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Abstract  
The fundamental claim of the present paper is to emphasize “Sadrian philosophical 
discourse as a model of convergent discourse model”, in particular for the dialogues 
between Iran and the Arab world. Since these conversations are formed in the geography of 
Muslims, they must be naturally followed within the framework of Islamic discourses (such 
as jurisprudential or verbal discourses, etc.). The problem is that many of these discourses 
contain divergence aspects whose inefficiency has been proven throughout history. 
Through emphasizing the “enduring convergence” factor, this study tries to introduce the 
philosophical discourse by emphasizing the school of transcendent philosophy as a model 
of discourse for Iran and the Arab world. This school has special disciplinary capacities due 
to its impact on mysticism and the benefit of certain literature in the fields of ontology, 
epistemology, anthropology as well as apology. 
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 چكيده
وگوهاي ميان ايران و   ويژه براي گفت  به "گرا  مثابه الگوي گفتمان هم  گفتمان فلسفي صدرايي به"بر  تأكيدي حاضر،   مدعاي اصلي مقاله

هاي   طور طبيعي بايد در چارچوب گفتمان  گيرند، به  وگوها در جغرافياي مسلمين شكل مي  كه اين گفت  جايي  جهان عرب است. از آن
اي   هاي واگرايي  ها، واجد جنبه  جاست كه بسياري از اين گفتمان  ...) دنبال شوند. مسأله اين ها فقهي يا كالمي و  اسالمي (همانند گفتمان
، گفتمان فلسفي با "گرايي پايدار  هم"بر عامل  تأكيدكوشد تا با   اند. اين پژوهش مي  ها در طول تاريخ آزموده شده  هستند كه ناكارآمدي آن

دليل متأثربودن   وگوي ايران و جهان عرب معرفي كند. اين مكتب به  مثابه الگوي گفتماني براي گفت  هي متعاليه را ب  بر مكتب فلسفه تأكيد
شناسي دارد، واجد   شناسي و فرجام  شناسي، انسان  شناسي، معرفت  هاي هستي  مندي از ادبيات خاصي كه در حوزه  از عرفان و بهره

 اي شده است.  هاي گفتماني ويژه ظرفيت
 

 ي متعاليه، مالصدرا.  وگو، كالم، فقه، عرفان، فلسفه  گفت هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
هاي ارزشمندي هستند، اما در   هاي فقهي و كالمي در جاي خود داراي ظرفيت  اگرچه گفتمان
ها، عناصر   گفتمان تري برخوردارند.  هاي عرفاني و فلسفي، از ظرفيت كم  مقايسه با گفتمان

آورند و از بروز جنگ ممانعت   ارمغان مي  ها به  ها و دولت  كه صلح را براي ملتاي هستند  سازنده
 هاي ناب را ميان انواع مختلف انديشه  كنند و انديشه  ها كمك مي  ها به تبادل انديشه  كنند. گفتمان  مي
عنوان   به ي صدرايي  يافته  هاي منطق تكامل  رسانند. اين نوشتار از ظرفيت  ي ظهور مي  منصه  به

ها صحبت خواهد كرد و از حكمت   ها و دولت  وگوي ميان ملت  جايگزين منطق ارسطويي در گفت
 گوي عرفان دفاع خواهد نمود.  عنوان سخن  متعاليه به

خاطر ترك   اي به  اي و فرامنطقه  هاي منطقه  ها و بحران  بايد توجه داشت كه اكثر تنش
هاي عميقي كه   ها و شكاف  ترتيب، بسياري از گسست  همين  فتند. بها  وگوهاي سازنده اتفاق مي  گفت

وگوهاي سازنده شكل گرفته   خاطر نبود گفت  ها هستيم، به  امروزه در جغرافياي مسلمين شاهد آن
خصوص با   وگوهاي فلسفي به  زا باشد، گفت  وگو نبايد تنش  جايي كه منطق گفت  است. از آن

عربي   توانند مورد توجه واقع شوند؛ اين فلسفه كه متأثر از عرفان ابن  يه ميي متعال  رويكرد فلسفه
پارچگي را براي   تواند وحدت و يك  تري برخوردار است و مي  گرايي قوي  است، از ظرفيت هم

ديگر   ظاهر ناسازگار را با يك  هاي به  تواند انديشه  بشريت به ارمغان بياورد. حكمت متعاليه مي
كند؛ چراكه توانسته است ميان عرفان، برهان و قرآن آشتي داده و فقها و متكلمين و فالسفه سازگار 

 ديگر بكشاند.  وگو با يك  و عرفا را به گفت
وگوهاي دو جانبه يا چندجانبه،   چرا الگوي فلسفي متعاليه در گفت"در پاسخ به اين سوال كه 

بايد در  "معاصر، بر ديگر الگوها ترجيح دارد؟وگوهاي ايران و جهان عرب   ويژه در گفت  به
تواند بسياري از موضوعات متنوع را در قلمرو   تر تعمق كرد؛ زيرا فلسفه مي  موضوع فلسفه بيش

كه مقيد به قيدوبندي باشد. ممكن است يك شافعي، حنبلي، مالكي،   خود جاي دهد، بدون آن
ها در فلسفه جمع شوند. يا يك   ي آن  ه همهاي داشته باشند ك  حنفي يا شيعه، مطالعات فلسفي
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اي را دنبال كنند كه هر سه نگاه بدون هيچ نزاعي به   اشعري و معتزلي و عدليه، تحقيقات فلسفي
 وگو بيانجامند.  گفت

