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فلسفه سیاسی اسالم در قرون وسطی و آغاز دوره مدرن ،ابن طفیل ،ابن باجه ،ابن رشد و مالصدرا
دکتر محمد رضا شهیدی پاک

9

 3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده
فلسفه سیاسی اسالم و محور اندیشه های سیاسی ابن سینا ( ،) 634فارابی ( ،)113ابن باجه ،ابن طفیل و ابن رشد( )535در
دوره قرون وسطی و مالصدرا(3464/3465م)در آغاز دوره مدرن در مورد خالفت و امامت کبری و قدرت سیاسی شکل گرفت،
ابن سینا و فارابی با بیان علم تدبیر شهر ،مخالفت و تناقض مفهوم خالفت و مبنای نظری قدرت سیاسی دولت عباسیان با
فلسفه سیاسی معقول اسالم را آشکار ساختند و سه حکیم آندلسی نیز دولت های آندلسی و مغربی ،مرابطین و موحدین را
بیرون از دایره دولت آرمانی اسالمی قلمداد کردند ،فالسفه آندلسی به بیان تجریدی فلسفه سیاسی اسالم با تبیین نظریه
اتصال  ،بر مب نای ترکیب نظریات افالطون و ارسطو و نوافال طونیان پرداختند و در ایران عصر صفوی که دولت بر زمینه
های مشترک تعصب بر فقه و حدیث بود  ،مالصدرا مانند فالسفه آندلسی با طرح فلسفه یونانی در اندیشه سیاسی  ،به صفات
رییس اول مدینه و تاسیس دولت آرمانی پرداخته است  ،و در کتاب المبدا و المعاد در ضمن بخشی در مقاله چهارم به
السیاسات و الریاسات و به جمع بین شریعت و فلسفه در امر سیاسی پرداخته است و یکسانی شریعت و سیاست و فلسفه را
بررسی کرده است  .و صفات الیق به رییس مدینه فاضله را معرفی نموده است ،پژوهش حاضر سیر تاریخی اندیشه سیاسی
اسالمی از قرون وسطی تا دوره صفوی عصر مالصدر است و وصف شکل گیری فلسفه سیاسی مالصدر در تطور و تکامل
دیدگاه فالسفه پیشین است .و نشان می دهد این پیدایش فلسفه سیاسی تابعی مستقیم از مقتضیات سیاسی اجتماعی و
فرهنگی و مذهبی هر عصر است .کار ابن سینا هم زمان با اثر اسپینوزا (3411م)در انتقاد امر سیاست و دین در آغاز دوره مدرن
است و مانند سیر اندیشه سیاسی در دوره مدرن به بررسی جایگاه دین و سیاست و نسبت امر فلسفی و دینی و سیاسی
پرداخته است .پژوهش مبین جایگاه فلسفی و تاریخی سیستم فلسفی مالصدرا در تبیین فلسفه سیاسی اسالم است.
واژههای کلیدی :ابن سینا ،فارابی ،ابن باجه ،ابن طفیل ،ابن رشد ،مال صدرا ،قرون وسطی ،نظریه اتصال ،فلسفه
سیاسی ،امر سیاسی
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-9مقدمه  :شکل گیری فلسفه سیاسی اسالم ،خالفت و امامت کبری راس تشکیالت اسالمی
 -9-9نخستین برخورد فلسفه یونانی و فلسفه اسالمی:
از جمله مهمترین مظاهر فرهنگ و تمدن اسالمی منصب خالفت و امامت عظمی است که پیدایش و طوول عمول و گسوتردگی
آن مایه شگفتی بوده است 3.ریشه نظریه خالفت و امامت کبری  2در تصویری است که در قرآن و روایات اسوالمی از انسوان بوه
عنوان خلیفة اهلل آمده است  .اما محل نزاع به این موضوع اصلی برمی گردد که چه کسی شایسته امامت کبری است 1 .نخستین
برخورد فلسفه یونانی با اندیشه اسالمی در حوزه اندیشه سیاسی و در همین موضوع روی داد .در ابتدا کندی 6به طوور نواقو و
متناقض و مبهم  5کوشید تا با استفاده از آموزههای یونانی به این سوال پاسخ دهد.
 -3-2ویژگی انتزاعی و انضمامی و انتقادی فلسفه سیاسی اسالم:
فارابی و سپس ابنسینا با استفاده از فلسفه سیاسی یونانی به بنای عقالنی اندیشه سیاسی اسالم اقدام نمودند 4و فوارابی فلسوفه
مدنی اسالم را تاسیس کرد 1.تدوین فلسفه سیاسی اسالم و کنکاش عقلی در مسئله خالفت و امامت عظمی باعث تزلزل مبوانی
خالفت میشد زیرا خلفایی که در عصر کندی و فارابی عهده دار این مقام بودند هیچ یک تشابهی با الگوی حکیم -حاکم کوه در
فلسفه سیاسی فارابی ارائه شده بود با نداشتند .این مطلب که خلیفه اسالمی در نظام سیاسی معقول فوارابی عنصوری نوامطلوب
محسوب میشد 8فرصتی مغتنم برای شیعه بود که خالفت و امامت بعد از پیوامبر را خوارا از مودار طبیعوی و در مسویر باطول
می دانست .به این شکل فلسفه سیاسی اسالم را آغاز به صوورت فلسوفه انتزاعوی انتقوادی انضومامی شواهر شود و از فوارابی توا
صدرالمتالهین این ویژگی خود را حفظ کرد.
 -9-3اندیشه فارابی و تفرقه در شعوب سنت سیاسی اسالمی :
برخورد اندیشه های سنتی در خصوص خالفت و امامت کبری با اندیشه جدید فارابی باعث ایجاد بحوران در عرصوه عوالی تورین
سطح مدیریت جوامع اسالمی به ویژه در چارچوب اعتقادات تسنن شد و فقهای شیعه و سنی را به کوششی یکسان برای مقابله
با آن بسیج کرد و دو اردوگاه فکری در خصوص خالفت بوجود آمد و در شرق و غرب در جهان اسوالم اسوتمرار یافوت و سونت
3

ثابت شد.

 .3اهل حدیث و فقه و خبر که مبانی مشروعیت خالفت اسالمی را در فقه به مفهوم جانشینی از پیامبر خدا اسوتوار کردنود و
سلط نت و قدرت خلیفه را وجوب اطاعت از خدا و رسول ،و اولی االمر دانستند .این گرایش فقه مدارانه بوه شواهر بوا – گورایش
34

یونانی حکیم -حاکم در تناقض بود علت اصلی مخالفت خالفت با فلسفه شد.

