
پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر 
ۀ هاي رئیس مدینه، در اندیش ویژگی

  افالطون و مالصدرا
    06/06/1393تاریخ تأیید: 10/02/1393تاریخ دریافت: 

  *محمدیه زهرا محمدي _________________________________________________________  

  **جهانگیر مسعودي

 چکیده
 ۀدو فیلسـوف بـزرگ در عرصـ    ـ  بر خالف آنچه مشهور است، افالطـون و نیـز مالصـدرا   

هاي رئیس این مدینـه یـک   فاضله و ویژگی در باب مدینۀـ  ن باستان و اسالمی یونا ۀفلسف
گرایانـه و دیگـري    نظریه ندارنـد بلکـه ایـن دو فیلسـوف، واجـد دو نظریـه، یکـی آرمـان        

هستند که عاملی تأثیرگذار در چگونگی ارتباط سیاسـت و شـریعت در نظـام     گرایانه واقع
هاي موجود در مبـانی فلسـفی و برخـی     تفاوتفلسفی آن دو است. از سوي دیگر به رغم 

  هاي جدي با یکدیگر دارند. افالطون و مالصدرا در هر دو دیدگاه قرابت ء،آرا
و  گرایانـه گرایانـه و واقـع  آرمـان  ۀدر این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی دو نظریـ  

ت آراء آن سیاست و شریعت تشابهات و افتراقا ۀچگونگی تأثیرگذاري آن بر کیفیت رابط
  .شوددو اندیشمند، آشکار و واکاوي 

  
  .نگرانهواقع آل، دیدگاه ایده حاکم، سیاست، شریعت، دیدگاه :واژگان کلیدي

                                                   
 .حکمت متعالیه، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)ـ  دانشجوي دکتري فلسفه و کالم اسالمی* 
 .دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد* *
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  مقدمه
یکی از مسائل مرتبط با حکمت عملی در فلسفه، تبیـین و بررسـی شـرایط الزم بـراي     

اند. هر کردهمل أتآن در  ي گوناگونکه فالسفه از دیرباز با رویکردها استحاکم جامعه 
بینـی   سیاسـت و جهـان   ۀثیر متفاوتی در بینش فالسفه بـه رابطـ  یک از این رویکردها تأ

  ها دارد. ریعت تعریف شده در نظام فلسفی آنو ش االهی
تـرین  ـ یکـی از بزرگ   از نظـر افالطـون   کهاین است حاضر ه اصلی در جستار مسئل

اگر  ـ اسالمیۀ گترین اندیشمندان فلسفیکی از بزرـ   و مالصدراـ   یونان باستان ۀفالسف
براي جامعـه چـه کسـی و بـا چـه       آرمانیدر جامعه برقرار باشد، حاکم  آرمانیشرایط 

شرایطی است و بر این اساس نسبت میان شریعت و سیاست چه خواهـد بـود؟ و اگـر    
اید هایی براي حاکم ببرده چه حداقلاز نظر دو فیلسوف نام ،برقرار نباشد آرمانیشرایط 

  یابد؟لحاظ کرد و بر این مبنا نسبت میان شریعت و سیاست به چه وضعیتی تقلیل می
افالطون در دو بستر فکري مختلف در رابطه با شرایط مورد نظر بـراي حکومـت و   

بـا دیـدگاهی    ـ جمهورـ ۀ غالبـاً در رسـال   ـ  پردازد. وي گاهیحاکم جامعه به بحث می
و شخصـیت حـاکم مـورد نظـر خـود را بـه تصـویر         هـا ویژگی *گرایانهآل و آرمان ایده
ۀ عمل درآید. نظریـ ۀ هرچند شرایطی که او به تبیین آن پرداخته نتواند به عرص ؛کشد می

ة وي شرایطی را براي نحو .گرایانه همراه استدیگر وي در این زمینه با رویکردي واقع
ازگاري بیشتري وي س عصرد که با شرایط موجود در جوامع کنحکومت مطرح میة ادار

قوانین ۀ توان در رسالگرایانه را میواقعۀ دارد و به مقام عمل سازگارتر است. این اندیش
  جامعه، مشاهده کرد.ة و در ضمن بیان احکام و قوانین الزم براي ادار

با دو دیـدگاه   با تدقیق و تأمل در آثار و شرایط اجتماعی، فرهنگی و دینی مالصدرا
سیاسیِ وي مواجه ۀ الزم براي حاکم و رهبر جامعه در مباحث فلسف در رابطه با شرایط

کـه بـر اسـاس تفکـرات      اوستآل  گرایانه و ایده. دیدگاه نخست دیدگاه آرمانشویم می
ـ    اسالمی ـ شیعی  ـ واقـع ۀ دیگـر، اندیشـ  ۀ اش، به تبیـین آن پرداختـه اسـت. نظری ۀ گرایان

                                                   
، فلسفه را تنها وسیلۀ وصول به سیاستی به شمار جمهورۀ به عقیدة امیل بریه افالطون در رسال *

 ).187، ص1، ج1374توان زیست (بریه، آورد که بر طبق آن می می
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و فرهنگی عصرِ خود به طرح آن صدرالمتألهین است که وي بر مبناي شرایط اجتماعی 
  پرداخته است.

هـاي اساسـی بـا    مالصدرا و افالطون با وجود اینکه در مبانی فلسفی خـود تفـاوت  
آل و نیـز  شرایط حاکم در وضـعیت ایـده  مسئلۀ یکدیگر دارند، در عین حال در نگاه به 

هی هاي بسیار قابل تـوج و همچنین نسبت میان شریعت و سیاست قرابت شرایط واقعی
  دارند که در این تحقیق مورد تدقیق قرار گرفته است. همبا 

  هاي حاکم از نظر افالطون شرایط و ویژگی .1

  آل در باب شرایط حاکم ایدهۀ نظری .1ـ1
و جمهور پیش از پرداختن به شرایط حاکم در جامعه، نخست وجود ۀ افالطون در رسال

، 1390(افالطـون،   ،دانـد وري مـی تأمین نیازهاي افـراد ضـر   برايگیري جامعه را  شکل
در خالل ، کشدسپس جامعه و شهر مطلوب و آرمانیِ خویش را به تصویر می ).114ص

  کند. هاي الزم براي حاکم جامعه را تبیین میاین بحث شرایط و ویژگی
گیـري و رونـد    آل او بـراي شـکل   ایـده ۀ آرمانیِ افالطون، اندیشۀ در واقع طرح مدین
 ).315-314صهمـان،  ( هرچند که در مقامِ عمل، محقق نگردد ،تتحقق یک جامعه اس

  :که وي در عباراتی دیگر نیز بر این رأي است که همچنان
منظور از شهر شایسته، شهري است که ما طرح کردیم و در فکـر خـود آن را مجسـم    

جهان وجود داشـته باشـد...   ۀ کنم یک چنین شهري در هیچ نقطیم، زیرا گمان نمیکرد
  ).548آن در آسمان باشد (همان، صۀ نمونشاید 

و به تبع آن  *مطلوبۀ او در طرح جامعۀ آل بودنِ نظری ید ایدهؤبیان وي، به خوبی م 
  است. آل بودن شرایط حاکم در این مدینه ایده

هـا و  آرمـانیِ خـویش را بـر اسـاس ویژگـی     ۀ بنـدي افـراد در جامعـ   افالطون طبقه
ۀ بـر ایـن اسـاس بـاالترین طبقـ     )، 116(همان، ص دهداستعدادهاي ذاتی آنها انجام می

جامعه مربوط به نگهبانان است که استعداد ذاتی و اوصـاف نگهبـان بـودن را دارنـد و     
وي در  ).128-125(همان، ص داراي اوصاف حکمت، حمیت، فعالیت و قدرت هستند

ا قـرار  رأس نگهبانانی که از اوصاف الزم و تربیت صحیح برخوردارنـد، بهتـرین آنهـا ر   
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 همان،( دانددهد و چنین شخصی را براي زمامداري و حکومت بر جامعه مناسب میمی
که باید از تمام اوصاف نگهبانـان برخـوردار   بنابراین حاکم جامعه عالوه بر آن ).197ص

ۀ اوصاف منحصر به فردي را نیز دارا باشد. از این رو وي براي حاکم جامعـ  بایدباشد، 
  د:شوعبارات مختلف متذکر می آرمانی شرایطی را در

  بیش از سایرین قادر به حفظ کشور باشد. .1
  تیزهوش و فعال باشد. .2
کمال عالقه را نسبت به مصالح شهر به خرج دهد و مصلحت جامعه را با مصلحت  .3

ۀ شـود کـه اندیشـ   که هیچ تطمیع و تهدیدي موجب نمـی  خویش یکسان بداند؛ آنچنان
  ).197همان، ص( ك یا فراموش کندعمل به مصلحت کشور را تر

