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  سیاسی تشیع جایگاه عقل در فلسفۀ
  نظام سیاسی و نقش آن در

 *مهدي ابوطالبی

  چکيده
اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش است که جايگـاه عقـل در فلسـفة سياسـي شـيعه      

هاي مهم و کـالن   چيست و چه نقشي در نظام سياسي شيعه دارد؟ نويسنده با تبيين ويژگي
تأثير آن را در تدوين نظام سياسي شيعه نشـان  ، عقل در فلسفة اسالمي (با رويکرد شيعي)

در فلسفة اسـالمي عقـل    نکهيآن است که با توجه به ا انگريبپژوهش  يها افتهيداده است. 
مراتب عقـول   با توجه به بحث سلسله  نيو همچن، در امتداد وحي و کاشف حکم آن است

وهم و شهوت غالب شده باشد و تحت تأثير آن ، است که بر حسعقل ناب عقلي  اينکه و
به معرفت يقينـي وجـود    ستيابيعقل عملي تابع عقل نظري است و امکان د نکهينباشد و ا

نظام سياسي شيعه نظامي است که بر محور ارتبـاط بـا   ، دارد و حقيقت امري نسبي نيست
مسائل حکومـت  ، ياسينظام س نياشود. در  عقل فعال و در امتداد واليت الهي طراحي مي

شود و يا بـر اسـاس فهـم قدسـي      که از وحي دريافت مي، بر اساس مصالح حقيقي مردم
شود و نه بر اساس تمـايالت شخصـي    اداره مي، شود و فقيهان تشخيص داده مي انحکيم

  دارد. يخواست مردم در اين نظام جايگاه و حدود خاص، رو نيافراد. از ا
عقـل   عقـل نظـري و   ، نظام سياسي شـيعه ، فلسفة سياسي شيعه، وحي، ل: عقها واژه ديکل

  عملي.
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  مقدمه
 ةقـو ، وجه تمایز اصلی انسان با سایر موجودات و علت اشرفیت و برتري او نسبت به آنهـا 
دهد که  عاقله و به تبع آن امکان گزینش و انتخاب اوست. عقل انسان به او این امکان را می

و بـراي  ، ها را انتخاب بهترین، تدبر و سنجش، پس از تفکر، براي تدبیر امور زندگی خویش
اصـلی آن   معنـاي  جایگاه عقل در سیاست نیز کهدلیل، . به همین کند ریزي امور خود برنامه

عقل راهبـر سیاسـت اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت         . اساساًاي دارد ، جایگاه ویژهتدبیر است
عاقلـه انسـان    ةعقـل و قـو  ، ترین مبانی علم سیاسـت  یکی از مهم، جایگاه عقل در سیاست

 ةمیـزان و نحـو  ، است. نوع نگاه انسان به عقل و حد توانایی و امکـان آن در معرفـت اشـیا   
اسـت کـه جایگـاه و    اصلی مقاله این  پرسش. سازد راهبري عقل براي سیاست را روشن می

شده در این دو  نظام سیاسی ایجاد سیاسی شیعه چه تأثیري بر اندیشه و  نقش عقل در فلسفۀ
را هــاي دموکراتیــک غربــی  دیــدگاه داشــته اســت. بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه حکومــت 

مـی  قرار ابـل آن در مقرا هـاي دینـی    و از این حیث حکومت دانند میهاي عقالنی  حکومت
و  دارددر نظام سیاسی شـیعه عقـل جایگـاه مهمـی      نشان دهیمدر این مقاله  دهند، برآنیم تا

آنچه موجب تفاوت نظام سیاسی شیعه بـا   ؛ امااین نظام مبتنی بر اصول و مبانی عقلی است
نـوع نگـاه آن بـه عقـل و جایگـاه آن در      ، هاي دموکراتیک و سکوالر غربی شده است نظام
، سیاسی تشـیع  ۀابتدا مفهوم عقل و مفهوم فلسفپژوهش، سیاسی شیعی است. در این  ۀفلسف

سیاسی شیعه که در تـدوین نظـام سیاسـی     ۀهاي کالن و مهم عقل در فلسف سپس ویژگی و
  نظام سیاسی شیعه تبیین شده است. و نقش آن در، نقش اساسی دارد
. تلفی براي آن ذکر کرده انـد است و معانی مخ هاي زیادي شده بحث، عقل دربارة مفهوم

العقل ما عبد بـه الـرحمن و ا کتسـب بـه     «ذیل روایت  شرح اصول کافیدر کتاب  مالصدرا
  ند از:ا این معانی عبارت ؛به معانی مختلف عقل اشاره کرده است »الجنان
. قوة عاقله که وجه ممیز انسان و حیوان است؛ عقل به این معنا، در همۀ افـراد انسـان   1

دارد؛ اما در همگان به یک اندازه نیست؛ بلکه داراي مراتب تشکیکی شدت و ضعف وجود 
 .است
مراتـب  ، عقـل بـه ایـن معنـا     ؛مسلمات و مشـهورات ، عقل به معناي علم به بدیهیات. 2

، مشـهورات را بدانـد   بـدیهیات و  ؛ به این معنا که اگر کسی برخـی از دشدت و ضعف ندار
  داند. می بقیه را نیز
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ها  دیدگاه ۀهاي عملی و مالحظ معناي نیرو یا حالتی در نفس که از راه تجربه عقل به. 3
به انسان آزمـوده و کاردیـده   ، عرف مردم شود. در و رفتارهاي مختلف به تدریج حاصل می

 شود. عقل به این معنا داراي مراتب شدت و ضعف است. عاقل گفته می
مطلب و سرعت در درك امـوري کـه   عقل به معناي خوب فهمیدن و زود رسیدن به . 4

هاي نفسانی باشد.  هرچند مربوط به امور دنیوي و خواسته ؛سزاوار است انجام یا ترك شود
به شود.  عاقل گفته می  کند فهمد و تحلیل می مردم به کسی که خوب مسائل را می، در عرف

قیقـت بـه چنـین    اهل حـق و ح  اما در نگاه روایات و ؛گویند به معاویه عاقل می همین دلیل
و  خوب بفهمد عاقل کسی است که مصالح واقعی و اخروي خود را ؛گویند کسی عاقل نمی

 همین معناست.، از شهوت و شهرت و شیطنت پرهیز کند. مقصود از عقل در روایات
هـاي مـاده و مادیـات را     عقل به معناي موجود مجرد تام که مادي نیسـت و ویژگـی  . 5
 1در برابر موجود مادي و مثالی.  ؛ندارد

از لوازم و نتـایج   دیگر معانیهمان معناي اول است و ، ان گفت معناي اصلی عقلوت می
ـ   ؛آن است. مؤید این مطلب سخن امام محمد غزالی است  ۀوي پس از ذکر معـانی چهارگان

 یـد: گو مـی ، معناي چهارم عقل اسـت  روایاتعقل و پس از بیان این که مقصود از عقل در 
عاقله اسـت   ةبهتر این است که گفته شود لفظ عقل در اصل لغت و استعمال اسم همان قو«

  2»که به صورت یک غریزه در نهاد انسان وجود دارد.
کـه وجـه    باشـد  می عاقله ةیعنی قو، در این مقاله نیز مراد ما از عقل همان معناي مذکور

شـده   یع نیـز فلسـفه سیاسـی مطـرح    سیاسی تش ۀاست. منظور از فلسف ممیز انسان و حیوان
  توسط فیلسوفان سیاسی شیعه است.

