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 چكيده
اجحكمت متعاليه، ديدگاه گذارانيبن، ملّاصدرا بر خالف نظر كساني كه معتقدنـد،. تماع داردهايي دربارة

و او صرفاً به مباحث غير دنيوي ملّاصدرااجتماع در نظر  بـا دقـت ملّاصـدرا توجـه نمـوده، مغفول مانده
و بـراي؛شناسي اجتماع پيرامون خود پرداختهحوادث اجتماعي دوران خود را زير نظر داشته، به آسيب

آسـيب مهـم جامعـة دورانـش آن اسـت، كـه ملّاصدرادر نظر. ته استاصالح امور به بيان راهكار پرداخ
مي. حق سزاوار رهبري مردم هستند، بر مسند نيستندكساني كه به داند، كـه بـه او رياست را حق كسي

و ظاهر دين عال بهمباطن تنهايي يكي از آن دو بعد را دارا باشـد، شايسـتة باشد؛ به نحوي كه اگر عالمي
و سـپس مجتهـديند. رهبري نيست و پـس از او امامـان ر نظر او رياست واقعي جامعه بر عهدة پيـامبر

ك. است مي ملّاصدراهاز آنجا كنـد دانـد، تـالش مـي هدف متعالي جامعه را دست يافتن مردم به معرفت
و منطق تبيين كن بودمعارف دين را با زبان برهان و باطنابه اين وسيله، مظاهرگرايان بـارزه گرايان به

ك،بنابراين.تپرداخته اس معرفت مردم جامعه بـودهحدر صدد اصال ملّاصدراآثارهبايد گفت از آن حيث
.حق بايد او را يك متفكّر اجتماعي نيز لحاظ نموداست، به

.، عالم ديني، مدينة فاضله، جامعة ايراني، صفويهملّاصدرا: هاي كليديواژه

 مقدمه
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كهپژبراي دانش كه توانديموه امروزي، يكي از مباحثي جذّاب باشد، اين است
و چگونه جوامع؛اندمتفكّران اسالمي چه نگاهي به اجتماع بشري نموده و يا با چه روشي

يكي از حكيمان بزرگ اسالمي كه در دورة معاصر ايران.نمودنديمانساني را مطالعه
ر سئوال بنيادي اين.است ملّاصدرانهاده، از خود بر جايااسالمي اثرات ماندگاري

آيتپژوهش آن اس بوده است يا آن حكيم بزرگ تنها ملّاصدرااجتماع، مورد توجهاكه
و به  وبه يي پرداخته، كه در اصلهاشهيانددر گوشة انزوا نشسته عوالم غير مادي

وج.تملكوتي نظر داشته اس برخي به اين سؤال پاسخ داده شده است؛،هبه چند
و فالسفه اسالمي بوده ملّاصدرامعتقدند كه پيش از  ، انديشة اجتماعي مورد توجه حكما

و پنجم اسالمي اس ، آن انديشه رو ملّاصدراو با ظهورتاست كه اوج آن در قرن چهارم
و انحطاط آن اهميت دار«. به زوال نهاده است .دصدرالدين شيرازي تنها از ديدگاه زوال

در معاش تأملش خود را به اثبات معاد جسماني مصروف داشته بود از كوشهاو كه هم
 كتابتنها يك بار در بخش پاياني،صدرالدين شيرازي.دبه طور كلي غافل مان ها، انسان
اسو معاد خالصه مبدأ در برابر اين.2) 272ص،باطباييط(»تاي درباره سياست آورده

دا كامالًنظر، برخي ديگر موضع  و معتقدند كه مخالف در اكثر آثار خود، ملّاصدرارند
رسالة،مظاهرااللهيه،شرح اصول كافي،تفسير قرآن،شواهدالربوبيه،و معاد مبدأهمانند 
و براي درمان سر اصنامك،سه اصل يهابيآسالجاهليه، به مسائل اجتماعي توجه دارد

ا3.تاجتماعي، ارائه طريق نموده اس ين باور است، كه نه تنها نويسندة اين مقاله بر
بي ملّاصدرا توجه نبوده، بلكه او چون هدف جامعه را به مسائل اجتماعي دوران خود

ردانديمدست يافتن به معرفت واقعي  هاي طراحي نمودبه گونها، نظام فلسفي خويش

و اجتما.2 و در جامعة علمي ما به سيدجواد طباطبايي كه از طرفدران عدم تأثير سياسي عي حكمت متعاليه،
و سياسي، مجدداً نوشته است ملّاصدرامحفل امتناعيون مشهور است، در بارة عدم توجه  : به مسائل اجتماعي

و در ميان پيروان« و اوج انحطاط انديشه سياسي در ايران بود صدرالدين شيرازي، واپسين نماينده انديشه عقلي
و نه در تأمل در سياست به وجود مكتب او هيچ انديشمند با اهميتي، نه در انديشه فلسفي

اند، كه فلسفة صدرايي يا اساساً فلسفة اسالمي را فاقد استعداد توجه اهل امتناع كساني). 272صطباطبايي،(نيامد
و سياست مي دانند و اجتماعي آنان فلسفة صدرا را فاقد درون. به جامعه ميماية تأسيس انديشة سياسي -تلقي

و رو به انحطاط است. كنند در اين ميان، گروهي راه خروج از اين. به زعم آنان، سير فلسفة اسالمي، قهقرايي
و  و گروه ديگر، راه را در گسست از فلسفة اسالمي انحطاط را در بازگشت به سرچشمة فلسفه اسالمي مي دانند

مياز جملة اين متفك. گذار به فلسفة سياسي غرب مي دانند و سيدجواد طباطبايي ران، توان به محسن مهدي
،مهدوي(اشاره كرد ). 183صزادگان

و صدرا.3 مياز جمله متفكّران اهللا جوادي آملي، دكتر توان به آيتشناساني كه در اين طبقه قرا دارند،
و سيدمحمد خامنه . اي اشاره كردسيدحسين نصر، دكتر غالمرضا اعواني



و به عبارتي همين)ز جهت معرفتيا(هي جامعهابيآسكه بتواند خود را بر طرف نمايد،
و معرفتيف(وجه به فسادت و فلسفيز) كري مانه بوده است، كه بسياري از مسائل فكري

و توصيف.ترا مطرح نموده اس و تحليل محتوا -نگارنده تالش دارد با روش اسنادي
.دگرايانه، اين عقيده را اثبات نماي

 ملّاصدرامنشأ زندگي اجتماعي از ديدگاه
به يي كه همواره برايها پرسشيكي از متفكّران مطرح بوده، اين است كه چرا انسان

و اجتماعي زندگي  و سبب زندگي اجتماعي؛ به عبارتي منشأكنديمصورت گروهي
ي مختلفي مطرح شده است؛ برخيها دگاهيددر پاسخ به اين پرسش،؟انسان در چيست

