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Abstract  
Throughout history, the relationship between religion and politics has been the source of 
numerous menta disputes and theological and epistemic controversies. Hegel and Mulla 
Sadra can be considered to be the last system-maker philosophers of the East and West. The 
purpose of this study is to examine the distinctions between the two philosophers' opinions 
about the relationship between religion and politics. This research has been performed 
using descriptive-analytic method and the findings show that religion and politics are 
different in the views of Mulla Sadra and Hegel. Hegel thinks in the context of modern 
political philosophy, the focal point of his political thought is the question of freedom. 
Mulla Sadra is influenced by the virtuous and philanthropic classical political philosophy, 
while Hegel's thinking is based on a kind of shifting away from virtuosity and prosperity. 
Hegel does not believe that there is an absolute separation between religion and 
government, and has not any doubt about the principle of companionship and kindness 
between religion and government. The Sadraian government is a conductive government, 
and religion determines the movement framework of government and politics and its 
constitutive elements. A kind of "definitive allegiance" or "necessity" relationship between 
religion and politics is seen in Mulla Sadra's thought, but the contexts of such a definite 
allegiance can hardly be found in Hegel's thought. The ideal government in the mind of 
Mulla Sadra is the one that is dominant, and the ruler must follow a series of doctrines and 
rules; however, Hegel pays attention to the "quality of governance" more than the "qualities 
of the ruler." 
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 چكيده
فراواني بوده است. هگل و مالصدرا را  ي دين و سياست در طول تاريخ، منشأ مناقشات فكري و مجادالت كالمي و معرفتي  رابطه

ساز شرق و غرب دانست. هدف اين پژوهش بررسي وجوه تمايز ميان آراي اين دو فيلسوف پيرامون   توان آخرين فيلسوفان سيستم  مي
ياست نزد دهد، دين و س  ها نشان مي  تحليلي انجام شده و يافته -حاضر به روش توصيفي باشد.پژوهش  مناسبات دين و سياست مي

ي   ي سياسي او، مسأله  ي كانوني انديشه  كند، نقطه  ي سياسي مدرن فكر مي  اند. هگل در فضاي فلسفه  مالصدرا و هگل مفاهيمي متفاوت
بر نوعي رويگرداني   كه تفكر هگل، مبتني  محور و خيرمحور است؛ درحالي  ي سياسي كالسيك فضيلت  آزادي است. مالصدرا متأثر از فلسفه

محوري است. هگل قائل به جدايي مطلق ميان دين و دولت نيست و در اصل همراهي و تأليف ميان دين و   گرايي و سعادت  از فضيلت
بخش به   ي چارچوب حركت دولت و سياست و عنصرِ قوام  كننده  دولت، ترديدي ندارد. دولت صدرايي، يك دولت هادي است و دين تعيين

شود، اما مدلوالت چنين  ميميان دين و سياست در انديشه مالصدرا ديده  "ضرورت"و يا  "مالزمت قطعي"ي   آن است. نوعي رابطه
محور است؛ و حاكم، حتماً بايد از يك سري   توان در انديشه هگل پيدا كرد. دولت مطلوب مالصدرا، حاكم  مالزمت قطعي را به سختي مي

 دهد.  بهاء مي "اوصاف حكمران"بيش از  "مرانيكيفيت حك"دكترين و قواعدي تبعيت كند، هگل، به 
 

 مالصدرا، هگل، دين، سياست، انديشه سياسي.هاي كليدي:   واژه
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 مقدمه و بيان مسأله
ي دين و سياست از ديرباز مورد توجه جدي انديشمندان و فالسفه بوده است. نوع اين   رابطه

المي و معرفتي فراواني بوده است. رابطه در طول تاريخ، منشأ مناقشات فكري و مجادالت ك
اند؛ برخي نيز بر تفوق   برخي، سياست را تابع دين دانسته و به تفوق دين بر سياست اذعان داشته

نحوي سخن   ديگر به  اند؛ گروهي نيز از تأثير و تأثر اين دو بر يك  سياست بر دين تأكيد ورزيده
دين عرضه نشده است و يا از تفوق يكي بر  ساني براي سياست و  ي يك  اند كه كارويژه  گفته

اند؛   عنوان دو فيلسوف، از اين قاعده مستثنا نبوده  ديگري سخني در ميان نيست. هگل و مالصدرا به
 اند كه قابل توجه است.  ي ميان دين و سياست داشته  هر دو، تأمالتي پيرامون نوع رابطه

ساز شرق و غرب دانست. هگل با   ستمتوان آخرين فيلسوفان سي  هگل و مالصدرا را مي
ها را در دستگاه فلسفي خود   ي آن  هاي فلسفي قبل از خود در غرب، همه  ي كامل بر دستگاه  احاطه

ي كامل بر معارف   هضم كرده و يك سيستم فلسفي جديد ارائه نموده است. مالصدرا نيز با احاطه
اعم از  -عدد تفكر فلسفي در جهان اسالم هاي مت  عقلي و عرفاني و نقلي پيش از خود و نحله

و نيز مباحث عقلي كالمي و مباحث عرفاني و قرآني، توانسته است  -حكمت مشاء و اشراق 
ي دين و   نام حكمت متعاليه را توليد كند. با توجه به اهميت رابطه  دستگاه فلسفي جديدي به

طرح بوده است) از يك طرف، و عنوان پرسش جديِ پيش روي فالسفه م  سياست (كه همواره به
عنوان نمايندگان مطرحِ مربوط به دو فضاي   هاي هگل و مالصدرا به  اهميتي كه شناخت انديشه

چه اين اهميت را   توان به اهميت پژوهش حاضر پي برد. آن  متفاوت دارد، مي فكري و فرهنگيِ
به بررسي تطبيقي آراي اين  ي حاضر، نخستين اثري است كه  سازد اين است كه مقاله  مضاعف مي

ي فهم هگل و   دو فيلسوف در باب موضوع يادشده پرداخته است. اين مقاله ضمن تالش براي ارائه
ترين وجوه تمايز ميان آراي اين دو فيلسوف پيرامون مناسبات دين و   مالصدرا از دين، به مهم

ي دو   نقاط مشتركي ميان انديشهبپردازد. تأكيد بر وجوه تمايز، بدان دليل نيست كه   سياست مي
هاي همانندي را نيز   مشغولي  فيلسوف وجود ندارد، بلكه ممكن است بتوان مضامين مشترك و دل