  سياسي شيعه هعقل در فلسف مهمهاي کالن و  ويژگي الف)
  . عدم تقابل عقل و وحي۱

مباحث بسیار مهم در مورد عقل، بحث نسبت عقـل و وحـی اسـت. در فلسـفۀ اسـالمی      یکی از 
مـل همـدیگر هسـتند. از نظـر     عقل و وحی از یک طرف مؤیـد همـدیگر، و از طـرف دیگـر مک    

صدرالمتألهین، هرگز میان دین حقیقی و مضامین درسـت و واقعـی کتـاب و سـنت بـا احکـام و       
  نویسد: مدرکات عقلی تنافی و ناسازگاري نیست. ایشان در ضرورت اثبات تجرد نفس می

شرعی  ۀ... پس باید براي این مطلب ادل بیشتر مردم از سمعیات بیش از عقلیات است ةبهر
هـم توافـق و تطـابق دارنـد؛      ذکر کنیم تا دانسته شود که شرع و عقل در این مسـأله بـا  
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هم تطابق دارند. منزه است شـریعت پـاك    مسائل فلسفی و عقلی با ۀگونه که در بقی همان
با معارف یقینی ضروري ناسازگار باشد و نابود ، هاي آن حقه الهیه از اینکه احکام و آموزه

  3که قوانین آن با کتاب و سنت سازگار و همراه نباشد. اي باد فلسفه
 شود مکمل بودن عقـل و  عقل و دین استفاده می تشبیهات مالصدرا در تبیین رابطۀاز برخی 

توانـد بـه یکـی از     انسان نمی، کشف حقیقت و کسب معرفت دربارةین معناست که ددین ب
توانـد از بسـیاري    هاي دین نمی شیبخ این دو بسنده کند؛ زیرا از یک طرف عقل بدون الهام

عقل را در دستیابی بـه بسـیاري از حقـایق یـاري     ، و بیانات دینی از حقایق جهان آگاه شود
 جـز بـا  ، از طرف دیگر فهم و درك بیانات دینی و دسترسی به مقاصد واقعی آنهـا  ؛دهد می

  معتقد است: دکتر دینانیاز این روي،  4اتکا به عقل ممکن نیست.
اقعیت نیست اگر ادعا شود که نصوص صحیح اسالمی به عنوان یک مـتن معتبـر   دور از و

آید.  چیزي است که همواره به فکر و اندیشه الهام بخشیده و پایگاه پرواز عقل به شمار می
هاي به دسـت آمـده از    توان گفت که اگر الهام تواند معتبر باشد که می این ادعا تا آنجا می

و ، رسـید  در جهان اسالم اساساً به منصه ظهور و بروز نمـی  برخی از علوم، نصوص نبود
  5گذاشت. برخی از علوم دیگر به مراحل تطور و تکامل خود قدم نمی

چـون واجـب سـمعیه     ؛سمعیات الطاف الهی است در عقلیـات ««: میرداماد ۀهمچنین به گفت
ثـال واجـب   مقرب نفس است به واجبات عقلیه و امتثال واجب سمعی باعث و معین بر امت

چنانکه التـزام بـه منـدوب    ، عقلی است. مندوبات سمعیه نیز مقرب به مندوبات عقلیه است
  6».سمعی نیز مؤکد امتثال واجب عقلی است

ایـن   عقـل ارتبـاطی دوسـویه اسـت و     اهللا جوادي آملی نیز معتقد است بین دین و آیت
 آن دو کـاري لغـو اسـت:    تفکیک و جداسـازي ، ي است که بعد از تبیین آن ا ارتباط به گونه

، کنـد و از سـوي دیگـر    عمل بیان می اهمیت عقل را در هر دو بعد نظر و، دین از یک سو«
سوي اندیشیدن درست و نیـز راه روش انتخـاب    سمت و، بر ارزش گذاردن بر عقل افزون

 ؛گـذارد  رتیب عقل را تنها و رها نمیکند و بدین ت ها را در تعالیم خود ذکر می صحیح انگیزه
  7»شود. رهنمون می، بلکه با این کار او را به سمت کشف حقایق مجهول

 و یز با تعریف عقل به ادراکات انسان که مورد تصدیق قلب اون مرحوم عالمه طباطبایی
معتقد است اعتبار و اصالت دیـن و معـارف دینـی و    ، جه تمایز او با سایر جانداران استو

 هرگـز معقـول نیسـت دیـن بـه     ، به همین دلیل ست.حجج شرعی بر پایه عقل استوار ا ۀادل
هاي دینی با  آموزه معارف و، بنابراینحکم صادر کند.  اعتباري عقل و احکام قطعی عقل؛  بی
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ظواهر دینی در حجیت خویش بر برهـان عقلـی توقـف    «احکام قطعی عقل تعارضی ندارد: 
اي بـا مقدمـه دیگـر     مقدمـه فرقی میان ، دارند و عقل در اعتماد و گرایش به مقدمات برهانی

.. ظواهر دینی بر ظهور لفظ متوقف است و از آنجـا کـه ظـواهر لفظـی دلیـل      .قائل نیست. 
روایاتی کـه از   بارةایشان در 8»اند معارضه کنند. توانند با براهین عقلی که قطعی نمی، اند ظنی

است که مـراد  حق این «: ندتکیه به قیاس و استحسانات عقلی در دین منع کرده است معتقد
نهی پیروي عقلیات در آنجاست که پژوهشگر توانایی تمییز و بازشناسـی  ، این اخبار ۀاز هم

  9»مقدمات درست از مقدمات باطل را ندارد.
جوادي آملی بین وحی و  اهللا آیتوحی و نقل دقت کرد. ، البته باید در تعابیري مثل دین

همانند مطالب آن وحی الهی است و بشـر  شوند و معتقدند الفاظ قرآن  نقل تفکیک قائل می
در مـتن الفـاظ    یعین وحی است و هیچ افزایش یا کاهش، کند عادي لفظی را که تالوت می

مـتکلم و فیلسـوف از آیـات قرآنـی قابـل      ، فقیـه ، یابد؛ اما فهم مفسر وحی راه نیافته و نمی
از آیـات قرآنـی نیسـت. معصـومان در خـدمت وحـی        مقایسه با فهم پیامبر و معصومان

، فهمند اند؛ نه اینکه همه آنچه اینان از آن الفاظ می معصوم و دیگران در خدمت الفاظ منقول
عقل همتاي نقـل اسـت و علـوم نقلـی     بنابراین، فهمید.  عین همان چیزي باشد که پیامبر

عقـل   10گیرند. فان نظري قرار میدر برابر علوم عقلی نظري فلسفه و عر، نظري تفسیر و فقه
شرعی اسـت و داراي ویژگـی حجیـت و کاشـفیت از اراده و حکـم       ۀهم همانند نقل از ادل

بلکـه    ، عقل ناب همتاي نقل معتبر است و مقابل دیـن و جـداي از آن نیسـت؛   رو خداست. از این
شـود، تعـارض    عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. بر این اساس، اگر تعارضی هم دیـده 

بین عقل و نقل است، نه عقل و دین. عقل و نقل هر دو کاشف حکم شرع هستند. بنابراین، 
شـود، بـا    مسائل اجتماعی و سیاسی اسالم، احکامی که از متون روایی و قرآنی اخذ مـی  در

