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پیشگفتار
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حکمت و حکومت نوشته زنده ياد مهدي حائري يزدي تا کنون در ايران امکان انتشار
نیافته است .اين کتاب زير نظر نويسنده براي نخستین بار در سال )۸۳۳۱( ۸۷۳۷
توسط انتشارات شادي در لندن منتشر شده است.
در شهريور  ۸۷۱۱متن کامل کتاب حکمت و حکومت توسط موج آزادي در سلسله
«مجموعه نظريه هاي جنبش سبز ايران ( »)۸در فضاي اينترنت منتشر و مورد استقبال
قرار گرفت .در پیشگفتار موج آزادي چهار نکته آمده است:
اول .اين کتاب بیرون از کشوردر دسترس است و از هموطنان خارج از ايران
درخواست می کنیم که آن را از ناشرش تهیه فرمايند .اما چون در ايران امکان خريد
کتاب وجود ندارد با پوزش از ناشر محترم اين کتاب صرفا براي استفاده در ايران
روي اينترنت منتشر می گردد.
دوم .در اين نسخه ضمیمه اي صد صفحه اي هم افزوده شده که در نسخه شادي نبوده
است .اين ضمیمه مجموعه مناظره قلمی مهدي حائري يزدي با عبداهلل جوادي آملی در
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مورد واليت فقیه و حکومت اسالمی است که در سه شماره نخست مجله حکومت
اسالمی فصلنامه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري منتشر شده است.
سوم .در ابتداي کتاب خالصه اي از زندگی نامه علمی مهدي حائري يزدي با کمی
تغییرات به نقل از کتاب «سیاستگری و سیاست اندیشی ،زندگی و فکر سیاسی»
نوشته مسعود رضوي آورده شده است.
چهار .به دلیل عجله در حروف چینی متن ،ممکن است اغالطی در آن راه يافته باشد
که به اين وسیله از خوانندگان پوزش می خواهیم.
اينك به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت مهدي حائري يزدي ويرايش سوم
کتاب فوق در فضاي اينترنت منتشر می شود ،در اين مجال به متن چاپ لندن
دسترسی نبود لذا نسخه کتاب به روايت موج آزادي عینا در اينجا آورده شده است (از
صفحه  ۸تا  ،)۱۱۳با تشکر از اقدام ارزنده دوستان ناشناس موج آزادي .معرفی حائري

يزدي هم عینا از نسخه قبلی نقل شده است .گفتنی است که کتاب حکمت و حکومت
پانزده سال قبل از جنبش سبز منتشر شده است و نظر نويسنده اين کتاب لزوما با
رهبران نمادين جنبش همخوانی ندارد ،لذا کتاب در اين ويرايش صرفا به نام خود
نويسنده منتشر می شود .به اين امید که در فرصتی فراخ تر نسخه مصححی از اين کار
ماندگار به شکل قانونی در ايران منتشر شود.
اما عالوه بر متن کتاب هفت مقاله از مجله حکومت اسالمی (فصلنامه دبیرخانه مجلس
خبرگان رهبري) در ارتباط مستقیم با اين کتاب به عنوان پیوست عینا به ضمیمه
کتاب منتشر می شود (مجموعا در  ۸۱۷صفحه) ،دو مقاله به قلم خود نويسنده و پنج
مقاله در نقد آن .مقاله نخست نقد عبداهلل جوادي آملی بر حکمت و حکومت است
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البته بدون ذکر نام نويسنده و کتاب! در صدر نخستین شماره مجله حکومت اسالمی.
اين مقاله شش ماه قبل از آن با اين مشخصات منتشر شده بود« :بحثی پیرامون واليت
فقیه» ،روزنامه همشهري ،شماره ۷ـ۱۱ ،۳۴۸ـ ۱۳فروردين  .۸۷۳۱حائري يزدي به
اختصار اين نقد را پاسخ گفت .پاسخ جوادي آملی تحت عنوان نقد نقد همزمان با نقد
حائري يزدي در شماره دوم مجله منتشر شد .حائري بار دوم مشروح تر نقد جوادي را
پاسخ داد .مجله در شماره سوم نقد دوم حائري را همراه با پاسخ جوادي منتشر کرد .اما
مش خص بود که نقد مبنايی حائري يزدي نافذتر آن بوده که پاسخ جوادي آملی از پس

آن برآيد .در شمارههاي بعدي مقاالت ديگري در اين مجله در نقد حکمت و
حکومت حائري يزدي منتشر شد ،که تنها دو مورد از آنها در پیوست اين کتاب
آورده شده اند .يکی مقاله سیدکاظم حسینی حائري در پائیز  ۸۷۳۱و ديگري مقاله
محمدهادي معرفت در بهار  ۸۷۳۳که هر دو بعد از وفات نويسنده منتشر شده اند.
گفتنی است که تحلیلی فشرده از کتاب حکمت و حکومت در دو کتاب زيراز جمله
مواردي هستند که در ايران در تبیین ديدگاه سیاسی مهدي حائري يزدي در حکمت و
حکومت منتشر شده اند:
 محسن کديور ،نظریه های دولت در فقه شیعه ،نظريه نهم :وکالت مالکان شخصیمشاع؛ تهران ،نشر نی.۸۷۳۱ ،

 علیاکبر کمالی اردکانی ،دولت انتخابی اسالمی و مردمساالری :بررسی آراء شیخمحمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی؛ تهران :کوير.۸۷۱۷ ،
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اما ممنوع االنتشار بودن کتاب حکمت و حکومت باعث نشده که کتابی در نقد آن

منتشر نشود! بعد از درگذشت نويسنده تا کنون سه کتاب مستقل در نقد حکمت و
حکومت به شرح زير در ايران منتشر شده است:
 حسن ممدوحی ،حکمت حکومت فقیه :پاسخ به شبهات در مورد حکومت دینی،قم ،حوزه علمیه قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،مرکز انتشارات.۸۷۳۱ ،ص .۱۱۱
 حکومت حکیمانه :نقد نظریه حکمت و حکومت ،برگرفته از درسهاي محمدمومنقمی؛ تدوين و نگارش محمدمهدي بهداروند ،قم :نهاد نمايندگی مقام معظم
رهبري در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف۸۳۴ ،۸۷۳۷ ،ص( .ويرايش نخست :قم ،صبح
میثاق)۸۷۱۴ ،

 داود مهدويزادگان ،کدام حکمت ،کدام حکومت؟ تامالت انتقادی بر کتابحکمت و حکومت ،تهران ،امیرکبیر ۱۸۱ ،۸۷۳۱ ،صفحه.
الحمدهلل رب العالمین
م.ک.
 ۷۱تیر ۷۵۹۳
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زندگینامه مختصر نویسنده
فقیه و فیلسوف بزرگ ،آيتاهلل دکتر مهدي حائري يزدي ،عرفان و علوم نقلی و عقلی
را در محضر استادان بزرگ حوزههاي تشیع ،آيات عظام آيتاهلل خمینـی ،آيـتاللّـه
احمد خوانساري ،میرزا مهدي آشتیانی ،آيتاللّه بروجردي و آيتاللّـه کـوهکمـرهاي
فراگرفت .وي پس از دريافت درجهي اجتهاد مدتی در دانشگاه تهران تدريس کرد و
سپس به عنوان نمايندهي آيتاهللالعظمی سید حسین طباطبايی بروجـردي بـه آمريکـا
هجرت کرد و مدارج تحصیل در فلسفهي غرب را تا سطوح بسیار عالی طی نمود.
دکتر حائري يزدي  ،دورهي لیسانس را در دانشگاه جورج تاون ،فـوق لیسـانس را در
هاروارد و دکتري را در دانشگاه میشیگان و تورنتو با درجهي ممتاز به اتمـام رسـاند.
رساله ي دکتري ايشان با عنوان «علم حضوري» اصـول معرفـت شناسـی در فلسـفهي
اسالمی ( )The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy, Knowledge by Presenceيکـی
از کتب برجسته در موضوع خود است کـه طـی  ۳سـال و بـا نظـارت چنـد تـن از
بزرگترين استادان فلسفه در غرب نگاشته شد و با اين رساله به اخذ درجهي دکتـري
در رشتهي «فلسفهي آنالتیك» نايل شد.
دکتر حائري يزدي ،در طول عمر پربرکت خود در دانشگاهها و مؤسسـههـاي علمـی
مختلف به تدريس پرداختند؛ از جمله:
ذ
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 -۸تدريس الهیات و فلسفه در دانشکدهي الهیات دانشگاه تهران که در خالل سـالهاي
 ۸۷۴۴الی  ،۸۷۴۱فلسفه ابن سینا و صـدرالمتللهین را بـراي شـاگردان خـود تـدريس
میکردند.
 -۱تدريس فلسفهي اسالمی در مدرسهي سپهساالر (شهید مطهري)
 -۷تدريس در «مرکز تحقیقات اديان جهانی» وابسته به دانشـگاه هـاروارد در طـول
سالهاي  ۸۳۱۴و ۸۳۱۱
 -۴تدريس فلسفه اسالمی و ادبیات فارسی در دانشگاه مك گیل در سالهاي  ۸۳۱۳تـا
۸۳۳۸
 -۱تدريس فلسفه و فقه اسالمی در دانشگاه میشیگان در خالل سالهاي  ۸۳۳۸و ۸۳۳۱
 -۱تدريس ادبیات فارسی  -تاريخ بیهقی  -در دورهي فوق لیسانس دانشگاه تورنتو در
سالهاي  ۸۳۳۴و ۸۳۳۱
 -۳تدريس در مؤسسه تحقیقات قرون وسطی وابسته بـه دانشـگاه تورنتـو بـا عنـوان
«تعلیمات بنیادين فلسفهي بوعلی سینا» در خالل سالهاي  ۸۳۳۱و .۸۳۳۱
 -۱تدريس در دانشگاه جورج تاون با عنوان »مبادي عناصر الهی در جوامع اسـالمی»
در سال .۸۳۳۳
 -۳تدريس در دانشگاه تورنتو در زمینه فلسفه اخالق در سالهاي  ۸۳۳۳و .۸۳۱۳
 -۸۳تدريس فلسفه و توابع ايـن علـم در دانشـگاههاي دولتـی نیويـور  ،دانشـگاه
آکسفورد ،دانشگاه مونترال کانادا ،انجمن حکمت و فلسفه ايران و تـدريس در منـزل
خويش براي دانشجويان دکتري و دانشپژوهان ويژه.
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 -۸۸عضويت در «مؤسسه جهانی فلسفه اخالق» و مؤسسات علمی ديگر و شـرکت و
ايراد سخنرانی در دهها سمینار و همايش علمی در ايران ،آمريکـا و منـاط مختلـف
جهان.
آثار استاد
در ادامه مروري بر آثار دکتر مهدي حائري يزدي مینمايیم:
الف -هرم هستی
حائري «بحث هستیشناسی را دانش برترين و برترين دانشـهاي انسـانی» بـه معنـاي
«فراگیرترين» دانشها به لحاظ خصوصیت مفهوم وجود میدانست .ايشان به بخشبندي
ويژهاي در مسئله هستی قائل بودند که عبارت بود از « اطـالق قسـمی » و « اطـالق
مقسمی » .در اين زمینه « وجود مطل » و « مطل وجود را متمايز از يکديگر دانسته
و بر مبناي اين شناسايی ،معتقد بود که بسیاري از مشکالت فلسفه شرق و غرب آسان
شده و راه انديشه هستی را براي استنباط و در

واقعیت يکتايی هستی هموار سـاخته

است .وي میگويد« :از روي همین تفاوت تحلیلی است که ما در فلسفه خـود توفیـ
يافته ايم «فرد بالذات» هستی را در میان همین واقعیتهاي عینی و تجربی عالم با حواس
ظاهري خود دريافت کنیم و از طري همین پديدههاي طبیعی و عینی به کـل هسـتی
که در هرم هستی ترسیم يافته است رهنمون گرديم».
استاد معتقد بود که مراتب متفاوت هستی در هرم انتولوژيك توحیدي ايشان ،در عین
اختالف و کثرت و گوناگونیها و میناگريهاي ظهور و تجلیات از يکسو ،و اختالف در
شدت و ضعف و پیشی و پسی از سوي ديگر ،همه از يك وحدت ناگسسـتنی و ايـن
همانی عینی و تحققی سرچشمه میگیرد.
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تئوري هرم هستی ،بخش ويژهاي از تز دکتراي استاد فقید بـوده اسـت کـه در رشـته
فلسفه آنالتیك در دانشگاه تورنتو کانادا دفاع شده و با تحسین فراوان از سوي اسـاتید
بنام فلسفه با درجه ممتاز پذيرفته شده است .تئوري هندسی هـرم هسـتی و انتولـوژي
توحیدي زيربناي تمام تئوريهاي ديگر استاد در مباحث جهانشناسی و جامعه شناسی و
حقوق بشر و انسانشناسی و سیاست مدرن و مباحث نفس است و لذا از اهمیت بنیادي
در میان آثار استاد برخوردار میباشد.
ب -آگاهی و گواهی
اين کتاب  ،ترجمه و شرح انتقادي رساله تصور و تصدي صدرالدين شیرازي است که
ضمن نقد نظريههاي صدرالدين ،ديدگاهها و تئوريهاي تلسیسی و بديع اسـتاد حـائري
درباره دو موضوع مهم «تصور» و «تصدي » که در مبحـث «علـم» و فلسـفه مطـرح
میشود ،بیان شده است.
درباره محتواي اين کتاب به اجمال می توان گفت که مقوله علم در فلسفه اسـالمی در
ابواب و فصول مختلف مورد بررسی قرار میگیرد .گاه در علمالنفس و گاه در مبحـث
مقوالت به عنوان يکی از اقسام کیف نفسانی و گاه در وجود ذهنی به عنوان نحـوه و
نشئهاي از وجود از تقسیمات اولی علم ،تقسیم آن به تصور و تصـدي و بـه تعبیـر و
ترجمه مرحوم استاد حائري «آگاهی و گواهی» است« .تصور» عبارت است از علم و
ادرا

ساده بدون حکم «تصدي » معرفتی است که بنا به رأيی همراه حکـم اسـت و

بنا به رأيی ديگر همان حکم و اذعان است :مرحـوم حکـیم صـدرالمتللهین شـیرازي
رسالهاي موجز و مختصر در اين زمینه نگاشته است با عنوان التصور و التصدي که بـه
مسائل و مشکالت مربوطه پرداخته و مرحوم استاد حائري يزدي آن را به فارسی روان
و شیوا برگردانده و حواشی و تعلیقات ممتع و شرح و نقد عالمانهاي بدان افزوده است.
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مترجم محق عالوه بر آنکه قدرتمندانه وارد عرصه کارزار فکري و عقل آزمايی شده
و به نقد آراي حکیم صدرالمتللهین در رساله مذکور پرداخته ،چنان که خود به گونـه
يك فیلسوف صاحب دستگاه فکري خاص به حل مشکالت و رفـع معضـالت همـت
گماشته است.
اين کتاب از سوي انجمن حکمت و فلسفه در سال  ۸۷۱۳براي نخستین بار طبع گرديد
و سپس مجدداً از طرف مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی چاپ و منتشر گرديد.
ج -کاوشهای عقل نظری
کاوشهاي عقل نظري  ،يك دوره مفصل و تحقیقی فلسفه اسالمی اسـت کـه بـه اهـم
موضوعات و مسائل فلسفه اسالمی پرداخته و استاد فقید ،پس از فراغـت از تحقیـ و
بحث ،آنجا که وضع مطاب با طبع افتاده ،به مقايسه و تطبی پرداخته است و سـخنانی
از ديگران يا به عنوان مواف يا در جهت مخالف آورده است و سپس بـا همـان روش
تحقیقی در اين سخنان اجتهاد و بررسی کرده است .اين کتاب که مقدمهاي مفصـل و
مبسوط تحت عنوان «نیم رخی از فلسفه کنونی اسالمی» دارد مشتمل بر چهارده فصـل
است و نويسنده در فصل نخست و مباحث روش شناسی نظیر :موضـوعات  ،مبـادي ،و
مسائل علوم پرداخته؛ در فصل دوم فلسفه را تعريـف و تقسـیمات آن را برشـمرده و
سپس در فصل سوم به بررسی در باب فلسفه به معناي خاص کلمه ،يعنی علم اعلی يـا
متافیزيك روي آورده است.
در فصل چهارم« ،هستی» به مثابه موضوع فلسفه اولی مورد مطالعه و تحقی واقع شـده
است و در فصول بعدي امهات مسائل فلسفه اسالمی نظیر مفهوم و مصـداق ،اشـترا
لفظی و مفهومی وجود ،تشکیك وجود ،اصالت وجود و ادله آن ،وجود رابط و رابطـی
و مبحث علم و اتحاد عاقل به معقول با نظري اجتهادي و تحقیقی مورد بحث و بررسی
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قرار گرفتهاند .فصل سیزدهم که از جذابترين و مفیدترين بخشهاي کتاب اسـت بـه
خداشناسی تطبیقی اختصاص يافته و در نهايت در فصل پايانی يعنـی چهـاردهم يـك
ترمینولوژي محققانه فلسفی در ايضاح برخی مصطلحات فلسفی همچـون عقـل  ،علـم،
حیثیات ،حد ،تصور و ...آمده است.
کتاب ياد شده چند بار از سوي دانشگاه تهران ،شـرکت سـهامی انتشـار و انتشـارات
امیرکبیر به طبع رسیده است .نگارش کتاب بنا به تاريخ ذيل مقدمه در آخر مردادمـاه
سال  ۸۷۳۴پايان يافته است.
د -کاوشهای عقل عملی
میان فلسفه اخالق و قواعد اخالقی تفاوتی بنیادي هست که مسائل و مباحـث آنهـا را
کامالً از يکديگر جدا میکند .اولی شناخت برتر اخالق و به اصطالح فرااخالق اسـت
که معموالً از آن به عنوان فلسفه اخالق ياد میشود و ديگري شناخت احکام و معیارها
و قواعد دستوري اخالق است که از گذشته آن را علماالخالق میگفتهاند.
البته بايست متذکر شد که مباحث فلسفی اخالق يعنی آنچه اصـطالحاً فلسـفه اخـالق
نامیده میشود خود به دو بخش مجزا اما کامالً مرتبط تقسیم میشود .يکی فلسـفه علـم
اخالق است که معرفتی درجه دوم به شمار رفتـه و از مبـادي تصـوري و تصـديقی و
روشهاي علم اخالق بحث و گفتگو میکند و ديگري نگاهی فلسفی بـه خـود اخـالق
است و به اصطالح می توان آن را بعدالطبیعـه اخـالق نامیـد و معرفتـی درجـه اول و
معطوف به حقاي و ارزشهاي اخالقی است.
کتاب شريف کاوشهاي عقل عملی که موضوع مباحث مطرح شده در آن »هسـتیهاي
مقدور است که عوارض ذاتی آن خوبیها و بديهاي اخالقی و درسـتیها و نادرسـتیها و
مسئولیتها و بايستیهاست» به هر دو شاخه فلسفه و اخالق می پردازد اگر چه تفکیکـی
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دقی میان دو حوزه صورت نگرفته است .نگارنده به طريقی ابداعی و شیوهاي منحصـر
به فرد در میان اساتید متقدم فلسفه اسالمی به بحث فلسفی پیرامـون اخـالق و بايـد و
نبايد می پردازد و در نخستین بخش که »طرح مسئله» است پرسش يا شـبهه معـروف
هیوم را داير برگسست منطقی میان هستیها و بايستیها طرح و ايضاح کرده و سپس در
بخشهاي ديگر با تالشهاي فلسفی مبتنی بر سنت فکري فلسفه اسالمی و بـا توجـه بـه
میراث فکري فلسفی مغرب زمین میکوشد موضع خويش را بـه عنـوان اسـتاد مسـلم
فلسفه اسالمی در برابر مشکل و مسئله مزبور بیان دارد.
عناوين فصول مختلف کتاب عبارتند از :آنتولوژي بايسـتی و اسـتی ،منطـ صـورت
بايستیها و استیها ،منط ماده بايستیها و استیها و در نهايت بحثی از متون کالم اسالمی.
در بخش پايانی نويسنده بحثهاي کالمی متکلمان متقدم مسـلمان را پیرامـون حسـن و
قبح و عدل به نحوي تحلیلی و محققانه بررسی و نقادي کرده اسـت .کتـاب در سـال
 ۸۷۱۸منتشر شده است.
ه -علم کلی
علم کلی يا فلسفه مابعدالطبیعه نخستین تللیف استاد است که نخستین بار در ارديبهشت
ماه سال  ۸۷۷۱در قم و سپس از سوي دانشگاه تهران و پـس از آن از طـرف انجمـن
حکمت و فلسفه و آخرين بار در سال  ۸۷۳۱از سوي نشر فاخته منتشر گرديده اسـت.
اين اثر در بردارنده بحثهاي استاد در مقوالت فلسفی مهم فلسفه کالسیك اسالمی؛ نظیر
اصالت وجود ،وجود ذهنی ،اتحاد عاقل و معقول ،بحث امکان و حدوث و قدم ،وحدت
و کثرت و ...است.
علم کلی با مقدمهاي در باب «فايده فلسفه» آغاز می شود و اينکه «انسان چه نیاز ذاتی
و طبیعی به فلسفه دارد تا در راه به دست آوردن آن بذل جهد و صرف وقت نمايـد».
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در جواب اين پرسش و سؤاالت ديگر ،استاد میکوشد تا همچون » بعضـی متفلسـفین
معاصر سخنان دراز که احتمال گزافگويی در برداشته باشد» به میان نیاورد .بلکـه در
سخنی کوتاه میفرمايد« :اگر به راستی فلسفه ،از حقیقت در هر مرتبه و به هر صورتی
که هست بحث میکند و ماهیت آن در

حقیقت است پس ديگر راهی براي انکـار

آن متصور نیست؛ زيرا انکار فلسفه ،محصولی از انکار در

و حقیقت خواهد بـود در

حالی که ،نه حقیقت قابل انکار است و نه در  ،و نه تعقـل را کـه هسـته مرکـزي
بشريت و فصل ممیز او از ساير حیوانات است میتوان تعطیل نمود».
«علم کلی» اثري جامع به زبان فارسی استوار است که در مجموع بهتـرين کتـاب در
موضوعات مختلف فلسفه کالسیك اسالمی است که در زمان ما نگاشته شده است و به
نظر می رسد مدخلی بسیار قابل اعتماد براي پژوهندگان فلسفه کالسیك اسالمی و فهم
موضوعات و سرفصلهاي اساسی آن باشد .اين اثر در بسیاري از مراکز و دانشکدههـاي
فلسفه ،يکی از کتب و منابع درس فلسفه اسالمی میباشد.
و -متافیزیك
کتاب متافیزيك  ،مجموعه ده مقاله فلسفی و منطقی مرحوم استاد حائري يزدي اسـت
که از سال  ۸۷۴۳تا  ۸۷۱۳در نشريات مختلف به طبع رسیده .مقالـه نخسـت مقالـهاي
است که در دو قسمت و در دو شماره مجله انديشههاي نـو در علـوم انسـانی منتشـر
گرديده است .عناوين مقاالت بعدي :خداشناسی برتر  ،آنتولوژي توحیدي چیسـت؟ و
برهان صديقین است.
اين سه مقاله قسمتی از درسهاي مرحوم استاد در دانشکده الهیات دانشگاه تهران اسـت
که ابتدا در مجله سروش و سـپس بـه صـورت کتـابی تحـت عنـوان روش راسـتین
يکتاشناسی يا آنتولوژي توحیدي منتشر شده است.
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مقاله «خدا در فلسفه کانت»  ،متن سخنرانی مرحوم استاد در دانشـگاه اسـت کـه در
شماره  ۷۱-۷۱مجله مقاالت و بررسیها (نشريه دانشکده الهیات دانشگاه تهران) منتشـر
گرديده.
«وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا» متن سخنرانی مرحـوم اسـتاد در کنگـره بـوعلی
است که در سال  ۸۷۱۳برگزار شد .اين مقاله در مجموعه مقاالت کنگره هـزاره ابـن
سینا از جانب يونسکو منتشر شد.
رابطه میان وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا مقالهاي است کـه بـراي يادنامـه اسـتاد
شهید مرتضی مطهري نگارش شده است .امکام عام ،نقدي اسـت بـر برخـی حواشـی
مرحوم عالمه طباطبايی قدس سره بر اسناد صدرالمتللهین .اين مقاله در مجله دانشـکده
ادبیات ،زمستان  ۸۷۴۱منتشر شده است.
موجبه سالبۀالمحمول چیست؟ و قضیه و علم تصديقی ،پاسخهاي ديگري هستند که بـا
پاسخهاي مرحوم عالمه طباطبايی به نقد فوق الذکر داده شده .الزم به يـادآوري اسـت
که در مجموعه متافیزيك دو مقاله از مرحوم عالمه طباطبايی تحـت عنـاوين «بحثـی
درباره امکان» و «قضیهاي به نام موجبه سالبۀالمحمول » نیز مندرج است.
کتاب متافیزيك در آذرماه  ،۸۷۱۳به کوشش آقاي عبداللّه نصري  ،از سـوي نهضـت
زنان مسلمان چاپ و منتشر شده است.
ز -حکمت و حکومت
فلسفه سیاسی دکتر حائري يزدي و تحلیل جامع نظري ايشـان در سیاسـت در کتـاب
حکمت و حکومت مندرج است و تز معروف ايشان مبنـی بـر اشـتقاق حکومـت از
حکمت و نه حکم (به ضم حاء) در اين کتاب تحلیل شـده اسـت .همچنـین تئـوري
وکالت و مشروعیت دموکراتیك نیز در ضمن همین اثر ارائه شده که واجد نقـدهايی
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وثی بر نظريات دموکراسی غربی  ،از جمله ديدگاههاي ژان ژا

روسـو و ديگـران

میباشد .حکمت و حکومت در سال  ۸۳۳۱در کشور انگلستان به زبان فارسـی منتشـر
شده است.
ح -رسالهای در علم حضوری
اين کتاب ،رساله دکتراي استاد فقید بوده که در سال  ۸۳۳۱بـا نظـارت چنـد تـن از
استادان برجسته فلسفه غرب در دانشگاه تورنتو کانادا نگاشته شده است .ايـن اسـتادان
عبارتند از پروفسور فرانکنا ،پروفسور ساوان ،پروفسور اشمیتز ،پروفسـور استیونسـن،
پروفسور النگ ،و پروفسور فايرودر که جمعاً مـدت  ۳سـال بـه طـول انجامیـد و از
جامعترين آثار در نوع خود محسوب میشود.
دکتر سیدحسین نصر بر اين کتاب که در سال  ۸۳۳۱از سوي دانشگاه نیويـور

بـه

زبان انگلیسی به چاپ رسید ،مقدمهاي نگاشته است.
ط -الحجة فی الفقه
آخرين آثار استاد به نام الحجۀ فی الفقه در علم اصول نگاشته شده و اساسـاً بخشـی از
مهمترين آثار استاد  -و يکی از ناشناختهترين تللیفات ايشان  -نظرات و تقريرات علم
اصول است .استاد فقید ،تقريرات درس اصول فقه آيتاللّه خوانساري و نیز تقريـرات
درس اصول آيتاهللا لعظمی بروجردي را در سن هجده سالگی نگاشته بود که پـس از
پیرايش و ويرايش بسیار ،قرار است در چهار مجلد به چاپ برسد .تا اين زمـان ،جلـد
اول اين اثر به چاپ رسیده است..
الحجۀ فی الفقه عنوان اصلی اين اثر است که در ذيل آن ذکر شده است« :تقريرات و
تحصیالت من الدراسات العالیۀ العظم فقهـاء عصـره آيـتاهللالعظمـی السـید حسـین
الطباطبايی البروجردي ،نوراللّه مضجعه ،ال قل خدمۀ العلم ،مهدي الحائري الیزدي».
ع
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جلد اول اين اثر ارزشمند که از سوي مؤسسه الرساله به چاپ رسیده ،در قطع وزيري و
 ۱۱۳صفحه در سال  ۸۷۳۱منتشر شده است .اين مجلد شايد مهمترين جلد از چهار جلد
مذکور باشد ،زيرا مشتمل بر بحثهاي بنیادي اصول ،از جمله «فی مباحث االلفاظ» است
و همگان واقفند که اوالً اين مباحث مبنا و مبداء علم اصول و دقی ترين امکـان ايـن
علم در مباحث بعدي و کل علم فقه است و ثانیاً استاد فقید عالقه و تبحـري ويـژه در
اين مبحث داشتند و اساساً مقام شامخ ايشان در عرصه فلسفه موسوم به «تحلیل منطقی»
سبب شده است تا اثر حاضر در زمره آثار برگزيده اصـولی شـیعه و مسـلماً در حـد
«رسائل» و «مکاسب» شیخ اعظم انصاري  -قدس اللّه سره الشريف  -قرار گیرد.
بحث مستوفاي استاد درباره « وضع »  ،پس از بحث « موضـوع العلـم » بـه تنهـايی
نشان دهنده جامعیت اين کتاب نسبت به ساير آثار اصولی است.
آيتاهلل حائري يزدي پس از  ۳۱سال و بیش از نیم قرن تالش علمی و فکري ،در ظهر
پنجشنبه  ۸۷۳۱/۴/۸۳دنیاي فانی را به مقصد ديدار حـ تـر

کـرد .اسـتاد ،فرزنـد

مؤسس نامدار حوزهي علمیه قم آيت اللّه شیخ عبدالکريم حائري يزدي بود.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اِن اُريدُ اال االِصالحَ مَا استَطَعتُ وَ ما توفیقی اال باهلل علیه توکَّلتُ و اِلَیهِ اُنیب
هستی و استی

۷

فلسفۀ مابعدالطبیعۀ اسالمی وجود را ،با تقسیم حاصر و منطقی ،نخست بـه وجـود
نفسی و غیرنفسی تقسیم نموده ،سپس وجود غیرنفسی را به وجود رابطی و رابط تفسیر
کرده ،و احکام و خواص هر يك را با ذکر امثله و شواهد استعمال برشمرده است تـا
پژوهندگان فلسفه در دام مغالطۀ لفظی و احیاناً معنوي گرفتار نشوند و هر جا کـه بـه
کلمۀ وجود برخورد میکنند گمان نبرند که اين لفظ همانگونه که تنها به يك معنـی
آمده به همین جهت تنها به يکی از اين افسام قابل انطباق است و از هیچ کثرت انـواع
يا کثرت مراتب تشکیکی برخوردار نیست.
اين تقسیم هرچند که از نقطه نظر فلسفه ،که از حقاي گونـاگون جهـان هسـتی
پیجويی میکند صحیح ،بااهمیت و خدشهناپذير است .اما از سوي ديگر چون وظیفـۀ
منط صورت اين بوده و هست که مواد و محتويات فلسفه را در قالـبهـاي صـوري
قضاياي بسیط و مرکب واريز نمايد تا بتواند در اشـکال منطقـی از صـحت و سـقم و
اعتبار و عدم اعتبار آنها بحث و گفتگو نمايد ،ما نیز به همین منظـور اگـر بخـواهیم
اقسام وجود را در قالب قضايا طرح نموده و صريحاً آنهـا را بـه دانشـجويان فلسـفه و
منط نشان دهیم ناگزيريم اين اقسام را با اينکه همه از نهـاد مفهـوم واحـد و بسـیط
- Predicative versus Copulative Existence
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وجود برخاسته می شوند ،در دو گروه متفاوت قضايا که به کلی متباين بـا يکديگرنـد
ساماندهی دهیم ،قضاياي بسیطه و قضاياي مرکّبه:
صورت قضیه اي وجود نفسی يا وجود مطل و بسیط که آن را بسیطه گويند ايـن
است که در قضیه اي که موضوع آن مفهوم يا ماهیتی از ماهیات است ،وجود محمـول
قضیه قرار گرفته ،و از اصل هستی موضـوع قضـیه گـزارش مـیدهـد ماننـد اينکـه
میگويیم« :انسان هست»« ،فرشته هست»« ،خدا هست» و...
مالحظه می شود که قضیه در اين فرم به هیچ وجه از عوارض و صـفات موضـوع
خود گزارش نمیدهد .تنها خبري که می توان از اين نوع گزاره دريافت کـرد ،اصـل
هستی موضوع است .هستی که نه ناظر بـه زمـان و مکـان اسـت و نـه از طبیعـت و
مابعدالطبیعه موضوع حکايت میکند ،تنها به ما می گويد انسان يا فرشـته هسـت ،امـا
کجا و چگونه ،چیزي نمیگويد.
گروه ديگر صورت قضاياي مرکبـه اسـت کـه تنهـا از صـفات و عـوارض و
اختصاصات موضوع گزارش میدهد و اصل هستی موضوع و عوارض آن را به عنـوان
پیشفرض پذيرفته است .مانند اينکه میگويیم« :خـدا داناسـت» يـا «انسـان اشـرف
مخلوقات است».
در اين گونه قضايا ،نهاد اصلی گزاره از موضوع و محمول و نسبت حکمیه میـان
اين دو ترکیب يافته و در هیچ کدام از طرفین قضیه وجود به کار نیامده اسـت و بـه
همین جهت آن را قضیه مرکبه گويند .و گروه اول را که قضاياي بسیطه مـیگوينـد
بدان جهت است که میان موضوع و اصل هستی آن يك نسبت ترکیبی نیسـت بلکـه
نسبت اتحادي است که محمول را با موضوع ،نه مرتبط ،بلکـه يگانـه و متحـد اعـالم
میدارد .اما در قضاياي مرکبه فرضا دو شیء حقیقی وجـود دارنـد کـه بـا يکـديگر
2
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ترکیب يافته اند و عامل ربط در اينگونه قضايا «است» است ،نه هسـت .و هسـتی در
هیچ يك از نهادهاي سهگانۀ قضیه که عبارتند از موضوع و محمول و نسبت میان ايـن
دو ،گماشته نشده است .لذا هستی در مرکبات به (استی) مبدل شده و عامل ربط قـرار
گرفته است .و استی هیچ گاه معنی هستی را در بر ندارد ،چنانکه هستی به هیچ وجه از
استی حکايت نمیکند.
خوشبختانه در زبان فارسی اين امتیاز میـان کلمـۀ «هسـتی» و کلمـۀ «اسـتی»
پیش بینی شده و کلمۀ «هست» در گزاره هاي بسیط که از اصل وجود موضـوع خـود
خبر میدهد ،به کار گماشته میشود .مانند اينکه در مقابل کسی که مثالً به کلی وجود
روح يا فرشته را منکر است میگويیم« :روح هست» يا «فرشته هست»
اما اگر بخواهیم مثالً از دانش و بینش کسی که افزون بر اصـل هسـتی او اسـت
گزارش دهیم خواهیم گفت« :او دانا است» يا «او انديشمند است».
در همین مسئله تفاوت میان هستی و استی است ،کـه ابونصـر فـارابی زبـان بـه
تحسین زبان فارسی گشوده و میگويد در اين زبان و زبان يونانی «است» و «اسـتین»
صريحاً براي نسبت غیرزمانی وضع شده و اين کلمه پیوسته از همین نسبت مخصـوص
حکايت میکند .اما زبان عربی از اين امتیاز برخوردار نیست .و بـدين لحـاظ الفـاظی
همچون «کائن» و «موجود» را براي ارائـه ايـن نسـبت اسـتعاره کـرده و بـه کـار
میگمارند.

۸

براي مزيد توضیح و آگاهی بايد در نظـر داشـت همـین وجـود نفسـی کـه در
قضاياي گروه اول يعنی قضاياي بسیط محمول واثع میشود در اصطالح فلسفه اسـالمی
 - ۸به کتاب حاشیۀ مال عبداهلل در منط  ،صفحات  ۱۱و  ،۱۱چاپ سنگی مورخ  ۸۱۳۷هجري قمري مراجعه
شود.
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«وجود محمولی» اصطالح شده است .به خاطر اينکه همانگونه کـه گفتـه شـد ،ايـن
وجود بدون قید و شرط محمول براي موضوع خود قرار گرفته و هستی آن را گزارش
میدهد .اما وجودي که در فارسی از نسبت میان موضوع و محمول حکايت میکنـد و
با کلمۀ «است» ارائه می شود ،در اصطالح اين فلسفه «وجود رابط» نامیده میشود ،ولی
در حقیقت از اقسام حقیقی وجود نمی تواند محسوب گردد .در هر حال ،حساب وجود
رابط از وجود محمولی جداست و نبايد احکام يکی را با ديگري اشتباه يا مغالطه کرد.
يکی از نتايج بسیار مهم و سودمندي که در متدلوژي فلسفه و علـوم مـیتـوان از
تفاوت میان هستی و استی به دست آورد اين است که بگويیم قضـاياي بسـیطه کـه
وجود در آنها محمول قرار گرفته کالً قضاياي فلسفه است .زيرا فلسفه دانشی است که
پیوسته از اصل واقعیتها و هستیها پیجويی می کند ،و موضوع بحث و گفتگوي آن
وجود مطل يا به نظر اين نگارنده مطل وجود است .و در مسائل فلسفه همین موضوع
محمول در قضاياي فلسفه قرار گرفته و ماهیات که از عوارض وجود محسوبند موضوع
اين قضايا واقع خواهند بود.
به گفتۀ ابنسینا هر قضیهاي که موضوعش ماهیتی از ماهیات و محمول آن وجود
مطل باشد ۸آن قضیه از مسائل و مطالب فلسفه است ۱و الزمه کالم اين است کـه هـر

۸

 -به نظر نگارندۀ اين سطور در بسیاري از نگارشهاي فالسفۀ اسالمی از جمله در سخنان ابنسینا وجود

مطل با مطل وجود مغالطه شده و بدون توجه يکی را به جاي ديگري نگاشتهاند ،اين مغالطه يك مغالطۀ
لفظی است و از نوع مغالطۀ «ايهام انعکاس» است.
 - ۱به کتاب شفا بخش الهیات ،فصل دوم در موضوع فلسفه مراجعه شود.

4

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

قضیه اي که از اين رده خارج گرديد ،به علوم و دانشهاي ديگر تعل دارد و از مسائل
فلسفه به شمار نمیآيد.

۸

خالصۀ کالم اين که تفاوت سبكشناسی و متدولوژيك فلسفه و علوم در همـین
مطلب تفسیر میشود :که فلسفه دانشی اسـت کـه از اصـل وجـود و حقیقـت اشـیاء
پی جويی میکند .و علم هرچه که باشد تنها از روابط و مناسبات ترکیبی ايـن وجـود
است .و از اصل حقاي جهان کاوش به عمل نمیآورد .و به عبارت ديگـر فلسـفه از
هستیها بحث میکند ،و علوم از استیها .و هر تفاوتی که میان استی و هستی میباشد
عیناً همان چیزي است که تفاوت و امتیاز فلسفه و علوم را آشکار میسازد.
مسئلة اصالت وجود یا اصالت ماهیت
يکی ديگر از فوايدي که از تفاوت متديك میان هستی و استی به دست میآيـد
شناخت حقیقی مسئلۀ اصالت وجود يا اصالت ماهیت است .زيرا که در اين مسئله تنها
چیزي که بنیاد بحث در آن استوار است ،هستی است نه استی .قائلین به اصالتالوجود
که سرسلسلۀ آنها صدرالدين شیرازي است می گويند که تحق و واقعیت )(Reality
همۀ اشیاء در تمام مراحل جهان هستی از مابعدالطبیعه گرفته تا ذرات عالم طبیعت بـه
وجود است ،ولی واقعیت وجود به ذات خويش است .و اين واقعیت ذاتی هستی اسـت
که پديدارندۀ هر چیزي در هر مرحلهاي ار مراحل وجود میباشد ،و تمـام اشـیاء را از
نابودي مطل به مرحلۀ ظهور و هستی و شیئیت میرساند .اما گروه مخالف معتقد است
اصالت و تحق اشیاء را بايد در نهاد خود اين اشیاء جستجو کرد ،حال اگر اين اشـیاء
 - ۸اين تز اختصاصی نگارنده اين سطور است که تفاوت کلی میان فلسفه و علم را به آسانی تبیین میکند و
ديگر نیازي به تکلفاتی که در نوشتارهاي فلسفه جديد غرب در اين راستا به عمل آمده و میآيد ،نیست.
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از ردۀ ماهیات ممکنات باشند ،همین که از سوي مقام علت فاعلی خود شرف صـدور
يابند تحق و اصالت به خود میگیرند .و اگر از سـوي ايـن مقـام صـادر نشـوند در
تاريکی عـدم و نـابودي و الشـیئیت مطلـ بـاقی خواهنـد بـود .و اگـر آن شـیء
واجب الوجود باشد که به کلی از قلمـرو ممکنـات بیـرون اسـت ،آن يـك ماهیـت
مجهوله الکنه است که تحق و اصالتش از پیش خود او و از آن ذات اوست و نیـازي
به صدور و تحق از سوي هیچ مقامی ندارد .تحقیـ بیشـتر پیرامـون ايـن مسـئله را
صدرالدين شیرازي در رسالۀ مشاعر آورده است که در حقیقت پیشدرآمدي بر کتاب
اسفار است.
اما استی که صرفاً يك رابطۀ ترکیبی میان دو امر حقیقی است ،هرگز قابل تحق
و اصالت نیست نه از اصالت در تحق و عینیت برخوردار اسـت و نـه از اصـالت در
جعل .به طور کلی ،روابط و نسب و اضافات را به صـورت حقیقـی و مسـتقل نـه در
خارج میتوان جستجو کرد و نه در ذهن می توان تصور نمـود و آنهـا در هرجـا کـه
باشند ،در نهاد طرفین خود پنهانند.
گمان میرود که اين تفاوت بنیادين میان هسـتی و اسـتی در منطـ جديـد بـه
گونه اي نه چندان صريح و آشکارا مورد توجه پژوهشگران منط رياضی واقع گرديده
است .آنجا که روابط قضايا را به چندين نوع تقسیم میکنند و مـیگوينـد نخسـتین و
بسیطترين آنها رابطۀ يكسويی ) (Monadic relationاست که میان اصل وجـود
يا عدم شیء حکمفرما است .مثالً اگر بگويیم « Xهست» يا « Yنیست» رابطـۀ دائـم
) (Constantکه در اين متغیرات به کار رفته است ،يك رابطۀ يك سوئی است کـه
تنها از اصل هستی  Xيا نیستی  Yبه ما خبر مـی دهـد و هـیچ نظـري بـه چنـدي و
چگونگی هستی و نیستی متغیر خود ندارد .اما آن رابطـههـايی کـه معنـاي ترکیبـی
6
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متغیرات خود را اعالم میدارند ،روابط دوسوئی يا بیشتر مـی باشـند کـه از اوضـاع و
احوال و زمان و مکان متغیرات خود گزاره میکننـد .روابـط دوسـوئی را (dyadic
) relationsگويند .بنابر اين ،از نقطهنظر انديشهگرايی تطبیقی به خوبی میتوان رابطۀ
بسیط ) (Monadicرا به قضاياي بسیطه که در زبان منط و حکمت اسالمی قضاياي
ثنائیه و هلیت بسیطه خوانده می شوند اختصاص داد که تنها در قلمرو هستیها است .و
رابطۀ ترکیبی ) (dyadicرا که قضاياي ثالثیه و هلیت مرکبه را سازماندهی میکند،
گزارشدهندۀ استیها به حساب آورد .و از اين طري میتوانیم يك شـاهد صـدقی از
منط رياضی براي درستی و اصالت تقسیم وجود به هستی و استی به دست آوريم.
در اينجا ممکن است کسی ايراد کنـد کـه نسـبت موناديـك ) (monadicدر
منط رياضی يا نسبت اتحادي در قضیۀ بسیطه ثنائیه در منط کالسـیك در سـاختار
قضیه که بايد از سه جزء اصلی تشکیل يابد چه معنا میدهد ،و اساساً مفهوم نسبت جز
اين نیست که عامل ارتباط و همبستگی میان حداقل دو شیء متفاوت قرار گیرد .بنابر
اين نسبت يك سوئی در منط جديد يا نسبت اتحادي در منط کالسیك يـك جملـۀ
متناقض بیش نیست .و همچنین هر قضیه بايد از سه عامل نهادين ترکیب يابـد ،پـس
قضیۀ بسیطه را قضیۀ بسیطه يا ثنائیه نامیدن غیر از واژگـون سـاختن سـاختار منطقـی
قضیه چیزي به نظر نمیرسد.
پاسخ اين ايراد اين است که نسبتی که رکن سومین قضیه است ،نسـبت حکمیـه
است که نقش اساسی را در هر قضیهاي ،چه بسیط و چه مرکب ،ايفا میکند .اما نسبتی
که به يكسوئی يا بسیطه و اتحاديه موصوف میگردد نسبت اتحاديه میـان ماهیـت و
وجود يا میان معرِّف و معرَّف است ،در برابر نسـبت ترکیبـی کـه میـان دو موجـود
حقیقی نقش عامل ارتباط را به عهده مـیگیـرد .بنـابر ايـن ،نسـبت حکمیـه گـاهی
7
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هم آهنگ با نسبت اتحاديه است و گاهی با نسبت ربطی و ترکیبی همگونگی میيابد.
پس ،نسبت حکمیه که سومین رکن ساختاري هر قضـیه اسـت هـم در بسـیطه بايـد
موجود باشد و هم در مرکبات.
هستی در فلسفه کانت
کانت در کتاب بسیار معروف خـود نقـد عقـل محـض (Critque of pure
) reasonمیگويد:
Being is obviously not a real predicate, that is, it is not
concept of something which could be added to this concept of
a thing… logically, it is meterly the copula of a judgement,
A508-B626
ترجمه:
صراحتاً بايد گفت که وجود هرگز يك محمول حقیقی براي هیچ شیئی از اشیاء
به حساب نمی آيد ،و اين بدين جهت است که مفهوم وجود ،يك مفهوم حقیقی نیست
که بتواند افزايشی را براي مفهوم حقیقی ديگري (در يك قضیۀ حملیۀ خبري) اعـالم
دارد ...از نقطه نظر منطقی ،وجود تنها يك رابطه (میان موضـوع و محمـول) در يـك
جملۀ خبري بیش نیست.
حال اگر از کانت پرسیده شود که بر اساس اين نظريه ،قضیۀ حملیهاي کـه مـثالً
می گويد :خدا هست ،به چه معنی بايد تفسیر شود ،در حالی که فرض بر اين است که
در اين قضیه وجود صراحتاً محمول قرار گرفته ،و مقصود هم جز اين نیست که اصـل
موجوديت خدا را اعالم دارد ،و ادعاي کسانی که وجود خدا را انکار مـیورزنـد نفـی
نمايد؟
8
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پاسخ کانت به طوري که از سخنانش در تفصیل همین گفتار بر میآيد اين است:
کسانی که می خواهند اصل وجود خدا را به ثبوت برسانند يك موضوعی را پیش خود
تصور می کنند که داراي محموالت حقیقی ترکیبی (نه وجود) و امتیـازات و صـفات
مخصوصی از قبیل همه دانا ،همه توانا ،و غیرذلك مـیباشـد .و بسـیار واضـح اسـت
قضايايی که در فرم همه داناست و همه تواناست ،به هـیچ وجـه از وجـود محمـولی
برخوردار نیست .زيرا که هستی در اين فرم قضايا حالت رابطه را به خود گرفتـه و در
موضع منطقی محمول قرار ندارد ،و وظیفۀ آن جز اين نیست که محمولی را که چیزي
غیر از وجود است به موضوع قضیه که آن هم خداست ،وابسته و مرتبط سازد .پس از
اين که اين قضايا براي موضوع معینی جمع بندي شد ،آنگاه است که ذهـن مـا يـك
مفهوم بسیطی را همچون وجود از مجموع قضاياي ترکیبی پیشین انتـزاع کـرده و در
فرم يك قضیۀ لسیطه طرح سازي می کند و میگويد :خدا هست .بنابر اين هرچند کـه
وجود يا هستی به ظاهر در اين قضیه و قضاياي همگونۀ آن در وضع منطقـی محمـول
قرار گرفته ،اما در حقیقت نمیتواند هیچ واقعیت محمولی را که افزايشی براي موضوع
خود باشد ارائه دهد ،بلکه تنها از مجموعۀ يك سلسله قضاياي پـیشفرضـی حکايـت
میکند که همۀ اين قضايا فرم ترکیبی به خود گرفته و هستی در آنها جز عامل ربـط
يعنی استی و وابستگی محموع به موضوع ،نقش ديگري را ايفا نمیکند .خالصۀ کالم،
به نظر کانت ،هستی پیوسته و در همه جا جز استی کـه صـرفاً عامـل ارتبـاط میـان
محمول و موضوع است ،نیست .و در جهان حقیقت يك واقعیتی عینی به نـام هسـتی
که افزايشی براي موضوعی از موضوعات باشد نمیتوان يافت ۸.و گزارههـاي بسـیطی
که هستی را محمول خود قرار میدهند گزارههاي ساختگی و انتزاعی میباشند.
 - ۸به همان مدر

مراجعه شود.
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آنچه که به نظر اين نگارنده میرسد ،همین نظريۀ کانت منبع اصلی و الهامبخـش
روشهاي بسیار جديد فالسفۀ تجربی و تحلیلی معاصر قرار گرفتـه و تئـوريهـايی از
قبیل تئوري توصیفی راسل ۸و سخنان بسیار انتزاعی و دور از زبـان و تفـاهم معمـولی
انسانهاي کواين ۱همه باالخره به همین نظريۀ کانت منتهی میشوند کـه هسـتی جـز
يك حرف ربط در تمام قضايا بیش نیست .و بر اساس آن هیچ تفاوتی میان هسـتی و
استی نمی توان يافت که موجب اختالف دو گروه از قضاياي منط بـه نـام بسـیطه و
مرکبه گردد.
اما بررسی و تحقی پیرامون نظريۀ کانت سؤاالتی را بر میانگیزد که پاسخگويی
به آنها چندان کار آسانی نیست.
اوالً اگر نظريۀ کانت حقیقتاً بر اساس اين مطلب استوار باشد کـه چـون وجـود
محمولی ،نوآوري و افزايشی را براي موضوع خود نمیآورد ،لذا نمیتواند يك محمول
حقیقی براي موضوع خود باشد ،چرا که محمول حقیقـی چیـزي اسـت کـه پیوسـته
افزايشی را هرچند اند

براي موضوع خود اعالم میدارد .و وجـود ،همـانطـور کـه

کانت میگويد ،هرگز نمیتواند اين نقش را به عهده داشته باشد .نخستین پرسش ايـن
است :فرض می کنیم که وجود محمولی هیچ افزايشی در خارج از ذهن براي موضـوع
خود پديد نمی آورد ،زيرا که وجود در خارج عین تحقـ و واقعیـت عینـی ماهیـت
موضوع خود می باشد نه امري افزون بر آن ،اما آيا اين چنین نیست که همـین وجـود
محمولی در ذهن که جهان علمی است به ماهیت موضوع خود حقیقتاً افـزايش علمـی
می بخشد ،و بدون ترديد ما با دانستن اينکه  Xموجود است بر معلومات حقیقـی خـود
می افزايیم؟ پس به همین جهت بايد گفت که وجـود محمـولی حتمـاً يـك محمـول
- Description theory
- W.V.Quine
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حقیقی است که از افزايش واقعیت براي موضوع خود ،ما را آگاه میسازد هرچند کـه
اين افزايش تنها افزايش علمی است و در عالم تجربه به صورت افزايش چیزي بر چیز
ديگري جلوهگر نمیشود.
ثانیاً ،از کانت و پیروان او بايد پرسش نمود وجـودي کـه در قضـاياي مرکبـه
) (syntheticsحالت ربط محض ) (Copulaرا به خود میگیرد آيا مگـر نـه ايـن
است که اين وجود به معناي استی است و عامل ارتبـاط و وابسـتگی محمـول بـراي
موضوع خود میباشد؟ اگر چنین اسـت پـس بايـد در پـیشفـرض عمـل ارتبـاط و
همبستگی ،يك وجود مستقلی براي موضوع و يـك وجـود ديگـري بـراي محمـول
پذيرفته باشیم تا بتوانیم اين ارتباط و همبستگی را در میان آنها به فرجام برسانیم .بنابر
اين ،ضرورتاً بدين نتیجۀ منطقی خواهیم رسید که در هر وجود ربطی الزاماً دو وجـود
محمــولی نهفتــه اســت .و در اصــطالح مــا ،در هــر اســتی ) (Copulaدو هســتی
) (Predicateمحمولی که طرفین ربط محسوبند قرار دارند .فیالمثل اگر يك گـزارۀ
ترکیبی را که به ما می گويد« :سقراط فیلسوف است» درست بررسی کنیم به آسـانی
می يابیم که اين گزاره بر اساس دو گزارۀ بسیطی است که پیشاپیش مورد پذيرش مـا
قرار گرفته بدين قرار« :سقراط موجود است» و «فلسفه موجود است» .تا جـايی کـه
اگر وجود سقراط و وجود فلسفه را ما نتوانستیم به عنوان پیشفرض بپـذيريم ،گـزارۀ
ترکیبی ما به گفتۀ منطقیون جديد بیمعنی و به گفتۀ ما نافرجام خواهد بود .نتیجۀ ايـن
بحث اين است که درست برعکس آنچه کانت گفته است ،که وجود محمـولی يـك
وجود انتزاعی است که از وجود يا وجودات است ربطی بـه دسـت مـیآيـد و هـیچ
واقعیت عینی ن دارد ،بايد با قاطعیت لزوم منطقی بپذيريم که وجود ربطـی بـه تنهـا از
وابستگی میان دو امر موجود حکايت می کند ،خود يك موجوديت واقعـی و مسـتقل
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ندارد و موجوديت آن تنها يك پديدۀ انتزاعی است که در ذهن آن هم پس از بازتابی
بر روي نهادهاي اصلی قضیه پديدار میگردد .نتیجۀ نهايی بحث اين است که از انکـار
وجود محمولی کانت و انحصار معنی وجود بـه وجـود رابـط ) (Copulaدو وجـود
محمولی کاملالعیار به دست میآيد .و هر فرضیهاي که مشتمل بـر دو شـاهد نفـی و
کذب خود باشد ،بالضروره باطل و غیرقابل قبول است .بـدين طريـ نظـر کانـت و
پیروان او را در وجود بايد مردود دانست.
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استی و بایستی
پس از اين که با موفقیت توانستیم هستی يا وجود را به دو گونه ،هستی محمولی،
و استی يا وجود رابط ،بخش کنیم و هرکدام را در موضع منطقی خود بشناسیم ،اکنون
فرصت فرا رسیده است که به تقسیم ديگري نظر افکنده و معلوم کنیم هستی و اسـتی
از نقطهنظر ارتباط با امکانات و مقدورات انسانها چه صورتی به خود میگیرند.
انسان در کارهاي فردي و اجتماعی خود همچون گفتن و خوردن و آشـامیدن و
نشستن و برخاستن و سازندگی و تخريب و تشکیل خانواده و باالخره در هر کردار و
رفتاري که او از روي شعور و اختیار و آزادي در عمل انجام میدهد ،مبدأ اخیر خلقت
و آفريننده يا خداوندگار جهان هستیهاي مقدور پیرامون خود میباشد .هـر کـردار و
رفتاري که از روي اراده و شعور از وي سر میزند ،درست بدين معناست که او يـك
پديده از پديدههاي هستی را از عدم به عرصۀ وجود آورده و او خود عامـل و مسـئول
پیدايش و هستی آن موجود میباشد .و پس از پیدايش ،اين پديده با پديدههاي ديگـر
از جهان هستی خودبه خود ارتباط زمانی و مکانی و مقارنت و محاذات و غیرذلك پیدا
می کند ،و در نتیجۀ اين ارتباطات و همبستگیها ،استیهايی نیز میان اين هسـتیهـا و
پديده هاي مقدور و نامقدور تحق میيابد .و اين استی ها بـدان جهـت کـه از همـان
هستی هاي مقدور پديد آمده و بـاالخره از نهـاد اراده و شـعور انسـانی برخاسـتهانـد،
استی هاي مقدور محسوب خواهند شد .اين هستیها و استیهـاي مقـدور بـه ترتیـب،
موضوع فلسفۀ اخالق و علماالخالق میباشند .بدين قرار کـه هسـتی مقـدور موضـوع
فلسفه اخالق است ،و استی مقدور موضع علم االخـالق .امـا هسـتی هـا و اسـتیهـاي
غیرمقدور به هیچ وجه تحت قدرت و اراده و اختیار انسانهـا نمـیباشـند و هسـتی و
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نیستی آنها مسئولیتی بر عهدۀ افراد و جوامع انسانی ايجاد نمیکند .آسمانها و زمین و
زمان و کل جهان هستی که بدون علم و آگاهی و اراده و اختیار پیشین انسـانهـا در
عرصۀ خلقت پديدار شده و میشوند همه از گروه هستیهاي غیرمقدور از هر قبیل که
باشند به عهدۀ فلسفه و عقل نظري و علوم طبیعی و رياضی میباشـد و ايـن گـروه از
هستیها و استیها هیچ رابطهاي با مسئولیتهاي اخالقی انسانها ،چه در روابط فـردي
و چه در مناسبات جمعی ،ندارند.
چون تعريف فلسفه پی جويی انديشه پیرامون هستی هـا اسـت و هسـتی هـا هـم
همان گونه که معلوم شد بر دو قسم تقسیم میشوند هستیهاي غیرمقدور و هستیهـاي
مقدور ،قهراً فلسفه هم که دانستن همین هستیها است ايـن دوگـانگی را از موضـوع
خود پذيرفته و بر دو نوع يا دو شاخۀ متمايزبخش میشود :فلسفۀ نظري و فلسفۀ عملی.
از سوي ديگر ،چون موضوع فلسفۀ نظري وجود غیرمقدور است و موضوع فلسفۀ
عملی هستی يا وجود مقدور .و چون فلسفه جز انديشـه گرايـی و تعقـل يـا شـناخت
هستیها نیست ،و هستیها هم بدين دوگونگی بخش میشود ،بدين جهـت فلسـفه بـه
عقل نظري و عقل عملی تقسیم شده است.
علم تهذيب اخالق و تدبیر منزل و سیاست مدن از اقسام زيرين اولیه و کهنسـال
عقل عملی شمرده میشوند .و علوم جديد سیاسی ،اقتصاد ،علماالجتماع (جامعهشناسی)،
حقوق و بسیاري ديگر از علوم انسانی از انشعابات و بخش هاي زيـرين همـان اقسـام
اولیۀ عقل عملی میباشند .اما اين پرسش که تفاوت عقل نظري و عقل عملی چیسـت،
و آيا عقل از آن جهت که تعقل و در

است چگونه قابل تقسیم به دو نوع نظـري و

عملی می باشد؟ اگر عقل به معناي تفکر و انديشه و در

کلی معقوالت اسـت پـس

ديگر محلی براي عمل وجود ندارد ،و عقل عملی جز يك مفهوم متناقضی بیش نیست.
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و تقسیم عقل به نظري و عملی ،تقسیم شیء به خود و غیرخود میباشد کـه بـه کلـی
فاقد اعتبار يك تقسیم منطقی خواهد بود؟ به خاطر پاسخ به اين پرسشهـا ،بايـد بـه
فصل بعد مراجعه و دقت کنیم.
ديگر مسئلۀ عمدهاي که بايد هم اکنون در اين فصل مورد بررسی قرار گیرد ايـن
است که به طور وضوح معلوم گردد مسائل عقـل عملـی کـالً در محـدودۀ اختیـار و
ساختار ارادۀ انسان ها قرار گرفته و همه از نوع پديدهها و هستیهايی حقیقی به شـمار
میروند که از نهاد اختیار و قدرت خالقه و ارادۀ فردي و جمعی نوع خاصی از هسـتی
که به زيور انديشه و آزادي فکر و عمل آراسته است و نامش انسان است ،بـه عرصـۀ
وجود میآيند.
در اين مرحله نیز پرسشهايی مطرح می شوند که بايد يك به يك مورد بررسـی
و پاسخگويی قرار گیرند .اين پرسشها بدين قرارند:
 -۸اين گروه از پديدهها با اينکه به هستیهاي مقدور اختصـاص دارنـد و از ردۀ
هستیهاي مطل بیرونند ،و با اين که عمالً هم برخی از بخشهاي زيرين آن مانند علم
اقتصاد و علم االجتماع و علم سیاست و غیره صريحاً در رديف علوم قرار دارند چگونـه
در عین حال از مسائل فلسفه شمرده می شوند که گفتـه شـد از وجـود مطلـ بحـث
میکند؟
 -۱اگر به راستی هستی هاي مقدور از مسائل فلسفه به شمار میروند پس چـرا و
چگونه است که فرم گزارهها و قضايايی که در محدودۀ اين هستیها تشکیل میشـود
«باستیها» است ،در حالی که فرم قضاياي گروه هستیهاي نامقـدور «هسـتیهـا» و
«استیها» است؟
 -۷رابطۀ منطقی هستیها و بايستیها چیست؟
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پاسخ پرسش اول اين است :همانگونه که در برخی از کتابهاي خود نگاشتهايم
موضوع فلسفه هستی مطل نیست بلکه مطل هستی است .با اين توضـیح کـه مفهـوم
هستی که موضوع انديشمنديهاي فالسفه ،چه فیلسوفان قديم و چـه فیلسـوفان جديـد
واقع می شود به هیچ قید و شرطی وابسته نیست و در اصطالح ،وجود از آن جهت کـه
وجود است ) (Existence qua Existenceموضوع فلسفه است .اين خـود بـا آن
وجودي که با شرط اطالق و عموم همبستگی يافته است بسیار تفاوت میيابد .تفـاوت
هم يك تفاوت منطقی و سمانتیك است .وجود مطل موضوع علم عرفان است ،اما بـه
شرط اينکه مقصود از اطالق احاطه و سعه وجودي باشد نه اطالق و فراگیري مفهـومی.
مهمترين نتايج اين تفاوت تقسیمات منطقی است که سیستم هر علمـی از علـوم را در
فصول و مسائل آن نشان میدهد .اقتصاد و سیاست و علم االجتماع و ساير علوم انسانی
اگر از آن جهت که وجودي از وجودات مقدورند در فرم مفاد کان تامه مورد بحث و
گفتگو واقع شوند ،مسلماً از مسائل فلسفۀ مابعدالطبیعه بـه شـمار خواهنـد رفـت ،و از
حوزۀ مسائل علوم خارج می باشند ،و در جهت موضوعات اين علوم خواهنـد بـود نـه
مسائل .و اگر پس از فراغت از اصل هستی هاي آنها از چندي و چونی و روابط آنها با
ساير پديدهها که با گزاره هاي استی فرم منطقی به خود می گیرند بحث و گفتگـو بـه
میان آيد ،آنگاه از مسائل آن علوم خواهند بود و ديگـر از ردۀ مسـائل فلسـفۀ اولـی
شمرده نخواهند شد .در اينجا چون وجود به صورت نسبت ناقصه به دوگونگی مقـدور
و نامقدور تقسیم شده ،قهراً هر دو نوع وجود از اقسام مطل وجودند و هـر موجـودي
که حقیقتاً از اقسام مطل وجود است ،موضوع فلسفۀ مابعدالطبیعه به شمار می آيد .امـا
در صورتی که صفت هاي مقدور و نامقدور را از حالت نسبت ناقصۀ موضـوع بیـرون
آورده و در فرم يك گزارۀ تمام عیاري با ساختار نسبت تامه بازسازي کنـیم و مـثالً
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بگويیم« :عدالت نیکو است يا ظلم قبیح است» آنگاه اين گزاره داخل در علماالخـالق
است که از استیهاي موضوع بحث میکند و ديگر به هستی آن که پیشفـرض ايـن
گزاره است نظري ندارد.
در کتاب جمهوري افالطون سقراط با يکی از متفکـرين معاصـر خـود بـه نـام
ترارسی ماخوس پیرامون فلسفۀ انتولوجی عدالت آغاز بحث و گفتگو میکند .در حالی
که سقراط سعی و اهتمام خود را به کار می گمارد تا هستی و واقعیت عینی عدل را به
ثبوت برساند ،رقیب او به شدت موضع منفی به خود گرفته و هستی عدالت را به کلی
انکار میورزد .چون اين بحث در فرم اصل هستی و نیستی عدالت انجام میيابد ،بدون
ترديد در حوزۀ فلسفۀ عدالت به شمار میرود ،و در عداد علماالخالق نیست.
اما بحثـی کـه بعـد ًا پیرامـون چگـونگی گسـترش و توزيـع عـدالت و انـواع
حکومتهايی که اين وظیفه را به عهده می گیرند به میان آمده است ،بر اساس معیاري
که در باال ارائه گرديد ،از استی هاي عدالت است و به علم سیاستمداري و تدبیر امـور
کشوري ارتباط میيابد و از دايرۀ فلسفۀ سیاست به دور است.
اما پاسخ پرسش سوم به طور مشروح در جلد اول کتاب کاوشهاي عقـل عملـی
ذکر شده و میتوان گفت بخش هاي عمدۀ کتاب پیرامون اين مشکل است که چگونه
گذر از هستیها و استیهاي عقل نظري به بايستیها و نبايستیهاي عقل عملـی انجـام
میپذيرد.
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هستی و چیستی ـ وجود و ماهیت
در کتاب هرم هستی يا فلسفۀ توحیدي هستیشناسی ،گرافیك هسـتی مطلـ  ۸را
در يك شکل رياضی هرم يا مخروط هستی ترسیم نموديم و نشـان داديـم دورتـرين
نقاط به نقطۀ رأس مخروط نقاطی است که در خط تدويري قاعـدۀ هـرم يـا مخـروط
هستی قرار میگیرند .و باز در هرم هستی روي اين نکته تلکید شد که تمـام خطـوط
طولی که از رأس تا اعده در سلسله نزول و گسترش هستی بـدون هـیچ شکسـتی يـا
گسستی فرض می شود بر يك وحدت اتصالی و يك نظام علـت و معلـول حقیقـی و
ابداعی داللت دارد و آنچه که در جهان هستی در اين خطـوط طـولی تصـور گـردد،
مستقیماً و بدون هیچ گونه گسستگی يا تخلل عدم رابطۀ انتولوژيك (اضـافه اشـراقی)
هستیها را به نقطۀ رأس مخروط نشان میدهد و از سوي ديگر ،تمام خطـوط عرضـی
که به صورت قوس يا دايره به دور شکل مخروط از قاعده تا رأس و بالعکس تصـوير
گردد از کثرات ماهیات و تباين اشیاء و حدود و روابط برونمرزي هسـتیهـاي ايـن
اشیاء با يکديگر ،که عبارتند از چیستیهاي آنها ،حکايت میکنند و اين کثرات هـم،
محدوده ها و نمودهاي آن هستی هايی به شمار می روند که در خطوط طـولی در نظـام
علت و معلول قرار گرفتهاند.

