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  * محمدحسین جمشیدي 

  

 

  

  چکیده

در ایـران   هیصـفو  حکومـت دوم  ۀدورامامیه در  اندیشمندان بزرگق) از 1077ـ996ی (ض کاشانیفمإل محسن 

و با محوریت ع) (او با تکیه بر روایات اهل بیت است. دو نگرش حکمی صدرایی و حدیثی تأثیر که تحت است

این مبنا، پرسش اصـلی   در باب سیاست پرداخته است. بر اش دیشهانۀ ارائ به ،فضیلت مطرح در حکمت اسإلمی

پـژوهش کـه   هـاي   بینـد؟ یافتـه   این نوشتار این است که فیض کاشانی سیاست و زندگانی سیاسی را چگونه می

مکتـب  را  ست که دلبستگی حقیقی فیضا بیانگر این ،اي است هاي کتابخانه و دادهمحور  نظریهپژوهی  حاصل متن

 فلسـفۀ ( نگـرش حکمـی   مبناي بردهد. لذا  تشکیل میگرایی  یعنی فضیلتپیروي از راه و روش آنان  اهل بیت و

تثبیت قدرت  در پی ،خویش جه به شرایط زمانۀو با تو قرآن و سنت اهل بیت)( شرعیو محور  فضیلت سیاسی)

  اسإلم حقیقی است.   عنوان بهفکري و سیاسی تشیع 

ـ  بـراي ها  ت انسانیتربهدایت و و محور  فضیلتاست را یس همین مبنا، بر او حقیقـی   سـعادت بـه  دن یرس

چنانچـه   ی، ولرواستاطاعت آن  و داردتام  با عقل و شرع موافقتمبتنی بر فضیلت سیاست  ،دید او از .داند می

 بـر  ضروري اسـت.  آناجتناب از الهی قرار گرفته در نتیجه،  محور نباشد در تعارض با خرد سلیم و شرع فضیلت

ـ است و مجر یهمان شرع اله ن قانونیو ا قانون و مجري دارد زندگی اجتماعی انسان نیاز به اساس، نهمی  شانی

                                                           
 jamshidi@modares.ac.ir/ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس *
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حکومـت مطلـوب فـیض حکومـت      بنابراین،ند. ا نمایندگان شرع یعنی پیامبران و امامانگرایان بزرگ یا  فضیلت

 یـا امـام  نین حکومتی پیـامبر  گردد و رهبر در چ عملی می فاضلهاز طریق تحقق سیاست  است که محور فضیلت

تحقق این نیاز در گـام اول و بـا فـراهم شـدن      ،امام معصوم منصوص و منصوب الهی است. اما در زمان غیبت

ییـد  أمـدار مـورد ت   عـادل دیـن  فاضل یـا  پادشاهی  ،است و در گام دوم فاضلعالمان حقیقی و  بر عهدۀ شرایط

  اوست.  

    .فاضلهحکومت  ،فضیلت ،سیاست، سیاسی ۀاندیش ،کاشانی فیض: ها واژهکلید

  

  

  له. مقدمه و بیان مسئ1

و ذهنی اندیشمندان برجسته سیاسی را مجموعه دستاوردها و محصو�ت عقلی  توان اندیشۀ می

هاي  آن دانست که از ویژگیزندگانی سیاسی و چگونگی تدبیر و مدیریت  دربارۀنظر  و صاحب

قابلیت اسـتد�ل و ارزش یـا اهمیـت     ،نا و بنیانعق�نی، مب چهارچوبانسجام منطقی،  پنجگانۀ

سیاسـت و تـدبیر    سیاسی ). بدون تردید موضوع اندیشۀ45: 1385جمشیدي، ( برخوردار باشد

ها ارتباط  ن آنها و سرنوشت و شئو الح جمعی انسانیا امر سیاسی است که به مص امور عمومی

) یا مسـائلی کـه بـه    14: 1389وود، هی( از این حیث تمام امور عمومی .)108ـ107 همان:( دارد

  دهـد مثـل    هـا را مـورد نظـر قـرار مـی      شود و مصـالح آن  ها مربوط می سرنوشت مشترك انسان

سیاسـت قـرار   ۀ در دایـر  هـا کـه   آزادي، عدالت، قانون، قدرت، حکومت، حکمرانی و امثال این

  گیرد. می

شـیعی در عصـر    نـی محقق، حکیم، فقیه و اندیشـمند بـزرگ ایرا   ،محمدمحسن فیض کاشانی

تنها به بـازنگري در متـون و    یع امامیه و مقتضیات عصر خویش نهنگري تش صفوي بر مبناي جهان

اقـدام او   خت حقیقی اس�م گام نهاد که نمونۀ برجسـتۀ هاي اس�می و دینی در راستاي شنا اندیشه

) 1372اشـانی،  فـیض ک ( البیضاء فی تهـذیب ا�حیـاء   إلالمحجویژه کتاب ارزشمند  از این حیث به

 ،شیخـو  یو اجتمـاع  یاسـ یس و مبـارزات س یگوناگون پژوهش، تـدر  يها در عرصه است، بلکه

 يع) را بـرا (اهل بیـت  دین اس�م یعنی قرآن و سنت و سیرۀشعار بازگشت به حقیقت دو ثقل بنیا

ش از همه در آثـار مـدون آن عـالم    ین مهم نیز بین اس�م مطرح ساخت که اید یقیحق یشیبازاند

ـ     ی یتجل الوافیو  الصافی فی تفسیر القرآنزرگ چون ب  یافته اسـت. او در تقابـل بـا فضـاي بحران

آن حضور جمـود و خمـود در صـحنه،     يپا نگري و پابه و سطحی ییگرادر دورانی که دنیاجامعه 

 یاسیو س يات فکریح به قدرتمندان عرصۀ یاسیس یکاري همراه با وابستگ و محافظه يزیگر نید
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م�صـدرا شـیرازي    شاسـتاد  حکمـت متعالیـۀ   گرایـی و  فضیلت تأثیر تحت د،ینورد یمرمردم را د

 سنت راسـتین و  خردگشت به قرآن در هماهنگی با ن تمام مشک�ت جامعه را در بازیادیحل بن راه

 ۀت به اصل مکتب توحید و ضرورت طرح خالصـان ین با عنایدانست. او همچن مبتنی بر فضیلتو 

 یو انحرافـات اخ�قـ   یاسی، استبداد سینید یشیاند د عرصۀ مبارزه با کجخویش، وار عصرآن در 

اند، برتري او را در حکمـت   ن که در باب او به پژوهش پرداختهاي که غالب محققا گونه د. بهیگرد

 مرتضـی مدرسـی دربـارۀ   مثـال   بـراي انـد.   ق دین بر بسیاري چون غزالـی سـتوده  و شناخت حقای

احادیـث صـادر از    اگر ما او را در فهم آیات قرآن کـریم و درك  شک بی«سد: ینو میشخصیت او 

شهرت جهـانی او،   ـ با همۀ  بر غزالی برتري آشکار او را ،حامد غزالی مقایسه کنیممنبع وحی با ابو

کنـیم. و اگـر تبلیغـاتی کـه      خوبی احسـاس مـی   هب ـشیعه   فیض به جامعۀ و منحصر بودن شهرت

برجستگی و نبوغ او آشکار  ،شد فیض انجام می بارۀنداخته شده دربه راه ا پیرامون غزالی در جهان

از پیشـوایان   یکـ یاو  ين رویاز هم .، پیشگفتار مترجم)48: ص1372 ،یکاشان ضیف( »گردید... می

ن سـان  یعصر خویش است. بد جمودگرا و متعصب جامعۀ ينهضت احیاي معارف دینی در فضا

کـه بـر محـور خردگرایـی و      بـود  یاسـ�م یـی  گرا فضـیلت  ۀشـ یات اندیـ د حیـ تجد یفیض در پ

  باوري استوار باشد. شریعت

 داوري،(اسـ�می   در نتیجه در اندیشۀ فیض کاشانی همچون ابونصر فـارابی، مؤسـس فلسـفۀ   

سازد و از اشرف  سوي خیر و سعادت حقیقی و راستین رهنمون می ها را به ن، انسانی، د)28: 1374

). در نتیجه، او از معتقـدان  39: 1383فیض کاشانی، ( اعی اوستافعال انسانی تنظیم زندگانی اجتم

جسد با  منزلۀ رابطۀ ۀ سیاست با شرع را بهرابطو است بوده ین و سیو پیوند د یسرسخت همبستگ

او  ،ين رویاز همـ ). 176ــ 175 تا ب: بیهمو،  ؛161ـ160 الف:1371فیض کاشانی، ( ددان روح می

ن یابد و بدان بـاور دارد. بـر همـ   ی ین میرا در متن دفاضله  استیباور است که س نیشمندي دیاند

 یجز ت�ش ذهن یاسیس شۀیرا اندیز است؛بودن، فاضله و دینی  یاسین سیاو در ع شۀیاند ،اساس

 سـت ین یات عمـوم یـ ح ۀعرصـ  و مسـتدل و ارزشـمند در مـورد ادارۀ    و مبنادار یمنسجم و منطق

پاسخ به این پرسش هسـتیم کـه    ین نوشتار در پیا در این مبنا، ر). ب108ـ106: 1385جمشیدي، (

به سیاست و تدبیر امور عمومی چیست؟  گرا و فضیلت دینی یک حکیم عنوان به فیض کاشانینگاه 

ۀ نظریو رویکردي تحلیلی و با تکیه بر محور  نظریهپژوهی  راي پاسخ به این پرسش، با روش متنب

امکـان  تـا حـد   در باب سیاسـت در قـالبی مـنظم و    او  هدر پی تبیین دیدگا حکمی گرایانۀ فضیلت

 منسجم هستیم.
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  پژوهش . پیشینۀ1ـ1

به نگـارش درآمـده   در زبان فارسی فیض کاشانی، آثار معدودي سیاسی ي ها در باب آرا و اندیشه

    گذرانیم. نظر می را ازها  اختصار آن ایز این نوشتار از آثار موجود بهاست. در اینجا براي بررسی تم

گویی به درك بهتـر   این کتاب با هدف پاسخ ؛)1380خالقی، ( سیاسی فیض کاشانی دیشۀان. 1

آن و بـا   بـر گـذار  تأثیرو عوامـل   یخیتـار  يها شهیرمباحث مربوط به حکومت اس�می در قالب 

 یاجمـال  یبررسـ پـنج فصـل شـامل     سیاسی فیض کاشانی در ۀبه بررسی اندیش ،توصیفیاي  هشیو

است و حکومـت  یس، ضیف ۀشیاست در اندیگاه سیجاو، عصر ا یمذهبو  یاسیو اوضاع س یزندگ

ـ ارات هریـ ف و اختیوظـا  ،یض کاشـان یاز منظـر فـ   یاس�م ۀمطلوب در جامع  يهـا  ک از شـکل ی

  پرداخته است. و مردم یحکومت اس�م ۀرابط یچگونگ و حکومت

بـا   قالـه ر ایـن م نویسـنده د )؛ الـف 1378 همو،( »یض کاشانیف ۀسیاست در اندیش جایگاه. «2

 اندیشـۀ فـیض  آن با دیـن و اجتمـاع در    سیاست و رابطۀ توصیفی و گذرا مفهوم و جایگاه روشی

  .را شرح کرده استکاشانی 

تـرین کـار پژوهشـی     ). این اثر که نزدیک1392جمشیدي، ( »سیاسی فیض کاشانی یشۀاند. «3

سـعی بـر    ها سازي اندیشهبر منطق باز تحلیلی و با تکیه ، با رویکرد توصیفیبه نوشتار حاضر است

  سیاسی فیض کاشانی داشته است. ۀنگرش و اندیش ی منسجم از کلیتچهارچوب ارائۀ

نگـرش و   ئلۀبـه مسـ   این اثر متکفـل پاسـخ   ؛)1388لو،  حسن( »فیض کاشانی و حکومت« .4

از  ي مقدماتی به انـواع حکومـت  ها حکومت و دولت صفوي بوده اما در بحث ۀروش فیض دربار

  .تجه شده اسنظر او تو

نوشـتار   ایـن  ؛)ب1378 ،خـالقی ( »فیض کاشـانی  ضرورت حکومت و انواع آن از دیدگاه. «5

  .  وصیفی از منظر فیض کاشانی استدر قالبی ت نآمتکفل بررسی ضرورت حکومت و انواع 

یکـی از آثـار فـیض در     معرفـی که ؛ )1376 (طباطبایی، »امانت از فیض کاشانی فسیر آیۀت«. 6

 دوم، سـپردن  فـیض اداي امانـت را در گـام   د کـه  کن بیان میضمن تفسیر آیه،  وت باب اس همین

    .داند بعد از اوست می امام و والی دیگر که امامت و و�یت به

زاده  (قلـی » کاشـانی)  اندیشـۀ فـیض  کیـد بـر   با تأ( هاي جور مبانی همکاري علما با دولت. «7

شرعی همکاري دانشـمندان دینـی بـا حاکمـان     بررسی مبانی و د�یل  بهکه در آن ؛ )1390برندق، 

    جائر پرداخته است.

