
  ضرورت حكومت و انواع آن از دیدگاه فیض كاشانى
 على خالقى 

انسان را محتاج به زندگى اجتماعى و تعاون و تمدن مى داند و معتقد , فیض كاشانى به تبع دیگر حكماى اسالمى
است كه انسان به صورت فردى قادر به ادامه حیات نبوده و به تنهایى نمى تواند تدبیر امورات مختلف خود را متولى 

نمى تواند بر طرف , انسان بسیارى از حاجات خود را بدون معاونت و همكارى همنوعانش, به عبارت دیگر. گردد
 .سازد

عارضه نفع عاجل و لذت ((عالوه بر اینكه انسان براى برطرف ساختن نیازهاى مادى خود ـ كه فیض آنها را نیازهاى 
براى برطرف ساختن نیازهاى معنوى خود نیز ـ كه فیض از آنها , مى خواند ـ به زندگى اجتماعى نیازمند است)) زایل
 )1.(یاد مى كند ـ به زندگى جمعى عالقه مند مى باشد)) ارتباط روحانى و اتحاد جانى((به 

چرا كه به تعبیر ; كمال انسان نیز در همین زندگى اجتماعى نهفته است, در حقیقت, آنچنان كه فیض بیان داشته است
پس كمال او نیز در , كمال هر چیزى در ظهور خاصیت آن مى باشد و چون انس طبیعى از خواص انسان است, او

و این خاصیت در انسان مبدإ نوعى محبت كه به مقتضاى تإلیف و . اظهار این خاصیت با ابناى نوع خود است
 )2.(هر دو مستحسن است, تمدن است كه در نزد عقل و شرع

چه به خاطر ساختن نیازهاى مادى زود , منشإ ضرورت حیات اجتماعى انسان چه بر حسب جبلى ذات او بوده باشد
اما زندگى اجتماعى . این است كه انسان همواره به زندگى در اجتماع نیازمند است, آنچه مسلم است, گذر دنیوى

زیرا كه هر كدام از افراد انسانى ذاتا به دنبال ; انسانها بدون وجود یك قانون و تشكیالت اجرایى میسر نخواهد شد
قانونى در , بنابراین. به مقابله و منازعه بر مى خیزند, منافع شخصى خود مى باشند و با هر كس كه مزاحم تلقى شود

این قانون . عدالت در میان افراد برقرار گردد, اجتماع الزم است كه محل رجوع همه افراد اجتماع باشد و به سبب آن
 )3.(مى باشد)) شرع((همان , از نظر فیض

اما مى دانیم كه صرف وجود قانون ـ اگر چه این قانون شرع الهى باشد ـ نمى تواند زندگى اجتماعى انسانها را از هرج 
و لذا فیض نیز با توجه به . ضمانت اجرا داشته باشد, و مرج نجات دهد مگر اینكه مجرا داشته شود و به تعبیر امروز

تاكید مى نماید كه البد باید شارعى نیز وجود داشته باشد تا این قانون و شرع الهى را براى مردم تعیین , این واقعیت
و . معیشت آنان را در دنیا انتظام بخشیده و آنها را در رسیدن به كمال مطلوب یارى رساند, كرده و با اجراى آن

 )4.(امورات زندگى اجتماعى آنها را تدبیر نموده و آنها را به سوى خیر و سعادت رهنمون گردد
زیرا كه خداوند متعال همان طور , مقتضاى لطف الهى نیز مى باشد, قرار دادن چنین قانون و مجریانى, بر این اساس

قانون شرع و مجریان آن در میان مردم را , باران و رحمت خود را براى رفع نیازهاى انسان قرار داده, كه در نظام عالم
خداوندى كه از , به تعبیر فیض. انسانها صالح دنیا و آخرت خود را دریابند, تا به واسطه آن. نیز قرار داده است

پس چگونه جامعه انسانى را بدون قانون و رئیس رها , غافل نمانده است, براى زینت صورت انسان, رویاندن ابروان
در زندگى اجتماعى انسانها عاجل بوده و خیر دنیا و آخرت آنان را , در حالى كه نفع چنین قانون و مجریانى; مى كند

