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   اسالمسياسي فلسفهشناسي در  انسان
  ∗مسعود پورفرد

  چكيده
 سياسـي    فلسفه ي در شناس  انساناينكه   و   شناسي فلسفي  در مقاله به اهميت بحث انسان     

چنـان   انسان شناخته نشود سياست هـم     باشد اشاره شده است اگر         و مهم مي   ضروري  امر
 ننده انـسان در   ك   و تعيين  م مه هاي اي فلسفي ساحت   سنجه در. ناشناخته باقي خواهد ماند   

انتخـاب  ،   اسـالمي قـرار گرفتـه اسـت        انفولـس يحوزه سياست كه تاكنون مورد توجـه ف       
تسري : مهم چهار محور  بر،  معاصر و    سياسي قديم  انفولسياساس اين رويه ف    بر. اند شده

 نـابرابري انـسان در   و برابـري  له تفـسير  ئمـس ،  حـوزه سياسـت    سرشت انسان در   و   فطرت
سياسـت مـورد     سرانجام نقش عقـل در     و    تبيين انسان مدني بالطبع    مسئله ،ستحوزه سيا 
 بـر   سياسـي معاصـر    انفولـس يف. نـشان داده شـده اسـت       و   گرفتـه  تفحص قرار  و   كنكاش
 و  بـه انـسان متوسـط     ،   سياسي قديم با توجه بـه مبـاني فرجـام خواهانـه            انفولسيخالف ف 

دو دوره    نظـام دانـايي هـر      اثرهـاي كه   اين بر آن  فزونا. اند سياست نيز پرداخته   زميني در 
تكـريم انـسان دوسـتانه     و به مباني فرجـام خواهانـه   و  نماندهمفغول ،معاصر و  كالسيك

  . ه استد ش مزين سياسي مسلمانانفولسيف
 .شناسي، فلسفه سياسي، سياست، عدالت، فطرت، انسان انسان: واژگان كليدي

                                                      
  مربي گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ∗

 23/10/1387:         تاييد12/4/1387: تاريخ دريافت



 

ل چ
سا

هم 
ارد

ه
 /

ار 
به

13
88

  

140  

  مقدمه
گرايانـه    و مبـاني آرمـان     ه بـود  اگر  قديم آرمان  نماسلم سياسي   انفولسي بايد اذعان كرد ف   

شناسـانه فـوق قمـر و تحـت قمـر             آنان را به سمت هرم هـستي       اين انديشه لزوماً  . اند  داشته
 از اين رهيافـت بـه       آنان). 169: 1379: همو: ك. ؛ ر 410-400: 1373 نصر،( كرد هدايت مي 

 معاصـر    اسـالمي   سياسـي  انفولسياما ف . كردند انسان در حوزه سياست نگاه مي     هاي    ساحت
سياسـي   كه پيش از آن به و سيله فيلـسوفان    وحي دادن حوزه عقل و    ضمن استقبال از آشتي   

بـه  هاي پيشين فيلسوفان،   افزون بر بحث  اند تا   كرده ي مضاعف ش مطرح شده بود، كوش    قديم
نـد   حق و تكليف بپرداز     توامان لهئزميني بر اساس كرامت ذاتي انسان و مس        متوسط و    انسان

 معاصر اسالمي مردم نقش     انفولسيهاي نظام سياسي ف    و همين امر باعث شده است در مدل       
 سياسـي   انفولـس ي ف انديشه از حالت انتزاعي و نيمه انتزاعي        يقتق ح در. اساسي داشته باشند  

 خلق  ي به انسان زميني را    نگر  واقع احياي ميراث گذشته به اضافه     جديد به مثابه     يليقديم بد 
  . دشو  پشتيباني و حمايت بايد مباركين مشي و سلوككه ا. كردند

  :فرمايد سياسي گذشته مي مقام معضم رهبري درباره ميراث فلسفه
» سـت ا فلسفه و   قرآن از گرفته الهام،  است استوار اسالمى فلسفه مبناى بر اسالمى سياست«
 اسالمى انىمب از درست فهم و   اسالم فلسفى تفكر). 17/10/60 :بيانات مقام معظم رهبري   (

 اسـت، بـه    راه كجاى در كند مى احساس لحظات از ىا لحظه هر در انسان كه كند مى كارى
 خـودش   كند، وظيفه  مى پيدا حوادث براى تحليل كند، قدرت  مى حركت هدف كدام سمت

  ). 13/6/78: همان(» دهد مى تشخيص شرايطى هر در را
ي اسـالم و مقايـسه آن بـا         سياسـ   وي با نكته سـنجي بـسيار دقيـق از و ضـعيت فلـسفه              

پردازان   سياسي معاصر غرب، به اين مهم اشاره دارند كه در دنياي معاصر غرب نظريه               فلسفه
پـردازي   سياسي، عمدة فيلسوفان آنها هستند و بـراي تمـام مـسايل زنـدگي سياسـي نظريـه          

بـاره  در. سياسي ما امتداد اجتماعي خود را از دسـت داده اسـت             كنند، در حالي كه فلسفه      مي
به صورت فعـال و كارامـد در        ... سياست و حكومت، قدرت، آزادي، عدالت، مشروعيت و         

  . )434: 1385خسروپناه، ( عرصه زندگي اجتماعي حضور ندارد
دهد كه فلسفه بايد كارامد و فعال شود و مراكز حوزوي و علمـي                اين اظهارها نشان مي   

  . كشور درباره فلسفه اسالمي كوشش مضاعف انجام دهند
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  ∗ فلسفيشناسي انسان
اي است كه در آن ماهيت و تماميـت انـسان مطـرح اسـت و                 شناسي فلسفي رشته    انسان

: جهـت نخـست   . هـا دو جهـت دارد      اينكه چرا با موجودات ديگر تمايز دارد و اين پرسش         
هايي كه يك موجود بايد داشته باشد تا انسان ناميده شود چيـست؟ در چـه                باالترين ويژگي 

؛ و  رسـد    به ظهـور و كمـال مـي        ي بنيادين و  هاي  ويژگي تمامان، انسان است و     صورتي انس 
  ؟ستچي انسان هاي ساحت و يژگي و ترين جهت دوم اينكه حداقل

ور از انـسان در  آ  در پـي شـناخت تـصوير اطمينـان        سياسي   فلسفه شناسي   در انسان  انسان
ه باشـد دوبـاره ايـن    اگر چنين تصوير باثباتي در انسان و جـود نداشـت    . حوزه سياست است  

   ∗∗ي دارد؟هاي هآيد كه انسان چيست و در حوزه سياست چه وظيف پرسش پيش مي

  شناسي  تاريخچه انسان
طور مختصر وصف شـده        به در غرب شناسي    ابتدا به لحاظ تقدم زماني نه ارزشي، انسان       

                                                      
، اژه و در زبان التين   .است Anthropos)(  آنتروپوس  واژه معادل يوناني ،  شناسي به لحاظ اتيمولوژي     انسان  .∗

  از  حقيقـت  مشتقات آن در   و   Human)(اژه انگليسي هيومن     و بسيار به كار رفته است كه      Homo)(هومو  
ي انـسان از هومـوس گرفتـه شـده          ابه معنـ   )Homo(و  به طوري كه هوم   ،  اژه هوموس گرفته شده است    و

ابـسته   و و     بنابراين هومو به معناي موجود خـاكي       .ي خاك يا زمين است    ااصل به معن    هوموس در  .است
  .ستبه زمين ا

ارد زبان عربي شـده      و   آدم از زبان عبري   ،  برند كار مي  ه اسم خاص ب    صورت  آدم را به    واژه در زبان عربي  
شـباهتي   و   ناظر به داستان خلقـت آدم       ، و   گرفته شده است  ،  خاك و   به معناي زمين   آدم از اَدم     .است

اَنيس است كـه     و   از اَنس   انسان  واژه  ريشه .جود دارند  و   بارهقرآن در اين     و   است كه ميان كتاب مقدس    
انـسان  شناسي به معناي علم      در مجموع انتروپولوژي يا انسان    . گردد مأنوس بر مي   و   ي هر دو به اُنس    امعن

 مـيالدي بـاز     16دانش انتروپولـو ژي بـه قـرن         ،  پردازد دانشي است كه به انسان مي      و   درباره خود انسان  
اي  نويـسنده ،  پايان رنـسانس   و   پروتستانيزم يعني آغاز عصر جديد     و   در دورة حاكميت اومانيزم    .گردد مي

 .ره طبيعت دوگانه انسان نوشـت     اي دربا   را با موضوع نظريه    انتروپولوگياكتاب   Casman)(به نام كاسمان    
سـرانجام بـه     و  شـد  شـمرده شناسـي    اي از زيـست     مـيالدي شـاخه    18قـرن    يـژه در  و   اما به تـدريج بـه     

  .شدشناسي انسان تبديل  زيست
ن كـسي كـه     آهاي ديگـر فاعـل شناسـايي و متعلـق شناسـايي، يعنـي                شناخت شايان ذكر است كه در     . ∗∗

براي متعلق شناسايي تفـاوتي     . گيرد با هم تفاوت دارند     ي قرار مي  شناسد و آن چيزي كه مورد شناساي       مي
تفـسير  ي  سياسـ فلـسفه   شناسـي    انـسان  شناسـد امـا در     شناسد يا نمـي     را مي  يندارد كه فاعل شناسايي و    

كند بلكه زندگي خودش را راهبري        انسان موجودي است كه فقط زندگي نمي       تق حقي در. برعكس است 
  .)10 :1380 (.دهد اش را در دست دارد و آن را شكل مي كند، خود مهار زندگي هم مي
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شه انسان در اندي  . بحث خواهد شد   سياسي اسالمي به طور مبسوط      و سپس در حوزه فلسفه    
  ∗. هاي متفاوتي به خود گرفت غرب، يونان باستان، رنسانس، و دوره جديد شكل

هـاي فـارابي     هشناسي در قـرن سـوم بـا نوشـت           سياسي اسالمي بحث انسان     در فلسفه  اما  
  . دمؤسس فيلسوفان سياسي اسالم آغاز ش

ياسة  در نوشتارهاي تحصيل السعادة، التنيه علي سـبيل الـسعادة، احـصاء العلـوم، الـس                يو
د ر كـ   را آغـاز    انـسان در حـوزه سياسـت بحـث         بـاره  در المدينه، آراء اهل المدينـه الفاضـله      

 بـه وسـيله   سياسي مشاء نيـز       شناسي در فلسفه   استمرار بحث انسان  . )170 :1384مهاجرنيا،  (
كتـاب   او گفتـه اسـت كـه         شيابد كه جوزجـاني شـاگرد       سينا در قرن چهارم جريان مي      نبا

 فقطحدود بيست مجلد بوده است كه اكنون اثري از اين كتاب نيست و              سينا در     ابن االنسان
  . استسينا موجود   ذيل از ابنهاي ناهاي خطي سه كتاب با عنو نسخه

نسخه رساله نخست در    . االنسان ميان مراتب كماالت انساني     ة حقيق ،تحقيق في معني االنسان   «
 نيـز در كتابخانـه   و سـوم  نويس رسـاله دوم  نسخه دست. آستان قدس رضوي موجود است 

  .)276 :1384شكوري، ( »الدين در تركيه موجود است ولي
شناسي  سينا به بحث انسان ه بحث فارابي و ابنامسياسي اشراق سهروردي در اد فلسفه در

 و نيـز در كتـاب       هياكـل النـور    و در كتاب     خود پرتونامهدر قرن ششم در فصل سوم رساله        
). 375 :1380 سـهروردي،    :ك.ر(پـردازد     شناسـي مـي     نـسان  به بحث دربارة ا    حكمة االشراق 

