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سیاست در اندیشههای دینی همواره بر مبناای اخالقای دینای اسااوار باوده اسات
ازاینر همواره اندیشمندان مسلمان سعی داشاهاند تا دال مرکزی امر سیاسی را عادالت
هدایت اخالقی جامعه معرفی نمایند .در نوشاه حاضر با ارجاع به اندیشههای افضالالادین
کاشانی ،یکی از اندیشمندان پایبند باه ایان ا ال در ت کار سیاسای اساالمی ،باه تبیاین
چگونگی شکلگیری سیاست اخالقی در ت کر سیاسی ایشان میپردازیم .در ایان بررسای
تا حد دی ملهم از ر ششناسی هرمنوتیک قصدگرای اسیکنر باودهایام ،چاه اینکاه ا باا
اناقاد از ر شهای مانمحور زمینهگرای رف در فهم ت کر سیاسی اندیشامندان ساعی
دارد تعاملی بین ماون زندگی شرایط سیاسی فرهنگی آنهاا برقارار کناد .باه اعاقااد
ایشان ازآنجاکه هر مانی تجسم کنش گ ااری عمل ارتباطی قصدشده است در فضای
فکری فرهنگی زمینههای اجاماعی خا ی شکل مایگیارد در آن فضاا پرساشهاا
پاسخهایی رایج است مجموعهای از م اهیم اژگان معانی خاص در دساار م لا
قرار دارد ،برای فهم آن مان باید فضای فکری فرهنگی زمینههای اجاماعی را بازساازی
بازآفرینی نمود چون با بازآفرینی آن فضا قرار در آن است که هم مایتاوانیم معناای
مان ر ابط عبارات مخال در آن فضا هم قصد نیت م ل را از تد ین آن ماان کاه
عمل کنش ارتباطی قصدشده است ،دریاابیم ( .)Skineer1972p405از ایان جهات
سعی نویسنده در نوشاة حاضر آن است با بررسی زندگی شخصیت افضلالدین کاشاانی
شرایط سیاسی اجاماعی عصر ایشان ،گزارههای سیاسی اخالقمدارانه ا را بازخوانی نماید.
تا کنون کار زیادی در تبیین اندیشه سیاسی این فیلسوف ورت نگرفاه است.
زندگی و شخصیت

افضلالدین محمدبنحسن مرقی کاشانی معر ف به «بابا افضل» ملقب به «امام» یا
« در» در نیمه د م قرن ششم (حد د  135یا ز دتر) در ر ساای مارق در  25کیلاوماری
غرب کاشان چشم به جهان گشود .علی رغم شخصیت برجساهای که دارد ،تاریخ ر شانی
از زندگیاش در دست نمیباشد .اما در تاریخ فات ی برخی نوشاهاناد ا در ا ایال قارن
ه ام ( 011یا  051یا  )022از دنیا رفت( .آقابزرگتهراني،8041،ج،81ص.81دانش 
پژوه،8881،ص )810-811برخی گ اهاند در نیمه د م این قرن حیات را بادر د گ ات
111

(450يششا،440حتششي()747كاشششاني،8888،ص.88-84صششفا،8818،ج،1ص.184
قاسمي،8817،ص .)18

کسانی که فات ا را در ا ایل قرن ه ام میدانند ،باه کاااب ششر اششارات خواجاه
نصیرالدین طوسی اساناد می رزند میگویند :خواجه این کااب را در بین سالهاای 052
 022 -تألی کرده

قای از افضل کاشانی مطلبی نقل میکند ،رحمةاهلل علیه را به کاار

میبرد( ،مدرسرضوی،8874،ص.141بهار،8855،ج،8ص .)848در آثار افضلالادین
نیز تاریخی ذکر نشده است که دال بر این موضوع باشاد .ی در یکای از رباعیااتش سان
خود را  15سال ذکر کرده است( .افضلالدينكاشاني،8888،ص.)815
پیوساه دلام ز علام محار م نشاد

کاام مانااد ز اساارار کااه م هااوم نشااد

ه ااد د سال فکر کردم شب ر ز

معلااوم شاادم کااه هااین معلااوم نشااد

افضل کاشانی در یکی دیگر از رباعیات نیاز باه  15ساالگی خاود اشااره کارده اسات
افضل در دل میزنای آخار دل کاو

عمریست که راه مایر ی منازل کاو

شاارمت باااد از خلااوت خلوتیااان

ه ااااد د چلااه داشااای حا اال کااو

پس تنها چیزی که درباره زندگی شخصی ا میتوان گ ت ،این اسات کاه ی عماده
زندگی خود را در ا اخر قرن ششم ا ایل قرن ه ام در کاشان سارری کارد در زادگااه
خود مرق به خاك سررده شد (كريمي،8811،ص.)87
رابطه افضلالدين كاشانی و خواجه نصیرالدين طوسی

برخی از تذکرهنویسان نوعی نسبت خویشا ندی بین آن د قایل شده افضلالادین را
دایی خواجه نصیرالدین معرفی کردهاند (داغستاني.8818،انشوار،8808،ص.85ضشرابي،
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(افضلالدينكاشاني،8844،ص .)755

،8854ص.004رضاقليخان،8884،ج،8ص )155لی اکثر شرح حال نویسان ماأخر باا
اساناد به گ اار خواجه نصیرالدین در رساله سیروسلوك «ات ااق را شخصای از شااگردان
افضلالدین کاشانی رحمةاهلل تعالی که ا را کمالالدین محمد حاسب گ اندی در اناواع
حکمت خصو ًا در فن ریاضی تقدمی حا ل کارده باود باا پادر بناده کماارین ساابقه
د سای معرفای داشت ،بدان دیار افااد ،پدر بنده را به اسا ادت از ا تردد به خادمت ا 113

اشارت کرد بنده در پیش ا به تعلم فن ریاضی مشغول شد» (خواجهنصیرالدينطوسي،

،8834ص )81میگویند :هین نسبای بین آنها نبوده اسات ،گرناه خواجاه باه آن اشااره
میکرد (نفیسي،88،ص .)14خواجه نصیرالدین در شر اشارات در برخی از مسائل به آرا
نظرهای افضلالدین اشاره کرده از ا به نیکی یاد کارده بارای ا رحمات مغ ارت
طلب کرده است (خواجهنصیرالدينطوسي،8875،ج،8ص .)118الباه خواجه نصیرالدین
طوسی در برخی از مسائل فلس ی عرفان با افضلالدین همراه بوده است .به گ اه برخای
از تذکرهنویسان خواجه این رباعی را در سااایش از افضالالادین سار ده اسات (مدرسشي
تبريزی،8843،ج،1ص.8آذربیگدلي،8881،ص.)18
اگاار عاارد دهااد ساارهر اعلاای

فضااال فضاااال فضااال افضااال

از هاار ملکاای بااه جااای تساابی

آ از آیااااد کااااه افضاااال افضاااال
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جايگاه و گرايش علمی افضلالدين كاشانی

ی به گ اه همه تذکرهنویسان آثار برجایماناده از یکای از حکماا ،عرفاا شاعرای
مشهور قرن ه ام بوده است .ا از جمله حکیمانی است که فلس ه را با چاشنی عرفان بیان
کرده است .ا به ا الت عقل با ر داشااه پیار ی از حکام عقال را تنهاا راه رسااگاری
میدانست .ی به پیر ی از افالطون ،این جهان را سایهای از معقوالت معرفای مایکارد.
همچنین ا ن س انسان را برتر از هر چیز ا ل هر چیزی دانساه ذات حقیقت هر د
عالم جسم ر ح را یکی فرد میکرد (زرياب،8875،ج،18ص.8قرايي،8814،ج،84
ص .)841آرای ا سرآغاز جریان تدریجی تل یق فلس ه عرفان ،تغییر تحاولی مهام در
تاریخ فلس ه اسالمی در قرن ه ام ،معرفی شده است (نصر،8818،ص.)841
ی به لحاظ محاوایی ،با توجه به حمالت غزالی امام فخر رازی به فلسا ه مشاائی،
در یک چرخشی بینابین تالش کرد از طارح موضاوعات چاالشبرانگیاز میاان فالسا ه
شریعامداران (الهیات به معنای اخص) اجاناب نماید در عین حال به شیوهای هوشمندانه
افق تازهای در برابر فلس ه بگشاید آن را از عر ه الهیات باه معناای اخاص باه عر اه
خودشناسی (شناخت ن س) بکشاند (ر.ك:شهرآئیني )8813،به لحاظ ظااهری بارخالف
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شیوة فالس ه ماقدم معا ر خویش آثار فلس یِ خود را به زبان فارسی نگاشت .درحقیقت

آثار فلس ی ا از مهمترین شیواترین آثار منثور فلس ی در زبان فارسی است .ی در ایان
پیچیاده
آثار همانند ابن سینا (م  )251در دان نامشهعاليشي مساائل م ااهیم غاام
فلس ی را به زبانی ساده سلیس بیان کرده جایگزینهای خوبی برای بعضی از م ااهیم
ا طالحات فنی فلس ی مطرح کرده است (صفا.8818،نیکوهمت،8857،ص.)50
یکی دیگر از یژگیهای ا گرایش به بینش سلوك عرفانی است که به ربااعیهاا
پارهای از رسائل ا رنگ عرفانی ماصوفانه بخشیده اسات .مختصشریدرذكشرحکمشا 
يونانوملیین از یک م ل ی ناشناخاه ،یکای از مناابن نزدیاک باه د ران ا  ،افضالالادین
کاشانی را مردی زاهد ماصوف دایم در حال ریاضت معرفی کرده است (دانش پشژوه،

 .)8881سید حیدر آملی در جامناالسرار افضالالادین را از کساانی مایداناد کاه پاس از
پرداخان به فلس ه به راط اهال حاق ر ی آ ردهاناد مایگویاد :افضالالادین یکای از
بزرگترین آنان بوده است (سیدحیدرآملي،8841،ص .)034در جایگاه عرفاانی ا هماین

باشد که به اندیشه تدبیر درسات

خود را به در اندازم از این اقعه چست

کز حبت این قوم ماللم بگرفات

هر یک زده دست عجز بر شاخه سسات
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بس که لقب «بابا» را که در این د ران به احبان مقامات باالی عرفانی اطالق مایشاد،
به خود اخاصاص داده است .گرایشهای عرفانی افضلالدین از رباعیات زندگی شخصی
ا نیز برمیآید.
افضل کاشانی در اشاره به سادهزیسای اجاناب از زحارف دنیوی ضر رت پارداخان
به ت کر تأمل اندیشه تعقّل میگوید( :افضلالدين،8844،ص.)744

مرتبت ا در زمینه شعر ادبیات نیز اال رفین بوده است تا آنجا که هرمان اتاه ()H. Ethe
ا را همطراز شیخ ابوسعید ابوالخیر عمر خیام دانساه میگوید :ی در سار دن رباعیاات
از آنان باالتر است (اته،8887،ص .)804در نثر فارسی نیز ا را هماای سهر ردی دانساه
اند .ن یسی  219رباعی را که به افضلالدین منسوب است ،در دیاوان ا گارد آ رده اسات
لی مینوی مهد ی در اناهای مصنفاتافضلالدينكاشاني تنها  131رباعی را فهرسات
کردهاند.
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افضلالدين و اسماعیلیه

برخی از نویسندگان معاقدند برداشتهای بابا افضل از آیاات قرآنای احادیاب ابغة
اسماعیلی دارد این امر را به بیانی از خواجه نصیرالدین که باطنیگرایای خاود را حا ال
تلمذ یکی از شاگردان افضلالدین دانساه است ،م کد کردهاناد (كشربن،8811،ص.)054
اما حای اگر برذیریم اسااد خواجه نصیرالدین (کمالالادین محماد حاساب) بااطنیمسالک
بوده ،دلیلی بر باطنیبودن افضلالدین کاشانی نخواهد باود ،چاه اینکاه در نوشااههاای ا
مطلبی دیده نمیشود که به اسماعیلیبودن یا باطنیبودن ا راحت داشاه باشد الباه باه
تعبیری از برخی اشعار نامههای ا مایتاوان در نمایاههاای تصاوف را اساانباط کارد
(چیتیک،8873،ص.)57
تعامل افضلالدين كاشانی با حكومت و سیاست
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یکی از نکات مبهم زندگی افضلالدین کاشاانی ،ارتبااط ا باا عر اههاای سیاسای
اجاماعی زمانه خود است .چیزی دراینباره جز چند گزارش مبهم در دست نمیباشد .از آثار
ی میتوان برداشت کرد که افضل از نزدیکی ابساگی به مقامات دنیاوی حکاومای
گریزان بوده است (افضلالدينكاشاني،8844،ص.)757
ای دل تو ز هین خلق یاری مطلب

