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احمد واعظی

علمیه ،شاهد تداول و رواج ترکیبهای «حکمت سیاسی متعالیه»« ،سیاست متعالیوه» و
مانند آن هستیم که نمایانگر توجه به حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی در فضای تفکور
و دانش سیاسی است .نگارنده معتقد است برقوراری نسوتت میوان حکموت متعالیوه و
عرصة سیاست ،با برخی سوءتفسویرها هموراه اسوت .مقالوة حادور در نوات ن سوت
میکوشد تفسیر ناصواب اه این ارتتاط را با ذکر نمونههایی آشکار ساهد و در نات دوت
تقریرهایی اه ظرفیت حکمت متعالیه برای ایفای نقش در حریم سیاست عرده کند .در
این نوشتار روشن میشود که ،برخالف تصور عدّهای ،بین اصول فلسفی و رهاوردهای

نسبت حکمت متعالیه با فلسفه سیاسی اسالمی

در برخی مکتوبات مربوط به اندیشه سیاسی اسالمی ،به ویژه در مکتوبات حووهههوای

حکمت متعالیه در حکمت نظری و متاحث هستیشناختی و متاحث دانشوی و فلسوفیِ
حوهة سیاست رابطة تولیدی و هایندنی وجود ندارد و نمیتووان اه ایون رهاوردهوای
فلسفی نتایج سیاسی نرفت و فلسفه سیاسی اسالمی را تطتیق این اصوول فلسوفی بور
مسائل سیاسی دانست.

کلیدواژگان :فلسفه سياسی اسالمی ،حکمت متعالي ه ،حکم ت ممل ی ،حکم ت
نظری ،سياست متعاليه ،حکمت سياسی متعاليه.


استاد دانشگاه باقرالعلوم

.
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درآمد
1ـ بیان مسئله و ابعاد آن
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در ادبيات سياسی معاصر ،به ويژه در نزد دانش آموختگ ا مل وح ح و،وی ،د ا د
کاربرد گستردة واژة «متعاليه» و «حکمت متعاليه» ستيم .مچنين ترکيب ايی نظير
«سياست متعاليه»« ،نظاح سياسی متعاليه»« ،حکمت سياسی متعاليه» و «نظاح سياسی
مطلوب حکمت متعاليه» تداول و رواج يافته است که نشا ا ،اقبال به ميراث فلس فی
صدرايی و تمايل به استفاده ا ،ظرفيت فلسفی حکمت متعاليه در غنابخشی به ادبي ات
سياسی دارد؛ اين تمايل و اقبال در مين سودمند و مغتنم بود  ،اگر ب ا ب دفیمی ا و
سوءتفسير ا مراه دود میتواند ر ز و گمراهکننده بادد .در اي ن ،مين ه ابیام ات و
پرسش ايی وجود دارد که اگر بهدرس تی پاس خ داده نش وند ،ب ر دامن ال مش کالت و
بدفیمی ا خوا ند افزود.
بحث درباره نسبت حکمت متعاليه و سياست را میتوا در چند سطح بررسی کرد؛
الف) بررسی تاريخی؛ ا ،منظر ت اريخی اي ن پرس ش ای می م وج ود دارد ک ه آي ا
فيلسوفا مطرح حکمت متعاليه ،ا ،صدرالمتألیين ديرا،ی گرفته تا مالّ ادی سبزواری
و مالّمه طباطبايی ،در کنار کار ای برجسته خود در حکمت نظری و مباحث مربوط به
امور مامّه فلسفه ،اال يات بالمعنی األخص و نفسدناسی فلسفی ،به حو،ة سياست نيز
پرداخته و فلسفه سياسی مدوّ و متمايزی را مرضه کردهاند؟ آيا توجه فلسفی آنا به
سياست در حدّی ست که بتوا رهآورد و محتوای فلسفی آن ا را آد کارا متم ايز و
مستقل ا ،رهآورد ديگر فيلسوفا مسلما نظير فارابی و ابنس ينا دانس ت؟ يعن ی آي ا
سياست در حکمت نظری و مباحث ستیدناسی آثار فيلسوفا حکمت متعاليه برو ،و
ظیوری متمايز ا ،درو مايال فلسفی حکمت مشاء و ادراق دارد؟
ب) بررسی ظرفيت حکمت متعاليه؛ دغدغه اين بخش نشا داد ظرفيت حکم ت
متعاليه برای استخراج ،استحصال و برآورد يک فلس فال سياس ی منس وم و مس ا،
است و در اين محور ،صرف نظر ا ،نگاه تاريخی و مي زا ت الف فيلس وفا حکم ت
متعاليه در پرداختن به حو،ة سياست ،ادما میدود ک ه آم و،ه ا ،ن وآوری ا و روف
فلسفی حکمت متعاليه ،ظرفيت ايواد يک فلسفه سياس ی متم ايز براس اص اص ول و
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آورده ای ستیدناختی و انسا دناختی را دارد و میتوا اين فلسفه سياسی را ب ه
منوا بخشی ا ،حکمت متعاليه مرضه کرد.
ج) بررسی و سنوش ميزا انطباق اين فلس فه و دان ش سياس ی ب ا دغدغ ه ا،
دلمشغولی ا و محور ای مطرح در دانش و فلسفه سياسی مدر و امرو،ين؛ پرس ش
میم و اساسی در اين نگاه اين است که اگر مورا و دريچال ورود ما به حو،ة سياست و
فلسفه ور،ی سياسی ،اصول و ر اورد ای فلسفه ص درايی در قلم رو حکم ت نظ ری
بادد ،آيا اين درو مايال فلسفی کشش و ت وا آ را دارد ک ه راهحلّ ی فلس فی ب رای
مسائل و دغدغه ای امرو،ين ما در مرصال سياست مرضه کند؟ آيا محتوای موجود در
حکمت متعاليه برای بهدست آورد چنين فلسفال سياسیای کفايت م یکن د ي ا آنک ه
فلسفه سياسیِ متناسب با دغدغه ا و مسائل امرو،ين نيا،مند تأسيس فلس فی و ج دّ و
جید توليدی است ،نه صرف انتزاع و استخراج نت اي سياس ی ا ،دي دگاه ا و اص ول
فلسفی صدرايی؟
درباره بررسی تاريخی واقعيت آ است که فيلسوفا حکمت متعاليه ،ب ا توج ه ب ه
سلسله مراتبی که برای ملوح و معارف قائل بودند ،توجّه وي ژه و خاص ی ب ه حکم ت
نظری ،بهويژه مباحث حو،ة اال يات دادتند و نگاه ج دّی و مس تقلی ب ه د اخه ای
حکمت مملی و ا ،جمله سياس ت نداد تند .ب رای نمون ه ،ص درالمتألیين يو اث ر و
رسالهای را به سياست و فلسفه سياسی اختصاص نداد و کتاب مستقلی در ملم مدنی و
يا فلسفال سياسی ننگادت .مختصر مطالب سياسی ايشا در کتاب شواهد الربوبیه ني ز
ذيل مباحث فلسفی ديگر مطرح دده است .او در اين بخش درصدد ارائه ي ک نظري ال
7
جامع االطراف فلسفی در مرصال سياست نيست.
بررسی ظرفيت حکمت متعاليه دغدغال اصلی مقاله حاض ر اس ت؛ يعن ی بح ث در