دليل پرهيز از اطناب و تفصيل، در نوشتار حاضر، عمدتاً بر وجوه   ها پيدا كرد؛ لكن به  در ميان آن
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 ها پرداخت.  گري به وجوه مشترك آني دي  توان در مقاله  تمايز تأكيد شده است. لذا مي

 . رابطه دين و سياست در انديشه هگل1

 . كلياتي در باب نظام فكري هگل1,1
ي دين و سياست)، فهمِ كلي از   خصوص در مبحث رابطه  ي سياسي هگل (به  كليد فهمِ انديشه

ديدار شناسي پ"هاي   ي سياسي هگل را بايد در كتاب  سيستم فلسفي اوست. خطوط اصلي انديشه
آوردن   دست  وجو كرد. براي به  جست "ي حق  خطوط اصلي فلسفه"و  "ي تاريخ  فلسفه"، "روح
هاي هگل در قلمرو سياست هدايت كند، بايد ابتدا طرح هگل از   اي كه ما را به اصول انديشه  رشته

ر تطور روح كه از ). سي434: 1392تطورات روح در تاريخ و غايت آن را به انديشه درآورد (مصلح، 
رسد،   شود و پس از طي مراحلِ خودآگاهي، عقل، روح و دين به دانش مطلق مي  شروع مي "آگاهي"
) phanomenologie des Geistes( "پديدار شناسي روح"ترين اثر هگل يعني   طور مبسوط در مهم  به

نست كه كليت نظام فلسفي ي هگل دا  ي كانوني انديشه  توان نقطه  شرح داده شده است. روح را مي
ميسر  "روح"شود. فهم ديالكتيك هگل هم بدون فهم   او در ارتباط با اين مفهومِ مهم، درك مي

معتقد است كه  رابرت سينر برينكهاست.   نخواهد شد. پديدارشناسي هگل، بيان سير تطور آگاهي
ارض ميان تجربه و هاي آگاهي و شرح چگونگيِ بروزِ تع  پديدارشناسي هگل، شرح پيكربندي

دهد كه   هاي گوناگون سوژه براي شناخت جهان است. پديدارشناسي نشان مي  شناخت، در كوشش
كند؛ يعني   چگونه آگاهي، تعارض ميان صورت مفروض خود از شناخت و تجربه را رفع مي

تعبير   به -دهد. در نتيجه   ي كوشش آن، براي شناخت جهان، از اين يا آن مسير را نشان مي  نتيجه
گيرد؛ حركتي كه از تعارض ميان شناخت و   ي ديالكتيكي قرار مي  آگاهي در معرض تجربه -هگل 

اي جديد ميان   ترتيب رابطه  اين  رود؛ به  تر آگاهي پيش مي  شود و تا پيكربندي پيچيده  حقيقت آغاز مي
ي   منزله  توان به  سي هگل را ميدهد. بر اساس اين ديدگاه، شرح پديدارشنا  دست مي  سوژه و ابژه به

رود، يعني شناخت تجربيِ   پيش مي  سمت شناخت راستين به  اي كه با فشار به  مسير آگاهي طبيعي
داراي سه تجلي است: ابتدا  ). خود روح،71-72: 1395خود در مقام روح، فهم كرد (سينر برينك، 
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) و نهايتاً روح مطلق objectiveGeistو ()، سپس روح ابژكتيsubjektiver Geistروح سوبژكتيو (
)absoluteGeist .( 

 . ديالكتيك1,2
ي هگل را با همين   كه حتي فلسفه  اي دارد؛ تا جايي  ي هگل، جايگاه ويژه  ديالكتيك در انديشه

 گويد:  شناسند. هگل، خود در تعريف ديالكتيك مي  مي -ي ديالكتيكي   يعني فلسفه -نام 
هايي است كه ما در واقعيت   ها و تمامي فعاليت  ي حركت  همه ديالكتيك، مباني«

اي از   عنوان نمونه  تواند به  ي خود دارد، مي  [...] هرچيزي كه ما را در احاطه يابيم  درمي
كه ثابت و   جاي اين  مند، به  دانيم كه چگونه چيزهاي كران  ديالكتيك بررسي شود. ما مي
مند نيست؛   ن  هستند: اين چيزي غير از ديالكتيك امر كرا نهايي باشند، متغير و موقتي

واسطه   چه بي  كه تلويحاً غير از خود است، از طريق آن، به فراسوي آن  كه ضمن آن
 ). 79، ص1390(فيندلي، » شود  هست، رانده و به ضد خود تبديل مي

اس آن، سير تطور روح را فهم توان بر اس  ي قواعدي دانست كه مي  منزله  توان به  ديالكتيك را مي
ي معروف تز، آنتي تز و سنتز است. البته بايد   كرد. ديالكتيك در فهم عاميانه، شامل همان سه مرحله

ي هراكليتوس، افالطون و   ي هگل با ديالكتيك در انديشه  توجه داشت كه ديالكتيك در انديشه
وسي، فاقد وجه تأليفي است و به هارموني كانت كامالً متفاوت است. براي مثال؛ ديالكتيك هراكليت

سوي تأليفي فوق   كند. اما ديالكتيك هگلي، هستي و انديشه را به  در كشمكش تعارضات بسنده مي
توان آن را نوعي   ) و حتي مي239: 1396زاده،   طالب برد (  تأليف ديگر، تا سر حد مطلق، پيش مي

 ت صوريِ يك سري روش و قواعد.) دانست؛ نه صرفاً كاربسAnthologyآنتولوژي(

  ي دين و سياست)  ي سياسي هگل (آزادي، رابطه  . نظريه2
خصوصاً  -ي فلسفي او   ي سياسيِ هگل، در گرو فهمِ كليت منظومه  تر گفتيم كه فهمِ نظريه  پيش

به توان   است. اينك بايد به اين نكته اشاره كرد كه نمي -سير تطور روح و قواعد مربوط به آن 
ي سياسي هگل   ي هگل پي برد، مگر آن كه اصولِ انديشه  ي دين و سياست در انديشه  رابطه
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 درستي فهم شود.  به
ي روحِ ابژكتيو قرار دارد.   ي هگل در مرحله  ترين موضوعِ سياست در انديشه  عنوان مهم  دولت به