م كنديممعتقدند كه انسان در حالت عادي، به صورت فردي زندگي وو نيازهاي ادي
در ابتداها انسان؛ به عبارت ديگر دهديماقتصادي، او را به سوي زندگي اجتماعي سوق 

بهكردهيمبه صورت فردي زندگي  و زندگي جمعي اند؛ اما تدريج با يكديگر تفاهم نموده
بهرا پديد آورده در.، برآورده سازدشديمتردهيچيپتدريج اند، تا نيازهاي مادي آنها را كه

و قراردادا 4.شده است داريپدين ديدگاه، زندگي اجتماعي براي انسان به صورت اعتبار

را«: به بيان شهيد مطهري و جبر بيرونى، انسان يا اجتماعى آفريده نشده بلكه اضطرار
مجبور كرده است كه زندگى اجتماعى بر او تحميل شود، يعنى انسان به حسب طبع 

ب و تحميلى را كه الزمه زندگى اولى خود مايل است كه آزاد و بند و هيچ قيد اشد
تنهايى قادر نيست به زندگى جمعى است نپذيرد، اما به حكم تجربه دريافته است كه به

و يا انسان،  خود ادامه دهد، باالجبار به محدوديت زندگى اجتماعى تن داده است؛
و ادار كرده اضطرار نبوده اجتماعى آفريده نشده اما عاملى كه او را به زندگى اجتماعى

و قدرت  و الاقل اضطرار عامل منحصر نبوده است، انسان به حكم عقل فطرى است
و زندگى اجتماعى، بهتر  و همكارى حسابگرى خود به اين نتيجه رسيده كه با مشاركت

پس. كرده است» انتخاب«را» شركت«گيرد، از اين رو اين از مواهب خلقت بهره مى
س ه صورت قابل طرح است كه زندگى اجتماعى انسان طبيعى است؟ يا مسئله به اين

، انسان موجودي است كه ملّاصدرابنا به ديدگاه.)26صمطهري،(»اضطرارى؟ يا انتخابى؟
و ذات خودش، پذيرايي زندگي اجتماعي است در. به طبع به كتاب مبدأوي -و معاد

بع است، يعني حياتش منتظم نسان مدني بالطا«.دصراحت به اين مطلب اشاره دار
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و اجتماع گرددينم و تعاون در اينجا اين پرسش).560-557ص، ملّاصدرا(» مگر به تمدن
؟ آيا براي اثبات دانديمبه چه دليل انسان را مدني بالطبع ملّاصدرا، كه گردديممطرح 

سبب،هيشواهدالربوبسخن خود، دليل تجربي ارائه نموده است يا خير؟ وي در كتاب
درا«: دانديم گونهنيامدني بالطبع بودن انسان را بر اساس موازين فلسفي خود  نسان

و بقاي خويش  بي تواندينموجود و از ديگران نياز باشد زيرا نوع به ذات خود اكتفا كند
و شخص خاص او نيست بنابراين  در دار دنيا زندگي كند، تواندينممنحصر در يك فرد

ت بهمگر به وسيله و بقاي او و لذا وجود و تعاون و اجتماع »تنهايي ممكن نيستمدن
اي آفريده شده كه براي زندگي در عالم به بيان ديگر، انسان به گونه). 491ص، ملّاصدرا(

و عقلي، نيازمند به هم نوع خود است و رشد استعدادهاي مختلف شهواني . طبيعت
و علمها كمالو رشد ارضاء نيازهاي شهواني، در گرو بودن نوع ي عقلي كه معرفت

هاي معيشتي آسايش داشته باشد، تا بتواند، درگرو آن است كه انسان از دغدغهباشديم
و همة  كههانيادر اين عرصه رشد نمايد تاها انسانوابسته به اين است ي ديگري باشند

و، نكتةملّاصدرادر اين عبارت. نمايندنيتأمنيازهاي اولية او را مهم ديگري نهفته است
. به كمال نوع دست يابند، مگر با بودن افراد ديگر توانندينمتنهايي آن اينكه افراد نوع به

 ملّاصدراانواع جامعه از نظر
آنچه بين متفكّران مسلمان دربارة انواع جوامع بشري شايع است، اينكه جامعة انساني را

گوكننديمتقسيم گونهدوبه  و؛ يا به و يا از جهت اهداف و وسعت نة قلمرو جغرافيايي
را ملّاصدرا.دغايتي كه جامعة انساني در نظر دار نيز به تبع اسالف خود، اين دو شيوه

اسميتقسبراي  :ديگويماو از جنبة گسترة جغرافيايي چنين.تجوامع انساني پذيرفته
و بعضي غير كام« بول؛بعضي از آنها كامل است يكي:ه سه قسم است كامل آن

و دو،عظمي مثل،م وسطيو آن اجتماع جميع افراد ناس است در معموره زمين؛
در،اجتماع امتي در جزوي از معموره زمين؛ سيم صغري مانند اجتماع اهل يك شهر

يا،اجتماع غير كاملوت؛جزئي از مسكن يك ام و اهل محله مانند اجتماع اهل ده
و كوچه جزءآن وفق.هكوچه يا خان و محله جزو آن است ست كه قريه خادم مدينه است

و مساكن  و جميع اهل مداين و خانه جزو كوچه است اجزاء اهلها امتمحله است
به ملّاصدرا؛ اما)560ص،ملّاصدرا(»دانمعموره و ارزش نيز جوامع بشري را از جهت غايت

و غير فاضله تقسيم نموده است وخ«: فاضله به شوديمكمال اقصي رسيده ير افضل



و امت فاضله كه همه شهرهاي آن امت اعانت يكديگر را بر نيلندينمايممدينه فاضله
و خير حقيقي و امت جاهله كه در رسيدن به شرور،غايت حقيقه نه در مدينه ناقصه

ه بر اساس اينك ملّاصدرابه عبارت ديگر،). 560ص،ملّاصدرا(»ديكديگر را اعانت نماين
جامعة بشري در زندگي اجتماعي خود چه هدفي را براي خود تعيين نموده باشد، آن را

و غير فاضله تقسيم نموده است آن،هفاضل. به فاضله و نظام جوامعي است كه مردم
كه كننديمجامعه به سوي كمال حقيقي انسان حركت  و غير فاضله، جوامعي هستند

وب. باشنديمعي در حركت مردم به سوي چيزي غير از كمال واق راي اينكه بدانيم كمال
و ملّاصدراسعادت  براي انسان چيست، بايد بدانيم كه او انسان را موجودي روحاني

و دانديمجسماني  ؛ به عبارت ديگر انسان موجودي است، كه هم داراي نيازهاي مادي
و اسهاشيگراهم داراي نيازها و عقالني ن از دو گوهر ساخته ذات انسا«.تي غير مادي

