چالش های حکمت متعالیه در مسئله سیاست

در بحث های حکمت نظری که عنصر محوری اش امور حقیقی است باید روشن شود که رهیافتت
حکمت عملی و حکمت نظری یا سیاست در حکمت متعالیه ،و به تعبیر دیگر؛ سرپرستی حکمت متعالیته
در خصوص سیاست ،چگونه است؟

دو چالش اساسی در مباحث حکمت متعالیه و سیاست
از آنجا که دو بحث سیاست و حکمت متعالیه ،یکی از مقوله اعتبار و دیگری از مقوله حقیقت متی
باشد ،و این مسئله مرزهای محکمی میان آنها ایجاد کرده ،حکمت متعالیه چگونه توانسته استت پلتی بته
سیاست بزند و از سوی دیگر ،سیاست چطور به حکمت متعالیه راه یافته است؟ این اشکال خود را به دو
شکل رسمی نشان می دهد:
چالش نخست
نخستین چالش این است صتدر و ستا ه سیاستت« ،اعتبتار» و آغتاز و انجتاح حکمتت متعالیته،
«حقیقت» است و بر اساس شکل ثانی که در آن مقدمه ها با یکتدیگر اختتف دارنتد ،میتان آنهتا بعتد
بسیاری وجود دارد .این چالش از آنجا ناشی می شود که حکمت متعالیه در مدار حقیقت ،اما سیاست در
مدار اعتبار است .بنابراین ،نه سیاست می تواند به حکمت متعالیه راه یابد و نه حکمت متعالیه متی توانتد
سرپرستی سیاست را بر عهده گیرد .به بیان دیگر ،نه حکمت متعالیه ولیّ سیاستت استت و نته سیاستت،
مولی علیه حکمت متعالیه.

چالش دوم
چالش عمیق دیگر این است که «سیاست» تدبیر امت ،جامعه ،کشور ،مملکت و ...است و همه اینها
امور اعتباری اند .از باب نمونه ،در مباحث زمین شناسی ،زمین یک موجود حقیقتی و معرفتت آن جتز
علوح وا عی به حساب می آید ،اما کشور وجود ندارد؛ آنچه وجود دارد عبارت است از کوه ،دشتت ،دره،
بیابان و ...که علم جغرافیا متعلق به آن است .گاهی از مرز خاص سخن می گوییم؛ مثفً محدوده مملکت
با رارداد تعیین می شود؛ گاهی تجزیه یا تفکیک می شود؛ و گاهی براساس حکومتت فتدرال و یتا بته
صورت تلفیقی اداره می گردد .بنابراین سیاست ،اداره امور مملکتت ،جامعته و ...استت و اینهتا از امتور
اعتباری به شمار می آیند و هیچ کداح به محدوده حقیقت راه نمی یابند؛ چنانچه حکمتت متعالیته هتم از
مرز حقیقت بیرون نمی آید .عفوه بر اینها ،اشکال های جزئی دیگری نیز وجود دارد که به ایتن چتالش
های اساسی باز می گردد.

جایگاه مباحث سیاسی در نزد متولیان حکمت متعالیه
مطلب دیگر آن است که متولیان حکمت متعالیه بیش از همه با این چالش ها آشنا بودند و خود را
با این بحث ها درگیر می کردند .در اغلب مباحث آن بزرگان ،مخصوصاً صدرالمتألهین ،مطتالبی در بتاب
نبوت ،شریعت و سیاست دیده می شود .مرحوح مفصدرا در سمتی از کتاب «الشواهد الربوبیة»  -که در
حدود  ۰۵صفحه است  -به بحث در باب مسئله نبوت ،شتریعت و سیاستت پرداختته و ایتن مطالتب را
مبسوط تر از اسفار بیان کرده است؛ همچنان که در این بخش ،مباحث مربوط به اففطون نیز در مقایسته
با بحث های ایشان در مبدا و معاد ،مشروح تر است .آنان خود به دیگران یاد می دادند که بین حقیقت و
اعتبار تفاوت وجود دارد .از دیدگاه آنها مسئله حکمت عملی ،سیاست و کشتور داری ،در لمترو امتور

اعتباری به حساب می آمده است .این بزرگان بیش و پیش از دیگران وارد این عرصه شدند و بتا آنکته
می توانستند این مباحث را به صورت جداگانه در رساله ها و کتابهای دیگر خود بیاورند ،چنین نکردنتد؛
همانطور که می دانیم بوعلی (ره) عفوه بر اینکه فلسفه دارد ،در علوح دیگر ،همچون طتب ،ریاضتیات و
ادبیات نیز مهارت دارد ،اما اینها را با یکدیگر مخلوط نکرده است .صتدرالمتالهین (ره) متی توانستت در
رساله جداگانه ای به مسئله سیاست بپردازد ،اما توجه به این جنبه مهم است که چرا در مهمتترین کتتاب
خویش به این بحث پرداخته است؟ آیا غرض او این بوده که همه مباحث را در یکجا گردآوری ،ورّا تی
و صحافی کند تا حاصل کار او کشکول شود؟ یا اینکه اصرار داشته کته نشتان دهتد سیاستت در لمترو
حکمت متعالیه است و حکمت متعالیه در حوزه خود« ،سیاست پرور» می باشتد؟ ایتن جمت بنتدی هتا
انسان را وادار می کند تا به صورت عمیق تر به مبانی حکمت متعالیه و لوازح و مفزمات آن توجه کنتد.
برای نیل به این هد باید به آغاز حکمت متعالیه باز گردیم .این بزرگان در آنجا گفته اند« :الحکمة إمتا
نظریة و إما عملیة».1
داستان میر سید شریف و پسرش
هنگامی که با این نگاه ،کتاب را تورق کنیم ،داستان افسانه گونه میرسید شریف با پسترش تتداعی
می شود .هنگامی که میر سید شریف کتاب «الکبری فی المنطق» را نوشت و برای پسرش تدریس کترد،
به او گفت :این خفصه منطق است که برای تو تدریس کردح .اکنون به بازار برو و ببین در بازار از منطق
چه خبر است .طبق این صه معرو  ،پسر به بازار رفت و چیزهایی دید و برگشت و این طور گفتت :در
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بازار از منطق خبری نیست .پدر به او خطاب کرد :این طور که معلوح است کتاب را نفهمیده ای؛ باید بتار
دیگر این کتاب را برایت تدریس کنم .پس از آنکه تدریس کتاب در مرتبه دوح پایان یافتت ،پتدر رو بته
پسر کرد و از او خواست تا بار دیگر به بازار برود و ببیند که در بازار چه خبر است .هنگامی که پسر بته
نزد پدر بازگشت ،چنین گفت :پدر! مردح منطقی حر می زنند؛ زیرا من دیدح که آنان در سخنانشتان یتا
از ضایای حملیه استفاده می کنند و یا از ضایای شرطیه؛ مثفً هنگامی که از کنار مغازه آهنگر عبور می
کردح دیدح به شاگردش می گوید« :اگر بکوبی گرح می شود .اگر نکوبی گرح نمی شود» ،که این ضیه ای
شرطیه است یا و تی از کنار نانوایی گذر کردح متوجه شدح که نانوا می گوید« :هر کیلو ،ففن مبلغ است»
که این هم ضیه ای حملیه است.