هاي   ي عزيمت هگل، واقعيت  نقطهداند.   هگل، دولت را باالترين پديدار در قلمروِ روح ابژكتيو مي
توان انقالب فرانسه دانست. يكي از   ترين واقعيت سياسي زمان هگل را مي  آشكارشده است. بزرگ

 هاي فردي است.  هاي جدي هگل پيوند و آشتيِ ميان اقتدار دولت و آزادي  دغدغه
دانست. البته  "آزادي" توان مفهوم  ي سياسي هگل را مي  ي كانونيِ نظريه  دال مركزي و نقطه

عنوان مثال: در انقالب   برداشت هگل از آزادي با برداشت معاصران خود نيز متفاوت است. به
اي ندارد. حتي   كه هگل چنين عقيده  شود، درحالي  فرانسه، دين در ضديت با آزادي تعريف مي

كه   دليل آن  طور كلي به  هبرداشت او با خوانشِ كليسايِ كاتوليك از آزادي هم متفاوت است. هگل ب
ي سياسيِ او نيز متأثر از كليت اين انديشه است.   كند، نظريه  ي مدرن فكر مي  در فضاي كلي انديشه

ي هگل، تعريف او از آزادي را با تعريف فيلسوفان كالسيك متفاوت   وجه اومانيستي انديشه
) autonomyنسبت با مفهوم خودآييني(ي اول در   كند. بيزر اين تفاوت برداشت را در درجه  مي
ها. تصور   داند؛ يعني قدرت خودفرماني يا توانايي وضع اصول و قوانين شخصي و پيروي از آن  مي

كند،   گيرد كه قوانيني كه اراده، خود، وضع مي  هگل از خودآييني، اين معني را مفروض مي
گردد؛ بلكه اين   پس پيروي از آن تأمين نمياند. آزادي من، صرفاً با وضع هرگونه قانون و س  عقالني

رو   ي عاقل ديگري آن را بپذيرد. از اين  بايست ارزش آن را داشته باشد كه هر باشنده  قانون مي
چنين معتقد است كه هگل،   ). بيزر هم320: 1391آزادي مستلزم عمل بر وفق قوانين است (بيزر، 

كند. مراد از اين تعابير آن است كه   نيز فهم مي "دگيخودبسن"آزادي را برحسب مفهوم استقالل يا 
جا   كند؛ آن  شخص، وابسته به كسي جز خود نيست. هگل، آزادي را برحسب اين تعابير تعريف مي

 نويسد:  ي تاريخ جهان مي  كه در فلسفه
) است؛ و آزادي، چيزي جز اين نيست؛ Beisichselbstsein( بودن  روح، خودبسنده«

گردم و من   گاه به چيزي كه من نيست، مرتبط مي  ن وابسته باشم، آنزيرا اگر م
 ).320-321: 1391(بيزر، » توانم بدون اين شيء خارجي وجود داشته باشم  نمي
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داند.   ي آزادي مي  يافته  ترين صورت فعليت  هگل در تحليل خود از آزادي، نهايتاً دولت را كامل
 كند:  ي حق، به اين موضوع اشاره مي  هعناصر فلسف 260جا كه در بند   آن

دولت، فعليت آزادي متجسم است. اما آزادي متجسم نيازمند آن است كه فرديت «
ي آن به شكفتگيِ كاملِ خود برسند و برايِ خود، به   هاي ويژه  شخصي و دلبستگي

يد چنين، با  ي مدني). هم  شناساييِ حقِ خود دست يابند (در درون خانواده و جامعه
از سويي، به ميلِ خود به درونِ دلبستگيِ امرِ كلي راه يابند؛ و از سويِ ديگر، دانسته 

چون روحِ گوهريِ خود بشناسند   ي خود، اين دلبستگيِ كلي را، حتي هم  و به اراده
 ).301: 1394چون هدف غاييِ خود دنبال كنند (هگل،   و فعاالنه آن را هم

ي ظهور و تحقق حقيقت   اند و آن را خردمندي الهي و زمينهد  هگل، دين را دانش الهي مي
ي هگل، داراي پيوند   توان پي برد كه دين و عقالنيت در انديشه  جا مي  داند. از اين  مطلق مي

). تالش هگل براي hegel, 1984: pp.83بنياد دين، عقالنيت است ("اند. در تفكر هگل   وثيقي
د دين، پاسخي است در جهت پركردن شكاف ميان عقل و ايمان ديني بودن بنيا  دادنِ عقالني  نشان

كند   دو) كه در فضاي روشنگري شكل گرفته بود. هگل سعي مي  گرفته ميان اين  (و دو قطبي شكل
پي بگيرد؛  "دين وحياني"و تا  "دين در قالب هنر"بسط دهد و تا  "دين طبيعي"آگاهي ديني را از 

گرايي در تضاد نيست، بلكه اگر   كند و با عقل  ما را از جهان جدا نمي تنها نشان دهد دين،  و نه
شكلي غيرفلسفي خواهد بود (استرن،   گر همين نظرگاه فلسفي، منتها به  درستي بسط يابد، بيان  به

حال، هگل معتقد است كه روح، تنها در فلسفه به خودآگاهي كامل دست   ). با اين311: 1394
 ).108: 1392يش اين است كه فلسفه، برتر از مذهب است (پالمناتز، يابد؛ كه معنا  مي

بر   ي ميان دين و دولت بايد گفت، دولت هگلي نه يك دولت عرفي و مبتني  در خصوص رابطه
قرارداد اجتماعي است و نه يك دولت قدسي نظير دولت كاتوليكي؛ بلكه يك دولت مقتدر فراگير 

دين و بنياد دولت، اموري كامالً «ا دين دارد. از نظر هگل: هايي ب  عقالني است كه همبستگي
نه  -جا   در اين -). البته بايد توجه داشت كه منظور هگل از دين 118: 1391(هگل، » اند  سان  يك

هر ديني، بلكه دين كامل و عقالني است. هگل، دين و دولت را در بطن خود حاوي يك مفهوم 
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م، آگاهي از همين آزادي است. زيرا مردمي كه به اين آگاهي از آزادي داند؛ و مه  واحد از آزادي مي
شان، و   اند، هم نسبت به ساختار سياسي و اجتماعي  ي امري درخود و براي خود، پي نبرده  منزله  به