ز شاااب برهنااه سااایهداری مطلااب

عزّت ز قناعاست خواری ز طمان

با عزّت خاود بسااز خاواری مطلاب

بر این اسا در نامهای کاه ی باه یکای از ااحبمنصابان حکاومای (مجدالادین
محمدبنعبیداهلل) (قاسشمي،8817،ص 1)58نوشااه ،دربااره علال عادم تمایال خاود باه
مشارکت در عر ههای سیاست عملی مینویسد« :داعی نیاکخاواه مخلاص باا آنکاه در
خدمتهای حسّی چندان که خود را برگراید از همه چاکران دیگر بایبهارهتار یاباد لکان
چون قیا اساواری بنیاد دق محبت شدت یگانگی در ن گیرد پاینادگی قواعاد آن
از کم مایگی در ورت خدمت ماأسا ماحیار نگاردد ،خا اه چاون عجازی ا الی

.1ب احاعالزیاددجدالدینعبداهللهعا خوام دجدالدینتبریزیازوزرایهوالکوخها دغهول
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دیباشدک دراوایلدحرمیال661دردنزلشابرا ک ازبقا شروا قفقازای  ،بادونفردیگهربه 

دیاورهوالکوب قالریادوبعدوزارتب خوام شعسالدینموینیریاد.

اعراضی طبیعی ن رتی کلّی در خود داند از ایساادگینمودن به تادبیر ترتیاب کارهاای
ورتی احوال بیر نی که به حرکات ساکنات گ ااار کاردار تاوان نماود خادمت
ملوك اکابر د ر چنان که ایشان پسندند جز به قول عمل به جای نرسد هار کاه
از این باز ماند خواهد که از این حقگزاری بینصیب نبود ،ا را ماعاین گشات دل را بار
کار آ ردن زبان جوارح را در زندان حرمان بندکردن دعاگویی به طبن نیاک احااراز
پرهیز نماید از مشغولی به ا قات ،احبیجسان به مطالعه مکاوبات اطناب ساخنان دراز
آهنگ خود ،لکن کرم احبی ا را گسااب کرد دلیری داد به فرمانی کاه داد تاا چیازی
نویسد مشامل بر چند سخن» (افضلالدينكاشاني،8844،ص.)431
در عین حال آنچنانکه تذکرهنویسان اشاره کردهاند ،افضلالدین در برخای از آثاارش
ر زگار خود را به دیده نقد نگریساه احبان ثر ت قدرت را از نااهالن شامرده اسات.
(همان،ص.)704
کااه فضاال ناااوان خااوردن

نانپاره چو در دست سگانست امر ز

از دست سگان نمیتوان ناان خاوردن

آنچنانکه از آخر رساله سازوپیرايهشاهانپرمايه نیز اسا اده میشود ،افضالالادین
حاکمان پادشاهان زمان خود را فاقد ات حقیقی دانساه آنها را بنده شاهوت عقال
آنان را مغلوب غضب آنها را اسایر حارص شاره خشام غافال از داناش مکاارم
اخالقی معرفی کرده است (همان،ص .)843-841پس به تعبیر یلیام چیایک بیراه نباود
که حاکم قت مدتی ا را به اتهام در غین ،سحر جاد به زندان افکند (چیتیشک،8873،

ص.57بیضايي،8884،ص.080محیططباطبايي،8818،ص.)15-83
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از فضل چه حا لست جز جان خاوردن

افسااو

قصیدهای از افضلالدین در مجموعه مصن ات آمده که ی در آن به زندانیبودن خاود
به اتهام سحر جاد گری اشاره کرده از احبمنصب قت درخواست کرده تاا اساباب

آزادی ا را فراهم سازد (افضلالدین ،6611 ،ص .166بیضایی)6661 ،
ضمیر پاك مرا در ره یقین خارد

مشاااعلهداراسااات در نشااایب فاااراز

به رنگ تنبل جاد چه حاجام چو نهاد

خاادای عز جاال در یقااین ماان اعجاااز
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کجا بسحر فسون همام فر د آیاد

کجا بود کاه شاکار ملاخ کناد شاهباز

هرآن کس که مرا کرد نسبای باهدر غ

گذاشام ز ی ار م سد است اگر غمّااز

که قول فعل چنین خلق من هزاران بار

اگرچه دیدم بینم کانم فراماوش بااز

تو ای سااوده ایاام ،پشات ملات دیان

جمال د لت دین ،م خار زماناه ایااز

کرم

خالص بنده بجوی بهکار ی پارداز

ز ر ی معدلت راسای لط
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بعضی از تذکرهنویسان گ اهاند قای که هوالکوخان از اسایصال اسماعیلیه فارغ گشت
بالد ایران مورد تاخت تاز لشاکریان ا قارار گرفات ،خواجاه ا را باه احاارام حضاور
افضلالدین کاشانی از تهاجم خرابی کاشان باز داشت (مدرستبريشزی،8843،ص.181
آذربیگدلي،8843،ص .)10به اعاقاد محمدتقی رضوی م ل

کااب احوالوآثارخواجه

نصیرالدينطوسي این مطلب نادرست است چون پیش از هوالکو لشاکر مغاول بار تماام
ایران سیطره یافاه باود ا جاز باا اساماعیلیه جناگ نکارده تاا خواجاه نصایرالدین یاا
افضلالدین مانن تهاجم ا به کاشان شده باشند (مدرسرضوی،8874،ص.)141
جز این گزارشها ،مطلبِ دیگری دربارة تعامل افضلالدین با حاکماان عر اههاای

سیاسی حاکم نداریم هر چند دیدگاههای مطرح افضلالادین کاشاانی در رسااله ساا
پیرایه شاهان پرمایه پرداخان ی به پادشاه آرمانی

ات خصلتهای ا

آسایب

شناسی فرمانر ایان زمانه گوشزد راهکارهای عملی سیاسی به ا یکی از احبمنصابان
حکومای در نامهای که به ا نوشاه تا حدی ما را بینیاز از دانسان رفاار عملی ا در عر ه
سیاسی مینماید (افضلالدينكاشاني،8844،صص884-18و.)433-431
آثار و متون فلسفی
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افضلالدین کاشانی با الهام از منابن نصوص دینی به یاژه قارآن کاریم احادیاب
سنت اسالمی به مطالعه دقیق آثار ماون فلس ی ،عرفانی ادبی ماقدم موجود پرداخت
در همه این علوم تبحر کامل یافت .ا منطق وری فارابی ابانساینا را مایشاناخت،
به یژه با تعالیم ابنسینا نهتنها در منطق بلکه در تمامی شاخههای فلس ی آشنایی داشات.

بر آثار مشایخالمعرفه (عرفان تصوف) غزالی قوف کامل داشت برخی از آثار ماون
فلس ی یونان را خوانده به فارسی ترجماه کارده باود (التفاح ة و ينب ع الحي اة .). . .
درنایجه ی با اتکا به این منابن مطالعااتی آثاار مااون ارزشامندی را در زمیناه فلسا ه،
عرفان ادبیات به زبان فارسی به تحریر در آ رده بود که از آن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 .1مدارجالکمال :رسالهای در انسانشناسی فلس ی است که مراتب کمال انسان را بیان
میکند (افضلالدينكاشاني،پیشین،ص.)7
 .5راه انجام نامه :آنچنانکه از مقدمه آن اسا اده میشود ،این رسااله در خودشناسای
است (همان،ص.)55
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 .9ساز پیرایه شاهان پرمایه :این رساله تنها یک آیینه شااهی ماعاارف نیسات چاه
اینکه افضلالدین در آن نهتنها پادشاه کامل را کاه ن اس کامال را نیاز ترسایم مایکناد.
مباحب این رساله در یک مقدمه ،سه گ اار یک خاتماه ساامان یافااه اسات .م لا در
مقدمه میگوید :پادشاه االترین آفریدههاست خصایص همه موجودات دیگار را در خاود
دارد گ اار برترین قوای ا ست .سودمندترین گ اار هام آن اسات کاه باه شاری تارین
انسانها ،یعنی پادشاهان فرمانر ایان برسد .گ اار ا ل این رساله دربارة معنای نام پادشاه
ا ناف پادشاهان موجودات جهان (پادشاهی ن س بر چهار مزاج پادشاهی خرد بر ن س
پادشاهی خدا ند بر خرد) بحب میکند .گ اار د م نیز در باب بیان کار مردم پادشااهی ا
برشمردن آن چیزها که ی بیابد تا پادشاهی بر دیگر مردمان یابد ،میباشد .گ ااار ساوم
به این بحب میپردازد که کار پادشاه پر ردن است پر ردن ،رسانیدن مساعدان به کماال
است که از د طریق فراهمساخان اسباب ول به کمال د رساخان آسیبهای رسیدن
به کمال حا ل میشود .م ل در خاتمه میگوید :پادشاهان فرمانر ایان عصر ا بهکلای
مخال با آنچه در این رساله ترسیم شد زندگی میکنند لکان اگار آن را راهنماای عمال
خویش سازند میتوانند از دلنگرانی در این جهان جهان پسین برهند (همان،صص15و
840و.)847

 .2رساله ت احه :آنچنانکه م ل در آغاز این رساله بیان کرده ،این اثر ترجمة مقالهای
از ارسطو به نام ت احه است که به قت فات آن را یا شاگردانش در میان گذاشت .ارساطو
در این مذاکره به بیان فضیلت حکمت آگاهی ،ماهیت ن س ،تزکیه ن س برخورداری از 151

فضایل اخالقی پرداخاه است( .همان،ص.)888
 .1عردنامه :این رساله که بلندترین کاملترین شرح افضلالدین در فلسا ه اسات،
مجموعه کاملی از تمام موضوعات مرتبط با کمال ن س است (همان،ص.)858
 .0جا داننامه :به تعبیر هانری کربن بدینترین رساله افضلالدین است در آن پس از
بحب از معرفت ن س از آغاز انجام امور به عنوان آغاز انجام در آسمان بحب مایکناد
(كربن،8811،ص .)057افضلالدین هدف از نگارش این رساله را نه بحبهای اسااداللی
برهانی بلکه آموزش تعلیم دانساه است (افضلالدينكاشاني،8844،ص.)153
 .1ینبوعالحياة :این رساله ترجمه فصل ا ل از سیزده فصل از سخنان هرمس الهرامسه
(ادریس نبی

) در معاتبت نصیحت ن اس اسات (همشان،ص .)888باه گ ااه یلیاام

چیایک مان عربی این رساله که به هرمس گاهی به افالطون یا ارسطو نسبت داده شده
است ،به نام معادلةالن س زجرالن س است .این کااب به گ اه ا سیزده فصل اسات کاه
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هر یک شامل هشدارهایی به ن س میباشد (چیتیک.)8873،
 .1رساله ن س ارسطو طالیس :این رساله ترجمه رسااله عربای دربااره حیاوان ارساطو
است .مقالت ا ل آن دربارة رد گ اار کسانی است که به جسمانیت ن س قائالاناد .مقالات
ت ن اس گویاا پرداخااه
د م به تبیین تو ی ن س حسی مقالت سوم به تو ی
است (افضلالدينكاشاني،8844،ص.)813
 .3مخاصری در حال ن س :این رساله نیز ترجمه مخاصری است که ارساطوی حکایم
دربارة ات ن س (تجرد ،بساطت ،جا دانگی قوه شناخت) تألی کارده اسات (همشان،
ص.)048
 .11رساله در علم نطق (منهاج مبین) :د مین اثر بلند افضالالادین در زمیناه ت کار
منطقی در معنای دقیق ارسطویی است.
 .11مبادی موجودات ن سانی :این رساله به گ اة م ل گ اااری در مباادی موجاودات
ن سانی است که آن را معلومات مدرکات خوانند .این رساله در پنج فصال درباارة اقساام
موجودات ،اقسام معانی کلی مقوالت دهگانه  ...بحب میکند (همان،ص.)587
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 .15ایمنی از بطالن ن س در پناه خرد :این رساله گ ااری درباره شناخان آگااهی بار
حقیقت ن س است که از طریق خرد حا ل میشود.

