مصاحبه دکتر شریف لک زایی در گفتوگو با وسائل

 /1در گفتوگو اب دکرت لکزایی تبینی شد؛
فلسفه سیاسی مالصدرا
وسائل ـ دکرت لک زایی گفت :فلسفه سیاسی در معنای عام به حبثهای عقلی و برهانی اطالق میشود که در ابب سیاست اتفاق میافتد .روش ،عقلی
و موضوع ،سیاسی است .فلسفه از ابب روش و سیاست از ابب موضوع است .بنابراین وقتی از فلسفه سیاسی صحبت میکنیم ،یک صورت خاصی
از اندیشه سیاسی مدنظر ما است.

به گزارش خربنگار وسائل ،امکان ای امتناع فلسفه سیاسی گفتوگو| فلسفه سیاسی مالصدرا در گفت و گو اب دکرت شریف لک
زایی مالصدرا یکی از حبثهای داغ حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی در سالیان اخری بوده است .برخی معتقدند که اساسا فلسفه
صدراملتاهلنی شریازی فاقد سویههای سیاسی است و اگر رگههایی از مباحث سیاسی هم در آاثر این فیلسوف اسالمی مشاهده
میشود ،بیشرت تکرار مطالب شیخالرئیس و فارابی است و افزون بر آن ،نوآوری خاصی در نظام اندیشه صدرا دیده منیشود.
از طرف دیگر قائلنی به فلسفه سیاسی مالصدرا مدعی هستند که مالصدرا از اتمل درابره سیاست غافل نبوده و مشای کلی فلسفه
سیاسی صدراملتاهلنی از البهالی آاثر او قابل جستجو و دستیابی است .به هبانه روز بزرگداشت مالصدرا ،اب دکرت شریف لکزایی
استادایر گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفرت تبلیغات اسالمی حوزه
علمیه قم و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  ،در مورد فلسفه سیاسی صدرا گفتوگویی اجنام دادمی که از
حمضراتن میگذرد:
فلسفه سیاسی متعالی
وسائل ـ به عنوان سوال اول بفرمایید که تعریف مشا از فلسفه سیاسی چیست؟
اب اینکه تعاریف خمتلفی از فلسفه سیاسی وجود دارد و به نظر میرسد اب توجه به دیدگاههای متفاوت از اقصی نقاط جهان،
ابالخره یک امجاعی در ابب تعریف فلسفه سیاسی وجود ندارد اما یک کلیت و برداشت کلی از این مفهوم میتوان ارائه داد و آن
فلسفیدن در ابب سیاست است.
فلسفه سیاسی در معنای عام به حبثهای عقلی و برهانی اطالق میشود که در ابب سیاست اتفاق میافتد .روش ،عقلی و
موضوع ،سیاسی است .فلسفه از ابب روش و سیاست از ابب موضوع است .بنابراین وقتی از فلسفه سیاسی صحبت میکنیم،
یک صورت خاصی از اندیشه سیاسی مدنظر ما است.
مهانطور که اشرتاوس تعریف و ترسیم میکند ،حوزههای فلسفی ،کالمی و فقهی در اندیشه سیاسی دارمی .طبیعتا اندیشه سیاسی
فلسفی متفاوت از جنس اندیشه سیاسی فقهی و اندیشه سیاسی کالمی خواهد بود .بنابراین این چیزی که گفته میشود ،معنا و
صورت خاصی از اندیشه سیاسی است که به صورت خالصه مهنی چیزی است که خدمت مشا عرض کردم؛ یعنی فلسفیدن در
ابب سیاست.
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خود اشرتاوس هم البته یک تعریفی دارد که من ،تقریبا آن را تلقی به قبول کردم و از منظر مالصدرا این را ابزسازی منودم؛ اینکه
چطور میتوان فلسفه سیاسی را از منظر مالصدرا تعریف کرد .اشرتاوس میگوید فلسفه سیاسی یک تالش آگاهانه ،منسجم و
خستگیانپذیر برای نشاندن معرفت به اصول سیاسی ،به جای گمان درابره آنهاست.
در واقع در فلسفه سیاسی در پی این هستیم که به حقایق سیاسی و حقیقت سیاست پی بربمی .مفاهیم ،مسائل و پدیدههای
سیاسی را دست ایبیم .من این برداشت را بیشرت میپسندم و جمموع مواردی که ذکر شد را میتوان امجالی از مفهوم فلسفه سیاسی
دانست.
وسائل ـ آای فلسفه سیاسی در رویکرد صدرا ،دانش درجه دوم تلقی میشود؟
خری ،این را اشاره کنم که «فلسفه سیاسی» اب «فلسفه سیاست» متفاوت است .تلقی ما از «فلسفه سیاسی» دانش درجه یک
است و لیکن «فلسفه سیاست» دانش درجه دو و یک دانش مضاف تلقی میشود .برداشت بنده از این مباحث ،فلسفه مضاف
نیست بلکه فلسفه سیاسی به عنوان دانش درجه یک است .مهانطور که فلسفه سیاسی افالطون یک دانش درجه یک حمسوب
میشود ،حبثهایی که در ادامه آن ات زمان معاصر ادامه میایبد را به عنوان یک دانش درجه یک در نظر میگریمی.
فلسفه سیاسی خود استقالل دارد و یک دانش تلقی میشود؛ برخالف فلسفه سیاست ،فلسفه اخالق ،فلسفه فقه و امثاهلم که
دانشی درجه دو هستند و به عنوان فلسفه مضاف تلقی میشوند .تعریفی هم که در کتاب صورت میگرید ،یک تعریف مضاف و
مضافالیه نیست ،بلکه یک تعریف وصفی است .تعریف وصفی ،دانش درجه یک را معرفی میکند.
این وجه متایز بنی این دو وجود دارد .خیلیها زمانی که فلسفه سیاسی را مطرح میکنند ،منظورشان فلسفه سیاست است و فلسفه
سیاسی را فلسفه مضاف میدانند .بنابراین ابتدا ابید در مورد این مسئله اختاذ موضع شود .مهانطور که درابره مفهوم این دانش
اختاذ موضع میشود ،موضع حبث درابره سنخ آن هم ابید مشخص شود ،چراکه حوزه این دو و مسائل و موضوعات این دو
میتواند متفاوت ابشد.
وسائل ـ چه امهیتی دارد که این موضع اختاذ شود و به بیان دیگر در ادامه حبث چه متایزی میان این دو نوع نگاه به وجود میآید؟
وقتی یک دانش درجه یک و دانشی دیگر درجه دو تلقی میشود ،طبیعتا این دو ابهم متفاوت هستند .دانش درجه یک درابره
یک موضوع خاص شکل میگرید و دانش درجه دو حول یک علم خاص پدید میآید .فلسفه سیاسی خود دارای اصالت است و
موضوعیت دارد اما وقتی میگویید فلسفه سیاست ،در واقع میخواهید سیاست را اب یک نگاه فلسفی و درجه دو بررسی کنید.
از افالطون به این مست ات کنون دانشی در طول اتریخ به عنوان دانش فلسفه سیاست به رمسیت شناخته نشده است ،در صورتی
که فلسفه سیاسی خود یک دانش است و موضوع ،روش و هدف دارد و ابید مورد توجه قرار گرید .در حالی که در دانش درجه
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دو و فلسفه مضاف این حبثها وجود ندارند .دانش درجه یک ،مهه الزاماتی که یک دانش خواهد داشت و مهه عناصری که یک
دانش درپی خواهد داشت را در خود دارد.
در صورتی که دانش درجه دو این چننی نیست .در رابطه اب دانش درجه دو از منظر درجه دوم به این دانش نظر میکنید که
ایدههایی را در داخل خود ممکن است مطرح کند و طبیعتا به آن جایگاه و امهیت دانش درجه یک هیچگاه منیرسید.
به تعبری یکی از صاحب نظران دانش درجه اول دانشى است كه به یک واقعیت عیىن طبیعى و ای انساىن می پردازد ،و دانش درجه
دوم دانشى است كه موضوع آن نفس واقعیت خارجى نیست بلکه علم و آگاهى بشرى است .در این تعبری ،اصطالح دانش
درجه دوم نظری اصطالح معقوالت اثنیه است .معقوالت اثنیه در قبال معقوالت اولیه است .معقوالت اولیه حقایق عیىن هستند ،و
معقوالت اثنیه مفاهیم ذهىن و انتزاعى مىی ابشند كه خارج ظرف عروض آهنا نیست ،اعم از اینكه این معقوالت از معقوالت اولیه
و ای از معقوالت اثنیه دیگرى انتزاع شده ابشند.