نیـز   این شرط، به نوعی نشان از مصـونیت چنـین زمامـداري از خطـاي تعمـدي و     
که در ادامه افالطون در تبیین این مطلب،  کشور دارد؛ چراة خطاي سهوي در روند ادار

ة داند و از نظر او اگر انسـان دربـار  عمل به مصلحت را اکراه از بازماندن از حقیقت می
وي  ).198همـان، ص ( ه اسـت کـرد درستی داشته باشد حقیقت را درك ة چیز عقید هر

  داند: درست را سه عامل میة علت از دست رفتن عقید
  اشخاص توسط استدالل و یا فراموشی؛ ة نخست، سلب عقید

تغییر عقیده به علت رنج و ناراحتی؛ و آنگاه، تغییر عقیده بـه علـت فریفتـه و مسـحور     
  ).199-198صهمان، ( رك لذایذ و یا احساس ترسدۀ طواس بهشدن 

فیلسـوف   ؛گیـرد فیلسوف بودن شرط مهمی است که افالطون براي حاکم در نظر می .4
حقیقی از نظر او کسی اسـت کـه برخـوردار از حکمـت باشـد و حکمـت بـه معنـاي         

هاست که وجوداتی ملکوتی و ابدي و یافتن به مقام شهود و ادراك حقایق و ایده دست
 /335-386ص، 1390همـو،   /212، ص»ب«، 1387افالطـون،  ( جرد و الیتغیر هسـتند م

 ). حکمـت و حسـن تـدبیر ویژگـی    250، ص1386همو  /106، ص»الف«، 1387همو، 
ۀ طواسـ  بـه از نظر افالطون، فیلسوف حاکم  .ست که زمامدار باید از آن برخوردار باشدا

وي چنـین افـرادي را   ). 229-227، ص1390(همـو،   کندحکمت بر جامعه ریاست می
  :داند زیرازمامداري میۀ شایست

توانند احکام زیبایی و عدل و خیـر را  کسانی که از درك وجود حقیقی محرومند نمی 
پذیر است دریابند، زیرا نه در باطن خود مـالك و نمـوداري   چنانکه در این عالم تحقق

ت مطلـق را مشـاهده کننـد... تـا     توانند حقیقبراي پی بردن به آن احکام دارند و نه می
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 اگـر  بنابراینهمواره به مرجع اصلی برگشت کنند و با دقت تمام از آن سرمشق گیرند 
قـبالً وضـع    و اگـر  احکامی که ذکر کردیم وضع نشده باشد اینان از وضع آن عاجزنـد 

   .(Plato,1924, v3, pp.180-181) حفظ و حراست آن بر نخواهند آمدة شده باشد از عهد
عشـق بـه معرفـت و علـم      شود:حقیقی متذکر میۀ فالطون اوصافی را براي فالسفا

داري و تبرّي از هرگونـه دنائـت طبـع، برخـورداري از     حقیقی، راستی مطلق، خویشتن
موجودات، عدالت، تهذیب و حسن ۀ ازمنه و همۀ روحی بلندپایه و فکري محیط بر هم

در را این اوصـاف  ۀ هم او)؛ 340-336ص، 1390 افالطون،( خوب و..ۀ سیرت و حافظ
 کنـد تبیـین مـی   ،داريچهار وصف اصلیِ حکمت، حسن اخـالق، عـدالت و خویشـتن   

افالطون بر ویژگی حکمـت بـراي فیلسـوف حقیقـی بـه نحـو        ).347و346(همان، ص
  ).346(همان، ص *منحصر به فردي تأکید دارد

فیلسوف بودنِ پادشاه ه افالطون رسد مهمترین و تنها شرط حاکم از دیدگابه نظر می
اسـت، همـه در ضـمن     شدهزیرا سایر شرایطی که افالطون براي زمامدار متذکر  **باشد

حقیقـی بـا وجـود تمـام     ۀ اگـر فالسـف   بنـابراین اوصاف فیلسوف حقیقی وجـود دارد.  
شوند و عاطل هستند، از نظر افالطون اي که دارند، به زمامداري برگزیده نمیشایستگی

  »کننــد دشـان نیســت؛ بلکــه گنـاه کســانی اسـت کــه از آنهــا اسـتفاده نمــی    ایـن، گنــاه خو «
Plato,1924, v3, p.186) .(  

زنـد و بـه مـدح    آل خود مـی ایدهۀ قوانین نیز گاه گریزي به نظریۀ افالطون در رسال
                                                   

افالطون در میان این اوصاف، وصف حکمت که در واقع معرفتی االهی در نظام فلسفی وي است را * 
ورزد. به تعبیر لف بر آن تکیه میداند و همواره در عبارات مختبه نحوي دربرگیرندة سایر اوصاف می

شود که بر گادامر هر چهار فضیلت سنتی در رسالۀ جمهور به نحوي هنرمندانه چنان توصیف می
  ).129، ص1382 عنصر معرفت مندرج در آنها تأکید شود (گادامر،

ها انسان«کند که افالطون در نامۀ هفتم تصریح می شود، آنچنانفیلسوف بودن به دو وجه متجلی می **
از شرور و مفاسد رهایی نخواهد یافت مگر آنکه یا فیلسوفان راستین زمامدار جامعه شوند، یا کسانی 

)، بنابراین 1970ب، ص1336(افالطون، » که زمام جامعه را به دست دارند، به فلسفه روي آورند
لسوف، ممانعت وجه دوم یعنی فیلسوف شدن پادشاه، با ذاتی بودن حکمت و فلسفۀ حقیقی براي فی

دهد که چنین حاکمی از ابتدا فیلسوف ندارد، زیرا تصریحات افالطون بر ذاتی بودن فلسفه نشان می
بوده، لکن حکمت در او از قوه به فعلیت خارج نگشته است، پس براي رسیدن به این مقصود باید با 

ستگی حاکمیت، تربیت درست و تکامل نفسانی به درجۀ فیلسوف بالفعل دست یابد تا از شای
 برخوردار شود.
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کند که پیدایی بهترین قـوانین تنهـا آنجـا    پردازد و تأکید مینوعی خاص از حکومت می
داري راستین در یک تـن  قدرتی کامل و مطلق با دانایی و خویشتن پذیر است کهامکان

داند که اشـتیاقی  وي چنین حاکمی را فردي می ).123، ص1354 افالطون،( جمع شوند
). 123(همـان، ص  داري در دل او راه یابـد  توأم با عدالت و خویشتن ،خدایی به زندگی

منـدي از عـدالت    سـتین و بهـره  داري و دانـایی را افالطون در این عبارات بر خویشـتن 
کند که در واقع اوصاف فیلسوف حقیقی است. وي در عبارتی دیگر نیـز بـر   تصریح می

  :کند، به بیان اوگذار نیز هست تأکید می وجود چنین حاکمی که قانون
هاي گوناگون هست که بعضی سهل و هموارند و بعضی دیگر دشوار.  براي تصفیۀ جامعه راه

تواند در پیش اند، مردي میها براي تصفیۀ جامعها که در عین حال بهترین راههاي دشوار رراه
  ).Plato,1924, v5, p117العنان است (گذار و هم حکمران مطلق گیرد که هم قانون

گـذاري کـه داراي قـدرت مطلـق      را صرفاً براي قانون ترهاي سهلوي در ادامه راه 
آل بهتـرین شـیوة حکومـت و     ، ایـن نظریـۀ ایـده   دیـدگاه او  از *داند.نباشد، سودمند می

گذاري و در عین حال دشوارترین حالت است که تنها در صـورت فـراهم بـودن     قانون
وي در و حکومتی که  حاکمدر غیر این صورت،  است،آل قابل تحقق  شرایط حاکم ایده

  . دهد، حکومت مطلوب براي ادارة جامعه استنگرانۀ خویش پیشنهاد مینظریۀ واقع

  گرایانه در باب شرایط حاکمواقعۀ نظری .1ـ2
حکومت نظـر دارد.  ة ادارمسئلۀ گرایانه، به افالطون در برخی عبارات با رویکردي واقع

حکومت است، قانون دانسته است و بـا  ة قوانین امري را که در رأس ادارۀ وي در رسال
اسـت. وي قواعـد    محوریت قانون به بحث در رابطه با نحـوة ادارة حکومـت پرداختـه   

داند، لکن در میان این قواعد تصریح دارد اي را در مورد فرمانروایی جاري میگانه هفت

                                                   
تر براي پیشبرد و تصفیۀ جامعه همچون دورکردن تهیدستان از جامعه براي جلوگیري از هاي سهلراه* 

