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Abstract  
The purpose of the present study is to review the perspective of Mullā Sadrā about justice in the realm of 

politics and society with an epistemological approach to transcendental wisdom and mysticism. This 

research dealt with political justice from the view of names and it studied three names of al-'Adl, al-Moqset, 

and al-Halim. All three names with triplet concepts of belonging, substantiation, and creation were 

researched. The research method was descriptive-analytic and the results indicated that Sadrā, according to 

his transcendental philosophy, considers the universe to be the act of God and that the world qualities 

indicate attributes and features of the act of God and the excellent system. Therefore, we should be satisfied 

with the divine act as it is the basis of justice.  
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 1عدالت سیاسی در حکمت متعالیه و عرفان

 1بهرام دلیر

 br.dalir@gmail.com قم، ایران. ؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه،اسالمیاستادیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه . 1
 
 

 چکیده

شناسانه حکمت متعالیه و  سیاست و اجتماع با رویکرد هستیهدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه مالصدرا در مورد عدالت در عالم 
عرفان است. در این پژوهش با رویکرد اسمایی به عدالت سیاسی پرداخته شد و با سه اسم العدل، المقسط و الحلیم مورد مطالعه 

تحلیلی بوده و نتایج  -گانه تعلق، تحقق و تخلق بررسی گردید. روش پژوهش توصیفی قرار گرفت، و هر سه اسم با مفاهیم سه
 و صفات از نشان آن های ویژگی که داند خدا می فعل را هستی حاکی از آن است که صدرا بنا بر فلسفه متعالیه خود، عالم

 بایست به فعل الهی راضی بود؛ چرا که عدل اساس عمل خداوند است.  می .و نظام احسن دارد خداوند فعل های ویژگی
 

 سیاست، عدالت، حکمت متعالیه، عرفان، مالصدرا. های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 0

دولت مکتب متعالیه و عرفان، یک دولت اخالقی، معنوی و عرفانی است، و با تکوین و تشریع پیوند 
ها، به اخالق است، دولت شهوت، دولت خشونت، دولت عدالت، دولت  دارد؛ بازگشت انواع دولت

صلی از اصول اخالقی هستند؛ اگر کسی خواهان مطالعه عدالت حکمت و... هر کدام بر خاسته از ا
متعالیه است، بایستی نخست اخالق متعالیه را مورد مطالعه قرار داده و سپس به مطالعه عدالت متعالیه 

شناسی  نیاز مطالعه عدالت متعالیه به غیر از اخالق، آشنایی کامل با نظام تکوین و هستی بپردازد. البته پیش
طلبد. در رویکردهای رایج دانش سیاسی، قدرت از اخالق، تشریع از  ت متعالیه را نیز میخاص حکم

تکوین، معنویت از قدرت و عدالت از سیاست گسسته و بیگانه است، اما در سیاست متعالیه و بخصوص 
ب ها از یکدیگر، به عدالت سیاست متعالیه آسی اند که جداسازی آن عرفان، همه اینها به هم پیوسته

 اندازد. رساند و آن را از سیاست متعالیه بودن می می
های  عربی است و رویکرد عرفان، سیاست را با حوزه های عرفانی ابن مکتب متعالیه تحت تأثیر اندیشه

کند، که همه  زند و سیاست و دولت در کشور را، از سیاست مملکت انسانی آغاز می یادشده پیوند می
إصالح   التدبیرات اإللهیه فی»الدین عربی کتابی با عنوان  اند. محیی ی خویشها رهبر مملکت وجود انسان

، در عرفان سیاسی دارد که عنوان کتابش شاهدی بر این ادعاست. در باب اول کتاب از «المملکة اإلنسانیة
کند که پادشاه بدن است، تمام ساختار حکومت و اجزای حکمرانی در مملکت را در  ای بحث می خلیفه

های  ق(. عناوین شرح3108 ها را مورد مطالعه قرار داده است )ابن عربی، دن انسان جاری ساخته و آنب
الفتوحات الربانیه فی شرح الدبیرات اإللهیه فی اصالح المملکة »نیز چنین است، مثل « التدبیرات»کتاب 

یرات اإللهیه فی اصالح شرح معانی التدب النفحات القدسیه فی»ق( و 3111)دمشقی میدانی، « االنسانیه
ق(. از منظر حکمت متعالیه و عرفان، مدیریت سیاسی و 3111)دامویی بکری، « المملکة االنسانیه

مدیریت مملکت انسانی خود  ۀشود. اگر انسان از عهد داری از تدبیر مملکت انسانی آغاز می مملکت
  عاجز باشد، در مدیریت کشور نیز ناتوان خواهد بود.

در « آئینه شاهی»آموختگان مکتب حکمت متعالیه است، کتابی با عنوان  که دانشفیض کاشانی 
 گونه دو بر عقل و اینکه عقل ، که مملکت انسانی را مورد تحقیق قرار داده است. از شناخت سیاست نوشته

مکتسب؛ هر کدام را تعریف و کارکردهایش را بیان کرده است؛ از شناخت شرع،  دوم عی،یطب کیی است،
الهی  جناب به جستن مدد چگونگی کند؛ و سرانجام کتابش را به بع، عرف و از خودشناسی بحث میط

 (. 18-31: ص3101 اختصاص داده است و... )فیض کاشانی،
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شناسی،  مباحث وی در آئینه شاهی نیز شاهدی بر این ادعاست که سیاست متعالیه و عرفان، با هستی
مددجویی از حضرت حق در ارتباط است و بخصوص بحث عدالت شناسی و  تکوین، شریعت، نعمت

توان از تکوین، شریعت و اخالق گسسته دانست. تحقیق از عدالت منهای مباحث یاد شده  مالصدرا را نمی
عدل و عدالت از نگاه مالصدرا و »طور قطع تحقیق ناقصی خواهد بود. فرآیند مقاله  در سیاست متعالیه، به