ها را مستقيماً به   كه هگل، نوع حكومت  برند. ضمن آن  سر مي  شان در جهل به  هم نسبت به دين
مردمي كه تصوري بد و نادرست از خدا داشته «نويسد:   زند و مي  م از خدا پيوند ميبرداشت مرد

 ).119(همان: » باشند، دولتي بد، حكومتي بد، و قوانين بدي نيز خواهند داشت

 ي صدرالمتالهين  ي دين و سياست در انديشه  . رابطه3
ي آن بحث كرده است. سوال   ي دين و سياست از مباحث مهمي است كه مالصدرا درباره  رابطه

چه در مدعا قابل طرح است، اين است كه اين   جاست كه اين رابطه چگونه است؟ آن  اصلي اين
الحدوث و   هاي فلسفي مالصدرا مطرح شود. جسمانيه  تواند فارغ از مباني و ديدگاه  رابطه نمي

ي   بودن انسان، رابطه  الطبع  ن، مدنيي ميان عبد و موال، رابطه ميان نفس و بد  البقاء، رابطه  روحانيه
توان   ها نمي  اي هستند كه بدون فهم آن  وهمه، مباني  ميان دنيا و عقبي، حركت جوهري و ... همه

 ي مالصدرا فهم كرد.  ي دين و سياست را در انديشه  رابطه

 . دين در نگاه مالصدرا3,1
ي ميان دين و   ت كرده است، نه رابطهي ميان شريعت و سياست صحب  مالصدرا عمدتاً از رابطه

ي ميان دين و شريعت، عموم و خصوص   نوعي، رابطه  سياست. دين، اعم از سياست است و به
هاي بينشي، گرايشي و كنشي بدانيم، شريعت عمدتاً   مطلق است. يعني اگر دين را حاوي گزاره

ي است. البته در عرف قرآن نيز دار تنظيم مناسبات اجتماع  ي كنش آدمي و عهده  ناظر به حوزه
 تواند از سه لحاظ با دين شباهت يا تفاوت داشته باشد:  شريعت مي

ي پيامبران   گانه  ي بايدها و نبايدهاي زندگي بشر است؛ زيرا شرايع پنج  . شريعت، طريقه1
 سازد.  اولوالعزم آنان را با دستورات عملي دين، از ساير پيامبران متمايز مي

ها يا پيامبري از پيامبران است؛ مانند   ، يك راه خاص و آماده براي امتي از امت. شريعت2
ها و انبيا   ي امت  ي الهي كه براي همه  شريعت نوح و ابراهيم. اما دين عبارت است از سنّت و طريقه
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 قرار داده شده است.
ي شريعت را   اما كلمهتوان به يك نفر اطالق كرد، و هم به جماعتي؛   ي دين را هم مي  . كلمه3
 ).162: 1387توان به يك نفر نسبت داد (الياسي،   نمي

 همان معناي شريعت در نظر گرفته شده است.  در اين نوشتار، دين به
بخشي به امر معيشت و زندگاني دنيوي انسان دارد. در   از نظر مالصدرا، دين، دستي در انتظام

كند كه آن را براي انتظام امر   اي افراد نوع بشر تعيين ميراه و روشي بر«واقع، شارع و واضع دين، 
). دين، نيازمند واضعي است كه بتواند 491: 1384(شيرازي، » معيشت زندگاني اختيار كنند

هاي درست زندگاني اجتماعي و امر معيشت نوعِ انسان را سامان دهد و از اين طريق، براي   شيوه
حيث كه ناظر به مسائل   الش كند. بنابراين، شريعت از آنبخشي به امور عمومي جامعه ت  نظم

گيرد و با مسائل سياسي درگيري تام و تمامي   ي مسائل اجتماعي قرار مي  عمومي است، درحوزه
اين  -كند   كه مالصدرا در شمار كاركردهاي دين ترسيم مي -ي امور عمومي   دارد. غايت همه

ي آن به خداي خويش برسند و به قرب او   وسيله  كه به«زند است كه آدميان سنت و طريقي را بيامو
ها، آنان را   بر تأمين زندگاني دنياي انسان  ). در واقع، دين، افزون491: 1384(شيرازي، » نائل شوند

رو تأمين و تضمين   كند (همان). از اين  مي» سوي خدا  متذكر عالم آخرت و سير و سلوك به«
سوي   اي است براي ورود انسان به عالم آخرت و سير و سلوك به  زندگاني نوع بشر، مقدمه

 يابد.  خداوند؛ بنابراين، شريعت نسبتي با سياست مي

 . سياست در نگاه مالصدرا3,2
: 1363(شيرازي، » االقتداء بالخالق تعالي في السياسه«نويسد:   صدرا در تعريف حكمت مي

تواند جدا از   ت است. بنابراين چنين سياستي نمي). حكمت، اقتداي به خالق تعالي در سياس137
ي تهذيب   گانه  نيز در ترسيم سه "المظاهرااللهيه"شريعت و حكمت باشد. صدرالمتالهين در كتاب 

آورد. البته اين   شمار مي  اخالق، تدبير منزل و علم سياست، احكام دين را مساوي علم سياست به
توان گفت صدرالمتالهين تمام   دين و سياست نيست؛ بلكه مي ي عينيت ميان  معناي رابطه  سخن به

بيند و بر اين اساس، علوم   اي خاص (ديني و الهي) مي  علوم و معارف را در شبكه و منظومه
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جا كه مراد   داند. از آن  اخروي و الهي و حكمت نظري را بر علوم دنيوي و حكمت عملي مقدم مي
توان گفت سياست   ر زندگاني به سرمنزل مقصود برساند، مياز دين، راهي است كه انسان را د

شدن   گرفتن و اجرايي  هاي قدرت  نوعي زمينه  كند و به  چيزي است كه به اهداف دين كمك مي
تعبير مالصدرا، شريعت (دين)، روح سياست   سازد. به  معارف و قوانين و قواعد دين را مهيا مي

رود و در كنار آن، براي تحقق قوانين و معارف   اي دين پيش ميپ  معنا، سياست، هم  است. در اين
جا مساوي احكام دين است كه بتواند در خدمت   كند. در واقع، سياست تا آن  سازي مي  دين زمينه

 مثابه جسدي براي روح باشد.  شريعت و به
ي تربيت و شود. سياست، جزء شريف، يعن  معنا، تربيت و هدايت هم تلقي مي  سياست در اين