 .2فارابی با ترکیب نظریه عقل و کمال یونانی در قالب آموزههای تصوف و تشیع طرح جامع و مانعی در نظریه سیاسی اسوالم
ارائه کرد.
 -2جایگاه نظریه اتصال در فلسفه سیاسی اسالم
 -2-9کاربست نظریه سیاسی با نظریه شناسایی در شرق و غرب جهان اسالم:
کار اصلی فلسفه سیاسی فارابی تبیین نظریه شناسایی افالطون بر اساس مفهوم صوفیانه اتصوال بوود .اتصوال از مفواهیم خواص
تصوف 33نظری و از ارکان فلسفه اسالمی است 32.فلسفه سیاسی فارابی ،بعد از انتقال به اندلس به وسیله سه فیلسووف اندلسوی
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با توجه به مقتضیات سیاسی و مذهبی غرب اسالمی تقریر شد و جایگاه معتبری نزد اندلسیها پیدا کرد32.در این تقریور نظریوه
شنساایی در قالب مفهوم اتصال و مبتنی بر اصالت عقل مطرح شد .فارابی36؛ ابنباجوه 35و ابنطفیول 34و ابنرشود 31اندلسوی بوا
گرایش افراطی به فلسفه یونان و با استفاده از آموزههای افالطون و ارسطو در مورد مثل 38و صور روحانی بوه کنکواش در انوواع
عقل هیوالنی ،عقل فعال و عملیاتی که تا حصول شناسایی رخ میدهد ،پرداختند محور اساسی کار این فالسفه تصوویری اسوت
که افالطون از عقل در نظامی خداشناسانه و نقش آن در شناسایی ارائه داده است .این دیدگاه افالطونی مورد توجه مسولمانان و
مسیحیان قرار گرفت و دو برداشت از نظریه شناسایی افالطون پدید آمد:
 .3در دیدگاه افالطون عارف شناسایی اش به وسیله شهود 3و خلسه 2عرفانی صورت میگیرد.
 .2در دیدگاه افالطون غیر عارف شناسایی به وسیله فکر کوشاست و مثل عقالنی تنها بوه وسویله عقول درک میشووند .ایون
دیدگاه تحت تاثیر ابنرشد قرار گرفت که ضمن قبول آموزههای فلسفه سیاسوی فوارابی کوشوید بوه جهوان شناسوی ارسوطویی
نزدیک شود.آموزه افالطونی در زمینه شناسایی طبق بیان کاپلتسون حاکی است که تقریب دیوالکتیکی راه مطموئن درک مثول
است و تقریب عرفانی اطمینان بخش نیست و شاید افالطون قصد داشته که اینطوور فهمیوده شوود 33بهور حوال حووزه نظریوه
شناسایی در دیدگاه نوافالطونیان ،تاثیر افالطون ارسطو و رواقیان در هم آمیختوه اسوت و در فلسوفه قورون وسوطی ارسوطو بور
24

افالطون غلبه دارند .و این آمیزش و اختالف در فلسفه اسالمی منعکس شد.
 -2-2حکمای اسالمی در اطراف شعوب نظریه اتصال :

با این وصف در مسئله اتصاف نفوس ناطقه انسانی با عقل فعوال و افاضوه صوور ادراکوی بوه آن حکموای اسوالمی در چوارچوب
دیدگاههای نوافالطونی و ارسطویی به سه دسته تقسیم شدند:
 .3نظریه فیض افالطونی – افلوطینی -فارابی -ابنسینا :در این دیدگاه نفوس ناطقه انسان در مدارا تکامل با مفوارق قدسوی
نووعی اتصووال روحوانی برقوورار میکنود و صووور حقوایق جهووان در آن جهوان در آن مترشووح و مونعکس میشووود 23.ابنرشوود و
صدرالمتالهین از منتقدان راه صدور محسوب میشوند.
 .2طریق تابش نور در این دیدگاه عقل فعال با تابش نور به عقل بالفعل (مرتبه عالی نفوس ناطقه) باعث انعکاس به عقل فعال
می شود در این بازتاب نور نفس ناطقه به اندازه شرفیت و استعدادش صور حقایق را در جهوان عقول فعوال مشواهده و برداشوت
میکند 22.تارو پود ابندیدگاه همچنان افالطونی و بر پذیرش نظریه مثل و ازلی بودن علوم نظری استوار است.
 .1صدرالمتالهین بر اساس مفهوم صیرورت و استکمال نفس از عقل هیوالنی تا عقل فعال شیوهای جهت اتصال مطورح کورده
است .در این دیدگاه پیدایش صور ادراکی در نفس ناطقه نه بر سبیل ترشح و نه از طریق اشراق بلکه نفس ناطقه از روی جوز از
ذات خود می گذرد و هنگامی که از ذات خود فانی گشت و کوه انیتش در پرتو نور حق مندک شد حقایق اشیاء را همانگونه کوه
در خارا هستند مشاهده مینماید این نظر بر اساس حرکت در جوهر و تکامل دائمی موجودات استوار است 21.بر اساس دیدگاه
26

صدرالمتالهین نفس در حرکت جوهری با تحوالتی ذاتی ،عقل فعال میشود.

. intuition.

1

2

. Ecstasy.

385

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،7آذر 9317

-3

رهیافت تجریدی نظریه اتصال در حی بن یقظان و فاضل الهی :

-3-9ابن باجه( )333و تبیین نظریه اتصال:
ابن باجه و ابنطفیل انسان واصل کامل را با عنوان فاضل الهی 25وحی بن یقظان ترسیم کرده انود .ابنطفیول بعود از تصوریح و
تأیید راه عقلی در اتصال به کنایه از طریق اتحاد و فنای ذات انسانی که به مقام اتصال رسیده سخن گفته است و به طوور کلوی
ابنطفیل در دیدگاههای خود پیرو ابنباجه است .چند رساله ابنباجه در فلسفه سیاسی نوشته طریق عقول را برتوری داده و راه
صوفیانه را اوهام و خیال محض و مرود شمرده است اما برای توجیه مفاهیم صووفیانهای کوه فوارابی آنهوا را در اتصوال دخیول
دانسته دو راه جهت اتصاف ذکر کرده است.
 .3راه صعودی راه استنباط  24که منجر به فیض میشود ،این طریق از محسوسات به صوور هیوالنیوه و سوپس صوور معقولوه
است وقتی این معقوالت وارد عقل آدمی شد اتصال صورت گرفته و شناسایی حاصل میشود این اتصال به واسطه نور عقل فعال
که دائم در حال نورافشانی است صورت میگیرد .ابنباجه آن را طریق طبیعی دانسته است 21.در این طریق انسان با فکر و اراده
خود حقایق را دریافت میکند .2 .طریقه هبوطی ،طریقه الهی ،راه الهام که طریقه متصوفه است ابنباجه منکور شایسوتگی ایون
راه جهت اتصال است .در این شیوه خداوند با ارسال پیامبران ما را از مکانات الهی آگاه میسازد 28راه هبووط بوا صوعوبت بسویار
همراه است و افراد اندکی(از جمله ابنباجه به ارسطو اشاره میکند) اتفاق افتاده است 23او موعظهها و ادبیات صوفیانه را موردود
14

