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Abstract
The present study seeks to answer if Sadraii Theosophy is eligible for political doctrine and if
there is such a concept as transcendent political theosophy. In order to answer the above
questions, two viewpoints for and against the feasibility of political wisdom were classified.
The results of this research study conducted by descriptive analysis shows that infeasibility in
a sense and also feasibility in some aspects of political wisdom in transcendent theosophy are
both truly acceptable. The infeasibility of political wisdom in the sense of infeasibility of
political arguments and political philosophy in the works of Mulla Sadra is rejected because
even those who believe in the theory of decline admit that Mulla Sadra has briefly mentioned
some political arguments and it is not merely the repetition of former thoughts although he
has made use of previous works. Therefore, the infeasibility of political wisdom in the sense
of the infeasibility of inferring principles of politics and political philosophy from
transcendent theosophy is admitted because we cannot conclude certain political tenets and
viewpoints based on mere metaphysical principles, but rather they are not exclusively
compatible with certain time, place, and condition. Hence, feasibility in its first sense, that is
to say having political arguments in the works of Mulla Sadra is accepted. Yet, feasibility in
its second sense, that is the potential of transcendent theosophy to infer a comprehensive
political philosophy is admitted only when it is proved that certain philosophical principles
are associated with a special political system; otherwise, two or more contradictory political
philosophies might be extracted from identical principles.

Keywords: Feasibility of Wisdom, Infeasibility of Wisdom, Transcendent Theosophy,
Political Philosophy, Political Wisdom
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چکیده
هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا حكمت صدرایى واجد اندیشه سیاسی است؟ و میتوان از حكمت سیاسی
متعالیه سخن گفت یا خیر؟ در راستای پاسخ به این پرسش ،دیدگاههای رقیب ذیل دو گروه قائالن به عدم امكان خردورزی سیاسی و
قائالن به امكان خردورزی سیاسی دستهبندى گردید .نتایج پژوهش که به روش توصیفی -تحلیل انجام شد ،حاکی از آن است که امتناع
به یک معنا و امكان نیز در یک ساحت از خردورزی سیاسی در حكمت متعالیه درست و پذیرفتنی است .امتناع خردورزی سیاسی به
معنای امتناع وجود مباحث سیاست و فلسفه سیاسی در آثار مالصدرا ،پذیرفته نیست ،چون حتی قایالن به انحطاط هم به وجود برخی
اشارات مختصر در آثار مالصدرا اذعان داشته و بنا به نظر ایشان ،این مطالب صرفا تكرار مباحث پیشینیان نیست ،اگرچه مالصدرا از آثار
گذشتگان تغذیه کرده است .امتناع خردورزی سیاسی در معنای امتناع استخراج مبانی سیاست و فلسفه سیاسی از حكمت متعالیه،
پذیرفتنی است ،چون از اصول متافیزیكی صرف نمی توان مبانی و دیدگاه سیاسی خاصی را نتیجه گرفت ،بلكه اصول متافیزیكی قابل
تطبیق انحصارى بر زمان و مكان و شرایط خاص نیست .امكان در ساحت نخست آن ،یعنى وجود مباحث سیاسی در آثار صدرا ،پذیرفته
است .امكان در ساحت دوم ،به معنای ظرفیت حكمت متعالیه برای استخراج یک فلسفه سیاسی منسجم ،تنها هنگامى پذیرفتنى است
که ثابت شود اصول و مبانى فلسفى خاص فقط با نظام سیاسى ویژهاى منطقاً ارتباط دارد ،وگرنه مىتوان دو یا چند فلسفه سیاسى کامال
متضاد را از اصول واحدى استنتاج کرد.
واژههای کلیدی :امكان خردورزی ،امتناع خردورزی ،حكمت متعالیه ،فلسفه سیاسی ،مالصدرا ،خردورزی سیاسی
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 .1مقدمه
بحث از خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه ،پرسشهاى چالش برانگیزى در منظومه فکرى
نوصدرائى پديد آورده است.اين پرسشها زمینه را برای ظهور و بروز دو رويکرد متفاوت ،يعنی
امکان و امتناع خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه گشوده است.
آغاز سلسله مباحث امتناع خردورزی را میتوان در بحثهای آقای آرامش دوستدار 1تحت عنوان
نظريه «امتناع تفکر در فرهنگ دينی» پی گرفت ،که بعدها سیدجواد طباطبايی 2بحث را با عنوان
انحطاط تفکر سیاسی در کتاب «زوال انديشه سیاسی در ايران» ساخت و پرداخت کرد.
در جبهه مقابل نیز ،به همت آقای شريف لکزايی 3و دوستان در پژوهشکده علوم و انديشه
سیاسی در ضمن کتابها و مقاالتی به بحث امکان تفکر سیاسی و طرح آن براساس مبانی متافیزيکی
صدرايی پرداختند که از جمله مهمترين اين تالشها ،کتاب «دوام انديشه سیاسی در ايران» اثر
سیدمحمدناصر تقوی 4میباشد که در نقد کتاب «زوال انديشه سیاسی» نگاشته است.به دلیل وجود
رويکردهای متعدد و متضاد ،تبیینى نظاموار و به دور از پیشداوری ،در بستر ارجاعات و استنادات
الزم