وسائل ـ آای خود صدرا هم در مباحث اب مهنی دید وارد شده است؟
حبثهای صدرا را شاید بتوان تفسری کرد .من در کتاب خودم در ابتدا که حبث مفهومشناسی را آوردم ،از مهان تعریفی که برای
فلسفه ارائه میکند ،تعریفی برای فلسفه سیاسی ای فلسفه سیاسی متعالی استخراج و استنباط کردمی .خود مالصدرا حبثی در مفهوم
فلسفه سیاسی را ندارد.
اگر بر قیاس فلسفه ایشان خبواهیم فلسفه سیاسی را از منظر ایشان تعریف کنیم ،آن زمان تعریف چننی میشود که :حکمت ای
فلسفه مهانندی به خداوند به اندازه طاقت بشری است .ای در واقع فلسفه عبارت از کمالایبی نفس اب معرفت حقایق موجودات،
آنچنان که هستند و حکم به وجود آنها اب حتقیق برهانی و نه اب گمان و تقلید ،به قدر وسع انسانی است.
البته صدرا چند تعریف متفاوت درابره فلسفه دارد .در قیاس اب این تعریفی که از فلسفه و حکمت ارائه میکند ،فلسفه سیاسی
متعالیه ساماندهی حیات سیاسی در مفاهیم بنیادی به سامان عقلی به اندازه توان بشری است ات حیات سیاسی آن سامانایبی
مظهر عامل ربوبی شود .این در واقع بر قیاس مهان تعریفی است که از مفهوم فلسفه در مقدمه جلد اول اسفار ارائه میشود.
ایشان آنجا اینگونه تعریف میکند که فلسفه ساماندهی عامل به سامان عقلی به اندازه توان بشری است ات بدان مهانندی به
ابریتعالی حاصل شود .این چیزی است که در خصوص فلسفه سیاسی متعالیه هم گفتم .آنجا ساماندهی عامل به سامان عقلی
است و اینجا ساماندهی حیات سیاسی در پرتو مفاهیم بنیادی به سامان عقلی به اندازه وسع و توان بشری است.
خود ایشان فلسفه سیاسی را تعریف نکرده است و لیکن اگر خبواهیم چیزی مشابه ای نزدیک به دیدگاه ایشان از فلسفه سیاسی
ارائه کنیم ،قدری خاص میشود و در حبث حیات سیاسی ابید قید خبورد.
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وسائل ـ االن در کارشناسی ارشد فلسفه اسالمی که شواهد الربوبیه صدرا تدریس میشود ،اصال مشهد پنجم مورد بررسی قرار
منیگرید .به نظر مشا آای الزم نیست چننی موادی از فلسفه صدرا در حمتوای آموزشی که در رشته فلسفه و اندیشه سیاسی و علوم
سیاسی تدریس میشود وارد شود؟
نیاز هست .در علوم سیاسی مباحث عقلی در اندیشه سیاسی اسالم دارمی ،اینها مواد است .اگر بگویید مواد مباحث عقلی
چیست ،اینها است .هم مشهد پنجم و هم مقاله چهارم چننی است .البته بقیه مباحث ایشان هم هست و شخصا معتقدم رساله
کسر اصنام جاهلیه ایشان یک اثر متاما سیاسی ـ اجتماعی است .من مفصال در جلد چهارم مقاالت «سیاست متعالیه از منظر
حکمت متعالیه» این موضوع را حتلیل کرده و فشردهای از مباحث این کتاب را آوردهام.
اگر مالصدرا هیچ کتاب دیگری نداشت ،مهان یک کتاب ،نگاه سیاسی ایشان را نشان میداد .رساله سه اصل و سایر آاثر ایشان
هم چننی است .نیاز دارمی که این منابع و متون را ابتدا ارائه کنیم .نیاز هست مالصدرا و حبثهای آن را بیاورمی و بگوییم خالص
حبثهای سیاسی مالصدرا این  100صفحه است .این در یک جلد چاپ شود و بعد بر مبنای آاثر او حتلیل شود .در حال
اجنام این کار هستیم.
مشهد پنجم و مقاله چهارم نسبت به دیگر آاثر ،مواد سیاسی بیشرتی دارد .شاید نود درصد نسبت به جاهای دیگر بیشرت است.
اینها را یکجا و اب ترمجه فارسی خوبی چاپ میکنیم ات دانشجواین استفاده کنند .از طرف دیگر نیاز به شرح و حبث و
خوانشهای جدیدی دارد که اب توجه به نیازهای روز و پرسشهایی که وجود دارد ،ابید اب اینها وارد گفتوگو شومی و حبثهای
جدیدتری مطرح شود.
وسائل ـ مشخصا در حبث فلسفه سیاسی نوآوری خاصی از سوی صدرا وجود دارد؟
بله ،در حبث اختیار و نگاهی که صدرا به انسان دارد؛ از انسان خمتار و انسانی که در حال شدن است صحبت میکند ،حبث
اوصاف و ویژگیهایی که رهربان ابید داشته ابشند ،حبث رابطه شریعت و سیاست که اشاره شد ،حبث عدالت و مباحثی از این
دست و حبث سعادت که در حبث سعادت معتقد است هم حبث علمی و هم حبث عملی و هم دنیوی و هم اخروی است.
مبحث حمبت ،موضوع قدرت و سازوکار اجیاد قدرت ،تبینی و متایز روشن میان مقام نبی و فیلسوف ،مدینه فاضله متعالی و
مباحثی از این دست در حوزه فلسفه سیاسی قابل اشاره است .یعنی مهه جهات دنیوی و اخروی به معنای متعالی را در نظر
میگرید و توضیح میدهد .اینها جنبههای ابتکاری است و سابقه ندارد.
حبث رابطه شریعت اب سیاست و اینکه مشا چگونه این را ترسیم کنید ،در فلسفههای قبلی ما سابقه ندارد .البته خود او به نقل از
افالطون حبث میکند ولی حبث جدیدی است و اب تلقی خود صدرا ابید تقریر میشود .کما اینکه من در این کتاب این کار را
اجنام دادم.
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وسائل ـ حبث حرکت جوهری هم مهنی است .آن تصور و نگاه سنتی از حبث حرکت جوهری این است که این حبث ،فلسفی حمض
است .چه ربطی به سیاست و اجتماع دارد؟
در صورتی که مالصدرا و در دوره اخری ،حضرت امام (ره) از دو حرکت جوهری اید میکنند .یک حرکت جوهری ارادی و یک
حرکت جوهری غری ارادی .حرکت جوهری غری ارادی دست من نیست .دست انسان و اجتماع نیست .ولی حرکت ارادی جوهری
دست ما است .اتثری این در حتوالت اجتماعی و سیاسی مشهود است.
وسائل ـ یعنی انقالب از این درمیآید؟
بله .حتما درمیآید.
 / ۲دکرت لکزایی در گفتوگو اب وسائل بررسی کرد؛
آراء خمالفان و موافقان فلسفه سیاسی مالصدرا
وسائل ـ دکرت شریف لک زایی ضمن بررسی دیدگاه خمالفان و موافقان فلسفه سیاسی صدراملتأهلنی ،گفت :هبرتین کار آن است که
ما مسری خودمان را به صورت اجیابی دنبال کنیم و در گفتوگو اب فیلسوفان و متفکران ،حبثهای مورد نیاز جامعه را ارائه کنیم و
ابید از فضای نقد و انتقاد صرف بگذرمی.
به گزارش خربنگار وسائل ،امکان ای امتناع فلسفه سیاسی مالصدرامصاحبه اب دکرت شریف لک زایی(قسمت دوم) یکی از
حبثهای داغ حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی در سالیان اخری بوده است .برخی معتقدند که اساسا فلسفه صدراملتاهلنی شریازی فاقد
سویههای سیاسی است و اگر رگههایی از مباحث سیاسی هم در آاثر این فیلسوف اسالمی مشاهده میشود ،بیشرت تکرار مطالب
شیخالرئیس و فارابی است و افزون بر آن ،نوآوری خاصی در نظام اندیشه صدرا دیده منیشود.
از طرف دیگر قائلنی به فلسفه سیاسی مالصدرا مدعی هستند که مالصدرا از اتمل درابره سیاست غافل نبوده و مشای کلی فلسفه
سیاسی صدراملتاهلنی از البهالی آاثر او قابل جستجو و دستیابی است.
به هبانه روز بزرگداشت مالصدرا ،اب دکرت شریف لکزایی استادایر گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفرت تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم و عضو هیات علمی دانشگاه شهید هبشتی ،در مورد
فلسفه سیاسی صدرا گفتوگویی اجنام دادمی که خبش خنست آن پیشتر منتشر شد و خبش دوم آن را در ادامه میخوانید:
وسائل ـ لطفا یک دسته بندی از موافقان و خمالفان فلسفه سیاسی مالصدرا بیان کنید.