شمرده و مفاهیم عالم کلی را زمینه ساز اتصال دانسته است.
-3-2ابن طفیل ()389و تبیین نظریه اتصال:

ابن طفیل شاگرد ابنباجه شارح اول ارسطو راه اتصال را با سه سفر روحانی در کتاب حی بن یقضان تصویر نموده است و بوه دو
طریق حدس و تامل عقلی اشاره کرده و تحت تاثیر ابنباجه راه عقلی را طریقه درست اتصال با عقول فعوال دانسوته اسوت اموا،
سرانجام به تصوف متمایل شده و به خالف ابنباجه که راه تصوف را باطل شمرد طریق فنای صوفیانه را بهتورین وسویله اتصوال
معرفی کرده است.
-1-1ابن رشد( )313و تبیین نظریه اتصال:
تقریر ابن رشد شارح اکبر ارسطو از نظریه اتصال بعد از دو تقریر اندلسی از نظریه اتصال فارابی (که دو راه عقل و الهوام صووفیانه
در اتصال را مطرح کرده اند) نشانه تحول و پیشرفتی در آن دیده نمیشود .او نیز مانند ابنباجه که به طریقه صعودی و هبوطی
اشاره کرده و راه صعودی را یگانه طریق اتصال معرفی کرده و آن را مطابق نظام طبیعی عالم دانسته که امکوان اتصوال را بورای
همه افراد بشر باز گذاشته است.
 -4مبنای اراده انسان وآزادی در فلسفه سیاسی اسالم :
 -4-9اسفار روحانی اندلسی و اسفار روحانی صدرای شیرازی  :برداشت تجرید ی و انضمامی:
با وجود آن که ابنباجه و ابنطفیل و با شدت بیشتری ابنرشد در اتصال راه صعودی را توصیف نموده اند؛ در عین حوال طریوق
هبوطی را خاص سعداء معرفی کرده اند و مفهومی از سفر روحانی و تصفیه نفس و تزیین آن به فضایل الهی تا رسیدن به مقوام
تأله را نیز مورد تاکیید قرار داده اند .سه سفر روحانی که ابنطفیل معرفی کرده شبیه اسفار روحانی صدر المتالهین است .با این
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وصف شیوه ابتکاری مالصدرا او را در صدر المتالهین یعنی کسانی که تالش کرده اند تا شیوهای مناسوب بوا مفواهیم فلسوفی و
عرفانی بر اساس آموزههای قرآنی و روایی اسالم جهت اتصال ارائه دهند قرار میگیرد .ابنباجوه و ابنرشود و صودرالمتالهین بوا
تعریف مراتب عقل (هیوالنی ،بالفعل ،مستفاد ،فعال) مرتبه کمال را عقل مستفاد بالفعل و یا عقل فعال دانسته اند13.ابن باجه بوا
پذیرش مثل افالطونی آنهارا مفاهیم مجرد از ماده دانسته و مراتب معرفت مردم را بور اسواس تمثیول غوار بیوان کورده اسوت.
ابن رشد عقل هیوالنی و عقل فعال را الزم و ملزوم هم دانسته که عقل هیوالنی با اتصال به عقول فعوال (عقول مکتسوب) کامول
میشود .ابن رشد در مورد اشتراک در عقول و ردّ نظریه مُثُل ،علوم نظری را کمال اخیر انسان فور

کورده و ازلوی بوودن علووم

عقلی را انکار نموده است 12.با این وصف ابنباجه و ابنرشد دو شارح قرون وسطایی ارسطو با دور شدن تدریجی از نظریوه مثول
افالطونی (ابن باجه مثل را مفاهیم نظری دانسته و عینیوت آن را انکوار کورده اسوت) هویوت مسوتقل اراده انسوانی در حرکوت
صعودی نفس تا عقل فعال را تصویر کرده اند.
 -6-2اراده انسان وآزادی  ،فالسفه آندلس و مالصدرا:
این دیدگاه ابنرشد و ابنباجه در مورد مثل ،زمینهای برای انسانی فر

کردن امر حکوموت و سیاسوت و انکوار هویوت الهوی

حکومت است اما ،صدرالمتالهین با پذیرش عینیت مثل به طریقه خاص خود در بیان حرکت جوهری نفس از عقل هیووالنی توا
حلول در عقل فعال برغم انکار نظریه فیض و اشراق ،همچنان بر الهی بودن امر سیاست و حکومت ،تأکید ورزیده و آن را با اراده
و آزادی انسان جمع کرده است.
-3زمینه مشترک سیاسی اجتماعی وتاریخی -فرهنگی فالسفه اندلس و صدرالمتالهین
 -3-3مهدویت  ،تصوف  ،خرافات :
ویژگی عمده مشترک عصر این فالسفه برپایی دولتهای دینی است که بر پایه مهدویت و نووعی تصووف روی کوار آموده انود و
بخشی از فرهنگ و تمدن اسالمی به وسیله آن شکل گرفته است .عصور صودرالمتالهین و سوه فیلسووف انودلس از جهوت رواا
خرافات ،اندیشههای صوفیانه و ادعای وصل و کرامات شباهت تام دارند از این رو چنانکه در اندیشه سه فیلسوف اندلس مالحظه
شد شدت متاثر از تصوف است در عین حال آنها به علت روح عقلگرایی حاکم بر اندیشه شان از منتقدان تصوف هم بودنود .در
این بین صدرالمتالهین رساله مستقلی در ذم متصوفه تدوین نمود و از مدعیان تصوف انتقاد کورد .او در کسور اصونام الجاهلیوه
میان عرفان حقیقی و عارف نمایان تفاوت قائل شده است او در دیگر اثار خود نیز بوه ایون مطلوب اشواره کورده اسوت از وجووه
مشترک این فالسفه؛ تصوف نظری مبتنی بر عقل و افکار آنها در چارچوب تصوف فلسفی است.
 -5 -2امکان و محدوده قدرت سیاسی ،وزارت وسیاست سه آندلسی و مالصدرا:
ابن باجه ،ابنطفیل و ابنرشد ،طبیب ،فیلسوف و به مقام وزارت رسیدند و در امور سیاسی دولت وقت خود دخالت تام داشتند و
از اطبای والت و طبیب مخصوص خلیفه بشمار میرفتند .از ابنباجه به عنوان فارابی مغرب یاد شده است .او عالقه عمیقوی بوه
موسیقی داشت و عود نوازی ماهر بود و رساله در باب موسیقی نوشت ابنرشد ،عالوه بر تبحر در طوب فقیوه اصوولی و صواحب
فتوی در امور مختلف از جمله مسائل دولتی و امور اقتصادی و سیاسی و قاضی الجماعه و از شیوخ مورد اعتماد دولت موحودین
بود و در جهت استحکام مبانی مهدویت بنیانگذار این دولت مطالبی نوشت و در آغاز تاسیس این دولت حوامی سرسوخت آنهوا
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بود .صدرالمتالهین نیز مانند این سه فیلسوف اندلسی از خانوادهای بود که امکان دستیابی به عالیترین سوطوح قودرت سیاسوی
برای او امکانپذیر بود اما؛ او در انزوای کامل از حوزه قدرت سیاسی عمر خود را سپری کرد او از هیچ یک از شاهان صوفوی نوام
نبرده است .ابن باجه چند تن از امرای مرابطین را مدح کرده است .فالسفه اندلس و صدرالمتالهین مرجع معتبور فالسوفه زموان
خود بودند و در فلسفه سیاسی خود متعر
ابنباجه و ابنطفیل متعر