زاد و  (نیـک » يعصـر صـفو   یعیشـ  سانینو نامه استیدر نگرش س ینظم سلطان تیمشروع. «8
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 در ایـن مقالـه بـا تکیـه بـر نگـرش مـاکس وبـر در بـاب مشـروعیت حکومـت،            ؛)1394 رفیعی،

مـورد   محمدباقر مجلسی ی و ع�مهفیض کاشان ،سلطنتی از منظر محقق سبزواريمشروعیت نظام 

    بررسی قرار گرفته است.

 لحـاظ  بـه نوشـتار حاضـر    تـوان گفـت کـه    می این منابع، بندي کلی در خصوص در یک جمع

در . اسـت متمـایز  جز مورد دوم و سوم  هب همه ارچوب نظري ازهوهش و چژموضوعی و روش پ

سیاسی فیض را مـورد   کلیت اندیشۀ دو هست که هر ترین آثار مورد اول و سوم نزدیک ،این میان

اري از روش و مبـانی  دوم نیـز در برخـورد   اول و ردامواند. همچنین این مقاله از  بررسی قرار داده

هـارچوب نظـري   بـر مبنـاي چ  اینکه ایـن اثـر    به با توجه د.شو پژوهشی متمایز می نظري و پیشینۀ

د سوم نیز متمایز است. بنابراین ایـن  از مور شده، فضیلت تدوین فارابی و محوریت ۀگرایان فضیلت

 بـر  آن گیرد و دوم اینکـه مباحـث و اجـزاي    می محور بهره وهی نظریهژپ از روش متن او�ً ،نوشتار

سوم اینکه مـا در ایـن نوشـتار پیوسـتگی اجـزا و      است و  گرایانه شکل گرفته فضیلت مبناي نظریۀ

حیـث داراي  سـه  از ایـن   ،ایـم. پـس   هاي مشخص ترسیم کرد ارکان سیاست را در یک پیوند دایره

    نوآوري است.

  شناسی   چهارچوب نظري و روش. 2ـ1

فـارابی   ابونصـر  ،معلـم ثـانی   گرایانۀ فضیلت ، نظریۀنظري مورد استفاده در این نوشتار چهارچوب

معرفـت و کنشـی اخ�قـی و    لذا  ،شود فضیلت دیده می مثابۀ به سیاست ،مبناي این نظریه است. بر

در . )106: 1364فـارابی،  ( اسـت انسـان  مین سعادت راستین دوجهانی هدف آن تأ که معنوي بوده

ل انسـانی  نه آلوده به رذایل اخ�قی، و عاري از فضای ي پنداري است وها نه متوجه سعادت ،نتیجه

، دوم یـی گرا وحـدت  یکـ یکننده مطرح اسـت.   نییو تع یاساس يسه مبنا ،یفاراب ۀشیدر اند. است

ـ   یتـ قیحق ۀن بـود کـه فلسـف   یا ی. اساس فکر فارابییگرا فضیلتسوم  و ییگرا اعتدال ش یواحـد ب

فضـیلت  ف یـ در تعری فـاراب  .)266: 1394جمشـیدي،  ( دارد لتیرو به فضـ  قتیحق نیست و این

گـرى  یز دیـ دن بـه چ یکه بـراى رسـ  ت ذاتى دارد نه آنیرى است که مطلوبیلت خیفض«گفته است: 

که در وجـود  است ى یعى و استعدادهایئات طبیه« ،فضایل و )110م: 1971فارابی، ( .مطلوب باشد

    .)32همان: ( »کو دارندیش به صفات نیآدمى گرا

. 2 )،یات عقلـ یهیبـد ( يل نظـر یفضـا . 1 نـد از: ا عبارت یک حصر کلیدر  لیفضااو،  در نگاه

 همـو، ( »کننـد  یاسـتنباط مـ   بـراي انسـان و جامعـه)   ( ت فاضله راین غایتر نافع« که يل فکریفضا

، فکـرى منزلـى   هـاي  لتیفضـ  و »اسى فاضـله ینظام س«مربوط به  امور ها آنمتعلق و ) 70 :م1995
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 اسـت.  )کنـد  یگران را استنباط مـ یت مربوط به دین غایباترین و زیتر که نافع( 1مشورى و جهادى

عـى  یئات و اسـتعدادهاى طب یه« یعنی )سهیرئ لیافض( یل اخ�قیفضا .3 ).299: 1394 جمشیدي،(

ر و یـ ل فکـرى، در پـى خ  یو بـر اسـاس فضـا   جـاد شـده   یله ایرات و افعال جمیاثر تکرار خکه بر 

دن بـه  یعبـارت اسـت از: تحقـق بخشـ     یل عملیفضا. 4). 32ـ30 :م1971 فارابی،( »سعادت است

 ع و حـرف. یدر امـم و مـدن و اصـناف و در صـنا     یل جزئیجاد فضایو ا یاخ�ق و ينظرل یفضا

ب و حصـول  یـ م و تأدیرد که عبارت اسـت از تعلـ  یگ می صورت قیل به دو طرین فضایل ایتحص

بـا   کـه  یو صـناعات عملـ   یل خلقـ یجاد فضـا یشود و ا می سریم میق تعلیاز طرکه  يل فطریفضا

  ).299: 1394 جمشیدي،( شود یسر میب میتأد

فضیلت است و از تحقق  وسیلۀمعرفت و هنر، دانش و روش و  مثابۀ ، سیاست بهدر این میان 

در  احصـاء العلـوم  کنش اخ�قی و عملی خود عـین فضـیلت اسـت. او در     گر در عرصۀسوي دی

هـاى ارادى و   اصناف افعال و سنت ۀکه دربار است علمى«نویسد:  می مدنی)( سیاستدانش مورد 

هـا   و از غایات آنها هستند،  ن افعال و سنتیى که منشأ ایها رتیا و سیاز ملکات و اخ�ق و سجا

بخشــى در  .الــف داراى دو جــزء اســت:ن علــم یــا .)79 :م1996فــارابی، ( »کنــد یبحــث مــو... 

ل و ملکات یجاد و حفظ و کنترل فضایا ۀفیبخشى که وظ یعنی یبخش سعادت .ب ،یشناس سعادت

 یاز افعـال  دومـی در پـس   )287: 1394 جمشـیدي، ( ع مختلف در جامعه را به عهـده دارد یو صنا

  است.  ها در جامعه  و چگونگی تحقق فضیلتفاضله  تسایا سیمدن و  ۀه ضابطشود ک می بحث

کنـد کـه    مـی  انیـ شـود و ب  یاست قائـل نمـ  یان اخ�ق و سیم یحد فاصل او�ً یفارابجه یدر نت

تحقـق   ،دانش و معرفت هدف این . ثانیاًهستند سیاست)( یاست و اخ�ق هر دو جزء علم مدنیس

. از رذایـل را در آن جـایی نیسـت   هاسـت و   لذا دانش فضـایل و خـوبی   ،جامعه است فضیلت در

 سـت. یی امعنا چنین درفاضله شدن مدینه و جامعه منوط به شناخت و کاربرد سیاست  رو، همین

جمله م�صـدرا   ها و از آن د از فارابی قرار گرفته است و همۀفلیسوفان بع توجه این موضوع مورد

شـود.   ی مطلـوب قلمـداد مـی   سیاسـت  و چنـین  و فیض کاشانی قائل به سیاست به این معنا هستند

شـود و کـارکرد آن نیـز تحقـق      می فضیلت دیده مثابۀ به اندیشۀ فیضبنابراین سیاست مطلوب در 

   فاضله است. جامعۀ

ـ  ياسـناد  يها بر داده یمتکها  روش گردآوري داده لحاظ بهنوشتار،  نیا ـ اي  هو کتابخان  ژهیـ و هب

 يکـاو  مـتن  امحور ی نظریه یپژوه متن وشنیز رمورد نظر  یروش پژوهش آثار فیض کاشانی است.

ـ  هـا  بـر اسـتنباط از داده   اصل ،روش نیاست. در امحور  نظریه و برداشـت مـتن اسـت.     ریتفسـ  ای



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مثابۀ سیاست به  

 فضیلت در اندیشۀ

 فیض کاشانی

 

                                                                 35  

 ,Tesing and Lin( کنـد  یمـ  لیو درك اط�عات پنهان موجود در متون را تسه یابیباز ،يکاو متن

گیرد که در ایـن مقالـه    می صورت مشخصاي  هتحقق این روش با تکیه بر نظری ،ع�وه هب ).2007

و  ،یلـ یتحل یفیتوصـ  زیپژوهش ن کردی. روقرار گرفته است مورد توجهي فارابی گرا فضیلت نظریۀ

  است. يو نظر يادیپژوهش بن نوع

 فیض کاشانی   جایگاه علمیو  شخصیت .2

 حکیمان و عالمـان از  یض کاشانیبن محمود مشهور به م�محسن ف یمرتضشاه بن محسن محمد

 شهر در يقمر يهجر 1007که در سال  )211: 1394 جمشیدي،( است يعصر صفوایران بزرگ 

 يپـدر فـیض یکـی از فضـ�     .چشـم بـه جهـان گشـود    اهل دانش و دیانت  يا کاشان در خانواده

را در کاشـان   خود یی�ت ابتدایمحسن تحصم� ).79، 6ج :1390خوانساري، ( برجستإل کاشان بود

کسـب دانـش بـه اصـفهان و      ي) برايقمر يهجر 1027حدود ی (سالگ ستیب آغاز کرد. سپس در

 بهره بـرده  یبحران یشم صادقها  د ماجد بنیاز محضر س ،او در شیراز راز مهاجرت کرد.یسپس ش

معـروف بـه شـیخ     ین محمد عـامل یخ بهاءالدیاست. پس از آن به اصفهان بازگشته و به محضر ش

ی خویش در شهر قم بـه  دانشجوی ۀث گرفت. او در ادامیحدنقل  ۀز اجازیبهایی راه یافت و از او ن

 يد و هشـت سـال از مباحـث علمـی و    یرس )م�صدراي (رازین محمد شیصدرالدحکیم  محضر

ـ استاد ن يمند گردید و در همین زمان به شرف داماد بهره : ج1371فـیض کاشـانی،   ( ل شـد یـ ز نای

حـدود دو سـال    هی او به شیراز رفت وبه شیراز، فیض نیز به همرا م�صدرابا مهاجرت ). 60ـ59

و  ینـ ید دیح و فوایمشتمل بر نصا یلیها و رسا ف کتابیلأس و تیبه کاشان برگشت و به تدر بعد

د یشـد  يدهایـ کأت« و در روایاتکه به اعتقاد ا اختپرد نه یاسات مدیج جمعه و جماعات و سیترو