اگر ابتدا خبواهم خمالفان و منتقدان را طبقهبندی کنم و یک دستهبندی از آنها ارائه دهم ،ابید بگومی که خمالفان و منتقدان در
طیفهای خمتلفی قرار میگریند .یک دسته از منتقدان و خمالفان به تعبری من در طیف سنتی هستند.
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کسانی که به فلسفه اسالمی رجوع میکنند و فلسفهخوان و فلسفهدان اسالمی هستند و فلسفهی اسالمی را در دانشگاهها و
مراکز علمی و حوزههای ما تدریس میکنند ،به تعبری من اینها طیف سنتی هستند .مهنی فلسفه معمول و رایج را تدریس میکنند.
اینها یک نوع منتقد مباحث ما هستند .اینها هر نوع ارتباط و نگاه سیاسی به فلسفه اسالمی را مردود تلقی میکنند .البته
درون آنها ممکن است طیفهایی وجود داشته ابشند که این قضیه را به طور کامل رد کنند و برخی نیز معتقد به وجود رگههایی از
فلسفه سیاسی در آاثر صدرا ابشند.
به طور کلی عرض میکنم که این دسته معتقد هستند فلسفه اسالمی هیچ ربط و نسبتی اب فلسفه سیاسی و حکمت سیاسی
ندارد .از دید اینها شاید اینگونه ابشد که فلسفه اسالمی معمول و رایج در جایگاهی نیست که وارد حبثهای سیاسی شود و
کسانی که فلسفه سیاسی استخراج میکنند ای حبث فلسفه سیاسی میکنند ،حبثهایشان خیلی دقیق نیست.
اشخاصی هستند که مدرس فلسفه هستند و فلسفه اسالمی را چندالیه تدریس میکنند و ممکن است ابرها شواهد الربوبیه مالصدرا
را تدریس کرده ابشند اما فرضا اگر بپرسید مشهد پنجم شواهد الربوبیه چه جایگاهی در اثر ای فکر مالصدرا دارد ،میگویند هیچ
نسبتی ندارد و مالصدرا در انتها صرفا چیزی را اضافه کرده است.
به نظر میآید که اینها امید و تصوری نسبت به تداومخبشی اجتماعی و سیاسی فلسفه اسالمی ندارند .معتقدند این حکمت و
این فلسفه منیتواند در حوزه اجتماع و سیاست تداوم داشته ابشد .بنابراین من معتقدم اینها به جای اینکه منتقد و خمالف
ابشند ،یک مانع عمده در راه بسط فلسفه سیاسی اسالمی در دوره معاصر هستند .چون در واقع خود را صاحب فلسفه اسالمی
میدانند و از این منظر وارد میشوند و ارائه نظر میکنند .این یک طیف و یک دسته از کسانی که خمالف ای منتقد ای معاند در
ابب فلسفه سیاسی اسالمی هستند.
طیف دیگر طیفی است که به حبث ،نگاه مدرن دارد و معتقد است فلسفه اسالمی ربط و نسبتی اب سیاست فعلی و معاصر ما
ندارد .این دیدگاه هم برای اعتبارخبشی به فلسفه اسالمی ،به فلسفه یوانن مراجعه میکند .در نگاه این طیف ،هر چه فلسفه
اسالمی به فلسفه یوانن نزدیکتر ابشد ،فلسفیتر است و هر چقدر دورتر شود ،غریفلسفی خواهد بود .برای مثال فلسفه فارابی
چون به حلاظ حمتوا به افالطون نزدیکتر است ،فلسفه تلقی میشود .از نظر این دسته فارابی فلسفه سیاسی دارد و تنها متفکری
است که در مورد داشنت فلسفه سیاسی بر روی او امجاع وجود دارد.
البته چون حبثهای فارابی به فلسفه یوانن نزدیک است و قرابت اب آن فلسفه دارد ،این فلسفه سیاسی ،فلسفه تلقی میشود .در
حالی که وقتی به مالصدرا میرسیم ،دیگر صدرا فیلسوف و فیلسوف سیاسی تلقی منیشود ،چون از حبثهای صرف یواننی عبور
کرده است و نسبت او اب حبثهای فلسفه یوانن خیلی کمرت است نسبت به فارابی .البته آاثر مالصدرا هم این را اتیید میکند،
منتها چون این به شیوهی دیگری به مباحث میپردازد و مباحث صدرا از جنس دیگری میشود ،از دید اینها ممکن است اینگونه
تلقی شود که این دیگر فلسفه نیست!
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بنابراین اینها هم یک طیف هستند که در واقع بیشرت فیلسوفان مسلمانی که معتقدمی فیلسوف هستند (از مجله مالصدرا) از نظر
اینها فیلسوف حمسوب منیشوند و حبثهای اینها را فلسفی منیدانند.
طیف دیگر کسانی هستند که معتقدند حبثهای سیاسی که در آاثر مالصدرا وجود دارد ،تکرار مهان چیزهایی است که دیگر
فالسفه گفتهاند ،مثل فارابی .اب این تلقی که مباحث صدرا در فلسفه سیاسی تکرار است ،معتقدند نکته جدیدی اضافه نشده و
در واقع فراتر از آن چیزی که فارابی درابره آن صحبت کرده است ،مالصدرا آوردهای ندارد.
بنابراین در مباحث سیاسی معتقدند مالصدرا فاقد نوآوری بوده و وامدار فارابی است .از سوی دیگر برخی صاحبنظران معتقدند
مالصدرا وامدار و پریو فلسفه اشراق سهروردی است .بنابراین ابز آورده جدیدی ندارد .در واقع دو تلقی وجود دارد؛ یک تلقی این
که ادامه فارابی و تکرار فارابی است و تلقی دیگر این است که تکرار سهروردی است و شیخ اشراق را تکرار کرده است.
یک طیف دیگری وجود دارد که در یک نگاه کلی به فلسفه اسالمی معتقدند که نه تنها فلسفه سیاسی نیست ،بلکه فلسفه هم
نیست و در واقع فلسفه اسالمی صرفا یک نگاه اهلیاتی و کالمی است .این نظر خیلی بیراهتر از طیف قبلی حبث میکند و
نسبت به کل فلسفه اسالمی نظر دارند ات نسبت به فلسفه سیاسی به عنوان شاخه ای از دانش سیاسی.
امجاال این  3ای  4طیف را میتوان در فضای منتقدان و خمالفان اید کرد و لیکن موافقان هم یکدست نیستند .موافقان هم
میتوانند چند دسته ابشند .خبشی بر این نظرند که میتوان از دستگاه فلسفه صدرایی ،یک فلسفه سیاسی را استنباط کنند .به این
معنا که ممکن است مالصدرا هیچ حبث سیاسی نداشته ابشد .حتی یک صفحه حبث سیاسی نداشته ابشد اما مشا اب اقتضاائت
دستگاه او و الزاماتی که این دستگاه خواهد داشت ،یک فلسفه سیاسی را استنباط و ارائه میکنید و میگوییم این دستگاه
فلسفی ،چننی فلسفه سیاسی را اقتضا میکند.
بنابراین یک دسته از موافقان اینگونه سخن میگویند که میتوان از دستگاه فلسفی مالصدرا یک دستگاه فلسفه سیاسی ارائه
کرد .در واقع نظرشان این است که خود مالصدرا این کار را اجنام نداده و قصد اجنامش را نداشته است و ما به عنوان عالقهمند به
فلسفه سیاسی این را ارائه و استنباط میکنیم.
یک طیف دیگر از موافقان معتقدند مالصدرا در آاثر خود مواد سیاست و مواد فلسفه سیاسی را داراست .مواد فلسفه سیاسی در
آاثر صدراملتاهلنی به حنو امجالی وجود دارد .یعنی اگر آاثر را مورد کندوکاو و بررسی قرار دهید ،در هنایت میتوانید از جمموع آنها
اثری سامان دهید و بگویید امجال کل حبثهای سیاسی و فلسفه سیاسی مالصدرا این است.
در مرحله بعد ،این امجال ابید از این حالت خارج شود و تفصیل ایبد .ما به عنوان حمققان و عالقهمندان فلسفه سیاسی این را ابید
حبث و تبینی کنیم ات از این امجال خارج شود .فرق این طیف اب طیف اول این است که اولی میگوید بر فرض که هیچ حبث
سیاسی نداشته ابشد ،ما میتوانیم یک فلسفه سیاسی بر قیاس دستگاه فلسفی ارائه کنیم.
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هر فلسفه نظری ای حکمت نظری ،یک فلسفه عملی و حکمت عملی را در پی دارد؛ بنابراین ممکن است حتی به منت هم رجوع
نکنیم که بگوییم موادی دارد ای ندارد .اما نظر دوم میگوید به طرز امجالی مواد را میتوان در فلسفه مالصدرا پیدا کرد.