 جاری در نظام تکوین و سپس حوزه اخالق و سرانجام آن را در سیاست مورد مطالعهرا از عدل « عرفان

 دهد.  قرار می
قوت حکمت عملی به حکمت نظری است، همچنین عرفان عملی قوی در گرو عرفان نظری قوی 

باشد و میدان قوی نیز در گرو دیپلماسی قوی است؛ لذا، در چینش مباحث فلسفی و عرفانی، حکمت و  می
تر  فان نظری بر حکمت و عرفان عملی مقدم است. از نظر دانشی پیوند عدالت با اخالق به مراتب روشنعر

شناسی است، چرا که تمام کارگزاران نظام سیاسی انسان هستند و هر کدام  از ارتباط عدالت با هستی
ن خویش ملکه گذار تا ملکه عدالت را در خویشت ملکات اخالقی خاصی دارند، و سیاستمدار و سیاست

نسازد، امکان جاری کردن عدالت در بدنه نظام سیاسی را نخواهد داشت، چون طبق قاعده فلسفی فاقد شئ 
تواند باشد، انسان سیاسی صاحب ملکه عدالت، عدالت را در قلمرو حکمرانی خود جاری  معطی شئ نمی

 کند. و ساری می

 . عدالت در لغت2

این است که گفتارشان و حکمشان مورد رضایت باشد،  عدل از مردمان به»نویسد:  ازهری می
(. حکمرانی عادالنه به دوری کردن از 301، ص0ق: ج3103 )ازهری،« حکمرانی به حق را عدالت گویند

 در که است لفظی ،«الُمَعاَدَلة و الَعَداَلة»باشد. حکمرانی عادالنه دارای مشروعیت است.  إفراط و تفریط می
. رود می بکار هم مورد آن در مساوات، به عدل معنی بودن كینزد اعتبار به و ودهب مساوات معنی و حکم
گاهی و رتیبص با که است ییزهایچ در َعْدل  و... )راغب  احکام مثل رود، می بکار و شود می درك آ

 (.110، ص0ق: ج3111 اصفهانی،
در  بایستی مساوات میگوید، معنایش در عدالت سیاسی  معنایی که راغب اصفهانی برای عدالت می

 در پیتحصیل قدرت سیاسی و توزیع آن، محسوس شهروندان باشد. در تحصیل قدرت همه کسانی که 
طور مساوی استفاده کنند  طور یکسان برخوردار و از آن به های ملی به اند، بایستی از تمام رسانه کسب قدرت

 اشد. و در توزیع قدرت نیز در بین شهروندان باید مساوات حاکم ب
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هایی که در اخالق  دهد. انسان گوید، عدالت را در حوزه اخالق نیز نشان می منظور می معنایی که ابن
 اند. تعدیل قوای نفس انسانی، یک کار عادالنه است )ابن اند، به عدالت رسیده تخلیه، تحلیه و تزکیه کرده

(. صاحبان قدرت سیاسی که در مملکت انسانی خویش ناتوان از اجرای 113ص ،33ق: ج 3131 منظور،
طور که با  عدالت باشند، نباید به عرصه سیاست وارد شوند، که خود و عرصه سیاست را آلوده کنند؛ همان

توان شیشه را پاک کرد. عدالت با کلمات به ظاهر همسو با عدالت، مثل انصاف، ُحسن،  دستمال کثیف نمی
 ق(. 3130اند )عسکری،  ها تصریح کرده ِفداء، متفاوت است و در منابع لغت به آن تفاوت ِقسط،

 عدالت در اصطالح مالصدرا. 7

داند، وی عدل را به  عدالت را در منضبط کردن قوه غضب و شهوت می ۀمالصدرا با راهنمایی دین، قو
ضب و شهوت را در حرکت، سکون، غ ۀمنزله منفذ و ممضی احکام و اشارات عقل نظری دانسته و دو قو

کند. قوه عدل بایسی دیگر قوا را معتدل  قبض، بسط، أخذ و ترک، مطیع و منقاد، حکم قوه عدل معرفی می
 ۀاست. از اعتدال قو  غضب، شجاعت و طرف إفراط آن تهور بوده و تفریط آن ترسویی ۀکند، اعتدال قو

بات، فرونشاندن خشم، وقار و دیگر فضائل باشد زایش، کرم، شهامت، حلم، ث غضب که شجاعت می
شود. در طرف إفراط قوه شجاعت که تهور است، موجب زایش رذائل اخالقی مثل کبر،  اخالقی اتخاذ می

 شود. غیرتی، تحقیری و... تولید می ُعجب و... و در طرف تفریط آن رذائل اخالقی مثل ترسویی، ذلت، بی
یل کند که اعتدل آن به عفت است، طرف إفراط شهوت عیاشی و شهوت را نیز تعد ۀبایستی قو عدل  ۀقو

تفریطش خمودگی است؛ صدور سخاوت، حیاء، صبر، قناعت، ورع، کم طمعی و دیگر فضائل اخالقی از 
اما محصول طرف افراط عفت، حریصی، وقاحت، تبذیر، خودنمایی، هتاکی، تملق، حسد،  عفت است.