لزوم بازخوانی حکمت متعالیه
ما هنگامی که در پایان «الشواهد الربوبیة» با این مسائل و چالش ها رو به رو می شویم ،ناچاریم
دوباره حکمت متعالیه را بازبینی کنیم و از تعلیمات آن بهره مند شویم ،تا سؤاالتمان بی پاسخ نماند .خود
این بزرگان گفتند سیاست جز حکمت عملیه ،و «اعتباری» است؛ ختود اینهتا در بتاب سیاستت بحتث
کردند؛ ایشان تأکید کردند که جامعه ،مجتم و کشور ،غیر از زمین ،و امر اعتباری است؛ همتین حکیمتان
تصریح کردند که حکمت متعالیه درباره امور اعتباری بحث نمی کند ،ولی اینان درباره اداره امتور جامعته
بحث کردند و اصرار داشتند که این مباحث جز این کتاب  -و نه به صورت رساله ای جداگانه  -باشتد.
توجه به این جنبه ،پژوهشگر حکمت متعالی را وادار می کند تا بتار دیگتر حکمتت متعالیته را از آغتاز
ارزیابی کند تا بر اساس فهم صحیح خویش ،به پاسخ درستی برسد و از فهتم ختود استتفتا کنتد ،نته از
برداشت دیگران.

معناى «الحکمة إما نظریة و إما عملیة» یا «إما حقیقیة و إما إعتباریة»
با مراجعه به حکمت متعالیه می بینیم که از همان آغاز مباحث فلسفی طوری بیان شده که پژوهنده
را به انجاح می رساند؛ زیرا در سرفصل آن چنین آمده است« :الحکمة اما نظریة و اما عملیة» :یعنی «امتا
حقیقیة و اما اعتباریة» .بنابراین باید مراد از این کفح معلوح شود که آیا این تقسیم است یا تردیتد؟ چتون
گاهی آدح شبحی از دور می بیند و نمی داند که آن شی آیا درخت است یا حیوان؟ بنابراین متی گویتد:
«ذلک الشی اما شجر و اما حیوان»؛ این تردید است :تردید ال ادری است ،نه علم؛ یعنی یتک شتی در
خارج هست ،ولی من نمی دانم آن چیست؛ در حالی که تقسیم به معنای ادری است .اگر گفتته شتده کته
«الکلمة اما اسم ،اما فعل و اما حر »؛ یعنی اعلم و أدری و أُحَقّق که کلمه از ایتن سته صتورت ختارج
نیست .این بیان درایت است و آن گفتار تردید .بنابراین میان تردید و تقسیم تفاوت اساسی وجود دارد.

تقسیم حکمت از دیدگاه حکیمان متأله
حکمای متأله از آغاز با تردید سخن نگفتند که حکمت یا این طور است و یا طور دیگر ،بلکه گفته
اند که ما می دانیم حکمت بر دو سم است :یک سم حقیقی است و سم دیگر اعتبتاری .اینجتا درایتت
مطرح است؛ پس مقسمی است که «حکمت» می باشد و حکمت عملی و حکمت نظری از ا ستاح آن بته
شمار می آیند .این معنای «الحکمة اما نظریة و اما عملیة» .آنگاه دوباره از خود این حکمت ستؤال متی
کنیم .حکمت هم علم است ،هنگامی که علمی داشتیم که به دو علم تقسیم شد ،پس معلومی داریم که بته
دو معلوح تقسیم می شود .حکمت ،معرفتِ معروفی است و آن معرو  ،إما حقیقی و إما اعتباری .هنگامی
که آن معرو و معلوح ،یا حقیقی بود و یا اعتباری ،علم هم یا حقیقت یاب است و یا اعتبار یاب؛ بر این
اساس ،حکمت نظری ،علم حقیقت یاب و حکمت عملی ،علم اعتبار یاب می باشد .هر کداح از اینها نیتز

دارای مرزهای خاص خویش هستند و تحت پوشش آن رار دارند .در این صورت هر کتداح متی توانتد
سرپرستی سم خاص را برعهده گیرد و دیگری اگر زیر چتر آن رار گرفت بیگانه به حساب متی آیتد،
گرچه هر دو رشته تحت عنوان جام واحد مندرج اند .این مطلتب در کلمتات مرحتوح بتوعلی و ستایر
حکیمان پیش از مرحوح صدرالمتألهین مشاهده می شود ،اما بسط و شفافیتی که در حکمت متعالیه دیتده
می شود ،بی سابقه است.