آمده از عقل برهانی، فرقی ندارد و همگی داخل در نظام سیاسی و اجتماعی   دست نتایج به
شود؛ در حالی  این تفاوت که علوم عقلی و نقلی هر دو دچار اشتباه و خطا می البته بااست؛ 

پـذیر نیسـت و در سـه مقطـع      الیقین است و خطا در آن راه ندارد و اخـتالف  عین که وحی
کننده نیز در همین سه مقطع معصـوم اسـت: مقطـع     که شخص دریافت معصوم است؛ چنان

: است استاد جوادي آملی معتقد 11.و ابالغ وحی طع امالءتلقی، مقطع ضبط و نگهداري و مق
حکـیم و فیلسـوف    یچ کس معاذاهللا نباید تصور کند که عقل در مقابل وحی است و مثالًه«

 زیرا حکماي الهی همگی برآنند که مـا در سـاحت پیـامبر    ؛قرار دارند در مقابل پیغمبر
  12»علوم است خاضع است. ۀهم مان در پیشگاه وحی الهی که سلطان رعیتیم و علوم
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متسـفاد.   بالفعـل و ، بالقوه اسالمی عقل نظري داراي سه مرتبه است: ۀهمچنین در فلسف
نوع دیگري از عقل وجـود دارد کـه عقـل     13عقل انسانی است.  ۀعقل مستفاد باالترین مرتب

از جمله عقول بشري نیسـت؛ بلکـه دهمـین عقـل از سـیر      ، شود. عقل فعال فعال نامیده می
ولی عقول عشره است و در عالم فوق قمر قرار دارد کـه از مبـدأ اول فـیض را دریافـت     نز

به همین  .کند س عطا میفکند و صور عقالنی را به ن کند و به جهان مادون قمر افاضه می می
االمین و  همان روح، عقل فعال  فارابی معتقد است 14نامد. الصور می فارابی آن را واهب، دلیل
العقل الفعال هو الذي ینبغی ان یقال لـه الـروح االمـین وروح القـدس و     «القدس است:  روح

  15»یسمی باشباه هذین من االسماء و رتبته تسمی الملکوت و اشباه ذلک من االسماء.
کنـد   مـی   فارابی هستی را به دو بخش مافوق قمر و مادون قمر تقسیم، شناسی در هستی

در مـادون   و(عقـل فعـال)    قمر از سبب اول تا عقل دهممراتب وجود در مافوق  که سلسله
نقطه تالقی این دو عالم را بـرزخ   فارابی قمر از هیوال تا اشرف مخلوقات یعنی انسان است.

فـارابی   ۀیس اول مدینـ ئآن انسان است. ردیگر نامد که یک طرف آن عقل فعال و طرف  می
کند:  ات عقل فعال را دریافت میبرزخ فیوض ۀدر همین نقط، که همان فیلسوف و نبی است

 ةفیوضات الهی به واسطه عقل مستفاد از ناحیه عقل فعال به عقل منفعـل و سـپس بـه قـو    «
فیوضاتی که به عقل منفعل او افاضه شده  ۀشود و او به واسط یس اول) افاضه میئمتخیله (ر

اش افاضـه   فیوضاتی که بـه قـوه متخیلـه    ۀحکیم و فیلسوف و متعقل کامل است و به واسط
  16»نبی و منذر است.، شود می

  عقل به عنوان کاشف حکم وحي ه. جايگاه و مرتب۲
کـار بـه جـایی    ، پس از جدایی و تقابل عقل و وحـی در غـرب  ، هاي جدید غرب در فلسفه

جاعـل حکـم شـد. بـر ایـن      ، عقل به جاي وحی نشست و به جـاي وحـی   رسید که اساساً
جاعـل حکـم و منشـأ احکـام و     ، تقل از وحـی در غرب عقل بشري خودبنیاد و مس، اساس
فاقـد   شـیعی  ۀاین در حالی که عقل در فلسـف  شد؛هاي زندگی بشري  و دستورالعمل قواعد

احکـام و   ةکننـد  دادن است؛ بلکه همانند نقل تنها ناقل و گـزارش  شأن حکم کردن و دستور
فاعل و تـارك  قبح یک فعل یا  حکم عقل به حسن و مدرك و مفهم دستورهاي الهی است.

نظیر حکم عقل در احکام نظري و مسائل تجربی و ریاضی و فلسفی اسـت و معنـاي   ، فعل
  این موارد کشف واقع است: ۀحکم عقل در هم
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همانند اوامـر ارشـادي   ، و نباید تشخیص حسن و قبح توسط عقل و بیان آن در قالب باید
...  گردد هاي اخباري باز می هاي انشایی طبیب به گزاره گزاره ۀطبیب است. در حقیقت هم

افعال اختیاري انسان چنین وضعیتی را دارد و با ادراك حسن و قبح  ةعقل آدمی نیز دربار
کنـد. عقـل چـون     افعال و بیان آن در قالب بایدها و نبایدها سهم ارشادي خود را ایفا می

  17ردار از احکام الهی است.ب کشاف و پرده، ظاهر الفاظ کتاب و سنت
نیـز   18»کل ما حکم به العقل حکم به الشرع کل ما حکم به الشرع حکم به العقل« ةقاعد دربارة

پـذیرد؛ یعنـی    شـرع آن را مـی  ، فهمد معناي قاعده این است که آنچه عقل از احکام خدا می
دا و عقـل حجـت خـ   ، ادراکی که عقل از حکم خدا دارد ممضاي شرع است. به بیان دیگـر 

  مصباح شریعت اوست:
منبع شناخت و کسب ، عقل همتاي نقل و در کنار آیات و روایات مفاد قاعده این است که

شریعت هرجا حضور دارد به عنوان مدرك است نه  ةدر حوز .معرفت به احکام شرع است
، کنـد  حاکم؛ در غیر مستقالت عقلیه که عقل مالزمامت میان دو حکم مزبور را ادراك مـی 

ب بسیار روشن است که وي حکمی ندارد. در مسـتقالت عقلیـه نیـز کـه بـه ادراك      مطل
بلکه از کشف ، کند پس از ادراك حکمی صادر نمی .آید مناطات و مالکات احکام نایل می

  19شود. مالك حکم و علم به مناط آن به کشف و ادراك حکم واصل می
انسان عقـل  ، دراك و معرفت استبر عقل نظري که کارکرد آن ا افزونذکر است که  الزم به
  اگـر عقـل  بنـابراین،   .هاسـت  که کار آن سیاست و تدبیر امور شخصی انساننیز دارد عملی 

تواند چنین مدیریتی نسبت به او داشته  می، بر سایر قواي او غالب شده باشد عملی شخصی 
والیـت اسـت و   اي را ندارد و فاقد آمریت و  سایرین چنین ویژگی در مقایسه باولی  ؛باشد

هـاي عـادي     به عقول انسـان ، مصدر هیچ قانون و حکم کلی نیست. این عدم حاکمیت عقل
نیـز بـه طـور مسـتقل چنـین       نابلکه عقول انبیا و نفوس کامله معصوم ؛اختصاص ندارد

، قائـل اسـت   أن تشریعی بـراي انسـان کامـل معصـوم    روایاتی که ش مراد ازشأنی ندارند. 
 آن اسـت کـه خداونـد بـه پیـامبر      منظـور بلکه   ؛مستقل به آنها نیستتفویض امر تشریع 

کند. دستورهاي انبیا و اولیاي خدا مطـابق   و آن حضرت به جامعه ابالغ می، حکمی را اعالم
عقول انبیا و نفوس قدسی اولیاي معصـوم  «با دستور الهی و منبعث از وحی و الهام اوست: 

نـه آن کـه   ، شـوند  راي بروز اراده تشریعی خداوند میمج، و صاحبان مقام والیت کلیه الهیه
  20»امر تشریع قوانینی به آنها تفویض شده باشد.