 .19تقریرات فصول مقطعه :این رساله درباره موضوعاتی چون طلب بقاای عقالنای،
شناخت اعمال خیر ،ایمنی از فنا ،دانایی به ذات ،حدت علم عاالم ،بقاای ن اس عاقلاه،
جود کلی ،ذات حقیقت مبدأ هسایهاا ،بیاان تنااهی اجساام ،ا ااف ا اناف ماردم،
جوهرنبودن عقل پیوسان جود جسمانی به جود ر حانی است (همان،ص.)488
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 .12نامهها جواب پرسشها:
1ا  .12پاسخ به پرسشهای در سعید شمسالدین محمود دز اکوش ،یکای از یااران
افضلالدین ارائه توضیحاتی درباره این اقن که خرد فعلیت تاام دانساان اسات داناا
دانش دانساه یگانگی دارند.
5ا  .12پاسخ به نامه مجدالدین محمدبنعبیداهلل که ظااهراً یکای از ااحبمنصابان
حکومای بوده است از افضلالدین خواساه بود تا چیزی بنویسد مشامل بر چند سخن کاه
در دیباچه سخن مبادی کاابات مخاطبات رسایل الیق شایساه باود .اگار مطالاب
این نامه را در کنار رساله ساز پیرایه شااهان پار مایاه قارار بادهیم ،منظوماه کااملی از
دیدگاههای سیاسی افضلالدین شکل میگیرد .ی در این ناماه پاس از بررسای ماهیات
زبان انسان به عنوان میوه درخت طبیعت انسان به این نکاه میپردازد که انساان تنهاا باا
دانسان معنای ن س خود میتواند معنای زبان را کامالً دریافت کند .برگها شااخههاای
این درخت ا هنرها مهارتهای اجاماعی ا قای تحقق مییاباد کاه ریشاه آن درخات
(ن س) را در ژرفای آب پنهان خرد فر برد .جهان طبیعات کاه پنادار بایخیاری در آن
حاکم است ،در تضاد آشکار با جهان ن سانی که سراسر آگهی است ،قارار دارد .بناابراین ا
(مجددالدین) باید در سمت رسمیِ خود همیشه د می (جهان ن سانی) را بار ا لای (جهاان
طبیعت) برگزیند (همان،ص.)831

9ا  .12پاسخ به پرسشهای در ساعید شامس الادین دز اکاوش بحاب پیراماون
نیکبخای شقا ت توضیحاتی پیرامون ماهیت خرد اناقااداتی باه دیادگاههاای رایاج
درباره ن س.
 2ا  .12نامه تسلیت به تاجالدین محمد نوشآبادی.
1ا  .12پاسخ به پرسشهای مناجبالدین هراسکانی.
از میان مجموع آثار فلس ی افضال کاشاانی ،آرای ی در موضاوعات فلسا ه سیاسای
بیشار در رساله مدارجالکمال ،ره انجام ناماه ،سااز پیرایاه شااهان پرمایاه ،عاردناماه،
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جا داننامه نامه ا به مجدالدین محمد میان برخی از ابیات رباعیات ا آمده است.

انديشهورزی سیاسی

ت کر سیاسی علمای شیعه به مثابه تالش برای «شناخت ماهیت امار سیاسای نظام
سیاسی اخالقی درست» قاعدتاً در چارچوب معرفای برخاساه از فرهنگ بینش اسالمی
در شرایط خاص تاریخی شکل گرفاه است بنابراین برای بازبینی شناخت ت کر سیاسای
ایشان در هر عصری بایاد باه ترتیاب باه بررسای نظاام معرفاای آناان از جهاان هساای
(هسایشناسی) ،حیات انسانی (انسانشناسی) ،سیاست مدن ،ضر رت حیات مدنی ،ریاست
مدنیه ،انواع نظامهای سیاسی ،نظام سیاسی مطلوب یژگیهای آن برردازیم.
 .1هستیشناسی
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در سنت فالس ه مسلمان ،جهان هرچه در آن است ممکنالوجاود در هساای خاود
نیازمند اجبالوجود میباشد معاقدند خدا ند ماعال علتالعلل مبدأ نخساین علت تامه
همه پدیدهها هسای است از خود موجود است حاجت به علت ندارد هماه هساای
جهان بد نیازمندند کل نظام هسای جود خود را از خدا ند یکاا اجبالوجود دریافات
میکنند خلقت مییابند (خواجهنصیرالدينطوسي،8834،ص.53همو،8817،ص.81
افضلالدين،8844،صص87و.17عالمهحلشي،8811،صشص84و .)811پاس ا لاین
ا ل در هسایشناسی فالس ه مسلمان ،اعاقاد آنهاا باه مخلوقیات هماه نظاام هساای
خالقیت خدا ند ماعال است.
ا ل دیگری که در هسایشناسی آنان مطرح مایشاود ،چگاونگی اد ر یاا خلقات
ممکنات از مبدأ نخساین اجبالوجود است .به اعاقاد آنها مجموع هساای چهاار مرتباه
پیدا میکند مرتبة ا ل به باری تعالی ،مرتبه د م به عالم عقول ،مرتبه سوم به عالم ن و
مرتبه چهارم به عالم طبیعت تعلق دارد (نصر،8818،ص.13شکوری،8810،ص.)115
به اعاباری کلیتر عالم هسای از منظر ایشان به عالم ارضی (ناسوت) سما ی (الهاوت)
تقسیم میشود .موجودات در عالم ارضی فاقد کمال نهایی بال علاند در ارتباط با نظم
کماالت بال عل عالم سما ی خود را کامل میکنند (يوسفيراد،8817،ص.)10
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افضلالدین کاشانی در اشاره به این ا ل مینویسد« :موجودات عام د نوعاناد :یکای
ا ل دیگری فرع هر ا لی نگاهدار فرع خود بُوَد هر فرعی به ا ل خود پاینده بُاوَد.
جود موجودات عالم بدین د ت د جود شد ،اعنی ا لبودن فارعباودن چاون
[به] هسای نگریم نه به ت ا ل فرع هسای ،دؤی باطل گردد هین مخال نبود در
هسای هسای مطلق که جود ا ل را جود فرع را عامّست ،فر غ هویات حاق اسات

تبارك تعالی آن را آغااز نیسات بایآغاازیاش را ازل خوانناد بایانجاام اسات
بیانجامیاش را ابد گویند مدّتش را که مقدار هسای است نام دهر گویند» (افضلالشدين
كاشاني،8844،صص17-11وصص.)87-81
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ی درباره سلسلهمراتب هسای چگونگی خلقت عوالم مخال هسای د ر آنها از
اجبالوجود مینویسد « :هسای مطلق که فر غ هویّت است .بعضی از علمای باساان آن
را به نام عقل ا ل خواندهاند بعضی عقل کل بعضی طبیعت ا لی گوهران عاالم کاه
جنبندهاند گوهران آسمانیاند گوهران عنصری جنبانندة گوهران آسمانی را علما ن اس
خواندهاند جنبش سرهر را شوقی ارادی خوانند نه طبعی جنبش گوهران عنصاری را،
آنچه سوی مکان ا لی آن گوهران بود یا سوی ی ،طبعی خوانند آنچه سوی مکان یاا
حال غریب بود قهری قصری خوانند  ...عدد م اردات ا اول هساایهاا گاوهران
عنصری سر آید پادشاه گوهران عنصری که آب خاك باد آتشاناد ،طبیعات اسات
که هسای هر یک را به خا یاش نگه میدارد به مرتبه از دیگر پادشاهان فر تر است.
ن س بر طبن پادشاه است گوهران عنصری به طبن آرمیده سااکن باشاند چاون کاه
بجنبند جنبش ایشان به اناها از جنبش گوهران آسمانی بود جنبش گاوهران آسامانی از
ن س است جنبش عنا ر ماناهی بود ،از آغازی معیّن به انجامی معیّن سرهر را انجاام
هر جنبشی با آغاز دیگری پیوندد .طبن گوهران اجرام سمایی را ن س خوانناد ن اس
پادشاه است بر اجرام گوهران سمایی ن س خلی ه عقال ا ّل اسات عقال بار ن اس
پادشاه است نسبت پادشاهی عقل بر ن س نسبت پادشاهی ن س بر طبن اسات هویات
حق جل علی مبدع دارای عقل است» (پیشین،صص34-11و.)517-515

ی در اشاره به قو نز لی عودی نیز مینویسد « :از عقل تا گاوهران عنصاری
از مراتب مبدأ جود شمرند مزاج معدنی تا گوهر انسانی معاد جود خوانند همچنان که
مراتب پادشاهی در چهار مرتبه عقل ن س آسمان عنا ری مایکاهاد ،تاا عقال باه
مرتبه برتر از ن س بود ن س برتر از جسم آسمان آسامان برتار از عنا ار ،بااز مرتباه
مرکب از عنا ر افز نی گیرد از مرتبه عنا ر  ...مرتبه نبات از معدن برتر بود  ...مرتباه
جانور از نبات برتر بود  ...مرتبه مردم از مرتبه جانوری به گویایی خرد که فار غ عقال
ا ّل است افز نی دارد .پادشاهی خدای را تعالی تقدّ مرتباهای نباشاد کاه مرتباه از
قیا به آمدن هسایها از ی بازگشان سوی ی خیزد تا هر موجودی را از نزدیکای
153
د ری ی [مرتبه] پیدا همی شود آنچه نزدیکتر مرتبة جود ی بلندتر هر چاه د رتار

رتبت هسایاش فر تر ،چون جود ماغیرات فاسدات .در مبدأ هین موجاودی را مرتباه
عقل ا ل نیست در معاد هین موجودی را درجه مردم نیست شرف علو رتبت هار د
را از قرب به حق تعالی تقاد خاسات .عقال ا ل خلی اه اسات خادای تعاالی را در
رسانیدن هسای که تابش نور ا ست به مراتب فر د ی تا چهاارم مرتباه کاه عنا ارند»
(همان،صص38و18و848-853و.)81-87
افضلالدین نیز به اساعداد اتصال انسان به عقل فعال اشاره کرده مایگویاد « :ماردم
خلی های است خدای را تعالی تقد که هسای موجودات را به مرتبه مرتبه همی ساااند
تا به خدای باز گردند همه» (همان،صص38و.)37-34
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ا لین مهمترین نایجه این مبنای هسایشناسانه مبانی بر توحید ،خالقیات ربوبیات
خدا ند آن است که از منظر ایشان خدا ند هم خالق هسای نظام آفارینش اسات هام
تدبیرکننده آن .پذیرش این ا ل مسالزم آن است که قانونگذاری تشرین نیز در اخایاار
ا باشد همگان ملزم به تبعیت از قانون خدا باشند (خامنهای،8871،ص.)81-87
د مین نایجهای که میتوان از این نوع هسایشناسی در زمینه ت کار سیاسای گرفات،
این است که نظمِ حاکم بر نظام هسای تدبیر خدا ند کاملتارین ناوع نظاماات تادابیر
است انسانها با سیر عودی اتصال به عقل دهم عقل فعاال قادرناد بهاارین ناوع
نظم تدبیر را در جهان سیاسی خود برقرار سازند.
سومین نکاه مسا اد از این نوع هسایشناسی آن است که عالم هسای از حیب شأنیت
جودی دارای مراتب ضع قوت یا نقصان کمال یا قوه فعل است .انسان از میاان
موجودات عالم هسای تنها موجودی است که شأنیت خالفات خدا نادی را در ر ی زماین
دارد تنها ا ست که هسای موجودات را به مرتبه مرتبه همی سااند تا به خادا بااز گاردد
(افضلالدينكاشاني،8844،ص.)38
 .2انسانشناسی
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از ابادای شکلگیری فلس ه سیاسی ،م ر ضات فالس ه درباره سرشات انساان عنصا ِر
تعیینکننده در ماهیت فلس ه سیاسی ایشان بوده است .پاسخ فالس ه به س الهایی چاون
آیا انسان طبعاً موجودی فردگراست یا جمنگرا ،آیا انسان طبعاً موجودی مدنی است یا غیار
مدنی ،آیا انسان طبعاً موجودی عقالنی آزاد است یا موجودی غیرعقالنای مجباور ،آیاا
انسان اساساً کمالپذیر است یا کمالناپذیر ،قاعدتاً ناایجی در ت کر آناان درباارة ضار رت
زندگی مدنی انواع نظامهای سیاسی نظام سیاسی مطلوب یژگایهاا کارکردهاای