بر عقالنيت است. گفتمان متعقالنه، در برابر   گفتمان فلسفي، گفتماني خردمندانه و مبتني
تري برخوردار است. براي اثبات ادعاي يادشده   وهمانه، از استواري بيشهاي متخيالنه و مت گفتمان

وگوهاي بين ايران و جهان عرب معاصر كاربرد داشته   توانند در گفت  بايد ساير الگوهايي كه مي
ازپيش   شناسي كنيم تا برجستگي گفتمان فلسفي متعاليه بيش  باشند را تجزيه و تحليل كرده و آسيب

 روشن شود.
گان   را مشخص كنيم. در فرهنگ واژ "الگو"ا پيش از اين مسأله، بايد مراد خودمان از مفهوم ام

فارسي، گاهي الگو را براي شخص يا چيزي كه معيار و نمونه براي ديگران يا ديگر چيزهاست 
انند الگوي باشند؛ و در الگوي اشيا، هم  ها الگو مي  كنند؛ همانند انبيا كه براي تمام انسان  استعمال مي

). اگرچه ضرورت نياز به الگو روشن است، اما سوال 542: 1، ج1381لباس در خياطي (انوري، 
 كرد؟  تأمينجاست كه اين الگو را بايد از كجا و از كدامين مكتب   اين

طبيعي است كه هر مكتبي ادعاي الگوبودن و الگوشدن داشته باشد. البته امروزه روشن شده 
ي مانند: كمونيسم، سوسياليسم و ليبراليسم ظرفيت الگو شدن را ندارند. در است كه مكاتب بشر

گرايي رواج دارد، اكثر مردم اسطوره را با اسوه و الگو   گرايي بيش از اسوه  ي ما كه اسطوره  زمانه
ما هستند و واقعيتي ندارند؛ ا -ويژه صاحبان زر و زور   به -ساز بشر   ها، دست  كنند. اسطوره  خلط مي

باور است   ها واقعيتي غيرقابل انكارند؛ مثل انبيا و اولياي الهي كه اسوه هستند. نگارنده بر اين  اسوه
تري برخوردار   هاي موجود، حكمت متعاليه از ظرفيت بيش  كه در بين مكاتب فلسفي و گفتمان

ان الگو مطرح شود و عنو  اي به  اي و فرامنطقه  هاي داخلي، منطقه  وگو  تواند در گفت  است و مي
تر در   فراهم آورد. اين ادعا پيش گي  هاي سياسي و انديشه  استوارترين مباني فلسفي را براي گفتمان

 ).133-131: 1396سامان رسيده است (دلير،   تحقيقي به
هاي مكتب متعاليه، در تمام اجزاي آن جاري و ساري شود، آن گفتمان، متعاليه   اگر شاخصه

 ترسيم نمود: بعد  صفحهشكل   توان، به  الگوي آن را ميخواهد بود. 
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 . گفتمان فقهي 1
شارع مقدس در راستاي افعال  -اعم از فعل و قول  -فقه، دانشي است كه از اوامر و نواهي 

كند و داراي منابع متنوع و مذاهب متكثر است. منابع استنباط فقهي متفاوت و   مكلفين بحث مي
ها عبارتند از: فقهاي اماميه، حنفي، مالكي،   اهب فقهي وجود دارند. اين ديدگاهمشتركي در مذ

). با تكثر منابع و روشي كه مذاهب فقهي 24-23: 1388شافعي، حنبلي، ظاهري و... (جناتي، 
گرايي در   ي نگاه ظاهري به مسائل در ميان ايشان موجب شده است كه امكان هم  دارند، و غلبه
نظر برسد و اين گفتمان نتواند گفتمان پايدار ايجاد نمايد. تكثر منابع   سيار ضعيف بهگفتمان فقهي ب

تواند به يك گفتمان   شود، نمي  هاي مهم مذاهب فقهي محسوب مي  و تنوع روش، كه از شاخصه
 وگوهاي ايران و جهان عرب منتهي گردد.  غالب بين گفت

 . گفتمان كالمي2
كالم "توان سخن گفت.   المي: اشعري، معتزلي و اماميه ميدر جهان اسالم از سه مكتب ك

الحديث دو   ناپذيرند. اهل  و انعطاف حديث بوده و پيروان آن بسيار متصلب  منشعب از اهل "اشعري
شمارند؛ و   يعني پيروان ابوالحسن اشعري كه كالم و تكلّم را جايز مي "اشاعره"دسته شدند: 

ي كامالً متقابل هم، كه هيچ   دانند. دو نظريه  حنبل كه آن را حرام مي  يعني تابعان احمدبن "حنابله"
ها وجود ندارد. فهرستي از عقايد اشعري را شهيد مطهري آورده است   ي مشتركي بين آن  نكته

الگوي گفتمان 
 فلسفي  متعاليه

مباني هستي شناسي  
 متعاليه

مباني معرفت شناسي  
 متعاليه

مباني انسان شناسي  
 متعاليه

شناسي   فرجام مباني
 متعاليه
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ها در مقام تحقق، با انعطاف   كه ماهيت گفتمان  جايي  ). از آن89-88: 3، ج1375(مطهري، 
آيد.   ؛ لذا از برآيند اين مكتب كالمي، منطق گفتماني كارآمدي برنميسازگارترند تا با تصلب

شده در موضوعات و تعصبات خشك در باورهاي خاص، اين مكتب را فاقد   هاي اعمال  محدوديت
ي   نسبت به كالم اشعري در حوزه "كالم معتزلي"ظرفيت الزم براي توليد گفتمان كرده است. 