آل افالطون نیستند بلکه تنها در صورت عدم  ها بیانگر دیدگاه ایدهشورش است که در واقع این راه
رو اي قدرت مطلق باشد، کارسازند. از این گذاري که دار آل و عدم وجود قانون تحقق شرایط ایده

هاي دشوار همچون اعمال عدالت به صورت کامل و مجازات شدید گناهکاران، ناظر به تنها راه
 ).153، ص1354آل افالطون است (افالطون،  دیدگاه ایده
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  که:
از  به دست قانون باشد و هرکس موافق طبیعت این است که حکومت، تنهاة یگانه قاعد

 ,Plato( آنکه زور و اجباري در میان باشد، از فرمان آن پیروي کندروي کمال رغبت، بی

1924, v5, p.71.(  
کنـد کـه   افالطون به منظور اجراي قانون، نوعی خاص از حکومـت را معرفـی مـی   

تلفیقی از دو نوع حکومت استبدادي و دموکراسی است؛ زیرا از نظر وي هر یک از این 
، 1354طـون،  افال( هاي مطلوب و پابرجایی نیسـتند دو نوع حکومت به تنهایی حکومت

سـو از خشـونت    بین این دو نوع حکومت اسـت، از یـک  در حکومتی که بینا). 106ص
(همـان،   *،استبداد کاسته شده است و از سوي دیگر آزادي محدود به قیودي شده است

ماند بلکه در چنین حکومتی قدرت در دست یک نفر حاکم، باقی نمی ).178و109صص
سـدارانی  شوند، عالوه بر آنهـا پا ام سلطنت میمقۀ شورایی مرکب از چندین نفر ضمیم

(همان،  دشوشوند تا حکومت از هر سو با عوامل اعتدال محاصره ها گمارده مینیز بر آن
حکومت، حاکم به تنهایی در رأس جامعه قرار ندارد بلکـه در   گونه در این ).97-96ص

گیـري در امـور جامعـه     کنار او گروهی دیگر از افراد نیـز هسـتند کـه بـه کـار تصـمیم      
براي افراد این شورا و پاسداران قانون که در امر حکومت، پادشـاه  پردازند. افالطون  می

مرد خدا بودن به معنـاي  «گردد و آن، دهند ویژگی منحصر به فردي قائل میرا یاري می
داري و عـدالت  دانایی، شجاعت، خویشتنة و به عبارتی شناسایی حقایق و اید» راستین

در این عبارات با اوصاف فیلسـوف  هاي بیان شده ویژگی ).440-439صهمان، ( است
ة هاسـت و اسـو   حقیقی، منطبق است که همواره در پـی درك و شـهود حقـایق و ایـده    

داري و عدالت اسـت؛ از ایـن رو جمعـی از فالسـفه     صفات دانایی، شجاعت، خویشتن
  .هستندجامعه ة ادار برايبهترین مشاوران مقام سلطنت و نگهبانان قانون 

کنـد کـه بـراي وضـع قـوانین      مـی  را بیـان داري از حکومت اي دیگرافالطون نحوه
گردد. ویژگی ایـن حکومـت   منجر به سعادتمنديِ جامعه می و  استشایسته و مطلوب 

                                                   
است؛ هاي دیکتاتوري و تک حزبی و فاشیسم متهم شده ریزي اندیشهافالطون در طول تاریخ به پی* 

وجه چنین قصدي نداشت، بلکه با طرح نظامی که در آن فرد بتواند از  در حالیکه او به هیچ
استعدادهاي خود به نحو احسن استفاده کند به دنبال عدالت اجتماعی و تکامل فردي بود (زیباکالم، 

  ).35، ص1385
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بـه   ).120(همـان، ص  قـرار دارد » العنـان تحت فرمان شهریاري مطلق«در این است که 
شـود.   اداره مـی  ـ  همراهی افراد شـورا  انه ب ـحاکم  فردعبارتی دیگر جامعه توسط یک 

حـاکم بایـد جـوان،     از نظـر او  ؛کنـد مـی  مطـرح وي شرایطی را براي حاکم مورد نظر 
به ـ  دار و داراي اعتدالمند از اصالت ذاتی، خویشتنتیزهوش، قوي حافظه، شجاع، بهره

باشد. اما در این نوع حکومـت نیـز افالطـون قائـل بـه       ـ  معناي اعتدال طبیعی و عادي
بودن و حکمت جزء ابق نیست زیرا در این نوع حکومت، اوالً فیلسوف آل سایدهۀ نظری

فـرد ثـانی،    در جایگاهگذار دوشادوش زمامدار و  ، دیگر آنکه قانوننیستشرایط حاکم 
 بنابراین ).121همان، ص( شودگذار در یک فرد جمع نمی و حاکم و قانون حاضر است

خـاص حـاکم، ویژگـی منفـی     رسد، چنین حکومتی به سبب وجـود شـرایط    به نظر می
هاي استبدادي را ندارد و نیز به سبب وجود همین شرایط نیازي به تشکیل شورا حکومت

 استو تنها در صورتی به تشکیل شورا و نگهبانان ناظر نیاز  نیستدر کنار مقام پادشاهی 
  . را نداردهاي الزم  که حاکم خصوصیات و ویژگی

  یلسوف در این شریعتشریعت فلسفی افالطون و جایگاه ف .2
افالطون به معناي دین و آیین خاص و منحصر به فرد نیسـت، بلکـه   ۀ شریعت در فلسف

نگرش فلسفیِ او به خلقت موجودات و سـاختار علّـی جهـان آفـرینش و تبیـین      ة نحو
جایگاه خداي فلسفیِ اوست. هرچند وي در آثار خود تصریحی به لفظ شریعت نـدارد  

اش که در رأس آن اصل خیر (خداي نظام ِ مکتب فلسفیشناسیاما بر اساس نظام هستی
فلسفی وي) قرار دارد، نوعی ارتباط خاص را میان اصل خیر و مخلوقات و نیز ارتبـاط  

گیرد چرا که یژه ارتباط فیلسوف حقیقی با خدا بر پایۀ شهود را در نظر میو بهمخلوقات، 
ال و مرتبۀ انسانی را در میان اقشار مختلف و باالترین کم فیلسوف جایگاه متمایز و متعالی

و » الهام خدایی«ها دارد. این ارتباط دو سویۀ خاص و درك و شهود آن وابسته به انسان
توان از رو می از این ).95و113الف، صص1387(همو، *یافتن به اسرار هستی است.دست

                                                   
هم همین است. چه تنها ذهن مرد حکیم است که داراي بال و پر است و حق «از نظر افالطون * 

چیزهایی  ۀآوردن آنچه در خداست دلبست ش در به یادا اوست که پیوسته به تناسب میزان توانایی
جوید و حقیقتاً اوست که به  است که به اسرار کامل راه می است که به خدا تعلق دارد و تنها کسی

زیرا از الهامی که در دل  ،کنندمیزنش رخوانند و سیابد... اما عوام خلق او را دیوانه میکمال راه می
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م، تعبیـر بـه شـریعت    مجموع این ارتباط و درك آن و امور الزم براي رسیدن به آن مقا
  ).105همان، ص( فلسفی افالطون کرد که در واقع راه حقیقی رسیدن به کمال است

العلـل و خـداي   در رأس هرم جهان شناختی افالطون اصل خیر قرار دارد که علـت 
هـا  او در تمثیل خورشید اصل خیر را علت وجود و ماهیـت ایـده   *.نظام فلسفیِ اوست

خداي صانعِ حقیقـت اشـیاء    رادر عباراتی دیگر آن  ).384ص، 1390همو،( کندمی بیان
نیـز خـدا را خیـر و آنچـه کـه       تیمـائوس  ). و در رسـالۀ 557(همان، ص کندمعرفی می

 ).1839، ص»الف«، 1336(همو، ،کندمی بیانخواهد هر چیز تا حد امکان خیر باشد،  می
را به بهتـرین وجـه ترتیـب     که دنیاداند  می ة االهینیز اصل خیر را قو فایدون در رسالۀ

، »ب«، 1387 (همـو،  پیوسـتگی موجـودات و محـیط بـر کـل اسـت      ۀ داده و تنها وسیل
  ).237ص

هـا و  کـه در پـی شـهود و ادراك ایـده    اسـت   فیلسوف حقیقی تنها کسـی  بر این اساس
اصل خیر است. فیلسوف حقیقـی در نظـام فلسـفی افالطـون عامـل پیونـد        شهود ،سرانجام

است. چه بسا وجود چنین افرادي که صاحب حکمتند، به ندرت محقق  شریعت و سیاست
همـو،  / 106، ص»الـف «، 1387 همـو، ( شود و عدة کمی داراي این خصوصـیت هسـتند  می