 . 1برخی تالشگران در زمینه تنقیح فلسفة سیاسی صدررالتتللیی اعادان ا ااتدراا دارندر ده
مالصررا قصر آن نراشته ه فلسفه سیاسی منسجتی ارائه نر ا جزئیات مباحث سیاسی مورد نیاز
برای چنی

اری در آثار ای یافت نتیشود .تنیا چیزی ه میسّدر اسدت امندان بده دسدت آاردن

برخی از میم تری اصول فلسفه سیاسی از طریق اجتیاد ا اصطیاد مطالب از مباحث فلسفی ایشدان
است (طوسی ،1131 ،ص .)74
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اينکه ر اورد حکمت متعاليه در مرصه حکمت نظری به چه دکل و قالبی میتواند در
خدمت ردد و تنقيح فلسفال سياسی اسالمی قرار گيرد .بدين منظور ،نخست به بررسی
تقرير و تفسير نادرست ا ،ظرفيت حکمت متعاليه برای تأثيرگذاری در دکلد ی چنين
فلسفال سياسیای میپردا،يم.
2ـ تفسیر ناصواب از حکمت سیاسی متعالیه
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میم ترين ،اويال بحث به امکا استخراج و استنباط يک فلسفه سياسی منس وم ا،
داده ای فلسفی ،اصول و نوآوری ای فلسفال صدرايی مربوط می دود .در اين موضوع
گاه با دماوی احساسی و اغراقآميز مواجه میدويم؛ مثالً دنيده مید ود ک ه تم امی
نوآوری ای صدرالمتألیين و ديگر فيلسوفا حکمت متعاليه مگی در نظ اح سياس ی
متعاليه نقشآفرين ستند .اين ادمای حداکثری ،که به تأثير و با،تاب تکتک اصول و
مبانی حکمت متعاليه در درو مايه و محتوای فلسفه و نظ اح سياس ی متعالي ه امتق اد
دارد ،بر اين پيشفرض استوار است که رهآورد ای فلسفی در مرصه حکمت نظری به
طور مستقيم در دکلد ی مفاد حکمت مملی تأثيرگذار و نقشآفرين است و ابتکارات
الوج ود ،تش کيک حقيق ت وج ود ،حرک ت
و اختصاصات حکمت متعاليه نظير
جو ری ،حمل حقيقه و رقي قه و امث ال آ  ،اف زو ب ر ک ار بس ت در ح ريم مباح ث
ستی دناختی و متافيزيک ،در حو،ة سياست نيز کاربرد و تأثير دارد .تمايل ب ه نش ا
داد تأثير مستقيم اين اصول و مبانی حکمی و فلسفی در حو،ة اجتماع و سياست ،گاه
صورت تکلّفآميز پيدا میکند که به چند نمون ه ا ،م وارد د فا ی و کتب ی آ اد اره
میدود.
در ميا قائال به اصالت وجود و اينکه وجود حقيقتی مينی دارد ،سه ديدگاه قابل-
تفکيک است؛ نخست ديدگاه برخی فالسفه مشاء است که وجودات را دارای حق ايقی
متکثر ،متمايز و متباين به تماح ذات با يکديگر میدانند و به يو اد تراِ وج ودی و
حقيقی ميا اين کثرات وجوديه معتقد نيستند .ديدگاه دوح منسوب به بسياری ا ،مرفا
است که به وحدت دخصی حقيقت وجود امتقاد دارن د و تم امی کث رات و تعيّن ات را
نمود و ظیور آ حقيقت واحد دخصی میدانند .ديدگاه سوح ،ديدگاه حکمت متعالي ه
است که در مقابل اين دو ديدگاه ،ا ،وحدت سنخی حقيقت وجود دفاع کرده ،به وحدت