-79هاي الهياتي معتزليان (همان:   اي از انديشه  برخوردار است. خالصهتري   انديشه از فراخي بيش
هاي شهيد مطهري دنبال كرد. در مسائل   توان در نوشته  ) و نيز ديدگاهاي طبيعيات آنان را مي80

ها و   ) كه هر كدام از ديدگاه81-80اجتماعي و سياسي نيز داراي ديدگاهاي خاصي هستند (همان: 
نيز با برخي وجوه عقايد اشعري و  "كالم شيعه"ا را بايد در جاي خود بررسي كرد. ه  پيامدهاي آن

وجو   معتزلي در توحيد متفاوت است؛ تفصيل اين مطلب را از كتب كالم و فلسفه شيعه بايد جست
 ). 99كرد. شيعه در مبحث عدل ديدگاه خاص خود را دارد (همان: 

ي آراي گوناگون دانشمندان علم كالم   ي مواجه  هتوحيد كه باور اول تمام مسلمين است، عرص
هاي متفاوتي بين مكاتب كالمي وجود دارد. اختيار   ي اختيار و آزادي نيز ديدگاه  بوده است. در مسأله

: 1ق، ج1407(كليني،  يو تفويض معتزل ياست ميان جبر اشعر يدر مذهب شيعه، حد وسط يو آزاد
). 100-99شود (همان:   از فروع اصل عدل شمرده مي يآزاد ). در اين مكتب، اصل اختيار و160

حديث "هاي پيامبران،   ديگرند. حتي در بين امت  مكاتب يادشده سرشار از آراي كامالً مخالف با يك
شمار   ). به31: 1389به امت پيامبر خاتم(ص) نسبت داده شده است (گلپايگاني،  "هفتاد و سه فرقه

: 1382هاي كالمي حسن بصري، قدريه، جبريه و ... (برنجكار،   وان حوزهت  مكاتب فقهي اسالمي مي
توان به چنان وجوه مشتركي   ها نمي  ها و اختالف  رسد از دل اين تفاوت  نظر مي  ) را نيز افزود. به21

 وگوي بين ايران و جهان عرب قرار بگيرد.  رسيد كه مبناي گفت

 . گفتمان تمدني3
تمدن، چه در لغت و چه در اصطالح، وارد شده است: تمدن يعني هاي متنوعي از   تعريف
گرفتن؛ همكاري افراد يك جامعه در امور اجتماعي،  شدن؛ به اخالق و آداب شهريان خو  شهرنشين

آوردهاي   ي دست  ). در اصطالح، مجموعه1130: 1، ج1364اقتصادي، ديني، سياسي و غيره (معين، 
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رفته و   گويند. حالت پيش  منطقه، كشور يا عصر معين را تمدن ميمادي و معنوي بشر در يك 
رفت در علم و هنر و ظهور نهادهاي   ي فكري و فرهنگي هر جامعه كه نشان آن، پيش  يافته  سازمان

اجتماعي و سياسي است، نيز تمدن خوانده شده است. معناي ديگر تمدن عبارت است از 
رفته و   ي رفتار پيش  آوردها، فرهنگ، مهارت، و شيوه  ا، دسته  برخورداري از نهادها، سازمان

 ).1894: 3، ج1381يافته (انوري،   تكامل
گرا دست يافت. واليتي از   توان به بناي هم  زا نمي  ناگفته روشن است كه با مبناي چالش

يت فرهنگي ترين سطح هو  بندي فرهنگي و گسترده  كند: تمدن باالترين گروه  هانتينگتون نقل مي
شده است كه   تنيده  هم  اي به  نويسد: تمدن پديده  نقل از هنري لوكاس مي  چنين به  آيد. هم  شمار مي  به

گيرد. آرنولد   ي رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي هنر و ادبيات را دربر مي  همه
ي ممتاز جامعه كه واجد   طبقهبي معتقد است تمدن، حاصل نبوغ اقليت مبتكر و نوآور است؛   توين

كنند   نبوغ، ابتكار و نوآوري هستند، در اثر تحوالت و سير تكامل جامعه، تمدن را پديدار مي
 ).20: 1، ج 1390(واليتي، 

عنوان   خلدون از آن تحت  تمدن، حاصل تعالي فرهنگي و پذيرش نظم اجتماعي است كه ابن
پذير شده،   اي كه با ايجاد حاكميت نظم  خلدون، جامعه  ننام برده است. از نظر اب "يافتن  عمران"

هاي حكومتي تشكيل داده تا بر حفظ نظم نظارت نمايند و از حالت زندگي فردي   مناصب و پايگاه
چون   نشيني روي آورده و موجب تعالي فضايل و ملكات انساني (هم  سوي زندگي شهري و شهر  به

گيري تمدن و انواع آن   ). مفاهيم مهم و شكل22است (همان: علم و هنر) شده است، حائز مدنيت 
 ) مطالعه كرد.1378بي (  طور تفصيلي در اثري از توين  توان به  را مي

 . گفتمان فلسفي (گفتمان مختار)4
ي   گفتمان فلسفه"وگوهاي ايران و جهان عرب،   مراد ما از گفتمان فلسفي كارآمد در گفت

شناسي   شناسي و فرجام  شناسي، انسان  شناسي، معرفت  هاي هستي  خاطر ويژگي  است. هم به "متعاليه
خاطر ادبيات فلسفي و نوع پردازشي كه در اين مكتب وجود دارد و آن را با   اين مكتب؛ و هم به

كند. مكتب مشاء، متصلب و خشك و كامالً استداللي است؛ در   ديگر مكاتب فلسفي متفاوت مي
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خواهد بين نقل و   محور است و مي  تر شريعت  ق، ذوقي است؛ مكتب يماني بيشمقابل، مكتب اشرا
 ي خاص نيست.  هاست و منحصر در يك شاخصه  ي اين  عقل آشتي دهد؛ مكتب متعاليه همه