اس: شده است و ديگر ظلماني كه جسد ،دانا،نفس زنده.تيكي نوراني كه نفس است
و جسد مرده و فرارو است اس،كارگر بعد جسماني انساني، از).35ص،ملّاصدرا(»تنادان

و نوعي او را در  و غضب تشكيل شده است كه وظيفة حفظ بقاي فردي قواي شهوت
نا عهدهبرطبيعت  و امور و امور ماليم با طبع را جذب با طبع را دفعمئمالدارند

و دهديمرا تشكيلها انسانعقل نيز بعد نوراني.كننديم و آن قوه نيز، داراي كمال
و از دست دادن آن، باعث الم سعادتي است كه به دست آوردن آن، باعث لذت عقالني

وك«.شوديم و سرور هر قوه ليه حكما متفقند بر اينكه لذت و بهجت اي از قواي خير
و ناخشنودي او در ادراك  و شر و الم نفسانيه در ادراك امري است كه مالئم طبع اوست

و ضد طبيعت اوس ،ملّاصدرادر انديشة).365ص، ملّاصدرا(»تامري است كه نامطلوب
و دوري از كمالشوديمآنچه باعث لذت شهواني او گردد؛، ممكن است باعث الم عقل

و ملّاصدرابنابراين انسان براي  درها الموها لذتموجودي است كه ابعاد ي مختلف را
و كمال ملّاصدرا؛ اما سعادت حقيقي برايتخود جاي داده اس نه در گرو لذت شهواني

و كمال قوة عقل نيز، براي او  و كمال قوة عقل است قواي غضب، بلكه در گرو لذت
و دانش اس و مزيت يافتن آن بر ديگرانلصول كماح«.تمعرفت و برتري براي انسان

و عمل به مقتضاي آن دارد البته).36ص،ملّاصدرا(»رو نه چيز ديگ،بستگي به دانش
مي.5داندينمهر دانشي را كمال انسان ملّاصدرا و تواند براي او دانشي مد نظر است

 
مي ملّاصدرا.5 و نظري تقسيم در مقدمة كتاب شرح الهدايه االثيريه به سبك مرسوم حكما، حكمت را به عملي

مي. كند و رياضي تقسيم و حكمت عملي را به اخالق، تدبير حكمت نظري را به علم اعلي، طبيعي، منطق كند



ب و چه موجودينيتريعال، كه متعلّق آن،رساندانسان را به كمال و برترين موجود باشد
و،باالتر و كمال حاصل شودد«.داز خداونترميعظزيباتر انشي كه انسان را بدان برتري

؛و با دارا بودن آن از همپايگي حيوانات تا درجه مالئكه مقربين باال رود هر دانشي نيست
از قبيل دارنديمرا بدان مشغول كه بيشتر دانشمند خواندگان خودها دانشبسياري از

و دانشي كه در آخرت بكار آيد همانست كه علماي آخرت بدان همت هاست، حرفه
و،و علماي دنيا از آن رو گردانند گمارنديم و افعال و صفات يعني شناخت خداوند

و ترقيها كتاب و چگونگي استكمال و نفس انساني و شناخت روز قيامت و پيامبران او
و آن كه اندينابوداز جايگاه حيوانات كه در معرض فنا و روحانيان تا قرارگاه ملكوت

و جاويدانن صهمان(6»دهميشگي اي به همين دليل، ممكن است در جامعه).36،
كهها دانشوها معرفت و علوم مختلف وجود داشته باشد؛ اما چون به كمال قوة عقل

و صفات الهي است، و نپرداخته باشند، آن جامعه سعادت همان مشاهدة ذات مند
و در طبقة جوامع غير فاضله قرار گير قاوت حقيقي يا به علت نقصانش«.درستگار نباشد

و  و يا به علت طغيان و فطرت شخص از ادراك مراتب عاليه وجود است و قصور غريزه
و و احوال متعلق به بدن از نوع معاصي از ناحيه حواسي صادرهاينافرمانغلبه اوصاف

و ارتكاب مظال و فجور در انديشةنبنابراي).368ص،ملّاصدرا(»مظاهري است مانند فسق
و غضبي خود ملّاصدرا و افراط در اميال شهواني زماني كه مردم يك جامعه در پي ارضا

و دوري از حق را طي مي و راه انحراف و فاضله نيست . كنندباشند، آن جامعه سعادتمند
و چني و رهبري طاغوت را خواهند پذيرفت؛نياطيشن مردمي در اين جوامع، واليت

و دوستب« و نابراين كسي كه واليت خدا را داشت دار مالقات پروردگار بود اوامر شرعي
بهنتكليف ديني را اجرا كرد چني و البته خداوند كسي از واليت الهي برخوردار است

از دهديمصالحان واليت  و اوامر شرعي تجاوز كرد طغيانو كسي كه تكاليف ديني
و واليت  اسها طاغوتكرده است و هواي نفس را پيروي كرده »ترا پذيرفته است

).180ص،7ج،ملّاصدرا(

و حكمت مدني دو(منزل و نواميس طبقهكه در ص، ملّاصدرا( تقسيم نموده است)بندي مي شود بخش سياست
ميوي در كتاب اكسير العارفين بر اساس نگاه اشراقيون، دانش).7 و اخروي تقسيم دنيوي. نمايدها را به دنيوي

و علم اقوال، شامل الفبا، صرف، نحو، عروض، معان.علم اقوال، علم اعمال، علم احوال است: شامل  و منطق ي، بيان
و اخالق  و كيميا، علم خانواده، سياست، حقوق، شريعت و مكانيك علم اعمال، شامل كشاورزي، بافندگي، معماري

، هندسه  ، شامل علم برهان، رياضي و افكار و علم احوال به. است...است ج: بنگريد .481ص،2شريف،
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و جهتازبراي انواع جوامع انساني ملّاصدرابندي ارايه شده از سوي تقسيم غايت
ضالّه،جوامع غير فاضله را به سه دستة فاسقهفارابي.دهدف، با تقسيم فارابي تفاوت دار

و  و حريه،كراميه،خسيسه،نذاله،از آنها را به شش نوع ضروريهكيهرو جاهله تغلبيه
و ظالمه سخن به ميان آورده،از جوامع جاهله ملّاصدرا؛ اما7تقسيم نموده است فاسقه

و محركهر«. است گرئيس اول به قوه حساسه و احكام الهيه را اش مباشر سلطنت دد
و با  و دفع دشمن را از مدينه فاضله و با دشمنان خدا محاربه كند جاري گرداند
و فاسقه مقاتله كند تا برگردند به سوي امر  و ظالمه و فاسقين از مدينه جاهله مشركين

جاهله است،وهفاسق،ظالمه ملّاصدرااي براي اينكه چه جامعه). 563ص،ملّاصدرا(»اخد
 شوديممشخص نيست؛ اما به طور كلي از آنچه در مورد سعادت انسان گفته شد، روشن 