فیلسوف حقیقی داراي سرشت و نفسی آسـمانی و   ).321، ص1390 همو،/ 152، ص1350
ـ   «بذاته متمایز از سایر نفوس است، به تصریح او  راسـتی مـوهبتی االهـی     هطبـع حکیمانـه ب

ــن رو هر(Plato, 1924, v3, p196)» اســت ــان   ؛ از ای ــه جه ــفه ب ــه وابســتگیِ فالس گون
ــرخالف ذات االهــی و هــدف متعــالیِ آنهاســت  **محسوســات ، »ب«، 1387 افالطــون،( ب

  ).193-192ص
کنـد  افالطون در عباراتی، نفس فیلسوف حقیقـی را بـه طـالي آسـمانی تشـبیه مـی      

 ,Plato)».هـا پربهـاترین افرادنـد   به طال سرشته است و بنابراین آن ان راخداوند نهاد آن«

                                                                                                                        
  ).Plato,1924, v 1, pp.455-456( »خبرنداوست بی

داند  میواسطۀ اصل خیر (خدا) هرچند افالطون قائل به وجود خدایان است، لکن آنها را مخلوق بی* 
  ).555، ص1390 همو، /1850، ص»الف«، 1336(افالطون، 

ده و خواهان مال و جاه باشد، نفس فیلسوف و حکمت از نظر افالطون نفسی که دوستدار تن بو** 
گردد و دوست نیست، بلکه نفس فیلسوف تسلیم شهوات و تألمات و گرفتار پا بندهاي جسمانی نمی

 سازد (افالطون،کند و همواره خرد را رهبر خویش میاز همۀ هواهاي نفسانیِ خویش جلوگیري می
 ).218و195، صص»ب«، 1387
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1924, v3, p.104.(  ها طـال و  آن«نیز بر همین مطلب تصریح دارد وي در عباراتی دیگر
طالیی که در روح آنـان   است را در نهاد خود دارند... و االهیآسمانی که موهبت ة نقر

بـودن نفـس    االهـی ایـن عبـارات نشـانگر     (Ibid, p.106). »شود، پاك اسـت یافت می
فیلسوف نباید صفاي نفس خود را به امور  بنابراینفیلسوف و تطابقِ او با شریعت است 

اي از معصومیت را نیـز در نظـر   درجه ،جسمانی آلوده کند. افالطون براي چنین نفوسی
 »بماننـد فراموشی به آنان دسـت ندهـد و از لغـزش مصـون     «گیرد و به بیان او باید می

(Ibid, p.102).  

  آل افالطون ایدهۀ شریعت و سیاست در اندیشۀ رابط .3
سـیر تعـالی فیلسـوف را بیـان      ).400-395ص، 1390 افالطون در تمثیل غار (افالطون،

اول، فیلسوف به سمت حقـایق   ۀاست. در مرحل شدهکند که از چهار مرحله تشکیل می
اصـل خیـر مبهـوت    ة دوم، نفسـش از جلـو  ۀ کند؛ در مرحلاشیاء و اصل خیر صعود می

بازگشت به سوي جهـان  ۀ سوم، مرحلۀ پردازد؛ مرحلو شهود آن می ماند و به نظاره می
محسوسات و بازگشت به سوي سایر مردمان اسـت کـه قـادر بـه     ة محسوس و مشاهد

ان از حقیقـت  چهارم نیز آگاه کـردن دیگـر  ۀ اند و مرحلشهود حقایق و اصل خیر نبوده
  ها اصل خیر است.ت و در رأس آنمعقوال

در این مراحل فیلسوف تنها فردي است که آگـاهی و درك کامـل از ایـن شـریعت     
که وصول به اصـل   *ترین علمفلسفیِ افالطون دارد و به تصریح افالطون موضوع عالی

را در اختیار دارد و سعی دارد تـا دیگـران را نیـز تـا حـد       ).376خیر است (همان، ص
  یعتی که به نحو اتم از آن برخوردار است واقف گرداند. امکان از شر
آرمانیِ خـویش، تنهـا   ۀ با توجه به اینکه افالطون زمامدار شایسته را در مدین بنابراین

در اینجا بین شریعت و سیاست پیونـد عینیـت مشـاهده     ،فیلسوف حقیقی دانسته است

                                                   
داند، تر و مناسب با وظایف فیلسوف میه حقایق و اصل خیر را از همۀ علوم، شریفافالطون، علم ب* 

). و در عبارتی دیگر نیز تأکید دارد، یگانه حکومت خوب و صحیح در 375، ص1390(افالطون، 
ها، حکومتی است که در آن حاکمان داراي شناسایی واقعی (علم به حقایق و جوامع و دولت

  ).552، ص1350 سایی خیالی ـ باشند (همو،معقوالت) ـ و نه شنا
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سیاسـت و حـاکم   د، زیرا در واقع صاحب و مشرف بر شریعت، همـان صـاحب   شو می
به زعم افالطون با وجود اینکه فالسفه با رسیدن به مقـامِ وصـول بـه     .جامعه نیز هست

ها مجـاز بـه مسـکن گزیـدن در آن     ب تصدي امور بشري نیستند، لکن آناصل خیر، راغ
از تنزل به جهان زندانیان و شرکت در رنج و خوشی آنان شانه خالی  و نباید نبودهمقام 
هرچند از نگاه افالطون، فالسفه با وجود عدم رغبـت بـه مقـام     ).405(همان، ص کنند

چه بسا  ).407همان، ص( کنندانجام وظیفه قبول می به دلیلزمامداري را فقط  *،ریاست
که از نظر وي زمامداري و پذیرش مسئولیت سیاسی به تکامـل نفسـانیِ بـیش از پـیشِ     

گیري فیلسوف از پذیرش حکومت و چنانکه از نظر او کناره ،کندفیلسوف نیز کمک می
اشتغال او صرفاً به حکمت و حفظ نفسش از فساد چندان سعادت قابل توجهی نیسـت  

ز مراحـل سـوم و چهـارم،    و سعادت حقیقی براي فیلسوف با زمامداريِ وي و عبـور ا 
سیر نفسانی  سوم و باالخص چهارم ازۀ مرحل بنابراین ).360همان، ص( دشوتکمیل می

آل او در باب عینیت سیاست و شریعت داللت دارد که در عنوان ایدهۀ نظری فیلسوف، بر
گـذاري بـا مقـام     د. عالوه بر این، وحدت مقـام قـانون  شوجمع می» پادشاهـ    فیلسوف«

عینیت سیاسـت و شـریعت    آل افالطون، مؤید دیگري بر رابطۀایدهۀ زمامداري در نظری
شـود، قـانونی   بق آن بر جامعه حکمرانـی مـی  بر ط ، زیرا قانونی که در این اندیشهاست
). 368، ص1354(همـو،   **.اسـت  االهـی گرفته از حقایق معقول و برو سرمشقی  االهی

گذاري ارتقاي سطح نفسانی دیگران اسـت و بـه    هدف متعالیِ فیلسوف نیز از این قانون
فیلسوف اکتفا به تهذیب نفس خویش ننمـوده بلکـه اصـالح اخـالق     «تصریح افالطون 

شمارد و آنان را نیز از اتصـاف بـه   خصوصی و عمومی نفوس را هم بر خود فرض می
گـذار   قـانون  بنـابراین  ،(Republic,1924, v3 ,p.200) *»دکن مند میصفات عالم باال بهره

-مجريِ قانون و حاکم جامعه اسـت، بهتـرین نشـان    این قانون متعالی که از سوي دیگر
  . استت سیاس عینیت شریعت وۀ رابطة دهند

                                                   
خودي خود و به سبب میل به جاه و مال و مقام ریاست، خواهان از نظر افالطون، فیلسوف به  *

حکومت نیست و از این رو وي لفظ اجبار را براي واداشتن فیلسوف به پذیرش این مسئولیت به کار 
  ).71-70، ص1390 گیرد (افالطون،می

ترین نوع حکومت را به خود اختصاص داده است، پادشاه، عالی ـستون مر اگر فیلسوف به عقیدة گ **
 ).128، ص1383کند (مر، به این جهت است که او پیوسته به اصول و ضوابط الهی رجوع می
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  افالطونۀ گرایانواقعۀ شریعت و سیاست در اندیشۀ رابط .4
لکـن  گذاران دو طیف جدا از یکدیگرنـد   افالطون، حاکم و قانونۀ گرایاندر دیدگاه واقع

رسـاندن جامعـه اسـت. در ایـن      در عین حال مقصود هر دو گروه، اداره و به سـعادت 
گذار در حکـم اصـل و حـاکم در     نوندیدگاه در رسیدن به این هدف واحد، قانون و قا