 كنيم:  طور خالصه بيان مي  در ادامه، هر يك از نكات قوت مكتب متعاليه را در به

 شناسي متعاليه  . هستي4,1
كند. مباني   ها هستي را تفسير مي  شناسي هر مكتب فلسفي، مباني خاصي دارد كه با آن  هستي

 شناسي فلسفه متعاليه عبارتند از:  هستي
 گونه حد، رسم، برهان، فاعل، صورت، غايت، موضوع، ضد و مثلي ندارد.  هيچ "وجود". مفهوم 1
 شود.  هست مي بودن هستي؛ يعني هست هرچه غيرهستي است، به هستي،  . اصيل2
 شود.  بودن هستي؛ كه تمام مراتب هستي با اين منطق تفسير مي  . تشكيكي3
ها بدان تفسير   گرايي  ها و هم  بستگي  . وحدت هستي؛ كه در تحوالت سياسي و اجتماعي، هم4

 شوند.  مي
 ، مشترك معنوي است كه در مقابل مشترك لفظي وجود قرار دارد."وجود". 5

ي   ترين مفاهيم در بين مباني فلسفه  ، كليدي"مبدا و معاد"ي فوق، مفهوم   گانه  موارد پنجبر   عالوه
شناسي   شوند، هركدام به نوعي به هستي  متعاليه است و ديگر مباحثي كه در مكتب متعاليه طرح مي

 كنند.   كمك مي
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ني گاهي شدت پيدا شناختي، هر گفتماني داراي وجود تشكيكي است؛ يع  بنابر اين مباني هستي
، خير "وجود"چه مهم است، بودن آن است؛ چراكه   شود. آن  رو مي  كند و گاهي با ضعف روبه  مي

 شرّ خواهد بود. -كه عدم باشد  -گفتمان، خير است. نبود آن  "بودن"محض است و 
ه وحدت و كند كه برآيند آن بايد ب  ي متعاليه، فرآيندي را طي مي  بر فلسفه  وگوي مبتني  گفت

وگوي متعاليه نخواهد بود.   گرايي نباشد، گفت  وگويي كه سرانجامش هم  گرايي بيانجامد؛ گفت  هم
تنها همگان از آن   مشترك معنوي است؛ طبق مبناي مشترك معنوي، نه "وجود"كه   توضيح آن

لفه نيز ها حقايق متباينه نخواهد بود، بلكه حقايق متخا  برداشت واحد خواهند داشت و هستي
وگو نيز امر وجودي است و وجود، مشترك   كه گفت  فرض اين  ترتيب با پيش  اين  نخواهند بود. به

وگو، مشترك معنوي خواهد بود و همگان از آن برداشت واحد   معنوي است، پس وجود گفت
 خواهند داشت.

د اسير وگو نباي  ، خود امر بديهي و تعريف و ضد و مثل ندارد. پس وجود گفت"وجود"
وگو،   هاي گفت  ي طرف  هاي مفهومي گرفتار شود. همه  حاصل گردد و در دام تعريف  هاي بي تعريف

وجود آن را بايد بديهي بدانند تا از پايداري برخوردار باشد و استمرارش تضمين شود. 
ي   موشكافانهاي دارد كه تفصيل آن نيازمند پيگيري   آمدهاي سازنده  وگو، پي  ديدن گفت  وجودي

 مباني يادشده است.

 شناسي متعاليه  . معرفت4,2
(كه اتحاد عاقل و  "تجرد علم و عالم و معلوم"چون   شناسي صدرايي هم  توجه به اركان معرفت

طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است)، قيام صدوري نفس و   معقول در حكمت متعاليه به
ي مساوقت علم با وجود، ارتباط علم با عالم، مراتب علم و   ارهي او درب  وجود ذهني در تبيين نظريه

شود با   ي متعاليه از آن بحث مي  نمايد. علم كه در فلسفه  ديگر، اساسي مي  ها با يك  مناسبات آن
رويكرد غربي به علم، كامالً متفاوت است. در حكمت متعاليه علم امر وجودي است؛ بر تحصيل 

ي متعاليه بوده است.   ه نگريستن به پيرامون و مسائل آن، مورد اهتمام فلسفهشده و عالمان تأكيدآن 
دانند؛ در واقع، علم از نگاه آنان عرض است و   ي كيف مي  غالب مكاتب فلسفي، علم را از مقوله
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 ي متعاليه چنين نيست:  لكن در فلسفه
يد بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت و تشكيك در حقيقت وجود و توح

خاصي علم و قدرت و اراده و ساير صفات كماليه از قبيل عشق و حب، داخل در 
باشند. بلكه اين صفت از شئون وجودند   اي از مقوالت جوهريه و عرضيه نمي  مقوله

و حقيقت وجود نه جوهر است و نه عرض؛ معذلك با جوهر و با عرض است... 
ود، اوصاف و شئون وجوديه النهاية هرچه وجود تنزل نمايد و از حق دورتر ش

ي   چه ذكر شد، علم از سنخ وجود است و داخل مقوله  شود. بنابر آن  تر مي  ضعيف
 )132: 1380باشد (آشتياني،   جوهر يا عرض نمي

اي   گيرد، نه تحت مقوله  ي متعاليه به علم، علم در جايگاه واقعي خود قرار مي  با رويكرد فلسفه
گيرد؛ چون امر   اي قرار نمي  احكام ماهيت هستند و وجود تحت مقولهاز مقوالت؛ زيرا مقوالت 