منبـع  ، مصباح و چراغ روشنگر دین است که در کنـار نقـل  ، باید گفت عقل مجموعدر 
اخالقی و قوانین فقهی و حقوقی ، شناخت و معرفت بشر از دین و کاشف محتواي اعتقادي
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سطوح مختلف خویش از عقل تجربی گرفته تا عقـل نیمـه تجریـدي و    دین است. عقل در 
توانـد   مـی ، بخش بـه ارمغـان آورد   در صورتی که معرفتی یقینی یا طمأنینه، تجریدي محض

البته این  21.کندو بعد شناختی قوانین دین را در کنار نقل تأمین  کاشف از احکام دینی باشد
زیرا بر  ؛ها مساوي نیست انسان ۀدر هم، آید می شمارعقل که از جمله منابع معرفت دین به 

همچنــین عقــل  22مــردم از لحــاظ تعقــل و خــردورزي یکســان نیســتند.، اســاس روایــات
از ایـن روي،  هـاي دیـن نـدارد.     عرصـه  ۀهاي فراوانی دارد و توان باریابی به هم محدودیت

در مـورد    ؛است اهللا جوادي آملی معتقد است عقل در مورد برخی از معارف دین معیار آیت
و در خصـوص اسـرار احکـام مفتـاح     همانند مصباح،  حقایق و رهاوردهاي درونی شریعت

ادراك ذات حق تعالی و کنه صفات او (که عـین ذات اوسـت) و مقـوالت جزیـی      23است.
یات مجاز به دخالت ئداند که در جز عقل خود می«هاي عقل است:  دین از جمله محدودیت

توانـد   شناسـی راه دارد و ماننـد چراغـی مـی     هایی کلی در حریم دین زمینهتنها در  نیست و
  24»مناطق کلی را روشنگري نماید.

موجب ، ها همین اعتراف عقل نظري به قصور و جهل خود در کسب بسیاري از معرفت
عقل نظري براي نیاز به وحی و نبوت شـده اسـت.    ۀها از ناحی ارائه بهترین و بیشترین دلیل

نیز با اشاره به این نکته که انسان براي تأمین نیازهاي خویش به زندگی اجتمـاعی  مالصدرا 
مردم بـه شـارعی نیـاز    : «داند این قانون را همان شرع می، و به تبع آن به قانون نیازمند است

شان سامان پیدا کند و نیز آنهـا را   دارند که راهی را براي آنها مشخص کند تا معیشت دنیوي
یزهایی را براي آنها واجب گرداند کـه آنهـا را بـه    ، چدیک سازد. عالوه بر اینبه خداوند نز

یاد آخرت اندازد و کوچ به سـوي خـدا بینـدازد و از روز رسـتاخیز بترسـاند و بـه صـراط        
  25»مستقیم هدایت کند.

تواند بشر را به صراط  است که نه تنها عقل به تنهایی نمی بیانگر آناین سخن مالصدرا 
امور اجتماعی خـود در ایـن    ةحتی براي ادار، سعادت و خوشبختی نهایی برساندمستقیم و 

را ندارد. مرحوم عالمه طباطبایی نیز با اشاره  مذکوردنیا نیز توانایی الزم براي تدوین قانون 
معتقد است ، ها و گریزناپذیري اختالفات آنها در زندگی اجتماعی الطبع بودن انسان به مدنی

بر اساس اضـطرار و بـه دلیـل    ، ت عقل به تعادل اجتماعی و پیروي از قانوناز آنجا که دعو
بدیهی است چنـین حـاکمی در جـایی کـه     ، ضرر بیشتر آزادي عمل نسبت به نفع آن است

از تخلف که آزادي عمل در آن است ، کار و مانعی از آزادي عمل در بین نباشد مزاحمی در
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ف آزادي است نیز امر نخواهـد کـرد. پـس چـون     قانونی که خالاز و به پیروي ، نهی نکرده
کـافی بـراي هـدایت     ۀتوانـد وسـیل   نمـی ، کند موارد به پیروي قانون حکم نمی ۀعقل در هم

هـاي   بـا اشـاره بـه نارسـایی راه و روش     المیزانایشان در از این روي،  26مداوم انسان باشد.
به همین جهـت  «ت: شده توسط عقال براي حل اختالفات اجتماعی معتقد اس مختلف مطرح

چون خالق آنان است) شـرایع  ، شناسد  یها م خداى سبحان (که انسانها را بهتر از خود انسان
  27»د.و اساس آن شرایع را توحید قرار دا، سیس کردتاٌبراى آنان  یو قوانین

  :نیز معتقد است مالعبد الرزاق الهیجی
اما معرفت خواص افعال  ؛آن دانستن مفهومات اشیاء است و احکام کلیه، نهایت سعی عقل

و اعمال جزئیه که چه چیزي وي را بالخاصیه به خدا نزدیک کند و کدام چیز او را از خدا 
مقدور عقل بشري نیست. پس در حکمت الهی واجب باشد ارسال انبیـاء کـه   ، اندازد ردو

ي بعضی از اشیاء را واجب و مندوب گرانند و آن اشیایی باشد که موجب توجه یـا زیـاد  
... و بعضی را حرام و مکروه کنند و آن اشـیایی باشـند کـه     توجه به مطلوب حقیقی شود

  28.استغراق به غیر مطلوب حقیقی شوندموجب استغراق یا زیادتی 
حکمـی در  بر اساس آنچه گذشت، عقل در نزد فیلسوفان مسلمان کاشف حکم شرع است، نه جاعل 

  هاي دین. ، نه در همۀ موارد و عرصهبرابر آن. کاشفیت آن هم در مواردي خاص است

  . تقدم عقل نظري بر عقل عملي و غلبه عقل بر ميل و رغبت۳
مایه داشـت   ارسطوهاي جسمانی که از افکار  درباره تن و رغبت آکویناسبرخالف مباحث 

جدیـد   ۀدر فلسـف ، انسان است بـر رغبـت غلبـه داد    امتیاز ل را که مایۀو معتقد بود باید عق
ري تابع عقل عملی شد و به تبع آن میل و رغبت، بر عقل غلبه پیدا کـرد. بـرخالف   غرب عقل نظ

تفکر غربی که میل و رغبت بر عقل غالب شده و راهبر عقل است، در تفکر اسـالمی عقـل   
راستین و واقعی در جایی است که عقل نظري بر وهـم، خیـال و حـس غلبـه، و بـا       ناب و

هـا را   عملی هم با غلبه بر شهوت و غضـب، انگیـزه   کلیات را درك کند و عقل هدایت آنها
هاي اساسی خود را بـراي دسـتیابی بـه     تواند گام این صورت انسان عاقل می تنظیم کند. در

و بـه   بـد ها نجات یا از کژراهه، دادن آن در مسیر خلقت و با قرار داردعقل ناب و محض بر
اسالمی این عقل نظري است کـه راهبـر    ۀهمچنین در فلسف 29تفکر صائب و حقیقی برسد. 