دبیر، تیز فکری، خوش ذهنی و... را محصول قوه عقل و حکمت شماتت، و... . مال صدرا ُحسن عدل، ت
 ریداند )فخ داند. در ادامه خوش اخالقی را در تمام قوا به اعتدال و تعدیل طرف إفراط و تفریط قوا می می

أوسطها(. وی بر این باور است که در صورت هرگونه افراط و تفریطی، مکارم اخالق به سرانجام  األمور
  ِإلی َمْغُلوَلة   َیَدَك  َتْجَعْل  ال َو » الله تعالی: قال»که استدالل خود را به این آیه آراسته است، نخواهد رسید 

ِذیَن  َو  قال و اْلَبْسِط  ُکل   َتْبُسْطها ال َو  -ُعُنِقَك   قال و َقواما   ذِلَك  َبْیَن  کاَن  َو  َیْقُتُروا َلْم  َو  ُیْسِرُفوا َلْم  َأْنَفُقوا ِإذا ال 
 ُاء ارِ  َعَلی َأِشد    (.00-03، ص0 ج م:3003 رازی،یش نی)صدرالد «َبْیَنُهْم  ُرَحماءُ  اْلُکف 

مالصدرا عدل و عدالت را بیشتر در مباحث اخالقی مطرح کرده است، و در مقام تبیین عدل و عدالت 
 شهوت قّوه که است آن عدل قّوه اّما و»کند:  چنین بیان می پردازد، وی قوه عدل را به دیگر قوای نفس نیز می
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(. قوه عدل دو قوه شهوت و 01ص :3111 اردکانی، نیی)حس« دارد می نگاه عقل و نید اشاره در را غضب و
آورد. عدالت نیز انسان را به پیروی کردن از عقل و دین  غضب را به پیروی کردن از دین و عقل درمی

 تمام ُحسن به ظاهره صورت در ُحسن چنانکه» کند: دارد. مالصدرا با تمثیل، نظر خود را تبیین می وامی
 حیقب اعضاء از کیی که صورتی در بلکه ست،ین اعضاء تمام قبح به موقوف قبح و گردد، می حاصل اعضاء
 توان تا باشد حسن آن ارکان عیجم که دیبا باطنه صورت در نیهمچن. بود نخواهد ُحسن صورت باشد،

 نیا انیم در عدل قّوه و غضب قّوه شهوت، قّوه علم، قّوه است، چهار رکن باطنی ارکان .است حسن که گفته
 ُحسن شد، حاصل اند، محصوره ریغ اخالق مجامع که ارکان نیا در استواری که صورتی در پس. امور

  (. زیبایی قوای باطنی انسان به قوه عدل اوست.110: ص3111 اردکانی، نیی)حس« رسد می به هم اخالق

 تکوینیعدالت . 0

مایه ُحسن هستی به عدل الهی بوده که در نظام هستی حاکم است.  هستی نظام احسن است، ُبن
ها و زمین  حکم و عدل حضرت حق در آفرینش آسمان»گوید:  صدرالمتألهین در خلقت آسمان و زمین می

تقان است که تصور و تدبیر نیکو و لطف او در نظم هستی و ترکیب و تألیف اجزای جهان چنان استوار و بر إ
توان داشت. نظام هستی موجود یک نظام احسن است؛ شناخت نظام احسن به مالحظه  اشرف از آن نمی

و بخصوص  شود امور جهان و تفکر در چینش و چگونگی ترکیب و مترتب بودن اجزای آن میسر می
 :3111 رازی،یش نیو... )صدرالد ها حرکات آن در منافع تدبر و اتیبا سفل اتیارتباط علو چگونگی

 (.081ص
والیت تکوینی حضرت حق از والیت تشریعی او جدا نیست. امر یا تکوینی و یا تشریعی است، این 

رساند؛ چرا که اگر تفاوتی نداشته باشند، تقسیم به تکوینی و تشریعی  تقسیم متفاوت بودن دو امر را می
رند. مالصدرا به این تقسیم اینگونه تصریح صحیح نخواهد بود، در عین متفاوت بودن، از هم جدایی ندا

شود، امر تکوینی موجب اطاعت و قبول است، مثل اطاعت  امر به تکوینی و تشریعی تقسیم می»دارد که: 
 ُملک و ملکوت )در امر تکوینی جبر حاکم است(؛ برخالف امر تشریعی که امر با واسطه است، یکی

« کنند شوند و برخی دیگر عصیان می کند. برخی مطیع می از إباء و آن را عصیان و دیگری إتیان می
(. اینکه انسان در سرنوشت خود صاحب تاثیر است، در امر تشریعی 31ص :3118)صدرالدین شیرازی، 

ها و نبایدها، انسان بین اطاعت و عصیان مختار است، اما در حوزه تکوین انسان  است؛ یعنی در حوزه باید
 مختار نیست. 
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 ریعیعدالت تش. 5

ناپذیر  اینکه امر تکوینی از امر تشریعی جدا نیست، عدالت تشریعی هم از عدالت تکوینی جدایی
 که بدان»توان ادعای یاد شده را اصطیاد نمود.  است؛ از آثار مکتب حکمت متعالیه و شارحین مکتب او می

 را عقول شهوات و دیبفرما خدمت را بتیغ شهادت که است آن طاعات، جابیا و عیشرا وضع از غرض
 گردد منزجر امور نیا عکس از و شود معقول محسوس و برگردد آخرت به ایدن و کل به جزو و کنند خدمت

: که است گفته حکما از کیی .نشود مآل سوء و عاقبت وخامت موجب و دیاین الزم وبال و ظلم آنکه تا
 خدمت را شهوات عقول شود، برپا جور هرگاه و کنند، می خدمت را عقول شهوات گردد، قائم عدل هرگاه

 (.10: ص3111 اردکانی، نییکنند و... )حس می
هستند، دنیا و آخرت نیز در   عبارات دقیقا  به ادعای یاد شده داللت دارد، که ظاهر و باطن در پیوند

اند که اگر عدل و عدالت حاکم شود، دنیا خادم آخرت خواهد شد و شهوات در خدمت عقول   تعامل
زند، نظم اجتماعی و سیاسی نیز چنین است، یعنی به عدل  بود. نظم هستی را جور و ظلم به هم می خواهند

پاشد و مستلزم  ماند و به جور و ظلم، نظم اجتماعی و سیاسی از هم می نظم اجتماعی برقرار و پایدار می
 شود. فلسفه بعثت در حکمت متعالیه بر این امر داللت دارد.  هرج و مرج می