همراه   اي بصيرتي را به  برد. چنين دانايي  وگو را نيز باال مي  وجودي است. چنين علمي جايگاه گفت
وگو را   نحوي از انحا، مخالفان گفت  هيچ  شود و به  وگو مي  به گفت اندازي  دارد كه مانع از سنگ

 تر خواهد بود.  وگوي عالمانه بيش  تابد. روشن است كه استمرار و استحكام گفت  برنمي
چه به   عنوان فاعل شناسا قبل از هرچيز به خود علم حضوري دارد؛ پس وجود من و آن  نفس به

چنين مراتب يا قواي نفساني از او پنهان نيست.   او اتصال ذاتي دارد (يعني افعال و انفعاالت)، هم
هاي خود را وجدان كند. در حقيقت نسبت من با اين   تواند خود و پيوستگي  شناسا ميفاعل 

عنوان   ها يكي است؛ زيرا من به  خودآگاهي عينيت است كه فرض انقطاع نسبت و فرض نابودي آن
اي است كه مفهوم علم بر آن مبتني   ناپذير هر علم و مقوم كل رابطه  فاعل شناسا بخش تفكيك

رو علم من به خودش، بنابر اجماع فالسفه از نوع شهودي است؛ زيرا زيرساز هر   يناست. از ا
 ).104: 1384الهدي،   ادراك يا علم حصولي خواهد بود (علم

گردد و فاعل شناسا در هر دو يكي   هم علم حضوري و هم علم حصولي به نفس آدمي برمي
در ديگري مفهوم و صورت شيئ و نيز باشد و   است؛ با اين تفاوت كه در يكي واقعيت شيئ مي

صورت علمي ايجادشده توسط نفس معلول او و همواره براي نفس حاصل است. مباحث حصولي 
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آورده است (جوادي آملي،  و حضوري را حكيم متألّه جوادي آملي در چندين بخش از رحيق
1375 :16-160.( 

، قابل بررسي و تحقق است و شناسي خاص حكمت متعاليه  بر معرفت  دانش سياسي نيز مبتني
مثابه يك امر   وگوي بين ايران و جهان عرب را در چارچوب حكمت متعاليه به  تواند گفت  مي

 وجودي پيگيري كند.

 شناسي متعاليه  . انسان4,3
اند. رويكرد به انسان بسيار حايز اهميت است؛ چراكه   ي مكاتب فلسفي به انسان پرداخته  همه

ي   شناسي در فلسفه  كند. نمودار مباني انسان  ها را تعيين مي  ي، مسير خيلي از سياستشناس  نوع انسان
 توان در تصوير زير مشاهده كرد:  متعاليه را مي

هاي انساني است.   پذيري از شاخصه  حركت، عقل، اختيار و اراده، آزادي و مسئوليت و آگاهي
صدرا اين تصور را كه   هاي آدمي است. مالّ  توانمنديحركت خردمندانه و تعيين استراتژي آن از 

كند كه به عدد افراد انساني، انواع   مي تأكيدداند و   ي افراد به يك نوع منحصر است، اشتباه مي  همه
كند، واقعيت   انسان وجود دارد. انسان، جنس است، نه نوع؛ زيرا فيلسوفي كه انسان را مطالعه مي

تواند باور كند كه   شود. او نمي  چه انسانيت ناميده مي  اند به ملكاتش و آند  انسان را وابسته مي
گويد به عدد افراد انسان، انواع مختلف از آن   ي افراد انسان، منحصر در يك نوع باشند؛ لذا مي  همه

 مباني انسان شناسي

 حركت

 عقل

 اختيار و اراده

 آزادي

 مسؤوليت و آگاهي
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 وجود دارند.
كنند و   يهاي بالقوه هستند؛ يعني بعضي از افراد به آن دست پيدا م  هاي انساني، ارزش  ارزش

الصورة، صورة انسان و القلب «تعبير اميرمؤمنان:   رسند. به  هاي واقعي نمي  برخي ديگر نيز به ارزش
 -پلنگ، خوك يا گرگ  -؛ يعني شكل، شكل انسان است، اما باطنش، باطن يك درنده »حيوان

متناسب با  كه باطن  ، سيرت حيواني است. اما اين  است. صورت، صورت انساني است، اما سيرت
و  191-190: 1389ي افراد مردم چنين نيست (ثبوت،   ظاهر باشد، يعني واقعاً انسان باشد، در همه

 ).235-221: 1364مطهري، 
وگو   وگويي، انسان است؛ وقتي بدانيم انسان داراي انواع متكثر است، گفت  ركن اصلي هر گفت

 تر باشد.  ه واقعيت او نزديكبا هر انساني را با رويكردي دنبال خواهيم كرد كه ب
شناسي فيلسوفان سياسي انعكاس يافته است. مثال نگاه هابزي، انسان   تفسير از انسان، در انسان

دهد كه او فقط به يك بعد انسان نگريسته و آن را   پندارد؛ اين پندار نشان مي  ديگر مي  را گرگ يك
مانده است. جان الك و ژان ژاك روسو و ديگران نيز، ي انواع غافل   در يك نوع دانسته و از بقيه

اند و يك نوع از انواع آدمي را مورد مطالعه و تأمل خويش قرار   هر كدام به يك بعد انسان نگريسته
نيست. مالصدرا انسان را داراي مقام و  شناسي اين  اند. بايد توجه داشت كه تمام حقيقت انسان  داده

داند. وي درجه و مراتب انساني را در   سي، خيالي، فكري و شهودي ميدرجات مختلفي از قبيل ح
ي انساني در نگاه   اند. اولين درجه  بندي كرده است كه بعضي بر بعضي مترتب  ازاي عوالمي طبقه