مىنمود.

بدين ترتیب ،پرسش بنیادين پژوهش حاضر عبارت است از اينکه :آيا حکمت صدرايى واجد
انديشه سیاسی است؟ و میتوان از حکمت سیاسی متعالیه سخن گفت يا خیر؟
در راستای پاسخ به اين پرسش ،ديدگاههای رقیب را ذيل دو گروه قائالن به عدم امکان
خردورزی سیاسی و قائالن به امکان خردورزی سیاسی دستهبندى کرديم .در گروه نخست ،ادعای
 .1آرامش دوستدار (متولد  .)1311فیلسوف و روشنفکر ايرانی و مولف کتاب «امتناع تفکر در فرهنگ دينی».
 .2سیدجواد طباطبايی (متولد  .)1324استاد و پژوهشگر ايرانی در زمینه فلسفه ،تاريخ ،سیاست و مولف کتاب «زوال انديشه
سیاسی در ايران».
 .3دکتر شريف لکزايی  ،دانشيار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و انديشه ی سیاسی و دارای آثار بسیاری در حوزه
فلسفه سیاسی.
 .4سیدمحمدناصر تقوی (متولد  .)1341دکتری انديشه سیاسی ،عضو هیئت علمی انستیتو الهیات صلح آلمان و مولف کتاب
«دوام انديشه سیاسی».
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عدم امکان خردورزی را با دو بیان ،يعنی ادعای تاريخی انحطاط و ادعای منطقی امتناع ،طرح و
بررسی نموديم .در گروه دوم نیز ،ادعای امکان خردورزی را در چند ساحت مطرح نموده و به
بررسی آنها پرداختیم.

 .2عدم امکان خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه
پیشتر يادآور شديم که ادعای عدم امکان خردورزی را با دو بیان ،يعنی بیان تاريخی انحطاط
و بیان منطقی امتناع میتوان طرح و بررسی نمود .البته گاهی در کاربردى نادقیق ،هر يک از اين دو
اصطالح انحطاط و امتناع انديشه سیاسی به صورت جايگزين ديگری به کار میرود.
با استانداردى دقیقتر ،اين جايگزينی نه تغییر نام صوری و اسمی ،بلکه يک گزينه محتوايی
است .شرايط امتناع مبیّن حالت و وضعیتی است که انديشه سیاسی به دلیل عوامل درونی و ذاتی
دچار بنبست و زوال می شود و اساسا چون آفت انديشه سیاسی در اسالم و ايران در جوف آن
مندرج است ،حرکتی قصری و انحطاطی منتهی به زوال دارد .اما در وضعیت رکود و انحطاط،
عوامل بازدارنده و کندکننده حرکت و رشد انديشه سیاسی ،عواملی بیرونی و عارضی هستند که
خود را از بیرون بر انديشه سیاسی تحمیل و آن را دچار بحران و کندی مىکنند (تقوی:1334 ،
ص .)221از اينرو انحطاط و امتناع خردورزی را ذيل دو بیان مجزا طرح و بررسی مینمايیم.
 .1-2بیان تاریخی :انحطاط خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه

برخی از انديشمندان با روش و مبانی خاص خويش قائل به فقدان انديشه و فلسفه سیاسی در
آثار صدرالمتالهین هستند و اظهارنظرهای صورت گرفته در مورد ابعاد سیاسی حکمت متعالیه را
غیرقابل اعتناء میدانند.