هاست و نیز تعلیم  کن به چگونگی بعثت پیامبران؛ هدف از بعثت آنان اصالح سالطین برای رعیتنظر 
الله است و همچنین تعلیم قوانین سیاست در  قوانین شریعت جهت حفظ عدالت در بین ملت و خلق

آنچه و هر  قضا و آموزش احکام فقه و امامت و حکمرانی است کشف احکام و منضبط کردن قوانین سیاسی
ن باشد و... اصالح یاد ید اصالح و ایدن هاست، هدایت به سوی اصالح که مایه راهنمایی و هدایت انسان

اعتدال  و کمال کّل  منشأ و جمال کّل  تی که سرچشمه همه نظام هستی و مطلعیشده برسد به حضرت ربوب
 (. 313ص :3111 اوست )صدرالمتألهین،

 عدالت در اخالق. 6

ینکه از اصول اخالقی است، در سایر اصول نیز حضور دارد؛ چرا که عفت نیز عدالت عالوه بر ا
باشد. امام  اعتدالی از افراط و تفریط است و همین طور سایر اصول اخالقی نیز الیه زیرینشان عدالت می

اند، در حدیث اربعین و شرح جنود عقل و جهل به ادعای یاد  خمینی که از مدرسان حکمت متعالیه بوده
 فن علمای که دانست دیبا و»کنند، مبنی بر اینکه عدالت تمام اصول و تمام فضائل است.  ه تصریح میشد

 شجاعت و عّفت، حکمت،: از عبارتند اند که کرده داخل جنس چهار تحت را نفس لیفضا مجموع اخالق
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 «عّفت» ه،یغضب نفس لیفضا از را «شجاعت» اند، دانسته زهیمم ناطقه نفس لتیفض را «حکمت. »عدالت
 چهار نیا به را لیفضا ریسا. اند شمرده ثالث لیفضا لیتعد را «عدالت» و ه،یشهو نفس لیفضا از را

  (.133ص :3100)امام خمینی، « اند کرده ارجاع لتیفض
 از و بر این باورند که عدالت اند ط دانستهیتفر و افراط نیب وسط حد: از اخالقی را عبارت ایشان عدالت

 و هیَنْفس و هیقلب و هیروح و هیظاهر و هیباطن لیفضا تمام مطلقه، عدالت بلکه است؛ هیاخالق لیفضا اّمهات
 لیفضا از است، ریتقص و ُغّلو و طیتفر و افراط نیب وسط حّد  از عبارت که عدالت، پس است و... . هیجسم
 َنُبَود جزوی عدالت: »که است منقول «سیارسطاطال» الشأن میعظ لسوفیف از حتی است؛ تیانسان بزرگ

 ها لتیرذ همه بلکه لت؛یرذ از َنُبَود جزوی -است آن ضد که -جور و ُبَود، ها لتیفض همه بلکه لت؛یفض از
 (. 310ص :3101)امام خمینی،  «ُبَود

 و هیغضب قّوه لیاز تعد است عبارت شجاعت. آن بیتهذ و هیعمل قّوه لیتعد از است عبارت عدالت»
 عبارت آن و است گریید اطالق را عدالت .هیشهو قّوه بیتهذ و لیتعد از است عبارت عفت. آن بیتهذ

(. قوای نظام 310ص :3101)امام خمینی، « هینفس و هیروح و هیظاهر و هیباطن قوای عیجم لیتعد از است
ای از قوای مجریه، مقننه و  شوند و وجود افراط و تفریط در قوه سیاسی نیز به عدل و عدالت تعدیل می
شود. همچنین در سایر اجزای نظام سیاسی اگر عدالت نباشد،  قضائیه، موجب فساد نظام سیاسی می

 الیه عدالت عبد، آراستگی به اسمای حسنای الهی است. شود، منتهی موجب ناکارآمدی سایر اجزاء نیز می
 قرب مقام تا تیعبود نقطه از اگر است، طیتفر و افراط نیب وسط حّد  عدالت، چون که دانست دیبا و»
 تیعبود نقص نقطه از کامل انسان ریس قیطر پس. شود وصل میمستق خط بر م،یکن حّسی لیتمث تیربوب

 (.311ص :3101)امام خمینی، « است معتدل ریس و میمستق خط که است عدالت ت،یربوب عز   کمال تا
که مناقب  شناختی باشدصدرالمتألهین بر این باور است که هر نفس انسانی که جامع مناقب علمی و 

و نیز نفس  أفعال، کتاب حضرت حق، پیامبران و جهان واپسین أسما، الله، شناخت علمی عبارت است از
که عدالتش نامند؛  یادراک و یغضب ،یشهو قوای ریتسخ که عبارت است از یعمل انسانی که دارای مناقب

شده و طالبان ریاست در ضرر آشکاری به سر  م رسیده است و معاند امور یادیعظ فوز چنین نفس انسانی به
 (. 101ص ،3 ج ق:3131 رازی،یش نیبرند )صدرالد می

داند، که با تحصیل عدالت، انسان  مالصدرا کمال نفس انسانی و سعادت آن را در تحصیل عدالت می
وجود دارد، ایستد، ارتباطی که بین نفس و بدن  ها می شود و در مقابل نابرابری صاحب افعال فضیلتی می

شود و هر کدام در مقام غلبه بر دیگری است. اگر لشگر شیطانی  موجب تأثیرپذیری هر کدام از دیگری می
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 ای بیش نخواهد شد و اگر لشگر رحمانی پیروز شود، مملکت غلبه کند، مملکت انسانی مخروبه

، 0 ج م:3003 رازی،یش نیانسانی محل رفت و آمد فرشتگان و از آبادانی برخوردار خواهد شد )صدرالد
 (.300-300ص

همسوترین فضیلت با حقیقت انسان، فضیلت عدالت است که او را از هرگونه افراط و تفریط به دور 
کند. بین فضائل، فضیلت حکمت است که طرف افراط و تفریط ندارد، اما مابقی فضائل دارای جنبه  می

رسند. فضیلت در حد متوسط بین افراط و تفریط  افراطی و تفریطی هستند که به عدالت به حد تعدیل می
 قرار دارد، یعنی طرف افراط و طرف تفریط، فاقد هرگونه فضیلتی است.