). 98: 1389ي انساني در مقايسه با بدن و جهات بدني است (صدرا،   اصالح نفس و روح و ناطقه
 رو توجه دين به اصالح نفس ما، بيش از توجه او به بدن ماست:  از همين

قصد و غرض واضع قوانين و نواميس الهي، در اصالح و تربيت جزء شريف «
ي   ه تزكيه و تهذيب جوهري كه از ما در نشئهما و توجه او ب   ي)  (نفس ناطقه

مراتب بيش از توجه او با اصالح جزء اخس و جوهر فاسد   ماند، به  آخرت باقي مي
 ).503: 1384(شيرازي، » بدن ما است

 مثابه روح و جسد  . دين و سياست به3,3
يه في المناهج الشواهد الربوب"صدرالمتالهين در اشراق چهارم از شاهد دوم مشهد پنجم كتاب 

جا از تفاوت ميان نبوت، دين   پردازد. وي در آن  ي ميان دين و سياست مي  به تبيين رابطه "السلوكيه
 گويد:   ميان آورده و مي  و سياست سخن به

نسبت نبوت به شريعت (دين)، مانند نسبت روح است به جسدي كه در وي روح «
» ت كه روح در وي نباشدباشد؛ و سياست عاري از شريعت مانند جسدي اس

 ).496(همان: 
كند، بر اين نظر است كه   مالصدرا با توجه به نوع ارتباطي كه ميان دين و سياست مطرح مي

هايي وجود دارد. او به چهار تفاوت عمده (مبدأ، غايت، فعل و انفعال) متذكر   دو تفاوت  ميان اين
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19Fشده است.

1 

 . دين و سياست بر اساس حركت جوهري3,4
ي شريعت و   از رابطه "الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه"گرچه مالصدرا در كتاب ا

دو بر اساس   بستگي و تحليل اين  توان از هم  گويد، مي  دو سخن مي  سياست و چهار تفاوت اين
ي نفس و بدن صحبت كرد. بر اساس ديدگاه مالصدرا،   ي حركت جوهري و مبحث رابطه  نظريه

يابد.   ي بدن است كه نفس پرورش مي  به نفس، حالت زمينه و قوه را دارد. در زمينهبدن نسبت 
طور طبيعي فقط   زايد؛ بلكه بدن به  كه بدن، نفس را مي  درواقع، بدن مركب نفس است. اما نه اين

كند. نفس، موجود خاصي است كه در پيدايش و ظهور، نيازمند   شرايط ظهورش را فراهم مي
ي مشهور   ادي است؛ اما در بقا و دوام، مستقل از ماده و شرايط مادي است. قاعدهي م  زمينه

الحدوث و   النفس، جسمانيه"مالصدرا كه با نام خود او در متون فلسفي ضبط است به 
معروف است. حدوث و پيدايش نفس، جسماني و مادي است؛ اما بقا و استمرارش  "البقاء  روحانيه

كه   شود، اما همين  اي مادي، شرايط ظهورش فراهم مي  . يعني در زمينهروحاني و غيرمادي است
 ).75: 1386ايجاد شد، ديگر موجودي مستقل است (سروش، 

ميان شريعت  "الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه"مالصدرا بر اساس تمايزاتي كه در كتاب 
نوعي، دين كه   رسد؛ و به  س از سياست ميكند كه دين، پ  نهد، بر اين ديدگاه تأكيد مي  و سياست مي

تعبيري، شرايط حضور و   آيد. به  وجود مي  ي سياست مادي به  شود، با زمينه  روحِ سياست تلقي مي
يافتن،   تر، قدرت  تعبير دقيق  شود. دين در پيدايش و ظهور، و به  ظهور دين، با سياست فراهم مي

گونه كه نسبت بدن   است بايد آن را فراهم سازد. بنابراين هماناي است كه سي  نيازمند بستر و زمينه
و روح، حالت زمينه و قوه است، نسبت سياست و شريعت نيز حالت زمينه و قوه است. شريعت 

                                                           
ي سياسي صدرالمتالهين. قم:   ). فلسفه1395زايي، شريف (  تفاوت، رجوع كنيد به: لكتر از اين چهار   . براي آگاهي بيش1

 .261-249نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي: 
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 يابد.  در زمينه و زمينِ سياست ظهور و پرورش و قدرت مي

 ي هگل و صدرا  ي دين و سياست در انديشه  . تطبيق رابطه4
ي دستگاه فكري هر دو   كه از بررسي جداگانه  مند نوشتار حاضر، چنان  وه مسألهيكي از وج

در نظامات فكري هر دو  "سياست"و هم  "دين"شود، اهميتي است كه هم   فيلسوف استنباط مي
اي در بنيادهاي فكري و نگاه به   هاي جدي  فيلسوف دارد. درست است كه هگل و مالصدرا تفاوت

مشغولي و تفلسف راجع به اين دو عنصر   دين و سياست دارند، لكن در اصل دلمفاهيمي از قبيل 
كه حضور   ي دين است. چنان  هاي جدي صدرا، مسأله  مشغولي  اند. يكي از دل  كليدي با هم مشترك

هاي حكمي پيش از   تر از حضور آن در ساير دستگاه  اين عنصر در حكمت متعاليه، بسيار پررنگ
هاي جدي صدرالمتألهين است؛   قي و مشايي، است. سياست هم يكي از دل مشغوليوي، نظير اشرا

ي سياست دارد؛ البته   اشاراتي مستقيم به مسأله "المبدأ و المعاد"و  "شواهد الربوبيه"كه در   چنان
، كسر اصنام "رساله سه اصل"توان در ساير آثار او نظير:   طور غيرمستقيم مي  اين اشارات را به

ويژه سفر نهايي   خصوصاً مباحث راجع به دو سفر آخر، و به "اسفار اربعه"و حتي  "اهليهالج
دو، همواره براي صدرا مسأله بوده   ويژه ترابط آن  و به "سياست"و هم  "دين"مشاهده كرد. لذا هم 

 است.
اه دو دارد. دين نزد هگل جايگ  ي ميان آن  هگل نيز توجه زيادي به دين و سياست و رابطه