در رأس اين گروه ،سید جواد طباطبايی قرار دارد که با توجه به شاخص فلسفه سیاسی يونان،
مباحث مطرح در آثار صدرالمتالهین را کم اهمیت و مربوط به دوره اوج انحطاط انديشه سیاسی در
ايران میداند .عین عبارت ايشان چنین است:
«صدرالدين شیرازی در نوشتههای خود ،تنها يک بار ،در بخش پايانی کتاب «مبدأ
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و معاد» ،خالصهای درباره سیاست آورده است و در اين امر ،راهنمای او ،بخش
پايانی کتاب «الهیات شفاء» ابن سینا بوده که در آن سیاست و نبوات با نظری به
تفسیر نوافالطونی «جمهور» و «نوامیس» افالطون آورده شده ،اما جالب توجه است
که به رغم همسانی بحث صدرالدين شیرازی با سخن ابن سینا و جايگاه واحدی
که اين دو بحث در منظومه فلسفی آن دو فیلسوف دارد ،صدرالدين شیرازی ،در
بحث مربوط به ماهیت و اقسام مدينه و در بحث مربوط به رياست آن ،مباحث
فارابی را در «آراء اهل مدينه فاضله» و به ويژه «فصول منتزعه» به اجمال میآورد،
بیآنکه سخنی نو در اين باره گفته باشد .آنچه صدرالدين شیرازی ،در نهايت
اجمال ،درباره سیاست آورده ،فاقد کمترين اهمیت است و( »...طباطبايی:1331 ،
ص.)351
نقد و بررسی

الف .اشكال مبنائى :همه ايرادات قائالن به امکان خردورزى سیاسى مستعد نقض مبناى
طباطبائى است (نک :لکزايی :1333 ،ج ،1ص.)41
ب .اشكال بنائى :نويسنده خواسته يا ناخواسته ،حکمت متعالیه را در آثار صدرا محدود کرده
است.
ج .ادعاى نويسنده مبتنى بر استقراى تام نیست ،بلکه حتى استقراى شبه تام هم نیست و تعمیم
ناوارد

است.

د .اشکال ديگر اينکه ،تکرار سخنان فارابی توسط صدرا نشان دهنده پیروی تام و تمام او نیست،
اگرچه صدرا از میراث فلسفه اسالمی تغذيه کرده ،اما در همان حد نمانده است و با نگاه انتقادی
حکمت متعالیه را پیش میبرد )لکزايی :1333 ،ج ،1ص.)51
در واقع از نظر قايالن به امکان و برخالف نظر طباطبايی ،مباحث نظری مالصدرا در خصوص
سیاست نه تنها بیاهمیت نیست که نشانه جلوههايی مهم از انديشه سیاسی اوست ،مباحثی چون
تفاوت بین نبوت ،شريعت و سیاست در «الشواهد الربوبیه» و «المظاهر االلهیه» حکايت از اهمیت و
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جايگاه کلیدی اين مباحث در منظومه معرفتی فلسفی صدرا دارد (تقوی :1334 ،ص.)271
 .2-2بیان منطقی :امتناع خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه

امتناع خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه را میتوان بیانی منطقی و حداکثری از ادعای عدم
امکان خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه به شمار آورد .امتناع خردورزی سیاسی مشترک لفظی
بین دو معناست:
الف .امتناع وجود يا فقدان انديشه و فلسفه سیاسی در آثار مالصدرا
ب .امتناع استخراج فلسفه سیاسی و بايدها و نبايدهای اجتماعی از اصول و مبانی متافیزيکی و
هستیشناختی مالصدرا.

الزم به ذکر است که ،اين بیان منطقی و حداکثری قائل خاصی نداشته و اغلب در سطح حداقلی
با همان عنوان انحطاط و زوال انديشه سیاسی مطرح شده است.