بـر   سیاسـت فـارابی  «: هـانري کـربن  ست. به تعبیر ا عقل عملی است و عقل عملی تابع آن
  30»قابل تفکیک نیست.، شناسی او مبتنی است و از آن شناسی و جهان مجموعه روان
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  . امکان دستيابي عقل به حقايق ثابت و معرفت يقيني۴
ابی عقل به حقیقت و معرفت یقینی وجود دارد. این تفکـر کـه   امکان دستی :در تفکر اسالمی

هـا ـ کـه تالشـی      ها براي کشف نایافتـه  با اساس تالش انسان، حقیقت ثابتی در عالم نیست
عقالنی انسان که به صـورت فطـري در    ةدقت در سیر عقالنی و فکري است ـ مغایر است. 

هـاي او   تـالش  ةکننـد  تواند توجیه دهد که تنها وجود حقیقت نمی نشان می، او موجود است
اما انسان براي دستیابی بـه   ، اگر اصل حقایق موجود باشند زیرابراي کشف مجهوالت باشد؛ 

، جـو بازخواهـد مانـد. بنـابراین     و همچنان از دست زدن بـه جسـت  ، آن خود را ناتوان ببیند
بایـد امکـان   ، کنـیم  بر آنکه وجود امور حقیقی و عینی را در عالم انکارناپـذیر تلقـی   افزون

ن اسـالمی معتقدنـد:   امتفکـر از ایـن روي،  دسترسی به آنها را نیز میسور و ممکـن بـدانیم.   
روز تغییـر و   نه قراردادي که روزبه، امري عینی و وجودي است، حقیقت در عقالنیت دینی«

دم عمـومی مـر   نه آنکه به افکـار ، یابد. انسان باید با تالش خود حقایق را کشف کند  تبدیل
  31»آرا و نظرات عمومی خالصه کند. ۀبسنده و حقایق اجتماعی و فردي را تنها در نتیج

از حالـت  ، نیز معتقد است عقل نظري در صورت تحصیل علوم اوائل و بدیهیات فارابی
گـردد و همـه    شود و در این صورت اسـتنباط آن مـتقن مـی    بالقوه بیرون آمده و بالفعل می

است قرآن کـریم   عالمه طباطبایی نیز معتقد 32ق و یقینی است.صاد، مستنبطات آن از علوم
کند. یکی از انواع تفکـر   دعوت می، عقول بشر را به استفاده از استعماالتی که فطري اوست

مقـدماتی  ، ست که در امور نظـري ا این باشد میکه عقل بشر به صورت فطري بر آن استوار 
ترتیب آنها به نتایجی تصدیقی و واقعـی کـه   حقیقی و یقینی را در ذهنش ترتیب دهد و از 

انسـان در مسـیر    چـه بسـا   البتـه  33دانسته برسد و این همان برهان منطقی است. تر نمی پیش
اما این به معناي عـدم امکـان دسـتیابی بـه      برسد؛تعقل خود اشتباه کند و به نتایج نادرستی 

براي خطـا و اشـتباه در    یراهتوان چنین ادعایی کرد که هیچ  حقیقت نیست. در صورتی می
پذیر و  بحث خطا و اشتباه چاره، نظر گرفته نشود؛ در حالی که در عقالنیت مورد توجه دین

شدنی است. از آنجا که تنها راه معرفت یقینی برهان است و در برهان با حفـظ شـرایط    حل
شـتباه  در مـواردي کـه انسـان در مسـیر عقالنـی خـود دچـار ا       ، خطا و اشتباه راه ندارد، آن
باید دید در این مسیر عقالنی چه خطایی صورت گرفته است؟ گـاهی شـخص در   ، شود می

یا به جاي استفاده از مقدمات بـین   برد می مقدمات نادرست را به کار، مقام استفاده از برهان
 دهی مقدمات دچار خطـا و اشـتباه   و یا در سامان کند میاز قضایاي دیگري استفاده ، و مبین
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بلکـه اشـتباهات    ؛عقالنیـت لغزنـده نیسـت    مسیر ستادانبه تعبیر یکی از ا، نابراینب شود. می
نه خود برهـان. در ایـن صـورت بـراي تشـخیص      ، سیر سالک است ةموجود ناشی از نحو

  34اشتباه دو راه وجود دارد: 
بررسی دائمـی  ، هاي پیشگیري از اشتباه یا تشخیص اشتباه یکی از راه . وارسی ضوابط:1

از ، الزم ۀدست آوردن نتیجـ  همتفکر باید در طول مسیر و حتی پس از ب برهان است.ضوابط 
اتخاذ مقـدمات صـحیح و واضـح و نیـز      هر قدر دراز این روي، ضوابط برهان غافل نشود. 

 یابد می ضریب خطا کاهش ، چگونگی ترتیب درست و دقیق مقدمات و ... بیشتر تالش کند
  رسد. و گاه به صفر می

سـیر مسـیر    ةهاي الزم در ضوابط برهـان و نحـو   پس از انجام دقت به معیارها:. عرضه 2
ها و معلوماتی که صـحت آن از    به اندیشه، الزم است براي اطمینان از صحت نتایج ، برهانی

. ایـن  مـذکور ارزیـابی شـود   معیارهـاي   باها  پیش مسلم و قطعی است مراجعه شود و یافته
برهـان اسـت کـه از آن بـه      ۀمبـادي اولیـ  ، اند: دسته اول دستهمعیارها و معلومات قطعی دو 

گاه تخلف و اخـتالف   شود. این معلومات به دلیل آنکه در آنها هیچ محکمات اندیشه یاد می
اصـول مسـلم   ، دوم ۀآید. دست معیارهاي خوبی براي محک زدن نتایج به شمار می، راه ندارد

رگرفتـه از متـون مقـدس نقلـی و مـورد      نقلی است. این اصول همان معلوماتی اسـت کـه ب  
نظران دینی است که شامل محکمات قرآنـی و روایـات معتبـر     نظر مجتهدان و صاحب اتفاق

  شود. پیشوایان دینی می

  . تمسک به برهان۵
 شـود.  حضوري و حصـولی تقسـیم مـی    ۀعلوم انسان به دو دست، شناسی اسالمی در معرفت

خطا در مـورد آنهـا متصـور نیسـت. در علـوم       قطعاً، واسطه هستند علوم حضوري بی چون
ترین  مهم شود. ها و ابزار متنوع و گوناگونی براي کسب معرفت استفاده می حصولی از شیوه

ـ ، شهود و مکاشـفه ، الهام وحی و، حس، ند از: عقلا ابزارهاي معرفت عبارت دینـی و   ۀتجرب
و محسوسـات بـراي    قضایاي حسـی  شود. اعتبار احکام حواس با عقل احراز می .مرجعیت

اثبات وجود مصادیقشان در خارج به عقل نیاز دارند. وحی و الهام نیز ابـزار معرفـت بـراي    
هماننـد شـهود و مکاشـفه    ، انبیا و اولیاي الهی است و اگر قائل به الهام براي سایرین شویم