حکومت وقت خود شده اند .فارابی در آثار خود متعور

دولت مرابطین و ابنرشد منتقد دولت موحدین و صدرالمتالهین متعر

خالفوت منصوور عباسوی،
سلطنت صفوی بود.

 -3-1غلبه فقه و حدیث بر روند اندیشه در اصفهان  ،قرطبه و مراکش:
از زمینههای فرهنگی مشترک موجود در عصر این فالسفه گرایش روز افزون به فقه و حدیث است .سیاسوت دولوت مورابطین و
دولت 11موحدین متعصب بر تسنن مالکی و دولت صفوی متعصب 16بر تشیع حمایت از حدیث و فقه و مخالفت با فلسوفه بوود.
مرابطین با هر گونه گرایش به کالم و فلسفه خود مخالفت کردند و موحدین جریانی دولتی در حمایت از حودیث و فقوه موالکی
بپا کردند .خلیفه یعقوب موحدی در نامهای به شهرهای مغرب و اندلس دستور داد همه کتب فلسفه و کالم و … به جوز کتوب
احادیث و فقه مالکی جمع آوری و سوزانده شود دوره موحدین و مرابطین از جمله ادوار کتاب سوزی فلسفه در تاریخ انودلس و
مغرب است .امرای این دولت ها تابع فقها بودند فقها عالوه بر حضور در مناصب دینی در امور دولت دخالت تام داشتند .به ویوژه
دولت موحدین ،فقها جایگاه تشکیالتی خاصی در نظام سیاسی داشتند.
 -3-4مهدویت نوعیه در اصفهان و شیراز در ایران و قرطبه و مراکش و اشبیلیه در اندلس
بحران مهدویت و تعیین مهدی به ویژه در غرب اسالمی زمینه ساز ارائه نظریاتی فلسفی در پاسخ به این سوال بود که چه کسی
نمونه انسان کامل است؟ غزالی در شرق در پاسخ به این سوال خلیفه وقت عباسی المستنصر باهلل را بوه عنووان مهودی معرفوی
کرد ،ابنباجه و ابنطفیل وابستگان دربار مرابطین فلسفه سیاسی خود را زمانی طرح میکردند که فقیوه عبوداهلل ابنیاسوین بوه
عنوان مهدی مرابطین ،دولت خودر ا تاسیس کرد .او شرایط مدینه کامله ابنباجه را نداشوت و بور مدینوه کاملوه نیوز حکوموت
نمیکرد .ابنرشد با مهدیت ابنتومرت روبرو شد و در آغاز از مویدین این دولت بود اما در سال  564به فساد ایون دولوت اشواره
کرده و در شمار منتقدین سرسخت آن قرار گرفته است .ابنباجه و ابنرشد در اندلس از اندیشه مهدویت نوعیه ابنعربوی متواثر
شدند .حجاب معاصرت و گرایش ابنعربی به تشیع مانع از این امر بود اما صودرالمتالهین دیودگاه مهودویت نوعیوه ابنعربوی را
متناسب با ذوق تشیع به طور بدیهی تقریر و اصالح نمود .نظریوه مهودویت نوعیوه تواثیر بسوزایی در زمینوه سوازی بزرگتورین
حرکتهای سیاسی در تاریخ اسالم داشته است .نظریه مهدویت نوعیه از ارکان نظریه اتصال و بوه عبوارتی روح حقیقوی نظریوه
اتصال است .مالصدرا با تقریری از مهدویت نوعیه حدود دو قرن فتنه بواب را بوه عقوب انوداخت و خالفوت را از چنبوره قودرت
سالطین صفوی که با نیروی نسب و تصوف روی کار آمدند ،نجات داد.
 -3-3مکان مشترک فلسفه سیاسی انضمامی  ،انتقادی فیلسوفان آندلسی و صدرایی در انتقاد از دولت :
در مجموع فالسفه اندلس و صدرالمتالهین 15از منقدین دولت وقت خود بوده و آن دولتهوا را در مقابول دولوت فاضوله قلموداد
کرده اند .ابن رشد به روند تبدیل سیاست مسلمانان از فاضله به سلطنت اشرافی و استمرار آن تا عصر خودش اشاره کرده اسوت.
به گفته او با قدرت رسیدن معاویه سیاست فاضله به سیاست کرامیه (سلطنت اشرافی) تبدیل شود و حوال جواموع اسوالمی در
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مغرب و اندلس بر همین منوال است 14.ابنباجه و ابنطفیل ناامید از هر گونه اصالح ،فلسوفه انتزاعوی و انتقوادی خوود را طورح
کردند .ابنرشد دولت زمان خود را دولت تغلبیه نامید و بر موضع ابنباجه در مورد اوضاع اندلس تصریح نموده اسوت .او خوودر ا
متوحد جامعه اندلس دانسته و سخن ابنباجه را زبان حال خود کورده و مینویسود :اگور در وضوع کنوونی در شوهرهای انودلس
فیلسوف حقیقی شهور کند به منزلهی این است که انسانی در بین وحوش پیدا شده است که نه قادر است در فسواد آن جامعوه
شرکت کند و بر جان خود ایمن نیست و مجبور است زندگی خود را در انزوا بگذراند 11.ابنرشود ادعوا میکنود کوه بوه عنایوت
سرمدی خداوند فیلسوف حقیقی برگزیده خداست .او حکام زمان خود را طایفهای از سوفسطائیان معرفی کورده کوه بور اسواس
سیاست غلبه حکومت می کنند و از هرچه زیبا چون فلسفه روی گردان هستند و هر قبیحی را نیکو میشمارند و سلطه آنها بر
شهرها باعث نابودی فلسفه شده است و راهی برای نجات شهرهایی که چنین افرادی بر آنها حکومت میکنند وجود ندارد.
 -3-4یاس نظری از تاسیس مدینه فاضله:
سرانجام ابن رشد از پیدایش مدینه فاضله افالطونی اشهار یاس کرده و کار او را از لحاظ نظوری موورد انتقواد قورار داده و اشهوار
می دارد که الگوی مدینه فاضله افالطون ،الگویی ضروری و حتمی برای جوامع انسانی نیسوت و آن را در زموره اسواطیر یونوانی
قلمداد کرده است 18.اما؛ در شرق اسالمی صدرالمتالهین که خود از جمله کسانی است که مانند بنیانگذار فلسفه سیاسی اسوالم
ادعای تجربه عرفانی و اتصال داشته با نظریه حرکت جوهری (تبدیل تدریجی نفس به عقل فعال) ضمن حفوظ جایگواه طبیعوی
نظریه اتصال در فلسفه اسالمی تقریری بدیع از آن ارائه داد .با توجه به ابتکارات صدرالمتالهین در زمینه نظریه اتصال کوه قلوب
فلسفه سیاسی اسالم است میتوان صدرالمتالهین را تنها تعالی بخش فلسفه سیاسی اسالم دانست و ابنباجه و ابنرشود (بورغم
انتقادات ابنرشد بر نظریات فارابی و ابنسینا) در فلسفه سیاسی از حد تقریر شیخین باالتر نرفتند 13و تنها کار ارزشومند آنهوا
تطبیق فلسفه سیاسی فارابی و ابن سینابه اوضاع زمانه خودشان بوده است.
 -6صفات رئیس اول در فلسفه سیاسی اسالم از اندلس تا شیراز :
 -6-9مال صدرا و تصویر صفات رییس اول :
در مورد صفات رئیس اول مدینه مالصدرا رئیس مدینه را حکیم فیلسوف معرفی کرده است و شرط اول رئیس اول را اسوتکمال
نفس و رسیدن به غایت انسانیت و سعایت را اتصال به عقل فعال دانسته است .او شروط دوازده گانوه فوارابی 64در موورد رئویس
63