در جای دیگر ا موجودات عالم هسای را به م ردات (مجردات) مرکبات تقسیم کرده
م ردات را شامل ثوابت (عقل) ماحرکات (ن س گوهران عنصر) مرکبات را شاامل
گوهران معدنی ،نباتی ،حیوانی ،انسانی دانساه است (همان،ص.)34-11
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آن به جود میآ رد.
بحب افضلالدین کاشانی در انساانشناسای از هماه فالسا ه معا ار ا م صالتار
دقیقتر مبانی بر مبانی اخالقی است ا در اکثر رسالههای خود از جمله مدارج کماال،
ره انجام نامه ،ساز پیرایه ،عردنامه ،جا داننامه مبادی موجودات ن سانی دربارة ن س
انسانی ،قوای آن ،کمالپذیری ن س انسان ابزارهای رسیدن به کمال موانان آن ،عقال
انسان ،اسباب برتری انسان بر دیگر موجودات  ...بحب کرده است.
ی در شرایط تاریخی که با هرگونه اسادالل فلس ی مخال ت میشد ،تالش کارده تاا
با پرهیز از مناقشات موجود در میان مخال ان موافقان فلس ه ،مباحاب خاود را بار ن اس
انسان مامرکز سازد .درنایجه ا موجودات را به کلی (یافاه) جز ی (بوده) تقسیم کارده
معاقد است موجودات کلی یافاه به عقلایاناد ن ساانی موجاودات جاز ی باودهاناد
غیرن سانی که به قوت حسّ یا خیال دریافات مایشاوند .ی در اداماه اقساام موجاودات
جز ی را برمیشمرد میگوید :موجودات جز ی د گونهاند ،ا ل فرع ا ل عالم است
فرع ماولدات ی .ما به ل ظ عالم مجموعِ آن موجودات خواهیم کاه اباادای آن فلاک
اقصی است اناهای آن جرم زمین ،با هر آنچه از احوال قوتهای این مجموع اسات از
افالك انجم آنچه محرّك آن است از عنا ار چهارگاناه طبااین ایشاان .اماا فارع
ماولدات عالماند ،چون انواع ا ناف معادن فنون رسنانیها از گیاه اشجار گونهگون
جانور که به حس توان یافت یا به خیال (افضلالدين،8844،ص.)44-53

آنچنانکه از تقسیمات فوق بر میآید ،به اعاقاد ا انسان ن س انسانی جز ماولدات
مرکبات عالم هسای است .برای ر شنشدن جایگااه انساان در میاان ایان مرکباات باه
توضیحات خود ا بسنده میکنیم .ماولادات مرکباات عاالم بار چهارگوناهاناد :یکای از
آمیخان گوهران عنصری باهمپیوسان ایشان بود تا یک چیاز شاوند آن را ناام گاوهر
معدنی بود ،چون آهن ر ی  ...چون گوهران عنصری با قاوتی از قاوتهاای جنباننادة
ر حانی که قوت گوهران آسمانی است ،با هم پیوندد یکی شود آن را گوهر نباتی خوانند
چون به ای ن گوهران عنصری قاوت محرّکاه نبااتی ،قاوت شاوقی ارادی کاه اثار
خا یت ن س است ،پیوندند یکی شوند ،آن را جانور خوانند چون با این جمله اثاری از 191

آثار عقل ا ل نیز پیوندد یکی شوند ،آن را مردم (انساان) خوانناد (همشان،ص34-13و
.)184

پس از آن افضلالدین کاشانی در تو ی ن س انسانی میگوید« :چون ن اس انساان
گوییم بد ا ل حقیقت ذات مردم خواهیم که مردم بدان مردم بُوَد ،چه ماردم ناه باه
شکل هیئت جسمانی ...مردم است ...بلکه نام مردم بر این جانور بدان نهاده شود که اگار
مدد پر رش از ا باز نگسلد گزند آسیب آفات بر نیاید تا ا به حدّ ممکن ماردم رساد،
از اثر فضیلتها خصلتهایی حقیقی نه حسی خیالی نماید ،چون اندیشههای درسات
بینش راست دانش یقین گ اار دق نمودن دانشهای پوشیده یاافان چیزهاا بار
آنچه هساند چنانکه هساند رسیدن بدانچه چیزهاا را باد تاوان یافات امثاال ایان
فضایل از اخالق اعمال ناین» (همان،ص.)84-3
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ی پس از ر شنکردن جایگاه ن س انسان م هوم ن س انساانی برشامردن قاوای
جسمانی ا (از جمله قوت طبیعت جسمانی ،قوت غاذیه قاوت حیاات حسای حیاوانی)
قوی چیازی
(همان،صص85-88و135و )840میگوید :مردم را بیر ن از این ن و
است از همه گرانمایهتر که ن س حسی ،حیوانی ن س ر یاننده طبیعت جسمانی با همه
خدم حشم اعوان فرمانگزاران رسانندگان آثار ا یند سوی یکادیگر آن چیاز عقال
است که نوری است الهی به خود ر شن دیگر چیزها به ی ر شن (همان،ص.)14
کمال انسان از نظر ا به داشان همین قوه عقل است چراکاه باه اعاقااد ا آگااهی
داشان یافان خود جود عقل است دیگر موجودات یافتهای عقل است .ن س عاقله را
در اشخاص مردم از نظر افضلالدین د قوت است :یکی نظری کاه ناامش عقال نظاری
است بدان اشخاص دانا آگاه باشند دیگر قوت عملی که نامش عقال عملای اسات
اشخاص مردم بدین قوت کارهای عقلی کنند ،از ناین گون گو نمودن ،در همه اسابابِ
زیسان ،از ساخان خورشها پوشیدنیها گساردنیهاا از ایان سابب اعماال افعاال
مااردم در کارسااازی حیااات خااویش بااه افعااال دیگاار جااانوران نمانااد عقاال نظااری
فرمان(فرمانده) خدای عقل عملی است عقل عملی فرمانده بار ن اس حیاوانی (همشان،
صص18و .)840بنابراین به اعاقاد کاشانی ن س انسانی باه اساطه برخاورداری از قاوای

195

عقالنی از سایر موجودات ممااز گردیده است به اسطه همین قوت است که میتواند به
درجه کمال که از نظر ا آگاهی دانسان است دست یابد( .همان،صشص84-13و03و

.)141-147
ی به نابرابری انسانها در برخورداری از این قوت درنایجه دستیافان باه داناش
شناخت نیز اشاره کرده معاقد است که «اشخاص مردم که همه به هیئت جساد باا هام
مانند ...لیکن از پیوند خرد ا لی از پیوند ن س ا ّل نصیب تماام ندارناد خردمنادتارین
مردم عامّه را از پیوند عقل ا ّل آن مایه بود که قیا ی با فر غ عقال قیاا ر شانایی
شب بود با نور خورشید تابان» (همان،ص.)38

ی با این مبنای انسانشناخای ارد عر ه سیاسی میشاود ماینویساد« :مکاارم
آداب پادشاه در قوت جود فز ن از مکارم آداب [سایرین] باشد ،چاه هنار در دیگاران
چندان قوّت دارد که خود هنرمند بوده پادشاه هنرمند بود دیگران را چون خود هنرمناد
کند» (همان).
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بنابراین به اعاقاد ایشان تنها کسانی که از کماالت مادی معنوی برخوردارند هماه
خا یّتهای حسّی نهانی را به اعادال دارند به درجه پیوند با ن س ا ل رسیدهاند باه
تعبیر کاشانی در خا یت مردمی به ظاهر معنا تمام گردیدهاند ،به درجه کامال آگااهی
شناخت دست مییابند دیگران هم به اساطه ایشاان آگااهی ماییابناد .ا درایانبااره
میگوید « :چون خصال همه با هم آیند مردمبودن اجب گردد چاون هناوز در مرتباه
اساعداد باشد مردمبودن ممکن باشد .چون مردم به اجب مردم بود ،سزا ار باشد تدبیر
کارسازی همه قوتها را که فر د انسانیت باشد ،چنانکه گ اه شاد ،باه تادبیر شاریعای
سیاسای طبّی خلقی چندان که در مرتبه خویش فزاید شایساگی فز نی مملکت خود
مییابد که سزا ار پادشاهی گردد ،نه بر ن س حیوانی نباتی ،بلکه بر ماردم نیاز نسابت
مرتبه ی با مردم تمام ،نسبت مردم تمام بود با مردم ناتمام نسبت مردم ناتمام با بهاایم
سباع طیور حوش قیا بهایم سباع طیور حوش با درخت گیاه قیاا
درخت گیاه با آهن ر ی دیگر گوهران معدنی قیا گاوهران مرکاب باا گاوهران
عنصری» (همان،ص.)37

از سوی دیگر ی در ادامه سنت فلس ی فالس ة گذشاه به طبن مدنی انسان نیز اشااره
میکند میگوید « :اشخاص نوع مردم به قیاا باا اشاخاص اناواع دیگار باه یکادیگر
نیازمندتر باشند مشار کت معا نات ایشاان در تربیات اساباب معااش معااد یکادیگر
سودمندتر از مشارکت دیگران هر یک را از دیگری یا ری بود در کارهای ارادی از هنر
199
یکدیگر برخورداری یابند» (همان،ص.)548-541

بنابراین میتوان از مبانی انسانشناخای ا چنین اسانباط کرد که از نظار ا انساان باه
دلیل برخورداری از قوای جسمانی عقالنی از سایر مخلوقات خدا ند ممااز میگردد باه
اسطه این برتری میتواند به آگاهی شناخت از خود دیگر موجودات ن س ا ل دست
یابد لی این بدان معنا نیست که همه انسانها از چنین توانی بال عل برخوردار باشند ،بلکه
تنها گر هی از ایشان به این درجات کمالی بال عل دسارسی مییابند لذا دیگاران بایاد از
ایشان ماابعت کنند تا به اندازه اساعدادشان به آگااهی برساند .پادشااه از نظار ا از چناین
هنری برخوردار است لذا هم خود به آگاهی نایل میشاود هام دیگاران را باه آگااهی
میرساند .همچنین به اعاقاد ا انسانها از میان دیگر موجاودات باه معا نات مشاارکت
همدیگر بیشار نیازمندند لذا نیازمند آن هساند که خویهای ساوده ناین حرفتهاا
دانش آگاهی را از کسانی که گوهر ایشان به فضایل مذکور آراساه است قوت ایشان
به فعل شده است ،بیاموزند (همان،ص .)548به نظار مایرساد از آنجاکاه ا در شارایط
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سیاسی فرهنگی کامالً مخال افکار فلس ی مشائی کالمی شیعه قرار داشاه ،باه جاای
بحب از انسان کامل(نبی امام) اژه پادشاه را جایگزین میسازد.
 .3سیاست مدن