و معرفت حقيقي هدف ديگري داشته باشد، جزء هر جامعه اي كه غير از كمال عقالني
و يا هر اين طبقه است؛ حال يا در اين جامعه ها شهوات غالب است يا اميال قواي غضب

.ادوي آنه

 از جامعة ايران عصر صفويهراملّاصدشناسي آسيب
ككننديمبرخي گمان و از مسائل ملّاصدراه، به اجتماع زمان خود توجه نداشته

مسائل ملّاصدرااما به نظر نگارنده نه تنها؛تاجتماعي دوران خود غافل بوده اس
از كردهيماجتماعي زمان خود را رصد  ي مختلف اجتماعي زمان خود آگاههابيآسو

و برنامه بوده و از بين بردن معضالت اجتماعي زمان خود اراية طريق ، بلكه براي درمان
كهد«: الجاهليه آورده استوي در ابتداي كتاب كسر اصنام. نيز نموده است ر اين زمان

و كوتههايكيتار و نابينايي در شهرها پراكنده شده و نادرستي همه آباديي ناداني فكري
رهاوهگر،را فراگرفته است بهنميبيمايي و گفتار كه با تمام توان خويش در عقائد

و هذيان گرائيده و بر فسادگري در كردار اصرار دارنناداني از اين.)23ص،ملّاصدرا(8»داند
نهشوديم استنباطچنين ملّاصدراعبارت  تنها جامعة زمان خود را جزء جوامع، كه او
وي در ابتداي اسفار. شرايط دورانش بسيار تند است، بلكه زبان در نقدداندينمفاضله 

و دانش از افق من گرفتار مردمي گشته«:ديگويمباره چنين اربعه در اين ام كه فهم
و رازهاي آن از تابش انوار  و ديدگانشان از نگرش به انوار حكمت وجودشان غروب كرده
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و كور است و آثار آن نابينا و انديشيدن در آيات آنان تذكر در امور،معرفت رباني
و مكر سبحاني را بدعت مي و فرومايگان را گمراهي و مخالفت با مردم عادي شمارند

و نشانه...نامنديم و ناداني رايت برافراشته هاي خويش را آشكار ساخته در اين حال جهل
و،و جاهالن و اهل آن را خوار شمرده و عرفان و برتري آن را از بين برده از دانش

و انكار آن را از اهلش باز  و از روي ستيز ،1ج،ملّاصدرا(»دارنديمحكمت روي برگردانده

و دانشمندانب.)7-9ص رتري اهل علم در جامعه باعث شده است، كه عوام مردم از علما
و  و فساد مردمريتأثنياپيروي نمايند ،هبه نظر نگارند.شوديمباعث تغيير رفتار

در دانديمج دو سنخ تفكر را براي كمال جامعه مضر روا ملّاصدرا آثار خود بيشترو
هاي اولي رواج انديشه.دتالش نموده، كه با اين افكار مضرّ به حال اجتماع مبارزه نماي

و عميق دين را انكار  و ديگري كننديمظاهرگرايي در دين كه وجود معارف باطني ،
اسهاي باطني منهاي شريشايع شدن انديشه  ملّاصدرابه عبارت ديگر،.تعت در جامعه

و اثرات اجتماعي خاصي راتيتأثاي داراي توجه به اين نكتة مهم دارد كه هر انديشه
يرواج انديشه. است و شيوع انديشهريتأثكهاي ظاهرگرايي در اجتماع، هاي باطني دارد

رملّاصدرادر نظر.بدون توجه به شريعت، اثر ديگريو عرفاني و شيوع آن انديشه، ها واج
كريف،بعي خشنط،عقلي ضعيف ارايد«كه مردم جامعه شوديمدر اجتماع، باعث 

و قلبي سخت باشند كه نه پذيراي  و نه آمادگي تجلياتها نقشعصيانگر ي علمي است
وهاعتيطباينان عالوه بر داشتن...،قدسيه را دارا است وها عقلي خشن ي سست
و نفوس خود را به شهوات آلوده.ديف سرگرم لذات نيز هستننداشتن نفوس لط اند

ناك مباالتيو در خوردن چيزهاي شبهه،عمرهاي خويش صرف شنيدن لهوها كنند
و ديگر افرادي كه حالل از حرام–ندارند و دزدان و حكام زورگوي چون غذاهاي ظالمان

را–نشناسند  كهو اموال خود يا خوراك احشامشان را از هر و رايگانتر آسانه  فراباشد
صملّاصدرا(9»دآيد بدست آرن چنگ ، آنها كه دعوي اين را دارند كه ملّاصدرادر نظر).42،

و احكام ظاهري دين را به كنار نهادهبه حقيقت رسيده و از هواي نفس پيروي اند اند
نهكننديم و تاريكي برده، گمتنها خود را به ظلمت -راهي ساير مردم شدهاند، بلكه باعث

متوجه اين نكته نيستند كه پيامبراني كه از طرفاكه اينه كنديماو خاطر نشان. اند
از مأموراند، خود خداوند به رسالت مبعوث شده بودند كه تا آخرين لحظه در زندگي

و دستورات خداوند را  بيچ«. اجرا نمايندمو موبههواي نفس پرهيز نمايند آنه مغز است
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كهم و تقوائي آيا اين احمق.رساندينممتابعت هواي نفس ضرري پندارديمدعي علم
و ايقان تالوت نكرده است تا ببيند  و آيات قرآن را با توجه سفيه كتاب خدا را ننگريسته

حق نزد اويند از پيروي هواينيتر دوستخداوند تعالي چگونه پيامبران خود را كه 
اس حذربرنفس  ، اين افراد كه خود را واصل ملّاصدرادر نظر).28ص،لّاصدرام(»تداشته
-و شعبدههابيفراند، با برخيو دست از عمل به كتاب خداوند برداشته داننديمبه حق

و رهبري خلق را به دست گرفته و شطحيات باعث گمراهي مردم شده و همين،دانها
و مردم از معرسخنان بي اسپايه باعث انحراف جامعه و كمال حقيقي شده .تفت

و شمارديمو تفكر آنها را باطل كنديمنه تنها با صراحت از اين گونه افراد نقد ملّاصدرا
و هدايت مردم را داندينمدر راستاي تعاليم الهي بر، بلكه از اين كه اين افراد رهبري

و باعث شده عهده بدارند و تالش اند مدينة غير فاضله شكل يابد، به مبارزه رخاسته است
كه كنديم و هدايت مردم را ندارند گونهنيانشان دهد اضحو«. افراد، شايستگي رهبري

و يا اضداد آن شرائط درو موجود باشد  و علم را دارا نبود است كه اگر كسي شرائط فضل
اينكه گروهي گمان وجود مزاياي علمي درو خاطربهو نتوان،صالحيت رهبري را ندارد