 كتـاب    در  را ∗∗شناسـي   را بحث انسان   سياسي متعاليه مالصد     در فلسفه  دهمسرانجام در قرن    
                                                      

ا  اشي تمامانسان معيار     كه شناسي در يونان بيان كرد     ندر بحث انسا   پروتا گوراس  ،م. در نيمه قرن پنجم ق     . ∗
 بـا الهـام از      اسـط  و  در قرون  . خود قرار داد   هاي  وزهمآ را مقدمه    )خودت را بشناس  (اصل  ،  سقراطو  . است

 له خالقيـت  ئمس و    بود يياه  انسان يكي از مخلوق    و   جدان گناهكار مطرح شد    و   ، انديشه انديشه مسيحيت 
بنـدهاي   و    خود را از قيـد     شناسي  انسان در دورة رنسانس     .گرفت ابتكار كمتر مورد توجه انسان قرار مي      و  

بـه  و   هـاي خـود افتخـار كنـد        تواند به كاميابي   شد كه مي   مدعي و   مسيحيت آزاد ساخت   و    يوناني انديشه
 و  بينـي   بـه بعـد جهـان      18از قرن   . مداري محصول همين دوره رنسانس است       انسان .ستايش خود بپردازد  

 و  معنـوي تمـدن قـديم تحـت تـاثير انقـالب صـنعتي              و   چارچوب مادي  و   نگري انسان كاهش يافت    كل
 .نوع فردگرايي افراطي عرضه شد و هاي سياسي در هم شكست انقالب

كنـد و بـا       اش از كثرت بـه و حـدت سـفر مـي             ان سالك در نخستين سفر روحاني     از نظر مالصدرا انس    . ∗∗
رسـاند،    بودن انسان آشنا شده و اين حركت را به فعليت مي             بودن و كون جامع     حركت جوهري، تشكيكي  

آورد در سير دوم از حق به حق و صفات ذاتي حق كه عين ذات                 و پل ارتباطي بين خلق و خالق پديد مي        
 سـفر   ند، و در سير سوم از حق به سوي خلق باحق، يعني از صفات ذات به صفات افعالي               ك  است سفر مي  

از اين پس انسان بـه دنبـال        . شود  سرانجام در سفر چهارم در بين خلق در سيماي هادي ظاهر مي           . كند  مي
  ).21 -20، 1: 1981صدرالمتالهين، . (كردن مردم و جامعه است هدايت
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 اكسير العارفين و    و كسر اصنام الجاهليه، شرح الهداية االثيريه     ،  ، رساله سه اصل   ةالشواهد الربوبي 
  . )47 :1381، زايي لك( ندك  مطرح ميهلهيالمظاهر اال

شناسـي بـا رهيـافتي فرجـام           نگاه فلسفه اسالمي به انـسان      پيش گفته  هايدر تمام مورد  
 آنان باعث شده است توجه به انـسان آسـماني و انـسان              گرايانه  و مباني آرمان    بوده خواهانه

ر هـ . كامل باشد و از انسان زميني غافل بمانند و مبناي خود را در حوزه سياست نيز تسري دادند                 
   .اند هايي انتزاعي انجام داده  بحث زمينيانسانباره  به صورت موردي و جزئي نيز در كهچند

  سياسي اسالمي  شناسي در فلسفه اهميت انسان
  كـه  به ويژه در علوم انساني    . استه، مد نظر بوده     يشانسان در كانون انديشه هم     ساحت  
 ،سياسـي    فلـسفه   در نساني و به تبع   علوم ا  شك در  بي. ده است بوها   ترين دغدغه  يكي از مهم  

فيلسوفان انسان را حيوان ناطق ناميدند و مقصودشان موجودي         . عنصر محوري انسان است   
اين و جـه    . ين مرحله ادراك به و سيله ذات خودش است        نخست و   دارداست كه قوه ادراك     

 ر جايگـاه   د سياسـت نيـز   . سازد  ا متمايز مي  ه   را از ديگر حيوان    انسان چيزي است كه     ،يزتما
 كامـل   طـور    بـه  انساني كه خويشتن را بـا رهيافـت       .  است ويژگي انساني متعلق به اين      يامر

 خـود را مـادي      زندگي ؛ي ندارد وراب جهان و اپسين هيچ      گاركند و به آفريد     مادي تفسير مي  
توانـد برخاسـته از       در اينجا سياست مي   . ست ا بيند و زندگي و رفاه مادي هدف اصلي او          مي

 سياسـي در ديـدگاه    ـ  اجتماعيزندگي يا غضبيه باشد كه چنين تعبيري از تدبير قوه شهويه
 و مباني ها هاز قاعد  چرا كه خروجناميده شده است ـ  سياست به درستي ،فيلسوفان مسلمان

. سـازد   زندگي و سرنوشت انساني خـارج مـي  ، را از قلمرو انسان ،برخاسته از قوة ناطقه   
  :نويسد باره ميآيت اهللا جوادي آملي در اين 

بيند بلكه موجودي جاودانه     انساني كه خود را محصور و محدود به اين جهان زيست نمي           «
طور حتم بـا انـساني       هكند ب   دانسته و زندگي مادي را مقدمه رسيدن به سراي ابدي تلقي مي           

شناسـي در     رو انـسان   از ايـن  . كه تفـسير مـادي در نگـاه بـه سياسـت دارد متفـاوت اسـت                
 ضرور و با اهميت است و تا انسان شـناخته نـشود، سياسـت همچنـان                 يسي امر سيا  فلسفه

  ). 4 :1386آملي،  جوادي (»ناشناخته باقي خواهد ماند
 يا هر مكتب فكري اسـت، اهميـت ايـن           ور  هشناسي از مهمترين مباني انديشه هر انديش        انسان

 كـه  يا گونـه   به؛حظه استسياسي قابل مال  هر جاي ديگر در حوزه سياست و فلسفه       زموضوع بيش ا  
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  . دكر انسان درك درباره را دسياسي بايد زاويه دي براي شناخت هر نظريه سياسي و دستگاه فلسفه
و ) اقـرون وسـط   (، ميانـه    )كالسيك(شناسي در هر سه دوره باستان          انسان باره اهميت در
نان بـه   درباره فيلسوفان سياسي مـسلما     ∗.هاي گوناگوني صورت پذيرفته است       كاوش مدرن

انـد، الگـوي      گرايانه به انـسان، الگـويي كـه در آن بـه مطالعـه پرداختـه                 علت رهيافت آرمان  
كـه از ايـن رو بـه اهـم     ) 108: 1379 ر،نـص (القمر اسـت    القمر و فوق     تحت ∗∗شناسي  هستي

                                                      
 فيلسوفان سياسي   نخستينارسطو   و   افالطون،  )كالسيك( كه در دروره باستان      نچه مسلم است اين است    آ  .∗

 افالطون نيازهـاي انـساني      .اند بودند كه فلسفه سياسي خود را بر مبناي نوع نگاه خويش به انسان بنا نهاده              
هـا را    يا بـه تعبيـر خـود جـنس انـسان           ها طبع انسان  و   شمارد را مهمترين عامل تشكيل زندگي جمعي مي      

 و هر كدام براي پيـشه . ندهستبقيه از نقره  و ترين آن از سيم پست و  ترين آن طال   داند كه عالي   تفاوت مي م
بـر مبنـاي همـين رهيافـت         وي   سياسـي  فلـسفه  بايد به همان پيـشه بپـردازد       و   حرفه خاص مناسب است   

ـ  ارسطو نيز انسان را موجـود بـالطبع سياسـي مـي           . اش شكل گرفته است    شناسانه انسان از آن بـه   و   ستدان
عقالنـي   و   ي كه زندگي اخالقـي     و سياسي  غايت فلسفه  .كرد  حيوان سياسي يا حيوان ناطق ياد مي       صورت
نگـاه دينـي هژمـوني       و   در دوره ميانـه رويكردهـا متفـاوت شـد         .  است شناسي  انسان بازتاب همين    .است

اگوسـتين انـسان را     . دكـر  اكوينـاس اشـاره    و   هـاي اگوسـتين    توان به ديـدگاه     مي ور اين از. بيشتري يافت 
 بـه   رسـيدن را بـه شـدت محتـاج لطـف خداونـد بـراي               آن و   كـرد  معيوب تلقي مي   و   موجودي گناهكار 

 در   نيـز  كوينـاس  آ .كنـد  شهر زميني را از هم جدا مي       و   بر اين اساس دو شهر خدا      و   دانست رستگاري مي 
 دانست اجتماعي مي  و   لطبع سياسي ارسطويي انسان را موجودي با     و   پايان اين دوره متأثر از سنت مسيحي      

بـر مـشاركت در      وي   ايـن اسـاس     بر .جود انسان قرار داده است     و   آن بود كه اين طبيعت را خدا در        برو  
دن قدرت حاكم كرمحدود  به رغم تاكيد بر جدايي حاكم سياسي از مذهبي در       و   كرد سياست پافشاري مي  

طبيعـت   و   اعي كه نقطـه عزيمـت ايـن نظريـه ذات          در دوره مدرن نظريه قرارداد اجتم      .كوشيد  ميسياسي  
 به طور كلي سه ديـد       .صورت پذيرفت ) ند هست روسو و   الك،  معروف به هابز   اصحاب قرارداد ( انسان بود 

، طرفانـه  بـي  و   اسوم ديدگاه خنثـ    و   بينانه خوش و   ديدگاه مثبت ،  بدبينانه و   ديدگاه منفي  .جود داشت  و   گاه
 الك مدافع ديـدگاه     .دانست خودخواه مي  و   سان را ذاتاً موجودي شرور    ان و   نخست بود هابز مدافع ديدگاه    

 و  دانست كه براي بهتر شدن زندگي اجتماعي       دوست مي ع  نو و   سرشت انسان را موجودي نيك    و   دوم بود 
اقدام   مورد اختالف به تشكيل دولت     ياه  ضمانت اجرايي مطمئن در موضوع     و   نيز داوري  و   آسايش بيشتر 

دانـست كـه جامعـه آن را          مـي  اروسو مدافع ديدگاه سوم بود و انسان را موجودي بـالقوه خنثـ              سرانجام .ندك  مي
) لوياتـان (شناسي است كه ديدگاه هابز به دولت مطلقه            بر پايه همين انسان    .آورد دوست بار مي   خودخواه يا نوع  

 .انجامد يستي مستقيم ميپوپو ل سو به دموكراسي ياويا اقتدارگر، الك به دولت ليبرالي يا دولت حداقل و ر
ـ توضيح اينكه    . ∗∗ دنبـال   هبينش ما بعد الطبيعي حاكم بر رهيافت فالسفه سياسي اسالمي بوده است و آنان ب

 سخن از كمال خلقت به خدا است و بـه           حقيقت در   .ندهسترسيدن به فطرت اوليه و واقعيت ازلي انسان         
 بحث آنان حـداكثر كمـال انـسان اسـت نـه انـسان               فرايندهاي زميني و صرف اين جهاني اعتنايي ندارند،       

 ذاتي و ابدي اسـت كـه تفـسير زمـان و مكـان در آن                 ،شناسي حقيقي   متوسط و زميني، پس جايگاه انسان     
كند و انسان تحت قمر ارزشي ندارد بلكه بايد به حقيقت و ذات خود برسد كه در آرمان                   خللي و ارد نمي   

شناسـي     بحث انسان  ياهثرااين اوصاف آشنايي با گستردگي، عمق و        را يافت با      توان آن  فوق قمر فقط مي   
 . مسلمان خواهد كشاندفيلسوفاننزد  شناسي در ناچار به اهم اصول انسانبه  ما را ،درحوزه سياست
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 فيلـسوفان هاي مهم و تعيين كننده انسان در حوزه سياست كه تـاكنون مـورد توجـه                   ساحت
  :پردازيم هاي آن مي ها و نتيجه به مطلب براساس اين رويه. اند انتخاب شده  است،اسالمي قرار گرفته