در مين کثرت حقيقت وجود معتقد است .بر اساص اين ،مال کثرات وجودي ه در م ين
تمايز و تفاوت ،در اصلِ حقيقت وجود ادتراِ دارند .وحدت در م ين کث رت حقيق ت
وج ود ،م ا «تش کيک خاص ی» 7اس ت ک ه ا ،ابتک ارات و رهآورد ای فلس فی
صدرالمتألیين محسوب می دود .برخی ،براساص ما تصور ناصواب که اينگونه ره-
آورد ای فلسفی با،تاب مستقيم در حو،ة مباحث اجتمامی و سياسی دارد ،نتاي غريبی
ا ،قامدة وحدت در مين کثرت و تشکيک وجودی صدرالمتألیين میگيرند ،به گونهای
که قول مشائين را مايال تفرّد و تشتت جامعه دانسته ،قول به وحدت دخصی وج ود را
،مينهسا ،توتاليتر دد حکومت میدانند و برای تش کيک خاص ی و وح دت در م ين
کثرت ،برکات متعدّدی در حو،ة اجتماع و سياست برمیدمارند:
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ا ،جمله مصاديق تولّی قامده کثرت در مين وح دت در جامع ه ،در نظ اح جمی وری
اسالمی مشا ده میدود ...در جمیوری اسالمی تا موقعی که جمیوريت در صحنه حاض ر
بادد ،يوگونه ديکتاتوری و استبدادی دکل نمیگيرد .بر مين اس اص ام اح خمين ی)ره)
فرمود« :ميزا رأی ملّت است» .ا ،طرف ديگر اسالميّت بامث وح دت جامع ه اي را ب ا
فرقه ا و نژاد ا و ،با ای متفاوت میگردد و آح اد م ردح در راس تای ا داف نظ ری و
دينی تکامل و تعالی پيدا میکنند.
در واقع با ضرب کثرتگرايی راديکال که نادی ا ،ديدگاه تباين ذاتی مشّ ائيو ک ه
جامعه را دچار تشتت و تفرّد نموده است با وحدتگرايی نادی ا ،دي دگاه وح دت وج ود
برخی مرفاء متصوّفه که درايط توتاليتر دد حکومت را فرا م م ینماي د کث رت در
مين وحدت ،البته با قرائت صدرايی ايواد می گردد .براساص اين قام ده ،جامع ه سياس ی
ايرا اسالمی در مين برخورداری ا ،تنوّع ديدگاه ا و سبک ای مديريتی ،ا ،يک ثب ات و
وحدت رويه دينی و ق انونی ني ز برخ وردار اس ت» (علوی حسوینی و دیگوران،3131 ،
ص)311 – 323

رودن است که مبارت «وحدت در مين کث رت» در م وارد اس تعمال نويس ندگا
محترح در حو،ه اجتماع و سياست ،ترجما يکپارچگی و انسواح ملّی و تکث ر و تف رّق
 .1براساس احرت شخصی اجود نیز تشنیک قابل تصویر است ه در اینجا تشنیک خاصدی
یعنی تشنیک در حقیقت اجود معنا نرارد ،بلنه تشنیک در مظدارر ا نتودردای حقیقدت اجدود
پذیرفته میشود ه به «تشنیک خاص الخاص» موسوم است.
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اجتمامی است که در مضمو و محتوا يو ربطی با قامدة صدرايی ندارد؛ قامدهای که
به حقيقت وجود ،ذومراتب بود حقيقت وجود و اينکه مايال امتيا ،مراتب وجود ،حقيقت
وجود و برخورداری و حظّ بيشتر ا ،وجود است ،اداره میکند .در تطبيقات اجتم امی و
سياسی اين قامده ،اثری ا ،روح و محتوای اين قامده نيست  -نمیتواند م بادد  -و
صرفاً ماريه گرفتن لفظی ا ،اين ترکيب و بهکارگيری اين لفظ در م واردی اس ت ک ه
يو ،مينه و سنخيّتی با مفاد آ قامده فلسفی ندارد.
ا ،مصاديق کاربرد ای نابوا و ناروای مضامين فلسفی در حو،ة سياست ،اداره ب ه
اختالف نظر فالسفه درباره نحوة موجوديت کلّ ی طبيع ی در خ ارج اس ت .گ اه گفت ه
می دود که اين بحث آثار سياسی دارد و اگر نسبت ما يت )کلی طبيعی) با افرادف را
نسبت أب )پدر) و أبناء )فر،ندا ) بدانيم ،به جای آنک ه نس بت اي ن دو را نس بت آب اء
)پدرا ) به ابناء )فر،ندا ) بدانيم ،تأثير دگرفی بر نحوة وجود اح زاب سياس ی خوا د
دادت .اگر رابطه کلیِ طبيعی با مصاديق و افرادف را أب واحد و أبناء کثير بدانيم ،ب ه
دنبال جامعال تک صدايی و تک حزبی خوا يم رفت؛ امّا طبق حکمت سياس ی متعالي ه
اگر به رابطال أبناء و آباء معتقد دويم ،دا د جامعال چندصدايی ب وده ،اح زاب سياس ی
متکثر را به رسميت خوا يم دناخت .طبق مبن ای حکم ت ص درايی ،کل یِ طبيع ی و
ما يت انسانی ،در خارج ،به کثرت و تعدد مصاديق و افرادف ،متکثر خوا د ب ود ،در
نتيوه ،وجود ساليق متفاوت و اختالف يک امر ،خارجی و تکوينی خوا د بود؛ ا ،اي ن
رو به اجبار نمیتوا تکصدايی و تکحزبی را در جامعه مستقر کرد.
خطای فیم و خلط مبحث در مطلب فوق کامالً واضح است .يو کسی ب ه وج ود
کلیِ طبيعی ا ،آ جیت که کلّی است ،در خارج معتقد نيست؛ ،يرا موطن کليّات ذ ن
است و خارج ظرف تشخّص است؛ بنابراين نزاع در وجود کلّیِ طبيعی در خارج ،نزاع در
اين است که آيا فرد و مصداق ما يّت کليه در خ ارج ،واس طال در م روض موجوديّ ت
برای ما يت کليّه میدود يا ن ه؟ بن ا ب ر