هدف از حکمت متعالیه چیست؟
مطلب دیگر این است که و تی حکمت را از آغاز بررسی می کنیم ،در می یابیم کته فیلستوفان متا
عفوه بر اینکه حکمت متعالیه را به عناصر داخلی اش تعریف کرده اند ،هد از آن را نیتز تبیتین نمتوده
اند .از دیدگاه ایشان ،حکمت ،معرفت جهان است «برای تشبه به اهلل سبحانه و تعالی» یا «برای تخلق بته
اخفق اهلل»؛ بنابراین مسئله تشبه که «تخلق» و خلیفة اللهی است ،در متن هد و غایتت حکمتت ذکتر
شده است ،در این صورت اگر چنانچه مسئله علم مطرح باشد ،صر علم انسان را علتیم متی کنتد ،امتا
تشبه به خالق؛ رحیم ،عطو  ،محسن ،عادل ،عفوّ و ، ...انسان را صاحب این صتفات نمتی کنتد؛ بختش
وسیعی از این اسمای حسنایی که در دعای جوشن کبیر آمده است به اوصا فعلی ذات ا دس اله بر می
گردد ،نه اوصا علمی؛ البته اینکه خداوند خبیر ،بصیر ،سمی و علیم است به اوصا علمی حضرت حق
باز می گردد ،اما صفاتی ،چون رئو  ،عادل ،ستار ،غفّار ،حنّان و منّان و  ...همه به اوصا فعلی معطو
است.

معنای حکمت و تخلق به اخالق الهی
معنای حکمت هم این است که انسان جهان را طوری ببیند و بشناسد که وسیله تشبه او بته ختالق

شود .مقصود از این تشبه هم این نیست که معاذ اهلل ،ذات ا دس اله ت که ﴿لَیْسَ کَمِثْلِتهِ شَتیْ ﴾ 1ت استت،
شبیه داشته باشد؛ خدای سبحان مِثل ندارد؛ ولی مَثَل دارد ،مثال دارد ،آیت دارد .دستورهایی کته بته متا
رسیده است ،مانند «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّه» 2در همین خصوص ارزیابی می شود.
حدیثی نورانی از امام رضا (ع)
صاحب «تحف العقول» ،حدیثی نورانی از اماح رضا (ع) نقل کرده است به این مضمون کته متؤمن،
مؤمن نمی شود «حتی یکون فیه سنة مِن ربّه و سنة مِن نبیه و سنة مِن ولیه» .3سنة من ربه این استت کته
﴿عالِم الْغَیْبِ فَف یظْهِرُ عَلى غَیْبِهِ أَحَداً﴾ 4این تمثیل است ،نه تعیین .نباید معنای تمثیل و تعیین خلط شود.
بنابراین حضرت اماح رضا (ع) در صدد حصر نیست .آن اماح می فرماید :مؤمن و تتی متؤمن استت کته
نمونه هایی از اوصا الهی را دارا باشد ،البته منظور این نیست که فقط همین یک نمونه را داشتته باشتد،
بلکه از آنجا که «سنة من ربه» الزح بود ،یکی را بیان فرمود .اگر کسی سنت الهی را داشت« ،مستنّاً بسنة
اهلل» می شود ،همانطور که با داشتن سنت پیامبر(ص) و سنت امامان معصوح (ع) «مستناً بستنة الرستول و
مستناً بسنة اهل البیت (ع)» می شود .این معنای متخلق بودن به اخفق الهی و مشتتبه بتودن بته استمای
حسنای الهی است.

سیاست؛ برجسته ترین نقطه حکمت عملی
بنابراین با ارزیابی دوباره حکمت متعالیه می بینیم که در تعریف آن کلماتی اختذ شتده و در آنجتا
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حکمت عملی که برجسته ترین نقطه اش مسئله سیاست می باشد ،بروز و ظهور پیدا کرده است و در می
یابیم که غایت و هد در حکمت متعالیه به گونه ای ذکر شده که نه تنها تشبه به ذات ا تدس الته ،آیتت
خدا بودن ،بلکه تشبه به اخفق و کمال الهی نیز مطرح گردیده است.

راه کارهای برطرف کردن چالش ها
بر اساس این نگاه که از دوباره خوانی حکمت متعالیه آغاز متی شتود ،هتر دو چتالش از ستر راه
برداشته می شود و راه هموار می گردد .یعنی مسائلی ،چون اعتباری بودن سیاستت و جامعته ،حتل متی
شود و در پایان مسئله سیاست مطرح خواهد شد.

دقت در مفاهیم مساوات و مساوقه :راه حل چالش نخست
اولین چالش این بود که جامعه وجود ندارد؛ چون بر اساس شکل ثانی ،حکمت متعالیه کته دربتاره
بود و نبود بحث می کند ،خود متولی این کفح است که وجود ،مساوق با وحدت می باشد ،نه مساوی آن.
مساوات
مساوات در علوح منطقیّه کاربرد داشته و از آنجا به اصول نیز راه یافته است؛ بدین معنا که اگتر دو
لفظ و دو مفهوح داشته باشیم و بازگشت آنها به دو موجبه کلیه باشد ،اینها مساوی انتد .بته تعبیتر دیگتر
(الف) و (ب) دو لفظ هستند که هر یک مفهوح خاصی دارند ،ولی کل ما صدق علیه (التف) ،صتدق علیته
(ب) و بالعکس .اینها مساوی یکدیگرند؛ مثفً اگر زید هم عادل بود و هم عالم ،می توانیم بگتوییم :زیتد
عادلٌ عالمٌ .در اینجا دو لفظ ،دو مفهوح ،دو حیثیت صدق (چون حیثیت علم غیر از حیثیت عدل و حیثیت
عدل غیر از حیثیت علم است و ممکن است که به لحتا مصتداق یکتی باشتد و دیگتری نباشتد) و دو
فرودگاه است؛ اما زید مجم العنوانین شده است.