۸

 -بايد هوشیار بود که «هستی مطل » غیر از «مطل هستی» است .مقصود از هستی مطل کل وجود اعم

ا ز وجود واجب و وجودات امکانیه است و از مطل هستی همان وجود محمولی است که در گزارههاي
فلسفۀ محمول براي ماهیات موضوع خود واقع میشود .و در اصطالح خاص هستی مطل

صرفالحقیقه

هستی است که هیچگونه کثرتی را به خود نمیپذيرد و مطل هستی ال بشرط مقسمی است که با هر کثرتی
سازگار است.
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در يك کالم ،تفاوت میان خطوط مستقیم طولی يا سلسلۀ طولیه و خطوط مستدير
عرضی يا سلسلۀ عرضیه عیناً همان تفاوت میان هستی و چیستی اسـت .ايـن خطـوط
عرضی حدود و طرف هاي نهايی و مواضع انتولوژيك هستی هاي پیوسـته اسـت کـه
چیستیها را نمودار میسازند .همچنان که نقطۀ رياضی از نهايت و به آخر رسیدن خط
به ذهن مینشیند و يك خط رياضی نیز از نهايت سطح و سطح نیز از نهايت عم کـه
طرف بسیط عم است و ديگر جسم در آنجا قابل تقسیم نیست ،پديد میآيد .در ايـن
سیستم هستی هاي طولی از صادر اول گرفته تا آخرين پديدههاي هستی کـه هیـوالي
اولی يا معلول اخیر است ،همه به هم پیوسته و مجعول بالذاتند و از اصالت و اعتبـار و
تلثیر و تلثر و پیشی و پسی و اولويت و غیراولويت و اولیت و آخريت و غیرذلـك
برخوردارند .اما چیستیها از سوي ديگر مانند سطح و خط و نقطۀ رياضی ،هم انتزاعـی
و مجعول بالعرض و غیر اصیلند که از نقطۀ بسیطۀ فرجام وجـودات امکانیـه در ذهـن
ترسیم و بازيابی می گردند و خود مستقیماً همچون وجـودات طـولی ،آن اصـالت در
تحق و جعل را ندارند .اين است تفسیري از اصالت وجود و اعتباريـت ماهیـت کـه
صدرالدين شیرازي آن را به دانشجويان فلسفه آموخته است .بر اساس اين نظريه هرگز
نبايد معنی اعتباري بودن ماهیت را صرفاً يك پديدۀ ذهنی و غیرواقعی فرض نمـوده و
به عنوان اعتراض گفته شود که اگر به راستی چیسـتی اشـیاء يـك امـر اعتبـاري و
غیرواقعی است ،همانگونه که ذکر گرديد ،پس مانند هـر پديـدۀ ذهنـی وابسـته بـه
دريافت و حضور ذهنی اعتبارکنندگان است .تا آنجا که اگر نخواسته باشند ماهیتی را
براي اشیاء اعتبار کنند ،آن اشیاء ديگر به کلی فاقد ماهیت و چیستی خواهند بود و يا
هرگاه بخواهند چیستی هر شیئی را به چیستی ديگري دگرگون سازند ،با يك نشست
قانونگذاري بتوانند اين عمل را به درستی و آسانی انجام دهند.
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اما بايد آگاه بود که به طور کلی پديدهها يا مفاهیمی که بـه عنـوان اعتباريـات
فلسفه محسوبند همه از نوع اعتباريات نفساالمريه می باشـند و معنـاي ايـن گـروه از
اعتباريات که ماهیات در ردۀ اول آنها به حساب میآيند ،اين است کـه ايـن مفـاهیم
برخالف مفاهیم حقیقی يك وجود عینی و خارجی که قابل انطباق بـه مفـاهیم ذهنـی
خود باشند ،ندارند .يك بازگشت به مثال نقطه و خط رياضـی ايـن مطلـب را کـامالً
روشن و نمايان میسازد .در نقطه آنچه را که در خارج از ذهن خود میيابیم ،تنها يك
طول جسمی است که در موضع مخصوصی به آخر رسیده است .خط نیز به جز پايانـۀ
عرض و سطح به غیر ازپايانۀ عم چیزي در خارج ذهن ارائه نمیدهند .اما معالوصف
ذهن در برخورد به اين پايانه هاي جسم به سازندگی پرداخته و نقطه و خط و سـطح را
در حوزۀ فعالیت خود پديدار میسازد .اعتباريت ماهیات نیز بدينگونه تفسیر میشـود
که ذهن با توان سازندگی خود ،پايانههاي هستی را در خود ترسیم و میناگري کرده و
از آنها چیستی را به عرصۀ ظهور میآورد.
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اقسام ضرورت
واژۀ «ضرورت» در برابر «امکان» در اصطالح هر رشتهاي از رشتههـاي علـوم و
پژوهندگیهاي انسانی به کار میرود .اما در هر جا معنی مخصوصی را به خود میگیرد
که مناسب با موضوع آن پژوهندگی میباشد .بنابر اين وظیفۀ يك محقـ توانـا ايـن
است که معناي اين واژه را ،حتی پیش از ورود به بحثهاي ماهوي پیرامون موضـوع
خود ،به خوبی بشناسد تا از گزند هرگونه اختالط اين معانی با يکـديگر و پیامـدهاي
بسیار ناگوار آن در امان بماند.
«ضرورت» منطقی يکی از مواد سهگانه اي است که کیفیت نسبت قضايا را اعالم
می دارد ،بدين قرار که اين ضرورت در ساختار کیفیت تصديقی برخی از گزارهها که
محمول را براي موضوع به طور ضرورت و غیرقابل انکاري ثابت می کنـد حاکمیـت
دارد.
به تشخیص کانـت ،ضـرورت منطقـی تنهـا در قضـاياي تحلیلـی (analytic
) judgmentsحکمفرما است و آن بدين معنی است که محمول را صرفاً از تحلیل و
تجزيه موضوع قضیه به دست می آوريم و بر آن موضوع حمل و بازگشت مـیدهـیم،
بدين جهت صدق و گويايی قضیه هیچ نیازي به عوامل ديگر بیرون از سـاخت خـود
قضیه ندارد .مانند اين که میگويیم« :هر انسانی ضرورتاً حیوان گويا اسـت» ،در ايـن
گزاره بدون توجه به واقعیات تجربی و حتی بدون نیاز به تبادر ذهنی و تنها به اتکـاي
تحلیل و تجزيۀ مفهوم ذهنی انسان که «عقد وضع» قضیه به شمار میرود ،حیوانیـت و
گويايی را استخراج کرده و اين هر دو مفهوم را محمول آن موضوع قرار میدهـیم ،و
چون فرض چنین موضوعی خودکفايی براي ثبوت اين چنین محمـول را دارد ،صـدق
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اين چنین قضیه اي ضروري و غیرقابل انکار است .چون ضرورت صدق از نهـاد خـود
قضیه برخاسته است ،هرگونه انکار يا نفی آن به يك تناقض صريح گرايیـده خواهـد
شد .چنان که اگر گزارۀ باال را تکذيب کرده و بگويیم« :انسان حیوان گويا نیسـت»،
اين تکذيب به سان اين است که گفتهايم« :انسان ،انسان نیست».
کانت میگويد نشانۀ قطعی ضرورت منطقی همین است که از نفی و انکار قضـیه
به يك تناقض مفهومی برخورد می نمايیم و از اين رهگذر به اين نتیجه میرسـیم کـه
صدق اين گونه قضايا ضرورت منطقی را به دست میدهد .اما ضرورتهاي ديگر حتی
ضرورتهاي رياضی بدينسان نیستند ،زيرا مثالً ) (7+5=12بدينگونـه نیسـت کـه
مفهوم عدد دوازده را بتوانیم از تحلیل و تجزيـۀ مفهـومی ) (7+5بـه دسـت آوريـم.
هرچند که اين گونه قضايا به همان جهت که از ضرورت برخوردارند ،همه از قضاياي
برتــر ) (a prioriامــا ترکیبــی ) (syntheticمحســوب مــیباشــند نــه تحلیلــی
)(analytic؛ چرا که ضرورت آنها بر اصل تناقض استوار نیست و تنها بايد از طري
تبادر ذهنی ) (intuitionکه کار هوشاست و از ساختار درونی قضاياي رياضی خارج
است به دست آوريم .بنابر اين به وضوح دانسته مـیشـود کـه آن معیـار ارزشيـابی
ضرورت منطقی تحلیلی در ضرورت هاي رياضی ترکیبی حکمفرما نیست ،زيـرا اگـر
فرضاً اين قضیه يا هر قضیه ديگـر رياضـی را انکـار کـرده و بگـويیم )(7+5=12
تناقضگويی نکردهايم ،تنها يك گناه دروغگويی را بر خود هموار کردهايم .چون اين
قضیۀ سالبه هرگز بدانسان نیست که گفته باشیم 7+5 ،7+5( :نیست)

۸

اما قضاياي تجربی ،مفاهیم توصیفی محموالت خـود را در عقـد وضـع اندوختـه
ندارند تا بتوان آنها را با تحلیل بازيافـت نمـود ،ولـی پیوسـته در تجربـه مالزمـت و
 - ۸کانت B 15 Critique of pure reason
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همبستگی خود را با موضوع قضیه نشان میدهند .مانند سنگینی جسم در گـزارۀ «هـر
جسمی سنگین است» .معلوم است که اينگونه قضايا هرگز تحلیلی نخواهند بود ،زيـرا
موضوع قضیه از آن جهت که موضوع است صدق ايـن گفتـار را ضـرورتاً تضـمین
نخواهد کرد ،و از فرض انکار آن تناقضی به میان نخواهد آمـد .بـه همـین مالحظـه،
اينگونه گزارهها نه تنها از معیار گزارههاي تحلیلی برخوردار نمیباشند ،بلکه بايـد در
ردۀ گزارههاي تجربی ترکیبی که عامل ترکیب آن
اما قضاياي تجربی ،مفاهیم توصیفی محموالت خـود را در عقـد وضـع اندوختـه
ندارند تا بتوان آنها را با تحلیل بازيافـت نمـود ،ولـی پیوسـته در تجربـه مالزمـت و
همبستگی خود را با موضوع قضیه نشان میدهند .مانند سنگینی جسم در گـزارۀ «هـر
جسمی سنگین است» .معلوم است که اينگونه قضايا هرگز تحلیلی نخواهند بود ،زيـرا
موضوع قضیه از آن جهت که موضوع است صدق ايـن گفتـار را ضـرورتاً تضـمین
نخواهد کرد ،و از فرض انکار آن تناقضی به میان نخواهد آمـد .بـه همـین مالحظـه،
اينگونه گزارهها نه تنها از معیار گزارههاي تحلیلی برخوردار نمیباشند ،بلکه بايـد در
ردۀ گزاره هاي تجربی ترکیبی که عامل ترکیب آن  Xخارج از ساختار قضـیه اسـت
قلمداد شوند و  Xهم به تجربه و آزمايش حسی تفسیر گـردد .بـر اسـاس معیاريـابی
کانت با اينکه گزارههاي رياضی و گزارههاي تجربی هـر دو گـروه در فـرم قضـیۀ
ترکیبی جاي دارند ،عامل ترکیب خارجی  Xدر گـزارههـاي رياضـی تبـادر ذهنـی
) (intuitionو در گزاره هاي تجربی تجربه و آزمايش حسی است و از اين رهگـذر
قضاياي رياضی ترکیبی قضاياي پیشین )(a Prioriانـد و قضـاياي تجربـی ترکیبـی
قضاياي پسین ) (a Posterioriمیباشند .در اينجا سخنان کانت پیرامـون معیاريـابی
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) (Citeriologyبراي ضرورتهاي منطقی و رياضی و کیفیت نسبتها در قضـاياي
تجربی به فرجام میرسد.
الح بايد اعتراف نمود که معیاريابی کانت براي ضرورتهاي منطقی تحلیلـی و
تفاوت بنیادي آنها با ضرورت هاي رياضی و غیررياضـی کـه بـه نظـر وي از گـوه
قضاياي ترکیبی به شمار میروند ،شايستۀ تحسین و تکرين است .اما از سوي ديگر ،با
وجود همۀ شايستگی و اصالتی که اين معیاريابی براي خود کسب کرده است بايد بـه
اين نکته نیز توجه و دقت نمود که کانت فقط يك روي سکه را مـورد بررسـیهـاي
فیلسوفانۀ خود قرار داده و با موفقیت کیفیت نسبتهاي قضاياي تحلیلی و ترکیبـی را
ارزيابی کرده است .ولی متلسفانه روي ديگر سکه مورد توجه اين فیلسوف عالیمقـام
قرار نگرفته است .و به همین مالحظه بسیاري از نکات مهم منط و فلسفه از نظـر وي
دور مانده است.
شرح اين مطلب بدينگونه است :هر مفهومی مانند هر موضوع عینی نهـادي دارد
و نمادي و به همان جهت که هیچ نهادي بینماد نیسـت ،هـیچ نمـادي هـم بـینهـاد
نمیباشد .و باز به همان علت که نهاد هر شیئی متعل به خود آن شیء است ،نمـاد آن
هم به خود آن شیء اختصاص و تعل ذاتی دارد .و همانگونه که نهـاد هـر مفهـومی
قابل تجزيه و تحلیل به اجزاي تحلیلی نهادين در قالب قضاياي تحلیلی منطقی میباشـد
که از باالترين ضرورتها برخوردار است ،عیناً به همان جهت بايد نماد آن شیء نیـز
مورد تحلیل عقالنی واقع شده و همچون بسادط خارجیه از بسـیط آن نمـاد ترکیبـات
تحلیلی ذهنی انتزاع شده و با ضرورت منطقی به خـود آن موضـوع ،حمـل و گـزاره
گردد .به همین دلیل بايد گفت نظريۀ معیاريابی کانت هرچند که از درستی و اصالت
نسبی کامیاب است اما از تمامیت و کفايت منطقی برخوردار نیست .زيرا ايـن نظريـۀ
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فراگیرندۀ تمام ذاتیات که از ذات موضوع برخاسته مـی شـوند و بـه همـان موضـوع
بازگشت مینمايند نمیباشد.
تفصیل اين نکته بدين قرار است :اجزا و مفاهیم داخلی و درونمرزي هر مـاهیتی
که از آنها جنس و فصل يا اجزاي تحلیلی ياد میشود بدون هـیچ ترديـدي در قلمـرو
نظريۀ معیاريابی کانت قرار گرفته و هرگونه انکار و سلب اين اجزاء مساوي بـا يـك
تناقضگويی صريح خواهد بود .اما مفـاهیم و لـوازمی کـه از حـدود و خصوصـیات
بیرون مرزي همان موضوع و ماهیت برخاسته يا انتزاع ذهنی میشوند ،با اينکه بـدون
ترديد از ذاتیات و عوارض بالفاصلۀ همان ماهیتند ،به هیچ وجه مشمول اين معیاريـابی
نخواهند بود .چرا که از سلب يا انکار آنها هرگز تناقض پديد نخواهد آمد .مثالً اگر ما
بر طب معیار کانت بگويیم« :انسان ممکنالوجود نیست» ،چون معنی امکان در مفهوم
انسان نهفته نیست ،مسلماً هیچ تناقضگويی را مرتکب نشدهايم بلکه تنهـا يـك دروغ
منطقی را به زبان آورده ايم .پس به نظر او بايد اين گزاره مانند گـزارههـاي رياضـی
ترکیبی باشد که عامل ترکیب آن  Xخارج از عقد وضع قضیه است و ساختار قضـیه،
کافی براي صدق آن نیست .اما با دقتی نه چندان زياد به اين نکته رهنمون خواهیم شد
که فی المثل مفهوم امکان نیز مانند مفاهیم جنس و فصـل ماهیـت موضـوع از تحلیـل
همین ماهیت که موضوع گزاره است ،برخاسته است .تنها تفاوت امکـان بـا اجـزاي
تحلیلی اين است که اين اجزاء در عناصر و محتويات درونی ماهیتند ،و امکان و سـاير
لوازم ماهیت از خصوصیات بیرون آن محسوبند .اما بدون شك هر دو گـروه در ايـن
ويژگی همگونگی دارند که به عامل ارتباط خارج از موضوع قضیه نیازي ندارند ،و در
صدق ضروري خود از هیچ  Xمستتري بهرهيابی نمیکنند ،اين تنهـا همـان موضـوع
قضیه است که علت اصلی و خودکافی اين دو گونه ذاتیات اسـت .ايـن کـه هـر دو
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گروه را ذاتی می نامیم تنها به اين جهت است که هر دو از ذات موضوع برخاسته ،بـه
ذات موضوع انتساب و بازگشت دارند.
مفهوم «کوه» نیز مثال گويا و روشن ديگري براي اثبات اين ادعا است .کوه هم
در تجربه و هم در مفهوم ذهنی خود به معناي برآمدگی زمین است و معنـی چیسـتی
برآمدگی زمین جز اين نیسـت کـه از نقطـه نظـر ترکیبـات و محتويـات داخلـی و
درون مرزي خود جز خا

و خاشا

و سنگ يا هر چیز ديگري که از جنس زمـین

است نمیباشد .و در مجموعۀ اين محتويات هیچ چیزي که معنی دره يا شیب را نشـان
دهد دانسته نمیشود .حال به گفتۀ کانت اگر در يك گزارۀ تحلیلی کـوه را موضـوع
فرض کنیم و محمول زمین را از آن سلب نمايیم ،به يك تنـاقض صـريحی برخـورد
خواهیم کرد که معادل اين است که بگويیم« :کوه کوه نیست» .از سوي ديگـر اگـر
به جاي سلب اجزاي داخلی کـوه ،دره را از آن سـلب نمـايیم و بگـويیم« :کـوه دره
نیست» يا «کوه داراي دره نیست» تناقضی را به زبان نیاوردهايـم ،نهايتـاً يـك دروغ
تجربی را به صورت يك جملۀ خبري اظهار داشتهايـم .ايـن در حـالی اسـت کـه بـا
قاطعیت تمام میدانیم که دره هم در تجربه و هم در مفهـوم ذهنـی ،از لـوازم ذاتـی و
ضروري کوه به شمار میرود و اين ضرورت از ذات موضوع گزاره برخاسته اسـت .و
به هیچ عامل ارتباط بیرونی که با مجهول  Xنشان داده شـود تعلـ نـدارد و در ايـن
خودکفايی هیچ تفاوتی را با ضرورتهاي تحلیلی نشان نمیدهد بلکه تفاوتشان در اين
است که ضرورت تحلیلی کانت از محتويات درونـی موضـوع بـه ذهـن مـیآيـد و
ضرورت براي لوازم ذاتی موضوع از تحلیل نماد موضوع استخراج می گردد و تفـاوت
ديگر اين است که انکار ضرورتهاي تحلیلی به تناقض می گرايد ولـی انکـار لـوازم
تناقضگويی نیست.
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حال که چنین است ،اين پرسش طرح میشود :با چه معیاري میتـوان ضـرورت
اين گونه لوازم ذاتی ماهیات و مفاهیم را از ردۀ ضرورت هاي منطقی بیرون رانـد و در
عداد ضرورت هاي رياضی که با مجهول  Xسامان می يابند به حساب آورد ،در حـالی
که به وضوح دانسته شد که ضرورت براي ذاتیات بیرون مـرزي موضـوع نیـز ماننـد
مفاهیم تحلیلی آن ،از مجهول  Xبه کلی به نیاز است؟
پرسش ديگر اينکه اگر ما به داشتن لوازمی همچون امکان براي ماهیات ممکنـه
و دره براي کوه اعتراف نمايیم و قبول کنیم که اين مفاهیم نیز مانند مفاهیم تحلیلی از
ذات موضوع قضیه به دست میآيند و ضرورت صدق آنها منطقی است و نه ترکیبـی،
چرا که ثبوت آنها براي موضوع به هیچ وجه به مجهـول  Xوابسـتگی نـدارد و تنهـا
تفاوت آنها براي موضوع به هیچ وجه به مجهول  Xوابستگی ندارد و تنها تفاوت آنها
با گروه تحلیلی اين است که اين گروه ضرورت خود را از طري قاعدۀ تناقض کسب
می کنند ،اما گروه ديگري که به لوازم ماهیت شناخته میشوند نمـیتواننـد ضـرورت
خود را بر اساس اصل تناقض استوار سازند ،اگر چنین است پس از چـه طريـ و بـا
چگونه معیاري می توانیم ضرورت منطقی آنها را به ثبوت برسانیم؟ کانت که در صدد
معیاريابی براي کیفیت نسبتهاي همۀ قضاياي علوم انسانی اسـت ،متعهـد اسـت کـه
پاسخ اين پرسش ها را ارائه دهد .ولی متلسفانه سخنان او آمـادگی پاسـخگـويی ايـن
پرسشها را ندارد!
تصور میرود که به خاطر توجه بدين سوي سکه است کـه انديشـمندان منطقـی
اسالمی ذاتیات و ضرورت هاي ماهیت يا هر مفهوم تجربی يا عقالنی را بـه دو گـروه
بخش کرده اند :ذاتیات و ضرورت هاي ذاتی باب ايساغوجی (کلیات خمس) و ذاتیات
و ضروت هاي ذاتی باب برهان .در مورد ضرورتهاي تحلیلی باب ايساغوجی که همه
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از اجزاي تحلیلی ماهیاتند ،همچون جنس و فصل کـه اجـزاي عقالنـی و نهـادين آن
محسوبند ،اين تحلیلگران از هر جهت با نظريۀ کانت هم آهنگی دارند؛ گو اينکه ايـن
معیار بديع و ابتکاري او را براي بازيابی اينگونه ضرورتها به کار نبستهانـد .و ايـن
خود يك امتیاز و نوآوري است که به اين فیلسوف بزرگ اختصاصی يافته است .امـا
از سوي ديگر ضرورت هاي منطقی باب برهان که از نظر کانت به کلی ناديده انگاشته
شده ،امتیاز کشف و نوآوري آن از آنِ منطقیون اسـالمی اسـت کـه بـدينگونـه از
ضرورت هاي منطقی رهنمون شده و معتقدند که اينگونه مفاهیم ذاتی نیز مانند گـروه
نخستین از خود ذات موضوع برخاسته اند و در ضرورت صدق آنها براي موضوع نفس
موضوعیت موضوع خودکفايی و خودسازندگی دارد ،به همین جهت اينگونه مفـاهیم
و محموالت منتسبه ۸بايد در رديف همان محموالت تحلیلی به شمار آيند .تنها تفاوتی
که میان اين دو گروه محموالت ذاتی وجود دارد اين اسـت کـه محمـوالت تحلیلـی
کانت از محتواي درونمرزي موضوع به دست میآيند ،ولی ايـن محمـوالت ذاتـی از
مرز بیرونی موضوع به ذهن مینشینند؛ هرچنـد کـه هـر دو گـروه در ايـن ويژگـی
مشترکند که به يك عامل ارتباط خارج از ذات موضوع قضیه ،نیازمندي ندارند.
اکنون پژوهندهاي را سزد که گامی فراتر رفته ،و علیرغم معیارسـنجی کانـت در
گزاره هاي رياضی که وي آنها را گزاره هاي ترکیبی بـه حسـاب آورده و ضـرورت
رياضی را يك ضرورت وارداتی میخواند و معتقد است اين ضرورت از سـوي يـك
عامل خارجی برتر که عبارت از تبادر ذهنی ) (intuitionاست پديدار میگردد ،همۀ

۸

 -محموالت منتسبه يك اصطالح منطقی است و به مفاهیمی که بر موضوعات خود در يك جملۀ خبري

حمل می گردند و اتحاد خود را با موضوع به نحوي از انحاء اعالم میدارند گفته میشود .اين مفاهیم ممکن
است از مفاهیم تحلیلی باشند يا از مفاهیم ترکیبی.
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ضرورتهاي رياضی به انضمام ضرورتهاي اخالقی را به حوزۀ ضرورتهاي منطقـی
بازخوانده و اين محموالت را کالً از نوع ذاتیات و ضرورتهاي باب برهان به حساب
آورده و ضرورتهاي آنها را با معیار عدم نیازمندي به علت وارداتی و بیرونی کـه در
مجهولی  Xنهفته است شناسايی کند.
بر اساس اين ارزشیابی نوين ،گزارۀ رياضی کانت ) (7+5=12عدد دوازده را از
هیچ جاي ديگري جز از خود مفهوم موضوع که ) (7+5است به دست نخواهیم آورد.
اما بايد بدانیم که البته عدد دوازده در نهاد ) (7+5نیست بلکه از لوازم ذاتی است کـه
از نماد و ابعاد برونمرزي آن انتزاع شده و بر آن حمل میشود .همانگونهه که دره از
نماد و سطح بیرونی کوه فهمیده میشود و گزارۀ «کوه داراي دره است» از ضـرورت
منطقی برخوردار است ،ضرورتی که از خود موضوع برخاسته و نیازي به  Xکه يـك
عامل ربط خارجی است ندارد.
گزارههاي اخالقی همچون «عدل نیکو است» و «ظلـم قبـیح اسـت» نیـز ماننـد
گزارههاي رياضی از ضرورتهاي ذاتـی بـاب برهـان برخوردارنـد کـه از هرگونـه
وابستگی به عوامل ارتباطیِ خارج از ساختار موضوع قضیه بینیازند .و نیکويی و قـبح
دو محمولی است که از ويژگیهاي بیرون عدل و ظلم برخاسته و به آنها تعلـ ذاتـی
میيابند.
در اينجا يك ايراد آشکار بر سخنان کانت وارد به نظر میرسد و آن اين اسـت:
اين که کانت براي تشخیص و جداسازي قضاياي تحلیلی از قضاياي ترکیبی به معیـار
تناقضگويی در صورت انکار و نفی اين قضايا در گروه اول ،و در برداشـتن مجهـول
 Xدر گروه دوم توسل می جويد از تمامیت و کلیت برخوردار نیست .زيرا بـا وجـود
اينکه ذاتیات بیرون مرزي موضوع هیچ نیازي به مجهول  Xندارند و به همـین جهـت
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بايد در عداد ضرورتهاي منطقـی محسـوب گردنـد ،مـعالوصـف چـون بـر اصـل
تناقض گويی استوار نیستند بر اساس معیاريابی کانت بايد در حوزۀ قضـاياي ترکیبـی
محاسبه گردند؛ در حالی که قضاياي ترکیبی به نظر وي کالً آنگونه قضـايايی اسـت
که به مجهول  Xوابستگی دارند و از ذات موضوع برخاسته نیستند .پس ما به گروهی
از قضاياي برخورد می کنیم که با معیار کانت بايد ترکیبی باشند امـا بـه مجهـول X
وابستگی ندارند و اين در حالی است که کانت به ما میگويد که قضاياي ترکیبی کالً
به يك مجهول  Xوابستهاند؛ منتهی گاهی اين  Xمجهول يك عامل ربط پیشین اسـت
و گاهی ديگر پسین .پس اين قضايا از ديدگاه کانت هم ترکیبی انـد و هـم ترکیبـی
نیستند! و ضرورت آنها هم منطقی است و هم نیست!
ضرورت در قضایا و جمالت عقل عملی
قضايا وجمالت عقل عملی بايد در دو سیستم يا دو روش متفاوت مورد بحـث و
بررسی واقع شوند .نخست در مرحلۀ شناخت فلسفی و نقاديهاي تئوريك که امـروزه
در محافل آکادمیك غربی متـااثکس ) (metaethicsگفتـه مـیشـود .بحـثهـاي
انتولوژيـك و اپیسـتمولوژيك ) (epistemologicو حتـی بررسـیهـاي الفــاط و
شرح العبارۀ مفاهیم موضوعات و محموالتی که در ساختار جمالت عقل عملی به کـار
گرفته شده ،همه در سیستم اخالق برتر ردهبندي شده و ضـرورتهـايی کـه در ايـن
مرحله در قضاياي اخالقی و عقل عملی مورد استعمال واقع میشود عیناً بر اساس آنچه
که گفته شد ،از نوع ضرورت اخباري منطقی است که محموالت منتسبۀ آنها همـه از
مرزهاي بیرونی موضوعات انتزاع شده و بر خود ايـن موضـوعات حمـل و گـزارش
میشوند .و هیچ تفاوتی میان اين مفاهیم و ساير ذاتیات باب برهان که از جملـۀ آنهـا
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امکان براي ماهیات ممکنه است وجود ندارد .در اين مرحله تمام قضاياي عقل عملـی
ضروريات منطقی خبري محسوب میباشند بدون اينکه در کسب ايـن ضـرورت بـه
يك عامل خارجی  Xنیازمندي داشته باشند .و اينکه در کتابهاي کالمی اسالمی ديـده
میشود که گروه معتزله هم آهنگ با فرقۀ عدلیه معتقدند که حسن و قبح عدل و ظلـم
ذاتی است و دستوري نیست ،بر همین اساس استوار است که اينـان بـه ايـن قسـم از
ذاتیات منط دست يازيـده و خويشـتن را از گفتـههـاي نـاموزون اشـاعره رهـايی
بخشیدهاند .اين بدان معنی است که حسن و قلح به هر معنا و مفهـومی تفسـیر گـردد؛
هرچند که از اجزاي درونی و تحلیلی عدل و ظلـم نمـی باشـند ،امـا از نمـاد و ابعـاد
بیرون شناسی آنها انتزاع شده و با کیفیت ،ضرورت منطقی عـدل و ظلـم را توصـیف
میکنند.
سیستم دوم ،فرامین و احکام اخالقی عملی ) (normative ethicsاست که در
مقام عمل و اجرا صورت آمريت و حاکمیت بی چون و چرا را به خود میگیرند و در
ساختار جمالت مربوطه هیچ هم گونگی با قضاياي اخالقی تئوريك ندارند؛ چونان کـه
گويی يك فرماندۀ برترين در خلوتگاه وجدان ما بر مسند فرماندهی بی چـون و چـرا
تکیه زده و با آهنگ حاکمیت و سروري ،فرامین خود را در فرمهايی همچون اوامر و
نواهی علی الدوام هشدار میدهد بدينگونه :بايد از کشتار بی گناهـان بپرهیزيـد ،بايـد
عدالت را در گفتار و رفتار و کردار خود رعايـت نکنیـد ،و ...در ايـن جمـالت کـه
معروف به جمالت ارزشی است ،عامل ارتباط میان موضوع و محمول با کیفیـتهـاي
امکان يا ضرورت شکل نمی گیرد بلکه با الفاظ ارزشـی همچـون بايسـتی ،نبايسـتی،
شايسته ،ناشايسته و ...کیفیت نسبت نشان داده می شود و هیچ اثري از استی يا هسـتی
در آنها به نظر نمیآيد .بايد گفت که در خصوص اينگونـه جمـالت و سـاختارهاي
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لفظی عقل عملی است که هیوم ايراد معروف خود را عرضه کرده و میپرسد :چگونـه
است که فیلسوفان مادامی که در حوزۀ جهـان شناسـی و حقیقـتيـابی عقـل نظـري
می انديشند ،تمام گفتگوي آنان بر مدار هستیها و استیها ۸دور میزند ،اما همین کـه
از اين حوزه گذر کرده و قدم در پهناي فلسفۀ اخالق می نهند ناگهـان سیسـتم سـخن
گفتن آنان تغییر کرده به جاي هستی و استی ،بايستیها را به کار میگمارند؟
در پاسخ اين گفتار هیوم ،نگارندۀ اين نوشتار در بخش نخستین کتاب کاوشهاي
عقل عملی پس از اينکه موضوع فلسفه مابعدالطبیعه را به مطل وجود تفسـیر کـرده و
مطل وجود را به دو بخش متساوي ـ وجود مقدور ،و وجود نامقدور ـ تقسیم نمـوده،
به طور وضوح و آشکارا در آنجا نشان داده است که ايـن عالئـم ارزشـی در معنـاي
حقیقی خود هیچ تفاوتی با آن عالئم هستی و استی اخباري ندارند و همه با همـاهنگی
زيبايی از نغمۀ ضرورت و تلکـد نظـام علیـت و معلولیـت جهـان هسـتی حکايـت
میسرايند ،تنها هستیهاي پسـین (معلـوالت) را اگـر بخـواهیم پـیش از پیـدايش و
صدورشان از هستیهاي پیشین (علتها) توصیف کنیم آنگاه می گـويیم ايـن پديـدۀ
پسین بايد از آن پديدارهاي پیشین به عرصۀ هستی درآيد .چنانکه گـويیم :خورشـید
بايد فردا از اف مشرق بیرون آيد .اما چون اراده و قـدرت و اختیـار در سلسـله علـل
وجودات مقدور انسان ها قرار دارند و حتی خود اين فرمانها نیز صالحیت آن را دارند
که در ردۀ علل اراده و اختیار عامل فعل اين رخدادهاي مقدور واقع شوند ،لذا هرگونه
۸

 -توجه به اين نکته ضروري است که هیوم و هیچ کدام از فالسفه به تفاوتی که نگارندۀ اين سطور میان

هستی و استی قائل و عمالً در همه جا به رعايت و جانبداري آن متعهد است ،توجه نکردهاند و هرجا که
نامی از هستی میبرند ،لزوماً مقصودش ان هستی محمولی نیست بلکه به طور غالب هستی را به جاي استی و
استی را احیاناً به جاي هستی جايگزين میکنند .بالخصوص سخنان شکوهآمیز هیوم گاهی پیرامون عامل
ربط است و گاهی از هستی محمولی مفاهیم اخالقی مینالد.

32

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

اعالم تلکد و حتمیت وقوع و تحق آنها که وابسته به اين علل مخصـوص اسـت ،در
قالب الفاظی همچون بايستی انجام میيابد .اين بدان معنی است کـه بگـويیم:وقـوع و
تحق اين رخدادهاي مقدور از عوامل مسئولی همچون انسان هاي توانا و مختار به سان
طلوع خورشیدي است که بايد فردا از اف مشرق بیرون آيد ،ويژگـی اراده و اختیـار
انسان ها است که ضرورت هستی رخدادهاي مقـدور شـبیه بـه اراده و اختیـار خـود
می سازد ،اما در علل پیشین حوادث و موجودات نامقدور اراده و اختیار و قدرت بـراي
عامل فعل وجود ندارند و هستی آنها بدون تلثیر اين عوامـل فرجـام پـذيرد .تفصـیل
بیشتر پیرامون اين موضوع را در بخش اول کتاب کـاوشهـاي عقـل عملـی مطالعـه
فرمايید.
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عقل نظری و عقل عملی

۷

تقسیم عقل يا حکمت ) (Wisdomبه عقل نظري و عقل عملـی از زمـانهـاي
ديرين در زبان فلسفۀ هلنیك ) (Hellenicرايج بوده و هر دو فلسـفۀ تفسـیري آن،
يعنی فلسفۀ اسالمی و فلسفۀ غرب ،۱اين تقسیم بنیادين را مانند ساير مسـائل فلسـفه از
طري ترجمه و تفسیر متون و منابع يونانی به زبانهـا و نوشـتارهاي خـود بـازگويی
کرده اند .ابن سینا که معروف به فیلسوف مشائی اسالمی است ،در آغاز کتاب الهیـات
شفاء ۷می کوشد که تمام قلمرو فلسفه را زير چتر اين تفسیم قرار داده و همۀ رشتههاي
تفکرات و علوم انسانی را از شاخههاي همین دو بخش اصلی عقل به حسـاب آورد .او
میگويد:
همان گونه که در بسیاري از مواضع کتابهاي خود
ذکر کرده ايم علوم فلسفی به دو بخـش نظـري و عملـی
دوگونگی می يابد و تفاوت میان ايـن دو را نیـز مکـرراً
بیان نمودهايم.
آنگاه وي در توضیح اين سخن و اينکه چگونه تمـام علـوم نظـري و عملـی از
نیروي تعقل انسانی سررشته میگیرد میگويد:

1

۱

- Theoretical Reason And Practical Reason
 -کانت ) Immanuel Kant (1724-1804بر اساس همین تقسیم دو کتاب بسیار معروف خود را

زير عنوان نقد عقل نظري  Critique of pure reasonو نقد عقل عملی Critique of practical
 reasonبه عرصۀ تللیف آورده است.
 - ۷کتاب الهیات شفاء ،مقاله اولی ،فصل اول« :فی ابتداء طلب موضوع الفلسفه االولی»

34

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

و اين مطلب در جاي خـود روشـن گرديـده کـه
فلسفؤ نظري آن بخش از فلسفه است که پژوهنـدگان را
به استکمال قوۀ انديشمندي کـه در نفـس نهفتـه اسـت
برمی انگیزد تا آنجا که سیر تکاملی آنان به پايانۀ حصول
و تحق عقل بالفعل فرجام میيابد .و اين کمال مطلـوب
از رهگذر دستيازي به علـوم تصـوري و تصـديقی بـه
اشیاء به اموري که در ردۀ اعمال و احـوال اختیـاري مـا
نیستند؛ تحق می يابـد .بـه همـین جهـت هـدف ايـن
پژوهندگی عقل نظري حصول يك نوع رأي و اعتقادي
که پیرامون کیفیت و چگونگی عمل و يا انگیـزههـايی
که به عمل ما میپیوندد نیست.
ابنسینا پس از اينکه وظیفۀ عقل نظري را از هرگونه همسويی و جهـتيـابی بـا
عمل و کاربرد جسمانی انسانها برکنار میدارد ،توجه خود را به سـوي بخـش ديگـر
عقل که عقل عملی است ،معطوف داشته و میگويد:
اما حکمـت عملـی در نخسـتین مرحلـه (همچـون
حکمت نظري) پژوهشگران خود را به سـوي اسـتکمال
قوۀ نظري و ژرفانديشی رهنمود میکنـد و آنـان ايـن
مسیر را نیز بـا فـرآوردههـاي علـوم تصـوري و علـوم
تصديقی به امـوري کـه از گونـۀ اعمـال و رخـدادهاي
اختیاري ما اند می پیمايند .اما هدف ديگر در اين بخش از
سلو

عقالنی آن است که پوينـدگان بـا دسـتیابی بـه
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اخالق و دستورهاي تربیتی عقل ،نیروي عملی نفسـی را
تهذيب ،تقويت و تکامل بخشند.
با اند

بازتابی روي اين متن به خوبی آشکار میشود که آنچه بـه نـام نیـروي

عقل يا قوۀ عاقله در موجوديت انسان نهفته و ماهیـت او را از ديگـر انـواع حیوانـات
امتیاز میبخشد ،تنها يك نیروي در کننده کلیات و معقوالت تصـوري و تصـديقی
بیش نیست که فلسفه آن را در همه جا عقل نظري می خوانـد ،خـواه ايـن معقـوالت
تصوري و تصديقی مربوط به اعمال و احوال اختیاري و مقدورات انسـانهـا باشـند و
خواه صرفاً پیرامون ديگر حقاي جهان هستی که از حوزۀ مقدورات ما بیرونند .بنـابر
اين در سطح رفیع تعقل و در

عقالنی کلیات و معقوالت که نام فراگیرندۀ آن علوم

عقلیه يا فلسفه است يا به اصطالح کانت ) (a poriori Knowledgeيا در اصطالح
ديگر او ) (transcendental Knowledgeاست تنها همان عقل نظري است کـه
تمام حقاي اشیاء را بدون تفاوت به صورت کلی در
و در سطح اين گونه در

و تحلیل میکند .در اين مقـام

عقالنی هیچ نیروي ديگري نیست کـه تـوان همـاهنگی و

همگونگی آن را داشته باشد تا بتواند همبخش عقل نظري قرار گیرد .حـال در همـین
مقام که مقام در

تصوري و تصديقی کلیات است ،اگر ديده میشود که در بخشـی

از اين کلیات مفاهیمی وجود دارند که همچون عدل و ظلم و نیکی و بدي در محدودۀ
مقدورات انسانها قرار میگیرند ،اين هرگز نشاندهندۀ آن نیست که عقل يعنـی قـوۀ
عاقله در انديشیدن اين گونه کلیات از حقیقت اصلی خود نزول يا دگرگونی پذيرفته و
صورت عمل را به خود گرفته است .هرگز چنین نیست ،بلکه بايد هوشـیار بـود ايـن
پسوندي که با لفظ عمل ،عقل را به خود اختصاص میدهد و به عقل عملـی در برابـر
عقل نظري شهرت میيابد ،تنها به گروه بندي و تنوع در معقوالت ،آن هـم معقـوالت
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بالعرض داللت دارد ،نه اختالف و دوگونگی در معنی عقل .زيـرا واضـح اسـت کـه
وصف عملی ،معقوالت ،يعنی مفاهیم حقاي و پديدههاي جهان هستی را ،به دو گـروه
متفاوت که برخی در ردۀ مقدوراتاند و برخی ديگـر در تیـررس قـدرت انسـانهـا
نمی باشند تقسیم بندي کرده و نفش قوۀ عاقله را در هر دو گروه يکسان اعالم میدارد.
خالصه اينکه اين دوگونگی در معقوالت هیچ تلثیر يا داللتی بر دوگونگی قوۀ عاقلـه
ندارد .و اين خود يکی از مغالطات منط است که تفاوت میان معقول (آن هم معقـول
بالعرض) با عقل و معقول بالذات را ناديـده انگاشـته و مغالطـهاي از نـوع «خلـط مـا
بالعرض به ما بالذات» را به میان آورده است .ما بايد هوشیار باشیم که مانند بسیاري از
پژوهندگان معاصر در دام اين مغالطه گرفتار نشويم.
بنابر اين عقل نظري هنگامی که به وسیلۀ علوم تصوري و علوم تصديقی خود بـه
در

و انديشیدن معقوالتی که از گونه مقـدورات و اعمـال و احـوال اختیـاري مـا

می باشند بپردازد ،جهان اخالق و نظام عدل و مدينۀ فاضله را در لوح ذهن ما ترسـیم و
طرحريزي و مهندسی عقالنی کرده است .و پس از اينکه اين ترسیم از صـحنۀ مدينـۀ
عقالنی يا يوتوپیاي ) (Utopiaافالطونی ۸با قلـمزنـیهـاي عقـل نظـري بـه وسـیلۀ
صورت هاي تصوري و تصديقی در صفحۀ ذهن نقاشی و ترسیم يافت ،آنگـاه نیـروي
در

نظري با همیاري در

در

هاي واپسین تجربی و حسی در جستجوي جزئیات و مصادي طبیعـی و حقیقـی

۸

هـاي زيـرين خـود همچـون در

خیـال و وهـم تـا

 -کلمۀ يوتوپیا از اصل يونانی گرفته شده و به معناي کشور المکانی است ،يا با يك تفسیر ديگر به

معناي کشور ايده آل و نظام اکمل است که افالطون الهی در کتاب جمهوري و در کتاب نوامیس از آن
گفتگو به میان آورده است .اين کلمه نخستینبار در زبان سر توماس مور ) (Thomas moreمورد
استعمال قرار گرفته است ۸۱۸۱( .میالدي)
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آن معقوالت مقدورات برمیآيد و بدينطري اندارج اصغر در اوسط و تشکیل قضاياي
صغري و کبري در فرمهاي اشکال منطقی و باالخره استنتاج نتیجه از مقدمتین که همه
از ظرافتکاريها و میناگريهاي در
صحنۀ زيباي در

نظري است ،انجام میپذيرد .همـینکـه ايـن

نظري با آن همه نقش و نگارهاي کلی و جزئـی و اشـکال بـديع

منطقی خود پايان پذيرفت و اين ترسیم با جذابیت شوقآفرين خود در برابر قوۀ عماله
و اراده که نیروي اجرايی نفس است قرار گرفت ،نیروهاي زير فرمان اين قـوه ماننـد
شائقه و محرکه و باالخره اراده و تصمیم به عمل ،به فعالیت و تکاپو خواهنـد افتـاد و
آنچه را که در لوح عقل و انديشه يافتهاند ،در حد توان خود به صورت عمل و اجرا در
جهان واقعیت عینی بیرون میآورند.
حال به خوبی معلوم میشود اينکه ابنسینا در شناخت حکمت عملی میگويد:
و لیکن هدف ديگر حکمت عملی پس از استکمال
قوۀ نظري اين است که با دست يازي و بـه کـار بسـتن
اصول اخالقی نیروي عملی نفس را نیز تقويت و تکامـل
بخشد.
منظورش از «هدف» ديگر ،مطلوب ثانوي و فرعی يا مطلوب بالعرض و المجـاز
نیست .بلکه ثانويت در اين مقام ،ثانويت رتبی و مرحلهاي است ،و به معنـاي نـزول و
تمثل معقول در محسوس است .نظريهاي که ابن سینا حتی در معقوالت نامقـدور عقـل
نظري هم صريحاً اعالم میدارد و میگويد« :معقول بايد در محسوس موجـود باشـد».

۸

در تمام اين موارد مقصودش از ثانويت يا هدف ديگر مرتبۀ هستیشناسـی عملـی يـا
پديدۀ تجربی است که از صورت هاي واالي عقالنی نفس نشـلت گرفتـه و نمايـانگر
 - ۸کتاب االشارات و التنبیهات،نمط چهارم ،فصل اوم ،تنبیه اول

38

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

عینی و حسی معقوالت و کلیات عقل مجرد میباشد .يعنی همانگونه که مـثالً انسـان
کلی در افراد مشخص و محسوس همچون «زيد» و «عمر» و «بکر» به دلیل حمـل و
اين همانی «ذاتی» موجود است ،معقوالت عقل نظري نیز که مربوط به اخالق و احوال
اختیاري ما می باشند ،صورت عمل و اجرا به خود گرفته و نمايانگر طبیعی و محسوس
و تجربی آن معقوالت خواهند بود .بنابر اين ،بیشك همان گونه که معقوالت حقـاي
نامقدور در محسوسات موجودند ،معقوالت عقل عملی که اشـیاء و حقـاي مقـدور و
اختیاري مايند در رخدادهاي عملی ما متمثّل معقول در محسوس در عقل عملی به اراده
و اختیار ما فرجام میپذيرد و در عقل نظري نقشی بـراي اراده و اختیـار مـا در میـان
نمیباشد.
با توجه به آنچه که در تفسیر عقل عملی تاکنون گفتـه شـد ،بـدين نکتـۀ مهـم
برخورد خواهیم نمود ،که توصیف عقل به عمل در بخش عقل عملی در دو مقـام بـه
کار آمده است :يکی در مرحلۀ تئوريك عقل نظري که گفتـه شـد مقصـود از عقـل
عملی در اين مرحله ،معقوالتی است که همچون عدل و ظلم از جمله مقدورات انسانها
به شمار میآيند ،و ديگري هر عمل جزئی و شخصی که در مرحلـۀ اجـراي اصـول و
دستورات اخالقی نمايانگر حسی و تجسم اين اصول میباشد .بنابر اين ،عقل عملـی در
مرحلۀ اول عیناً همان معقوالت عقل نظري است و در مرحلۀ دوم ،عقل به قاعدۀ حمـل
و اين همانی عملی است که از نهاد تعقـل و انديشـهگرايـی در معقـوالت مقـدورات
سرچشمه گرفته و نظام اخالقی مـا را در جهـان محسـوس نمايـانگري و سـازماندهی
میکند .نشانۀ راستین اينکه اينگونه عمل را بـدون هـیچ نـوع مجـازگويی «عقـل»
می گويیم اين است که اگر در وضع خاصی اجراء عدالت معقول عمالً به درستی انجام
گرفت ،اين عمل اجرايی عدالت با اينکه مشخص و محسوس و صددرصد تجربی است
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عیناً همان عدل معقول خوانده می شود که در جهان طبیعت تجسم و تمثل يافته است و
همین معناي گفتۀ فیلسوف است که معقول در محسوس موجود است .فرضـاً اگـر در
زمان خاصی يوتوپیاي افالطونی در عمل ،وجود محسوس تجربی و ملموسی بـه خـود
گرفت حتماً اين نظام را نظام معقول خواهیم دانست .پس اگر عملـی را در ايـن مقـام
عقل میگويیم ،راه گزافهگويی را نپیمودهايم و معناي آن عاقالنه بودن عمل است.
اگر اين تفسیر فیلسوفانه هم پذيرفته نباشد و به نظر ناآشـنايان بـه زبـان فلسـفه
دشوار و ناپسنديده آيد ،آنگاه توصیف عقل را به عمل يـك توصـیف مجـازي بايـد
پنداشت که در ادبیات از نوع تسمیۀ مسبب به اسم سبب نام دارد .بدين قـرار کـه در
موارد عقل عملی ،چون عمل پس از عقل و انديشه و در نتیجه آن پديدار میگردد ،به
همین جهت ادب محاورات لفظی را سزد که به اينگونه عمل ،عقل گويند .زيـرا ايـن
عقل است که انسانهاي خردمند را بدينگونه عمل عاقالنه برانگیخته است.
در اينجا يك ايراد منطقی وجود دارد که پیوسته نظر پژوهشگران فن را به خـود
معطوف داشته و کوشیده اند تا راه حل استواري را براي ايراد مزبـور دريابنـد .امـا تـا
هماکنون ديده نشده که موفقیتی که مورد پسند همگان است در اين زمینه بـه دسـت
آمده باشد .از سوي ديگر چون ايراد مزبور از يك صورت منطقی برخـوردار اسـت و
تقسیم عقل را به عقل نظري و عقل عملی ناقض قواعد و اصول تقسـیمبنـدي منطقـی
نشان میدهد ،نمیتوان به آسانی از کنار آن گذر نمود يا آن را ناديـده انگاشـت ،بـه
خصوص که اصالت اين تقسیم مورد قبول و تليید تمام مکتبهـاي قـديم و جديـد و
شرق و غرب فلسفه واقع گرديده است .چرا که همان گونه که فـارابی و ابـنسـینا و
ساير فالسفۀ قرون وسطی و قرنهاي جديد اسالمی ،حکمت را بـه حکمـت نظـري و
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حکمت عملی تقسیم کردهاند ،کانت و ديگر فالسفه و انديشمندان جديد نیز به اصالت
اين تقسیم اعتراف کردهاند.
اکنون طرح ايراد:
اگر عقل به معناي در

و انديشه است که به عقیـدۀ فالسـفه از مقولـۀ کیـف

نفسانی است ،پس تقسیم آن به عقل نظري و عقل عملی تقسیم شیء به خود و مغـاير
يا بیگانه از خود میباشد .زيرا عقل در بخش اول عیناً همان در

و انديشه است کـه

جز نظر و تفکر نیست و در بخش دوم ،عقل به معناي عمل به کار آمده که بـه کلـی
بیگانه و خارج از قلمرو عقل مقسمی می باشد و اين بدانسان است که گفته شود عقـل
يا عقل است يا چیز ديگري که عقل نیست ،و در اصطالح منط اين ايراد بدينگونـه
تبیین میشود :مقسم يا عین قسم است ،يا چیزي است که به کلی از دايرۀ مقسم خارج
است .همانگونه که اگر گفته شود «انسان يا حیوان گويا است يا چیـزي اسـت کـه
حیوان گويا نیست» بديهی است که اين گونه تقسیم در هر دو بخش خود ،نافرجـام و
از اعتبار منطقی به کلی ساقط میباشد.
شايد به خاطر برخورد به همین ايراد است که ابن سینا در طبیعیات کتاب شـفا و
نجات براي دانشجويان علوم طبیعی که اذهانشان هنوز بـه حالـت خـامی اسـت و بـه
تحلــیالت متــافیزيکی خــوي نگرفتــه اســت ،يــك حــل کوتــاه مــدت تعلیمــی
) (pedagogicalرا ارائه میدهد که به ظاهر ،برخالف آنچه را که در باال در الهیات
شفا و نیز در کتاب اشارات و تنبیهات روي آن تلکید میکند به نظر مـیآيـد .او در
آموزش علوم طبیعی چنین میگويد:
«اما قوايی که در نفس ناطقۀ انسان وجـود دارد بـه
قوۀ عامله و قوۀ عالمه تقسیم میشود و هر يك از اين دو
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اسمی عقل نامیـدهانـد .نیـروي عاملـه

قوه را با اشترا

نیرويی است که مبدأ و عامل تحريـك بـدن انسـان بـه
سوي افعال جزئی مخصوص است که از روي انديشـه و
تدبیر پیشین انجام مـی پذيرنـد و بـر وفـ خواسـتها و
انگیزههاي عامل فعل صورت وقوع میيابند».

۸

در اين سخن ابنسینا عقل را درست بـه معنـاي عمـل آورده و از ايـن رهگـذر
ناگزير شده بگويد کلمۀ عقل که در مقسم آمده ،داراي دو معنـاي کـامال متفـاوت از
يکديگر است؛ دو معنايی که تنها در لفظ با هم مشارکت دارند نـه در معنـا .و معلـوم
است اگر کسی در هنگام شمارش قواي نفس ناطقه صرفاً بخواهد مزاياي طبیعی نفـس
را براي دانشجوي ان علوم طبیعی برشمارد بدون آنکه در صدد تحلیل و تجزيـه فلسـفی
آن باشد که آيا چگونه اين قوا با يکديگر وابستگی دارند ،ناگزير است در ايـن مقـام
که مقام شمارش است و شمارش هم نوعی از تقسیم است ،ترفند روش تعلیمی را پیش
کشیده و بگويد اکنون که در پديدههاي طبیعت و قواي پیدا و ناپیـداي نفـس بحـث
می کنیم تنها از رهگذر مصادر به مطلوب ،که يك تکنیك تعلیمی است ،موقتـاً بايـد
چنین فرض کنیم که کلمۀ عقل با اشترا

اسمی هم به نیروي در

و انديشه گفتـه

می شود و هم به نیروي تحريـك کننـدۀ قـواي جسـمانی کـه پديدآورنـدۀ افعـال و
کردارهاي اختیاري ما میباشند .و در اين صورت تقسیم او بدينگونه خواهد بود :قـوۀ
مسمی به قوۀ عاقله يا عقل به دو گونه است يا به معناي در
حقاي هستی از هر قبیل که باشد ،و يا به معناي عامل و محر
که تنها در لفظ عقل با نوع اول مشارکت (مشتر

و انديشهگرايی پیرامون
فعل اختیـاري اسـت

لفظی) دارد .اما در معنـی وظیفـۀ

 - ۸کتاب شفا ،بخش طبیعیات ،فن سادس ،مقاله اولی ،فصل خامس ،صفحه  ،۱۳۸چاپ سنگی تهران.
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آن تعقل و انديشه نیست بلکه تحريك و برانگیختن عامـل فعـل بـه سـوي آن فعـل
مطلوب است .در هر حال اگر در روش تعلیمی بـا دسـتيـازي بـه اشـترا

اسـمی

تکنیکی ،قوۀ عاقله را قوۀ عامله خوانديم بايد به کلی رابطۀ وجودي (علـت و معلـول)
میان اين دو قوه را ناديده انگاشته تا بتوانیم هر يك از دو قوه را در مقابـل ديگـري و
به کلی مباين با آن قرار دهیم ،و بدين طري هر کدام را «قسیم» يعنی همبخش ديگر
و هر دو را «قسم»هاي «مقسم» خود که قوۀ مسمی به عقل است نشان دهیم و از ايـن
رهگذر ،اصول و آداب يك تقسیم سالم منطقـی را رعايـت کنـیم .در ايـن تقسـیم،
«مقسم» قهر ًا مسمی به عقل است نـه عقـل ،و اشـتراکی لفظـی هـم يـك اشـترا
خصوصی و فنی است نه اشترا

عمومی لغوي و حقیقی.

اما اگر بخواهیم به شناخت حقیقی و متافیزيکی اين دو قوه راهيابیم و رابطه علت
و معلولی آنها را در يك فن برتر از علوم طبیعی که به نام علوم مابعدالطبیعـه شـهرت
يافته است پی جويی کنیم و خوب بفهمیم که نیروي تحريك کننده اي که براي نفوس
انسان ها موجود است جز يك قوۀ اجرايی زير حاکمیت عقل بیش نیست و در حقیقت
عملی که در اين بخش به کار آمده يك تجسم و تمثل فکر و انديشهاي است در عالم
شهود ،آنگاه ديگر نمی توانیم قوۀ عامله را بیرون از تقسیمات عقل فرض کرده و نـام
عقل را در تقسیم با اشترا

لفظی در عمل به کار بريم .بلکه بايد قوۀ عامله را کـه در

اين تفسیر صرفاً صورت اجرايی و عامل دست نشاندۀ عقل است ،از جمله بخـشهـاي
حقیقی عقل به شمار آوريم و بگويیم با چراغ راهنمايی عقل عمل کردن هـم حقیقتـاً
نوعی از انواع عقل است؛ منتها عقلی است که با اضافۀ اختصاصی به عمل صفت عملی
پیدا کرده به نحوي که اين اضافه و تقید به عمل داخل در معنی ايـن بخـش از عقـل
است اما خود عمل که مضاف الیه عقل است خارج و مغـاير بـا معنـی حقیقـی عقـل
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میباشد ۸.بدين ترتیب ،عمل از آن جهت که يك پديدۀ مادي و محسوس بیش نیسـت
در هیچ يك از بخشهاي عقل قرار نگرفته است تا محل ورود ايراد مذکور باشد و تـا
ابن سینا و هیچ يك از فاليفه ناگزير باشند بـراي دفـع ايـراد ،بخـش عقـل عملـی را
مشتر

لفظی عقل بدانند و خالصه اينکه در اين فرض ،عمل تنها طرف اختصاصی و

اضافه عقل است نه جزء مقوّم آن .و اين نکته در منط به تحقی ثابت شده که عامـل
تقسیم (مقسِّم) تنها نقش اختصاص و تنويع را ايفا میکند و به هیچ وجه ممکن نیست
جزء مقوّم جنس خود باشد.
تا اينجا بحث و گفتگو هرچه بود ،پیرامون تقسیم عقل يا حکمت )(wisdom
به عقل نظري و عقل عملی در میزد .حاصل بحث اين بود که اگر بخواهیم اين تقسیم
را از حالت يك تقسیم تعلیمی ابتدايی و غیرمنطقی بیرون آورده و بر طبـ اصـول و
ضوابط تقسیمات سالم منطقی بازسازي کنیم ناگزيريم عمل را در بخش عقـل عملـی
حقیقتاً ،و نه از طري اشترا

لفظی ،به نحوي از انحاء در قلمرو عقل قرار دهیم تـا از

هرگونه ايرادي مصونیت داشته باشیم.
از يانجا به بعد به خاطر تليید و پشتوانۀ نقطه نظرهايی که در شرح و تحلیل تقسیم
عقل به نظري و عملی و هم در ايرادي که به صورت منطقی اين تقسیم توجه گرديـد،
و هم در پاسخ گويی به ايراد مزبور و باالخره در جمیع مراحل بحث گذشته بیان شـد،
يك تقسیم ديگري که از هر جهت همرديف و در تمام خصوصیات مشابه بـا تقسـیم
عقل است ،در اينجا ذکر می نمايیم تا درستی و اصالت مطلبی که در باال ارائه نمـوديم
براي انديشمندان و دانشپژوهان فلسفه به خوبی ثابت و مبرهن گردد.
 - ۸جملۀ «عقل عملی» هرچند که از لحاظ فن ادبیات از قبیل صفت و موصوف شمرده میشود نه مضاف و
مضاف الیه ،اما بدون شك صفت نیز مانند اضافه موصوف را به خود اختصاص میدهد.
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در آغاز بسیاري از کتاب هاي منطقی علم را بـه دو گـروه تقسـیم کـردهانـد و
گفتهاند« :علم يا تصور ساده و بدون حکم است که آن را علـم تصـوري گوينـد ،يـا
تصور با حکم است که آن را علم تصديقی نامیدهاند» بنابر اين علم تقسیم میشـود بـه
علم تصوري و علم تصديقی .در آغاز کتاب شرح مطالع ،قطبالدين رازي پس از طرح
تقسیم مزبور از سوي مؤلف کتاب که در متن میگويد« :علم يا تصـور اسـت (اگـر
در

ساده و بیپیرايه باشد) يا تصدي است (اگر همـان تصـور آراسـته بـه حکـم

باشد)» چنین اظهار نظر میکند:
در اين تقسیم اشکاالتی موجود است کـه مناسـبت
مقام ايجاب می کند که هماکنون آنها را طرح کرده و به
پاسخگويی هر يك بپردازيم:
اشکال اول ـ اين تعريف براي تصدي که بخشی از
علم است شايسته نیست ،چون تصدي اگر به راستی خود
حکم باشد ديگر ممکن نیست يك چنـین تعريفـی ،کـه
تصدي يك نوع درکی است که به حکم آراسته است به
تصدي صادق و منطب باشد و اگر تصدي نفس حکـم
نباشد بلکه حاصل جمع و ترکیبی از تصورات ثالثـه بـه
عالوه حکم باشد ،باز هم اين تعريف بـه علـم تصـديقی
تطبی نخواهد کرد .زيرا حکم در ايـن فـرض ،يکـی از
اجزا و ارکان ترکیبی تصدي است که فرضـاً مجموعـۀ
مرکب از اين اجزا و ارکان است نه همراه بـا آن ،و در
اين صورت ديگر معنی ندارد که در تعريف گفته شـود
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تصدي آن گونه ادراکی است که حکم را در بر و همراه
دارد.
اشکال دوم ـ تصدي يا خود حکم اسـت يـا يـك
مجموعهاي از ادراکات تصوري به عالوه حکم ،و در هـر
دو صورت تصدي داخل در علم و ادرا

نیسـت .زيـرا

در فرضی که تصدي نفس حکم باشد ،چون حکم ايقـاع
نسبت است و ايقاع هم از مقوله فعل اسـت ،نتیجـه ايـن
خواهد بود که تصدي به کلی از رده علم و ادرا

کـه

از مقوله کیف يا مقوله انفعال است خارج خواهد بـود و
اما در صورتی که تصدي عبارت باشد از مجموعهاي که
مرکب از ادراکات و حکم است باز هم به علـت اينکـه
حکم از گونۀ در

و علم نیست ،قهراً حاصـل جمـع از

علم (ادراکات تصوري) و غیر علم (حکـم) نیـز هرگـز
علم به حساب نخواهد آمد( .چنان که حاصل جمع حیوان
ناط و حیوان صامت ،انسان نیست)
اشکال سوم ـ تقسیم علم به تصور و تصـدي يـك
تقسیم نادرستی است که به کلی از درجۀ اعتبار منطقی و
اصول و موازين تقسیم حاصر فنی ساقط است .زيرا ايـن
تقسیم يا تقسیم خودش (مقسم) است به خودش ،کـه در
اين صورت مقسم عیناً و بدون اند

تفاوتی قسم خواهد

بود ،و يا ممتنع است که تصور را در تصدي بـه عنـوان
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جزء تحلیلی آن اخذ نمايیم .و در ايـن فـرض ،تصـدي
بالتصور خواهد بود.

۸

قطب الدين رازي اشکاالت ديگري هم بر اين سه اشکال کـه در بـاال ذکـر شـد
می افزايد و سپس به دنبال هر يك از اين اشکاالت ،پاسخهاي مخـدوش و نامخـدوش
خود را ارائه میدهد .اما چون مقصود ما در اينجا نیست که وارد بحـث فلسـفۀ علـم و
تقسیمات آن بشويم بلکه تمام مقصود اين است که مشابهت و همگونگی تقسیم عقـل
را به عقل نظري و عقل عملی با تقسیم علم به علم تصوري و تصديقی به پژوهنـدگان
فلسفۀ اخالق نشان دهیم ،لذا تنها به ذکر اصل تقسیم و برخی از اشکاالتی کـه بـر آن
وارد آمده است ،بسنده می کنیم تا با اند

بازتابی و مقايسه میان اين دو تقسیم معلوم

گردد که اشکال اصلی در کجاست و چگونه میتوان در هر دو مقـام بـا يـك رونـد
تحلیلی و از روي موازين منطقی از عهدۀ پاسخ صحیح آن برآمد تـا جـايی کـه هـیچ
نیازي به تکثر کالم و زيـاده گـويی هـاي قطـب الـدين در تقسـیم علـم و همچنـین
ناسنجیدهگويی هاي برخی از ناآشنايان به زبان لغزانندۀ فلسفه در تقسیم عقـل در میـان
نباشد.
در يك کالم؛ حل و صحیح و تحقیقی ايراد در هر دو مقام اين است که عمل در
تقسیم عقل ،و حکم در تقسیم علم هر دو (فصـل منـوع) بـراي جـنس قريـب خـود
میباشند .و خصوصیت فصل هم به طور کلی اين است که در عین اينکه جـنس خـود
را در بخش خاصی از انواع آن مشخص و ممتاز از انواع و بخـشهـاي ديگـر جـنس
میسازد ،هرگز به صورت جزء يا رکن داخلی حقیقت جنس محسوب نخواهد بود.

 - ۸شرح مطالع قطبالدين رازي ،صفحۀ  ،۳چاپ سنگی تهران
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تازه اين پاسخ نهايی در صورتی مورد استفاده است کـه قبـول کنـیم حکـم در
تقسی م علم و عمل در تقسیم عقل يك فصل حقیقی براي جنس خود به شمار میروند.
اما اگر بگويیم که اين هر دو از جمله فصول منطقی جنس به حسـاب مـیآينـد کـه
صرفاً نقش اشاره به فصول حقیقی خود را ايفا میکنند ،آنگاه ديگر ايراد از اصل ساقط
و بی اعتبار خواهد بود و نیازي به بررسی و پاسخگويی آن در میان نخواهد بود .فصـل
منطقی چیزي است که صرفاً به خاطر امتیاز يك نوع از ساير انواعی که در يك جنس
مشارکت و هماهنگی دارند ،به طور استعارۀ لفظی به کار گماشته میشود تا فقط نقش
اشاره به شناخت فصل حقیقی را ايفا نمايد .مانند «ناط » که يك فصل منطقـی بـراي
انسان است و وظیفۀ آن اشاره به فصل حقیقی او است که عبارت از نفس ناطقه است.
اما هرگز ناط که به معناي گوياست نمیتواند فصل حقیقی انسان محسوب گردد.
بر اساس مطالبی که در باال گفته شد تصور میرود به خوبی روشن گرديـد کـه
مقصود از تقسیم عقل به عقل نظري و عقل عملی چیست و نقش هر کدام در استکمال
قواي علمی و عملی نفس ناطقۀ انسانی از چه قرار است .اما متلسفانه بسیاري از نکـاتی
که پیرامون تقسیم عقل بیان گرديد ،بر بسیاري از به اصطالح انديشمندان علم کـالم و
به پیروي از آنان برخی از بزرگان فن اصول فقـه ناشـناخته مانـده و در نتیجـه ايـن
ناشناختگی مغالطاتی به وجود آمده که به کلی روند استنباط فقهاي عظام را در مبـادي
عقلیه علم اصول مختل و ناموزون ساخته است .يکی از اين مغالطـات ايـن اسـت کـه
برخی از اين دانشمندان که تقسیم عقـل را بـه نظـري و عملـی ،تقسـیمی در جهـت
معقوالت دانستهاند و گفتهاند اين معقوالت و کلیات جهان هستی است که به دو گروه
نظري و عملی قابل تقسیمند ،نه عقل؛ از آن جهت کـه نیـروي انديشـمندي و در
کلیات است.
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شیخ محمدرضا مظفر که از علماي نامی حوزۀ علمیۀ نجف اشرف به شمار میرود
در کتاب اصولالفقه خود مینويسد:
«اختالف میان دو عقل جز بـه معنـاي تفـاوت در
معقوالت و مدرکات کلیه نیست .زيرا اگـر معقـوالت و
شناخت هاي عقل از گروه حقايقی باشند که به شايستگی
و ناشايستگی عمل انسان ها موصوفند ،مانند نیکويی عدل
و زشتی و ناروايی ظلم ،آنگاه در

و تعقل آنهـا عقـل

عملی نامیده میشود .اما اگر معقوالت از گونـۀ حقـايقی
باشند که از قلمـرو کـردار و رفتـار انسـانهـا برکنـار
می باشند ،مانند اينکه میگويیم کل بزرگتر از جزء است،
آنگاه در
بود».

و تعقل آنها به عقل نظري موصوف خواهـد

۸

ما در گفتار پیشین خود اين تفسیر را به صورت يکـی از احتمـاالت در تقسـیم
عقل به نظري و عملی مورد رسیدگی قرار داديم .اما در همان جا به ايـن نکتـه اشـاره
کرديم که با پذيرفتن اين نکته که اساساً معقوالت بر دو گونهاند ،گروهـی در حـوزۀ
عمل ارادي انسانها قرار دارند و گروه ديگر از مرز نظر و انديشه تجاوز نمـیکننـد و
هیچ وابستگی به اراده و اختیار انسانها ندارند .بايد متوجه بود که اين تفسیر ،عمـل را
در سطح کلی معقوالت فرض کرده و رد مقابل معقوالت ديگر کـه از وابسـتگی بـه
عمل برکنارند قرار داده است و بدين جهت اين تفسیر پاسخگويی ايراد نیسـت .زيـرا
۸

 -محمدرضا مظفر ،کتاب اصولالفقه ،جزء ثانی ،المالزمات العقلیه ،صفحه ،۸۱چاپ نجف اشرف-۸۳۱۳ ،

۸۷۱۳
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ايراد متوجه به آن رفتارهاي شخصی و جزئی و محسوسی است که انسانهاي عاقـل از
روي عقل و انديشه انجام می دهند و به همین کردارها و رفتارهـاي تجربـی و حسـی
است که عقل عملی گفته میشود و در اين فرض چگونه ممکن است که بـدينگونـه
عمل که از تحريکات ارادي عضالت بدن انسان مخصوصی پديد میآيد ،عقـل گفتـه
شود؟
عالوه بر اين ،اگر به راستی چنین است که معنی و مقصود از عقل در هر دو قسم
آن معقوالت باشند ،قهراً عقل در هر دو بخش به معناي عقل نظري خواهد بـود .زيـرا
در اين فرض هر دو بخش اين گزارۀ تقسیمی ،معقوالت يعنی چیزهايی که مورد نظـر
و بررسیهاي عقل هستند می باشد اما گروهی از اين معقوالت که مورد انديشه و تفکر
عقالنی واقع می شوند ،وابستگی به عمل ارادي و اختیاري انسانها دارند ،و گروه ديگر
اين وابستگی را ندارند .در حقیقت اين عقل نظري است که معقوالت را بـه دو گونـه
بخش کرده است .گاهی در معقوالت عملی همچـون عـدل و ظلـم ،تفکـر و انديشـه
می کند و گاهی ديگر در معقوالتی که هیچگونه ارتباطی به عمل ندارند «همچون کل
بزرگ تر از جزء است» میانديشد .بدين ترتیب عقل عملی از بخشهاي زيـرين عقـل
نظري خواهد بود ،نه هم بخش و قسیم آن .و اين خود واژگونی ساختار منطقی تقسـیم
است تا تفسیر و تصحیح آن.
افزون بر اين ،با فرض پذيرفتن اين سخن که مقصود از هر دو بخش عقل نظـري
و عملی ،معقوالت نظري محض در بخش اول ،و معقوالت نظري کـه بـه عمـل ارادي
انسانها گرايیده می شود ،در بخش دوم تفسیر گردد ،ديگـر اصـول و قواعـد منطقـی
هرگز اجازه نمی دهد که مقسم اين دو قسم عقل ،از آن جهت که يکی از قواي نفـس
ناطقه است قرار گیرد .بلکه بايد مقسم ،يعنی چیزي که به اقسـام و انـواع خـود قابـل
51

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

تقسیم است ،معقوالت باشد و نه عقل و ايـن خـروج از محـور مباحـث نفـس (De
) Animaاست که میخواهد ويژگیها و نیروهاي درونی جـان انسـانی را تحلیـل و
تشريح نمايد .در کتاب الهیات مباحث مابعدالطبیعه ) (Metaphysicsنیـز فلسـفه از
ديدگاه مراحل استکمالی نفس درصدد شناخت نیروهاي درونی نفس ناطقه اسـت کـه
می تواند انسان را به سوي کمال نظري و عملی رهبري کند و در اين مقـام اگـر هـم
احیاناً نامی از معقوالت تصوري و تصديقی برده میشود ،همـانگونـه کـه در سـخن
ابن سینا مشاهده گرديد ،بدون ترديد مقصود وسیلۀ تکامل عقل است و نظر اصـلی بـه
چگونگی معقوالت نیست.
از تمام اين مطالب هم که بگذريم ،با اند

بازتابی که پیرامون ايـن تفسـیر بـه

کار میبريم به خوبی معلوم می شود که اين تفسیر با قطع نظر از تمام نواقص فنی کـه
در بر دارد ،به هیچ وجه از عهدۀ پاسخگويی ايرادي که در نهاد ساختار تقسـیم نهفتـه
است برنخواهد آمد؛ زيرا عقل نظري و عملی خواه به معنی معقوالت نظـري و عملـی
باشد و خواه در هر دو مقام به معناي نیروي در کنندۀ اين معقـوالت ،بـاالخره ايـن
ايراد قهراً به میان خواهد آمد که چگونه ممکن است عقل يا معقوالت در يك بخـش
حقیقی خود تنها در سطح واالي انديشه و نظر باقی بماند و در بخش حقیقی ديگر خود
عیناً همان عقل يا معقوالت با وصف کلیت و عموم از مسند بیتفـاوتانديشـی خـود
دگرگون شده و سمت فرماندهی و عامل تحر

را به خود گرفته و نیروهاي جسمانی

را به تکاپو و عمل وادار نمايد؟ در يك کالم ،چگونه ممکن است عمل منوع عقل يـا
معقوالت ،يا به عبارت ديگر عمل يك قسم از اقسام عقل يا معقوالت باشد؟
شگفتی در اين است که اين به اصطالح انديشمندان علم کالم و علم اصول پـس
از اينکه بدون ارائۀ کوچکترين دلیلی مقصود از عقل را در اين تقسیم معقوالت نظـري
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محض و معقوالت نظري که انسانها را به سوي عمل اخالقی راهنمايی میکند تفسـیر
می کنند ،رشتۀ سخن را به احکام و فرامین عقل عملی کشانده و میگويند« :اين احکام
و فرامین عقل عملی عیناً عبارتند از همان مدرکات و معقوالتی که در تقسیمات عقل،
همبخش (قسیم) عقل نظري میباشند ».آنگاه ايشان در اين مقام داد سخن سر داده ،هم
از سوي خود و هم از سوي فرقۀ عدلیۀ متکلمین اصرار و تلکید ورزيدهاند تا به گمـان
خويش مدلل و ثابت کنند که احکـام و فـرامین عقـل عملـی عینـ ًا همـان قضـاياي
مشهورات منط اند که کالً از دايرۀ ضروريات و حتی يقینیـاتی کـه بـه ضـروريات
منتهی میشوند بیرونند .ايشان در مقام توضیح نظريۀ خود اينچنین مدعی شدهاند:
از اين رهگذر ،اين مطلب به خوبی آشکار میگردد
که فرقۀ عدلیه گروهی از متکلمین که در اصل عدالت با
فرقۀ شیعه هماهنگی دارند ،هنگامی که سخن از حسـن و
قبح عقلی به میان می آورند مقصودشان ايـن اسـت کـه
حسن و قبح عدل و ظلم از آراء محموده (آراي پسنديده)
و قضاياي مشهوره انـد .و ايـن قضـايا در ردۀ تلديبـات
مصلحتآمیزي به شمار میرونـد کـه مـورد پـذيرش و
اتفـاق آرا عقــالء ،از آن جهــت کــه عقالينــد ،قلمــداد
میشوند.
آنگاه همین دانشمند،اصولی در توضیح هرچه بیشتر قضاياي مشهوره يا محمـوده
که به نظر ايشان کالً احکام و فرامین عقل محضند ،میگويند:
قضاياي مشهوره واقعیتـی جـز توافـ آراي عقـال
ندارند و بر طب همین اصل است که معناي حسن عـدل
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و علم به اعتقاد اين فرقه اين است که عامل فعل عـدل و
علم نزد عقال قوم ممدوح است .و معنی قبح ظلم و جهـل
هم بیش از اين نیست که عامل ظلم و شخص جاهـل در
نزد آنان مورد سرزنش و نکوهش است.

۸

سپس نويسندۀ کتاب براي صدق گفتار خود که قضـايايی چـون «عـدل نیکـو
است»« ،ظلم قبیح و ناشايسته است» ،در عین اينکه از احکام عقلیه محسوبند ،داخل در
قضاياي مشهورات صرف میباشند و در عین عقلی بودن ،واقعیتی جز شهرت بین عقال
ندارند و بدينجهت هرگز در عداد ضروريات و يقینیات به حساب نمیآيند ،به سـخن
ابن سینا در منط اشارات توسل جسته و آن را گواه راستین گفتار خـود آورده اسـت.
ايشان صريحاً اعالم میدارد که ابنسینا نیز عیناً همین نظريه را داشته است؛ آنجـا کـه
در کتاب اشارات میگويد:
از جمله قضايا ،آرايی می باشند که به نام آراء محمـوده شـناخته شـدهانـد و مـا
اين گونه آرا را به اسم شهرت اختصاص میدهیم زيـرا از هـیچ پايـهاي جـز اشـتهار
برخوردار نیستند .و اين بدانگونه است که اگر انسان را با ساختار اصلی و درونی خود
که عقل بی شائبه و وهم و حس بی پیرايۀ او است فرض کنیم و تصـور کنـیم کـه او
هیچگاه در پذيرش و اعتراف به اين گونه قضايا از هیچ عـاملی تعلـیم نگرفتـه اسـت،
معلوم است او در چنین حالتی هرگز از رهگذر خرد ناب خويش و يا از سوي وهـم و
حس واقعبین خود به اين آرا و قضايا سر تمکین فرود نمـیآورد .قضـايايی همچـون

 - ۸کتاب اصولالفقه ،شیخ محمدرضا مظفر ،صفحه ۱۸-۱۳
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«سلب مال غیر ،قبیح است» «دروغ گفتن شايسـته نیسـت» و «بايـد از دروغ گفـتن
پرهیز کرد» همه در ردۀ قضاياي مشهورات به شمار میروند.

