
 

  
  
  
  
  

  رشيعت و سياست در حكمت متعاليه
ف لك   زايى ش

  دهيچک
عت و سياست در حكمت متعاليهٔهرابط «ٔهاين مقاله در پاسخ به مسأل با بحـث »  ش

تفاوت در مبدأ و خاستگاه، تفاوت در غايـت،  (ٔهدر اين زمينه به تبيين تمايزهای چهارگان
توجـه بـه . پـردازد مـیمالصـدرا  از نظـر مقولـهاين دو) تفاوت در فعل، تفاوت در انفعال

عت ٔههای اين بحث است كه رابط نفس و بدن از نوآوریٔهتحليل بحث از منظر رابط  شـ
ح میمالصدراو سياست همان گونه كه خود   نفـس و بـدن تحليـل ٔهدر رابطـ، كند تص

 حركت جوهری نيـز مـورد توجـه ٔههمچنين در ادامه، اين بحث از منظر نظ. شده است
 برجـستگی دارد، ايـن اسـت كـه وی پايـان مالصـدراآنچه در مباحث .  گرفته استقرار

عت می عت، توان گفت كه قدرتاز همين منظر می. داندسياست را آغاز ش گيری شـ
تأكيدات بر ايـن موضـوع بـا . گيرد سياست صورت میٔهسازی سياست و در زمينبا زمينه

ع«و » نفس و بدن «ٔهتوجه به بحث رابط  .به طور مبسوط آمده است» ت و سياستش

عت، سياست، حكمت متعاليه، صدرالمتألهين، جوادی آملی:اه هكليدواژ   . ش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمىأعضو هي. 
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  مقدمه

عت و سياست از مباحث بسيار مهمی است كه ٔهرابط  در آثـار خـود بـه مالصدرا ش
بـه كه نگارنده در اين مقاله بر آن است .  و آن را مورد بحث قرار داده است كردهآن اشاره

 بپـردازد و زوايـای مختلـف آن را صـدرالمتألهين ٔه اين دو در انديـشٔهبررسی نسبت و رابط
طبيعی است كه در اين بررسی تنها به ذكر نكات اصلی و كليـدی و بـه رضـژه . كند تبيين

عمـده بحـث تفـصيلی . شـود  مـیبـسندهبررسی اين دو از منظر مبحث حركت جـوهری 
ىضيه فی المناهج السلوكيهاب  در اين زمينه در كتمالصدرا   ١.شده استبيان  الشواهد ال

عت و سياسـت را چگونـه ٔه رابطـمالصـدراپرسش اصلی بحث اين اسـت كـه   شـ
 طـرح مالصـدراهای فلسفی تواند فارغ از مبانی و ديدگاهنمايد؟ اين رابطه نمیترسيم می

 روح ٔهای كـه درشـار رابطه با توجه به نوعصدرالمتألهينتوان گفت از همين منظر می. شود
بنـابراين، . توانـد جـدای از ايـن رابطـه بينديـشد  در اينجا نيز نمی،نمايدمیبيان و جسم 

عت از نظر وی همانند رابطه جسم و روح مورد توجه قرار می گيـرد و رابطه سياست و ش
  .شونداين دو از چنين منظری در نسبت با يكديگر تحليل می

ًطبيعتـا . شـود حاضـر مطـرح و برجـسته مـیٔهستين بار در مقالچنين نگاهی برای نخ
عت و سياست است و بحثٔهچنين تحليلی، نگاهی نو به مسأل های جديـدی  رابطه ش

يسرا ايـن ديـدگاه بـر ايـن . آوردرا در توليد دانش بومی و برآمده از يک جامعه به ميان می
گيـرد و برآمـده از  شكل مـی، جامعهای متناسب با آنكه روح هر جامعهدارد مدعا تأكيد 

شـود نيـز از اين رو دانشی كه در هـر جامعـه توليـد مـی. های آن جامعه خواهد بودارزش
رمیبرخاسته از افكار و انديشه   .آوردهايی است كه از آن جامعه س

واقـع بـه جـدايی ديـن از سياسـت خـتم  ًطبيعتا جدا ديدن نفس و بدن از يكديگر در
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المظـاهر : ک.ر. مالصدرا در كتاب المظاهر االلهيه نيز به طور مختصر به اين بحـث پرداختـه اسـت .١
  .۱۱۴ ، ص۱۳۶۴ ، ترجمه و تعليق سيد حميد طبيبيان، تهران، امير كبير،االلهيه
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. شـود  منتهی میها آن به نوعی به عدم جدايی و همبستگی ،ه ديدن اين دوشود و همرا می
 بـه عـدم ، اين دو از منظر نفس و بدن در حكمـت متعاليـهٔهرسد با تحليل رابطبه نظر می

  .رسيمجدايی اين دو در اين فلسفه می

  عتيشر
عت، قانون استصدرالدين شيرازیدر نظر   كـه روریضقانون «: ، مراد و منظور از ش

حافظ نظام و ضامن سعادت و آسايش و آرامش كليه افراد بـشر اسـت عبـارت اسـت از 
عت ىضيه(» ش  مالصـدراآنچـه مـورد نظـر  )۴۹۱ ص جواد مـصلح،  ٔهترجم ،۱۳۸۵ ،الشواهد ال

عت به مثابه قـانون نـاظر اسـت يادشـده ه در عبـارت كـچنـان . است به كاركردهای ش
مل حفظ نظام، ضـامن سـعادت و ضـامن آسـايش و  اين كاركردها شا،شود مالحظه می

عت تنهـا عهـده. آرامش كليه افراد بشر است دار تنظـيم روابـط ميـان افـراد از اين رو ش
عت، افزون بر حفـظ و حراسـت از نظـام اجتمـاعی، صدرالمتألهيننيست و از نظر  ، ش

ختلـف فرهنگـی تواند سعادت، آسايش و آرامش كليه افراد بشر با ساليق و باورهای ممی
  .را تضمين نمايد

عت در نوشته . های ديگر حكمای حكمـت متعاليـه نيـز رايـج اسـتاين تلقی از ش
ـف لغـوی آنآيت اهللا جوادی آملیبرای مثال  عت، ضمن اشاره به تع ف ش  ، در تع

عت، آن شيب ماليمی است كه گدار ناميـده شـده و تـشنه كـام را بـه آب می گىصد ش
عت ايش. رساند می همان راه مناسب است كـه «ان بر اين نظر است كه معنای اصطالحی ش

ـان دارد نش ج راه .)۱۰۱ ص ،جـوادى آملـى( »برای رسيدن به آب حيات انسانی در بـستر آفـ
 معارف، قوانين و مقرراتـی اسـت كـه بـرای رسـيدن بـه ٔهمناسب به تعبير ايشان، مجموع

ايـن مجموعـه معـارف، البتـه . د جاری باشـدسعادت و تكامل انسان در بستر زندگی باي
 هماهنگی و تطابق داشته ،قوانين و مقررات بايستی با نيازهای واقعی و اقتضائات عصری

  .)همان(.باشد
عت، دستی در انتظام ،از همين منظر بخشی بـه امـر معيـشت و زنـدگانی دنيـوی ش
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عت  در. آدمی دارد كند اد نوع بشر تعيين میراه و روشی برای افر«واقع شارع و واضع ش
ىضيـه( »كه آن را برای انتظام امر معيشت زندگانی اختيار كنند ، ترجمـه جـواد ۱۳۸۵ ،الشواهد ال

عت نيازمنـد واضـعی اسـت كـه بتوانـد شـيوه.)۴۹۱صمصلح،  هـای درسـت  از اين رو ش
ق به منظـور،زندگانی اجتماعی و امر معيشت نوع انسان را سامان داده  انتظـام  از اين ط

عت افـزون بـر .  تالش نمايـد،امور عمومی جامعه دار حفـظ نظامـات  ن كـه عهـدهآشـ
دار تنظـيم امـر   عهده، سعادت و آسايش و آرامش عمومی استٔهكنند اجتماعی و تضمين

عت از آن حيث . ستنيز همعيشت عمومی و سامان امور معيشت اجتماعی  بنابراين ش
گيـرد و بـا مـسائل  مسائل اجتمـاعی قـرار مـیٔهر حوز د،كه ناظر به مسائل عمومی است
  .يابد سياسی درگيری تام و تمامی می

عت ترسيم میمالصدرا كه اى  امور عمومیٔهغايت هم كنـد   در شمار كاركردهای ش
قی را بياموزند   آن به خدای خىصش برسـند ٔهكه به وسيل«اين است كه آدميان سنت و ط