در حالى كه هیچ كدام از جوارح و حواس ; انسانها را بدون رهبر و رئیس رها مى سازد, و چگونه خداوند. در بر دارد
 )5(وجودى او را بدون رئیس قرار نداده است؟
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براى اقامه امر و دوام بخشیدن به نوع بشر و حفظ بالد و هدایت و تربیت بندگان , از نظر فیض كاشانى, بنابر این
, و بدون چنین امرى. شرع و قانون و حكومت یك ضرورت غیر قابل اجتناب است, در جهت صالحیت كمالى آنها

.(دست نخواهد یافت, زیرا كه ایشان به غایت و عاقبتى كه باید برسد; همه امور هستى عبث و هبإ منثورا خواهد بود
6( 

آن است كه نفس ناطقه او آهسته آهسته ترقى كرده و به كمالى برسد كه , اگر غایت اصلى از آفرینش انسان, بنابراین
پس باید كه دنیاى او ـ كه شامل حفظ نفوس و , و این مقصود حاصل نمى شود مگر در حیات دنیوى, الیق اوست

این مسإله از این , و به تعبیر فیض) 7.(اموال انسان مى گردد ـ در كنار حفظ حیات معنوى ضرورى پنداشته شود
به این معنا كه غرض . جهت بوده است كه خداوند نیز دو نوع رسالت براى انبیا و فرستادگان خود قرار داده است

لیكن حفظ ; اصلى از بعثت آنها را تقویت جنبه عالى انسان و استخدام عالم ملك در جهت عالم ملكوت قرار داده است
اجتماع ضرورى انسانها را نیز بر عهده انبیا نهاده است و لذا آنها متصدى سیاست و حفظ اجتماع ضرورت انسانها 

كه . پس از انبیا نیز این دو رسالت بر عهده جانشینان آنها قرار داده شده و به همین دلیل است) 8.(نیز مى باشند
زیرا دواعى خالیق در هر شهر و روستایى و ; وجوب امامت همواره مركوز در فطرت عالم است: ((مى گوییم

 )9))(پس باید رئیسى داشته باشند تا بدو مراجعه نمایند و همه تحت امر او باشند, اجتماعى متعدد و مختلف است
یعنى حفظ ; رسول بودند نیز همین دو نیازكه خلیفه منصوب از سوى خدا و ) ع(در عصر غیبت امامان معصوم

و از این روست كه فیض وجود چنین حكومتى : اجتماع ضرورى انسانها و تقویت جنبه عالى آنها همچنان باقى است
, هیچ البدى از حكومت و سلطنت در عصر نیز حاضر نیست; را در این عصر نیز ضرورى دانسته و معتقد است

البته وى تالش مى كند كه چنین ) 10.(اگر چه آن حكومت و سلطنت به تغلب و نحو آن بر سر كار آمده باشد
 .حكومت هایى را نیز مقید به رعایت شرع و قوانین الهى نماید تا جنبه عالى زندگى انسانها نیز تإمین گردد

سوال بعدى این است كه انواع حكومت از نظر فیض , پس از بیان ضرورت حكومت در حیات اجتماعى انسانها
 كاشانى چیست و چه نوع حاكمان و یا حكومتى مى تواند ضرورت مورد نظر اینان را به انجام رسانند؟

 
 انواع حكومت

, غیر او. در درجه اول خداى متعال را رواست و بس) 11))(دولت ابدى و سلطنت سرمدى((به اعتقاد فیض كاشانى 
هیچ كس از نظر تكوینى بر بندگان خدا تسلط و والیتى ندارد و والیت تكوینى خداوند بدون هیچ واسطه اى بر 

 )12.(مخلوقاتش جارى است
 )13))(انما إمره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون((

انما ولیكم اهللا و رسوله و الذین امنوا : ((به تصریح آیه مباركه, از نظر تشریعى نیز والیت و حكومت بر جامعه انسانى
مى ) به خدا و رسول(از آن خداو رسول خدا و مومنین ) 14))(الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزكوه و هم راكعون

یعنى آنها اولى به شما هستند و این به معناى آن )) انما ولیكم((; زیرا كه همچنان كه فیض بیان داشته است; باشد
 )15.(است كه آنها احق به شما و امورات شما از نفستان گرفته تا اموالتان هستند