۸

يك بازتاب پژوهشگرانه روي اين سخن سازنده و آموزنـدۀ ابـنسـینا صـراحتاً
آشکار میسازد که او در اين گفتار درصدد تمايز میان مشهورات و معقوالت اسـت و
با بیان بسیار رسا و شیوهاي خود به دانشآموزان فلسفه تعلیم مـیدهـد کـه داوري در
قضاياي احکام عقلیه تنها به عهدۀ عقل محض است؛ عقلی کـه از عوامـل و تـلثیرات
خارجی برکنار است و پیراسـته بـه پنـدارهاي وارداتـی نیسـت .بـرخالف قضـاياي
مشهورات که جز شهرت ،پشتوانۀ ديگـري بـراي اعتبـار خـود ندارنـد .شـگفتی در
اين جاست با اينکه گفتار ابن سینا از صراحتی بی بديل در تفکیك میان احکـام عقلیـۀ
محض و مشهورات برخوردار است ،معلوم نیست به چه علت نويسندۀ کتاب اصولالفقه
کوشش فراوان به خرج میدهد که مشورات را در عـداد معقـوالت و احکـام عقلیـۀ
محض قرار داده و اين اشتباه خود را به زبان ابنسینا اسـتناد دهـد .بـه گفتـۀ بـزرگ
آموزگار منط و فلسفه ،اين عقل محض يا وهم و حس بیشائبه و ناآمیخته به آداب و
رسوم محیط زندگی است که می تواند حقاي موجود را بدون پیرايه و به همـانگونـه
که واقعیت دارند در

نمايد .منتها عقل محض اين حقاي هستی را به صورت کلی و

فراگیرنده در تمام مکانها و زمانها در

میکند ماننـد «ضـروريات» و «يقینیـات

کلیه» که از مبادي برهان شمرده میشوند .اما وهم و حس سلیم اين واقعیات موضوعی
را به گونۀ جزئیت و رويارويی با خصوصیات زمان و مکان و وضع محاذات جسـمانی

 - ۸همان مرجع ،پیشین ،صفحۀ  ۷۸-۱۳نقل از کتاب اشارات ابنسینا
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و ماده و لواح آن اندر میيابند ۸ماننـد مشـاهدات و تجربیـات .ولـیکن مشـهورات
آنگونه قضايايی اند که تنها به وسیلۀ عامل شهرت که يك عامل برونمرزي از عقـل
محض است سازماندهی میشوند ،و اعتبار و پذيرفتن آنها صرفاً بـر محـور اشـتهار و
قبولی عامۀ عقالً استوار است؛ هرچند ممکن است که در نهاد عارضۀ شهرت و يا علت
اصلی اين عارضۀ شهرت ،احیاناً و در برخی از اين قضاياي مشهورات يقینی بودن و يا
حتی ضروري بودن آنها نیز نهفته باشد که از آن رهگذر اين قضايا يا در ردۀ عقلیـات
محض نیز محسوب خواهند بود .اما تا جايی که اين قضايا به اسـتناد عارضـۀ شـهرت
مطرح و مورد بحث باشند و نظري به علت اصلی شهرت معطوف نباشـد ،ايـن قضـايا
مشهورات خواهند بود .خالصه اينکه ممکن است يـك قضـیۀ واحـده از يقینیـات و
ضروريات عقل محض باشد و اين هنگامی است که به گفتۀ ابن سینا مورد اعتـراف و
قبول عقل محض واقع گردد و به همین جهت هم مورد اسـتفاده و توجـه هوشـمندان
قرار گیرد ،و در عین حال همان قضیه عیناً از جمله مشهورات محسوب شود ،هنگـامی
که آن قضیه به خاطر شهرتش در میان جمع عقال مورد توجه و استناد و قبـولی عامـه
واقع شود .زيرا ممکن است که يکی از علل اشتهار آن ،ضروري بودن يا يقینی بودن
آن باشد ،اما ضروري بودن يا يقینی بودن آن مورد نظر و استناد واقع نگردد.
بر پايۀ اين تفسیر ،اتفاقاً هر دو مثالی که ابنسینا در اين گفتار بـراي مشـهورات
ارائه می دهد ،در بردارندۀ اين امتیاز در میان تمامی گروه مشهورات میباشند کـه هـر
دو عالوه بر عارضۀ اشتهار و همهپذيري که در میان مجامع عقال يافتهاند و بـه همـین
جهت از مشهوراتند ،از سوي ديگر چون در اصل بنیاد و ساختار گزارهاي خود به ظلم
۸

 -ابنسینا در آغاز منط دانشنامۀ عاليی در

تصوري را «اندر يافتن» تغییر میکند آنجا که میگويد:

اگر گويند «پري» تو فهمکشی و اندريابی .جزء اول کتاب دانشنامۀ عاليی ،چاپ تهران
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و بیدادگري ذاتی منتهی می شوند ،از احکام عقلیۀ نظري محض و از يقینیـات شـمرده
میشوند؛ گو اينکه مستقیماً خود از جمله ضروريات هم نیستند ولی چون به ضروريات
منتهی میشوند در رديف معقوالت محض جاي دارند.
پس از اينکه به درستی معناي سخن ابن سینا را دانسـتیم ،اکنـون بـه خـوبی بـه
نارسايیها و نقاط ضعف نويسندۀ کتاب اصولالفقه وقوف پیدا خواهیم کرد بدين قرار:
اول ـ اينکه اين نويسندۀ شهیر علم اصول فقه که عالوه بر رشتۀ تخصصـی خـود
کتابی هم در منط نوشته است ،به جاي اينکه نقیض مطلوب خـود را از ايـن گفتـار
آموزندۀ ابن سینا دريابد ،اين سخن را شاهد صدقی بر مدعاي نـاموزون خـود آورده و
مشهورات را در ردۀ معقوالت محض جاي داده است صرفاً به اين دلیل که چون حسن
و قبح عدل و ظلم از قضاياي مشهورات و محموداتند و اين قضايا صـرفاً بـر توافـ و
تطاب آراي عقال استوارند .پس بايد اين قضايا و نظاير اينها عیناً از احکام عقلیۀ محض
باشند زيرا اين شهرت را از سوي عقل عملی عقال اکتساب کردهاند.
به نظر می رسد که اين نويسنده در اين اظهار نظر از استاد عالیمقام خود مرحـوم
آيت اهلل غروي اصفهانی که در میان معاصرين خود به فلسـفهگرايـی شـهرت داشـت
پیروي کرده است .زيرا معظم له نیز مشهورات را در دايرۀ معقوالت محـض بـه ثبـت
رسانده اند و هر دو را عقیده بر آن است که احکام عقلیـه و مشـهورات بـا يکـديگر
مترادفند.
اما به نظر نگارندۀ اين سطور ،اين سخن پیش از هر چیز در بردارندۀ يك تناقض
صريح و آشکاري است که بر هیچ ناظر انديشمندي هرچند هم که ماهر در روشهاي
انديشه گرايی نباشد ،پوشیده نیست .زيرا آرا و داوريهايی که جز اشتهار و پسنديدگی
عامه که يك عامل خارجی و وارداتی بر عقل محض است ،چیزي در ارزشيابی خـود
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ندارند چگونه ممکن است مستقیماً از عقل محض صادر شده باشند؟ اگـر فرضـاً سـند
ايشان بر اين مدعا اين است که عقال از آن جهت که عقاليند ،عقل محض به حسـاب
میآيند ،و بنابر اين داوريهاي آنها هم داوري هاي عقل محض خواهد بود ،چرا که بر
اساس تحقی در میان اديبان «ذات در مفهوم مشت ملخود نیست» يعنی اگر میگويیم
عاقل که صفتی است که از مبدأ عقل اشتقاق يافته و به يـك انسـان خردمنـد گفتـه
میشود ،مقصودمان همان عقل است و نه انسانی که دارندۀ عقـل اسـت .پـس از ايـن
رهگذر هم که شده می توانیم هر حکم و رأي را که در میان عاقالن شهرت پیدا کنـد،
آن حکم را حکم عقل ناب به شمار آوريم و بايد آن را در رديف داوريهاي صـريح
عقل بدانیم و نتیجه اين است که تمام داوريهايی که مورد تواف عقال میباشند و بـه
اين جهت از محمودات و مشهورات عقالنیه محسوبند ،بايـد در زمـرۀ احکـام عقلیـه
محض منظور گردند.
چون اينچنین است که تمام گزارههاي نامبرده در پـیش عقـال مشـهورند پـس
اين چنین است که همه از داوريهاي عقل محض محسوب خواهند بود .و اين توضـیح
نهايت مطلبی است که میتوان در دفاع از نظريۀ نويسندۀ کتاب اصـولالفقـه و اسـتاد
عالیمقام ايشان ارائه نمود هرچند که خود ايشان بدين نکته توسل نجستهاند.
پاسخ اين گفتار اين است که اين سند اگر هم در محل خود ،کـه تفـاوت میـان
مشت و مبدأ اشتقاق است ،صحیح باشد در اينجا که بحث از مشهورات است ،سراسـر
مخدوش است ،زيرا اگر به راستی مقصود از خردمند (عاقل) ،خـرد نـاب اسـت ايـن
ديگر نیاز به تواف آرا و اشتهار در جامعۀ خردمندان ندارد .حتی يـك خردمنـد از آن
جهت که خردمند است و به گفتۀ اديبان ذات در مشت ملخوذ نیست ،کافی است کـه
حکمی را در نهاد خرد ناب خود در

کرده و مورد اعتراف قرار دهـد و بـه نسـبت
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میان موضوع و محمول قضیه اذعان و داوري نمايد و چون با داوري يك خردمند ،هـر
گزاره اي ،خردمندانه محض خواهد بود ،ديگر تواف آرا و اجماع خردمندان و اشـتهار
در میان آنان لغو و نامعقول خواهد بود و اين بدان جهت است که عقل و داوريهـاي
آن ،کثرت و قلت يا تواف و اشتهارپذير نیست .ولی مشـهورات آن گونـه قضـايايی
است که تا در جمع يا جامعۀ خردمندان مورد پسند و پذيرش همگـان نباشـد ،مـورد
اعتبار نخواهد بود .اما اين مطلب که به عنوان سند راستین اين نظريه از سوي نويسـنده
اين سطور ارائه گرديد ،که مشت و مبدأ اشتقاق همچون عاقل و معقول و عقل حقیقتاً
يکی است و تفاوت تنها در قابلیت حمل و عدم قابلیت حمل است و به همین جهـت
عاقل يعنی عقل و عقل يعنی عاقل .پاسخش اين است که اگر در قضـاياي مشـهورات
شهرت و تواف جمیع عقال به عنوان تنها معیار و سند اعتبار اين قضـايا مطـرح نبـود،
هرگز میان عاقل و عقال هم هیچ تفاوتی در داوريهاي عقل ناب در میان نمیآمـد .و
اين گفتار اديبان به عنوان يك سند راستین مدعاي مذکور درخور رسیدگی و ارزيابی
به نظر میرسید .اما همه می دانیم که در مشهورات شهرت و تواف آراي عقال که يك
عامل برونی است تنها سند اعتبار و قبولی اينگونه داوريها است در حالی کـه در
عقل محض به هیچ وجه به معناي شهرت و تواف آراي عقال نیست.
دوم ـ اگر به راستی آراي محموده و مشهورۀ خردمندان عیناً احکام عقلیۀ محض،
چه ضروريات و چه يقینیات باشند ،آنگاه تمام قیاسات جدلیه که از ايـن مشـهورات
ترکیب میيابند؛ به قیاسات برهان بازگشت میکنند و ديگر تفـاوتی میـان برهـان و
جدل نخواهد بود و صناعات خمس منط ماده به صناعات چهارگانـه تقلیـل خواهـد
يافت.
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سوم ـ تقسیم قضايا به معقوالت (ضروريات و يقینیات) و غیرمعقـوالت کـه از
جمله آنها مشهورات و محمودات مورد بحثاند ،يك تقسیم حاصر عقالنـی و منطقـی
است که شِ ّ سومی براي آن فرض نمیشـود .و در ايـن تقسـیم آشـکار اسـت کـه
مشهورات با هرگونه تفسیر و تعريف ،همبخش (قسیم) معقوالت و احکام عقلیه قـرار
دارند نه از ردۀ آنها .و اگر به گفتۀ نويسنده کتاب اصول الفقه و اسـتاد معظـم ايشـان
قبول کنیم که اين قضايا هم داخل در معقوالت ،يعنی احکام عقلیه محـضانـد ،الزمـۀ
کالم اين است که قبول کرده ايم برخی از قضايايی که از معقوالت نیستند از معقوالت
میباشند .و اين خود يك تناقضگويی آشکاري است که از پیامدهاي اين تقسـیم بـه
میان خواهد آمد.
چهارم ـ و از همه روشنتر اينکه شهرت و تواف آراي خردمندان يـك عارضـۀ
وارداتی است که از خارج قلمرو خرد محض وارد و تحمیـل بـر قـوۀ درونـی عقـل
میگردد .و مشهورات با اين صفت چگونه ممکن است از داوريهاي درونگرايانـه و
جاودانۀ عقل محض قلمداد شوند.
اينها مطالبی بود که نويسندۀ اين سطور الزم دانست که به خـاطر روشـن گـري
اذهان دانشجويان فلسفه و احیاناً دانشجويان اصول فقه به شرح و دفاع از نقطهنظرهـاي
فلسفه ،به خصوص فلسفۀ عملی که از جمله ادلۀ اربعۀ احکام شرعیه است ،بپردازد.
در برابر اين نوع تفکر و انديشه واپسگرايانهاي ،کـه داوريهـاي عقـل عملـی
محض را تا حد اشتهار بدونپايه و پشتوانۀ ضرورت عقلی تنزل و سـقوط مـیدهـد ،و
اين فرامین جاودانۀ اخالقی را در عداد پندارهاي مصلحتانديشی فرهنگـی و قضـاياي
محموده که کیفیت نسبت آنها از حوزۀ امکان و اتفاق بیرون نیست تفسیر مـیکنـد،
اين فکر بلندپايۀ فیلسوف نامی آلمانی امانوئل کانت ) (Immanuel kantاست کـه
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در پايان کتاب نقد عقل عملی ۸خود ،فرامین عقل عملی را بدين گونه ترسـیم و ارائـه
میدهد:
آسمانهای پرستاره و فرامین اخالقی عقل عملی
دو پديدۀ محیرالعقولند که پیوسته اذهان ما را هرچه بیشتر و هرچه تازهتر سرشار
از تعظیم و تحسینی آمیخته به بهت و حیرت میسازد .و به هر اندازه که ژرفانديشـی
و بازتابی بر روي آنها افزون گردد ،اين آمیزۀ تحسین و حیرت افـزايش مـیيابـد :از
يك سوي آسمانهاي پرستاره و میناگريهاي درخشندهاي که باالي سر خود میبینیم،
و از سوي ديگر دستورها و فرامین اخالقی و رهنمودهاي جاودانۀ عقل عملـی کـه در
وجدان آگاه و همیشه حاضر خود اندر میيابیم.
طرفه اين است ،که هـیچ کـدام از ايـن دو امـر محیرالعقـول ،بـرخالف سـاير
موضوعاتی که پیچیده به ابهام و ناشناسايی می باشند و از اف شهود و آگاهی مسـتقیم
ما به دورند ،هرگز به تکاپوي فکري و تخمین و حدس يا قیاس و استدالل نیاز ندارند،
و هر کس در هر زمان و مکان میتواند يکی را پیش روي خود ببیند ،و ديگري را در
وجدان خود مشاهدۀ عقالنی نمايد.
گروه نخستین را در هر مکانی که جسمیت ما آن را اشغال کرده است میتـوانیم
با قواي حسی آناً به تماشاي حیرتانگیز خود در آوريم .اين نمايشگاه از همان مکـان
طبیعی کوچك زيست ما آغاز شده و با نشان دادن زيبايیهاي خیرهکننـده و بـه هـم
پیوستۀ خود ،ما را از آن مکان کوچك زيست به سوي عظمت بینهايت جهـانهـاي
آراسته و بیکران و سیستمهاي گوناگون انتظاميافتۀ خود رهنمون میسازد .اين اجسام
 - ۸کانت ) Critique of practical reason (1788ترجمۀ نگارنده
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درخشنده و بیانتهاي آسمانی ،چه دورههاي بیپايان زمانی و چه چرخشهـاي ادواري
بیحساب را از آغاز ناپیدا و تداوم پیداي خود براي ما حکايت میسرايند.
از سوي ديگر ،گروه دومین که در خلوتگاه وجدان همیشه حاضر و بیدار مـا بـا
درخشندگی حیرت افزاي خود تجلی می کنند پیوسته شخصیت و موجوديت مـا را بـه
آگاهی و گواهی می طلبند ،و آن ديگر جهان راستین بی نهايت و ابديت را که تنها بـا
رسم و آيین هوشمندي بايد در درون خود نگريست ،در معرض نمايش و هشـدارباش
ما قرار میدهند .اما اين شناختی که ما در اين دروننگـري از ايـن احکـام و فـرامین
اخالقی عقل عملی فرامیگیريم شناختی است که رابطۀ مخصـوص عضـويت و تعلـ
ناگسستنی ما را به جهان ابديت و نامتنـاهی ،جاودانـه و ضـروري اعـالم مـیدارد ،و
آشکارا به ما نشان میدهد که اين رابطه هرگز مانند رابطۀ ما با جهـان بیرونـی ،يـك
رابطۀ امکانی و اتفاقی نیست ،بلکه رابطهاي است که مـا را از روي ضـرورت از درون
خود به سوي بینهايت رهبري میکند.
تفاوت اينجاست که آن آسمان هاي پرستاره و پرنقش و نگار با جلوهگريهـاي
بیشمار و جهانهاي پیدا و نهان خود که بر هستی ناچیز و مکان محقر زيست طبیعـی
ما احاطۀ قاهرانه کرده است ،در حقیقت تمـام ارزش و اهمیـت موجوديـت مـا را در
ژرفاي عظمت بیکران خود فروبرده و ما را به حقارت و نـاچیزي قطـرهاي در برابـر
درياي پرموج و تالطم خود محکوم میکند .اما علیرغم اين حقارت و محکومیتی کـه
در صحنۀ برونگرايی خود مشاهده مـیکنـیم ،در راسـتاي دروننگـري و در صـحنۀ
تجلیات عقلی فرامین و احکام اخالقی ،ارزش و اهمیت موجوديت ما بـه عنـوان يکـه
عامل هوشمندي و در

برتر ،چنان به فراسوي نامتناهی جهان ابديت اوج مـیگیـرد

که ما خود نه تنها خويشتن را از زيست حیوانی برون نگري خويش کـامالً مسـتقل و
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بینیاز می يابیم ،بلکه قلمرو ارزش و حاکمیت وجودي خود را برتر و بـاالتر از تمـام
جهان محسوس با تمام آن ستارگان و نقش و نگارهاي بیکرانش شناسايی میکنیم.
اين واقعیت را حداقل میتوان از فرجام گرايی موجوديت خود از ديـدگاه همـین
فرامین متعالیۀ اخالقی که هرگز در محاصره زمان و مکان نمـی گنجـد ،بـه صـورت
آشکارا در

و استنباط نمايیم .زيرا همانگونه که طبیعت اين فرامین اقتضا مـیکنـد

آنها در هیچ محدوده از نوع محدوديت هاي زيست ايـن جهـانی سـنجش و ترسـیم و
شناسايی نمیشوند و ابعاد حاکمیت آنها بر ازلیت و ابديت استوار است.
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حکومت و شناخت لفظی چیستی آن
حکومت و حکم در لغت دو مصدر از فعل حَکَمَ ،يَحکُمُ ،حُکماً و حکومـه ذکـر
شده است و هر دو به معناي داوري کردن ،فیصله دادن و نیـز بـه معنـاي اسـتقرار و
ثبوت و اتقان و قاطعیت در رأي آمده است .و در اصطالح سیاسـت و علـوم سیاسـی،
حکومت به معناي فن کشورداري و تدبیر و انديشه در اداره و تنظـیم امـور داخلـی و
خارجی کشور است.
در منط و فلسفه ،حکم و حکومت به معناي اذعان به نسـبت حکمیـه در يـك
گزارۀ خبري است که همان علم تصديقی در مقابل علم تصوري میباشـد ،و تصـدي
هم به گفتۀ ابن سینا به معناي گرويدن است« :چنان که بگروي کـه پـري هسـت ،و
مردم در فرمان است» ۸و حکمت هم از اين معناي حکم گرفته شـده نـه از حکـم بـه
معناي امر کردن و فرمان دادن .پس حکم و حکومت در اين سیاق بـه معنـاي علـم و
آگاهی قطعی از واقعیت است که انسان بدان میگرود و گواهی میيابد.
صدرالدين شیرازي در حکمت برترين خود ،آنجا کـه حکمـت را بـه حکمـت
نظري و حکمت عملی تقسیم می کند ،کلمۀ حکم را که به نظر وي به معناي حکمـت
است ،به علم تصديقی در برابر علم تصوري تفسیر کرده و معتقـد اسـت کـه دعـاي
حضرت ابراهیم خلیل علیهالسالم که در قرآن آمده« :رب هب لی حکماً» اشاره به علم
تصديقی ،به حقاي هستی به همانگونه که هستند ،میباشد .و به گفتۀ وي اين جملـه
مربوط به قلمرو حکمت نظري است که مورد استدعاي اين پیامبر عظـیمالشـلن قـرار
گرفته است .جملۀ ديگري که پی آمد آيۀ شريفه اسـت «و الحقنـی بالصـالحین» بـه
 - ۸رسالۀ منط از کتاب دانشنامۀ عاليی ،صفحۀ  ۱چاپ تهران ،انتشارات انجمن آثار ملی.
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خواستۀ حکمت عملی راجع است که عبارت است از تهذيب نفـس و تـدبیر منـزل و
سیاست مُدُن ۸و خالصۀ تفسیر اين آيؤ شريفه از ديدگاه انديشمندانۀ اين فیلسوف نامی
اين است که حضرت ابراهیم خلیل علیهالسالم از پروردگار خويش طلب میکنـد کـه
ايده آل وي را که حکمت و علم تصديقی به حقاي هستی و آنچـه کـه هسـت و بـه
همان گونه که حکمت و علم تصديقی به حقـاي هسـتی و آنچـه کـه هسـت و بـه
همان گونه که هست به وي عنايت فرمايد .و اين همـان حکمـت نظـري اسـت کـه
گمشدۀ فیلسوفان است و آنان پیوسته از طري فکر و انديشه به اندازۀ طاقت بشري از
آن پیجويی میکنند .اين پیامبر میخواسته است که نخست به حقاي هسـتی وقـوف
يابد تا آنگاه بتواند قدم به فراخناي حکمت عملی گـذارده و از روي علـم و آگـاهی
راسخ و قاطعانه به تهذيب نفس و تدبیر منزل و سیاست مدن چونـان مـردم درسـتکار
بپردازد.
گواه راستین اينکه حکومت به معناي فن کشورداري نیز همـان حکمـت و علـم
تصديقی به مسائل سیاسی و اقتصادي مملکت اسـت ايـن اسـت کـه کشـورداري و
سیاست مدن از شاخه هاي حکمت و عقل عملی محسوب است و به معناي فرماندهی و
سلطنت و حاکمیت بر زيردستان نمیباشد ،تا چه رسد به معناي واليت و قیومیت.

 - ۸کتاب اسفار ،سفر اول ،جزء اول ،صفحه ،۱۸چاپ تهران ،دارالمعارف االسالمیه
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حکومت در زبان علوم سیاسی
و در عرف سیاستمداری
هرچند حکومت ،همان گونه که گفته شد ،در لغت به معانی گوناگون آمده است
و در هر فنی از فنون به مقتضاي حال و روش مخصوص همان فن به معناي خاصی بـه
کار گماشته شد و میشود و به همین جهت بايد گفت اين واژه يك مشـتر

لفظـی

است که بدون قرائن محفوفۀ حال و مقال نمیتوان معنی مخصوصی را از آن به دسـت
آورد ،و يکی از اين معانی را بر ديگري تـرجیح داد .زيـرا در ايـن صـورت تـرجیح
بالمرجح خواهد بود که هرگز شايستۀ روش پژوهشگران نیست .اما حکومتی کـه در
اصطالح يك سیاستمدار يا يك فیلسوف سیاسی يا يك جامعهشناس و يا مورخ به کار
می آيد ،به خاطر قرينۀ حال و مقال و زمینۀ گفتار حتماً به معناي فن تدبیر مدن و آيین
کشورداري است .به همین مالحظه بايد پیش از ورود در بخشهاي ماهوي سیاسی بـه
خوبی انديشید که کشور چیست و تـدبیر آن در اصـطالح عقـالء و دانشـوران ايـن
موضوع به چه معنی آمده است و باالخره چه چیزي را کشور میگويند تا تدبیرکننـده
و مدير و گردانندۀ آن معلوم گردد و دانسته شـود چـه شخصـیتی و از چـه طـرازي
می تواند يا شايسته است بدين مقام نائل گردد و شرايط پیش مديريت و تصدي او بـه
اين مقام چیست؟
شايد بتوان گفت که يکی از عوامل بسیاري از نابسامانیها و ظلمها و تبهکاريها
که عمالً در تاريخ از سوي ديکتاتوري هاي مذهبی و غیرمذهبی بـه وجـود و عرصـۀ
ظهور آمده و می آيد ،همین اختالط معانی مختلف حکم و حکومت است که گفته شد:
گاهی به معناي فرمان دادن و صدور اوامر از سوي مقام برتر به مقام پايینتر و کهتـر
65

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

است که بايد وي بدون چون و چرا فرمانبرداري کنـد و هرگونـه آزادي و اسـتقالل،
حتی آزادي در انديشه و اعتقـاد و گفتـار ،از او مسـلوب اسـت و او همچـون اشـیاء
عديمالشع ور آلت فعل است که بالاراده براي انجام اوامر حاکم و فرمانرواي خـود بـه
کار گماشته میشود .معلوم است اين حکومت با حکومتی که از حکمت نشلت يافته و
به معناي تدبیر انديشمندانه و عادالنـه و تمشـیت صـمیمانۀ امـور داخلـی و خـارجی
شهروندان يك پهناي سیاسی جغرافیايی است تفاوت بسیار دارد.
باري ،حکومت و حکم به همین معناست که يکی از شاخههـاي پربـار حکمـت
عملی است ،از نهاد حکم و علم تصديقی به حقاي اشیاء ريشـه مـیگیـرد و در ايـن
صورت واژۀ حکومت به معنی تدبیر و رايزنی خردمندانه در امور جاريۀ کشور اسـت
و هرگز به معناي امر کردن و فرمان دادن به زيردستان نیست .حکمت عملی که کـالً
بر محور هستیهاي مقدور دور میزند يا در جهت تهذيب نفس و خويشتنسـازي بـر
اساس نظم و اعتدال درونی نفس است ،که آن را اخـالق و پـااليشگـري خويشـتن
گويند .و يا در جهت تدبیر عادالنه و عاقالنۀ امـور منـزل اسـت کـه آن را حکمـت
خانهداري يا علماالقتصاد خانه ) (House Economyمینامند .و يا حکمت و دانش
عدالت گستري و پاسداري از حقوق و امنیـت و امـوال شـهروندان اسـت ،کـه آن را
سیاستمداري و آيین کشورداري اصـطالح کـرده انـد .در يـك کـالم ،چـون آيـین
کشورداري يکی از انواع و اقسام حکمت عملی است ،کلمۀ حکومت يا مرادفـات آن
در زبانهاي ديگر جز به معناي تدبیر و رايزنی در فن مملکتداري نیسـت و هرگـز
نمی تواند به معناي فرمانروايی زِبَردستان تفسـیر گـردد .وگرنـه پیشـۀ بیـدادگري و
زبردستی زيردستآزاري هرگز آموزه انديشۀ انسانی و حکمت عملی نخواهد بود.
در فصلهايی از اين نوشتار ،از ارسطو نقل گرديده که میگويد:
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کشورداري ) (Statesmanshipعالیترين شـکل
نمادين يك جامعه میباشد و هدف آن چیزي جز تـدبیر
و انديشهگرايی در جلب منافع و حفاظت مصـالح و دفـع
مفاسد آن جامعه به وجه احسن نیست.
از اين سخن ارسطويی حداقل اين نکته کامالً روشن میگـردد کـه کشـورداري
) (Statesmanshipبه معناي فرمانروايی و خودکامگی مهتر بر کهتر نیست ،بلکـه
راي زنی انديشمندانه پیرامون هرچه بیشتر جلب منافع و مصالح شهروندان است که اين
خود عالی ترين شکل نمـادين يـك جامعـه مـیباشـد .و چـون در علـوم سیاسـی و
جامعهشناسی اين پرسش ارسطويی که اساساً کشورداري و حکومت چیسـت و از چـه
عناصري در جوامع انسانها شکل می يابد ،يك پرسش اصلی و بنیادي اسـت و بـدون
شناخت ماهوي آن نمیتوان به حـل مسـائل و پیچیـدگیهـاي حکومـت و فنـون و
سیاستمداري و سیاستگذاري نايل آمد ،الزم است در نخستین مرحله بحث و گفتگوي
خود را روي اين پرسش متمرکز نموده و معلوم کنـیم بافـتهـاي درونـی حکومـت
چیست و از چه عناصر پیشینی پديدۀ حقیقی حکومت و نه صورت مجازي و دروغین
آن ،به دست میآيد.
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فلسفة وجودی حکومت
فلسفۀ وجودي حکومت و آيین کشورداري از زمان هـاي سـقراط و افالطـون و
حتی پیش از آن مطرح بوده و فالسفه در پی جويی منابع پديدارنـدگی ايـن چهـره از
زيست طبیعی انسانی به بحث و گفتگو مینشستهاند .و تا هماکنون کتاب بسیار مشهور
جمهوريت افالطون بهترين معیار و مرجع اصیل و ذخاري بـراي انديشـمندان تئـوري
سیاسی شمرده میشود .در اين کتاب ،افالطون که حکومت را به هیچ وجه از حکمـت
) (Wisdomجدا و متفاوت نمی پندارد ،حاکم و رهبر جامعه را تنها بـر اسـاس ايـن
نظريه ،از آنِ فیلسوف می داند و معتقد است که اين تنها فیلسوف است که به مقتضاي
خردمندي و آگاهی خود بر حقاي خرد و کالن هستی از طريـ رابطـۀ اتحـادي بـا
مثالهاي۸عقالنی نورانی افالطونی که در جهان مابعدالطبیعۀ ازلیت و ابديت دارنـد و از
گزند هرگونه تغییر و فسادپذيري ذاتاً برکنارند ،می تواند به نظام احسن علمی عـدالت
جهان هستی راه يافته و الگوي آن عدالت الهی را در جوامع انسانها بر روي زمین تـا
حدود امکانات طبیعی و تا اندازۀ طاقت بشري رهبري کند ۱.زيرا افالطون معتقد اسـت
حوادث متغیر و ناپايدار جهان طبیعت ،سايه و نموداري از جهان مابعدالطبیعه میباشـند
و اين تنها فیلسوف است که می تواند هرچه بیشتر مشابهت و همگونگی میـان جهـان
ثابت و جهان متغیر را برقرار سازد.

۸

 -مثالهاي افالطونی در فلسفۀ اسالمی به عنوان «مثل افالطونی» ترجمه شده است و در فلسفۀ غرب به

عنوان «ايدهها» و «فرمها»  Plato's Formsو  Plato's Ideasياد میشود
"- The republic of plato, 3, book 1, "The philosopher king
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پس از افالطون ،ارسطو که به مثالهاي نوري افالطونی انکار میورزيـد ،تنهـا از
طري رايزنی و پژوهشگري پیرامون پديدههاي طبیعت به رابطههاي تجربی حـاکم و
محکوم و فرمانروا و فرمانبردار و سرور و بندگان بر طب اصول فلسفۀ تجربـی خـود
می انديشید ،و بر اساس روش انديشه گرايی خود پديدۀ حکومت را برخاسته از سرشت
طبیعی کهتري و مهتري طلب خود انسانها میدانست و معتقد بود طبیعت هـر حـاکم
زبردستی اين است که بر محکومین و زيردستان خود برتري و فرمـانروايی بفروشـد.
همان گونه که روند طبیعی آقايی و سروري اين است که سروران بـر بنـدگان خـود
آمريت و حاکمیت اعمال کنند و انگیزۀ طبیعی شوهران همان است کـه در آغـوش
زنان خود کامروايی کنند .و بهترين سیستمهاي حکومتی و حتی عادالنهترين آنهـا در
انديشۀ معلم اول ،آن سیستمی است که اين ارتباطـات طبیعـی و طبقـاتی را حفـظ و
حراست کرده و شهروندان را هر کدام در طبقۀ مخصوص و شايسـتۀ خـود پاسـداري
کند و نگذارد طبقه اي پا از گلیم خود بیـرون نهـاده و بـر طبقـۀ ديگـر سرکشـی و
کجمداري پیشه کند.

۸

فلسفۀ سیاسی از آغاز پیدايش خود تا زمان هاي قرون وسطی بر محور همـین دو
نظريۀ افالطونی و ارسطويی میچرخیده و جوامع تاريخی به خصوص در اروپا بر اساس
اين دو گونه تئوري تفسیر و تبیین میيافته است .مفسر و راهنمايی فلسفۀ افالطونی در
جهان مسیحیت سینت اوگستاين بوده و مفسـر و راهنمـاي فلسـفۀ ارسـطويی سـینت
توماس .ترديدي نیست در اين که هر دو فیلسوف نامبرده تمام سعی و کوشش خود را
به کار میگماشته اند که عقايد مسیحیت و بالتبع جوامع مـذهبی مسـیحی خـود را بـه

- Aristotle's Politics
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نوعی در قالب هاي فلسفۀ افالطونی و ارسطويی واريز نموده و واژه هـاي فلسـفه را در
استخدام مسیحیت به کار بندند.
در ايران قديم هم فلسفۀ سیاسی جامعۀ زرتشـتی بـا مـذهب يـك همبسـتگی و
هم پیمانی خاصی داشته تا آنجا که میتوان گفت روحانیون آيین زرتشت در حقیقـت
پاسداران و نگهبانان قدرت حاکمه به شمار میرفتند و در مقابـل ،هیئـت حاکمـه يـا
پادشاهان نیز به طور مستقیم يا غیرمستقیم زير نفوذ روحانیون و با رهنمودهاي آنان از
قدرت سرشاري برخوردار بودند .خالصه آنکه جوامع بشري تا اين اعصار متلخره کـه
به زمان هاي مدرن شهرت يافته ،همه يا از گونۀ جوامع بسته اي بودند که در زير يـوغ
قدرت هاي خودکامه فردي يا ديکتاتوريهاي دسته جمعی مـذهبی قـرار داشـتهانـد ،و
شهروندان را به هیچ وجه ياراي اظهار نظر و عرض وجـود در برابـر قـدرت حاکمـه
نبوده ،و يا از گونۀ طوايف و عشاير بیاباننشین و بسیار بدوي بودهاند که زيـر فرمـان
رئیس قبیله زندگی فردي و اجتماعی خود را به سر میبردند و ح هیچگونه مشارکتی
در تصمیمات مقام فرمانروايی خود نداشتهاند.
در اينجا شايد بتوان نتیجه گیري کرده و بگويیم که تفاوت کلـی و بنیـادي کـه
فلسفۀ سیاسی قديم و سنتی را از فلسفۀ سیاسی جديد و جامعهشناسی مدرن مشـخص و
به گونۀ نمايانی ممتاز می سازد ،اين است که در جايی که تئوري سیاسی سـنتی تمـام
حقوق و مزايا را براي کل جامعه به صورت جمعی می پندارد و هیئت حاکمه را متعهد
و ضامن اجرايی اين مزايا و عدالتگستري جمعی میداند ،و افـراد را در میـان جمـع
همچون قطرههايی در امواج اقیانوس ناپیدا و ناچیز به شمار می آوردو فلسـفۀ سیاسـی
جديد که از آن به عنوان تئوري دموکراسی ياد می کنند ،بیشتر بـر اسـاس حقـوق و
آزادي هاي فردي بنیانگذاري شده و نقطـۀ شـروع سـاختار يـك جامعـۀ کامیـاب و
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رضايتمند را کامیابی و رضايتمندي و بهرهيابی افراد از حقوق و مزاياي سرزمین خـود
از آزادي و استقالل آنان در اين مرز و بوم میداند .توجه به همین حقوق و آزاديهاي
فردي بود که حس کنجکاوي انديشمندان قرون جديد را برانگیخت تـا بـراي فلسـفۀ
وجودي حکومت و سیاستمداري جوامع انسانی ،يك ريشه و اصل طبیعـی و تـاريخی
که با روند زيست انسانها هماهنگی دارد ،دستيازي کنند.
کاوشها و پژوهشگريهاي آنان بدان جا رسـید کـه بـر آن شـدند کـه بـراي
حکومت هر جامعه بايد يك قرارداد جمعی از سوي شهروندان و افراد جامعـه هرچنـد
به گونه ناخودآگاه ،در زيرسازي آن جامعـه وجـود داشـته باشـد؛ بـدينگونـه کـه
شهروندان در اين قرارداد ،ح دفاع برخی از حقوق فردي و جمعی خود را بـه فـردي
همچون پادشاه يا هیئتی به نام هیئت حاکمه يا فرمانروايان کشور محول کنند و بـراي
هرچه بهتر انجام دادن اين مطلوب ،امتیازات مالی و اختیارات کافی و مقدورات ديگـر
خود را که نیرو و قدرت اجرايی هیلت حاکمه را تضمین کنـد در اختیـار وي قـرار
دهند تا او بدين وسیله بر تمام نیروهاي نهادين کشور تسلط و خودمختاري کامل يابـد
و بتواند با حکمت و تدبیر بر سراسر کشور عدالتگستري کنـد و آزادي و اسـتقالل
افراد را همگام با امنیت و آسايش آنان تلمین نمايد .نام اين قـرارداد قـرارداد جمعـی
) (Social Contractاست.
اين قرارداد جمعی از نقطهنظر برخی از متفکران يك ريشۀ نامعلوم تـاريخی دارد،
اما در نظر ديگر انديشمندان ريشۀ تئوريـك آن را بايـد در طبیعـت خـود انسـانهـا
پیجويی نمود.
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حکومت ،سیاست و آیین کشورداری
هرچند در زبان عرف خاص و نیز از بسیاري جهات ديگر ،اين سه واژه متـرادف
و همگونه به شمار نمیآيند و در موارد استعماالت انديشمندان مخصوصاً با قرائتی کـه
همزمان با استعمال به کار میروند ،تفاوت هاي شايان مالحظهاي پیدا میکنند ،امـا در
اينجا به خاطر اهمیت و اعمیت مطلوب که شناخت عمومی حکومـت اسـت ،از ايـن
اختالفات جزئی و جنبی صرفنظر کرده و هر سـه لغـت را در يـك معنـا بـه کـار
می گماريم و آن عبارت است از حکمت و تدبیر امور مملکتی يا فن حفظ و حراسـت
نظم عمومی و امنیت و آسايش کشور و شهروندان .و مقصود از دولت هم عیناً همـین
معنا خواهد بود.
پیش از هر چیز بايد به مطلب رسیدگی کرد که آيا مفهوم حکومت يا سیاست و
مرادفات آن يك مفهوم عقالنی و برتري است که مانند ديگر مفـاهیم اخالقـی تنهـا
عقل نظري خردمندان از طري برهان يا مقدمات بديهی به آن وقوف يافته و به عقـل
عملی انسان ها آموخته است ،يا يك مفهوم طبیعی و تجربی اسـت کـه از نـازلترين و
ابتدايی ترين نیازمندي هاي زيست طبیعی انسـان هـا برخاسـته و بـا پـااليش و عمـل
ماده زدايی از محسوس به معقول ارتقاء و برتري پیدا کرده است و سپس بـا پیشـرفت
جوامع بشري شکلهاي گوناگونی به خود گرفته و میگیرد؟
فکر می کنیم يك نگاه اجمالی به تاريخ تشکیل جوامع کافی است کـه صـراحتاً
اين مشکل را به آسانی حل کرده و با قاطعیـت ثابـت کنـد کـه حکومـت و نظـام
کشورداري به هر اندازه که به صورت هاي پیشرفته شکل گرفته باشـد ،يـك مفهـوم
بسیار ابتدايی و تجربی طبیعی است و اين بدان معنا است که همانگونه که بشـر ماننـد
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ساير اجسام زنده و متحر

باالراده نیازمندي و ضرورت طبیعی به داشتن يك مکـان

زيست اختصاصی ،و يك فضاي پهناور مشتر

براي تلمین و ادامـه حیـات خـود و

خانوادهاش احساس میکند ،به همان گونه و عیناً بر طب همان معیار تجربی؛ منتهـا در
مرحلۀ بهزيستی و از نهاد طبیعت برتر خود که عقل عملی و عمومی او است کوشـش
می کند تا با همیاري ديگر همنوعان ،امنیت و آسايش طبیعی خـود را هرچـه بهتـر و
بیشتر تلمین نمايد .و به استناد همین در

عقل عملی و بر اسـاس ضـرورت تجربـی

پديدۀ حکومت و آيین کشورداري ،قدم به عرصۀ ظهور در تـاريخ جوامـع انسـانهـا
گذاشته است .بنابر اين حکومت نه يك واقعیت مابعدالطبیعه است که بر طب تئـوري
مثال هاي افالطونی بر روي زمین نورافشانی کرده ،و نه يك پديدۀ برتر عقالنی اسـت
که عقل نظري از طري داليل عقلی به واقعیت آن رهنمون شده است .بلکه تنها يـك
رخداد تجربی و حسی است که از در

بهزيستی و تجمـع گروهـی از انسـانهـا در

م جاورت و همسايگی يکديگر و انتفاع و همیاري با هم به ذهـن فـرود آمـده و نـام
حکومت و آيین کشورداري و سیاست را به خـود گرفتـه اسـت و چـون حکومـت
همان گونه که معلوم خواهد گرديد ،يك وکالت و نظارتی از سوي مـردم بـر روابـط
میان شهروندان و بر روابط برونمرزي میان کشورها بیش نیست و ايـن روابـط میـان
شهروندان و بر روابط برونمرزي میان کشورها بیش نیست و اين روابط کالً در قلمرو
عقل عملی و عمومی انسانها قرار دارند و از جمله موضوعات و متغیرات محسوبند ،لذا
خود حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جملـه متغیـرات و موضـوعات جزئیـه
خواهند بود و در ردۀ احکام اليتغیر الهی به شمار نمیآيند .به عالوه چون حکومـت و
تدبیر امور مملکتی از قديمااليام از شاخههاي عقل عملی فلسـفه قلمـداد شـده و عقـل
عملی هم در

نازل محسوسات و موضوعات عینی همان معقوالت عقل نظري اسـت
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که در فرم کلیت ثابت و اليتغیرند ،ديگر ترديدي نخواهد بود که سیاست مدن به طور
کلی از مدار تکالیف و احکام کلیۀ الهی خارج میباشد .تنها ارتباط آن بـا ايـنگونـه
احکام و با آن معقوالت ،همچون ارتباط قضاياي صغري با قضـاياي کبـري در يـك
قیاس منطقی میباشد .و اگر ديده میشود کـه مفهـوم حکومـت و سیاسـت و آيـین
کشورداري از مفاهیم کلیات و معقوالت به شمار میروند بايد توجه داشت که کلیـت
و معقولیت آنها پس از تجريد و زدودگی از همبستگی هاي تجربی و مادي آنها تحق
میيابد و در اصطالح کانت در رديف مفـاهیم «ترانسـندنتال» )(Transcendental
محسوبند نه از قبیـل معقـوالت اصـلیه ) (Transcendentو در اصـطالح حکمـت
اسالمی ،حکومت از گونۀ معقوالت اولیه است که عروض و اتّصاف آن در خـارج از
ذهن به وقوع میپیوندد...
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حکم و حکومت
همانگونه که در فصلهاي پیشین اين گفتار گفته شد ،حکومت و حکم به معانی
بسیاري آمده است که نمی تواند بدون قرائن حال و مقال و زمینه گفتـار يکـی از آن
معانی را به دلخواه انتخاب نموده و مورد بحث و گفتگو قرار داد .و نیز گفته شـد کـه
چون سیاست و فنون کشورداري از فروع و شاخههاي اصیل حکمت عملی اسـت و از
سوي ديگر حکم و حکومت در اصطالح منط به معناي علم تصديقی به حقاي جهان
هستی به همان گونه که هست می باشد .بدين جهت بايد مطمئن بود که واژه حکومـت
که در سیاست و فنون کشوردار به کار آمده و در راستاي سیاست مدن قرار گرفته ،از
تدبیر و حکمت نشلت گرفته و هرگز به معناي امر و فرمان يا معانی ديگر نیسـت تـا
چه رسد به معناي واليت و قیومیت .در هر حال ،مقصود اين است که به خوبی معلـوم
و مدلل گردد که سیاست مدن و آيین کشورداري که به معناي حکم و حکومت است
نوعی از انواع اصیل و اقسام حکمت است و حکمت هم به معنی دانايی و تدبیر اسـت
و آنچنان نیست که به غلط اشتهار يافته که حکومت بـه معنـی فرمـانروايی و اعمـال
قدرت است .و اگر چنین است که حکومت به معنی دانايی و حکمت است نه به معنی
فرمانروايی و اعمال قدرت ،پس به يقین چنان خواهد بود که واليت و حاکمیـت بـه
کلی از حريم داليل مطابقی و تضمنی و التزامی مفهوم حکومت به دور است و ماننـد
دو لفظ و دو مفهوم متغاير ،هیچ گونه تناسب وضعی و حتی تناسب حقیقی و مجازي با
يکديگر ندارند .بدين مناسبت خوانندگان اين سطور بدانند که هرجـا کلمـات حکـم،
حکومت و حتی رهبري سیاسی به کار رفته و میرود ،جز به معناي تدبیر و رايزنی در
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امور کشوري که به معناي محدودۀ جغرافیايی ـ سیاسی است ،نخواهد بود و هرگز بـه
معناي حاکمیت و قهاريت نیست.
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شناخت تجربی حکومت
فلسفه يا پديدشناسی تجربی حکومت را ،که گفته شد يك واقعیت تجربی بـیش
نیست ،اگر بخواهیم خوب بررسی و شناسايی کنیم ناگزيريم همراه با يـك پژوهنـدۀ
تــاريخی و تجربــی ،ايــن فلســفه را از طري ـ بحــثهــاي تــاريخی انســانشناســی
) (Anthropologyبه دست آوريم .و آن بدين گونه است :هنگامی که گروههـايی
از انسانها از مرحلۀ ابتدايی زندگی طبیعی و همگـونگی بـا هـمجـنسهـاي خـود از
صحراها و جنگلها بیرون آمده و به مرحلۀ بهزيستی يا همزيسـتی مسـالمتآمیـز بـا
هم نوعان خود تکامل يافتند ،آنگاه به نیازمنديها و ضرورتهاي زندگی انسانی خـود
برخورد و توجه کرده و درمیيابند که ساختار طبیعی وجود آنان بـا طبـايع حیوانـات
ديگر متفاوت است .و به همین جهت متدولوژي زيست آنان با طبايع حیوانات ديگـر
متفاوت است .و به همین جهت متدولوژي زيست آنان نیز بايـد بـا متـدهاي زيسـت
ديگر هم جنسان متفاوت باشد .از اين رهگذر به راهنمايی عقل عملی خود در میيابنـد
که نوعی همیاري و همزيستی مسالمتآمیز براي آنها يك ضرورت حیاتی است تا در
ملکل و مشرب و ملبس و مسکن و ديگر نیازهاي ضروري مشتر

بتوانند با حوادث

و مشکالت طبیعت نبرد و پايداري کنند و از امتیازات و رخدادهاي ماليـم و پیچیـدۀ
آن هرچه بیشتر و بهتر بهرهمند گردند .بديهی است در

اين ضرورتهـاي اولیـه از

سوي طبیعت برتر انسانها همان عقل عملی و عمومی آنهاست که پیوسته هر فردي از
افراد را به پیشرفت و شتاب به سوي بهزيستی راهنمايی میکند و اين عقل عملی کـه
در زبان فلسفه ،حکمت عملی نیز نامیده شده ،براي هر انسانی طبیعی و ذاتی است و در
تشخیص و شناخت ضرورت هاي اولیۀ زيست انسانی کامالً خودکافی و راهگشا اسـت
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و هیچ گونه نیازي به همیاري از سوي عوامل ديگر از هر قبیل که باشد ندارد .و بـدون
شك تشکیل يك نظام امنیتی که نام آن حکومت و آيـین کشـورداري اسـت از ردۀ
همین ضرورت هاي اولیه است که بشر در همان مراحل اولیۀ زندگی طبیعی و تجربـی
خود بدان دستيازي کرده است .زيرا مکانی که گروهـی از انسـانهـا در آن سـکنا
گزيده و به علت سبقت در اين گزينش ،هر يك ح اختصاصی و مالکیت طبیعی بـه
مکان مزبور را پیدا کردهاند ،ضرورتاً به امنیت داخلی و خارجی نیازمند است و آحـاد
افرادي که در گزينش اين مکان شرکت جستهانـد شـهروندان و مالکـان مشـتر

و

مشاع آن می باشند .و چون همۀ اين آحاد و افراد ضرورت يك نظام امنیتـی را بـراي
تداوم زندگی طبیعی خود در مکان مزبور که نامش مدينه خواهد بود در
در

میکننـد،

اين ضرورت ايجاب می کند فردي را از میان خود به عنوان نمايندگی برگزينند

که از مسائل و موضوعات و رخدادهاي متغیر آن محیط مخصوص آگاهی کامـل دارد
و حکمت عملی او توانمندي تدبیر و ارادۀ امور مملکتی را به وي ارزانی کرده است و
چون شهروندان هر يك به کار و کسب و حرفۀ خاصی مشغولند ،هرکدام بـه تنهـايی
نمی تواند در عین حال از عهدۀ تدبیر و ادارۀ امور کشوري خود برآيـد .بـدين جهـت
همان ضرورت طبیعی راه گشاي اين است که پديدۀ حکومت يا سیاسـتمداري از نهـاد
اين ضرورت هاي زيست طبیعی و تجربی انسان ها به عرصۀ ظهور و فعالیت درآيـد .و
بدين ترتیب خوب دانسته میشود که اين تنها ضرورتهاي طبیعی و تجربـی زيسـت
انسانی است که علت تولیدي حکومـت و فلسـفۀ وجـودي آن بـه شـمار مـیرود و
حکومت خود يك پديدۀ از پديده هاي طبیعی و وجودات مقدورات انسانها است کـه
از اراده و اختیار آنان به وجود میآيد و ماننـد افعـال اختیـاري ديگـر ،پـیآمـدها و
مسئولیتهاي آن نیز به عهدۀ خود آنها خواهد بود.
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اين سخن حکیمانه که به صورت قضاياي مشهوره گفتـه مـیشـود کـه (انسـان
بالطبیعه تمدنخواه است) به خاطر اين است که طبیعت ممتاز و برتـر انسـان در مـین
همجنسانش او را الزاماً وادار به گردهمايی و همزيسـتی مسـالمتآمیـز نمـوده و بـه
تشکیل يك سیستم حکومتی و برقراري نظم و امنیت در محیط زيسـت طبیعـی خـود
رهنمون و وادار میکند .و به عبارت ديگر اين سخن يك جمله و گزارۀ خبري اسـت
که از ضرورت هستی طبیعی ـ عقالنی انسانهـا و نیازمنـديهـاي زيسـتی طبیعـی ـ
عقالنی آنها حکايت می کند و هرگز يك جملۀ اخالقی و ارزشی نیست کـه بخواهـد
دستورالعمل اخالقی را به ايشان بیاموزد .افالطون که طراح همۀ افکار و ايدئولوژيهاي
سیاسی است ،در اين زمینه میگويد:
نظر من ايـن اسـت کـه يـك واحـد حکـومتی و
کشورداري بدان جهت در عرضۀ جهان سیاسـت ظهـور
می کند که هیچ فردي به تنهايی نمی توانـد خودکـافی و
بینیاز از همیاري همنوعان خود زيست نمايـد .مـا همـه
بدون استثناء نیازمنديهاي بسیار داريم ...و با داشتن ايـن
نیازمندي هاي گوناگون ،مـا هـر کـدام قهـر و از روي
ضرورت به همکاري و همیاري با يکديگر می شتابیم تـا
اين نیازهاي بیشمار را چارهجويی کنیم .و همین که مـا
انسان ها به اين گردهمايی تعاونی و همبستگی بنیادي در
زندگی طبیعی خـود از روي ضـرورت در يـك مکـان
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خاصی موف و کامیاب گرديديم ،آنگاه اين سـازماندهی
و همزيستی را کشورداري مینامیم.

۸

مقصود اين است که خوب معلوم گردد حکومت يـك پديـدۀ بسـیار بـدوي و
تجربی است که از ضرورتهاي اولیۀ زيست طبیعی ـ عقالنی و نازل انسانها رويیـده
شده و مفهوم آن از راه تجربه و احساس و نظر به نحوۀ گردهمايی انسانها در گوشـه
و کنار جهان در ذهن ارتسام يافته است .و هرگز يك واقعیت مجرد ذاتی عقالنی کـه
به قول هگل آن را جان تاريخ بگويیم ،نیست .و نیز همچنان که در گفتگوي با روسو
به تفصیل ذکر و بیان خواهد گرديد ،يك پديدۀ اعتباري محض که نتیجۀ يك قرارداد
تجارتی میان شهروندان و حکومت يا هیئت حاکمه باشد نمیتواند بود .بـا يـك نظـر
عمی به تقسیمات و انواع ضرورتها به آسانی خواهیم دانست که اساساً نوع ضرورت
طبیعی که در اين بحث مورد نظر قرار گرفته با ضرورت منطقی که بـه گفتـۀ کانـت
تنها قضاياي تحلیلی ) (Analytical Judgementsرا در بر میگیرد .و همچنین بـا
نوع ضرورت رياضی تفاوت آشکار و بنیادي دارد .عدم شناسايی اين ضـرورتهـا و
آمیختگی احکام و لوازم هر يك با ديگري بسیاري از نابسامانیهاي فکـري را بـراي
انديشمندان و فالسفه اي که فقط عهده دار تبیین فلسفۀ سیاسی يا جامعهشناسی شدهانـد،
به میان آورده است .در يك بحث مستقل تفاوت میان ضرورتها شناخته شده است.

 - ۸جمهوريت افالطون ،فصل « ۱عناصري که يك جامعه را تشکیل میدهند» ترجمه از اين نگارنده
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شناخت تحلیلی حکومت و آیین کشورداری

۷

در بحث لغت يابی حکومت گفته شد که حکـم و حکومـت در زبـان منطـ و
فلسفه به معناي حکمت و دانش کشورداري است ،از شاخههاي حکمت عملـی اسـت
که خود از اقسام اولیۀ فلسفه قلمداد شده است .دو بخش ديگر حکمت يا عقل عملـی
عبارتند از تهذيب نفس يعنی علم اخالق و تدبیر منزل که در اصطالح فالسفۀ غرب به
ترتیب به نامهاي ) (Ethicsو ) (House Economyشهرت دارند .پس از شناخت
لفظی حکم و حکومت ،در فصل پیش پیرامون هستی شناسی و پاسـخ پرسـش هلیـت
بسیطۀ حکومت گفتگو به عمل آمد ،و اکنون بر اساس متد تعلیمی اسالمی از شـناخت
حقیقی و تحلیلی اين پديده بحث به میان میآيد .ارسطو دربارۀ شناخت حقیقـی آيـین
کشورداري میگويد:
) (Stateيعنی نظام حکومتی ،شکل و نماي جامعه است کـه از نهادهـاي خـود
جامعه قابل تفکیك نیست و هدف آن جز جلب بهترين و عالیترين منـافع و مصـالح
براي آن جامعه نمی باشد .اما پاسخ اين پرسش که چگونه فـن کشـورداري از ديگـر
نهادهاي جامعه تفاوت پیدا میکند هنگامی روشن خواهد شد که ما بـا دقـت عناصـر
نهادين و بنیادي کشورداري را بررسی و شناسايی کنیم.

۱

 - ۸همان گونه که در متدولوژي فلسفۀ اسالمی آمده است ،شناخت چیستی حقیقی هر موضوع بخشی پس از
شناختهاي چیستی اسمی و هستی او است .چیستی نخستین را اسمی و «ماي شارحه» و هستی را «هلیت
بسیطه» و چیستی حقیقی را «ماي حقیقه» گويند .و به فارسی تفاوت میان چیستی اول و چیستی دوم را
گفتهاند :شرح اسم پاسخ پرسش نخستین است و ماهیت حقیقی پاسخ پرسش از گوهر شیء است.
 - ۱از نکات سیاست ارسطو ،بخش اول ،فصل اول تا فصل دوم ،استخراج و ترجمۀ نگارنده
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از نکات ديگري غیر از آنچه در سرفصل اين گفتار در شرح معانی حکومـت از
همین سخن به دست میآيد و همچنین غیر از بررسی تجربی در فـرمهـاي گونـاگون
حکومتها در تاريخ جوامع انسانی ،اينك به آسانی میتوان بـه ايـن نتیجـۀ روشـن و
واقع بینانه رسید که ماهیت حقیقی حکومت در هر سیستمی که در هر زمـان و مکـان
پديدار گردد ،هرگز يك واقعیت مستقل و جداگانه از جامعۀ خود نخواهد بـود بلکـه
پیوسته حکومت نماد و نمايانگر و ظهور حقیقت همان جامعه است که عیناً و عمالً به
وجود آمده و چهرۀ تجربی تاريخی به خود گرفته است و به گفتـۀ فالسـفۀ اسـالمی:
(ظهورالشیء ال ينضم الی الشیء و االلکان ظهور نفسه) يعنی ظهور و نماد هـر شـیئی
يك واقعیت عالوه و ضمیمه بر آن شیء نیست و اگر چنین میبود آن ظهور نمايانگر
و ظهور نهاد خودش بود نه نمايانگر آن شیء زيرين .حکومت هم جز قشر رويین آن
جامعه اي که اين نظام را پديدار ساخته است نمی باشـد و بـه همـین جهـت هرگونـه
توصیفی از خوبی يا بدي يا سالمی يا ناسالمی حکومت به میـان آيـد ،ايـن توصـیف
نخست و به طور اصالت به خود جامعه مربوط میشود ،و سپس از روي عالقۀ ثانوي به
حکومت برخورد خواهد کرد .و باز ممکن است ،و بسیار هم اتفاق افتاده و مـیافتـد،
که يك فرد يا افراد ناالي و ستمکار از میان يك جامعه سـر برافراشـته و حتـی بـا
وسايل نامشروع و غیراخالقی خود را در مسند حکومت آن جامعه قرار میدهند .اما در
هر حال همین که او يا ايشان در اين مسند قرار گرفتند ،حقیقتاً نمـاد و ظهـور همـان
جامعه اي خواهند بود که اين ستمکاري و زورگويی را پذيرفته و واقعیت ظلـمپـذيري
خود را با انظالم نمايان ساخته است .و اخالقاً آن جامعه وظیفه مند است هرچه زودتـر
اين ننگ و رسوايی را از چهرۀ خود بزدايد .حکومت هم مانند پديده هـاي تولیـدي و
طبیعی است که در هر محلی که به گونهاي رشد و نمو میيابد ،از استعداد و آمادگی و
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حتی همگونگی آن محل براي تولید و پیدايش خود حکايت میکند .با توجه بـه ايـن
نکته که باالخره حکومت حکومت است و حکومت نمـاد و نمايـانگر جامعـۀ خـود
می باشد ،خواه صالح و عادل باشد ،يا ظالم و نابکار ،و ظلم و نابکاري عنوان حکومـت
را از میان برنمی دارد مادامی که رشد عقالنی جامعه وي را از اين مسند برکنار نکـرده
است .حضرت علیبن ابیطالب علیهالسالم میفرمايند:
«وال بد لکل قوم من امیر بر او فاجر»
يعنی هر جامعه اي ضرورتاً به نوعی حکومت نیازمند اسـت ،خـواه آن حکومـت
صالح و عادل باشد يا ناصالح و ستمگر .و اين بدان معناست که نیازمندي به يك نظـام
امنیتی ،يك ضرورت نهادين جامعه است و حکومت نماد همان ضرورت میباشد .امـا
اينکه اين حکومت صالح و عدالتخواه باشد يا فاسد و ستمکار ،مطلب ديگـري اسـت
که به درجات رشد عقالنی شهروندان وابسته خواهد بود .اين شهروندانند کـه بـر اثـر
عدم رشد عقل عملی خود فريب می خورند و اجازه میدهند شخص نابکاري بـر آنهـا
حکومت کند.
اگر کسی اين نکته را نپذيرفته و ايراد کند که اگر اينچنین است که حکومـت
يك واقعیت جداگانه اي از نهاد جامعه نیست و هرچه هست ،خوب يـا بـد ،نمايـانگر
واقعیت خود آن جامعه می باشد و خـوبی و بـدي آن بـه خـوبی و بـدي آن جامعـه
بازگشت دارد ،پس حکومت پیوسته حکومت مشروع و به ح خواهد بود هرچند که
ستمکار و نابکار باشد و اين مسند را از طرق نامشروع به دست آورده باشد .و بـاالتر
اينکه بر اساس اين تئوري اين جملۀ معروف که در زبان عامـه شـهرت يافتـه اسـت
صحیح و قابل قبول به نظر خواهد رسید که( :الحکم لمن غلب) يعنی حکومت تنهـا از
آن کسی است که بر حريف خود از هر طري که باشد غالب آيد.
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پاسخ اين ايراد اين است که اگر حکم در اين گـزاره بـه معنـاي فرمـانروايی و
اعمال زور و قدرت باشد ،نه به معناي حکومت ،اين يك واقعیـت خبـري اسـت چـه
مشروع و چه نامشروع ،که دائماً در هر گوشه و کنار و در هر سطح از سطوح زندگی
انسان ها چه در صحنۀ سیاست و آيین کشورداري و چه در قشرهاي ديگر هر جامعه و
حتی در میان روابط خصوصی و فامیلی و رقابتهاي ورزشی اتفاق افتاده و میافتـد ،و
هرگز نمی تواند به پديدۀ حکومت و سیستم امنیتی کشور اختصـاص و حتـی ارتبـاط
داشته باشد.
اما اگر حکم همان گونه که فلسفه به ما آموخته است به معنـاي دانـش و علـوم
تصديقی به حقاي جهان هستی است و حکومت نیز بخشی از حکمت عملـی تفسـیر
گردد ،آنگاه بسیار واضح خواهد بود که اين جمله يك خرافۀ مشهوري بیش نیسـت؛
چرا که در اين فرض هیچ گونه رابطۀ منطقی میـان حکمـت و فرمـانروايی و اعمـال
قدرت و مغالبه وجود ندارد تا بتوان اين دو واقعیت نیك و بد را در فرم يك قضـیهاي
همچون جملۀ فوق قرار داده و يك گزارۀ خبري از آن تشکیل نمود.
نظريۀ ديگـري کـه گـاهی در زمینـۀ سیاسـت و حکمـت عملـی در موضـوع
کشورداري اظهار میشود که از هر جهت غیراخالقی و غیرانسانی است اين است کـه:
(الح لمن غلب) يعنی ح با آن کسی است که در تنگناي جدال (هرگونه جـدالی)
بر رقیب خود چیره گردد .اين سخن نیز مانند سخن پیش هرچند عمومی و کلی است
و در انحصار مبارزات سیاسی بر سر قدرت حکومتی نیست ،اما عمالً اين جمله سرخط
حکومت هاي ديکتاتوري قرار گرفته و از تز سیاسی معروف ماکیاولیسم دفاع میکنـد
که می گويد« :هدف وسیله را توجیه می کنـد» و گويـا مقصـودش ايـن اسـت کـه
سیاستمدار کسی است که هدف خود را هرچه باشد ،حتی اگر زورگويی و قدرتطلبی
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و زراندوزي باشد ،از هر طري که بتواند هرچند نامشروع و غیرانسانی باشد به دسـت
میآورد .معلوم است اگر قرار باشد سیاست و فن کشورداري را با اينگونه تعريفـات
بشناسیم ،بايد حکومت و آنچه را که مربوط به سیاست مدن میباشـد بـه کلـی از ردۀ
حکمت و عقل عملی خارج ساخته و در رديف انگیزهها و هوي و هوسهاي ناموزون
شخصی قرار دهیم .در حـالی کـه سیاسـت و حکمـت عملـی کشـورداري از اصـل
عدالت گستري برخاسته و هدفی هم جز توزيع عادالنۀ منافع کشور بین شهروندان کـه
مالکان مشاع آن سرزمینند ،ندارد و گمان نمیرود هیچ انديشهگرايی بتواند حکومت و
آيین کشورداري را در رديف انگیزههاي ناموزون شخصی قلمداد کند.
اين نکته نیز بايد کامالً روشن باشد که حکومت هرچند که گفته شد از حکمـت
و دانستن حقاي موجود در کشور و پیرامون آن ريشه گرفته و صورت نوعیۀ آن نیـز
همان گونه که ارسطو گفته است نماد و نمايانگر نهاد همان جامعهاي است که بـه آن
تعل دارد ،و به هیچ وجه عنصر فرمانروايی و اعمال قدرت و زورگويی ،نه در هـدف
و نه در صورت ماهوي آن شناسايی نمیشود ،ولی اين همان قدرتها و ثـروتهـاي
جزئی و شخصی آحاد شهروندان است که با انتخاب نمايندۀ خود در حکومـت تجمـع
يافته و حکومت را يك نماد قدرتمند و ثروتمند جامعه به نام دولت نشـان مـیدهـد.
بنابر اين اگر ديده میشود که حکومت بايد قويترين و ثروتمندترين و باشکوهتـرين
چهرۀ جام عۀ خود باشد ،نه به خاطر اين است که هدف يا حقیقت آن اعمال قـدرت و
فرمانروايی است ،بلکه بدان جهـت اسـت کـه قـدرت و ثـروت و شـکوه و جـالل
شهروندان خود را هر چه بهتر به نمايش بگذارد.
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وظایف اصلی و بنیادی حکومت
اکنون هنگام اين است که دانسته شود فن کشورداري و سیاستمداري عمـالً چـه
وظايفی را در کشور بايد انجام بدهد .در حالی که بخشهاي گذشته بیشتر جنبۀ تئوري
حکومت را از نقطهنظر شناخت لفظی و شناخت حدود رسمی و باالخره فلسفۀ هستی و
شناخت تحلیلی آن را بررسی میکرد و ناظر به روشهاي بايسـتیهـاي سیاسـتمداري
نبود .اينك فرصت فرا رسیده است که راه و رسم و عمل يك سیاسـتمدار حرفـهاي و
چگونگی برخورد او با مسائل جاري مملکتی مورد بررسی قرار گیـرد .در اينجـا نیـز
بهتر است که سخن خود را با مراجعه به نظريات پربار افالطون و ارسـطو کـه الحـ
گوي ابتکار را در همۀ بخشهاي فلسفه (به خصـوص در فلسـفۀ سیاسـی) از رقیبـان
گذشته و آيندۀ خود ربودهاند و تا هم اکنون کارهاي اصیل و جاويدان آنهـا سرفصـل
همۀ افکار مدرن سیاسی و اجتماعی است ،آغاز کنیم.
افالطون در کتاب سیاستمدار میگويد:
بهترين تشبیهی که عمالً میتواند هنر سیاسـتمداري
را مجسم سازد ،هنر بافندگی است .بايد ديـد کـه يـك
بافندۀ ماهر چگونه نخست پشم را به رشته تبديل کرده و
سپس رشتهها را با چه تمهید و نظم مخصوصـی بـه هـم
تابیده ،آنگاه بـه کارگـاه بافنـدگی خـود مـیسـپارد و
سرانجام از آن کارگاه پارچۀ زيبايی را بیـرون مـیآورد
که به قد و قامت انسان زيبنده باشد...
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هنر سیاستمدار هم همچون صنعت بافنـدگی اسـت
که می تواند گروه هايی از انسـان هـاي آزاد و جـداي از
يکديگر را به هم پیوسته و سـازماندهی نمايـد و روابـط
همزيستی آنان را از روي دقت و مهارت چنـان بـه هـم
پیچیده و تابیده سازد که مانند يکپارچگی لباس بر قامت
کشور زيبنده و آراسته گردد.

۸

از اين تشبیه فیلسوفانۀ افالطون ،همچون سخن پیشین ارسطو اين مطلب به خـوبی
روشن می شود که فن سیاستمداري همچون يك هنر دستی از فنون تجربی اسـت و از
لحاظ ارتباط مستقیم آن با نیازمنديهاي افراد و شهروندان و حوادث روزمرۀ کشـور و
روابط آن با کشورهاي دور و نزديك همچون لباسـی اسـت کـه بايـد از انسـجام و
وحدت و يکپارچگی برخوردار باشد .يك سیاستمدار ماهر پس از آگاهی بـر قواعـد
کلی اخالقی و علوم پايۀ نظري و برخورداري از صفات و ملکات نفسانی مانند حکمت
(حکمت عملی) ،شجاعت و عفت که در عدالت خالصه می شود بايد در مقام عمـل و
حفظ مناسبات همزيستی میان شهروندان و حفظ روابط همجواري با کشورهاي ديگـر،
از امور جزئیۀ عملی و واقعیت هاي متغیر پیرامون خودآگاهی گسـترده و هوشـمندانه
داشته باشد تا بتواند از عهدۀ اين مسئولیت تجربی به خوبی برآيد .خالصه اينکه عنصر
بنیادين سیاستمداري ،انديشهگرايی در کلیات و اصول و قواعد عقالنی يا مـذهبی کـه
در فراخور عقل نظري است ،نمیباشد بلکه وظیفـۀ اصـلی او تشـخیص و وقـوف بـر
موضوعات و رخدادهاي درونی و برونی کشور و واقعیتهـاي متغیـر ژئوپلتیـك آن
است که به کلی از حوزۀ انديشۀ برتر عقالنی و عقل نظري بیرون است .اما همانطـور
 Plato's Statesman - ۸ترجمۀ نگارنده
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که عقل عملی پیوسته نقش رابط میان علم و عمل يا معقول و محسوس را ايفا میکنـد
و کلیات عقل نظري را بر جزئیات و صغريات عقل عملی منطب میسازد ،سیاسـتمدار
نیز بايد بايستی هاي خود را از انديشۀ فیلسوفان و متفکران اخالق کسب اطالع کرده و
بر مصادي و موضوعات جزئیۀ کشور در مقام عمل به هسـتیهـاي متغیـر و جزئـی
پیرامون خويش منطب سازد تا رخدادها و هستیهاي مقدور کشـور بـا بايسـتیهـاي
اخالقی و عقالنی کامالً هماهنگی داشته باشـد .بـر اسـاس ايـن شـناخت از تئـوري
سیاستمداري ،تنها آن فیلسوفی می تواند سیاستمدار و زمامـدار کشـور هـم باشـد کـه
فراخناي عقل عملی و تجربی او با عقل نظري و تئوريك او هماهنگ و همسو باشـند
تا بتواند صغريات تجربی را به وسیلۀ اندراج حد وسط در کبريات نظري خود منـدرج
ساخته و از اين اندراج به يك نتیجۀ قاطع عملی دستیابی کند .پزشك يا رياضیدان يـا
هر متخصص ديگري نیز به همین ترتیب می تواند بر مسند سیاسـتمداري تکیـه کنـد
مشروط به اينکه توان انديشمندي عقل عملی او به حدي باشد کـه هسـتیهـا مقـدور
کشور را به بايستی هاي عقالنی بازگشـت داده و هرچـه بهتـر رابطـۀ اتحـادي میـان
معقوالت عقل نظري و محسوسات عقل عملی را در کشور خود برقرار سازد .چرا کـه
حرفۀ سیاستمداري مانند ساير حرفههاي تجربی عمدتاً به تجربه و عمل و هوشمندي در
تشخیص موضوعات و روابط موجود میان اشیاء و افراد وابسته است و کمتر به انديشه
و آموزش هاي عالی و تحلیلی .در اين زمینه ارسطو در (هدف تجربـی فـن سیاسـت)
میگويد:
هر شهري يا هر مجمعی از گروهـی از انسـانهـا،
جامعه اي شمرده می شود کـه شـهروندان و اعضـاي آن
براي نیل به هدف خوبی و بهزيسـتی تـالش مـیکننـد.
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مقصود ما از «هدف بهزيستی» اين است کـه مـیبینـیم
همۀ انسانها کارهايی را که انجام میدهند ،همه به خاطر
اين است که گامی به سوي آنچه که خوب مـیپندارنـد
بردارند .حال که معلوم شد همۀ جوامع بشري ـ کوچك
و بزرگ ـ به خاطر نیل به نوعی خوشبختی و بهزيسـتی
تالش می کنند ،پس واضـح خواهـد بـود آن جامعـه اي
بهترين و برترين جوامع است که تمام خوبی هاي جوامع
زيرين خود را در بر گرفته و انواع خـوبیهـا و عوامـل
بهزيستی را براي شهروندان فراهم آورده اسـت .و ايـن
بهترين خوبی هايی است که هدف نهايی بهترين جوامـع
سیاسی میباشد .اينچنین جامعۀ فاضلهاي با اين هدف که
اصطالحاً مدنیت نامیده می شـود ،بـه حـ يـك جامعـۀ
سیاسی ايدهآل خواهد بود.