عت، افـزون بـر تـأمين  در، )انهمـ( »و به قرب او نائل شـوند واقـع شـارع و واضـع شـ
 متـذكر عـالم آخـرت و سـير و سـلوک بـه سـوی خـدا«ها، آنان را زندگانی دنيای انسان

ای اسـت بـرای   مقدمـه،از اين رو تأمين و تضمين زندگانی نـوع بـشر. )همان (»نمايد می
عت نـسبتی از همين. ورود انسان به عالم آخرت و سير و سلوک به سوی خداوند  رو شـ

  .يابد با سياست می

  استيس
عت، مفهوم سياست نيز در اين ديدگاه روشنايی مـی بـه . يابـدبا چنين نگاهی به ش

ـف شـده كـه مـیرضژه اين كه از اين منظر، حكمت نيز به گونـه توانـد نـسبتی بـا  ای تع
عت و سياست بيابد عت مـیٔه درشـارمالصـدراآنچه . ش ـف واقـع ت در، گىصـد شـ ع

ـف  دهد كه به نـوعی مـی ايشان از حكمت را شكل می تـوان گفـت همـين نگـاه در تع
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عت پيروی نمايـد، حـضور دارد سياست ـف حكمـت صـدرا. نيز آنجا كه از ش  در تع
 ؛١ )۱۳۷ص  ،۱۳۶۳، صــدرالمتألهين( »االقتــدا بالخــالق تعــالی فــی الــسياسة«: نىصــسد مــی

تواند جدا بنابراين، چنين سياستی نمی. استحكمت اقتدای به خالق تعالی در سياست 
عت و حكمت باشد و  عت، سياسـت و بايـست  مـىاز ش نـوعی همـاهنگی ميـان شـ

  .حكمت برقرار باشد
 تهذيب اخـالق، تـدبير ٔهگان  نيز در ترسيم سهااللهيه المظاهر در كتاب صدرالمتألهين

عت را  .  شـمار آورده اسـتعلم سياست مساوی بـهبا منزل و علم سياست، احكام ش
ن آثـار او اسـتكه گفتـه مـی ـ در اين اثر صدرالمتألهين  هـدف و ـ شـود يكـی از آخـ

هی را دعوت بندگان بـه سـوی خـدا و ارتقـای مطلوب نهايی و مقصود از نزول كتاب اال
 ذلت و خواری بـه اوج كمـال ض آن از حضئه و اين كه بنده به وسيل استآدمی برشمرده

از ايـن رو . ارتقا يابد و راه سير و سفر به سوی خدای تعـالی را فـرا گيـردّو عرفان و عزت 
شـود كـه سـه اصـل آن بـه  در شش اصل خالصه می،گىصد تمامی سور و آيات قرآنمی
  .های اصلی و سه تای ديگر در حكم ملحقات و متممات استها و ستون پايهٔهمنزل

  : عبارتند ازمالصدراگانه  اصول سه
  ؛)شناسی  هدفٔهخداشناسی به منزل(تعالی و صفات و آثار وی  شناخت حق )۱
شـناخت ( شناخت راه راست و درجات صعود و چگونگی سلوک بـه سـوی خـدا )۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدت الحكمة بألفاظ مختلفة فقيل هي معرفة األشياء بحقائقها و هـذا إشـارة إلـى أن إدراك ثم قد« .١
الجزئيات ال كمال فيه ألنها إدراكات متغيرة فأما إدراك الحقائق و الماهيات فإنها باقية مـصونة عـن 

خـالق تعـالى النسخ و التغير و قيل هي اإلتيان بالفعل الذي له عاقبة محمودة و قيل هي االقتـداء بال
ة و ذلك بـأن يجتهـد فـي  ة و قيل هي التشبه باإلله بقدر الطاقة البش في السياسة بقدر الطاقة البش

مالصدرا در اسفار » .أن ينزه علمه عن الجهل و فعله عن الجور و جوده عن البخل و حلمه عن السفه
ف حكمت می د بـه. (پردازدارشعه نيز با همين عبارات به تع لحكمـة المتعاليـه فـی اسـفار ا: بنگ

  .)۵۶۴، ص ۳، ج االرشعة العقلية
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  ؛)شناسى راه مراحل و منازل سفر به منزله
 شـناخت مقـصد ٔهمعادشناسى به منزل( شناخت رستاخيز و بازگشت به سوی خدا )۳

  ؛)نهايى و پايان سفر
  :عبارتند ازنيز  مذكور ٔهگان ل سهملحقات اصو

 شناخت پيامبران كه برای دعوت بندگان بـه سـوی خـدا و نجـات مـردم از جهـل )۴
  ؛)پيامبر و رهبرشناسی(اند فرستاده شده

هــا و  خــردی هــا و بــی  يــادكرد ســخنان منكــران خــدا و آشــكار ســاختن رســوايی)۵
شناسـی و  باطـل(بـه راه خطـا های آنان و برحذر داشتن بنـدگان خـدا از افتـادن  گمراهی
ان   ؛)شناسی مكاتب انحرافی و نقد و هدايت آنها ج
قـ)۶  ٔه ياد دادن روش آبادسازی منازل و مراحل سلوک به سـوی خـدای تعـالی و ط

 ٔهسازندگی دنيا بـه منزلـ(بندگی وی و چگونگی برداشت توشه و مركب برای سفر آخرت 
  ). كه انسان را به خدا برساندسازندگی آخرت و تنظيم امور دنيا به نحوی

 چگونگی رفتـار و برخـورد شناختنمايد، مقصود از قسم ششم كه بسيار هم مهم می
جهانی است كه برخی از اين امور در درون انسان اسـت؛ ماننـد صـفات  انسان با امور اين

برخـی از ايـن . نامنـدمی» تهذيب اخالق«نفسی از قبيل قوای شهوانی و غضبی كه آن را 
 ، مانند خانواده و خـدمتكاران و پـدر و فرزنـد، چه در يک منزل:مور در برون انسان استا

و چه در يک شهر، كه علم بـه ايـن امـور را ؛ نامندمی» تدبير منزل«كه علم به اين امور را 
عت«و » علم سياست« المظـاهر (  از قبيل ديات و قصاص و احكاموانندخ  مى»احكام ش

 ششم كه در ٔهواقع مرحل  در١ ،)۱۶ ــ ۱۵ ه و تحقيق سيد حميد طبيبيان، ص ترجم،۱۳۸۷ ،االلهيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّاعلم، أن المقصد األقصى و اللباب األصفى من نزول الكتاب اإللهـي، دعـوة العبـاد إلـى الملـك « .١
؛ و الغاية المطلىضة فيه تعليم ارتقـاء العبـد مـن حـضيض الـنقص و -ّ رب اآلخرة و األولى-األعلى

ففصوله و أبوابه و سوره و آياته . عالىت  ـ ّالعرفان، و بيان كيفية السفر إليهالخسران إلى أوج الكمال و 
ّثالثة منها كالدعائم و األصول و األعمدة المهمة؛ و ثالثة منها كاللواحق و : ّمنحصرة في ستة مقاصد
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  : سه قسم است،گيرد حكمت عملی قرار میٔهحوز
يت افراد  خودسازى و. ۱   ؛)تهذيب اخالق(ت
  ؛)تدبير منزل( هسته اصلی جامعه ٔهدهى خانواده به منزل سامان. ۲
فقه، حقوق و قوانين و مقررات . ىنهادهاى اجتماع  مدنى و سياسى ؤه جامعٔهادار. ۳

گيـرد و فالسـفه بـه آن، علـم  اين بخـش جـاى مـى كوچك و بزرگ دينى يا غيردينى در
عت مساوی میمالصدراگىصند و  سياست مى توان از اين رو می. داند آن را با احكام ش

عت و سياسـت  عت و يا به تعبير ديگر ش به هماهنگی ميان علم سياست و احكام ش
تـوان  عينيت ميـان ايـن دو نيـست بلكـه مـیٔهالبته اين سخن به معنای رابط.  پی بردهم

دينـی و (ای خاص  تمام علوم و معارف را در شبكه و منظومهصدرالمتألهيناشاره كرد كه 
هی و حكمت نظری را بر علوم دنيـوی بيند و بر اين اساس، علوم اخروی و االمی) هیاال