نقد و بررسی

در نقد معنای اول امتناع ،يعنی امتناع وجود يا فقدان انديشه سیاسی در آثار مالصدرا ،میتوان به
ارجاعات و استناداتی از آثار مالصدرا بسنده کرد از جمله :مباحث نبوت و امامت عامه در مشهد
پنجم «الشواهد الربوبیه» (نک :صدرالدين شیرازی :1331 ،ص ،)337-371مسئله قانون و نظم و
حاکمیت جامعه و قانونگذار و شکل حکومت ،مباحث انسان کامل و عارف ربانی و ويژگیهای آن
از قبیل علم غیب ،عصمت و خیرخواهی مطلق و تصرفش در تکوين و تشريع و غیره در مقاالت
اول و دوم «کسر االصنام الجاهلیه» (نک :صدرالدين شیرازی :1331 ،ص ،)31-127نیز ،بخشهای
اصلی «المظاهر االلهیه» و« الواردات القلبیه» و غیره که ضمن مباحث مبدأ و معاد ،مطالبی راجع به
سیاست در آنها ديده میشود.

نکته مهم در ردّ امتناع استخراج فلسفه سیاسی از اصول متافیزيکی مالصدرا اين است که به
اعتقاد برخی از محققان ،نداشتن فلسفه سیاسی و امتناع شکلگیری بايدها و نبايدهای اجتماعی از
اصول متافیزيکی و هستیشناختی مالصدرا ،به معنای عقیم ماندن اين اصول و نیز مباحث الهیات،
فلسفه ،کالم ،معرفتشناسی و غیره صدرا است ،چون فلسفه سیاسی رساندن حقايق متافیزيکی به
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عرصه عمل میباشد.
از سوی ديگر و در مقام دفاع از قول به امتناع استخراج فلسفه سیاسی از اصول متافیزيکی
مالصدرا ،يعنى معناى دوم امتناع مىتوان به مغالطه دانش و ارزش يا استنتاج بايد از هست ،اشاره
کرد .استنتاج بايد از هست يکی از معضالت منطقی حکمت عملی و مشتمل بر مغالطه صوری و
محل مناقشه است .اما با اين حال و در اين مورد خاص به لحاظ مادی نیز اشکال دارد ،چون استنتاج
يک اصل سیاسی خاص از يک اصل متافیزيکی توجیه منطقی ندارد ،زيرا اصول متافیزيکی با طیف
وسیع و حتى متناقضى از شرايط و اصول سیاسی همساز بوده و صدق میکند .مثال نمیتوان از
اصالت وجود به نفع اثبات مشروعیت فالن دستگاه حکومتی بهره برد ،چون همین مطلب با اصالت
ماهیت هم سازگار است.

 .3امکان خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه
ادعای امکان خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه ،با هدف تبیین فلسفه سیاسی متعالیه ،در سه
ساحت 1قابل طرح و بررسی می باشد که عبارتند از:
ساحت اول :ظهور و بروز مباحث سیاسی از طريق بررسی تاريخی آثار مطرح در حکمت متعالیه.
در اين سطح ،قايالن به امکان خردورزی از طريق بررسی تاريخی در آثار مطرح حکمت متعالیه ،با
ارائه شواهد و مستنداتی ادعای ظهور و بروز مباحث سیاسی مینمايند.
ساحت دوم :ظرفیت نظرى حکمت متعالیه برای استخراج و عرضه يک فلسفه سیاسی منسجم.
قايالن به امکان خردورزی سیاسی در سطح دوم با ادعای اينکه حکمت متعالیه ظرفیت استخراج و
عرضه يک فلسفه سیاسی منسجم را دارد ،از اصول و مبانی متافیزيکی مطرح در فلسفه صدرايی،
نتايج سیاسی أخذ میکنند.