 و عفت اند؛ شجاعت، نیک  اعمال یرا که از مباد یانسان اخالق و ینفسان فضائل مالصدرا رؤس
هر کدام از آن سه، طرف افراط و و برای  اند و مجموع آن سه را عبارت از عدالت قرار داده  حکمت دانسته

(. 331-331، ص1 ج م:3003 رازی،یش نیاند )صدرالد اند که هر دو از رذائل اخالقی تفریط بر شمرده
 ،0 ج ق:3131 رازی،یش نیاست )صدرالد  مالصدرا در شواهد نیز به اصول اخالقی و قوای نفسانی پرداخته

 (. 111-110ص

 عدالت در سیاست. 3

توان از عدالت تکوینی، تشریعی، اخالقی، کالمی و بخصوص عدالت قرآنی  نمی عدالت سیاسی را
فرماید: به عدالت داوری  ها مورد مطالعه و پژوهش قرار داد. قرآن کریم می جدا کرد و آن را منفک از آن

 خدا که است چیزی نیکو، حقیقت در. کنید داوری عدالت به، کنید می داوری مردم میان چون و ،»...کنید: 
بایستی عادالنه باشد، سیاست  (. حکمرانی قرآنی 10 :)نساء «بیناست شنوای خدا. دهد می پند آن به را شما

 متعالیه، حکومت عادالنه متعالیه بوده و حکومت جائرانه حکمرانی متدانیه است.
 و زشت کار از و دهد می فرمان خویشاوندان به بخشش و نیکوکاری و دادگری به خدا، حقیقت در»

(. عبد، خلیفه حضرت 08)نحل:« گیرید پند که باشد، دهد می اندرز شما به. دارد بازمی ستم، و ناپسند
بایستی به عدالت امر کند و عدالت را در  کند، عبد نیز می حق است و حضرت حق به عدالت امر می

عنه  ُخلق مستخلفحکمرانی پیشه خود سازد؛ چون خلیفه اوست و فعل و ُخلق خلیفه نبایستی با فعل و 
الله بوده و عبد پیراسته از اسمای حضرت  ناهمسو و ناسازگار باشد. عبد آراسته به اسمای حضرت حق، عبد

خدایا، مرا از کسانی قرار بده که در »الدین عربی، خواهان عدل از خداست:  حق، عبد شیطان است. محیی
 ،3 ق: ج3103عربی،  )ابن« برسد و ترقی یابدتمام عملش قیام به عدل کند و به درجات احسان و نهایتش 
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بایستی خود را متعلق، متحقق و متخلق به عدل  (. یعنی عبد در مقام عمل و در مقام اثبات می111ص
 میسور عدل به گیرد، می صورت... و اندیشگی و حکومت در که هایی کجی کردن خداوندی کند. راست

 و است، نمودن صاف و کردن راست معنی به ضرب باب از مصدر ساختاری، نظر از عدل مفهوم گردد. می
 از که خداست آِن  از مطلق عدل. است بودن منصفانه و عادالنه داوری و دادگر معنی به شرف، باب از

 و است عادل خداوند آید. می بشمار شیعه مذهب اصول از عدل کالم علم در آید. می بشمار خدا صفات
ِذي د،یآفر اعتدال هیپا بر را انسان که چنان است، عدل هیپا بر او کار اَك  َخَلَقَك  ال   کس همان» ،َفَعَدَلَك  َفَسو 
 .«دیبخش سامان را تو گاه آن و کرد درست اعتدال به را تو اندام و دیآفر را تو که

 از کیی به ،-حق اجرای خاطر به -کند می داوری نفر دو انیم عدل به داور عنوان به که کسی گوید وی
 نظام در. شود می منحرف و کند می عدول است، ناحق به که گریید از و دهد می حیصح حکم طرف دو

 خود ملت به نسبت سیاسی قدرت صاحبان دادگری دارد، باور اعتدال، در را عدل معنای اسمائی، سیاسی
باشد  می اسمائی سیاسی نظام مهم های دغدغه از المللی، بین ۀعرص در ها ملت سایر به و داخلی ۀعرص در

 (.101: ص3101)دلیر، 
بخش موفقی داشته باشد، عدل  تواند مزه عدالت را به ملت بچشاند و نقش تعدیل تنها عدلی که می

الهی است و برخورداری صاحبان قدرت سیاسی از عدل الهی که بایستی متعلق، متحقق و متخلق به عدل 
 الهی باشند. 

 قدرت نیازمندی صاحبان اما باشند، می العدل اسم به ازمندین حق، کوی سالکان :العدل به تعلق الف(
قدرت و  لیتحص هنگام به باشد؛ می چندان به اسم العدل دو دارند، که حقوقی شخصیت سیاسی به خاطر

، آنان عنیی توزیع قدرت عدل را پیشه خود سازند؛  و سازند برقرار وندیپ چگونه نام نیا با که ابندیدر اوال 
،یثان و زندیدرآو آن دامن به را خود  گره آن به اول را خودشان. ندینما ادهیپ عدل محل در را نام نیا چگونه ا 
 سازند.  ساری و جاری خود جای در را آن اینکه دوم و بزنند

 و عزل در قدرت، توزیع در داوری نکنند، داوری که نیست روزی قدرت صاحبان :العدل به ب( تحقق
 و لیم معنی به عدل. بود خواهد سوز خانمان نباشد، عادالنه ها داوری این . اگر... و ثروت توزیع ها، نصب