در سنت فکری فالس ه مسلمان ن س ناطقه انسان از د نیر ی عقل نظاری عملای
برخوردار است .عقل نظری ا را در ادراكهای تصوری تصدیقی کمک مایکناد مانناد
حکمت طبیعی ،ریاضی حکمت الهی که جوهر ادراکی انسان را به کماال مایرساانند.
عقل عملی که انسان به اسطه آن حایز ناعات حرف میگردد به سیله آنها معاش
معاد خود را ساماندهی تدبیر مینماید مانند تادبیر خاود تادبیر منازل تادبیر مادن.
بنابراین به اعاقاد ایشان سیاست مُدن از شاخههای عقل عملی میباشد.
افضلالدین کاشانی دراینباره مینویسد« :ن س عاقلاه را در اشاخاص ماردم د قاوت
است :یکی نظری ،نامش عقل نظری که بدان اشخاص داناا آگااه باشاند دیگار قاوت
عملی ،نام ی عقل عملی که اشخاص مردم بدین قوت کارهاای عقلای کنناد ،از اناین
گونااهگااون نمااودن ،در همااه اسااباب زیسااان ،از ساااخان خااورشهااا پوشاایدنیهااا
گساردنیها» .ی در بیان رابطه عقل نظری عقل عملای مایافزایاد « :عقال نظاری
فرمان [ده] خدای عقل عملی اسات عقال عملای فرماناده بار ن اس حیاوانی جملاه
اتباعش» (همان،ص.)18
ی در رساله عردنامه بحب از شناخت گاوهر ن ساانی کی یات جاودی تحدیاد

افعال قوتهای نظری عملی ن س انسان را موضوع علمالن س دانساه مایگویاد « :از
شعب این علم است :علم ا الح اخالق ریاضت ن و جز ی علم سیاست شاراین
تدبیر کار تعیش نظام کار زندگی مردم با هم» (همان،ص.)187

کردار قرار داده آن را همراه عبادات معامالت زیرمجموعه شریعت آ رده است معاقد
است سیاست مدن یا علم سیاست به الح زندگی مردم با یکادیگر مایپاردازد .در یاک
کالم ا سیاست مدن را چنین تعری میکند« :آنچه را که باه تادبیر تعایّش مخالطات
جماعای ن ی تعلّق دارد ،علم شریعت سیاست علم فرهناگ خوانناد» (همشان،ص
.)34
 .4اجتماع مدنی

موضوع ا لی سیاست مدن در سنت فکاری فالسا ه مسالمان هیئاای اسات کاه باا
گردآ ری افراد برای هدفی خاص حا ل میشود ازاینر یکی از مهمتارین بحابهاا در
بررسی گزاره های سیاسی فالسا ه مسالمان ،پرساش از دیادگاه آناان دربااره ضار رت
خاساگاه زندگی اجاماعی مدنی انسانها انواع اقسام اجاماعات مدنی یژگایهاای
هر یک از آنها میباشد .بنابراین در ادامه نوشاه حاضر ،دیدگاه افضلالدین کاشانی پیرامون
خاساگاه اجاماع مدنی انواع اقسام اجاماعات یژگیهاای آن را بررسای باازخوانی
میکنیم.
1ـ .4خاستگاه اجتماع مدني

معموالً درباره منشأ خاساگاه اجاماع مدنی انسان در میان فالسا ه قادیم د دیادگاه
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ی در رساله جا داننامه نیز علوم را به علوم دنیا ی ،علوم اندیشهای علاوم آخرتای
تقسیم میکند علوم دنیا ی را شامل د بخش علم گ اار علم کردار میداناد دربااره
علم کردار میگوید بدان که علم کردار بر چهار بخش آید :یکی از آن بیشارین تعلقش باه
حرکات اندام جوارح دارد ،چون کارهای پیشاوران از زرگاری آهنگاری در دگاری
آنچه بدان ماند د م چون نبشان دبیری علام حیال انعت کیمیاا ،اگرچاه در آن
حرکت اعضا جوارح به کار است ،امّا بیشار تعلق آن نه به اعضا جوارح بود سوم تعلّق
به الح کار زندگی مردم دارد با یکدیگر ،چون علم سیاسات عبادات علم معاامالت
نکاح طالق عااق هرچه بدان ماند آن را شریعت خوانند چهاارم شاناخان خاوی
نیک خوی بد مردم است شناخان راه اکاساب خصال خوب پرهیز از خصلتهای باد
این را علم فرهنگ خوانند» (همان،ص .)148بنابراین ی علم سیاست را از اقسام علم

191

کالن جود داشاه است .گر هی از فالس ه مانند فالس ه یونان باسااان معاقاد بودناد کاه
انسان موجودی مدنیالطبن است به این معنا که مدنیت گر هایزنادگیکاردن تاا حاد
تشکیل اجاماعی پایدار تشکیل تمدن ،مقاضای طبن انسانی است یعنی سرشت آدمی به
د ر از محرکه بیر نی گرایش به زندگی جمعی دارد .ارسطو دراینباره میگوید« :انسان باه
حکم طبیعت حیوانی اجاماعی است آن کس که از ر ی طبن نه بر اثر تصادف بی طن
است ،موجودی یا فر تر از آدمی است یا برتر از ا به همان مردمی میماند که هاومر در
نکوهش ا گ اه است بیقوم بیقانون بیخانمان» (ارسطو،8851،ص.)5
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گر ه دیگر از فالس ه ا طالح مدنی بالطبن را درباره انسان به کار بردهاند لی مقصود
ایشان آن بوده است که انسان از ر ی اضطرار ناچاری به اجاماع زنادگی جمعای ر ی
آ رده است .به اعاقاد آنها تنها راه فعالسازی گرایشهای قوای مخال انسان پاساخدادن
به نیازهایی است که این گرایشهای قوای انسانی آنها را تولید مایکنناد .بناابراین منشاأ
امکان تأمین نیازهای خود از طرف دیگران
ر یآ ردن انسان به همنوعان خود ،احسا
است .معموالً فالس ه اسالمی به چنین نظریهای قایل بودهاند اگر آنها تعبیر انسان مدنی
بالطبن را به کار برده اند مرادشان همین معناسات .آنهاا بارای جاود بقاای ناوع انساان
نیازهای ا لیهای را الزم میدانند که این نیازها جز از طریق همکاری تعا ن همنوع خاود
تأمین نمیشود بنابراین مراد ایشان از مدنی بالطبن نیاز به اجاماع بوده ،ناه آنکاه ماهیات
انسان با اجاماع تعری شود .به اعاقاد فالس ه اسالمی ،ساخامان جاودی انساان تماام
کمال آفریده نشده در عین حال در ضع قوه مح هم به سر نمیبرد ،بلکاه قاوایی
دارد که دایم تولید نیاز میکند انسان را دایم در مسیر رسیدن به تام کامالشادن قارار
میدهد چنین انسانی درك فطری معرفت اجمالی به ایان دارد کاه چناین نیازهاایی را
(يوسفيراد،8817،ص.)845

بهتنهایی نمیتواند برآ رده سازد
ابوعلی سینا ضمن اعاقاد به اینکه انسان بهتنهایی قادر به تأمین معیشت خاود نیسات،
بر این نکاه تأکید داشاه که انسان باید برای تأمین نیازهای ضر ریاش با همنوعان خاود
مشارکت داشاه باشد تا به رفن نیازهای یکدیگر بر آیند این هنگامی حا ل میشود کاه
اجاماعی را جهت رفن نیازهای بسیار ماعدد گوناگون یکادیگر تشاکیل دهناد (ابشوعلي
سینا،8040،ص.)008
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افضلالدین کاشانی نیز دراینباره میگوید« :اشخاص نوع مردم به قیا باا اشاخاص
انواع دیگر به یکدیگر نیازمندتر باشند مشارکت معا نت ایشان در ترتیب اسباب معااش

معاد یکدیگر سودمندتر از مشارکت دیگران .هر یک از دیگری یا ری بود در کارهاای
ارادی از هنر یکدیگر برخورداری یابند ،از بعضی هنرها که خا ّه نوع مردم را بود ،ناه از
هر هنری که در آن با انواع دیگر انباز باشند ،چون خوبی زشای فز نی قاوت تماامی
آفرینش ،چه آن کس که کم از دیگری بُود در این فضایل ناواناد ایان هنرهاا را از آنکاه
دارد بخواسان زشت از خاوب نااتوان از تواناا خاوبی تواناایی ناواناد گرفات ،بلکاه
برخورداری از هر یک از دیگر در بعضی خصال که خا ه مردم باشد تواند بود ،چون خوبی
های ساوده ایشان ،چون حلم جود دلیری شکیبایی همچنین نعتها حرفتهاا
که به یاری خرد موجود شود دانش آگاهی از حقایق که از هنرهای نهانی بُوَد» (افضل
الدين،كاشاني،8844،ص)548-541
 .4-2اجتماعات مدني

الف) اجتماعات مدني فاضله

افضلالدین کاشانی در رساله منهاجمبین به ضار رت نیازمنادی انساان باه زنادگی
اجاماعی مدنی اشاره کرده میگوید :اشخاص نوع مردم به قیاا باا اشاخاص اناواع
دیگر به یکدیگر نیازمندتر میباشند مشارکت معا نت ایشان در ترتیب اسباب معااش
معاد یکدیگر سودمندتر از مشارکت دیگران اسات (همشان) لای ا مانناد دیگار فالسا ه
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در سنت فکری فالس ه مسلمان ،انسانها بهتنهایی قادر به تاأمین نیازهاای ضار ری
خود نیساند درنایجه برای برآ ردهساخان آنها به معا نت مشارکت همنوعاان خاود نیااز
دارند به تشکیل اجاماع مدنی اقدام مینمایند .این اجاماعات مدنی از نظر فالس ه باه د
نوع فاضله غیرفاضله تقسیم شده است.

مسلمان به طبقهبندی اجاماعات مدنی یا تو ی اجاماعات به فاضله غیرفاضله نررداخاه
است .اجاماع مطلوب مدینه فاضله مورد نظر ا همان است که بر تمامی ا ول اخالقای
اساوار است انسان در آن به کمال برسد از هر گونه نقصان اخالقی به د ر باشد.
بنابراین در اندیشة ا مدینه فاضله یک نوع بیشار نیست از ایان جهات ی در رسااله
مدارجالکمال میگوید :آگاه باش که کمال مردم یک غایت است کاه در آن کثارت ناواناد
بود از هین ر ی تا در قسمت مراتب ممکن گردد آن اقسام را توان شمرد از مردم هر
آنکه بدان غایت رسد تمام به کمال بود هر آنکه فر د آن غایت ناقص .لکن ناقصان
را اخاالف بسیار است ،چه هر ناقصی را کوشنده است ساوی کماال پساندیده باود هار 191

آنکه بر نقصان ایسااده است یا آهنگ فر تری دارد ناشایسات ناپساندیده (همشان،ص

 .)88بر این اسا

میتوان یژگیهای مدینه فاضله اخالقی را از منظر ا در موارد زیار

بیان کرد:
 .1پیوند مردمان آن با خرد ا لی ن س ا ل بیشار باشد نشاانه آن از نظار کاشاانی
این است که اراده مردم آن جامعه موافق اراده ن اس ا ل باشاد آن خواهناد کاه باودنی
است نشان رسیدن پیوسان مردم یک جامعه با فر غ عقل ا ل آن اسات کاه شاناخت
یقینی مبانی بر عقل خرد بر شناخت حسی تقلیدی غالب گردد (همان،ص.)30
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 .5اعادال بر قوای سبعی بیهمی نباتی مردم آن جامعاه حااکم باشاد هماه ایان
قوای آنها مسخّر مطین خرد باشد خا یّت هر یک آثار خا ایّت عقال دیگار گشااه
پایه رفین برگزیده :قوتهای غضبی در حدّ اعادال میان تکبّار دنائات میاان باددلی
ناباکی میان سرکشی مسخّری میان کینه ری بیحمیّاای همچناین قاوتهاای
شهوانی میان رغبت حرص ن رت ناخواست میان بساگی بخل گشادگی اساراف ،آزاد
از بیم امید ،نه در نابوده به امید آ یزنده ،نه از بوده به بیم گریزناده ناه باینیااز را باه
اسرافدهنده ا  ،نه از نیازمند به بخل بازگیرنده ،نه محبوبات گذرنده را محبّ به افراط ،ناه
مکاره ناپاینده را مبغ به غایت ،نه با نیک بدساز از سرکشی اساقالل ،نه به بد خرسند
از تقلید اعایاد .گ اارشان پاك از آفرین بیکار هرزه ن رین زیانکار بیسود ،کردارشاان
به احکام خرد مضبوط ،رفاارشان بر جاده واب اساقامت مقصور ،تن را به قوت ناگزران
پر رنده ،جان را به زینت خرد دانش آراینده ،مشااقان جهان معانی را ماونس همادم
رهر ان را دلیل دقیق رسیدگان را یا ر هم قرین ،در بال شکیبا ،در راحت سراسدار ،باه
تن بارکش به جان راد آزاد ،به خوی نمودار جهان ملکوت ،به گوهر آیینه عالم قد  ،به
گ اار برهان بیان حقایق ،به کردار قاانون قاعادة سانت شاریعت ،امرشاان بایآزار،
نهیشان بیانکار» (همان،ص.)05
 .9خا یتهای نهانی معنوی افاراد آن از قاوه باه فعلیات در آماده باشاد چاون اگار
خا یت خرد مردم در یک جامعه از قوت به فعل آید ،همه قوای حیوانی ،نبااتی طبیعای
خود را به تدبیر کارسازی خود به ساامان دارناد ادب فرهناگ در آن جامعاه شاکل
میگیرد (همان،ص.)35
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 .2افراد آن به حقیقت معنای خود همه موجودات آگاهی یافاه باشند همچنین به
حقیقت معنای جود مطلق که فر غ ربوبیّت است ،آگااهی یابناد کاه آگااهی از معناا