مساوقه
برخف مساو ه که در آنجا دو لفظ و دو مفهوح وجود دارد ،ولی بتل از اینکته آن دو مفهتوح بته
بستر و مصداق واحد برسند ،در همان سپهر ذهن یکی می شوند و یکجا می نشینند؛ مثفً اگتر گفتتیم کته
(الف) مخلوق ،معلوح ،معلول و مقدور خدا است ،آیا به این معنا است که (الف) از یک حیث مخلوق خدا
است و از همان حیث معلوح خدا نیست ،بلکه از حیث دیگری معلوح خدا است و از حیتث ستوح معلتول
خدا و از حیث چهارح مقدور خدا است یا اینکه آن چند لفظی که بر (الف) بار کردیم به این معنا است که
(الف) از همان حیث که معلوح خدا است ،معلول ،مخلوق و مقدور خدا است؛ این مساو ه است .این مانند
«زیدٌ عالمٌ عادلٌ» نیست که لفظ متعدد ،مفهوح متعدد ،حیثیت صدق متعدد باشتد و تنهتا در یتک گوشته،
عالم و در گوشه دیگر ،عادل نشسته باشد .مساو ه در ادبیات و منطق نیست ،چه رسد به فن اصول فقته؛
در آنجا سخن از تساوی ،تراد و ،...است .شما در کداح مبحث منطق دیتده ایتد کته از چیتزی غیتر از
تباین ،تساوی ،عموح و خصوص من وجه و عموح و خصوص مطلق ،بحث شود؛ این بحث ها اساستاً در
ذهن منطقی ها نبود .حکمت متعالیه این مباحث را ایجاد کرده است.
حکم نماز در دار غصبی بر اثر عدم مساوقت نماز و غصب
کسانی که از حکمت متعالیه بهره ای داشتند ،و تی اصول فقه را ارزیابی کردند ،حکتم د یتق تتری
ارائه دادند .اکنون به نظر ما هیچ راهی برای حکم به بطفن نماز در دار غصبی نیست .نمازگزار در محتل
غصبی ،یقیناً معصیت کرده ولی نماز او صحیح است؛ زیرا غصبیت و صفتیت ،مساوق هم نیستند .فقیهانی
که به بطفن نماز در دار غصبی فتوا می دهند ،یقیناً ائل به اجتماع امر و نهی هستند و می گویند که اینها
(غصبیت و صفتیت) مساوی  -و نه مساوق  -یکدیگرند؛ اما فرودگاه اینها که یکی نیست! ایتن نمتاز از

این جنبه که نماز است ،عبادت و واجب می باشد و از آن جنبه که عملی غصبی است ،حتراح و معصتیت
می باشد؛ هیچ کداح از آنها در مرز دیگری راه ندارد .تازه اگر هم فرض کنیم که اینها با یکدیگر مستاوی
باشند ،باز هم ضرر نمی رساند؛ اینجا نهی در عبادت نیست ،بلکه نهی خارج از عبادت است .حتوزه هتر
یک از صلوة و غصب جدا است .این فرد (غاصب) ،خارج از حوزه عبادت ،معصیت کرده است؛ بنتابراین
نمازش صحیح می باشد و به سبب غصب ،معصیت کرده است.
دیدگاه قائالن به بطالن نماز در دار غصبی
اما کسانی که این گونه تحقیق نکرده اند ،چنین می اندیشند که اینها با هم متحتد شتده انتد و متی
گویند :این مسئله حکم موارد نهی در عبادت را دارد؛ در حالی که برای بطفن نماز یا صرفاً حرمت نمتاز
در دار غصبی ،نصب خاصی وارد نشده و این مسئله با بحث اجتماع امر و نهی مرتبط دانسته شده استت.
همانطور که مستحضرید ،گاهی نص خاص وارد شده است ،مثل «لَا تَجوز الصَّلَاةُ فِی شَتعْرِ وَ وَبَترِ مَتا لَتا
یؤْکَلُ لَحْمه» 1که مستقیماً ارشاد به بطفن نماز است؛ زیرا اگر مرکّبی داشتیم که به جز یتا شترطی از آن
نهی تعلق گرفت به معنای آن است که این کار نباید صورت گیرد« .لَا تَجوز الصَّلَاةُ فِی شَعْرِ وَ وَبَرِ مَتا لَتا
یؤْکَلُ لَحْمه»؛ یعنی در جامه ایی که از پشم ،مو ،کرک حیوان حراح گوشت درست شد نماز نخوان که وا
نمی شود .اگر کسی در حالی نماز خواند که موی گربه همراه بدن یا لباسش بود ،مرتکب معصتیت نشتده
است ،او تنها باید نماز خود را دوباره بخواند .چون نهی مزبور ارشاد به بطفن نماز است؛ یعنی نکتن کته
نمی شود ،نه اینکه این کار معصیت ،و در عین حال صحیح نیز می باشد.
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استدالل بر اساس نصوص خاص
گاهی نیز بر اساس نصوص خاصی که وارد شده ،نهی به خود عبتادت تعلتق گرفتته استت؛ مثتل
«دَعِی الصَّلَاةَ أَیَّاحَ أَ ْرَائِک» 1که مربوط به نماز در ایاح عادت زنانه است؛ اما در این مستئله (نمتاز در دار
غصبی) ،چنین نصّی وارد نشد .تنها اینکه برخی اباحه لباس و مکان نمازگزار را از شرایط صحت صتلوة
بر شمرده و در صدد اثبات آن برآمده اند .به عقیده آنان ،اینکه پاک بودن ،حتفل گوشتت بتودن و ،...از
شرایط لباس نمازگزار شمرده شده ،نص خاصی دارد؛ در حالی که در اینجا هتیچ نتص ختاص معتبتری
وجود ندارد .غرض از بیان این بحث آن بود که «مساو ه» و «مساوات» متفاوت با یکدیگرند.
در حکمت متعالیه گفته شده که وحدت مساوق وجود و وجود مساوق با وحدت است .ایتن بحتث
زمینه ساز این اشکال شد که بر اساس حکمت متعالیه ،جامعه ،امت و کشور وجود ندارد ،اما از بستیاری
از فرمایش های حضرت استاد عفمه طباطبایی (ره) در «تفسیرالمیزان» چنین بتر متی آیتد کته امتت و
جامعه وجود دارد .شهید مطهری نیز در این باره زحمت های بسیاری کشید؛ آن شهید بزرگوار تفش کرد
تا از طریق وحدت صناعی ،وحدت ترکیبی و  ...راهی برای اثبات وجود جامعه پیدا کند.