  ذات و سرشت انسان و تسري آن به حوزه سياست. 1
را تركيبــي از نيروهــاي خيــر و شــر  فيلــسوفان مــسلمان در تبــين سرشــت انــسان، آن 

قويت نيروهـاي   اش ت   هاي مكرر و ظيفه     پنداشتند كه در اين جهان زيست، از راه آزمايش          مي
با توجه به و جـود     . خير و رسيدن به كمال، و رهايي و پرهيز از نيروهاي شر و شرور است              

وران قـديم بـاور       ها است كه فيلسوفان و انديشه       شرور در زندگي اجتماعي و سياسي انسان      
اند و اليق كسب فيض نيـستند زيـرا از فطـرت              ها رفته   داشتند برخي به سمت شرور و بدي      

. اند مستحق فيض هـستند      اي اندك كه خود را حفظ كرده        و عده . اند  ود دست كشيده  اوليه خ 
همچنـين  . شـدن آن را در پـي خواهـد داشـت            اين نگاه به سياست و جامعه، سلسله مراتبي       

اش   توان حيات طبيعـي     رهيافتي كه باور دارد با شناخت كامل انسان و ابعاد و جودي و حقيقي وي مي               
  .هايي بر آمد كه به حيات طيبه بينجامد نظيم آن به و ضع اصول و قانونرا مديريت كرد و در ت

  سياسي مشاء فلسفه
  :گويد  ميفصول متزعهفارابي مؤسس فلسفه اسالمي در 

در فطرت هيچ انساني از ابتداي خلقتش كمال و جود ندارد، چون فطرت، تركيبي از امـور        «
» د بـه ضـد آن نيـز متمايـل اسـت           در عين حال كه به سمت كمال گرايش دار        . متضاد است 

  ).100: 1971فارابي، (
بنابراين كمال و سعادت، براي انسان فطري و طبيعي نيستند، بلكه وصول به آن، فقط به                

البتـه  . پذير است، چه افعال ارادي فكري و چه افعال ارادي بدني            و اسطه افعال ارادي امكان    
به افعال محدود و تعدد خاصـي كـه از    شود، بلكه     به و اسطه هر فعل ارادي هم حاصل نمي        

و آن افعـال    ) نـاظر بـه نظـام احـسن هـستي         (هيئت و ملكات مقدر و محدود هستند ناشي         
 زيبـا، و     افعـال : رسانند؛ عبارت هستند از     ارادي، كه انسان را در و صول به سعادت سود مي          

  ).105: 1991 :موه(شوند، فضايل هستند  گونه افعال از آنها صادر مي هيئت و ملكات كه اين
دهد؟ با توجه به اينكه حكمت و         پس و جود شرور در انسان را فارابي چگونه پاسخ مي          

مشيت االهي اقتضا دارد كه جهان با نظام احسن پديد آيد، از نظـر وي وجـود شـر در ذات      
كند هر چند كه با حكمت االهي و نظام خلقت منافات             انسان اشكالي به اصل نظم وارد نمي      
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الوجـود،   كند نه به مفهوم عدم  فارابي در توجيه مطلب، شر را به نداشتن كمال، معنا مي          .دارد
كند كه خير و شـر         تصريح مي  التحليلآيد وي در كتاب       هر چند در نتيجه تفاوتي پديد نمي      

الوجود نيست بلكه ممكن است شـر، امـر و جـودي              پس شر عدم  . ضدان هستند نه نقيضان   
بنابراين خير مقصود بـه ذات اسـت، امـا شـر ملحـق بـه                . )120-118 :1986فارابي،  (باشد  

. )11 :ق1349فـارابي،   (اموري است كه و جودشان ضرور نيست و به طور عارضي هستند             
خير جوهر همه موجودات است و بر تمام جهان غالب است؛ اما شـر موجـودي بـالعرض                  

  . شر مربوط به عالم كون، فساد و عالم ما تحت قمر است. است
سياسـي مـشاء نيـز بـاور دارد موجـودات تحـت قمـر الزمـة و                    سينا مؤسس فلسفه    ابن 

  :جودشان شر است
شود و همه موجودات زير قمـر در مقايـسه بـا              تمام اسباب شر فقط در زير قمر يافت مي        «

سـينا انـسان نيـز     از نظر ابـن ). 281 :1374سينا،  ابن(» موجودات ديگر اندك و ناچيز هستند    
اي است كه مزاج اغلب آنان،        ها به گونه    سرشت انسان . هان تحت قمر است   جزئي از اين ج   

هـا   رو انسان از اين. مستعد چنان كمال كه الزمه اتصال عقول آنان با عقل فعال است، نيست       
اي است    داشتن و سعادتمند بودنشان به گونه       از جمله اشيا و امور امكاني هستند كه فضليت        

هـاي    چند انـدك ـ در ازدحـام حركـات و تـصادم عامـل      شدن شري ـ هر كه جز با عارض
  ).299، 3 :1993، همو. (گوناگون تحقّق پذير نيست

سياسي اشراق به باور، سهروردي درباره سرشت و ذات انسان سه عنـصر وجـود                 فلسفه
دوم جسم و جـسد     . نخست روح يا نفس ناطقه كه كلمه منور قدسي و ملكوتي است           : دارد

دو اسـت و البتـه        ظلماني است و سوم روح حيواني كه حد فاصل ايـن          انسان كه هيواليي و     
روح يا نفس ناطقه از راه همين روح حيواني است كه در ملك بدن و اخـالط تـن حاصـل                     

در تمام جانواران و جود دارد هر چند كه از نظر سهروردي روح حيـواني نماينـده                . شود  مي
  .)89 ،3: 1380سهروردي، (ها در و جود انسان است  بدي

هاي نظام فلسفي خود را بر مسئله مراتـب نـور كـه بـه مبـدأ         با توجه به اينكه سهروردي پايه     
در تبـين مقـام و موقعيـت    . شود بنيان نهاده است و خالق هستي منتهي مي ) نوراالنوار(نخستين يا   

  : گويد مي هياكل النوروي در رساله . اجتماعي و سياسي افراد انساني نيز به اين مسئله توجه دارد
و مشاغل از عالم    ] نفساني[هاي من     نفس ناطقه از جوهرهاي ملكوتي است و وي را قوت         «

كه نفس به فضايل روحاني قوي شود، و سلطان قواي بـدني            ] هرگاه. [خود باز داشته است   
هـا   ها حاصل كنـد و كلمـت   ، به عالم قدس پيوندد و از ارواح قدسي معرفت        ...ضعيف شود 
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به واسطه اشراق نور حق تعالي، و       . ه به نفوس متألهان و پاكان طلب گيرد       و باشد ك  ... شنود
عنصريات وي را مطيع و خاضع شوند به سبب تشبه وي به عالم ملكوت، مانند آهن كه به                  

كند و چون     تشبيه به آتش و فعل آتش از سوزندگي و غيره، و اگر چه حال آهن اقتضا نمي                
 عجب داشت از نفسي كه متشرق و مستعني شود بـه            كه آهن اين حال مشاهدت كرد، نبايد      

مردم چنانكه طاعت قدسيان دارند و بر  نور حق تعالي و آنگاه اكوان وي را اطاعت دارند هم
  ).108 - 107 ،3 :1372، سهروردي(كه درستي نبوت را قايل باشند ] است[عاقل مستبصر 

به عالم گيتي و مينـوي      شايان ذكراست كه شيخ اشراق بحث تحت قمر و مافوق قمر را             
عالم گيتي ظلماني و    . گويد عالم مينوي عالم نوراني و روحاني است         تبديل كرده است و مي    

اين انوار باعث   . كند  از عالم مينوي انواري بر نفوس فاضله جهان ريزش مي         . جسماني است 
. )400 :1384شكوري، (اي ديگر سلطه و رياست يابند    ها بر پاره    اي از انسان    شود كه پاره    مي

گفته سهروردي با اين رهيافت به حقيقـت و اصـل انـسان، ضـمن تاكيـد                   بنابر مطالب پيش  
دهـد كـه      مجدد بر اصل قدسي روح مجرد انساني، نوعي قداسـت را در انـسان نـشان مـي                 

كنـد و بـا چنـين نگـاهي، نگـرش خاصـي بـر         شناسي را در نگاه آسماني محبوس مي        انسان
  ).72: 1385اسفنديار، (گيرد   ابعادي معنوي به خود ميسياست خواهد داشت كه سياست

  سياسي متعاليه فلسفه
  :نويسد مالصدرا نيز مانند فيلسوفان اسالمي ديگر مي

بدان كه سب و قوع نفس انساني در اين عالم دنيا و ابـتال بـه بالهـاي طبيعـي كـه وي را                        «
  ).112: 1377، تالهينصدرالم(» همان نقص امكاني در و جود ذاتش است... محاصره كرده

  :نويسد وي در كتابي ديگر مي
كه شهوات    صاف نبودن سرشت انسان كافي است تاحب تفرد و استخدام در وي غالب شود، چنان              «

  .)139 :1362 :همو(» به گوشت و خون انسان آميخته است، سلطنت نيز در و ي جاري باشد
 تبين سرشت انـسان و قتـي        طور كه گذشت در     در ديدگاه فيلسوفان سياسي اسالم همان     

ها،  شود و در مقايسه با سرچشمه خير بودن انسان بحث از تركيبي از نيروهاي خير و شر مي   
كنند اما درباره و جـود قهـري          نظام احسن هستي و حكمت االهي و نظام خلقت مطرح مي          

دادن  ان براي سام  پيامبرجوب   و و     آنان به نظريه فيض    ها  انسانسياسي  شرور در زندگي وحيات     
شناسي مسلمانان را     به تعبيري تبعات سياسي اين نوع انسان      . دهند  به اين مشكل انسان نظر مي     

در حقيقـت كـساني كـه       . ــ اجتمـاعي مـشاهده كـرد        بنـدي نظـام سياسـي       توان در اليه    مي
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دهند، اليق فيض نبوده و       ها از دست مي     سرشتي را در گرايش و تمايل به شرور و بدي           نيك
القمر قـرار گيرنـد و ايـن     القمر و تحت توانند و اسطه فيض ميان فوق  خاص مي اي    فقط عده 

ها را در پي خواهد داشـت         رهيافتي سلسله مراتبي در نظام سياسي اجتماعي جامعه مسلمان        
و چون براي رسيدن به فضليت، سعادت و خير است انسان با اين و يژگـي دچـار مـشكل                    

ها كاري ساخته نيست، بايد راهنمايي        شرور و بدي  از عقل وي نيز به علت و جود         . شود  مي
ها در تـشكيل اجتمـاع مـدني     خارج از فطرت انساني به كمك وي بشتابد چه اينكه فطرت انسان           

   .خود عامل اختالف و تضاد است؛ بنابراين نيازمند راهبردهاي خارج ذات و سرشت انسان است
  فيلسوفان سياسي مسلمان معاصر 

گانـه   هـاي سـه   سياسي معاصر تقريباً پيروان و حاميان يكي از مشربمنظور از فيلسوفان   
 رغـم اينكـه فيلـسوفان        نكته شايان ذكر اينكه به    . سياسي مشاء، اشراق و متعاليه است       فلسفه

. نگر بوده و مباني آنان نيز فرجام خواهانه اسـت           سياسي مسلمان مانند فيلسوفان قديم غايت     
نگر بودن آنـان    گرايي به اضافه واقع     ان معاصر مسئله آرمان   اما نكته جديد در فيلسوفان مسلم     