اساس فرامانروا و حاکم در خدمت  این بر). 128، ص1354است (افالطون، حکم فرع 
بلکـه نخسـتین مقـام بـراي      ،مطلق نیست طور بهقانون است و زمامداري نخستین مقام 

مطلق، مربوط بـه قـانون و    طور بهاز این رو مقام نخست  .گزاري به قانون استخدمت
دانـد کـه   می» قانون خدایی«افالطون چنین قانونی را  ).128همان، ص( گذار است قانون

چنین قانونی منطبق بـر   ).129همان، ص( رسدمی االهیهر کس از آن سر بتابد به کیفر 
با شناسایی حقایق و  اندگذاران که در واقع همان فیلسوفان حقیقی شریعت بوده و قانون

در واقع در ایـن دیـدگاه بـا     ).165(همان، ص پردازندمیها، به تدوین آن سرمشق از آن
رسـند و  حاکمیـت نمـی  وجود اینکه فیلسوفان حقیقی در جامعه وجود دارند، بـه مقـام   

   ).440همان، ص( را دارند» پاسدار قانون«صرفاً چنین افرادي سمت 
گـذار (فیلسـوف)،    افالطون به سبب دوئیـت حـاکم و قـانون   ۀ گرایاندر دیدگاه واقع
جامعه و به ة عینیت ندارند، اما از آنجا که فیلسوف، در امر ادارۀ رابط سیاست و شریعت

گـر حـاکم اسـت، سیاسـت و شـریعت مـرتبط بـا        سعادت رساندن افراد جامعه یـاري 
ارتباط، به وجه خدمتگزاري و تبعیت سیاست از شریعت است ة این نحو اما ،یکدیگرند

که مهمترین هدف آن تعالی نفس سایر افـراد   و حاکم خدمتگزار قانون و شریعتی است
هـا  از آنجا که از نظر وي شـهود و ادراك حقـایق و ایـده    ).92(همان، ص جامعه است

علـم و تعـالیِ مقـام    ۀ ها باالترین مرتبر، عدل و...) و عشق به ادراك آن(خود زیبایی، خی
ت در پـی  حکومت و سیاسـ  بنابراین ).389و320، صص1390، (افالطون، نفسانی است

  .استتحقق این هدف متعالیِ قانون براي سعادت جامعه 
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  شرایط حاکم از دیدگاه مالصدرا .5

  مالصدراۀ گرایان آرمانۀ شرایط حاکم در اندیش .5ـ1
مالصدرا در رابطه با شرایط حاکم، بر مبناي عقاید دینی وي، تبیین ۀ گرایان آرمانۀ اندیش

نیِ شـیعی و از سـوي دیگـر اعتقـاد بـه      شده است که در واقع باور بـه حکومـت جهـا   
دینـی و فلسـفی وي، پیونـدي    ۀ در ایـن زمینـه میـان اندیشـ     است.ضرورت وجود نبی 

. مالصدرا در این دیدگاه تنها شرط حاکم را نبی بودن و بـه تبـع   وجود داردناگسستنی 
بـه تشـریح    ادامـه سـپس در   ،)360ــ 356ص، 1382داند (مالصـدرا،  آن، ولی بودن می

  پردازد.اي نبی میهویژگی
هـاي زمـین   افراد بشر در آبادانیۀ ترین اجتماع انسانی را اجتماع هممالصدرا بزرگ

، 1387(همـو،   پـردازد اش مـی فاضـله ۀ و سپس به طرح حکومت جهانی و مدین دانسته
کند که عضو حاکم و به بدن صحیحی تشبیه می اي راوي چنین مدینه ).615، ص»الف«

قلب مدینه است و سایر اعضا در درجات قرب و بعد متفاوتی نسبت ۀ رئیس آن به منزل
شـان  به حاکم قرار دارند و تفاوت اعضاي مدینه به حسب تفاوت در فطرت و طبیعـت 

است. مالصدرا در مورد حاکم نیز بر این رأي است که هر کس شایستگی پذیرش مقام 
فطرت و طبع مسـتعد  ریاست را ندارد و ریاست براي کسی سزاوار است که به حسب 

داند که وي حاکم (رئیس اول) مدینه را فرد واحدي می ).616(همان، ص ریاست باشد
صناعات ۀ کند و صناعت او، صناعتی است که مقصود همفردي دیگر بر او ریاست نمی

اعضا بر مبناي هـدف و مقصـود حـاکم در پیشـبرد و     ۀ به عبارت دیگر افعالِ هم ،است
  ).616فاضله است (همان، ص ۀتأمین کماالت مدین

ها و شـرایط  مطرح کرده است و ویژگی» رئیس مطلق انسانی«ضله را مالصدرا حاکم مدینۀ فا
  الزمی که براي چنین فردي تبیین کرده است، دقیقاً با اوصاف نبی مطابقت دارد:  

نظري و عملی به سر حد ة عقل بالفعل است و در هر دو قوۀ نفسش کامل و در مرتب .1
  *.ال رسیده استکم

                                                   
داند که در واقع آگاهی است بر معارف الهی و مالصدرا این ویژگی را برتر از سایر اوصاف نبی می* 

 ).206، ص1363باشند (مالصدرا،  دات به همان وجهی که میحقایق موجو
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آنهـا  ۀ یلوسـ  بـه او در حد کمال و مباشر امر سلطنت اسـت و  ۀ حساسه و محرکة قو .2
  کند.را جاري می االهیاحکام 

اسـت  ي قبـول جزئیـات و کلیـات، از عقـل فعـال      چنـین فـردي، مهیـا   ۀ متخیلة قو .3
  ).206، ص1363/ همو، 356، ص1382و، هم/ 617، ص»الف«، 1387مالصدرا، (

تعالی بر قلـب و عقـل   مالصدرا این شخص به سبب علوم و معارفی که حق به بیان
اسـت و بـه    االهـی اي از اولیا و حکیمی از حکمـاي  مجرد وي افاضه کرده است، ولی

گردد، رسـول و پیـامبر   قواي متخیله و متصرفۀ وي افاضه میاو بر ۀ سبب آنچه از ناحی
  ).356، ص1382همو، ( است
در عین حال  *،خداستة نبی و فرستاد ،که به تصریح مالصدراحاکم مدینه  بنابراین 

تفصیل و توضیح بیشتر به ذکر اوصـاف و شـرایط    در. مالصدرا هستولی و حکیم نیز 
داراي فهم و درکی  است، از جمله:پرداخته  ،در حقیقت نبی واي براي حاکم گانه دوازده

یح و بلیغ و عظمت نفـس و  زبانی فص نفسی قوي و قلبی شجاع، اي قوي،نیکو، حافظه
احتشام باشد، دوستدار علم، حکمت و عدل و مبغض ظلـم و جـور و محـب کرامـت     
باشد، به حسب طبع سختگیر و لجوج وحریص بر شـهوترانی و انجـام امیـال نفسـانی     

/ همو، 358و357ص، 1382 (همو، نباشد، عارف به مقام حق و عظمت و جالل اوباشد
  ).619-618، ص»الف«، 1387

مطـرح کـرده اسـت    » کماالت ثانوي رئـیس مطلـق  «گانه را صدرا اوصاف دوازدهمال
گانۀ مذکورنـد؛ بنـابراین حـاکم    )، این اوصاف، لوازم اوصاف سه358، ص1382(همو، 

گانۀ وي مبین مقام نبوت مدینۀ آرمانی صدرالمتألهین، نبی است که شرایط و اوصاف سه
ف ثانوي نیز خواهد بود، امـا بـه عقیـدة    اوست و چنین شخصی یقیناً داراي سایر اوصا

، 1382 تـوان یافـت (همـو،   مـی  نـدرت صدرالمتألهین در مقام تحقق، چنین فردي را به 
از آنجا که این دیدگاه مبتنی بر تنها شرط نبی بودن حاکم است و وقوع  ).359و358ص

  ودنِ آن است.گرایانه ب خوبی مؤید آرمان پذیر نیست، بهچنین شرطی نیز در هر عصري امکان

                                                   
). در 207و206، ص1363کند، (مالصدرا، مالصدرا در عباراتی دیگر نیز تصریح بر حاکمیت نبی می* 

اي میان حق و خلق است و در دو قوة عقلی و عملی کامل است (همو، حقیقت نفس نبی واسطه
  ).379، ص7، ج1410
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میـان  ۀ خدا درزمین و واسـط ۀ در واقع رئیس مطلق از دیدگاه مالصدرا، همان خلیف
فرمایـد کـه   این جهان و آن جهان است؛ چنانکه خداوند نیز در قرآن مجید تصریح مـی 

  به تصریح صدرالمتالهین: )30 :(بقره» إنّی جاعلٌ فیِ األرضِ خلیفه«
در کارسازي، سرپرسـتی، نگهـداري و پاسـداري     خداي سبحان اراده فرمود که از خود