ي الهياتي و   كه يكي از نقاط عزيمت اصلي هگل در سير فلسفي خود، مسأله  اي دارد؛ چنان  ويژه
اي كه بعدها در   بوده است؛ مسأله "تجسد خدا در مسيح"ِو  "ي انسان با خدا  رابطه"مسيحيِ 

جلوه  "ناهيمتناهي و نامت"ي ميان   گيرد و در قالب رابطه  خود مي  ي هگل، شكل فلسفي به  انديشه
مشغولي   توان متأثر از يك مسأله و دل  معنا حتي كل دستگاه فلسفي هگل را مي  يك  كند. پس به  مي

چيز را در   تر يافت كه همه  توان پررنگ  ديني دانست. اين امر را به خصوص در هگل جوان مي
خصوصاً دولت هاي جدي هگل است؛   مشغولي  بيند. سياست نيز يكي از دل  نسبت با دين مي

حد هم كه هگل (و اصوالً هر   رسد در همين  نظر مي  عنوان نهاد اصلي متكفل سياست در جامعه. به  به
توان حكم   فيلسوفي) را در تفلسف خود متأثر از شرايط سياسي و اجتماعي جامعه خود بدانيم، مي
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است از اين نيز بسي كه موضع هگل در باب سي  مشغولي وي در باب سياست داد؛ ضمن آن  به دل
عنوان مفهومي متافيزيكي و فلسفي،   توان ادعا كرد كه با هگل بود كه دولت به  فراتر است و حتي مي
هايي چون وجود و مطلق و ايده و آگاهي و روح، در كنار ساير موضوعات   درست در امتداد بحث

هاي   مشغولي  جزو دل ). ربط و نسبت سياست و دين نيز424: 1392فلسفي قرار گرفت (مصلح، 
هگل است كه پيش از اين اشاره شد و در ادامه نيز اشاراتي به اين مسأله خواهيم داشت. بنابراين 

ي دين، سياست و   هاي دو فيلسوف، عنايت جدي هردو به اصل مسأله  رغم تفاوت در نظرگاه  علي
 دو است.  ي ميان اين  رابطه

ها باز   هرچيز به تفاوت در سيستم فكري و فلسفي آنتفاوت در تلقي هردو فيلسوف، پيش از 
ي عموم و   ي ميان تفكر مالصدرا و تفكر فلسفي هگل را رابطه  گردد. كريم مجتهدي رابطه  مي

 نويسد:  داند و مي  وجه مي  خصوص من
ي عقالني و علم حضوري است (تا حدودي مثل   واسطه  مالصدرا قائل به شهود بي«

ا اعتباردادن كامل به عقل. با اين حال، كاربرد آن را با واسطه و برگسون)؛ و هگل ب
(مجتهدي، » نمايد  داند و از اين رهگذر، منطق را وارد عالم واقع مي  تقطيعي مي

1382 :9.( 
ي هگل و   ي مهمي كه بايد بدان توجه داشت، تفاوت مفهوم دين و خدا در انديشه  نكته

دانش الهي است؛ دانشي كه موجودات بشري از خداوند و «، ي هگل  مالصدراست. دين در انديشه
ي   ). درست است كه خدا در انديشه118هگل، همان: »(اند  از خودشان در خداوند كسب كرده

واقعيت مطلق است، اما نبايد فراموش كرد كه اين واقعيت، در  -تعبير ديگر   به -هگل، امر مطلق و 
شود   يق همين عالم و با همين موجودات شناخته ميفراسوي جهان نيست؛ بلكه فقط از طر

ي هگل نيز پي برد؛   توان به وجه اومانيستي و سوبژكتيو انديشه  جا مي  ). از اين478: 1392(مصلح، 
ي   كه در انديشه  كه در آن، نوعي وجه و شأن استقاللي براي انسان قائل است. درحالي

خلوق و وابسته به خدايند و هر چيزي كه در عالم وجود ي اشيا و موجودات، م  صدرالمتألهين، همه
چه مالصدرا در برهان صديقين   دارد، عين ربط و تعلق به اوست و هيچ استقاللي از خود ندارد. آن
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دارد، بلكه اين است كه مفهوم حقيقي خدا در  "وجود"كند، فقط اين نيست كه خدايي   اثبات مي
كس احاطه دارد و   چيز و همه  ي موجودات دارد؛ و بر همه  هبر هم يوميقي   احاطهمقام وجودي، 

: 1391اويند (واليتي،  "ظهور"و  "نمود"ي موجودات،   وجود حقيقي، فقط از آنِ اوست و همه
ي مالصدرا، وجه سوبژكتيو انسان،   دليل هم هست كه در انديشه  همين  )؛ و درست به143-142

 خودآييني، منتفي است.بخشي و   معناي خودتعين  به هم  آن
ي دين و سياست بايد بدان توجه   ي ديگري كه در تفاوت دو فيلسوف در باب رابطه  نكته

كه در   كنند. هگل با آن  داشت، نوع نسبتي است كه هردو متفكر ميان دين و سياست برقرار مي
تعبير خود او   داند، و به  ي كانوني سياست) را يكي مي  عنوان نقطه  برخي جاها بنياد دين و دولت (به

دهد   ي حق توجه مي  فلسفه )؛ لكن در118: 1391(هگل، » همان هستند  ها در و براي خود، اين  آن«
بخش نياز دارد و هيچ عاملي مانند دين، چنين وحدتي را در   شدت به عناصر وحدت  كه جامعه به

ين براي ايجاد وحدت دروني اهميت كند. پس دولت بايد همواره به نقش د  درون انسان ايجاد نمي
بدهد. چون اساس دين، باور و اعتقاد دروني است؛ دولت نبايد در دين مردم دخالت كند. اما 

ديگر، دين نيز بايد معينِ دولت در پيدايش وحدت بيروني باشد. وضع مطلوب، همانا   ازسوي
ين و دولت در كنار هم آفريني د  پيدايش وحدت فرد و جمع است و اين مقصود فقط با نقش

اش از دين و دولت،   رغم تغيير برداشت  اش و به  ورزي  ممكن است. هگل در تمامي دوران انديشه
). با 462: 1392در اصل لزومِ همراهي و تأليف اين دو مقوله ترديدي نداشته است (مصلح، 

در  "ابزاري"   مثابه  به حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه هگل در نهايت، دين را  اين
كند؛ همين مسأله يكي از نقاط اصليِ تمايزِ او با صدرالمتألهين   خدمت دولت و سياست تلقي مي

 است.