دینی نیز اگر حکـم همـان شـهود را داشـته      ۀجزو مصادیق علم حضوري خواهد شد. تجرب
توانـد مـالك و معیـار     جزو علوم حضوري خواهد بود. مرجعیت هم در صورتی مـی ، دباش
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سپس به آن احتجـاج  ، براي معرفت قرار گیرد که ابتدا حجیت و اعتبار آن از راه عقل اثبات
  35گردد. ها به عقل بازمی اقسام معرفت حصولی براي عموم انسان ۀهم، شود. بنابراین

تمثیل و برهـان. از  ، ست یکی از این سه راه باشد: استقرامسیر عقالنی انسان نیز ممکن ا
تنهـا در برهـان اسـت کـه بـین       زیـرا آورد؛  فقط برهان علم و یقین می مزبور ۀگان موارد سه

توانـد بـه یقـین برسـد. در ایـن       شود و انسان می ضروري ایجاد می ۀرابط، مقدمات و نتیجه
هاي علمی خـود ـ کـه     تعقل خویش و با مترتب کردن سرمایه ةانسان با استفاده از قو، مسیر

تواند  یابد. همچنین او می ن است ـ به کشف مجهوالت دست می  نزد وي از ابتدا واضح و بی
وردهاي عقلی خود بهره جوید و به کشف و فهم مجهوالت اهاي بعدي خود از دست در قدم

، شـود  مقـدمات و نتـایج ایجـاد مـی     بـین ، ضروري که به سبب برهان ۀدیگر نایل آید. رابط
 ؛نـه تخلـف راه داشـته باشـد و نـه اخـتالف      ، وردهاي برهانیادست ۀشود در هم موجب می

نـابودي   دچـار زوال و ، گـاه بـا حفـظ مبـادي     دست آمده هـیچ  به ، چون نتیجۀتخلف نیست
قـرار   آنچون نتیجه همیشه واحـد اسـت و چیـز دیگـري جـاي      ، اختالف نیست ؛شود نمی
در آن ، برهان معبري است که اگر متفکر به شرایط آن پایبنـد باشـد  ، د. بدین ترتیبگیر نمی

  36و خطا راه ندارد.  اشتباه

  شيعه بر تدوين نظام سياسي» جايگاه عقل در فلسفه«تأثير  ب)
، ارتباط عقول انسانی با عقـل فعـال   ةبا توجه به مراتب عقول و نحو، سیاسی شیعه درفلسفۀ

بلکه در امتداد وحـی و  ، نیستودر برابر آن  وحی ازعقل جدا و مستقل  و با توجه به اینکه
و با توجه به اینکه عقل از دسترسی و آگاهی به تمام ابعاد روحی ، کاشف حکم وحی است

و براي تنظیم امور اجتماعی و حـل  ـ   و مادي انسان و راه سعادت و شقاوت او آگاه نیست
ـ   ها در زندگی اجتماعی نیازمنـد وحـی اسـت    تاختالفات ناشی از تفاوت سالیق و خواس

یس اول در هر ئر، شود. بر همین اساس و قوانین شرع تنظیم می هاسیاست بر اساس دستور
در نظام سیاسی موردنظر مالصدرا کسـی   امت و معموره) و، سه نظام سیاسی فارابی (مدینه
 از طریـق عقـل فعـال   و واسـطه دریافـت فیوضـات الهـی     ، است که با عالم باال در ارتبـاط 

این فرد همان فیلسوف و نبی است. وقتی فارابی از رئیس اول مدینـه و قـوانین    37 .باشد می
  نویسد: که می چنان ؛گویی تاریخ پیامبران و پیامبري را در نظر دارد، گوید آن سخن می

فقط نه ، وقتی رئیس اول مدینه وفات یابد و جانشین او هم در رتبه و مقام رئیس اول باشد
بلکه ممکن است احکام رئیس سلف را نیز نسـخ  ، آورد احکام و قواعد و قوانین جدید می
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کند یا تغییر دهد و به جاي آن قانونی بر وفق مقتضاي زمان بگـذارد و ایـن بـدان معنـی     
بلکه او هم مقتضاي زمان خود را در نظر داشـته   ؛نیست که رئیس سابق به خطا بوده است

که اگر رئیس بعدي هـم بـه جـاي او     چنان ؛مقام انشاء کرده است و قانون مناسب وقت و
وضـع قـوانین و   ، اما به هر حال ؛کرد احکام رئیس سابق را وضع یا تأیید یا تنفیذ می، بود

النـوامیس   نوامیس بر عهده رئیس اول و در شأن اوست. رئیس اول فیلسوف و نبی و واضع
  38است.

 رهبـري و حاکمیـت را بـر عهـده دارد کـه      ۀل وظیفریاست مماث، یس اولئدر زمان فقدان ر
هایی که بـراي   پردازد و با ویژگی فارابی بیشتر از منظر کالم شیعی به تبیین رهبري مماثل می

زیرا او بر این بـاور اسـت    39گذارد؛ امامت را در تشیع به نمایش می ۀفلسف، دهد آن ارائه می
نبع فیض الهـی برخـوردار اسـت و در    که این نوع از رهبري از شرط حکمت و اتصال به م

کنـد و متـولی امـور دیـن و شـریعت       عمـل مـی   یس اولئمانند ر، تمام وظایف و اختیارات
بر همین مبنا به والیـت سیاسـی امامـان شـیعه اشـاره       مالصدرا نیز پس از پیامبر 40است.

نوان واقعیتـی  همچنین با توجه به اینکه دین در نظر فیلسوفان اسالمی از ابتدا به ع 41کند. می
هـاي آن را   پـردازش بـه دیـن و آمـوزه    ، فیلسوفان سیاسی اسالمی، شد سیاسی محسوب می

حکمـت  «است که به تعبیـر دکتـر داوري:    دلیلبه همین  42دانند. می» فلسفه سیاسی« ۀوظیف
مـا را از  ، شـوند و وجـود شـریعت و تفسـیر عقلـی آن      عملی و شریعت به هم نزدیک مـی 

 ؛واسـطه در وضـع احکـام نیسـت    ، ساخته است و این حکمت عملینیاز  حکمت عملی بی
ارتبـاط   ةتوان از آن مـدد گرفـت و در اینجاسـت کـه نحـو      بلکه در فهم و تأویل احکام می

  43 »آید. اصول دین و فروع پیش می
 ۀاندیشـ ، با توجه به نوع نگاه فیلسوفان شیعه به عقل و نسبت آن با وحـی ، به طور کلی

شـود.   طراحـی مـی   امامـان معصـوم  و پس از آن  والیت پیامبر سیاسی شیعه بر محور
یعنی عقلی که تحـت تـأثیر خیـال و    ، اسالمی عقل ناب ۀهمچنین با توجه به اینکه در فلسف

یس اول بایـد  ئـ مالصـدرا معتقدنـد کـه ر    فـارابی و  .حجیت دارداست،  شهوت قرار نگرفته
دینار و متـاع   اعتنا به درهم و بی، یرانلهو و لعب، غیرحریص نسبت به شهوتپرهیزکننده از 

و ، به آیـین خـویش   و ملتزمها  مشهور به فضایل و ارزش ، محب عدالت و دشمن ظلم، دنیا
یکـی از شـرایط همیشـگی حـاکم و بسـیاري از      ، به طور کلی 44رفتارش منطبق بر آن باشد.