اهمیت راهکارها و روش ها در بحث های علمی
به هر حال ما باید راه برهانی مسئله را بشناسیم .تا راه برهانی نباشد ،بحث تنها جنبه خطابی دارد.
حکمت متعالیه ،راه فنی مسئله را به ما نشان داده است .مفصتدرا در حکمتت متعالیته آورده استت کته
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«الوجود مساوق للوحدة و ما ال وحدة له ال وجود له» .1آنگاه بحث الموجود ،که موضوع فلستفه استت،
کشانده و به وحدت و کثرت رسانده است .از دیدگاه ایشان ،الموجودی که مساوق با الواحتد متی باشتد،
همان الواحدی است که مساوق با الوجود می باشد .الوجود ،اما واحد و امتا کثیتر ،پتس متا دو وحتدت
داریم :یک وحدت که مساوق با وجود است و یک وحدت که زیر مجموعه وجتود ترار متی گیترد .آن
وحدتی که با وجود مساوق است ،مقابل ندارد؛ مقابل او عدح است؛ همانطور که مقابل وجود ،عدح استت،
اما این وحدتی که زیر مجموعه الموجود است ،مقابل دارد .این وحدت و کثترت ،هتر دو زیتر مجموعته
الموجودند؛ الموجود اما واحد و اما کثیر ،یعنی در فضای حقیقت به سر می بریم و از آن بیرون نرفته ایم.
تماح مباحث حکمت متعالی که در این فضا رار دارد ،در مدار موجودات حقیقی استت و هتیچ کتداح از
آنها؛ اعم از اصالت وجود ،تشکیک وجود ،و کثرت و وحدت ،به فضای موجود اعتباری نرسیده است.

مفهوم الموجود اما واحد و اما کثیر
در بحث الموجود اما واحد و اما کثیر ،گفته شده است که کثرت ا سامی دارد ،مانند کثترت نتوعی،
کثرت جنسی و کثرت عددی .طبق دیدگاه حکمت متعالیه ،کثیر منسجم وجود تکتوینی دارد ،نته وجتود
اعتباری؛ از این رو عدد در خارج موجود است و امری ذهنی نیست .برختی وجتود عتدد را در ختارج
انکار کرده اند؛ اما صدرالمتألهین و شاگردان معرو ایشان پذیرفته اند که عدد در خارج موجود است ،نه
آنکه فقط معدود موجود باشد .همانطور که می دانید هنگامی کته از «ده کتتاب» ستخن متی گتوییم ،ده،
عارض بر کتاب ها است .ما یک معدود داریم به ناح کتاب که موجود است و یتک عتدد کته وصتف آن
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است و در خارج موجود می باشد .عدد ده ،ده تا وجود نیست ،یک وجتود (وجتود واحتد) استت .اگتر
وجود دارد ،چون وجود مساوق با وحدت است ،پس ده ،وحدت دارد :صد ،وحدت دارد؛ هزار ،وحتدت
دارد .گاهی و ت ها نیز چیزی پراکنده است ،مانند شن کنار ساحل ،بتر روی کتوه و ،...اینهتا منستجم
نیستند که بگوییم یک وجود دارند؛ اما صورت دیگر جایی است که امور منسجمی در کنار هم موجتود و
معدود عدد صدند .این وحدت منسجم ،باعث تحقق وجود تکوینی عدد است ،که «الموجود الحقیقی امتا
واحد حقیقةً و اما کثیر حقیقةً» و آن کثرت ،عین وجود حقیقی است.
بنابراین گاهی غرض صرفاً آمارگیری است و ما از چهار موجودی که یکی حیوان دریتایی ،یکتی
حیوان صحرایی ،یکی حیوان فضایی و یکی هم درخت است ،به چهار تعبیر می کنیم .بله ،چتون معتدود
در این مورد وجود منسجمی ندارد و عدد هم وجود ندارد و نمی شود گفت که عدد چهار در اینجا وجود
دارد ،مگر اینکه اینها را چهار جسم در نظر بگیریم که به لحا جسمیت وجه جامعی داشتته باشتند ،امتا
اگر اینها وا عاً منسجم باشند ،مانند ارکان چهارگانه یک واحد صنعتی عدد آن هم در خارج وجود دارد.

وجود جامعه در خارج
جامعه نیز در خارج حقیقتاً وجود دارد .البته همانطور که وجود ،حقیقت ذات مراتب است ،ضتعیف
ترین مراتبش مرتبه وجود حرفی است که رابط محض است و خیلی ضعیف می باشتد و حتر هتا نیتز
یکسان نیستند؛ بعضی ضعیف و بعضی اضعف هستند .وجودات حقیقیه هم یک سان نیستند و ممکن است
از بعضی جنبه ها وی تر از دیگری باشند ،ولی باالخره بتر استاس تشتکیک ،نبایتد تو ت داشتت کته
وجودات از یک سنخ باشند .پس می توانیم بگوییم که جامعه وجود دارد.