صملّاصدرا(»دند او را مقتدا به حساب آوردار نه تنها اين افراد را مورد نقد ملّاصدرا).42،
و دين مضر  و رهبري آنها را براي مردم ، از كساني كه در شريعت دين دانديمقرار داده

و عمق دين توقف كرده و خودشان را از رسيدن به باطن و مردم و به ظاهر بسنده نموده
،دينمايم طردراگونه كه گروه قبليو همان كنديماند، به شدت انتقاد محروم كرده

و آنها را عالم حقيقي دانديموجود اين افراد را هم در رهبري مردم در جامعه مضر
كهك«. داندينم و خالفت منصوبنيادرساني زمانه خويشتن را به مقام مرشديت

بهها احمقاند نموده مها روشيي ناآشنا و مستقيمي و استكمال نفس و رستگاري عرفت
و درهاي معارف.دداشتن آنن بيشتر اينان بر اين باورند كه صور ادراكيه را بايد نفي نمود

اند بسته بايد بدين گمان كه اين كارها جوينده يي موجودات خارجيهها مثالو علوم كه 
).53ص،ملّاصدرا(» ...دور ساختههانيارا از 

بي ملّاصدرال اينكه دلي و هم علماي ظاهري عمق را براي هم مدعيان دروغين عرفان
و هدايت مردم اليق  ث، آن است كه او معتقد است كه اعمال شرعي باعداندينماصالح

و آن نيز بايد باعث ايجاد معرفت بشو كه كنديمتصريح ملّاصدرا.دبه وجود آمدن حال
و كوته و احوال مقدمة كردارنم،علوم،شانانديدر نزد ظاهربينان و از ايندقدمة احوال

ود،روي است كه كردار در نزد آنان برتري دارد ر حالي كه نزد آنان كه بينشي ژرف



و،اي نوراني دارندخميره و اينها براي علوم و احوال است و كردار براي صفات حركات
كههباردر اين ملّاصدراعبارت 10.معارف و روشني قلبا«: اين است عمال نيكو در صفا
از،مؤثرند و جالي خود ة گرفتن نور آمادهايناپاكو زنگارهاو قلب در اثر پاكيزگي

و هدايت شود اس،معرفت و غرض از هر كرداري نيز همين ص،ملّاصدرا(»تآخرين هدف

و معنوي تشكيل.) 88 شده براي توضيح بايد گفت، كه چون انسان از دو بعد مادي
و  از آن قوا، با قوة ديگريكيهركه در صفحات قبل گفته شد، كمال طورهماناست،

و در نهايت معرفت.دتعارض دار و اتحاد با آن عوالم كمال قوة عقل، مشاهدة عالم عقل
و صفات خداوند اس ، همة آدميان توانايي اين را دارند كه ملّاصدرادر انديشة.تبه ذات

ة آن كه از بعد جسماني برخوردار واسطبهمعرفت دست يابند؛ اما به اين درجه از
و همانند حيوانات به ارضاء اميال ، همين توجه بيش از حد به عالم پردازنديمهستند

و غضبي، آنها را به همان نسبت از كمال قوة و ارضاء اميال شهواني عقل باز ماده
به.دارديم و قوانيني براي اينكه انسان از اين مرحله در آيد، از طرف خداوند دستورات

و غضبي به  تنظيم شده است، تا بدان وسيله كمال قوة عقل در عين حفظ لذات شهواني
و اعمال ديني به گونه.ددست آي اي تنظيم شده، كه اگر كسي آنها به عبارتي، دستورات

و  و دنيها حجابرا مستمر انجام دهد، قلب او از كدورات . گردديموي پاكي شهواني
و حاالت فرشتهخ گون در انسان ود اين پاك شدن نفس، باعث به وجود آمدن صفات
و شوديم و حاالت در انسان پديد آمد، قلب او مهياي پذيرش و هنگامي كه اين صفات

هنگامي كه اين شرايط براي ملّاصدرادر انديشة.شوديمبمشاهدة حقايق عوالم غي
و حكمت دست انسان به وجود آمد، و رترين نتيجهب«. ابدييماو به معرفت اي كه كردار

و نفساني–حركات انساني و–اعم از بدني يهايدگرگونو همچنين هدف تفكرات
و علوم شناخت هستي است درها دانشو برترين دانش كه همگي،نفساني از حاالت

و بل و او به استخدام هيچ دانشي در نيايد -بمانند شاخهها دانشكه همه خدمت او باشند
و،هاي اويند علم الهي است و مبدأ معارفكه در حقيقت سرور همه علوم و معاد است
و همچنين هدف همه حرفه و ديگر علوم كارگزار و مدار همگي بر آنست و صنايع ها

و جامعة انسان ملّاصدرابنابراين؛)73ص،ملّاصدرا(»دبندگان اوين ي را هدف نهايي انسان
و دانش الهي و كساني كننديم؛ پس كساني كه بدون عمل ادعاي دانش دانديممعرفت
و دانش توجه ندارند، در نظر او جزو حكيمان داننديمكه غايت را تنها عمل و به معرفت
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و آنها را راو داندينمو مدعياني بيشانيگو دروغو دانشمندان نيستند حتي باالتر آنها
و مبارزين با امام عصر هستندآورديمدجال به شمار  ين هر دو گروها«.، كه از مخالفين

يكدجال و اند،يچشموار در ادراك حقايق جز اينكه گروهي را چشم راست نابيناست
و عارف محقق را دو چشم بيناست كه به همه چيز درست  آن ديگر را چشم چپ كور

و باطنيان يك چشم است نگرد،يم و معتزليان،نه چون حشويان و نه چون اشعريان
بي.بينايي ضعفمبتال به و نه كوري عوامش نه به نهريگ دامنچشمي جاهالن گرفتار و

را.پرستان به درد چشم مبتالچون ماده را دارديماو پاس هر دو جانب واو هيچ نشاتي
رينم و احكام هيچ عالمي را بنابراين در انديشة؛)59،ملّاصدرا(».كندينمها گذارد

به ملّاصدرا و هم به باطن؛ يعني هم عالم واقعي كسي است، كه هم به ظاهر توجه دارد
و  و هم به چشم عقل، . كنديمرا در جاي خود استفادهكيهرچشم حس توجه دارد

مق شوديمحكيم ناميده ملّاصدراچنين كسي نزد ام حكمت رسيدهو كسي است، به
و رهبري است، ملّاصدرادر نظر 11.تاس .تاس الهيميحكتنها كسي كه شايسته سروري
و عارف رباني سرور عالم استح« حقوكيم الهي به ذات كامل خود كه منور به نور

و فروغ گيرنده از پرتوهاي الهي است و،است سزاوار است تا نخستين مقصود خلقت
و مخلوقات ديگر به طفيل فرمانروا بر همگي خالي و وجودق اوامر بردار فرماناو موجود