طـور مثـال    به. اند سياسي قديم فاصله گرفته گرايي صرف فلسفه است كه تا حدودي از آرمان   
سياسي مـشاء باشـد در بحـث     رسد تا حدودي حامي فلسفه      كه به نظر مي    عالمه جعفري   

 اشـته و نيـز عالمـه طباطبـايي          حيات معقول خود، توجه بـه انـسان زمينـي را مبـذول د             
فيلـسوف   (و امـام خمينـي      ) فيلـسوف اخالقـي    (و عالمـه مطهـري      ) فيلسوف قراني (

توجه خاص بـه    ) فيلسوف متفقه  (و شهيد صدر    ) فيلسوف متأله (آملي    و جوادي ) عرفاني
ته گرا مانند فيلسوفان گذش     در حقيقت در رهيافت، آرمان    . اند  انسان متوسط و زميني نيز كرده     

به طور اجمال بايد گفت در بحـث سرشـت و ذات انـسان،              . گرا هستند   و در رويكرد، واقع   
عالمه جعفري با نقد دو ديدگاه افراطي و تفريطي از ماهيت انسان، نظر خود را از انـسان و                   

كند يعني هم نقد نظر بدبينانه از انسان كه سرانجام قائل به ضرورت و لزوم                ماهيتش بيان مي  
بينانه درباره انسان كـه تـاكنون بـه           د است و همچنين نقد ديدگاه تفريطي خوش       دولت مستب 

كنـد كـه هـم        وي به دو جهت نامحدود انسان اشاره مـي        . لزوم دولت ليبرالي انجاميده است    
نهايـت تنـزل كنـد و هـم در فـضليت و               استعداد آن را دارد كه در فساد و تبهكاري تـا بـي            

علت و جود چنين حالت تعادلي و دو استعداد متـضاد           وي  . نهايت صعود كند    سعادت تا بي  
هـاي طبيعـت بلكـه معلـول طـرز            افراط و تفريط را نه از سوي آفريننده مطلق و نه از ناحيه عامـل              
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از . دانـد   هاي خام در دستگاه طبيعت و كيفيت نيروي نظارتي نفـس مـي              برداري انسان از غريزه     بهره
طبيعـي   آفريننده يا موجودات انساني ديگر يا موجودات ترين اجباري از ناحيه نظر و ي اگر كوچك    

  .)194-193 :1379جعفري، (بر فرد تحميل شود، موضوع سعادت و شقاوت منتفي خواهد شد 
واقعيت انسان كه در خارج عينيت دارد آن است كه همواره ميان دو قطب مثبت و منفي                 

  ت كه كاروان پيامبران، و امامان     اي اس   فعاليت دارد، قطب مثبت وي فعاليت بايسته و شايسته        
هـا كـه كـاروان        دادند و قطب منفي فعاليت وي در نزول به پست           و ديگر پيشوايان نشان مي    

  .)87: 1385راد،  يوسفي(دهند  داشتند را نشان مي) چنگيزها(و ) ها نرون(
 با اتخاذ چنين موضعي از انسان باور دارد كه با شناخت كامل انسان و عالمه جعفري

توان زندگي طبيعي وي را مديريت كرد و در تنظيم آن بـه               ابعاد و جودي و حقيقي و ي مي       
در ايـن   ). 7: 1362جعفـري،   (و ضع اصول و قوانين بر آمد كه به حيـات معقـول بنجامـد                

نگرش هم به استعدادها و نيازهاي بيعي و مادي انسان توجه شده تا بتواند حيات طبيعـي و                 
اش توجه شده تا بتوان       د و به استعدادها و نيازهاي كمالي و معنوي        مادي وي را مديريت كر    

  ∗.با مديريت آن به حيات معقول رسيد
  :نويسد  نيز درباره انسان ميعالمه طباطبايي 

دهد خِرد او است، خرد است كه انـسان بـه و              ويژگي اختصاصي كه از ديگران تميزش مي      «
انـسان بـه    . كند  اي ممكن به نفع خود استفاده مي       اسطه آن به انديشه پرداخته، از هر و سيله        

بينـد، امـا نظـر بـه اينكـه       حب طبع اولي سعادت و كمال خود را در آزادي مطلق خود مـي     
شماري دارد كه هرگز به تنهايي       هاي بي   سازمان و جوديش سازمان اجتماعي است نيازمندي      

نوعان خود كه آنان نيز همـان   توانايي رفع آنها را ندارد و در صورت اجتماع و تعاون به هم            
غريزه خودخواهي و آزادي دوستي را دارند ناگزير است مقداري از آزادي خود را در ايـن                 

برد سودي بدهد و معادل آنكه از رنـج           در برابر سودي كه از ديگران مي      . راه از دست بدهد   
 ناچـاري   گيرد از رنج خود بهـره بدهـد يعنـي اجتمـاع تعـاوني را از روي                  ديگران بهره مي  

  .)82 :1404طباطبايي، (» پردازد مي
                                                      

انـسان آن   (هـاي     اقعيـت  و   با نظريه ها    توجيه انسان  و   مديريت« :كند  سياست را چنين تعريف مي     عالمه. ∗
معنـوي سياسـت ناميـده       و   هـاي عـالي مـادي       از ديدگاه هـدف    )انسان آن چنانكه بايد   (و  ) چنانكه هست 

بـه  ،  حياتي است كه انسان از حيات طبيعـي رهانيـده         « :ات معقول وحي)47 :1369،  جعفري :ك.ر( شود مي
بـه  ،   طبيعي زندگي بر تأمين نيازهاي     افزوندر اين ميان     و   سازد حيات انساني همراه با معنويات مقرون مي      

 امامان و بيروني پيامبران و   دو جهت دروني عقل سليم     و   به كمك دين   و   دشو  رحله رشد يافتگي نائل مي    م
  .)74 :1376جعفري، : ك.ر( .تواند بر همين دنياي فعلي و حاضر محقق سازد  چنين حياتي را مي معصوم
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  :در جايي ديگر نيز به اين موضوع پرداخته است
) اعتبار استخدام (خواهد    انسان با هدايت طبيعت و تكوين پيوسته از همه، سود خود را مي            «

اعتبـار حـسن   (و براي سود همه  ) اعتبار اجتماع (خواهد    و براي سود خود، سود همه را مي       
  ).323 :1380 :همو(» خواهد ، عدل اجتماعي را مي) ظلمعدالت و قبح

  در كتاب نقدي بر ماركسيسم در توجيـه انديـشه عالمـه طباطبـائي              از نظر استاد مطهري   
  :نويسد درباره فطري بودن نظريه استخدام در انسان مي

خواهند بگويند استخدام يك امر فطري است و در عين حال عدالت اجتماعي               در اينجا مي  «
م يك امر فطري است اما اين فطرتي است كه با فطرت ديگر تبديل شده كه يك فطـرت                   ه

در . كنـد  اند كه يك امر فطري امر فطري ديگـر را تبـديل مـي               را كنار فطرت ديگر قرار داده     
 اين معنا است كه      من سفال و من عليا، من سفلي و من عليا به          : دارد» من«حقيقت انسان دو    

هاي ديگر و     اي است، در يك درجه حيوان است مانند همه حيوان           ههر فرد موجود دو درج    
گوييم طبيعت انسان مقـصود و اقعيـت    در يك درجه ديگر، واقعيت عليا دارد و وقتي ما مي    

  .)208 و 182: 1363مطهري، (» انسان است نه فقط طبيعت مادي
 و  شهيد مطهـري  ،  آملي، شهيد صدر    اهللا جوادي   البته بقيه فيلسوفان معاصر مانند آيت     

اي بـراي رسـيدن بـه كمـال مطلـوب              نيز زندگي سياسي و دنيـوي را مقدمـه         امام خميني 
نهند كه براي انسان متوسط و زمينـي نيـز براسـاس     دانند اما اين مقدمه را آنچنان ارج مي        مي

  . كنند نگر را ترسيم مي گراي واقع نهند و نماد آرمان مدل آرماني طرح زميني مي
آملي ضمن تأييد حكمت متعاليه باور دارد كه حكمـت متعاليـه سياسـت            وادياهللا ج   آيت

» االنـسان مـاهو؟  «اگر ازحكيم متعالي بپرسند كه  . پروراند  متعاليه دارد چون انسان متعالي مي     
بنابراين سياست از علوم انساني است و تـا         . است» االنسان حي متأله  «دهد كه     وي پاسخ مي  

بر ايـن اسـاس، شـناخت       . ت همچنان ناشناخته باقي خواهد ماند     انسان شناخته نشود، سياس   
شـناخت متـداني،    . متداني، سيا ست متداني دارد و شناخت متعاليـه، سياسـت متعاليـه دارد             

وي دربـاره اينكـه اگـر تمـام اسـفار           . انسان متداني و شناخت متعـالي، انـسان متعـالي دارد          
سياسـت كـه    ره سياسـت و فلـسفه  وجـو كنيـد هرگـز دربـا     مالصدرا را به طور دقيق جست   

گيرد چون مقيـاس سـنجش آن در حـد            اي مضاف است از حكمت متعاليه پاسخ نمي         فلسفه
  ).4: 1386آملي،  جوادي(نه امور جزئي ] آرماني[سلسله جبال است 

اي باشد كه انـسان بـه انـدازه راه دوري آمـده و بـه راه دوري                    شناسي به گونه    اگر انسان 
طـور    اش آگاه نيست بـه      اش خبر ندارد، و از ساختار دروني         و از آينده   اش  رود، از گذشته    مي
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  ).5: همان(يقين به راهنما نيازمند است و اين راهنما بايد فقيهي فيلسوف باشد 
سياسـي     در بحث سرشت و ذات انسان ضمن پيـروي از فلـسفه            همچنين شهيد صدر  

نيـست بلكـه هـر دو سـاخته         متعاليه باور دارد كه انسان در سرشت خود تاريك و روشـن             
وي در تحليل خود از انسان توجـه        . گري وي اصالت دارد       خودش بوده و در نتيجه انتخاب     

خود را به محتواي باطني يعني نقش فكر و اراده كه هر دو سازنده و تشكيل دهنده حركت                  
  .)138 :تا صدر، بي(دارد  تاريخ و جامعه هستند معطوف مي
هـاي سياسـي ـ اجتمـاعي تاكيـد       ني انسان بـا تمـام تحـول   وي بر محتواي باطني و درو

 .)28 :1408. (از نظر وي شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي زاييده دست انسان اسـت            . كند  مي
انـسان بايـد از عمـق و        . )20: 1399(كند    بر همين اساس نظريه خالفت انسان را مطرح مي        

ود تا بتواند بـه و اسـطه انجـام آن           جودش مسؤوليت حياتي خود را بشناسد و به آن آگاه ش          
  .)13-10 :همان(مسؤوليت سعادت جاودانگي خود را تأمين كند 

 نيز انسان موجودي است كه بـالقوه توانـايي و اسـتعداد شـدن و                از نظر امام خميني     
ضرورت ارسال پيـامبران االهـي      . رسيدن به باالترين مراتب كمال و درجات معنوي را دارد         

طلبي انسان مانند ديگر است امـا   پذيري و تكامل تبط با همين مسئله تكامل    نيز تا حدودي مر   
اگر در حدود طبيعي و زيست مادي مانند ديگر موجودات بوده نيـازي بـه آمـدن پيـامبران،             

 انسان ماواريي برخوردار از يك عقـل        به تعبير امام خميني     . تذكر و ابالغ پيام االهي نبود     
 .)186 ،4: 1361 موسوي خميني،( هم مجرد تام خواهد شد با المكان مجرد دارد و بعد