  .ددان مقدم می،و حكمت عملی
عت مالصدرابا اين حال به رغم اين كه   در فصل مبسوطی از جمله به تمـايزات شـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ّأما األصول الثالثة المهمة. ّالمتمات و الثـاني . و صـفاته و آثـاره» ّالحـق األول«ّفاألول منها معرفـة : ّ

و » المعاد«و الثالث معرفة . ّ و كيفية السلوك إليهّاللهو درجات الصعود إلى » الصراط المستقيم«معرفة 
المرجع إليه و أحوال الواصلين إليه و إلى دار رحمته و كرامته؛ و هـو علـم المعـاد و اإليمـان بـاليوم 

ّو أما الثالثة الالحقة. اآلخر  لدعوة الخلق و نجاة النفوس؛ و هم اهللامن عند فأحدها معرفة المبعوثين : ّ
و ثانيهـا حكايـة أقـوال الجاحـدين و كـشف فـضائحهم و تـسفيه . ّقواد سفر اآلخرة و رؤساء القوافل

ق الباطـل و ثالثهـا تعلـيم عمـارة المنـازل و . عقولهم في ضاللتهم؛ و المقصود فيه التحذير عن ط
ّ و العبودية و كيفية اهللالمراحل إلى  اضـة المركـب و ّ أخذ الزاد و الراحلة لسفر اآلخرة و االستعداد ب

ّو المقصود منه كيفية معاملة اإلنسان مع أعيان هذه الـدنيا، التـى بعـضها داخلـة فيـه، . علف الدابة ّ
ّكالنفس و قواها الشهىصة و الغضبية؛ و هذا العلم يسمى  ّإمـا : و بعـضها خارجـة. »تهذيب األخالق«ّ

؛ أو فـي مدينـة »تـدبير المنـزل«ّ واحد، كاألهل و الخدم و الوالد و الولد، و يـسمى مجتمعة في منزل
عة«و » علم السياسة«ّواحدة، و يسمى  ّفهـذه سـتة . كالديات و القصاص و الحكومات» أحكام الش

  .)۱۴ـ۱۳ ، صالمظاهر االلهيه فی اسرار العلوم الكماليه( »اإللهي]  الكتاب[أقسام من مقاصد 
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ـف خاصـی از سياسـت ارائـه نكـرده اسـت و مـیو سياست می تـوان از پردازد امـا تع
  .مجموعه آثارش ديدگاه وی را استنباط كرد

عت ود  راهی است كه انسان را در زندگانی بـه سـرمنزل مقـص،از آنجا كه مراد از ش
عت اسـت و بـا برساند، بنابراين می توان گفت سياست چيزی است كه در خـدمت شـ

عت زمينه های قدرت گـرفتن و اجرايـی شـدن معـارف و قـوانين و قواعـد خدمت به ش
عت را مهيا می ، كـه در ادامـه بـه تفـصيل مـورد بحـث قـرار مالصدرابه تعبير . سازدش

عت، روح سياست است عت ، ايـن معنـا سياسـتدر. خواهد گرفت، ش  همپـای شـ
عت به زمينهآنرود و در كنار پيش می  عمل ٔه جام،سازی برای تحقق قوانين و معارف ش

عت اسـت كـه بتوانـد در خـدمت  در. پوشدمی واقع سياست تا آنجا مساوی احكام ش
عت و به مثابه جسدی برای روح باشد   .ش

يت و هدايت هم میبه نوعی مراد از سياست در اين سنخ انديشه واقـع  در. باشد، ت
 تـا زمـان حاضـر بـه نـوعی سياسـت را بـه معنـای مالصدراحكمای حكمت متعاليه از 

يت« يتی آن تأكيد كرده»ت در حقيقت سياسـت، جـزء . اند گرفته و بر ابعاد هدايتی و ت
يت و اصالح نفس و روح و ناطقه انسانی در مقايسه بـا بـدن و جهـ ف، يعنی ت ات ش

 از همين رو توجه شـارع بـه اصـالح نفـس مـا بـيش از )۹۸ ص ،۱۳۸۹صدرا، (.بدنی است
  :توجه او به بدن ما است

يـت جـزء  قصد و غرض واضع قوانين و نـواميس الهـی، در اصـالح و ت
ف  ما و توجه او به تزكيه و تهذيب جـوهری كـه از مـا ] نفس ناطقه[=ش

يش از توجـه او بـه اصـالح جـزء ماند، به مراتب بدر نشئه آخرت باقی می
ىضيـه فـی المنـاهج الـسلوكيه( اخس و جوهر فاسد بدن ما اسـت  ،الـشواهد ال

  .)۵۰۳  مصلح، ص ٔهترجم، ۱۳۸۵
 ٔه مادی، مقدمه و وسيلٔهدر اين نوع نگاه، سعادت و سياست بدن و حتی توسع

 اصالح به نوعی بر آن است تا با؛ و معرفتی، معنوی، اخالقی و متعالی استسعادت 
نفس انسانی و ارتقا و تقىصت بعد معنوی انسان بر ابعاد مادی و ظاهری انسان نيز 
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  .پردايسم  میصدرالمتألهين اين دو در آرای ىاهدر ادامه به تمايز. جای گذارد تأثيراتی بر
  است به مثابه روح و جسديعت و سيزات شريتما

عت  ٔهعت و سياسـت در انديـش شـٔهتوان به بحث رابطـ می،با چنين نگاهی به ش
ايـن دو را  ٔهرابطهای اين دو نيز برداشت و  اشاراتی داشت و پرده از تفاوتصدرالمتألهين

عت ، اين دؤهدر اين زمينه وی در تبيين رابط.  پی گرفتمالصدرااز منظر   در ابتدا از شـ
كتـاب  در مـشهد پـنجم شيرازی صدرالدين. كند و سياست به عنوان روح و جسد ياد می
ىضيه فی المناهج السلوكيه بـر .  به اين مسأله به طور مـستوفی پرداختـه اسـتالشواهد ال

عت و سياست سخن بـه ميـان آورده : گىصـد  مـی،اين مبنا وی از تفاوت ميان نبوت، ش
عت ماننـد نـسبت روح اسـت بـه جـسدی كـه در وی روح باشـد و « نسبت نبوت به ش

عت مانند جسدی   .)۴۹۶ همان، ص( » است كه روح در وی نباشدسياست عاری از ش
كند كه اين اشراق در فـرق بـين نبـوت و عنوان می ، در ابتدای اشراق چهارممالصدرا

عت و سياست است عة و الـسياسةةاإلشراق الرابع في الفرق بـين النبـو«: ش »  و الـش
عت يافـت؛ توان تمايزی ميان نبـوت و شـاين در حالی است كه در مباحث ايشان نمی

عت همراه است و در -بـه نـوعی مـی. شود نبی محسوب میٔهواقع آورد يسرا نبوت با ش

عت در فقدان نبی رسـد نظر مـیاز اين رو به . ً اساسا قابل طرح نيست،توان گفت كه ش
بايـستی بگـىصيم كـه منظـور ، ها اشتباهی بـه وجـود آمـده باشـد  فرض در نسخهبنا بهاگر كه 

عت با سياست است  در»اشراق« از اين مالصدرا   .واقع بيان فرق بين نبوت و ش
ين يكی از شـارحان برجـستاين نكته  ايـن حكمـت نيـز ٔهای است كه از چشمان تي

 اسـت آن بـر ، در تعليقه خود بر اين مطلـبحاج مالهادی سبزواری. پنهان نمانده است
عة و «: كهكه اين معادله چهار طرف دارد و بايستی اين گونه گفته شود  بين النبوة و الـش

عت در كنـار يكـديگر و ملـک و . »بين الملک و الـسياسة در ايـن صـورت نبـوت و شـ
عت در. شوندسياست نيز با يكديگر سنجش و فهم می  آورده و محـصول نبـی ،واقع ش

تـوان  ايـن كـه مـی ضـمن.  ملک استاست و سياست نيز آورده و محصول كشورداری و
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عت قابل ارجـاع اسـت به نبوت،گفت ملک علـی التعليقـات (  اشاره دارد و سياست به ش
ىضية  )۸۰۶ ، صالشواهد ال

عت و سياست طرح میمالصدرادر هر حال  كند   با توجه به نوع ارتباطی كه ميان ش
هـايی وجـود دارد؛ يسـرا بـه نظـر، ايـن دو عـين بر اين نظر است كه ميان اين دو تفـاوت