تردید در وجود جامعه
اگر کسی در وجود جامعه تردید دارد ،به نظر او عدد هم که مستئله ای ریاضتی استت ،در ختارج
نیست؛ ریاضیات هم که جز علوح حقیقی است همان مشتکل را دارد .آن کستی کته متی گویتد جامعته
نیست ،می گوید مأة (صد) هم نیست .اگر (صد) در خارج وجود دارد ،به معنای صد وجود نیستت .اگتر
مأة را به معنای صد وجود بدانیم ،این انکار وجود عدد در خارج است؛ اگر عشرة را به معنای ده وجتود
بدانیم ،وجود عدد را در خارج انکار کرده ایم .عشرة ،وجود واحد است در بال تستعة و اعتداد دیگتر؛
بنابراین اگر مأة وجود دارد ،جامعه و ...نیز وجود دارد؛ زیرا «الموجود الحقیقی اما واحد و اما کثیر».
و تی جامعه وجود داشت انون نیز این گونه است؛ چتون مشتکل کشتور داری از لحتا وجتود
همانند مشکل جامعه است؛ که کثرت وجود ندارد ولی با عنایت به اینکه کثرت در مقابل وحدت است که
هر دو از ا ساح واحد مطلق اند که آن واحد و وحدت مطلق مساوق وجود است نه وحدتی کته در برابتر
کثرت است .جامعه ،کشور ،انون ،متدیریت وزارتخانته  ...همگتی متی توانتد از وجتود ضتعیف عینتی
برخوردار باشند؛ یعنی اداره هزار نفر؛ هزار تا اداره کردن نیست ،یک اداره کردن است؛ هزار تدبیر نیست،
یک تدبیر است .مسئول آموزش و پرورش یک دستور می دهد ،نه هزار دستور ،و یکی (وزارت آموزش
و پرورش) آن را اجرا می کند ،نه هزار نفر .اگر هم هزار نفر با این دستور در ارتباط هستند ،آنها تکالیف
شخصی خود را انجاح می دهند.
پس با این تحلیل از حکمت متعالیه ،هر دو اشکال و چالش اساسی می تواند رخت بربنتدد .هتراً
جامعه ،سیاست و کشور داری و ،...در دایره حقیقت رار می گیرد نه اعتبار صر و از آنجا که ما بحتث
خود را از «الموجود اما حقیقی و اما اعتباری» آغاز کردیم و این ضیه را تقسیم  -و نه تردید  -دانستیم

و گفتیم که آن موجودی که یک سم آن حقیقی و سم دیگرش اعتبتاری استت ،بته دلیتل اینکته دارای
حقیقت و تشکیک است ،حقیقت و اعتباری بودن ا ساح آن نسبی استت وگرنته بایتد هتر دو را حقیقتی
بدانیم؛ چون هر دو زیر پوشش «الموجود الحقیقی» رار می گیرند که امری حقیقی است؛ مثفً در فلسفه،
وجود مساوق با وا عیت و خارجیت است ،چون فلسفه از وا عیت و حقیقت خارجی بحث می کند .همین
فلسفه ای که از وا عیت عینی بحث می کند ،می گوید« :الموجود اما ذهنتی و امتا ختارجی» .ذهنتی در
اینجا در مقایسه با معلوح خارجی است وگرنه خود دارای مرتبه های از خارج است.
بنابراین ،همه این تقسیم ها هنگامی مطرح است که یکی از دو سم را با دیگری می سنجیم وگرنه
هر دو سم با حفظ تشکیک تحت آن مقسم رار می گیرند؛ مثفً و تی می گوییم« :الموجود اما بتالقوة و
اما بالفعل» ،از آنجا که وجود مساوق با فعلیت است ،در این تقسیم ،بالقوه در مقایسته بتا بالفعتل ،بتالقوه
است ،وگرنه در حد خویش بالفعل است ،نه بالقوه؛ ماده در متاده بتودن بالفعتل استت .از ایتن رو ،یتک
موجود بالفعل زیر پوشش الموجود المطلق رار گرفته است .هنگامی که د ت می کنیم ،در می یتابیم کته
همه تقسیم های وجود در فلسفه همین طور است؛ یعنی موجودی که عین فعلیت و عین خارجیت استت
به ذهنی و خارجی؛ وه و فعل و  ...تقسیم می شود .یا موجودی که عتین وا عیتت و حقیقتت استت بته
حقیقی و اعتباری تقسیم می گردد و گفته می شود« :الموجود اما حقیقی و اما اعتباری» .بخشتی از ایتن
مطالب در بحث های ادراکات اعتباری فلسفه و اصول فلسفه ذکر شده استت ،چنانچته در کتتاب اصتول
فلسفه و روش رئالیسم حضرت عفمه طباطبایی (ره) نیز آمتده استت کته «االدراک امتا حقیقتی و امتا

اعتباری» .1همان طور که می دانید علم نحوی از وجود می باشد و اگتر چنتین استت ،گستتره حکمتت
متعالیه تا به مرز علم آمده است و می گوید« :العلم اما حقیقی و اما اعتباری» .و چون علم از نحو وجود
حقیقی نیست؟ پس وجود حقیقی هم می تواند به وجود اعتباری تقسیم شود؟ که اعتبتاری بتودن نستبی
است.

اقسام وجود حقیقی
بنابراین معلوح می شود که وجود حقیقی دارای دو سم ضعیف و توی استت کته ستم توی آن
حقیقی و سم ضعیفش اعتباری است .اگر تعبیر «الموجود اما حقیقی و اما اعتباری» درست نبتود ،نمتی
توانستیم بگوییم «العلم اما حقیقی و اما اعتباری» .بر این اساس ،مباحث حضرت استاد عفمه طباطبتایی
(ره) که به صورت شفا در «اصول فلسفه» و «نهایة الحکمة» از ادراکات اعتباری سخن گفته اند ،نشان
می دهد که وجود یا حقیقی است و یا اعتباری.