۸

مطلبی که از اين تفسیر تجربی از سیاست و سیاستمداري به دست میآيد همـین
است که اين آحاد مردم ند که به حکـم طبیعـت برتـر خـود بـه سـوي بهزيسـتی و
خوشبختی پیوسته در شتابند و سیاستمدار حرفه اي کسی است کـه وسـايل و عوامـل
رسیدن به هدف بهزيستی و کامیابی را به تناسب زمان و مکان خاص آن کشور براي
شهروندان فراهم میآورد .نیازمندي يك سیاستمدار به فلسفۀ نظـري يـا بـه تفقـه در
احکام کلی شرعی مانند نیازمندي علوم طبیعی و رياضی به اصول موضـوعهاي کـه از
مسائل فلسفۀ نظري است میباشد .همانگونه که علوم طبیعی و رياضـی بايـد نخسـت
 - ۸ترجمۀ نگارنده R.G.Malgan Aristotle's Political Theory, P.13

89

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

اصول موضوعۀ ود را به عنوان پیش فرض از دانش برتر فلسفۀ نظري بیاموزنـد يـا بـا
حسن ظن اين اصول را بپذيرند تا بتوانند از استیهاي محموالت براي موضوعات خـود
بحث و گفتگو کنند ،به همان گونه سیاستمدار نخست بايـد اصـول و قواعـد عـدل و
اخالق و احکام و تکالیف کلی شرع را از فیلسوفان اخالق و فقهاي دين يا حقوقـدانان
و قضات عالی رتبۀ کشوري بیاموزد و يا ايـن قواعـد پیشـین را بـه صـورت اصـول
موضوعه از آنان با حسن ظن بپذيرد .سپس با انتظام و ترتیـب خاصـی کـه از لحـاظ
مصالح و منافع شهروندان میان روابط جزئیه وجود دارد بر طب آن اصـول و کلیـات
اخالقی و دينی و حقوقی ،وظیفۀ سیاستمداري خود را انجام دهـد و همـانگونـه کـه
فیلسوف صرفاً با عقل نظري خود و فقیه تنها با اجتهاد و تفقه در دين نمیتواند بـدون
آزمايش و تجربه به حرفۀ بافندگی و رانندگی مبادرت ورزد ،به همانگونه فیلسوف يا
فقیه يا هر متخصص ديگري از آن جهت که فیلسوف در عقل نظري يا فقیه در احکام
دين است ،نمی تواند به حرفۀ سیاستمداري گماشته شود چرا که فلسفۀ تئوري و نظـري
و همچنین فقاهت يا تئوري اخالق در سطح مجرد ثوابت اسـت و سیاسـت صـرفاً در
حوزۀ متغیرات و اگر احیاناً آنان چنین کنند ،ضرورت عقل عملی ايجاب میکند کـه
مردم او را به هر وسیله شده از اين مقام برکنار دارنـد و بـه جـاي اصـلی خـود کـه
انديشهگرايی در عقل نظري براي فیلسوف و استنباط احکام شرعی ـ فرعیه براي فقیـه
است ،بازگردانند .زيرا تصدي آنها در يك حرفۀ تجربی که آنان آزمودگی ندارند ،هم
خود به نفسه ظلم و تجاوز از حد است و هم موجب ظلم به ديگـران و اخـتالل نظـام
جامعه و فسادانگیزي و افسارگسیختگی در میان کشور خواهد بود .اين محـذورات در
خصوص تصدي فقها و رهبران مـذهبی مضـاعف خواهـد بـود تـا فالسـفه و ديگـر
انديشمندان ،زيرا فقها و رهبران مذهبی با وجاهت و نفوذ مذهبی کـه در میـان عامـۀ
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مردم دارند ،بهترين عامل برانگیزي احساسات و عواطف مردم بـه شـمار مـیرونـد و
ممکن است با تصدي مقام سیاستمداري اشتباهات غیرقابل جبرانی به وجود آيـد کـه
مناسب مقام شامخ آنها نباشد .عالوه بر اين ،وجاهد مـذهبی را وسـیلۀ تصـدي حرفـۀ
سیاسی قرار دادن ،خود يك نوع مغالطهاي است از انواع مغالطات منطقی به نام «وضـع
مالیس بعله عله» يعنی وجاهت و رهبري مذهبی را که حقیقتاً علت براي تصدي مقـام
رهبري سیاسی نیست به وسیلۀ نفوذ دينی علت براي نیل به اين مقام قـرار دادن يـك
مغالطۀ منطقی است که صدور آن از سوي اين مقامـات مقدسـه مـورد انتظـار مـردم
نخواهد بود .همان گونه که گفته شد مکان منطقی فقیه و فیلسوف عقل نظري تنهـا در
کبراي قیاس شکل اول است و هرگز شلن فقیه تشخیص موضوعات جزئیه و تشـکیل
قضیۀ صغري و مداخله در امور شخصی شهروندان و کشورها و حکومتهـاي موجـود
در جهان معاصر خود نیست .اما از سوي ديگر ،اين حرفۀ سیاستمداري است که لزومـاً
بايد انتظام و مسئولیت شـناخت روابـط جزئـی و متغیـر شـهروندان يـا يکـديگر و
کشورهاي مجاور و روابط بینالمللی جهان معاصر خود را به عهده گرفتـه و در انجـام
اين وظیفه خطیر دريغ نوزد .و بايد متوجه بود که تشخیص صحیح موضوع «اصـغر» و
اندراج آن در اوسط که وظیفۀ يك سیاستمدار ماهر و الي است ،شرط اول و اساسـی
انتاج و ثمربخشی يك واقعۀ سیاسی ،نظامی و اقتصادي کشور می باشد و بدون شناخت
صحیح و واقع بینانۀ موضوع جاري از سوي سیاستمدار ،اصالً محلـی بـراي توسـل بـه
کبريات و کلیات اخالقی يا دينی نخواهد بود.
تعجب اسفنا

اين است که با اينکه قرآن کريم در صراحت اين نکته فروگذار

نکرده و به طور آشکار و بیبديلی اعالم فرموده است کـه «امـور دنیـايی و حـوادث
روزمرۀ مردم که سیاستمداري و آيین کشورداري از جملۀ آنهاست ،کالً به عهدۀ خود
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مردم است» معالوصف مفسرين به اين آيه که رسیدهاند ،به آسـانی از اهمیـت معـانی
بلندپايۀ آن گذشته و يا ناديده انگاشتهاند .آنجا که خداوند سبحان در سورۀ شـوري در
آيهاي میفرمايد:
«و امرهم شوري بینهم»

۸

يعنی :امور مردمی بايد از طري مشاورت و رايزنی خود آنها با يکديگر حـل و
فصل شود ،نه از طري وحی و رسالت الهی.

۸

 -به تفسیر صحیح و منطب با اصول و قواعد منطقی از اين آيۀ کريمه در فصلهاي آيندۀ همین نوشتار

مراجعه شود.
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ساختار جامعه بر اساس مالکیت شخصی مشاع
اينکه در فصل هاي پیشین پیرامون فلسفۀ وجودي حکومت و آيـین کشـورداري
بحث شد ،در حقیقت شرحی از نیازمندي هاي ضروري عقل عملی انسانهـا بـود کـه
پیوسته به داشتن يك سیستم امنیتی و همزيستی مسالمتآمیز میانديشد .و گفتـه شـد
که در

اين نیازمندي به هیچ وجه يك آموزش اکتسابی يا تحمیلـی و دسـتوري از

سوي هیچ مقام برونی برتر يا از آموختههاي عقل متعالی مسـتفاد نیسـت .بلکـه ايـن
زيست طبیعی عقالنی خود آحاد انسان ها است که پديدۀ يك نظام حکومتی را لزومـاً
در

کرده و به عرصۀ وجود می آورد ،تا در پرتو آن بتوانـد بـه يـك هـمزيسـتی

مسالمتآمیز که شرط درون سازمانی يك زنـدگی طبیعـی ـ عقالنـی انسـانی اسـت
دستیابی کند.
در اينجا می خواهیم بدين نکته رهنمون شويم که چگونه اين ضرورت عقالنـی از
ضرورت هاي پیشین زيست طبیعی انسان ها سرچشمه گرفته و تسلسل جبـر طبیعـی و
ضرورتهاي اين زيست ،يکی پس از ديگري ،سرانجام بـه ايـن ضـرورت طبیعـی ـ
عقالنی بدون تعلیم و تربیتی از سوي عوامل خارج از نهاد انسان منتهی میشـود .البتـه
پس از اينکه اين ضرورت هاي زيست طبیعی مراحل تکامـل خـود را يکـی پـس از
ديگري پیمود ،و به سرحد در
آنگاه اين در

برتر عقالنی براي برقراري يك نظام حکومتی رسید،

عقالنی که آن را عقل عملی گويند ،درصدد پیجويی راههاي هرچـه

بهتر و آسیب ناپذي رتر براي اسـتوار سـاختن نظـام مزبـور کـه هـدفش هـمزيسـتی
مسالمت آمیز و بهزيستی است برخواهد آمد .در اين هنگام است که عقل عملی جمیع
آحاد انسان ها ،نه مجموع آنها ،به ضرورت يك نظام وضعی و قراردادي ،که نخسـتین
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پايۀ تشريع و راه و رسم قانونگذاري است ،حکمفرمايی يا به زبان فصیحتـر رهبـري
میکند .اما نکتۀ اصلی که در اينجا از آن پیجويی می کنیم اين است کـه ايـن نظـام
وضعی که آن را حکومت میگويیم ،چه رابطۀ مستقیمی بـا آحـاد شـهروندان دارد .و
شهروندان با چه ح طبیعی ،که پیش فرض هرگونه وضع و قرارداد جمعی است ،ايـن
نظام را به وجود میآورند و سپس از آن پیروي میکننـد ،و بـاالخره در يـك کـالم
علت مشروعیت اينچنین نظامی چیست؟
باري ،پیوستگی ضرورت هاي طبیعی پیشین ،يعنی پیش از در

ضـرورتهـاي

عقالنی ،بدينگونه آغاز میشود که هر يك از آحاد انسانها ،حتی بدون در

رابطـه

جمعی و صرفاً به خاطر زيست طبیعی و انفرادي خود ،مانند سـاير هـمجنسـان خـود،
مکان خاص و محدودي را به خود اختصاص میدهد .و پس از اين مرحلۀ آغازين بـاز
همین نوع ضرورت ،منتها در مرحلهاي قدري برتر ،طبیعتاً ايجاب میکنـد کـه مکـان
اختصاصی مزبور به فضاي بازي دست داشته باشد تا بتواند بـا اسـتفاده از آن وسـايل
زيست طبیعی و محدود خود را تلمین نمايد .فضاي بسیار کوچك و محـدود نخسـتین
خانه و کاشانۀ او است ،و فضاي باز و وسیعتر که در مجاورت خانۀ مزبور قـرار دارد،
کوي و برزن و محیط تغذيه و آبشخوارگی او به شمار میآيد .تا بـدينجـا مـیتـوان
گفت که انسان با ساير حیوانات تفاوت چشمگیري از نقطهنظر زيستشناسـی فـردي
ندارد .زيرا حیوانات ديگر نیز بـا همـین شـیوه و ترتیـب ،زيسـت طبیعـی خـود را
سازماندهی میکنند .در اين سازماندهی هیچ نیازي به تعلیم و تربیت از سـوي عوامـل
خارج از زيست طبیعی خود ندارند .و حتی در تکاپوي دستیابی به اين مراحل ابتـدايی
زيست طبیعی ،نیازمندي به عامل درونی انديشه و تفکر به کلی منتفی میباشد.
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اما از اين هنگام به بعد ،مسئلۀ کیفیت زيست که عبارت از رقابت در بهزيستی و
همزيستی مسالمت آمیز است به میان می آيد و چون نوع اين رقابتها و بهزيستیها به
رقابت میان همسايگان و بیگانگان و روابط جغرافیـايی درون مـرزي و بـرونمـرزي
تقسیم میشود ،عقل عملی انسان که گوهري واالتر از زيست طبیعی حیوانی او اسـت،
به چارهانديشی و داوري مینشیند .و سرانجام به استقرار يك نظام معقول حکومتی کـه
بتواند اي رقابت هاي درون مرزي شهروندان را رهبري کنـد ،و آنـان را از دسـتبرد و
آسیب راهزنان برونمرزي مصونیت بخشد رايزنی مینمايد رايزنیهاي عقـل عملـی و
رهنمودهاي آن در ضرورتن تدبیر و ادارۀ امور کشوري چنان آشکار و ضروري است
که هر انسانی با اند

شعور و در

عقالنی خود بدون هیچ آمـوزش و فراگیـري از

هرگونه عوامل وارداتی و بیرون از ذات خود با قاطعیت هرچه تمامتر میپذيرد.
ژان ژا

روسو زير عنوان قرارداد جمعی مسئله را بدينگونه طرحريـزي کـرده

است:
چگونه می توان فرمی از يك اتحاديه همیاري و همکـاري بـه دسـت آورد کـه
بتواند با قدرت دسته جمعی از هر يك از آحاد اين اتحاديه و فرآوردههاي شخصـی او
دفاع و پاسداري کند .يك نوع اتحاديهاي که هريك از اشخاص و آحاد زير چتـر آن
قرار گیرند و در عین ارتباط و همبستگی با يکديگر هیچ فردي از اين گروه ،از فـرد
يا افراد ديگري تمکـین و پیـروي نکنـد و هـرکس اسـتقالل و آزادي خـود را بـه
همان گونه که پیش از ورود در اين تجمع و گردهمايی داشته است ،حفظ نمايد .ايـن
همان مشکل اساسی است که بايد قرارداد جمعی از عهدۀ حل و فصل آن برآيد.

۸

1

- Jean Jacques Rousseau, The social Contract, Book 1, Chapter 6, "The Social
ترجمه نگارنده Pact
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خالصه مشکل بنیادين قرارداد جمعی اين است که چگونه امکانپذير اسـت کـه
افراد هرکدام به تنهايی در میان جامعه با حفظ آزادي و استقالل فـردي خـود ،عضـو
بالارادۀ جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پیروي کنند؟ روسو براي حل اين
مشکل پیشنهاد يك فرد خصوصـی ) (Individual personو يـك فـرد عمـومی
) (Public personرا ارائه میدهد ،و فرد عمومی را شهر يا مدينه ) (Cityمینامـد.
و سپس اين دو فرد را ،که يکی حقیقـی اسـت و ديگـري حقـوقی و قـراردادي ،بـا
يکديگر ادغام می کند تا سرانجام به تصور خود به حل مشکل اساسی قـرارداد جمعـی
نائل گردد .بدين قرار:
بالفاصــله ،بــه جــاي يــك شــخص حقیقــی کــه
قراردادهاي معمولی بین او و شخص حقیقی طرف مقابل
انجام می يابد ،اين قرارداد جمعی با اين عمل خـود يـك
شخصیت وضعی «حقوقی» يعنی يك واحد جمعی را بـه
وجود می آورد کـه از اعضـاي رأي دهنـدگان در يـك
گردهمايی ترکیب و تشکیل يافته است و با نفـس ايـن
عمــل ايــن شخصــیت وضــعی و مشــتر

يگــانگی و

همبســتگی خــود را تثبیــت و تحکــیم ســاخته و روح
مشتر

و اعتبار به هم پیوسته ،و ارادۀ همگانی خـود را

اعالم میدارد .اين شخصیت عمومی که بدينگونه از نهاد
گردهمايی و هماهنگی همۀ اشخاص و افراد حقیقـی بـه
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عرصۀ وجود و ارزشمندي میآيد از بدو امر نـام شـهر و
مدينه ) (Cityرا به خود اختصاص میدهد.

۸

روسو پس از اينکه به نظر خود موف میشود که حداقل در سطح تئوري با نشـان
دادن دو شخص يا دو شخصیت ،حقیقی و يا بیولوژيـك ،و حقـوقی يـا قـراردادي و
وضعی و ادغام اين دو شخصیت در يکديگر مشکل اصلی قرارداد جمعی را حل نمايد،
به تفسیر گوناگون شخصیت عمومی و حقوقی خود پرداخته و میگويد:
همان چیزي که زمان هاي پیشین نام مدينه و شهر را
به خود اختصاص داده بود ،هم اکنـون بـه «جمهـوري»
) (Republicيا «پیکـر سیاسـی» )(Body politic
شناخته می شـود .و عینـاً همـان شخصـیت عمـومی ،از
نقطه نظر پذيرش هیئت و شکلی که به خـود مـیگیـرد،
سیاستمداري يا کشورداري ) (Stateخواهـد بـود .و از
لحاظ انجام وظايفی که به عهده گرفته است «حکومـت»
) (Sovereignگفته میشود .و باز عیناً همین شخصیت
حقوقی سیاسی ،هنگامی کـه بـا ديگـر شخصـیتهـاي
حقوقی سیاسی مقايسه و برخورد میکند ،نـام «قـدرت»
) (Powerرا به خود می پذيرد .از سوي ديگر ،آن آحاد
و افرادي که در زير چتر اين همبسـتگی اعتبـاري قـرار
دارند ،در صورتی که به گونۀ دسته جمعی مورد مالحظـه
قرار گیرنـد نـام «مـردم» ) (Peopleرا در برخواهنـد
 - ۸از همان مرجع پیشین
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گرفت و اگر به آنان از ديدگاه آحاد و افراد حقیقی نظر
افکنــده شــود« ،شــهروندان» ) (Citizensبــه حســاب
میآيند.

۸

به نظر می رسد ،با اينکه اين کوشش براي حل مشـکل اساسـی قـرارداد جمعـی
تحسینآمیز است ،معهذا هرگز نمیتوان مطمئن بـود کـه نويسـندۀ معـروف کتـاب
قرارداد اجتماعی به راستی مشکل مزبور را به حل نهايی رسانده است .اينك به خـاطر
روشن شدن مطلب ،فکر میکنیم بهتر است نخست اصل مشـکل را کـه روسـو آن را
نقطۀ بحث انگیز جامعه شناسی خوانده است به زبان منط و فلسفه بازسـازي کنـیم تـا
آنگاه بتوانیم به درستی داوري نمايیم که آيـا راه حلـی کـه روسـو ارائـه داده اسـت
رضايتبخش است يا نه!
در منط سمنتیك يك تفاوت آشکاري میان «کل» که به معناي همه يا مجموع
است و «کلی» که به معناي يك واحد مشتر

مفهومی است و بر يکايك اشـخاص

بسیاري قابل انطباق است به دانشجويان اين فن تعلیم دادهاند .بـدين قـرار کـه کـل و
مجموع در مقابل جزء و عضو است .اما کلی کـه در برابـر جزئـی و شـخص گفتـه
می شود ،يك مفهوم واحد نوعی يا جنسی مانند انسان يا حیوان کلی است .بـدينقـرار
که در عین اينکه انسان يا حیوان ،يك مفهوم واحد و بسیط است بـه يکايـك افـراد
بینهايت انسان ها و حیواننات صادق و منطب است و هر يك از افراد به تنهايی فرد و
تحق تمام عیار نوع خود يا جنس خود میباشد .زيرا يك فرد انسان ،هرچند هـم کـه
تنها و بی همتا باشد ،يك انسان کامل اسـت و در طبیعـت انسـانی خـود نیازمنـد بـه
انسان هاي ديگر نیست .زيرا او به تمامه يك انسان است و يك عضو يا يك جـزء از
 - ۸از همان مرجع پیشین
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اعضاء و اجزاي انسان نیست .اما کل مجموع ترکیبی از اجـزا و اعضـايی اسـت کـه
هرکدام در ساختار آن نقش بنیادي و سازنده دارد و هیچ کدام تمام کل نیسـت بلکـه
جزء کل است و با انتفاء هر جزء کل منتفی و معدوم است ،اما در صورتی کـه اگـر
يك انسان يا يك حیوان از میان برود ،کلی طبیعی انسان يا حیـوان از میـان نخواهـد
رفت .در اينباره فالسفه گفتهاند« :هر کلی طبیعی با وجود يك فرد ،موجود است و با
انتفاء جمیع افراد ،معدوم».
بر اساس شناخت اين تفاوت میان کل و کلی ،چون هر يك از شـهروندان يـك
فرد تمام عیار نوع کلی انسان است ،و در انسانیت و مزايايی کـه بـراي انسـان از آن
جهت که انسان است کامالً مستقل و خودکافی می باشد ،و از هرگونـه وابسـتگی بـه
غیرخودش طبیعتاً آزاد است ،لذا او بايد از تمام حقوقی که براي بشر فـرض و ثابـت
شده ،که از جملۀ آنها آزادي در تصمیم و اراده است ،همیشه برخوردار باشـد .و او در
استفاده از اين حقوق طبیعی خود هیچگونه ارتاط و نیازمندي به جامعه و قرارداد جمعی
و اجتماعی نداشته باشد .زيرا اين حقوق و مزايا برخاسـته از طبیعـت و ذات بشـريت
است؛ بدين گونه که هرجا و در هر زمان و در هر شرايطی کـه انسـانی از انسـانهـا
موجوديت و تحق يابد قهراً و طبیعتاً اين حقوق براي او ثابت است ،و امکان تخلـف
از اصل موجوديت او ندارد .اگر به راستی آزادي عقیده ،گفتار و کردار بـراي انسـان
يك ح طبیعی است نه وضعی و قراردادي ،اين ح براي او در همۀ احوال و شـرايط
زندگی او ثابت و اليتغیر است و کوچكترين وابستگی به موجوديت ديگر افـراد يـا
جامعه ندارد .حقوق و مزايايی که براي انسانیت او است ،به هیچ امري بیرون از ذات و
موجوديت شخصی او وابسته نخواهد بود .اين است رابطۀ کلی و فرد ،کلی تمـام فـرد
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است و فرد تمام کلی .اما اين رابطه به هیچ وجه قابل انطباق بر جامعـه و اعضـاي آن
نمیباشد.
رابطۀ کل و جزء يا جامعه و اعضاء از سوي ديگر کامالً متفاوت با رابطۀ کلـی و
جزئی يا شخصی است ،زيرا کل بزرگ تر از جزء است و جزء کوچكتر از کل .امـا
نه کلی بزرگتر از فرد است و نه فرد کوچكتر از کلی است.
حال که منط کل و جزء و کلی و جزئی يا فرد به درستی معلـوم شـد ،ايـراد و
اشکال اساسی که در جامعه شناسـی «بـه طـور کلـی» و در قـرارداد جمعـی روسـو
«بالخصوص» به نظر میرسد ،بدين قرار خواهد بود:
فرد از آن جهت که فرد کامل از نوع کلی خود (انسان) است و رابطۀ او با نـوع
خود از گونۀ رابطۀ اتحادي کلی و فرد است از هر جهت آزاد است ،و از استقالل ذاتی
و طبیعی خود برخوردار است .اما همین فرد از آن جهت که در میان جمـع و جامعـه
زيست میکند ،جزء و عضو آن جامعه میباشد و بايد از فرامین شخصیت کل پیـروي
نمايد و از آزادي و استقالل ذاتی خود صرفنظر کند .و چون جزء کوچكتر از کـل
است ،قهراً موجوديت او نیز زير موجوديت کل و تحت حاکمیت آن قرار میگیـرد.
بدين جهت قبول عضويت در قرارداد جمعی مساوي با گذر از انسانیت مستقل خود به
يك عضويت بالاراده براي موجوديت اعتباري و قراردادي کل خواهد بود.
در اينجا يك پرسش منطقی پیش میآيد بـدين قـرار :گـذر از رابطـۀ اصـلی و
حقیقی کلی و فرد به رابطۀ وضعی و قراردادي کل و جزء به چه صورت و چـه وجـه
منطقی قابل قبول و فرجام است و آيا اساساً يكچنین گذر و تحولی عقالً امکانپـذير
است؟
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در پاسخ اين پرسش بايد گفت :اين تحول و گذر به معناي حقیقـی آن غیرقابـل
قبول و عقالً غیرممکن می باشد ،زيرا هیچ انسانی با هیچ موجود ديگري ،هرچه باشـد،
نمی تواند حقیقتاً شخصیت حقیقی خود را به يك شخصیت ،غیرحقیقی يا حقوقی ديگر
تبديل نمايد ،و از ذات و ذاتیات خود ،خويشتن را برهانـد ،و خـود بـه يـك عضـو
بالاراده ،يك شخصیت وضعی و حقوقی تغییر هويت و ماهیت دهـد و خويشـتن را از
زندگی مستقل و آزاد محروم سازد .مانند کسانی کـه در شـرايط سـخت و غیرقابـل
تحمل عمداً انتحار می کنند و نابودي را بر زندگانی خود ترجیح میدهند .امـا مشـکل
کار در قرارداد جمعی يا به طور کلی در تئوريهاي جامعهشناسـی بـهخصـوص نظـام
سوسیالیسم اين است که در عین اينکه افراد شهروندان را بهصـورت اعضـاي بـالاراده
می پذيرد ،به هیچ وجه انتظار گذر از فرديت و شخصیت حقیقی آنها را که يك انتحار
حقیقی ندارد .زيرا هیچ جامعهشناسی نخواسته و نمی خواهد از سیستمی دفاع کنـد کـه
اعضاي آن همه مردگانند ،تا آنجا که گويی جوامع انسانها همـه در گورسـتانهـاي
عمومی تشکیل میيابد .و حتی او هرگز نمیخواهد اين جوامع را از بندگانی بسازد که
همۀ شهروندان به کلی فاقد اراده و شخصیت مستقل میباشند .بلکه همۀ جامعهشناسـان
و بالخصوص تئوريسازان قرارداد جمعی ،هدف اصلیشان اين است که شـهروندان بـا
حفظ فرديت و شخصیت مستقل حقیقی خود و حتی تلکیـد بـر رابطـۀ کلـی و فـرد،
عضويت جامعه را بپذيرند و خويشتن را در حلقۀ بندگی و اسارت جامعه که شخصیت
کل است ،گرفتار و پايبند سازند .به خاطر همین مشکل اساسـی ،بعضـی از متفکـرين
غرب خواستهاند که حکومت را نه از طري قرارداد جمعی بلکه از راه و رسم بردگـی
و بندگی دولتی مشروعیت دهند .او چنین فکر میکند:
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اگر بیگاري و بندگی بـه همـان گونـه کـه میـان
اشخاص رايج و معمول است ،در بین مردم از يك سـوي
و دولت از سوي ديگر به وسـیلۀ يـك قـرارداد جمعـی
بندگی و سروري انجام گیرد ،آنگاه مشکل قضـیه حـل
خواهد شد .بدين طري که همان گونه که يك فرد انسان
می تواند آزادي خويش را به فرد ديگري از انسان تسـلیم
نمايد ،به همان نحو میتوان گفت که تمـام مـردم يـك
کشــور خواهنــد توانســت از اســتقالل و آزادي خــود
صرف نظر کرده و به طور جمعی خود را بندگان حـاکم
يا هیئت حاکمه قرار دهند.

۸

پاسخ روسو به اين بندگی دولتی حتی از نقطه نظـر فقهـی و تکنیـك معـامالتی
چندان قانعکننده و رضايتبخش نیست .آنجا که میگويد:
تسلیم انسان هاي جمعی به حکومت و قبول بندگی از سوي حاکم فاقـد هرگونـه
شرايط ساختاري معامالتی است .زيرا هرگونه معامله و داد و ستدي بايد کـاال يـا هـر
شیء بهاداري که عرضهکننده تسلیم متقاضی می کند در مقابل بها يـا شـیء بهـاداري
باشد که از سوي گیرنده دريافت می کند .مثالً اگر يك فرد انسان تهیدست ،خـود را
به يك انسان توانگري می فروشد در برابر اين است که خريدار توانگر ،زنـدگی او را
تلمین می نمايد .اما قرارداد بندگی شهروندان با حکومت بدينگونه نیست که حکومت
زندگی شهروندان را عهدهدار می شود ،بلکه درست برعکس قضـیه اسـت .زيـرا ايـن

 - ۸گراتیتوس  – Grotitusاز منبع پیشین.
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شهروندانند که بايد حاکم و دستگاه حکومت را از هر جهت اداره و شـکوهمند نگـاه
دارند.

۸

اينکه گفتیم اين پاسخ روسو به تز «بیگاري دولتی» گراتیتوس قانعکننده نیسـت
به خاطر اين است که ممکن است طرفداران اين دکترين بگويند شهروندان نیز ،ماننـد
اشخاص در يك معاملۀ شخصی و معمولی ،خود را در برابر امنیت و انتظام و آسايشـی
که دولت برايشان تلمین و فراهم می کند در حلقۀ بندگی حکومت گرفتار میسازند .و
از آزادي و استقالل فردي خود به خاطر امنیت جانی و مالی صرفنظر میکنند .و اگر
ديده شد ،و مکرراً مشاهده میشود ،که حکومتهـا گـاهی کشـور خـود را بـر اثـر
طمع کاري و فساد و يا خودکامگی به فساد و تباهی میکشانند و پا از گلیم خود فراتر
نهاده و در داخل کشور نه تنها آسايشی براي شهروندان خود فراهم نمـیکننـد ،بلکـه
هرچه بتوانند از ظلم و تعدي و چپاول اموال مردم دريغ نمیدارند ،و در خارج از کشور
هم به خاطر توسعه طلبی ،با کشورهاي همسايه سـر جنـگ و جـدال برمـیافرازنـد و
سرانجام خود و کشورشان را به باد فنا و نابودي میسپارند ،بدون ترديد همـه اينهـا از
محدودۀ قرارداد بندگی دولتی بیرون است و خیانت به معملۀ مزبور به شـمار مـیرود،
اما بايد توجه داشت که اينگونه سرپیچیها و عهدشکنیها در تمـام انـواع معـامالت
معمولی حتی دادوستدها و قراردادهاي فیمابین اشخاص بسیار اتفاق مـیافتـد و لـیکن
امکان وقوع يا حتی وقوع اينگونه حوادث در تاريخ جوامع انسانی دلیلی بر نفی و عدم
مشروعیت تئوري بردگی دولتی گراتیتوس نخواهد بود و اين خود اشـتباهی از سـوي
نويسندۀ کتاب قرارداد جمعی است که احیاناً پیمانشکنی ها را نشانۀ عدم مشروعیت و

به ترجمۀ نگارنده - Rousseau, The Social Contract, Book 1, Chapter 4.
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عدم وقوع قانونی پیمان به حساب آورده است .و اساساً هرگز نمـی تـوان تخلفـات و
سرپیچیهاي از قوانین را دلیل بر نقص و نادرسی تئوريك آن قوانین دانست.
به اين جهت بايد دکترين بردگی دولتی را از طري ديگري پاسخگويی و مردود
اعالم نمود؛ طريقی که از اين دشواريها و نقاط ضعف برکنار باشد .به نظر مـیرسـد
تنها راهی که می توان و بايد دکترين گراتیتوس را دربارۀ بیگاري شهروندان به وسیلۀ
حکومت رد کرد ،يك راه حل دومرحلهاي است .کـه مرحلـۀ نخسـتین پـیجـويی و
مراجعه به عمل و آنچه که در تاريخ جوامع بشري انجام يافته و میيابد ،میباشد .و در
مرحلۀ دومین بررسی موانع تئوريك و عقالنی اين دکترين است که عقـالً ايـن نـوع
بیگاري را غیرممکن اعالم میدارد.
آنچه که در مرحلۀ نخستین به نظر می آيد اين است که اصوالً رابطۀ حکومت بـا
شهروندان ،هم در گزارش هاي تاريخی گذشته و هم در روشهاي گونـاگون مشـهود
زمان حاضر ،يك رابطۀ مخصوصی است که نمیتوان با معاملۀ خريد و فروش ،آن هم
از نوع خريد و فروش انسانها مقايسه کرد .زيرا هیچ گروهی که نامش جامعۀ انسـانی
است ،حداقل به صورت ظاهر و ادعا هم که شده ،خواستار آن نیست که شهروندان را
به صورت مملو

و اشیاء بالاراده و شعور زير حاکمیـت شـخص حـاکم يـا هیئـت

حاکمه قرار دهد ،هرچند که احیاناً اين کار در گوشه و کنار جهان پیوسته عمـالً رخ
داده و میدهد .چرا که رابطۀ خريد و فروش ،رابطۀ مخصوص میان مالـك و مملـو
است ،در حالی که رابطۀ حکومت و شهروندان رابطۀ «پاسدار» و «پاسـداري شـونده»
است .در غیر اينصورت ،هنر کشورداري با فنون گلهداري و دامداري تفاوت چنـدانی
نخواهد داشت .و اين ديگر در هیچ زبانی و هیچ راه و رسمی جامعه نخواهد بود .هـیچ
رئیس کشوري هر اندازه هم که سرمست غرور و خودکامگی باشد ،ادعـاي مالکیـت
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شهروندان را نکرده و نمیکند .حتی فراعنۀ مصر نیـز کـه آن صـحنۀ مجادلـه را بـا
حضرت موسی علیه السالم به وجود آوردند تنها به خاطر گمراه کردن و جلب رضايت
شهروندان به سوي خود بود .در حالی که اگر رابطۀ آنان با مردم خويش از نوع مالك
و مملو

بود ،هرگز نیازي به اين صحنهسازي و جادوگري نبود.

مشکل جامعه شناسی به طور کلی و قرارداد جمعی بالخصوص در همینجا است از
يك سوي گروه شهروندان را به صورت اصلی خود بـه عنـوان افـراد مسـتقل و آزاد
انسان ها فرض می کند ،و از سوي ديگر ،همۀ آنها را در يك واحد جمعی وابسـته بـه
يکديگر زير لواي حاکمیت کل يا هیئت حاکمۀ مقهور و فرمانبردار مـی انديشـد .در
اين هنگام است که خودبهخود اين پرسش به میان میآيد که چگونه میتـوان رابطـۀ
کلی و افراد را با رابطۀ کل و جزء که معناي حقیقی جامعه و اعضـاي جامعـه اسـت،
يکسان و يا هماهنگ ساخت؛ بدون اينکه به يك تناقض صريح و آشـکاري برخـورد
نمود؟
مرحلۀ دومین پاسخ گويی به دکترين بردگی دولتی گراتیتوس يك بحث فلسـفی
و تئوريكِ اين نظريه است که بايد اين پرسش را مطرح کرد که :آيا با صرفنظـر از
گزارش هاي درست يا مبالغهآمیز تاريخی ،اينچنین معاملهاي میان گروه شـهروندان و
حکومتی که با خود اين قرارداد می خواهد شکل به خود بگیرد ،ممکن است يا خیـر؟
در قراردادهاي شخصی ،چه از نوع قراردادهاي معمولی و رايجالمعاملـه میـان اشـیاء و
اشخاص باشد و چه از نوع خريد و فروش انسانها (که خوشبختانه در عصر حاضـر از
سوي مقامات بین المللی ممنوع و غیرقانونی اعالم شده اسـت) ،پیوسـته بايـد طـرفین
دادوستد که عبارتند از خريدار و فروشنده ،پیش از وقوع معامله مشخص باشند تا وقوع
قرارداد میان آنها امکانپذير باشد .طرفین قرارداد را در فقه اسالمی متعاقـدين گوينـد.
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هر عقد معامله اي خواه از قبیل خريد و فروش کاالها باشد يا ازدواج يا اجاره يا هرچه
به آنها ماند ،بايد متعاقدين پیش از وقوع عقد به نوعی از انواع ،تحق داشته باشـند تـا
بتوانند پیرامون معاملۀ خود مذاکره نموده و به تواف دست يابند .در قـرارداد بردگـی
شخصی که مقیاس و معیار دکترين گراتیتوس به شمار میآيد ،طرفین قـرارداد يکـی
فرد تهی دست و درمانده است که خود را در معرض تسلیم بردگی قرار داده اسـت ،و
ديگري فرد توانگر و قدرتمند است که در موضع خريدار يا متقاضی میباشد .پـس از
اينکه طرفین مشخص گرديدند ،آنگاه امکان فرجام يـا نافرجـامی معاملـه بـه وجـود
می آيد ،اما پیش از اينکه طرفین معامله وجود خارجی داشته يا مشخص باشند ،وقوع يا
عدم وقوع معامله اصالً قابل تصور نمیباشد .ولی گراتیتوس بدون توجه به ايـن محـال
عقلی ،دکترين خود را صرفاً با يك تشابه لفظی با بیگاريهاي شخصی مقايسه و طرح
کرده و از آن دفاع میکند .غافل از اينکه فرض او و همۀ متفکرين و جامعـهشناسـان
براي حل مشکل اساسی خود بر اين است که شـهروندان پـیش از اقـدام بـه قـرارداد
بیگاري و بندگی ،ه مه در تمام امتیازات عمومی يکسـانند و احـدي از شـهروندان را
هیچگونه امتیاز و ترجیحی بر ديگري نیست .زيرا پیش از انعقاد قرارداد بنـدگی هـیچ
کسی نه خريدار است و نه فروشنده ،نه حاکم است و نه محکوم .خريـدار و فروشـنده
دو عنوانی است که پس از انعقاد قرارداد بندگی و سروري به وجود مـیآيـد ،و ايـن
قرارداد است که برخی از اين شهروندان را به عنوان حاکم و باقی را به عنوان محکوم
و بده مشخص می گرداند .به عبارت ديگر ،طرفین معامله پس از وقوع معامله و از نهاد
آن به عرصۀ وجود میآيند .در حالی که پیش از معامله همۀ شـهروندان بـا يکـديگر
يکس ان و مساويند و حاکمی در میان نیست که خريدار بندگی شهروندان باشـد .اگـر
خواسته باشیم که دکترين گراتیتوس را با زبان منط کالسـیك تبیـین کنـیم ،بايـد
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بگويیم حکومت از قرارداد بردگی به وجود می آيد و قرارداد بردگـی از حکومـت و
اين همان دور محال است ) (Vicious Circleکه صريحاً بطالن دکترين مزبـور را
نشان میدهد.
حال که به درستی معلوم شد که نه فکر درهـمآمیختگـی و ادغـام دو شخصـیت
حقیقی و حقوقی ژان ژا

روسو میتواند حلّال مشکل اساسی جامعهشناسی باشد و نـه

دکترين بردگی دولتی گراتیتوس ،اولی مشکل را پیچیدهتر می سازد و دومی بـه کـل
راه انديشه و خرد را مسدود می دارد ،پس بهتر است خود ،نوانديشی کنـیم و سـاختار
جوامع را آنچنان که بوده و هست و خواهد بود با رهنمـودي خـرد نـاب بشناسـیم و
کوشش کنیم چیزي از پیش خود بر نهاد جامعه تحمیل ننمايیم.
از آنچه که تاکنون داستان سرايی شد ،کامالً آشکار گرديد که فلسفۀ سیاسـی در
تحلیل شناخت رابطۀ شهروندان با دولت يا حکومت هنوز اندرخم يك کوچه اسـت و
نتوانسته است خود بفهمد و به ديگران بفهماند که فرد با حفظ و تلکید بر اسـتقالل و
شخصیت حقیقی و فرديت براي نوع کلی طبیعی خود «انسان» چگونه زير چتـر يـك
واحد جمعی قرار گرفته و عضويت کل را در اين شخصیت مجعول حقوقی میپـذيرد؛
بدون اينکه شخصیت حقیقی خود را خودباخته سازد!
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مالکیت طبیعی ـ مالکیت وضعی و قانونی
به نظر میرسد روش پژوهندگی ايجاب میکند که به جاي پناه بردن بـه تفسـیر
هابز يا روسو و ديگر متفکران ،به مطالعه در طبیعت و زيست طبیعی و تاريخی و پس
از آن به ذات و موجوديت انديشهگرايی خود انسان از آن جهـت کـه انسـان اسـت،
بپردازيم و درسی از طبیعت بیاموزيم که خود پاسخگوي همۀ ايـن مشـکالت خواهـد
بود .آنچه که زيست طبیعی انسان به ما می فهماند اين است که هر واحـد شخصـی از
نوع طبیعی انسان که طبیعتاً مانند ساير حیوانات از نیرو و غريزۀ انتخاب مکان زيسـت
برخوردار است ،بر اساس قانون طبیعی که در فطرت او از سوي آفريدگار جهانآفرين
نهفته و سرشت شده است ،نخست محل بیمانعی را براي زيست خود انتخاب میکنـد،
و چون انتخاب مکان مزبور از هر جهت طبیعی بوده ،و از سـوي ديگـر مسـبوق بـه
انتخاب شخص ديگر نبوده است ،مکان انتخاب شدۀ مزبور تعل و اختصاص طبیعی بـه
وي پیدا خواهد کرد .و او مالك حقیقی و بالمعارض آن محل خواهد بود .اين قـانون
که میگويد« :هر کس که مکان بیمانع و بی سابقه از تصرف و حیـازت ديگـران را
براي زيست خود به تصـرف خـويش درآورد ،او طبیعتـاً بـه مالکیـت شخصـی آن
سزاوارتر خواهد بود» ،سراسر يك قانون پیشین فطري است که از نیـاز طبیعـی بـدن
زنده و متحر

انسان به حیّز و مکان زيست برخاسته و صورت قـانونی پیـدا کـرده

است و هیچ نوع بستگی به وضع و قانونگذاري اجتماعی و شرعی و حتی ارادۀ عقالنی
ندارد .زيرا هرچند که زيست طبیعی انسان در ساختار اولیهاش تفاوتهايی در امکانات
و کیفیت انتخاب خود با زيست طبیعی حیوانات ديگر دارد که موجب امتیاز کلی بـر
هم جنسان خود می باشد ،اما او در اين مراحل اولیـه زيسـت شناسـی ،چنـدان تفـاوت
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محسوسی در اصل انتخاب طبیعی زيست خصوصی خود با حیوانات ديگر ندارد .زيـرا
در مرحلۀ نخستین ،انسان به اقتضاي زيست طبیعی خود مانند حیوانـات ديگـر مکـان
کوچکی را براي خويش برمیگزيند .پس از نخستین مرحله ،مرحلۀ ديگري کـه بـاز
انسان با هم جنسان خود از روي ضرورت زيست ،هـمسـو و يکسـان اسـت ،انتخـاب
ضروري محیط مشتر

زيست است .عالوه بر مرحلۀ نخستین زيست ،که از هر جهت

انفرادي و اختصاصی است و به شخص واحـد و فامیـل او تعلـ حقیقـی و مالکیـت
خصوصی انحصاري دارد ،مرحلۀ دومین مکان زيسـت نیـز ،بـا اينکـه فضـاي بـاز و
مشتر

و آزادي براي او و همنوعانش به شمار میرود ،اما چـون انتخـاب طبیعـی و

ضروري اين مکان پهناور از نهاد ضرورت زيست انجام می گیرد لذا در اين مرحله نیز
مانند مرحلۀ پیشین ،تعل مالکانۀ اين فضاي آزاد همچنان به شخص و خانواده او يـك
تعل و مالکیت خصوصی و طبیعی است و از لحاظ تعل اختصاصی ،از توابع مالکیـت
اختصاص ،اين تعل و مالکیت خصوصی اشاعه و ادغام را به خود میگیرد و نیـاز بـه
آن امتیاز انحصاري که براي مرحلۀ پیشین بود ،خودبهخود در میان نیامـده و ايـنبـار
مالکیت انحصاري خصوصی به مالکیت خصوصی مشاع و درهم آمیخته ديگر همنوعان
تبديل میگردد .نام آن مکان کوچك تر که در مرحلۀ نخستین گزينش مـیشـود ،در
میان پرندگان و حیوانات «النه» و «کاشانه» و «آشیانه» است و در اصطالح انسانهـا
«خانه»« ،مسکن» و غیره است .و انسان همانند ديگر حیوانـات پـس از اسـتقرار در
مکان طبیعی و بسیار خصوصی و انحصاري خود ،بـا شـناخت ذاتـی و غريـزي در
میکند که اين مکان کوچك اگر از هر سوي بسته و غیرقابل نفوذ باشد ،خانه يا النـۀ
زيست او در دم به گورستان وي تبديل خواهد شد .لذا باز در ايـن مرحلـه ضـرورت
زيست ايجاب می کند که حداقل از يك سو بايد خانه يا النۀ مزبور ،راهی به فضاي باز
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بیرون داشته باشد تا راه عبور و مرور و تلمین آذوقه و مايحتاج زيسـت امکـانپـذير
گردد .در اين هنگام طبیعتاً تعل و ارتباط مخصوصی میان مکان کوچك تر و فضـاي
باز بزرگتر به وجود می آيد که با آن تعل نخستین به مکان زيست ،تفاوت آشکاري
پیدا می کند .هرچند که اين هر دو تعل از نوع تعل به مکان طبیعی زيست میباشـند
که از ضرورت زيست طبیعی و ابتدايی حیوانات و انسانها سررشته گرفتهاند ،اما تعل
نخستین به گونۀ بسیار انحصاري و انفرادي اسـت ،و تعلـ دومـین بـا وجـود اينکـه
خصوصی و شخصی است از صورت انحصار خارج شده و فرم مالکیت شخصی مشاع و
غیرانحصاري را به خود گرفته است .و اين دگرگونی و تفاوت فرم تعل مالکه نیـز از
تفاوت ضرورت زيست در خانه و بیرون خانه شکل گرفته است ،و هیچ ارتبـاطی بـه
وضع و قانونگذاري و ارادۀ جمعی و يا حتی اراده و در

عقالنی شـخص نـدارد .بـه

همین ترتیب و با عین همین ضرورتهاي طبیعی زيست ،انسانهاي ديگر نیز دور يـا
نزديك در همان محیط زيست خانه و مسکن می گزينند ،و هر کدام آنها نیز نسبت به
مکان شخصی و فردي که مکان کوچك تر است ،تعل مالکانۀ خصوصی و انحصـاري
از طري عامل ضرورت طبیعی زيست پیدا می کنند و نسبت به فضاي آزاد و مشتر
بیرونی يك نوع تعل ديگري که مالکیت مشـاع غیرانحصـاري اسـت قهـراً کسـب
خواهند نمود .فی المثل پرنده اي که النه اي را در شاخۀ درختی بـراي زيسـت خـود و
جوجه هايش از طري ضرورت زيست طبیعی گزينش کرده ،تعلقش نسبت بـه همـان
مکان کوچكِ النه ،يك تعل اختصاصی و انحصاري است ،و هرگز اجازه نمـیدهـد
يك فرد بیگانه اي که عضويت خانوادۀ او را نـدارد بـه آنجـا راه يابـد .امـا تعلـ و
ارتباطش به تمام فضاي پرواز ،با وجود اينکه اختصاصی و به اقتضاي عامـل غريـزه و
طبیعتی که در او حاکمیت دارد می باشد ،ولی هرگز اين تعل انحصاري نیسـت؛ چـرا
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که ديگر پرندگان نیز در فضـاي پـرواز او سـهیمند و همـه آزادانـه از آن اسـتفاده
میکنند .از اين تحلیل خوب آشکار می شود که عامل طبیعت به دو گونـه اختصـاص
مالکانه رهبري میکنـد :يکـی مالکیـت اختصاصـی انحصـاري و ديگـري مالکیـت
اختصاصی مشاع.
از پژوهندگیهاي باال نکاتی چند آشکار میشود :يکی آنکه هـر گـروهبنـدي و
تجمعی را نمی توان جامعه نامید ،زيرا چنانکه کامالً مشهود است بسیاري از پرندگان و
بسیاري از حیوانات صحرايی پیوسته به صورت جمعی مکانهـاي زيسـت خـود را در
تابستان و زمستان انتخاب میکنند ،و در فصل هاي مختلف سال به اين سو و آن سو به
حالت گروهی مهاجرت مینمايند ،اما چون اينگونه تجمع با اراده و هوشمندي عقالنی
نیست و صرفاً از روي غريزه و شعور فطري است ،آن جامعهاي که موضوع بحـث در
اينجا و در رشتههاي جامعهشناسی است ،نخواهد بود.
دوم آنکه همان گونه که مشاهده گرديده ،تعل و اختصاصـی کـه انسـان ماننـد
هم جنسان خود در مرحلۀ نخستین زيست به مکان طبیعی خود پیدا میکند و همچنـین
تعل و اختصاصی که هم او در مرحلۀ بعد به محیط پهنـاور زيسـت خـود بـه دسـت
می آورد ،هر دو داخل در تعل مالکیت شخصی است و لیکن يکی «مالکیت شخصـی
انحصاري» و ديگري «مالکیت شخصی مشاع» .در اينجا بايد به اين نکته توجـه کـرد
که ح مالکیت به طور کلی از همین تعل و اختصاص يك شیء به شیء ديگر که از
هر جهت زير حاکمیت شیء اول قرار دارد ،انتزاع میشود و بايد پیوسته مالك رابطـۀ
حاکمیت و برتري بر شیء مملو

را داشته باشد .شديدترين اين رابطه ،رابطـۀ میـان

خال و مخلوق است .و اوست که مالك حقیقی همۀ موجودات آسمانها و زمین است
و اما واژه هايی همچون تعل  ،اختصاص ،حاکمیت ،مالکیت و برتري همه بـه معنـاي
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قیومیت و ايجادند و ايجاد و وجود در عداد مفاهیم مقوالت محاسبه نمیشـوند .سـپس
رابطۀ خالقۀ نفس با صورتهاي ذهنی و پديدههاي تصوري و تصديقی ذهن ،و پس از
آن همین رابطۀ انسان به مکان زيست است که با اشغال جسمانی خود مکـان را زيـر
حاکمیت و فرماندهی تحرکات بدنی خود قرار میدهد .بنابر اين ،ح مالکیت انسـان
به مکان زيست طبیعی خود از حقوق طبیعی و تکوينی است و به هیچ وجه قابل جعـل
و وضع و قانونگذاري نیست .به همینگونه حقوقی کـه از طبیعـت برتـر انسـان کـه
هوشمندي و آيندهنگري و خردمندي او است انتزاع میشوند از آن جمله حقوق طبیعی
) (Natural lawsاست که نیازي به طی مراحل قانونگذاري ندارد .در مقابل ،احکـام
و قوانین وضعی است که بايد از طري وضع و طی مراحل قانونگذاري پديد آيند .مثالً
قوانینی که مربوط به حقوق بشر است ،اگر به راستی اين قوانین از نهاد طبیعت انسـان
از آن جهت که انسان است استخراج و مدون شدهاند ،بدون ترديد بايد ايـن حقـوق و
قوانین را به ح قوانین طبیعی خواند نه قوانین وضعی ،چرا که هـیچ عامـل يـا نهـاد
ديگري جز طبیعت خود انسان هیچ گونـه مداخلـه در وضـع و سـاختار آنهـا نـدارد.
فی المثل ،ح تعقل و آزادانديشی از حقوقی است که از نیـروي طبیعـت انديشـهگـر
انسان برخاسته است ،نیرويی که ماهیت انسان را از ديگر حیوانات ممتـاز و مشـخص
می سازد ،اينچنین حقی پیوسته در موجوديت هر انسانی ثابت و اليتغیر است و نیـازي
به وضع و قانونگذاري از سوي مجامع قانونگذاران ندارد .به نظر مـیرسـد ايـنگونـه
حقوق و امتیازات به هیچ وجه در انحصار عدۀ خاصی از افراد انسان نیست تـا بتواننـد
با يك نشست و گردهمايی به افراد ديگر که ذاتاً واجد اين امتیازاتند ،اعطا کنند .چرا
که چیزي را که خود اختیار وضع و رفع آن را ندارند چگونه میتوانند به ديگران اعطا
نمايند .عالوه بر اين ،حقوق و مزاياي طبیعی که از روز ازل در لوح خلقت انسان ثبت
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شده و در موجوديت تمام انسان ها متقرر و حاصل اسـت ديگـر بـراي هـیچکـس و
هیچ مقام و مجمعی ممکن نیست آن را که حاصل است ،تحصیل نمايـد .و ايـن خـود
اهانت به مقام واالي انسانیت است که گويی شـماري از انسـانهـا خـود را برتـر از
انسانیت سايرين تصور کرده و خواستهاند براي قلمـرو انسـانیت راه و رسـم و حـد و
مرزي وضع نموده و به ديگران تحمیل نمايند .تنها مطلبی که میتوان دربـارۀ اعالمیـۀ
حقوق بشر پذيرفت اين است که اين اعالمیه صرفاً يك تذکاريه و هشدارنامهاي بیش
نیست و کارايی آن بیش از اين نیست که در هنگامی که گروهی يا فردي از انسانها
در حال غفلت و غرور حیوانی به ظلم و بیدادگري گرايش پیدا میکند ،ايـن اعالمیـه
هشداري است که آنان را به سوي نهاد فطري و طبیعی خود بـازمیگردانـد تـا آواي
درونی خود را به گوش جان بشنوند و بدانند که سرخط انسانیت آنهـا چیسـت تـا از
کردار خود پشیمان شوند يا به جزاي خود برسند.
باري ،مسلماً ح انتخاب حیّز و مکان مناسب براي زيستن طبیعـی انسـان از آن
جهت که او جسمی از اجسام متحر

و زنده است از جمله احکام و حقوق طبیعی وي

شمرده می شود ،و اين ح از نهاد طبیعت جسـمانی و زنـدۀ او برخاسـته اسـت و بـا
هم جنسان حیوانی خود به جز در برخی کیفیات در اين ويژگی تفاوت آشکاري ندارد.
به همین جهت اين ح را براي انسان بايد حتی پیش از حقوق بشريت او شناخت نـه
از جملۀ آنها ،زيرا حقوق بشر از آن جهت که بشر است ،از طبیعت متمايز و برتـر او
که يك طبیعت عقالنی و هوشمندانه اسـت اسـتخراج مـیشـود .ايـن امتیـاز ذاتـی،
موجوديت انسان را بر تمام همجنسان خود پیشی و برتـري مـیبخشـد .لـذا شـناخت
صحیح ما از حقوق طبیعی براي انسانها بايد به ترتیب بدين گونه ترسیم گـردد :حـ
داشتن يك مکان مخصوص ،از لوازم جسمیت او است ،و ح داشـتن يـك محـیط و
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فضاي باز زيست در مجاورت مکان خصوصی او که اين هر دو از ضروريات زيسـت
و تحر

ارادي حیوانی او به شمار میرود نه از طبیعت انسانیت وي .زيرا همانگونـه

که طبیعت جمادات و نباتات اقتضا دارد که آنها به يك مکان و حیّـز خـاص ثـابتی
تعل و اختصاص داشته باشند و پیوسته در آن مکان استقرار يابند ،به همانگونه کـرۀ
زمین طبیعتاً اقتضا دارد که تمام مدار حرکت آن به دور خورشید ،مکان اختصاصـی و
طبیعی او شناخته شود .و همانگونه که حیوانـات دريـايی و صـحرايی و پرنـدگان و
خزندگان مکانهاي خاصی را در قلمرو زيست طبیعی خود انتخاب کرده و از محدودۀ
آن خارج نمیشوند ،به همان گونه انسان نیز به حکم طبیعـت زنـده و متحـر

خـود

مکانی را که بتواند در آنجا به آبشخوارگی و زيست اينچنانی خود آزادانه ادامه دهـد
براي خود انتخاب کرده است و از همین انتخاب طبیعی يك رابطۀ اختصاصـی قهـري
براي وي به وجود میآيد .اين رابطۀ اختصاصی را مالکیت خصوصی مینـامیم و ايـن
مالکیت خصوصی به اقتضاي زيست در مکان خصوصی انحصاري است ،و به اقتضـاي
زيست در مکان خصوصی مشتر

در فضاي بزرگتر مالکیت خصوصی مشاع خواهد

بود .اين هر دو نوع مالکیت ،هم طبیعی است «زيرا به اقتضاي طبیعت به وجود آمده»
و هیچ عامل ديگري جز ضرورت طبیعی در اين اختصـاص مـؤثر نمـیباشـد ،و هـم
خصوصی است «به جهت آنکه هر شخصی از اشخاص ،به نحو مستقل دارنـدۀ ايـن دو
گونه اختصاص مکانی می باشد» .اين هر دو گونه مالکیت خصوصی ،يکی انحصاري و
ديگري مشاع ،به همان جهت که به اقتضاي زيست طبیعی می باشند ،غیرقابل وضـع و
تشريع اند و به همان علت که قابل وضع و تشريع نیسـتند ،پذيرنـدۀ سـلب و حـذف
قانونی نمی باشند و هرگونه اعمال زور و قدرت ،چه از سوي حکومت و چـه از سـوي
عوامل ديگري غیر از اعراض و صرفنظر کردن مالـك اصـلی و حقیقـی خـود ،در
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مصادره يا سلب اينگونه مالکیت طبیعی ،بیدادگري و ظالمانه خواهد بود .اينها حقـوق
طبیعی است که تعل آن به انسان از آن جهت نیست که او انسان اسـت بلکـه از آن
جهت است که او جسمی زنده و متحر

است.

در برابر اين مالکیت طبیعی و خصوصی انحصـاري و مشـاع ،مالکیـت وضـعی،
اعتباري و قانونی قرار دارد و آن در جايی است که مالکیت حقیقی و طبیعـی وجـود
نداشته باشد و يکچنین اختصاصی قهراً نیازمند به وضع و قـرارداد و اعتبـار اجتمـاعی
خواهد بود .نشانۀ مالکیت وضعی و قانونی اين است که با يك تشـريفات خاصـی از
نوع قرارداد به وجود میآيد و با تشريفات ديگر از همان نوع به شخص يـا شخصـیت
ديگري انتقال می پذيرد ،بدون اينکه تغییري در واقعیت مالك يا مملو

پديد آيد .اما

در مالکیت حقیقی و طبیعی اين رابطه و تعل حقیقتاً میان مالك و مملو

بـه وسـیلۀ

انتخاب و اشغال مکان مزبور از سوي مالك تحق می يابـد ،بـدون اينکـه تشـريفات
انتقالی در میان باشد .و هرگونه تغییر و تحولی در اينگونه مالکیت تنها از سوي تغییر
و تحول در وضع و شرايط زيستی مالك حقیقی به وقوع خواهد پیوست.
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مالکیت شخصی انحصاری ـ مالکیت شخصی مشاع
کاوشها و پژوهشگريها در طبیعت خدابخششی انسان تا به اينجـا گرايیـد کـه
انسان از آن جهت که جسمی جاندار و متحر

و باالراده است ،نه از آن جهـت کـه

فردي از افراد انسان است ،به حکم ضرورت طبیعی هر عمل و تحر

ارادي حیوانی و

غیرارادي غريزي و غیرغريزي که از وي سر میزند يك پديدۀ صرفاً طبیعی به شـمار
میرود .و رابطۀ اتحادي استقالل و فرديت خود را با نوع طبیعی خويش که رابطۀ کلی
و فرد است در تمام اين مراحل طبیعی نشان میدهد .و اين بدانمعناست که او خود را
هنوز در حلقۀ عضويت جامعه که نمايانگر رابطۀ کل و جزء است گرفتار نیافته اسـت
و بالنتیجه در داشتن آن دو گونه مالکیتهاي طبیعی که يکـی انحصـاري و ديگـري
مشاع است ،هیچ نیازي به تليید و تصويب قانونی که از سوي جامعه و روابـط جمعـی
اعتبار میيابد ندارد.
بر اساس اين نظريه ،قانون يا قاعده اي که فقهاي اسالمی بـراي اثبـات مالکیـت
شخصی بدان توسل میجويند که میگويد« :هر کس به هر مکان سـبقت در تصـرف
جويد ،او به آن مکان اولويت در اختصاص خواهد داشت» ۸يك قاعدۀ کـامالً طبیعـی
است که گوياي مالکیت اختصاصی براي هر فرد از افـراد انسـان ،آن هـم نـه از آن
جهت که انسان است بلکه از آن جهت که جسمی از اجسام زنده و متحر
۸

بـاالراده

 -متن اين قاعده اين است« :من سب الی مکان فهوا ح به» که از روايات و احاديث ائمۀ اطهار علیهم

السالم استخراج و مورد تمسك واقع میشود .وسايل الشیعه ،جلد ،۸۱باب ،۸۳از ابواب آدابالتجاره .به نظر
اين نگارنده هرچند که اين روايت را به صورت دستورالعمل تعبدي مورد استفاده قرار دادهاند اما واقعیت
اين است که اين روايت و بسیاري ديگر از اينگونه روايات ارشاد و راهنمايی و تلکید به سوي حکم
ضرورت زيست طبیعی به شمار میروند و خود در صدد وضع و تشريع يك حکم تازه نیستند.
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است ،میباشد .افراد ديگري هم که عیناً به همین ترتیـب و از روي همـین ضـرورت
زيست طبیعی در مجاورت و همسايگی او مکانی را براي زيست خود انتخاب کردهاند،
از همین دو گونه مالکیت خصوصی ،انحصاري و مشاع برخوردار خواهند بود .و چـون
تمام افراد همسايه با يك نسبت مساوي ،عمـل سـبقت در تصـرف فضـاي کوچـك
«خانه» و فضاي بزرگ محیط زيست مشتر

را انجام داده اند هر يکان همسايه ،نه به

صورت جمع و ترکیب جمعی ،بلکه به شکل فردي و مستقل ،ح مالکیـت شخصـی
انحصاري نسبت به خانه و ح مالکیت شخصی مشاع نسبت به فضـاي مشـتر

پیـدا

خواهند کرد و اين ح مالکیت چون از روي ضرورت زيسـت طبیعـی اسـت ،هـیچ
نیازي نیست که افراد از فرديت و استقالل خود گذر کـرده و خويشـتن را بـراي بـه
دست آوردن اين مالکیت ،چه انحصاري و چه مشاع ،به عضويت در جامعه و شخصیت
حقوقی کل درآورند .مثال رايج و آشکار مالکیت خصوصـی مشـاع هرچنـد از نـوع
مالکیت وضعی و حقوقی است ،مالکیت خصوصی و مشاع فرزندان به طور کلی ورثـۀ
يك مالك خصوصی است که پس از فوتش مالکیت شخصی و انحصاريش بـه تمـام
افراد ورثه انتقال میيابد؛ به طوري که هر کدام از ورثه به مقدار سـهم خـود پـیش از
تقسیم و افراز ،در تمام اموال مورّث ح مالکیت شخصی دارد و اين ح مالکیتش بـه
تمام اجزاء و جزئیات مالکیتهاي ديگران در تمام اموال و ترکۀ مورث مزبور سرايت
و نفوذ پیدا میکند .در مورد مالکیت طبیعی افراد انسانها نسـبت بـه فضـاي بـزرگ
زيست مشتر

نیز که گفته شد ،اين مالکیت به صورت مالکیت شخصی مشاع است،

بايد متوجه بود که اشاعه به معناي سرايت و نفوذ مالکیتهـاي شخصـی در يکـديگر
است و به معناي مالکیت جمعی يا به قول فقیهان مالکیت جهت مشـتر
پديدۀ وضعی و قانونی است ،نمیباشد.
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تا به اين مرحله ،انسانها هم در زيست طبیعی و هم در مالکیتی که آنان در نتیجۀ
اين زيست به خانه و فضاي بزرگ زيست خود قهراً و در اثـر ضـرورت زيسـت بـه
دست میآورند ،در قلمرو فرديت و استقالل خود میباشند و در اين مصاف هیچگونـه
نیازي به همکاري و همیاري افراد ديگري از نوع خود ندارند و اگر افراد ديگري هـم
در اين فضاي بزرگ زيست در مجاورت با يکديگر قرار دارند ،اين تجمع طبیعی است
و بسیاري حیوانات نیز از اين تجمع و هم زيستی برخوردارنـد ،بـدون اينکـه نیازمنـد
قرارداد همبستگی و معاونت داشته باشند.
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بهزیستی یا همزیستی مسالمتآمیز
عالوه بر زيست طبیعی که انسان بـا هـم جنسـان خـود از نـوعی هـمسـويی و
وجه اشترا

برخوردار است ،طبیعت برتر و زيست واالتی به او اختصـاص دارد کـه

وي را از ديگر حیوانات ممتاز و تکامليافتهتر نشان میدهد .و آن زيست عقالنـی يـا
طبیعت انديشمندانۀ انسان است کـه او را پیوسـته بـه سـوي بهزيسـتی و تعـاون بـا
همسايگان رهبري می کند .در اين زيست برتر ،انسان با استفادۀ هوشمندانه از امکانات
و فرآوردههايی که از زيست طبیعی و حیوانی خود در اختیار دارد و با به کـار بـردن
استقالل در اعمال مالکیت طبیعی شخصی انحصاري در خانه و مالکیت طبیعی شخصـی
مشاع در فضاي مشتر

بیرون خانـه ،پیوسـته در تکـاپوي بهزيسـتی و هـمزيسـتی

مسالمتآمیز با همسايگان از نوع خود میباشد .و اين گرايش بـه سـوي بهزيسـتی و
همزيستی مسالمتآمیز از ويژگیهايی است که از نهـاد طبیعـت برتـر و عقالنـی او
برخاسته است ،نه به اقتضاي زيست طبیعی حیوانیِ او و نه از عوامل خـارج از طبیعـت
عقالنی که بر وي تحمیـل مـیگـردد .و بـدينجهـت در ايـن مرحلـه او ابتکـارات
سازماندهی براي تشکیل و ساختار بهزيستی و زندگی تکامـل يافتـۀ خـود را تنهـا از
نیروي مستقل آزاد و انفرادي خود بهرهيابی میکند ،و در تکاپوي اين بهرهيـابی بـاز
هیچ گونه نیازي به قرارداد جمعی يا عوامل ديگري نظیر آن ندارد .همین اندازه براي او
کافی است که مالکیت طبیعی شخصی و انحصاري خانۀ خود ،و مالکیت مشاع محـیط
زيست خود را پیشاپیش بدون معارض در اختیار خود داشته باشد .و با اتکا و استناد به
اين مالکیت طبیعی ،هر عملی را که در راستاي بهزيستی و تکامل زيسـت بـا نیـروي
انديشۀ خود (عقل عملی) تشخیص می دهد ،بدون قرارداد معاونت و همبسـتگی قبلـی
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انجام میدهد .در راه انجام و اعمال ح مالکیت شخصی و مستقل و مشاع ،هر فردي از
افراد ديگر انسان نیز عیناً همچون خود او براساس زيست طبیعی از مالکیـت شخصـی
مشاع سرزمین او برخوردار است .برخورد به اين واقعیت طبیعی ،عقل عملی و نیـروي
انديشمندي او را به دو راه حل به هم پیوسته ترغیب و رهنمون میسـازد .ايـن دو راه
حل به هم پیوسته اين است که او و تمام افرادي کـه ماننـد او از مالکیـت مشـاع آن
سرزمین برخوردارند به رهنمود عقل عملی ،شخصی يا هیئتی را وکالت و اجرت دهند
که تا او تا جايی که ممکن است همۀ همت و وقت و امکانات خود را در بهزيستی و
همزيستی مسالمتآمیز آنان در آن سرزمین به کار بندد و در اجـراي ايـن وظیفـه از
هیچ کوششی دريغ نورزد .و اگر احیاناً در اين گـزينش ،اتفـاق آراي مـالکین مشـاع
فراهم نگردد ،تنها راه بعدي و باقیمانده اين است که به حاکمیت اکثريت بـر اقلیـت
توسل جويند .و اين به سان همان ورثهاي است کـه امالکـی را از مـورث خـود بـه
صورت مالکیت شخصی و مشاع به ارث بردهاند و هنوز سهمیۀ خود را به ويسلۀ تقسیم
مشخص و مفروز نکرده اند .در اين صورت تنها راه اعمال مالکیت شخصی و مشاع هر
يك در اموال خود اين است که وکیل يـا داوري را بـه حاکمیـت يـا بـه حکمیـت
برگزينند تا اين اموال را به صورت مطلوبی حفاظت و در مقابل دواعی مدعیان خارجی
دفاع نمايد .و اگر احیاناً همۀ افراد ورثه به اين وکالت يا تحکیم حاضر نباشند ،تنها راه
حل بعد اين است که اکثريت آنها به وکالت يا تحکیم حاضر نباشند ،تنها راه حل بعد
اين است که اکثريت آنها به وکالت يا تحکیم رأي دهند ،و در اين هنگام حاکمیـت
اکثريت بر اقلیت قهراً بدين معنی خواهد بود که اقلیت ،رأي اکثريت را در زمینۀ عدم
حصول اتفاق آرا پذيرفته است و نتیجتاً پذيرش رأي اکثريت از سوي اقلیت ،به دست
آوردن آراي همگان خواهد بود .و باز تمام اين رخدادها بر اسـاس اسـتقالل کامـل و
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بهره يابی از فرديت و شخصیت حقیقی انسانها به وجود می آيـد و عقـل عملـی هـر
انسانی ،وي را بدين روش رهبري میکند.
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معنای جامعه ،بر اساس مالکیت شخصی مشاع
پس از اينکه مالکیت شخصی مشاع را به تفصیل و شرحی که در باال گفتـه شـد
شناختیم ،و پذيرفتیم که تعل و وابستگی آحاد و افراد انسانها به سرزمینی که بـراي
زيست طبیعی خود برگزيدهاند يك تعل مالکانۀ طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قـانونی
است ،آنگاه به مقتضاي قانون انسانی و اسالمی« :الناس مسلطون علی اموالهم»« ۸يعنـی
هر انسانی ح هرگونه تصرف و حاکمیت در اموال خود را دارا مـیباشـد» و بـدون
هیچ نیازي به گردهمايی و قرارداد جمعی و تنها بـه خـاطر اعمـال حـ مالکیـت و
حاکمیت بر اموال شخصی مشاع خود و حفظ و حراست سرزمین زيست طبیعی ،او بـا
رهنمود عقل عملی به گزينش و استخدام يـك نماينـده يـا يـك هیئـت نماينـدگی
می انديشد .همین روش براي هر فرد ديگر از افرادي کـه در همسـايگی وي زيسـت
طبیعی خود را برگزيده است و داراي ح مالکیت مشاع آن سرزمین مـیباشـد ،روي
خواهد داد .و چون سرزمین مزبور به طور اشاعه در اختیار و مالکیت هر يـك از ايـن
افراد قرار دارد ،قهراً نماينده يا هیئت نمايندگی که از سوي مالکین انتخاب مـیشـود،
بايد ب ه عنوان نمايندۀ مشاع همۀ افراد ،نه به صورت يك واحد جمعی بلکه به صـورت
فراگیري همۀ افراد و آحادي که در آن سرزمین سکنی گزيدهاند ،عمل نمايد .صـفت
۸

 -اين قاعده نیز مانند قاعده پیشین با آنکه از متون احاديثی است که از طري وحی به دست آمده و به

صورت يك قاعده فقهی م ورد استناد فقیهان در ابواب معامالت و اقتصاديات قرار گرفته است معالوصف
چون محتوي آن يك پیام عقالنی انسانی است بايد در عداد حقوق بشر از آن جهت که بشر است محسوب
گردد و اختصاصی به جوامع اسالمی و دينی ندارد .عالوه بر اين ،اين گفتار به سان يك تعريف جامع و
مانع و معادلۀ منطقی از پديدۀ مالکیت است و بدين معنا است که مالکیت جز سلطنت مالك بر مملو
نیست و به معناي مقولۀ «جده» يا اضافه که بعضی از فقهاي متلخر به اشتباه تصور کردهاند ،نمیباشد.
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نمايندگی که به معناي نمايانگري است ،به درستی و حقیقت تـابع و نمايـانگر نحـوۀ
مالکیتی است که مالکین اصلی و صاحبان حقیقی آن سرزمین دارا میباشند و با يـك
قرارداد خصوصی ،که فرم وضعی آن قرارداد وکالت است ،به او اعطا میکنند .و چون
نحوۀ اين مالکیت يك مالکیت شخصی مشاع است ،وکیل يا نمايندهاي هم که از سوي
اين مالکین در يك قرارداد وضعی وکالت استخدام می شود يـك وکیـل يـا نماينـده
شخصی مشاع براي همه افراد شهروندان خواهد بود ،و نه يك وکیل يا وکالـت بـراي
يك واحد جمعی و يا يك شخصیت حقیقی .و براين اساس اصالً يك واحد جمعی يـا
يك شخصیت عمومی و حقوقی ) (Public Personدر میان نیست تا به گفتۀ روسو
شهروندان هر يك در تور يگانگی آن گرفتار عضويت آن شده و اسـتقالل و هويـت
فردي خود را بدان باخته باشند .بنابر اين ،جامعه در تز مالکیت شخصی مشاع به معناي
جمیع افراد شهروندان است نه به معناي يك واحد جمعی.
در اينجا الزم است که تفاوت میان جمیع که به معناي فراگیري يكيـك افـراد
است و واحد جمعی يا مجموعی که به معناي يك شخصیت واحد جمعی است ،شـرح
داده شود تا به خوبی روشن گردد جامعه اي که در اينجا براسـاس دکتـرين مالکیـت
مشاع ارائه میشود ،با جامعهاي که جامعهشناسان اروپايی از آن گفتگو مـیکننـد چـه
فرق منطقی و اساسی پیدا میکند.
در اصول فقه اسالمی که مسلماً اهمیـت و ارزشهـاي بنیـادي و عملـی آن تـا
هماکنون بر حقوقدانان و متفکران جهان پوشیده مانـده اسـت ،معـانی عمـوم را کـه
مرادف با جمع است ،به سه گونه تقسیم کردهاند بدين قرار:
عموم استغراقی ـ عموم بدلی ـ عموم مجموعی
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عام استغراقی آن مفهوم و موضوع عامی است که به تبعیت تکـرر و تعـدد هـر
فردي از افراد موضوع در هر زمان و مکان که باشد ،حکم نیـز در آن زمـان و مکـان
گسترش و توزيع و تکرر می يابد ،به طوري که هر فردي از افراد موضوع همانگونـه
که در هستی خودش مستقل و جداي از هستی افراد ديگر است ،حکمش نیز مستقل و
غیروابسته به حکم هاي افراد ديگر همان موضوع میباشد .بهترين مثال براي اينگونـه
عمومات ،قضاياي حقیقۀ منط است .فیالمثل اگر میگويیم« :هر انسانی حیوان گويـا
است» بدون ترديد اين يك حکم عامی است که بر موضوع عام (هر انسان) وارد شده
و معناي عموم در اين قضیه استغراقی است ،يعنی در هر زمـان و در هـر مکـان اگـر
شیئی موجود باشد که او حقیقتاً انسان است ،او حیوان گويا خواهد بود .و ايـن بـدين
معناست که هر فردي از افراد انسان به همانگونه که در فرديـت و هويـت انسـانیش
مستقل و بی نیاز از وجود يا عدم انسانهاي ديگر است ،بـه همـانگونـه او در حکـم
«حیوان گويا» و داشتن اين امتیاز مستقل و بینیاز از ديگر انسانها می باشد ،چرا کـه
انسانیت او وابسته به انسانیت ديگران نیست.
عام بدلی مانند اين است که میگويیم« :براي تدبیر امور هر کشوري حاکمی يـا
حکومتی الزم است» .در اين گزاره ،کلمات «هر کشور ،حاکم ،حکومت» بـه نـوعی
عموم و فراگیري داللت دارند که گزاره را از اختصاص و محـدوديت کمّـی خـارج
کرده و در عداد کلیات قرار میدهد .زيرا مقصود از «هـر کشـور» عمـوم اسـتغراقی
است .يعنی هر کشوري در هر منطقۀ جغرافیايی و در هر زمان و مکـانی کـه آن بـه
عنوان يك کشور تصور گردد .چنانکه مقصـود از حـاکم و حکومـت نیـز حـاکم و
حکومت خاصی و در منطقه و زمان و مکان خاصی نیست .و بدينجهت آنها از الفـاظ
عام به شمار میروند .اما عمومیت و فراگیري آنها مانند واژۀ «هر کشـوري» نیسـت
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زيرا هر کشور در هر منطقه در يك زمان قابل تعدد و تکرر نیست .هر فرد حاکم يـا
حکومتی که در آن کشور استقرار يابد ،از حاکم يـا حکومـتهـاي ديگـر کفايـت
می کند .و يك نوع حاکم يا حکومت همیشه علی البدل بايد در آن کشور وجود داشته
باشد ،چنانکه در اين مثل زيبا و معروف فارسی آمده است که« :دو پادشـاه در يـك
اقلیم نگنجند».
و باالخره عام مجموعی ،آن عموم و شمولی است که عناصر و اشیاء نهادين خود
را به صورت اجزاي ترکیبی در بر میگیرد .مثالً در جايی که میگـويیم« :در جنـگ
جهانی دوم قشون متفقین پیروز شد» يا میگويیم« :اول پايیز هـر سـال کـالسهـاي
درس شروع به کار میکنند» .قشون يا کالس درس يـك واحـد جمعـی اسـت کـه
موضوع گزاره ها واقع گرديده و نسبت اين واحد جمعی به اشیايی کـه در زيـر چتـر
فراگیر آن قرار گرفته اند ،نسبت کل و جزء يا سازمان و اعضاي آن سازمان است .در
اينجا «قشون» يك واحد جمعی از سربازان است و «کالس» هم يك واحد جمعـی از
دانشجويان.
پس از شناخت معانی جمع يا عموم ،تفاوت میان جامعـهاي کـه روسـو و کلیـۀ
جامعهشناسان غربی تا به امروز تفسیر کردهاند از يك سو ،و جامعهاي که اينك ما بـر
اساس مالکیت شخصی مشاع طرحريزي کرده ايم از سوي ديگر ،خوب روشن خواهـد
شد .جامعۀ روسو و جامعهشناسان ديگر همانگونه که قبالً نیز گفتـه شـد ،از قـرارداد
جمعی و تشکیل يك اتحاديه فراگیرندهاي اشتقاق و ريشهيابی میکند که بـه درسـتی
منطب با عموم مجموعی است .و اشیائی که زير چتر اين واحد مجموعی قرار گرفتهاند
لزوماً بايد همه اجزا و عناصر ترکیبی آن به شمار آيند .و هـیچ هـويتی جـز هويـت
عنصري و ترکیبی براي کل ندارند .اما جامعه اي که بر اساس مالکیت طبیعی شخصـی
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مشاع استوار است از جمیع ،نه از واحد مجموعی ،اشتقاق يافته و منطبـ بـا نخسـتین
معناي عموم است که آن را عموم استغراقی میگوينـد .در ايـن جامعـه هـر يـك از
شهروندان پیوسته از هويت فردي و استقاللی خود در تمام شئون و پديدههاي زيسـت
طبیعی و زيست عقالنی انسانی برخوردار است و هـیچ عـاملی جـز مـرگ و نـابودي
نمی تواند کمترين رخنه اي در فرديت و استقالل او پديد آورد .جامعهاي که از جمیـع
انسانهاي ساکن در يك سرزمین خاصی تشکیل گردد ،همه داراي استقالل و زيسـت
طبیعی و زيست عقالنی خود می باشند .و هر يك خودمحور در انديشه و خودمحور در
آرا و کردار و گفتار خويشند .و تنها همین اسـتقالل در فرديـت و آزادي انديشـه و
کردار و رفتار است که لزوماً مسئولیت اخالقی براي هـر يـك از آحـاد شـهروندان
جداي از ديگري به وجود می آورد؛ چرا که آزادي و استقالل و هرگونه مزايايی مانند
آن ،از طبیعــت عقالنــی کــه موجوديــت وي را در میــان ســاير حیوانــات ممتــاز و
تکامليافته نشان می دهد ريشه گرفته است و اين آزادي يك آزادي معقول و انسـانی
و خردمندانه است .و همین آزادي معقول و خردمندانه او است که لزوماً به مسـئولیت
و تعهد عقالنی گرايیده میشود .آن نوع آزادي ديگر ،که از طبیعت حیوانی و زيسـت
طبیعی هر جانداري برخاسته می شود ،هرگز آزادي يا آزادي معقول انسانی نخواهد بود
و در حقیقت توحّش و فرومايگی است که به غلط و با تشبیه بسیار نـاموزون و بعیـد،
آزادي نام گرفته است و موجب بسیاري از اشتباهات در حقوق سیاسی و جامعهشناسی
گرديده است .اين تنها صفت آزادي نیست که در حـوزۀ انسـانیت بايـد بـه صـفت
معقولیت توصیف گردد ،تمام صفات و رفتار و کردار انسان از آن جهت کـه انسـان
است بايد از ذات خردمندانۀ او سرچشمه گرفته و بـه ذات خردمندانـۀ وي بازگشـت
نمايد و اين خود يك قاعدۀ فلسفی است که :هر بالعرضی بايد بـه ذات موضـوع کـه
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عامل فعل است ،منتهی گردد« .کلما بالعرض البد و ان ينتهی الی مـا بالـذات» .اگـر
آزادي رفتار و کردار و نوشتار يکی از مزايا و چهرههاي انسـانی اسـت بايـد از نهـاد
خردمندانگی ذاتی انسان که حیوان متفکر و خردمند است برخاسته و دائماً زير کنترل
عقل عملی او قرار گیرد .از سوي ديگر ،حرکات و سکناتی که از منبع زيست حیوانی
او به وقوع می پیوندد ،از قلمرو و قوۀ ذاتی عاقلۀ او برکنار است و به قواي حیـوانی او
ارتباط و وابستگی پیدا میکند .در اينجا خوب معلوم میشود آن آزادي رفتار و کردار
و گفتار که از حقوق و مزاياي بشر به شـمار مـیرود لزومـاً يـك آزادي معقـول و
خردمندانه است ،و تنها اين آزادي معقول و خردمندانه است که عامل اخالقی و اصلی
مسئولیت میباشد .لذا بايد با قاطعیت تمام بگويیم :مسئولیت از لوازم عقلی و غیرقابـل
تفکیك آزادي است ،و اين خود مفهوم آزادي معقول است که محدوديت و مسئولیت
را براي عامل فعل ايجاب میکند.
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معنای کشور در دکترین مالکیت مشاع
بر اساس دکترين مالکیت شخصی مشاع به طور وضوح معلوم میگردد که معناي
کشور و کشورداري چیست .کشور عبـارت از آن فضـاي بـاز و آزادي اسـت کـه
انسان هاي معدودي به صورت مشـاع بـراي زيسـت طبیعـی خـود از روي ضـرورت
برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانوادۀ خود قرار دادهاند .اين فضاي بـاز
و مشتر

را می توان به تنهايی شهر نامید و يا کشور و احیاناً هم شهر و هـم کشـور.