او ايـن .  رو نسبت آنها بايد مـورد سـنجش و بررسـی قـرار گيـردهمديگر نيستند و از اين
كنـد كـه بـه گمـان وی تفـاوتی ميـان ايـن دو  ها را در مقابل متفلسفينی طرح مـیتفاوت

 بـه بطـالن چنـين نظـری ١»نـواميس« در افالطون به نقل از مالصدرااز اين رو . نهند نمی
تفاوت در مبدأ، تفـاوت : راتی دارد و به چهار تفاوت عمده ميان اين دو اشا استپرداخته

  . و تفاوت در انفعال،در غايت، تفاوت در فعل

  ا خاستگاهيتفاوت در مبدأ . ۱

سياست، حركتی است كه مبدأ آن از ناحيه نفـس جزئيـه اسـت و ايـن «از اين منظر، 
حركت تابع حسن اختيار افرادی است كه به اعتقاد خىصش افـراد بـشر را در نظـامی كـه 

عت، حركتی است كه مبدأ آنآنان را   نهايـت سياسـت ،اصالح كند جمع كند؛ ولی ش
ىضي( »است   .)۴۹۶ ، ترجمه مصلح، ص۱۳۸۵ ،ةالشواهد ال

 اين تفاوت به معنای جداسـازی ًظاهراشايد بتوان اين مسأله را در اينجا طرح كرد كه 
عت و سياست از همديگر است از شـود یحـاكم مـو آيد  كه سياست میاى گونهبه ، ش

با توجـه بـه نـوع تأسـيس را اين فرض . شاهد بودميان اين دو توان گسستی را   میاين رو
؛ يسرا صـفىصه قـدرت را بـا شمـشير بـه كردتحليل و بررسی توان  مىسلطنت صفىصه نيز 

كنـد بـرای اجـرای  از علمـا دعـوت مـی،آورد و پـس از آن كـه اسـتقرار يافـتدست می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عت و سياست را به ٔرابطه  متألهينصدرال .١  اما اين مبحث ،دهد نسبت میافالطونچهارگانه ميان ش
 چنين بحثی را بـه مالصدرا مندرج نيست و معلوم نيست كه چرا افالطونبه روشنی در كتاب قوانين 

  .دهد ارجاع میافالطون
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عت  داشـت؛ يسـرا مالصـدرااز بحـث بهتـرى توان تلقـی لبته میا.  به صحنه بيايند،ش
عت نسبت بـه سياسـتمالصدراتوان گفت كه مبحث  می  نظـر  به علت غايی بودن ش
  . نيز بازتاب يافته استجوادی آملیآيت اهللا در فرمايشات و چنين امرى  دارد

عتاز منظر و با اين فرض   كه در همين دستگاه فلسفی حضور داردامام خمينی  ،ش
واقع بر اسـاس آنچـه كـه  در. دهدگيرد و فضای جامعه را تغيير میقدرت را به دست می

ح كرده، و بـا توجـه بـه دوره عت ه اسـت،ای كـه در آن يسـستمالصدرا به آن تص  شـ
گيرنـد و در نتيجـه از يابـد بلكـه ديگـران قـدرت را در اختيـار مـینيست كه قـدرت مـی

عت دعوت میمجتهدان و عالمان برای اجر عتامـام خمينـی؛ اما در كنند ای ش  ، شـ
 ٔهواقع اين امام اسـت كـه بـه شـيو در. گيرديابد و خود مرجع قدرت را به دست میقدرت می

عت بيرون آمده است   .دستگاه حكمت متعاليه پيش رفته و در نتيجه قدرت از دل ش
عت است« كه مالصدرا ٔهگفتاين  ايـن معنـا اسـت كـه  بـه »پايان سياست، آغاز ش

عت پس از تشكيل يک سياست صوری و استقرار يک نظام اجتمامی در كار خود را  ،ش
كند كه سياسـت صـوری  كند و جامعه را به اموری دعوت می ای سياسی آغاز میمحدوده

بـه . )همـان( خبر است و خير و صالح حقيقی آنان در آنها متمركز است از آنها غافل و بی
عت سياست، زمينهكه توان گفت میبيان ديگر  سـاز شـرايطی اسـت كـه در پـی آن شـ

هايی كـه در فـصل ًطبعا با توجه به بحث.  قدرت بيابد، و به تعبيری،بتواند خلق و هستی
عت در عالم خيال رخ مـی،قدرت انجام گرفت دهـد و وجـودی مـادی  قدرت يافتن ش

 بـه قـدرت خيـالی كـه خود، روشن است كه قدرت سياسی مادی در مراحل رشد. ندارد
عت است منتهی می   .شودش

عت در حـالی كـه سياسـت از آمـادگی كـافی شايد  ،به اين ترتيب قدرت يافتن شـ
بتـوان گفـت كـه از منظـر حكمـت  بسا هچواقع  در.  توقع نادرستی باشد،برخوردار نيست

عت و سياسـت ه،» حركت جـوهریٔهنظ«متعاليه و به رضژه  مـان  بـه نـوعی ميـان شـ
نفـس و روح از و بـر ايـن اسـاس  ؛آيد كه ميان نفس و بـدن وجـود داردای پديد میرابطه
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ـ. يابـدخلق و هستی مـی، جسم و بدن  حركـت ٔهدر ايـن زمينـه و بـه رضـژه از منظـر نظ
بنـابراين .  بـاز هـم سـخن خـواهيم گفـت،هـای چهارگانـه ذكر تفـاوتپس از ،جوهری

عت و قانون قدرت میيابد كه ای رشد میسياست به گونه بايد توجه داشت كه . يابدش
عت بـه ؛شودً متعلق است و طبيعتا مادی تلقی می،سياست به عالم حس و جسم  و ش

  . غير مادی است،و از اين روتعلق دارد عالم خيال 
 از مبـدأ مالصدرا است كه مراد آن بر جوادی آملی  اهللاتآي يادشدهدر توضيح تفاوت 

ساالری  ساالری است نه مردم مردم«كنند و اين همان كه خود اختيار میفاعلی اين است 
در اين ديدگاه، سياست متعاليه حكمت متعـالی در . )۸۸ ، دفتر اول، ص۱۳۸۷،زايى لك( »دينی

سـاالری ايـن اسـت كـه مـردم رئـيس را انتخـاب  رضژگی مـردم. ساالری است برابر مردم
بـر كـه ن آساالری دينی خواهد بـود؛ يسـرا  مردمدر حالی كه در سياست متعاليه ، كنند می

سالته﴿اساس آيه  ُاخم اعلم حيث يجعل  َ َ ََ َ ُ ُ َ خداونـد . كنـد  رئيس و حاكم را تعيين می١﴾َُ
 فتوا ، مذكورٔه، حكمت متعاليه بر اساس آيجوادی آملیآيت اهللا  از اين رو به تعبير .است

 بـر ،ساالری رها و مطلـق اما مردم؛  بوداش دينی خواهد ساالری  مردم،دهد و در نتيجهمی
محض، مشروعيت و مقبوليـت، ساالری  در مردم. اساس انتخاب و رأی محض مردم است

 جهـات ماننـد ٔه يكی است اما در حكمـت متعاليـه همـ، و تمليک و تملک،ک و مالکوممل
  .)همان( كندًكامال با هم فرق می... مشروعيت، مقبوليت و

 در حكيم حاج مالهادی سـبزواری به نقل سخنی از ، اين بحث در تبيين بيشترايشان
در حـال  Ａ يعلـ  جنگ جمل كه اميرمؤمنان ٔهپردازد كه در بحبوحشرح مبحث فوق می

كرد، فردی نزد آن حضرت آمد و اين پرسـش را طـرح كـرد كـه دفاع بود و دشمن فرار می
پرسـش در آن وضـعيت ايـن  ًچيست؟ طبيعتـا» قل هو اهللا احد«در آيه » اهللا احد«مراد از 

ها نيست؛ اما كه ميدان جنگ جای طرح اين پرسش موجب بروز گاليه ديگر افراد حاضر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).۱۲۴/ انعام(» .تر است كه رسالت خىصش را در كجا قرار دهدخداوند آگاه« .١
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 و اصـل، ؛ اسـت حفظ اصـلٔهجنگ، يعنی سياست، وسيل: ديفرما می Ａيحضرت عل 
 در پـی ،هی در مبدأ از اين رو سياست متعاليه و سياست اال.)۱۴۰ همان، ص( توحيد است