الوج ود ،وج ود واس طال در م روض

موجوديّت برای ما يّت میدود و ما يت ب العرض و المو ا ،موص وف ب ه موجوديّ ت
می دود .تفاوت حکمت متعاليه با ديگر ديدگاه ای فلسفی اين است که بن ابر
74

الوجود ،نه تنیا موجوديت فرد و مصداق ما يت نيا،مند واسطال در مروض )موجودي ت

وجود در خارج) است ،موجوديت کلیّ طبيعی نيز در نیايت به وساطت در مروض وجود
نيا،مند است و موجوديت بالعرض و الموا ،ر دوی فرد ما ي ت و ما ي ت کلي ه ب ه
مرض وجود است (طتاطتایی ،3132 ،صو 47 ،32؛ فیادوی ،3141 ،ج ،3ص.)243
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پس سخن ا ،موجوديت حقيقی کلّی طبيعی در خارج نيست تا ثمرهای مينی در ح و،ة
سياست برآ مترتّب بادد.
مچنين امتقاد به تحزّب و تکثر احزاب ا ،فرومات پذيرف دموکراسی و گش ود
موال برای ايفای نقش مردح در حاکميت است که ا ،گذدته ت ا ب ه ح ال مخالف ا و
موافقانی دادته است .قول به وجود بالعرض کلیِ طبيعی و اينکه کلی طبيعیِ موجود در
ر فرد ،به لحاظ مددی ،متکثر بوده و غير ا ،کلیّ طبيعیِ ذيل فرد ديگر است )نسبت
آباء به ابناء) يا آنکه ،به لحاظ مددی ،واحد و مين موجوديت ضمنیِ افراد ديگر اس ت،
يو ربط منطقیای با انتخاب يا طرد اين مدل ا ،نظاح سياسی ندارد.
بر مين قياص ،گاه گما میدود ک ه م یت وا ا ،حرک ت ج و ری در انديش ه
فلسفی صدرا بیرهبرداری سياسی کرد؛ برای نمونه اينکه ستی ای م ادی ،ج و ری
سيال و ناآراح دارند و دائماً در حال دد و تحوّل ستند و ان واع و اقس اح تغيي رات و
تحوّالت در امراض و صفات آنا به سبب نیاد ناآراح ادياء و حرکت جو ری وجودات
مادّی است ،مايال اين باور می دود که دولت متعاليه در سياست متعالي ه ايس تا و راک د
نيست ،بلکه مداح و مستمر و در حال دد و حرکت است و اي ن حرک ت در راس تای
کارآمدی و سير صعودی دادتن و توسعه اس ت .ا ،نگ اه حکم ت متعالي ه ،توس عه در
سياست متعاليه محدوديت ندارد و يک نظاح سياسی ميشه در حال صيرورت و توسعه
است.
انتساب حرکت جو ری به تحوالت سياسی و اجتمامی خط ای فلس فی آد کاری
است .حرکت جو ری وصف اميا و حقايق وجودی مادی است ،در حالیکه مناسبات
اجتم امی و رواب ط سياس ی ،مش حو ا ،امتب ارات اجتم امی و مخترم ات ذ ن ی و
موعوالت بشری است .اين درست اس ت ک ه ب ا،يگرا ص حنال تح والت سياس ی و
اجتمامی آدميا ستند و اين کنشگرا جو ر و نیادی ناآراح و در ح ال ص يرورت و
تحوّل دارند ،امّا اين امر موجب آ نيست که دولت و سياست و مناسبات اجتمامی اين
چنينی را نيز در سير ص عودی و توس عهای ب دانيم .در بس ياری ا ،جوام ع در مق اطع
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تاريخی طوالنی ،تحول ،تغيير و توسعال سياسی محسوسی اتفاق نيفتاده است ،آيا اي ن
به معنای مدح تغييرات در جو ر افراد و کنشگرا آ جوامع است؟ قطعاً چنين نيست؛
چرا که حرکت جو ری افراد و حقايق مادی يک واقعيت مسلّم فلسفی است ،بیآنک ه
لزوماً به معنای يا مال،ح تغييرات توسعهای و صعودی در مناسبات اجتمامی و سياس ی
آنا بادد.
نمونال ديگر ا ،اين قبيل تطبيق ای ناروای مباحث و مبانی فلسفی بر موضومات و
مسائل سياسی حل کرد مبحث میم مش روميت ق درت سياس ی براس اص پ ذيرف
اختيار و ارادة آ،اد انسانی به منوا يک مبنای فلسفی است .گاه چنين گفته م ید ود
که اختيار و ارادة آ،اد ا ،اصول و مبانی حکمت متعاليه است که براساص آ پاداف ا و
کيفر ا معنا پيدا میکند و بدو پذيرف مختار بود انسا  ،مفیوح آ،ادی يک مضمو
تیی خوا د بود .با توجه به اين مبنا ،دولت ای دستنشاندة بيگانگا و خارج ا ،اختيار
ملت ا مشروميت ندارند .نظاح ای سياسی و دولت ا اگر به اختيار مل ت تعي ين د ده
بادند ،مشروع و قانونی خوا ن د ب ود .مچن ين برخ ی ب ا تمس ک ب ه نظ ر مرح وح
صدرالمتألیين (صدرالدین شیراهی ،3143 ،ج  ،1ص3؛ دینانی ،3111 ،ج ،3ص– 232
 )231درباره اينکه ر اندا،ه ادياء در تحصّل و قوّت وجودی باالتر بادند ،فعل اکث ر و
دديد تر دارند و انفعال کمتر و ر اندا،ه که در تحصّل ضعيفتر بادند« ،أق لّ فع الً و
اکثر انفعاالً» خوا ند بود ،نتيوه میگيرند دولت ايی که در مقاب ل مل ت خ ود بيش تر
منفعل ستند ،مشروميت بيشتر و قویتری دارند .انفعال در برابر مردح و خواست آنا
به معنای برخورداری ا ،قابليّت بيشتر است و دولت ای متصلّب و کمتر منفعل در برابر
مردح ،سر ا ،استبداد در آورده ،مشروميّت کمتری دارند.
مين مقدار اندِ ا ،دوا د و مثال ا گواه رودنی است بر اينکه تدوين و تأسيس
حکمت سياسی متعاليه رگز به معنای جستوجوی پیآمد ای سياسی برای اصول و
مبانی فلسفی تنقيح دده در حکمت متعاليه صدرايی نيست .چنين نيست که ر ک داح
ا ،نوآوری ای فلسفی در حکمت متعالي ه ،متن اظر و ي ک ب ه ي ک دارای با،ت اب و
انعکاص محتوايی در حريم سياست و حکمت مملی بادد تا با ر تکلّف ممکن و با ر
بردادت خاح و ناچسب به دنبال مابها،اء آ مبانی و اصول فلسفی در مرص ه سياس ت
باديم.