شهر است نه کشور ،در صورتی که در مجاورت اين فضا ،فضاي باز ديگري از معدود
ديگري از انسانها وجود داشته باشد که آنان نیز در گزينش مکان زيست طبیعی خود
سبقت گرفتهاند .و سپس به خاطر توسعه و گسترش نیازمنديهاي زيسـت طبیعـی بـا
فضا يا فضاهاي مجاور خود وابستگی پیدا کرده و در يك فضاي مشتر

وسیع تـري

که نام آن کشور است ،به مالکیت خصوصی مشاع پهناورتري بـا همجـواران و کلیـۀ
همسايگان خود نائل گرديدهاند .کشور است در صورتی که معـدود ديگـري از دگـر
انسان هايی باشند که در فراسوي فضاي باز زيست گروه اول ،فضاي باز ديگري بـراي
زيست خود برگزيده اند که مستقل و از هر جهت بی نیاز از وابستگی بـه مجـاورين و
همسايگان منطقه جغرافیايی خود میباشند .هم شهر و هم کشور اسـت ،هنگـامی کـه
شهروندان به همان فضاي باز و مشتر

خود بسنده کرده و خويشـتن را از هرگونـه

وابستگی زيستی به ماوراي مکان زيست خود رهانیده باشند ،و براي خود يـك واحـد
خودکافی جغرافیايی تلمین کرده باشند.
خالصه کالم اين است ،بنابر آنچه که تا هماکنون گفته شد ،در راسـتاي فرضـیۀ
مالکیت مشاع ،کشور يا شهر به آن مکان و محدودۀ سیاسی ـ جغرافیايی گفته میشود
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که در برگیرندۀ مالکیتهاي خصوصی انحصاري (خانهها) و مالکیتهـاي خصوصـی
مشاع که قلمرو استفادۀ شهروندان است می باشد .ايـن شـهروندان يـا سـاکنان يـك
محدودۀ سیاسی ـ جغرافیايی ،در زيست خصوصی و فردي خـود مالکیـت مسـتقل و
انحصاري خود را دارند ،و در مکان و فضاي بیرون از زيست خصوصی که عبـارت از
کوچهها و معابر و خیابان هاي مـورد اسـتفادۀ مشـتر

و مشـاع اسـت ،از مالکیـت

خصوصی مشاع استفاده می کنند .مانند افرادي که مالکیت سرزمین و مکان مخصوصی
را از طري ارث به صورت مشاع به دست آوردهاند و همۀ آنهـا بـه طـور مسـاوي از
مالکیت آن برخوردارند .در فرضیۀ مالکیت مشاع طبیعی نیـز مملکـت تمامـاً مکـان
زيست بزرگی براي ساکنین آن به حصاب میآيد که همه به طور مساوي و شـیاع در
مالکیت خصوصی آن سهیمند ،و آنچه را که براي مالك شخصی از حقوق و امتیازات
طبیعی گرفته تا اختصاصات وضعی و قانونی براي کلیۀ شهروندان کشور نیز بر طبـ
همان اصول و قوانین مالکیت ،ثابت و الزم االجرا است ،زيرا آنها صـاحبان و مالکـان
حقیقی کشورند ،و هر صاحب مالی ح حاکمیت و ح هر نوع تصرفی که بخواهـد
در اموال خود دارا میباشد.

۸

در اين سیستم ،پس از اينکه زيست طبیعی انسانها به طور ضـرورت بـه مرحلـۀ
مالکیت خصوصی مشاع تمام محدودۀ سیاسی ـ جغرافیايی کـه نـام آن کشـور اسـت
رسید ،دور تکامل طبیعی ـ عقالنی به تکاپو و تالش علمی و صنعتی براي بهزيسـتی و
۸

 -اينکه در اينجا گفته شد که اگر توانستیم مالکیت طبیعی پیشین را براي هر کدام از شهروندان به طور

مساوي تقسیم کنیم ،به همان گونه که گذشت ،و معادل منطقی مالکیت هم سلطنت و حاکمیت مطل مالك
بر مملو

است ،همه پیامدها و آثار مالکیت خودبخود به قاعدۀ فرعیۀ عقلی «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت

المثبت له» براي مالك و مملو

و مالکیت ثابت و الزماالجراست ،بدون اينکه نیازي به وضع قانون و

تشريع داشته باشد.
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يا همزيستی مسالمتآمیز گرايش میيابد .در اين مرحلـه کـه مرحلـۀ انديشـمندي و
انسانگرايی است ،همۀ پديدهها و رخدادهاي ارادي که از هر واحـد از آحـاد انسـانی
سرمیزند طبیعتاً بايد همراه با شعور و در

پیشین مسئولیت انجام پـذيرد .بـه همـین

دلیل ،کردارها و رفتارها و گفتارهاي يك انسان بايد زير نظارت عقل عملی او که در
آفرينش وي را از ساير هم جنسانش ممتاز کرده است صورت گیرد .و الزمۀ عقالنی و
غیرقابل تفکیك اين نظارت عقالنی ،مسئولیت و تعهدي است که بر همۀ کـنشهـا و
واکنشهاي ارادي و آزاد او اثر میگذارد .و در اين مرحلـه اسـت کـه معنـی آزادي
انسانی که آزادي انديشمندانه و معقول است با آزادي مطل که متـرادف بـا تـوحش
است ،خوب تفسیر میگردد .نکته اينجاست که حتی همان تمـايالت و انگیـزههـاي
طبیعی حیوانی که در موجوديت و زيست طبیعی انسان نیز مانند ساير حیوانات وجـود
دارد ،بايد زير حاکمیت و فرمان طبیعت برتر او که نیروي تفکر و انديشمندي اسـت
قرار گیرد ،زيرا انديشمندي و تفکر ،آخرين فصل برتري او بر حیوانات اسـت و ايـن
فصول آخرينند که تمام اجناس و مشترکات را در حوزۀ حاکمیت خود قرار میدهند.
لذا تمام تمايالت و انگیزه هاي زيست طبیعی و حیوانی انسان بايد از آموزشهاي عالی
نیروي برتر او رهنمون گردند ،و زير تسخیر نیروي انسانی و عقالنی او قرار گیرند.
از اين رهگذر ،بايد متوجه بود مسئولیت هايی که براي انسـان از سـوي طبیعـت
برترين او سرچشمه می گیرند ،همه آموزش هاي عالی و عقالنی می باشـند کـه ماننـد
حقوق بشر از جمله امتیازات و احکام ذاتی و طبیعـی او بـه شـمار مـیآينـد و ايـن
مسئولیتها ،مسئولیت هاي وجدانی و اخالقی و ذاتی انسانند که به هیچ وجه قابل وضع
و رفع قانونی نمیباشند .و با اختالف و تفاوتهاي فرهنگی ،ملیـت ،زبـان و بـاالخره
زمان و مکان ،دستخوش تغییر و تحول نخواهند بود .و اين خود يـك نـوع ضـرورت
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اخالقی است که ماهیتاً با ضرورت هاي تحلیلی منطقی ،رياضی و طبیعی تفاوت بنیادي
پیدا میکند .اينها مسئولیتهاي پیشین و برترين جوامع انسانی به شمار میروند ،که نه
تنها در قلمرو وضع و رفع قـوانین موضـوعه قـرار ندارنـد ،بلکـه بـر اسـاس همـین
مسئولیت هاي پیشین و بنیادين است که سیستمهاي انتظـامی و عـدالتگسـتريهـاي
قانونی و باالخره سازمانهاي قانونگذاري و کشورداري معنـی و مشـروعیت و اعتبـار
میيابند .و بدينطري معلوم میشود که مسئولیتها بر دو گونـهانـد :مسـئولیتهـاي
پیشین که در سلسله علل و مبادي قانونگذاري شناخته میشوند و مسئولیتهاي پسـین
که از سوي وضع و تشريع قوانین به وجود میآيند .و اين دو نوع مسئولیتها را نبايد
با يکديگر در محاسبات قضايی ،حقوقی ،جامعهشناسی و فلسفۀ سیاسی اشتباه نمود.
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کشورداری ـ سیاستمداری
همانگونه که در فصلهاي پیشین گفته شد ،افالطون میگويد:
بهترين تشبیهی که عمالً میتواند هنر سیاسـتمداري
را مجسم سازد ،هنر بافندگی است.
هرچند اين سخن افالطون يك تشبیهی بیش نیسـت ،و بـر پايـۀ يـك منطـ و
فلسفه اي از عقل نظري استوار نمیباشد ،اما از نقطهنظر عقل عملی همانگونه که خـود
افالطون گفته است می تواند هنر يا فن کشورداري را به صورت يـك فـن پیچیـده و
دشوار تجربی ترسیم نمايد .در هر حال بر اساس دکتـرين مالکیـت شـخص مشـاع و
استقالل هويت و آزادي معقول شهروندان ،هنگامی که روند تکامل زيست انسـانی از
مرز زيست طبیعی گذر کرده و به مرحلۀ بهزيستی و هـمزيسـتی مسـالمتآمیـز بـا
همسايگان خود رسید ،آنگاه عقل عملی او وظیفۀ رهبري خود را به عهده گرفتـه ،در
تعیین نمايندگی براي تدبیر امور کشور داوري و رهنمود میکند .و چون بهزيسـتی و
همزيستی مسالمت آمیز يك هدف دشوار و رقابت انگیزي است که نمیتواند از طري
زيست ساده و ابتدايی طبیعی به دست آيد ،از سوي ديگر هر يـك از شـهروندان بـه
تنهايی ممکن نیست از عهدۀ آن برآيد ،از اين جهت بايد همۀ آنهـا کـه در مالکیـت
سرزمین شريکند ،نمايندگی خود را به عهدۀ کسانی واگذار کننـد کـه در ايـن کـار
مهارت و هوشمندي و توان مخصـوص بـه آن را دارا مـیباشـند و بـا انتخـاب ايـن
نمايندگی از سوي جمیع آراي مالکین مشاع کشور ،يا از طري حاکمیت اکثريت بـر
اقلیت ،نخستین پايگاه نظام وضعی و قانونگذاري به عرصۀ وجود مـیآيـد .و سیسـتم
مقررات وضعی امنیتی داخلی و ضوابط تماس ها و ارتباط خارجی و آنچه که به صالح
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و فايدۀ مردم و مالکین اصلی کشور است نخست صورت قـانونی يافتـه ،و سـپس بـه
مرحلۀ اجرا درمیآيد .به گفتۀ افالطون اين هیئت نمايندگی کـه نـام آن حکومـت و
دولت است ،با تدبیر و مهارت ،لباسی را که درخـور و شايسـتۀ کشـور اسـت بـه او
میپوشاند و نمايندگی خود را به فرجام میرساند.
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فردیت ،استقالل ،آزادی و حاکمیت ملی
قبالً در اين نوشتار گفته شد که منط سمانیتك ) (Semanticتفاوت میان فرد
و کلی را از يك سوي ،و جزء و کل را از سوي ديگر ،به گونهاي شناخته اسـت کـه
هیچ گاه ممکن نیست اين دو گونه رابطۀ فلسفی با يکديگر آمیخته ،و يا در هم ادغـام
گردند .اما بر اساس دکترين مالکیت مشاع ،شهروندان و حاکمیـت مالکانـهشـان بـر
سراسر سرزمین گزينش يافتۀ آنان که به نام کشور خوانده میشود ،بايد پذيرفت کـه
پیوسته شخصیت فردي و استقالل و آزادي اراده و عقیده و گفتـار و کـردار معقـول
انسانی هر يك از آنها تنها منبع اعتبار و مال

و معیـار اصـلی تشـکیل حکومـت و

نمايندگی هیئت حاکمیت مالکانه مشاع شهروندان ندارد .چنانکه ملیت هم جز به معنـا
و واقعیت طبیعی ملکیت حقیقی انحصاري مشاع نسبت به فضاي اختصاصی انحصاري و
به فضاي آزاد زيست ،نیست .و اين امتیازات براي هر يك از آحاد شهروندان پیوسـته
ثابت و حقیقی (يعنی غیروضعی و غیرحقوقی) محسـوبند .و چـون ايـن امتیـازات از
خصايص پیشین و ذاتی هر انسانی به شمار میرونـد ،هـیچگـاه تبـديل بـه احکـام و
مقررات وضعی پسین نخواهند شد .زيرا که خود افراد شهروندان پیوسته به عنوان افراد
انسانها در يك منطقۀ خاص جغرافیايی مسکن گزيـده ،و از روي ضـرورت طبیعـی
زيست ،مکان مزبور را براي خود انتخاب کردهاند .و تجمع آنان نیز در ايـن مکـان از
روي غريزۀ هم سويی زيست طبیعی انجام يافته ،و مسبوق به پیشینۀ قـرارداد جمعـی و
گردهمايی وضـعی و قـانونی نبـوده اسـت .حتـی در مراحـل پیشـرفتۀ بهزيسـتی و
هم زيستی هاي مسالمت آمیز نیز هرگونه گردهمايی و تفاهم و قراردادهاي جمعی کـه
صورت عمل به خود می گیرد ،کالً به جمیع افراد و آحـادي کـه در آن گردهمـايی
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شرکت کردهاند بازمی گردد نه به يك واحد جمعی حقوقی و اعتبـاري .و گفتـه شـد
جامعه اي هم که موضوع بحث و پژوهندگی ما قرار دارد ،از جمیـع شـهروندان ريشـه
میگیرد نه از مجموعه و واحد جمعی وضعی و حقوقی.
مثال رايج و متداول اين حکومت و کشورداري که بر پايـۀ مالکیـت خصوصـی
مشاع استوار است و مشکل يا مشکالت و پرسشهاي پیرامون فلسفۀ سیاسی را حـل و
فصل و پاسخگويی می نمايد ،قرارداد وکالت همان وارثان يك مالکی است که امـوال
و مملوکات خود را به صورت اختصاصی مشاع از طري وراثت صـاحب شـدهانـد .و
چون در اختالفات و مسائل خصوصی که از اين رهگذر پیش میآيد آشنايی کافی بـه
رسوم و قوانین حقوقی جاريه ندارند ،يك حقوقدان و متخصص در قوانین دادگسـتري
را به عنوان نماينده و وکیل خود (به طور همگانی) برمیگزينند تا او بتواند از حقـوق
مالکیت مشتر

و مشاع آنها در محاکم مربوطه دفاع نمايد .بنابر اين حکومت صـرفاً

يك وکالت و نمايندگی از سوي مالکان حقیقی که شهرونداناند بیش نیست .و معلوم
است قرارداد وکالت و نمايندگی از هر جهت پیوسته در اختیار موکلین اسـت .زيـرا
وکالت به گفتۀ فقیهان ماهیتاً يك قرارداد جايز و غیر الزم االيفاء است ،و موکـل يـا
موکلین هر زمان که بخواهند میتوانند قرارداد مزبور را يکسويه حل و فسخ نماينـد .و
وکیل هم پیوسته در اختیار و زير نظر موکل خود تنها مسئولیتهايی را که در دايـرۀ
وکالت او است انجام می دهد و ح تجاوز از محدودۀ وکالـت و نماينـدگی خـود را
ندارد .و معلوم است که وکیل يا نمايندۀ مزبور هر عملی را که در راستاي وکالـت و
نمايندگی خود از سوي مالکان مشاع انجام میدهد ،بايد به خاطر دفاع و جلب مصالح و
دفع مفاسد از آحاد موکلین خود باشد؛ به طوري که نتیجۀ فعالیتهاي نمايندگی او بـه
طور مساوي به همانگونه که مالکیتهاي مشاع آنان ايجاب میکند ،به سوي هر يك
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از افراد و آحاد آنان بازگشت نمايد .رابطۀ مردم کشور با حکومت و مقام کشورداري
درست به سان همین مالکان مشاعی است که شخصی را به عنـوان وکیـل و نماينـدۀ
تام االختیار خود انتخاب میکنند .بدين طري حکومت جـز نماينـدگی و نمايـانگري
مردم ،معنا و واقعیتی ندارد .اين است معناي درست «حاکمیت ملی» .به گفتۀ ارسطو:
حکومت و کشورداري شکل و نماد يك جامعه میباشد.
اين ترسیم ارسطويی که قبالً آن را به تفصیل آورديم ،خوب نشان میدهـد کـه
حکومت اگر کوچك ترين استقالل و حاکمیتی از خود نشان دهد ،ديگر حکومتی که
نماد ساختار مردم است نخواهد بود .زيرا تنها معناي معقـول حکومـت ،نمايـانگري و
ظهور گروهی از مردم است که در يك محدودۀ سیاسی ـ جغرافیايی مسکن گزيدهاند.
و همان گونه که فلسفه گفته است ،ظهور و نمود هر شیئی ممکن نیست يك پديدهاي
جدا و مستق ل از آن شیء باشد ،پديدۀ حکومـت و کشـورداري هـم جـز نمايشـی از
واقعیتها و مالکیتهاي مشاع شهروندان نیست.
نتیجۀ اين بررسی اين است که مالکیت فردي و شخصی مشاع هم فرديـت افـراد
شهروندان را تضمین سیاسی و اخالقی و اجتماعی میکند و هم آزادي و استقالل آنهـا
را در چارچوب غیرقابل نفوذ خود نگهداري و نگهبانی کرده و پیوسته بدينوسیله ح
طبیعی حاکمیت ملی را براي جوامع بشري در هرجا و به هر شکلی کـه باشـند اعـالم
میدارد.
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مقایسه مالکیت خصوصی مشاع و قرارداد جمعی
ژان ژا

روسو بـراي لـزوم يـك قـرارداد جمعـی کـه در بـاور او زيربنـاي

سازماندهی و تشکل جامعه است ،چنین میگويد:
در حقیقت اگر توافـ پیشـین همگـانی در میـان
نباشد ،چگونه ممکن است باور کرد که اين وظیفۀ اقلیت
است که تصـمیمات اکثريـت را بـدون چـون و چـرا
بپذيرد؟ چه ح اولويتی براي يکصد نفر رأيدهنده کـه
می خواهند شخص معینی را به کرسی رهبري بنشـانند در
برابر ده نفر مخالفی که حاضر نیستند زير بار رهبـري او
بروند ،می توان فرض نمود؟ از همینجا مـیفهمـیم کـه
قانون حاکمیت اکثريت آرا ،خود بايد بـر اسـاس يـك
تواف همهجانبه و اتفاق آراي پیشین استوار باشد .و ايـن
خود نشان دهندۀ اين واقعیت است که در پـیش سـاختار
اين قانون حداقل يك فرصـت اجتمـاعی وجـود داشـته
است ،که همگان بـدون اسـتثناء بـه قـانون حاکمیـت
اکثريت براي همیشه رأي مواف دادهاند.

۸

همانطور که مالحظه می کنیم ،نويسندۀ کتاب قرارداد جمعـی قـانون حاکمیـت
اکثريت بر اقلیت را نشانۀ قطعی براي يك اتفاق همگانی ،و قـرارداد پیشـین جمعـی
تصور کرده ،و اين قرارداد را پايگاه اصلی همه نوع قوانین و مقررات وضعی میدانـد.
- Jean Jacques Roussea, The Social Contract, Book Chapter 5.
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اما با يك بازتاب نه چندان عمی روي اين سخن ،اين پرسش دربارۀ قرارداد جمعـی و
تواف آرا در يك فرصت پیشین تاريخی در يك زمان معین ،و تداوم اعتبار اين تواف
براي نسلهاي زمانهاي ديگري که در اين گردهمايی همگانی شـرکت نداشـتهانـد،
تکرار خواهد شد بدينگونه« :چگونه ممکن است باور نمود که اين وظیفۀ نسـلهـاي
بعد و زمان هاي آينده است که به قرارداد جمعی گذشـتگان رأي موافـ دهنـد ،و از
آنچه که نیاکان آنان به تصويب رسانده اند پیروي کنند؟ آيا چه ح اولـويتی بـراي
گذشتگان نسبت به آيندگان است که بايد آيندگان آراي گذشتگان را بیچون و چرا
بپذيرند؟»
به نظر میرسد که روسو به هیچ وجه نتوانسته و يا نخواسته است میـان حقـوق و
امتیازات پیشین که تنها در نهاد طبیعت هوشمندانه و عقل عملی انسان ريشه میگیرند،
و حقوق و احک ام پسین که فقط از طري وضـع و تشـريفات قانونگـذاري برخاسـته
میشوند ،تفاوتی قائل شود .گروه اول از جمله حقوق و امتیازات ثوابـت محسـوبند ،و
گروه دوم از متغیرات .و متغیرات بايد به نوعی به ثوابت منتهی گردنـد تـا بتواننـد از
اعتبار ثابت و بی گفتگوي آنها کسب اعتبار نمايند .قـرارداد جمعـی اگـر هـم يـك
واقعیت تاريخی داشته باشد ،که کامالً مورد ترديد است ،يك پديدۀ وضعی است که با
تشريفات خاصی به وجود می آيد و با تشريفات خـاص ديگـري از صـحنۀ اعتبـار و
ارزش عقاليی نابود میگردد .همان گونه که هستی هاي متغیر و متحر

طبیعت بايـد

به يك هستی ث ابت و اليزال مابعدالطبیعه منتهی گردنـد ،و بـه قـول ارسـطو عوامـل
حرکت که خـود متحرکنـد بايـد بـاالخره بـه يـك عامـل محـر

غیرمتحرکـی

) (Unmoved moverمنتهی شوند ،قواعد و قوانین وضعی نیز بايد بر اساس قواعـد
اليتغیر طبیعی استوار باشند ،تا بتوانند حاکمیت و مقبولیت خود را از حاکمیت طبیعـی
138

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

و اليتغیر آنها به دست آورند ،و از سوي آنها کسب شهرت و اعتبار نمايند .لـذا هـم
قانون حاکمیت اکثريت و هم قانون رفراندوم يا اتفاق آرا بايد بـه نـوعی بـه قـانون
طبیعی انسانی که اصل عدالت عقل عملی است ،استناد يابند تا از حاکمیت و برنـدگی
و توانمندي آن کسب اعتبار کنند .در هرحال ،با داشتن ارزشهاي حقیقـی و طبیعـی
که در ذات و اصل موجوديت هر انسانی پیوسته و جاودانه حضور فعـال و حاکمیـت
مطل دارد ،ديگر محلی براي توسل به قرارداد جمعی و غیره باقی نمیماند .و اين خود
آحاد و افراد انسان هايند که با راهگشايی عقل عملی ،در هنگامی که الزم و ضـروري
تشخیص دادند ،رجوع به آراي جمعی میکنند و در جا و مکان ديگري بـه حاکمیـت
اکثريت اکتفا خواهند کرد .و هرگز نمیتوان با هیچ منطقی ثابـت کـرد کـه قـانون
اکثريت و اقلیت بايد مسبوق به پیشینۀ قرارداد جمعی باشد.
اما از نقطه نظر مالکیت اختصاصی مشاع ،اين پرسش را که چگونه ح اولويـت
اکثريت بر اقلیت را بدون قرارداد جمعی پیشین میتوان توجیـه نمـود ،بايـد صـريحاً
چنین پاسخ داد :که اين ضرورت زيست طبیعی آحاد و افراد انسان است که هنگـامی
که به مرحلۀ تکامل يافتۀ بهزيستی رسید ،تحت حاکمیت و سیطرۀ طبیعت برتـر خـود
که هوشمندي و در

عقالنی است قرار گرفته و به راهنمـايی ايـن در

بـاال ،بـه

ضرورت انتخاب يك قدرت نمايندگی رهنمون میگردد .و انجام اين نیازمندي را بـاز
به راهنمايی عقل عمل در مرحلۀ نخسـتین از طريـ آراي همگـانی میسـر تشـخیص
میدهد .و در صورت عدم موفقیت ،در مرحلۀ ثـانی جـز از راه توسـل بـه حاکمیـت
اکثريت بر اقلیت ،طري ديگر معقولی که متکی به عدالت انسانی باشد ،نمیيابـد .در
حقیقت ،سیستم اکثريت و اقلیت يك سیستم جانشین غیرمستقیمی از توافـ کـل آرا
است ،نه در مقابل آن .زيرا اگر همۀ شهروندان به ضرورت نهايی حاکمیت اکثريـت
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بر اقلیت وقوف يافتند ،و آن را پس از عدم دسترسی مستقیم به اتفـاق آرا ،بهتـرين و
نزديك ترين راه به سوي عدالت اجتماعی شناختند ،اقلیت نیز ضمن رأي مخالف خـود
به طور ضمنی رأي اکثريت را پذيرفته است؛ چرا که الزمۀ پذيرش سیستم «اکثريـت
ـ اقلیت» همین است که اقلیت در نهايت امر نظر اکثريت را پذيرفتـه و بـه آن رأي
مواف داده است .بدين جهت بايد گفت که سیستم حاکمیت اکثريت بر اقلیت تفاوت
شايان توجهی با اجماع و تواف آرا در مقام عمل ندارد .نوع افتراقی که میتـوان بـین
اين دو سیستم سیاسی تصور نمود ،تنها در مقام تئوري و تشريع اسـت کـه مطلوبیـت
تواف آرا از نقطه نظر عدالت اجتماعی حائز اهمیت و اولويت بیشـتري بـر مطلوبیـت
اکثريت و اقلیت که داراي مصلحت مهم است ،می باشد .بنابر اين ،حاکمیت اکثريـت
در مرحلۀ متلخر بر حاکمیت آرا همگانی است و در همان زمانی کـه آراي همگـانی
حاصل نگرديده ،ناگزير آراي اکثريت طبیعتاً حاکمیت می يابد و اين به سـان مسـئلۀ
«ترتّب» در مباحث اصول فقه است.

۸

در هر حال ،به نظر میرسد که تئوري قرارداد جمعی به آن صورتی که روسـو و
پیروان انديشۀ او پیشنهاد می کنند و بر اساس آن کلیۀ مفاهیم سیاسی همچون «کشور،
مردم ،شهروندان ،حکومت ،سیاستمداري» را با روش تحلیلی منطقـی از آن اسـتخراج
می نمايند ،با توجه به ايراداتی که در باال گفته شد ،قابل قبول نیست .شگفتآور ايـن
است که قانون حاکمیت اکثريت را نیز بر اساس همان قرارداد اجتماعی کـه پیشـینۀ
آن به هیچ وجه معلوم نیست،استوار میسازند .و براي عقلیت افراد انسـانهـا در هـیچ

۸

 -مسئله تريبت در اصول فقه مطرح است ،و آن بدين قرار است :امر يا امرين به دو شیء متضاد در آن

واحد در صورتی که يکی اهم و ديگري مهم  ................................اجتماع ضدين نیست ،زيرا اهم و مهم
هرچند در زمان واحد مطلوبند اما در دو رتبه فعلیت میيابند.
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مرحله اي از مراحل تکامل زيست اعتبار و ارزشی را نمی پذيرند .و معتقدند همین کـه
افراد انسان ها در روند تکامل فردي خود از زيست طبیعی گـذر کـرده و بـه مرحلـۀ
بهزيستی که نخستین مرحلۀ زيست برتر انسانی است رسیدند ،از هستۀ اصیل انسـانیت
و شخصیت حقیقی هوشمندانۀ خود بیرون جسته ،و در دام عضويت بالشعور و بالارادۀ
شخصیت حقوقی و وضعی جامعه خود را گرفتار میسازند.
تفاوت میان اين تحلیل جامعهشناسی و سیستمهاي «سوسیالیسم هگلیسم» تنهـا در
ايــن اســت کــه ديالکتیــك و تکامــل تــاريخی او و مفســران سیاســیش همچــون
ايدهآلیستهاي کمونیست ،شخصیت تاريخی جامعه و يا کل را ،يك شخصیت حقیقی
و عینی می پندارند ،و سعی وافر و طاقت فرسا دارند کـه بـراي کـل انسـانهـا يـك
شخصیت حقیقی عینی ثابت کنند که دائم در سیر تکـاملی تـاريخی خـود بـه سـوي
نفسالکل و عقلالکل و کمال مطل می شتابد و پیوسته پوسـتههـاي پیشـین خـود را
زدوده ،و به درجات هرچه باالتر کمال عقالنی خود میپیوندد .در ايـن فلسـفه ،افـراد
انسانها نه تنها افراد و اشخاص انسان ها از آن جهت کـه انسـانند اصـالً بـه حسـاب
نمی آيند ،بلکه مشارکت و دخالت آنها در اين شخصیت کل تنها به عنـوان اسـباب و
ابزار تولید شناخته شده ،و حتی از ح عضويت نیز بیبهره میباشند .زيرا ابزار کار در
يك کارگاه صنعتی هیچگاه در عداد اعضاي تشکیلدهندۀ آن کارگـاه نخواهـد بـود.
ابزار کار مانند «داس و چکش» است و همچون «پیچ و مهره» نیست.
ولی در فرم قرارداد جمعی ،واحد جمعی يك شخصیت حقـوقی و وضـعی بـیش
نیست ،و از واقعیت عینی به کلی محروم است .اين افراد و اشخاص حقیقـی پـیش از
قرارداد جمعی می باشند که عمالً در يك فرصت تاريخی تصمیم میگیرند که با يـك
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قرارداد و گردهمايی از اصالت فردي و شخصیت حقیقی خود دست بردارند و در زير
يك چتر خیالی و ذهنی کل پناهنده گردند.
باالتر از همۀ اينها اين است ،که در سیستم قرارداد جمعی گفتگـو از اکثريـت و
اقلیت به درستی واژگونی و نابودي اساس همان واحد جمعی است که قرارداد مزبـور
به عرصۀ وجود وضعی و حقوقی آورده است .زيرا اگر هر جزء يا اجزا و اعضايی هر
اندازه هم که کوچك و ناچیز باشند ،از موجوديت کل جدا گردد ،و چهرۀ اقلیـت در
برابر اکثريت را به خود بگیرد ،ديگر آن کل و آن واحد جمعی پیشین حتـی وجـود
ذهنی هم ندارد تا چه رسد به وجود خارجی و عینی .و تصور اکثريت و اقلیت جز بـا
نفی و در هم شکستن کل میسر نیست .و اين خود يکی از قواعـد منطـ اسـت کـه
می گويد :حتی با جدايی يك جزء يا يك عضو از يك واحد جمعی ،آن واحد به کلی
معدوم و منتفی خواهد بود .و در نابودي کل چه يك جزء از میان بـرود و چـه تمـام
اجزا هیچ تفاوتی معقول نیست تا چه رسد به اينکه کل جامعه را به اکثريت و اقلیـت
اعضا متالشی کرده ،و آنها را در مصاف يکديگر قرار دهیم ،که در اين صورت ديگر
جامعه به وصف کلیت نامعقول خواهد بود .چرا که اگرجامعه از بین برود ،اکثريـت و
اقلیت آن هم از میان خواهد رفت.
اما در سیستم مالکیت اختصاصی مشاع يگانه معیار طبیعی و غیرطبیعی ارزشهـا،
اصالت هر يك از افراد و آحاد جامعه فرض شده ،و جامعه کـه بـه معنـاي مجموعـه
است ،يك عنوان انتزاعی ذهنی است و هـیچ اصـالتی در ارزشهـا و مسـئولیتهـاي
پیشین و پسین موجوديت و هويت انسانی نخواهد داشت.
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ارادۀ تشریعی یا آیین قانونگذاری
ارادۀ تشريعی ،در مقابل ارادۀ تکوينی ،اراده يا طلب انشايی اسـت کـه از سـوي
قانونگذار صدور يافته و از عامل يا عوامل مسئول میخواهد که او يا آنها از روي ارادۀ
خود به اجرا و عمل مطلوب مبادرت نمايند .در حقیقت قانونگذار به جـاي اينکـه بـر
طب معمول خواستۀ خود را شخصاً به مقام اجرا و عمل بیاورد و خود به سـوي عمـل
مطلوب بشتابد ،خواستۀ خود را به خواسته و ارادۀ عوامل مسئول که احیاناً شـهروندانند
محول میسازد .به عبارت ديگر ،ارادۀ تشريعی ارادۀ ارادۀ عمل مطلوب اسـت نـه ارادۀ
مطلوب ،در حالی که ارادۀ تکوينی صرفاً ارادۀ انجام عمل مطلوب است و به هیچ وجـه
به انشا يا اظهار ارادۀ خود به ديگران نیازي ندارد.
به خاطر توضیح بیشتر پیرامون ارادۀ تشريعی و آيین قانونگـذاري ،بهتـر اسـت
نهست به تحلیلی از ارادۀ تکوينی که شايع و همگـانی اسـت بپـردازيم تـا از طريـ
شناخت مخالف ،به شناخت بیشـتري از آيـین تشـريع و ارادۀ قانونگـذاري رهنمـون
گرديم.
ارادۀ تکوینی
ارادۀ تکوينی بدينگونه است که عامل فعل اختیاري نخست عملی را کـه همـراه
با کشش و جاذبۀ فرجام است ،در

و شناسايی میکند .پس از شناخت ماليم ،انگیزه

و اشتیاق او به انجام عمل شدت میيابد تا جايی که اين اشتیاق نیروي تحر

بـدن را

به تکاپوي انجام برمیانگیزد .اين اشتیاق شديدي که عامل فعل را به تکاپوي بدنی بـه
سوي انجام عمل وادار می سازد اراده و تصمیم است ،منتها در ايـن حالـت اسـت کـه
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حرکت به سوي عمل مقصود ضرورتاً حاصل گرديده و تمام قواي بـدنی زيـر نفـوذ
فرمانروايی و حاکمیت اراده قرار گرفته است.
به همین جهت است که فلسفه به ما می گويد کـه اراده از مـراد تفکیـكپـذير
نیست ،يعنی اراده از حرکت به سوي مراد و بسیج تمام نیـرو و تـوان جسـمی بـراي
فرجام مراد و مقصود تفکیكپذير نیست .پس تحر

به سوي عمل در اراده تکـوينی

يك ضرورت طبیعی و تجربی است .حال اگر ما اراده را به معناي اختیار بـدانیم ،ايـن
ضرورت طبیعی و تجربی است .حال اگر ما اراده را بـه معنـاي اختیـار بـدانیم ،ايـن
ضرورت طبیعی و تجربی است .حال اگر ما اراده را بـه معنـاي اختیـار بـدانیم ،ايـن
ضرورت ج داناپذيري که میان اراده و تحر

به سوي انجـام عمـل مـراد و مقصـود

حکمفرماست منافی با اختیار نیست ،چرا که اين ضرورت که از تحلیل نهـادين خـود
مفهوم اراده و اختیار برخاسته است چگونه می تواند منافی و مخل اختیـار باشـد! تنهـا
بدين جهت و از رهگذر همین نکته است که فیلسوفان گفتـهانـد :ايجـاب االختیـار ال
ينافی االختیار بل يؤکده و يثبته ،يعنی ضرورت اقدام و گرايش به سـوي يـك عمـل
اختیاري پس از گذر از مراحل اولیه نه تنها منافی و مناقض اختیار نیست ،بلکـه اصـل
تحکیم و تعیینکنندۀ آن میباشد .در هر عمـل اختیـاري کـه از سـوي يـك عامـل
ذي شعور و دارندۀ آزادي و اختیار صادر می گردد ،اين جريان گذر از مرحلۀ شـناخت
ماليم تا وصول به عش و اشتیاق شديدي که تمام نیـروي جسـمانی را بـه تکـاپو و
اجراي عمل مقصود وادار مینمايد ،يك جريان طبیعی و تکوينی است ،لذا اين اراده و
تصمیم را که در تمام مراحل خود از يك جبر قانون طبیعی و تجربی پیروي مـیکنـد
اراده تکوينی میگويند .اين اراده هیچ پیوستگی به ارادۀ ديگران ندارد ،چرا کـه تمـام
افعال و حرکات و سکون هاي اختیاري ،چه در امور شخصی و فـردي ماننـد تهـذيب
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نفس و چه در روابط با اعضاي خانواده و فامیل (تدبیر منزل) و چه در مسائل جمعی و
صحنۀ سیاست و مناسبات با شهر و شهروندان که از سوي افراد مسئول انجام میپذيرد،
همه بر مدار همین ارادۀ تکوينی به صحنۀ وجود مـیآينـد ،و مسـئولیت و پیامـدهاي
اخالقی و اجتماعی و سیاسی آن جز به شخص عامل فعل که مسـئول و متعهـد عمـل
اختیاري خويش است ،به هیچ شخص يا مقام ديگري متوجه نیست.
نکتۀ ديگري که در ارادۀ تکوينی نقش اساسی را ايفا میکند ،اين است که بايـد
هوشیار بود و پیوسته در نظر داشت که معنی اراده غیر از قدرت و توان بـر انجـام يـا
تر

عمل میباشد .زيرا قدرت میانگین ارادۀ فعل و ارادۀ تر

اسـت نـه خـود ارادۀ

فعل و ارادۀ تر  ،در حالی که اراده عمل تعیینکنندۀ فعل يا تر

میباشد .چرا کـه

قدرت بدين معنی است که همان توانی که عامل فعل براي انجـام آن در اختیـار دارد،
عیناً همان توان را او در تر

همان فعل در اختیار خواهد داشت .پس توان عامل فعل

که به معناي قدرت او است ،در نقطۀ میانه دو ارادۀ فعل و تر

قـرار دارد و هرگـز

نبايد آن را به معنی يکی از طرفین قدرت که ارادۀ فعل يا اراده و اختیار تـر

اسـت

تفسیر نمود .متلسفانه اين اختالط و آمیزۀ ناموزون هم در میان فالسفه غرب همچـون
هیوم و بسیاري از فالسفۀ تجربی که به بحث مسئلۀ جبر و اختیار پرداختهانـد و اکثـر
پژوهشگران اسالمی از فالسفه گرفته تا متکلمین و دانشمندان علم اصول فقه بـه طـور
رايج و شايع ديده میشود تا جايی که می توان گفت اينان گويی صفت قـدرت را بـا
صفت اراده يکسان دانستهاند.
ارادۀ تشریعی یا آیین قانونگذاری
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در ارادۀ تشريعی برخالف ارادۀ تکوينی ،فرد يا مقام قانونگذار خواسـتۀ خـود را
شخصاً با اراده منتهی به تکاپوي جسمانی خويش انجام نمیدهد ،بلکه مطلوب خـود را
در فرم جمالت قانونی که به آن طلب انشايی گويند به خواسته و ارادۀ ديگران تحمیل
کرده و از آنان می خواهد که عمل مطلـوب او را از روي اراده و اختیـار خـود اجـرا
نمايند .فی المثل ،مدير يا مدبر خانه اگر خود مستقیماً کـاري را از روي اراده و شـعور
انجام دهد ،ارادۀ او ارادۀ تکوينی خواهد بود .اما اگر او اراده کند که خواسـتۀ خـود را
به عهدۀ مستخدم يا يکی از اعضاي خانواده اش محول نمايـد ،آنگـاه ارادۀ او صـورت
ارادۀ تشريعی را به خود خواهد گرفت .اين فرم از اراده حقیقتاً اراده است؛ بـه جهـت
اينکه قانونگذار خواستۀ خود را پیشاپیش با در

ماليم شناسايی کـرده و نسـبت بـه

فرجام خواست خود اشتیاق و اراده داشته است ،اما اين اشتیاق به انجام عمل مطلوب به
گونه اي نبوده که خود او شخصاً به سوي آن بشتابد بلکه مطلوب آن بوده که از طري
ارادۀ ديگران به هدف نايل گردد .لذا ارادۀ قانونگذار تنها قواي جسمانی او را به سوي
صدور فرمان و اظهار آمريت تحريك میکند تا بدينوسیله خواستۀ خود را بر اراده و
تصمیم فرمانبردار محول و موکول سـازد .و ارادۀ تشـريعی اسـت ،بـه خـاطر اينکـه
قانونگذار ارادۀ خود را به صورت دستورالعمل و آمريت اظهار مـیدارد .آمريتـی کـه
پیشاپیش بر اساس قراردادي میان رئیس و مرئوس يا فرمانروا و فرمـانبردار معاملـه و
مبادله گرديده است و بر اساس همین تفاهم بین طرفین قرارداد و معاملـه اسـت کـه
اعتبارات و تعهدات وضعی صورت مشروعیت به خود میگیرند و وجـودات تشـريعی
در مقابل وجودات حقیقی و تکوينی در عرصۀ ظهور عرض اندام میکنند .شارع را هم
که شارع و قانونگذار را که قانونگذار میگويند از اين رهگـذر اسـت کـه ارادههـا و
خواسته هاي خود را در فرمهاي گزارههاي ارزشی که با نسبتهاي بايستی و نبايسـتی
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شکل می گیرند ،بر عهدۀ ارادۀ مکلفین و پیروان متعهد خود واگذار میسازند .مقامـات
و مجالس قانونگذاري نیز از اين طري اراده هاي تشريعی و وضعی خود را به صـورت
قوانین موضوعه به مسئولین و متعهدينی که در قلمرو حاکمیت قانونی و حقوقی آنهـا
میباشند ،اظهار و اعالم میدارند .علیاالصول ،اينگونه خواستهها اگـر از سـوي مقـام
عالی به مسئولین و پیروان صدور يابد ،امر و فرمان و حکم و تکلیف و باالخره قـانون
گفته میشود .و اگر از سوي پیروان به مقام يا مقامات برتر اظهـار گـردد ،اسـتدعا و
تقاضا و خواهش نامیده می شود و باالخره اگر از سوي يـك شـخص يـا يـك مقـام
مساوي به شخص يا مقام مساوي ديگر اظهار گردد ،پیشنهاد و طرح تلقی خواهد شـد.
اما در تمام اين موارد سیستم ارادۀ تشريعی بدينگونه است که يك اراده از سوي يك
شخص يا مقام به ارادۀ ديگري تعل می گیرد؛ به گونه اي که ارادۀ دوم مطلوب مستقیم
ارادۀ اول میباشد ،و ارادۀ اول تشريعی و وضعی است و ارادۀ دوم تکوينی و حقیقی.
مناسبات میان حکومت و شهروندان و میان شـهروندان و حکومـت عمومـاً بـر
اساس همین آيین قانونگذاري و ارادۀ تشريعی استوار است .در سیستم بسیار معـروف
قرارداد جمعی فرض بر اين است که شهروندان در يك نشسـت جمعـی شـخص يـا
اشخاص را به عنوان حکومت و دولت معین کرده تا آنچه را که ايشان صالح ملـك و
ملت می دانند ،تصمیم گرفته و اجرا نماينـد و ايـن درسـت بـدين معنـی اسـت کـه
شهروندان در نشست جمعی خود اراده و خواستۀ خود را چنین اظهـار داشـتهانـد کـه
حاکم يا هیئت حاکمه بايد کلیۀ کارهايی که در راستاي مصالح شـهروندان اسـت ،از
روي در

و تصمیم و ارادۀ خود به مقام اجرا و عمل درآورد .پـس شـهروندان ارادۀ

خود را به عهدۀ ارادۀ حاکم يا هیئت حاکمۀ خود واگذار میکنند ،و اين درست معنـی
ارادۀ تشريعی است.
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حکومت يا هیئت حاکمه نیز در تشکیالت و نظامات و نهادهاي دولتـی اعـم از
کشوري و لشکري هرجا که الزم است ،به وسیلۀ اظهار و انشـاء آمرانـۀ دسـتورات و
مقررات موضوعه ،تصمیمات و ارادات خود را به مسئولین امر اعالم میدارد و از آنهـا
می خواهد که آن تصمیمات و مقررات را از روي ارادۀ خود به اجرا و عمل درآورنـد.
پس در هر جا ارادۀ خود به اجرا و عمل درآوردند .پس در هرجا ارادۀ تشـريعی ،ارادۀ
ارادۀ عمل مطلوب است نه ارادۀ عمل مطلوب .اما در سیستم حکومت بر مدار مالکیـت
شخصی مشاع شهروندان ،گفته شد که حکومت نوعی وکالت از سوي شـهروندان بـه
شخص يا اشخاصی به نام هیئت حاکمه بیش نیست .بنابر اين يك تحلیل ساده از عقـد
وکالت کافی است ثابت کند که وکیل جايگزين اصیل «موکل» است ،و طب تفاهم
و قرارداد قبلی فیمابین موکل و وکیل ،موکل همۀ خواسـتههـا و ارادات و اختیـارات
خود را پیرامون مورد وکالت (در بحث کنونی همۀ مسائل مملکتی است) به تشخیص
و در

ماليم و نهايتاً به تصمیم و ارادۀ اجرايی وکیل واگذار میکند ،وکیل هم ايـن

طرح پیشنهادي را پذيرفته است و مطاب تعهد و التزام خود بايد خواستارهاي موکل را
از روي در

ماليم و مصلحت و اشتیاق و عالقۀ شديد خود که تمام قواي جسمانی او

را به سوي انجام عمل بسیج میکند ،به اجـرا و عمـل بگـذارد .انتخابـات نماينـدگان
پارلمان نیز نوع ديگري از ارادۀ تشـريعی شـهروندان اسـت؛ بـدين گونـه کـه ارادۀ
شهروندان هر يك از مناط و بخشهاي کشور را به ارادۀ نماينـدگان خـود پیوسـته
میسازد و همچنان که مالحظـه کـرديم ،معنـاي پیوسـتگی دو گونـه اراده در طـول
يکديگر ،همان معناي حقیقی ارادۀ تشريعی میباشد .نمايندگان نیـز بـا ارادۀ تشـريعی
قوانین و مقرراتی که بر وف مصالح و منافع موکلین است ،وضع و قانونگذاري کـرده
و از شهروندان میخواهند که با اراده تکوينی خود عمل مطلوب را انجام دهند.
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اين نکته بايد در اينجا مورد توجه قرار گیرد که حکومت ،همانگونه کـه گفتـه
شد ،يك ملموريت وکالت از سوي شهروندان بیش نیست و براساس تحقیقات حقوقی
و فقهی ،ماهیت وکالت يك قرارداد و عقد میباشد که هیچگونه الزامی براي موکل يا
موکلین به وجود نخواهد آورد .و اين بدان معنی است که هرگاه و هر زمان و در هـر
وضعی که باشد موکل يا موکلین می توانند وکیل خود را معزول و از وکالت برکنـار
اعالم دارند ،و هر شخص يا اشخاص ديگري را که بخواهند به جاي او بـه ايـن مقـام
منصوب يا انتخاب نمايند .و اين از نتايج منطقی و مستقیم تئوري حکومت بـر اسـاس
مالکیت خصوصی مشاع است .در حالی که تئوري هاي ديگر ،از جمله تئوري قـرارداد
جمعی حکومت را براي همیشه مالكالرقاب کشور قرار مـیدهـد و شـهروندان را از
استقالل و شخصیت فردي بیرون رانده و دست بسته تحويل حکومت يا هیئت حاکمـه
میدهد.
توماس هابز ( )۸۱۱۱-۸۱۳۳فیلسوف شـهیر انگلیسـی بـر اسـاس يـك تحلیـل
طغیانگرانه از سرشت ناآرام و ستیزهجوي انسانها ،قرارداد جمعی را به گونهاي مـورد
استفاده و تفسیر قرار می دهد که گـويی تنهـا مـی خواهـد درمـان آشـوبگريهـا و
ناسازگاريهاي سرشتی شهروندان را در تشکیل يك حکومـت و حاکمیـت مطلـ و
ديکتاتوري خودکامه به ما بیاموزد .درست برخالف آنچه که ديگران از ايـن قـرارداد
فهمیده و تفسیر کرده اند و آن را کانون مبارزه با حکومت زور و استبداد و رهـايی از
اختناق و تحمیل هاي طاقت فرساي کلیساهاي کاتولیکی و سنتهـاي ديـرين جوامـع
انسانی به حساب آوردهاند ،نسخهاي که هابز از تئوري حکومت ارائه میدهد ،حکومتی
نیست که بر پايۀ رضايت جمعی مردم استوار باشد بلکه قرارداد جمعی را پايگاه قهري
و منطقی براي کنترل نابسامانیها و زورآزمايیهـا و خودخـواهیهـاي افـراد جامعـه
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میداند .و گرايش افراد را به سوي برقرار کردن يك قدرت مطلقـه کـه در پنـاه آن
آرامشی نسبی به دست آورند ،پديدهاي از پديدههاي سرشـتی انسـانهـا بـه حسـاب
می آورد .در يك کالم ،انديشمندي هاي هابز پیرامون فلسفۀ سیاسـی ،اسـب سـرکش
ديکتاتوري سیاسی را از آبشخوار مذهب و کلیساهاي مسیحیت و باورهاي سنتی ديرپا
بازگرفته و به آبشخوار قرارداد جمعی که از نهاد طبیعـت ديگرگونـۀ آرامـش طلـب
انسانها سررشته میگیرد ،وابسته ساخته است .در تحلیل او انسـان هـم داراي طبیعـت
ستیزهجويی و ستمساالري است و هم به آرامش و آسايش گرايش و نیازمندي دارد.
هابز در اين زمینه میگويد:
آسايش و امنیت ما (شهروندان) تنها در اين است که تمام قدرتهاي حکومتی و
نیروهاي مملکت داري را به دسـت يـك شـخص يـا مجمعـی از اشـخاص بسـپاريم.
)(Levianthon. Ch. 13
در حالی که هابز حتی حاکمیت شخص واحد را بر حاکمیت گروهی يـا هیئـت
حاکمه ترجیح میدهد و از يك ديکتاتوري مطل العنان دفاع میکند ،اما از سوي ديگر
ال

و بسیاري ديگر از انديشمندان قرارداد جمعی را يك منبـع اصـیل تـاريخی بـه

حساب آورده و همچون اصل موضوعه و مبادي احکـام و پايگـاه قواعـد اخالقـی و
سیاسی در ارادات و تصمیمات تشريعی جوامع بشري بـه کـار مـی گمارنـد و سـعی
می کنند که مشروعیت تمام قوانین موضوعه را در هر جا و به هر شکلی که هست ،به
اين قرارداد بسیار کهن و ديرپا که از نیاکان بسیار پیشین باقیمانده است استناد دهنـد.
ايشان معتقدند همان گونه که زبان داراي سابقه وضعی و قراردادي کهنی است کـه از
پیشینیان در اختیار ما قرار گرفته و ناگزيريم که قواعد گرامري آن را به همـانگونـه
که سابقین وضع کرده اند رعايت کنیم تا بتوانیم تفاهم خود را با همنوعان و همزبانـان
خويش برقرار سازيم و زندگی اجتماعی خود را سامان دهیم ،به همین گونه احکـام و
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آداب و رسوم اخالقی ،اجتماعی و سیاسی و آيین قانونگذاري بايد بر اساس يك وضع
و تفاهم پیشین باشد که از پیشینیان به طور قهري و خودآموزندگی به ما آموخته شده
و در وجدان ما شکل جاودانه به خود گرفته است.
نکته اينجاست که اين گروه از متفکرين چون به منظور اثبات نظريۀ خود به بعد
زمانی قرارداد جمعی استناد می جويند ،ناگزيرند قرارداد مزبور را از نقطه نظر تـاريخی
به گونهاي توجیه و تفسیر نمايند .اما هابز و بسیاري ديگر ،اصالت قـرارداد جمعـی را
يك اصالت فلسفی و تئوريك میدانند و اصالً براي آن يك سرگذشت تاريخی قائـل
نیستند تا از گذشتۀ نامعلوم و نیاکان پیشین گفتگو به میان آورند .اين گروه که هیـوم
از جمله صدرنشینان آنها است ،بر اين باورند که بسیاري از قواعد و فـرامین اخالقـی
نتیجۀ مستقیم روشهاي مخصوص جوامع انسانی است و هیچ ريشهاي جز رفتارهـاي و
کردارهاي آنان ندارد.
علمالکالم اسالمی که از اصول عقايد اسالمی بحث می کند ،اين مسئله را که آيـا
قواعد اخالقی عقلی و ذاتی است يا اعتباري و قراردادي ،با توجه خاصی مطرح کـرده
است .نگارنده نیز اين بحث را در آخرين فصل کتاب کاوشهاي عقل عملی بـا روش
نوين تحلیلی به تفصیل ذکر کرده و نتايج مطلوب و موفقیتآمیـزي از آن بـه دسـت
آورده است .خوانندگان را سزد که به کتاب مزبور مراجعـه فرماينـد و از روشهـاي
تطبیقی میان تفکرات مغربزمین و انديشمندان اسالمی آگاه گردند.
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قاعدۀ لطف
متکلمین که اصطالحاً به تحلیلگران اصول عقايد اسالمی گفته مـیشـود و شـايد
بتوان همتاي غربی آنان را ) (Theologiansنامید ،نبوت و امامت را از طري قاعدۀ
لطف ،ثابت و حتی واجب دانستهاند .آنان میگويند :براساس اين قاعده ،که به نظرشان
يك قاعدۀ عقلی است ،بر خداوند تبار

و تعالی واجـب اسـت کـه از راه لطـف و

رحمت بر بندگان خود پیامبران ،و اگر نه امامانی را در میان بندگان گسـیل دارد تـا
طريقــه و راه و رســم صــالح ،و دوري از فســاد ،و روش رســتگاري ،و بیــزاري از
تبه کاري ،و نیل به سعادتمندي در معاد و معاش را به ايشان بیاموزنـد ،و آنـان را بـه
مصالح و مفاسد اعمال زشت و زيباي خود آگاه و هوشیار سازند .باشد که مردمان نیز
در سازندگی خود که تهذيب نفس است ،و در بنیان گذاري جامعـه و امـور معـاش و
معاد خود راه است و راستین را پیش گیرند و از مفاسد فردي و اجتماعی بپرهیزنـد ،و
زيست فردي و اجتماعی خود را بر اساس میزان عدل بازسازي کنند.
در اينجا بايد به اين نکته توجه داشته باشیم که قاعدۀ لطف يـك قاعـدۀ کالمـی
است و تنها در علمالکالم از اين قاعده گفتگو به عمل آمـده و مـورد اسـتناد مسـائل
مهمی از قبیل نبوت و امامت واقع گرديده است .اين قاعده با ايـن الفـاظ و عبـارات
ارزشی به هیچ وجه در کتابهاي فلسفه مطرح نیست .فالسفۀ اسالمی هم کمتـر ديـده
می شوند که بدين قاعده توجه عمیقی مبذول داشته باشـند .در اينجـا مـا نیـز از زبـان
متکلمین اسالمی به بحث و گفتگو میپردازيم ،بدين جهت بحثهاي ما در اين فصـل
قهراً صورت بحثهاي کالمی را به خود میگیرد.
تعريف قاعدۀ لطف
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لطف چیزي است که مکلفین به تکالیف الهی را به
طاعت نزديك می نمايد و از گناهان به دور می سـازد .و
در اين نزديـك سـازي بـه طاعـت و دور نگـهداري از
معصیت به هیچ وجه نه تمکین در کار است و نه الزام و
اجبار.

۸

مقصود از شرط عدم تمکین در تعريف لطف اين است که آن فعلی لطف خواهد
بود که صرفاً تمکین مکلفین در آن نباشد .مثالً اگر خداوند آب را آفريده است که به
مکلفین امکان میدهد تا با آن وضو و غسل کنند و طاعت خدا را به جا آورند ،خلقت
آب که امکان آور وضو و غسل است لطف نیست هرچند که مکلفـین را بـه طاعـت
نزديك میکند.
اجبار و الزام نیز بايد در کار لطف منتفی باشد زيرا اگر فرضاً کسی بـه اطاعـت
يك امر الهی مجبور و ملزم گرديد يا اگر کسی قدرت زنا کردن يا هر گناه ديگـري
را نداشت ،بديهی است که نه آن امر الهی و نه آن حرمت و نهی از آن گناه نامقـدور
براي وي لطف نخواهد بود.
جملۀ «بر خداوند واجب است» که در اين قاعده به کار آمده از روي مسامحه يا
غفلت در تعبیر است ،زيرا خداوند خود مبدأ ايجاب و وجود است و هیچ مبدأ برتـري
نیست که هیچ امري را بر خدا الزام و واجب نمايد .بلکه مقصـود از وجـوب ايجـاب
است ،يعنی خدا انبیا و رسل را به نحو حتم و ايجاب به سوي بندگان گسـیل مـیدارد،
زيرا خدا فاعل موجب به کسر جیم است نـه فاعـل موجـب بـه فـتح جـیم .خواجـه
نصیرالدين طوسی بعثت انبیا را بر اساس اين قاعده استوار میسازد و میگويد:
 - ۸کشف المراد شرح عالمه بر تجريد االعتقاد ،صفحۀ  ۱۱۴چاپ قم ،مکتبه مصطفوي.
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المسئله الثانیه فـی وجـوب البعثـه ،و هـی واجبـه
االشتمالها علی اللطف فی التکالیف العقلیه.

۸

ترجمه:
مسئلۀ دوم در وجوب بعثت پیامبران اسـت ،بعثـت
پیامبران (از سوي خدا) واجب اسـت بـدان جهـت کـه
بعثت دربردارندۀ لطف است.
در تبیین و توضیح اين گفتار بهترين و واالترين شارحان تجريد االعتقـاد عالمـه
حلی میگويد:
دانشمندان کالم براي اثبات اين مطلب کـه اصـوالً
تکالیف سمعی شرعی لطفی (از سـوي خـدا) بـراي بـه
فرجام رسیدن مسئولیت هاي عقلی می باشند ،بـدين گونـه
استدالل کرده اند :انسان اگر در انجام واجبـات و تـر
منهیات شرعی خود دريغ ندارد ،قهراً او بـه موفقیـت در
عمل به واجبات عقلی و تـر

نـواهی و قبـايح عقلـی

نزديك تر است و اين سخن براي هر عاقلی آشکار است.
و ما در گفتارهاي پیشین مدلل نموديم که لطف واجـب
است.

۱

همان گونه که در باال گفته شد ،واژۀ لطف يك واژۀ ارزشی است و معنـی آن را
تنها بايد در فلسفه اخالق جستجوي نمود و همچون ديگر واژههاي ارزشی يك معنـی
 - ۸کشف المراد ،شرح تجريداالعتقاد ،صفحۀ  ،۱۳۷چاپ مکتبۀ مصطفوي قم
 - ۱به ملخذ پیشین مراجعه شود.

154

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

توصیفی که فلسفۀ نظري بتواند از صدق و کذب آن بحث نمايد در بر نـدارد .امـا بـه
طوري که در بخش اول کتاب کاوشهاي عقل عملی مشروحاً ذکـر شـده ،واژههـا و
جمالت ارزشی که همه با نسبتهاي بايستی و نبايستی شکل میگیرنـد ،بـاالخره بـه
هستی هاي مقدور بازگشت میکنند و هستی هاي مقدور هم بخشی از هستی مطل  ،يـا
به گفتۀ ما ،مطل هستی است که همبخش هستیهاي نامقدور است و همه هستیهـا از
مبدأ يکتايی وجود سرچشمه می گیرند و به همین جهت فلسفۀ اخـالق از شـاخههـاي
فلسفۀ کلی و مابعدالطبیعه به شمار می رود و از علوم میانه يا علوم طبیعـی نمـیباشـد.
خالصه دلیل لطف بر لزوم پیامبري اين است :چون بر اساس اصالت عقـل ،احکـام و
فرامین عقل عملی و وظايف انسانی و وجدانی بايد پیوسته از سوي انسانهـا و جوامـع
بشري دقیقاً رعايت گردد ،شارع نیز از طري لطف دستورالعملهاي خود را براي حفظ
و تلمین اين وظايف خطیر عقالنی و انسانی صادر میفرمايد و به وسـیلۀ پیـامبران بـه
مردم می آموزد تا هرچه بیشتر مردم به وظايف اصیل عقالنی خود آشنايی يابنـد و بـه
هدف هاي عالی انسانی خود نائل گردند .پس اوامر و نواهی شرعی در حقیقت راههاي
مستقیم و اطمینانبخش به سوي هدفها و آرمانهاي اصیل عقالنی به شمار مـیرونـد
بدين جهت لطفی از سوي شرع براي وصول به ارزشهاي واالي انسانیت میباشند.
براي لزوم امامت نیز عیناً به همین دلیل لطف که معروف به قاعدۀ لطـف اسـت،
توسل جستهاند.
شیخ ابوجعفر محمدبن الحسن الطوسی ( )۴۱۳-۷۱۱که معروف بـه شـیخ الطائفـه
االمامیه و يکی از محمدبن ثالثه اولیه است ،وجوب امامت را به طريـ عقلـی لطـف
ثابت میکند و میگويد:
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واللطف فیالحقیقه هو تصرف االمام و امره و نهیه و
تلديبه فان حصل انزاحت به العلّه.