  آن شده است. ۀدربار )35 همان:( »دهیدات وکیو تشد

 دربار به را فیض اورسید و  )ق1052ـ1038( يصفوصفی  ض به گوش شاهیف ۀآواز ،سرانجام

ن یعبـاس دوم، جانشـ   گر شاهیرفت. اما بار دیض نپذیف یکند، ول يهمکار يو با تا فراخواند خود

 علـوم  نشر و جماعات و جمعه نماز جیترو مورمأ تا خواند یفرام يصفو دربار به را يو ،یصف شاه

 رفـت  اصـفهان  به و رفتهیپذ را عباس شاه دعوت زین ضیف. شود اصفهان در عتیرش میتعل و ینید

زنـدگی را   ،هجـري قمـري در کاشـان    1091سالگی در سـال   84). او سرانجام در 70ـ61 همان:(

جا به خاك سـپرده شـد. ع�مـه امینـی او را      ). و در همان420 ،3ج ق:1409نوري، ( بدرود گفت

نظیـر او   ه زمانه کمتر ماننـد او را بـه خـود دیـده، و روزگـار از آوردن     داند ک اي می دانشمند یگانه

  ).  362: 1386امینی، ( ناتوان است
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 یبـزرگ اسـ�م   ۀسـف از ف� یکی ۀبود و در زمرمند ار توانیبسو حدیث ک�م  ،در فلسفه فیض

یعنـی  م�صـدرا  ش او موافق با مشـرب اسـتاد   یمشرب فلسف .)212: 1394جمشیدي، ( قرار دارد

ـ از او پ یفلسـف  ياز آرا ياریبـود و در بسـ  کمت متعالیه ح نگـرش   بـه  بـا توجـه   کـرد.  یمـ  يروی

از  قـرار دهـد.   که برهان و حکمت را در خدمت شریعت و دیـن کرد  میت�ش اش  یانهگرا فضیلت

) اصول المعارف( ن کتابیل نگارش ایاز د� یکی« کند: می رو از هماهنگی میان این دو یاد همین

آمده از معـارف و   عیشران آنچه در یو ب ق و ا�سراریالحقا یحکماء ا�وائل فق ین طریبآن بود تا 

کنـد و   یچه عقول عقـ� درك مـ  ن آنیب یطالب حق معلوم گردد که منافات يانوار، جمع کنم تا برا

     ).95: 1362فیض کاشانی، ( »کنند، وجود ندارد یان میع و نبوات بین آنچه شرایب

سیره و روش اهـل بیـت و    تأثیر تا در مسیر معرفت تحت ي را بر آن داشتاش و نگرش اخ�قی

غزالـی را بـا همـین     احیـاء علـوم دیـن   تهـذیب   .گیرد قراربرخی از عرفاي مشهور  مسلمانحکیمان 

این اثر بیانگر عمق دلبستگی وي بـه خانـدان   ، همچنینبه انجام رسانده است. یانه گرا فضیلتنگرش 

 ،) اسـت جعـ (غزلیات حافظ در وصف امام عصـر که تضمین  2ق المهديشودر کتاب  .رسالت است

  فرماید: می به نمایش گذاشته است. براي نمونهگونه  اینبا هنر شعري  رادلبستگی این 

  کنـان برخیـزم   تا به بویش ز لحد رقـص     بـر سـر خـاکم آرش    ،بگذرم گر ز جهان

ـــم   ــنم قائ ــائم حــق را چــو ببی ــت ق   سر اسباب جهان برخیزم همچو فیض از    قام

 )68 :1366 فیض کاشانی،( 

توجـه   بـا  که به اخباریگري متهم سازند درحالی وي راگروهی له باعث شده است که ئمساین 

نیـز اعتـدالی    از ایـن حیـث  توان او را  می اش برهان و حکمت متعالیه در اندیشه به جایگاه عقل و

 دانست.  

اکبـر غفـاري در    علـی  ولـی  دانـد  مـی  اثر دویستا حدود او ر لیفاتاهللا جزائري تأ سید نعمت

نـد  ا ض عبارتیف مهم از آثار یبرخبرده است.  نام را اواثر  89 تهذیب ا�حیاء ۀاش بر ترجم مقدمه

 فـی  یالصـاف ، نیقـ ین الیعـ  ،نیالد اسرار یق فیالحقا، یالواف ،عیح الشرایمفات ،شرح صدر ۀرسالاز: 

، فی اصول الـدین  الیقین علم، یشاه ۀنییآ ۀرسال، اءیب ا�حیتهذ یضاء فیالمحجإل الب، تفسیر القرآن

فـیض  ( و... شـوق المهـدي  ، دیـوان اشـعار   ،سـجادیه  شرح صحیفۀ، النجاة إلسفین، اصول المعارف

  ).  49ـ56: 1383کاشانی، 

    یض کاشانیعصر ف یاسیاوضاع س. 3

 یض کاشـان یفـ  شود و عباس اول آغاز می با حکومت شاه) ق1077ـ996( صفویه قدرتدوم  دورۀ
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) امـا  36: 1370 جعفریان،( تصوف بود اساسی این دولت بر هرچند پایۀ. است این دوره ياز علما

بـا   و دادنـد   توجـه قرارنمـی   رسمیت یافتن تشیع، و اینکه شیعیان حاکمیت مرشدکامل را مـورد  با

 حکومـت شـدند.   ررکنی مهـم داراي نقـش د   مثابۀ قیهان و عالمان دینی بهتوجه به نظر حکومت ف

نیـرو   دو تنهـا «اي که  گونه صورت چشمگیري افزایش یافت به بنابراین نقش عالمان در این دوره به

 ۀدوردر  يدولـت صـفو   یاسیاوج قدرت س .)38 همان:( »ماند: شاه و مجتهدین در کشور باقی می

. پـس از  دشـو  آغـاز مـی   دوره هاي ضـعف نیـز از همـین    بارقه ، هرچند اولیناستاول  عباس شاه

ـ ا ید نظامیستم جدی، سصفی شاهشد. در دوران  ين ویجانش یصف شاهش ا عباس اول، نوه شاه ران ی

ـ ا یغرب یاز نواح ياریرو به ضعف نهاد و بس ،ان نهاده بودیآن را بن عباس شاهکه  ران بـه تصـرف   ی

 ۀربـود در دو شـروع شـده   اول  عبـاس  شـاه کـه از دوره   يصـفو  ۀها درآمد. انحطاط سلسل یعثمان

    .)213: 1394جمشیدي، ( افتی يشتریمان شدت بیسل و شاه یصف شاه

بود و گاه بـا   عالمان دین قدرت در قالب امور شرعیه در دست بخشی از معمو�ً ،دوره این در

طبیعـی   ؛)413ــ 412، 8ج: 1345شاردن، : کن( بودند سهیم در قدرتشیخ ا�س�م  عنوان صدر یا

ـ  است که این  تـا:  بـی  طوسـی، ( ودن پـذیرش و�یـت از طـرف سـلطان عـادل     امر به اصل جایز ب

:  تـا  کشـمیري، بـی  نقـل از   به 33: 1370جعفریان، ( و...) و نیز مشروعیت سیاسی فقیهان 357ـ356

اول کسانی که همکاري را تحـت   گروه ؛بودند اما علما در مقابل، دو دستهگشت.  و...) بازمی 111

کردنـد و یـا    بهایی و گروهی که آن را رد مـی  رکی یا شیختند مانند محقق کپذیرف فوق می عناوین

 اخـت�ف نظـر بـه مسـئلۀ     ابراهیم قطیفی. شاید علت اصـلی ایـن   پذیرفتند، مانند شیخ می با�جبار

همـین   امام منصوص بـوده باشـد. بـر    حکومتی جز حکومت هر عدالت سلطان یا غاصب دانستن

از  یبرخـ ع�وه،  هبدانست.  دوم توان از گروه یو با توجه به نگرش سیاست فاضله، فیض را م مبنا

 یاسـ ینظـام س مفاسـد  بر اصـ�ح   یمعنا که سع نیدارد. بد يا اندرزنامه ۀارتباط جنب نیآثار او در ا

  زمانه داشته است.

خـود  قرار داد و بـه دربـار    ق) فیض را مورد احترام1052ـ1038( صفی شاهبنابراین، آنگاه که 

در دوري از  مصلحت دین و دنیاي خود را« نپذیرفت وگوید  ض خود میگونه که فی آن، فراخواند

 ،پـس از آن امـا  ). 64ــ 61 :ج1371فـیض کاشـانی،   ( »او دوري جسـت  دربار، دیده و از خـدمت 

نمازجمعـه و تصـدي امـور مـذهبی بـه اصـفهان        با صدور فرمانی او را براي اقامۀ دوم عباس شاه

فـیض  ( تردیـد و ناچـاري پـذیرفت    بار با ). فیض این500ـ504: 1356 ک�نتر ضرابی،( فراخواند

مــان بــه شــرع مطهــر یبخــش ا روان ۀرابطــ« نویســد: مــی او در ایــن بــاره .)340: 1358کاشــانی، 
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نات که در مراتـب عـوالم   ئک از کایرد که مؤمن با هریپذ می صورت استحکام یص) وقت(يمحمد

بـدان عهـد وفـا     ،یت انسـان ئت آباد نشـ ین جمعیو حضرات، عقد مقابله و مماثله بسته باشد، در ا

جز به اخت�ط با اهل زمان و مقاسات حـوادث دوران صـورت نبنـدد؛ پـس      ین معنیو ا د...یفرما

در نامـۀ   ).24: 1380 خالقی،( »دیسرش به سنگ حادثه برآ يزش و اخت�ط، پاید که در بازار آمیبا

محـور وي   و نگـرش فضـیلت   زت و استق�ل شخصـیت اصفهان نیز ع استعفایش از امامت جمعۀ

فـیض پـس از    ،آمده نصرآبادي تذکرۀبر آنچه در  بنا .)97ـ95 ک: همان:ن( شود وضوح دیده می هب

  ).  55: 1361نصرآبادي، ( سر برده عباس دوم به کاشان بازگشت و تا پایان عمر در آنجا ب شاهمرگ 

  فاضله. سیاست 4

اهل بیت و عارفی وارسته و اهل سلوك و  هپیرو راو  گرا مسلمان و فضیلتفیض کاشانی حکیمی 

هماهنگ بـوده و مقصـد   و عرفان با هم حکمت قرآن و حدیث و  ،در نگاه او بنابراین است. تزکیه

او سیاسـت   اندیشۀ در پساین سه رساندن انسان به سعادت حقیقی از طریق تحقق فضایل است. 