گو و پرسش شـود و نبايـد و  آن گفتٔهتواند درشاركه در هر شرايطی میتبيين اصولی است 
  .دكردر هيچ شرايطی از آن غفلت 
عت است،پايان سياست«فرمايد  كه میمالصدرابنابراين در تبيين ديدگاه  »  آغاز ش

 مقدمات سياست بـرای معنـا و معنىصـت و عبـادت ٔهآنچه اصالت دارد اين است كه هم
عت در عرصـپروردگار و قدرت  اقـداماتی كـه ٔهواقـع همـ در.  عمـومی اسـتٔه يافتن ش

برای مثـال، .  عبادت پروردگار فراهم آيدٔه برای اين است كه زمين،دهدسياست انجام می
غرض از تأمين امنيت، تأمين نيازهای مالی افراد، آموزش و پـرورش، تـأمين بهداشـت و 

واقع هدف ايـن  در. امور مهم ديگر استهمه مقدماتی برای انجام دست، مواردی از اين 
» ليعبدون« بلكه غرض اصلی و اساسی ،نيست كه افراد جامعه غذا بخورند و بعد بميرند

از اين رو نيازهای انسان تأمين شده است تا چنان هدفی تحقق يابـد؛ يعنـی بايـد . است
 ، بحـث خـىصش در اهللا  جـوادیتآيـالبته . )همان(  پيوند به شمار آوردٔهسياست را وسيل

  :دهد و آن اين كهتذكر بسيار مهمی نيز می
عت باشـد كـه از راهٔهتواند وسيلسياست در صورتی می هـای  تـأمين شـ

 برای تأمين نيازهای ٔهپس سياست درجه نازل. صحيح و حالل تأمين شود
عت، تتم نمايد و  راه است كه كمال نهايی را فراهم میٔهبشری است و ش

  .)۱۴۱  همان، ص(. برای تأمين اين هدف باشدبايد آن وسيله 
توان گفت سياست، نيازهای ضروری و حداقلی انسان را تأمين كـرده افزون بر اين می

عت است تا انسان را به سمت قرب اال هـی و كمـال و پس از آن نىضت قدرت يافتن ش
يابـد و ور میهای انسانيت بروز و ظه حداقل،واقع با چنين نگاهی در. و تعالی سوق دهد

هـای تـری گـام بـردارد و ظرفيـتهای بزرگيابد تا در راهبه اين وسيله انسان آمادگی می
گيـری   آغـاز قـدرتٔهبه اين ترتيب، پايـان سياسـت، نقطـ. واالی خىصش را شكوفا سازد

عت است كه می يک نكته باقی ماند و آن اين كـه  تواند به سياست متعاليه ختم شودش
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 در پاسـخ بايـد گفـت سياسـت ؟شـودگذاری و تأسيس می از كجا بنيانسياست متعالی
.  متعالی شكل گرفتـه باشـدٔهمتعالی در جايی ظهور و حضور خواهد يافت كه يک جامع

بـه ديگـر . پيدايش سياست متعالی را پديد خواهد آوردهاى  زمينه متعالی ٔهدر واقع جامع
 ضروری اوليه را بـه منظـور پيـدايش ها و نيازهایسخن، سياست معمول و رايج، حداقل

 با توجـه بـه مالصدرابر اساس نظر امر  اين و ؛آوردای متعالی فراهم میسياست و جامعه
عت می   .تواند تكميل شود و تحقق يابد حضور و قدرت يافتن ش

  تيتفاوت در غا. ۲
عت است و سياسـت  «صدرالمتألهينبه نظر  نهايت و غايت سياست، اطاعت از ش

عت مانند عبد است نسبت به موالی خود كه گاهی از وی اطاعـت مـیبرا كنـد و ی ش
عت اطاعـت كـرد، ظـاهر . كندگاهی معصيت و نافرمانی می پس اگـر سياسـت از شـ

ىضيه فی المناهج الـسلوكيه( ». مطيع و منقاد باطن عالم گردد،عالم   ٔهترجمـ، ۱۳۸۵ ،الشواهد ال
عت بـه واقـع اطاعـت سيا  در.)۴۹۶ مصلح، ص معنـا اسـت كـه نظـام ايـن سـت از شـ

عت پايه،سياسی از سىصی بـا .  استوار نمايد،ها و اركان خود را بر اساس رهنمودهای ش
كـه در آن فـساد و تبـاهی راه آن  صورتی است از بـاطن ، كه ظاهر عالم نكتهتوجه به اين

 ٔهتـوان رابطـز مـیاز ايـن منظـر نيـ. گيرنـد معقوالت قرار میٔهمحسوسات يسر سايندارد، 
عت و سياست را به رابط  نفس و بدن تشبيه كرد كه در پايان، اشاراتی به ايـن بحـث ٔهش

  .خواهيم داشت
عت به ميان میشايدالبته  آيد، در  گفته شود كه وقتی سخن از تخلف سياست از ش

عت و سياست است؛ در حالی كه   گفتـه، بـه بيـان پـيشواقع به معنای دوگانه ديدن ش
ـستكنند و از چنين منظری بايد اين دو در فضای روح و جسم حركت می در . بدان نگ

عت و سياست  آنهـا ٔهای هستند كه به طور طبيعی رابطـ دو گونه،اين زمينه بايد گفت ش
مانند روح و جسم است؛ اما اين به معنای يگانگی اين دو نيست و طبيعی اسـت كـه بـا 

ح مـیمالصدراكه خود  چنان. شتيكديگر اختالفاتی خواهند دا  ٔه رابطـ،كنـد نيـز تـص
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عت و سياست  از اين رو با توجه بـه . آن» عين« روح و جسم است و نه ٔهرابط» مانند«ش
عت هم سخن   می،دو گونه ديدن اين دو مهـم  ٔه نكت.گفتتوان از تخلف سياست از ش

عت است كه می  سياسـت هدر نتيجـو د باشـمنـشأ اثـر تواند در جامعه قدرت يافتن ش
عت را به وجود آوردبايست زمينه مىموجود    .های قدرت يافتن ش

عت و سياسـت در غايـتمالصدرا  در بحثـی مهـم بـه ذكـر ، در بحث تفـاوت شـ
عت مـی وی در تبيـين نتـايج . پـردازدكاركردهای اطاعت و عدم اطاعت سياست از شـ

عت می   :نىصسدپيروی سياست از ش
عت پيروی و اطاعت كردچون سياست از حال انسان در اين هنگام، ،  ش

دهنده و احراز فضيلتی است كه او را به جانب  آسايش و ايمنی از امور رنج
 ،گردنــد آداب پــسنديده اكتـساب مــیٔهخيـرات و كمــاالتی كــه بـه وســيل

 بهتـر از روز ،گذردكشاند و هر روزی كه با داشتن اين موهبت بر وی می می
  .)۴۹۷ همان، ص( گذشته است

عت به مثابه قانون داشـت و بـر ٔه ادام،چنين ديدگاهی  نگاهی است كه ايشان به ش
عت بخـشی بـه   حفاظت از نظام و آسايش و آرامش و انتظـام،اين نظر بود كه كاركرد ش

 تنهـا در ،ًاز اين منظر، تعالی سياست و طبيعتا تعـالی جامعـه. امور عمومی جامعه است
عت دائرمدار چنين  در. عت يا قانون استگرو اطاعت از ش واقع پيروی سياست از ش

 بـرای سياسـت در پـی ناپـذيرى  پيامـدهای جبـران،در غير اين صـورت؛ كاركردی است
  .خواهد داشت

ىضيـه  در كتـاب صدرالدين شـيرازی بـه نتـايج و پيامـدهای عـدم پيـروی شـواهد ال
عت هم به تفصيل اشـاره كـرده و در   ايـن زمينـه هـشدارهای الزم را دادهسياست از ش

  :نىصسداست و در يک مورد می
عت پيـروی نكـرد و در برابـر آن عـصيان وريسـد،  هر گاه سياسـت از شـ

گـردد و بـر آنهـا  كليه و ادراكـات عقليـه چيـره مـیءاحساسات وی بر آرا
 انقياد شخص را نسبت به علل بعيدهو كند و بالنتيجه خضوع  حكومت می
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  .)همان( برد وجود از بين میعالم يه و اسباب عال
عت هم اشـاره كـردهمالصدرادر ادامه   ، به پيامد سياسی عدم پيروی سياست از ش
ح می   :كند تص