سر   است. در ديدگاه مالصدرا، انسان تا زماني كه در اين منزل به "ي محسوسات  مرتبه"صدرايي، 
اي است كه در آسمان پرواز   كرمي است كه در بطن زمين قرار دارد؛ يا مانند پروانهبرد، در حكم   مي
رود، در نتيجه خود را هميشه   ي احساس باالتر نمي  ي پرواز از مرتبه  كه درجه  جايي  كند. از آن  مي
باشد، پس داشته  -كه از حس برگرفته  -اندازد؛ چون اگر تخيل و قدرت حفظ تخيل را   خطر مي  به

). 348-347: 1387زند (صدرالمتالهين،   كه بار اول زيان ديد، دوباره خودش را به آتش نمي  از اين
اند؛ از انسان، تفسير   هاي مادي در حسيات توقف يافته  ي سياسي معاصر و متأثر از انديشه  انديشه

كنند و با رويكرد   نده ميشناسي فلسفي بر محسوسات بس  هاي معرفت  كنند؛ در بحث  حسي ارائه مي
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 گيرند.  مادي عامل معنويت را ناديده مي
وگوي موفق   گذاري كرد و گفت  توان براي او سياست  با غفلت از ساير ابعاد انساني نمي

 "ي تخيل  مرتبه"ي دوم كه   ي محسوسات به مرتبه  الملل را جاري نمود. مالصدرا بعد از مرتبه بين
مقدار پرنده   برد، شأني به  سر مي  ي تخيل به  كند مادامي كه انسان در مرتبه  مياست، پرداخته و اعالم 

اي   دهد كه پرنده وقتي از نقطه  و ديگر حيوانات چهارپا را دارد؛ مالصدرا در مقام تعليل توضيح مي
 -ي تخيل   هي دوم يعني درج  مرتبه  گردد؛ زيرا به  بيند، از آن دور شده و ديگر باز نمي  اي مي  ضربه

دست يافته است. در خيال، صورت خطر  -حفظ صورت متخيل بعد از رويارويي با حواس است 
سر   كند. مالصدرا آدمي را تا زماني كه در اين منزل به  ي اول را حفظ كرده و دوباره خطر نمي  مرتبه

يك بار زيان ديده،  داند. چنين انساني از چيزي كه  ي بهيمي ناقص مي  برد، تنها حائز درجه  مي
يابد كه بايد از آن دوري جويد يا خير   گريزد و تا از چيزي زياني تجربه نكرده باشد، درنمي  مي

 (همان).
وگو وجود دارد را درك كنيم و پي ببريم،   هايي كه در ترك گفت  ما اگر ضرر و آسيب

كنيم. از   داده و از آن حراست مي دست هم  به  دهيم؛ بلكه همه دست  نحوي به ترك آن تن نمي  هيچ  به
دار   هاي سياسي ورود پيدا كرده و عهده  پرداز نبايد به عرصه  هاي خيال  نگاه سياست متعاليه، انسان

وگو در هر   پرداز با تخيالت خود، سياست، اقتصاد، جامعه و باب گفت  وگو شوند. انسان خيال  گفت
 كشاند.  بست مي  اي را به بن  زمينه

پرداخته است. وي  "موهومات"ي سوم يعني   صدرا بعد از محسوسات و متخيالت، به درجهمال
داند. اسب، هنگامي كه شيري را   انسان را در اين مرتبه در حكم حيوان كاملي همانند اسب مي

كند. گريز   بيند، ولو براي بار اول هم كه ديده باشد و ضرري نيز به او نرسيده باشد، فرار مي مي
به زياني كه از آن ديده، وابسته نيست؛ بلكه در نهان آن (در  -به شخص خود  -از شير اسب

بيند، دوري   گوسفند نيز بار اول كه گرگ را مي آفرينش شير) برايش يك خطر نهاده شده است.
گريزد.   نمي -تر دارد   ك  تر و هولنا  كه شكل و صورتي بزرگ -جويد. درحالي كه از شتر و گاو  مي

خاطر اين است كه   كند، به  ها فرار نمي  كه از آن  ها نيز گريزان باشد. اين  گر به ظاهر باشد، بايد از آنا
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پايان اشتراك   ي آزار گوسفند وجود ندارد. در اين منزل، انسان با چهار  در طبيعت شتر و گاو، مايه
 دارد (همان).

اي در   طلبانه  هاي جنگ  د، يا انديشهكوبن  اي كاش در ذهن صاحبان قدرت كه بر طبل جنگ مي
آمدهاي غيرقابل   اند، اندكي از خطرات و پي  وگو را بر خودشان بسته  پرورانند و باب گفت  سر مي

بود تا اصراري بر جنگ نداشته باشند؛ افسوس كه سياست را متوهمانه دنبال   ها مي  جبران جنگ
اندازد و برگشت از آن سقوط را   سراشيبي سقوط مي كنند. تدبيرهاي توهمي سياسي، ملتي را به  مي

هاي ديگري كه در   سازد. كافي است تاريخ جنگ جهاني اول و دوم يا جنگ  گاهي غيرممكن مي
كام مرگ   هاي فراواني را به  ها كه انسان  اند را بازخواني كرد. در اين جنگ  جهان اتفاق افتاده

ي   كه به عرصه  ها قبل از اين  قدرت در ميان بوده است. آن اند، اغلب پاي توهمات صاحبان  كشانده
اند. سياست، حكمت است و با عقالنيت سازگار   ي سياست وارد شده  انساني برسند، به حوزه

داند كه هنوز   است، نه با تخيالت و توهمات. سياست متعاليه تمام مراحل يادشده را حيوانيت مي
 يابد:  ي بعد به انسانيت ارتقا مي  مرحله از انسانيت خبري نيست؛ آدمي در