يکی ا ،وجو ی که حکمت متعاليه را ا ،ديگر مکاتب فلسفی متمايز میکند استفاده
گسترده ا ،مبحث

الوجود و تشکيکی بود وجود در ح لّ بس ياری ا ،مباح ث و

مسائل فلسفی است .اگر بخوا يم اين وج ه ا ،حکم ت متعالي ه را ،ک ه ن زد برخ ی ا،
مقوّمات حکمت متعاليه اس ت (لو هایوی ،3114 ،ص  ،)233برجس ته کن يم و آ را
داخص اتصاف فلسفهای به حکمت متعاليه بدانيم ،بايد امت راف ک رد چي زی ب ه ن اح
«فلسفال سياسی متعاليه» امکا پذير نخوا د بود؛ ،يرا نمیتوا رد پای

وجود و

تشکيک در وجود را در بسياری ا ،مباحث فلسفه سياسی نش ا داد؛ چن ا ک ه اس تاد
جوادی آملی به صراحت بيا میکنند:
کسی نبايد توقّع دادته بادد با اصالت وجود و حرکت جو ری و جسما

الح دوث و

3ـ تقریر امکان اتصاف حکمت سیاسی به متعالیه

به گما نگارنده تصوير صحيح حکمت سياسی متعاليه يا سياست متعالي ه در گ رو
درح و توضيح نکاتی است که در ذيل میآيد:
الف) سياس ت ب ه قلم رو حکم ت ممل ی تعل ق دارد؛ ،ي را در سياس ت س خن ا،
جیا دناسی ،انسا دناسی و مبدأ و معاددناسی نيست ،بلک ه فض ای دانش ی ح و،ة
سياست مربوط به ساما حيات جمعی و نحوة اداره و تدبير مشارکت طبق ات مختل ف
مردح در دئو مختلف اجتمامی است .مالَم سياست و تدبير کال جامعه ،م نيا،من د
دانش مربوطه است و م به نر و میارت کاربری صحيح و بینگاح و مؤثر دانش ای
مربوطه نيا ،دارد .دانش و معرفت مورد نيا ،در مرصال سياست به دو قسم اصلی تقسيم
میدود؛ بخش اول اداره به گزاره ای ماح و کلّی مربوط ب ه فض ايل ،مطلوبي ت ا،
خيرات ،درور و بايستی ا و نبايستی ای جامعه سياسی و حي ات جمع ی اس ت .اي ن
بخش ا ،حکمت مملی ،وجه فلسفی دارد و مقل فلسفی بش ر ا ،من ابع اص لی ت أمين
محتوای چنين دانشی است.
بخش ديگر ا ،دانش و معرفت سياسی مربوط به نحوة تحقّق و فعليّت بخشيد به
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قانو مليّت و ...به تنیايی سياست متعاليه تدوين دود؛ ،يرا اي نگون ه مطال ب ي اد د ده
مسئول معرفت بود و نبود ستند ،نه بايد و نبايد ،ر چند مبانی ملمی باي د و نباي د را در
حدّ مناسب خود تأمين مینمايند (همو ،3133 ،ص .)42 – 43
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اين ا داف و خيرات ،بیرهگيری مناسب ا ،فرصت ا و امکا ا و اجتناب ا ،نباي د ا و
درور و آسيب ايی است که کي ا جامع ال سياس ی مطل وب و فض ايل آ را تیدي د
می کند .رودن است که حوادث و اتفاقات و تغييراتی که در درايط داخلی و منطق های
پديد میآيد در دکلگيری فرصت ا و امکا ا و آس يب ا و د رور س یيم اس ت و
اطالمات و دانش مربوط به اين مرصه ا در معرض تبدّل و تغيير است؛ بنابراين اي ن
بخش وجه توري دی و فلس فی ن دارد .اي ن قس م ا ،دان ش سياس ی ک ه ام رو،ه در
داخه ای مختلف ملوح سياسی به آ پرداخته میدود نيز در تقس يمبن دی حکم ای
اسالمی جزء حکمت مملی است .تعريف فالسفه ما ا ،حکمت مملی و مل م سياس ت
دامل ر دو قسم دانش مورد نيا ،در حو،ة سياست میدود .صدر المتألیين مینويسد:
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حکمت مملی ا ،موجوداتی بحث میکند که وجوددا به اختيار ما و به فعل ما است.
حکمت مملی سه قسم است .قسم اوّل به تعليم آرايی اختصاص دارد که با ک اربرد آ ا
مشارکت ماح انسانی ساما میگيرد و به منوا تدبير مدينه دناخته دده و ملم سياس ت
ناح دارد (صدرالدین شیراهی ،بیتا ،ص5؛ به نقل اه :حسنی ،3131 ،ص.)11