عكسِ اين نسبت، معتقد است.   داند؛ بلكه حتي به  مالصدرا، دين را در خدمت دولت نمي
ي   داند؛ لذا دين در انديشه  صدرالمتألهين نسبت سياست به دين را همانند نسبت عبد و موال مي

تواند   گونه كه مد نظر هگل است، قرار بگيرد. حتي دين نمي  تواند در خدمت سياست، آن  صدرا نمي
دليل اختالفات   توان به  هماني با آن برقرار كند. اين را مي  نوعي نسبت اين  در عرض سياست و به
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قائل است. هگل، بين دينِ كامل و دولت،  اي دانست كه مالصدرا ميان دين و سياست  چهارگانه
رسد مالصدرا به اين نسبت ميان سياست و   نظر مي  كه به  كند؛ درحالي  هماني برقرار مي  نسبت اين

داند   دين مطلوب، كه از نظر او همانا اسالم است، قائل نيست و دين را داراي تفوق بر سياست مي
داند. منتها با اين تفاوت كه سياست، ابزار و دين، هدف   ابزاري مي-دو را غايي  و نسبت ميان اين

 است.
داند و از   گونه كه قبالً هم اشاره شد، صدرالمتألهين، انتهاي سياست را ابتداي شريعت مي  همان

توان به تقدم ارزشي و رتبيِ دين بر سياست و دولت رسيد. از نظرصدرالمتالهين،   همين مسأله مي
دو، مالصدرا   اند؛ گرچه در بررسي نسبت ميان اين  تحقق مقاصد شريعت سياست و دولت، وسايل

بر اساس ديانت توحيدي اسالم و رهيافت راهبردي امامت، ديانت، روحِ جسمِ سياست است 
 ).23: 1393(صدرا، 
ي مهم ديگر اين است كه در نظام سياسي مدنظر هگل، توجهي به اوصاف حاكم نشده   نكته

ر نظام سياسي مطلوب صدرالمتالهين، رهبران و مسئوالن بايد واجد اوصاف و كه د  است؛ درحالي
هايي نظير   ي تصدي مسئوليت در اين نظام سياسي است؛ ويژگي  هايي باشند كه الزمه  ويژگي

داري علم   نيكويي در درك و فهم، قوت حافظه، صحت فطرت، فصاحت و بالغت در كالم، دوست
). در 157-193: 1395زايي،   شجاعت، مهرباني و رافت و ... (لكو حكمت، تقوا، عظمت نفس، 

چگونه "صرفاً اكتفا به    و نه "كسي حكومت كند؟  چه"ي صدرالمتألهين مهم است كه   انديشه
داند.   . صدرالمتالهين، جهان درون و برون انسان را داراي پيوستگي و ارتباط مي"كردن  حكومت

 ، انسان مهين.انسان، جهان كهين است و جهان
ي   اي در انديشه  از جايگاه ويژه "اوصاف حاكمان"با اين توضيحاتي كه ارائه شد، پيداست كه 

مالصدرا برخوردار است. تأكيد صدرالمتالهين بر لزوم برخورداري حاكم از اوصاف يادشده را 
ي   انديشهترين مكانيزمِ دروني براي جلوگيري از استبداد حاكم دانست. در   توان مهم  مي

جويي شده است:   هاي الزم براي پيشگيري از استبداد حاكم با دو امر چاره  صدرالمتألهين، تضمين
هاي يادشده و   اوالً ملزم دانستن حاكم و رئيس مدينه به برخورداري از اوصاف و ويژگي
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 ها در شخص او؛ ثانياً الزام حاكم بر تبعيت از قوانين شريعت.  كردن آن  دروني
منظور حل   كه هگل آن را به -كه نظرگاه دولت ارگانيكي   رغم اين  مورد هگل بايد گفت به در

ي   در مقايسه با ديدگاه مكانيستي هابز و الك در نظريه -كند   پارادوكس آزادي و اطاعت ارائه مي
ست (ميل ي سيا  قرارداد اجتماعي، و نيز در مقايسه با ديدگاه پيروان مذهب اصالت فايده در عرصه

حال هيچ مانعي بر سر راه گرايش به استبداد و   شود، با اين  جلو محسوب مي  و بنتام) گامي روبه
 ).109: 1390ي مورد نظر وي نيست (مهرنيا،   ديكتاتوري حكومت پادشاهي مشروطه

 گيري  نتيجه
ي   در وهلهها   اند. واضح است كه اين تفاوت  . دين و سياست نزد مالصدرا مفاهيمي متفاوت1

شناسي اين دو فيلسوف   شناختي و انسان  شناختي، هستي  اول به تفاوت ميان نظامات معرفت
ي   توان به درك درستي از رابطه  مند، نمي  هاي نظام  گردد؛ لذا بدون درنظرگرفتن اين تفاوت  برمي

 دين و سياست در آراي هر دو فيلسوف دست يافت.
جهان دو فيلسوف، باهم متفاوت است. هگل   تعبيري زيست  . فضاي فكري و فرهنگي، و به2

هاي اين فضا، نظير   كند و لذا از مؤلفه  ي سياسي مدرن فكر مي  طور كلي در فضاي فلسفه  به
گرايي، پذيرش عقل مدرن و نفي متافيزيك مورد نظر فيلسوفانِ كالسيك و ... تأثير پذيرفته   واقعيت

ي غيرمتافيزيكي پيدا   ي سياسي مدرن صبغه  ست كه مباحث فالسفهدليل ا  همين  است. درست به
ي   كه چرا نقطه  آورد. درك اين  كنند و عمدتاً به مباحثي نظير آزادي، امنيت، نظم و ... روي مي  مي

ي آزادي است، با همين مبنا قابل فهم است. مالصدرا متأثر از   ي سياسي هگل، مسأله  كانوني انديشه
محور و خيرمحور است و تحقق سعادت   ياسي كالسيك است. اين فلسفه، فضيلتي س  فلسفه

ي   داند. خيرات سياسي و اجتماعي در انديشه  جامعه را در گرو تحقق اين خيرات و فضائل مي
ي مطلوب او بايد در راستاي همين خيرات جهت گيري   اند؛ لذا جامعه  مالصدرا، مفاهيمي پيشيني