برخی هم معتقدند که مالصدرا آگاهانه و اب قصد و نیت ،مباحث فلسفه سیاسی را در آاثر خود گنجانده است .اگر هر کدام از
آاثر مالصدرا را در دست بگریید ،این قصد و نیت آگاهانه را میتوانید در آن ببینید .برای مثال مهنی «رساله سه اصل» که
جلوی چشمان مشاست را در نظر بگریید .اگر از مالصدرا هیچ اثر دیگری هم در دسرتس نداشته ابشید ،در مهنی رساله میتوانید
مالحظه کنید که سرشار از مباحث فلسفه سیاسی است.
«اسفار اربعه» و سایر آاثر از مجله «مبدا و معاد» و حتی «تفسری قرآن» و «شرح اصول کافی» و «ایقاظ النائمنی» و « َکسر

اَصنام جاهلیه» و به خصوص در مشهد پنجم «شواهد الربوبیه» برخوردار از مباحث فلسفه سیاسی است .آیتهللا جوادی آملی
سخن دقیقی در این رابطه دارند و میفرمایند :اینطور نیست که به تعبری برخی ،مالصدرا در شواهد الربوبیه صرفا در تدارک

کشکول ای ُجنگ بوده ابشد! مهه آنچه در قبل از مشهد پنجم آمده ،مقدمه این مشهد است.
در اسفار اربعه هم سه سفر قبلی مقدمه سفر چهارم است .اگر سفر چهارم برداشته شود ،آن سه سفر عقیم است .اسفار اربعه به
این معنا است .سفر چهارم در حوزه اجتماع ابید حتقق ایبد و حضور و ظهور فیلسوف را اب خود به مهراه داشته ابشد.
بنابراین این هم یک طیف است که معتقد است کل این دستگاه ،دستگاهی است که آگاهانه ارائه شده است و فلسفه سیاسی و
مباحث سیاسی هم به صورت منطقی در جای خود قرار دارد .منونه این در مشهد پنجم شواهد است که حبث سیاسات و نبوات
را بررسی میکند .بنابراین مهه آنچه مالصدرا گفته مبتنی بر طرحی از پیش تدقیق شده است .به خصوص سفر چهارم که ابید در
جامعه رخ دهد و سفرهای قبلی مقدمه این سفر است.
به نظرم رسید این طیفبندی را میتوان در ابب مالصدرا ،موافقان فلسفه سیاسی مالصدرا ارائه کرد .البته من معتقدم از هر سه
مسری میتوان مباحث فلسفه سیاسی صدرا را دنبال کرد .مثال صرف نظر از اینکه اصال مالصدرا مواد سیاسی دارد ای ندارد ای
تکرار هست ای نیست ،یک ابر به عنوان حمقق ،الزامات فلسفی سیاسی در قیاس اب فلسفه صدرا ای به تعبریی حکمت عملی این
دستگاه نظری را بررسی و ارائه کنیم.
یک ابر هم میگویید این مواد را دارد و ما بر اساس این مواد که به حنو امجال است تفسری میکنیم .ای اینکه کل این دستگاه را
میگویید که چینش بر اساس این است که به فلسفه سیاسی برسد؛ مرتصد این است که به جامعه و خلق برسد و خبواهد در آنجا
اقداماتی داشته ابشد.
توجه اصلی من در کتاب «فلسفه سیاسی صدراملتاهلنی» به مواد فلسفه سیاسی بوده است .شیوه حبث این کتاب در طیف دوم قرار
میگرید .آقای دکرت طوسی که پژوهشگاه ،کتاب ایشان اب عنوان «درآمدی بر فلسفه سیاسی صدراملتاهلنی» را چاپ کرده است،
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بیشرت در طیف اول قرار دارد .به هر حال از هر سه مسری حبثهایی شده است و البته جای کار و حبث هنوز هست و این ها
قدمهای اولیه است.
وسائل ـ آای حضرت آیت هللا جوادی آملی که در طیف سوم قرار می گریند نظر خود را در جایی بیان کرده اند؟
در آاثر ایشان میتوان اینها را درایفت کرد ولی به طور خاص مهان  5نشستی است که در جلد اول کتاب «سیاست متعالیه از
منظر حکمت متعالیه» آمده است و دو نشست و سخنرانی که در جلد سوم آمده است.
ایشان معتقد هستند که مشهد پنجم شواهد که تقریبا  50صفحه و مقاله چهارم در اپاین کتاب مبدا و معاد که  30صفحه است،
جمموع این  80صفحه برای کسی که میخواهد در ابب فلسفه سیاسی در آرای مالصدرا کار کند ،الزم است و پژوهشگر ابید به
این دو خبش و اثر ،یعنی مشهد پنجم شواهد و مقاله چهارم مبدا و معاد کامال اشراف داشته ابشد.
وسائل ـ آای خمالفنی به خصوص طیف مدرن و قائالن به تئوری زوال ،متاثر از روشهای شرقشناسانه هستند؟
آن هم هست و خود آقااین هم تصریح میکنند .به خصوص حبثی که روزنتال مطرح میکند ،از دیدگاه شرقشناسی به اندیشهی
سیاسی است .و صرحیا این را بیان میکنند و اینگونه نیست که ما از مباحث اینها استنباط کرده ابشیم.
ضمن اینکه در مهان کتاب دوام اندیشه سیاسی (که عنوان آن هم مورد نقد دوستان بود) این موارد استدالل و اپسخ داده شده
است .اب زیر سوال بردن عنوان کتاب ،حمتوا از بنی خنواهد رفت و فرضا که عنوان هم کامال اشتباه ابشد ولی وقتی این کتاب را ابز
کنید ،حمتوای آن تکتک گزارهها و دیدگاههای مطرح شده را به تفصیل نقد کرده است.
البته من در سال  1388در کمیسیون فلسفه سیاسی دانش سیاسی ایران یک سخنرانی داشتم و در آنجا نکاتی درابره فلسفه
سیاسی اسالمی عرض کردم و حبث گذار از نظریه زوال را آنجا مطرح کردم .طبیعی است که دیدگاهی ارائه شده است ولی لزوما
مهه نباید دنبالهرو ایشان ابشند؛ چه در تبعیت و پریوی و تقلید از ایشان که متاسفانه خیلی هم گسرتده است و چه در نقد ایشان
که به صورت بسیار جدی وجود دارد .در نقد این دیدگاه آاثر و مقاالت زایدی منتشر شده است .فکر میکنم هر چه قرار بود
گفته شود ،گفته شده است .ابید عبور کرد و به حبثهای جدیتر رسید.
مباحثی که از طرف آقای دکرت طباطبایی مطرح میشود در درون پروژه خودشان جدی است ولی ضرورت ندارد دائما به این حبث
پرداخته شود .من فکر میکنم ابید وارد حبثهای اجیابی شد .اگر مشا مهنی اثر جدید را هم مالحظه کنید خواهید دید که نسبت به
این موارد موضعگریی نکردم.
البته در رساله دکرتی بنده در یک فصل در اینابره حبث و در سالهای قبل منتشر شده است .ولی عرض میکنم هبرتین کار آن
است که ما مسری خودمان را به صورت اجیابی دنبال کنیم و در گفتوگو اب فیلسوفان و متفکران ،حبثهای مورد نیاز جامعه را
ارائه کنیم و از حبثهای مربوط به مباحث ایشان پرهیز کنیم .ابید از فضای نقد و انتقاد صرف بگذرمی.
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خود ایشان هر روز نظریه خود را توضیح و بسط دهند و ابعاد جدیدتری را مطرح کنند و این خوب است و به حبثهای اندیشه
سیاسی کمک میکند و ما هم اتکنون استقبال کردمی .ولی در این مسری ابید یک نگاههای اجیابی ارائه شود که بتواند در مسری
نیازهای ما بوده و به پرسشهای ما اپسخ دهد .به مهنی سبب من در این کتاب به حبثهای اینچنینی نپرداختم.
نگاههای انتقادی و گفتوگوهای انتقادی خوب است ولی اینکه یک طرف دائما دیگران را متهم میکند و به نفهمیدن ارجاع
میدهد ،خیلی ابب گفتوگو ابز منیشود .حتی ابب انتقاد ابز منیشود .مشا در حال نقد هستید اما طرف مقابل صرفا کلمهای از
کتاب را میگرید و میخواهد اب مهان ،کل حبث مشا را زیر سوال بربد .این منصفانه نیست.
 / ۳دکرت لک زایی در گفتوگو اب وسائل مطرح کرد؛
عالمه طباطبایی و شهید مطهری ادامه دهنده فلسفه صدرایی
وسائل ـ دکرت شریف لک زایی گفت :عالمه طباطبایی و استاد مطهری به حبثهای اجتماعی توجه خوبی دارند اما کافی هم نبوده
و نیست .طبیعتا اپسخ اینها به برخی از مسائل و نیازهایی بود که اب آن مواجه داشتند ولی فرصت این را نداشتند که بنیاد یک
فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی را برای ما ارائه کنند.