 .1اين سطوح از بررسی در نظر قايلین به امکان خردورزی ،با توجه به تقسیمبندی احمد واعظی از نسبت حکمت متعالیه
و سیاست قابل برداشت است (نک :واعظی :1314 ،ص .)3-1
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ساحت سوم :انطباق فلسفه سیاسی متعالیه با دغدغههای سیاسی عصر مدرن .قايالن به امکان
خردورزی سیاسی در اين ساحت ،اصل مدعا را مفروض گرفتهاند و مبتنی بر پیش فرض قبول
حکمت سیاسی متعالیه خواه به معنای وجود فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه ،خواه به معنای
استخراج فلسفه سیاسی از حکمت متعالیه ،در پی بررسی و سنجش میزان انطباق فلسفه سیاسی
متعالیه با دغدغهها و نیازهای سیاسی در جوامع مدرن میباشند .از آنجا که اين گروه با ابتنا بر
پیش فرض قول به امکان خردورزی ،درصدد اثبات مدعای ديگری هستند و سخن گفتن در اين
باب مستلزم تحقیقی ژرف در حوزه فلسفه سیاسی و دغدغههای سیاسی در جوامع مدرن و نیز،
بررسی انطباق اين دو است که از حوزه تحقیق ما خارج بوده و طرح و بررسی آن ،تحقیق و پژوهشی
مجزا میطلبد .بنابراين ،بحث امکان خردورزی را در همان ساحت اول و دوم طرح و بررسی
مینمايیم.

 .1-3ساحت اول :ظهور و بروز مباحث سیاسی در آثار مطرح حکمت متعالیه

برخی از قايالن به امکان خردورزی ،از طريق بررسی تاريخی در آثار فیلسوفان حکمت متعالیه از
جمله مالصدرا ،با تحلیل و بازشناسی وجوه سیاسی حکمت متعالیه ،ادعای ظهور و بروز مباحث
سیاسی مستقل از مباحث متافیزيکی را دارند.
بديهی است که صاحبان اين ادعا بايد از طريق رجوع و تفحص در آثار مکتوب مالصدرا،
مستنداتی را از فلسفه صدرايی ،برای اثبات مدعای خويش ارائه کنند .البته طبیعی است که اين
مدعای حداکثری در نگاه اول و با آشنايی و مطالعه اجمالی آثار مالصدرا ،با مخالفت جدی روبرو
شود ،چون او مباحث سیاسی را به مقدار اندک مطرح کرده و اظهارات اين قايالن ،فاقد کمترين
استناد به آثار مالصدرا است.
با اين حال نبايد از اظهارات صريح و گرچه اندک مالصدرا در علم سیاست غافل شد ،چون
صدرا در جای جای کتاب «األسفار األربعه» ،ذيل مفاهیم و مباحثی که کارکرد سیاسی دارند از قبیل:
حکمت ،نبوت ،شريعت ،عدالت ،قدرت ،سعادت وغیره به مباحث و موضوعات سیاسی اشاره کرده
است (برای نمونه نک :صدرالدين شیرازی1131 ،م ،ج :1ص232 ،3 ،3 ،1؛ ج :2ص،223 ،134
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351 ،325 ،241 ،223؛ ج :3ص125 ،11؛ ج :4ص132 ،113؛ ج :3ص3؛ ج :7ص،11 ،43 ،24 ،7
327 ،233؛ ج :1ص 1)212 ،12و نیز ،آغاز «شرح الهدايه األثیريه» (نک :صدرالدين شیرازی،
1422ق :ص )3-11ذيل بخش حکمت مدنی ،به عنوان يکی از اقسام حکمت عملی در برابر
حکمت نظری ،به سیاست توجه کرده و به پیشینه مباحث سیاسی آگاهی داشته است.
در «المظاهر االلهیه» نیز ،ضمن بحث سیر تکاملی به سوی آخرت و وصول به خداوند ،مرحله
سوم حکمت عملی را اداره جامعه مدنی و سیاسی و نهادهای اجتماعی آن دانسته و برای دانش
مربوط بدان ،يعنی دانش سیاسی جايگاه خاصی قايل است (نک :صدرالدين شیرازی:1337 ،
ص .)14
شاهد مثالهايی از مباحث مربوط به انديشه سیاسی در ديگر آثار مالصدرا نیز موجود است
همچون :بحث نبوات و واليات و رابطه شريعت و سیاست که در مشهد پنجم «الشواهد الربوبیه»
(نک :صدرالدين شیرازی : 1331 ،ص )337-371قابل پیگیری است .نمونه ديگر ،رساله «کسر
االصنام الجاهلیه» است (نک :شیرازی :1331 ،ص )31-127که در بحث رهبری و رياست
مدينه فاضله و نکوهش علمای درباری و شکستن بتهای جاهلیت و ريشهکن نمودن گمراهی و
فساد از جامعه قابل توجه است .مقاله چهارم «المبدأ و المعاد» (نک :صدرالدين شیرازی: 1354 ،
ص ،)437-512نیز مشتمل بر مهمترين عناصر تفکر سیاسی مالصدرا است .همچنین رساله «سه
اصل» (نک :صدرالدين شیرازی :1341 ،ص  )13-23که در نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر
خويش تألیف نموده و بسیاری موارد ديگر که از فحص دقیق مجموعه آثار صدرا قابل دستیابی
میباشد.
بدين ترتیب ،میتوان از کلمات و اصول فلسفی مالصدرا پاسخ بسیاری از مسائل فلسفه سیاسی
را دريافت کرد و اين به معنی نفی نظريه آن دسته از نويسندگانی است که مدعیاند مالصدرا به