حقیقت از همین جا پدید میآید آگاهی از حقیقت معنای جود مطلق نشان پیوسااگی
ول است ،چه اینکه داننده با دانساه پیوساه بود به ی رسیده (همان،ص.)37-34
 .1مردم آن خا یتهای معنوی ورتی آنها محصل شده ،هماه قاوتهاایی را کاه
فر د انسانیت اسات باه تادبیر شاریعای سیاساای طبّای خلقای ،تادبیر کارساازی
مینمایند (همان،ص.)37
 .0ریاست آن بر عهده کسی است که مکارم آداب پادشاهی ا در قوت جود فز ن
از دیگران است ا خود هنرمند است دیگران را نیز چون خود هنرمند میکند از ات
توانگری ،تواضن ،شجاعت ،خرد عقالنیت  ...برخوردار است (همان،ص.)848-844
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افضلالدین کاشانی ات کلی مردمان اجاماع فاضله را چنین تو ی کرده :خا یّت
مردمی آنها به خواص سبعی بهیمی فرمانده ماولی است از هین ر ی قوتهایی کاه
رتبه آنها پایینتر از خرد است ،از طاعت فرمان خرد ر ی بر نمیتابند کارشان همواره به
حکم خرد است خرد بر همه آنها محیط است آنها را در پیداکردن خوبیهای خارد باه
کار میگیرند همه آنها را به نور خویش رخشان به ای خود اافی باه ر ح خاود
زنده میدارند آنها را از زنگ طبیعت پاك زد ده میسازند (همان،ص.)85

ی ا ناف مردمان این جامعه فاضله را از حیب مراتب دساایابی باه کماال باه چهاار
دساه تقسیم کرده است:
 .1دساه ا ل کسانیاند که بهرة آنها از ن س عاقله ،قوت عقلی عملی اسات قاوت
خرد کارگرشان مطین قوت خرد بیناست جسدشان به فرمان عقل میجنبد در اظهار آثاار
آنها به عمل نعت تا کار تعیش مردم بدان عملها سامان باشد .پیشاه ران کاارگران
از بناکار چوبکار آهنکار بافنده د زنده مانند ایان هماه از امات لشاکر عقال
عملیاند.
 .5دساه د م کسانیاند که بهره آنها تمامتر کارشان شری تر عملشان لطیا تار از
دساه ا ل است .کار آنها نه بر حرکت آالت جسمانی در اعمال مقصاور اسات بلکاه آثاار
عقل را در اخالق قوتهای حیوانی به کار میبرند خویهای حیاوانی را بادان آراسااه
میدارند از اخالق ناقصان ناساوده خود را پاك پاالوده کاردهاناد مانناد زهااد اهال
کوشااش ر ش در کارهااای خیاار راههااای ااواب نیکوکاااران فرهنااگجویااان
خداجویان که کاشانی آنها را در شمار ابرار اخیار میداند.
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 .9دساه سوم کسانی هساند که رتبت خا یت مردمی آنها از رتبت اهال قاوت عقال

عملی برتر است .آنها ضمن برخورداری از هنر د گر ه ا ل به دنبال علم یقینای بیانش
درست هساند به شنیدهها خرسند نمیشوند فکر نظرشان بر قوتهای پایینتر غالب
است فنون علوم را که نامشان به آنها برسد میجویند مایاند زناد .علماای ریاضای از
هندسه علم هیئت عالم علم عدد علوم منطقی علم طبیعات علام الهای از ایان
طای هاند .آنها به اسطه جسان اند خان این یقینیات ،بازرسان از بند زندان کون فساد
تغیّر ز ال خواهند .کاشانی اینها را از خواص برگزیدگان میداند.
 .2دساه چهارم از نظر کاشانی کسانی هساند که هم از نظار مقاماات عملای هام از
نظر مقامات نظری از گر ههای ذکر شده باالترند آنها کسانیاند که ر حشاان باه فار غ
نور الهی فر زان شده گوهر شخصی ذات جز ی آنها به اسایال غلبات
ر ح مقد
نور الهی گم گشاه است مثل گمگشان فر غ چراغ ضعی در آفاااب چشامه قطاره آب
دریا در دریا (همان،ص.)81-85
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ب) اجتماعات مدني غيرفاضله

برخالف اجاماع مدنی فاضله که تکثرناپذیر است ،اجاماعات غیرفاضله را کاه باطال
شرّند نهایای نیست (خواجه،8817،ص )114بنابراین اجاماعات مدنی غیرفاضله به ازای
نوع انحرافشان از حق میزان آن ماعددند.
افضلالدین کاشانی دربارة کثرت اخااالف ناقصاان کاه گ اایم مایتاوان آن را باه
اجاماعات انسانی تعمیم داد میگوید« :لکن ناقصان را اخاالف بسیار است ،چه هر ناقصای
که کوشنده است سوی کمال پسندیده بود هر آنکه بر نقصان ایسااده اسات یاا آهناگ
فر تری دارد ناشایست ناپسندیده .به اعاقاد ا ناقصان ناساوده ا نافاند اقساام کاه از
آن جمله باشد که:
 .1جامعهای که جمله قوتهای مردم آن ،انسانی نباتی حیوانی سساای دارناد ناه
قوت عقل نظری اثر بینایی بصیرت دارد نه قوت عقل عملی کارکردی خوب نماید ناه
قوت غضب حمیّت به هنگام دید شنید حرکات کلمات خشمانگیز آنها را تافاه کند
نه قوت شهوانی بهیمی آنها را به توشة خورش پوششساخان ج تگارفان آرز مناد
گرداند چنین مردم در خا یّت از حدّ رسانیها بسی بر نگذرد (مدینه جاهلیه).
 .5جامعهای که قوت شهوت بهیمی مردمانش قویتر اسات بیشاارین ا قاتشاان باه
خواب خورد ساخان خورش خرج میشود این مردمان برتریشان بر بهایم آن اسات
که اسباب این کارها را میتوانند اندیشه کنند (مدینه خسّت).

فسق ،طای ه سامکاران بیساراهان ک ّاار نیاز نامیاده اسات (همشان،ص .)84ی در
اناهای رساله ساز پیرایه شاهان پر مایه بیشار این خصالتهاای موجاود در مدیناههاای
غیرفاضله را در اجاماعات زمان خود میبیند.
 .4-3رياست اجتماع مدني

از نظر فالس ه اجاماع مدنی ضر ری است انسان ضر رتاً برای تأمین معاش معااد
خود به زندگی مدنی ر ی میآ رد د قسم اجاماعات فاضله غیرفاضله شکل میگیارد.
اما س ال این است آیا ضر رت خاساگاه جود رئیس در این اجاماع مدنی چیسات چاه
ات الزم برای ریاسات
نوع ریاست رهبری مدنی از نظر آنها ماصور است یژگی
مدینه چیست
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 .9جامعهای که مردمان آن قوت خشمشان بر همه قوتهای آنها غالب اسات آتاش
خشم آنها به اندك شغبی فر زان میشود کارشان کوشش کشاش اسات گ اارشاان
خصومتانگیز اندیشه آنها در آزار گزند خراش میباشد .آنها تنها در اورت انساانی
ما ا ت از درندگان هساند فراهمساخان سایل عدا ت کینه رزی (مدینه تغلبیه).
 .2جامعهای که مردمان آن هار د قاوت حیاوانیشاان (سابعی بهیمای) بار قاوت
انسانیاشان فرمانده است قوت انسانی آنها را مسخّر خوی طبن خود گرداناده آنهاا را
به اخالق بد اعمال زشت ا میدارند چنین مردم را اگر ن س بهیمی شهوانی کاارگرتر
افاد ،آز حرص بر جذب اموال ذخایر شره بر آن طمن به ماال دیگاران بخال بار
آنچه خود دارند فریب خیانت چاپلوسی دزدی از آنها ظاهر مایگاردد اگار ن اس
سبعی در آنها قویتر باشد ،چنین مردمای ماکبّار فز نایطلاب ماطاا ل کیناه رز
سایزهجو ،کشنده کوشنده ناباك دشمناند ز تبااهیجاو مایگردناد .کاشاانی ایان
مردمان را از شمار شیاطین انس بر شمرده راندگان تباهکاران اهل ن رین گمراهان
باغیان طاغیان سرکشان از فرمان حق راه واب هنجار یقین را از امات ساراه
این شیاطین دانساه است (افضلالدين،8844،ص .)85-88همچناین ی آناان را اهال

 .4-3-1خاستگاه رهبري و رياست اجتماع مدني

افضلالدین کاشانی دراینباره نیز معیار اخالقای ن ساانی انساان را مبناا قارار داده
معاقد است که انسان از همه موجودات عالم برتر است هم در خا یت جسمانی هام در
خا یت معنوی ر حانی لی افراد انسانی در این خا یت برابر نیساند در پیوند با خرد 121

ا لی ن س ا ّل نصیب تمام ندارند (همان،ص )38اساساً انسان کامال باه اورت
معنا دشواریاب است .از آن دشواریابتر عزیزتر کسی است که خود تماام باشاد باواناد
افراد ناتمام را نیز به اسایال غلبه تمامی خویش ،کامل تمام کند .بنابراین به نظر ا اگر
چنین افرادی یافت شوند که خا ه خرد آنها از قوت به فعل آمده همه قوای طبیعی خود
را به تدبیر کارسازی خود اداشاه ،فضلیتهای خلقی را به تدبیر خارد اند خااه (همشان،
ص )35قادر به تدبیر تعیش مخالطت جماعت اعم از سیاست شریعت شاده باشاند،
بر آنها سزا ار است که عال ه بر ن س خود بر مردمان نیز پادشاه باشند چه اینکاه نسابت
چنین افرادی با مردم ناتمام ،نسبت مردم تمام با مردم ناتمام نسبت مردم ناتمام با بهایم
 ...مکارم آنها در قوت جود فز ن از مکارم دیگران میباشاد ،چاه هنار در دیگاران
چندان قوت دارد که خود هنرمند باشند ،لی پادشاه هنرمند باشد دیگران را چاون خاود
هنرمند کند (همان،ص.)37-34
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بنابراین ضر رت پادشاه رئیس در اجاماع مدنی در فلس ه سیاسی افضلالدین کاشانی
رساندن انسانهای ناتمام به کمال تدبیر تعایش جماعات ایشاان اسات ازایانر ا در
تعری پادشاه میگوید« :پادشاه نگهدارندة هسایها باود تماام کنناده ناتماام» (همشان ،
ص.)17
همچنانکه پیداست افضلالدین کاشانی بهدلیل شرایط فکری ا فرهنگای سیاسای ا
اجاماعی خا ی که در د ران ا حاکم بود ،اساساً مباحب فلس ی خود را بار ن اس انساان
مامرکز ساخاه بهدلیل حاکمیت گ امان اهل سنت کالم اشعری افکار فلس ی غزالی
امام فخررازی مر جین حکومای غیرحکومای این گ اماان ،ارد مباحاب کالمای از
جمله اثبات فلس ی نبوت امامت نگردیده است تنها به ضر رت جود انسانی کامل کاه
با هنر خود دیگران را نیز هنرمند میسازد اکا ا کرده به بیاان نصاای پادشااهی بسانده
نموده است.
 .4-3-2اقسام رياست و رهبري اجتماع مدني
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فارابی م سس فلس ه سیاسی مسلمانان از پنج نوع ریاست (ریاست رئیس ا ل ،ریاسات
مماثل ،ریاست سنت ،ریاست رؤسای سنت ریاست افاضل) بحب کرده باود .رئایس ا ل
کسی است که در حکمت نظری عملی از همه افراد اجاماع مدنی کاملتر است .ی کاه
فیلسوف ،امام اضن نوامیس نیز نامیده میشود ،کسی اسات کاه خدا ناد باه ی حای