اول را ذکر کرده است.

 -4-2ابن رشد و تصویر صفات رییس اول در آندلس:
ابن رشد با وجود عقل گرایی مفرط و تمایل زیاد به ارسطو در مسئله نظام سیاسی و رئویس اول تخطوی کورده 62و شوش شورط
برای رئیس اول برشمرده است .او تنها به شرط حکمت و تعقل تام وجودة االقناع ،وجودة التخیل و قدرت جهواد بودنی 61اشواره
کرده است و تصریح میکند همه این شرایط برای رئیس مدینه ضروری نیست و اگر رئیس اول به مقام ملک حوق نرسوید تنهوا
آگاهی و علم به صناعت فقه و قدرت به جهاد در شایستگی او برای ریاست کفایت میکند 66.و ملک السنه را جوایگزین مناسوب
و مکفی از ملک الحق معرفی کرده است .از جمله دیدگاههای سیاسی ابنرشد در مورد رئیس اول این است که تنها با آگواهی از
فلسفه افالطون و تغییرات جوامع شهری انقالبی در سرنوشت شهرها پیدا نمیشود و جامعه فاضله پدید نمیآید او در این بیوان
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خود معتر

خلیفه منصور موحدی است که در فراگیری فلسفه اصرار داشت 65و تا حدودی به برخی از مسائل فلسوفه اشوراف

پیدا کرده بود و خیال میکرد تنها با آموزش فلسوفه متخلوق بوه صوفات رئویس اول میشوود .ابنرشود چنانکوه در بسویاری از
دیدگاه های خود واقع گراست و در درک اوضاع زمانه خود بر همین واقع گرایی ا ست و الگوی مناسب بورای حاکمیوت جواموع
اسالمی را با توجه به واقعیت چند جامعهای که در اطراف خود مشاهده میکرد ،الگوی فقوه مدارانوه تشوخیو داده اسوت.بدین
شکل او تسلیم مقتضیات زمان و موقعیت سیاسی خود و خانواده اش و با تسلیم مقتضیات تسنن مالکی شده که خود و پودرش
یکی از فقهای بلند پایه و از مروجان مذهب مالک در انودلس بودنود و سولطه ایون موذهب در انودلس را مسوتحکم و اسوتمرار
بخشیدند .رئیس مدینه درای نظریه ابن رشد کسی است که قدرت استنباط در مورد چیزهایی که شارع به آنها تصوریح نکورده
دارد و قادر به برپایی امر جهاد است .او این شیوه را شیوه سنتی مسلمین در امر خالفت و امامت عظمی دانسته است .ابنرشود
با همه تالش هایی که در تقریر و معرفی فالسفه سیاسی افالطون و ارسطو از خوود نشوان داد و کتوابی مسوتقل در ایون زمینوه
تالیف کرد اما؛ نتوانست از میوه دیدگاه سیاسی افالطون و ارسطو که حاکمیت عالی را از آن فیلسوف دانسته انود بهوره بورداری
کند و نظریه حاکم فقیه را بر نظریه حاکم فیلسوف ترجیح داده است و این شکست آشکار فلسفه مدنی فارابی در غورب جهوان
اسالم به قیمت پیروزی فقهای  64مالکی (ابن رشد و در کتاب فقهی اصول خود مبانی آن را استحکام بخشویده اسوت.ابن رشود
اندیشه افالطون در نظریه حکیم حاکم را غیر برهانی و ناقو شمرده و مینویسد :افالطوون در انحصوار شایسوتگی حکوموت بوه
فالسفه تا حد زیادی سخن گفته و غیر فیلسوف را در مسئله حکومت جاهل بالذات دانسته است و این سخن او برهانی نیسوت.
با این اوصاف ثمره سیاسی نظریه اتصال در دیدگاه نوافالطونی در غرب اسالمی به تقریر ابنباجه از فارابی و تقریور ابنطفیول از
حکمت مشرقیه سینایی محدود شده و ابنرشد آن را غیر معقول و اسطورهای خوانده است.
 -7جمیع بین شریعت و فلسفه در اصفهان و آندلس :
 -7-9مال صدرا یگانگی سیاست  ،امامت و فلسفه:
مالصدرا جریان معارضه فکری زمان خود را به مخالفت تاریخی اشاعره و معتزله تشوبیه کورده اسوت 61.ابنرشود نیوز در کتواب
الضروری فی السیاسه همین تشبیه را دارد و در سایر کتب خود بحثهای مفصلی را به تاویول اختصواص داده و تاویول را حوق
فیلسوف دانسته است 68.نقطه اساسی مشترک بین فالسفه اندلس و صدرالمتالهین در این معارضه تاریخی فکوری اداموه شویوه
کندی و فارابی در جمع بین شریعت و فلسفه و تأکید بر سیاست دینی است .صدرالمتالهین اثور مسوتقلی در اماموت 63تودوین
کرده و در کتاب المبدأ و المعاد بخش خاصی به این امر اختصاص داده است54.او غایت سیاست را اطاعت از شریعت دانسته 53و
فلسفه جدا از قوانین شرعیت را مطرود شمرده و سیاست جدا از شرع را مانند جسم بودون روح دانسوته اسوت52.در عوین حوال
عقلگرایی و اعتماد بر فلسفه یونان و انتقاد شدید مخالفان از آنها بخاطر ایون پیوروی از فلسوفه یونوان از وجووه مشوترک ایون
فالسفه است .در جمیع بین شریعت و فلسفه ،جایگاه نبوت در فلسفه سیاسی اسالم مشخو شوده اسوت .فوارابی موسوس ایون
فلسفه ،فیلسوف و رئیس و ملک و قانونگذار او امام را به یک معنی دانسته است .صدرالمتالهین نیز با تقریری متعالی کوه نشوان
51