باتوجه به تکثر و تنوّع دانش ای مورد نيا ،در مرصه سياست و مدح انحصار آ در
فلسفه سياسی ،نبايد انتظار دادت که حکمت سياسی متعاليه يا ر حکم ت سياس ی
ديگری بتواند جوابگوی وجه دانشی مورد نيا ،در مرصه سياس ت باد د .ني ز حکم ت
مملی در ساحت تدبير و ادارة جامعه )سياست مُد ) مرادف و معادل با فلسفه سياس ی
نيست ،چه رسد به آنکه بخوا يم تمامی دانش مورد نيا ،در سياست را ا ،مکتب فلسفی
خاصی نظير حکمت متعاليه استخراج و استنباط کنيم.
ب) حکمت مملی و نظری به لحاظ موض وع و قلم رو اد تراکی ندارن د .حکم ت
نظری معطوف ب ه س ت و نيس ت و ب ود و نب ود اس ت و می دهدار جی ا دناس ی،
انسا دناسی و جیا بينی .در مقابل ،حکمت مملی به قلمرو آنچه به اختي ار و ق درت
آدمی قابل تغيير و تحقق است ،اختصاص دارد .اين دو حو،ة دانشی نمیتواند و نبايد با
چشم پودی نسبت به نگردی که حکمت نظری درباره جیا و انسا و آغا ،و انواح او
دارد ،ترسيم و دناخته دود .حکمت مملی، ،اده و برآمده و محصول مس تقيم حکم ت
نظری نيست؛ امّا ال،ح است که سا،گا ،و منوا با آ بادد.
نتاي و آورده ای حکمت نظری به ط ور مس تقيم ،مق دمات قياس ات بر انی در
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حکمت مملی قرار نمیگيرند تا حکم ت ممل ی و فلس فه سياس ی ،مول ود و نتيو ه و
محصول مستقيم حکمت نظری بادد؛ ولی نمی توا نقش حکمت نظری ،ک ه مب انی
بعيد در تعيين محتوای حکمت مملی است ،را ناديده گرفت.
ج) به نظر میرسد به سه وجه میتوا سياست و حکمت سياسی را به «متعالي ه»
متصف و منسوب دانست و ا ،امکا «سياست متعاليه» و «حکمت سياس ی متعالي ه»
دفاع کرد .وجه و تقرير نخست به نکتهای که در بن د دوّح اد اره د د ب ا ،م یگ ردد.
حکمت متعاليه در آورده ای نظ ری خ ويش ب ه نح و معق ول و مس تدل ،معرف ت و
دناختی ا ،ستی و جايگاه و منزلت انسا در نظاح ستی مرضه میکند که میتوان د
مبنای رودنی برای فيلسوف سياسی در ترسيم حيات اجتمامی و سياس ی مطل وب ،در
اختيار نید، .يست اجتمامی انسا  ،غايات حيات جمعی ،نحوة تنظيم مناسبات سياس ی
و اجتمامی و طريقال تدبير امور کال جامعه انسانی اگر مس و و من وا و مبتن ی ب ر
دناخت و معرفت انسا نسبت به حقيقت ستی ،ويّت انسا و رابطال وجودی آدم ی
با مبدأ ستی بادد ،يقيناً مملیتر ،حقيقیتر ،استوارتر و مطلوبتر خوا د ب ود .ا ،آنو ا
که اين مبانی نظری و معرفتی ره آورد حکمت متعاليه است ،چن ين فلس فه و حکم ت
سياسیای ،به متعاليه بود متصف میدود.
براساص اين تقرير ،منشأ اين اتصاف و انتساب نق ش حکم ت متعالي ه در ف را م
آورد پشتوانال نظری ال،ح در سيمای مبانی س تید ناختی و غاي تد ناختی ب رای
تأسيس و ايواد حکمت و دانش فلسفی سياسی اس ت .اي ن تقري ر ب ر ايف ای نق ش
معرفتی حکمت نظری متعاليه در دکلد ی دانش سياسی متناسب با آ تأکيد دارد.
وجه و تقرير دوح به پذيرف روف فلسفی و نگاه فيلسوفا حکمت متعاليه به منابع
معرفت در قلمرو فلسفه سياسی و توليد دانش سياسی با ،میگ ردد .ب رخالف مرف ا
نظری ،که تکيه گاه معرفتی خود را مقل قدسی و دیود مرفانی قرار داده ،رج وع ب ه
بر ا و استدالل مقلی را تنیا به جیت تنبّه مخاطبين و آمادهسا،ی آنا برای پذيرف
و قبول معانی و مطالب مرفانی مورد تمسک قرار مید د 7،و برخالف فلسفه مشاء که
 .1قیصری در مقرمه شرح فصوص الحنم اب اربی چنی مینویسر« :ا ما ع ر فیه متّا یشدبه
الرلیل ا البرران أنّتا جئ به تنبییاً للتستعرّی م االخوان ،اع الرلیل ال یزیر فیه إالّ خفاء ا البرردان
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يکسره بر ا مقلی را دليل بر اثبات دماوی فلس فی م ید مارد ،فيلس وف حکم ت
متعاليه کمال خود را در جمع ميا منابع معرفتی و تمسک ب ه ادل ه مختل ف بر انی،
مرفانی و قرآنی میداند .حکيم متأله بر ا آوری مقلی را ضروری میدمارد ،و وحی و
سنّت را صرفاً مؤيّد مقل و بر ا نمیداند؛ بلک ه آ را ا، ،م ره ادل ه ق رار م ید د،
مچنانکه به واردات قلبيّه و دیود ای مرفانی ا تماح و امتناء معرفتی دارد 7.فيلسوف
متأله بر جمع ميا اين ادله میکودد.
مچ و بر ا
ا ،نظر مالصدرا وحی و دليل نقلیِ قطعی الصدور ا ،معصوح
مقلی و رياضی میتواند معرفتبخش و اثباتکنندة گزارة دانشی و معرفتی بادد ،فقط
کافی است که مفاد آ دليل نقلی ،امری محال و ممتنع نبادد و در برابر دليل قطع ی
مقل نبادد .وی مینويسد:
کلّ ما أ،يل ظا ره من اال