).73ص،ملّاصدرا(»داوين

ي جامعة عصر خودهابيآسبراي رفع ملّاصدراراهكار
و ملّاصدراگذشت،نكه در مباحث پيشي گونه همان با دقت تمام حوادث اجتماعي

و حركات اجتماعي مردم زمان خود را مشاهده  در صدد اينتو با جدي كنديمرفتارها
او سبب رفتارهاي اجتماعي مردم. است كه براي معضالت اجتماعي ارائة طريق نمايد

و عارفان  زمان خودش را در اثرپذيري آنها از دو نوع تفكري كه از طرف ظاهرگرايان
 كه به معرفت واقعي دانديمو همة مشكل آنها را در اين دانديم،شوديمدروغين ترويج 

ازنيتر بزرگ«. اند، دست نيافتهشوديمكه باعث هدايت جامعه حجاب نفس
و  و عالم از مبدأپروردگارش عدم شناخت گوهر خويش و ناداني او نيز و معاد خود است

و زنگي كه ذات او را گرفته است سرچشمه ورديگيمگرفتگي كه در اثر كارهاي زشت
و ملكات پست در گوهر  و اخالق اسناپسند وي براي).45ص،ملّاصدرا(»تاو نفوذ كرده
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و رفع هاي برخي از واژه كنديمي زمان خود، ابتدا تالشهابيآساصالح امور جامعه
و  مهمي را كه در فرهنگ آن زمان معناي غلطي در بين مردم گرفته است، توضيح دهد

حك،معناي صحيح آنها را بازگو نمايد؛ همانند مفاهيم صوفي و به عبارتي،.ميشيخ
و كار دو. عالم واقعي را به مردم معرفي كند كنديمتالش ملّاصدرا او، معرفيتر مهمم

و رهبري واقعي براي هدايت مردم در جامعه اس .تحاكم
و ملّاصدرا و كنار نهادنها اضتيربر اين باور تأكيد دارد كه انجام اعمال ي شرعي

ب و چنين بيداري از خواب«ه معرفت ضرورت دارد مشتهيات نفساني، براي دست يافتن
و ناداني كسي را دست ندهد وها اضتيرتا نفس خود را به وسيله،غفلت ي شرعي

وها اضتير–ورزيده نساخته باشدها مجاهدت و پرهيز و روزه وها عبادتيي چون نماز
و مشتهيات دونها لذتزهد حقيقي از و فهم تا آماده دريافت–پايهي دنيوي حقايق

و).60ص،ملّاصدرا(»دمعارف گرد آنگاه به تبيين ديدگاه مردم زمانش نسبت به صوفي
و شيخ  اند ها امروزه معاني بر خود گرفتهو بر اين باور است، كه اين واژه پردازديمحكيم

.دانكه نه تنها از اصل معنا به دور است، بلكه موجبات گمراهي مردم را نيز فراهم نموده
و چگونهها رسمال بنگر تا چگونه اينح« ،ي صوفيها ناماز روي زمين برچيده شده

و حكيم به كساني گفته چه نام،كه صفاتي درست مخالف آنچه بايد دارند شوديمشيخ
و مجالس شكم - صوفي درين روزگار كسي را نهند كه جماعتي به دور خود جمع كند

و دست و سماع و چراني در حالي كه؛)61،ملّاصدرا(»دانداز راهبهي كوبيپازني
از ملّاصدراكه گفته شد، در نگاه طور همان و عارف است، كه كسي سزاوار نام صوفي

و خود را با دوري از لذات دنيوي، آمادة مشاهدة  مشتهيات دنيوي دست شسته باشد
يم در ابتدا پاية آن هنگام اهميت دارد كه بدان مسئلهنيا. حقايق ملكوتي نموده باشد

را ملّاصدراو 12استوار بود تصوفاولية دولت صفويه بر  با شهامت تمام انحراف صوفيان
او عالوه بر نشان دادن تغيير واژة.داندينمو آنها را شايستة رهبري مردم دهديمنشان 

كه سانه همانب«:كهسدينويمو كنديمصوفي به انحراف، دربارة واژة فقيه هم اشاره 
و نامنديمفقيه كسي را  وها حكمكه با فتاواي باطل و سالطين ي ظالمانه به حكام

و به آراء خود موجب جرئت آنان در منهدم ساختن و دستيارانش تقرب جويد ظالمان
و سلطه و جسارتشان در ارتكاب محرمات و تصرف قوانين شرع بخشي آنان بر مساكين

وها جدلوهايشرعدر ساختن كالهو همواره كوشش؛اموال آنان گردد ي فقهي كند
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و متابعت روش و جرئت در كارهايي شود كه دين را سست نموده موجب رخصت
صهمان(»دببرنيبازرا مؤمنان را ملّاصدرا.)62، تبييننيچنمعناي حقيقي واژة فقيه

و ائمد«: كنديم برر صورتي كه نام فقه در گذشته يعني زمان پيامبر اسالم ه اطهار
و گشتيمشناخت حق اطالق وها آفتو دانش طريق آخرت و احوال قلب ي نفس

و تبديل وهايخوببههايبدچگونگي تهذيب اخالق و طالق نه دانش قواعد مرابحه
و نظاير آن  و تقسيم اموال موروثي ، ملّاصدرار واقع در نگاهد.)62ص،ملّاصدرا(13»...ظهار

ب و تمام ابعاد اخالقيفقيه كسي است كه و حقوقي اسالم،تواند به عمق دين معرفتي
و يا ابعاد ديگر ننماي و يك بعد را فداي بعد از ملّاصدراديگر تأسف.دتوجه داشته باشد

و،فيثاغورث،به افرادي همانند لقمان،هآن روي است كه در روزگاران گذشت انباذقلس
روشوديمحكيم گفته ...  و؛ حال آنكه در شدهبيطبزگار او، حكيم منحصر در منجم
.تاس

براي تبيين آنچه در اينجا گفته شد، بايد به اين نكته اشاره نمود كه حكومت صفويه
با صرفاًدر ايران ابتدا به وسيلة صوفيه بنا گذاشته شد؛ اما به مرور زمان متوجه شدند كه 

و رياضت، جامعه اداره گوشه يني هم الزم است؛ به عبارتي جامعةو قوان شودينمنشيني
بايد تدبير شود؛ به همين دليل به تشيع توجه نمودند كه عالوه بر باطن، قانونبامردم 

تسلّط حكومتبردر ابتدا علماي بزرگ دوران صفوي توانستند. داراي فقه نيز است
و صوفيه را به كنار نهن بهديابند و آن رواج؛ اما و انديشهتدريج اتفاقي افتاد هاي ظاهري