پیشرفت در فلسفه سیاسی اسالم است نبی را مَلَک و فَلَک و مَلِک دانسته است.
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-7-2جمع فلسفه و شریعت در رویکرد ابن طفیل و ابن رشد :
ابنطفیل و ابن رشد نیز در تلفیق دین و شریعت به همان شیوه سنتی در فلسفه سیاسی اسالم ،در این موضوع فلسوفه سیاسوی
خود را عرضه کرده اند و در مورد ابنطفیل گویا هدف اصلی او همین وفق دادن بوده است .اما ،ابنرشد در نسبت میوان عقول و
وحی و شریعت و فلسفه مطالب متنوعی را در آثار خود ذکر کرده و در نهایت در دیدگاه نظری جانب عقول را بور شورع برتوری
داده است اگرچه در عمل چنانکه گذشت از جایگاه یک فقیه بلند پایه مالکی عمل کورد .ابنباجوه نیوز بوه اهمیوت شوریعت در
دستیابی به مراتبی از عقل تأکید کرده و در نهایت ابنباجه در نسبت میان عقل و شریعت به جانب عقول متمایول اسوت و ایون
وجه مشترک فالسفه اندلس و صدرالمتالهین است که فلسفه خود را بر مبنای اصالت عقل بنا کرده اند.
-8نتایج نظری پژوهش:فیلسوف مقدس و مقتضیات سیاسی اجتماعی فلسفه:
صدر المتالهین در مرتبه جداگانه یی از ابنباجه و ابنطفیل و ابنرشد قرار دارد به طوری که او را میتوان در فلسفه سیاسی در
مقایسه با دیگران «فیلسوف مقدس» نامید ،چون او تنها فیلسوفی است که مانند فارابی ،موسس فلسفه مدنی ادعای اتصال دارد
و از این رو تنها در آثار صدرالمتالهین میتوان فلسفه ساسی اسالم را سبز و پویا دید.مقتضیات سیاسی و مذهبی غرب اسوالمی
حاکم بر جامعه سه فیلسوف اندلس اجازه نداد تا آنها حقیقت نظریه اتصال در فلسفه سیاسی اسالم را بیان کنند.
-1پی نوشتها
 .3از جمله این مظهر تمدن مایه اعجاب اندیشمندان غربی بوده است )بیکن شیفته نظریه خالفت و امامت اسالمی به شوکلی
که ابنسینا در شفا مطرح کرده بود .رک :إبراهیم ،فی الفلسفه االسالمیه ،ا ،2ص.355
 .2امامت و خالفت عظمی جانشین از پیامبر به منظور نگهبانی از دین و دنیاست .تعیین دوازده امام و جانشین در شرع امری
واجب تلقی شده است .این که مستند وجوب واضع عقل یا شرع است مورد اختالف قرار گرفته و اهل سنت وجوب آن را مربوط
به شرع و به اجماع صحابه و تابعین دانسته اند و در همه اعصار این شیوه را مجری داشته اند.
 .1محور اساسی فلسفه سیاسی فارابی ،ابنباجه ،ابنطفیل ،ابنرشد و صدرالمتالهین شخو متصل و انسان واصل است ،فارابی
به عنوان رئیس اول ،ابنباجه فاضله الهی ابنطفیل او را حی بن یقظان و ابنرشد او را فیلسوف و مالصودرا فیلسووف نبوی ولوی
(اولیاءاهلل) نامیده اند.
 .6مجموعه ای از آثار کندی به اندیشه سیاسی اختصاص یافته است .روابط کندی با خالفت عباسی تیره نبود پدر او در زموان
مهدی والی کوفه بود و در دولت معتصم از مقربان شد او رسالههایی در فلسفه بوه معتصوم موامون و احمود ابنمعتصوم نوشوت
ویرایش بسیاری از کتب او به وسیله فارابی صورت گرفت.
.5

کندی از ترس به هم خوردن روابطش با خالفت نتوانست توصیف درستی از نظریه نبوت در قالب فلسفه یونان ارائوه دهود