پندارند كه نظام مملكت و بقای حكومـت پادشاهان و زمامداران چنين می
داننـد  عالم بـستگی دارد و نمـیٔهو نفع ملت به همين اسباب و علل بعيد

گونـه كـه وضـع  اقامه سنن و نواميس و قوانين سياسی خود را بدانكه اگر
ّادامه دهند و هـم خـىصش را در جانـب محـسوسات و پيـروی از ، اندكرده

احساسات خىصش مصروف كنند و سهم و نصيب جزء اشرف و تكميـل و 
يت آن را بـه وسـيل عت در نظـر نگيرنـد، ناگـاه قـيم و ٔهت  پيـروی از شـ

كند و مظـاهر گردد و عليه آنان قيام میعالم خشمگين مینگهبان و ساالر 
دهد تا آنچه را از نظام عالم فاسد و تبـاه قهر و سلطان خىصش را فرمان می

ف نمودهكرده   .)همان( دن به محل خود بازگردان،اند اند و از جای خود تح
عتداين بند بر اين نكته داللت دارد كه سياسـت بايـ  قـدرت  در، بـا پيـروی از شـ

عت بـان حاكمـان ، در غير اين صورت؛ كمک و همراهی نمايد،يافتن ش  مشكالت گ
ح  در اينمالصدرا. را خواهد گرفت ن واژهجا با ص  اعتـراض، انقـالب و ٔهها به مسألت

كنـد و ايـن مـسأله را از پيامـدهای عـدم پيـروی پادشـاهان و های مردمی اشاره مـیقيام
عت به  ادراكات عقلـی چيـره   بردر واقع وقتی احساسات. آوردشمار میكارگزاران از ش

، سـنت كردنـد و حاكمان و زمامداران اين گونـه مـشی نشست و ظاهر جای باطن گشت
 آنها را از قدرت به يسر كشد و امور را بـه ،كند كه بر آنها قهر و غلبه نمودههی اقتضا میاال

 سـنتی ،های مردمی انقالب و قيام، منظراز اين. هی بازگرداندمجاری جاری و مرسوم اال
عت در سياسـت هی است كه به منظور برگرداندن امور به سنت االاال هی و حـضور شـ

هی است كـه ای از اين اقدام هم نيست و اين سنتی اال گو اين كه چاره؛ گيردصورت می
  .دهدآميزد و تحولی را شكل می انسانی در هم میٔهبا اراد

عت نيـز بـا اختيـار و قـدرت البته بايد تص ح كرد كه اطاعت و پيـروی سياسـت از شـ
توانـد از ايـن بـاب كـه فاعـل  در كـار نيـست و انـسان و سياسـت مـیىهمراه است و اجبار
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عت تخلف كند  متفاوت حركت اى به گونه ،بالتسخير است   .ندك از آن پيروی نمايد ياو از ش

  تفاوت در فعل. ۳
و ) و قابـل زوال(ی ئـ است كه افعـال سياسـی، افعـالی جز بر اين نظرصدرالمتألهين

عت خواهـد ٔههستند و بقا و استكمال آنها بـه وسـيل) و محتاج به استكمال(ناقص   شـ
عت، افعالی كلی و تام و بی. بود ی ئـجز. )۴۹۸ همـان، ص( نياز از سياستندولی افعال ش

ج آنها در استكمال خود به ديگری  آنها و نيز احتياپذيرى بودن افعال سياسی به دليل زوال
عت؛است   . متكی و نيازمند چيزی نيست، در حالی كه در مقابل، بقا و استكمال ش

در فصول پيشين ذكر شد كه انسان در حكمت متعاليه ناقص است و از ايـن رو بـرای 
عت و نبوت،بقای حيات خىصش  ، نيازمند اموری است كه او را به ديگران و از جمله ش

بنابراين فعل انسان و سياست انـسانی نيـز دارای نقـصان خواهـد بـود و . سازد سته میواب
عت است   .كمالش در قدرت يافتن و پيروی از ش

انـسان غيرمكتـف « يصشه در تبيين و تفسير ،اين نگاه به فعل انسان و سياست انسانی
توانـد  مـؤمن نمـیدر اين برداشت، در هيچ عصری انسان. دارد» البقاء بذاته فی الوجود و

عت بهـره گيـرد و بـا تـشكيل گـروه و آ مگر ،راه خود را به تنهايی ادامه دهد ن كه از شـ
 از ميـان خواهـد ، خود ادامه دهد؛ يسرا در غيـر ايـن صـورتٔه به حيات مؤمنان،جماعتی

يابـد و در ايـن ًاساسا زندگی در تعامل با ديگـران معنـا مـی. )۱۶۱، ص ۱۳۹۱، صدر( رفت
عت بسيار برجسته و تأثيرگذار است و به تكميل سياست انسانی  ،تعامل يـارى نقش ش

مكتفيـات .  نواقص اسـتزونيا، چه در برزخ و چه در آخرت، جانسان، چه در د. دهد مى
عت، قانون و  مانند فرشته نياز ندارند؛ يسـرا مـشكالت بـشر را ندارنـد؛ امـا ... ها، به ش

برای انسان بقا مطرح است، چه به لحاظ حفـظ نـسل و . انسان به اين امور نيازمند است
  .)۱۷۸ ، دفتر اول، ص۱۳۸۷، زايى لك( چه به لحاظ حفظ فرد

 فعلی هم از انسان بقا خواهد يافت كه با ابعـاد معنـوی و در پيونـد بـا ،با اين وصف
عت معنا شود ح میمالصدراهمان طور كه . ش كند، افعـال سياسـت بـه معنـای  تص
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 چيـزی تكيـه ه هستند؛ از اين رو برای بقا نيازمند آن هستند كـه بـپذير  و زوالافعال مادی
عت صـدرالمتألهينبر نظر  بنا. دساز شماندگارو د ايكنند كه بقای آن را تكميل نم ، شـ

عتواقع نمی در. تواند چنين نقشی ايفا نمايدمی افعـال به  توان بدون وجود و حضور ش
عت. ينان كردسياسی اتكا و اعتماد و اطم سـان محـسوس بـدون  ه بـ،سياست بدون ش

عت و سياسـت از ديـدگاه ( معقول، صدف بدون گوهر و عرض بدون ذات اسـت رابطـه شـ
  .)۱۸۱ ، ص۱۳۸۷، حكمت متعاليه

  تفاوت در انفعال و کارکرد. ۴
عت در اين است كه ،از اين منظر عت امری است الزم « تفاوت سياست و ش امر ش

ًنه چيز ديگری غير از ذات او و ضمنا الزم ذات شیء، غير قابل تبديل (ور ذات شخص مأم
 عرضـی اسـت ،ولـی امـر سياسـت) و زوال است مگر در اوضاع و احـوال و شـرايط ديگـری

لحظـه و آنـی  ًبلكه برای منظور ديگری است و ضمنا هر(شخص مأمور ذات مفارق و غيرالزم 
ىضي( »)قابل تبديل   .)۴۹۸  مصلح، صٔهترجم، ۱۳۸۵ ،ةاهج السلوكي فی المنةالشواهد ال

عت و سياست در انفعال را كه بر آن است ، با ذكر مثال مناسبیمالصدرا  تفاوت ش
عت، شـخص را بـه نمـاز و روزه امـر مـیاز اين رو مـی. نشان دهد كنـد و آن گىصـد شـ

د خـود او  نفـع و سـود آن عايـ،دهد و در نتيجهپذيرد و آن را بنفسه انجام میشخص می
 فرد را به ،ای و كاری مأمور كندگردد؛ ولی هر گاه سياست شخصی را به انجام وظيفهمی

ين و رنگين كردن جام های افتخار و سمت مأمويصـت و سـاير  خىصش و الصاق نشانهٔهت
ان اسـت آنـكند و اين كار تنها برای نظار و جلب توجـه مور میأاصناف تجمالت به آن م

  .)همان( اسنه برای ذات لب
ىضيـه در كتاب مهم خود مالصدرا ،به هر تقدير بـه تفـصيل بـه مبحـث  ،الشواهد ال

عت و سياست پرداخته ٔهرابط و در ايـن زمينـه ضـمن ايـن كـه از رابطـه روح و است  ش
عت و سياست سخن می  با رد ديدگاهی كه به عـدم ،گىصدجسم و عبد و موال ميان ش