۸

ترجمه:
در حقیقت آنچه که قانون لطف اقتضـا مـی کنـد،
تصرفات امام و اوامر و نواهی و رهنمودهـاي اخالقـی و
تلديبی او است ،چندانکه اگر اين لطـف فرجـام پـذيرد،
عوامل فساد ريشهکن خواهد شد.
باري ،علماي کالم گفته اند :واجبات شرعیه لطفهايی در واجبات عقلیه محسوب
میشوند .معنی اين جملـه کالمـی اعتقـادي ايـن اسـت کـه تکـالیف و وظـايف و
مسئولیتهاي اصیل انسانی کالً عقالنی میباشند و هیچگونه تحمیلی از سوي شارع بـر
انسان ها وارد نیست .زيرا بنابر اصول عقیدتی و فرقۀ عدلیه حسن و قبح اشـیا ذاتـی و
عقلی است و از سوي شرع هیچ گونه تلسیس و ابتکاري صورت نگرفته است ،چرا که
احکام شرعیه رهنمودهايی به سوي انجام وظايف و مسئولیتهاي اصلی عقل عملی بـه
شمار میروند .به همین جهت اين رهنمودهاي شرعی که همه در جهت رعايت مصالح
و مفاسد خود انسانها میباشند ،الطافی به شمار میروند که ما را هرچه بهتر و بیشتر به
مصالح آرمانی خود نزديك میسـازند و از مفاسـد کارهـاي اختیـاري خـود بـه دور
میدارند و موجب آن میگردند که ما از خوبیهاي مقدورات خود بهرهمند گـرديم و
از بدي هاي آنها در اما باشیم .بايد متوجه بود که اين سخن که واجبات و به طور کلی
احکام و فرامین مذهبی الطاف در جهت نیل بـه سـعادتمنديهـاي عقلـی مـیباشـند،
هنگامی قابل قبول است که عقل جزئی انسان مستقالً و بدون راهنمايی شرع نتواند بـه
 - ۸االقتصاد الهادي الی سبیل االرشاد ،صفحۀ  ،۸۱۱منشورات جامعۀ چهلستون تهران.
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در

مصالح و مفاسد افعال و کردارهاي انفرادي و جمعی مقدورات خود پی بـرده و

صريحاً شناسايی کند .در اين صورت است که فرامین شرعی الطافی به شمار میرونـد
که در جهت شناختهاي عقل ،نقش راه گشايی و تليید را ايفا میکنند و در حقیقـت
وظیفۀ اجرا و انجام تشخیصات عقل را به عهده میگیرند .امـا در مـواردي کـه عقـل
اصالتاً هیچ گونه تشخیص مثبت يا منفی پیرامون مصلحت و مفسـدۀ امـري از امـور را
ندارد ،در اين هنگام احکام شرعیه تکالیف مستقلی خواهنـد بـود کـه مکلفـین را بـه
اطاعت تمکین و قادر مینمايند و بدينجهت کـه ايـنگونـه تکـالیف شـرعیه خـود
تمکینکنندۀ اطاعت خود میباشند ديگر الطافی در شناختههـاي عقـل نخواهنـد بـود.
عبادات همه از اين قبیلند که بدون تکلیف و امر شرعی اطاعـت و امتثالشـان ممکـن
نیست زيرا که در عبادات قصد امر و قربت معتبر است و بدون امر شرعی ايـن قصـد
امکانپذير نیست.
نکتۀ ديگري که بايد در تفسیر قاعدۀ لطف افزود اين است که در حوزه افعـال و
گفتارها و کردارهاي اختیاري مکلفین مصالح و مفاسد و پیامدهاي نیك و بدي نهفتـه
است که شناخت آنها اصالتاً به عهدۀ عقل عملی است اما چون عقول جزئیه آنها احاطه
کامل به تمام اين مصالح و مفاسد ندارد و يا بر اثر شیداگريها و انگیزههـاي حیـوانی
که در نهاد زيست طبیعی همۀ انسانها نقش تعیینکننده ايفا میکننـد ،شـناختهـاي
عقالنی تحتالشعاع اين انگیزههاي نابکار قرار میگیرند ،تکالیف شرعیهاي از رهگـذر
لطف الزم و ضروري است تا راه و رسم عقل را با پشتیبانی خود هرچه بیشتر روشـن
سازد و انسان را از عوامل فساد و ناروايی برهاند .بر اساس اين تفسیر معنـاي حقیقـی
قاعدۀ لطف اين خواهد بود که شريعت راهنماي راستینی به سوي خردمندي و کامیابی
و نیکبختی خردمندانه می باشد و نقش اساسی آن اين است که انسانها را با آموزش و
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تعلیمات الهی خود به رشد و تکامل عقالنی برساند تا آنان بـه درسـتی راه رسـتگاري
خود را شناخته و از روي تعقل رسم خردمندي را پیش گیرند.
پس در حقیقت براساس قاعدۀ لطف تکالیف و فرامین شـرعیه طـرق و شـوارع
اطمینان بخشی براي وصول به آموختههاي عقلی (عقل عملی) شمرده میشوند تـا کـه
انسان ها در زندگی فردي و اجتماعی خود به هوش باشند و تحت تـلثیر انگیـزههـاي
طبیعی حیوانی خود از راه و رسم خردمندي تجاوز نکنند .در قرآن کريم نیز بـه ايـن
ايدۀ قاعدۀ لطف اشارت گرديده است:
لقد انز لنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیـزان لیقـوم النـاس بالقسـط.
(سورۀ حديد /آيۀ )۱۱
ترجمه
ما رسوالن خود را همراه با نشانه هاي گويا فرستاديم ،و با آنان کتـاب و میـزان
همراه کرديم؛ باشد که مردم خود به عدل و داد قیام کنند.
همانگونه که به طور وضوح از اين آيۀ مبارکه برمیآيد ،فرستادن رسـوالن تنهـا
به خاطر تعلیم و آموزش عالی عدالت است تا مردم از اين آيات بینات و رهنمودهـاي
کتبی و دستيازي به معیارها و میزانهاي راستین شاهین عدالت آگاهی و تعقل خـود
را سرشار سازند؛ آنگاه خود به عدل و داد ،قیام آگاهانه نمايند .بنابر اين خوب معلـوم
می شود قیام به عدل و اجراي عدالت و انتظامات که دقیقاً بـه معنـاي برقـراري يـك
حکومت مسئول براي تدبیر امور مملکتی است ،به عهدۀ خود مردمـان واگـذار شـده
است و وظیفۀ اجرايی آن در شلن و مقام و منزلت رفیع اين رهبران الهی نیست .زيـرا
مرحلۀ اجراي تکالیف عدل که همان سیاست و تدبیر امور و آيین کشـورداري اسـت
مطلبی نیست که بتوان از تحلیل و تجزيۀ ماهیت نبوت و امامت به دسـت آورد يـا از
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لوازم ذاتی آنها استنباط نمود .آنچه که قاعدۀ لطف در مورد نبـوت و امامـت بـه مـا
می فهماند و قرآن کريم نیز گواهی میدهد اين است که پیـامبران و امامـان معلمـان
عدل و داد عقالنی میباشند تا مردم را با آموزش عالی خود به رشد و تکامـل عقالنـی
برسانند تا در پرتو اين رشد عقالنی ،مردم بتوانند مسئولیتهاي خود را به خوبی در
نموده و به وظايف خود قام و اقدام نمايند .اما اينکه پیامبران عـالوه بـر مقـام تعلـیم،
وظیفۀ اجراي عدالت و کشورداري را نیز لزوماً به عهده داشته باشند و اين مقام جزئـی
از مقام نبوت عامه محسوب گردد ،نه از محتواي قاعدۀ لطف استفاده میشـود و نـه از
مدلول مطابقی ،تضمنّی ،يا التزامی داليل ديگر نبوت و امامت.
عالوه بر اين ،حکومت و تدبیر امور مملکتی که عبارت از تمشیت امور روزمـره
مردم و نظام اقتصادي و امنیتی آنها است ،همه از شاخههاي عقل عملی و از موضوعات
جزئیه و متغیراتی به شمار میروند که پیوسته در حال نوسان و دگرگونی میباشـند و
اين نوسانها و دگرگونیهايی که در موضوعات حسی و تجربی دائما اتفاق مـیافتـد،
قهراً وضع و رابطه آنها را با کلیات و فرامین وحی الهی متفاوت میسـازد و تشـخیص
صحیح موضوعات تجربی تنها به عهدۀ خود مردم است و تا آنها به خوبی موضوعی را
تشخیص ندهند ،احکام کلیه شرع فعلیت و حاکمیت نخواهند يافت و با وضع موجـود
انطباق پیدا نخواهند کرد .پس اين خود مردمند که پس از رهنمون شدن به تعالیم عالیۀ
انبیا و شناخت تجربی موضوعات جزئیه در راستاي عمل و اجرا ،قیام بـه امـر عـدالت
کنند و وظیفۀ شرعی و عقلی خود را ايفا نمايند ،و نظام حکومتی و کشورداري را بـه
همان گونه که مقتضاي وضع جغرافیايی ـ سیاسی است و متناسب با همسايگان اسـت
عادالنه برپا دارند .به همان گونه که اين خود اعضاي خانواده اند که بايد طرح زنـدگی
خود را با امکانات اقتصادي مخصوص به خود تطبی نموده و با تدبیر و عقـل عملـی
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که راه گشاي هر عمل انسانی است ،اين طرح را به موقع اجرا و عمل گذارند .و هرگز
در شلن و مقام رفیع انبیا و مرسلین نیسـت کـه جـز يـك سلسـله احکـام کلـی يـا
راهنمايی هاي اخالقی پیرامون مناسبات خانه و خانواده و رابطۀ پـدري و فرزنـدي يـا
رابطۀ زناشويی در مسائل جزئی اقتصاد و تدبیر منزل مداخله نمايند .در يك کالم ،تمام
اين امور که دربارۀ تدبیر منزل يا سیاست مدن و آيین کشـورداري بیـان گرديـد ،از
موضوعات و رخدادهاي فرعیه اند که شلن انبیا و مرسلین و امامان و بـه طريـ اولـی
نمايندگان خصوصی و عمومی ايشان نیست که مداخله و تعیین موضوع نماينـد .هـیچ
عقلی باور نخواهد کرد که پیامبران براي اين از سوي خدا فرستاده شـدهانـد کـه بـه
مردمان بگويند که امروز چنین کنید و فردا چنان يا چگونه از خیابانها عبور کنید که
تصادفی اتفاق نیفتد و يا در چه نقطهاي از معابر عمومی چراغ قرمز نصب کنید يا چـه
تمهیداتی در خانۀ خود به کار بريد که از دستبرد دزدان در امان باشید يا چـه اسـلحۀ
سبك يا سنگین را تهیه کنید که از يورشهاي بـرونمـرزي جلـوگیري و از امنیـت
کشور دفاع نمايید ...اما تمام اينها از وظايف حکومت و آيین کشورداري است که به
عنوان وکالت از سوي شهروندان خود ايشان و کشور مملـو

ايشـان را بـا اجـراي

تصمیمات بجا و به موقع خود در اين رخدادها از گزند آسیبهـاي ممکنـه مصـونیت
بخشد.
از تمام اين مطالب و آيات و بینات که آشکارا بر تفاوت و تفرقه میان وظـايف
نبوت و امامت از يك سوي و امور سیاسی و کشورداري از سوي ديگر داللت دارنـد
که بگذريم ،به يك نکتۀ مهم کالمی و اخالفی برخورد میکنیم کـه تناسـب معادلـه
میان پیامبري يا امامت و سیاست را به کلی بر هم زده و يك رابطۀ ديگر کـه رابطـه
میان دو خط متوازي است ،فیمابین تئوريهاي اين دو مقام تعیین میکند؛ هرچند کـه
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در عمل ممکن است اين هر دو مقام احیاناً هماهنگ يکديگر تحق يابند .زيرا نبـوت
و رسالت که به معناي ابالغ و تعلیم ارادت تشريعی و نظام قانونگذاري الهی بـه مـردم
است اگر توأم با وظیفه اجرا و مسئولیت تحق اين فرامین آن هـم بـا قـوه قهريـه از
سوي هیئت حاکمه بوده باشد ،ديگر مسئولیتی براي مکلفین تصور نخواهد شـد .تمـام
مسئولیتهاي تعلیم و اجرا به عهده خود پیامبران خواهد بود و اصل مسئولیت مکلفـین
در تکالیف و وظايف شرعیه خود منتفی خواهد گرديد و بـا انتفـاء اصـل مسـئولیت،
تکالیف و اوامر و نواهی شرع نیز بالاثر و عقیم خواهند ماند و مسئله عقـاب و ثـواب
نیز به تعطیل خواهد گرايید .زيرا همانگونه که گفته شد ،معنی ارادۀ تشريعی تحريك
و ترغیب مکلفین به انجام عمل مطلوب از روي اشتیاق و اختیار خود ايشـان اسـت و
الزم قطعی آن هم اين است که هیچگونه جبر و نیروي اجرايی خارج از اراده و اشتیاق
نبايد در کار تکلیف دخالت داشته باشد .تنها نیروي تعهد و التزام اخالقـی و عقاليـی
است که اشتیاق مکلفین را به انجام عمل مطلوب برمیانگیزد .امر به معروف و نهـی از
منکر هم نمی تواند از حدود يك هشدار يا تذکر و تنبه فراتر تفسیر گردد .چرا که امر
به معروف به هیچ وجه داللتی بر اجراي عمل معروف از سوي عوامل خارج از اختیـار
شخص مسئول ندارد .چنانکه نهی از منکر داللتی بر اجرا و جلوگیري عملـی از وقـوع
منکرات نمیتواند داشته باشد.
آي ات بینات قرآن کريم نیز صراحتاً مرز وظايف انبیـا عظـام را تبـین و تعیـین
فرموده و در جمالت گاهی حصر و گاهی مثبت و گاهی منفی همچون« :و مـا علـی
الرسول اال البالغ»« ،و انما انت مذکر» و «فذکر» و «لست علیهم بمصـیطر» ،و «مـا
انت علیهم بجبار» و «فذکر بالقرآن من يخاف وعید» .رابطـه بسـیار ظريـ وحـی و
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نبوت با مردم را چنان اعالم و تکرار نموده است که هیچ جاي شبه و ترديدي در میان
نیايد.
اما اينکه از سوي ديگر مشاهده میکنیم بعضی از پیامبران سلف و علیالخصـوص
پیامبر عظیم الشلن اسالم حضرت ختمی مرتبت صلیاهلل علیه و آله و سلم عالوه بر مقام
واالي پیامبري عهده دار امور سیاسی و کشـورداري نیـز بـوده انـد ،و حضـرت علـی
علیه السالم نیز عالوه بر مقام امامت و اليت کلیه الهیه که تنها از سوي خدا و به وسیلۀ
وحی فرجام پذيرفته بود در يك برهه از زمان از طري بیعت و انتخاب مردم به مقـام
سیاسی به همان دلیل که از سوي مردم وارد بر مقام پیشین الهی آنها شده و به مناسبت
ضرورت هاي زمان و مکان بدون آنکه خود درصدد باشند اين مقام بـه آنـان عرضـه
گرديده ،به همان جهت نمی توانند جزئی از وحی الهی محسوب باشند .تنهـا در يـك
فرصت هاي خاصی هنگامی که مردم سرزمینی به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتمـاعی
رسیده اند و تشخیص می دهند که پیامبر و امام عالوه بر رهبري دينی رهبري سیاسی و
آيین کشورداري را نیز بهتر و شايستهتر از ديگران از عهده برمیآيند و هیچ کس جز
ايشان بر جزئیات امور و رويدادهاي روزمره شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از
سوي ديگر ،کسی مانند ايشان از هوا و هوس و خواسـتههـاي فـردي و انگیـزههـاي
خودکامگی مبرا و برکنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خل را بـه
سوي آن می خوانند .بدين جهت عقل عملی اينگونه جامعۀ پیشرفتهاي را بـه انتخـاب
اصلح و احسن رهنمون میسازد .آري تنها در فصول کوتاهی از تاريخ ديده مـیشـود
که مردم سرزمینی رشد وبلوغ يافته موف میشوند که به حکومت ايدهآل خود دسـت
يابند.
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اما اين موفقیت که همیشه موقت و ناپايدار بوده است و در عین اينکـه الگـو و
سرخطی براي تکامل و حرکت به سوي يك عدالت گستردۀ جهانی و پايـدار قلمـداد
شده و میشود ،دربردارندۀ يك سلسله پیامدهاي نارواي تاريخی نیز بوده و مـیباشـد.
اسفانگیزترين اين پیامدها ،حکومتهاي مذهبی خلفاي بنیامیه و بنیعباس است کـه
با تظاهر به جانشینی پیامبر اکرم از هیچ فس و فجور و اسـراف و تبـذير و عـیش و
نوشی دريغ نداشته و در راه حفظ قدرت خود از هیچ جنايتی فروگذاري نمـینمودنـد.
تاريخ اسالم هیچگاه سیاهکاريهاي آنها را زير چهرۀ اسـالم فرامـوش نخواهـد کـرد.
برخی از رهبران مذهبی نیز در گوشه و کنار جهان ديده شدهاند کـه از مقـام و نفـوذ
دينی خود سوءاستفاده کرده و با به دست آوردن زمام سیاسـی کشـور و بـه آرزوي
تلمین قدرت فردي بیشتر ،ملتها را به خا

و خون کشیدهاند و پیر و جوان و حتـی

اطفال نابالغ را به خاطر ارضا انگیزه و عش کافر کیش به قدرت ،روانۀ صحنۀ جنـگ
و ديار نیستی کردهاند.
باري ،مقصود اصلی از نگارش اين مطالب تلخ و شیرين اين است که خوب مدلّل
و واضح گردد که نبوت و امامت اصوالً با هر نوع از انواع حکومتها و رهبـريهـاي
سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچكترين چیـزي کـه
بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود ،برخورد نمیشود .بلکه تفـاوت میـان
اين دو ،تفاوت میان امور الهی و امور خلقی و مردمی است ،چرا که آن يکـی از علـم
فعلی عنايی ربوبی برخاسته و از طري وحی تحقـ عینـی و تجربـی مـیيابـد ،و آن
ديگري صرفاً يك پديدۀ مردمی است که از نهـاد خواسـتۀ مـردم وجـود اعتبـاري و
قراردادي پیدا می کند ،آن يکی از ابديت و ازلیت علم عنايی ربوبی برخوردار است ،و
آن ديگري زايیدۀ طبیعی از ترکیب آراي نااستوار و تشخیصات متغیر و جـدالانگیـز
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مردم ،آن يکی به هیچ رويی قابل تجاوز و دسـتيـابی فرصـتطلبـان و سـودجويی
نابکاران نیست ،و آن ديگري همچون توپ فوتبالی است که در پیش پاي بـازيگران
دائماً در چرخش و گردش است و با گرايشهاي شیداگرانۀ خود به سـوي ايـن و آن
آشکارا نشان میدهد که در حقیقت اوست که بـازيگران خـود را بـه وعـدۀ کـاذب
پیروزي به بازي میگیرد ،نه بازيگران او را.
در پايان مقال الزم است بدين نکته متذکر شويم که آنچه در اين نوشتار به طـور
کلی و در اين فصل و فصول ديگر به رشتۀ تحرير آمده و میآيد ،چه در اصول و چـه
در فروع و چه در مسائل اخالقی و اجتمـاعی و چـه در مسـائل شـرعی ،کـالً نتیجـه
بررسی هاي اجتهادي و منطقی و فلسفی خود اين نگارنده است .لذا اين مطالب عمومـاً
در سطح تئوريك و نظريات اجتهادي کلی است و هیچ نظري به شخص يا اشـخاص و
يا اوضاع سیاسی موجود در زمان و مکان خاصی نیست و اگر احیاناً از نظام مخصوصی
انتقاد شده و میشود ،آن هم از نقطهنظر منطقی و تئوري است و هیچ نظر بـه وقـايع و
رخدادهاي تاريخی نیست .زيرا شلن فلسفه ورود و بحث در جزئیات نیست و پیوسـته
در سطح کلیات به جزئیات میانديشد .از اينهـا هـم کـه بگـذريم ،فايـدۀ ايـنگونـه
نقادي هاي تئوريك اين است که زشتیها و زيبايیها و خوبیها و بديهـاي نظامـات
گوناگون کشورداري را روي دايرۀ بحث و بررسی قرار داده و اشخاصی را که انگیـزۀ
زمامداري و رهبري سیاسی را در سر می پروراند به عیوب و نواقصی که در راه و رسم
خود انتخاب کرده اند ،متوجه و هوشیار می سازد تا شايد براي پاکسازي اين عیوب که
از عناصر براندازي و نگونساري وي و تمام نظام او محسوبند ،چـارۀ خردمندانـهتـري
بینديشد.
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علم عنائی به نظام احسن
والکــل مــن نظامــه الکیــانی
ينشــاء مــن نشــامه الربــانی
حکیم سبزواري
همتاي فلسفی قاعدۀ لطف ،و به نظر نگارندۀ اين نوشتار ،فلسفۀ وجودي اين قاعده
که در علم الکالم به صورت يك اصل موضوعی مورد استناد واقع شـده ،تئـوري علـم
عنائی ربوبی به نظام احسن هستی است که فالسفه براي علـم حـ تعـالی بـه جهـان
آفرينش قائل شدهاند .بر اساس اين تئوري ،مبدأ هستی کمال مطل است که کاملتـر
از کمال مطل کمالی قابل تصور نیست ۸.فرض بر اين است که کمال مطل به همان
دلیل که از هر چهت از جهات کمالی مطل است از جهت علم و عش به ذات خـود
نیز مطل میباشد .علم و عش به ذاتش نیز مستلزم و علت علم و عش به لوازم ذاتش
میگردد .و همین ع لم و عش او به لوازم ذات که از علم و عشـ بـه ذات اکمـل و
اجمل او نشلت میگیرد .نظام احسن کل ماسوي ذات را به عرصۀ ظهور میآورد .پس
نظام احسن هستی معلومی است که مسبوق به علم ساب میباشـد و علـم عـین معلـوم
نیست و نمیباشد و احسنیت نظام نیز به خاطر احسنیت و اکملیت ذاتی است کـه بـر
اين نظام سايۀ علّیت و قیومیت افکنده است.
۸

 -جملۀ« :خدا آن موجودي است که کاملتر و بزرگ تر ،از او قابل تصور نیست ».مقدمۀ اصلی دلیل

وجودي  Ontological Argumentسنت انسلم  St. Anselmاست که مانند برهان صديقین حکماي
اسالمی تنها از طري نظر در مفهوم بسیط هستی وجود حقیقی واجبالوجود را ثابت میکند و هیچ نیازي
به مشاهدۀ آيات آفاقی و انفسی و يا سلسله علل و معلوالت ندارد .و در حقیقت ،برهان انسلم نیز برهانی
است که از وجود تصوري و شرحاللفظ هستی خدا به هستی حقیقی و وجود تصديقی خدا رهنمون میگردد.
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اين علم ساب را علم عنائی و يا نظام ربانی گويند و نظام احسـن هسـتی را کـه
معلوم به اين علم است ،نظام هستی يا نظام تکوين نامیدهاند.
به طوري که مشاهده شد ،اين علم عنائی که از سوي حکماي مشـائین و پیـروان
فلسفۀ ارسطويی طرح و تبیین شده داراي اين خصوصیات است :اوالً همـانگونـه کـه
طرفداران اين نظريه گفتهاند ،علم عنائی صورتهاي علمیه میباشند که در ذات بـاري
تعالی حلول و انفعالی در ذات مقدس ح تعالی ايجاد نکند گفتهاند که صـور مرتسـمه
قیام صدوري به ذات واجب الوجود دارند نه قیام حلولی و انفعالی ،ثانیاً ،صـورتهـاي
ارتسامی علمی که علم عنائی ربوبی شمرده میشوند همان گونه که مغاير و سـاب بـر
معلومات حقیقی میباشند ،به همانگونه الح و مغاير ،به معنی زايد ،بر ذات بیهمتاي
او به شمار میروند .ثالثاً ،صورتهاي علمیه در لوح علم عنائی ربوبی همه از ردۀ علوم
ارتسامی فعلی قلمداد می شوند و از گروه علوم انفعالی نمیباشند .معنی علـوم فعلـی در
اين زمینه اين است که علم علت و موجب هستی حقیقی و عینی معلوم است نه معلـوم
علت علم .اما علوم ارتسامی که در لوح نفس انسان به وجود میآيد ،همه از نوع علـوم
انفعالی محسوبند و ذهن گیرنده صورتهاي علمی معلومات است نه دهنده .بـه همـین
جهت که ارتسام در نظام ربانی صدوري و فعلی است ،فاعلیـت بـاريتعـالی در نظـام
هستی کیانی ايجابی است و او نسبت به نظام کل فاعل موجب (به کسر ج) است نـه
فاعل موجب (به فتح ج).
اين نظام ربانی يا علم عنائی است که مبدأ نظام وجـود تکـوينی و نظـام وجـود
تشريعی الهی میباشد .و هر دو نظام تکوين و تشريع چون از نظام ربانی و علم عنـائی
ح تعالی صادر می گردند ،همچون مبدأ صدور خود احسن و اکمل نظامـات ممکنـه
توصیف میشوند تا جايی که کاملتر و زيباتر از آن ممکنالوجود نیسـت يـا برتـر و
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باالتر از آن را نمی توان تصور نمود ،زيرا که مبدأ اصلی و نهايی نظـام ذات کمـال و
جمال مطلقی است که برتر و کامل تر از وي را نمیتوان تصور کرد .حال بايد بـدين
نکته متوجه بود که بر اساس تقسیم وجود به وجود مقدور و وجود غیرمقـدور ،نظـام
احسن هستی قهراً از اين دوگونگی برخوردار است .لذا بايد گفت کـه نظـام احسـن
جهان هستی به دو گونه قابل تقسیم است :نظام احسن تکوينی که حقاي هستیهـاي
نامقدور را در بر می گیرد و نظام احسن تشريع که به هسـتیهـاي مقـدور انسـانهـا
اختصاص دارد .خداوند نظام احسن تشريع خود را از طري وحی بـه انبیـا و مرسـلین
ارائه و تعلیم میدهد ،بديننه که اين انسـانهـاي کامـل و پیراسـته از تـاريکیهـا و
کدورت هاي طبیعت و آراسته به صفات خداگونۀ جمال و کمال الهی چنـان تعـالی و
عروج میگیرند که با نظام ربانی و علم عنائی ح همگونگی و اتحاد میيابند و آنچـه
را که در اين لوح علم و نظام ربانی از تشريع و تکوين به اندازۀ توان و درجات علو و
همگونگی خود آموختهاند ،به مردم خود می آموزند و خل را به ارادات تشريعی خـدا
که وظايف و تکالیف مردمان است آگاه میسازند .بنابر اين ،معنی نبـوت در سیسـتم
علم عنائی ح تعالی اين است که پیامبر به وسیلۀ وحی از نظام تشـريع خداونـد کـه
عبارت از ارادات تشريعی و احکام و تکالیف الهی براي مردمان است آگاهی يافتـه و
آنها را بر مردمان بازگو میکنند .همین که مردمان از طري پیـامبران و امامـان بـر
تکالیف خود وقوف يافتند ،وظیفۀ عقلیۀ آنـان امتثـال و اجـراي وظـايف و احکـام
تشريعی الهی امري عقلی است و تنها عقل عملی مردم است که آنها را از روي رضا و
رغبت به امتثال و اطاعت اوامر و نواهی شرع وادار میکند و به هیچ وجه نیز نمیتواند
در اجرايیات تکالیف خود نقشی ايفا کند يا احکام و تکالیفی را وضع و تشريع نمايد.
زيرا اگر قرار باشد که شرع براي اجرا و امتثال احکام و تکالیف شـرعیۀ خـود يـك
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نظام تشريعی ديگري داشته باشد ،داستان قانونگذاري و نظام تشريعی الهی بـه درازاي
نامتناهی کشیده خواهد شد .عالوه بر اين ،اگر اجراي احکام نیز مانند خود احکـام بـه
عهدۀ شرع باشد ديگر مسئولیتی براي مکلفین نخواهد بود و تکلیف معنی پیدا نخواهـد
کرد؛ چرا که همان گونه گفته شـد ،تکلیـف بـه معنـی ارادۀ تشـريعی اسـت و ارادۀ
تشريعی هم اين است که مقام قانونگذاري اراده کرده است که مکلفین از روي در
ماليم خود اراده کنند که عمل مطلوب را انجام دهنـد .لـذا هرگونـه جبـر و تحمیـل
برخالف حقیقت و ماهیت ارادۀ تشريعی خواهد بود و مسئولیت و اسـتحقاق ثـواب و
عقاب و هرگونه پاداش را بر عمل مکلفین منتفی خواهد ساخت.
بر اساس همین نظريۀ اجتهادي واقعیت امر به معروف و نهـی از منکـر نیـز بـه
خوبی روشن می شود بدين قرار که اگر مقصود از معـروف و منکـر اوامـر و نـواهی
شرعی است که از سوي شرع انور وضع و قانونمندي يافته است ،پس ديگـر امـر بـه
اجراي اين اوامر و نهی از ارتکاب ايـن نـواهی قابـل وضـع و تشـريع و قانونمنـدي
جداگانه اي نخواهد بود زيرا هرگونه وضع و تشريع در اجرا مستلزم تسلسل در وضع و
تشريع میباشد و اين تسلسل هم از نوع تسلسل محال است که هیچ راهی براي امکـان
آن در میان نیست .لذا بايد گفت که وجوب امر به معـروف و نهـی از منکـر ماننـد
وجوب اطاعت از فرامین شرع يك وجوب عقلی است و تلکیدات شارع نیز روي آن
از يك روش ارشادي و هشداري به امر عقلی تجاوز نخواهد کرد و هیچگونه ابتکار و
تشريعی در کار نیست.
عالوه بر اين ،آنچه که عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» به ما مـیفهمانـد
تنها امر يعنی طلب لفظی انشائی فعل مطلوب و نهی به معنی طلب انشائی تر

منهـی

عنه است و طلب انشائی به هیچ وجه به معنی اجراي ملمور به و بازداشت از منهی عنه
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آن هم به وسیلۀ قواي قهريه که خارج از مقدورات مکلفین است ،نیست .طلب انشائی
فعل و طلب انشائی تر

ادامه و تلکید همان امر و نهی شرعی نخستین است و چـون

اوامر و نواهی اولیۀ شرع با اطالق لحاظی خود نمی توانند ناظر به مقام اجرا و امتثـال و
عصیان خود باشد .لذا اين مقصود را به اطالق ذاتی خود کـه همـان حکـم عقـل بـه
اطاعت و امتثال است ،واگذار می کند و حکم عقل هم جز همان ادامه و تلکید امـر و
نهی شرعی نخستین نیست و گفته شد که امر و نهی شرعی نیز از قلمرو طلـب لفظـی
انشائی تجاوز نمیکند .اما اينکه ديده شده و میشـود کـه در برخـی کشـورهاي بـه
اصطالح اسالمی بخشی از قواي مسلح انتظامی خود را به عنوان نهاد امر بـه معـروف و
نهی از منکر به سوي شهروندان بیدفاع خود بسیج کرده و آنچه را که مـیخواهنـد و
می توانند ،از انواع شکنجه و عذاب بر آنها روا و اجرا میکنند ،اين بـه هـیچ وجـه در
شلن واقعیت امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه به جاي عنوان امر به معروف و
نهی از منکر بايد «اجراي معروف و بازداشت از منکرات» نامیده شود که به هیچ وجه
در ابواب فقه و در زبان کتاب و سنت اينچنین عنـوانی بـه چشـم هـیچ پژوهنـده و
کاوندهاي نمیآيد .بنابر اين ،با نبود هیچ مدر

و پیشینۀ اسـالمی ،بـراي ايـنگونـه

اعمال جز «بدعت و نوآوري در دين» نمیتوان نامی جستجو کرد.
شگفتی در اينجا است که افرادي که مدعی فقاهت و رهبري در فتوي میباشـند،
اين صحنه ها را در پیش چشم مینگرند و با بی تفـاوتی و احیانـاً بـا تليیـد و اظهـار
هماهنگی از آن میگذرند .و اين خود به منظور حفظ مقام و استفاده از فرصت نیست.
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جامعة اسالمی و جوامع دمکراتیك
 -۸اينکه در اين فصل به جـاي مقايسـۀ حکومـت اسـالمی بـا حکومـتهـاي
دمکراسی ،سخن از دو گونه جامعه به میان میآوريم تنها بـه خـاطر ايـن اسـت کـه
حکومت يا دولت يا الفاظی که مرادف با آنهاست ضرورتاً مشتمل بـر معنـايی اسـت
که بايد بر يك محدودۀ خاص ژئوپلتیك به کار گرفته شود ،در صورتی کـه اسـالم
يك دين گستردۀ الهی است که براي راهنمايی تمام انسان ها و در تمـام زمـانهـاي
نامتناهی و تمام مکانهاي جغرافیايی به طور مسـاوي و جاويـدان از سـوي خـدا بـه
حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) نازل گرديده و نمیتـوان اختصاصـی بـه
يك محدودۀ جغرافیايی ـ سیاسی داشته باشد و به عبارت ديگر حکومت به اصـطالح
سیاسی خود ،با ماهیت دين مبین اسالم که وحی جاودانۀ الهی اسـت ،مباينـت دارد .و
اگر ديدهايم که پیامبر عظیم الشلن اسالم در سرآغاز تاريخ ظهور اين آيـین مبـین بـه
تشکیل حکومت در نقطه مرکزي نزول وحی پرداختند ،تنها به خاطر ايـن بـوده کـه
مهبط وحی و پايگاه آغازين اين پیام الهی میبايد از هرگونـه پلیـديهـاي شـر

و

جاهلیت پاکسازي و منزه گردد و هرگز منظور اين نبوده ات کـه يـك مـرز و بـوم
جغرافیايی ـ سیاسی خاصی به عنوان حکومت براي کشور اسالمی تعیین کرده و براي
بهزيستی و همزيستی مسالمتآمیز آن بکوشد و آن را از گزند تجـاوزات خـارجی و
بیقراريهاي داخلی آرام و محفوظ نگاه دارد .ارائه و تجسم عینی يك الگوي اخالقـی
براي جوامع انسانی ،کامالً از تشکیل حکومت و آيین کشورداري و پاسداري از منافع
و مصالح اقتصادي و اجتماعی شـهروندان جـدا و متفـاوت اسـت .بنـابر ايـن هـیچ
پژوهنده اي در فلسفۀ سیاسی را نشايد که جامعه يا مدينۀ فاضله پیامبر اسالم را در عداد
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حکومت هاي ديگر به شمار آورده و از رهبر آن به عنوان يك رهبر کشور و ملی ياد
نمايد.
با تمام اين احوال ،همانگونه که مشاهده کرديم ،همین مقام رهبري اجتمـاعی و
سیاسی و اخالقی که پیامبر اسالم ،به خاطر تحکیم نخستین پايگاه پیام آسـمانی خـود
پذيرفتند ،نخست از طري انتخاب و بیعت مردم به وقوع پیوسته و سپس ايـن بیعـت
مردمی از سوي خداوند توشیح و مورد رضايت قرار گرفته است .همان گونـه کـه از
آيۀ مبارکه :لقد رضی اهلل عن المؤمنین ازيبا يعونك تحت الشجره ،۸استفاده مـیشـود،
چنان نیست که اين رهبري سیاسی پیامبر ،بخشی از ملموريت و رسالت پیامبر اکـرم
صلی اهلل علیه و آله شمرده شود و اين خود بهترين نشانۀ آنست که نه تنها حکومت و
آيین کشورداري از حوزۀ رسالت و پیامبري خارج میباشد ،بلکـه مقـام زمامـداري و
رهبري سیاسی پیامبر تا آنجا که مربوط به اجرايیات و دسـتورات عملـی و انتظـامی
روزمرۀ مردم بوده ،از طري انتخاب و مبايعت مردم به وجود آمده و در زمـرۀ وحـی
الهی به حساب نیامده است .آيۀ مبارکۀ :و امرهم شوري بینهم ،نیز داللـت بـر همـین
واقعیت دارد که آنچه مربوط به همزيستی مسالمتآمیز با همسايگان و اقتصـاد آنهـا
در خانۀ بزرگ ايشان که کشور است ،بايد به خودشان واگذار شود و اگر در مصـاف
اين امور و حوادثِ مردمی ،برخوردي با اوامر و نواهی شريعت روي دهـد ،مسـئولیت
آن با خود مردم خواهد بود و پیامبر را نشايد که اوامر و نواهی الهی را با زور و اجبار
به دست مردم اجرا نمايد؛ زير اجبار جسمانی و اجراي عمل با زور بـه وسـیلۀ قـواي
اجرايی مخالف با اصل عقالنی مسئولیت مکلفین است و بـه همـین اصـل مسـئولیت
عقالنی ،در قرآن مجید به پیغمبر اکرم از سوي خدا هشدار داده شده ،بدين قرار:
 - ۸سورۀ فتح ،آيه ۸۱
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«فذکر انما انت مذکر ،لست علیهم بمصیطر» ۸يعنی وظیفۀ پیامبر ،تذکر و هشدار
دادن است ،تع اعمال قدرت و سلطنت (واليت) .آيات ديگري در قرآن کريم وجـود
دارد که وظیفۀ پیامبر را در ابالغ و آموزش اوامر و نواهی الهی ،بسـنده مـیکنـد؛ از
قبیل« :و ما علی الرسول البالغ» .در فصل هاي آينده اين آيات به مناسبتهاي مختلف
خواهد آمد .شگفت اينجاست ،فقیهانی که سعی می کنند واليت مطلقۀ خود را بر مردم
مسلمان از طري بعضی رواياتی که در خصوص ح قضا و داوري در دعاوي و فصل
خصومات آمده است ،تحمیل نمايند ،اين آيات بینات را اصالً مـورد رسـیدگی قـرار
ندادهاند تا چه رسد به اينکه پاسخی براي آن ارائه دهند.
منظور از تمام مطالبی که در باال ذکر شد ،اين است که صريحاً روشن گردد کـه
اوالً حکومت ،دولت و آيین کشورداري به اصـطالح سیاسـی کـه عبـارت از اراده و
تدبیر يك محدودۀ ژئوپلتیك است به هیچ وجه قابل انطباق به يـك جامعـۀ اسـالمی
نیست و نمیتوان وجه تشابهی از نقطهنظر اصول و فلسفۀ سیاسی میان ايـن دو پديـده
ترسیم و آنها را با يکديگر مقايسه نمود و ثانیاً حکومت برخی از پیـامبران بخشـی از
رسالت عمومی آنها نبوده است.
 -۱روش تحقی براي يك پژوهشگر اسالمی اين نیسـت کـه در رويـارويی بـا
تئوري هاي مدرن و مورد قبول دنیاي جديد مانند نظام دموکراسی يا سوسیالیسم ،اسالم
را در موضع دفاع قرار داده و از کم و کاستیهايی که تئوريسینهاي جديد بـه اسـالم

 - ۸سورۀ غاشیه ،آيۀ  ،۱۷مصیطر با سین «مسیطر» هم آمده است و هر دو به معناي سیطره و سلطنت دارنده
است و به معناي همان واليتی است که برخی از فقیهان در اين يك قرن و نیم اخیر با داليل ناموزون و
مغالطات لفظی براي خود ادعا میکنند و اين در حالی است که مصرحات قرآن مجید اينگونه واليت را از
پیامبر اکرم (ص) هم اکیداً نفی میکند.
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نسبت میدهند دغاع کرده و به نظر خود ثابت کند که نظر اسالم همـان چیـز ،بلکـه
باالتر از آن چیزي است که در صندوقچه رمز اين تئوريها نهفتـه اسـت .زيـرا ايـن
روش چیزي جز تسلیم بدون قید و شرط به راه و رسم مخالف نیست و آن دفاعیـهاي
هم که پس از اين تسلیم از سوي به اصطالح اسالمشناسان ارائه میشود ،ارزشـی جـز
عذر تقصیرخواهی ۸و توجیه ناموجه در بر نخواهد داشت.
باز هم بايد گفت روش پژوهشگرانه اين نیست که دست به يك نـوآوريهـاي
خیال انگیز زده و با يك کوشش نافرجام در ذهنیت نامعقوالنۀ خود ثابـت کنـیم کـه
اساساً اسالم و دمکراسی نه تنها در عمل قرين يکديگرند بلکه از يك معادلۀ رياضـی

۱

يا از يك تعريف جامع و مانع منطقی برخوردارند که گويی از يـك اصـل و نسـب
فکري به وجود آمدهاند .معلوم است که اين روش نیز مانند روش پیشین محکـوم بـه
بیخردي و فرومايگی فرهنگی خواهد بود.
تنها روش تحقی متديك منطقی اين است که شاهین عدالت داوري را در نقطـۀ
میانگین ترازوي پژوهشگرانۀ خود ترسیم نموده و از هرگونه جانبداري و نوسانهـاي
ذهنی به اين سو و آن سو بپرهیزيم؛ آنگاه به محاسبه و داوري میان دو عینیت متغـاير
که در دو کفۀ متوازي قرار دارنـد بنشـینیم .در ايـن هنگـام اسـت کـه مـیتـوانیم
نقطه نظرهاي بنیادين اسالم را که در شکل گیري تاريخی جوامع انسانی دخالت مستقیم
دارند در يك کفه ،و راه رسم هر تئوري ديگر را در کفۀ ديگر نهـاده و بـه پیشـگاه
خرد ناب خود عرضه نمايیم ،تا خوب دريابیم کدامین آنها در اين سنجش خردمندانـه
بر ديگري برتري میيابد.

- Apologetic
- Material equivaalence
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اصول جامعهشناسی اسالمی
«جامعه» از جمع که به معناي گروه است ،آمده و هر گروه و جمعیتی نیز آحاد
و افراد تشکیل يافته است .از اين رهگذر اگـر بخـواهیم آنـاتومی ۸هـر جامعـهاي را
بررسی کنیم ،بايد مستقیماً پژوهشگري هاي خود را از افراد شروع کرده و سـپس بـه
گروه بندي اين افراد بپردازيم .در اينجا هـم چـون پیرامـون جوامـع اسـالمی گفتگـو
میکنیم ،ناگزير بايد به آحاد انسان هاي اين جوامع بازگشت نمـوده و انسـانشناسـی
اسالمی را مورد بحث قرار دهیم.
انسانشناسی اسالم
آياتی که در تحلیل و شناخت ماهیت انسان در قرآن مجید آمده اسـت ،دومـین
مقام رفعت و شکوه هستی را پس از مقام الوهیت براي انسان ترسیم میسازد .و انسان
را يك موجود خداگونه و نماد تمامعیار آفرينندۀ جهان در روي زمین تعريف میکند
و سرشت آفرينش او را برتر و پربارتر از تمام موجـودات زمینـی و آسـمانی نشـان
میدهد .به اين آيه که در حقیقت اُنتولوژي انسان است ،توجه نمايید:
«انا عرضنا االمانه علی السماوات و االرض و الجبال فـابین ان يحملنهـا واشـفقن
منها و حملها االنسان ،انه کان ظلوما جهوال».

۱

ترجمه و تفسیر:
ما امانت خود (امتیازات خداوندگاري) را به تمام آسمانها و زمین (يعنی به تمام
موجودات آسمانی و زمینی ،يعنی به تمام دايرۀ خلقت يا هرم هستی از آغاز تا انجـام)

- Anatomy
 - ۱سورۀ احزاب ،آيه ۳۱
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و کوه ها عرضـه کـرديم ،ولـی هـیچ کـدام ظرفیـت پـذيرش آن را نداشـتند و از
مسئولیت هاي آن سخت بیمنا

بودند ،اين تنها انسان بود که پذيرفت؛ امـا او يـك

موجود متجاوز و ستمگري است و از رفعت مقامی که به او ارزانی داشتهايـم ،ناآگـاه
است.
به آيۀ ديگري در همین راستاي سخن بینديشید:
«لقد خلقنا االنسان فی احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلین».

۸

ترجمه:
ما سرشت انسان را به زيباترين و واالترين صـورت در عرصـۀ خلقـت نمايـان
ساختیم و سپس او را به سوي آخرين مراتب نزول هسـتی فـرو آورديـم (تـا همـۀ
درجات بی نهايت هستی را از آغاز تا انجام در نهاد خود پیشآموخته و اندوختۀ خـود
سازد) .و شـايد در تفسـیر همـین آيـۀ شـريفه اسـت کـه شـعري را بـه حضـرت
مولیالموحدين علیابن ابیطالب نسبت میدهند که فرمودهاند:
اتزعم انك جرم صغیر

وفیك انطوي العالم االکبر

يعنی اي انسان تو خود گمان مبر که همچون يك جسم کوچکی در میان اجسام
بزرگ و کوچك عالم اجسام جاي داري؛ هرگز چنین نیست ،بايد بدانی کـه سراسـر
جهان بزرگ آفرينش از آغاز تا انجام ،در صندوقچۀ اسرار هستی تو نهفته است.
در آيۀ ديگر ،خدا به نهاد برتر انسان بر تمام مالئکه و صدرنشینان عالم باال اشاره
کرده و آنان را به رقابت با امتیازاتی که در درون انسان نهفته است ،فرا مـیخوانـد و
خطاب به مقربان درگاه خود میفرمايد:

 - ۸سورۀ تین ،آيه ۴
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«و اذ قال ربك للمالئکه انی جاعل فی االرض خلیفه قالوا اتجعل فیها مـن يفسـد
فیها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمد

و نقدس لك قال انی اعلم ماالتعلمون ()۱۳

و علم آدم االسماء کلها ثم عرضهم علی المالئکه فقال انبئونی باسماء هـوالء ان کنـتم
صادقین ( )۱۸قالو سبحانك ال علم لنا اال ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم ( )۱۱قال يا
آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم قال الم اقل لکم انی اعلـم غیـب السـموات و االرض و
اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون (»)۱۷
ترجمه و تفسیر:
«اي پیامبر بینديش هنگامی که پروردگـارت بـه فرشـتگان اعـالم نمـود کـه
نماينده اي از خود بر روي زمین خواهد آفريد .فرشـتگان گفتنـد :آيـا کسـی را بـه
آفرينش برمی گزينی که (به مقتضاي طبیعت خود) فسـاد برمـیانگیـزد و خـونهـا
می ريزد در حالی که ما فرشتگان ،پیوسته حمد و ستايشگري تو را به جا میآوريـم و
در تنزيه و تقديس تو لحظهاي نمیآسايیم .آنگاه خدا به فرشتگان پاسخ داد که( :رموز
و اسراري را در خلقت آدمی) میدانم که شما فرشتگان را به آن آگاهی نیست .آنگاه
او به انسان تمام (حقاي ) اسماء (و صفات) خود را بیاموخت و پس از آموختن ،ايـن
صفات و کماالت را به عرصۀ نمايش آورده و از فرشتگان پرسید( :اگر شما به راستی
شناختی از اين حقاي داريد) هم اکنون نام هاي آنها را برشـماريد .فرشـتگان گفتنـد:
بارالها ستايش مر تو راست ،ما چیزي جز آنچه تو خود بـه مـا آمـوختی نمـیدانـیم؛
پروردگارا دانايی و حکمت تنها از آنِ توست .آنگاه خدا آدم را به پیش فراخواند تـا
نام هاي صفات و کماالتی را که به او بخشايش کرده است ،بـراي فرشـتگان بـازگو
کند .پس از آنکه آدم فرشتگان را از اين اسماء و صفات بخشودۀ الهی آگاه سـاخت،

176

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

خدا به فرشتگان گفت :مگر نه اين بود که به شما گفتم رموز آفرينش آسـمانهـا و
زمین را من خود میدانم و به آنچه شما پیدا و پنهان داريد ،خوب آگاهم».
الح به نظر نمی آيد زيباتر و واالتر از اين مقام و منزلتـی را کـه قـرآن بـراي
شخصیت انسان ترسیم کرده است ،هرگز ممکن باشد که حتی در ذهـن خـالق هـیچ
انديشمندي ولو به صورت تصور و خیال خطور يابد .مقامی که از هر موجود ديگـري
جز خداي هستی برتر و باالتر است و درجۀ کمالی که به زبان عرفان ،خود انسان هم
جز به هنگام فناي در ذات ح نمی تواند خود را بشناسد که اگر هم احیاناً خويشتن را
شناخت ،آن شناخت ح است نه شناخت خويش .پس در حقیقت اين خداسـت کـه
میداند انسان چه رمز ناشناختهاي از رموز آفرينش است و به گفتۀ موالنا:
اين خانه که پیوسته در او چنگ و چغانه است
از خواجه بپرسید که اين خانه چه خانه است
اين صورت بت چیست اگر خانۀ کعبه است
وين نور خدا چیست اگر دير مغانه است
خا

و خس اين خانه همه عنبر و مشك است

بام و در اين خانه فسون است و فسانه است
القصه هر آنکس که بدين خانه رهی يافت
سلطان زمین است سلیمان زمانه است
و به گفتۀ شیخ اجل سعدي شیرازي:
رسد آدمی به جايی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت
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مقصود شیخ اجل اين است که مقام رفعت آدمی را جـز آفريننـدۀ او ،کسـی را
نشايد که بدان آگاهی يابد ،حتی اگر آن کس خود انسان باشد .مقصود اين نیست که
انسان در سلو

عرفانی به جايی میرسد که جز خدا چیزي را نمـیبینـد ،زيـرا ايـن
است نه انجام آن.

صفت آغاز سلو
استقالل فردی

فرد به معناي تحق عینی يك نوع طبیعی از انواع حیوانات يـا انـواع ديگـري از
اجناس ديگر میباشد .مثالً يك شخص از اشخاص عینی انسان ،يك فرد از نوع طبیعی
خود که انسان است ،به شمار میرود .نوع طبیعی اين فرد هم عبارتست از انسـان کـه
يك کلی طبیعی و مشتر

میان افراد خود محسوب است .پس با اين تفسـیر معلـوم

میشود که فرد ۸در برابر کلی طبیعی ۱است و کلی طبیعی عبـارت از همـان حقیقـت
مشترکی است که با يك نسبت متساوي بر همۀ افراد خود به صورت اتحاد و يگانگی
با هر کدام از اين افراد تطبی میکند .نکتۀ بسیار مهم اين است که يگانگی و اتحـاد
هر فرد با مشتر
کلی و مشتر

طبیعی خود ،کامالً مستقل از يگانگی فرد يا افراد ديگر بـا همـان
میباشد .اگر فیالمثل به عنـوان يـك واقعیـت تجربـی مـیگـويیم:

«سقراط انسان است» بدين معنی است که سقراط يك فرد عینی و تجربی انسان است
و او با انسان که کلی طبیعی اوست ،به طور مستقل يگانگی و اتحاد دارد؛ چـه ديگـر
افراد اين کلی در عرصۀ هستی وجود داشته باشند ،يا هیچ کس جز او در جهان هستی
پديدار نباشد.
1

- Individual

2

- Universal
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پس بدين جهت هر فردي از افراد انسان در انسانیت و موجوديت کامالً مستقل و
خودکافی از موجوديت هم نوعان و هم جنسان خود می باشد و اين خـود يـك قاعـدۀ
عقلی است که هرآنچه که در ذات خود مستقل است ،در صفات و مزايايی که بـراي
او قابل تصور است ،مستقل و خودکافی خواهد بود .استقالل همهجانبۀ افراد انسـان در
اين دو گزارۀ زير به خوبی روشن میشود:
 )۸سقراط انسان است.
 )۱سقراط ،افالطون ،ارسطو ،ابنسینا ،ابوجهل ،چنگیزخان و ...انسانند.
واضح است که گزارۀ نخستین همانگونه راست است که گزارۀ دوم .و ايـن بـه
خوبی ثابت می کند که انسانیت سقراط به هیچ وجه وابستگی يا همبستگی به انسانیت
افراد ديگري از اين نوع طبیعی ندارد .و يکی از ويژگی هاي رابطۀ کلی بـا فـرد ايـن
است که آن کلی با تمام محتوي و معانی که در مفهوم تئوريك خود دارد ،در وجـود
هر فرد از افراد خود تحق و عینیت میيابد و کلی يك آينۀ تمامرخنماي افراد خـود
به شمار میرود .و همین دلیل بر رابطۀ وحدت و يگانگی کلی و فرد است کـه آن را
رابطۀ يكسويی میخوانیم .در منط جديد نیز اين رابطه که میان شـیء و وجـود يـا
عدم آن حکمفرماست ،شناخته شده و آن را «رابطۀ موناديك» ۸نامیدهاند.
در قرآن مجید و همچنین در احکام و تکالیف شـرعیه و در اخالقیـات اسـالمی
هرجا که روي سخن با انسان يا بشر يا مسلمین يا مؤمنان ،چه به صورت فردي و چـه
به صورت جمعی آمده است ،منظور اصلی افراد و آحادند که هر يك به همان جهـت
که در موجوديت انسانی خود مستقلند در مسئولیت اخالقی و تکالیف شرعی خود نیز
از اين استقالل کامل برخوردارند و اگر هم گاهی کلمۀ قوم و امت و نظاير آنهـا ،بـه
- Monadic relation
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کار آمده ،مقصود افراد و آحاد امتند نه مجموعه آنها .زيرا که واحد جمعی يك پديدۀ
ذهنی و خیالی بیش نیست و مسئولیت بـراي يـك پديـدۀ غیرواقعـی ،غیرمنطقـی و
نامعقول است .اين آحاد و افراد حقیقی مردمند که بايد بار مسئولیتهاي انسانی خـود
را هر يك به طور مستقل بپذيرند و از عهدۀ انجام آن برآيند .بديهی است که زيربناي
منطقی اين استقالل فردي همان رابطۀ يگانگی و اتحاد است کـه میـان کلـی و فـرد
برقرار است و براساس همین رابطه است که فرد عنوان فرديت و شخصیت بـه خـود
می گیرد و با رابطۀ جزئیت و عضويت که يك رابطۀ فرعی و وابستگی اسـت هرگـز
نمیتوان مسئولیت را به افراد توزيع نمود.
رابطة جمعی «کالس» و عضو
گفته شد رابطۀ کلی و فرد يك رابطۀ يك سويی و اتحادي است که رابطۀ بسـیط
) (monadic relationنامیده شده است و اين بدان معنی است که کلـی بـا تمـام
محتويات تئوريك خود ،عین فرد است و فرد هم با تمام عناصر عینی و تجربی خـود
عین کلی است و فرد هیچ تفاوتی با کلی خود ندارد جز اينکه فـرد ،وجـود و تحقـ
عینی کلی است و کلی مفهوم ذهنی و تئوريك و توصیف عمومی همان فـرد اسـت.
به عبارت ديگر ،فرد نه بزرگتر از کلی است و نه کوچك تر ،زيرا میان فرد و کلـی،
اين همانی که نشانۀ اتحاد و يگانگی با کلی است ،برقرار است .و چون فـرد و کلـی
متحدند ،ديگري نسبت بزرگتري و کوچك تري در میان نخواهد بود .اما رابطۀ کـل
با جزء و يا به اصطالح منطقیون جديد رابطۀ کالس و عضو (يا اعضـاي کـالس) بـه
هیچ وجه از آن اتحاد و يگانگی کلی و فرد ،برخوردار نیست ،بلکه ايـن رابطـه يـك

181

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

رابطۀ دوسويی ۸است که به کوچکتري و بزرگتري توصیف می شود و گفته میشـود
که جزء از کل کوچك تر است و کل از جزء بزرگتر .در يك کالم ،رابطۀ کـل و
جزء هیچ يك از مشخصات رابطۀ کلی و جزئی يا فرد را ندارد .نه میتوان کـل را بـر
جزء با معیار اتحاد و يگانگی حمل نمود و نه کل يك مشتر

مساوي با هر يـك از

اجزا و اعضا است .در حالی که با ضرورت حسی( ۱به قول هگـل) مـیتـوانیم کلـی
طبیعی را بر فرد خودش حمل نمايیم و از اين حمل ضروري يـك تحقـ و واقعیـت
عینی و تجربی براي کلی تئوريك به دست آوريم؛ اما اين حمل ضروري میان کـل و
جزء هم يك محال منطقی است .چرا که فاقد معیار حمل که اتحاد و يگـانگی اسـت،
میباشد و هم يك کذب آشکار رياضی است .بدان جهت که کل بزرگتـر از جـزء
است و جزء کوچك تر از کل و اين دو با يکديگر تساوي رياضـی ندارنـد و چـون
متساوي نیستند ،به طري اولی اتحاد و اين همانی ندارند ،پس هرگونه امکان حمـل و
يگانگی میان جزء و کل منتفی خواهد بود.
رابطة جامعه و شهروندان
پس از اينکه به خوبی تفاوت میان کلی و فرد از يك سو و کل و جزء از سـوي
ديگر شناخته شد ،طبیعتاً اين پرسش به میان می آيد که آيا رابطۀ جامعه با شـهروندان
چگونه است .آيا اين رابطه از گونۀ کلی و فرد است ،بدانجهت که بـه هـر يـك از
شهروندان فرد گفته می شود و نیز بدان جهت که در کشورهاي دمکراتیـك يکـی از
اصول اولیۀ نظام ،شناخت شخصیت و استقالل و آزادي فرد است و سخن از عضـو يـا
1
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جزء در میان نیست؟ يا اين رابطه از گونۀ کل و جزء است به دلیـل اينکـه بـاالخره
جامعه يك واحد جمعی است و کل جامعه به صورت يك واحـد و يـك شخصـیت
حقوقی فرض شده که شهروندان در اين واحد جمعی حقوقی اعضـا و اجـزاي آن بـه
شمار می روند و مفهوم ملیت و حاکمیت ملی هم به همین گونه يك صـورت جمعـی
حقوقی يا فرهنگی همچون خانوادۀ واحدي شناخته شده که شـهروندان در زيـر چتـر
آن ،اعضا و اجزاي اين خانواده میباشند .و چون شـرکت شـهروندان در ايـن واحـد
جمعی بر اساس عضويت است نه فرديت ،طبیعتاً بايد همه از قانون کل و جزء پیروي
کنند و در کشورهاي کمونیسـت و سوسیالیسـت هـیچ شـهروندي را نشـايد کـه از
استقالل فرديت خود سخن به میان آورد .زيرا همانگونه که گفته شد ،رابطـۀ جامعـۀ
بسته در اين کشورها مانند رابطۀ خانواده ،يك رابطۀ کل و جزء است و رابطۀ کـل و
جزء يك رابطۀ دوسويی است و اين رابطه در ماهیت خود وابسـتگی محـض و عـدم
استقالل را ايجاب می کند و در اين مرحله است که از ديدگاه تحلیل منطقی دمکراسی
سیاسی نمیتواند به اصول موضوعۀ خود که استقالل و آزادي فردي اسـت ،همـه جـا
وفادار بماند و ناگزير بايد يك استبداد و بردگی جمعی را بپذيرد تـا از ايـن رهگـذر
بتواند قوانین و مقررات موضوعۀ خود را به شهروندان تحمیل نمايد .امـا دمکراسـی از
سويی به استقالل و آزادي و شخصیت فردي شهروندان خود میبالد و از سوي ديگـر،
شهروندان را اعضاي بالارادۀ قوانین و مقررات موضوعۀ خود به حساب مـیآورد .امـا
در جامعۀ اسالمی رابطۀ کلی و فـرد و شخصـیت و اسـتقالل فـردي بـه هـیچ وجـه
دگرگونی نمیپذيرد.
جبر و اختیار و آزادی در تصمیم و اراده
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شايد بتوان گفت يکی از گسترده ترين و از نظر تـاريخی يکـی از کهـن تـرين
مباحث و مسائلی که در فلسفه و کالم اسالمی توجه هر پژوهشگري را به خود جلـب
می کند ،مسئله جبر و اختیار است و آن هم به خاطر اين واقعیت ترديدناپذير است که
پايگاه اصلی و اساسی هر تکلیف و مسئولیتی ،چه اخالقی و چه فردي يا اجتمـاعی و
چه شرعی يا عقلی و عرفی ،جز اختیار و آزادي فردي نیست .اگـر آزادي در اراده و
عمل نباشد ،هیچ تکلیف اخالقی يا شرعی يا قانون عرفـی ،معنـاي معقـولی بـه خـود
نمیپذيرد؛ ززيرا تکلیف يا قانون بدين معنی است ۸که مسئولین و مکلفین ،عملی را از
روي آزادي اراده و اختیار انجام دهند .به طوري که آن تکلیف يـا قـانون تنهـا بـه
عنوان عامل برانگیختن اراده و اختیار مکلفین به کار گمارده شود .و اگـر ايـنچنـین
باشد که آزادي و اختیاري در کار نباشد و هر عملی که انجام میپذيرد بر اثر عوامـل
غیرارادي و قواي قهريه که آن جبر است صورت وقوع و تحق يابد ،ديگر نیازي بـه
تکلیف و تشريفات قانونگذاري نیست و هر عملی را که آن مقـام برتـر مـیخواهـد
مستقیماً با به کار بردن قواي قهريۀ خود جبراً انجام میدهـد .و ديگـر نـه مسـئولیت
اخالقی وجود دارد و نه مسئولیت عقالنی و نه مجازات معقول خواهد بود و نه پاداش.
البته بايد هشیار بود ،آن جبر و اختیاري که در علوم مابعدالطبیعه يا در علم کـالم
که از اعتقاديات بحث میکند ،مطرح است جبر و اختیار فلسفی اسـت کـه از فلسـفۀ
وجودي اختیار در موجوديت انسان گفتگو به میان می آورد و در اصطالح جديد ايـن
يك بحث وجودشناسی ۱اختیار و آزادي انسان است و با پديده شناسی آزادي سیاسـی
که در تئوريهاي حکومت و آيین کشورداري مطرح است ،تفاوت شايان مالحظـهاي
۸
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دارد .اما اين تفاوت از يك تفاوت اصلی و فرعی يا به عبارت ديگر از يـك تفـاوت
بطون و ظهور تجاوز نمی کند ،بدين معنی که نماد بدون نهاد و ظهـور بـدون بطـون،
امکانپذير نیست و به گفتۀ فالسفۀ اسالمی ظهور شیء يك واقعیت مغاير و عالوۀ بـر
نهاد و بطون شیء نیست و اگر اينچنین میبود که نماد يك واقعیت دگرگونهاي بـر
نهاد می بود ،آن نماد ،نماد خود آن واقعیت به حساب میآمد نه نماد آن نهاد .و اگـر
ظهور هر چیزي افزايشی بر پنهان آن چیز میداشـت ،آن ظهـور نمايـانگر خـود آن
افزايش بود نه پديدارندۀ آن پنهان .آزادي هاي سیاسی نیز نمودار اختیار و آزادي ذاتی
و انتولوژيك است که در فطرت و خلقت اولیۀ انسان پايهگذاري و سـازماندهی شـده
است و هرگز از آن تفکیكپذير نیست .اين اختیار که هماهنگ با دانـش و عقـل و
انديشۀ عملی است ،تنها وسیلۀ ارتقا و عروج و نیل به مدارج عالیه و دسـتيـابی بـه
صفات خداگونگی انسانها است که در نهاد آنان پیشسازي شده است.
بر اساس اين اصل ،هر بحث و گفتگويی پیرامون آزادي هاي سیاسـی طبیعتـاً از
نهاد انتولوجی اختیار ريشه میگیرد .و بدون پايگاه فلسفۀ وجودي صفت ذاتی اختیـار
و استقالل در تصمیم و اراده براي انسانها ،هرگونـه وضـع و تشـريع يـا تشـريفات
قانونگذاري براي آزادي در فکر و آزادي در بیـان و رفتـار و کـردار شـهروندان در
سیستم هاي دمکراسی میان تهی و خالی از معنا و محتواي معقول خواهد بـود .خالصـه
آنکه اصل آزادي در آموزش هاي عالی اسـالمی (فلسـفه و کـالم) از جملـه مبـادي
تکلیف به شمار میرود .حال آنکه در تئـوري هـاي دمکراسـی يکـی از مقـررات و
نمودارهاي انتظامی میباشد که پیوسته دستخوش محدوديت و جرح و تعديل است.
پلورالیسم سیاسی
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پلورالیسم که به معناي کثرت پذيري و تحمـل آرا و عقايـد مختلـف و آداب و
رسوم و فرهنگ هاي گوناگون است ،يکی ديگر از مشخصات و شعارهاي دمکراسـی
به شمار میرود که از شاخه و برگهاي پديدۀ آزادي قلمداد میشود.
در اسالم کفار از هر گروه و فرقهاي که باشند ،اگر در زيـر چتـر ذمـه و تعهـد
مسلمین قرار گرفته باشند ،از هر گونه امنیت مالی و جانی که بـراي خـود مسـلمانان
فراهم است ،برخوردار می باشن .زيرا بر فردفرد مسلمانان واجـب اسـت کـه شـرايط
امنیت مالی و جانی را همان گونه که در میان خود عمل ،میکنند ،دربارۀ آنان نیز بـه
جاي آورند و در احترام و اجراي اين شرايط کوچـك تـرين تبعیضـی بـین خـود و
ديگران روا ندارند« .المسلمون يد واحده علی من سواهم» .يعنی همۀ افـراد مسـلمانان
يك قدرت دفاعی از غیرمسلمانانی که در قلمرو تعهد آنها قرار دارند ،میباشند و بايد
شرايط تعهد خود را در مورد ديگران دقیقاً رعايت نمايند .نکتۀ مهم اينست کـه ايـن
ذمّه و تعهد الزم نیست که میان اسالم و کفر يا میان يك کشور و دولت اسـالمی بـا
کفار انجام پذيرد ،بلکه هر تعهدي که حتی از سوي يك فرد مسلمان با کفار يا کـافر
به عمل آيد ،وظیفۀ آن مسلمان و کلیۀ مسلمانان ديگر آن است کـه تعهـد مزبـور را
رعايت کنند و حقوق کافر میهمان را محترم بدارند.
تفاوت آشکار میان پلورالیسم سیاسی در کشورهاي الئیك و پلورالیسمی کـه از
احکام شريعت اسالمی استفاده میشود اين است که پلورالیسم دينی اسالمی مانند ساير
احکام کلیۀ شرعیه ،حکمی نیسـت کـه تنهـا منحصـر بـه نظـام حکـومتی و آيـین
کشورداري باشد؛ بلکه مانند احکامی که در فرم قضاياي حقیقیه يا به اصطالح اصـولی
به صورت عام استغراقی تشکیل میيابند ،شامل و فراگیر تمام افراد و آحاد مکلفین در
تمام زمانها و مکانها میباشد .ضمناً اگر احیاناً دولتی هم متعهد به مقررات و قـوانین
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اسالمی گرديد ،چون دولت باالخره يك واحد حقوقی اسـت ،طبیعتـاً همچـون افـراد
حقیقی مورد شمول حکم قرار خواهد گرفت .بنابر ايـن پلورالیسـم سیاسـی در يـك
حکومتی که خود را متعهد به اجراي احکام و مقررات اسالمی میداند ،کامالً يك امـر
فرعی و ثانوي است که از اصالت اين حکم در مورد افراد حقیقـی مسـلمانان در هـر
وضع و مکانی که زندگی میکنند ،برخاسته میشود و در اصل ،اين حکم ناظر به يك
نظم سیاسی نیست.
اما آن پلورالیسمی که از مقررات و شرايط بنیادي دمکراسی شمرده میشود ،يك
پلورالیسم سیاسی است که تنها از ويژگیهاي نظـام حکـومتی اسـت .حکـومتی کـه
آزاديهاي عقايد و مرام هاي گونـاگون مـذهبی و غیرمـذهبی را آن هـم در قلمـرو
حاکمیت و مرزهاي داخلی کشور خود به عهده گرفته و اجرا مینمايد .بدين معنی که
حکومت مستقیماً و مستقالً مکلف است که در حفظ و اجراي اين آزاديها از هرگونه
کوششی دريغ نورزد و امنیت فردي و اجتماعی و اقتصادي را براي عمـوم شـهروندان
بدون تبعیض در رنگ و نژاد و طبقه و مذهب يا مرام سیاسی ،تضمین و تلمین نمايـد.
اين اصل قانونی دمکراسی به خود خود ناظر بر افراد نیست و فقط دولت را مسـئول و
مجري تمام ملزومات و لوازم خود می سازد؛ اما افراد آزادي قـانونی دارنـد ،هرگونـه
معامله و برخوردهاي اجتماعی و اخالقی و اقتصادي را که می خواهند ،با اقلیـتهـاي
نژادي انجام دهند.
به عبارت ديگر ،تعهداتی که يك فرد مسلمان با يك کافر يا گروهی از کفار يا
يك کشور غیراسالمی می پذيرد ،نه تنها بر آن فرد مسلمان در يـك کشـور اسـالمی
بلکه براي تمام افراد مسلمان در هر زمان و مکان و هر کشوري که باشد ،الزماالجـرا
خواهد بود .در حالی که پلورالیسم سیاسی يك تعهد دولتـی بـراي حفـظ و حراسـت
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امنیت و آزادي گروه هاي مختلف فقط در محیط حاکمیـت سیاسـی ،خـودش بـیش
نیست .و نمی تواند ناظر به ماوراي قلمرو حکومتی و کشوري خود باشد و نمـیتوانـد
مساوات در معامالت و برخوردهاي شخصی را بـراي اقلیـت هـاي نـژادي و مـذهبی
تضمین نمايد.
از تحقی و بررسیهايی که در باال پیرامـون جامعـۀ اسـالمی و جوامـع سیاسـی
د مکراسی به عمل آمد ،به اين نتیجۀ ضروري و منطقی خواهیم رسید که هدف اصـلی
احکام و قوانین اسالمی اوالً و مستقیماً آحاد و افرادنـد و چـون در زمینـۀ سـازندگی
اخالقی هر حکم و امتیازي که براي افراد برقرار گردد قهراً به جامعه و مجمـوع نیـز
سرايت خواهد کرد ،بدين جهت اين احکام در مرحلۀ ثانی قهراً به جامعه اسالمی نیـز
يك پديدۀ ذهنی است سرايت میکند؛ بدون اينکه اين جامعه به عنوان جامعۀ سیاسـی
زير نظر حاکمیت مستقل واقع گردد .اما در جوامع سوسیالیست به طور بنیادي و کلی
و در جوامع دموکراتیك به طور اغلبیت ،قوانین موضوعه بـه خـاطر جامعـه و بـراي
جامعه وضع و تشريع میگردد و افراد به عنوان اعضا و اجزاي آن جامعه بـه صـورت
فرعی و ناخودآگاهانه در حوزۀ تکلیف و مسئولیت واقع میشوند و از هیچ اصـالت و
استقاللی برخوردار نیستند.
عدم امکان تشریع در اجراییات
يکی ديگر از نتايج اين بررسی اين است؛ همانگونه که در بـاال اشـاره گرديـد،
هیچ حکمی هر قدر که داراي اهمیت و اعتبار باشد ممکن نیسـت نـاظر بـه اجـرا و
ضامن امتثال يا مانع تر