 .1مفاهیم و مباحث سیاسی مطرح شده در کتاب «اسفار اربعه» از طريق فهرست موضوعی کتاب «الحکمه المتعالیه فی
االسفار االربعه» نوشته سیدمحسن میری و محمدجعفر علمی قابل پیگیری است.
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مسائل سیاسی ،اجتماعی و امور معاش هرگز توجه نشان نداده و يکسره به مباحث الهیات و
مابعدالطبیعه پرداخته است )طوسی :1313 ،ص .)41
نقد و بررسی

در بررسی اجمالی مدعای قايالن به امکان خردورزی در ساحت اول ،می توان گفت ادعای
ايشان به همین صورت حداقلی ،يعنی وجود مقدار اندک مباحث سیاسی در آثار مالصدرا ،قابل انکار
نیست ،نه اينکه آثار وی را مشحون از مبانی سیاست و عناصر فلسفه سیاسی بینگاريم ،چون
پرداختن يک نظريه سیاسى و مالزماتش کجا و وجود نکات و مباحثى در باب سیاست کجا؟
حداکثر چیزى که مىتوان يافت ،عبارات پراکنده و منتقدانه صدرا از وضع جامعه و مردم زمانه
است که گوياى توجه او به آسیبهای اجتماعی و اخالقی زمان خويش بوده ،چندان که اصالح
مشکالت را در سامان دادن به اليههای عمیقتر جامعه جستجو میکرده ،به همین جهت ،اولويت
برنامه اصالحات او سیاسی نبوده است (طوسی :1313 ،ص .)43
با اين حال ،اگرچه مسائل سیاسی دغدغه اصلی صدرا نبوده و بنیاد توجه خويش را به مسايل
اصلیتر در فلسفه و الهیات بالمعنی االخص معطوف نموده است ،اما همین اشارات جزئی و مختصر
به سیاست در آثار مالصدرا ،برای پشتیبانى از نظريه امکان خردورزى در ساحت اول ،کافی و
پذيرفتنی است.

 .2-3ساحت دوم :ظرفیت حکمت متعالیه برای استخراج و عرضه یک فلسفه سیاسی منسجم

قايلین به امکان در ساحت دوم با بررسی ظرفیت حکمت متعالیه ،آن را برای عرضه و استخراج
يک فلسفه سیاسی منسجم کافی میدانند ،به باور ايشان ،حتی اگرچه صدرالمتألهین موفق به تأسیس
حکمت سیاسی متعالیه نشده باشد ،در حوزه سیاست میتوان با افزايش ظرفیت حکمت متعالیه و
ارائه تحلیلهاى مبتنى بر اصول فلسفه صدرايى به حکمت سیاسی متعالیه دست يافت.
اگرچه در اين ساحت ،مدعای قايلین به امکان حالت تعديليافتهتری از ساحت اول است ،اما
در میان ايشان ،گاه با دعاوی حداکثری همه نوآوریهای صدرالمتألهین و ديگر فیلسوفان صدرايی
را در تنقیح فلسفه سیاسی متعالیه موثر میدانند و گاه تنها به تأثیر برخی از اين اصول در حوزه