پس انسان از حيث ماهوي، ناطق و قابل تربيت است، بنابراين در صورت تربيت، تزكيه               
شود و خطر افسار گسيختگي       اش مهار مي    و اصالح، قواي نامحدود شهوت، غضب و سلطه       

بانـه و مبتنـي بـر عـدل         طل  در حقيقت فطرت انسان، فطرت االهي، حـق       . شود  وي مرتفع مي  
هاي مادي و نفساني، فطرت انسان را در حجـاب فـرو    اما اشتغال). 180 :1377 :همو( است
 .)187 - 181 :همـان (ها پرورش فطرت اسـت         رهايي و نجات از اين حجاب       برد و يگانه راه     مي

  :هاي متوسط و زميني توجه داشته است پس اينكه امام به انسان
يعت است بر همين اسـاس محـل تربيـت و تكامـل وي نيـز همـين                  اصل انسان فرزند طب   «

اي و هـيچ      قدر كه انسان تربيت شده مفيد است براي جوامع هـيچ فرشـته              آن. طبيعت است 
  .)153، 14: 1361همو، (» اساس عالم بر تربيت انسان است. موجودي آن قدر مفيد نيست

ر امام به اين است كه اين انسان        در بحث تشكيل دولت اسالمي و حكومت مردم ساالري ديني نظ          
  . تواند به مدل آرماني خود براساس تربيت سياسي صحيح در همين زندگي بشري نايل شود زميني مي
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   تسري فطرت و سرشت انسان در حوزه سياستنتيجه بحث
 از ديد فيلسوفان سياسي قديم چون دو موضوع خير و           بحث فطرت و سرشت انسان     در

شـود، فيلـسوفان سياسـي قـديم در توجيـه ايـن مـسئله در          ح مي شر در سرشت انسان مطر    
شناسـانه فـوق قمـرو تحـت قمـر يـا بـه تعبيـر                  سياست، ضـمن پـذيرش رهيافـت هـستي        

سياسي اشراق عالم گيتي و مينوي، شر را مربوط به عالم كون، فساد و عالم ما تحـت                    فلسفه
اشيه راندن انسان زميني بودند     كردند و در آسمان به دنبال انسان آرماني و به ح            قمر تلقي مي  

طور ناخوداگاه به رهيافتي سلسله مراتبي در نظام سياسي ـ اجتماعي مسلمانان كـشيده    كه به
بنـابراين  . گونه نقش اساسـي قايـل نـشدند         براساس نظام دانايي خود براي مردم هيچ      . شدند

امـا  . شوند  جامعه و مردم بدون هيچ حقي زيرمجموعه و تحت امر قدرت و دولت تلقي مي              
 از ديد فيلسوفان سياسي معاصر ضمن حفظ و حمايـت از            بحث فطرت و سرشت انسان     در

گرايانـه    خواهانه فيلسوفان سياسي قـديم، در حـوزه سياسـت رويكـرد واقـع               رهيافت فرجام 
آنان توامان، به اسـتعدادها و نيازهـاي مـادي و معنـوي و              . درباره انسان زميني اتخاذ كردند    

يافت آسماني را در روي زمـين عمليـاتي و            در حقيقت نگاه و ره    . جه كردند مينوي انسان تو  
انـد كـه انـسان بـر سـاخته خـودش اسـت و                 و به اين اصل پايبنـد شـده       . اند  كاربردي كرده 

هـاي   امـا اشـتغال  . هاي همين انسان زميني است    هاي سياسي و اجتماعي متأثر از اقدام        تحول
  . جويانه انسان شود ربيت فطرت كمالمادي و نفساني نبايد مانع پرورش و ت

  انسان و مسئله برابري و تفسير آن در حوزه سياست. 2
در دوره قديم، انديشه اسالمي و مباني معرفتي مورد اجماع همگاني قرار گرفتـه بـود و                 

اين . ها ذاتاً نابرابر هستند     وران مسلمان پذيرفته بودند كه انسان       در نظام دانايي پيشين، انديشه    
وران جامعـه و خـود مـردم          دادند و البته انديـشه      رابري را در اجتماع سياسي گسترش مي      ناب

بردار و گروهـي فرمانـدار        اي فرمان   اي هستند كه ذاتا عده      ها به گونه    پذيرفته بودند كه انسان   
از اين رو براي انسان دوره انديشه قديم اسالمي اين مسئله مهم بود كه در سياسـت               . هستند

  .)32 :1384پورفرد، (ها بايد باشد و هست  بايد اطاعت كنند يعني كدام يك از ايناز چه كسي 

  سياسي مشاء فلسفه
ها ذاتا نا برابر هـستند و گروهـي    فارابي مؤسس فلسفه اسالمي بر اين باور بود كه انسان   

هاي   بندي مردم به دسته     فقط خادم هستند و پس از بر شمردن سلسله مراتب اجتماع و طبقه            
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  :نويسد وي مي. كرد ها را تابع نظمي سلسله مراتبي و نابرابر تلقي مي اگون زندگي سياسي در مدينهگون
اسـطه همـين    و ند كـه بـه     هست متفاضلهاي گوناگون و      فطرتاجزاي مدينه بالطبع مفطور به      «

صـالح بـراي     و   است كه انساني نسبت به انـسان ديگـر مزيـت دارد           ا  ه فطرت و   اختالف طبايع 
  .)258 :1361فارابي، (»  بودن دون چيز ديگر استچيزي خاص

ها را براساس درجاتي از دانش و تمـايز اسـتعداد و              البته فارابي اين نابرابري ذاتي انسان     
  :ها در كسب آن درجات توجيه كرده است فطرت انسان

ز توانند به تقليد از دانش ديگران عمل كنند اينان بدون آنكه سهمي ا              اكثريت مردم فقط مي   «
جمعي ديگر در عين    . بردار هستند   رياست داشته باشند؛ براي هميشه و در تمام موارد فرمان         

هـاي مرشـد و راهنمـايي     حال كه مقلد يك معلم و مرشد هستند، امـا قـادر هـستند آمـوزه         
گونـه    ايـن . ور خود را به كار بسته و حتي ديگران را نيـز بـه اجـراي آنهـا وا دارنـد                      انديشه
چنانكه مرئوس رئيس اول هستند، رئيس ديگران نيـز           ز رياست دارند و هم    ها سهمي ا    انسان
  .)77 :1993فارابي، (» هستند

سينا نيز اين نابرابري را سـبب   سياسي مشاء نيز قابل مشاهده است ابن        اين نگاه در فلسفه   
 را امـري    هـا   انـسان مراتـب اجتمـاعي      و   تفاضـل عقـول   ،  اه  وجود اختالف  و   داند  مي بقاي نوع بشر  

كند كه دايره واليت يا فرمانبري هر كس به اندازه            وي به اين مطلب اشاره مي     . داند  مي طبيعي
. هايي اسـت كـه در فطـرت و ذات وي قـرار داده شـده اسـت               ها و ظرفيت    شعاع توانمندي 

هـا نيـز در مدينـه نـه از علـت              نهاد و باور دارد كه تمايز انسان        سينا پا را از اين فراتر مي        ابن
وي حتـي   ). 429: 1376سـينا،    ابـن (كه از مبدأ عنايت االهـي صـادر شـده اسـت             طبيعي بل 

  :دارد داند و اظهار مي بندي مردم مي گذار را بر اساس طبقه مهمترين و ظيفه قانون
وران و پاسـداران و نيـز ترتيـب رياسـت سلـسله               براساس اجزاي سه گانه حاكمان، پيـشه      «

  .)447: همان(» تا داني استمراتبي هر يك از اجناس سه گانه از عالي 

  سياسي اشراق فلسفه
نيـز  ) شـيخ اشـراق   (ها ذاتاً نابرابر هستند؛ در آثار سهروردي          همچنين اين نگاه كه انسان    

رو احوال نفـوس آنـان نيـز بـه طـور       ها در جوهريت متفاوت هستند از اين     انسان. گيري است   قابل پي 
تـرين و     تـرين و بـزرگ      معلول نفوس عـالي   ... وزيرا نفوس قوي، شريف، خير      . طبيعي گوناگون است  

معلـول نفـوس    ... ترين كواكب از اجرام سماوي است و در برابر، نفـوس ضـعيف، خـسيس و                 روشن
  .)426 - 427 :1380سهروردي، (ترين از سماويات است  ترين و كوچك فروترين و دني
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  فلسفه متعاليه
. رسـد   يله اديـان بـه آن مـي       انسان دو حيات دارد، حيات ماديوحيات حكمي كه به و سـ           

انسان بايد با حيات نخست به تكامل برسد و سپس به حيات حكمي برسد، حكمت متعاليه                
با تولد ثاني سروكار دارد و ما را به حياتي ديگر كـه همـان حيـات االهـي اسـت، دعـوت                       

ه  بودن نفس بايد گفت كه اين مسئلالحدوث جسمانيةاز نظر مالصدرا با طرح نظريه . كند مي
شود كه مال صدرا از اسـتناد هويـت ثابـت و مـستقل بـه              و حركت جوهري نفس باعث مي     

در نظر وي انسان در حركت جوهري خود هر لحظه هويتي جديد براي            . انسان دوري ورزد  
تحقـق  . سـازد   سازد و اين افعال مداوم انسان است كه هويت و پويـايي وي را مـي                 خود مي 

ه در نظر صـدرا بـاطنش همـان آخـرت اسـت در ميـزان                الوهي هويت انسان در اين دنيا ك      
  ).3 :1386هي، اال(اختياري بودن افعالش و وقوف به آن است 

 توجه كنـيم كـه      مبدأ و معاد  اش مانند     درباره نظر مالصدرا اگر به برخي از آثار نوشتاري        
سينا به بحث سياست و نبوت پرداختـه اسـت و نيـز در بحـث مربـوط بـه                      به پيروي از ابن   

هيت و اقسام مدينه و در بحث مربوط به رياست آن به پيروي فارابي در آراي اهل مدينـه    ما
:  بوده كه به اجمال آورده است، نگاه كنيم آنگاه بايـد گفـت             الفصول المدني ويژه    فاضله و به  

مالصدرا نيز قايل به نابرابري ذاتي انسان است و در نتيجـه در حـوزه سياسـت بـه جامعـه                     
ويـژه    ل شد اما در صورتي كه به كل آثار وي به صورت جامع نگاه كنيم بـه                طبقاتي بايد قاي  

الشواهد الربوبيه، رساله كسر اصنام الجاهليه، رساله سه اصل، شرح اصول پنجاه صفحه نخست 
 توجـه كنـيم و بـه     المظاهر االلهيه هاي وي يعني       و واپسين نوشته   كافي، شرح الهداية االثيريه   
وجـود و تـشكيك آن، حركـت        (ادي وي نظر داشته باشـيم يعنـي         چهار مسئله اساسي و بني    

و نفس، قـواي نفـساني و تكـويني و          ) عاقل و معقول  (جوهري، علم و رابطه عالم و معلوم        
سياسي متعاليه  ها براي فلسفه  ؛ قايل به نابرابري انسان    )482،  2 :1365شريف،  (كمال معاد آن    

صدرا ركن و پايه مردمـي كـه مربـوط بـه            زيرا مال . سازد  مالصدرا بسيار سخت و دشوار مي     
 :1381لك زايي،   (داند    تأسيس نظام سياسي و حكومت اسالمي است را در مرحله اثبات مي           

  :گويد چنانكه آيت اهللا جوادي آملي مي. شايد نظر سومي باشد. )144
ن پرورانـد در پاسـخ اينكـه انـسا          حكمت متعاليه، سياست متعاليه دارد، چون انسان متعـالي مـي          «