به گزارش خربنگار وسائل ،امکان ای امتناع فلسفه سیاسی عالمه طباطبایی و شهید مطهری ادامه دهنده فلسفه صدراییمالصدرا
یکی از حبثهای داغ حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی در سالیان اخری بوده است .برخی معتقدند که اساسا فلسفه صدراملتاهلنی
شریازی فاقد سویههای سیاسی است و اگر رگههایی از مباحث سیاسی هم در آاثر این فیلسوف اسالمی مشاهده میشود ،بیشرت
تکرار مطالب شیخالرئیس و فارابی است و افزون بر آن ،نوآوری خاصی در نظام اندیشه صدرا دیده منیشود.
از طرف دیگر قائلنی به فلسفه سیاسی مالصدرا مدعی هستند که مالصدرا از اتمل درابره سیاست غافل نبوده و مشای کلی فلسفه
سیاسی صدراملتاهلنی از البهالی آاثر او قابل جستجو و دستیابی است.
به هبانه روز بزرگداشت مالصدرا ،اب دکرت شریف لکزایی استادایر گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفرت تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم و عضو هیات علمی دانشگاه شهید هبشتی ،در مورد
فلسفه سیاسی صدرا گفتوگویی اجنام دادمی که قسمت اول و دوم آن قبال منتشر شده است و خبش سوم آن از حمضراتن
میگذرد:
وسائل ـ در صحبتهای خود اشاره کردید که مباحث مربوط به صدرا در طرح کلی و پروژه فکری ایشان جدی است .سوال من
این است که به نظر مشا ما اب یک پروژه فکری مواجه هستیم که الجرم برای تکمیل اپزل کلی پروژه نیازمند این قرائت از صدراست؟
به بیان دیگر به طفیلی حبث زوال و احنطاط صدرا در آن جایگاه گنجانده میشود ای نه ،از یک روند اترخیی و بررسی تکتک
فالسفه اسالمی و اندیشههایشان این نتیجهگریی اجنام شده است .از نظر مشا زاویه حبث کدام است؟
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من از زاویه دیگری نگاه میکنم .برای مثال در حبثهای ایشان سهروردی مفقود است .شیخ اشراق مفقود است .در صورتی که
یک حلقه مهم فکری و فلسفی و فلسفه سیاسی ما حبثهای شیخ اشراق است .در پروژه ایشان این موضوع کامال مفقود و
مغفول واقع شده است .اگر مهنی مسئله را دنبال کنیم ،حبث متفاوت خواهد شد .وقتی یک خبش اعظم و مهم از دانش فلسفی ما
را مغفول میانگارید ،طبیعتا کل پروژه مشا زیر سوال خواهد رفت.
این اپسخ ابید داده شود که چرا یک خبش از فکر فلسفی ما مغفول واقع میشود .از طرف دیگر راجع به خود مالصدرا حبث ما
این نیست که مالصدرا خوب ای بد است ،بلکه میگوییم این متفکر برای امروز ما چه حرفی برای گفنت دارد .میتواند حبثهای
فکری ما را تغذیه کند ای خری؟ واقعیت این است که ما ابید رجوع کنیم ،اتمل کنیم ،گفتوگو کنیم ،نگاه کنیم به متفکر ات به این
نتیجه برسیم که مباحث و آاثر این متفکر این ظرفیت را دارد که ما دنبال آن برومی و گفتوگو اب او را ادامه دهیم ای خری این
ظرفیت را ندارد.
من معتقدم خیلی از متفکران ما این ظرفیت را دارند که اب آنها وارد گفتوگو شومی .ولیکن ابید از منطق خود آنها وارد شد .ابید
از منطق فلسفه اسالمی وارد گفتوگو شومی ،نه اینکه منطق و زاویه دید و رویکرد دیگری را اختاذ کنیم و خبواهیم درابره فلسفه
اسالمی و بنی متفکران ،این نگاه را جراین داده و نتیجهگریی کنیم .این یک تناقض است .مشکلی که خواهد داشت این است
که اپسخگوی ما خنواهد بود.
بنابراین این گفتوگو میتواند مسری ما را روشن کند .در دوره معاصر هم مهنی است .استاد مطهری و عالمه طباطبایی و آیتهللا
جوادی آملی و غریه وارد گفتوگو شدند .االن در مورد عالمه طباطبایی و استاد مطهری شاهد حبثهای فلسفه اجتماعی هستیم.
این بزرگواران در دوره و زمانه خود به برخی از نیازهای فکری ما از این منظر اپسخ دادند .این ظرفیت را حکمت اسالمی داشته
است که بتواند پرسشهای زمانه را ات حدی به ما اپسخ دهد.
البته مهیشه اتکید کردم که وقتی به فلسفه سیاسی صدراملتاهلنی رجوع میکنیم ،به معنای این نیست که به فلسفه سیاسی دیگران ای
به فلسفه سیاسی که امروزه ای در سنت گذشته در غرب جراین داشته و دارد رجوع نکنیم .نه اصال چننی نیست .اتفاقا برای این که
پرسشهای ما دقیقتر شود و اپسخها را به آزمون بگذارمی ،ضرورت دارد و نیاز است و چارهای ندارمی که اب دیگر فلسفههای
سیاسی موجود تعامل کنیم .نه فقط فلسفه سیاسی غرب بلکه فلسفه سیاسی که در شرق وجود دارد هم مهنیطور.
متاسفانه در مباحث ما یک خألیی که وجود دارد مهنی است که ما اصال از شرق غفلت کردمی و تنها به غرب توجه دارمی .ایرادی
ندارد و در خبشی خوب است ولی این تعامل ابید وجود داشته ابشد .اگر این نباشد و این گفتوگو صورت نگرید ،شاید ما در
خأل حبثهایی را ارائه کنیم و این پذیرفتنی نیست .حداقل این است که ممکن است خطایی در آن وجود داشته ابشد که ما متوجه
نشومی.
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وسائل ـ به نظر مشا عامل اصلی که ابعث شده فلسفه سیاسی صدرا مهجور واقع شود و این نوع نگاه نسبت به آن وجود داشته
ابشد چیست؟ آای کسانی که اب فلسفه صدرا حمشور هستند حق مطلب را ادا کردهاند؟
اگر به حلاظ منابع و آاثر خبواهیم نگاه کنیم ،چننی نیست .آاثری که بتواند ما را مستغنی کند وجود ندارد .البته امثال استاد مطهری
تالش بسیار کردند .آاثر استاد مطهری عموما اجتماعی هست ولی به طور خاص جمموعه چهار جلدی فلسفه اتریخ ایشان به
نوعی مباحثی است که در فلسفه سیاسی مطرح میشود.
به تناسب زمانه که مباحث مارکسیستی مطرح بود ،ایشان آن حبثها را اب مهنی عنوان در فلسفه اتریخ بیان کرد ولی مشا آنجا را
ببینید که تقریبا نظرات مارکسیستها ای نظرات سرمایهداری را نقد میکند و حبثهای خود را به صورت اجیابی بیان میکند .ابتدا
دیدگاههای رایج موجود را زیرتیغ میبرد و بعد ،مباحث خود را به صورت اجیابی مطرح میکند و قابل استفاده است.
اما خیلی از متفکرین ما این کار را نکردند .خیلی از کسانی که امروزه داعیه فلسفه اسالمی دارند ،این کار را نکردند .علت اینکه
خبش فلسفه سیاسی متعالی اسالمی الغر مانده و فربه نشده است ،میتوان گفت کمکاری است.
بنابراین امثال عالمه طباطبایی و استاد مطهری به حبثهای اجتماعی توجه خوبی دارند اما کافی هم نبوده و نیست .طبیعتا اپسخ
اینها به برخی از مسائل و نیازهایی بود که اب آن مواجه داشتند ولی فرصت این را نداشتند که بنیاد یک فلسفه سیاسی و فلسفه
اجتماعی را برای ما ارائه کنند؛ اگرچه آاثر اینها در این قسمت نسبت به دیگران قابل استفاده است.
یک تعبریی حضرت آیت هللا جوادی آملی داشتند و در نشستهایی که ما اب ایشان داشتیم مطرح کردند .آنجا فرمودند که خیلی
از علمای ما کار علمی و حوزوی خود را منیتوانستند اجنام دهند ،ات چه رسد به اینکه فلسفه سیاسی بنویسند و ای در ابب فلسفه
سیاسی اتمل کنند .این جزو مضیقههایی بود که در دورههای خمتلف ،وضعیتهای خمتلفی را برای متفکران ما اجیاد کرده است.