و از معارضان تأملوليتأوي بود كه با هر نوعگرياخبار و عرفاني مخالف بودند عقالني
نه ملّاصدرا. 14رفتنديمعلوم باطني به شمار  كه خود در بطن اين حوادث قرار دارد،

آنگرياخبارو نه رويكرد پسندديممحور را براي ادارة جامعه صوفي كرديرو و راي را،
الدين عاملي، علماي دين را به سه نقل از شيخ زينبهاو. دانديمبراي ادارة جامعه مضر

: كنديمدسته تقسيم 
ب–الف و دستورات خداوند شناختي ندارد؛ -عالمي خداشناس كه در مورد احكام

ج و به او معرفتي ندارد؛ كه-عالمي كه به دستورات خداوند آشناست عالمي خداشناس
و دستورات او نيز شناخت دارد به درا«. احكام و عقل نشسته گاهانيمين كس ،حس

و مهرباني است آنگاه كه از و زماني با خلق در دوستي و حب اوست زماني با خدا
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رات،چونان يكي از آنهاسديآيمپروردگارش سوي خلق  شناسدينممانا كه پروردگارش
و و به ذكر »تخدمت او پردازد گويي با خلق آشنا نيسو چون با خدايش تنها شود

علماي دين سه گونه ملّاصدرابه عبارت ديگر بايد گفت، در انديشة).63ص،ملّاصدرا(
و نسبت به ظاهر دين جاهل هستند، يا عالم به ظاهر باشنديمهستن؛ يا عالم به باطن 

باازوهستند و هم به و يا هم به ظاهر عالم هستند نظ.نطباطن غافل، ، دو ملّاصدراردر
و اگر بر مردم حاكم شوند، باعث فساد گروه اول حق حاكميت بر مردم را ندارند

و ملّاصدرابراي.شونديم ، حكومت تنها از آن گروه سوم است؛ يعني عالمان به ظاهر
و فقيه واقعي،كه او آنها را حكيمنباطن دي و عارف ربانيح«. دانديمعارف كيم الهي

و به ذات كامل خود كه منور سرو از نوربهر عالم است و فروغ گيرنده حق است
و فرمانروا بر همگي سزاوار،پرتوهاي الهي است است تا نخستين مقصود خلقت باشد

و  و مخلوقات ديگر به طفيل وجود او موجود ص،ملّاصدرا(»داوامر اوين بردار فرمانخاليق

و پيامبر خدا تجل ملّاصدرااز آنچه گذشت،).73 و باطن را در اساس براي نبي ي ظاهر
بهها انسان توانديم، كه كنديمرئيس اول جامعة اسالمي قلمداد شوراو دانديم را

و اخروي هدايت كن اوصاف رئيس اول جامعه اسالمي عبارتند.دسمت كمال دنيوي
و دركي نيكو باشد؛-1:است از  د، تا آنچه را حافظة قوي داشته باش-2صاحب فهم
و مزاجي معتدل باشد؛-3به خوبي حفظ نمايد؛ كنديمدريافت  -4داراي فطرتي سالم

و بليغ داشته باشد؛ و علم باشد؛-5زباني فصيح بر-6دوستدار حكمت به طبع حريص
-9نسبت به خاليق رئوف باشد؛-8صاحب عظمت نفس باشد؛-7ي نباشد؛ ران شهوت

و از مرگ نهراسد؛ داراي قلبي شجاع باش و بخشنده باشد؛-10د در خلوت-11جواد
و  و بهجت بيش از ديگران در مناجات خدا داشته باشد، و لجوج-12سرور سختگير

، اين صفات هنگامي در چنين فردي جمع ملّاصدرادر نظر . 15) 289ص،ملّاصدرا(.دنباش
عم شوديم و عقل و قوة خيال به كمال كه او توانسته باشد در قواي عقل نظري لي
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و حكمت باشد؛ فطرتا دوست-2آموزش، خوددار باشد؛  لج-3دار راستي و در زمرة-4باز نباشد؛ فردي عصيانگر
ح و مي-5ريص در شهوت نباشد؛ پرخوران ورع داشته باشد؛-6شمارند، امتناع ورزد؛ روح او از آنچه مردم پستي

و عدل، عدل-7 و در برابر ظلم سركش باشد؛ در برابر نيكي و بر مظلومان رحيم-8پذير بر جباران خشمناك
و-10حقايق ربوبي را به برهان بداند؛-9باشد؛  و خوي-11 به زهد حقيقي متصف شودف را هاي خويشاخالق

،ص.( پاك كرده باشد با).64 ملّاصدرا . 619ص، ملّاصدرا: همچنين مقايسه كنيد



و اين كمال در گرو طهارت نفس او از اسهايديپلدست يابد، در ملّاصدرا16.تي دنيوي
و هدايت مردم را عالوه بر پيامبر در امامان نيز ادامه در كتاب شرح اصول كافي، رهبري

بو،مامت كه باطن نبوت است تا قيامت باقي استا«. بخشديماستمرار  عد در هر زماني
و  از زمان رسالت ناگزير از وجود ولي است كه خداي را بر شهود كشفي پرستش كرده

و مجتهدان نزد او باشد و ريشه علوم علما و امامت شورا،علم كتاب الهي رياست مطلق
و دنيا باشد و،در امر دين و يا سركشي نمايند خواه عموم مردم او را اطاعت كنند

ب و يا انكارش نماينمردمان او را قبول داشته ين نكته نشانا.)469ص،ملّاصدرا(»داشند
و دهديم كسي كه توانسته باشد نفس خود را تطهير نمايد، به مدارج باالي عقل نظري

و اين صعود خود باعث واليت انسان كامل بر مادون خود  عملي صعود نموده است،
و از رياست وجودي؛ يعني در هر صورت اين فرد داراي واليت تكوينيشوديم است

و رياست ظاهري برخوردارابرخوردار است؛ اگرچه ممكن است در عالم دني از واليت
آن.دنباش هنگامي كه اين فرد از واليت ظاهري نيز در دنيا برخوردار گردد، آن هنگام

و بايد گفت، آن جامعه به معناي واقعي فاضله  جامعه در مسير كمال حركت خواهد نمود
بوخواه .دد

ره،در ادام ملّاصدرا در دانديمننيز ممكاوجود جامعة فاضله در دورة غيبت امام و
و رهبري را در دورة غيبت، صريحاً و غير اين دانديممجتهدانآنازجمالتي، حكومت

ميها حكومترا از و رسالت از جهتي منقطعب«.كندي طاغوتي معرّفي دان كه نبوت
از گردديم اسو و حكموت،جهتي ديگر باقي و الهامات لي خداي متعال حكم مبشرات

ر و هم چنين حكم مجتهدين و رسول،باقي گذاشتاائمه معصومين و نام نبي اما اسم
و آنان را كه علم به احكام،را از آنان سلب فرمود و تثبيت نمود ولي حكم آنان را تأييد