اما سخن او از تقدم فیلسوف بر نبی و تصویر بشری از پیامبر و طرح مسئله توفیق بین دین و فلسفه نخستین گام برای ورود بوه
فلسفه سیاسی اسالم است و طرح مبسوط و مدون جزئیات رئیس اول با حضور آرام او در خالفت عباسی منافات داشت.
 .4فی الفلسفة االسالمیه ،ص64
 .1داوری ،رضا ،فارابی موسس فلسفه اسالمی ،ص.351
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 .8گروه های شیعه به ویژه اخوان الصفا همه تالش خود را برای در انداختن نوعی جهوان بینوی کوه نوامعقول بوودن خالفوت
عباسی را در چهار چوب فلسفه سیاسی نوبنیاد اسالمی نشان دهد بکار بستند.
 .3در عصر سه فیلسوف اندلس دولت مرابطین و موحدین عالوه بر برخورداری از نیروی مهدویت از حمایت فقهای مالکی نیوز
برخوردار بودند و در عهد صدر المتالهین مبانی مشروعیت دولت صفوی را تنها ،فقها تامین میکردند.
 .34از جمله علمای وابسته به خالفت که از ناحیه فلسفه به شدت احساس خطور میکورده و آن را بوه ضورر مصوالح اسوالم و
خالفت تلقی میکرده است .فقیه صوفی شافعی خنجی (د  )321معاصر مالصدراست خنجی حاکم وقوت سونی معاصور خوود را
خلیفة اهلل و امام زمان و واجب الطاعة دانسته است ،او در سلوک الملوک که کتابی در بیان نظم سلطانی بر اساس فقوه اسوالمی
است شدیدترین شکل مخالفت با فلسفه را فتوا داده است .او در تقسیم بندی خود فلسفه را در اولویت علووم منهوی عنوه قورار
داده و وشیفه واجب شیخ االسالم مرا منع تعلیم فلسفه در مدارس دانسته و فتوا داده که در منع و ایذاً و تحقیر کسانی کوه بوه
تعلیم و تعلم فلسفه مشغول هستند مبالغتی بی حد اعمال شود .او همه فسوادات کوه در عوالم اسوالم ناشوی شوده را از فلسوفه
دانسته است .ر.ک :خنجی اصفهانِ ،فضل الدین روزبهان ،سلوک الملوک 36 ،35 /13 ،18 ،و .33
 .33در این گرایش فقهای شیعه و سنی ،مجموعهای از کتب مستقل و یا به طور غیر مسوتقل در ضومن مباحوث فقهوی پدیود
آوردند که تشکیالت اسالمی و نظم سلطانی را بر اساس آموزههای فقهی معرفی میکرد ،االحکام السلطانیه ماوردی و ابنالفراء و
الفخری در عصر فارابی و کتاب ابوبکر طرطوشی در غرب جهان اسالم در عصر ابنباجه و روضة االنوار عباسوی و سولوک الملوک
خنجی در زمان صدرالمتالهین از این قبیل آثار است .اینگونه آثار به نوعی شناسایی قوانونی دولتهوای معاصور آنهوا محسووب
میشود.
 .32مفهوم اتصال به معنی تأله مفهومی صوفیانه که تعارفی از آن در منابع اصلی تصوف نظری ذکر شده است .ر.ک :عبدالرزاق
القاشانی ،کمال الدین ،اصطالحات صوفیه ،ص 26در دیدگاه محیی الدین عربی اتصال مقام مشترک انسوانی کوه هور انسوانی از
پیروان هر دین می تواند با تهذیب و مجاهدت و تلخیو نفس از حکم طبیعت به ارواح طواهره و تهیوه اتصوال پیودا کنود .ر.ک:
ابنعربی ،محیی الدین ،فتوحات مکیه 666/1 ،با شهور محی الدین عربی و ابنسوبعین نظریوه اتصوال بوه جایگواه واقعوی خوود
نزدیک تر شد و با رویکرد سهروردی اوا پیشرفت در نظریه اتصال حاصل شد که بین تصوف حالا و فوارابی جموع کورد .ر.ک:
الفلسفة االسالمیه ،ص.55
 .31تمثل مشکله االتصال جانبه رئیسیاً من الفلسفه االسالمیه بل هی عصب تلک الفلسفه ،ر.ک :ابنباجوه الندلسوی الفیلسووف
االخالقف ص23؛ فی الفلسفة االسالمیه منهج و تطبیقه ،ا ،3ص.22
 .36فی الفلسفة االسالمیه.18/3 ،
 .35ابن سینا بعد از فارابی این نظریه را به شکلی مبسوط و بدیعی تدوین کرد ،فی الفلسفة االسالمیه ،ا ،3ص.64
 .34ابن باجه رساله اتصال االنسان بالعفل الفعال و رساله الوداع و تدبیر المتوحد و …رادر این مورد نوشت.
 .31ابن طفیل حی ابنیقضان را تدوین کرد.
 .38ابن رشد چند رساله در باب اتصال نوشت .از جمله رسالة اتصال العقل الفعال باالنسان و مقاله هل یتصل بالعقل الهیووالنی
العقل الفعال و هو متلبس بالجسم و ….
 .33ارائه نظریه مثل پیشرفتی نسبت به فلسفه پیش از سقراط و نقطه عزیمت اساسی در فلسفه یونان بود که فلسفه را از قیود
ماتریالیسم آزاد کرد .ر.ک :تاریخ فلسفه ،ا ،3ص.214