البته طبیعی است که میتوان در این دیدگاه ایشان مناقشه کرد.
وسائل ـ یکی از نقدهای جدی که برخی از طیفهایی که منتقد فلسفه سیاسی صدرا هستند مطرح میکنند ،این است که خود
صدرا نسبت به اسالف ،نوآوریهای خاصی ندارد .مشا به عنوان کسی که مدافع فلسفه سیاسی صدرا هستید ،اگر خبواهید چند
مورد از نوآوریهای اساسی را بشمارید و امجاال توضیح دهید ،چه چیزهایی را بیان میکنید؟
این هم پرسش مهمی است .اپسخ خیلی کواته و خمتصر این است که فلسفه سیاسی صدرا یک فلسفه پیشرفتهتر نسبت به مکاتب
قبلی است؛ مهانند اتومبیلی که تولید کردید و هر سال ای هر چند سال یک ابر مراحل رشد و پیشرفت را طی کرده است .شاید از
نظر شکلی و صوری اب مدلهای قبل تفاوتی نداشته ابشد و مثل آنها مثال چهار چرخ و یک ااتق دارد اما کامال پیشرفتهتر از
قبلیهاست .اگر فلسفه اسالمی را مهانند خودرویی در نظر بگریمی ،تفاوت آنچه فارابی اتسیس کرد اب آن چیزی که االن مالصدرا
تعریف میکند از این منظر کامال مشهود است.
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به هر حال اگر معتقد ابشیم که یک علم به صورت انباشتی بسط میایبد و پیشرفتهتر میشود ،حقیقتا فلسفه مالصدرا بعد از این
که فارابی فلسفه اسالمی و فلسفه سیاسی اسالمی را اتسیس کرده ،ابید پیشرفتهتر ابشد .حداقل این است که ابید اینطور گفت
و این یک جور اپسخ است که فلسفه مالصدرا در گذر زمان برآیند تفکر فلسفی ما است ،مهه تفکر پیشنی ما را دربردارد و
چیزهایی را به آن اضافه کرده است.
منتقدین هم اعتقاد دارند که دستگاه جدیدی است .بنابراین اگر دستگاه جدیدی تلقی شود ،بهرغم مهه اشرتاکاتی که ممکن است
اب دستگاههای قبلی داشته ابشد ،یک متایزهایی هم خواهد داشت .مشا یک ژاین را اب یک بنز مقایسه کنید .در صورت ،چقدر
تفاوت دارد؟ هر دو  4چرخ دارند .هر دو صندلی و فرمان و موتور دارند ولی این یک چیز دیگری است .مدلهای یک خودرو را
در نظر بگریید که مراحل تکامل را طی کرده و امروزه در چه مرحلهای است؟ از ژاین به کجا رسیده است؟ میبینید یک آورده
جدیدی در آن وجود دارد .دیگر منیگویید این مهان است.
فلسفه اسالمی را من اینطور نگاه میکنم که مراحل سری خود را اگر بگوییم از فارابی شروع میشود ـ چون قبل آن هم هست ـ
ولی نظام و توانخبشی به فارابی و اب فارابی است .این مهنیطور ادامه ایفته و مباحثی را شناسانده و سهروردی و خواجه نصریالدین
طوسی از منظر دیگری حبثهایی را اضافه کردهاند .در هنایت به مالصدرا رسیده است.
آن تقسیمبندی که راجع به فلسفه اسالمی است که سه دستگاه ای مکتب مشایی ،اشراقی و متعالی دارمی ،به نظر من ایراد دارد.
چون فارابی و ابن سینا و خواجه نصری را مشایی میگوییم ،در صورتی که به نظر میرسد این ایراد وجود دارد که منیتوانیم بگوییم
خواجه نصری و ای ابن سینا را مشایی صرف بدانیم .البته معروف به مشایی است و گفته می شود که ابن سینا مناینده امت حکمت
مشایی است.
در صورتی که به نظرم این که چرا این تقسیمبندی به وجود آمد و چرا رایج شد ،ابید مورد حبث قرار بگرید و معتقدم تقسیمبندی
جدیدی را ابید پیریزی کرد .یکی از اساتید پیشنهادی داشت و مطلبی نوشته بود که هر کدام از این بزرگواران ،یک فلسفه خاص
خود را دارند.
در مورد فارابی فلسفه فاضله فارابی ،در مورد ابن سینا فلسفه برهانی سینویی ،در مورد سهروردی فلسفه اشراقی سهروردی و در
مورد خواجه نصری هم فلسفه تقریبی تعبری خوبی است چون آغاز نقطه تالقی و امجاع را خواجه نصری اجیاد میکند .مثال در مهان
اخالق انصری ،خواجه هم حبث عقلی اخالقی دارد و هم حبث عقلی و کالمی و هم حبث فقهی و روایی و نقلی و قرآنی و هم
حبث جتربی .یعنی سه حوزه ادراک و فهم را در خود دارد.
در مالصدرا به تعبریی که حضرت آیت هللا جوادی آملی داشتند ،حکمت متعالیه توسط ایشان نظام و قوام خبشیده میشود .به
تعبری ایشان صدرا موسس نیست .ایشان این را نظام خبشیده است .عرفان و قرآن را در کنار قرار میدهد و جایگاه هر کدام را
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مشخص میکند .بنابراین اگر نگاه کنید میبینید اب یک فلسفه جدیدی طرف هستیم و این فلسفه جدید اب فلسفههای قبل از
خودش تفاوتهای زایدی دارد .مهه آنچه قبلتر گفته شده را در خود دارد و یک چیزهایی اضافهتر دارد.
بنابراین فلسفه سیاسی هم میتواند اینچننی ابشد .دستگاه حکمت صدرایی یک امکاانت و ظرفیت بیشرتی را به ما میدهد که
در ظرفیتهای پیشنی ما وجود ندارد .درست است که ایشان برهان را از مشا و از ابن سینا و فارابی و خواجه و عرفان و اشراق
را از سهروردی و ابن عربی میگرید .و حبثهای تفسری قرآنی و روایی و نقلی را هم اب نگاه عقلی مطرح میکند .این ظرفیتها
چیست؟ این ظرفیتها برخی از اصولی است که در این حکمت وجود دارد.
مثال حبث اصالت وجود که نقطه متایز اب دو فلسفهی قبلی است .آجنا در فلسفه اشراق و فلسفه مشا حبث اصالت ماهیت برجسته
است ولی ایشان حبث اصالت وجود را برجسته میکند .تشکیکی بودن وجود ،حبث جسمانیه احلدوث و روحانیه البقا بودن نفس،
حبث رابطه شریعت و سیاست و نوع نگاهی که به شریعت و سیاست دارمی که روح و بدن را اب هم نگاه میکند .البته این متاثر از
حبث جسمانه احلدوث و روحانیه البقا بودن نفس است که در این اثر اینها را حتلیل کردهام.
اینها امکان حتلیل بیشرتی را در اختیار ما قرار میدهد که در سایر دستگاههای فلسفی ما وجود ندارد .در دوره معاصر ،ما
میبینیم که عالمه طباطبایی حبث ادراکات اعتباری را اضافه میکند .عالمه مطهری حبث فلسفه اتریخ را اضافه میکند که این
نگاههای جدیدی است یعنی از این ظرفیت و از این امکان برای حتلیل مباحث ما استفاده میکنند و اینها در مباحث اسالمی
قبل از ایشان نیست.
من معتقدم حرکت جوهری در خود فلسفه متعالیه هم وجود دارد و دائما این را نوسازی میکند .یک حرکتی در خود این فلسفه
هم وجود دارد که میتواند آن را نوسازی و ابزسازی کند و به روز نگاه دارد .کما اینکه امروز میگوییم نوصدرایی ،این به چه معنا
است؟ نوصدرایی در واقع پدیدهها و مسائلی که در این فلسفه وجود نداشته را ارائه میدهد.
البته من به این معنا میفهمم ،ممکن است دیگران و کسانی که مطرح میکنند تلقی دیگری داشته ابشند .چون معتقدم این تصور
و این اصطالح خیلی صائب هم نباشد ،به این دلیل که دستگاه جدیدی در فلسفه اسالمی شکل نگرفته است چون مسائل
جدیدی را در آن طرح میکنند که به اسم نوصدرایی به آن توجه میشود .جمموع اینها نشان میدهد که نباید خود را از این
ظرفیت رها کنیم و این ظرفیت و امکاانتی که این دستگاه فلسفی به ما میدهد را فراموش کنیم.