بـایی در  شرط عدالت است. مرحوم عالمـه طباط ، کارگزاران حکومتی در نظام سیاسی شیعه
در نگـاه فلسـفی    ۀتفاوت نظام و قوانین اجتماعی ـ سیاسی تمدن غرب با اسـالم کـه ریشـ    
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مندي از لذایذ مـادي   تمدن امروز چون وضع قانون را بر اساس بهره«نویسد:  دارد می مذکور
گذاري خـود را   ولی اسالم قانون ؛گذارد  ها را در امور دینی و اخالقی آزاد می انسان، داند می
  45»بر اساس فضایل اخالقی قرار داده است. بر اساس توحید و ثانیاً الًاو

 ناو ائمـه معصـوم   مربوط به زمان حضور پیـامبر  مذکور ةنظام سیاسی تصویر شد
با توجه به مراتب عقول ، غیبت چنین نظامی عملی نیست. بر این اساس ةاست و براي دور

یـات مسـائل سـعادت    ئدر دستیابی بـه جز  و عدم توانایی عقل، و بحث ارتباط با عقل فعال
و بـه   و امـام  در زمان عدم امکان ارتباط با پیـامبر ، اخروي و نیاز او به وحی دنیوي و

باید حداکثر امکان استفاده از مواهـب عقـل فعـال و    ، تبع آن عدم امکان ارتباط با عقل فعال
اسـت سـنت را مطـرح    ری، فارابی بـراي ایـن دوره  ، وحی الهی فراهم شود. بر همین اساس

یس سـنت  ئـ معتقـد اسـت ر   وي 46.تواند باشد کند که این ریاست بر عهده هر کسی نمی می
کاسـت حفـظ کنـد و در امـوري کـه در زمـان        و یس اول را بدون کمئهاي ر  سنت ۀباید هم

یس اول مراجعـه  ئـ یس سنت به اصول مقـدره ر ئر، یس اول تکلیف آن روشن نشده استئر
صـورت نیازمنـد    کنـد کـه در ایـن    گونه امور را استنباط می احکام این، کند و از طریق آن می

ظاهراً به همـین   47باید فقیه باشد.، صناعت فقه است و چنین کسی که متولی این امور است
بنـدي در فلسـفۀ ارسـطو دارد.     اي بـا طبقـه   بندي علوم در فلسفۀ فارابی اخـتالف ویـژه   دلیل طبقه

منزل و سیاست مدن، علـم مـدنی و فقـه و کـالم را آورده اسـت.      فارابی به جاي اخالق و تدبیر 
اند، این است کـه فـارابی در صـدد اسـت      ظاهراً علت اینکه فقه و کالم با علوم فلسفی جمع شده

ــه      ــه در مدین ــانی ک ــد و در زم ــعادت الزم اســت احصــا کن ــراي س ــه ب ــه در مدین ــومی را ک عل
د، رئیس تابعه براي استنباط احکامی کـه رئـیس   النوامیس یا رئیس اول و جانشینان او نباشن واضع

صـناعت فقـه،   «اول به صراحت بیان نکرده، نیازمند فقه است. فارابی در بیان علم فقه گفته است: 
بتوانـد احکـام و قواعـد عملـی را کـه       دهد کـه  علمی است که به آدمی شایستگی و قدرتی می

  48»صراحت دارد، استنباط کند. شارع به آن تصریح نکرده است از احکام و دستوراتی که
بـه دلیـل دانـش و    ، مالصدرا نیز به ریاست و والیت سیاسی مجتهدان در عصـر غیبـت  

، در صورتی که فرد واجد شـرایط ریاسـت سـنت یافـت نشـود      49.تخصص آنها اشاره دارد
و دیگري سـایر شـرایط را داشـته    کند که یکی حکیم،  را مطرح می نفري فارابی ریاست دو

نظـر   طبیعی است کـه نـوع حکومـت مـورد    مزبور، با توجه به مراتب و مبانی عقلی  50باشد.
فارابی با تقسیم حکومت  حکومتی است که در رأس آن یک حکیم یا فقیه قرار دارد.، شیعه
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حکومـت  ، سـنت  یسئـ ریس اول یا تابع یـا  ئبه دو نوع فردي و جمعی در صورت وجود ر
(تعدادي از  حکومت جمعیمذکور، یس ئسه ردهد و در صورت فقدان  فردي را ترجیح می

با توجه به ضرورت اتصال  51پذیرد.  یک بخشی از صفات را دارا هستند) را می افراد که هر
، یس سنت به فقاهتئو ارتباط حاکم اول با عقل فعال که منبع فیض الهی است و اتصاف ر

مشروعیت آنهـا از  ، اتشود و در مقام اثب حق حاکمیت براي آنها از طرف خداوند ایجاد می
، امامـت امـام و   مالصـدرا  از نظر فارابی و بنابرایناز نوع مشروعیت الهی است.  و، خداوند
شـود و ایـن مشـروعیت و حـق      فیلسوف با فقدان قدرت و ابزار حکومت زائل نمـی  فلسفۀ

، بـر مشـروعیت الهـی    ، افـزون اما در مقام ثبـوت حـاکم   ؛حاکمیت به جاي خود باقی است
فارابی بـراي تحقـق خـارجی حکومـت بـه      ، بر این اساس 52.مقبولیت مردمی است نیازمند

سـلطه و  ، و صـناعت  اشـتهار بـه تـدبیر   ، اطاعت شهروندان، هفت سبب: مقبولیت اجتماعی
همین نکته (مقبولیـت مردمـی)    بیانگرقدرت مالی اشاره کرده که ، احترام اکرام و، حاکمیت

که در نظام سیاسی مورد نظر سایر فیلسـوفان اسـالمی نیـز همـین نکتـه       طور همان 53است.
متفـاوت از جایگـاه رأي    جایگـاه رأي مـردم  ، در نظام سیاسی شیعه، بنابراین 54وجود دارد.

  مردم در نظام سیاسی غرب است.
رأي به ، ن دخالت مردم در امور سیاسی و استفاده از آراي آنها، یکی از شئودر این نظام

البتـه ایـن رأي مـردم     مقبولیت و پذیرش حاکمیت حـاکم و نظـام سیاسـی موجـود اسـت.     
بلکه صرفا بیانگر مقبولیـت و عامـل تحقـق خـارجی      ؛کند مشروعیت براي حاکم ایجاد نمی

یات حکومت و ساختار امري برهانی وعلمی است و نیازمند ئکه جز جاحکومت است. از آن
یات ساختار و تعیین مسائل حکومت ئآنها در جزمردم و آراي عمومی ، نظر تخصصی است

مورد تأیید و پذیرش جامعه  اگر وجود تفکر یا مکتبی در حکومت«دخالتی نخواهد داشت: 
یات آن مکتب [که اموري علمی و برهـانی اسـت]   ئمعلوم است که لوازم و جز، قرار گرفت

نـه  ، ینان حاصـل شـود  باید توسط کارشناسان ارزیابی شود تا نسبت به اجراي دقیق آن اطم
  55»به تأیید آراي عمومی درآید.، اجزاي مسایل آن امر کلی ۀآنکه هم

رسیدن به امر صواب  رايبلکه ب ؛اهمیتی به آراي عمومی نیست البته این امر حاکی از بی
 هاي دیدگاهن نیز براي ارائه امتخصص تردید بیشود.  ن استفاده میاو صحیح از نظر متخصص