و االمتناع قاح التنزيل االلیی و األخبار النبو الصادر
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من قائل مقدّص من دوب الغلط و الکذب مقاح البرا ين الیند
الدماوی الحسا

فی المسائل التعليميه و

(صدرالدین شیراهی ،3143 ،ج ،3ص .)334

تکثر منابع معرفت و پذيرف دليل بود نقلِ معتبر در کنار دیود مرفانی ،افزو بر
بر ا مقلی ،به معنای آ نيست که حکيم متأله در مقاح استدالل مقلی و اثبات يا ردّ
مدمای فلسفی ا ،نقل استفاده میکند و نقل يا دیود را به جای بر ا مینشاند؛ بلکه
مراد آ است که فيلسوف حکمت متعاليه به صرف بر ا مقل ی اکتف اء نم یکن د و
پويش معرفتی خود را به صرف مراجعه به مقل ،خاتمه يافته نمیداند .او م یکود د ا،
ديگر منابع معرفتی نيز خودهچينی کند و مقل را در کنار نقل و د یود مرف انی ق رار
د د و داده ای اين منابع را با م بسنود و در مواردی منوايی ر سه را ب ه کرس ی
بنشاند و در ظرف ناسا،گاری و مدح تالئم به آنچه حوّت و دليل قویتر است تمسک
کند.
ال یوجب الیه إالّ جفاء ،النّه طور ال یصل الیه إالّ م ارتری» (القیصری ،1711 ،ص .)3
 .1صررالتتللیی در صفحه  7التسائل القرسیة مرّای میشدود ده فلسدفه اا از سدنس فلسدفة
جتیور فالسفه نیست ا بسیاری از مطالب ای نتیجه ااردات قلبیه ا اتصال بدا اقدل فعّدال اسدت
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اين مشرب فلسفی که سرتاسر فلسفه نظری حکمت متعاليه را فرا گرفته اس ت ،در
قلمرو حکمت مملی نيز قابل سريا است و متفکر سياسی ني ز م یتوان د در حکم ت
مملی خويش در کنار ادله مقلی به نقل معتبر نيز مراجعه و کمال معرفت ی خ ود را در
جمع ميا ادله اين منابع معرفتی جستوجو کن د .ب دين ترتي ب حکم ت ممل ی وی
قرابتی با حکمت متعاليه يافته ،حکمت سياسی متعاليه رقم خوا د خورد .گفتنی اس ت
اتخاذ اين مبنای روف دناختی به معنای مداخله مقلی در فرايند اس تدالل نقل ی و ي ا
مداخلال نقل در فرايند استدالل و بر ا آوری مقلی نيست.

نسبت حکمت متعالیه با فلسفه سیاسی اسالمی

ا ،وجه و ،اويال سومی نيز میتوا ا ،امکا اتصاف سياست به متعاليه ب ود دف اع
کرد .حکمت متعاليه تصويری به ددّت توحيدی ا ،ستی ارائه میکند که در آ م ال
موجودات در مين تعلّق و ربط وجودی به حقيقت ستی ،به س وی او در ص يرورت و
اهلل موال واسعی برای استکمال وجودی
اکتساب فيض ستند .انسا به منوا
دارد .کمال وجودی او در طیّ مدارج معرفتی و اخالقی و معنوی و وص ول ب ه حي ات
طيّبه ای است که جز با فعليّت بخشيد به مبوديّت در حيات دنيوی و م ادی در کن ار
موالم مثالی و مقلی حاصل نمی دود .در چارچوب چنين نگا ی ب ه س تی و انس ا ،
نمی توا سياست و ملم تدبير مملکت و مديريت کال ،ن دگی جمع ی را ب ا نگ ا ی
مادی و صرفاً اينجیانی و معطوف به رفع نيا ،ای غريزی و طبيع ی آدمي ا فی م و
تصور کرد.
تصويری که حکمت متعاليه در وجه نظری خود ا ،ستی و انسا ترسيم میکن د،
نيا،مند آ است که سياست و تدبير جامعه مدنی در خ دمت تع الی انس ا و تس یيل
مبوديت و استکمال وجودی او قرار گيرد .سياست متعاليه تدبير کال جامعه انسانی را
در ممرا مادی ،رفاه ممومی و ارضای غرايز و نيا ،ای طبيعی خالصه نمیکند ،بلکه
آ را دامل دانش و نر تمیي د بن دگی و مبودي ت ،تس یيل آ،ادی ،ر ايی حقيق ی
آدميا ا ،بند ای دنياپرستی و دنائت و فرومايگی و درِ نيز میداند .بنابراين حکمت
متعاليه و بينش اال ی نسبت به ستی و آدم ی ،سياس ت متناس ب ب ا خ ود را طل ب
میکند که مانا «سياست متعاليه» است.
تفاوت اين تقرير با تقرير نخست در آ است که در وج ه و تقري ر اول ،تأکي د ب ر
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نقش معرفتی حکمت نظری متعاليه به منوا مبانی بعيد در دکلد ی حکمت مملی و
دانش فلسفی سياسی بود .در آ تقرير گزاره ای دانش ی مرب وط ب ه نظ اح مطل وب
سياسی و فضايل و غايات جامعه سياسی و ار،ف ا و اصول حاکم ب ر آ وابس ته ب ه
دناخت و دانشی است که حکمت متعاليه ا ،ستی و انسا مرض ه م یکن د .ام ا در
تقرير سوح ،تأکيد بر تأثيرگذاری و نقش آفرينی حکمت نظری متعاليه و فلسفه سياسی
متناسب با آ  ،در سياست ور،ی و فن مديريت و تدبير کال جامعه است .وفاداری ب ه
بينش و دانشی که حکمت متعاليه ا ،حقيقت ستی و جايگاه انسا و آغا ،و انو اح او
دارد ،اقتضاء میکند در گاح نخست ،فلسفه و دانش سياسی متناسب با آ توليد دود و
در گاح بعدی سياستی متناسب با آ در مينيّت جامعه ح اکم باد د ،يعن ی «سياس تی
متعاليه»  -که معطوف به فعليّت بخشيد به مسير حقيق ی و فط ری انس انی اس ت.
بنابراين تقرير سوّح به وجه غيردانشیِ سياست مُد توجه میکند و سياس ت ممل ی و
گونال تدبير کال جامعه را در جیت فعليت بخشيد به سعادات و کماالتی که حکمت
متعاليه ترسيم میکند )در وجه نظری و حکمت مملی خود) خوا ا است.
نتیجه