عل مأمور،الهي ندارند و اهل ذكر سؤال كنننمود كه از اهل ،و بنابراين مجتهدين...دم
هر چند دهند،يمفتوا،اندگونه كه از طريق اجتهاد دريافتهپس از ائمه معصومين بدان

) 377ص،ملّاصدرا( 17»ددر فتوا با هم اختالف داشته باشن

 نتيجه
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و اجتماعي متفكران اسالمي بر اين باور هستند، كه انديشهبرخي از صاحب. 17 - نظران در حوزة انديشه سياسي

جهت. در اين زمينه، در اصل مباني فلسفي نظرية واليت سياسي مجتهدان را فراهم آورده است ملّاصدراهاي
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كساني بر خالف نظر:ديآيماز آنچه در مباحث پيشين گذشت، نكات مختلفي به دست
بي ملّاصدرا پندارنديمكه  و سياسي نهبه مسائل اجتماعي - توجه بوده است، بايد گفت

تنها او به مسائل اجتماعي دوران خود توجه داشته، بلكه تالش نموده است ريشة
بر اين باور ملّاصدرا.دمشكالت اجتماعي زمان خود را شناسايي كرده، در رفع آنها بكوش

اس است كه هدف نهايي از و شناخت و.تخلقت انسان، همانا معرفت در نظر او، علم
آن صفاتومقدمة كسب احوال،عمل به احكام و اسممقدزيناست بهتة معرفت ؛

براي.داي است كه در اين مسير حركت نمايهمين دليل براي او جامعة فاضله، جامعه
و اين كه مردمان در اين مسير قرار گيرند، بايد رهبري جامع ه از افراد ناصالح گرفته شود

و رهبران حقيقي قرار گير به توانديمدر انديشة او، كسي.ددر دست افراد صالح و محق
و باطن دين سرآمد و باطن، يعني در علم به ظاهر رياست بر مردم است كه در ظاهر

و به كمال رسيده باش و يا مدعي؛ بنابراين آنها كه در ظاهر ماندهدباشد گري صوفياند
و باعث انحطاط جامعه هستند، اما از ظاهر دين دست شسته اند، سزاوار رهبري نيستند،

.شونديم
نهملّاصدرابر اساس آثار بر جاي مانده از تنها به حيات دنيوي توجه فراوان، وي

و پيشنهاد گوش و از متفكراني نيست كه زندگي دنيوي را انكار كند نشينيهنموده است
آن دانديمبلكه حيات دنيوي را به عنوان منزلي،دهدب و كمال انسان وابسته به كه رشد

، انسان در مسير حركت جوهري است كه از قوة محض در دنيا،تر روشنبه عبارت.تاس
و خود كنديممراتب رشد را شروع و 18شوددمجرّزين، تا به عالم مجرّد دست يابد ،

ب و راها دانشومتمام علونه كار گرفتچون چنين است، آموختن يي كه حركت انسان
 توانديمين علوما(.19واجب استب،، به عنوان مقدمة واجكنديمدر اين مسير تسهيل 

اسها دانش ا توجه به اين نكتهب.تي جديدي باشد كه در عصر جديد به وجود آمده

و معاد، در اين ملّاصدرا. 18 كهدر كتاب مبدأ و نفس«: باره آورده است، دنيا منزلي است از منازل سايرين الي اهللا
ي خدا از اول منزلي از منازل وجودش كه هيوليتي باشد كه در غايت بعد از خداوند انسانيه، مسافري است به سو

و شهويت و نباتيت و جماديت و ساير مراتب وجوديه از جسميت و خست صرف است است، چون كه ظلمت محض
و بعد از آن انسانيت از اول درجه و توهم و تخيل و احساس و همه آنها...اش تا به آخر شرفشو غضبيت منازل

و ناچار است مسافر كه بگذرد بر همه اينها تا آنكه به مطلوب حقيقي برسد   ملّاصدرا» مراحل اند به سوي خداوند
.576ص،

به. 19 و ايمان به خدا متوقف بر اوست امري است ضروري كه به تحصيل«: بنگريد هر چيزي كه تحصيل معرفت
و منافي اوس و ترك آنچه كه مضاد و الزمآن واجب .128ص، ملّاصدرا» استت نيز واجب



كه ملّاصدراگفت، كه انديشة توانيم و در قابليت اين را دارد، مدرنيته را اخذ نمايد
)خود هضم كند
در ملّاصدراهاي كلّ انديشه ي مختلف او به رشتة تحرير در آمده،ها كتابكه

و اجتماعي است و هدايت مردم، ابتدا. سياسي او بر اين باور بود كه براي تغيير اجتماع
-ر يكايك آثار خود، انديشهد ملّاصدرا.را شناخته، آنگاه آنها را اصالح نمودهابيآسبايد 

اس،هاي ناب اسالمي را با سه روش حس و شهود مورد بررسي قرار داده كهتعقل ؛ چرا
و شناخت مردم، اسنيتر مهمدر نظر او اصالح معرفت كه طور همان.تكار اجتماعي

واها كتابفيتألبهرااواز اوضاع زمانه، ملّاصدرامالحظه شد، نگراني ي مهم خودش
و نبوي است كامالًدر حوزة اجتماع، ملّاصدراانديشة . 20شته استدا يكاو. علوي مبادي

اس،تفكر اجتماعي را در قالب حكمت الهي و نزول طراحي نموده ازتقوس صعود و ،
علم اجتماع را تنظيم كند، بايد اسفار اربعه را طي نموده خواهديمنظر او كسي كه

.دباش
و سعادت،آخرت،روح،، اصل بودن خداوند متعالاملّاصدردر انديشة معنويات

به،اخروي و نگاه ابزاري داشتن و اعتباري دانستن مسائل اجتماعي اصالت نداشتن دنيا
و،آنها براي رسيدن به اهداف فراتر را مظاهرها انسانهمة مخصوصاًهمة موجودات

و روح اصلي اس و صفات الهي دانستن، جوهره ، توانايي اين را ملّاصدرافلسفة.تاسماء
و معرفتهستي،شناسيدارد كه بر اساس مباني انسان شناسي خود، پاسخگوي شناسي

ياها پرسشبسياري از  و و اجتماعي باشد، توان بر اساس مباني صدرايي،ميي سياسي
.دآنها را استخراج نمو

و كسر اصنام. 20 به ملّاصدراالجاهليه، عالوه بر مقدمة اسفار اربعه شدت به نقد در مقدمة كتاب ايقاظ النائمين
و انگيزة خود را از تأليف كتابش، آگاهانيدن مردم از دانش حقيقي كه همان علم  اوضاع زمانه خود پرداخته است،

ميتو و در زمانة او مغفول مانده،اعالم به. كند حيد است .2ص، ملّاصدرا: بنگريد
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