بـه سـعادت   دمیـان  مل رسـاندن آ عاهم جامعه ضروري است و انسان و هم براي  سیاسی رفتارو 

الهی و تحت رهبري امامـان معصـوم و منصـوص معنـا      عسیاست بدین معنا با شر باشد. می برین

آن بیشـتر   کهاست  عاد�نه و مبتنی بر فضیلت مورد نظر وي سیاستسیاست  رویابد. از همین  می

فـیض  ( ضـیاء القلـب   ۀرسال مثال دو کتاببراي در قالب اندرز و نصیحت مطرح ساخته است. را 

 نمونۀ دو ) به زبان فارسیالف1371 فیض کاشانی،( شاهی آیینۀو ) به زبان عربی ب تا کاشانی، بی

  سیاسی است. اندرزنامۀ بارز

  و فضیلتاست ی. س1ـ4

 و در خـود گرایی  و ارزش یشناس انسانمعرفتی،  یاست را با توجه به مبانیسچیستی  یض کاشانیف

است را عبـارت  یس ،او در این بیان .است داده مورد بررسی قرار ورمح نگرشی فضیلت چهارچوب

ر و کشـاندن  یتـدب «و » هـا  آن یت کمـال یدن به صـ�ح یها در جهت رس ت انسانیس و تربیتسو«از 

 همچون ابونصر فارابی، برایندانسته و  )340: 1358فیض کاشانی، ( »ر و سعادتیها به طرق خ آن

 یدن بـه آن خلـق شـده، خـال    یرس يکه برا یاز کمال ،نش خودیفرآ يانسان در ابتداکه  است باور

 يکه برا یتیغامقصد و ن از یهمچن .به آن را داراست رسیدناستعدادي امکان  فطرتاًهرچند  است

ـ قابل ذاتـاً کـه   یحالاست در به دور نظر گرفته شده دراو  چنانچـه اسـباب و   دن بـه آن را  یت رسـ ی

س یداشته باشد که او را تسـو  یاستیانسان س تا رو واجب است نیادارد. از گردد،فراهم نیز ط یشرا

جمشـیدي،  ( ت کندیترباو را  خیر و سعادتش مینأو تاش  یت کمالیدن به ص�حینموده و در رس
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ق یـ در طراو را ر کـرده و  یتدبتأدیب و او را  زندگانی ،برخورداري از چنین سیاستی .)214: 1394

  .  رساند مال �زم میو به ک دهد می قرارراستین سعادت 

 در نتیجـه  .ندهسـت تاج به تمـدن و اجتمـاع و تعـاون    ها مح انسانفیض  در نگاههمین مبنا،  بر

ـ آ ید مـ یـ هـا پد  ان آنیدر مچنددستگی  و تعدد و تحزب ،گرایی گروه شـکل   یمـدن  ید و زنـدگ ی

 هـا بـر   و زنـدگی آن  شود که محل رجـوع همگـان باشـد    یم یازمند قانونین ین زندگیرد و ایگ یم

باشد تا تحقـق آن   فضیلت باید مبتنی برن قانون یا .)843: 1392 جمشیدي،( اساس آن اداره گردد

دو رکن عقـل   تواند بر می مند بودن به سیاست فاضله منجر گردد. بنابراین، این قانون براي فضیلت

 کـه بـر   سیاسـتی اسـت   یض کاشـان یاز نظر فـ راستین یا فاضله است یسبنابراین  بنا گردد.شرع و 

گیري آن در راستاي تحقق سعادت و مشتمل بـر   کارکرد و جهت گردد و محور عقل و شرع بنا می

  است: موارد زیر

  ؛وجود یت کمالیدن به ص�حیمنظور رس ت انسان بهیس و تربیسوت. 1

 ؛ر و سعادتیق خیقرار دادن انسان در طر. 2

 ؛ها ر معاش و معاد انسانیاهتمام بر تدب. 3

؛ 844ــ 843: 1392جمشـیدي،  ( يجماعـات بشـر   ۀستیشا یافراد بشر در نظام يآور جمع. 4

 .)28: 1380خالقی، 

ب اخ�ق، چه سـائس از خـارج باشـد مثـل سـلطان و چـه از       یو تهذ یاستعمال عقل عمل. 5

خـالقی،   ؛657: 1368همـو،   ؛388ـ340: 1358فیض کاشانی، ( نفسر یداخل باشد مثل حسن تداب

1380 :28(. 

 .)844: 1392جمشیدي، ( میمستقصراط  يسو ها به خلق و ارشاد آن استص�ح. 6

 حاکم بر انسان ۀگان پنج حکمرانان هدایتگرکننده و  همراه و تدبیراست را یس ،او در بیانی دیگر

تـر از   نییاسـت پـا  یسکه است باورمند و  طبع و عادت ،عرفعقل، شرع،  :ند ازا داند که عبارت می

اسـت.   یغالب و مستولبر همه راند و  یها حکم م آن ۀبر همخود  کنی، لقرار داردحکمرانان  ۀهم

و سیاسـت اگـر مـدد و     از همـه بـا�تر اسـت    و شرع گاه عقلین حکام جایان ای، از مياعتقاد و به

دارد.  فضـیلت قـرار   و هم در مسیر دارد دیگر تقدم حاکمبر سه  هم ،رسان عقل و شرع باشد یاري

ر حکـام تـابع   یر حکام و سـا یهرگاه عقل کامل باشد مقدم است بر سا: «نویسد می این مورد او در

د که شـرع بـر   ین عقل نباشد بایرا که ا یاء است و کسیو اول این عقل مختص به انبیکن ایاند ل يو

همه مقدم دارد، چراکه شرع قائم مقام عقل کامل است. بعد از عقل و شرع، طبع و عادت اسـت و  
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دارد تـا روح در آن   يبـه پـا   یاند که آن را مـدت  آن گذاشته يبرا ین آدمن هر دو را در بدیچون ا

... و سیاست هرگاه، مـدد عقـل و شـرع    ق اوست برسدیکه � یکمال يکسب کمال کند و به منتها

). 170ــ 169 الـف: 1371 فیض کاشـانی، ( »بیشتر کند از طبع و عادت مقدم است بر طبع و عادت

 ـ  مـادي  نه عقـل حسـابگر   ـ  عقل سلیم و متعالی باید مبتنی بر او�ً سیاست ،اندیشۀ فیضدر  بنابراین

وسـیله،   داده و آن را قـرار  مسیر فضـیلت  توانند سیاست را در گردد و این دو می و سپس شرع بنا

عقـل و  بخـش   و تحققمددگر  سیاست ثانیاً قرار دهند. راه و ابزار رسیدن انسان به سعادت راستین

تربیت و تسـویس)  ( کنش مثابۀ فضیلت و هم به مثابۀ او سیاست را هم به ،بیانی دیگر دین است. به

 داند.   می راه و روشو 

  است  یسشناسی  گونه .2ـ4

دو گونـه  بـه   ، آن رااستیسشناسی  گونهدر خویش،  ۀیانگرا فضیلت مبناي مشی و اندیشۀ بر ضیف

 دراو کنـد.   یم مـ یسـ تق یشـرع ریغ ۀیا ضروری یعرفسیاست و  فاضله)( شرعیه یا یشرعسیاست 

 یاسـت ی، سیاسـت شـرع  یس ست که آن بر داند و فاضله می سیاست اینجا سیاست شرعی را همان

متعـال سـوق    يخدا يسو ها را به عالم ملک را در خدمت عالم ملکوت درآورده، انسان«است که 

قـرار   یاسـت شـرع  یرا در مقابـل س » هیاسـت ضـرور  یس«ض یفـ  ).349: 1358، همـو ( »داده است

» يحفـظ اجتمـاع ضـرور   «اسـت کـه تنهـا بـه      یاسـت یه، سیاست ضروریدهد و معتقد است س یم

. توان آن ر ا فاضله دانسـت  لذا در حد ضرورت باقی مانده و نمی )،349: همان( پردازد یها م انسان

ـ ، اصـ�ح جمع یر شرعیا غیه یاست ضروریس ،بینی فیض در نگرش و جهان ه و یـ ت نفـوس جزئ ی

شـود   یه صـادر مـ  یا باشند و بس، در آن از نفوس جزئیکند تا در دن یشان میت اینظام اسباب معش

فـی و  سیاسـت عر  این همان )844: 1392جمشیدي،  ؛39: 1383همو، ( تشان رواسیا که خطا بر

ـ باشـد.   مـی  جهـانی جوامـع   رفاه مادي و این مینرایج امروزي است که در پی تأ اسـت  یس او یول

 انـد د یمـ  کیص�ح هر يا و آخرت با هم، با بقایمجموع دنت کل و نظام یاص�ح جمعرا  یشرع

شناسـی سیاسـت مطلـوب او سیاسـت شـرعی اسـت کـه         گونه در این .)844: 1392جمشیدي، (

  باشد. فاضله می یا محور فضیلتسیاست 

مبنـاي   بـر سیاست  شناسی گونه، به احیاء علوم دینغزالی در کتاب  دید تأثیر او همچنین تحت

  :پردازد شرح زیر می بهش آن نیروهاي تحقق بخ

هـا   انسـان  يرا هم اجتماع ضروریز ؛است انسان کامل استی: سو امامان پیامبران استیس .الف

 .دهـد  می را مدنظر قرارانسان  یزندگ یعال ۀت جنبیتقوتربیت و تسویس و کند و هم  یرا حفظ م
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 واقـع  باشـد و در  وي مـی فاضله و معن سیاست و سیاستی کام�ً ترین نوع سیاست مطلوب این نوع

  شناسی اول است.   همان سیاست شرعی در گونه

تنهـا  است کـه  ده یه نامیه و ضروریویاست دنیسهمان ن: که آن را یاست ملوك و س�طیس .ب

  .  هاست رفاه مادي آن مینو تأها  انسان يحافظ اجتماع ضرور

 ظـاهر  علـم  کـه  آنان یکی :اند فهیطا عالمان و دانشمندان سه ،ضیف نظر از: عالمان استیس .ج

 و داننـد  یمـ  باطن علم که ندا آنان دوم و ستین قیخ� يرهبر تیص�ح را دسته نیا بس. و دانند

هستند که هم علم ظاهر دانند و  دانشمندانیسوم  ۀ. دستاندكد مگر یاینبر يز رهبریفه نین طایا از

: الـف 1371فـیض کاشـانی،   ( نـد ا قیـ خ� يو رهبر ییند که سزاوار راهنماا شانیهم علم باطن و ا

نوع سوم سیاست عالمان یعنی سیاسـت عالمـان ظـاهر و بـاطن نیـز بیـانگر سیاسـت        ). 161ـ160

است. در اینجا دیدگاه فیض بسـیار نزدیـک بـه دیـدگاه شـیخ      فاضله در عصر غیبت امام معصوم 

تألـه باشـد و    اتفاق افتد که زمانی حکیمی آید که هم متوغـل در  هرگاه« گوید: اشراق است که می

    .)19: 1377 سهروردي،( »هم بحث، او را ریاست تامه باشد...

ارتباط سیاست با اخ�ق در قالب ارتباط سیاست برون و سیاسـت درون نیـز بیـانگر نگـرش     

 موضوعی کهاز منظر  اونتیجه،  درفارابی است.  سیاسی فیض به پیروي از ابونصر ۀانمحور فضیلت

گونـه  را بـه دو   سیاسـت نیـز   جامعـه) ( بر نفـس آدمـی و غیـر آن    تکیهپردازد با  می سیاست بدان

ب یو تهـذ  یعملـ  یاستعمال عقلـ «: نویسد یم کرده و میاست از داخل تقسیاست از خارج و سیس

فـیض  ( »ر نفسیاخ�ق، چه سائس از خارج باشد، مثل سلطان و چه از داخل باشد مثل حسن تدب

    ).124: 1368کاشانی، 

   و شرع استیس ۀرابط. 3ـ4

ن، یلهأصـدرالمت  دانسـته و بـه پیـروي از    همه ب فیض سیاست و شرع را دو پدیده و وجود وابسته

، فیض کاشـانی ( »یجسد است به روح و عبد است به مول ۀمنزل به شرع، به استینسبت س« گوید:

شـرع الهـی    بـا  نسیاست در توافـق و همـاهنگی آ   بودن مبنا فاضله همین بر .)176ـ175 :ب تا بی

ـ  از نظـر ن یبنـابرا روح اسـت.   با نهماهنگی آ در توافق و کمال جسم گونه که است همان ض، یف

سیاست  زیرا ؛شود یتمام مو دین  شرع باسیاست ناتمام است و الهی بدون شرع  مطلوب استیس

شـت  یمع سـامان آوردن امـور  ه بو  جهانی امور مادي و ایناص�ح به تنها  غیر فاضله غیر شرعی یا

ت کـل و نظـام   یـ کـه شـرع اصـ�ح جمع    یحـال در .)845: 1392: جمشیدي، .(نکپردازد میمردم 

 .)37: 1380خـالقی،  ( کنـد  یک مـ یـ ک در هریـ صـ�ح هر  يا و آخرت با هـم بـا بقـا   یمجموع دن
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ها  لغزشکه معصوم از خطا و شود  می صادر کامل ۀیاز عقول کلفاضله  ع�وه، سیاست شرعی یا هب

 دارد و هـم  تهـذیب نفـوس یعنـی اخـ�ق توجـه      یا شرع هم بههستند. همچنین سیاست شرعی 

 بـا  امور بیرون از ذات یعنی رابطه از شرع فقط به که سیاست بریده جامعه درحالی سیاست و تدبیر

  دیگران توجه دارد.  