ها و صفات خود را به او خلعـت داد و سـامان   نام جانشینی تعیین سازد... و همۀامور، 
امور را به او بیاموخت و بر مسند جانشینیِ خود جایگزین نمود و حکم همـه را بـه او   

  ).171، ص»ب«، 1387(همو،  »واگذار کرد
خـدا نیـز   ۀ امور است، خلیفۀ ها در همند سرپرست انساناز آنجا که خداو بنابراین 

در تمام مسائل جانشین و سرپرست امور است و این جانشینی صرفاً به مسائل اخـروي  
رهبري همه جانبه، اعم از رهبري اخروي ۀ د، بلکه چنین شخصی، وظیفشومحدود نمی

و دنیوي را به عهده دارد و چنین فردي از نگاه صدرالمتألهین انسان کامل است کـه در  
تـرین  هـا و در کامـل  بر سبیل اجمال و جامع تمام حکمـت  االهیواقع مظهر کل اسماء 

/ 620و 618ص، صـ »الف«، 1387همو، ( سعادت استۀ مراتب انسانیت و باالترین درج
  ).108، ص 1424همو، 

مالصدرا در تفاوت حکیم با نبی و ولی بر این رأي است که علـوم کمـالی و انـوار    
د و این امر به سبب شوعقلی ابتدائاً و بدون کسب و کوشش بر قلب نبی و ولی القاء می

شدت استعداد چنین فردي در پذیرش نور علم است؛ امـا علـوم بـراي حکمـا پـس از      
هرچند کسب علوم کمـالی و   ).579، ص1424 همو،( شودحاصل میکسب و استدالل 

معرفت که معرفت اسماء خداوند و شهود حق در مظاهر اسماء است، از ۀ باالترین درج
عقل و  ؛خردهاي فکري متفکران بیرون و متوقف بر نور والیت و نبوت استة دایرۀ پهن

(همـان،   کنـد صـل نمـی  مندي از شهود، بصیرت و بیـنش حا استدالل صرف بدون بهره
مقام رهبري مطلق انسانی به مقام نبوت و والیت اختصـاص   بنابراین ).578و411صص

به نحوي که مالصدرا در تفاوت علـم   ،دارد. هرچند بین انبیا و اولیا تفاوت وجود دارد
داند علمی که بر قلب وي افاضه شده، چگونـه  که ولی نمی ولی و نبی بر این نظر است

اضه شده است و چنین علمی الهام و دمیدن در فکر و قلب است؛ حال آنکه و از کجا اف



 

 

224  
 

ال 
س

هم
وزد

ن
  /

تان
ابس

ت
 

13
93

 

ده اسـت،  شـ داند که این علم از کجا و چگونه و به چه سبب بـراي او حاصـل   نبی می
، ولی است؛ اي هر نبی«)؛ از نگاه وي 579شود (همان، صچنین علمی، وحی نامیده می

ـ حکیم   ت ـ و نه از جهت روشاي از جهت معرف اما عکس آن درست نیست و هر ولی
  ).618، ص»الف«، 1387/ همو، 579، ص 1424 (همو،» است و عکس آن صحیح نیست
اما مالصدرا آن را از جهت حکم و ماهیت باقی  ،گرددهرچند مقام نبوت منقطع می

سمت نبوت براي شخص ولی، امري غیبی و باطنی و براي شخص نبی، امري « .داند می
ولـی،  ). 377، ص1382(همـو،  » است االهیت ... پس والیت صفتی ظاهر و آشکار اس

نبوت ظاهري ندارد، اما در واقع از سمت نبوت باطنی کـه همـان مقـام والیـت اسـت      
حدید نیز بر ایـن  ة از سور 217 تفسیر آیۀ. وي در تأیید این عبارات در استبرخوردار 

  :رأي است که
او حجـت خـدا بـر    ۀ یلوسـ  بهاز کسی که  این آیه داللت دارد بر عدم خالی بودن زمان

آدم و نـوح و   گردد، زیرا حجت خدا بر خلق این است که سنت خـدا از  خلق اقامه می
... هرچند نبوت به رسول ما خـتم گردیـده اسـت    تا زمان نبی ما جریان یابد ابراهیم

هنگـام  لکن والیتی که باطن نبوت است تا روز قیامت باقی است؛ پس نـاگزیر در هـر   
نه از راه  ـوجود داشته باشد که بر اساس شهود کشفی  اي س از زمان رسالت باید ولیپ

باشـد و چنـین    شـده و مجتهـدین جمـع    بادت خدا کند و نزد او علوم علمـا ع ـ  تعلم
  ).298، ص 1402 (همو، شخصی ریاست عام در امر دین و دنیا دارد

الد معصومین و به عبارتی از نظر مالصدرا والیتی که باطن نبوت است به آخرین او 
 ).566، ص1366/ همو، 298، ص 1402 گردد (همو،ختم می دیگر حضرت مهدي

گرایانه مالصدرا ولی و نبی هر دو با در نظر گرفتن  آرمانۀ طبق این تصریحات در نظری
ۀ هستند و مسئولیت حاکمیت مطلق بر کل جامع االهیترتب زمانی داراي مقام خالفت 

  هده دارند. انسانی را به ع
نام برده است. او در » االهیحکیم «ولی از ۀ مالصدرا در برخی عبارات به جاي کلم

  توصیف چنین شخصیتی بر این باور است که 
گیرنده از پرتوهـاي  ... به ذات کامل خود که منور به نور حق است و فروغاالهیحکیم 
... و مگی خالیق باشـد ت و فرمانروا بر ه، سزاوار است که نخستین مقصود خلقاالهی
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  ).42، ص1340(همو،  خدایی استۀ این سزاواري و برتري در او ودیع
بلکـه   ،مالصدرا نیسـت ۀ فاضلۀ فرمانروایی مدینۀ هر حکیمی، ولی و شایست بنابراین

، حکـیم  اي م است و به بیان دیگر هر ولـی سزاوار این مقاو که همان ولی  االهیحکیم 
  یت را ندارد.است، اما هر حکیمی مقام وال

اما حکم ریاست  استمردم ۀ تحقق عینیِ حکومت نبی و ولی منوط به پذیرش عام
گردد و عدم حضور چنین رهبري در جامعه، بـه سـبب   و رهبري مردم از او ساقط نمی

کـه   استنقص از جانب خود او نیست، بلکه به سبب کوتاهی دیگران و کمبود کسانی 
  ).40-39(همان، ص اندیشندت او ژرف نمیدارند و در حاالبه او گوش نمی

  مالصدراۀ گرایان واقعۀ شرایط حاکم در اندیش .5ـ2
سیاسـی در عصـر وي    ـ مالصدرا با تکیه بر شرایط واقعی اجتمـاعی  ۀ گرایان واقعۀ نظری
است. دوران زندگی وي معاصر با دوران حکومت و پادشاهی حکمرانان  شدهریزي پایه

در کنار پادشـاه   انیقها در آن زمان در امور حکومتی مشاورهرچند ف .صفوي بوده است
بودند، اما حاکم و سیاستمدار، شخص پادشاه بود و سبک حکومت بـه نحـو حکومـت    

مالصدرا ۀ گرایان استبدادي شکل گرفته بود. از آنجا که اوالً چنین پادشاهی از نگاه آرمان
بوده و ثانیاً آشکار است  ـ والیت یعنی فاقد مقام ـ فاقد شرایط الزم براي رهبري جامعه

مالصـدرا   بنابراینسویه در نظر و عمل ندارند،  که دو نفر (فقیه و پادشاه)، وحدت همه
پادشاه به فقیهان داشـت.   ۀ خود سعی در نزدیک ساختن بیشترگرایانواقعۀ با طرح نظری

معصوم و فقـدان   وي به علت غیبت امامۀ گرایان آرمانۀ افزون بر آن، در روزگار او نظری
وي شـرایط   ،از سوي دیگر نبود.تحقق  اعیِ مردم براي حکومت ولی، قابلشرایط اجتم

 ،گونـه حقیقـت  دانست که مـردم تـوان پـذیرش هر   میحاکم بر عصر خود را به نحوي 
هرچند در قالب نظریه را نداشتند و عالمانِ به ظاهر دینی نیـز بـر افکـار مـردم غلبـه و      

 پردازده وي در برخی عبارات به انتقاد از شرایط عصر خویش میسیطره داشتند، چنانک
ۀ ریـزي نظریـ  وي سعی دارد تا با پـی  ).2-1، ص1340 / همو،8، ص1، ج 1430 ،همو(