اید با مقتضیات جامعه و نظر و خواست مردم و مشکالت آنها آشنا باشـد  صائب و کارآمد ب
  مند شود. از مشورت مردم بهره باره و در این
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با توجه به جایگاه عقل در تشخیص منافع و مضـار انسـان و ضـرورت تنظـیم مسـائل      
س امـراهللا و امرالنـا   ۀبا یک تبیین کلی و با تفکیک دو عرص، اجتماعی بر اساس قوانین شرع

توان گفت دخالت مردم در امراهللا (اموري که از طرف خداوند براي آنها حکمـی تعیـین    می
اما در امرالناس (اموري که شارع مقدس الزام خاصـی در مـورد آنهـا     ؛شده است) جا ندارد

همچنین از آنجـا   56شود. ندارد) مسائل امور عمومی بر اساس خواست و نظر مردم اداره می
امکـان فهـم مقـدس بـراي     ، ی عقل امکان دسـتیابی بـه حقیقـت را دارد   اسالم ۀکه در فلسف

توان در مواردي بـه فهـم قدسـی دسـت      می، . از این رويحکیمان و فقیهان نیز وجود دارد
  57جامعه اسالمی را اداره کرد.، یافت و بر اساس آن

از امري است کـه  ، اسالمی در زمان غیبت بر اساس حاکمیت و والیت فقها ۀجامع ةادار
و فقیهان نامداري چون شـیخ  ، ها پیش توسط فیلسوفان بزرگی چون فارابی و مالصدرا قرن
اما تحقـق عینـی    ؛مرحوم نراقی و ... مطرح شده است، محقق کرکی، ابوالصالح حلبی، مفید

در دوران صفویه فقها توانستند تا حدي والیت ، آن کمتر امکان توفیق داشته است. در ایران
مسائل سیاسی ـ اجتماعی را تا حدي بـر   ، بر حاکمان سیاسیبا تأثیرگذاري و خود را اعمال 

هم  ولی باز ؛کمتر شد عالمانمیزان دخالت ، . با سقوط صفویهکننداساس قوانین شرع اداره 
در دوران قاجاریه تا حدي توانستند برخـی از مسـائل عمـومی را تحـت هـدایت و کنتـرل       

گـذاري و    ضت مشروطه و تأسیس مجلس شورا و قـانون خویش داشته باشند. تا اینکه با نه
اهللا نـوري نظـارت    فضـل  با پیشـنهاد مرحـوم شـیخ   ، امور عامه بر اساس قوانین مجلس ةادار

گذاري تحت اشـراف   قوانین مجلس تصویب شد و در بعد نظر مقرر شد که قانون برفقیهان 
فتـاد. تنهـا بـا نهضـت امـام      گاه چنـین امـري اتفـاق نی    هیچ، ولی در مقام عمل ؛باشد فقیهان
 و انقالب اسالمی بود که امکان تحقق یک حکومت دینی با ساختار و نظام کـامالً  خمینی

در مقام حاکمیت  فقیهان در رأسدینی فراهم شد و اعمال والیت فقیه به اوج خود رسید و 
 قیهـان فیلسـوفان و ف نظـر   مـورد قرن پیش  دوازدهآنچه از حدود  ؛ یعنیسیاسی قرار گرفتند

  .تحقق یافته استامروز در ایران ، شیعه بود
تحقـق   و امروز با تحقق انقالب اسالمی و طرح شعارحاکمیت اهللا توسط امام خمینـی 

یعنـی اومانیسـم   ، جـوهر مدرنیتـه در غـرب   ، عینی وخارجی آن در نظام جمهوري اسالمی
هاي سکوالر بودند) از لحاظ نظري به چـالش   وحاکمیت انسان (که ابزار تحقق آن حکومت

عمل نیز با صدور مفاهیم و شعارهاي انقالب به سایر نقاط جهان کـه   در شده است.کشیده 
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این حرکت باعث ایجاد رخنه و مانع ، بیداري دینی در سطح بسیار گسترده عالمت آن است
در  .تمدن غربی بـه سـمت حکومـت سـکوالر و حاکمیـت انسـان شـده اسـت        در حرکت 

با تحقق شعار حاکمیت اهللا و نفی شعار حاکمیت انسان (اومانیسم) طومـار تمـدن   ، حقیقت
امـروز بزرگتـرین خطـري کـه     ، جدید غربی در هم پیجیـده خواهـد شـد. بـه همـین دلیـل      

شورهاي مسلمان اهل سنت و نـه  نه ک، کند کشورهاي غربی و تمدن جدید آنها را تهدید می
هاي سیاسی شـیعی اسـت کـه     و آموزه  بلکه ایران با محوریت اندیشه، ها و افکار سایر تمدن

سـاز   امیدواریم این حکومت بتوانـد زمینـه   اسالمی با رویکرد شیعی است. ۀبرگرفته از فلسف
را به دسـت  باشد و پرچم حاکمیت اهللا  مدینه فاضله حقیقی شیعه با حاکمیت امام عصر

  صاحب حقیقی آن بسپارد.

  گيري نتيجه
اسالمی (با رویکـرد شـیعی) عقـل و وحـی در مقابـل یکـدیگر        ۀبا توجه به اینکه در فلسف

بلکه عقل در امتداد وحی و کاشف حکم آن است و با توجه اعتقاد فالسفه اسالمی ، نیستند
وهـم و شـهوت   ، اینکه عقل ناب عقلی است که بـر حـس   مراتب خاص عقول و به سلسله

عقل عملی تابع عقل نظري اسـت و امکـان    اینکهغالب شده باشد و تحت تأثیر آن نباشد و 
نظـام سیاسـی شـیعه    ، دستیابی به معرفت یقینی وجود دارد و حقیقت امـري نسـبی نیسـت   

. در شـود  نظامی است که بر محور ارتباط با عقل فعال و در امتداد والیت الهی طراحی مـی 
شود  میمسائل حکومت بر اساس مصالح حقیقی مردم که از وحی دریافت  سیاین نظام سیا

شـود؛ نـه بـر اسـاس      شود، اداره می و یا بر اساس فهم قدسی حکیمان و فقیهان تشخیص داده می
تمایالت شخصی افراد. از این روي میزان دخالت مـردم در حکومـت و مسـائل سیاسـی، اوالً در     

گونـه   شـود و ایـن   در امور موسوم به امرالنـاس محـدود مـی    پذیرش اصل حکومت است؛ و ثانیاً
نیست که همۀ مسائل حکومت بر اسـاس آراي عمـومی اداره شـود. بـه طـور کلـی، اعتبـار آراي        

تحقـق چنـین   ، تعارضی با وحی الهی نداشته باشد. در طول تـاریخ  عمومی تا جایی است که
خاصی تا حـدي امکـان بـروز و    هاي  هرچند در دوره ؛ور جدي عملی نشده بودطنظامی به 

گـام  ، هاي پیشـین تـا امـروز    گام علماي شیعه از سده به با همین حرکت گام، ظهور یافته بود
برداشته شد و مصداق عینی حکومـت دینـی بـر     نهایی این حرکت با نهضت امام خمینی

  سیاسی شیعه در قالب نظام جمهوري اسالمی تحقق پیدا کرد. ۀاساس فلسف
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