پـس   .گـردد  مـی  محـور  فضیلترسد و  سیاست با شرع الهی به کمال می ض،ینظر ف بنابراین از

ـ را بـه غا نسـان  اند اوت ینمشرع و نیز عقل یا حکمت  و بریده از تنهایی به و سـعادت   يت قصـو ی

 ياریـ اسـت بـا   یسبیانی دیگر  لذا به ؛پردازدبمین دنیاي او به تأتواند  میو تنها گرداند  لیآخرت نا

ـ   هـا  انسـان  يا و آخرت را برایتواند سعادت دن یم است که عقل و شرع  برتـر از ایـن   د.تـأمین کن

 زیرا در ایـن  ؛به تعالی برساند را تواند انسان می دین و شرع است که حقیقت سیاست در تعامل با

 گیرد. می ) بنا شده است و از آن الهام818ـ817: 1392وفایی، ( بر معرفت حقیقی و یقینی صورت

ـ با عقل و شرع موافقـت نما سیاست  که یهنگامفیض،  اساس در نگاه بر همین اطاعـت از آن   ،دی

 ياجتناب کرد مگـر آنکـه از رو   آن د ازیبا ،عقل و شرع مخالفت کند بانچه چنا یسزاوار است ول

  ).845: 1392جمشیدي، ( باشدم و ضرر یه و بیتق

    سیاست گانۀ سهارکان . 5

  . قانون  1ـ5

او  بـه تعبیـر   بعـد درونـی یـا    پـذیرد:  مـی  دو بعد صـورت  درتحقق سیاست فاضله از منظر فیض 

و بعـد  که همان تهذیب نفس و سلوك نفسانی اسـت   )37 :1380خالقی، ( سیاست داخل در ذات

ـ انـد، ز  ازمند اجتمـاع و تعـاون  یها ن انسانبیرونی یا اجتماعی که تحقق آن در جامعه است. پس  را ی

نوعان خود قـادر بـه    بدون مشارکت همنتیجه  درو  مین کنندتأخود را  يازهایتوانند ن ینم ییتنها به

بـه  و  شـکل گرفتـه   یمختلفـ  يهـا  ها گروه ان آنیرو در م نیااز .ندستین یر امور مختلف زندگیتدب

 تقسیم مـردم ست که ا حالی این در .)846: 1392جمشیدي، ( ندشو اجتماعات گوناگون تقسیم می

 پـی  دراخـت�ف و کشـمکش را    منـابع و امکانـات،   محدودیت به با توجه به اجتماعات گوناگون

ضرورت وجـود قـانون    ،زعم فیض بهدر نتیجه ون است. قان حل اخت�فات وجود برنامه و راهدارد. 

ـ  دارند ازین یمردم به قانوند. بنابراین، شو براي مدیریت اجتماعات مطرح می هـا مرجـع    آن نیکه ب

ها به جـان هـم افتـاده و بـه      ، انسانین قانونیکند. اما بدون چنو رفتار  قرار گرفته و به عدل حکم

ده شـده و  یسوى ه�کت کشـ  به در نتیجهمانند.  یمق کمال بازیرپردازند و از ط یگر میکدیز با یست

اینجاسـت  ). 339ــ 338: 1358فیض کاشانی، ( شود یشان مختل م یها منقطع و نظام زندگ نسل آن
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ـ  باوروجود قانون است که به  ،فاضله رکن سیاست اولین که زنـدگی اجتمـاعی    بـراي ادارۀ ، ضیف

آیـد و   می از کجا قانون ایننخواهد یافت. اما  ن انتظاموجود قانو بدون زیرا جامعه ؛ضروري است

اصـلی قـانون    تردید واضع و شارع بینی فیض بدون در جهان کیست؟ بشر یا خدا، آنمنشأ و بانی 

است. پـس قـانون   یا کتاب مقدس  قبل از هر چیز قانون الهی یا شرع خداست. بنابراین، این قانون

 يا، شرع است که اگر بدان عمل کنند به سعادت و قصـو ه انسان یاجتماع یزندگ ي�زم و ضرور

امـري اسـت نوشـته و مکتـوب و      قـانون  اما ).175 :ب تا بی ،همو( رسند یو کمال مطلوب خود م

مجـري   بدون زیرا قانون ؛اجرا درآید به آن از طریق براي تحقق نیازمند وسیله و مجرایی است که

  یی نخواهد داشت.  کارا

ض روشن است. از طریق وحـی و  فی گیرد؟ پاسخ قانون چگونه در اختیار بشر قرار می اما این

 نبـه تشـریح و تفسـیر آ    نـان هسـتند کـه   گیرد و نیز هم آ پیامبران در اختیار بشر قرار می وسیلۀ به

ـ ییتع پس پردازند. می : 1358، همـو ( اسـت  یلطـف الهـ   يبـه مقتضـا   یانیـ ن قـانون و مجر ین چن

ان مردم مبعوث کرد تا بـا وضـع   یامبران خود را در میخداوند پ ،او در اندیشۀ رو نیااز). 339ـ338

اسـت کـه از    یاست شـرع ین همان سیا .دها را انتظام بخش آن، معاش و معاد آن يعت و اجرایشر

ز یـ و کمـال مطلـوب ن   یعـال  ۀها را به مرتب ها، آن انسان يض، ع�وه بر حفظ اجتماع ضرورینظر ف

اسـت کـه    قانون شرع مبتنی برفیض  مطلوب استین سیبنابرا .)847: 1392جمشیدي، ( رساند یم

ـ   پیامبران و امامان منصوص الهی هستند. ،اول تحقق بخش آن نیز در وهلۀ  یاسـت ین سیاما اگـر چن

 يزیـ هاسـت، گر  انسـان  يکه تنها حـافظ اجتمـاع ضـرور    عرف مبتنی بر استیاز سممکن نباشد 

  امکان ندارد.  یاستین سیبدون چن یات اجتماعیرا حیست زین

   و امامت حکومت .2ـ5

زنـدگی اجتمـاعی    ایـن مجـري در عرصـۀ   قانون نیازمنـد مجـري اسـت.     ،طور که بیان شد همان

ر یاست و تدبیس ؛ زیرا به تعبیر او،جامعه ضروري است براي تدبیرن وجود آدارد که  حکومت نام

 تـا  ی، بـ یکاشـان  ضیفـ ( است يضرورق تعصب و زور هم باشد یاگر از طر یها حت اجتماع انسان

قـت، کمـال انسـان در    یدارد در حق یان میب به پیروي از فارابی ضیآنچنان که فع�وه  هب ).176: ب

طـور کـه گذشـت     همـان ، امـا  )112: م1995فـارابی،  ( نهفته اسـت  يو اجتماعی مدنی و یزندگ

 در. گـردد  میسـر نمـی  ن و اجـراي آ  افراد باشد ۀمحل رجوع هم که یبدون قانوناجتماعی  یزندگ

نفـر   یـک  بـا  زیرا تحقق قـانون  ؛سیاست حکومت است وسیلۀ تحقق قانون در عرصۀ ،فیض نگاه

ـ یاربنـاب  .تنهایی ممکن نیست. لذا نیاز به نهادي جمعی به نام حکومـت اسـت   به  یض کاشـان ین، ف
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ت یـ و ترب تیو حفـظ بـ�د و هـدا    انساندن به نظام نوع یو دوام بخش امور جمعی بشر ۀاقام يبرا

ر یناپـذ  اجتناب یان آن را ضرورتیآنان قانون و حکومت و مجر یت کمالیبندگان در جهت ص�ح

 یتیرا انسان به غـا یز ؛عبث خواهد بود یامور هست ۀهم ،ين امریآن است که بدون چن دانسته و بر

پـس حکومـت    .)386ــ 378: 1358فـیض کاشـانی،   ( افـت ید بدان برسـد دسـت نخواهـد    یکه با

براي بقاي جامعه و تحقق قانون است لذا وجوب امامت همواره مرکوز در فطرت عـالم   ضرورتی

ـ متعـدد و متعـارض اسـت؛ پـس با     یق در هر شهر و روستا و اجتمـاع یخ� یرا دواعیز ؛است د ی

) پـس  99: ج تا همو، بی( ند و همه تحت امر او باشندیان آنان باشد تا بدو مراجعه نمایدر م یسیرئ

دهد. بـر همـین اسـاس     مورد نظر فیض را تشکیل می رکن دوم سیاست فاضلۀ کومت و امامتح

یا در بین مـردم حضـور    فاضلبر مبناي نگرش امامی مورد باور فیض حجت الهی و حکمران نیز 

 يمنصـوب از سـو   ۀفـ یکـه خل  حجـت خـدا  بـت  یدر عصر غها غایب است. اما  دارد یا از بین آن

 و لـزوم اجـراي قـانون    آنـان  یزندگ یعال ۀت جنبیو تقو ها نسانااجتماع مدینه و  حفظست، خدا

ـ نما یمـ  يز ضـرور یـ ن عصـر ن یرو وجود حکومت در ا نیااست. از يو ضرور یچنان باقهم د و ی

زور و اجبـار بـر سـر کـار     لب و قچه حکومت و سلطنت به تست، اگریني آن ربرقراجز  يا چاره

حکومت و حکمرانـی در هـر زمـانی    سان وجود   بدین .)848ـ847: 1392جمشیدي، ( آمده باشد

ـ   ضرورت می راي بقـاي اجتمـاع و رشـد آن    یابد حتی اگر دولت حق نباشد چون وجود دولـت ب

  ناپذیر است. اجتناب

و  يدولـت ابـد  «، کاشـانی  ضیفـ سیاسـی   توان دریافت که در اندیشۀ می بررسی کلی در یک

 ۀسـت یاول شا ۀدرجـ  دریـا حاکمیـت و فرمـانروایی     )3: 1341فیض کاشـانی،  ( »يسلطنت سرمد

دوم  گـام  دراسـت.   يخداوند بر مخلوقاتش جارو تشریعی  ینیت تکویمتعال است و و� يخدا

در ، ع)(اهـل بیـت   قـرآن و روایـات  ات یض با الهام از آیفد. شو می مطرح تحقق حامیت در زمین

کـرده و  م یتقس گونه را به چند یانسان وامعحکومت بر جفاضله مورد نظر خویش،  سیاست تبیین

بـه  هـا   آننکـه  یرا عـ�وه بـر ا  یـ ز ؛معصـوم دانسـته اسـت    مامانو اامبران یپن آن را حکومت یبهتر

توانند خیر و سعادت حقیقـی آن   میها قادرند،  انسان يحفظ اجتماع ضرور یعنی» يویاست دنیس«

بشـر  رس در دست و امامتی ن حکومتیکه چن ، اما در عصر غیبتند. کنمین ها را نیز تأ انسان جهانی

حکیمان فقیه) باید تحقق یابد. در ( باطن و ظاهر نیست. حکومت فاضله توسط عالمان داراي علم

دانـد کـه حـداقل بـه      یمـ  یاز حکـومت  يرویـ ن را ملزم بـه پ یض اجتماع مسلمیف صورت غیر این

 پادشاهی عـادل را حکومت  ورو ا نیاها بپردازد؛ از آن يحفظ اجتماع ضرور یعنی، يویاست دنیس
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زیـرا عـدالت او او را بـه     ؛پـذیرد  مـی  در زمان نبـود حکمـران حقیقـی    از حکومت ینوع عنوان به

معصـوم و  پیـامبران و امامـان   ض عـ�وه بـر حکومـت    یفـ سـازد. پـس    سیاست فاضله نزدیک می

که آنـان را   یو برخ�ف غزالاست مطرح ساخته نیز فقها و حکما را  حکومت، پادشاهیحکومت 

ابت از امام معصـوم  یها مقام ن آن يبرااو داند،  یاست میق سیدر معرفت طرتنها خدمتگزار سلطان 

  ).  50: 1368، همو( ستا  را قائل شده یو وراثت از نب

چهـار  به  آنعام�ن به ، حکومت با توجه کاشانی ضیتوان گفت که از نظر ف یمبر همین مبنا، 

، معصـوم شـخص  امامـت  حکومـت و   ،يحکومـت نبـو   :نـد از ا کـه عبـارت   شود یمگونه تقسیم 

اي بـه ایـن    اشـاره  ،در ادامـه  .)220: 1394جمشـیدي،  ( نیـ حکومت عالمان د پادشاهی،حکومت 

 شود: می ها حکومت

است که داراي مقـام   انسان کامل ياع� پیامبر نمونۀ، اندیشۀ فیضدر : پیامبري حکومتالف. 