امکان و امتناع خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه

02

سیاست میپردازند.
بنابراين ،در خصوص اينکه کدام يک از اصول حکمت متعالیه نقش بنیادينى براى تأسیس و
تنقیح فلسفه سیاسى ايفا مىکنند ،اختالف نظر و جود دارد .معموال مقاالت نگاشته شده در حوزه
امکان خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه و مجموعه مقاالت پروژه کالن سیاست متعالیه از منظر
حکمت متعالیه با مديريت آقای لکزايی و ديگران ،با هدف تبیین ظرفیتهای حکمت متعالیه
برای ورود به حوزه سیاست و فلسفه سیاسی طراحی و نگاشته شدهاند .به طور مثال عابدی 1با تاکید
بر رويکردی که صدرالمتألهین در پايان بحث علت و معلول اسفار مطرح کرده و با ارجاع علیت
به تشأن ،يعنی مستقل نديدن پديدهها از جمله انسان ،جهان ،فقر و وابستگی آنها به خدای متعال،
امکان تأسیس و پرداخت يک فلسفه سیاسی متعالی را کامال درست میداند (عابدی :1333 ،ج،1
ص.)31-71
از نظر اين گروه ،عناصر فلسفه سیاسی از جمله بررسی وجود شناختی انسان ،نقش انسان در
جامعه و تاثیر جامعه بر شکلگیری شخصیت انسان ،عدالت فردی و اجتماعی ،آزادی ،تکلیف،
مسئولیت انسان ،نقش دين و شريعت در جامعه و سیاست ،مالکات اخالقی و فضايل فردی و جمعی
و رابطه آنها با حیات سیاسی ،جامعه فاضله و نقد جامعه غیرفاضله ،نقد نظامهای ناهنجار و آفات
سیاسی و اجتماعی از کلمات و اصول فلسفی مالصدرا قابل استخراج و دريافت است .چنانکه
گفتهاند:
« ...از مباحث وجودشناسی حکمت متعالیه که از مقولههای اصالت وجود ،تشکیک
خاص مراتب وجود و اشتراک معنوی وجود تشکیل شده ،پاسخ بسیاری از ابهامات
در باب فلسفه سیاسی متعالیه را میتوان به دست آورد .اين فلسفه ماهیات را اعتباری
دانسته و اصالت را به وجود میدهد .از طرفی نیز میدانیم که اين فلسفه همه تعینها
را اعتباری میداند ،و نه تنها همه جواهر و اعراض-که برای بسیاری از مردم از
 .1احمد عابدی (متولد  ،)1331استاد حوزه و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه قم.
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اصالت برخوردارند  -را اعتباری دانسته ،بلکه حتی مفاهیم مورد استفاده در علوم
سیاسی ،از قبیل رياست و رعیّت ،سلطه و اطاعت و ساير مؤلفههای يک حکومت را
اموری اعتباری دانسته است .اصالت وجود در واقع نوعی وحدت و پیوند در کل
نظام ايجاد کرده و همچون نخ تسبیحی همه اجزای حاکمیت را متصل به يکديگر
معرفی میکند .اگر تشکیک خاص مراتب وجود به درستی تحلیل شود ،عالوه بر
نگرش وحدتگرا بین رأس و قاعده حکومت و انسجام بین حکومت و مردم،
میتواند کثرتگرايی در نظام سیاسی ،در عین حفظ وحدت آن را توجیه کند .اين
نظريه از طرفی کثرتهای عَرَضی و اختالف آراء و سلیقههای مختلف و تنوع احزاب
و گروهها را پذيرفته ،و در عین حال با يک وحدت متعالی طولی و تشکیکی آن ها را
در يک جهت و هدف کلی قرار میدهد» (عابدی :1333 ،ج ،1ص.)71-71
نقد و بررسی