و عصیان خود باشد ،چرا که امتثال يا عصیان هر تکلیف و

حکمی پس از وجود وضعی آن تکلیف و حکم قابل تصور است و صدور هر حکم و
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تکلیفی هم پس از ارادۀ تشريعی حکم وقوع و تحق میيابد .پس بدين جهـت معلـوم
است که مرحلۀ اجرا يا عصیان و سرپیچی از انجام تکلیف و وظايف از سوي مکلفـین
با دو رتبۀ عقالنی موخر و واپسین بر ارادۀ تشريعی آن حکم از سوي شـارع و حـاکم
می باشد و هرگز ممکن نیست امتثال يا عصیان احکام از خصوصیات و شرايط موضوع
حکم باشد که طبیعتاً بر خود حکم و ارادۀ تشريع آن مقدم خواهد بود و نتیجتاً ،ضامن
اجراي هر حکم و قانونی بايد عواملی باشند که هیچ گونه وابستگی به حکـم و قـواي
تقنینیه ندارند و کال از روند تشريع قوانین و احکام وضعی بیروننـد .ماننـد اينکـه در
احکام و تکالیف دينی ،پیش از التزام به انجام اين احکام که فـروع ديـن بـه شـمار
می روند ،بايد اصول دين را از طري عقل بپذيريم و به اين اصول عقلی ايمـان راسـخ
داشته باشیم .پس از اينکه اين مرحلۀ عقالنی انجام گرفـت ،آنگـاه نوبـت بـه انجـام
وظايف عملی خواهد رسید .در اين هنگام است که بـه خـوبی درمـیيـابیم امتثـال و
اجراي اين تکالیف تنها از پیامدهاي تعقل و تعهد پیشین عقالنی به اصول عقايد است
و باالخره از رهنمودهاي عقل عملی است و نمـی توانـد موضـوع يـا متعلـ احکـام
موضوعه شرعی و تعبدي قرار گرفته و مورد امر و نهی شارع واقع گردد.
بر اسا اين مطلب و به داليلی که ذکر شد ،به طور وضوح معلوم گرديد که هـیچ
شريعت و هیچ قانون وضعی از آن جهت که قانون است نمیتواند قـوۀ مجريـۀ خـود
باشد و پیوسته نیروي اجرايی بايد از خارج از حوزۀ تقنین و تشـريع ضـمیمه گـردد.
اضافه بر اين ،اصل مسئولیت نیز ايجاب می کند که خود آحاد مکلفین بـه راهنمـايی
عقل عملی خود ،تکالیفی را که به عهده گرفتهاند اجرا نمايند؛ زيرا اگر قوۀ مقننـه يـا
شريعت بخواهد قانون يا تکلیفی ديگر را براي انجام و اجرا تکالیف و قوانین موضوعۀ
خود وضع و تشريع نمايد ،ضمانت اجرايی اين قانون نیز به قانون ديگري که ناظر بـه
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اجراي آن قانون پیشین است ،نیازمند خواهد بود و کار قانونگذاري در اين صورت به
درازاي نافرجام ،خواهد کشید.
از اين رهگذر می توانیم به اين نتیجۀ منطقی و معقول برسیم کـه شـريعت از آن
جهت که يك مقام قانونگذاري و تشريع و اعالم قـوانین فـردي و اجتمـاعی اسـت،
ممکن نیست کهخود عیناً نظام حکومتی يا نیروي اجرايی قوانین خود باشـد .و چـون
گفته شد که اجرا يا سرپیچی از انجام وظايف که تعبیر ديگـري از امتثـال و عصـیان
تکالیف محوله است بايد تنها با رهنمودهاي عقل عملی و با مسئولیت عقالنـی خـود
آحاد مکلفین انجام گیرد؛ لذا کلیۀ شرايط و مقدمات و نظاماتی کـه در اجـراي ايـن
مسئولیت ها به نحوي از انحاء دخالت دارد بايد بالواسـطه از سـوي آحـاد و اشـخاص
مکلفین تعیین و استوار گردد .چرا که اين خود مکلفین اند که بايـد نخسـت وظـايف
خود را تشخیص داده و سپس نظام و روشی را انتخاب کننـد کـه در سـايۀ امنیـت و
حاکمیت آن بتوانند به نیکوترين وجهی وظايف و مسئولیت هاي شـرعی يـا قـانونی
وضعی خود را که به عهده گرفته اند اجرا و عمل نمايند .بدين مالحظه خـوب معلـوم
می شود ،اينکه برخی از هواداران حکومت اسالمی می گويند اهمیـت احکـام شـرع و
مصالحی که اين احکام در بر دارند ،يك داللت التزامی بر لزوم شرعی و وضعی يـك
حکومت و نظام اجرايی خواهد داشت و بدين ترتیب خواسـته انـد حکومـت اسـالمی
منظور خود را به کرسی مشـروعیت و حقانیـت شـرعی برسـانند ،سـخنی آشـفته و
ناسنجیده است .زيرا اهمیتی که از نقطهنظر مصالح موضوعی در احکام شـرعی وجـود
دارد ،تنها بايد به راهنمايی عقل عملی شناخته شود و همین شناخت عقالنی است کـه
موجب مسئولیت اجرايی اين احکام براي مکلفین خواهد بود و اصالً نیازي به تکلیـف
جديد براي اجراي تکالیف پیشین در میان نیست و اگر تکلیفی براي اجراي تکـالیف
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پیشین وضع گردد ،سلسلۀ وضع تکالیف و قانونگـذاري بـه درازاي نافرجـام خواهـد
کشید.
شاهد گوياي اين مدعی ،تاريخ زمامداري پیامبر اکـرم (ص) و مـوالي موحـدان
حضرت علیبن ابیطالب (ع) است .در اين هر دو شاهد تاريخی می تـوان بـه خـوبی
مشاهده کرد که انتخاب زمامداري سیاسی به خاطر اجرا و کـارايی احکـام و قـوانین
اسالمی تنها به ابتکار و از سوي خود مردم بـه صـورت بیعـت بـراي تشـکیل يـك
حکومت مردمی تحق يافته است و از حوزۀ وحی و پیامبري بیرون بوده است .يـك
بررسی هرچند نه چندان عمی به صراحت نشان میدهد که زمامداري سیاسـی رسـول
اکرم (ص) نه جزء ملموريتهاي پیامبري پیامبر (ص) بوده اسـت و نـه از نهادهـاي
امامت علی (ع) به شمار می آمده است .هم پیامبر اکرم پیش از بیعت براي زمامداري،
پیامبر خدا بودهاند و هم علیبن ابیطالب قبل از انتخاب به عنوان رهبر سیاسی و خلیفۀ
چهارمین ،مقام واال و الهی امامت را حائز بوده و راهنماي دينی امت اسـالم از سـوي
خدا به شمار میرفتند .اين شرايط سیاسی روزمرۀ زمان و مکان بود کـه مـردم را بـه
راهنمايی عقل عملی شان وادار به اين ابتکار شايسته نموده و شخص پیامبر اکرم (ص)
را براي تشکیل حکومت ايدهآلی برگزيدند و پـس از انجـام ايـن گـزينش مردمـی،
خداوند اين عمل شايسته و پسنديدۀ مردم را مورد توشیح و رضامندي قـرار داده و در
قرآن فرموده است« :لقد رضی اهلل عن المؤمنین اذ يبايعونك تحـت الشـجره»و زيـرا
صريح اين آيۀ شريفه بر اين نکته داللت دارد که بیعت به فرمان و ابتکار الهی نبوده،
اما پس از انجام آن مورد رضايت و خشنودي پروردگار واقع شده است .بیعت خالفت
علی (ع) نیز اين واقعیت تاريخی و سیاسی را به طور وضوح مدلل میدارد کـه اساسـاً
خالفت غیر از امامت است و مفهوم خالفت از يك مقام و مسـند انتخـابی سیاسـی و
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دنیايی و آسیبپذيري از هرگونه فساد فراتر نمیرود ،مقامی کـه پیوسـته دسـتخوش
تغییرات و رويدادهاي زمان و مکان است و با خوبیها و بديهـاي اخالقـی تـاريخ و
حوادث زمان همسازي دارد .خلیفه اي که از سوي مردم انتخاب میگردد ممکن اسـت
خوب و باتقوا و وفادار به مسئولیت هاي اجتماعی و اداري خود باشد و ممکـن اسـت
بسیار ستمگر و ناشايسته و خودکامه از آب درآيد .خلفاي بنیامیـه و بنـیعبـاس در
بیدادگري و فساد اخالق ،چهرۀ تاريخی اسالم و مسلمانان را رنجور و بیمارگونه جلـوه
دادهاند و اين تنها به خاطر اين بود که اين مقام و مسند را از طري عوامـل سیاسـی و
دنیايی به دست می آوردند و به ندرت اتفاق میافتد که مردم زمانه آنچنان پیشـرفته و
از رشد عقالنی و اجتماعی برخوردار باشند که بتوانند فرد شاخص و ايـدهآل خـود را
شناسايی کرده و به کار زمامداري سیاسی خود بگمارند.
اما از سوي ديگر ،مقام امامت از لحاظ اهلیت و شايستگی فردي ،امام بـاالترين و
واالترين شخصیت انسانی است که در سلو

اخالقی و معنويات به اوج کمـال خـود

رسیده و در مصاف معرفت و شناخت حقاي جهان هستی از ديگـر انسـانهـا پیشـی
گرفته است .و اما از آن جهت که از سوي خدا و يـا پیوسـتگی بـه علـم عنـائی او،
اين چنین مقامی در عالم طبیعت ظهور و تجلی يافته است ،امامـت يکـی از نهادهـا و
شرايط پیشین نبوت است و هرجا که رسالت و نبوت تقرر میيابد ،امامت جزء تحلیلی
و غیرقابل تفکیك آن می باشد تا جايی که بايد گفت هر نبی و رسولی امام است ،اما
هر امامی رسول و نبی نیست .در هر حال ،مقام امامت همچون مقام رسـالت و نبـوت
يك مقام و مسند الهی محض است و وابسته به انتخاب و بیعت مردم نیست و به کلـی
از آفات و عوارض دنیايی و ناروايی هاي آن برکنار و آسیب ناپذير است .اين رهبري
سیاسی است که مسئولیت آن به عهدۀ مردم سپرده شده و آنان بايـد از طريـ رشـد
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عقالنی خود رهبر و زمامدار نظام حکومتی خود را شناخته و با بیعـت و انتخـاب او را
براي ادارۀ امور کشور خود برگزينند .اين خود مردمند که گاهی با گزينش بايسـته و
شايستۀ خود ،فرد ايده آلیِ خود را که يك انسان کامل اسـت بـه زمامـداري کشـور
برمی گزينند تا يك الگويی براي مدينۀ فاضله به وجود آورند و زمـانی ديگـر در دام
فريب و دغلکاري شیاطین انسانگونه گرفتار شده و از راه راسـت و انديشـۀ راسـتین
انحراف میجويند که نتیجۀ گزينش آنها جز جهل و فساد چیزي به بار نخواهد آورد.
همین که ما از نقطهنظر تئوريك و انديشهگرايی ،تفـاوت میـان امامـت الهـی و
خالفت دنیايی و سیاسی را به درستی شناسايی کرديم ،بـه خـوبی و آشـکار خـواهیم
دانست که در تشريع الهی اسالمی نه تنها يك نظام اجرايی حکومتی وجود ندارد بلکه
امکان پذير هم نیست که شارع مقدس اسالم نخست احکام و تکالیفی را براي مکلفـین
خود وضع نمايد و سپس با وضع و تشريع ديگـري پیـامبران و امامـان را مسـئول و
مکلف به اجراي اين احکام و تکالیف سازد و مردم را بار ديگـر مکلـف بـه اجـراي
تکالیف پیشین خود نمايد ،تا بتوان از اين تکلیف جديد يك نظام حکومتی که نـاظر
بر اجراي قوانین موضوعۀ اسالم است ،استنتاج کرد .زيرا همان گونه کـه گفتـه شـد،
مسئولیت اجرا عقالً بر عهدۀ خود مکلفین است و مقام نبوت يا امامت هیچگونه نقـش
تشريعی در اجرايیات تکالیف ندارد و مردم نیز بار ديگـر مکلـف بـه ايـن تکـالیف
نخواهند بود.
خالصۀ کالم اين است که نه از مفهوم نبوت يا رسالت و نه از مفهوم امامت ،هیچ
ايما و اشاره اي به تشکیل يك نظام سیاسی که مسئولیت اجراي تکالیف را بـر عهـده
بگیرد ،استنباط نمیشود .تنها اين خود مردم و مکلفینند که بايد همـانگونـه کـه در
تدبیر بهزيستی خود و خانوادۀ خويش می کوشند ،به همان نحو فـرد اکمـل و اصـلح
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جامعۀ خود و خانوادۀ خويش می کوشند ،به همان نحو فرد اکمل و اصلح جامعۀ خـود
را که احیاناً پیامبر يا امام است ،شناسايی کرده و براي زمامداري سیاسی کشور خـود
انتخاب نمايند .مطالبی که در اين بخش گفته شد ،تمامـاً پیرامـون جامعـۀ اسـالمی و
مقايسۀ آن با جوامع غیراسالمی دمکراتیك آن هم تنها از ديدگاه عقل نظري و عقـل
عملی به رشتۀ تحرير و نگارش درآمد و اما مسللۀ حکومت پیامبران و امامان از نظـر
قرآن بايد در نوشتار ديگر و حتی در کتابی ديگر مستقالً و به تفصیل مورد بحث قرار
گیرد.
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نبوت و امامت و خالفت
به نظر ما ،به نظر ما ،امامت از طري يك نوع تحلیل منطقی از مفهوم نبـوت بـه
آسانی به دست میآيد .بدين قرار که اگر معناي نبوت را خوب بشناسیم ،امامت را نیز
شناخته ايم و ديگر نیازي به يك دلیل تاريخی ،حـديثی ،يـا ورود در بحـث و جـدال
کالمی پیرامون تئوري امامت نخواهیم داشت .زيرا حقیقت نبوت و رسالت به معنـاي
دانستن احکام و ارادات تشريعی خدا از طري وصول به قلۀ کمال انسـانی و اخالقـی
است که تنها با علم حضوري و فناي در صت علم عنائیِ ح تعالی حاصل میشـود و
اصل ديگر پیامبري دريافت وحی براي رسالت و بازگويی برخی از دانستههـاي خـود
به مردم میسر میشود .پیامبري که بدين گونه و از اين راه به احکام واقعی الهی وقوف
میيابد ،وظیفهمند است که اين رده از دانسته هاي خود را براي مردم جهان بازگو کند
تا آنان را به ارادت تشريعی و جهان وضعی و قانونی خدا آگـاه سـازد .پـس پیـامبر
کسی است که هم به دريافت علم ربوبی و ارادات تشريعی ح تعالی نائل گرديـده و
هم آنچه را که از حضور فنائی خود در علم عنائی ربوبی آموخته است بـا ملموريـت
وحی به مردم ابالغ میکند .بدين جهت او هم امام است يعنی در دانستن« :علوم الهـی
بر همۀ مردمان پیشی دارد» ،و هم رسول و پیامبر است يعنی آنچه را میداند به مـردم
می آگاهند .اما امام کسی است که تنها وحی را که ملموريـت بـراي بـازگو کـردن
دانسته هاي تشريعی است ،مستقیماً دريافت نمی کند بلکه آنچه را که پیامبر از طريـ
علم حضوري آموخته ،او نیز به همین طري و مؤکداً از طري اتحاد با نفـس پیغمبـر
آموخته و به مردم جهان احکام و ارادات تشريعی الهی را که پیامبر از طريـ وحـی
ملموريت به بازگويی آنها به مردم داشته ،او با ملموريت از سوي پیامبر بازگو میکند.
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بدين طري خوب دانسته می شود که امامت جزئی از مفهوم و ماهیت پیامبري است و
مانند مقام پیامبري يك پديدۀ واالي معنوي و الهی است که از سـوي خـدا بـر روي
زمین جلوه گر شده است و به هیچ وجه وابسته به بیعت و انتخاب مردم نمیباشـد .بـه
تعبیر ديگر ،نبوت و امامت يك امر برتر و کمال مابعدالطبیعه است کـه در اسـتعالي
نفس پیامبر و امام پرتوافکن شده است و از نهاد کیفیـت زيسـت طبیعـی و تجربـی
انسانها برخاسته نیست .اما خالفت که به معنی رهبري سیاسی است ،که پديدۀ دنیايی
است و تنها به معنی آيین کشورداري است که از ضرورتهاي طبیعی و کیفیتهـاي
زيست طبیعی و همزيستی مسالمتآمیز يا بهزيستی انسانها پديد آمده و هـیچ رابطـۀ
منطقی يا کالمی يا اعتقادي به مقام بسیار رفیع نبوت و امامت ندارد .خالفت يك مقام
سیاسی ـ اجتماعی است که واقعیتی جز انتخاب مردم در بر ندارد؛ منتها گاهی اتفـاق
میافتد که مردم آنقدر رشد و دانايی پیدا کردهاند که پیامبر يا امام خود را آگاهترين
و باتدبیرترين افراد در امور کشورداري و روابط داخلی و خارجی سرزمین خود يافتـه
و او را براي زمامداري سیاسی ـ نظامی خود انتخاب میکنند ،مانند بیعت با نبیاکـرم
زير شجره (لقد رضی اهلل عن المؤمنین اذيبا يعونك تحـت الشـجره) و ماننـد انتخـاب
حضرت علی (ع) در نوبت چهارم خالفت پس از رحلت نبـی اکـرم (ص) .و گـاهی
ديگر در اثر عدم رشد سیاسی و اجتماعی جامعه و يا به علت گردبادهاي تـاريخی بـه
اين گونه انتخاب احسن موفقیت پیدا نمیکنند .اکنون خوب واضح اسـت کـه آيـین
کشورداري نه جزئی از اجزاي نبوت است و نه در ماهیت امامت که همه دانايی است،
مدخلیت دارد .بدين قرار بايد گفت که هر پیامبري که از طريـ وحـی ،ملموريـت
براي تعلیم و ارسال دانسته هاي خود به مردم پیدا نمود ،او هم امام و هم پیامبر خواهـد
بود .پس در حقیقت رسالت و پیامبري مقامی است که امامـت را بـه گونـۀ داللـت
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تضمن در بر دارد و اگر ما از هر طري توانستیم که نبوت عامه يـا خاصـه را ثابـت
نمايیم (چه از راه عقل نظري و چه از طري عقل عملی) امامت را نیز به همـان دلیـل
خواهیم توانست به اثبات برسانیم.
گفته شد که امام کسی است که در دانستن حقاي هستی سرآمد تمـام مردمـان
زمان است و پیامبر کسی است که داراي همین مقام است بـه عـالوۀ ملموريـت وي
براي ابالغ برخی از دانسته هاي خود که در محدودۀ ارادات تشريعی باريتعـالی قـرار
دارد و چون امامت دانستن همهگونه حقاي جهان هستی از راه حضور در محضر علـم
عنائی ربوبی است و پیامبري عبارتست از همین گونه علم به عالوۀ رسالت در محدودۀ
ارادات تشريعی و عقل عملی براي امت خويش ،پس در اينجا اين مطلـب بـه خـوبی
آشکار خواهد شد که امامت همچون نبوت يك مقام مقدس الهی است و در اصـالت
خود به کلی از خواسته هاي مردمی و مسائل سیاسی و دنیايی جداست و هرگـز يـك
مقام وضعی و حقوقی نیست که با انتخاب و بیعت مردم به دست آيد .امـا بسـیاري از
متکلمین مقام امامت را به يك رهبري سیاسی تعبیر کرده و لزوم آن را از راه قاعـدۀ
لطف اثبات میکنند .خواجه نصیرالدين طوسی در کتاب تجريداالعتقاد میگويد:
«االمام لطف فیجب نصبه علیاهلل تعالی تحصیال للغرض»

۸

و باز در کتاب فصول العقايد میگويد :لما امکن وقوع الشر و الفساد و ارتکـاب
المعاصی من الخل وجب فیالحکمه وجود رئیس قاهرٍ آمرٍ بالمعروف ناهٍ عن المنکـر،
مبیّن لما يخفی علی االمه من غوامض الشرع منفذ االحکامه ،لیکونوا الی الصالح اقـرب
و من الفساد ابعد و يلمنوا من وقوع الشر والفساد الن وجوده لطف و قد ثبت ان اللطف
واجب علیه تعالی و هذا اللطف يسمی امامه ،فتکون االمامه واجبه»
 - ۸کتاب تجريد االعتقاد ،صفحۀ « ،۱۱۴المقصد الخامس فی االمامه» ،منشورات مصطفوي ،قم
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همان گونه که به طور وضوح معلوم است ،خواجۀ حکمت و کـالم تمـام فلسـفۀ
وجودي امامت را بر اساس قاعدۀ لطف بنا نهاده است که در فصلی جداگانه اين قاعده
و پیامدهاي آن به تفصیل مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفته است.
براي شناخت مقام عقالنی امامت و اينکه اين مقام الهی برخالف آنچه که خواجه
فرموده است يك مسئولیت اجرايی نیست و به هیچ وجه در اصالت خود ،وابستگی به
خواستۀ مردم و انتخاب آنان از طري بیعت ندارد ،بهتر است به سـخنان دو فیلسـوف
شهیر اسالمی ابونصر فارابی و شیخ ابوعلی سینا توجه نمايیم و از ورود در بحـثهـاي
کالمی که اغلب جدالبرانگیز است ،صرفنظر کنیم:
فارابی در کتاب السیاسه المدنیه ۸معنی نبوت و امامت را خوب توضیح میدهـد و
میگويد:
« الرئیس االول من هو علی االطالق هوالذي ال يحتـاج و ال فـی شـیء اصـال ان
يرأسه ان سان بل قد حصلت له العلوم و المعارف بالفعل و ال تکون له حاجه الی انسـان
يرشده و ال تکون له قدره علی جوده ادرا

شیءشیء مما ينبعی ان يعمل منالجزئیات

و قوه علی جوده االرشاد لکل من سواه الی کل ما يعمله ،و قدره علی استعمال کل مـن
سبیله ان يعمل شیئاً ما فی ذلك العمل الذي هو معد نحوه و قدره علی تقدير االعمال و
تحديدها و تدبیرها نحو السعاده جوده .و انما ذلك فی اهل الطبايع العظیمـه الفائقـه اذا
اتصل نفسه بالعقل الفعال و انما يبلغ ذلك بان يحصل لـه اوال العقـل المنفعـل ثـم ان
يحصل له بعد ذلك العقل الذي يسمی المستفاد .فبحصـول المسـتفاد يکـون االتصـال
بالعقل الفعال علی ما ذکر غی کتاب النفس و هذا االنسـان هـو الملـك فـیالحقیقـه
۸

 -کتاب السیاسه المدنیه ،ابونصر فارابی ،صفحۀ ،۴۳چاپ حیدرآباد دکن ،دايرهالمعارف العثمانیه۸۷۴۱ ،

هجري قمري
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عندالقدماء و هو الذي ينبغی ان يقال فیه انه يوحی الیه .فان االنسان انما يوحی الیه فان
االنسان انما يوحی الیه اذا بلغ هذه الرتبه و ذلك اذا لم يب بینـه و بـینالعقـل الفعـال
واسطه».
فارابی در پاسخ اين پرسش که رئیس اول جامعه کیست ،میگويد:
رئیس اول مطل کسی است که هیچگونه نیازي در هیچ شلن از شـئون [زنـدگی
انسانی] به شخص ديگري که به او پیشی داشته باشد ،ندارد .بلکه تنها اوسـت کـه در
تمام علوم و فنون و معارف يكجا از حضور بالفعل برخوردار است و در هیچ امري يا
مسئله اي نیازمند به راهنمايی ديگران نمیباشد .او بدينگونه نیست که تنهـا امکـان و
صالحیت در

و تشخیص جزئیاتی که در مقام عمل بايد براي انجام مطلوبی به کـار

برد ،سرشار باشد .و نیز نیازمند آن نیست که براي ارشاد و هدايت هر فرد ديگري به
سوي آنچه که خود می داند استعداد و آمادگی اکتساب و فراگیري را داشته باشـد تـا
بتواند کسی را از راه و روش خودش به کاري که مصلحت اوست و توان انجام آن را
دارد رهبري نمايد و باالخره او کسی نیست که به ارزيابی و شناخت تمام رخـدادها و
کردارهايی که به سوي سعادتمندي و خوشبختی جاودان مـی گرايـد تنهـا از طريـ
تجربه و آزمايش از توانمندي بالقوه برخوردار باشد ،بلکه آنچه خوبـان همـه در حـد
امکان و استعداد وجودهاي ذهنی دارند ،او به تنهايی در نهايت رفعـت و کمـال و در
حد حضور و فعلیت واجد میباشد .اين فضايل بیکران تنهـا در شخصـیتهـايی کـه
طبیعتاً از نبوغ و شايستگی ذاتی سرشارند و در مدارج کمـال نفسـانی بـه اوج رفعـت
رسیده اند و با عقل فعال پیوستگی يافته اند ،حاصل می گردد و پیمودن اين مراحل همه
بدين گونه است که ايشان در نخستین مرحله با عقل منفعل همگونگی میيابند و سپس
از اين پايگاه عقالنی به سوي عقل مستفاد میشتابند .همینکه به مرحلۀ عقـل مسـتفاد
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نائل آمدند ،آنگاه پیوستگی و يگانگی با عقل فعال ،همانگونه کـه در کتـاب نفـس
تحرير شده ،براي ايشان حاصل خواهد گرديد .و اين همان انسان کـاملی اسـت کـه
شايستۀ پادشاهی روي زمین است و پیشینیان او را به اين نام توصیف کردهاند .و ايـن
شخصیت همان است که [در نزد قدما] اين چنین شناخته شده که او کسی است که از
سوي پروردگار ،وحی دريافت میکند و اين بدان سبب اسـت کـه تنهـا آن انسـانی
می تواند وحی دريافت کند که سیر تعالی خود را به اين مراحل عقالنی نهايی رسـانده
است و اين تنها هنگامی است که میان او و عقل فعال هیچ واسـطه و حـائلی در کـار
نباشد.
ابنسینا در همین زمینه میگويد:
و رئوس هذه الفضائل عفه و حکمه و شجاعه و مجموعها العداله و هی خارجه عن
الفضیله النظريه و من اجتمعت له معها الحکمه النظريه فقد سعد .و من فـاز مـع ذلـك
بالخواص النبويه کادان يعتبر ربا انسانیا و کادان تحل عبادته بعداهلل تعالی و هو سلطان
العالم االرضی و خلیفه اهلل فیه.

۸

ترجمه:
سرفصل هاي مجموعۀ فضائل و خصائل اخالقی که بايـد در مقـام رياسـت امـت
مجتمع باشد عبارتند از :عفت ،حکمت و شجاعت که همۀ اين اوصاف در کلمۀ جامعۀ
عدالت خالصه میشوند .و عدالت هم يك کمال عملی اسـت و از زمـرۀ کمـاالت و
فضائل عقل نظري بیرون است .اما اگر کسی احیاناً يافت شود کـه فضـائل عملـی و
اخالقی را با دست يازيدن به حکمت نظري هماهنگ سازد ،بی گمان او با سعادتمندي
و نیکبختی همیار است .اما اگر ابرمردي از اين مرحله هم فراتـر رفتـه و عـالوه بـر
 - ۸شفا ،بخش الهیات ،اخرين فصل ،فیاالمامه.
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برخورداري از عقل عملی و عقل نظري به امتیازات نبوت و وحی نائل گردد ،او ديگر
انسان خداگونه خواهد بود که پس از پروردگار يگانه نزديك است که بـه پرسـتش
سزاوار باشد و او کسی است که شايستگی رهبري جهان زمینی را حائز است و اوست
که نمايندۀ خدا بر روي زمین خواهد بود.
گفتار اين دو فیلسوف شهیر با صراحت براي ما مدلل و روشـن مـیسـازد کـه
امامت يك پیشی ذاتی ،طبیعی ،و معنوي است که تنها از ارتقا و استعالي يك انسـان
کامل اخالقی و سلو

او به قلۀ کمال انسانیت پديد میآيد و هیچ رابطـهاي بـا آرا و

نظريات مردمی ندارد ،و اين حقیقتی است که تاريخ نیز بدان گواهی میدهد.
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والیت فقیه
در سرآغاز سخن بايد به طور شايسته و عمی به اين نکته متوجه بود که واليـت
به معنی قیومیت ،مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت اسـت .زيـرا
واليت ح تصرف ولیامر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی علیه است که به
جهتی از جهات ،از قبیل عدم بلوغ و رشد عقالنـی ،ديـوانگی و غیـره از تصـرف در
حقوق و اموال خود محرومیت .در حالی که حکومت يا حاکمیت سیاسی بـه معنـاي
کشورداري و تدبیر امور مملکتی است که در يك محدودۀ جغرافیايی ـ سیاسی قـرار
دارد .و اين مقامی است که بايد از سوي شهروندان آن مملکت کـه مـالکین حقیقـی
مشاع آن کشورند ،به شخص يا اشخاصی که داراي صالحیت تـدبیر و واجـد علـم و
آگاهی به امور جزئیه و حوادث واقعه و متغیرۀ آن کشور میباشند ،واگذار شـود .بـه
ديگر عبارت ،حکومت به معنی کشورداري نوعی وکالت است که از سوي شهروندان
با شخص يا گروهی از اشخاص در فرم يـك قـراردادِ آشـکارا يـا ناآشـکارا ،انجـام
می پذيرد .و شايد بتوان گفت واليت که مفهوماً به سلب همه گونـه حـ تصـرف از
شخص مولی علیه و اختصاص آن به ولی امر تفسیر می شود ،اصالً در مسائل جمعـی و
امور مملکتی تحق پذير نیست ،زيرا واليت يك رابطه قیومیت میـان شـخص ولـی و
شخص مولیعلیه است و اين رابطۀ میان شخص و جمع امکانپذير نیست.
اين نکته فقط از ديدگاه تعريف اسمی يا تعريف رسمی و حقیقی مفهوم حکومت
و واليت بايد در ابتداي امر مورد رسیدگی قرار گیـرد ،امـا متلسـفانه هـیچ يـك از
انديشمندان که متصدي طرح مسئلۀ واليت فقیه شده اند ،تاکنون به تحلیل و بـازجويی
در شرحالعبارۀ معانی حکومت و مقايسۀ آنها با يکديگر نپرداختهاند.
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از نقطۀنظر تاريخی نیز واليت به مفهوم کشورداري به هیچ وجه در تـاريخ فقـه
اسالمی مطرح نبوده و اين مطلب نزد احدي از فقهاي شیعه و سنی مورد بررسـی قـرار
نگرفته است که فقیه عالوه بر ح فتوي و قضا ،بدان جهـت کـه فقیـه اسـت ،حـ
حاکمیت و رهبري بر کشور يا کشورهاي اسالمی يا تمام کشورهاي جهان را نیز دارا
می باشد .کمتر از دو قرن پیش ،براي نخستین بار مرحوم مالاحمد نراقی معـروف بـه
فاضل کاشانی معاصر فتحعلی شاه قاجار و شايد به خاطر حمايت و پشتیبانی از پادشـاه
وقت ،به ابتکار اين مطلب پرداخته است و پس از اشاره به دلیل ،به قول خودش ،عقلی
به عنوان ارائۀ مدار

شرعی براي اثبات نظريۀ خود ،به جمعآوري اخبار و احـاديثی

که دربارۀ محدثین و احیاناً علما و فقها آمده است پرداخته و بدون هیچگونه تجزيه و
تحلیل اجتهادي ،يکسر به نتیجهگیري مطلوب خود رسیده و میگويد حکومت به معنی
رهبري سیاسی و کشورداري نیز از جمله حقوق و وظايفی است کـه بـه فقیـه از آن
جهت که فقیه اسـت ،اختصـاص و تعلـ شـرعی دارد .ايشـان شـعاع حاکمیـت و
فرمانروايی فقیه را به سوي بینهايت کشانیده و فقیه را همچون خداوندگار روي زمین
میداند و میگويد:
وظیفۀ علماي ابرار و فقهاي اخیار در تمشیت و ادارۀ امور مردم و به طـور کلـی
در آنچه که ايشان ح حاکمیت دارند ،از دو طري خالصتاً به دست میآيد :نخسـت
اينکه در هر امري از امور و به هر گونه و جهتی که پیامبر (ص) و امامان واليـت و
ح حاکمیت در امور و نفوس مردم دارند ،فقیه نیز به دلیل نیابت و وراثت از پیـامبر
(ص) و امام (ع) عیناً همان حقوق و امتیازات را دارد میباشد.
دوم :هر عمل و رخدادي که به نحوي از انحا به امور مردم در ديـن يـا دنیاشـان
تعل و وابستگی دارد وعقالً و عادتاً گريزي از انجام آن نیست؛ بدينقرار که معاد يـا
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معاش افراد يا جامعه به آن بستگی دارد و باالخره در نظام دين و دنیـاي مـردم مـؤثر
است و يا از سوي شرع لزوم انجام آن عمل وارد شده ،اما شخص معینی براي نظـارت
در اجرا و انجام آن وظیفه مشخص نگرديده ،براي فقیه است که نظـارت در انجـام و
اجراي آن را به عهده بگیرد و بر طب حاکمیت خود در آن تصرف نمايد.

۸

مالاحمد نراقی در بخش نخستین ،به اخبار و رواياتی استناد میجويد که کلمـات
وراثت علما يا امانت آنها يا خالفت راويان حديث و سنت به کار رفتـه اسـت .و در
بخش دومین نوشتار خود ،به همین دلیلی که اهل کالم نبوت عامه را ثابت مـیکننـد،
استدالل جسته و میگويد :در تمام اموري که به نظام دنیا و دين مردم مربـوط اسـت،
براي شارع مهربان و حکیم الزم است که مرجع و قیم و متـولی مخصـوص منصـوب
نمايد تا او مردم را در اين نظام رهبري نمايد و چون دلیل مخصوصـی بـراي تصـدي
شخص معین يا يك فرد نامعین يا يك طبقۀ خاص از طبقات جامعـه از سـوي شـارع
غیرفقیه در دست نیست ،لذا فقیه براي تصدي اين مقام بالمعارض خواهد بود.
اکنون بر اساس اين استدالل دوبخشی مرحوم نراقی براي اثبات واليت فقیـه ،مـا
نیز تفسیر خود را به دو بخش تقسیم میکنیم:
بخش اول
عمدۀ نقطه ضعف سخنان مرحوم نراقی در بخش اول همین است که در کلمـات
روايات وارده هیچگونه تحلیل و تجزيۀ لفظی که بدويترين مراحل اجتهاد اسـت ،بـه
عمل نیاورده و به طور پیش فرض و بدون تلمل ،الفاظی همچـون «علمـا»« ،ورثـه»،
«امنا»« ،خلفا» و حتی «فقها» را که در زبان اين احاديث و روايات ديده میشوند ،بـه
 - ۸عوايدااليام ،مرحوم مالاحمد نراقی ،چاپ سنگی ،صفحات ۸۳۳-۸۱۱
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معناي اصطالحی علما و مجتهدينی که تنها در فن تفقه و فروع دين آزمودهانـد ،اخـذ
کرده و ابداً احتمال خالف آن را هم مطرح نکرده است .و بدين طري طبیعتاً صورت
منطقی استدالل خود را از حالت برهان به حالت جدل دگرگون ساخته است .در حالی
که میدانیم در تبیین معانی هر يك از اين کلمات ،احتماالت و پرسشهـاي بسـیاري
است که اگر به درستی بررسی گردد ،هیچ کدام آنها به فقها بدين معنی مصـطلح کـه
مطلوب فاضل نراقی است ،داللت ندارد.
اکنون به طور اختصار پیرامون هر يك از الفاظ مذکور بحث و بررسی میشود.
«علما» جمع عالم است و در دو روايت آمده بدين قرار:
 -۸صحیحۀ ابوالبختري :عن ابیعبداهلل (ع) انه قال :العلماء ورثه االنبیاء
 -۱روايت اسماعیل بن جابر :عن ابیعبدهلل (ع) :العلماء امناء
علم به معناي دانستن حقاي است و به همین جهت بايد صـورت ذهنـی درسـت
مطاب واقعیت عینی باشد تا بتوان اين صورت ذهنی را علم و دانستن حقیقـت عینـی
نامید .بنابراين ،کلمۀ علما که به معناي دانايان حقاي است از نقطهنظر مـادۀ کلمـه از
اطالق و گسترش ذاتی برخوردار است و از لحاظ هیئت جمع ،عمومیت و شمول دارد
که فراگیر تمام علما و دانشمندانی است که در هر دو مورد هیئـت جمعـی علمـا در
مقابل يك هیئت جمعی ديگر مانند «ورثه االنبیاء» يا «امناء» قرار گرفته و تقابل يـا
تقارن جمع با جمع ،اقتضاي توزيع می کند ،بايد گفت هر دانشمندي در همان مورد و
موضوع دانش خود وارث پیامبران و امین مسئول بر دانش خود میباشد .مـثالً طبیـب
به همان اندازه و در همان موردي که مرض را تشخیص داده و درمان آن را میدانـد،
امین و مسئول در مداواي مريض خود میباشد و نادانان در فن طبابت را سـزد کـه در
هنگام نیاز ،وي را امین درمان خود قرار دهند؛ تا او در تداوي خود همچون راهنمايان
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و پیامبران که بشر را به راه راستین هدايت میکنند ،بیماران خود را به سالمت ابـدان
خويش راهنمايی کند.
اگر کسی به رسم اجتهاد در اطالق مادۀ علمـا ،بـدينگونـه کـه بیـان گرديـد،
تشکیك کرده و بگويد :مقدمات اطالق يا به اصطالح اهل اصول مقدمات حکمت در
جايی است که قرينهاي در میان نباشد ،در حالی که در اين دو روايت مـذکور قرينـه
موجود است که مقصود از دانش دانشی است که همچون دانش انبیـاء ،خداشناسـی و
علوم الهی و معرفت به مبدأ و معاد باشد و با وجود اين قرينه ديگر نمـیتـوان کلمـۀ
علما را به تمام گروههاي دانشمند و خردمندان ،از هر رشته که باشند ،سرايت و تعمیم
داد؛ بلکه بايد به علوم همچون دانش انبیا که علوم الهی است بسنده کرد ،پاسـخ ايـن
است که با قبول اين ايراد و فرض وجود قرينه باز هم علما بر فقها که تنها در فـروع
و احکام عملیه مهارت دارند ،شامل نخواهد شد .زيرا استنباط فروع فقهـی از اصـول و
قواعد کلیه از نوع علوم انبیا نمی باشد چرا که علوم انبیا از طري اکتسـاب و اسـتنباط
نیست بلکه از طري وحی و اشراق و رسالت الهی است.
عالوه بر اين ،علم که گفته شد به معناي صورت ذهنیه مطاب با واقعیـت عینیـه
است ،هرگز شامل اصول عملیه و امارات ظنیه که تنها معذّر و منجّز تکالیف عملیهاند،
نمیشود .و فقها کسانی می باشند که آرا و نظريات آنان از طريـ اصـول و امـارات
ظنیه است که به نحوي از سوي شرع معتبر و مجزي عمل شناخته شـده و هـیچگونـه
داللتی بر کشف حقاي جهان هستی ندارد و نمیتوان آنان را دانايان به حقاي جهـان
يا علماي باهلل دانست .و اتفاقاً بیشتر و حتی اکثريت قريب به اتفاق فقیهان رضـواناهلل
علیهم نه تنها از علوم عقلیه و دانش الهی بیاطالعند ،بلکه از تحصـیل و اشـتغال بـدان
بیزاري میجويند و احیاناً ديده شده که برخی از آنان دستيازي بـه معقـوالت را بـر
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خود و پیروان تحريم کردهاند و در اصول اعتقاديه ،تنهـا بـه ديـن عجـايز افتخـار و
مباهات میورزند .در هر حال ،اگر به راستی قرينۀ حالیـه و مقالیـه اي در نهـاد ايـن
روايات وجود داشته باشد کـه مقصـود از علمـا را علمـاي همگونـه بـا علـوم انبیـا
علیهم السالم که علم حضوري و لدنی است معین نمايد ،اين ديگر به هیچ وجه ممکـن
نیست جز ائمۀ هدي علیهمالسالم که از اين نوع که يك رابطۀ اشراقی و حضـوري بـا
علم عنائی ح تعالی است برخوردارند ،احدي را از اين نمد کالهی باشد .زيرا فقهـاي
عظام هر اندازه هم که از قدرت قدسیۀ اجتهاد سرشار باشند و بـه مقـام واالي اجتهـاد
مطل که به قول شیخ مرتضی انصاري رضوان اهلل تعالی علیه از جهاد اکبر هـم بـاالتر
است رسیده باشند ،باالخره نوع معلوماتشان حصولی و اکتسابی است و خاصیت منطقی
اين گونه معلومات اين است که احتمال صدق و کذب و خطا و صواب را میپذيرند و
از اين رهگذر از حوزۀ علم حضوري و همگونگی با علوم انبیا (ع) خـارج شـده و در
ردۀ معلومات عمومی قرار می گیرند که از هر گونـه نقـض و ابـرام و ترديـد و نقـد
آسیبپذير می باشند و هرگز نشايد که دارندگان اين علـوم را امنـا و مراجـع نهـايی
جويندگان حقیقیت نامید.
عالوه بر اين ،چونان که استاد اعظم ما در فقه و اصول مرحوم آيتاهلل بروجردي
اعلیاهلل مقامه افادت و افاضت میفرمود :فن اصول فقه از حجـت در فقـه پـیجـويی
می کند و می خواهد حجت هايی را که فقیه بتواند فتاوي خود را براساس آنهـا صـادر
نمايد به دست آورد و هیچ نظري به کشف و اکتشاف واقعیات نـدارد .زيـرا معنـاي
حجت در فقه يا «ما يحتج بهالعبد علی المولی» و يا «ما يحتج بهالمـولی علـی العبـد»
است و هرگز به معنی حجت منطقی که برهان است ،نمیباشد و حتی بـه معنـی حـد
وسط ثبوت اکبر براي اصغر که شیخ اعظم در اول کتاب رسائل فرموده است ،نیست.
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و چون فن فقاهت عبارت از حجت هايی بدين گونه است ،هیچگونه داللتی بر کشـف
حقاي  ،چه حقاي تکوينی و چه حقاي تشريعی ندارد .لذا میتوان اين فن را از حريم
علوم انسانی ،چه حضوري و چه حصولی ،بیرون دانست و آموختگان آن را نمیتـوان
به صفت علما موصوف کرد.
«ورثۀ انبیا» يکی از الفاظی که در روايت بختري مذکور افتاده و فاضـل نراقـی
بدون بررسی و امعان نظر اجتهادي به آسانی از آن گذشته است و با پیشفـرضهـاي
ذهنی خود آن را به نفع مطلوبش که واليت به معنی کشورداري فقیـه اسـت ،تفسـیر
کرده است ،کلمۀ «ورثهاالنبیا» است .او چنین پنداشته است کـه چـون وارث کسـی
است که آنچه را مورّث از دارايی و اختصاصات از خود به جاي گذاشته است ،پس از
فوتش صاحب می گردد ،از اين جهت بايد گفت که واليت انبیـا نیـز از جملـۀ ايـن
امتیازات و دارايیهاست که پس از وفات يا غیبت آنان به علما يعنی فقها کـه شـعاع
آموختگی آنها از فروع و تکالیف عملیه تجاوز نمیکند ،انتقال میيابد.
در توضیح معانی حقیقی و مجازي «ورثه» بايد چند نکتۀ اساسی را تذکر داد.
اول :آنکه معنی واقعی وارث ،چه در عرف عام و چه در عرف خاص ،حقـوق و
قضا و دادگستري اين است که شخصی پس از فوت مورّث به خاطر رابطۀ نسـب يـا
سبب صاحب اموال و دارايیهاي مالی او گردد و جمع وارث ،وراث و ورثه میباشـد.
با توجه به اين معنی حقیقی ارث ،اوالً اموال موروثی بايد قابل انتقال و وضـع و رفـع
قانونی يا شرعی باشد تا بتواند از مورث به وارث انتقال يابد .ثانیاً اين پديـدۀ حقـوقی
که نام آن ارث يا میراث است ،بايد تنها پس از فوت مورث تحق پذيرد و بنابر ايـن
هرگونه نقل و انتقال مالی به هر صورت و عنوانی براي هر شخص يا اشخاصی که در
هنگام حیات مورث انجام گیرد به هیچ وجه داخل در عنوان ارث نخواهد بود .خصیصۀ
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سوم ارث اين است که هیچ تفاوتی در مالکیت اموال موروثه و شـخص يـا اشـخاص
وارث يا وراث جز از جهت پیشی زمان حیات مورث و پسی زمـان حیـات وارث يـا
ورثه نیست و بدين گونه نیست که مالکیت مورث بر اموال خود اولويت و آکديّت بر
مالکیت ورثه نسبت به همان اموال خود دارد ،عیناً همان مالکیتی که مورث در زمـان
حیات بر اموال خود دارد ،عیناً همان مالکیت پس از فوت او به وارث يا ورثه انتقـال
میيابد و تنها پیشی و پسی میان مورث و وارث در زمان است نه در نحوه و کیفیـت
و شدت و ضعف مالکیت.
دوم :تمام نکات و مطالبی که در باال گفته شد ،پیرامون ارث و میراث و وارث و
مورث به معناي حقیقی بوده و به معناي مجازي آنکه بسیار اسـت ،تعلـ نمـیيابـد.
اکنون بايد ديد که ارث يا ورثه در معانی مجازي چگونه بـه کـار مـیرود .مـثالً بـه
پادشاهی که به جاي پادشاه پیشین بر مسند پادشاهی بنشیند ،گويند او وارث تخـت و
تاج پادشاه اول است .يا اگر فرماندهی جايگزين فرماندۀ ديگر گرديـد ،وي را وارث
فرماندهی نخستین خوانند .همچنین اگر مرجع تقلیدي به جاي مرجع تقلید پیشین مورد
تقلید و احترام مردم عامی واقع شود ،مرجع دوم وارث مقام مرجعیت نخستین خواهـد
بود .در اين موارد ،به مالحظۀ نوعی مشابهت و همگونگی در مقام ،فرد اول را مـورث
و فرد دوم را مجازاً وارث خوانند .حال بايد پرسید آيا چه مشابهت و همگونگی میـان
علوم انبیا که از طري وحی است و علوم اکتسابی فقها که بیشتر پیرامون ظواهر الفاظ
و قواعد عرفی و عمومی است و نهايتاً از حدود قضاياي محموده بیرون نیست ،وجـود
دارد تا بتوان گروه دوم را جايگزين گروه اول دانست .در اسـتعماالت مجـازي اگـر
هیچگونه عالقهاي میان معناي حقیقی و مجازي در میان نباشد ،استعمال مجازي به کلی
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از مفاهیم عرف عقالً نیز خارج می باشد و براي آن حتـی يـك اعتبـار مجـازي هـم
نمیتوان قائل شد.
همین عدم مناسبت میان دانش فقه و علوم الهی انبیا بـه مـا مـیفهمانـد کـه آن
علمايی که به ح وارث و جايگزين انبیا می باشند ،نمی توانند فقهـا کـه هـیچگونـه
تناسبی با علوم انبیا ندارند به حساب آيند؛ بلکه ورثۀ انبیا کسانی هستند که داراي مقام
شامخ علم حضوري می باشند و نفوس کلیۀ آنها به خزانۀ علم ربوبی پیوسـته اسـت .از
طرفی هم اين وراثت و جايگزينی يك مقام وضعی و تشريعی نیست تا بتوان آن را با
يك سلسله شرايط و معیارهاي اکتسابی و عمومی در دسترس هر کس قرار داد؛ بلکـه
اين يکی از عالی ترين مراحل استکمالی و استعاليی نفس است که تنها براي برخی از
نفوس کُمَّله ،آن هم در نوادر افراد بشر ،تحق میيابد .حاصل کـالم ايـن اسـت کـه
وراثتی که در اين حديث به کار رفته است يك استعمال مجازي است که بايد با يکی
از انواع عالئ مجاز با معناي حقیقی آن به گونهاي ارتباط داشته باشـد و چـون میـان
دانش فقه و دانش حضوري و لدنی انبیا و فقاهت هیچ مشابهت يا عالقـۀ ديگـري در
کار نیست ،اين به کلی از روش تحقی و اجتهاد بیرون است که فقها را که در امهات
مسائل مابعدالطبیعه و علوم الهی تبحر ندارند ،وارثان علوم انبیـا بـدانیم .ايـن اسـتنباط
ناموزون و بی پايه و اساس صاحب کتاب عوائی هم از منط عقل به دور است و هـم
از تفاهم عرفی الفاظ .اما فاضل نراقی بدون بررسی در معانی اين الفـاظ ،فقهـا را کـه
خود از گروه آنان به شمار می رود ،ورثۀ انبیا در علوم و کلیۀ امتیازات ديگـر فـرض
کرده و به نظر خود ،از اين طري  ،واليت فقیه را ثابت کرده است.
«امناء» که جمع امین است و از مادۀ امانت اشتقاق يافته ،بیشتر از وراثت اقتضاي
مشابهت میان فرد اصیل و امین را طلب میکند .زيرا مقتضاي امانت در امـري کـه از
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اختصاصات گرانبهاي فرد اصیل است ،اين است که عیناً آن امتیـاز و شـیء گرانبهـا
بدون دستبرد و کم و کاست در نزد شخص امین سپرده شود ،به طوري که امین بتواند
در هر هنگام امانت را عیناً به صاحب اصلی خود بازگرداند .اناهلل يـلمرکم ان تـؤدوا
االمانات الی اهلها ۸.حال بايد پرسید که آيا فقها چیزي را که از انبیـا مـیداننـد عینـاً
همان است که خود انبیا آن را از طري وحی میدانستهاند؟ و آيا آن آرا و فتاوي که
از طري فواعد لفظی و اصول متداولۀ عرفیۀ اجتهاد میکنند ،عیناً همان مجموعۀ علـوم
الهی است که انبیا از طري وحی و علم حضوري به دست آوردهاند؟ چندان که اگـر
قرار باشد اين امانت را به صاحبان اصلی آن مسترد يا عرضه کنند ،عیناً همـان اسـت
که انبیا مرسلین از خزانۀ علم ربوبی دريافت کرده اند؟ واضح است کـه ايـن ادعـا از
درجۀ هرگونه اعتبار عقلی ،عرفی و عقاليی ساقط اسـت .بـر فـرض کـه بـا برخـی
ترفندهاي اصولی بتوانیم بگويیم که استنباط فروع فقهیـه هرچـه هسـت ،بـاالخره در
جهت بازيابی احکام حقیقیۀ الهیه است که انبیا از طري وحی به دسـت آوردهانـد و
فقیهان می کوشند اين احکام را از طري و امارات شرعیه به دست آورده و آنهـا را از
گزند فراموشی و نافرمانی جاهالن محفوظ دارند و همـین انـدازه در معنـی و مفهـوم
امانتداري کافی است .پاسخ اين است که احکام و فرامین فرعیه ،بخش بسیار نـاچیزي
از علوم الهی انبیا است که به درياي بیکران علم ربوبی آنها پیوسـته اسـت و بخـش
اصلی و عمدۀ آن ،معرفت مبدأ و معاد و علم به نظام احسن هستی اسـت کـه نفـوس
شريفۀ انبیا را به مقام نبوت مستقر میسازد .و اين بخش عظیم بنیادين بخشی است که
به کلی از حوزۀ بررسیها و تیررس ذهنی فقها رضواناهلل علیهم فراتر میباشد و حتـی
اگر ممکن باشد که از طري ترفندهاي لفظی و مجـازي علـوم اکتسـابی حصـولی را
 - ۸سورۀ نساء ،آيۀ ۱۱

211

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

جانشین علم حضوري و ربوبی انبیا و مرسلین محسوب کرد؛ خردمندان و فالسفۀ الهی
که متصديان شناخت نظام هستی از طري علوم حصولی اکتسابی میباشند و از سلسـلۀ
علل و معلوالت حقاي جهان هستی و علهالعلل و غايـهالغايـات آفـرينش پـیجـويی
می کنند ،به مراتب مضاعفی اولويت و ارجحیت به مقام وراثـت و امانـت و خالفـت
پیامبران دارند تا فقها که محدودۀ ذهنی ايشان از ظواهر الفاظ و يا از قضاياي محموده
و آرا عملیه و مشهورات عقالنیه تجاوز نمیکند و حتی از جهان تکوين و رخـدادهاي
طبیعت که پیرامون آنهاست ،آگاهی ندارند .در اينجا نیز فاضل نراقی پـس از اينکـه
علم را تنها در انحصار فقها تصور کرده ،آنان را امناي پیامبران برشمرده است.
«خلفاء» جمع خلیفه است و خلیفه يك مفهوم سیاسـی ـ تـاريخی دارد و يـك
مفهوم لغوي و اصلی .در قرآن مجید در يك جا خلیفه به معناي مظهر و نشـانه ذکـر
شده؛ آنجا که در اسرار خلقت پیچیدۀ انسان ،خداوند به مالئکـه مقـربین مـیفرمايـد:
انیجاعل فیاالرض خلیفه .و در جاي ديگر به معناي نماينـدۀ تـاماالختیـار در داوري
آمده ،آنجا که فرموده است «يا داود انا جعلنا

خلیفه فیاالرض فـاحکم بـینالنـاس

بالح » ۸.معناي اول قرآنی خالفت ،يك امر تکوينی و غیرقابل وضع و تشريع اسـت
و جعل تکوينی خالفت نیز يك جعل بسیط با لذات است که از حـوزۀ وضـع و رفـع
تشريعی و قانونگذاري بیرون می باشد .اما معنـاي دوم خالفـت در قـرآن ،وضـعی و
تشريعی است که به معناي هم گونگی در فعل خدا در اظهار ح و داوري به حـ يـا
اعالم حقاي خلقت در میان مردم يا نهايتاً فصل خصومات آنها میباشد.
اما مفهوم سیاسی ـ تاريخی خالفت در اسالم بالفاصله پس از رحلت رسول اکـرم
شروع میشود .در اين زمان بود که مسئله خالفت و جانشـینی آن حضـرت در امـور
 - ۸سورۀ ص ،آيه.۱۱

211

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

اداري و سیاستمداري جامعه يا امت نوپاي اسالمی به میـان آمـد و تـاريخ اسـالم در
مرحلۀ نخستین خلفاي راشدين را به اين نام ضبط کـرده .و پـس از آن ،ايـن سـمت
دستاويز خلفاي بنیامیه و بنیعباس گرديده است.
بايد به اين نکته توجه نمود که مفهوم سیاسی ـ تاريخی خالفت صرفاً يك مفهوم
يا پديدۀ دنیايی و غیرالهی است که از سوي مردم به ح يا ناح به شخصـی ارزانـی
میشود و اين به کلی از مقام رفیع امامت که يك مقـام و منصـب الهـی اسـت و از
تحلیل عقالنی حقیقت رسالت به دست میآيد ،جداست .شرح اين مطلب در فصلهاي
ديگر زير عنوان «امامت» و «خالفت» مذکور گرديد .اما مرحوم مالاحمد نراقی براي
اينکه پیش فرض ذهنی خود را که واليت فقیه است ثابت نمايد ،کلمـۀ خلفـا را بـه
معنی سیاسی ـ تاريخی آن گرفته و آن را با واليت که يك مفهوم الهـی اسـت و از
مقام امامت ريشه میگیرد ،مخلوط و مغالطه کرده است.
خالصه اينکه هر يك از اين الفاظ مذکوره در روايـات بـا اينکـه داراي معـانی
مختلفی می باشد و هیچ قرينۀ حالیه و مقالیهاي هم در بین نیست که مقصود اصـلی در
انحصار گروه مخصوصی به نام فقیهان باشد ،فاضل نراقی همه را بر وفـ مـراد خـود
سوق داده و به نظر خودش واليت فقیه را از آنها استنباط میکند .و معلوم اسـت کـه
اين گونه استنباط که بر اساس موازين و اصول فقاهتی استوار نیست ،از درجـۀ اعتبـار
ساقط است و تنها صورت «مجادله حسناء» .و احیاناً «مجادلۀ غیرحسناء» را بـه خـود
گرفته است.
در گروه ديگري از روايات ،کلمۀ فقیه يا فقها به کار بـرده شـده کـه بـاز هـم
مرحوم نراقی آن را به فقهاي اصطالحی که در فن استنباط فـروع فقهیـه از اصـول و
قواعد آزمودهاند ،تفسیر میکند.
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مثالً در روايتی آمده است« :الفقهاء حصون االسالم کحصن سور المدينه لها»
و در روايت ديگر آمده است« :منزله الفقیه فی هذا الوقـت کمنزلـه االنبیـا فـی
بنی اسرائیل» .و همچنین فرموده اند« :الفقهاء امنـاء الرسـول» .و در اصـول کـافی در
کتاب عقل و جهل از حضرت صادق علیهالسالم روايت شده کـه فرمـوده اسـت «ان
الفقیه ح الفقیه الزاهد فی الدنیا الراغب فی اآلخره المتمسك بسنه النبی صلی اهلل علیه
و آله» .در اين مقام ،رشتۀ سخن را به دست فیلسوف نامی اسالمی صدرالدين شـیرازي
میسپاريم و از هرگونه اظهار نظر پیرامون کلمۀ فقیه خويشتنداري میکنیم.
صدرالمتللهین در شرح خود بر اصول کافی ،اينچنین معناي فقیه را تحلیل میکند:
«مقصود از توصیفی که امام علیه السالم از فقیه حقیقی فرمودهاند ،ثمرۀ فقه است؛
زيرا که اصل فقه علم به خدا و فرشـتگان و کتـابهـاي آسـمانی و رسـوالن و روز
جزاست ،آن هم نه هر علمی بلکه علم يقینی و پايدار .و از همین جهت است که بـاز
از امام علیه السالم وارد شده که هیچ کس به مقام فقاهت تام و کامـل نخواهـد رسـید
مگر آنکه مردم را در برابر ذات خدا ،فانی و ناديده انگارد و نکـات و ابعـاد فزاينـدۀ
قرآن کريم را دستيازي کند .و همچنین از برخی تـابعین در توصـیف فقیـه آمـده
است « :فقیه کسی است که بصیرت در ديـن داشـته باشـد و در عبـارت پروردگـار
مداومت کند و از تعرض به اعراض مردم پرهیزگاري نمايد و از دسـتبرد بـه امـوال
مردم دوري جويد و از نصايح مشفقانه به جامعۀ خـود ،خويشـتنداري نکنـد» .آنگـاه
صدرالدين شیرازي میافزايد :مالحظه می شود که هیچ يـك از سـابقین کـه سـخنش
سنديت دارد ،در توصیف فقیه به زبان نیاورده است که فقیه کسی اسـت کـه حـافظ
فروع و دارندۀ فتاوي در مسائل عملیه باشد و در احکام دعاوي و معامالت ،آموختگی
داشته باشد .صدرالدين می گويد :اشتباه نشود ،ما هرگز نمی خواهیم بگويیم که نام فقیه
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شامل کسی که اهل فتاوي در احکام عملیۀ ظاهريه است ،نمیباشد .البته ايـن نـام بـه
درستی و حقیقت بر وي شمول و انطباق می يابد ،اما بر سـبیل تفريـع و فراگیـري و
عموم ،نه بر سبیل انحصار و اختصاص .بلکه مقصود از فقیه در بیشتر مواردي کـه بـه
کار رفته است ،عالم به علم آخرت و مکاشفات قلبیه است که او را به خدا نزديـك و
از مردم دور میدارد .و اين اختصاص و انحصار به افتاء و آموختگی در احکام عملیـه
که پس از قرون اولیۀ اسالم در افواه عمومی شايع گرديده ،نـوعی مغالطـه و تلبـیس
است که ذهن مردم را تنها به اين رشتۀ خاص و بسیار فرعی معطوف و متمرکز سازند
و آنان را از توجه به علم آخرت و احکام آن و از توجه به امور قلبیه و استکمال نفس
بازدارند .به خصوص با توجه به اينکه اين اختصاص و انحصارطلبی انگیزههاي طبیعـی
و نفسانی را نیز در بر دارد .زيرا برخالف علوم باطنی که بسیار ژرف و دقتانگیزند و
آموزش آنها سخت طاقت فرساست و به خاطر خفا و ناپیـدايی ممکـن نیسـت علـوم
باطنی وسیله اي براي نیل به جاه و جالل و دستیابی به مال و منال قـرار گیرنـد و يـا
موجب جلب قلوب و تحصیل مقامات قضا و واليات گردند ،اين علوم ظاهري از تمام
اين مزاياي مادي برخوردارند و به همین جهت براي شیطان نفس دستآويـز خـوبی
خواهد بود که با اختصاص اسم فقیه که يك نام پسنديدهاي در شرع به شمار میآيـد،
به قسم خاصی از علوم و پژوهندگی ها جلوه دهد و انظار و قلوب مردم را به سوي آن
جلب نمايد .اين اختصاص و انحصار ناموزون درست به سـان اختصـاص و انحصـاري
است که احیاناً ديده میشود نام بلندآوازه و نامی و فراگیر حکمت را به خصوص طب
و پژوهندگی هاي پزشکی اختصاص داده و اين رشتۀ بسیار فرعی از حکمت طبیعی را
که خود از نوع مادونِ حکمت مطل  ۸به شمار میرود ،حکمت مطل خوانهده و طبیب
 - ۸در تقسیمات علوم ،فلسفۀ اسالمی حکمت را به حکمت برتر (مابعدالطبیعه) و حکمت میانه (رياضیات)
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را حکیم نامیدهاند» صدرالدين در آخر کالم خويش میگويد« :همین نسبتی که میـان
حکمت به معناي طب و حکمت مطل ِ مشهور است ،همان نسبتی است کـه فقـه بـه
معناي حفظ و آموختگی فتاوي در احکام عملیه از يك سوي ،و فقـه مطلقـی کـه در
زبان ائمۀ هدي علیهمالسالم و در زبـان پیشـینیان مـا کـه بـر روش ائمـه (ع) گـام
برداشتهاند ،به کار آمده است» .پس از اينکـه صـدرالدين شـیرازي فیلسـوف نامـدار
اسالمی سخنان انتقادآمیز خود را پیرامون کلمۀ فقیه در اينجا به پايان مـیرسـاند ،بـه
خاطر پشتوانۀ موضع انديشمندانۀ خود در مقابل گروه فقیهان ،به نقـل قـول ابوحامـد
غزالی از کتاب معروفش احیاءالعلوم میپردازد و میگويد« :غزالی در سبب پیدايش و
گسترش فن افتاء و علم احکام و انگیزۀ تاريخی تـدوين فقـه و تـدوين علـم کـالم
میگويد :پس از رسول اکـرم (ص) ،خلفـا و جانشـینان آن حضـرت تصـدي امـور
مسلمانان را به عهده گرفتند و آنان کسانی بودند که احکام دينـی را مسـتقیماً از آن
حضرت فرا گرفته و موارد اجراي آنها را به خوبی میدانستند و در قضاياي وارده بـر
طب فتاوي و معلومات خود عمل و اجرا میکردند و به غیر از موارد نادري کـه تنهـا
از مشاورت فقیهان ياري می جستند ،عمدتاً نیازي بـه ايـن گـروه از پژوهشـگريهـا
نداشتند بدين جهت بود که دانش پژوهان تنها در راه معرفت و دسـتيـازي بـه علـم
آخرت سیر میکردند و فکر و کوشش معنوي خود را در طري ارتباط علمی با دنیاي
ديگر به کار می گمارند .و حتی آنها از اظهار فتوي و آنچه که متعل به احکام خلـ
بود ،دري میجستند و با جديت و کوشش طاقتفرساي خود از خل گسسته و به خدا
میپیوستند .همان گونه که اين خصلت از داستان هاي پیشینیان ما گزارش شده اسـت.
اما پس از آنکه خالفت از اين خلفاي دين به دست نابکاران افتاد ،آنها کسانی بودنـد
و حکمت مادون (طبیعیات) تقسیم کرده و طب قهراً شاخهاي از حکمت مادون خواهد بود.
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که خود از اهلیت و استقالل در علم به فتاوي و احکـام بـه دور بودنـد و الجـرم در
حوادث جاريه ،احتیاج ضروري میيافتند که در فتاوي و احکام پیرامون اين حـوادث
از نظريات و راهنمايی هاي فقیهان استعانت بجويند و چون اين نیازمندي مـداوم بـود،
اين خلفا الزم می ديدند که فقیهان را پیوسته با خود مصاحت و همراه و همیار داشـته
باشند تا در جمیع مجاري احکام ،از حضور و فتاوي آنان به منفعت خود استفاده کنند.
اما در عین حال ،بقاياي علماي سلف که از تابعین پیشینیان خود بودند ،هنوز بیش يـا
کمی وجود داشتند که از همان خط مشی سلف صالح خود پیـروي مـیکـرده و بـر
استقالل و استغناء طبع خود ايستادگی مینمودند .اينان اگر هـم از سـوي جوينـدگان
حاکم خوانده می شدند ،از دام آنان می گريختند و از نزديکی به آن قدرتمندان اعراض
میکردند .اما به همین جهت که اين دانشمندان راسـتین بـه گونـۀ فزاينـدهاي مـورد
نیازمندي دربار خلفا بودند ،از سوي حاکمان وقت پیوسته کوشش میشد که آنـان را
به هر نحو شده به خود جلب نمايند و مقامات قضا و حکومت را به آنها بسپارند .چون
وضع بر اين منوال بود ،اهل زمان فزونـیِ احتـرام و شـکوفايی عـزت دانشـمندان را
اينچنین مشاهده میکردند و میديدند که چگونه فرمانروايان و دولتمردان بـه سـوي
اين عالمان فقاهت مشتاقانه می شتابند و آنان هم از تیـررس جوينـدگان خـود فـرار
میکنند ،از اين روي فرصت طلبان زمان به سوي دانشانـدوزي ايـن فـن مخصـوص
گرايش يافتند تا بتوانند از عزت و جاه و جاللی که در انتظار آنها است ،استفاده کنند.
اين بود که به فن فتاوي و علم احکام يورش آوردند و پس از آموختن اين فن ،خـود
را به مقامات عالیه عرضه میکردند و دانش خود را به آنها مـیشناسـاندند و از آنـان
درخواست صله و پاداش می نمودند تا مگر به منصب قضايا واليتی نائل آيند .در میان
اين دانشفروشان برخی محروم میماندند و برخی ديگر به مقاماتی نائل مـیآمدنـد و
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آنها هم که به مقامی نائل میآمدند ،پیوسـته از فرومـايگی درخواسـت و حقـارت و
ابتذال و پسروي منزه و پالوده نبودند .در اين هنگام بود که مقام و منزلـت فقهـا بـه
کلی دگرگونی پذيرفت و آنان پس از اينکه بدانگونـه مطلـوب گـرانقـدر بودنـد،
بدين گونه جويندۀ مقام و پذيرندۀ ابتذال گرديدند و پـس از اينکـه آن پیشـینیان بـا
رويگردانی خود از پادشاهان و قدرتمندان بدانگونه عزتمند و سرفراز بودنـد ،اکنـون
اين فرومايگان با سر فرود آوردن به مراکز قدرت و شوکت اينچنین بر خا

مـذلت

نشستند و داغ پستی را بر چهرۀ خويش بستند .اما بديهی اسـت کـه در هـر عصـري
نوادري از علما و اهل بصیرت نیز يافت میشوند که خدا آنان را در دين خـود يـاري
میدهد و از اين آلودگیها مصونیت میبخشد.