ت از چهار رابطه و تفاوت ميان اين دو سـخن گفتـه اسـت اسمعتقد تفاوت ميان اين دو 
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نكتـه  با توجه بـه ايـن ،با اين وصف. شودكه در مبدأ، غايت، فعل و انفعال خالصه می
عت را به مثابه روح میمالصدراكه  انگـارد، ارتبـاط ايـن  سياست را به مثابه جسم و ش

ه حركت جوهری و با توجه به رابط  و جـسم چگونـه خواهـد بـود؟  نفسٔهدو از منظر نظ
  .اين پرسشی است كه نيازمند تأمل است

  ياست بر اساس حرکت جوهريعت و سيشر
ىضيه  در كتاب مالصدرا عت و سياست سـخن گفتـهٔهاز رابطشواهد ال  و  اسـت ش

 همبستگی به ،توان در عين دو گونگی اين دو اما می،به چهار تفاوت اين دو اشاراتی دارد
 نفس و بـدن ٔه حركت جوهری و مبحث رابطٔهتحليل اين دو بر اساس نظو پيوستگی و 

 حالـت زمينـه و قـوه ،، بدن نسبت به روحمالصدرابر اساس ديدگاه . نيز اشاراتی داشت
زايد بلكـه يابد؛ اما نه اين كه بدن روح را می بدن است كه روح پرورش میٔهدر زمين. دارد

روح موجود خاصی اسـت كـه در پيـدايش و . كندمیبدن تنها شرايط ظهور روح را فراهم 
.  از ماده و شرايط مادی مـستقل اسـت، مادی است اما در بقا و دوامٔه نيازمند زمين،ظهور
: چنـين اسـتشـده،  كه با نـام خـود او در متـون فلـسفی ضـبط مالصدرا مشهور ٔهقاعد

سمانی و مادی ؛ حدوث و پيدايش نفس، ج»النفس، جسمانية الحدوث و روحانية البقاء«
ای مادی شـرايط ظهـورش يعنی در زمينه  اما بقا و استمرارش روحانی و غيرمادی است،است

  .)۷۵ ، ص۱۳۸۶، سروش( ديگر موجودی مستقل است، اما همين كه ايجاد شد،گرددفراهم می
ىضيـه  بر اساس تمايزاتی كه در كتـاب مالصدراواقع  در عت و شـواهد ال ميـان شـ

عت پس از سياست در میبر اين ديدگاه تأكيد می ،نهد سياست می رسد و به كند كه ش
عت كه روح سياست تلقی می . آيـد سياست مادی به وجـود مـیٔه با زمين،شودنوعی ش

عت فراهم میبا به تعبيری  عت در پيـدايش . شودسياست شرايط ظهور و حضور ش ش
سياست آن بايد ای است كه  بستر و زمينهتر، قدرت يافتن، نيازمندو ظهور و به تعبير دقيق

بنابراين همان گونه كه نسبت بدن و روح حالت زمينه و قوه است، نـسبت . را فراهم سازد
عت نيز حالت زمينـه و قـوه اسـت عت در زمينـه و زمـين سياسـت . سياست و ش شـ
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  .يابد و پرورش و قدرت می،ظهور
كه به طور مصنوعی در آن موقعيت ساخته نيست  اين موجود روحی، موجودی از پيش

به بدن وصل شود، بلكه موجودی است كه در همان لحظه كه بدن آمادگی تمـاس بـا آن 
 حركتـی آن خلـق ٔهای در زنجيـركند، متناسب با بدن و چـون حلقـهروحانيات را پيدا می

 وجـود، ٔهگيرد و در حقيقت در نردبان هستی و در مـسير حركـت قافلـشود، قدرت میمی
خستين قدم پس از آمـادگی يـافتن بـدن، همـان خلقـت روح و حـضور و بـروز و ظهـور ن

  .)۷۶ همان، ص( ظاهری او است
عت نيـز بـه  است بدنٔه خلق و هستی يافتن روح در زمينگونه كه در واقع همان ، شـ
، سياست مالصدرابه تعبير . يابد خلق و هستی و قدرت می، سياستٔههمان نحو در زمين

عتبه مثابه  عت بايـد در ؛ شود روح اين سياست تلقی می،بدن و ش گـو ايـن كـه شـ
سياسـت بـه سـوی .  خلـق و هـستی بيابـد و پـرورش داده شـود،زمينه و دامن سياسـت

عت باال می عت ش رود و در نهايت، كمال سياست، در پيوند و پيروی و هـستی بـا شـ
عت« كه مالصدراتعبير معناى . يابدمعنا می  همـين ،» پايـان سياسـت اسـت،آغاز شـ

عت در پايان سياست در می. خواهد بود يابد و ضمن ايـن كـه خـود رسد و وجود میش
  .برد رود، سياست را نيز با خود باال میباال می

 هر لحظـه و ،بدن در ضمن حركت و تحول عمقی خود و در زوال و حدوث مستمرش
شـود كـه كمـال بعـدی آن ديگـر ن مـیای چنايابد و در مرحلهتر میهر دم صورتی كامل

 دو ،بـدين قـرار.  بلكه كمالی روحانی و معنـوی اسـت،كمالی و صورتی جسمانی نيست
. گيرنـد طبيعـی يكـديگر قـرار مـیٔهعالم ماده و معنا درست در پی هم و به صورت ادامـ

 به همان نحو )همان(.  كمال در دومی استٔه مماس با اولين مرحل،نهايت تكامل در اولی
عت در دل سياست سخن گفتمی ان ش عت بـه صـورت طبيعـی در . توان از ج ش
از ايـن رو تقـدم سياسـت بـر . كنـد به كمال سياست كمک می، سياست وارد شدهٔهادام

عت نيز تقدم مرتبه   .ای و وجودی استش
روح از آن جهت بـر بـدن مقـدم اسـت كـه موجـودی غيرمـادی اسـت و موجـودات 
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ای و از ايـن رو تقـدم روح بـر بـدن تقـدمی مرتبـه. شمول زمان نيـستندًغيرمادی اصوال م
يعنی روح از نظر هستی در سـطحی بـاالتر قـرار دارد امـا . وجودی است نه تقدمی زمانی

 تقـدم دارد و ابتـدا زمينـه ، بـر فعليـتاى  كه هر قوه، بر روح مقدم استبه اين دليلبدن 
 مطـابق اصـل .)۷۷ـ۷۶ همان، ص( شودبدل میوجود دارد و سپس از اين زمينه به فعليت م

ويصـشان در  طبيعت اسـت و ماديـات بـا غوطـهىحركت جوهری، طبيعت، نردبان ماورا
رسـد كـه  همه در صراط تجردند و ماده در اثر اين حركت به جـايی مـی،حركت جوهری

. اين استعداد و شايستگی را داشته باشد كه حامل و همنشين موجـودی غيرمـادی گـردد
ی اين اصل، هر بدن روحی دارد كه صددرصد از آن او است و در نتيجه خود او وجـود رو

  .)۷۷ همان، ص(  حركت مادی آن بدن استٔهيافته و دنبال
رسـد كـه اسـتعداد و شايـستگی ای مـیتـوان گفـت سياسـت بـه نقطـهاز اين رو می

عت را می عت و پيروی از ش اد و شايـستگی و  استعددواقع باي در. يابدهمنشينی با ش
عت مهيـا ٔهشرايطی فراهم شود تا زمين . دگـرد ظهور قدرت غيرمادی و نرم در قالـب شـ

از ايـن رو، بـه . دار پيدايش چنين وضعيتی اسـت عهدهمالصدراسياست، بر اساس نظر 
عتصدرانظر  بنابراين، سياسـت . تواند تلقی شود طبيعی حركت سياست میٔه ادام، ش

عت را بيابد استعداد و آدباي  فاقد شايستگی ،در غير اين صورت. مادگی همنشينی با ش
درست مانند بدنی كـه ؛ افتد اتفاق نمیىشود و سير طبيعی چنين حركتاين همنشينی می

توان از كمـال تـديصجی اينجا میدر . شودامكان خلق و هستی يافتن روح از آن سلب می
عت نيز سخن به مي   .ان آوردسياست با قدرت يافتن ش

 كمـال و فعليـت ،تـديصج و پـا بـه پـای بـدنبه توان گفت نفس با چنين نگاهی می
 فلـسفی ٔهدارد كه نتيج» اتحاد عقل و عاقل و معقول«ای به نام  قاعدهصدرالدين. يابد می

بـدين قـرار هـر چـه . دانـد چنين است كه هر كس همان چيزی است كه می،اين قاعده
 نـه ايـن كـه روح او ثابـت مانـده ؛س او نيز بيشتر شده است نف،دانايی شخص باالتر رود