فلسفه سياسی اسالمی به منوا بخش ی ا ،حکم ت ممل ی خ واه آ را فلس فه
سياسی متعاليه بناميم و يا اصراری ب ر اي ن تس ميه نداد ته باد يم ف را م آم ده ا،
مومومه ای ا ،تأمالت فلسفی «تأسيسی» و جستوجوی پاسخ ای مالمانه و خالّقانه
برای پرسش ای فلسفی قديم و نوپديد در مرصال سياس ت اس ت .نباي د اي ن فلس فه
سياسی را به تطبيق و خودهچينی ا ،قوامد و اصول و يافته ای فلس فی در حکم ت
نظری و ستیدناسی و انطباق آنیا در مورد پديده ا و مسائل سياسی فروکاست .اين
فروکا ش نه با حقيقت فلسفه سياسی و مسائل آ مخوانی دارد و نه اساس اً ام ری
امکا پذير است؛ ،يرا ميا گزاره ای حکمت متعاليه و ديگر مکاتب فلس فی اس المی
در حو،ة حکمت نظری و گزاره ای مرصال حکم ت ممل ی و فلس فه سياس ی رابط ال
توليدی و ،ايندگی محض وجود ندارد .فلسفه سياسی اسالمی محص ول فعالي ت ای
تأسيسی و مالمانهای است که در مين توجه و ابتناء بر مبانیای که در حکمت نظ ری
تنقيح دده است ،صرفاً با،تاب و تطبيق و مص داقي ابی آ مب انی در قلم رو مس ائل

نسبت حکمت متعالیه با فلسفه سیاسی اسالمی

فلسفه سياسی نيست.
با تصويری که ما ا ،فلسفه سياسی اسالمی و حکمت سياسی متعاليه ارائه ک رديم،
مشخص دد قلمرو مس ائل و موض ومات اي ن فلس فه سياس ی ب ه س وی مباح ث و
دغدغه ای امرو،ين و نوآمد گشوده است ،بر خالف تصوير ناصواب ا ،حکمت سياسی
متعاليه که آ را به تطبيق اصول فلسفی صدرايی ب ر موض ومات سياس ی و انت زاع و
استخراج نتاي سياسی ا ،ديدگاه ا و رهآورد ای فلسفی حکمت متعاليه تفسير میکند.
اين تقرير و تفسير ا ،فلسفه سياسی موالی برای فلسفهور،ی تأسيسی و چالش فکری
با مباحث نوپديد و دغدغه ای امرو،ين حو،ة سياست فرا م نمیآورد؛ ،ي را کش ش و
ظرفي ت فلس فهور،ی سياس ی ،ب ر پاي ه و در چ ارچوب دريچ های ک ه آ اص ول و
ديدگاه ای فلسفی نظری میگشايند ،تعريف میدود.
فقدا رابطال توليدی ميا ن وآوری ا و رهآورد ای حکم ت متعالي ه در مرص ه
ستی دناسی ،مباحث حکمت نظری و مباحث فلسفه سياسی و مدح امکا تطبيق آ
اصول فلسفی بر مسائل معرفتی و دانشی ح و،ة سياس ت ،رگ ز ب ه معن ای تب اين و
بيگانگی اين دو نيست؛ بلکه حکمت نظری در قالب مبانی معرفتی برای حکمت مملی
ايفای نقش میکند.
فلسفه سياسی يک فعاليت تأسيسی فلسفی است که حس ب مس ائل و موض ومات
مطروحه صورت میپذيرد .اين فعاليت ملمی و معرفتی بيگانه و ناسا،گار با مبانی اثبات
ددة ستیدناسانه و انسا دناسانه نيست و پاسخ ا و نگ رف ای برآم دة ا ،اي ن
فلسفهور،ی در قلمرو سياست ،پيش فرض ای تثبيت دده در مراحل معرفتی پيش ين
را نقض نمیکند.
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