 عدول از است عبارت حکمت و داوری در ستم و جور که گونه آن است، حکمت و داوری در حق به شیگرا
 و جور به شیگرا گریید و حق به شیگرا کیی است، شیگرا و لیم ه،یقض طرف دو هر در عنیی ها؛ آن از

 گاهی را عدل. باشد تواند می مشروعیت پایدارساز عدالت که باوریم این بر ما سیاسی، نظام در باطل است،
 دارد: را تعریف این هم موالنا که اند، دانسته خود جای به خود محل به چیزی هر دادن قرار
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 موضعش اندر وضع چبود عدل»
 را اشجار ده آب چبود دل

 است کردنی قسمت و است قّسام عدل
 

  ناموقعش در وضع چبود ظلم 
 را خار دادن آب چبود ظلم

 «ستین ظلم و نّی  جبر که عجب ای
 تا( )مولوی، بی      

 
 

 
داشت،  سودی نخواهد حکمرانی آنان نگردند، متحقق عدالت و عدل اگر به سیاسی قدرت صاحبان

سیاست متعالیه واگذاری قدرت سیاسی  کارهاست، ترین سخت جمله از محوری عدل رویکرد با حکمرانی
 داند. را برای همه کس روانمی

 اما شوند، متخلق اسم العدل به است که بایسته و شایسته سلوک و سیر سالکان همه: العدل به ج( تخلق
 عدالت به باور توان نمی ادعا به است، دیگران از بیش قدرت صاحبان برای العدل اسم به آراستگی ضرورت

 است این به العدل به شدن متخلق برساند؛ اثبات به را عدالت ادعای تواند می آن به بودن متخلق کرد، کسی
 عدل خداوند از آدمی که گونه همان. دینما لیم گذشت، که ییمعنا همان به و کند دایپ شیگرا حق به که

 او از آنچه در تا خواهد می عدل آدمی از نیز تعالی حق باشد، داشته عادالنه حکم اش درباره که طلبد می
 از رممکنیغ نخواهد، او از رمشروعیغ عنیی کند؛ تیرعا را خواهی عدالت و ییجو عدل جانب خواهد، می

 گردد، ملکه آدمی جان در عدل صفت هرگاه ن،یبنابرا باشد. نداشته را وقوعش انتظار و نکند طلب او
 در ،-منصفانه و عادالنه حکمی -دینما قضاوت و داوری نماید، حکمرانی جهان در آن لهیوس به تواند می

 (.101: ص3101است )دلیر،   دهیگرد متخلق عدل فیشر نام به که است وقت نیا
صاحب قدرت سیاسی مطلوب در نظام سیاسی حکمت متعالیه، انسان آراسته به اسمای حسنای الهی 

داند. در نظام سیاسی  به قدرت سیاسی نمی است که انسان پیراسته از اسمای حسنای الهی را شایسته ورود
بایستی به اسمای حسنای الهی آراسته شود و هم جامعه را به عنوان  متعالی هم صاحب قدرت می

 متعالیه و عالی است، مطلوبش متعال مبدأ که جهت آن از متعالیه اللهی به بار بیاورد. سیاست خلیفة
 را آن و، نماید تأمین را آدمی سعادت و برساند حق به را عبد دست خواهد می که دیگر جهت از و، باشد می
  (.18: ص3101است )دلیر،  دانی، کند می دنبال دنیا در

بر همین اساس بایستی صاحب قدرت به طور طبیعی دوستدار عدل و اهل آن بوده باشد و ستم و اهل 
انی زیبا ببیند، در هنگام دعوت به عدل، آن بیزار و بغض ظالم و جائر را داشته باشد، عدل و عدالت را به آس

لجاجت نشان ندهد، بلکه در هنگام دعوت به عدل و عدالت، منقاد باشد و هنگام دعوت به جور و جنایت، 
(. در حکمت متعالیه 101: ص3111 اردکانی، نییانقیاد نشان ندهد، بلکه سرسختانه مقاومت کند )حس
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اش ویژه انسان متعالی است. در ویژگی دهم و یازدهم  التشمارند، عد صفاتی که برای رئیس اول برمی
 و آن اهل و عدل محّب  طبع حسب به آنکه دهم»رئیس اول به عدل رئیس اول قدرت سیاسی تصریح دارد: 

 آن بر و دارد مرعی انصاف خودش راهلیغ و خودش اهل درباره و، باشد آن اهل و ظلم و جور مبغض
 باشد. آن تدارك مقام در و گردد اندوهناك شود، وارد کسی بر که جوری بر و، دینما بیترغ

 به دعوت در، دینما ادیانق آسانی به شود، دعوت لیجم و ُحسن و عدل به که جا هر در آنکه ازدهمی
: 3111 اردکانی، نیی)حس« نباشد منقاد شود، دعوت حیقب و جور به اگر و نباشد، لجوج و چموش عدل
 تواند عادل باشد. در نبود و عقالنیت بسیار تاکید دارد که عاقل می (. سیاست متعالیه بر عقل11ص

عقل، عدل نیز نخواهد بود، مراد از عقل هم عقل ابزاری نیست، بلکه عقلی است که به عقل فعال مستفیض 
 بوده باشد.