 بلكـه ،ّاين افزايش روح البته به معنای كمی و مادی نيست. ولی عملش باالتر رفته است
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 در همـين زمينـه مالصـدرا. به معنای اشتدادی و استكمال وجودی و رشد درونـی اسـت
ح میＡضمن استناد به سخنی از امام علی ای است  در بند انديشهگىصد انسانبه تص

ىضيه( كه دارد   :نىصسد میصدرالمتألهين .)۴۹۶  مصلح، ص ٔهترجم، الشواهد ال
ًاند نفـس جـوهرا و مايه است كه كسانی تصور كرده چقدر سخيف و سبک

در .  چيز يكـسان و ثـابتی اسـت،ًذاتا از ابتدای تعلق به بدن تا انتهای عمر
 ٔهو در اوج خود به مرحلـ... چ نيستحالی كه دانستی كه نفس در ابتدا هي

  .)۷۸ـ۷۷، ص۱۳۸۶، سروش( رسدعقل فعال می
سـاخته  تـديصجبـه روح هر كسی در طول عمـرش و بـه مـدد مكتـسبات و افعـال او 

 نه اين كه شخصی دارای روحی باشد كه به طـور ثابـت همـراه او بـاقی مانـد و ؛شود می
  جامعه،به همين نسبت. )۷۸ـ۷۷ ، ص۱۳۸۶، سروش( فقط حاالت و صفاتش دگرگون شود

عت در زمينـتديصج ارتقا و تكامل مـیبه و سياست نيز همانند نفس و بدن   ٔهيابـد و شـ
پای سياست گام رود، همپای بدن پيش میشود و همسياست همچنان كه نفس يساد می

  .كنديابد و رو به كمال حركت میشود و عمق میرود و يساد میدارد و پيش میبرمی
گونـه   واقـع همـان در. توان از علوم بومی در جامعه هم سخن گفـتاز همين رو حتی می

 از خـود بايـست يابـد، روح سياسـت نيـز مـیكه به طور طبيعی روح از بدن خلق و هستی می
ايـن ارتبـاط . تواند از جايی ديگـر بـه آن الـصاق شـودسياست خلق و هستی يابد و نمی

. روح، به طور طبيعی از بـدن و سياسـت برخاسـته باشـدوقتی طبيعی و معنادار است كه 
ای ديگر را در كالبد سياسـت يـک جامعـه ديگـر جـاری كـرد و توان روحی از جامعهنمی

ان داد  مطـابق بـدن و سياسـت طبيعـی ٔهاز اين رو هر جامعه نيازمند دانش و انديش. ج
  :گىصدی مصدرالمتألهين. خود است كه از خودش خلق و هستی و قدرت بيابد

ِاز آنجا كه هر روح ادامه حركـت طبيعـی يـک بـدن و صددرصـد از آن آن 
ِبدن است، بدين لحاظ اساسا معقـول نيـست كـه روح كـسی از آن كـس  ً

هر بدن، در حركت جـوهری خـود روح متناسـب بـا خـود را . ديگری شود
يابد و اين روح در ابتدا هيچ نيست و به تديصج و پا به پـای جىصد و میمی
در . كنـد يابد و فعليت و صورت پيدا مـی رشد می،ن و هماهنگ با بدنبد
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 ديگـری را ٔه روح سـاخته و پرداختـ،اين صورت چگونه ممكن است بدنی
 بـه خـود بپـذيرد و ،كه شكل گرفته و متناسب با بدن ديگـری رشـد كـرده

  .)۷۸ همان، ص( همگام با آن شود؟
امـا همـين بحـث در  ،رده اسـتكـبيـان  اين بحث را برای ابطـال تناسـخ مالصدرا

اخـذ انديـشه و فرهنگـی از . تواند طرح شودها و افكار رايج در يک جامعه نيز میانديشه
؛ يسـرا از سـوی خـود آن جامعـه  نـدارد ديگر تناسبٔهسرزمين و جامعه با يک جامعيك 

منجـر هـايی   است كه اين اخذ و اقتبـاس بـه گسـستدليلآن به اين . توليد نشده است
 مالصـدراتوان گفت بنابراين می. نمايدود كه تعادل و توازن يک جامعه را سلب میش می

دفـاع كـرده ) با فرض پذيرش ايـن اصـطالح(به طور غيرمستقيم از علوم انسانی اسالمی 
عتی در. است  حركـت طبيعـی يـک سياسـت و ٔه ادامـ،واقع هر فرهنگ، انديـشه و شـ

 ٔهً اساسا معقول نيـست كـه روح و انديـشِصددرصد از آن آن سياست است؛ بدين لحاظ
عت ،هر سياست، در حركت جوهری خود. ِكسی از آن كس ديگری شود  انديـشه و شـ

يابد كه به تديصج و پا به پای سياسـت و هماهنـگ بـا آن جىصد و میمتناسب خود را می
قتباس البته اين سخن به معنای عدم اخذ و ا. كنديابد و فعليت و تحقق پيدا میرشد می

يات بشری و اخذ برخی قالب   .های متناسب با زمانه نخواهد بوداز تج
  

  يبند جمع
عت و سياست مانند رابطٔهرابط  تعين و تحـصل ٔهو صورت و رابط) سيرت( ماده ٔه ش

تحـصل . يابد به دين تشخص می،واقع تعين سياست به دين است و سياست در. است
عت و دين و قدرت يافتن سياسـت، از يـک .  به سياست مادی اسـت، آنو تحصيل ش

عت را ساماندهی و صورت عت را ،كنـد و از سـوی ديگـر دهـی مـی سو ش  قـدرت شـ
عت را تحقق عملی و عينی میسازی می زمينه  گذشـته ،اين نوع رابطـه. بخشد كند و ش

  معروفـیٔهواقـع تفـسير جملـ شـده بـود، دربيان  به روشنی مالصدرااز آن كه در مباحث 
بنابراين تعامـل ايـن دو » الدين و الدولة توأمان «:دانده دين و دولت را توأمان میاست ك
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از نوع تأثير و تأثر است و اين دو به نوعی ضمن تأثيرگذاری در يكديگر، همديگر را كامل 
تواند حركت كند و از سىصی سياست و دولـت دين، بدون دولت و سياست نمی. كنندمی

ای ديگر، دين بدون دولت و سياسـت، عـبس اسـت و به گونه. نا استهم بدون دين نابي
  .سياست و دولت بدون دين هم فاسد و مفسد است

 نظـر  بـهانـًشـود كـه اساسـا ب مقاله در همـين مطلـب خالصـه مـی اين اساسیٔهنكت
عت است،پايان سياست«گىصد  كه میمالصدرا عت بـه » آغاز ش ، قـدرت يـافتن شـ

عتسياست موجود است و  منـوط ، حتی تكامل سياست به قدرت يـافتن و تحقـق شـ
عت در جامعه از قدرت مادی نشأت می. است گيرد و حتی شـروعش از قدرت يافتن ش

ل شـود ي عقلی نأه خيالی و مرتبٔهتواند به مرتبقدرت حسی و مادی است كه در نهايت می
عت اسـتهمانا قدرت يـافتن  ،بنابراين آنچه مهم است. و ارتقا يابد عت بـه . شـ شـ

عت ،كند تا در نهايتآيد و خلق و هستی پيدا میمثابه روح از قدرت مادی بيرون می  ش
ًآن قدر قدرت بيابد كه تمام سياست را تحت تأثير قرار دهد و سياست تمامـا در خـدمت 

عت باشد   .ش
عت از سياست به سبب اهميت آنٔهتحليل رابط ؛ داردگـو و بحـث و  گفتاى ج، ش

  تـأثيرات مهمـی بـر، سياسـی يـک انديـشمندٔه سياسی و فلسفٔهيسرا اين مسأله در انديش
تـوان  مـی. كند سياسی او ياری میٔه سياسی و فلسفٔهگذارد و به ما در فهم انديشجای می

 ٔه بـه انديـشه و فلـسف،كنـدای كه انديشمند با نفس و بدن ايجاد مـیاز تحليل نوع رابطه
واقع به جدايی دين از سياست  ًطبيعتا جدا ديدن اين دو از يكديگر در. بردپى سياسی او 

 به نوعی به عدم جدايی دين از سياست و همبـستگی ،شود و همراه ديدن اين دوختم می
  .شوداين دو منتهی می
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