وجود جامعه و سیاست
پس از آنکه این دو چالش اساسی از سر راه پژوهنده برداشته شد ،بتا ایتن منظتر متی تتوان وارد
مباحث وجوه سیاسی حکمت متعالیه شد ،بدین ترتیب که جامعه وجود دارد حقیقتاً و سیاست وجود دارد
حقیقتاً؛ البته نباید وجود سیاست و جامعه را با دیگر وجودات عینی مقایسه کرد و تو داشت که وجتود
آن ،همانند وجود حجر ،شجر ،آب و خاک ،یک وجود مشخص خارجی باشتد؛ زیترا وجتود مقتول بته
تشکیک است و در هر مرتبه آثار خاص خود را دارد.
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حکمت متعالیه و متدانیه
مطلب دیگر این است که حکمت متعالیه ،هم متعالیه است و هم متدانیه؛ هم می تواند متدانیه را بتا
سفر «من الخلق الی الحق» متعالیه کند و هم می تواند متعالیه را با سفر «من الحق التی الخلتق» متدانیته
کند .عده ای می گویند :حکمت متعالیه داست دارد ،ولتی متا در اداره متردح زمتین و کشتور داری بته
حکمت متدانیه محتاجیم .و حکمت متعالیه برای کاربری های یاد شده کارایی ندارد .آنها از ایتن مطلتب
غافلند که حکمت متعالیه اهدا عالی ،میانی و نازل دارد و برای تشبه به اخفق و اسمای حسنای الهتی
است.
در صحیفه سجادیه ،این بیان نورانی از وجود مبارک اماح سجاد (ع) نقل شتده استت کته خداونتد
«الدَّانِی فِی علُوِّهِ ،وَ الْعَالِی فِی دنُوِّه» .1اگر ذات ا دس اله« ،الدَّانِی فِی علُوِّهِ ،وَ الْعَالِی فِتی دنُتوِّه» استت و
حکمت متعالیه شناخت او ،اسمای حسنای او ،افعال او ،شریعت او و رجوع به او است ،پس دربتاره ایتن
حکمت هم می توان گفت که «عالیة فی دنوها و دانیة فی علوها»؛ همچنتان کته «متعالیتة فتی تتدانیها و
متدانیه فی تعالیها».

حرکت اصیل از دیدگاه صدرالمتألهین
نمونه شفا این مطلب در عالم طبیعت« ،حرکت جوهری» و رسیدن بته متاورای طبیعتت ،و نیتز
مسئله «جسمانیة الحتدو و روحانیتة البقتا» بتودن روح انستان متی باشتد .برختی از عبتارت هتای
صدرالمتألهین (ره) در بحث حرکت جوهری نیازمند توضیح است ،اما تفش و کوشش ایشان بر این است
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که بگویند حرکت بر سه سم نیست .حرکت اصیل و شناسنامه دار تنها یک سم است و آن عبارت است
از حرکت من القوة الی فعل ،حرکت من الضعف الی الکمال ،که این خروج من الضعف الی الکمال ،حرکت
اصیل است.

دیدگاه کسانی که می گویند حرکت ذاتاً سه قسم است
عده ای در صدد برآمده اند که بگویند حرکت ذاتاً سه سم است:
 .1حرکت از ضعف به کمال
 .2حرکت از مساوی به مساوی
 .3حرکت از کمال به ضعف
آنها برای این سه سم مثال هایی آورده اند؛ بدین صورت که میوه ای که متی پوستد از کمتال بته
ضعف حرکت می کند :انسانی که از جایی به جایی هم سطح حرکت متی کنتد ،حترکتش از مستاوی بته
مساوی است؛ و انسانی که از پایین به باال می آید و درجات علمی را طی می کنتد ،در حتال حرکتت از
ضعف به کمال است.
اما از دیدگاه حکمت متعالیه این چنین نیست؛ حکمت متعالیه بر این مطلتب اصترار متی ورزد کته
حرکت اصیل منحصراً از وه به فعل و از ضعف به کمال است ،صدرالمتألهین (ره) می فرماید :از آنجا کته
عالم طبیعت ،عالم اصطکاک و برخورد می باشد ،در کنار حرکت از وه بته فعتل و از ضتعف بته کمتال،
همراهانی نیز هستند .این همراهان حرکت های بالعرض می باشند؛ به بیان روشن تر ،کِرمی کته در درون
چوب یا میوه پیدا شده از وه به فعل و از ضعف به کمال در حال تقویت شدن است و هراً چوب و سیب
کرح خورده هم پوسیده می شود .در اینجا پوسیدگی این چوب ،سیب و ...بالعرض است ،این ستیب ذاتتاً

در حال فاسد شدن نیست؛ آن را فاسد می کنند! این چوب در حال فرسوده شدن نیست؛ آن را فرستوده
می کنند! چوب همان جزئی از درخت بود که در آغاز نهال بود و بعد برومند شد و از ضتعف بته توه و
فعلیت رسید.
بنابراین حرکت بالذات ،منحصراً حرکت از وه به فعل است ،البته همراهانی دارد کته آنهتا حرکتت
بالعرض  -و نه بالذات – می باشند .اگر کسی از سطحی به سطح مساوی آن می رود ،چون از سطح اول
خسته شده است .در حقیقت این سطح ها به حسب ظاهر یکی است ،ولی این شخص از خستگی به رفاه
حرکت کرده است .خستگی او ضتعف استت و در رفتاه وی ،فرصتت و مو عیتت بهتتری وجتود دارد و
احساس می کند که خستگی اش در آنجا رف می شود .این حرکت از ضعف به کمتال استت ،گرچته بته
حسب ظاهر مکان مساوی است .ما هیچ حرکت بالذات نداریم کته از عتالی بته دانتی و از مستاوی بته
مساوی باشد .هر حرکت بالذات ،تنها از نقص به کمال است .غرض آنکه اگر ذات ا دس اله« ،الدَّانِی فِتی
علُوِّهِ ،وَ الْعَالِی فِی دنُوِّه» است ،حکمت متعالیه هم که معرفت او و اسما  ،صفات و افعال او است دربتاره
این حکمت نیز می توان گفت« :متعالیه فی تدانیها و متدانیة فی تعالیها».
نشانه این مطلب هم از یک سو «حرکت جوهری» است و از سوی دیگر که نسبت به مبحث کنونی
باالتر ،علمی تر و ناف تر از جریان حرکت جوهری است ،مسئله «جسمانیة الحدو و روحانیة البقتا »
می باشد که در مسائل اخف ی و نیز مسائل سیاسی بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