بر نوعي رويگرداني از   ي سياسي مدرن، مبتني  طور كلي فالسفه  كر هگل، و بهكه تف  شود. درحالي
محوري است و حتي اگر فضيلتي هم در ميان باشد، يك مفهوم كامالً   گرايي و سعادت  فضيلت

ي هگل پي برد.   توان به وجه اومانيستي و سوبژكتيو انديشه  جا مي  پسيني و برساخته است. از اين
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كه مالصدرا قائل به   ي هگل است؛ درحالي  هاي اصلي انديشه  فرض  يكي از پيش ،"خودآييني"
ي مقابل خودآيينيِ هگلي   اي كه نقطه  است؛ نظريه "اصالت نقصان"و  "امكان فقري"ي   نظريه

خودوانهاده نيست و اصالت نقصان در مورد او جاري است؛   و به است. انسان صدرايي، خودآيين
شدت محتاج   شود. چنين انساني به  ي توحيد بنا مي  و خدا بر محور عبوديت و بر پايه ي انسان  رابطه

سمت اهداف   ها را به  آيد و آن  جاست كه دين و وحي به كمك فرد و جامعه مي  دين است. همين
 ي مالصدراست.  شود. اين مطلب، نشاني بر پيوند وثيق دين و سياست در انديشه  الهي رهنمون مي

هگل برخالف برخي از اصحاب قرارداد و يا برخي متفكران روشنگري، قائل به جدايي . 3
مطلق ميان دين و دولت نيست و در اصل همراهي و تأليف ميان دين و دولت، ترديدي ندارد؛ 

گيرد. دولت هگلي، دولتي خودبنياد   لكن نهايتاً دين را چونان ابزاري در خدمت دين در نظر مي
ي دين در تعامل با چنين دولتي،   گيري نشده و كارويژه  هيچ غايت پيشيني جهت سمت  است كه به

كه دولت صدرايي، يك دولت هادي است و برآمده   بخشي دروني است. درحالي  محدود به وحدت
سوي خدا،   ي عناصر فكري و عملي در چنين دولتي به  محور است؛ همه  دار و هدف  از مكتبي غايت

دين  -برخالف دولت هگلي  -اند. در دولت صدرايي   گيري شده  عادت جهتقيامت، خير و س
ي چارچوب حركت دولت و   كننده  بر آن، تعيين  بخشي ندارد، بلكه عالوه  ي انسجام  صرفاً كارويژه

گرايي و   ي مالصدرا در يك هم  بخش به آن است. دين و سياست در انديشه  سياست و عنصرِ قوام
هاي دولت را مشخص   گيري  كه دين داراي تقوم است و جهت  برند؛ ضمن آن  ميسر   معاضدت به

كه دولت بدون دين، همانند پيكر   كند. چنان  سازد و نقش روح را براي پيكر سياست ايفا مي  مي
 بدون روح است. البته منظور از دين در اينجا اعم از نقل معتبر و عقل قطعي است.

اي دو گانه است از طرفي هم مسئول تأمين نظم،   اراي كارويژه. دولت مطلوب مالصدرا د4
امنيت، رفاه و تأمين و تنظيم معاش جامعه است و هم عهده دار بستر سازي مناسب، جهت 

ها، سعادت است و اصل   گيري آحاد جامعه از فضائل معنوي است. هدف اصلي اين كارويژه  بهره
سعادت اخروي است اگرچه در انديشه وي دنيا و هر سعادتي هم به تعبير مالصدرا آخرت و 

بيند و اين كه   اند. مالصدرا سعادت دنيوي و اخروي را در كنار هم مي  آخرت به هم پيوسته
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داند نيز از همين باب است، چنان كه از همين   شريعت را به مثابه روحي براي كالبد سياست مي
را ميان دين و سياست در انديشه  "ضرورت"و يا  "مالزمت قطعي"ي   توان به نوعي رابطه  تعبير مي

توان در انديشه هگل   مالصدرا قائل بود در حالي كه مدلوالت چنين مالزمت قطعي را به سختي مي
 پيدا كرد.

محور است،   محور و سعادت  محور، عدل  كه فضيلت  بر آن  دولت مطلوب مالصدرا، عالوه
ه حاكم، حتماً بايد از يك سري دكترين و قواعدي تبعيت كند و معنا ك  اين  محور نيز هست؛ به  حاكم

گونه كه قبالً هم اشاره شد، دولت   هاي فردي و اخالقي باشد. همان  واجد يك سري فضيلت
شده باشد تا بتواند به هدايت   مطلوب مالصدرا يك دولت هادي است. حاكم نيز بايد هدايت

كند و رذايل را از بين ببرد. تأكيد مالصدرا بر صفات ها همت بگمارد؛ فضائل را ترويج   انسان
دست هر كسي   توان دولت و حكومت را به  ي رئيس اول مدينه ناظر به اين است كه نمي  گانه  دوازده

ترين تضميني است كه براي جلوگيري از استبداد در   سپرد. برخورداري حاكم از اين اوصاف، مهم
در اين دولت، حاكم جامعه كه از نظر مالصدرا، حكيمي دولت مطلوب صدرايي وجود دارد. 

گانه در اسفار اربعه و سير و سلوك معنوي و تهذيب   عارف و مجتهد است، پس از طي مراحل سه
گمارد. در   گيري و هدايت مردم همت مي  آيد و به دست  نفس، در مرحله چهارم به ميان خلق مي

ترين زمينه را براي اعمال   فاي باطنِ ناشي از آن، كمي مالصدرا، اين سلوك معنوي و ص  انديشه
كه اين آتوريته در بيرون نيز، محدود به   كند؛ ضمن آن  ي شخصي و غيرمحدود فراهم مي  آتوريته

وجه   هيچ  ي هگل به  چارچوب قوانين شريعت است. اين در حالي است كه اوصاف حاكم در انديشه
كيفيت "رسد كه هگل، به   نظر مي  ي صدرا وجود دارد. به  شهواجد چنان اهميتي نيست كه در اندي

توان هگل را به دفاع از استبداد   دهد. اگرچه نمي  بها مي "اوصاف حكمران"بيش از  "حكمراني
ي سلطنتي مد نظر وي   كه حكومت مشروطه  رسد او هيچ تضميني براي آن  نظر مي  متهم كرد، لكن به

 دهد.  دست نمي  اريسم گرايش پيدا نكند، بهسمت استبداد و توتاليت  به
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