هاي انـسان     چيست بايد گفت از نظر مالصدرا، انسان حي متأله است بنابراين وي كمتر به بحث              
از نگـاه صـدرالمتألهين     . پردازد، هر چند كه در برخي موردها پرداخته است          زميني و تاريخي مي   
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اً برخي جوامـع و اقعـ  . طور كه انسان بعد حيواني و عقالني دارد، جامعه نيز اين گونه است          همان
از ديـدگاه صـدرالمتألهين، سياسـت متعاليـه         . برند و برخي انساني هستند      در حيوانيت به سر مي    

امـا وي بـراي جـوامعي كـه         ) انسان متعالي (اختصاص به جوامعي دارد كه و اقعاً انساني هستند          
  ).5 :1386آملي،  جوادي(»  هستند به اين صورت قايل به سياست نيست مادي

  ر فيلسوفان سياسي معاص
رسد فيلسوفان سياسي معاصر قايل به نابرابري  در نظام دانايي جديد مسلمانان به نظر مي

ها   زيرا در نظام دانايي جديد بر اساس اصل كرامت انساني براي انسان           . ها نيستند   ذاتي انسان 
فيلسوفان سياسـي   . اند  ارزش قائل هستند و همچنين توجه به بحث حق و تكليف نيز داشته            

انـد در حـوزه سياسـت و     نگـر كوشـيده   گراي و اقع   اساس مبناي خود يعني آرمان     معاصر بر 
هـاي اجتمـاعي، اقتـصادي و         هاي متوسط و زميني حقـوق برابـر در فرصـت            اجتماع، انسان 

  :  باور دارد كهبا اينكه استاد مطهري . سياسي مدنظر داشته باشند
انـد كـه اگـر چنـين           هم آفريده نـشده    ها از نظر امكانات و استعدادها يكسان و مانند          انسان«

هر كس همه را داشت كه ديگري دارد و همان را فاقد بود كـه ديگـري                 . آفريده شده بودند  
ها را    خداوند انسان . فاقد است و طبعاً نياز متقابلي، و پيوندي و خدمت متبادلي در كار نبود             

 متفـاوت آفريـده     از نظر استعداد و امكانات جسمي، روحي، عقلـي و عـاطفي گونـاگون و              
ها برتري داده است و به اين و سيله همه            ها ديگر بر موهبت     برخي در برخي موهبت   . است

  ).317 - 35 :1372مطهري، (» را بالطبع نيازمند به هم و مايل به پيوستن به هم قرار داد
هاي روحي و عاطفي، استاد در حوزه اجتماع و سياست آن را ستري               با توجه به اختالف   

هاي   كننده در اجتماع و سياست دارند و از فرصت          دهد و باور دارد كه مردم نقش تعيين        نمي
، جمهـوري اسـالمي     در نگـاه شـهيد مطهـري        . برابر در نظام سياسي برخـوردار هـستند       
بر ايـن اسـاس جمهـوري اسـالمي       . هاي االهي هستند    حكومتي است كه مردم خود مجري قانون      

  : حكومت از سوي مردم و محتواي آن هم اسالمي استيعني حكومتي كه شكل آن، انتخاب
» مسئله جمهوري مربوط است به شـكل حكومـت كـه مـستلزم نـوعي دموكراسـي اسـت               «
  .)81: 1378مطهري، (

  :كند كه وي تأكيد مي
طـور كلـي بـا دموكراسـي          اسالمي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاكميت ملي يا بـه            «

  ).84 :همانمطهري، (» منافات ندارد
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اند بـر حـق مـردم در تعيـين سرنوشـت         ساالري بحث كرده    وي همچنين هر جا از مردم     
اند و بر حق مـردم در         خويش و ضرورت رعايت حقوق مردم از سوي حكومت تأكيد كرده          

گويد كه همين اسالميت هم تحميلي نيست،         وي مي . كند  پذيرش اين حكومت هم تأكيد مي     
  :بلكه خواست خود مردم است

  .)85 :همان(» زده است ميت را اكثريت قاطع ملت ايران بر نوع نظام آينده اين مملكت مهر اسال«
ها، روحيه و عقل باز هم بـاور دارد            نيز با توجه به اختالف در عاطفه       عالمه طباطبايي 

هاي برابر در نظام سياسي       كننده در اجتماع و سياست دارند و از فرصت          كه مردم نقش تعيين   
  .برخوردار هستند

گونه تسري در اجتماع      ها هيچ    نيز درباره اختالف در انسان     ، امام خميني  شهيد صدر 
 بـاور دارد كـه مـسؤوليت        شـهيد صـدر   . بندي اجتماعات قايل نيستند    و سياست در طبقه   

 و )17 :تـا  صـدر، بـي  (دار مرجعيت عام بر عهده مـردم اسـت       انتخاب آگاهانه شخص عهده   
مردم در حكومت اسالمي حق تشكيل شورا و تعيين سهام امور حكومتي خود را از طريـق                 

شناسي و نظام     ماهيت انسان، انسان   از   طرز تلقي شهيد صدر   . )37 :1339صدر،  (آن دارند   
نظر قـرار    ي نظام سياسي مشاركتي را مد      و   است كه سياسي وي به مثابه شيوه حكمراني ديني        

  .)137 :1384، پورفرد( گرايي داده است نه نخبه
 نيز بر اين باور است كه حق تعيين سرنوشت انسان غيـر قابـل سـلب و                  امام خميني   

هاي وي در نظـام دانـايي انديـشه            وي به حق ملت از و يژگي       اعتراف. انكار از انسان است   
  .)189، 4: 1361، موسوي خميني(كند  سياسي شيعه است كه بر حقوق مردم تأكيد مي

نظارت كنند اگر   ] حكومت و دولت  [همه ملت موظف هستند كه نظارت كنند بر اين امور           «
 گذاشتي، خـود را حفـظ       من پايم را كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويد پايت را كج            

 هستند به اينكه نظـارت داشـته باشـند و در تمـام               كن، مسئله مهم است، همه ملت موظف      
  ).34، 7: همان(» كارهايي كه اآلن مربوط به اسالم است

نويسد كه حـق كرامـت، حيثيـت بـرادري و              در بحث حقوق بشر مي     عالمه جعفري   
يـات شايـسته، تعلـيم و تربيـت و اصـل آزادي      ها در برابر قانون، اصل ح      برابري تمام انسان  

 انـسان در فقـه      بـاره مبـادي كـه در     و   ي اصـول  و . احترام به انسان اسـت     گرمسؤوالنه هم نشان  
  :كند اسالمي مطرح هست بيان مي

 خلقـت،    تـساوي در مـاده اوليـه       ،هـي قانون اال  و   مشيت،   تساوي در حكمت   تساوي در خالق،  «
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يت و مشخصات عمومي، تساوي در هدف اعـال         تساوي در سرچشمه نسل، تساوي در ماه      
و مسير، تساوي در كرامتوحيثيت ذاتي، تساوي در داشـتن اسـتعداد و وصـول بـه كمـال و                

  ).475 - 471 :1376جعفري، (كرامت ارزشي و اختياري 
گـرفتن حـاكم از مـردم در          سرنوشت خود مردم از راه لزوم مـشورت       : وي باور دارد كه   

  ).394: 1369همو، (» هاي خود نيز رأي مردم معتبر است ضوعتطبيق احكام االهي با مو

   تفسير برابري و نابرابري انسان در حوزه سياستنتيجه بحث
ها ذاتا نـابرابر      فيلسوفان سياسي قديم با توجه به نظام دانايي خود و پذيرش اينكه انسان            

نـان در حـوزه     اي فرمانبردار و گروهي فرمانـدار هـستند، دغدغـه آ            و درجامعه سياسي عده   
سياست اين بود كه افراد از چه كسي بايد اطاعت كنند و كدام يـك از ايـن دو گـروه بايـد                       

ها و تـضادها را   دانستند و وجود اختالف آنان اين نابرابري را سبب بقاي نوع بشر مي  . باشند
سياسي اشراق نيـز همـين رهيافـت و جـود             در فلسفه . كردند  در اجتماع امر طبيعي تلقي مي     

شت و آن را در ارتباط بـا بزرگتـرين يـا كـوچكترين كواكـب و اجـرام سـماوي مـرتبط                       دا
يكـي براسـاس اسـتناد      . سياسي متعاليه سه تحليـل و جـود داشـت           اما در فلسفه  . دانستند  مي

هـا ذاتـاً نـابرابر و در جامعـه سياسـي              سينا كه مبتني بر اينكه انسان       مالصدرا به فارابي و ابن    
تحليل ديگر بـر اسـاس مبـاني و منـابع خـود             . گروهي فرماندار هستند  اي فرمانبردار و      عده

تحليل سوم اصوالً باور داشت     . كشاند  مالصدرا كه تاحدودي چنين قضاوت را به چالش مي        
امـا در  . كنـد  هاي متداني اعتنايي نمي كه سياست متعالي، انسان متعالي دارد و به بحث انسان   

ها ذاتا نابرابر هستند، پـس آنگـاه در           ي به اينكه انسان   درباره فيلسوفان سياسي معاصر اعتقاد    
حوزه سياست و اجتماع نيز بايد چنين منطقي داشت وجود ندارد و اشاره آنان بـه اخـتالف    

. ها و توانايي خللي در بخش حوزه انسان زميني پديد نيـاورده اسـت               در استعدادها، ظرفيت  
متوسـط و زمينـي در حـوزه سياسـت و           هاي برابـر بـراي انـسان          اكثر آنان معتقد به فرصت    

البته مباني اصولي اين گروه، مانند كرامت انساني و بحث حق و تكليف             . اجتماع باور دارند  
  . اثر نيست در بينش و دانش آنان بي

  تبيين انسان مدني بالطبع. 3
گذاران فلسفه مشاء، اشراق و متعاليـه         با توجه به اينكه مؤسس فلسفه اسالمي و نيز بنيان         

فقط به دو تفـسير     : اند  ها تأكيد كرده    و نيز فيلسوفان مسلمان معاصر همه بر طبع مدني انسان         
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  .كنيم اند، اشاره مي متفاوت كه در نتيجه بازگشت به انسان مدني بالطبع كرده
مدني بالطبع گاهي به معناي شكوفايي استعدادهاي انسان كه فقط در زنـدگي جمعـي بـه                 . 1

  رسد؛ فعليت مي
هـاي متـضادي دارنـد و         ها در سرشت خود طبـع        بالطبع گاهي به معناي اينكه انسان      مدني. 2
كند بلكه انسان با ميل بـه اسـتخدام آفريـده شـده اسـت و همـواره        طور طبيعي عمل نمي   به  

ها را در خدمت خود بياورد، بنابراين همواره تناقض و تضاد در عـالم                خواهد همه انسان    مي
در هـر دو تفـسير      .  كردن اين امر نيازمند زندگي جمعي هستند       و جود دارد و براي برطرف     

در نگاه فيلسوفان اسالمي انسان مدني بالطبع است بنابراين در اين فقـره بيـشتر بـه مبحـث                   
  . عقل خواهيم پرداخت

  نقش عقل در حوزه سياست. 4
 بـر    و در آن شـش معنـا بـراي عقـل           رسالة في معـاني العقـل     اي دارد با عنوان       فارابي رساله 

  ).40: 1907فارابي، (شمرد  مي
هـاي معنـوي    هاي دينـي و فـضيلت   عقل از ديدگاه عامه كه بيشتر از ذهنيات و ارزش  : يكم

  توده مردم ناشي است؛
كند يا    داند يا عقل آن را نفي مي        عقل از ديدگاه متكلمان چيزي كه عقل آن را الزم مي          : دوم
  ؛)دون تأمل همه به آن اقرار دارندهمان ايدة مشهور و بديهي است كه ب(پذيرد  مي