مسئله جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء
بحث جسمانیة الحدو و روحانیة البقا افله ای را رهبری می کند ،نه اینکه فقط روح جستمانیة
الحدو و روحانیة البقا است ،اگر صدرالمتألهین فراغت بیشتری می داشت یتا حتوزه حکمتت متعالیته

وسی تر بود ،این بحث بیشتر تحلیل و بررسی می شد و آثار وافر آن ارزیابی و ارائه متی گردیتد .در آن
صورت روشن می شد که انسان با همه اسما و صفاتی که دارد ،جسمانیة الحدو و روحانیة البقا است.
بف نموداری از این مسئله ترسیم شد .چون این طور نیست که علم که همه دربتاره اش گفتته انتد
مجرد است ،مجرداً به دنیا آمده باشد؛ علم هم جسمانیة الحدو و روحانیة البقتا استت؛ چنانچته عتدل،
کماالت علمی و عملی ،و ...همه به جسمانیة الحدو وروحانیة البقا وصف مى شوند.
انسان افله ای است که زمینه های تجرد روحی ،علم و عدل ،سم و بصر ،عفو و احستان و  ...در
او هست .همه اینها از وه طب به عالم مثال می روند .از عالم مثال به عالم عقل متی رونتد و بته تجترد
کامل می رسند .این افله در حال حرکت است .اگر چنین است ،سیاستت بایتد ایتن طتور باشتد .تولتد
سیاست ،پرورش سیاست ،اخفق ،اداره کردن جامعه ،همگی دارای همین حکم اند .انسان به حسب ظاهر
یک موجود است؛ اما افله ای است که و تی پرونده اش باز می شود ،آن را می بیند؛ ما لِهذَا الْکِتابِ ال
یغادِر صَغیرَةً وَ ال کَبیرَةً إِالَّ أَحْصاها

عقائد ،اخفق ،اوصا  ،اعمال فقهی و حقتو ی ،فتردی و جمعتی

همگی با حرکت جوهری به همراه متحرک اصلی خود یعنی انسان از وه به فعل آمده اند .این همه مارها
و عقربها از آنجا در می آیند؛ این همه حور و صور از آنجا در می آیند.
اگر بار خارست خود کشته ای *** و گر پرنیانست خود رشته ای
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انسان در مقام خلیفة اهلل
همانطور که پیش تر اشاره شد ،یکی از لطایف بیانات صتدرالمتألهین (ره) در «الشتواهد الربوبیتة»
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این است که انسان خلیفة اهلل است ،البته نه به معنای خلیفة اهلل علتی االرض .بخشتی از ایتن مباحتث از
عرفان به حکمت متعالیه آمده است؛
انسان از چند جنبه خلیفة اهلل است:
 .1در تعلیم فرشته ها
 .2در آفرینش و پرورش بهشت
 .3در تعلیم و تربیت جن که تحت پوشش انسان است
 .4در تعلیم و تربیت هم نوعان خویش یا سایر انواع
 .۰در تعمیر و ساختن زمین
در آیه شریفه

 ،استعمار به معنای این است که شما باید

عامران زمین باشید .انسان خلیفة اهلل است در تعمیر ارض .در میان جنبه های یاد شده ،باالتر از همه بته
استثنای تعلیم مفئکه ،خلیفة اللهی انسان در آفرینش و پرورش بهشت است« .بهشتت» را نیتز «انستان»
باید بسازد .دیگران نهایت دیدشان این است که انسان در سد سازی و راه سازی خلیفة اهلل استت؛ امتا از
دیدگاه حکمت متعالیه ،انسان در سد سازی ،راه سازی ،بهشت سازی و غرفه های برین سازی ،خلیفة اهلل
است .این نکته از لطایف و غرر بیانات حکمت متعالیه است که در «الشواهد الربوبیتة» آمتده استت کته
آفرینش بهشت هم به وسیله انسان ها است.
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بیان نورانی پیامبر(ص) در معراج
در همین خصوص ،بیان نورانی پیغمبر(ص) ،چنانچه بفً بیان شد ،وارد شده است کته در معتراج
مشاهده کردند که فرشتگان در حال ساختن غرفه های بهشتی هستند؛ گاهی دیواری می چینند و گتاهی
دست بر می دارند .آن حضرت (ص) سؤال کردند فرشته که خسته نمی شود ،پس چترا ایتن طتور شتده
است؛ خطاب شد که باید دیگران مصالح ساختمانی را بفرستند؛ فرمودنتد :مصتالح ستاختمانی چیستت؟
خطاب آمد که مصالح ،اذکار الهی ،مانند «ال اله االً اهلل»« ،سبحان اهلل» و عباداتی است که بشر انجاح متی
دهد .دیوار بهشت با ا وال خیر و افعال نیک انسان ساخته متی شتود ،پتس انستان خلیفتة اهلل استت در
تأسیس بهشت« .این منظر» می تواند جامعه را اداره کند.