 منفعل عقل بر را آن فّعال عقل گردد، می ضیفا فّعال عقل بر خدا جانب از هرچه آنکه اعتبار به پس،»
 اعلی در و تیانسان مراتب اکمل در انسان نیا است، و... . لسوفیف و ولی و میحک گرداند، می ضیفا او

 واقف انسان نیا و شد، مذکور که نحوی به است، متحد فّعال عقل با ایگو نفسش و است، سعادت درجه
(. کماالت 11-11ص: 3111 اردکانی، نیی)حس« کشاند سعادت به که است ممکن که فعلی هر بر است

 باشد، بعد از آن کماالت اولیه رئیس اول در حکمت متعالیه مربوط به عقل، عقل فعال و عقل مستفاد می
(. 11-11: ص3111 اردکانی، نییگانه است )حس شود که اوصاف دوازده مطلق آغاز می سیرئ هیثانو

ر ذیل اسمای حسنی مورد مطالعه توان در عرفان نظری و عرفان عملی و د عدالت سیاسی در عرفان را می
 گیرد. قرار داد. در ادامه این نکته به صورت اجمال با رویکرد اسمایی مورد مطالعه قرار می

 عرفان و عدالت سیاسی . 8

 شود. الحلیم، بسنده می و المقسط در این بخش، با توجه به اینکه از اسم عدل بحث شد، فقط به اسم

 المقسط معنای الف(

 و حکم داوری، هنگام خداوند که معناست بدین الهی حسنای اسمای از اسمی عنوان به مقسط
 زین را دادگران و دهد می قسط به فرمان و است دادگر خداوند ،«ِباْلِقْسِط  قاِئما  » دارد، عدالت ی،یفرمانروا
هَ  ِإن   َأْقِسُطوا َو  دارد، می دوست ا َو  ،«است کننده ستم قاسط، و داددهنده مقسط،» ،اْلُمْقِسِطیَن  ُیِحب   الل   َأم 

َم  َفکاُنوا اْلقاِسُطوَن   بینی جهان تصحیح صورت در. «دندیگرد دوزخ آتش زمیه ستمکاران» ،َحَطبا   ِلَجَهن 
 دگرگون آنان سیاسی رفتار و عملکرد سیاسی، قدرت به آنان نگاه تصحیح و سیاسی قدرت صاحبان
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 و عدل اقامه در را محبوبیت اسباب و بدانند پروردگار را نزد بودن محبوب در حقیقی محبوبیت شود؛ می
: 3101نخواهیم بود )دلیر،  سیاسی قدرت صاحبان ناحیه از ظلمی شاهد که است وقت آن کنند، باور قسط

 (.101-103ص
هدف احقاق حق را  ،عدل و قسط دو مفهومی است که همگان از بکار بردن آن: تعلق به المقسط .3

دارند، با قطع نظر اینکه به حق باشند و یا نباشند، که بیشتر بار حقوقی دارند، انسان معاصر بیشترین 
، آرزوی دیرینه انسان جاری و ساری شدن آن دو مفهوم به معنای واقعی دنیازمندی را به حقیقت آن دو دار

دانان و  حبان قدرت و باالخص حقوقازمندی همگان و بخصوص صاین .در جوامع بشری بوده است
ن است که آنان را از جمله کسانی قرار دهد که در یقاضیان به مسند قضاوت نشسته، به خدای سبحان در ا

 .ندین او به عدل و داد رفتار نمایاحکام و قوان
د، ریگ ده را از ستمگر در مقام عمل مییدادگر کسی است که داد مظلوم و ستمد: تحقق به المقسط .0

محور ستاندن حق  ،ر باشد، حقیان غیرد و خواه دادگری او به زیان خودش فرجام پذیخواه دادگری او به ز
به هر روی دادگر  .های حزبینه خود محور ستاندن است و نه دیگری و گرایش ،باشدمظلوم از ظالم می

 ،عفو و بخشش فراوان است های ده حق خود را ببخشد. نامینکه ستمدید جانب حق را پاس دارد، مگر ایبا
 مثل بخشیدن صاحبان حق دم در قصاص و مصادیق فراوان دیگر.

با وابستگی حزبی افراطی ممکن نخواهد بود، یا  ،متخلق شدن به اسم المقسط: تخلق به المقسط. 1
 .طور شایسته متخلق به اسم المقسط بوده باشده تواند بنمی ،منافع شخصی برای صاحب قدرت مهم باشد

د، نه حقوق نابحق حزبی و یت نمایشود که حقوق الّله را رعا کسی به نام مقسط و دادگر متخلق می
 ن مردم جاری و ساری خواهد شد. یح در بیطور صحه گروهی، اگر خدایی بوده باشد، قسط ب

 عنای الحلیممب( 

ی دیگری که به حلم به کسر حاء به معنی آهستگی، عقل و بردباری است. حلم به کسر حاء را، اسام
م، شکور و غنی که هر کدام به نوبه خود یمانند، غفور، عل ،باشندقابل دقت می ،همراه اسم حلیم آمده

م وقتی به منصه ظهور یداشته باشند. ابن عربی بر این باور است که صفت حل یتوانند بار سیاسی خاص می
کند و  نکند، البته او را فراموش نمیرسد که خدای قادر و مقتدر مهلت دهد و کسی را مجازات  می

ر پوشش یاندازد و او را ز ر مییتأخبه مجازات او را  ،كیگذارد، بلکه تا مدتی به خاطر بازگشت به کار ن وانمی
دهد تا فضل و کرم را بر او تمام کند، که به نوعی اتمام حجت از ناحیه حق به عبد  ناز و نعمت قرار می



11  0010،  73شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

 نیست حاضر معنای احالم را دنبال کرده است، که آن مد نظر تحقیقباشد، وی سپس حلیم به  می
دارند، اما  را روتوان غلبه به موانع پیش ،صاحبان قدرت سیاسی بردبار (.018، ص1ج تا: عربی، بی )ابن

که  ای طور قطع خرابیه ب ،کنندزدگی در قدرت تصرف میصاحبان قدرت سیاسی که عجوالنه و با شتاب
 .استمهلک  سم   ،د، به راحتی قابل جبران نیست. عجله و شتابزدگی در عرصه سیاسیارنذگبجا می

توانند موانع را از مسیر ملت خود بردارند، عدالت صاحبان قدرت بردبار و صبور می :تعلق به الحلیم .3
صاحبان قدرت در جرای عدالت احتیاج به بردباری دارد، نیازمندی اجرا نمود، اتوان زدگی نمیرا با شتاب
 ،سالکان کوی حق که باشد، این نیازمندی در وقتی استقابل انکار نمی ،م به خدای سبحانیرابطه با حل

آن را با عزم و اقتدار کامل به منّصه ظهور برسانند و هر  ،به کاری کردند  تبخصوص صاحبان قدرت که هّم 
رها  ،ند. کاری را به سامان نرساندهیآشکار نما جادیش به امری را با قدرت سامان بخشند و به عرصه ایگرا

کند که صاحبان قدرت کاری را های ناتمام را به سرانجام برسانند، اسم الحلیم مددرسانی مینکنند، پروژه
 ناقص رها نکنند. 