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خبش اپاینی  /دکرت شریف لک زایی در گفتوگو اب وسائل:
ابب فلسفه صدرا مهچنان مفتوح است
وسائل ـ دکرت شریف لک زایی گفت :مشا دستگاهی است که ممکن است امروزه ظرفیتهای زایدی هم داشته ابشد ولی منونهاش
در خارج بستهبندی و متام شده است .ولی فلسفه مالصدرا ابز است و انتهای آن معلوم نیست ،چون دستگاه جدیدی به وجود
نیامده است که مشا بگویید این فلسفه بستهبندی شد و آنجا است و صرفا به حلاظ اترخیی برای ما ارزمشند است.
به گزارش خربنگار وسائل ،امکان ای امتناع فلسفه سیاسی مالصدرا مفتوح بودن ابب فلسفه صدرایکی از حبثهای داغ حوزه
فلسفه و اندیشه سیاسی در سالیان اخری بوده است .برخی معتقدند که اساسا فلسفه صدراملتاهلنی شریازی فاقد سویههای سیاسی
است و اگر رگههایی از مباحث سیاسی هم در آاثر این فیلسوف اسالمی مشاهده میشود ،بیشرت تکرار مطالب شیخالرئیس و
فارابی است و افزون بر آن ،نوآوری خاصی در نظام اندیشه صدرا دیده منیشود.
از طرف دیگر قائلنی به فلسفه سیاسی مالصدرا مدعی هستند که مالصدرا از اتمل درابره سیاست غافل نبوده و مشای کلی فلسفه
سیاسی صدراملتاهلنی از البهالی آاثر او قابل جستجو و دستیابی است.
به هبانه روز بزرگداشت مالصدرا ،اب دکرت شریف لکزایی استادایر گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفرت تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم و عضو هیات علمی دانشگاه شهید هبشتی ،در مورد
فلسفه سیاسی صدرا گفتوگویی اجنام دادمی که خبش اپاینی آن از حمضراتن میگذرد:
وسائل ـ مشا میگویید اگر میخواهد حتولی صورت گرید ،این حتولی جوهری است .اوال درونی است و بر اساس نگاه صدرایی
است که انسان ابتدا ابید خود را متحول کند و خودش که تغیری کرد و متحول شد ،این میتواند جامعه را متحول کند .نگاه اسفار
اربعه هم مهنی است .در سفر چهارم ،انسانی که خود را متحول کرده و تغیری داده و دیگرگون شده است جامعه را هم تغیری
میدهد .و اال برای چه منظوری وارد جامعه میشود؟
اگر داخل جامعه نیاید ،سفر او متام شده نیست .ابید داخل جامعه بیاید ات سفرش متام شود .داخل اجتماع میآید برای این که
دست اجتماع را بگرید و اجتماع را اب خود مهراه کند .این رویکرد در نگاههای سنتی ما وجود ندارد.
اصال این نظریه این نگاههای جربی را میشکند و از بنی میبرد .این که ساختاری وجود دارد ای دیدگاههای جربگونه وجود دارد که
اصال به ما جمال حرکت منیدهد؛ حرکت جوهری اینها را نفی میکند .اراده مشا است که مسری مشا و مسری جامعه را تعینی
میکند.
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دکرت سید جواد طباطبایی هم در حبث حرکت جوهری تصریح کرد که حبث «حرکت جوهری زمانی» را میتوانیم از مباحث صدرا
استنباط کنیم و در حتلیل حتوالت اجتماعی از آن استفاده کنیم .البته خودشان تصریح میکند که منظور و مراد مالصدرا نبوده اما
از مباحث او قابل استنباط است.
به هر حال هر فیلسوفی که حبث انسان مدنی را طرح کند و جایگاه انسان در اجتماع را نشان دهد ،این خواه انخواه فلسفه
سیاسی دارد؛ چه به آن تصریح کرده ابشد ،چه تصریح نکرده ابشد؛ چه اثری در زمینه فلسفه سیاسی داشته ابشد و چه نداشته
ابشد .وقتی به عنوان فیلسوف و متفکر از انسان مدنی صحبت کنید ،کفایت میکند که بگویید این فلسفه سیاسی دارد.
صرف اینکه مشا یک حبث نظری ارائه کنید شاید خیلی ابب طبع ما نباشد و ممکن است بنیانهای حبث را خوب جا بیاندازد ولی
در عرصه فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی نتواند مقاومت کند .اینکه چگونه تداوم فلسفه نظری در عرصه فلسفه عملی استمرار
ایبد را در مقالهای که منتشر کردم بررسی کردهام و میتوانید به آن مراجعه کنید.
برای مثال در آنجا حبث حرکت جوهری را ذکر کردم و اینکه چگونه این اتفاق رخ میدهد که قابل توجه است .فرضا حبث نسبت
بنی حکمت سیاسی متعالیه و انقالب اسالمی هم از مهنی مسری میگذرد و هم اینکه معتقدم از مسری دیگری هم ابید حرکت کرد
و این دو را ابید ابهم در نظر گرفت .یکی اینکه این حکمت چه اتثریاتی در این انقالب گذاشته است و االن چه نقشی میتواند
ایفا کند .از هر دو مسری آنجا صحبت کردم.
وسائل ـ به حلاظ ماهوی خود «حکمت سیاسی صدرا» چه ظرفیتهایی را در خدمت بنای «حکمت سیاسی متعالیه» قرار
میدهد؟ ای اینطور بپرسم که چه نکات مغفول ماندهای در فلسفه سیاسی صدرا وجود دارد که ما ابید برای تدوین حکمت
سیاسی متعالیه به آنها توجه داشته ابشیم؟
شاید اولنی کاری که ابید صورت گرید این است که پرسشهای فلسفه سیاسی را به این فلسفه ارائه کنیم ات ببینیم چه اپسخی
میدهد .مثال پرسشهای فلسفه سیاسی که تیندر مطرح میکند را به مالصدرا عرضه کنیم و اپسخ را ببینیم .این سواالت و مسائل
به مهه فیلسوفان حکمت متعالی ارائه شود.
ممکن است به مالصدرا ارائه کنید و نصف این پرسشها را جواب بگریید .ولی این پرسشها را زمانی که به امام مخینی(ره) و شهید
مطهری و حضرت آیتهللا جوادی آملی ارائه کنیم ،اپسخ بیشرتشان را درایفت خواهیم کرد .ای مثال اگر به فیلسوف دیگری مثل
حاج مالهادی سبزواری ارائه کنید کمرت اپسخ بگریید .طبیعتا هر کدام از این متفکران یک ظرفیتی دارند .ما اینها را در یک قالب
و یک دستگاه نگاه میکنیم.
به تعبری حضرت آیتهللا جوادی آملی ،مالصدرا برخی از مسائل را علما درنیافته و برخی مطالب را عمرا نرسیده است .حیات او
اجازه نداده است .طبیعتا از آن زمان اتکنون این سری متفاوت شده است .حبثهای جدیدتری را دیگران مهانند عالمه طباطبایی و
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استاد مطهری و حضرت آیتهللا جوادی آملی اجنام دادهاند و اینها کمک میکند .ممکن است در خبش نظری مالصدرا خیلی
خوب کمک کند.
برخی از اساتید میگویند اگر میخواهید درابره فلسفه سیاسی مالصدرا صحبت کنید ،بگویید «فلسفه متعالی سیاسی»! این
فلسفه متعالی معطوف به سیاست است .ولی وقتی راجع به حضرت امام صحبت میکنیم میتوانیم بگوییم «فلسفه سیاسی
متعالی» .یعنی فلسفه سیاسی او معطوف به تعالی است .وجه عملی و وجه فلسفه سیاسی خیلی برجستگی دارد .برخالف
مالصدرا که وجه نظری آن برجستگی دارد ولی معطوف به سیاست است .این تفاوتها ای متایزها شاید وجود دارد .منتها اگر کل
این دستگاه را در نظر بگریید ،از مالصدرا اتکنون خیلی از ظرفیتها بروز و ظهور ایفته است.
برخی از مباحث مهانند ادراکات اعتباری در تفکر عالمه بروز و ظهور و بسط پیدا میکند .البته مشا ممکن است ریشههای آن را
به فارابی هم ابزگردانید و بگویید فارابی چننی چیزی دارد .اما اب این بسط و تفسری و درون این دستگاه متفاوت میشود و
ظرفیتهای جدید خود را به ما ارائه میکند.
آنچه از جمموع حبثهای ما پیداست این است که این حکمت ،یک دستگاه فلسفهورزی است و مالصدرا یکی از مریاثداران
مهم آن است که فلسفهاش به ما کمک میکند .طبیعی است که اب توجه به طرح نظری حرکت جوهری در هستی و جامعهی
خود ،این دستگاه هم میتواند مشمول این حرکت جوهری ابشد و هرچه جلوتر میرود ،ابعاد و اضالعش را بسط و تفصیل دهد
و به ما کمک کند که پرسشهای جدید خود را اب اپسخهایی از این حکمت مهراه کنیم.
