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) با اندكي تصرف (

اما بعد فان اﷲ اصطفي محمدا صلي اﷲ عليه وآله وسلم من خلفه و اكرمه بنبوته و اختاره لرسالته ثم قبضه اليه و قد نصح لعباده و بلغ ما ارسل به ،و
كنا اهله و اولياءه و ورثته و احق الناس بمقامه في الناس فاستاثر علينا قومنا بذلك فرضينا و كرهنا الفرقه و احببنا العافيه و نحن نعلم انا احق بذلك
المستحق علينا ممن توﻻه و قد بعثت رسولي اليكم بهذا الكتاب و
انا ادعوكم الي كتاب اﷲ و سنه نبيه فان اميتت و البدعه قد احييت ،فان تسمعوا قولي اهدكم الي سبيل الرشاد«
اينك كه سنت پيامبر اكرم بدست فراموشي سپرده شده و بدعتها يكي پس از ديگري ظاهر گرديده ،من فرستادهي خود را همراه اين نامه بسوي
شما فرستادم و شما را به كتاب خدا و سنت رسول اكرم دعوت مي كنم ،اگر به دعوت من لبيك گوييد ،شما را به راه سعادت رهنمون خواهم شد«
تاريخ طبري /ج  /٤ص  ٢٦٦و بحاراﻻنوار /ج  /٤٤ص .٣٤٠


مروري بر مباحث جلسه گذشته
o

اهميت ايمان  ،باور و اعتقاد نسبت به كارايي وحي در نيل به مدينه فاضله



اشاره به دﻻيل برون ديني در اهميت معرفت و شناخت



اشاره به نظريات علما و فﻼسفه در ارتباط با جامعه فاضله و نحوه حصول آن



افﻼطون و بيان ايده انسان كامل در كتاب قوانين افﻼطون ) به ترجمه محمد حسن لطفي (
o

افﻼطون ايدة انسان كامل و حاكم الهي را در كتاب قوانين ابتدا با يكي دو اسطوره بيان ميكند.

o

» ...ميگويند »نستور« نهتنها در قدرت بيان ،بلكه در خويشتنداري و رعايت اعتدال از همة آدميان برتر بود» .نستور« در دوران
جنگ تروا زندگي ميكرد و امروز »نستوري« در جهان نيست .ولي چنين كسي ،خواه در گذشته بوده باشد ،خواه در آينده به جهان
بيايد و خواه امروز در ميان ما باشد ،نهتنها خود در بلندترين پاية نيكبختي است بلكه كساني هم كه خويشتنداري را از او بياموزند
در نيكبختي از او كمتر نخواهند بود .اين سخن را دربارة همة انواع حكومت ميتوان گفت.

o

پيدايي بهترين قوانين تنها آنجا امكانپذير است كه قدرتي كامل و مطلق با دانائي و خويشتنداري )راستين( در يك تن جمع
شوند و در غير اين صورت محال است.



قوانين كتاب چهارم ) ٧١٢ص (١٢٣


اوج دانايي كامل مصداق علم الهي ) لدني از طرف خدا(



خويشتن داري نشانه عصمت
o

o

وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمﱠةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمﱠا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ )سوره سجده آيه ( ٢٤


عصمت باﻻترين و عاليترين مقام صبر ايستادگي و استقامت در برابر هواي نفس



عالي ترين مقام ايقان بر مبني علم الهي ) لدني ( است

حقيقتي كه در اين داستان نهفته است اين است كه اگر زمام حكومت در جامعه به دست خدائي نباشد ،بلكه انسان فاني بر آن
فرمان براند ،درد و رنج آن جامعه هرگز پايان نخواهد يافت اين داستان به ما ياد ميدهد كه بايد زندگاني مردمان دوران كرونوس
را سرمشق خود سازيم و آن عنصر ابدي و خدايي را كه در ما نهفته است رهبر خود قرار دهيم و ادارة امور خانه و جامعه خود را
به دست آن بسپاريم و تنها فرمان خرد را در مقام قانون بنشانيم ،زيرا آنجا كه يك فرد يا يك اليگارشي يا دموكراسي كه دروني
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) با اندكي تصرف (

آكنده از شهوت و هوس دارد و يگانه آرزويش ارضاء آن شهوت و هوس است و بدينجهت روزبه روز خاليتر و بيمارتر ميشود،
زمام حكومت بر جامعه يا فردي را به دست گيرد ،قوانين پامال ميشوند و راه رهائي از هر سو مسدود ميگردد.