ارسطو در كتاب بر هان ذكر كرده است و مقصودش از آن قـوت نفـس                : عقل فطري : سوم
  آيد؛ است كه به و اسطه آن بافطره و بالطبع تعيين به مقدمات كلي صادق و ضرور پديد مي

آيـد    پديد مي ها و در طي زمان طوالني براي انسان           بر اثر كثرت تجربه   : چهارم، عقل تجربي  
  كند؛ گيري از استدالل عطا مي و به انسان قدرت استنباط آراي صحبح را بدون بهره

شود و بـه جـوهر        يعني عقلي است كه جوهر نفس انسان با آن تمام مي          : پنجم، عقل نظري  
عقل بالملكه يـا    . عقل هيواليي يا بالقوه؛ ب    . أ. اين عقل سه مرتبه دارد    . شود  عقل تبديل مي  

  عقل مستفاد؛. جبالفعل؛ 
عقـل  . اين عقل جزو عقول بشري نيست و در عالم مافوق قمر قرار دارد            : ششم، عقل فعال  

فعال جوهر مفارقي است كه در سلسله عقول عـشره، واپـسين عقـل اسـت و از مبـدأ اول،       
 بـه   الـسياسة المدينـه   وي در   . كنـد   كند و به جهان مادون قمر افاضه مي         فيض را دريافت مي   
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؛ فـارابي بـا توجـه بـه     )120 :1381مهاجرنيـا،  . (كنـد   و روح القدس تعبيـر مـي    روح االمين 
گفته و نيز نظريه فـيض، عقـل انـسان رادر اداره اجتمـاع و سياسـت                   التزامش به مباني پيش   

داند و در صورتي كه با عالم ما فوق قمر در ارتباط باشـد نجـات دهنـده اسـت                      ناكافي نمي 
  ).269 :1991، فارابي(

سينا نيز عدم كفايت عقول مردم براي راهيابي به شاه راه فـضيلت و سـعادت                  ناز نظر اب  
  :كند وي تأكيد مي. امري مسلم است

ها رها كرد؛ به طوري كه هـر كـس منـافع              توان مردم را با باورها و افكار گوناگون آن          نمي«
  ).162 :1374سينا،  ابن(» خود را مقتضاي عدالت بداند و زيان خود را هم ظلم بشمارد

تـوان    طـور خالصـه مـي      مؤسس حكمت متعاليه نيز درباره عقل شش تعريف آورده است كـه بـه             
  ).19: 1387نيكزاد، (» اند معناي اولي عقل مورد نظر مالصدرا بوده است  برخي گفته∗:گفت

طور مثـال     به. دهند  هاي مالصدرا درباره عقل نكته ديگري را نشان مي          البته برخي عبارت  
  :گويد  مي الربوبيهالشواهدوي در 
عقل به تنهايي و مادام كه منور به نور شريعت نباشد قادر نيـست بـه درجـاتي از مـسايل                     «

متعلق به الهيات و حقايق مربوط به آفرينش و قيامت دست يابد، به همين جهـت شـريعت                
محمديه مشتمل بر اشارات، كنايات، لطايف و نصوص بسياري است كه ناظر به ضـرورت               

  ).18: 1360آشتياني، (»  نظري و عملي استتكميل عقل
  :گويد  وي در اسفار مي

تواند درهدف خود كامياب باشد و نه عقـل بـدون حـضور ديـن           كه نه دين بدون عقل مي     
  . )203 :1981، صدرالمتالهين(تواند بشر را كفايت كند  مي

ن بـه   تـوا   در حقيقت از نظر مالصدرا درباره كشف حقيقت و كسب معرفت انسان، نمي            

                                                      
در همگـان    و   جـود دارد   و   همه افراد  وان است در   وحي جه مميز انسان   و   ي قوه عاقله كه   اعقل به معن  : اول ∗

، عقل بـه معنـاي علـم بـه بـديهات     : دوم و ضعف دارد؛      شدت كي بلكه مراتب تشكي   .به يك اندازه نيست   
 يعني نيرو يا حالتي در نفس كـه         :سوم؛  )ضعف ندارد  و   شدت،   مراتب  معنا، به اين (مشهورات   و   مسلمات

 عقل به معناي    : چهارم ؛)داردضعف   و   تشد،   مراتب به اين معنا،  (شود   عملي حاصل مي  هاي    از راه تجربه  
؛ سرعت در درك اموري كه سزاوار است انجـام يـا تـرك شـود               و   رسيدن به مطلب   زود و   خوب فهميدن 

 و  عقل مـستفاد  ،  عقل بالملكه ،   مراتب چهارگانه عقل بالقوه    ، آمده النفس در كتاب     به معنايي كه    عقل :پنجم
ماديـات را    و   مادههاي    ويژگي و   جرد تام كه مادي نيست     عقل به معناي موجود م     :ششم دارد،   عقل بالفعل 

  ).20-18: 1376، مال صدرا(مثالي است  و در برابر موجودي مادي ندارد
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يكي از اين دو بسنده كرد و نيز درباره عقل و سياست بايد گفت كه مالصدرا آن را دربـاره                    
  :فيلسوف و پيامبر تاحدودي مطرح كرده است و گفته است

اختالف ميان فيلسوف و پيامبر يا كوشش عقالني و وحيـاني، فقـط در كيفيـت رفـع ايـن                    «
ريـاح الطـاف    ( دومي با و زيدن بـاد        شود و   ور رفع مي    حجاب است، اولي به دست انديشه     

، پسوحي و الهام چيزي جدا از كسب عقالني نيست، نه در نفس افاضه صور علميه،                )االهي
و نه در قالب و محل آن و نه در سبب و مفيض آن، بلكه در طريق زوال حجاب و جهـت                      

كالمـي  البته با تدوين مبـاني فلـسفي و         ) 485-484: 1361همو،  (» آن اختالف و جود دارد    
  ).121: 1381لك زايي، (سياسي مالصدرا، و اليت سياسي مجتهدان تقويت شد 

  فيلسوفان سياسي معاصر
عقل به معناي بـستن و گـره زدن اسـت و بـه              :  بر اين باور است كه     عالمه طباطبايي   

همين مناسبت ادراكاتي كه انسان دارد و آنها را در دل پذيرفته و پيمان قلبي به آنهـا بـسته،                    
و نيز مدركات انسان كه به و سيله آن خير و شر و حـق و باطـل را تميـز و           . اند  ال ناميده عق

دارد كه اعتبار و اصالت ديـن    اظهار ميبحاراالنواروي در تعليقيه خود بر      . دهد  تشخيص مي 
  .)104، 1 :1362مجلسي، (و معارف ديني و ادله حجج شرعي بر پايه عقل استوار است 

  :نويسد  تقويت بحث عقل ميوي در جاي ديگر در
يعني . شمارد قرآن كريم با اين بيان، اعتبار حجت عقلي و استدالل برهاني آزاد را مسلم مي             «

گويد كه نخست حقانيت معارف اسالمي را بپذيريد سپس به احتجاج عقلـي پرداختـه،                 نمي
بـه  : گويـد    خود مي  بلكه با اعتماد كامل به و اقعيت      . معارف نام برده را از آنها استنتاج كنيد       

تصديق و ايمان .. احتجاج عقل پرداخته، حقانيت معارف نام برده را از آن دريابيد و بپذيريد  
را از نتيجه دليل به دست آوريد نه اينكه نخست ايمان بياوريد و بعد بـه قيـد مطابقـت آن                     

يق دليل اقامه كنيد پس انديشه فلسفي نيز راهي است كـه رسـايي آن را قـرآن كـريم تـصد                    
  .)43-42 :1352طباطبايي، (» كند مي

هاي راهبردي بودن عقـل بـراي انـسان را             تا حدودي مشكل   تفسيرالميزانالبته عالمه در    
هاي اجتماعي عالمـه،      به هر حال در تحليل    . )376 - 371 ،2: 1362،  همو(نشان داده است    

 و رفتـار انـسان در       عمل و رفتار انسان تابع علوم و ادراكات اعتباري خواهد بود و هر عمل             
اي فكـر و      حقيقت بر درك يا فكر اعتباري مبتني است و در نتيجه در هر عمل و رفتار گونه                

بـا چنـين تحليلـي      ... اعتبـار رياسـت و مرئوسـيت، اسـتخدام و         : مانند. انديشه در كار است   
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 گيرد زيـرا تغييـر اعتبـارات را بـر اسـاس             هاي اعتباري نسبت به سياست نيز قرار مي         ادراك
تفاوت محيط جغرافيايي، محيط عمل و اشـتغال، تكامـل زنـدگي مـادي و دنيـوي، تكامـل                   

) 210-208،  2: 1367 همـو، . (كند  معلومات و كثرت و رود يك فكر به مغز انسان تبيين مي           
   .هاي اعتباري بازسازي كرده است رسد عالمه رابطه سياست و عقل را از راه ادراك كه به نظر مي

اي از نفس انسان است كه به و سيله آن حـق را از باطـل و                   ، عقل قوه  رياز نظر شهيد مطه   
دهد، كليات را درك      خير را از شر و نفع را از ضرر، حسن را از قبح و كمال را از نقص تميز مي                   

هاي جهان بشر ثمره شجرة طيبه عقل است، عقـل،            تمام پيشرفت . كند  كرده و تجزيه و تحليل مي     
 و جه تمايز انسان از موجودات ديگر اسـت و بـه بركـت آن خداونـد                  بديلي است كه    گوهري بي 

  ).371 و 341: 1367مطهري، (انسان را بر موجودات ديگر تكريم كرده است 
توان مسايل اجتمـاعي و سياسـي، مـصالح و مفاسـد              وي باور دارد كه با همين عقل مي       

  :دارند وي اظهار مي. راشناخت
اسـت، يعنـي    ] هـم [در عين آنكه آسماني است، زمينـي        قوانين اسالمي به اصطالح امروز      «

 اين معنا كه جنبه مرموز صـد در          به. براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است        
خدا قانوني و   . ها بستگي ندارد    صد مخفي و رمزي ندارد كه بگويد حكم خدا به اين حرف           

كند كه من هرچه       بيان مي  ضع كرده و خودش از رمز آن آگاه است، نه اسالم اساساً خودش            
ام براساس همين مصالحي است كه يا به جسم شما مربوط اسـت يـا بـه                   قانون و ضع كرده   

روح شما، به اخالق شما، به روابط اجتماعي شما به همين مسايل مربوط است، يعني يك امـور                  
  .)27، 2: 1379، يمطهر(» به اصطالح مرموزي كه عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد، نيست

  :دويسناستاد مي
طور كه الزم است استقالل سياسـي و اسـتقالل اقتـصادي داشـته باشـد،                يك جامعه همان  «

 باورهـا  ر،نشانده و اقتصادش نيازمند به غير نباشد، الزم است از لحاظ افكا            سياستش دست 
  .)415، 6 :1381، همو(» غرور فكري داشته باشد... و مباني محكمي داشته باشد

رسد در رفتارهاي سياسي و غيرسياسي عنصر عقالنيت، اسـتقالل          جموع به نظر مي   در م 
  . فكري و داشتن مباني فكر مستحكم نقش محوري دارد

 يكي ديگر از فيلسوفان معاصر، عقل را درجايگاه اثبات كننده باورهـا             عالمه جعفري   
ان پيشين عقل را به سـه       داند و به پيروي از فيلسوف       و يكي از منابع اثبات احكام اسالمي مي       

عقل نظري، قسم دوم عقل عملي اسـت و آن نـوعي آگـاهي انـسان از                 . كند  قسم تقسيم مي  
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توان آنها را بر موارد خود تطبيق داد و قسم سـوم عقـل كلـي                  ها است كه مي     اصول و قانون  
گيري كـرده و بـه        ها و مقاصد را هدف      عقل نظري خواسته  . است كه نمود از عقل كل است      