332

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،7آذر 9317

 .24همانجا ،تاریخ فلسفه.214/3 ،
 .23در فلسفه افالطونی بر دو جنبه تأکید شده است در محاوره فیدون و مهمانی آمده است که برای وصول باید بیشتر مراحول
تعلیم علوم را طی کرد و با سیر جدالی عشق صفای باطن پیدا کورد .ر.ک :ژان وال ،بحوث مابعدالطبیعوه ،ص531 ،534؛ تواریخ
فلسفه ،ا ،2ص.415
 .22إبراهیمی دینانی ،غالمحسین ،قواعد کلی در فلسفه اسالمی ،ا ،1ص.318
 .21قواعد کلی در فلسفه اسالمی ،ا ،1ص.313
 .26همان ،ا ،1ص.384
 .25مالصدرا ،المبدأ و المعاد ،ص… 431 ،186و لیس لماهیه النفس وجود آخر هی بحسبه التکون نفس اال بعد استکماالت و
تحوالت ذاتیة تقع لها فی ذاتها و جوهرها فتیصیر عقال فعاال بعد ما کانت بالقوة عقوال … .ر.ک :مالصودرا ،االسوفار االربعوه ،ا،8
ص.32
 .24ابن باجه از شخو انسان کامل که نفس خود را تصفیه و به فضایل عقلی و نفسی تزیین کرده است را فاضل الهوی نامیوده
است .بر این انسان صاحب حکمت تنها نام فاضل الهی صدق میکند .الهی در دیدگاه ابنباجه به مفهوم درک درست و دقیوق و
خارا از نطاق زمان است که فاضل الهی قادر به انجام آن است.
 .21ابن باجه ،تدبیر المتوحد ،ص.82
 .28رساله االتصال ،ص 344و .341
 .23در آثار صدرالمتالهین به عنایت خداوند در رساندن برخی از انسانها به درجات کمال و سرانجام اتصال به عقل فعال اشاره
شده است .ر.ک :المبدأ و المعاد ،ص.231
 .14رساله االتصال ،ص.341 ،344
 .13تدبیر المتوحد ،ص.82
 .12همانجا.
 .11صدرالمتالهین افالطونی ،بخالف ابنباجوه ارسوطویی معتقود بوه عینیوت مثول اسوت … و اموا موذهب القوائلین بالمثول
االفالطونیه و من تبعه علی ما هو المشهور فیرد علی ما اورد معلم االول اتباعة کالشیخ الرئیس فی الهیات الشفاء و ایضوا ال ریوب
ان تلک الصور موجودات عینیة ال ذهنیه .ر.ک :المبدا و المعاد ،ص.331
 .16اما من یری ان العلوم النظریه لیست القدیم قدیمیة ازلیة و انها الکمال االخیر (االسمی) و ان الکالم االنسانی عنده هو ممن
تکسبه االراده نفسها فمن البین ان الکمال عنده نوعان اول و ثان فاالول ذاتی و الثانی اضافی مکتسوب … ر.ک :الضوروری فوی
السیاسیه ،ص.35
 .15در دوره موحدین مجموعههایی در حدیث پدید آمد و عنایت خاصی به صحیحین پیدا شد.
 .14بزرگترین مجامع معتبر حدیثی شیعه در عصر صفوی پدید آمد .فالسفه اندلس در مقابل اهول حودیث کوه متواثر از مووا
سلفی گری مکه و شامات و مصر بودند قرار داشتند .مالصدرا نیز آماا حمالت افرادی چون اسوترآبادی و … بوود کوه متواثر از
مکتب حدیثی حنابه مکه بودند و از این رو مالصدرا عالمان عصر خود را به محدثین حنبلی تشبیه کرده است .ر.ک :اسفار ،ا،3
ص 5و .4
 .11ابن باجه و ابنطفیل و ابنرشد و صدرالمتالهین به خاطر گرایش مفرط به فلسفه یونانی تکفیر شدند.
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… .18النهم حاکو السیاسه الفاضله ثم تحولوا عنها ایام معاویوه الوی الکرامیوه و یشوبه ان یکوون االمور کوذلک فوی السیاسوه
الموجوده الیوم فی هذه الجز :ر.ک :الضروری فی السیاسه ،ص.386
 .13الضروری فی السیاسه ،ص.363
 .64تبین لک هذا من المدینه الجماعیه فی زماننا فانها کثیرا ما توؤل الی تسلط مثال ذلک الرائسه التی قامت فوی ارضونا هوذه
اعنی ،قرطبه بعد الخمسمائه ال نها کانت قربیه من الجماعیوه کلیوه ثوم آل امرهوا بعود االربعوین و الخمسوائه الوی تسولط .ر.ک:
الضروری فی السیاسه ،ص 384و  242و  335و  336و .248
 .63چون در حقیقت کارهای ابنماجه و ابنطفیل صرفا نظری و به زبان کنایه است .ابنطفیل کامال متاثر از حکمت خسوروانی
و مشرقی ابنسیناست .و ابن رشد نیز در کارهای نظری خود ،تنها مدینه فاضله امامیه محقوق را بوه گوشوه دور از تواریخ ایوران
حواله داده است .و قد قیل ان هذه المدینه اعنی االمامیه کانت منها مدن الفرس القدامی .ر.ک :الضروری فی السیاسه ،ص.345
 .62فارابی ،ابونصر ،آراء اهل مدینه فاضله ،ص.62
 .61المبداء و المعاد ،ص438؛ مالصدرا ،الشواهد الربوبیة.153 ، 151 ،
 .66میزان تاثیرپذیری ابن رشد از فقهای مالکی دولت موحدین به حدی بود که او در نظریه سیاسی خود جایی برای مشوارکت
فقها باز کرد و صفات رئیس مدینه فاضله را کاهش داد و فقیه را جانشین رئیس اول مدینه با صفاتی که افالطون و فوارابی ذکور
کرده اند قرار داد .در نظریه سیاسی فارابی حرفی از مشارکت فقیه در امر سیاست نسیت.
 .65الضروری فی السیاسه ،ص.348
 .64همان ،ص.343
 .61الضروری فی السیاسه ،ص.346
 .68ابن رشد کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد را در مبانی و ارکان اجتهاد نوشت .پدر ابنرشد نیوز کتوابی در هموه ابوواب
فقه مالکی نوشت که همچنان این دو کتاب و سایر آثار فقهی اصولی ابنرشد و پدرش از منابع معتبر فقه مالکی است.
 .63خامنه ای ،سید محمد ،زندگی صدرالمتالهی ،ص285؛ فتح السبیل حزین الهیجی ،ص.53
 .54فصلنامه تخصصی تاریخ اسالم ،ش ،32س« ،83تحووالت فلسوفی و کالموی موحودین» و ش ،8ص 84تحووالت فلسوفی-
کالمی ،مرابطین.
 .53آقا بزرگ تهرانی ،الذریعه ،ا ،2ص.111
 .52صدرالمتالهین ،بحثهای مبسوطی در مباین نظری و علم سیاست در آثار خوود آورده اسوت .از جملوه در کتواب المبودأ و
المعاد ،شش فصل را به این امر اختصاص داد و فصلی با عنوان فی السیاسات و الریاسوات آورده .بحوث مدینوه فاضوله و صوفات
رئیس اول و …سایر مطالب او در علم سیاسوت در چوارچوب بحثهوای فوارابی اسوت .بحثهوای مبسووط صودرالمتالهین در
خصوص اداره امور جامعه و چگونگی اجزای شریعت الهیه نیز نشان میدهد که صدرالمتالهین وارد حوزه علم سیاست نیز شوده
ا ست و به علل سیاسی اجتماعی احکام فرعی فقهی اشاره نموده است .این بحث او به ضرورت و جایگاه فقه و عدم انحصار آن به
صرف اعمال بدون توجه به حکمت و اسرار آنها توجه خاص مبذول داشته است .ر.ک :المبدأ و المعاد ،ص.428-424
 .51الشواهد الربوبیه ،ص.624
 .56همانجا.
 .55همان.63 ،
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