كند كه با   يابد؛ در نتيجه اشيايي را درك مي  بعد از اين مرتبه به عالم انساني ارتقا مي
حس و وهم و تخيل راهي به آن ندارد. بر امور آينده، حالتي همانند خوف و رجا 

از حس و خيال  باشد. اشياي غايب  دارد و اين امر او منحصر در امور سطحي نمي
جاست كه اسم   خواهد. از اين  كند و جاودانگي ابدي را مي  و وهم را درك مي

شود. در حقيقت، اين همان روحي است كه   درستي بر او اطالق مي  انسانيت به
و نفخت فيه من "منسوب به خداوند متعال است و در اين آيه اشاره دارد كه: 

شود و ارواحي را كه   اين عالم بر او باز مي). درهاي ملكوت در 29(حجر:  "روحي
 كند (همان).  ند، مشاهده مي  هاي مادي مجرد  از پوشش اين قالب

رسد و در گام   گانه است كه انسان به درك عقلي مي  در ديدگاه صدرالمتالهين، بعد از مراتب سه
رسد كه ملكوت عالم در   ي عشق مي  گيرد. سپس آدمي به وادي و مرتبه  نخستين انسانيت قرار مي

 گردد.  همين دنياي خاكي براي وي هويدا مي
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طور جامع مطالعه شود، اين   ها، اگر تمام ابعاد انسان به  ها و ملت  وگوي بين دولت  در گفت
وگوها به موفقيت خواهند انجاميد؛ اما اگر انسان صرفاً با نگاه حسي، تخيلي و توهمي (كه   گفت

بست   وگوهاي مذكور به بن  ماكياولي و هابزي و ... است) مطالعه شود، گفتهمان نگاه وبري، 
المللي امروزي مشاهده   وگوهاي بين  بست گفت  توان در بن  ي اين مدعا را مي  خواهند رسيد. نمونه

 اند.  ريزي شده  انجامند كه با مباني مادي پي  دليل به شكست مي  اين  وگوها به  كرد. اين گفت

بيند و تمام ابعاد هستي و چيستي آدمي را مورد   طور جامع مي  متعاليه، انسان را بهحكمت 
اي   اي و فرامنطقه  وگوهاي داخلي، منطقه  دهد؛ لذا اگر انسان را كانون مركزي گفت  مطالعه قرار مي

ميد. ندرت به خشونت خواهد انجا  وگوها متفاوت خواهد بود و به  داد اين گفت  قرار دهيم، برون
وگوها موجب   وگوها نديدن انسانيت انسان است و ترك گفت  بزرگترين چالش اين گفت

وگو با   طور مثال، اگر طالبان در افغانستان به گفت  شود. به  رساندن به جوامع بشري مي  آسيب
ها   دوشي انسان  به  وكشتار و خانه  بسا شاهد اين همه كشت  داد، چه  حكومت مركزي تن مي

 شديم.  نمي
انجامند.   بست و ركود، و در نهايت به فروپاشي مي  حركت و ايستا به بن  وگوهاي بي  گفت

اختيار باشند، برآيند خوشي دربر   االراده و بي  نشانده و مسلوب  وگو اگر دست  هاي گفت طرف
رسيم، بايد توجه   به انسان مي -خواه ناخواه  -وگويي   كه در هر گفت  جايي  نخواهد داشت. از آن

آفريني كند. ابعاد سياسي   تواند نقش  وگوها مي  داشته باشيم كه صرفاً انسان مختار است كه در گفت
تفصيل مورد بحث قرار گرفته است   زايي به  ي اختيار در حكمت متعاليه، توسط دكتر لك  مسأله
رده و موضوع را آگاهانه وگو بايد احساس مسئوليت ك  ). طرفين گفت155-127، 1395زايي،  (لك

 پذيري مخدوش باشد، تمام معاهدات متزلزل خواهند شد.  دنبال كنند؛ اگر مسئوليت

 . غايات و اهداف4,4
ي فلسفي (يعني علت   غايات و اهداف، از علل صدور فعل از فاعل است. در علل چهارگانه

ي علل تقدم دارد؛   بر همه فاعلي، مادي، صوري و غايي) از نظر تجزيه و تحليل عقلي، علت غايي
ي متعاليه   انگيزاند. فلسفه  زيرا علت غايي است كه فاعل را براي انجام كاري بر صدور فعل برمي
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هاي پيراموني و يا فرعي   الغايات آن توحيد است؛ لذا امورات ديگر هدف  محور است و غايت  غايت
 باشند.  اهداف فرعي ميي   شوند. غايات و اهداف دنيوي نيز از جمله  محسوب مي

افزايي   ي متعاليه همانند حكمت متعاليه در پي آن است كه نفس انسان را از طريق معرفت  فلسفه
). تمام اهداف و غايات 26-23: 1، ج1383به حقايق موجودات، به استكمال برساند (مالصدرا، 

ي متعاليه، فقه را   فلسفه دنيوي سياست متعاليه، همان اهداف و غايات دنيوي حكومت ديني هستند.
رسد و   محور حكمت عملي خود قرار داده است. مالصدرا از مباحث نبوت به مبحث سياست مي

محور نباشد، با بحث نبوت   كند. اگر فيلسوفي شريعت  بعد از پايان نبوت، بر واليت ائمه تصريح مي
 و امامت كاري نخواهد داشت.