قوانين ـ چهارم ـ ٧١٤

اشاره به نظريات فارابي در موضوع مدينه فاضله
o

فارابي فلسفه را عين آراء اهل مدينه فاضله مي داند و معتقد است كه رئيس مدينه بايد فيلسوفي باشد كه علم خود را از مبدأ
وحي مي گيرد.

o

در واقع رئيس مدينه فاضله فارابي ،نبي است و دين صحيح به نظر او عين فلسفه است .فارابي در طلب يك نظام و سازمان عقلي
و عقﻼيي است و طرح مدينهاي در مي اندازد كه رئيس آن اعلم و اعقل قوم است و از روح اﻻمين )عقل فعال( بهره مي گيرد و مدد
عقل او به همه اجزاء و اعضاي مدينه ميرسد .او عقل مستفاد را بمنزله پيوندي ميان دانش بشري و وحي و الهام مي داند و
بدينوسيله از ارسطو جدا مي شود .تصور عقلي در اين مرتبه نوعي شهود و الهام يا به بيان ديگر نوعي فهم و درك بيواسطه است
و شريفترين مرتبه فهم انساني است كه تنها عده قليل و برگزيدهاي كه به اين مرتبه واصل شده اند ،به آن مي رسند و اين
مرتبهاي است كه در آن ،امر خفي ،عيان مي گردد و انسان با عالم مفارق مستقيماً اتحاد و اتصال پيدا مي كند.

o



الثمرة المرضيّة ،چاپ ليدن ،١٨٩٥ ،ص ;٤٥



و رسالة في آراء اهل المدينة الفاضلة ،چاپ ليدن ،١٨٩٥ ،ص ;٥٢



و ابن عربي فصوص الحكم ،قم ،انتشارات بيدار ،١٤٠٥،فص  ،٢٣ص  .٦٦د

فارابي در انديشه هاي اهل مدينه فاضله ،مدينه فاضله را چنين تعريف نموده است:


»آن مدينه كه مقصود حقيقي اجتماع در آن ،تعاون بر اموري است كه موجب حصولِ وصول به سعادت آدمي است مدينه
فاضله بود«.


o

انديشه هاي اهل مدينه فاضله؛ ص .٢٥٥

بنابراين نظر است كه فارابي رئيس مدينه را مقدّم بر مدينه مي داند .در آراء اهل المدينة الفاضلة آورده است:


»همان طور كه عضو رئيسه بدن ،بالطبع ،كامل ترين و تمام ترين اعضا ،هم في نفسه و هم در افعالي است كه ويژه
اوست ،...رئيس مدينه نيز در آنچه ويژه اوست ،كامل ترين افراد و اجزاي مدينه است .هم چنان كه در انسان قسمت قلب
موجود مي شود و سپس او سبب تكوين ساير اعضاي بدن مي گردد و سبب حصول قوّت هاي اعضاي بدن و تنظيم مراتب
آنها مي شود ،وضع رئيس مدينه نيز چنين است كه نخست بايد او استقرار يابد و سپس او هم سبب تشكل و تحصّل
مدينه و اجزاي آن شود و هم سبب حصول ملكات ارادي اجزاء و افراد آن و ترتب مراتب آنها گردد ...و حال موجودات
عالم نيز چنين است«...




انديشه هاي اهل مدينه فاضله؛ صص  ٢٦٠و  ٢٦١و .٢٦٢

بررسي نظريه سهروردي در نياز به جامعه فاضله و نحوه تحقق آن
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o

جلسه ششم
 ١٦مهر ماه ١٣٩٥

انسان به حسب طبع مدني است و براي بقا خود نيازمند مشاركت با ديگران است .مشاركت در معامﻼت و قصاص و ازدواج صورت
مي گيرد .اين امور نيازمند شرع و قانون و به تعبير ديگر سنت و عدل است.

o

عقل انسانها متعارض يكديگر بوده و مطيع كسي كه مدعي كمال راي است ،نمي شود.

o

لذا وجود شارع )حكيم( و عدل گستري كه داراي نفس متعالي و آگاه از حقايق و مويد از عالم نور و جبروت باشد و مردم را به حق
و صراط مستقيم هدايت كند ،ضروري است.

o

به نظر سهروردي يكي از ضروريات عقلي ،نبوت است.