خود، حاکم مطلوب و مناسب با شرایط اجتماعی عصر غیبت امام معصـوم  ۀ گرایانواقع
  را معرفی کند.
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فاضله و اجتماع جهانی نیسـت؛  ۀ یل مدینهدف تشک مالصدراۀ گرایانواقعۀ در نظری
در صـورت فقـدان   ، دشـو  زیرا چنین حکومتی تنها به ریاست نبی و یا ولی، محقق مـی 

برد که در واقـع اجتمـاع گروهـی از    اجتماعات غیر کاملی نام می چنین شرایطی وي از
از نظـر وي   ).615، ص»الـف «، 1387همـو،  ( هاي زمین استمردم در جزئی از آبادانی

حاکمان مطلوب براي اجتماعات جزئـی، والیـان و حکـامی از پیشـوایان و علماینـد و      
در این دیدگاه، شـرط حـاکم بـودن،     ).614(همان، ص میان خلق و اولیا هستندۀ واسط

وي علمـی کـه مقصـود اصـلی و     ة به عقید ،حکیم و عالم به معارف متعالی بودن است
و علـم مکاشـفات    االهـی شد، علـم  باتعالی میکمال حقیقت است و موجب قرب حق

حکمـا بـه روش اسـتداللی و کسـبی     این علـوم بـراي    اما ).96، ص1360(همو،  است
چند در حکما نیز حصول این علوم تنها بـه  ). هر579، ص1424(همو،  گرددحاصل می

باطن و تطهیر قلـب بـه مراتبـی از    ۀ تصفیۀ طواس بهها ة استدالل صرف نبوده بلکه آنشیو
حکمـا و علمـا بـر اسـاس میـزان       بنابراین ).96، ص1360 یابند (همو،میود دست شه

به همین سـبب در شایسـتگی    .اند بر یکدیگر ترتب دارندکه کسب کرده االهیمعرفت 
براي پذیرش مقام رهبري و ریاست بر مردم نیز بر یکدیگر مترتبنـد. صـدرالمتألهین در   

  :تأیید این مطلب چنین تصریح دارد که
تر باشد، علـم او  و نزدیکی او به روح پیامبر قوي ترمنسبتش به پیغمبر، تماهر کس که 

-نهایت نزدیکیۀ طواس بهتر است و عالم به ظاهر و باطن به ظاهر و باطن شریعت کامل

نیروي علمش به پروردگار خـود و احکـام او و کشـف و شـهود     و  اش به پیامبرِ خود
دد، بعد از او سزاوار به پیروي آنکسی است حقایق اشیاء، سزاوارتر است که پیروي گر

رسـد و در میـان آنـان نیـز مراتـب      که بعد از اوست تا آنکه صرفاً به عالمان ظاهر مـی 
  ).572، ص1424 (همو، گوناگون است

عالم به ظاهر و  بنابراین ،داندبا توجه به اینکه مالصدرا سیاست را ظاهر شریعت می
پیروي از او در امور دینی و دنیـوي اسـت و ایـن    باطن شریعت، سزاوار به حاکمیت و 

  د.شو معرفتی او در میان سایر افراد، حاصل میۀ بودن رتب شایستگی بر اساس باالتر
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ـ  ۀ رابط .6 ۀ شریعت و سیاست بر مبناي شرایط حـاکم در اندیش
  آل مالصدرا ایده
و عرفانی و  فلسفی مالصدرا، چنانکه در آثار او پیداست، ترکیبی از مسائل عقلیۀ اندیش

ریـزي شـده   دینی است، به نحوي که افکار فلسفی وي بر بنیاد اعتقادات مذهبی او پایه
سیاسی نیز متـأثر  ۀ حکمت عملی و به خصوص فلسفة است. در این میان، وي در حوز

  است.  شدهاز عقاید دینیِ خود 
ود در نگاه مالصدرا میان شریعت و نبوت و والیت ارتباط اتحـادي تنگـاتنگی وجـ   

اسـت کـه از جانـب پیـامبر و      االهـی  اي شریعت امري ربانی و وحـی « دارد. به بیان او
 ).375، ص1382 (همـو، » اسـت  شـده مالئکه و فرستادگان خدا بر بشر نـازل   وسیلۀ به

شریعت در اختیار نبی است که به نحو اتم علم به ظاهر و باطن شـریعت دارد و بـراي   
قابل توجه است که پیوند نبوت و  ).377-376ص(همان،  ولی نیز این حکم ثابت است

نسبت نبوت به شریعت «شریعت، به نحو وحدت ظاهر و باطن است و به تصریح وي 
  ).364(همان، ص» همچون نسبت روح است به جسدي که در آن روح باشد

دو مرتبه از یک حقیقتنـد و  مالصدرا نفس و بدن، ۀ چنانکه در اندیشاز سوي دیگر  
ایـن نسـبت میـان نبـوت و      )،284، ص8، ج1430(همـو،   ت وجود داردها وحدبین آن

  گونه است.شریعت نیز همین
سیاست نبی از شریعت وي قابل انفکاك نیست و  ،مالصدراۀ گرایان در دیدگاه آرمان

در سیر تعالی نبی و ولی که در مقام انسان کامل است سیاست با دو مرحلـه از مراحـل   
منطبق است. وجه انطباق به این نحو ). 16، ص1(همان، جاش تعالی وجوديۀ چهارگان

متعالی در سلوك الی اهللا دست یابد، الزم است ۀ است که انسان کامل براي اینکه به مرتب
یعنی سیر در خلق  ـچهارم  ۀ و مرحل ـ  یعنی سیر از حق به سوي خلق ـ  سومۀ تا مرحل
را براي رسیدن بـه سـعادت و    را تکمیل کند و در امور دینی و دنیوي دیگران ـ به حق 

دار مقـام  به تعبیر دیگر باید براي طـی ایـن دو مرحلـه عهـده     .کمال حقیقی رهبري کند
همـو،  / 171، ص»ب«، 1387همـو،  ( دشـو حاکمیت مطلق انسانی و خالفت در زمـین  

  ).108، ص 1424 / همو،620و618صص، »فال«، 1387
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این  ،ستمدار باید نبی و یا ولی باشدآل صدرالمتألهین که حاکم و سیا ایدهۀ در اندیش
ارتباط تنگاتنگ میان نبوت و سیاست وجود دارد و مقـام نبـوت بـا مقـام سیاسـت بـا       

ظـاهر و  ارتباط میان سیاست و شریعت نیز به نحو وحدت  بنابراینیکدیگر اتحاد دارد، 
د و قابل انفکاك از یکدیگرنۀ چند سیاست و شریعت دو مقولشود. هرگر میباطن جلوه

 »سیاست عاري از شریعت مانند جسدي است که روح در آن نباشـد «به تعبیر مالصدرا 
پذیري در صورتی است کـه سیاسـتمدار و حـاکم،     این انفکاك ).364، ص1382(همو، 

نبی و یا ولی نباشد و در آن صورت باطن شریعت که نبوت است در نظر گرفته نشـده  
سک به ظاهر شریعت (سیاست)؛ چنانکـه  است و سیاست بدون شریعت یعنی صرفاً تم

کس به ظـاهر شـریعت، بـدون بـاطن آن     هر«دیگر مالصدرا تصریح دارد که  در عبارتی
اقبال و توجه کند، مانند جسدي بدون روح است که بدون قصد و اراده به این طرف و 

  ).  376-375(همان، ص» کندآن طرف حرکت می

ـ  شریعت و سیاست بر مبناي شرایط ۀ رابط .7 ۀ حـاکم در اندیش
  مالصدراۀ نگرایاواقع

حاکم مطلوب براي جامعه، عالم و یـا فقیـه و مجتهـد     ،مالصدراۀ نگرایاواقعۀ در اندیش
هرچند وي با شریعت ارتباط دارد اما  بنابراین ).614، ص»الف«، 1387مالصدرا، ( است

و  به سبب عدم مقام نبوت ظاهري و یا باطنی بـراي چنـین شخصـی ارتبـاط سیاسـت     
از  تـأثر  درکند؛ از همین رو مالصـدرا   شریعت به نحو وحدت ظاهر و باطن جلوه نمی

 قـوانین د. وي بـه کتـاب   شـو  هـایی قائـل مـی    افالطون، میان شریعت و سیاست تفـاوت 
 :دانـد هاي شریعت و سیاسـت را در چهـار جهـت مـی    کند و تفاوتافالطون اشاره می

، از جهــت أمبــد از جهــت )366-365، ص1382/ همــو، 172، ص»ب«، 1387 (همــو،
ها بر آن اسـت تـا   این تفاوتۀ و از جهت انفعال. مالصدرا در همغایت، از جهت فعل 

ها در مـوردي مشـاهده   این تفاوت ، اماتفوق و برتري شریعت را بر سیاست نشان دهد
از این رو سیاست و شریعت  ،د که حاکم فردي باشد که داراي مقام نبوت نیستشومی