شود   ذيل حديثي از امام صادق(ع) از حضرت سوال مي، لحجةا ، در كتاباصول كافيدر شرح 
كننده ادامه   دهند: خير. سوال  كه آيا ممكن است زمين باشد و امامي در آن نباشد؟ حضرت پاسخ مي

ها   كه يكي از آن  فرمايد: خير؛ جز آن  شود؟ حضرت مي  دهد كه آيا دو امام در يك زمان مي  مي
ي امامت پرداخته و   بيان آراي شيعه و غيرشيعه در مسأله  بهخاموش باشد. مالصدرا، به تفصيل 

شدن   ي هر يك را نقد و بررسي كرده است. وي به ضرورت امام در روي زمين پس از منقضي  ادله
زمان نبوت تصريح كرده است. امام از نظر مالصدرا امامي است كه تمامي امت (چه پيشينيان و چه 

آهنگي دارند؛ اختالف امت حول   در خور اعتنا نيستند، اتفاق و همپسينيان) جز افرادي اندك كه 
اين مسأله است كه آيا نصب و گماشتن امام از جهت شنيدن (روايت) و يا از جهت عقل بر عهده 

تر از   سنت و بيش  ي خداوند است. نخستين، مذهب تمامي اهل  ما است يا از جهت عقل بر عهده
حظ و كعبي و ابوالحسن بصري است؛ سوم، مذهب شيعه كه معتزليان است؛ دوم، مذهب جا

 ). 137-136: 1381زايي،   نقل از لك  ، به1384باشد (مالصدرا،   مي رحمت الهي بر آنان باد،
ي متعاليه، واليت مجتهدان بعد از واليت ائمه(ع) نافذ است. صدرالمتألّهين به   از نگاه فلسفه

: 1360جتهدان در آثار خود تصريح دارد. (صدرالمتألّهين، واليت سياسي پيامبران، ائمه(ع) و م
) وي بر آن است كه ادعاهاي خود را به تأييد شريعت برساند؛ لذا قول 382-376صص 

را مورد اشاره قرار داده و آن را در راستاي مدعاي » األخرة الدنيا مزرعة«رسول(ص) كه فرمود 
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ي حسيه   رد مالمت نيست، بلكه حفظ آن را كه نشئهكند. دنيا در نگاه مالصدرا مو  خود تفسير مي
داند. در نگاه صدرايي، دنيا جوالنگاه و   و آن را تبعيت از دين مي است، براي انسان ضروري دانسته

 سوي حق است.  اي براي سير و سلوك به  وسيله
مثل  معاش مردم شود؛ تأمينچيزي كه موجب  اهداف دنيوي سياست متعاليه عبارتند از هر آن

چون امنيت شغلي، مالي، جاني، عرضي و ... . حكومت در اين رويكرد   امنيت با تمام ابعاد آن، هم
تواند عمل كند. پس موكل   وكيل و امين مردم است؛ وكيل در راستاي مصلحت موكِّل خود فقط مي

يه در امور دنيوي، تواند از عملكرد وكالي خود انتقاد كند و يا آنان را عزل نمايد. سياست متعال  مي
ي دامداري، كشاورزي، صنعتي، علمي، اجتماعي، فرهنگي   دنبال توسعه است؛ مثل توسعه  سخت به

طور كه نظام تكوين، نهادي ناآرام و هميشه در حركت است، نظام   و.. . طبق حركت جوهري، همان
دنيايي، اعتقادي و اخروي داشته هاي متنوع   توانند هدف  وگوها مي  باشد. گفت  سياسي نيز چنين مي

توانند اقتصادي، سياسي، نظامي، امنيتي، اجتماعي و تمدني باشند.   هاي دنيايي مي  باشند؛ هدف
وگوها نيز   دهند. اهداف گفت  هاي تديني را شكل مي  اهداف اعتقادي و اخروي نيز هدف

 است.وگوه  انداز گفت  ي چشم  كننده  ها و روشن  ي آن  دهنده  شكل

 گيري  نتيجه
وگوهاي ايران و جهان عرب را ارتقا   دنبال تبيين فرآيندي بود كه بتواند گفت  ي حاضر به  مقاله

هاي كالمي، فقهي و   گشايي كند. نويسنده معتقد است گفتمان  هاي آن گره  بست  بخشيده و از بن
ر اين ميان نيز فرقي بين مكاتب تمدني از كارآمدي و ظرفيت الزم براي اين امر برخوردار نيستند؛ د

توانند   كالمي مختلف نيست؛ چراكه هر يك از مكاتب اشعري، معتزلي، عدليه و اماميه صرفاً مي
هايي هست   ها، چالش  كه در درون اين گفتمان  ها و مباحث خود را پوشش دهند. مضافاً اين  گفتمان
 الش بكشند.توانند گفتمان ايران و جهان عرب را نيز به چ  كه مي

هاي فقهي، كالمي و تمدني مورد   اين مقاله، گفتمان عرفاني و فلسفي را در مقايسه با گفتمان
يزي بنياني   اي براي پي  العاده  هاي فوق  ويژه حكمت متعاليه را واجد ظرفيت  قرار داده و به تأكيد

مندي   كند. توان  ي ميوگوهاي سازنده ميان ايران و جهان عرب معرف  پايدار براي پيشبرد گفت
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تواند موضوعات وسيعي را پوشش   است كه مي دليل مباني اين مكتب و قلمرو وسيعي  يادشده به
 ي متعاليه،  شناسي فلسفه  شناسي و فرجام  شناسي، انسان  شناسي، معرفت  مباني هستي شمولي  جهاندهد. 

وگوي   كارگيري در گفت  گفتمان مبنايي براي بهعنوان يك   اي به آن بخشيده و آن را به  ظرفيت ويژه
 بين ايران و جهان عرب توانمند ساخته است.
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