میکند با سلسلهمراتبی از عقول (عقل فعال ،عقل مسا اد عقل من عل) قوه ماخیلّاه
خود آن را درك میکند .به چنین شخصی که فی را با عقل درك میکند ،فیلسوف گ اه
میشود چون این فیوضات به قوه ماخیله ا افاضه میشود ،نبی خوانده میشود .از جمله
شرایط این رئیس ا ل ،حکمت ،تعقل تمام ،حسن اقناع تخیل ،سالمت بدن قادرت بار
جهاد است (فارابي،8848،ص.815همو،8045،ص.)44
رئیس مماثل در ورت نبودن رئیس ا ل شکل میگیرد کسی کاه در جمیان احاوال
مثل نبی است به اقاضای رهبری مدیریت اداره جامعه هار آنچاه را کاه ا تادبیر
مقدر نکرده ،تدبیر تقدیر مینماید (فارابي،8314،ص.)03

ریاست افاضل زمانی است که شرایط رهبری در افراد ماعدد جمن باشد .در این ورت
شورایی از افاضل که تعداد آنها شش ن ر است (با شرایط ششگانه :حکمت ،فقاهت ،دیان
شناسی ،زمانشناسی ،قدرت بر ارشاد هدایت قدرت بر جهاد) یا حداقل سه ن ار اسات،
ریاست اجاماع مدنی را بر عهده میگیرند همچون ن س احد با مشاارکت یکادیگر باه
تدبیر جامعه میپردازند (فارابي،88848،ص.)884
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ناعت فقه ،امور احکامی را که شریعت ضن
رئیس سنت فقیهی است که بر اسا
نکرده ،بهدست میآ رد .این رئیس بعد از نبی ائمه ،اگر چه همه احوال شائون آنهاا را
ندارد ،باید نوامیس رئیس ا ل را ح ظ کند در آن هاین گوناه تغییاری ر ا نادارد قاوه
اسانباط خود را فقط در مواردی به کار بارد کاه رئایس ا ل باه آن تصاری نکارده اسات
(پیشین).
اما رؤسای سنت در جایی است که همه شرایط ریاست بر طریق سنت نه در یاک ن ار
بلکه در د ن ر یکی حکیم فیلسوف دیگری اجد بقیه شارایط محقاق شاده باشاد در
این ورت د ن ر رئیس اجاماع مدنی خواهند بود (همان،ص.)54-03

به این دلیل به بیان ت صیلی اشکال ریاست اجاماع مدنی فارابی اشاره شد که فالسا ه
مدنی مسلمانِ پس از فارابی به تبعیت از ا به ورت کامل یا اجمال ،سنت فکری ا را در
فلس ه سیاسی از جمله تقسیم اشکال ریاست اجاماع مدنی دنبال کردهاند .آنان در معرفای
رئیس اجاماع مدنی ،یکی از منابن فکریشان سنای است که با فارابی آغاز شاده توساط
فالس ه بعدی تدا م پیدا کرده است .الباه اقعیت سیاسی حاکم نیاز در ایان تقسایمبنادی
آنها تأثیرگذار بوده آنها را از جود رؤسای غیرفاضل نیز غافل نساخاه است.
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افضلالدین کاشانی به تعبیر برخی از نویساندگان در هنگاامی ظهاور کارده باود کاه

علمای شریعت در جهان اهل سنت از مدتها قبل به عناوان رهباران معناوی ر حاانی
نقشِ ا لی را در حکومت خل ای عباسی پادشاهی خوارزمشاهیان از آن خود کرده بودناد
با هر گونه اندیشههای فلس ی مقابله میکردند ازاینر ت کرات فلس ی خود را بر اخالق
ن س انسانی عر ه در نی خرد انسانی مامرکز ساخت بر این نکاه تأکید کرد که هر
کسی که به شناخت ن س خود ن س ا ل نایل گردد ،میتواند شااه فیلساوف حااکم بار
ن س خود حای دیگر انسانها باشد .بناابراین ا باد ن آنکاه باه طورآشاکارا باه اقساام
ریاست اجاماع مدنی از نظر آنان برردازد مخال ت علمای شریعت حکومتهاای حاامی
ایشان را علیه اسادالالت فلس ی خود برانگیزاند ،به انسان تمام کامال کاه باا داناش
شناخت به نور الهیت حقتعالی دست یافاه (ر ح مقد ) (افضلالدين،8844،صص34
و )840به مرتبه منزل اقصی در عمل خلق علم رسایده (انبیاا( ،)،همشان،ص)400

اشاره میکند آنان را برترین راهنمایان بشر میداند (همان،ص )140-148معاقد است
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ایشان که همه ات کمال (نظری عملی) در آنها به فعلیت رسیده ،سازا ار ریاسات بار
همه مردم میباشند لی چنانکه اشاره کردیم بیشار از این ا به ت صایل ریاسات نبای
جانشینان ا چه در قالب خالفت یا امامت اشاره نکرده است.
اما افضلالدین رسالهای مساقل را به تو ی ریاست اجاماع مدنی در قالاب م هاومی
عام (پادشاهی) اخاصاص داده آرماانهاای سیاسای خاود را در قالاب تعریا پادشااه
خصایص خصلتهای پادشاهی بیان کرده است .شاید در تحلیل این ر یکرد افضلالدین
کاشانی این تعبیر پاتریشیا کر ن درست باشد که میگوید غالباً هدف این فالس ه از تد ین
این گونه رسالهها «آن بود که با تمجید تکریم شاهان بهطورغیرمسااقیم باه ا آماوزش
داده شود .هنگامی که آنها شاه را دارای کمال اخالق میشمردند ،امیدشان آن باود کاه ا
در پاسخ به این تعاری عمالً سعی کند به ایان آرماان نزدیاک شاود» (پاتريششیا ،8813،
ص.)014
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در تأیید این دیدگاه میتوان به فراز آخر رساله ساز پیرایه شاهان پرمایه افضلالادین
کاشانی اساناد کرد ایشان به همین نکاه اشاره کرده میگوید از آن دسات باه نگاارش
این رساله زده است که «تا چند خصلت از خصال پادشاه در آن یاد کرده آید تا از شاهان
سر ران شخصی که به عنایت الهی ماعین گردد جان ر انش از فر غ خرد نشاان دارد
 ...چون این نامه را برخواند برخواندنش ایساادگی نماید ،راه رسااگاری جاان خاالص

ر ان از بیم هرا

(افضلالدين،8844،ص.)843-841

فنا بر ی ر شن گردد»

نکاه درخور توجه دیگری که پاتریشیاکر ن دربارة ماهیت ت کر سیاسای فالسا ه ایان
د ران گ اه دربارة افضلالدین نیز ادق است ،این است که اساساً در ایان د ران تماایز
میان حاکم اسالمی ،ایرانی یونانی محو میشود در آثار پدیادآماده در ایان د ران آثاار
قوانین حکومای برآمده از شرع با مطالب نصيحةالملوكها در هم میآمیازد باا ساخنان
فالس ه وفیان در باب پادشاه ادغام میشود تا آنجا کاه در اغلاب ماوارد باه دشاواری
میتوان گ ت سخن از حکومت تاریخی است یا شاهان همعصر آیا بحب این م ل ان باه
حاکمان اقعی مربوط میشود یا به نمونههاای آرماانی (پاتريششیا،8813،ص .)017ایان

شاهد دیگر بر اینکه ی در خصلتهای پادشاه آرمانی اقعی تمایزی نگذاشااه ،ایان
است که ی پس از تو ای م هاومی پادشااه باه مراتاب کماالی انساانهاا پرداخااه
کاملترین انسانها را کسانی میداند که خصلتهای ظاهری نهاانی ایشاان باه فعلیات
رسیده باشد .به اعاقاد ا چنین انسانهاییاند که خا یت خرد انسانی آنها از قوت به فعال
آمده همه قوتهای حیوانی نباتی طبیعی خود را ،بیر ن از آنچاه باه ا ال آفارینش
تمامفعل خا یت باشد ،باه تادبیر شاریعای سیاساای طبّای خلقای ساامان داده
شایساگی پادشاهی بر مردم یافاهاند (همان،ص.)37-35
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مسئله در تو ی افضلالدین کاشانی از پادشاه خصلتهای ا به چشم میآید چه اینکه
ا در تو ی پادشاه میگوید« :پادشاه نامی است باساانی شاه در سخن باساان ا ال
خدا ند باشد پاد پاییدن دارندگی یعنی ا ل خدا ناد پاییادن دارنادگی  ...چاون
پادشاه نگهدارنده هسایها بود تمامکنندة ناتمام نگهداری از مخال بر مخاال نیایاد،
اجب بُود که پادشاه مخال هین چیز که بدان پادشاه باود نباشاد هاین چیاز از ایشاان
مخال پادشاه نبود» (افضلالدين،8844،ص.)841-17

 .4-3-3شرايط و صفات رياست مدينه

فالس ه مدنی مسلمان برای اعمال سیاست در اجاماع مدنی شرایط خصالتهاایی را
برای رئیس مدینه الزم میدانند تا باواند اجاماع مدنی انسانها را سیاست نماید معاش
معاد ایشان را سامان دهد .افضلالدین کاشانی با اناقال مباحب خاود باه عر اه سیاسات
اخالقی ،ریاست پادشاهی را به م هوم اعم آن در نظر گرفاه خصلتهای اخالقی زیار را
121
برای ا الزم میشمارد:
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 .1از خصال پادشاه آن است که ی را مخال نباشد که مایة تبااهی ناپاینادگی باه
تضّاد خالف است پادشاه را چون پیوند خرد تمام گردد ،ی را مخال نباشاد خاالف
همه مخال ان به ی باطل گردد چون از ر ی خرد ،بیضدّی بار پادشااه درسات گاردد،
خالفت خدای تعالی ی را حقیقت شود.
 .5یکی دیگر از خصلتهای پادشاه آن است که توانگر بینیاز باشاد کاه در یشای
نیاز ناتمامی است نیازمند ناچار پرسانده باشد جویندة آنچه نیاز ناتماامیاش را باطال
کند تا بینیاز تمام گردد پرساندگی پادشاهی با هم نریوندناد باینیااز تاوانگر آن
است که هرچه شایساه ا ست با ی باشد  ...بینیازی زمانی حا ل میشود که خرد بار
همه خصلتهای انسان غالب گردد .پس مایة بینیازی توانگری که خا ایت پادشااهی
است ،خردمندی است.
 .9خصلت دیگر پادشاه حلم بردبااری اسات حلام از شاکیبایی خیازد شاکیبایی
توانایی است بر قوت شهوانی غضبی ناشکیباباودن انساان نشاان زباونی مغلاوبی از
کارکنان زیردساان میباشد مغلوب زبون کارگر زیردست خود نمیتواند بر دیگاری
غالب پادشاه باشد.
 .2خصلت دیگر پادشاه از نظر افضلالدین کاشانی تواضن است .ا میگویاد نبایاد کاه
پادشاه ماکبر باشد« :تکبّر زفای بخیلینمودن است به مرتبة خاود باا دیگاری تواضان
رادینمودن سخیشدن به مرتبه بلند خود با فر د خود» .به اعاقاد ا تواضن از خردمندی
است خردمندی مایه تواضن شاهان است.
 .1شجاعت خصلت دیگر پادشاه است بنابراین پادشااه نبایاد هراساان باددل باشاد.
تر از غلبه ضدّ باشد آن را که ضدّ نباشد از ضدّ نهراسد چون پادشااه
چون هرا
ص 
را خرد محیط است می داناد کاه آفااتی ماوجاه ا نیسات کاه از آن بارساد (همشان ،
.)848-33
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 .0یکی دیگر از خصلتهای پادشاه که از نظر افضلالدین ا ال مایاة هماه خاوبی
هاست ،عقل خرد است چه اینکه به گ اه ا خوب بد را جز خرد از هم جدا نمیدارد
چون خرد در ن س ناطقه انسان درنگی کند خوبیها فرا ان شوند زشایهای اخالق نیکو
گردند شااب بیشکیبی به ذکا زیرکی بالدت کسلی باه حلام قاار تهاوّر
ناپاکی به شجاعت پردلی درشای عقوبت کردن به ادب فرهنگدادن اساراف باه
جود بسیارگ ان به بیان بددلی باه ع او مکار باه عقال تار باه احایااط مبادل