مجموعه مصنفات شيخ اشراق -ج ، ١صفحه ٩٥

o

او مي گويد نبي يا ولي از جنس ديگر انسانها بوده و به طور مستمر و مستقيم ،سنت و عدل را مي گستراند و ظلم را محو مي كند.

o

نياز انسان به چنين شخصي بيش از نياز او به بعضي از اجزاء بدن خود اوست .زيرا بودن چنين شخصي در عالم كه مصالح عام را
ميان انسانها بگستراند ،اولويت بيشتري نسبت به برخي از اجزاء براي بدن دارد و عنايت ازلي كامل تر از آن است كه چنين مصلحت
بزرگي را فروگذارد.




مجموعه مصنفات شيخ اشراق -ج  ، ٣صفحه ٤٥٤

بيان مﻼصدرا در تفسير سوره اعلي در جايگاه ولي خداوند براي تحقق جامعه فاضله
o

حاكم يك ،چهره قدّيس و يك ولي الهي است كه چنين انساني در سفر من الحق الي الخلق از جهت طبيعي و فطري و ملكات و
هيآت ارادي ،مراتب كمال را با موفقيّت به پايان برده است و از فيوضات الهي بهرهمند گرديده است و در حد مشترك و واسطه بين
عالم امر و عالم خلق قرار گرفته و پذيراي حق و خلق است.

o



چهره اي بسوي حق دارد و چهره اي بسوي خلق.



هم خليفه خداوند است و هم رهبري و رياست انسانها را بر عهده دارد.

چنين انساني كه مظهر دين و سياست است ،عﻼوه بر اينكه در علوم حقيقي به واسطه افاضات وحياني بايد كامل باشد به ناچار مي
بايست در اموري كه به احكام و سياست ديني تعلق دارد ،كامل باشد .اگر چنين نباشد نمي تواند واسطه بين حق و خلق باشد و
بلكه نمي تواند واسطه بين خلق و حق باشد.


o

مﻼصدرا ,المبدأ و المعاد ،ص .٤٨٠

در اينجاست كه در نظر مﻼصدرا حاكم ،چهره يك قدّيس و يك ولي الهي را پيدا ميكند و مي تواند در پرتو تعاليم دين در مرتبه
نازل انبيا و اولياي بزرگ الهي بنشيند .ضامن اين رفتار ،سير و سلوك و مراقبت دائمي اوست كه در اسفار اربعه جلوه گر مي شود.
از نظر مﻼصدرا بعد از شناخت خدا و عمل در راه او و وصول به كمال و محو در حقتعالي ،انسان مي تواند در ساحت حيات اجتماعي
و سياسي وارد شود و به اصﻼح امور بپردازد.




مﻼصدرا ،تفسير القرآن الكريم ،تفسير سوره اعلي ،ص.٣٤٨

سفرهاي چهارگانه انسان از ديد مﻼصدرا

o

سفر من الخلق إلي الحق؛ ) قوس صعود (
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جلسه ششم
 ١٦مهر ماه ١٣٩٥

در اين مرحله كوشش سالك اين است كه از طبيعت عبور كند و پاره اي عوالم ماوراي طبيعي را نيز پشت سر بگذارد
)دل از ماديات بكند و پرواز نمايد( تا به ذات حق واصل شود و ميان او و حق تعالي حجابي نباشد .در اين سفر تمامي
مراحل تهذيب نفس و رسيدن به تقواي كامل بايد طي شود و به عدالت كامل برسد.

o

سفر بالحق في الحق؛


اين مرحلة دوم است .پس از آن كه سالك ذات حق را از نزديك شناخت ،به كمك خود او به سير در شئون و كماﻻت و
اسماء و صفات او مي پردازد.

o

سير من الحقّ إلي الخلق؛


در اين سير ،سالك به خلق و ميان مردم بازگشت مي كند امّا بازگشتنش به معناي جدا شدن و دور شدن از ذات حق
نيست ،يعني با تقواي كاملي كه دارد ،به سوي خلق و به ميان مردم مي آيد ،در حالي كه ذات حق را با همه چيز و در
همه چيز مي بيند.

o

سير في الخق بالحق؛


در اين سير و سفر ،سالك به ارشاد و هدايت مردم به دستگيري از آنان و رساندن شان به حقّ مي پردازد ،در حالي كه
خود انساني كامل است و مردم را هدايت مي كند.