ابد که پستی و زبونی و ذلت ی متحقق شدن به اسم الحلیم، هنگامی تحقق می :تحقق به الحلیم .0
ه شخصی واقع شود، انسان هم قدرت و اقتدار مؤاخذه یحال کار زشت و جسارتی از ناح به هر ،عملی

د و به او مهلت دهد، باشد که از آن کردار یداشته باشد، مع ذلك مجازات او را ترك کند، وی را مؤاخذه ننما
و د. عدم مؤاخذه کسی که جسارت یبختی و سعادت گرا كیزشت و زبون و پست دست بردارد و به ن

باشد، متحقق شدن به اسم الحلیم می ۀادبی کرده است، در هنگامی که قدرت مؤاخذه را هم دارد، نشان بی
  با مخالفان خود، فراوان وجود دارد. )ع(یافتگی در رفتار ائمه تحقق
شود که آنچه که در معنای آن گفته شد، ملکه او شود  ن نام متخلق مییوقتی عبد به ا :تخلق به الحلیم .1

ر پوشش رحمت، نعمت و یند. گفتنی است حلم حق نخست عبد را زیو در جانش به عنوان ملکه بنش
ش ینعمتش افزا ،چون چه بسا درباره انسان مغرور و مست ،اما این همیشگی نیست ،دهد مهلت قرار می

رخصت و ابد. اما افزونی نعمت به معنای این نیست که او مشمول رحمت حق قرار گرفته است، بلکه ی می
همیشه به معنای عنایت ویژه برای عبد بشمار  و دارد را فلسفه خاص خودش ،دهدفرصتی که حق به عبد می

ما ُنْمِلي َلُهْم ِلَیْزداُدوا ِإْثما  آید، نمی ْنُفِسِهْم ِإن 
َ
ما ُنْمِلي َلُهْم َخْیٌر أِل ِذیَن َکَفُروا َأن  َو َلُهْم َعذاٌب  َو ال َیْحَسَبن  ال 

برای  ،میده شان مهلت میینکه به ایتصور کنند ا ،د کسانی که کافر شدندیالبته نبا (.310 :عمرانآل) یٌن ُمِه 
سوزی کرد، هنر آدمی  ند. نباید فرصتیفزایم تا بر گناه خود بیده شان مهلت مییکوست، ما فقط به ایآنان ن
بایستی با حلم و بردباری بدنبال  ،، صاحبان قدرت سیاسی متخلق به اسم الحلیماستها فرصت ایجاد
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 عدالتی بستیزند. خود باشند و با بی جاری و ساری ساختن عدالت در بین ملت
شناسی و یا به  در پاسخ به این پرسش که عدالت سیاسی یک امر اعتباری است و ارتباطی به هستی

کنند، روشن  عتباری تقسیم میعدالت تکوینی ندارد؟ بایستی توجه کرد که در فلسفه، هستی را به حقیقی و ا
ای از هستی دارد و دارای وجود  ای از مقسم دارد، در نتیجه امر اعتباری نیز بهره است که هر قسمی بهره

طور که در نسبت بین عدل و جور یادآور  باشد. عالوه بر این، عدالت یک امر وجودی است و همان می
ه است و جور عدم ملکه، پس، عدل که ملکه است، عدم ملکه است، عدل ملک شدیم که نسبت بین آن دو
 از هستی برخوردار است. 

 گیری نتیجه. 9

در سیاست متعالیه تالش بر این است که در بین امور و علوم به ظاهر متخالف، پیوند ایجاد شود، مثل  
ریخ پیوند ظاهر با باطن، قدرت و معنویت، اخالق و سیاست و...؛ بخصوص بین علومی که در طول تا

ناسازگاری فیلسوف با فقیه را شاهد بودیم و یا ناهمسو پنداشتن علم کالم با فلسفه و یا عرفان با برهان و بین 
ها را با هم سازگار نمود و واگرایی  شدند، حکمت متعالیه، آن دیگر امور و علومی که نازسازگار پنداشته می

لیه حکمت نظری منفک از حکمت عملی نیست، گرایی رساند. در حکمت متعا بین علوم و امور را به هم
داند. همه علوم و امور را در خدمت شریعت  بلکه حکمت عملی قوی را در ِگرو حکمت نظری قوی می

کند، بر این  داند، سرانجام و نهایت سیاست را شریعت معرفی می باور دارد، اگر آغاز شریعت را سیاست می
تواند جدای از عدالت تکوینی، تشریعی،  سیاسی نمی اساس در پژوهش حاضر تاکید شد که عدالت

بایستی با در نظر  های عدالت باشد. مطالعه و تحقیق در عدالت حکمت متعالیه، می اخالقی و دیگر حوزه
های عدالت باشد، در غیر این صورت تحقیق از عدالت متعالیه، یک تحقیق ناقصی  گرفتن سایر حوزه

یکرد اسمایی به عدالت سیاسی پرداخته شد و با سه اسم العدل، المقسط در این پژوهش با رو خواهد بود.
  گانه تعلق، تحقق و تخلق بررسی گردید. و الحلیم مورد مطالعه قرار گرفت، و هر سه اسم با مفاهیم سه
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