 یتـا ابـد بـاق    شـروع و ل از از که نبوت مطلقهیکی  نبوت و رسالت است و نبوت دو گونه است:

قطب اقطاب و انسان کبیر  یا اعظم ۀفیآن مقام به خل ۀو از دارند يبه سلطنت کبر آن از و او است

 اسـت  یعبـد در حـق تعـال    يفنـا  ین نبـوت یکند و باطن چن یر میتعبو روح اعظم و عقل اول و... 

 هیـ ق الهیحقا و آگاهی از از اخبار است عبارتکه  دهینبوت مقدوم ). 186 ج: تا بی فیض کاشانی،(

نبـوت  «همراه شـود،   زیاست نیام به سیم حکمت و قیب اخ�ق و تعلیدأغ احکام و تیه اگر با تبلک

از نظـر   ).367ــ 366: 1358، همـو ( باشـد  یشود که مختص به مقام رسالت مـ  یده مینام» هیعیتشر

الم ملکوت قـرار  ه، آن است که عالم ملک در خدمت عیعینبوت تشر بعثتاز  یض، غرض اصلیف

دگاه یـ س آن باشـد. در د أدر ر پیـامبر کـه   داند می یحکومت را ن نوع حکومتین بهتریرد. بنابرایگ

عقل، شـرع، عـرف، طبـع و    ( حاکم بر وجود انسان ۀگان ان حکام پنجیاست که از م یض، تنها نبیف

  ).  187ـ186 :ج تا بی ،همو( ها برخوردار است ن آنیتر ن و سالمیتر عادت) از کامل

ـ بر ضـرورت امامـت پـس از پ    یض کاشانیف: معصومحکومت امام ب.  ص) یـا  (اسـ�م  امبری

هرآنچـه نبـوت   کـه  اسـت  باورمنـد  ده و یـ د ورزیکأت ،جانشینی او در امور دین و دنیاي مسلمانان

کنـد. از   یمـ ناپـذیر   ضروري و اجتنـاب ز یرا ن اونان یت جانشیو� ،سازد یم يامبر اکرم را ضروریپ

پـس  ها  آن يویو مصالح دن ینیامور د ۀمردم در هم ۀاست بر عامیر يکه به معناامامت  ض،ینظر ف

 اسـت پیـامبران الهـی    ۀلیوسـ  ت جامعـه بـه  یت و هـدا یریمـد  ياست، تداوم شکل اعـ� از پیامبر 

ممکن ریـ مردمـان بـر بـاطن افـراد غ     یعلت عدم دسترس انتخاب امام به .)221: 1394جمشیدي، (

ض، نصب یف باوربه  شده از جانب خداست. منصوب و منصوص یعنی نصبامام  در نتیجه ؛است
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ـ   یـ ز ؛هاست نسبت به انسان یلطف اله يمقتضا يخدا و رسول و يامام از سو ن یرا بـا وجـود چن

شـود   ید و دین و جامعه حفظ و حراست میگرا یاز تفرقه به اتحاد م يامبر پس از وی، امت پیامام

، پـس از رسـول   یض کاشـان ینکه از نظر فـ یجه اینتدارند.  میبرت گام سوي خیر و سعاد و مردم به

ح و یخدا و رسول تصـر  يهستند که بر خ�فت و امامت آنان از سو یفه و امام تنها کسانیخدا خل

فـیض کاشـانی،   ( ستندینامامی  دوازده مورد باور شیعه گانه دوازده ۀجز ائم بهها  نص شده باشد و آن

کومت امامان معصـوم بـا معرفـی پیـامبر بـه فرمـان خـدا در قالـب         ). بنابراین ح198ـ197: 1383

تحقـق   فاضـله را  تواننـد سیاسـت   کـه مـی   بر آنان هستند و تنها پس از پیام کند وصایت تجلی می

ـ یرا از امور د است و استص�ح جامعهیسنگرش شیعی  چهارچوبدر  یض کاشانیفبخشند.   و ین

 يعت نبویق شریح جامعه از طریو استص�ح صحاست یدانسته و بر آن است که ستحقق فضیلت 

ان آن، هرگونـه  یـ و مجر ین الهـ یعت و قـوان یرا بدون شـر یسر است؛ زیشان میا ۀحق و خ�فت بر

  ).55ـ54: همان( خواهد بودمادي و رفاهی  و صرفاًناقص  یاستیس

اسـت  یاز عام�ن س یکین را ید يعلما یهمچون غزالکاشانی ض یف عالمان دین:حکومت  .ج

؛ بـا  )22، 1: ج1364غزالـی،  ( دانـد  یمـ سوي کمال و سعادت  هبجامعه و ارشاد  استص�ح يمعنا به

ن یـ د يقرار داده و علما و فقها يویاست و استص�ح جامعه را از امور دنیس ین تفاوت که غزالیا

معتقـد   است دانسـته و یق سین و طریها را علم به قوان آن ۀفیکرده و وظ ا الحاقیدن يز به علمایرا ن

هـا   اسـت خلـق در ضـبط و انتظـام آن    یق سیـ ها در واقع معلم سلطان و مرشد بـه طر  است که آن

فقـه) و  ( علمـاي برخـوردار از دانـش ظـاهر     ،نگاه فیض درکه  یحالدر) 22 ،1ج :همان( باشند یم

حـد تـوان    در توانند بر جامعه حکومـت کننـد و سیاسـت فاضـله را     حکمت و عرفان) می( باطن

ـ ین يزیچهمان فقه دانش  ،باور فیضبه  همچنیند. تحقق بخشن ـ ب یست که غزال کـرده اسـت،   ان ی

ن است، پس چگونـه  یو اگر چنرساند  که انسان را به خدا می است یبلکه علم فقه، مستفاد از وح

 ا ملحـق کـرد  یـ دن يتوان فقها را بـه علمـا   یممکن است که فقه از علوم آخرت نباشد و چگونه م

  ؟)59 :1383 فیض کاشانی،(

معیارهاي عالم دینی براي قرار گرفتن در مسـند قـدرت و سیاسـت جامعـه، فـیض بـا        دربارۀ

 يبقـا و ا و آخـرت بـا هـم    یت کل و نظام مجموع دنی، اص�ح جمعسیاست فاضلهتوجه به اینکه 

ست که در اینجا دو معیار اساسـی مطـرح اسـت کـه     ا آن بر ،دهد را مدنظر قرار می کیص�ح هر

. علـم  2 ،به ظاهر دین و امور یعنی شناختن قواعد و احکام ظاهري شـریعت  . علم1: ند ازا عبارت

به باطن و حقیقت دین و امـور کـه بیـانگر بعـد معنـوي و اخ�قـی و تعهـد و تهـذیب نفـس و          
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دوم  ). تصـور نشـود کـه معیـار    35: الف تا فیض کاشانی، بی( برخورداري از سلوك عرفانی است

عملـی فـیض و    ۀبـه نگـرش و سـیر    بـا توجـه   بلکه اخ�قی بودن استگاهی از اخ�ق یا آ صرفاً

دیـن و امـور را بسـی     باطن به یابیم که او علم درمی احیاء علوم دیناش به دیدگاه غزالی در  اشاره

حکمی و سـالک   بینش عرفانی فردي دانسته بلکه برخورداري از و تهذیب و عدالت برتر از اخ�ق

 لـه اسـت  یدگاه شـیخ اشـراق در خصـوص حکـیم متأ    آور دیارها یادین معداند. ا راه حق بودن می

فـیض کاشـانی،   ( »ینفـذ حکـم الفقیـه الجـامع الشـرائط      ...«عبـارت   ).20ـ19: 1377سهروردي، (

حکم  ،او بر جامعه ۀیعنی در زمان غیبت امام معصوم یا در شرایط فقدان سلط )247: 3جق، 1401

 معنـاي  بهرا حکم  واژۀ از فقهیان اینجا، هرچند برخی در. یا داوري فقیه جامع الشرایط متنفذ است

ع�وه بایـد دانسـت کـه اصـط�ح      هبرا بر حکومت نیز اط�ق کرد.  توان آن می ،اند قضاوت گرفته

الشـرایط   یعنی جـامع  ؛رساند می را مورد نظر اوهمان دو شرط کلی  ،الشرایط در نگاه فیض جامع

و  لـه تأ سـلوك معنـوي و  برخـورداري از  و  ،و جامعـه شناخت ظاهر و باطن دین، خـود فـرد   در 

    .عدالت نفسانی

دیـن   د که علم به باطن و ظاهریآ یمبر یکسان ۀب تنها از عهدیدر عصر غ ين امریچنبنابراین، 

سـلوك  شـرع در سیرو  مقـررات  بر تسلط بر دانش فقه و دیگر ع�وه بیان یا به باشندامور داشته و 

 براي تعیـین یـا   فیض مرجع مشخصی رامهارت یافته باشند. س نیز برهانی و عرفانی و تهذیب نف

تشخیص چنین عالمی مطرح نکرده است ولی ع�وه بر تکیه بر احادیـث بـه برخـورداري فـرد از     

  با علم حقیقی و توانایی و تعهد و... توجه دارد. صفات متعالی و معنوي همراه

از نظـر   عـج) (امام عصـر  غیبت عصر حکومت مطلوب: عادل س�طین)( پادشاهی حکومت .د

عت باشـند  یو شـر ظاهر و باطن دین  آگاه بهعالمان  ،س آنأاست که در ر یحکومت یض کاشانیف

سلطان عادل را مـورد  حکومت  يو ،بتیدر عصر غ چنین حکومتیط یل فراهم نبودن شرایدل اما به

ـ یوقـت،   پادشـاهان داند. لذا  سیاست فضیلت نزدیک می به را داده و آن قرار توجه پادشـاهان   یعن

رفتـه و اطاعـت از   یپذاس�می و حفظ ارکان دین  ، از باب حفظ نظامیاس�م ۀرا در جامع يصفو

 ۀدر جامعـ پادشاهان  ،به نظر او .)223: 1394جمشیدي، ( کنند ی�زم قلمداد م یو حت زیآنان را جا

 ؛کردند یرا اطاعت م یتن دولیکه چن یستیبا یقدرت را بالفعل در دست داشتند و مردم م ،یاس�م

ـ دل اسـت. ن یو تفرقه در اجتمـاع مسـلم   ینظم یآن مستلزم بکارشکنی و مخالفت در برابر  رایز ل ی

ـ ا يپادشاهان صفو حکومت ییدفیض براي تأ گرید  يمقتضـا  بـه  ين صـفو ین اسـت کـه سـ�ط   ی

و ت�ش آنـان   ن منوط ساخته بودندیاستقرار قواعد ملک را به استمرار د ،3»مانأن تویالملک والد«
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 همـو،  ؛66: ج1371 فیض کاشـانی، ( ه استان مسلمانان بودیدر م یم شعائر الهیتعظو  نیج دیترو

  ).  282 :د1371

بخـش سـعادت    بتواند تحقـق  ل کهحکومت مطلوب و ایدئا، یض کاشانینکه از نظر فیجه اینت

در عصر حضور یابد که  تحقق میفاضله  یشرع حقیقیاست یسدر قالب  ،دو جهانی باشد راستین