۸

در اينجا سخنان اين روشنفکران اسالمی صـدرالدين شـیرازي و ابوحامـد غزالـی
پیرامون کلمۀ فقیه خاتمه میيابد .اکنون به خـاطر بازتـابی روي هـر کـدام از ايـن
دوگونه سخن ،در جمالت کوتاهی به خالصهگیري آنها میپردازيم.
خالصۀ نظريۀ مالصدرا دربارۀ فقیه اين است که تفسیر اين کلمـه کـه در زبـان
شرع آمده است ،به خصوصِ شخصی که فقط در فن اجتهاد و احکام عملیـه و فتـوي
آموختگی دارد ،از قبیل يك مغالطۀ لفظی است که منطقیون آن را خلـط مفهـوم بـه
مصداق يا مغالطۀ ما بالذات و ما بالعرض میگويند .اين کلمه در زبان شرع هرگز بـه
معناي خاص آن نیامده بلکه به معناي عم آن که تفکر است ،آمده است.
خالصۀ نظريۀ غزالی اين است که فقیه به معناي متخصص در فـن فتـاوي ،يـك
اصطالح کامالً مستحدثی است که در زمان هاي پس از نزول و ظهور شرع پديدار شده
و در زبان کتاب و سنت اصالً بدين معنی نیامده است.
 - ۸شرح اصول کافی ،صدرالدين شیرازي ،چاپ سنگی تهران ،کتاب عقل و جهل ،حديث ۱۳۱
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حال بـه عقیـدۀ مـا ،چـه براسـاس نظريـۀ منطقـی صـدرالدين و چـه مطـاب
نکتهسنجی هاي تاريخی ابوحامد غزالی ،اين مطلب به طور وضوح به دست میآيد کـه
تفسیر کلمۀ فقها که در روايات منقوله در باب واليـت فقیـه وارد شـده و از طـرف
مالاحمد نراقی و معدودي ازپیروان او به صاحبان فتـوي در احکـام عملیـه تطبیـ و
اختصاص داده شده ،به کلی بیرون از طريقۀ صواب و روش تحقیـ اسـت و کـامالً
آشکار است که اين تفسیر تنها از روي انگیزه و ذهنیت شخصی و يا صنفی ايشـان و
آن معدود فقیهانی که از ايشان پیروي کرده اند ،نشلت گرفته است و بر هیچ پايـهاي
از داليل لفظی و غیرلفظی استوار نیست .عالوه بر اين ،فقیه به معناي مجتهد در احکام
عملیه ،از آن جهت که فقیه است وارد به مسائل عقلیه و اصول اعتقاديه که تماماً بـر
اساس قواعد عقلیه استوار است ،نمی باشـد و در اصـول ديـن و مسـائل مابعدالطبیعـه
آموختگی و توان عقالنی ندارد تا بتواند پاسخگوي نیازمنديهـاي فکـري و اعتقـادي
جوامع خود باشد .او در حوادث موضوعۀ مملکتی نیز که دائماً در حال تحول و تغییـر
است .هیچ گونه آزمودگی و تخصصی ندارد تا بتواند روي رخدادهاي روزمـرۀ مـردم
کشور تصمیمات سودمندي به نفع شهروندان اتخاذ نمايد .زيرا خود فقیهان به درسـتی
میگويند که تعیین و تشخیص موضوعات در شلن فقیه نمیباشد .در حـالی کـه ايـن
نکته مسلم است که فن سیاستمداري از شاخههاي عقل عملی است و قلمـرو آن تنهـا
تشخیص صحیح و به موقع موضوعات است .هرگز وظیفۀ يك سیاستمدار اين نیسـت
که در فتاوي و احکام کلیه ،مداخله يا اظهار نظر نمايد.
بخش دوم
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گفته که مرحوم مالاحمد نراقی ،بخش دوم سخن خود را در اثبات واليت فقیه به
روند عقلی يا کالمی اختصاص داده و گفته است« :هر عمل و رخدادي که به نحـوي
از انحاء به امور مردم در دين و دنیايشان تعل دارد و عقالً يا عادتاً گريـزي از انجـام
آن نیست ،بدين قرار که معاد يا معاش جامعه يا افراد به آن بستگی دارد و باالخره در
نظام دين و دنیاي مردم مؤثر است و يا از سوي شرع لزوم انجام آن عمـل وارد شـده،
اما شخص معینی براي نظارت در اجرا و انجام آن مشخص و معین نگرديده ،براي فقیه
است که نظارت در اجرا و انجام آن امور را به عهده بگیرد و بر طب حاکمیت خـود
در اين امور تصرف نمايد»

۸

خالصه کالم آنکه ،مرحوم نراقی در اين بخش از گفتار خود میخواهـد بگويـد:
تمام نیازهاي مردم ،چه فردي و چه اجتماعی و چه آن نیازمنـديهـايی کـه از نهـاد
زندگی طبیعی روزمرۀ انسانها برخاسته میشود و چه آن تکالیف اخالقی و دينی کـه
به خاطر مصالح فردي و اجتماعی از سوي شارع مقدس يـا از طريـ عقـل عملـی و
وجودان برتر انسانی الزامآور است ،همه به يك قدرت حاکمیت اجرايی احتیـاج دارد
تا بر اثر نظارت آمرانۀ آن ،نظام مطلوب و اصلح فردي و جمعی در افـراد و در میـان
جوامع برقرار و استوار گردد .و چون اين قدرت اجرايـی در هـیچ شـخص يـا طبقـۀ
مخصوصی از سوي يك مقام برتر تعیین و مشخص نگرديـده ،بـه قاعـدۀ اولويـت و
احقیت عقالنی ،يا به قول برخی از اصولیون« :دوران میان تعیین و تخییر» ايـن تنهـا
فقیه است که میتواند اين فقدان را جبران کرده و زمـام امـر را بـه دسـت گیـرد و
همچون ولی بر صغار و مجانین بر کل جامعه و افراد فرمانروايی کند و در يك کالم،

 - ۸عوائدااليام ،همان صفحات پیشین
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به نظر ايشان فقیه هم قوۀ مقننه است و هم قوۀ مجريه؛ هـم سیاسـتمدار اسـت و هـم
سیاستگذار ،هم قوۀ نظامی است و هم قوۀ انتظامی!
يك بررسی دقی در اين گفتار کافی است که عیوب و نابسامانیهاي آن را بـه
خوبی آشکار سازد ،بدين قرار:
اوالً امور و نیازمنديهاي فردي و اجتماعی انسانها همه به يـك گونـه نبـوده و
نخواهند بود .مثالً نیازمندي به طبیب براي درمان مرضی که در وضع جسـمانی يـك
فرد پديد آمده ،از درون طبیعت آن مريض برمیخیزد و ضرورت طبیعـی رجـوع بـه
طبیب نیز يك ضرورت صرفاً عملی و طبیعی است که از نهاد عقل عملـی انسـانهـا
نشلت میگیرد و براي رفع اين ضرورت ،مريض هیچگاه نیازي به هیچ قوۀ مجريـهاي
خارج از احساس درد و ناماليمی وضع درونی خود ندارد .ضرورت طبیعی کـه گفتـه
شد يك نوع خاصی از انواع ضرورتهاست ،ايجاب میکند که او در هر شرايطی کـه
ممکن است بـه طبیـب دسترسـی پیـدا کـرده و درمـان خـود را از او بخواهـد .در
نیازمنديهاي جمعی ،چه در واحدهاي کوچك همچون تدبیر منزل و چه در واحدهاي
بزرگ همچون شهرداري و کشـورداري ،همـین ضـرورت طبیعـی راهگشـاي رفـع
نیازمندي هاي انسان بر وجه احسن و متناسب با فراهم بودن امکانات میباشد .مـثالً در
تدبیر منزل نیازمنديهايی که در يك خانوادۀ بزرگ يا کوچك پیش میآيد ،فرد يـا
افرادي که با ضرورتهاي پیشین ،آن خانواده را تشکیل دادهاند قهراً متکفل رفع ايـن
نیازمندي هاي روزانه و ماهانه و ساالنۀ خود میباشند .و نه تنها هیچ نیازي به مداخله و
دستورالعملی از سوي فردي که عضويت در هويت خـانواده را نـدارد ،نیسـتند ،بلکـه
هرگونه مداخله اي از سوي هر مقامی که باشد ،فقیه يـا غیـر او ،مداخلـۀ نـاموزون و
ناآگاهانه خواهد بود که از سوي عقل عملی مردود و محکوم به نابخردي است .در امر
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شهرداري و کشورداري نیز همین گونه است؛ بدين قرار که همچون ضرورت پیشـین
تشکیل خانواده ،افرادي که در گردهمايی زندگی طبیعی خود را راهنمايی عقل عملی،
ضرورت همزيستی مسالمتآمیز را احساس میکنند و از روي اين ضرورت پیشین به
تشکیل شهر و نظام شهرداري برمیخیزند تا از گزندهاي بینظمی و نابسامانی زنـدگی
روزمرۀ خود در امنیت داخلی و خارجی به سر برند ،همان اشخاص خود متکفل حفـظ
نظام شـهر و انتظامـات شـهرداري خواهنـد بـود .و چـون ايـن اشـخاص همچـون
تشکیلدهندگان خانواده از روي ضرورت طبیعی پیشین و نیـاز ابتـدايی و قطعـی بـه
همزيستی مسالمت آمیز به کار شهرسازي و سازماندهی شهر برخاستهاند ،هـیچ عامـل
ديگري را که بیرون از قلمرو اين ضرورت طبیعی پیشین است ،نشـايد کـه در نظـام
شهر و انتظامات شهرداري آنان مداخله کرده و با مداخالت و تصرفات ناآگاهانۀ خود
اين هم زيستی مسالمت آمیـز را مختـل و نـاموزون سـازد .مسـللۀ کشـورداري نیـز
همین گونه است؛ مردم کشور که بـا سـکونت خـود در يـك منطقـۀ جغرافیـايی در
مجاورت يکديگر زيست می کنند ،از روي احساس ضرورت همزيستی مسالمتآمیـز
به نظم و آرامش داخلی و مصونیت مرزهـاي جغرافیـايی خـود از گزنـد تجاوزهـاي
خارجی نیازمندند و همانگونه که نیازمندي هاي فردي را با مراجعه به طبیب و آهنگر
و بنا و درودگر تلمین میکنند و نیز به همانگونه که نیازمنـديهـاي خـانواده را بـا
استخدام کارگر و خدمتکار و مددکار برطرف می سازند و باز بـه همـان جهـت کـه
نیازمنديهاي شهرداري را به يکی از شهروندان آگاه و پرتوان از میان خـود در فـرم
يك قرارداد رسمی و استخدامی واگذار می کنند ،عیناً به همان جهت و به خاطر همان
انگیزۀ همزيستی مسالمتآمیز ،فرد يا افراد و هیئتی را که آگاهی بیشـتري بـر امـور
جزئیه و حدود و ثغور زندگی آنها دارد و سرشار از عش و عالقه به حفظ و حراست
221

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

کشور می باشد ،از میان خود برمیگزينند .بدين ترتیب خوب روشن است کـه عامـل
تعیین کنندۀ مقام اجرايی جز در

عقل عملی به يك ضرورت طبیعی به برقراري نظم

همزيستی مسالمتآمیز نیست و اين ضرورت يك عامل زيرين و تعیینکننـده اسـت
که با راهنمايی عقل عملی از نهاد زيست طبیعی انسانها در يك محـدودۀ جغرافیـايی
برمی خیزد و همچون ساير قوا و عوامل طبیعت دائم در تغییـر و دگرگـونی اسـت .و
ممکن نیست که عامل تعیین کنندۀ اين مقام اجرايی يك مقام ثابت برتر يا يك قـوۀ
دستوري اخالقی و مذهبی ثابت باشد .از ديدگاه عقل عملی به اين ضرورت همزيستی
مسالمت آمیز ،شرايطی که مقام اجرايی بايد حائز باشد ،نخست حکمت آن هم حکمت
عملی است که به همان معنی در

و تـدبیر امـور مملکتـی و آشـنايی بـه شـرايط

موضوعی زمان و مکان است .و سپس شـجاعت و قـدرت تصـمیمگیـري عاقالنـه و
سرانجام امانت داري است که در حقیقت به معناي وطندوستی و ويژگیهـاي فـرديِ
ديگر براي مقام حاکمیت و رهبري و کشورداري همچون دانش رياضی ،فلسفی ،علوم
طبیعی يا فنون موسیقی و خطابه و شعر و جدل و فقه و اصول ...و غیره به هـیچ وجـه
مداخلهاي در تعیین مقام اجرايی ندارد .در ترسیم ماهرانـۀ ايـن اصـل سیاسـی ،کـالم
شیواي حضرت علی بن ابیطالب علیهالسالم بهترين راه گشا و بهترين رهنمودهاي فـن
سیاستمداري و تدبیر امور مملکتی است ،انجا که در نهجالبالغه میفرمايد:
«البد للناس من امیر بر او فاجر يعمل فی امرته المؤمن و يستمتع فیها الکافر»

۸

يعنی داشتن يك سیستم حکومتی براي جامعه ،يك ضرورت است ،خـواه رهبـر
اين حکومت فردي از هر جهت خوب و مؤمن باشد يا شخصی فاجر و فاسـ  ،امـا در

 - ۸نهج البالغه ،به کوشش صبحی الصالح ،انتشارات هجرت ،قم ،ص۱۱
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هر حال بايد فردي باشد که در قلمرو حکومت او مؤمن بتواند آزادانه بـه کـار خـود
مشغول باشد و کافر هم در لواي امنیت او بهرهمند گردد.
بدون ترديد مقصود از «البد للناس» در ايـن سـخن گهربـار جـز همـان اصـل
ضرورت طبیعی همزيستی مسالمتآمیز نیست .اين اصل ،همانگونه کـه گفتـه شـد،
تنها عامل تعیین کنندۀ امیر يا قوۀ اجرايی است که هم بینش و هم تـوان تـدبیر امـور
مملکتی را دارا می باشد و از عهدۀ حفظ و حراست مرزهاي جغرافیايی آن برمـیآيـد.
هرچند که شخ صاً از امتیازات اخالقی تا آنجا که برخورد به کار امارت و تدبیر امـور
کشورداري او نداشته باشد ،بهرهمند نباشد .مانند طبیبی که در درمان مريض بايـد اوالً
از تخصص و مهارت در دانش طب بهرهمند باشد و ثانیاً بايـد در کـار خـود رعايـت
امانت و دقت در معالجه را بنمايد تا جان مريض را از روي بیدقتی و بیمبـاالتی بـه
خطر نیندازد ،هرچند که احیاناً از جهات ديگر ،پايبند به اصول و مـوازين اخالقـی و
مذهبی نباشد و اين خود بهترين دلیل شرعی جدايی حکومت از دين است .سپس امـام
علیهالسالم همچون عالی قدرترين فیلسوف سیاسی و اجتماعی به تعلیل و تبیـین کـالم
ح خود پرداخته و میفرمايد :در سايۀ چنین امارتی که از شرايط الزم و کافی تـدبیر
امور مملکتی برخوردار است ،هم مؤمن می تواند آزادانـه بـه کارهـاي ايمـانی خـود
بپردازد و هم کافر متعهد است که به رسوم و مقررات شهروندي دقیقاً گوش فـرا داده
و آنها را رعايت نمايد ،يا از آنها به نفع خويش بهرهمند گردد.
جاي بسیار تعجب و تلسف است که مرحوم فاضل نراقی و گروهی که در مسئلۀ
واليت فقیه از ايشان پیروي کرده و می کنند ،از اين روايت نهجالبالغه بـا ايـن همـه
صراحت و وضوح که در خصوص حکومت به معنی آيـین کشـورداري در بـردارد،
چشمپوشی کرده و به يك سلسله روايات ديگري استناد جستهاند که به کلی بیگانه از
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حکومت بدين معنی است و فقط با مغالطۀ اشترا

لفظـی بـا امـارت و تـدبیر امـور

مملکتی تناسب میيابد .مانند رواياتی که فقط در خصوص امر حکومت به معنی قضـا
و داوري بین متداعیین وارد شده و اين آقايان معظم با صـرف اشـترا
حکومت و کشورداري و سیاست مدن تعمیم دادهاند.

در لفـظ بـه

۸

ثانیاً با يك بازتابی منطقی بر روي اين گفتار مرحوم فاضل نراقی کـه بـه شـیوۀ
استدالل عقالنی (البته عقل عملی) میخواهد واليت فقیه را به کرسی تحقی بنشاند ،به
روشنی معلوم خواهد شد که مواضع ضعف اين گفتار ايشان کجا و چگونه است .فـرم
منطقی که در نهاد سخن ايشان نهفته است ،يك قیاس مرکب اسـت کـه تحلیـل آن
بدين قرار است:
دلیل شمارۀ اول:
 -۸صغري :اجرا و برقراري نظم در میان افراد و جامعه به يـك قـدرت
اجرايی (حکومت) نیازمند است.
 -۱کبري :هر چیز که نیازمند به قدرت اجرايی (حکومت) است ،بايـد
به کسی يا هیئتی که از عهدۀ اجرايیات به خوبی برآيد ،محول گردد.
 -۷نتیجه :اجرا و برقراري نظم در میان افراد و جامعه بايد به کسـی يـا
هیئتی که از عهدۀ اجرايیات به خوبی برآيد ،محول گردد.
دلیل شمارۀ دوم:
 -۸صغري :فقیه براي اجرا و برقراري نظم در میان افـراد و جامعـه بـر
ساير طبقات اولويت و احقیت دارد.

 - ۸عوائدااليام ،ص ۸۳۳
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 -۱کبري :هر کس که براي اجرا و برقـراري نظـم در میـان افـراد و
جامعه بر ساير طبقات اولويت و احقیت دارد ،به حکم عقل واجب و متعـین
است که متصدي مقام اجرايی گردد.
 -۷نتیجه :پس فقیه به حکم عقل واجب و متعین است که متصدي مقام
اجرايی (حکومت) گردد.
به نظر میرسد که استدالل مرحوم فاضل نراقی از ترکیـب و پیوسـتگی ايـن دو
قیاس مرکب نامیدهاند .پس از اينکه گفتار ايشان را از پیچیدگی و ترکیب رهانیـده و
به صورت دو قیاس پیوسته و جداگانه درآورديم ،آنگاه می توانیم روي هر کـدام بـه
ترتیب بازتابی کرده و صحت و سقم هر يك را سنجش و ارزيابی کنـیم تـا بتـوانیم
بفهمیم آيا در دام مغالطه اي از انواع مغالطات منطقی گرفتار خواهیم شد يا نه .اينگونه
سخنان پیچیده و يا به قول معروف در هم و بر هم ،اگر مآالً هم از لحاظ صورت و هم
از لحاظ مادۀ قیاس صحیح و سالم از کار تحلیل و تجزيه بیرون آيـد ،قیـاس مرکـب
نامیده میشود .و اگر احیاناً از نقطه نظر ماده مغالطهآمیز و فريبنده باشد مغالطۀ «جمـع
المسئلتین» يا «جمع المسائل فی مسئله واحده» گفته میشود .اکنون بايد ديد که آيـا
اين سخن فاضل نراقی از قبیل قیاس مرکب است يا از گونـۀ «جمـع المسـئلتین فـی
مسلله واحده»

۸

ترديدي نیست که قیاس شمارۀ اول از نقطهنظر صورت و ماده در نهايت صـحت
و استقامت است ،مشروط به اينکه معناي کلمۀ نیازمند را که در قیاس به کـار آمـده،
به خوبی بدانیم .نیازمندي در اين مقام ،همان ضرورت طبیعی همزيستی مسالمتآمیـز
است ،که گفته شد ،تنها اصل تعیینکنندۀ نوع حکومـتهـا و مقـام قـدرت اجرايـی
1
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نظامات و عدالت اجتماعی و سیاسی است .و گفته شد که اين اصل تنها از نهاد زيست
طبیعی و جغرافیايی مردم هر کشـوري برخاسـته مـیشـود و کـالً در اختیـار آحـاد
شهروندان است و تحت تلثیر تغییرات زمان و مکان و اوضاع و احـوال جغرافیـايی ـ
سیاسی کشورها است و هیچگونه تعلقی به قواي برتر و ثوابت مابعدالطبیعه نـدارد .بـه
طور کلی بايد بدانیم که اصـل عـدالت اجتمـاعی و حفـظ و گسـترش آن در میـان
شهروندان مطلبی است که از زمان هاي قديم در میان فالسفۀ پیشین مورد بحث بوده و
همه در اين نکتۀ بنیادين متف القول بوده و می باشند که ايـن اصـل کـه برخاسـته از
ضرورت طبیعی انسانی همزيستی مسالمتآمیز است ،تنها عامل تعیینکنندۀ فـرمهـاي
حکومت و کشورداري از هرگونه دمکراسی و اريستوکراسی و غیره مـیباشـد .يـك
نگاه اجمالی به کتاب جمهوري افالطون به خوبی معلوم می کند که چگونه سـقراط و
پس از او ساير فالسفه ،پس از اثبات و به کرسـی نشـاندن حقیقـت عـدل بـه روش
کشورداري و آيین حکومتگرايی و شرايطی که بايد رئیس يك واحد جغرافیـايی ـ
سیاسی به نام مملکت دارا باشد ،میپردازند .در حقیقت ،دلیل شمارۀ اول يـك قیـاس
طبیعی انسانی است که عقل عملی آنها در نخستین مرحلۀ تمدن و گردهمايی طبیعـی
انسانی خود براي تشکیل محیط همزيستی مسالمتآمیز خود پايهگذاري کـرده و بـر
اساس آن فرمهاي گوناگون مملکتداري را استوار ساخته است .و بدين ترتیب خوب
معلوم میشود که اين دلیل ،يك دلیل عمومی و از اصول مسلمۀ عقل عملی بـه شـمار
می رود و به هیچ وجه از ابتکارات فاضل نراقی يا هیچ فقیه ديگري نیست .تنها ابتکار
فاضل در اين است که از قدرت منطقی و عقالنی اين دلیـل اسـتفاده کـرده و آن را
پايگاهی براي انتقال به دلیل دوم قرار داده تا بتوانـد مطلـوب نااسـتوار خـود را زيـر
پوشش آن هموار سازد ،باري ،پس از قبول و تسلیم به دلیل نخستین ،هنگام آن اسـت
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که از روي دقت بررسی کنیم که اوالً ارزش منطقی دلیل شمارۀ دوم چیسـت و ثانیـاً
رابطۀ میان اين دلیل و دلیل پیشین که زايیدۀ ضرورت عقـل عملـی انسـانهـا اسـت
سنجش و ارزيابی نمايد ،فاضل نراقی هم به همان ترتیب بتوانـد مشـروعیت عقالنـی
حکومت فقیه را با همین معیار انسانی ثابت نمايد.
در نظر داريم که صغراي دلیل دوم بدينگونه طرحريزي شده است:
« فقیه براي اجرا و برقراري نظم در میان افراد و جوامع بر ساير طبقات اولويت و
احقیت دارد».
نخستین سؤالی که پیرامون اين قضیه مطرح می شود اين است که چرا و بـه چـه
دلیل فقیه و تنها فقیه از میان ساير طبقات جامعه داراي اين اولويت و احقیت اسـت و
آيا اين اولويت و احقیت از تجزيه و تحلیل در نهاد مفهومی فقاهت به دست میآيـد
تا در نتیجه صدق اين قضیه که صغراي قیاس است ذاتـی و تحلیلـی ۸باشـد يـا ايـن
اولويت امتیازي است که به صورت فرمان و انتصاب از يك مقام برتر يا يـك مقـام
کهتر به فقیه بخشايش شده است و ديگر اينچنین نیست که فاضـل و پوينـدگان راه
ناهموار او بخواهند که اولويت و احقیت فقیه را در امـر زمامـداري سیاسـی از روش
تحلیلگرايی در مفهوم فقاهت و فقه ،آن هم فقه اصطالحی که بـه معنـاي فتـواي در
احکام حالل و حرام امور کلیه که مربوط به عمل مکلفین است به دست آورند ،بسیار
واضح است که هیچ پژوهشگري هر اندازه هم که ماهر و سرشـار از تـوان تحلیـل و
تجزيۀ عقالنی باشد ،نخواهد توانست که میان فقاهت و تدبیر امور مملکـت کمتـرين
رابطۀ منطقی برقرار سازد تا معنی دوم را از اول استخراج کند .سند صدق ايـن گفتـار
هم اين است که فتواي در احکام شرعیه در محدودۀ کلیات و وظايف عمومی مکلفین
1
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است و تدبیر امور داخلی و خارجی مملکتی مربوط به موضوعات و متغیـرات يومیـۀ
مملکت میباشد و هیچ رابطه اي جز رابطۀ اتفاقیۀ محض میان ايـن دو گـروه متصـور
نیست و به گفتۀ خود فقها تشخیص موضوعات در شلن فقیه نیست و اگر هـم احیانـاً
در حديثی هم آمده باشد (که هرگز نیامده) که در تشـخیص موضـوعات و ارزيـابی
حوادث روزمرۀ خود به فقیه مراجعه کنید ،چـون چنـین حـديثی اغـراءِ بـه جهـل و
برخالف ضرورت عقل است و بنا به دسـتور خـودِ مقـام وحـی بايـد آن را دروغ و
نادرست انگاشت و بر ديوار کوبید .به همین دلیل و براساس اصل اجتهادي «تناسـب
میان حکم و موضوع» آن روايتی که میگويد حوادث واقعه را به روات احاديـث مـا
مراجعه کنید ،مسلماً و بدون ترديد مقصود ،احکام کلیۀ اين حوادث است نه تشـخیص
و ارزيابی موضوعی آنها .و الّا حوادثی چون خطر داشتن سالحهاي اتمی در مجـاورت
کشور که مردم کشور را به نابودي تهديد میکند ،چه ارتبـاط مسـتقیمی بـه فقیـه و
فقاهت او دارد؟!
شايد مرحوم فاضل نراقی در نظر داشته است کـه ايـن اولويـت و احقیـت را از
طري روايات که طريقۀ تعبد است ،ثابت نمايد و اگر چنین است ،قیـاس دوم يـك
سند عقلی محض نخواهد بود ،بلکه قیاسی است که قضیۀ صغراي آن شرعی و تعبـدي
است و قضیۀ کبراي آن عقلی است و چون نتیجه تابع اخسّ مقدمات است ،لذا نتیجـۀ
قیاس هم يك نتیجۀ شرعی محسوب میشود نه يك نتیجۀ عقلی و اين خود ،بـرخالف
مطلوب فاضل نراقی است که می خواهد با دلیل عقلی محض ،واليتامر فقیه را ثابـت
نمايد .به عالوه فرض او بر اين است که هیچ شخصی يا طبقـهاي بـراي تصـدي امـر
حکومت از سوي شارع معین نگرديده است و اگر چنین است ،پس اولويت فقیـه بـر
سايرين از کجا و به چه دلیلی به دست میآيـدۀ از همـین نقطـهنظـر کـامالً روشـن
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می گردد که انطباق قاعده «دوران تعیین و تخبیر» نیز بیوجه و نااستوار اسـت .زيـرا
هیچگونه امتیازي براي فقیه از آن جهت که فقیه است ،در میان نمیباشد.
مفهوم حکم و حکمیت و حکومت در حدیث
از میان روايات و احاديثی که بیشتر از همه مورد استناد براي اثبات واليت فقیـه
و اولويت او بدين مقام واقع شده و شايد بتوان گفت يکـی از عمـدهتـرين مـدار
کسانی است که از زمان فاضل نراقی تا هماکنون به واليتفقیه رأي مثبت دادهاند دو
روايت معروفی است که يکی روايت ابیخديجه از حضرت امام صـادق علیـهالسـالم
است و ديگري روايت معروف به «مقبوله عمربن حنظله» است .اکنون ما بـه خـاطر
شهرت استناد به اين دو روايت ،الزم دانستیم هر دو را عیناً در اينجا مورد بحث قـرار
دهیم تا معلوم گردد آيا همانگونه است که اين آقايان مـدعیانـد ،ايـن دو سـند بـا
صرفنظر از صحت يا سقم سندي هر يك اصالً داللتی بر اثبات مطلوبشان دارد يا نه.
حديث اول حديث ابی خديجه است .میگويد «حضرت ابوعبـداهلل (امـام صـادق
علیه السالم) به من فرمودند :شما شیعیان بايد به سوي مـردي در میـان خودتـان روي
آوريد که بخشی از قضاياي ما را میداند و تنها او را از میان خـود برگزينیـد .آنگـاه
که چنین کرديد ،من هم اين گزيدۀ شما را تليید کرده و او را قاضی (دادور) در میان
شما قرار میدهم ،تا شما محاکمات و دعاوي خود را نزد او حل و فصل نمايید»

۸

حديث دوم حديث مقبوله عمربن حنظله است که در آن آمده« :در میـان گـروه
خود بررسی کنید ،تا آن کسی را از گروه خودتان بیابید که احاديـث مـا را روايـت
 - ۸صفحات  ،۸۱۱-۳کتاب عوائد ،حديث  ،۸۴حديث  ۸۱نیز از همین راوي بدينگونه آمده است:
اجعلو بینکم رجالً ممن قد عرف حاللنا و حرامنا فانّی قد جعلته قاضیا.
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میکند و در حالل و حرام ما میانديشد و احکام ما را میداند .بدان شخص بـه عنـوان
حَکَم و داور خود رضايت دهید چرا که من اين چنین شـخص را بـراي شـما حـاکم
گماشته ام .و اگر چنین شخصی درست بر طب احکام ما حکم خود را صـادر کنـد و
احیاناً حکم او از سوي شما پذيرفته نگردد [آگاه باشید] که در اين صورت نه به حکم
او ،بلکه به حکم خدا اهانت کرده ايد و نه بر رد او ،بلکه بر رد ما برخاستهايد .و کسی
که بر رد ما برخاسته باشد ،بـر رد و سـتیزهجـويی بـا خـدا برخاسـته اسـت و رد و
ستیزهجويی با خدا در مرز شر

و همتاجويی با خداي يگانه است».

به طوري که مشاهده می شود ،در حديث اول کلمۀ قاضی به کار برده شـده کـه
صريحاً به معناي داور است و طبیعتاً حکم هم که ريشۀ اين کلمه است ،به معناي قضـا
و داوري خواهد بود ،نه به معناي حکومت و کشورداري و بر اساس آن کلمۀ تحـاکم
آمده است که بیانگر مسئولیت و وظیفۀ قاضی است و بسیار روشن است که هیچ يك
از اين دو کلمه ،معناي حکومت و آيین کشورداري را ،نه به داللت مطابقه و نـه بـر
وجه داللت تضمن يا التزام ،در بر ندارد و از صدر تا ذيل روايت تنها مسـئله قضـا و
تحاکم مطرح است و هیچ اشعار يا اشارهاي بـه حکومـت و تـدبیر امـور مملکتـی را
نمیرساند .معالوصف فاضل نراقی میفرمايد:
«قضا هم به معناي حکم است و مقصود از حکم تنها آن نیست که قاضی پس از
بررسی در مورد مرافعه ،اظهار نظر می کند ،بلکه لغتاً و عرفاً عمومیـت دارد [و شـامل
حکومت به معناي کشورداري نیز میگردد].

۸

فاضل نراقی عین همین تفسیر لفظی را به طور جديتر و قطعیتر پیرامون حديث
دوم که چهار بار کلمۀ حکم و يك بار کلمۀ حاکم آمـده ،اظهـار مـیدارد و نتیجـه
 - ۸عوائدااليام ،ص۸۳۳
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می گیرد که فقیه دارندۀ مقام حکم و حکومت و حاکمیت به تمـام معـانی گونـاگون
کلمه است که از جملۀ آنها ،حکومت به معناي آيین کشورداري است.
در تفسیر اين سخن فاضل نراقی بايد اين پرسش را مطرح کرد که آيـا مقصـود
ايشان از عمومیت و شمولی که براي کلمۀ حکم و حاکم فرض کردهاند ،عمومیـت و
شمولی است که از وضع معناي لغوي کلمه به دست میآيد يا شـمولی اسـت کـه از
مقدمات اطالق که در عرف اصولیون به مقدمات حکمـت معـروف اسـت ،اسـتفاده
می شود .در صورت نخست ،يك مراجعه اجمالی به لغت و يا به عرفی که اين لغت را
در گفت و شنود خود به کار می برد ،کافی است که نااستواري سخن فاضل نراقـی را
روشن سازد .زيرا بسیار واضح است که در نظر عرف و يا لغت ،مقام فرماندهی ارتش
و مقام سلطنت يا هر نوع رهبري سیاسی و مقـام قضـا و داوري ،سـه مقـام متفـاوتی
می باشند که معناً و ماهیتاً با يکديگر مغايرت دارند و تنها با اشترا

در لفـظ حکـم،

اين سه مفهوم با يکديگر هماهنگی میيابند ،نه در معنا؛ زيرا هیچ عرف يا لغتـی ايـن
گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذيرفت که هر قاضی و داوري بـه همـان دلیـل کـه
قاضی است ،عیناً به همان دلیل و به همان معنا ،فرماندۀ ارتش و پادشاه مملکت خواهد
بود .در اين صورت الزمۀ کالم اين است که هر کشوري به عـدد قضـات نشسـته و
ايستادهاي که دارد ،پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد .و باز بـه نظـر اجتهـادي
مرحوم فاضل نراقی ،قاضی القضات يعنی شاهنشاه و شاهنشاه يعنی قاضیالقضات .ايـن
است نتیجۀ اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و کسانی که پـس از ايشـان ،سـخن
فاضل را سند واليت فقیه پنداشته و حکومت را که به معناي حکمـت و تـدبیر امـور
مملکتی است ،از حقوق و مختصات فقیه دانسته اند .در اينجا اين نکتـه شـايان توجـه
است که ممکن است گفته شود که حکومت و حکم به معنـاي داوري در دعـاوي و
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فضل خصومات ،و همچنین حکم و حکومت به مفهوم سیاسی و کشورداري ،و حتـی
حکم و حکومت در قضیۀ خبري که بدان علم تصديقی در مقابل علم تصـوري گفتـه
می شود ،همه در يك مفهوم کلی که همچون جنس عالی براي انواع حکومتها فرض
شده مشتر

و يکساناند؛ اما بايد دانست که حتی با قبول ايـن فـرض ،هـر يـك از

حکومتها داراي مشخصات فصلی و امتیازات مخصوص به خود میباشند که به جـاي
فصل ممیز آنها به کار رفته و در نتیجه ،مفهوم نوعی هر کدام از اين انـواع سـهگانـۀ
حکومت از ديگري به کلی متفاوت و حتی متباين و مضاد شناخته شده است و هرگز
ممکن نیست که مشخصات هر يك از انواع را به ديگري نسبت داد ،آن هم تنهـا بـه
دلیل اينکه تمام اين انواع در جنس عالی حکم ،مساوي میباشند .اين درست بـه سـان
آن است که اگر در جايی به اوصاف زيستشناختی ۸انسان برخورد کنـیم ،تنهـا بـه
دلیل اينکه انسان با ساير حیوانات ديگر وجه مشتر

جنسی دارد ،اين اوصاف را بـه

کلیۀ حیوانات تعمیم دهیم و بگويیم پس تمام حیوانات دريايی و وحوش و خزنـدگان
و پرندگان و چرندگان ،همه گوينده و مدنی بالطبع و داراي ابتکار پیشرفت به کمـال
و صنعت و هنر میباشند.
و به عبارت ديگر ،بازگشت به معناي مشتر

جنسی در صورتی قابل قبول است

که يکی از انواع جنس ،مورد نظر مخصوص گوينده (در اينجا امام (ع) قرار نگیـرد و
تنها مزايا و ويژگی هاي جنسی در مد نظر واقع گردد .اما اگر مقصود تبیین و تفسـیر
يکی از اقسام معانی حکم باشد( ،همچنان که اين دو روايت صراحتاً حکم بـه معنـاي
داوري و قضا را مطرح میکند نه حکم مطل را) ديگر بازگشت به معنـاي جنسـی و
حکم مطل غیرقابل قبول و برخالف قوانین تفاهمات و محاورت لفظی میباشد.
1

- Anthropology
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اين مطالب همه هنگامی است که شمول و عمومیت معناي حکـم و حکومـت را
بخواهیم از طري وضع لغوي اين الفاظ به دست آوريم .اما اگر روش اصول فقه را بـه
کار بنديم و از طري مقدمات به اصطالح حکمت اين عمومیت و اطـالق را اسـتفاده
کنیم ،بايد در هر يك از اين دو روايت خوب بینديشیم و دريابیم آيا اين مقدمات که
بر سه گونهاند ،کلّاً در سیاق و روند اين دو روايت فراهم و گويا میباشند يا نـه .ايـن
مقدمات بدين قرارند:
 -۸گوينده در مقام بیان و اظهار تمـام مـراد خـود باشـد و درصـدد اهمـال يـا
اجمالگويی نباشد.
 -۱قرينۀ حالیه يا مقالیهاي که معنی مطل را به معنی خاص اختصـاص دهـد ،در
کالم نباشد.
 -۷قدر متیقن در مقام تخاطب در میان نباشد.
هرگاه اين سه مقدمه جمعاً در کالم معصوم (ع) يا هر کالم ديگر که محور آثار
حقوقی و تشريعی قرار گیرد مانند وصیت و غیرها محرز گـردد ،آنگـاه سـخن او را
می توانیم حمل به معناي مطل کرده و از اختصاص به يکی از انواع يا افراد مخصوص
آن صرف نظر کنیم .حال بايد ديد آيا واقعاً می توانیم با ايـن تمهیـد ،کلمـۀ حکـم و
حکومت را که در اين دو روايت به معناي قضا و داوري و حکمیت فیمابین متداعیین
به کار رفته به گونهاي تعمیم دهیم تا به طور تساوي هر حکـومتی را چـه فرمانـدهی
ارتش و چه آيین کشورداري و چه واليت و حاکمیت بر صغار و مجانین و چه حکم
به معناي علم تصديقی را که در يك جملۀ سادۀ خبري است ،شامل گـردد ،تـا همـۀ
اقسام حکم و حکومت در يك کلمه و يك کالم زير دستور امـام علیـهالسـالم قـرار
گرفته و بالنتیجه تمام اين حقوق و مزاياي بیکران به فقیه وقت اختصاص يابد؟
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آنچه که به صورت تبادر به ذهن هر شنونده و خوانندۀ اين کالم مـیرسـد ،ايـن
است که حکم و حکومت به معناي قضا و داوري در اين دو روايت ،هم قدر متیقن در
مقام تخاطب و تفاهم است و هم مورد اختصاصی از پرس و جوي در کـالم .و چـون
میان حکومت له معناي قضا و حکومت در مفهوم آيین کشورداري از زمین تا آسمان
فرق و مباينت و حتی تضاد موجود است ،به هیچ وجه ممکن نیست که اين تفاوت را
الغاء کرده و حکم را به معناي مطل  ،يعنی جنس مشتر

آن تعمیم دهیم .و خالصـه

آنکه حداقل يکی و با نظر تحقی دوتا از اين مقـدمات سـه گانـه ،در ايـن اسـتنباط
مخدوش و غیرمحرز به نظر می رسد و بالنتیجه استنباط مرحوم نراقی به کلی نافرجام و
غیرقابل قبول خواهد بود .اين و مهمترينِ آن ،اجمال و ابهامی است که در کلمۀ حکم
و حکومت نهفته است و معلوم نیست حکم در اين کالم در کدامیك از معانی خود به
کار رفته است .دوم آنکه در اينجا متـیقن در مقـام تخاطـب در میـان اسـت ،زيـرا
موضوعی که میان پرسشکننده و پاسخدهنده مطـرح نظـر اسـت ،حکـم بـه معنـاي
حکمیت و داوري است و به هیچ وجه نظري به حقوق کشورداري و تـدبیر مـدن در
کار نیست.
پس از اينکه مطاب هیچ يك از دو تفسیر فوق نتوانیم استنباط مرحوم نراقی را به
صورت روند علمی متداول در علم اصول فقه و روش اجتهادي ترجمه و تفسیر کنـیم،
تنها راهی که براي تبیین نظريۀ واليت فقیه ايشان و پیروان ايشان تا عصر حاضر باقی
می ماند طريقۀ مغالطه آن هم مغالطۀ لفظی است که از نازل ترين اقسام مغالطات منطقی
به شمار میرود .در میان مغالطات لفظی ،مغالطۀ اشترا

در لفـظ از همـۀ اقسـام آن

عامیانه تر است .در مغالطه را موالنا جالل الدين رومی در مثنوي معنوي به گونۀ زيبايی
ضمن داستان طوطی و دکان عطاري تمثیل و تشريح میکند تا آنجا که میگويد:
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گرچه باشد در نوشتن شیر ،شیر

کار نیکان را قیاس از خود مگیر

يعنی شیر آدمخوار و شیري که آدمی آن را مینوشد ،هر دو در نوشتن شیرند ،اما
آن يکی شیرست کادم می خورد ،وان دگر شیرست کادم مـیدرد .آري ،ايـن اسـت
مغالطۀ اشترا

در لفظ که تنها به خاطر همنامی و همگونگی در لفظ ،میان شیري که

انسان آن را میخورد و شیري که او انسان را میخورد ،تفاوتی قائل نباشد .ايـن عینـاً
اشتباهی است که نخست فاضل نراقی و پس از او پیروان وي تا عصر حاضر مرتکب
شدهاند و واليت فقیه را بر اساس آن طرحريزي و سازندگی کردهاند .اما بسیار بعید به
نظر می رسد که اين آقايان که همه از فقهاي عالی مقامند ،يك چنین لغزشی را حقیقتاً
از روي سهو و نسیان و خطاي در فکر و اجتهاد انجام داده باشند تـا بتـوان ايشـان را
مشمول اين روايت مشهوره به حساب آورد که میفرمايد« :للمخطی اجر و للمصـیب
اجران» .از سوي ديگر ،هرگز نبايد اين اتهام را به ساحت مقدس اين بزرگواران وارد
کرد که خدا نخواسته ايشان صرفاً به خاطر حب به رياست و برتري دنیايی ،مقام خود
را از اين طري ناموزون به مردم مسلمان ايران و پیروان خود تحمیل کردهانـد .تنهـا
راهی که براي حمل به صحت اين استنباط مغاطهآمیز و فتنـهانگیـز معقـول بـه نظـر
می رسد ،اين است که گفته شود ،اينان خواسته اند به هر نحوي که شده ،و از هر راهی
که میسر است،تجاوزات و سرکشیهاي پادشاهان و قدرتمندان وقت کشور را کـه در
ظلم و ستم و دستبرد به اموال و نوامیس مردم دريغ نمیکنند ،مهـار کـرده و پیوسـته
يك حربۀ کنترلکنندۀ معنوي را باالي سر اين ظالمان و ستمکاران بی خبر از خـدا و
وجدان نگاه دارند تا هرگاه که جان مردم از نابکاريهاي اين قدرتمندان به سر آمد ،با
يك حکم انقالبی آنان را به جاي خود بنشانند.
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اين توجیه هرچند که تا حدودي از منط عقل ،آن هم عقل عملی ،به دور نیست،
اما تا جايی گويا و قابل قبول است که فقیه در بارگاه قدس ملکوتی خود نشسـته و از
محدودۀ فقاهت و افتاء در دام قدرتمندي و کشورداري سقوط ننمايد و روضۀ رضـوان
را به دو گندم نفروشد تا پیروان شیفته و دلباختۀ او هرچه از اخالق و انسانیت هست،
به جوي بفروشند.
خدا داناتر است.
مفهوم حجت و حجیت در حدیث و فقه
يکی ديگر از احاديثی که مورد استناد براي تثبیت مقام واليـت فقیـه و رهبـري
سیاسی او در امرو کشورداري قرار گرفته ،حديثی است که کلمـۀ حجـت در آن بـه
کار رفته است .اينکه آيا حجت يا حجیت هیچ داللتی بر آيـین کشـورداري دارد يـا
ندارد و يا اساساً اين کلمه که در موارد مختلف در معانی مختلف استعمال شده ،در اين
روايت به چه معنی میتواند آمده باشد ،به هیچ وجه بررسی نشده و معالوصـف بـدون
هیچگونه اجتهاد در لغتشناسی ،روايت مزبور را يکی از داليل صريح و حتمی واليت
فقیه به شمار آوردهاند .روايت مزبور بدينقرار است:
در توقیع مروي در کتاب اکمال الدين شیخ صدوق و همچنـین شـیخ طوسـی در
کتاب غنیه و شیخ طبرسی در احتجاج اين روايت را نقل کرده انـد کـه در آن آمـده
است« :واما الحوادث الواقعه»...
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«اما رخـدادهايی کـه بـه وقـوع مـیپیوندنـد ،شـما موظفیـد کـه آنهـا را بـه
روايتکنندگان احاديث ما عرضه کنید ،زيرا که آنان حجتهاي مايند بر شـما و مـا
حجت خدا بر آنانیم».

۸

براي کلمۀ حجت معانی چندي ذکر کردهاند .يکی از اين معـانی ،دلیـل اسـت و
دلیل را هم اگر به معناي برهان منطقی فرض کنیم ،حجت به معنـاي قیـاس برهـانی
است که از نقطه نظر صورت در اشکال اربعۀ منط ارسطويی انحصار میيابـد .حجـت
بدين معنی ترکیبی است از سه قضیه که عبارتند از قضیۀ صـغري و قضـیۀ کبـري و
قضیۀ نتیجه .قضیه هاي صغري و کبري را مقدمتین میگويند و قضیۀ آخرين را نتیجـه
و مجموع اين قضايا را حجت يا قیاس برهانی يا دلیل عقالنی نامیدهاند .معلوم است که
عناصر اصلی حجت يا برهان يا دلیل مجموعهاي از الفـاظ و اصـطالحات مخصوصـی
همچون ،اصغر ،اوسط و اکبر است که با نظم و ترتیب منطقـی خاصـی در فـرمهـاي
گوناگون قضايا ترکیب يافته و مجموعۀ قیاس و حجت منطقی را به وجود میآورنـد،
مشروط بر اينکه قضاياي مقدمتین از نقطهنظر ماده در ردۀ قضاياي يقینیـات محسـوب
باشند ،نه از جملۀ مشهورات يا مخیالت و يا ديگر قضاياي غیريقینی.
اين قضايا در قالبهاي چهارگانۀ اشکال منطقی طرحريزي میشوند تا بـه قضـیۀ
آخرين که نتیجه است ،منتهی شود.
معناي ديگر حجت ،شاهد و دلیل زنده و عینی است که بـا اصـل هسـتی خـود
داللت عقالنی و نه داللت بر مدعاي خود دارد ،مانند هستی معلول که بدون وسـاطتِ
لفظ از طري انیّت بر هستی علت خود داللت عقالنی دارد و يا هسـتیِ علـت کـه از
طري لمیت بر هستی معلول معین و مشخص خود داللت عقالنی میکند .اگر انبیـا و
 - ۸کتاب عوائدااليام ،ص ،۸۱۱حديث ۸۱
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پیامبران عظیمالشلن و اولیاي خدا که انسانهاي کامل به شمار میروند و حتی نوابغ و
رهبران فکري بشريت را حجت ح می گويیم ،درست بدين معنی است که آنهـا بـه
خودي خود شاهدان و گواهان عینی بر قدرت بیپايان دستگاه خلقت الهی مـیباشـند.
اگر می گويیم که حضرت علیبن ابی طالب حجت خدا است ،بدين معنی است کـه او
با تمام وجود عینی خود ،نشاندهندۀ غیب مکنون الهی و افشاکنندۀ سـرّ مسـتتر حـ
است و ح و حقیقت بر مدار او و او بر مدار ح و حقیقت میچرخند.
معناي ديگر حجت همان مفهومی است که موضوع ۸علم اصول فقه است کـه در
عین حال ،محمول مسائل اين علم قرار میگیرد .مانند اينکه میگويیم شـهرت حجـت
در فقه است ،استصحاب حجت در فقه است ،خبر واحد حجت در فقه است ،الی آخر.
معناي حجت در اين مقام مدر

يا دلیل فقهی اعم از دلیل لفظی يا عقلی يا عرفـی و

عقاليی و يا کتاب و سنت و اجماع براي فتاواي فقیهـۀ مجتهـدان اسـت .مـثالً اگـر
مجتهدان میگويند :آبجو حرام است ،مدرکشان اين است که چون آبجو خمر است و
خمر چیزي است که کتاب و سنت آن را محکوم به حرمت کرده است ،پـس آبجـو
حرام است .در اين گونه موارد و نظاير آنها ،اگر فرضاً هم بتوانیم اينگونه اسـتدالالت
فقهی را در قالب يکی از اشکال منطقی واريز کنیم ،باز هم معناي دلیلیّـت و حجیـت
فقهی مساوي با قیاس برهانی و حجیت منطقی استدالالت فقهی در اجتهـاد مجتهـدين
کامالً يك امر فرعی و جنبی است و عمدۀ نظر به مدارکی است کـه يـا مسـتقیماً از
 - ۸بر طب روش منطقیین اسالمی ،موضوع هر عملی آن چیزي است که پیرامون عوارض ذاتیۀ آن بحث و
گفتگو میشود .در علم اصول هم بنابر تحقی چون موضوع ،دلیل و حجت در فقه است ،از عوارض ذاتیۀ
اين موضوع بحث میشود .علی هذا استصحاب ،خبر واحد ،شهرت و غیرذلك هم از عوارض حجت به شمار
میروند .اما بايد هوشیار بود که معنی عرض در اين مقام عرض در باب کلیات خمس است ،نه عرض در
کتاب جواهر و اعراض.
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شرع رسیده اند و يا به قاعدۀ مالزمه و ساير داليل ،از سـوي شـرع تليیـد و پیگیـري
شدهاند.
شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاري که الح اعظم فقهـاي اسـالمی از متقـدمین تـا
متلخرين به شمار می رود و چون مويَّد من عنـداهلل بـوده ،آرا و نظريـاتش در فقـه و
اصول از استحکام و متانت بینظیـري برخـوردار اسـت ،در آغـاز کتـاب معـروفش
فرائداالصول معناي خاصی براي حجت در علم اصول ارائه میکند که متلسـفانه مـورد
تعم شاگردان بالواسطه و مع الواسطۀ او قرار نگرفته و احیاناً بر کالم او در اين بـاب
خردهگیري کردهاند .او میگويد :حجت که در علـم و اصـول و در ظنـون خاصـه و
غیرها به کار میرود ،عبارتست از حد وسطی که باالخره موجب ثبـوت اکبـر بـراي
اصغر میشود ۸مثالً اگر میگويیم ظن مجتهد که ناشـی از خبـر واحـد اسـت حجـت
می باشد ،معنايش اين است که فرضاً حکم وجوب صلوه جمعه از خبر واحد به دسـت
آمده و هر چیزي در اينجا چون خبر واحد حد وسط واقع شده ،پس خبر واحد حجـت
و مدر

فتواي وجوب صلوه جمعه میباشد.

استاد عظیم الشلن ما مرحوم آيت اهلل بروجردي در درس اصول خود بـدين گفتـه
ايراد می گرفت که حد وسط در هیچ اصطالحی به معناي حجت نیست ،بلکه حد وسط
تنها يکی از اجزاي بنیادين حجت منطقی است .زيرا حجت عبارت اسـت از مجمـوع
قضاياي صغري و کبري و نتیجه .اين ايراد هرچند از نقطـهنظـر اصـطالحات منطقـی
صحیح به نظر میرسد ،اما اين در صورتی است که منظور شیخ اعظم در تفسیر حجـت
به حد وسط اين باشد که خواسته است حجت مصطلح در اصول را با حجـت و قیـاس
 - ۸کتاب رسائل ،فرائداالصول (مقصد اول) صفحۀ اول« :الحجه عباره عن الوسط الذي به تحتج علی ثبوت
االکبر لالصغر» الخ.
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برهانی منط هماهنگ سازد .اما با قدري تعم و ژرفیابی در متن سخن شیخ به خوبی
معلوم میشود که اصالً منظور ايشان هماهنگی با مصطلحات منط نیست ،بلکه منظـور
همان اصطالح موضوع علم اصول است که از حجت و دلیـل بحـث مـیکنـد .شـیخ
می خواهد بگويد حجت در اصول همان حد وسط منطقی اسـت کـه بـه گفتـۀ شـیخ
ابوعلیسینا مقرون به النَّ می باشد و براي فتواي مجتهد حد وسط واقع میگردد و حـد
وسط علت ثبوت حکم براي موضوع است .حال خواه اين دلیل حد وسط اجتهـادي در
يك فرم منطقی از اشکال اربعه قرار بگیرد يا نه .پس بدين قرار صحیح است که يکی
از معانی حجت را حجت اصولی که به معناي حد وسط يا دلیل يا هرچه که مقرون به
النَّ باشد ،بگیريم و بدين ترتیب کالم شیخ اعظم را از هرگونه عیب و نقصی مبري و
پالوده سازيم؛ همان گونه که شخصیت تاريخی او از هرگونه گنـاه و نـاروايی مبـري
بوده و تالی تلو معصوم به شمار رفته است.

۸

يکی ديگر از معانی «حجت» اين است« :چیزي که مولی بر عبد احتجاج کند يـا
عبد بر مولی» استاد اعظم ما در اصول و فقه بر اين باور بود که حجتی که يك فقیـه
در علم اصول الفقه از آن بحث و پیجويی میکند چیزي است که میتواند هم مـولی
بر عبد خود احتجاج کند و از وي بازخواست کند که چرا به تکلیف خود عمل نکرده
است .و هم عبد بر مولی و اين پاسخ به مسئولیتهايی است که مکلفین در برابر ولـی
و مقام برتر خود تعهد و وابستگی دينی ،اخالقی ،يا اجتماعی را بر گردن نهادهانـد يـا

۸

 -در برخی از روايات آمده است که يکی از ديپلماتهاي عالیمقام يکی از کشورهاي بنام اروپايی بر

حسب رسم کنجکاوي از بغداد به نجف اشرف میرود و چون صیت عظمت شیخ همه جا را پوشیده بود،
لحظهاي به مالقات او تشرف حاصل میکند و پس از بازگشت در خاطرات خود مینويسد که« :من در اين
مسافرت حضرت عیسی مسیح را زيارت کردم»( .نقل از دکتر غالمحسین صديقی)
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عذر تقصیر از عدم انجام تکالیفی که مکلفین بر طب روش معهود مـیبايـد انجـام و
اطاعت نمايند .مثالً اگر بر طب قاعدۀ استصحاب ،مجتهدي به وجوب صلوه جمعه رأي
و فتواي خود را صادر نمود ،اين رأي در ح خودش و مقلدانش نافذ و الزماالجـرا و
حجت است ،مادامی که اشتباه و خـالف آن بـراي مجتهـد مـذکور ظـاهر و معلـوم
نگرديده است .حال اگر مکلفان (در اينجا مجتهد و مقلدانش) از اين حکـم سـر بـاز
زنند ،مولی و مقام برتر (در اينجا خدا و محکمۀ عدل الهی) همان رأي و فتواي مجتهد
را هرچند که احیاناً برخالف واقع بوده است ،مورد احتجاج قرار خواهد داد .و از آنان
بازخواست خواهد نمود که چرا به مسئولیت خود عمل نکردند .امـا در صـورتی کـه
مکلفین به رأي و فتواي مجتهد عمل کنند و عمل آنان برخالف حکـم واقعـی اتفـاق
افتد و مصلحت حقیقی خود را ازدست بدهند ،آن مقام برتر را نشايد که آنان را مورد
سرزنش و بازخواست قرار دهد .در اين هنگام است که روند احتجاج معکوس خواهـد
شد و مکلفان رأي مجتهد را گواه بر عمل مشتبه خود میآورند و بر مقام برتر احتجاج
میکنند .حجیت اصل برائت عقلی و شرعی نیز بدين گونه است که در صورت تخلف
از حکم واقعی ،مکلف می تواند بر مقام برتر احتجاج کند و عذر تقصیر يا قصور خـود
را با اصل برائت از تکلیف موجه سازد .تمام داليل لفظی و عقلی که حجیت آنهـا در
علم اصول فقه ثابت گردد ،بدين منوال و از روي همین اصطالح حجت در علـم فقـه
میباشد .حتی حجیت قطع نیز به همین معنی است که مکلفان میتوانند با قطع خود در
برابر مقام برتر احتجاج ،و از تخلفات خود دفاع به عمل آورند .از اين رهگـذر اسـت
که مسئلۀ حجیت قطع نیز از جمله مسائل حقیقی اصول فقه به شـمار خواهـد آمـد و
برخالف نظريۀ مرحوم محق خراسانی که میگويد اين مسئله از مسائل اصول نیسـت
بلکه اشبه به مسائل کالمی است ،ما میگويیم اين مسئله از مسائل حقیقی علـم اصـول
241

حکمت و حکومت – مهدي حائري يزدي

است و هیچ ارتباطی به مسائل کالم ندارد؛ زيرا حجیت قطع نیز مانند ساير حجیتهاي
علم اصول به معنی «ما يحتج به المولی علی العبد و ما يحتج بـه العبـد علـی المـولی»
است .تنها تفاوتی که قطع با ظنون معتبره دارد اين است که حجیت قطع بـینالثبـوت
است و نیازي به داليل شرعی يا عقلی براي اثبات حجیت خود ندارد .اما ظنون معتبره
بايد حجیت خود را به داليلی که در علم اصول بحث میشود ،به دست آورند .و ايـن
مسئله مانند وجود جسم است که از مسائل حقیقی علم مابعدالطبیعه میباشد؛ هرچند که
وجود آن بین الثبوت است و نیازي به اقامۀ دلیل براي اثبات آن نیست .اساساً ضروري
بودن يا بین الثبوت بودن يك قضیه به هیچ وجه دلیل آن نیست که آن قضیه ديگر در
فرم مسائل آن علم به شمار نمیرود .در غیراين صورت ،تمـام مسـائل هـر علمـی از
علوم ،پس از اثبات از ردۀ مسائل خارج خواهد بود.
*

*

*

پس از اينکه تمام معانی و اصطالحات حجت را شناسايی کـرديم ،ايـن پرسـش
خودبهخود به میان میآيد :کلمۀ حجت که در روايت شريفۀ مزبوره به کار برده شده،
به کدام يك از اين معانی است؟
پاسخ اين سؤال واضح است که حجت جز بـه معنـی اخیـر نخواهـد بـود .زيـرا
همانگونه که سخن امام (ع) در مسائل کلیه و احکام شرعیه براي پیروان ،مـدر

و

مستند عمل و مورد احتجاج مولی بر عبد و عبد بر مولی قرار میگیرد ،به همینگونه و
به دلیل نیابت ،فتاواي فقیه بايد مدر

و مستند عمل و مورد احتجاج مولی بر عبـد و

عبد بر مولی واقع شود .اما در اين نوشتار مکرراً ثابت شد که تدبیر امـور مملکتـی و
آيین کشورداري که در حوزه و محدودۀ موضوعات جزئیه و متغیرات يك سـرزمین
جغرافیايی ـ سیاسی رايزنی میکند ،چگونه ممکن است مفهوماً و عیناً با همان فتاواي
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کلیۀ فقییه در موضوعات کلیه که داراي احکام شرعیهاند ،يکسان باشد تا در نتیجۀ آن
بتوانیم معنا و مفهـوم لغـوي و عرفـی و حقیقـی حجـت را بـه مفهـوم حکومـت و
کشورداري برگردان نموده و معادلۀ منطقی و سپس مبادلۀ عینی میان ايـن دو پديـده
برقرار سازيم؟!! به عبارت ديگر ،چگونه ممکن است متغیرات را با ثوابت يگانه يا بـه
وجهی از وجوه مرتبط تصور نمود؟ اصوالً ربط حادث بـه قـديم کـه همـین ارتبـاط
متغیرات به ثوابت است ،يکی از مسائل صعب العالج فلسفۀ مابعدالطبیعه شمرده میشود
و از زمان افالطون ،هر يك از فالسفۀ شرق و غرب به گونۀ مخصوصی با ايـنگونـه
مسئله برخورد کرده است .اکنون تنها رابطه اي که ممکن است میان ثابت و متغیر يـا
میان فقاهت و سیاست بپذيريم ،رابطۀ مصداق و مفهوم يا کلی و جزئی اسـت کـه در
فصول گذشتۀ همین نوشتا توضیح و تبیین گرديد و گفته شد که مقام رفیـع فقاهـت
تنها در بیان کبراي قیاس يك شکل منطقی است .و آن بدينمعنا است که چون فقیـه
شلن و امتیازي بر سايرين در تشخیص موضوعات جزئیه و متغیـرات طبیعـت نـدارد،
فقط او به صفت فقیه می تواند در قضیۀ کبراي برخی از مسائل سیاسی که جنبۀ فقهـی
و شرعی هم دارد ،اظهار رأي و فتوا نمايد .اما به هیچ وجه نمیتواند و نبايد در انـدراج
بیّن اصغر در اوسط که شرط اصلی انتاج هر شکلی از اشکال و قیاسات منطقی اسـت،
نقشی داشته باشد و اگر بخواهد در اين عمل اندراج بیّن در قالب فقاهت و بـا اعمـال
قدرت مذهبی مداخله نمايد ،تالی فاسد و پی آمد نامطلوب و بالواسطۀ آن اين است که
قیاسات سیاسی ـ منطقی آيین کشورداري سیاستگذاران که به نفع و مصلحت کشـور
تشکیل شده و با توان عقل عملی به عرصۀ وجود میآيد ،به کلی بـیثمـر و عقـیم و
غیرقابل انتاج خواهد بود .و بالنتیجه ،عقـل عملـی در تـدبیر امـور مملکتـی و آيـین
کشورداري ناکام و نافرجام می ماند و کشور روي به اختالل اقتصادي و فساد اخالقـی
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و بیاعتقادي به مبادي مذهبی و بدتر از همه ،به فقر و فالکت عمومی خواهد گرايیـد
و اينها همه ،شرايط دلپذير و ايدهآلی را براي استثمار مملکت به دست ناپا

اجانـب

و مداخله آنها در امور حیاتی و ساختار سرنوشتی يك سرزمین جغرافیـايی ـ سیاسـی
فراهم خواهد ساخت .به خصوص ايرانزمین که از زمانهـاي بسـیار ديـرين از يـك
استراتژي چند بعدي نظامی ،اقتصادي ،سیاسی ،مذهبی و اقوامی برخوردار بوده است ،و
پیوسته هدف خوبی براي فعل و انفعال سیاستهاي ابرقدرتهاي بیگانه قرار میگرفته
است .اما با وجود تمامی اينها ايران بر خود میبالد و غرورمندانه بر اين امتیاز جاودانۀ
خود مباهات می کند که در کشاکش بی پايان دهر ،حتی لحظهاي هـم طـوق بنـدگی
استعمار بیگانه را به گردن ننهاده است.
اينها نقطه نظرهايی است که نگارندۀ ايـن سـطور ،تنهـا و تنهـا ،از روي کمـال
خلوص و امانت در رسالت خردمندي و پژوهندگی پیرامون حکمت عملی حکومت و
راه و رسم کشورداري در معرض تفکر و انديشهگرايی هوشمندان و محققـان راسـتین
که از انگیزۀ فرصت طلبی و سودجويی از دانش خود پیراستهاند ،قرار دادم .از ايشان و
از همۀ ارباب فضل و فضیلت که پويندگان راه تحقی اند تمنـا دارم ،آنچـه بـه نظـر
دورانديششان از لغزشها و گزافهگويیهاي اين نوشتار میرسد ،در هر نشريهاي کـه
خود صالح می دانند ،اعالم و افاضت و رهنمود فرمايند تا موجـب روشـنايی بصـر و
بصیرت اين نگارنده گردد و از تکرار اشتباه که اشتباهی بزرگتـر از نخسـتین اسـت،
برحذر باشم .وهلل يهدي الی سواء السبیل .ان اريد االصالح ما استطعت و ما تـوفیقی اال
باهلل علیه توکلت و الیه انیسب.
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معمای الینحل جمهوری اسالمی و والیت فقیه
همان گونه که در بخش هاي پیشین اين نوشتار مشروحاً گفته شد ،واليتفقیه بـه
معناي آيین کشورداري اساساً بدون پايه و ريشۀ فقهی است .تنهـا مرحـوم مالاحمـد
نراقی و معدودي از پیروان او تا عصر حاضر با يـك مغالطـۀ لفظـی ،کلمـۀ حکـم و
حکومت به معناي قضا داوري در دعاوي و فصل خصومات را که در برخی از روايات
آمده است ،به معناي حکومت و حاکمیت سیاسی و آيین کشورداري سرايت و تعمیم
داده ۸و به قول موالنا« :گرچه باشد در نوشتن شیر ،شیر» اما اين آقايان تفـاوت میـان
شیري که آدم آن را می نوشد و شیري که آدم را میدرد ،نشـناختهانـد و ايـن يـك
مغالطهاي است که منط آن را مغالطۀ اشترا

در لفظ مینامد .ايشان نخست بر اساس

اين مغالطۀ لفظی حکومت و حاکمیت فقیه را طرحريزي کرده ،آنگاه همـین مفهـوم
مغالطه آمیز را با نظام جمهوري که به معناي حاکمیت مردمی است در هم آمیخته و از
ترکیب اين دو مفهوم «حکومت جمهوري اسالمی زير حاکمیت واليـتفقیـه» را از
کتم عدم کرد ،يك معماي الينحل و نامعقولی بیش نیست؛ معمايی که عقل بشـريت
هرگز از عهدۀ حل آن برنخواهد آمد.
اين معما بدين قرار است :با صرفنظر از پیامدها و تـوالی فاسـدۀ غیراسـالمی و
غیرانسانی که از آغاز جمهوري اسالمی تا هماکنون در صحنۀ عمل و سیاهنامۀ تاريخی
اين رژيم نوظهور حاکم در ايران مشاهده شده ،بیترديد بايد گفت که اساسـاً سیسـتم
موجود هم در سطح تئوري و هم در مرحلـۀ قانونگـذاري اساسـی آن ،يـك سیسـتم
متناقض و غیرمنطقی و نامعقول است که به هیچ وجه امکان موجوديت و مشـروعیتی
 - ۸عوائدااليام ،مالاحمد نراقی ،صفحۀ ،۸۳۳چاپ سنگی ،منشورات مکتبه بصیرتی
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براي آن متصور نیست .زيرا «جمهوري اسالمی زير حاکمیت واليـت فقیـه» ،يـك
جملۀ متناقضی است که خود دلیل روشـن و صـريحی بـر نفـی و عـدم معقولیـت و
مشروعیت خود میباشد .چون معناي واليت ،آن هم واليت مطلقه ،اين است که مردم
همچون صغار و مجانیت ح رأي و مداخله و ح هیچگونه تصرفی در اموال و نفوس
و امور کشور خود ندارند و همه بايد جان بر کف مطیع اوامر ولیامر خـود باشـند و
هیچ شخص يا نهاد ،حتی مجلس شورا ،را نشايد که از فرمان مقام رهبري سـرپیچی و
تعدي نمايد .از سوي ديگر ،جمهوري که درمفهوم حاکمیت را از سـوي شـخص يـا
اشخاص يا مقامات خاصی به کلی منتفی و نامشروع میداند و هیچ شخص يا مقامی را
جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمیپذيرد .بنابر ايـن قضـیه
که«[ :حکومت ايران حکومت جمهوري» و «در حاکمیت واليت فقیه است»] معادل
است با«[ :حکومت ايران حکومت جمهوري است» و «اينچنین نیست که حکومـت
ايران حکومت جمهوري است»] .و چون رژيم جمهوري اسالمی و قـانون اساسـی آن
کالً در اين قضیۀ مرکبه (P & IP) Conjunction :که فرمول تناقض منطقی است
خالصه میشود ،به نظر اينجانب از همان روز نخسـتین از هرگونـه اعتبـار عقاليـی و
حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاري نمی تواند قانونیت و مشـروعیت داشـته
باشد ،زيرا يك تناقض بدين آشکاري را نیروي عاقلۀ بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد
پذيرفت .و اين قاعده اي در فقه است [قاعدۀ مالزمه] که هر چیز که بـه تشـخیص و
حکم عقل محکوم به بطالن شناخته شد ،شـرع نیـز همـان چیـز را مـردود و باطـل
میشناسد.
اين نتیجۀ نامعقول تنها از نقطه نظر محاسبات منطقی و فلسفی اسـت کـه رژيـم
جمهوري اسالمی را اينچنین بی پايه و مخدوش و حتی غیرقابل تصور اعالم مـیدارد.
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اما به اصطالح و در زبان فقهی و حقوقی اسالمی همین تناقض منطقی به گونۀ ديگري
شناخته میشود .و آن اين است که فقهاي اسالمی در مباحث معامالت به معنـاي اعـم
فرمودهاند :هر شرطی که در يك قرارداد ،يا يك معامله از هر نوع که باشـد ،مخـالف
حقیقت و ماهیت آن معامله و قرارداد باشد ،آن شرط خود باطل و علیاالصول موجب
فساد و بطالن آن معامله و قرارداد خواهد بود و به کلـی شـرط و مشـروط از درجـۀ
اعتبار شرعی و عقاليی ساقط خواهند بود .مانند اينکه فروشندۀ خانهاي به مشتري خود
بگويد :من اين خانه را به تو میفروشم به شرط اينکه مالك خانه نشوي .و معلوم است
که در اين فرض ،هیچ معامله اي امکان وقوع نخواهد داشت ،زيرا صريحاً اين بدان معنا
است که«[ :من اين خانه را به تو میفروشم» و «اين چنین نیست که من اين خانـه را
به تو میفروشم»].
در قرارداد ۸حکومت جمهوري اسـالمی ،کـه عـاملین آن از طريـ بـرانگیختن
احساسات مذهبی که خود يك مغالطه از نوع مغالطۀ «وضع ما لیس بعله عله» است ،و
با يك رفراندم عامیانه و جاهالنه اين حکومت را بر مردم ايران تحمیل کردند ،شـرط
رهبري واليت فقیه ذکر شده و به طوري که گفته شد ،اين شرط در کل مخـالف بـا
ماهیت و حقیقت رژيم جمهوري اسالمی و موجب فساد و بطـالن آن مـیباشـد و در
نتیجه بنا به رأي اجتهادي اينجانب ،رفراندم و رژيمی که مورد رفراندم واقع شـده بـه
کلی از درجۀ اعتبار فقهی و حقوقی ساقط و بالاثر خواهد بود ،و هـر نـوع قـرارداد و
معامله اي که از سوي اين حکومت انجام گیرد ،غیرقابل اعتبار و نافرجام میباشد .خواه
اين معمله در داخل کشور و با شهروندان کشور انجام پذيرد و يا در خارج کشـور بـا

 - ۸ژان ژا

روسو حکومت يك کشور را به درستی قرارداد اجتماعی مینامد Social Contract
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شهروندان يا دولتهاي کشورهاي ديگر .و در هر زمان که باشد ،ملت ايران میتوانـد
حقوق حقۀ خود را در داخل و خارج مطالبه نمايد.
حال اگر گفته شود ،اگر به راستی اين چنین است که جمهـوري اسـالمی بـدين
وضوح و آشکارايی ياز هیچ اعتباري برخوردار نیست پس چگونـه اسـت کـه تمـام
کشورهاي جهان و محافل بینالمللی آن را به رسمیت و اعتبار شناخته و عضـويت آن
را در جوامع خود پذيرفته اند؟ پاسخ اين پرسش اين است که پديدۀ واليتفقیـه ،کـه
ظهورش در صحنۀ سیاست کامالً بیسابقه و ناشناخته بوده است ،تا هماکنون که يـك
دهه از عمر خود را پشتسر گذاشته ،حتی در نظر بسیاري از دستانـدرکاران رژيـم،
بزرگترين مجهول تصوري و تصديقی را به وجود آورده است تا چه رسد به مقامـات
خارجی و محافل بینالمللی که حتی از تفسیر لفظی آن عاجز ماندهاند و نمیدانند با چه
ترفند و زبان ديپلماتیك يا مذهبی و غیره با پیامدهاي غیرمترفبۀ آن مواجه شوند .آنها
واليت فقیه را تا هم اکنون به معناي پاسداري و نگهبانی ) (Guardianshipمقامات
عالیۀ قضايی از قانون اساسی که يکـی از چهـرههـاي واالي دمکراسـی و حاکمیـت
مردمی است ،تصور میکنند و هنوز کالس ابتدايی ولیامر مسلمین جهان را نخواندهاند
که میگويد [و گفتۀ او يك واقعیت ابدي و اليتغیر است!] که :ولی امر نـه تنهـا بـر
اموال و نفوس مردم ح تصرف باالستقالل را دارد بلکـه احکـام و دسـتورات او بـر
فرامین الهی همچون نماز ،روزه ،حج ،و زکات برتر میباشد .و باالتر از ايـن مقـام و
منزلت را ،يکی از شاگردان و پیروان بیقرار و بنام او ۸براي ولـیامـر قائـل شـده و
می گويد :ولی فقیه تنها آن نیست که صاحب اختیار بالمعارض در تصرف در امـوال و
۸

 -نقل از روزنامه رسالت چاپ تهران ،به قلم آذري قمی ۸۳ ،تیرماه  ،۸۷۱۱سرمقالۀ «انتخاب خبرگان و

واليت فقیه»
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نفوس مردم و خودمختار در تصرف در احکام و شرايع الهی مـیباشـد ،بلکـه ارادۀ او
حتی در توحید و شر

ذات باري تعالی نیز مؤثر است و اگر بخواهد میتواند حکـم

تعطیل توحید را صادر نمايد و يگانگی پروردگار را در ذات يا در پرستش محکوم به
تعطیل اعالم دارد .در توضیح اين سخن ،بايد به اين نکته توجـه داشـت کـه تعطیـل
توحید که اين تلمیذِ بلندآواز از جملۀ اختیارات ولیفقیه میدانـد ،تنهـا و تنهـا در دو
صورت قابل تصور است :نخست اينکه ولی فقیه با صدور يك حکم انقالبی اعالم دارد
که اصالً در جهانِ هستی خدايی نیست تا يکی باشد يا بیشتر ،در اين صـورت معلـوم
است که ولیفقیه به تعطیل توحید ،چه توحید در ذات و چه توحید در پرستش ،حکـم
خود را صادر کرده است و تعطیل توحید را اعالم داشته است .دوم اينکـه ولـیفقیـه،
برحسب استنباط اين نويسندۀ واالشعار و خیالپرداز ،از چنان منزلت رفیعی برخـوردار
است که اگر اراده کند میتواند با صدور يك حکم ،ذات بیهمتـاي پروردگـار را از
حالت تنهايی و انفراد بیرون آورده و براي او شـريك در ذات و شـريك در فعـل و
شريك در عبادت تعیین کند ،که در اين فرض طبیعتاً جز شخص شـخیص ولـیفقیـه
کسی را نشايد که بر مسند الوهیت تکیه زده و خل را گروه گروه به سوي نابودي و
مرگ بکشاند و بدين وسیله رسالت تمام پیامبران گذشته را که بـه توحیـد در ذات و
يکتاپرستی دعوت کردهاند ،خنثی و بیاعتبار سازد و اين خود بازگشـت از توحیـد و
گرايش آشکاري است به سوي آيین ديرپاي «ثنويـت» کـه بـه يـزدان و اهـريمن
می انديشد .يکی ديگر از مجذوبین و مستضعفین در آيین خردمندي ۸،واليتفقیه را از

 - ۸نقل از کیهان انديشه ،شمارۀ  ۱۴خرداد ـ تیر  ،۸۷۱۱مقالۀ «نقش امام خمینی در تجديدبناي امامت» به
قلم عبداهلل جوادي آملی.
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ردۀ مسائل فقهی خارج کرده و در عداد اصول دين همچـون توحیـد ،نبـوت و معـاد
شناخته است .باري ،اين است نتیجۀ ابهام و نااستواري مفهوم واليت فقیه.
يکی ديگر از معماهاي الينحلی که در نهاد خود اين نسخۀ مغلـوط واليـت فقیـه
حاکم ،با قطع نظر از ارتباط آن با سیستم جمهوري اسـالمی ،وجـود دارد و مسـتقیماً
مشروعیت حقوقی و فقهی خود را ،در هر زمان که باشد ،نفـی مـیکنـد انتخابـات و
مراجعه به آراي اکثريت براي انتخاب مجلـس خبرگـان و آراي نماينـدگان مجلـس
خبرگان براي تعیین رهبر و ولیامر است .و معنی اين گونه مراجعه به آراي اکثريـت
اين است که در نهايت امر ،اين خود مردمند که بايد رهبر و ولیامر خـود را تعیـین
کنند؛ همان مردمی که در سیستم واليت فقیه همـه همچـون صـغار و مجـانین و بـه
اصطالح فقهی و حقوقی و قضايی «مولی علیهم» فرض شدهاند .آيا در چـه شـرع يـا
قانون مذهبی يا غیرمذهبی اين روش پذيرفتنی است و يا حتی قابل تصور اسـت کـه
«مولی علیه» بتواند ولی امر خود را تعیین نمايد؟ اگر به راستی مولی علیـه شـرعاً يـا
قانوناً بتواند ولی امر خود را تعیین و انتخاب کند ،او ديگر بالغ و عاقل است و طبیعتـاً
ديگر مولی علیه نیست تا نیاز به ولی امر داشته باشد .و اگر او بـه همـین دلیـل کـه
میتواند ولی امر خود را انتخاب و تعیین نمايـد ،مسـتقل و آزاد اسـت و مـولیعلیـه
نیست ،ولی امر او نیز عیناً به همین دلیل ديگر (براساس قانون تضـايف) ولـیامـر او
نخواهد بود .و اگر به راستی مولیعلیه است و نیاز به واليـت و ولـیامـر دارد ،پـس
چگونه می تواند پاي صندوق انتخابات رفته و واليت امر خود را گزينش نمايد .اکنون
به خوبی آشکار است که چگونه از وجود يكچنین واليتفقیهی که در قانون اساسی
جمهوري اسالمی به کار آمده ،عدم آن الزم می آيد و از عدم اين چنین واليتی وجـود
آن يعنی اگر واليتفقیه هسـت ،واليـتفقیـه نیسـت و اگـر واليـتفقیـه نیسـت،
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واليت فقیه هست و اين معما را هیچ قدرتی در جهان هستی نمی توانـد حـل و فصـل
نمايد .اين معماً شبیه معمايی است که در مجامع فلسـفه غـرب بـه «معمـاي راسـل»
شهرت يافته که میگويد :اگر آري نه و اگر نه آري.
اينها برخی از نظراتی است که اينجانب ،از روزهاي نخسـتین ،پیرامـون تئـوري
حکومت جمهوري اسالمی و واليتفقیه ،داشته و دارم و اخالقاً خود را متعهد يافتم که
در اينجا اظهار نمايم تا مبادا اين شايعۀ اسفانگیز در اذهـان عمـومی ،خـدا نخواسـته
باشد ،رسوخ يابد که اين دشواريهاي نابخردانه از نهاد خود دين مبین اسالم يا طريقـۀ
مقدسۀ شیعه و تعلیمات عالیه و متعالیۀ ائمۀ اطهار علـیهمالسـالم برخاسـته و بالنتیجـه
ناآگاهان به روش انديشمندي ،اصول و مبادي شريعت را زير سؤال قرار دهنـد .و امـا
در مورد رابطۀ منطقی و کلی حکومت با اسالم به طور کلی و حکومتهـاي دمراسـی
در بخشهاي گذشتۀ همین کتاب به تفصیل بیان گرديد.
پايان
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پیوستها
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حکومت چیزی جز از وکالت و نظارت مردم بر روابط میان
شهروندان و بر روابط برونمرزی میان کشورها نیست .این
روابط کالً در قلمرو عقلعملی و عقل عمومی انسانها قرار
دارند و از جمله موضوعات و متغیرات محسوبند .لذا خود
حکومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و
موضوعات جزئیه خواهند بود و در رده احکام الیتغیر الهی
به شمارنمیآیند .سیاست مدن به طور کلی از مدار تکالیف
و احکام کلیه الهیخارج بوده تنها ارتباط آن با این گونه
احکام و با آن معقوالت ،همچون ارتباط قضایای صغری با
قضایای کبری در یک قیاس منطقی میباشد.
قسمتی از متن کتاب