گرایانـه، وي   واقـع ۀ بر اساس همین اندیش .باشندیکدیگر اما مرتبط با یکدیگر  منفک از
بندي علوم را بر ده قسم تقسیم کـرده و سیاسـت و شـریعت را دو علـم     در یک تقسیم
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علـم شـریعت بـراي ارکـان و علـم      «متمایز از یکدیگر قرار داده است و به تصـریح او  
  ).104ص، 2، ج1367(همو، » سیاست براي سلطان است

ارتباط سیاست و شریعت در این دیدگاه به این سبب است که هرچند امور مربـوط  
 روییدن و نمو آخرت از دنیاست و دنیا پل آخـرت « امابه سیاست اموري دنیایی است، 

خرابی پل پیش از عبور، مسبب بطالن عبور و بازداشـتن از رسـیدن بـه     بنابراینست، ا
  ).125، ص1370، (همو» سراي شادمانی و سرور است

احکام شریعت مطرح و سیاست را در رابطـه بـا    دراز این رو وي امور سیاست را  
آخـرت دانسـته، در   ۀ چگونگی آبادانیِ مراحل سیر و سلوك به سوي خدا و اخذ توشـ 

اصلی یعنی علم توحیـد، معـاد و شـناخت راه    ۀ گان نتیجه آن را متمم و معین مقاصد سه
  ).116، ص1370/ همو،50، ص1362مو، ه( ده استسلوك به سوي خدا قرار دا

نگرانۀ مالصدرا ارتباط سیاست و شریعت به نحو در خدمت بودن و در اندیشۀ واقع
گر شده و به تشبیه مالصدرا همچون اطاعـت عبـد از   اطاعت سیاست از شریعت جلوه

مـا  ). ا365، ص1382کند (همـو،  موالي خود است که گاهی اطاعت و گاه نافرمانی می
بـه   ـ   نه آنکه شریعت تابع سیاست باشـد  ـ سیاست مطلوب آن است که منقاد شریعت باشد 

  تعبیر دیگر حاکم که مجتهد و حکیم است باید در راه رسیدن به اهداف شریعت گام بردارد.

  گیريتطبیق و نتیجه
ـ   افالطون ومالصدرا هر دو با رویکردي متناسب با نظام فلسـفی  ۀ فلسـف ۀ خـود در زمین

به تبیین شرایط حاکم مطلـوب جامعـه    گرایانه و واقعگرایانه  آرمانسیاسی، با دو دیدگاه 
خود شرط حاکمیت را فیلسوف بودن گرایانۀ  آرماناند؛ لکن افالطون در دیدگاه پرداخته

خود، نبوت و والیت را شرط  گرایانۀ ۀ آرمانحال آنکه مالصدرا در اندیش ،دانسته است
حـاکم  است. هرچند هر دو فیلسوف شـرایط دیگـري را نیـز بـراي      حاکمیت بیان کرده

  اند اما مقام فیلسوفی و یا نبوت و والیت متضمن سایر شرایط نیز هست.شمردهبر
این دو فیلسوف، گرایانۀ  ۀ آرمانبا وجود تفاوت در چیستیِ شرط حاکمیت در اندیش

ولی بیان کـرده اسـت    با تدقیق در اوصافی که افالطون براي فیلسوف و مالصدرا براي
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به وجهی که فیلسوف افالطون  ،توان تشابه قابل توجهی را بین فیلسوف و ولی یافتمی
  ست.ا مالصدراۀ تا حدي قابل انطباق با ولی در اندیش

اما مدلی که از شریعت در  نبودههرچند افالطون قائل به شریعت به معناي صدرایی 
به نحوي از نوع نگـرش او بـه خـدا بـاوري و      در واقع ،توان یافتنظام فلسفیِ وي می

وي فیلسـوف حقیقـی را تنهـا فـردي      .حکایت دارد ، (خداي افالطونی)تأثیر اصل خیر
ترین سطح معرفت یعنی علم به اصل خیـر و حقـایق   داند که از طریق شهود به عالی می

دي بـه  است که افـراد معـدو   االهییابد. از نظر وي چنین مقامی موهبتی میراه معقول 
حسب طبع خود و بذاته، از آن برخوردار هستند. فیلسوف حقیقی بـا طـی چهـار سـیر     

آخر آن با سیاست منطبق است، ۀ پردازد که دو مرحلدرونی به تکامل نفسانی خویش می
یعنی بازگشت و توجه نفس وي پس از ادراك اصل خیر و سایر مراتب حقایق معقـول  

و راهنمایی و رهبري آنها؛ از این رو شـریعت   به سوي عالم محسوسات و افراد بشري
ـ      ۀ افالطونی به نحو اتم در اختیار فیلسوف حقیقی اسـت و صـرفاً اوسـت کـه در نظری

بـه ایـن ترتیـب در    و  فاضله را داردۀ افالطون، شایستگی حکومت بر مدینگرایانۀ  آرمان
گرایانۀ  آرمان ۀکند. در نظری این نظریه پیوند شریعت و سیاست به نحو عینیت تجلی می

وت و پـس از  که صاحب مقام نب استمالصدرا نیز شریعت در اختیار معدودي از افراد 
هرچند ولی مقام دریافت وحی و نبـوت ظـاهري را در اختیـار     آن مقام والیت هستند.

اما انسان کاملی است که به حسب طبع داراي سمت نبوت باطنی است که با طی  ،ندارد
کند و مقام والیـت خـویش را از   نی، تعالی خویش را تکمیل میسیر نفساۀ چهار مرحل

آخر سیر نفسانی یعنی بازگشت از توجه به حق ۀ کند. دو مرحلقوه به فعلیت خارج می
امـل بـا مقـام حکومـت در وي دارد،     ها، تطابق که سوي خلق و راهنمایی و رهبري آنب

هبري مردم در امـور دنیـوي و   که مالصدرا در این دیدگاه به شایستگی تنها او بر رچنان
شریعت و سیاست در ۀ به نحوي که رابط ،دینی و مقام حاکمیت بر جامعه تصریح دارد

   گردد.وحدت بین آن دو نمودار می
هرچند فیلسوف در نظام فلسـفی افالطـون همچـون نبـی و ولـی در نظـام        بنابراین

قام شریعت اسـت؛ امـا   و م االهیفلسفی مالصدرا، انسانی کامل و برخوردار از معرفت 
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شریعت افالطونی به معناي شریعت در نظام صدرایی نیست. با این وجـود در دیـدگاه   
هر دو فیلسوف، اوالً منصب حکومـت از آنِ انسـان کامـل مـورد نظـر در      گرایانۀ  آرمان

شان است که البته به لحاظ اوصاف مشـابه بـا یکدیگرنـد و در حاکمیـت     مکتب فلسفی
ثانیاً به سبب انحصار مقام رهبـري در فـردي کـه     ،گیرندمی الی، بهرهخود از قانونی متع

 از شـریعت اسـت، رابطـۀ    آفرینش دارد و برخوردار أباالترین معرفت حقیقی را به مبد
گردد؛ با این تفاوت که در فلسفۀ مالصدرا شریعت به نحو وحدت، ظاهر میسیاست و 

این وحدت، در واقع وحدت  .ده استتري مبین شتر و عینیاین وحدت، به نحو مفصل
  ظاهر و باطن است به وجهی که سیاست، ظاهر شریعت و شریعت، باطن سیاست است.

هر دو فیلسوف بر مبناي شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر آن دو ۀ نیاگراواقعۀ نظری
ـ   آل، طرح و نبود شرایط تحقق حاکم ایده ۀ ریزي شده است. با این تفـاوت کـه در نظری

افالطون، انسان کامل، نقش پاسدار قانون و مشاور حاکم را بـر عهـده دارد،   ۀ نیاراگواقع
مالصدرا، به علت غیاب انسان کامل (نبی یا ولی)، حکومت بر ۀ نیاگراواقعۀ اما در نظری

  عالم دینی و مجتهد است که از سایرین معرفت بیشتري دارد. ة عهد
نفسـانی سـایر    هـدف قـانون، تعـالی    ،دبا توجه به اینکه در دیدگاه هر دو اندیشـمن 

ها به سوي حقایق معقول است، حکومت و حاکم در خدمت تحقـق  ها و توجه آنانسان
و پیوند شریعت و سیاست در قالب خدمتگزاري سیاست به شریعت نمایـان   نداین هدف

مالصـدرا،  ۀ د، با این تفاوت که بـا توجـه بـه اتقـان و بسـط شـریعت در اندیشـ       شومی
  شده است.تري تبیین و دقیق ترسیاست از شریعت به نحو مبسوط خدمتگزاري
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