در گـردد. امـا    مـی  عملـی  ،از طریق پیامبران و امامان که هر دو برگزیدگان منصوص خدا هسـتند 

 انسـان دیـن و  آگاه به ظاهر و بـاطن  دانشمندان حقیقی دین که  ۀتنها از عهداین کار بت، یعصر غ

ضـرورتی   وانعن به عادلحکومت پادشاهی  ،باشدن ین امکانیچندر زمانی که  ید. ولیآ یمبرهستند 

ـ بامـردم  قائل است که پس  اجتناب ناپذیر مورد توجه او قرار گرفته است. اسـت  ید بـه اعمـال س  ی

ت بدهند و تـ�ش کننـد تـا بـه     یرضاعادل شوکت  ين ذیس�ط يسو جامعه از يو ضرور يویدن

 عملی و متحقق سازند يو ضرور يویدن هاي استیرا در کنار س ینید يها استیها س آن يهمکار

  .)223: 1394شیدي، جم(

    مرانحک .3ـ5

رکن اصلی قانون، حکومت  فاضله بر سه کاشانی سیاست اندیشۀ فیضنچه گذشت، در مبناي آ بر

هـا بـه سـعادت     حکومت رساندن انسانقانون و نهاد  هدف اصلی ،ع�وه هد. بشو و حکمران بنا می

خود اختصـاص  ه ب همی راحکمران جایگاه م ،سیاسی او ستین است. بر همین اساس در اندیشۀرا

نـوع   شناسی خـود از حکمرانـان بـه چهـار     به گونه فیض با توجه ،طور که گذشت دهد. همان می

نـد از: پیـامبران،   ا گونه حکمران است که عبـارت  حکومت توجه کرده است. پس او قائل به چهار

و قطب تحقـق   محور ترین امامان منصوص، عالمان دین و پادشاهان عادل. در واقع حکمرانان مهم

دارنـد کـه در   یی را هـا  ، و�یتاساسی هدف براي تحقق ایندر نتیجه آنان  ؛هستند فاضله سیاست

  :گیرد سه حوزه مورد بررسی قرار می

از منظـر فـیض    حکمـران  یف اساسـ یاز وظـا  یکی :و�یت تشریعی)( قانون الهی . حوزۀالف

افتن از آن و عمـل بـه   یـ  یهاست تا با آگاه انسان يبراو تفسیر و بیان آن  ین شرع و قانون الهییتب

ـ ا ).175 :ب تـا  فیض کاشـانی، بـی  ( ابندیدست و اخروي  يآن به سعادت ابد  ۀن رسـالت دربـار  ی

ـ از به استد�ل یدهد، چندان ن یه خبر میق الهیاز حقامنصوب از جانب خداست و  امبر کهیپ دارد. ن

کتاب منزل و کشـف   4لیوأاسرار نبوت و تکه  او صنان منصویز جانشیامبر نیپس از پ ،در نگاه او

پردازنـد. در عصـر    مـی ان مـردم  یدر م یاحکام الهتبیین به  ،است شان نهاده شدهیمبهمات آن نزد ا

پردازنـد. لـذا   ب ان مـردم یدر م یان احکام الهیب به باید عالمان حقیقی دین زینعج) (عصربت امام یغ
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ات اهـل  یزم است که با استناد به کتاب قرآن و روا� ،اند ه و عادلیکه فق یبت بر کسانیدر عصر غ

). 132 :د تـا  همـو، بـی  ( ان کننـد یـ مردم ب يفهمند برا یم یت تفقه نموده و آنچه را از احکام الهیب

ها گرفته شـود و هـم    شود که هم دین گسترش یابد و هم جلو بدعت تحقق این رسالت باعث می

عملی  رکن ترین تبیین آن مهم حفظ قانون و ر واقعد شریعت گردند. مردم متدین به قوانین دین و

  مطلوب فیض است.   فاضله و سیاست

گـر  ید یکـ ی فیض کاشانی : بر مبناي نگرشقضایی) و�یت( ن مردمیب یو دادرس قضاوت .ب

ان مـردم  یـ ان مردم است. قضاوت در میدر م ی، قضاوت و دادرسحکمران اراتیو اخت ها و�یتاز 

آنـان   ينان معصـوم و منصـوبان از سـو   یامبر و جانشـ یپ یعنیعالم به قضا،  تنها بر حاکمان عادل و

او  ن امـر مبـادرت ورزنـد.   یتوانند به ا یط میجامع الشرا يز تنها فقهایبت نیز است. در عصر غیجا

 :ق1401فـیض کاشـانی،   ( »فمع غیبته او عدم سلطانه ینفذ حکم الفقیه الجامع الشرائط« نویسد: می

او بـر جامعـه حکـم یـا      مام معصوم یا در شرایط فقـدان سـلطۀ  ر زمان غیبت ایعنی د ؛)247 ،3ج

اما فیض بـراي حکمـران نـوع چهـارم      در امور قضاوتی) متنفذ است.( داوري فقیه جامع الشرایط

    یعنی پادشاه عادل چنین و�یتی را برنشمرده است.

و  ین الهـ یان قـوان یـ و بتنهـا طـرح    پیـامبران  ۀفیوظفیض،  از نگاه :یاسیسو اقتدار  تیو� .ج

ـ ا يها تحقق و اجـرا  آن ییبلکه هدف نها ،داوري در بین مردم نیست ـ اازاسـت.   نین قـوان ی  رو نی

مردم) را فراتـر  مادي و معنوي  ياست و رهبریر( امامتهم ه) و یعینوبت تشر( رسالتفیض هم 

اند؛  رسالت نداشته که مقام امامت و یامبرانیپ چه بساسازد که  مطرح میداند و  یم محضاز نبوت 

 یق وحـ یبه طر یق الهیآنان از حقا) در نتیجه 225ـ224: 1394جمشیدي، ( اند یعنی تنها نبی بوده

اسـت در  یس ۀاقامـ اند ولـی   و اب�غ وحی بودهغ احکام یمور به تبلأمتنها  و افتندی یم یو الهام آگاه

 بـر دریافـت   ی از پیامبران عـ�وه برخ اما 5.اند نبودهو اجراي عملی فرامین اجتماعی وحی اجتماع 

  اند.   بوده مور اجرا و تحقق عدالت در زمین و عمل ساختن سیاست فاضلهوحی و اب�غ آن مأ

نیـز  و و�یـت سیاسـی   ع�وه بر مقام نبـوت از مقـام امامـت     ص)(امبر اس�میپ ،ضیف باوربه 

و به تصرف در امور آنـان  ت کرده یاعمال و�مردم  يویو دن ینیع امور دیبرخوردار بوده و در جم

امـت در  کلـی و فراگیـر   اسـت  یدر واقع، س). 165ـ164: ق1402فیض کاشانی، ( پرداخته است یم

اسـت  یس فـیض  در نگاهو اساساً  بوده ها آنف یارات و وظایاز اختامامت  داراي مقام پیامبرانزمان 

ـ  رایـ ز ؛روح است یب يمانند جسد ها آن جامعه در زمان حضور بدون شرع در عت یروح شـر  ینب

 ،همـو ( داند یروح م یمانند جسد ب ياست مجرد از شرع نبویاست؛ لذا سیعت روح سیاست و شر
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بیش از هرکسی  کمال انسانی وحی الهی و برخورداري از دلیل اتصال به زیرا آنان به ).349: 1358

ـ  ز بهیر نامبیپ نان معصومی، جانشضیف باوربه اند.  داشته را فاضله توانایی تحقق سیاست خـود   ۀمنزل

 ؛ زیـرا انـد  ن را بـر عهـده داشـته   یمنؤو عزت م يوین و مصلحت دنین و نظام مسلمی، زمام دامبریپ

 إلاحیسـ «ر معاش و معـاد آنـان و   یو تدب مردماهتمام بر امور  یمعن به» لیالل إلاسیس«ق یامامت از طر

ـ ن، امامان نیبنابرا .استته یاف تحقق میمردم  يازهایدر رفع ن یدعوت و جهاد و سع یعنی» النهار ز ی

این است که  اند. داشته ). بر مردم را بر عهده174: 1368، همو( »إلالرئاسإل العام« یاسیت عام سیو�

، 8ج: همـان ( دانـد  مـی یعنی رهبري عمومی مـردم  معناي ریاست عامه  در جایی بهرا فیض امامت 

1174(.  

بت امامان معصـوم  یدر عصر غ می راریاست عموعمومی یا ف یارات و وظایاختکاشانی ض یف

عـدالت   و سلوك معنوي و حکمتن عالم بوده و از ین دیداند که به احکام و قوان یم یاز آن کسان

هـا همـان    ، و آنباشند) دین داشته ظاهر و باطن به علم( برخوردار باشند یاخ�ق يایر سجایو سا

ـ «به  ها از آنمورد نظر فیض هستند که او  طیجامع الشرا يفقها ـ ا�نب إلورث  »بـان معصـوم  ینا«و » اءی

ت از یض اعمال و�یفباید دانست که  البتهکند.  یر میتعب )13: 1383همو،  ؛3 ،1ج ق:1401همو، (

یـا   ینید يها استیها قدرت انجام س داند که آن ی�زم و ممکن م ین را در صورتید يعلما يسو

متوجـه   ي، خطـر ینـ یاست دیس يو اجرا را داشته باشند و در صورت اقامهتشکیل حکومت توان 

ـ ید يهـا  اسـت یانجـام س  یین معنـا کـه چـون از سـو    یر افراد مسلمان نگردد. بـد یا سایآنان  از  ین

ر شود یده و ض�لت فراگیانت مضمحل گردیها د آن یلین بوده و در صورت تعطید يها ضرورت

: 1380خـالقی،   ؛50: 2ق: ج1401همـو،  ( گردنـد  یهرها خـراب گشـته و بنـدگان هـ�ك مـ     و ش

ـ ا يگر، عم�ً تصدید يسو اما از .)69ـ68  فـراهم نبـوده و   ي دیـن علمـا  يبـرا  هـا  مسـئولیت ن ی

ـ با یطین شـرا یض، در چنیفاز نظر  در نتیجه .حکومت در دست پادشاهان بوده است د علمـا بـا   ی

ت یـ ماار دارند، کنار آمده و با جلب نظر و حیرا در اخت يویو دن یاست عرفیکه سعادل پادشاهان 

ام ز در مقینعادل ن صورت، سلطنت یبپردازند که در ادر حد توان  ینید يها استیس ۀنان به اقامآ

ـ  يویو دن یاست عرفیس یعنی، معاونت شرع برآمده و افعال آن کامـل   یشـرع  اسـت یسا مردمان ب

سـمت   و در حد امکـان جامعـه بـه    )69: 1380 ،خالقی ؛175ب:  تا بی فیض کاشانی،( خواهد شد

  ست فاضله حرکت خواهدکرد.سیا

گـر  ید يهـا  برتـر نسـبت بـه انسـان     یبر مردمان مقام و منزلت و�یت سیاسی ،اندیشۀ فیض در

و در رفتـار  و فرمانروایـان   ن حاکمـان یبنابرا .است یت بزرگ الهیمسئولامانت و ک یبلکه نیست 
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هـا   آن ۀجمل ه ازاند ک موظف یف و حقوقیت وظایش به رعایت خویبا مردم تحت حاکمبرخورد 

  ر اشاره کرد:  یتوان به موارد ز یم

 يا انـدازه  بـه سوي حکمران  ازن حق یت ایرعاتحقق این وظیفه و  :اجتماعی تحقق عدالت .1

ـ   یمتعال از حقوق خود نسبت به بندگانش م يت دارد که خدایاهم هرگـز از حقـوق    یگـذرد، ول

بـر   یمتعـال  ياسـت کـه خـدا    ییوا�حاکمان با مردم از حقوق  يورز گذرد. عدالت یبندگانش نم