گويد؛ اين    اگرچه هويت و ارزش خواسته و مقصد و وسيله را نمي          . دهد  ه آن تذكر مي   وسيل
ها   ها و تمايل    ها، عاطفه   دهد و به هماهنگي احساس      هاي منطقي را نشان مي      عقل راه استنتاج  

عقل نظري جزئـي    . هاي مذهبي، اخالقي و اجتماعي عنايت دارد        و تشخيص اصول و قانون    
آنچه كه هست و دوم توصيه انسان به هدف و انتخاب و سايل             نخست وصف   . دو كار دارد  

گويد كه چنين عقلي فقط براي تفسير انـسان و            عالمه در نقد اين عقل مي     . رسيدن به هدف  
عقلـي را كـه و ي در        . كنـد   جهان با تمام ابعاد طبيعي و ماوراي طبيعي آن دو كفايـت نمـي             

  .)215، 8: 1365 جعفري،(كند چنين نيست  حيات معقول خود اراده مي
 در حقيقت درحيات معقول وي اين عقل و عقل عملي در اسـتخدام شخـصيت رو بـه                  

هماهنگي اين دو، مقدمه و صول به مقام و االيـي از عقـل كـل     . گيرند  رشد و كمال قرار مي    
و جود . مطرح در دين اسالم هستند) حيات معقول(است و هر سه، اثبات كننده اصول كلي     

  :گويد ميان عقل و وحي است كه عالمه مياي  چنين رابطه
ها درك كنند     وقتي مردم يا گروه عقالً با عقل سليم و اقعيتي را به صالح و مصلحت انسان               «

شود، همان حاكميت خداوند به و سـيله مـردم بـر              حكمي كه بر مبناي اين بينش صادر مي       
  .)337 :1362همو، (» مردم است

عاصر اسالمي ضمن اشاره به بحث فيلـسوفان قـديم از           امام خميني در مقام فيلسوف عارف م      
گـردد، چنانكـه      برد اما باور دارد كه عقل نظري به عقل عملي بـر مـي               عقل نظري و عملي نام مي     

گردد چون هر چيزي كه در هر مرتبه از مراتب و جود و اقع                عقل عملي هم به عقل نظري بر مي       
وي نيـز عقـل نظـري را بـه          . )346 ،3 :1381،  يلياردب(كند    شود، به مرتبه ديگر آن سرايت مي        مي

  :نويسد استناد پيشينيان به چهار مرحله تقسيم شده كه واپسين مرتبه عقل مستفاد دانسته، مي
اش فنا فـي   بالجمله، غايت عقل مستفاد فنا في اهللا است و عقل عملي هم كه واپسين مرتبه             «

نـا  .  در آغاز از هـم جـدا بودنـد         اهللا است پس غايت هر دو عقل در آخر يكي شده هرچند           
گفته نماند كمال انساني به عقل عملي است نه به عقل نظـري چنانكـه گفتـيم كـه ممكـن                     

انسان برهان داشته باشد اما در مرتبه كفر و شرك باقي بماند اما عقـل عملـي همـان                   . است
اوست نه  بنابراين كمال انسان به عقل عملي       . ارجاع كثرت به و حدت عمالً و خارجاً است        

  ).352، 3: 1381اردبيلي، (» به عقل نظري
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پـذير و تأثيرپـذير، تأثيرگـذار          انسان موجودي است بالقوه تربيـت      از ديد امام خميني     
عاقل، خردمند، آزاد و مختار كه بر اساس اصل آزادي و اختيار سرنوشت خـويش را و رق                  

قاوت مـؤثرتر و تعيـين   زند و هيچ عـاملي را در پيمـودن و انتخـاب راه سـعادت يـا شـ               مي
هـاي اثـر گـذار        هايي مانند و راثت و محيط را عامل         داند و عامل    تر از اراده انسان نمي      كننده

امام در بحث از داليل عقلي و اليـت         . )148 :1362،  موسوي خميني (كنند    فرعي معرفي مي  
فقيه در حوزه سياست به همان داليل نبـوت و امـات و ضـرورت حكومـت و رهبـري در                     

ها،   كند كه براي اجراي صحيح قانون       كند و نيز باور دارند كه عقل حكم مي          معه استناد مي  جا
ترين فرد به احكام اسالمي است در راس حكومت قـرار گيـرد و نـاظر بـر        شخصي كه آگاه  

اجراي قوانين باشد بر اين اساس، ايشان شرايط حاكم اسالمي را در پرتو دليل عقلي روشن                
  ).465 - 461 :1373، همو(سازد  مي

  :توان براي عقل تعريف خاص كرد شهيد صدر نيز باور دارد كه مي
  »حكمي كه عقل بدون استناد به قران و سنت به طور جزمي و يقيني صادر كند«
 .)20، 4 :1405صدر، (

.  اين نگاه استقاللي به عقل البته مورد چالش از سوي برخي از فقيهان قرار گرفته اسـت        
  :هايي مانند ت به عاملوي در حوزه سياس

از نظـر وي در     كند زيرا   ا اشاره مي  ه  حقق تحول ها و تصميم و خيزش آنان در ت         اراده انسان «
  .)53 :1407صدر، (بعد انساني عقل، رشد فكري و شعور اجتماعي حايز اهميت است 

به پندار وي مشكل اساسي انسان معاصر فقدان انديـشه سياسـي صـحيح و عـدم نظـام                   
 دو محور كه در حقيقت يكي بيش نيستند دچار بحران            بشر در اين  . مطلوب است اجتماعي  

راه حل وي يكي . دو محور باشد حل بايد متوجه اينشده است و اينجا است كه از راه عقل جمعي راه         
تفسير صحيح از حيات و و اقعيات هستي، انسان و جامعه و بينش سياسي صـحيحي كـه از تفـسير و                      

دوم تربيت و   . هاي فطري و طبيعي انسان سازگار باشد      ژگي  مه گرفته و با تمام و ي      اقعي زندگي سرچش  
  .)49: 1981صدر، (تربيتي مطلوب و كارامد باشد . ها پرورش انسان

 هـاي سياسـي ـ اجتمـاعي     كه از نتيجهداند هاي خالفت انسان ميپايهوي شورا را نيز يكي از مباني و 
كـارگيري     بـه   سياسي جامعه است و چون شهيد صـدر          شورا بحث مشاركت عمومي در اداره     

  :داندعقل جمعي در جامعه را مصداق شورا مي
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ارزيابي بنيادي فكري هر نظامي، و ابسته به ايـن اسـت كـه آن نظـام، و اقعيـت حيـات را         «
  ).18: 1408صدر، ( »چگونه تعريف و تلقي كند

 اين باور است كه عقل به معناي        آملي فيلسوف متأله نيز درباره عقل بر         آيت اهللا جوادي  
گويند كـه شـتر را از حركـت بيجـا منـع               منع است و زانوبند شتر را از اين جهت عقال مي          

شود كه عقل نظري، راهنماي انديشه بـشر          در اصطالح به نظري و عملي تقسيم مي       . كند  مي
ديگـر جـدا   است و عقل عملي، راهبر انگيزه وي درحقيقت در ابتدا انديشه و انگيزه از يك  

كـم بـه اتحـاد        شـود و كـم      تر مي   دو به هم نزديك و نزديك       است اما با تكامل خرد بشر اين      
چنـين  . رسـد   اش باشد به و حدت مـي        رسد و قتي انسان در اوج كمال، انديشه و انگيزه           مي

اين فيلسوف متأله   . )119 :1386آملي،   جوادي(انسان كاملي مظهر خداي عليم و قدير است         
  :گويد ل عقل ميدرباره كما

 شود مگر در پرتو پيروي از حق، در حقيقت شكوفايي عقل در پرتو نقـش                عقل كامل نمي  «
يكي تاييـد   . وحي در قبال عقل دو و ظيفه عمده دارد        ] و از طرف ديگر   [وحي بايد دانست    

  ).129: همان(» عقل و ديگري شكوفايي آن
  :يل استبا توجه به اين مطالب بايد گفت نقطه عزيمت وي مطلب ذ

 بـين وي و وحـي االهـي         به يقين عقل قطعي و ناب هرگز خطا و اشتباه ندارد و تعـارض             «
  ).همان(» نيست
دانند اما گـرايش   آملي نسبت عملي انسان را به نيك و بد يكسان مي           اهللا جوادي   البته آيت 

داند، گرايش انسان فقط بـه سـوي نيكـي و حـق               وي درباره زشتي و زيبايي را يكسان نمي       
ادعاي . ست و فطرت سالم و دست نخورده انسان هرگز بدخواه نيست و به بدي راه ندارد               ا

ديگر اين فيلسوف معاصر اين است كه عقل نه تنهـا حـسن و قـبح و اقـسام آنهـا را درك                       
تواند مدح و ذم دنيايي و نيز ثواب و عقاب اخروي مترتب بر آنهـا را درك         كند، بلكه مي    مي
شود، يعني عقل بدون اينكه       نظريه عقل از ادله اثباتي دين شمرده مي       بر اين اساس اين     . كند

گويد اگر كـسي فـالن كـار خـوب را انجـام داد، اسـتحقاق                  منتظر دليل نقلي دين باشد؛ مي     
). 46: 1386همـو،   (بهشت را دارد و اگر فالن كار زشت را انجام داد، مستحق جهنم اسـت                

ـ        هـايش    ه توانـايي، دانـايي، ظرفيـت و محـدوديت         بنابراين اظهارهاي عقل انساني با توجه ب
  . تواند در حوزه سياست كارامد باشد مي
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  ث تبيين انسان مدني بالطبع و نقش عقل در سياستنتيجه بح
. القـول هـستند     در اينكه انسان مدني بالطبع است؛ فيلسوفان سياسي قديم و معاصر متفق           

قـول  . دو قول اساسـي و جـود دارد       و  . هرچند در تحليل انسان مدني بالطبع، اختالف است       
نخست اينكه، مبتني بر به فعليت درآمدن در زندگي جمعي و اجتمـاعي اسـت و قـول دوم                   

هـاي متـضادي دارنـد و بـه طـور طبيعـي عمـل                 ها در سرشت خود طبـع       اينكه چون انسان  
بنابراين همواره تناقض و تضاد در جهـان زيـست و جـود        . كنند؛ ميل به استخدام دارند      نمي
در مجموع هر دو قول انـسان را        . ارد و براي برطرف شدن آن نيازمند زندگي جمعي است         د

اما درباره حوزه عقل، فيلـسوفان سياسـي قـديم آن را بـه تنهـايي در                 . دانند  مدني بالطبع مي  
سياست ناكارامد دانسته اما فيلسوفان سياسي معاصر ضمن برجسته كردن عقل و عقالنيـت              

هاي آن، در حوزه سياست و اجتماع، آن را كارساز و كارامـد               ارساييو اعتراف به برخي از ن     
نظران اين گروه باور دارنـد كـه عقـل            اند كه برخي از صاحب      اند و تاحدي پيش رفته      دانسته

تواند مدح و ذم دنيـايي و ثـواب و            كند بلكه مي    تنها حسن و قبح و اقسام آنها را درك مي           نه
بر اين اساس عقـل از ادلـه اثبـاتي ديـن شـمرده            . ك كند عقاب اخروي مترتب بر آنها را در      

گويـد انجـام ايـن كـار          در حقيقت عقل بدون اينكه منتظر دليل نقلي دين باشد مي          . شود  مي
خوب بوده و استحقاق پاداشت و بهشت را دارد و انجام كار زشت مستحق تنبيه و جهنم را    

  . د كارساز و كارامد باشدتوان دارد و در صورت تسري همين عقل در حوزه سياست مي
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