میگردند .پس چون کمال انسان به خرد است ،کمال پادشاه سزا ارتر که به خرد باشد کاه
بیخرد بر خردمندان پادشاه نشود (همان،ص.)848
افضلالدین مینویسد ا این خا یت هنر معنای پادشااهی را در پادشااهان عصار
خود جساه ،لی کمار یافاه بود پادشاهان عصر ا برخالف همه این خصلتها ،میلشاان
به شهوترانی از همه اشخاص رعیت افز نتر ،غلباه غضبشاان بار خاود از غلباه غضاب
رعیت بر خردشان زیادتر حرص آنها بر اند خان ذخیرههای ناپایدار از حرص رعیت برتر،
بیخبری آنها از دانش مکارم اخالق از غ لت بیخبری مردم بیشار بود.
همچنین به گ اه ا هماه تاالش آنهاا در جهات سایرکردن آز ،خشانودکردن خشام،
گردآ ری مال لو از طریق غارت قهر ،پرخوری ،باازی غ لات گ ااار ناسازا ار باود
ازاینر ا آهنگ نوشان این خصایص معانی را کرده تاا آن گار ه از پادشااهان کاه باه
گ اه ا جان ر انشان از فر غ خرد نشانی دارد ،چون این پندهای ا را ببینند بخوانند
برخواندنش ایساادگی نمایند ،راه رساگاری برای آنها ر شن گردد (همان،ص.)843-841
سیاست اخالقی در اندیشههای افضل الدین کاشانی

 .4-3-4سياستگذاري و وظايف رئيس مدينه

فالس ه مدنی مسلمان به اعابار علت فاعلی سیاست یعنی ریاسات مدیناه ،ظاای ی را
برای آن قایل شدهاند .این ظای د سنخاند سنخی که ماهیت نظری دارند باعب رشد
معارف ادراکات عقل نظری افراد جامعه میشوند سانخی دیگار کاه ماهیات عملای
دارند باعب کنارل قوای ن سانی تعدیل آنها ،تنظیم رفاار اعمال کردار تخلاق باه
فضایل عملی میشوند .بنابراین آنها به مجموعهای از ظای از جمله تعلیم حقاایق ثابااه،
اساخراج اخالق فضایل انسانی ،ضن قوانین عبادات ،ح ظ سنت برقراری عادالت
تحصیل سعادت برای ریاست مدینه اشاره کردهاند.
افضلالدین کاشانی در ادامه این سنت فلس ی با برداشای که ا از سیاسات غیرفاضله
پادشاهان عصر خود مشاهده کرده بود ،ظای ی از هر د سنخ را برای پادشااه بیاان کارده
است .اساساً به اعاقاد ا کار پادشاه پر ردن است پر ردن رساندنِ شایسااگان باه کماال
است این کار به د طریق حا ل میگردد یکی از طریق فراهمساخان عوامال رسایدن
آنها به کمال دیگری از طریق د رداشان موانن ول به کمال چون به گ اه ا کماال
مردم به عقل خرد است ،طریق رساندن آنها به کمال ،نزدیکداشان خردمندان به ایشان
گماردن آنها به کارهای ی اسات کاه آنهاا را در اول باه کماال کماک مایکناد .اماا
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برطرفکردن موانن ول مردم به کمال آن است که آنها را از کارهای غ لتزا منن سازد.

برای این امر پادشاه ا ل کاری که باید انجام بدهد ،آن است که ا ناف مردم طباین آنها
را بشناسد بداند که مردم از نظر اساعداد کمالی بر د دساهاناد :گر های از آنهاا مسااعد
کمال انسانی هساند گر هی مساعد کمال انسانی نیساند .اما گر هی که مسااعد کماال
انسانی نیساند در عود مساعد برخی خصلتهایند که از کماالت شمرده میشاوند مانناد
آنهایی که به فنی از فنون دانش رسیدهاند مثل مهندسان ،محاسبان نجومیاان ،طبیباان
دبیران مانند برخی پیشه ران ماهر که شایساه اساادی دیگران میباشند .لی گر هی از
اینها نه تنها مساعد کمال نیساند ،بلکه فنی از فنون را نیز مساعد نمیباشند .خود اینها هم
د گر هاند گر هی که در عین بیاساعدادی از ایشان آفای به دیگران نمیرسد گر های
که ضمن بیاساعدادی آفت دیگران هم هساند ،چون جاهالن بیکار بیهودهکاار (باازی
سخره ،جویندگان لذت حسّی افراطی مانناد مانعماان ،میخوارگاان
گران ،اهل فسو
زانیان دیگر اهل فجور قااالن ناباکان دزدان) که همه میلشان باه تبااهی اساباب
زندگی است (همان،ص845-840و.)480-488
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گام بعدی پادشاه پس از شناخان ا ناف مردم آن است که بداند که هر کدام را چگونه
تدبیر نماید .به اعاقاد افضلالدین آسانترین ر ش تدبیر کارسازی این ا اناف آن اسات
که پادشاه آنها را با قوای ن سانی خود برابر نهاد االح فسااد آنهاا را از ن اس خاود
بسنجد پس حت مزاج خود را در برابر درستمزاجان رعیت قرار دهد طبیبان رعیت را
به دفن فساد آنها بگمارد قوای شهوانی خود را در برابار لاذتپرسااان مانعماان رعیات
قوت کسلی خود را در برابر بیکاران رعیت شره حرص خود را در برابر دزدان نهابان
ربایندگان رعیت غضب خود را در برابر قااالن ناباکان رعیت شجاعت خاود را در برابار
دال ران رعیت سخا جود خود را در برابر مقاصدان رعیات قاوت فرهناگ خاود را کاه
کارساز مدبّر این اخالق است ،در برابر علمای شارع اهال تقاوی خدا نادان مکاارم
اخالق رعیت تدبیر ا الح اهل افراط تباهی از رعیّت را در برابر سیاساان ساراه قارار
بدهد همچنانکه به دانش خود مملکت ن س خود را ا الح میکند باه اساطه دانایاان
رعیت کار رعیت مملکت را نیز ا الح نماید در این کاار هماه مسااعدان داناشهاای
یقینی را به کار گیرد دیگران را در یاری آنها بگمارد.
اگر پادشاه این طریق را در پیش گیرد (قیا تدبیر رعیت از ن س خود) مراتب مردم
را از طریق قیا آنها به ن س خود بااز شناساد ،مایتواناد اسااعداد هار کادام از آنهاا را
شناسایی نماید از هر کدام کاری را مطالبه کند که میتوانند .پس مطالباه ا باه مقصاود

میرسد تدبیرش ضاین نمیگردد هر کسی به کاری گماشاه مایشاود کاه مسااعد آن
است (همان،ص.)847-840
ا ل دیگری که افضلالدین در سیاساگذاری پادشاهان به آن تو یه میکند ،آن است
که هدف ا لی سیاساگذاری را تدبیر ترتیب کار حیات نظام معااش خاود رعیات را
ول رسانیدن امکان خردمندی به اساعداد پیوسان اساعداد به حقیقت قرار بدهند ناه
رفاً برای آنکه کار حال زندگی حسی نظام نوا یابد تنها از این جهت که تا مردم در
اسباب حیات از یکدیگر از بدسگالی خود آسوده نباشند از کارهای حسی به کار داناش
عقل نمیپردازند ،به تدبیر ترتیب حیات حسی آنهاا برردازناد (همشان،ص .)33-31ی
همه این ا ول را در نامهای دیگار باه مجدالادین محمادبنعبیاداهلل یکای از کاارگزاران
حکومای قت بازگو نموده است (همان،ص.)433-431
نتیجه
سیاست اخالقی در اندیشههای افضل الدین کاشانی

افضلالدین کاشانی با اسانباط از مقام مرتبه قابال کماال انساان معاقداسات ن اس
ناطقه انسان به دلیل برخورداری از د نیر ی عقل نظری عملی میتواند به مرتبه فعلیت
عقل در نایجه عقل مسا اد دست یابد با دریافت دانش از منبن حیانی به تکمیل ابعاد
مادی معنوی جود خود نایل گردد .اما ا بر این نکاه تأکید دارد که تکمیل ابعاد مادی
معنوی ایشان جز در زندگی اجاماعی با سایر همنوعانش میسر نیست ازایانر ایشاان بار
ضر رت زندگی مدنی جود قانون قانونگذار مجری قانون تأکید مینماید.
بر اسا آنچه گ اه شد ،مبانی فکری ا بیشار بر خودسازی در نی اخالقای اسااوار
است به اذعان خودش از ر د به دنیای مادی ظاهری اجاناب رزیاده اسات .شارایط
سیاسی نامطلوبی ا را احاطه کرده بود حای بهدلیل اظهار عقاید عرفانی به زندان افاااده
بود از این جهت ا راه رهایی انسان رسیدن باه ساعادت را بیشاار در قالاب خودساازی
در نی اخالقی میدانست به مخاطبان خود از هر قشری حای پادشاهان آرمانی این راه
اخالقی را تو یه میکرد .الباه این بدان معنا نیست کاه ا باه فلسا ه سیاسای زنادگی
مدنی توجه نداشاه بلکه مراد آن است که ا به دلیل مباانی فکاری خاود باا توجاه باه
شرایط فکری فرهنگی سیاسی حاکم بر زمان خود تالش میکند فلس ه سیاسای خاود
را در قالب اخالقی خودسازی در نی ارائه نماید خودسازی در نی را بر ساخان زنادگی
بیر نی اجاماع مدنی مقدم بدارد .بنابراین ا نیز در تدا م سانت فلسا ی فالسا ه مادنی
123
مشائی اشراقی به سعادت انسان کاملشدن عقل نظاری عملای ا در ساایه زنادگی

اجاماعی مدنی معاقد است ازاینر پادشاه آرمانی ا نیز پس از خودساازی اخالقای
ا الح ن س اعاالی عقالنیت نظری اسا اده از عقل عملی ابادا به تدبیر سااماندهی
خود سرس با تدبیر شریعای سیاسای به تدبیر ریاست ساماندهی اخالقای دیگاران
میپردازد.
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ـ خوام نصارالدینطویی،اخالقناصری ،با تصحیح مینوي و حیدري ،تهران :خوارزمی،
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ـ ـــــــــــ ،شرحاالشارا
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دانشگاه تهران.8814 ،

تهران :انتشارا
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علمی فرهنگی.8811 ،

ـ شکوري ،ابوالفضل ،فلسفه سیاسی ابنسینا ،تهران :انتشارا
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ـ صفا ،ذبیح اهلل ،تاریخ ادبیات ایران ،تهران :انتشارا

فردوس.8818 ،
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معرفت ،ش .8811 ،01
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سیاست اخالقی در اندیشههای افضل الدین کاشانی

"- Quentin Skinner, Motive, "Intention and the Interpretation of Texts
New Literary History, Vol.No. . on Interpretation: Winter,
and "Meaning and Understanding, Meaning and Understanding in the
History of Ideas", in History of Theory Vol.  No. 

119