ـ پ یمتعال حتـ  ي، خدایض کاشانیر فیتعب حاکمان نهاده است. به ۀعهد نشـر   يامبران خـود را بـرا  ی

 تـا  بی فیض کاشانی،( ن مردمان قرار دادیتر ان عادلیم ها را از نان آنیعدل و داد برگماشت و جانش

ن جـز بـا   ی و سایر حکیمـان مسـلما  مورد نظر فیض کاشان تحقق سیاست فاضلۀ اساساً ).79الف، 

  جامعه ممکن نیست.   تحقق عدالت عمومی در عرصۀ

اسـتعدادهاي   یابد کـه  زمانی تحقق می سیاست فاضله: تعلیم و تربیتیا  پرورشو آموزش  .2

نتیجـه   یابد. در جانبه دست به توسعه و رشد همه تربیت و جامعه در اثر تعلیم و همردم شکوفا شد

نجـات   یگمراهـ  ب آنان است تا از جهـل و یدأم و تیتعل ،دوش حکمرانانبر  مردممهم حقوق  از

ختـه شـد   یکار برانگ نیا يامبران برایپ ،ضیف از نظر و سعادت را دریابند و راه آن را بپیمایند.ابند ی

 میبت امامان معصـوم، تعلـ  یها نهاده شده است. در دوران غ نان آنیجانش ۀامبران بر عهدیو پس از پ

تعلـیم و  اند تـا بـه    موظف دانشمندان دین و پادشاهان عادلد و ینما یم يهمچنان ضرورت یو ترب

    .)147: 1368 ،همو( و ارشاد مردم بپردازندتهذیب 

عـدالت، امنیـت و    تحقق سیاست فاضله در سـایۀ : و آسایش اقتصاديامنیت عمومی ن یمأت .3

ن یـ ض در ضـرورت ا یفگیرد.  یو نیازهاي اساسی جامعه صورت م آسایش مینتأ جامعه و توسعۀ

خداوند است و بـدن   يسو هر بیاز منازل انسان در س یا منزلی: دننویسد یمتحقق آن  لزوم وظیفه و

ـ   ،ا منـتظم نگـردد  یکه امر معاش او در دن ین راه است و مادامیاو مرکب ا او  ياهللا بـرا  یانقطـاع ال

 ینیخداوند قـوان  ،ورزند یاه اخت�ف من اسباب رفیبه ا یابیها در دست شود و چون انسان یسر نمیم

ـ له معـاش دن ین وسـ یان مردم اجرا کند تا بـد یت داد تا در میمورأامبر میرا وضع فرمود و به پ  يوی

    ).339ـ338: 1358 ،همو( ابدین وجه انتظام یها به بهتر انسان

 مـران: آل ع( یعنـی قـرآن کـریم    یک�م اله استناد بهکاشانی با  فیض: و تبادل نظر مشورت .4

را از وظـایف مهـم و اصـلی    هـا   از مردم و مشورت بـا آن حکمران  ینظرخواه )38شوري:  ؛159

اسـتظهار   يض بـرا یامبر با مردم از نظر فیو مشورت پ یخواهنظر این ارتباط، در. داند حکمران می

در  یمشاوره در امـور زنـدگ   ۀقیج سنت و طریب نفس دادن به آنان و ترویمردم، به ط يأنظر و ر
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حق باعث مشارکت مردم تحقق این  ).161ـ160: الف 1371 ،فیض کاشانی( ها بوده است ان آنیم

  د.شو میو ایجاد اعتماد دوجانبه میان حکمران و مردم 

 سیاست فاضله در درون جامعه، فیض کاشانی بر اموري چون تحققبا توجه به نقش مردم در 

: 1383 فـیض کاشـانی،  ( اجـب اسـت  و مـردم  هـا بـر   اطاعـت آن  کـه بر حـق   حکمرانانشناخت 

 معصـوم و عالمـان   حقیقی یعنی پیامبران و امامان فرمانروایاناز  يرویپاز سوي مردم،  )184ـ183

کیـد  تأ انکمرانـ ح يبـرا  یرخـواه یخنصح و  و )86ـ84 :1380خالقی، ( و پادشاهان عادلراستین 

و مـردم و   حکمرانـان  بـۀ وظایف دوجان . با تحقق این)112ـ102، 4ج :1383فیض کاشانی، ( دارد

ع�وه در اندیشـه و نگـرش    هگردد. ب می فاضله ممکن است که تحقق سیاستایجاد اعتماد متقابل 

جانبـۀ مـردم بـوده و     پیامبر و امام) الگوي کامل و همـه ( ویژه حکمرانان معصوم هب ،فیض حکمران

ن در مسیر فضیلت گردند و بقاي جامعه و رشد و کمال آ فیض الهی در زمین محسوب می واسطۀ

الهی یا کتـاب) و   شرع( رو حکمران در کنار دو رکن قانون ازایندارد.  به آنان وابستگی تام و تمام

  شود.   می آن قلمداد ین رکن سیاست فاضله و موتور محرکۀتر مهم ،امامت یا و�یت

 گیري  نتیجه. 6

گرش قرآنی و حدیث و جهان اس�م، یعنی ن سه نگرش عمدۀمتأثر از  یض کاشانیفمحسن محمد

و عرفـان   م�صـدرا و جه نصیرالدین طوسی او خوسینا  ابن ،فارابی ک�م اهل بیت، حکمت سیاسی

مکتب اهل بیـت   خاصی بهدلبستگی تردید  بدون ،باور و نگرشدر  او است. بزرگانی چون حافظ

سیاسـی   تثبیـت قـدرت فکـري و   خویش در پی  ۀشرایط زمان با درك همین مبنا، بر. داردعصمت 

  است.   اس�م حقیقی عنوان به تشیع

مثابـۀ کـنش و    بـه  یابد و هم می جایگاه مهمی اندیشۀ فیضسیاست در راستاست که  در همین

ایـن   بـر شـود.   مـی  دیـده کمال و ابزار تحقق سـعادت   وسیلۀ و هم چونانراه و روش  ۀمثاب هم به

اسـت کـه    محـور  لتفضـی  سیاست مورد نظر و مطلـوب او سیاسـت فاضـله یـا سیاسـت      ،اساس

اسـت را  یساو  ،نتیجه دراست.  دنیا و آخرت ۀکنند مینو تأ گیري آن سعادت راستین اخروي جهت

ر یخ سمت ا بهه آن هدایتها و  آن یت کمالیدن به ص�حیها در جهت رس ت انسانیس و تربیتسو

دن بـه آن  یرسـ  يکه بـرا  ینش خود از کمالیآفر يو معتقد است انسان در ابتدا داند می و سعادت

ت یدن بـه صـ�ح  یباشـد کـه او را در رسـ    یاسـت یرو واجب است س نیااست. از یخلق شده، خال

محـروم خواهـد    یمـ ئم دایمانده و از نع یباق تیوانیح ۀو گرنه در همان رتب ت کندیترب اش یکمال

  بود.  
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 که عالم ملک را در خدمت عالم ملکـوت  یاستیسدانسته؛  یاست شرعیساو چنین سیاستی را 

تنهـا بـه حفـظ     عرفیاست یسکه  حالیدر. دهد میمتعال سوق  يخدا يسو ا را بهه درآورده، انسان

اسـت بـه   ینسبت س این نگاه، درپردازد.  یها م انسان نیازهاي مادي و رفاه مینأو ت ياجتماع ضرور

 .است بدون شرع ناتمام اسـت یس ض،یف در نگاهن یبنابرا .جسد است به روحنسبت  ۀمنزل شرع، به

 :نـد از ا شـود کـه عبـارت    می رکن اساسی تشکیل مطلوب مورد باور فیض از سه و سیاست فاضله

بـراي   قانون پس آید. به سامان نمیبدون قانون سیاست  ،او ۀدر اندیشقانون، حکومت و حکمران. 

 همچنـین اسـت.   یض، همان شـرع الهـ  ین قانون از نظر فی�زم است و او مدینه  اجتماعمدیریت 

ـ یـی عتدارد.  حکمـران) ( يمجـر تشکی�ت یعنی حکومت و از به ین اجرا شدن ياقانون بر ن ین چن

  است. یلطف اله يمقتضا به نیز یانیقانون و مجر

انـدازه ضـروري اسـت کـه      د. پس حکومت همانشو حکومت ممکن نمی قانون جز باتحقق 

ـ  فاضله به سائس در سیاست فرمانروا یا یا اما حکمرانقانون.  قطـب بـوده و نقـش    محـور و   ۀمثاب

ـ     اساسی را در تدبیر او  ،عـ�وه  هجامعه، حفظ و بسط شریعت، هـدایت و نگهبـانی مردمـان دارد. ب

 از سیاسـت و  ضیفـ اسـاس   ایـن  فیض الهی بر بشر. بر برتر براي همگان است و واسطۀاي  هاسو

م عـال  ،حکومـت عصـمت)  ( عصومامام م ،يحکومت نبوپیامبر با رسالت تحقق  ۀچهارگان سائسان

حکومـت  ( پادشـاه عـادل   جـامع الشـرایط) و   فقیه مهذب و بیدار( برخوردار از ظاهر و باطن دین

 سیاسـت  یـد دارد و مؤ فیض اصالت در نگاه آنچه ،فاضله برد. در تحقق سیاست نام می )پادشاهی

امـام، حکمرانـی    است. اما در عصـر غیبـت   (ع)معصوم و امام (ص)حکومت پیامبر ،شرعی است

ـ  نبود آن حکومت پادشاهی عادل به الشرایط دین و در صورت جامع عالم متعهد و  ضـرورت  ۀمثاب

او قائـل اسـت    . در همین راسـتا استناپذیر  فظ شریعت اجتناببراي بقاي جامعه و تدبیر آن و ح

ـ   حکومت حقیقـی در جهـان   بـن   عنـی حضـرت حجـت   ی دسـت آخـرین امـام معصـوم    ه تنهـا ب

    .شود می عج) محقق(الحسن

  

  ها نوشت پی

ایـن   .)59م: 1995(فـارابی،   »فهذه فضیله فکریـه مشـوریه  «نویسد:  دربارۀ این نوع فضیلت می. ابونصر فارابی 1

  یا شورایی است. ر از مشوریه یا مشوري همان مشورتیپس منظو فضیلت فکري مشوري یا مشورتی است.

فظ شیرازي و در وصف امـام  حا دیواندیوانی است که فیض کاشانی آن را به تبعیت از  شوق المهديکتاب . 2

  . ع�وه او، دیوان اشعار دیگري نیز دارد ه(عج) سراییده است. برعص

  (حکومت) با هم هستند و از یکدیگر جدایی ندارند. این نقل مشهوري است. . یعنی دین و پادشاهی3
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مـتکلم   یمقصود واقعـ  مراد و انیک�م، ب لیتأوبیان معناي حقیقی آیات است.  ،ویل در نگاه فیضأ. منظور از ت4

ـ قـرآن متـرادف و از ا   ریواژه را با تفس نیقدما ا. پنهان لفظ است يو آشکار کردن معنا ریتفس قیاز آن، از طر  نی

خـاص   یاتیـ خ�ف ظاهر دانسته، آ يمعنا آن را به نی. اما متأخردانستند یم لیتأو يقرآن را دارا اتیتمام آ يرو

  .کنند یم یمعرف لیتأو يرا دارا

مور تبلیـغ  شـده و مـأ   مـی  نبی فقط از حقایق الهی به طریق وحـی ملهـم   ،اه برداشت شده که در نگاه فیض. گ5

جمله فـیض   ازکه این برداشت با نظر امامیه و  ) درحالی66ـ65: 1380وحی نبوده است (خالقی،  ام و اب�غکاح

ه دسـت خـود نبـوده    فرامین وحی ب مور اجراي عملیا مقام امامت و رهبري نداشته و مأه انطباق ندارد بلکه آن

  اند.  آور) بوده کننده) و نبی (خبررسان و پیام ولی مبلّغ (تبلیغ
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