در نقد مدعای قايلین به امکان خردورزی در سطح دوم ،يعنی امکان استخراج فلسفه سیاسی از
حکمت متعالیه می توان از نحوه استخراج و دريافت اصول سیاسی از مبانی متافیزيکی اشکال و
سوال نمود ،زيرا بیانات ايشان فقط در حد بیان مدعا بوده و کیفیت آن را منقح نکردهاند.
در واقع ،اين گروه براى گذار از اصول صدرايى به سوى تأسیس فلسفه سیاسى هیچ سازوکار
نظرى يا عملى پیشنهاد نداده و فقط به امکان چنین نظريهاى براساس مباحث صدرايى اکتفاء
کردهاند .از ادعاى امکان تا بیان مکانیزم پرداخت يک نظريه راه صعب العبورى وجود دارد که منقح
نشده است.
به عالوه ،حتى با اغماض از ابهام کیفیت استخراج اصول سیاسی از مبانی متافیزيکی و در
صورت پذيرش آن ،اشکال مهم ترى مطرح مىشود و آن اينکه منطقاً فلسفه سیاسى واحدى را
مىتوان بدون تهافت از دو نظام متافیزيکى کامال متضاد استخراج کرد .مثال بر مبنای هر کدام از
اصالت وجود يا اصالت ماهیت میتوان مشروعیت يک نظام سیاسی را استنباط کرد ،چنانکه اصول
فلسفى واحدى مىتواند مبناى چند فلسفه سیاسى متضاد شود.

02
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با اين حال ،در دفاع از اين رويکرد مىتوان گفت اگر تئورى روششناسانه واسطى طراحى
شود که بر مبناى آن الزاماً هر فلسفه سیاسى خاص ،مبتنى بر اصول فلسفى ويژه بوده و از آن
تخطى نمىکند ،آنگاه استخراج فلسفه سیاسى متعالیه امکانپذير مىشود ،ولی عملیاتى کردن آن
نیازمند پژوهشى بینرشتهاى براى فراهم کردن سازوکار گذار از آن مبانى به نظريه سیاسى خواهد
بود.
در هر صورت ،نکته مهمی که به نفع اين ديدگاه میتوان اشاره کرد ،اين است که میتوان از
اصول هستیشناختی مالصدرا ،آن مبانی سیاسی ای را أخذ و استنباط کرد که با ساير مبادی سیاسی
جزئی مورد اشاره در آثارش متناقض نیست.

 .4نتیجهگیری
با توجه به نقد و بررسی اجمالی رويکردهای مورد بحث در موضوع خردورزی سیاسی ،مىتوان
به نتايج زير دست يافت:
 .1امتناع به يک معنا و امکان نیز در يک ساحت از خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه
درست و پذيرفتنی است.
 . 2امتناع خردورزی سیاسی به معنای امتناع وجود مباحث سیاست و فلسفه سیاسی در آثار
مالصدرا ،پذيرفته نیست ،چون حتی قايالن به انحطاط هم به وجود برخی اشارات مختصر در آثار
مالصدرا اذعان داشته و بنا به نظر ايشان ،اين مطالب صرفا تکرار مباحث پیشینیان نیست ،اگرچه
مالصدرا از آثار گذشتگان تغذيه کرده

است.

 .3امتناع خردورزی سیاسی در معنای امتناع استخراج مبانی سیاست و فلسفه سیاسی از
حکمت متعالیه ،پذيرفتنی است ،چون از اصول متافیزيکی صرف نمیتوان مبانی و ديدگاه سیاسی
خاصی را نتیجه گرفت ،بلکه اصول متافیزيکی قابل تطبیق انحصارى بر زمان و مکان و شرايط
خاص

نیست.

 .4امکان در ساحت نخست آن ،يعنى وجود مباحث سیاسی در آثار صدرا ،پذيرفته

است.

 .5امکان در ساحت دوم ،به معنای ظرفیت حکمت متعالیه برای استخراج يک فلسفه سیاسی
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منسجم ،تنها هنگامى پذيرفتنى است که ثابت شود اصول و مبانى فلسفى خاص فقط با نظام
سیاسى ويژهاى منطقاً ارتباط دارد ،وگرنه مىتوان دو يا چند فلسفه سیاسى کامال متضاد را از اصول
واحدى استنتاج کرد .از اين رو ،اگر اصول سیاست و نظام يکپارچه سیاسی ،همساز با اصول و
مبانی سیاسی اندکی که صدرا به مختصر و بلکه تناوب در برخی آثار خويش آورده است،
استخراج و عرضه شود ،قابل پذيرش است و إال حکمت متعالیه با اصول متافیزيکی و مبانی
هستیشناختی خويش قابلیت استنباط و عرضه اصول و نظامهای سیاسی مختلفی را داراست و
نظامهای مختلف با استنباطهای متفاوت میتوانند مشروعیت خويش را از حکمت متعالیه أخذ
نمايند.

02

امکان و امتناع خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه
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