بنابراین جای کار وجود دارد .دستگاهی نیست که بگوییم خامته پیدا کرده است ،برخالف فلسفه مشا که دستگاهی است که متام
شده است .البته ممکن است امروزه به آن رجوع کنید و ظرفیتها را دوابره بشناسید ولی وقتی فلسفه مالصدرا آمد ،آن فلسفهها
متام شد و خامته ایفته تلقی شد .مشا برای اینکه به فلسفه مالصدرا دست پیدا کنید و فلسفه مالصدرا را فهم کنید ،فلسفههای
دیگر را هم میخوانید .یعنی برای ورود به فلسفه مالصدرا چارهای ندارید که ابن سینا و شیخ اشراق را خبوانید.
بنابراین مشا دستگاهی است که ممکن است امروزه ظرفیتهای زایدی هم داشته ابشد ولی منونهاش در خارج بستهبندی و متام شده
است .ولی فلسفه مالصدرا ابز است و انتهای آن معلوم نیست ،چون دستگاه جدیدی به وجود نیامده است که مشا بگویید این
فلسفه بستهبندی شد و آنجا است و صرفا به حلاظ اترخیی برای ما ارزمشند است .چننی نیست و به حلاظ وجودی برای ما ارزمشند
است.
مهانطور که عرض شد ،در دوره معاصر ،متفکران ما به این حبثها پرداختند .کما اینکه در مهنی سالهای اخری ،خود حضرت
آیتهللا جوادی آملی به این حبثها ورود کرده و حبث سیاست متعالیه و فلسفه سیاسی متعالیه را به صورت خاص طرح میکند.
اگر به ابور برخی از اساتید ،مالصدرا موجد حکمت متعالی سیاسی است اما حضرت امام و آیتهللا جوادی آملی و مطهری و
طباطبایی واجد حکمت سیاسی متعالیه هستند و فلسفه سیاسی متعالی دارند.
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در واقع میتوان در این سالها گفت رشد خوبی داشته اگرچه مهچنان نیازمند کار است .ما خبشی از مسری را طی کردمی و تنها
چند گام برداشتیم و هنوز خبشهای زایدی را ابید دید و گامهای زایدتری را ابید برداشت .به هر حال درابره فلسفه سیاسی
افالطون آاثر زایدی نوشته شده است .درابره فلسفه سیاسی غرب به فارسی آاثر زایدی ترمجه شده است و من نسخههای
غریفارسی را کار ندارم .ولی راجع به فلسفه سیاسی صدراملتاهلنی ،هر موقع که مشا این کتابها و این حبثها از تعداد انگشتان
دست بیشرت شد ،میتوان گفت گامهای بیشرتی برداشتیم.
در مورد معاصران هم مهنیطور است .مثال در خصوص خود حضرت امام کتابی ندارمی که فلسفه سیاسی ایشان را بررسی کند.
ایشان فیلسوف است و حبثهای مکتوب ایشان هم وجود دارد و میتوانست در این سالها کاری اجنام شود ولی متاسفانه هنوز
هیچ اتفاقی نیفتاده است .نیاز دارمی که به تکثری در این حبثها برسیم .هر چقدر این حبثها بیشرت گفتوگو شود و پرسشها به
این دستگاه فلسفی عرضه شود ،ما رشد و پیشرفت بیشرتی خواهیم داشت.
وسائل ـ به عنوان مجع بندی اگر مطلب خاصی هست بفرمایید.
به طور کلی به نظر من در دوران جدید به تعبریی که ابن خلدون در مقدمه داشت ،ما سند دانش خود را گم کردمی .ما در مهه
دانشهای معمول و رایج اب مشکل مواجه شدمی .در حوزههای علمیه معموال مهه دانشها تدریس میشد و در مهه زمینهها متفکرین
ما اثر میگذاشتند .از طب ات جنوم ،هیئت ،فلسفه ،حکمت ،کالم و فقه و حتی در ادبیات عرب و ادبیات فارسی آاثر خوبی
تنظیم شد اما در این  200سال اخری ،ما این سند را ظاهرا گم کردمی و نیاز به اصالح و احیای جمدد دارمی.
امروزه میبینیم طب سنتی ما بیشرت مورد استقبال است و خیلی بیشرت در افراد رغبت اجیاد میکند که به مست آن بروند .این سنت
و پیشینهای دارد .وقتی در دل کار قرار میگریید ،میبینید بیشرت به مشا اپسخ میدهد .حداقل این است که وقتی حمصوالت آن را
استفاده میکنید آسیبی به مشا منیزند .در صورتی که وقتی داروهای شیمیایی را استفاده میکنید ممکن است آن خبش از بیماری
مشا را هببود ببخشد اما به چند جای دیگر آسیب زده است .االن این روند ابزخوانی گذشته و نگاه به مریاث فکری و علمی را در
مهه دانشها تقریبا مشاهده میکنیم .فلسفه سیاسی ،طب و پزشکی هر کدام یک منونه هستند.
ما در واقع از سقوط سلسله صفوی اب این مشکالت مواجه شدمی .کشور ما یک حلظه آرام و قرار و ثبات نداشت .در دوره قاجار
به این مست میرود که ثباتی اجیاد شود ولی ابز به آن قرار و ثبات منیرسد .شاید در دوره انقالب اسالمی است که به تعبری
حضرت آیت هللا جوادی آملی انقالب اسالمی علوم و معارف وحیانی را آزاد میکند .اگر بگوییم آزاد شد ابید این آزاد شدن را
نشان دهیم .ابید به این مست برومی که این را بیشرت مطرح کنیم.
اگر مهه کمکاریهایی که صورت گرفته است و مهه تغافلهایی که به وجود آمده و مهه نداشتهها را مفروض بگریمی ،اکنون دو راه
بیشرت ندارمی .ای اینکه جذب و هضم فضای علمی و تفکر رایج دنیا شومی و از آنها پریوی کنیم و ای این که مسری دیگری را
تعینی کنیم .انقالب اسالمی این مسری دوم را به ما نشان میدهد.

مصاحبه دکتر شریف لک زایی در گفتوگو با وسائل

انقالب اسالمی میگوید از تقلید و پریوی یکجانبه از غرب عبور کنید .به داشتههای خود نگاهی بیندازید و مسری جدید را بر
مبنای داشتههای خود تعریف و تنظیم و تدوین کنید .اگر امروزه صحبت از متدن نوین اسالمی میشود ،ابز به پشتوانه و پشتیبانی
مهنی داشتههایی است که از گذشته به ارث رسیده است .توجه به مریاث موجود داشته ابشیم.
آن تقلید مذموم است .چون اگر بنا بود ما از غرب تقلید کنیم و مسری غرب را ادامه دهیم ،انقالب اسالمی برای چه به وجود
آمد؟ این مهه هزینه و شهید و اسارتهایی که در  8سال جنگ حتمیلی و بعد در اثر حترمیها اجیاد شد ،کاری غریعاقالنه بود؟! اگر
بگومی مسری متفاوتی را پیش روی ما قرار میدهد ،بنابراین این مسری میتواند اب جدیت بیشرتی دنبال شود؛ آنهم اب کارهای اجیابی
و نه اینکه صرفا انتقاد کنیم.
البته من معتقدم مهه نگاهها ابید وجود ابشد .نگاه خمالف و نگاه موافق صد درصد ابید وجود داشته ابشد .در این مسری،
نگاههای دیگری هم هست؛ اینها اب هم ابید این مسری را پیش بربند .هم آن کسی که خمالفت میکند و انتقاد میکند در حال
کمک کردن است و هم آن کسی که موافق است و به صورت اجیابی حبث میکند در حال کمک کردن است و مسری را مهوار
میکند.
در واقع راه دوم را پیش رو دارمی .البته متاسفانه در خبشهای ساختاری و اجرایی به نظر میرسد این راه و مسریی که میخواهیم
دنبال کنیم ،کمرت ابور شده است و کمرت مورد توجه قرار گرفته است؛ کما اینکه در راه اقتصادی خود ،دیدگاههای غربیها را کپی
میکنیم و آن هم انقص است و میخواهیم اجرا کنیم و بعد توقع دارمی مشکالت جامعه ما حل شود .در عرصه سیاسی و فرهنگی
نیز مهنیطور است .تصور میکنیم مسری را درست میرومی ولی مسری این نیست.
اگر خودمان نظریهای دارمی ،ابید مهان را عمل کنیم؛ منتها در تعامل اب نظریههایی که رقیب دارد .این بیشرت به ما کمک میکند
چراکه میتوانیم دائما مسریمان را اصالح کنیم و در طی حرکت و مسری ،ایرادات را برطرف کنیم .یک چیزی است که بعد از
انقالب اسالمی به وجود آمده و علیالقاعده منطقی این است که این مسری دنبال شود.