از اينرو مﻼصدرا تفكر صحيح و علم نافع را در كنار اخﻼق حسنه و تهذيب نفس و تعالي روح شرط ضروري مي داند و معتقد است كه رئيس
اول مدينه بايد داراي رتبه خﻼفت الهي و مستحق رياست بر خلق و صاحب رسالت خداي تعالي باشد.
o



چنين كسي است كه به مقام و مرتبه جامعيت در نشآت سه گانه عقلي و نفسي و حسي رسيده است.

و به همين جهت شايستگي خليفه اللهي و مظهريت جامع اسماء الهي را دارد .مﻼصدرا وجود چنين كسي را براي رهبري جامعه ﻻزم مي
داند تا در دنيا كه محل فتنه و فساد و كمينگاه انواع مفسده ها است ،انسانها را هدايت كند و موجبات صﻼح و رشاد آنها را فراهم سازد.



»ويل دورانت« نويسنده معروف تاريخ تمدّن با اينكه غير مذهبي است مي گويد:
o

»اختﻼف دنياي قديم با دنياي ماشيني جديد فقط در وسائل است نه در مقاصد . . .چه خواهيد گفت اگر همه ي پيشرفتهاي ما تنها
اصﻼح روشها و وسائل باشد نه بهبود غايات و مقاصد؟




لذّات فلسفه ،ص .٢٩٢

ويل دورانت از كساني است كه اين خﻸ را حس مي كند و ادبيّات و فلسفه و هنر را براي پر كردن آن پيشنهاد مي كند ،مي گويد:
o

ضرر و خسراني كه متوجّه مدارس و دانشگاههاي ماست ،بيشتر ،از نظريّه ي تربيتي »اسپنسر« است كه تربيت را سازگار كردن
انسان با محيط خود تعريف كرده است.

o

اين تعريف ،مرده و مكانيكي است و از فلسفه ي »برتري مكانيك« برخاسته است و هر ذهن و روح خﻼّق از آن متنفّر است .نتيجه
اين شده كه مدارس ما از علوم نظري و مكانيكي پر شده است ،و از موضوعات ادبيّات و تاريخ و فلسفه و هنر كه به قول خودشان
بي فايده است خالي مانده است .تربيتي كه فقط علمي باشد محصولش جز ابزار چيزي نيست ،شخص را از زيبايي بيگانه مي سازد
و او را از حكمت جدا مي كند .براي دنيا بهتر آن بود كه اسپنسر كتابي نمي نوشت« .
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جلسه ششم
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لذّات فلسفه ،ص ٢٠٦

برتراند راسل در كتاب زناشويي و اخﻼق ميگويد:
o

»كاري كه منظور از آن فقط درآمد باشد نتايج مفيدي به بار نخواهد آورد.

o

براي چنين نتيجهاي بايد كاري پيشه كرد كه در آن ايمان به يك فرد ،به يك مرام يا يك غايت نهفته باشد .عشق نيز اگر منظور
از آن وصال محبوب باشد كمالي در شخصيت ما به وجود نخواهد آورد و كاملًا شبيه كاري است كه براي پول انجام ميدهيم .براي
وصول به اين كمال بايد وجود محبوب را چون وجود خود بدانيم و احساسات و نيات او را از آنِ خود بشماريم.




زناشويي و اخﻼق  ،ص .١٣٤

جرج سارتن ،بيان نارسايي و ناتواني علم را در انساني ساختن روابط بشر و نياز فوري انسان را به نيروي ايمان چنين بيان مي كند:
o

علم در بعضي زمينه ها ترقيّات عظيم و شگفت كرده است ،ولي در زمينه هاي ديگر مثﻼً سياست ملي يا بين المللي كه مربوط
است به روابط افراد انسان با يك ديگر ،هنوز خود را ريش خند مي كنيم.

o

وي اعتراف دارد ايماني كه مورد نياز انسان است ايمان ديني و مذهبي است ،ولي درباره نياز انسان به مثلث )هنر ،دين و علم(
چنين مي گويد ):هنر ،زيبايي را آشكار مي سازد و همين جهت ،مايه شادي زندگي مي شود .دين محبت مي آورد و موسيقيِ
زندگي است .علم با حق و راستي و عقل سر و كار دارد و مايه هوشياري نوع بشر مي شود .به هر سه اين ها نيازمنديم ،ولي هرگز
به تنهايي كافي نيستند; هم به هنر ،هم به دين و هم به علم نيازمنديم



گروه فرهنگي المنهاج

جرج سارتن ،شش بال ،ص٣٠٥
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