حكومت بر جامعه انسانى را بر چند نوع تقسیم كرده و بهترین نوع آن را , فیض كاشانى با الهام از آیات الهى, بنابراین
چرا كه آنها عالوه بر ; هستند) 16))(براى مومنین اولى از انفسشان((حكومت انبیا و اولیا دانسته و معتقد است آنها 

عالم ملك را نیز در ((مى توانند , انسانها مى باشند)) حفظ اجتماع ضرورى((یعنى )) سیاست دنیوى((اینكه قادر به 
و تمامى شهوات را در خدمت عقول قرار , خدمت عالم ملكوت در آورده و انسانها را به سوى خداوند متعال سوق دهند
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داده و دنیا را به آخرت ارجاع دهند و بدین وسیله خالیق را از عذاب آخرت و وبال و وخامت عافیت و سوء مآل 
 )17.))(آنها را به سعادت قصوى برسانند, نجات داده

فیض جوامع مسلمین را ملزم به پیروى از حكومتى مى , در زمانى كه چنین حكومت و حاكمانى قابل دسترس نباشند
چرا كه هر اجتماعى ناچار از پذیرش ; یعنى حفظ اجتماع ضرورى آنها بپردازد; داند كه حد اقل به سیاست دنیوى

, اینجاست كه وى) 18.(حكومتى است كه جمعیت ایشان را نظم و انتظام بخشد و اسباب معیشت ایشان را فراهم سازد
 .مشروعیت مى بخشد, حكومت و سلطنت سالطین را نیز به عنوان یك نوع از حكومت

فیض كاشانى والیت عالمان فقیه و حكیم را نیز مطرح ساخته و , و حكومت سالطین) ع(عالوه بر حكومت انبیا و اولیا
براى آنها مقام نیابت از امام , برخالف غزالى كه آنها را تنها خدمت گذار سلطان در معرفت طریق سیاست دانسته

منشإ خطاى غزالى از آنجاست كه وى بین خالفت نبوى حقه و سلطنت متغلبه : را قائل شده و مى گوید) ع(معصوم
به , در حالى كه بین آن دو فرق است و در خالفت نبوى كه به اعتقاد فیض در عصر غیبت. فرق نگذاشته است
درحالى كه در ; رعایت قلوب رعیت و اصالح آن از سوى امام داعى معتبر است, تعلق دارد) عج(نائبان امام عصر 

 )19.(چنین امرى معتبر نیست, سلطنت متغلبه
شكل سومى نیز در عصر غیبت براى حكومت قابل ترسیم است كه اگر چه امكان شكل گیرى آن در عصر , بنابراین

بلكه ; نه موظف به ارائه طریق سیاست به سلطان, ولى به هر حال علماى شیعه از نظر وى; فیض میسر نبوده است
))(افاده علم و تعلیم حق و ارشاد سبیل و برانگیختن مردم به اطاعت خدا و باز داشتن آنها از معصیت((مإمور به 

باید به ))) ع(حق نیابت از امام((و افتا و اقامه حدود و سایر سیاسات دینیه هستند و اگر قدرت بیابند به واسطه ) 20
افتا و غیره مى , قضا, مإذون به انجام این سیاسات دینى) ع(زیرا تنها آنها هستند كه سوى امام; همه این امور بپردازند

 )21.(باشند
حكومت در جوامع اسالمى با توجه به عامالن آن به چهار نوع قابل تقسیم , مى توان گفت از نظر فیض, بنابراین

 :است
 .ـ حكومت عالمان دین 4; ـ حكومت سالطین 3; )ع(ـ حكومت امامان معصوم 2; ـ حكومت نبوى 1
 
 :ـ حكومت نبوى 1

روح ((به منزله , این انسان كامل در نگاه عرفانى او. مدل اعالى انسان كامل در منظر عرفانى فیض مى باشد, نبى
انسان , به تدبیر و تصرف جسد مى پردازد, همچنان كه روح, پس. است و عالم جسد آن محسوب مى شود)) عالم

 :فیض براى این انسان كامل دو نوع نبوت قائل است) 22.(كامل نیز به تدبیر عالم و تصرف آن مى پردازد
نبوت حقیقى حاصل در ازل و باقى تا ابد همین نبوت است و دارنده این مقام , كه به نظر فیض, الف ـ نبوت مطلقه

. حق هر كدام را ادا مى كند, براستعداد جمیع موجودات از حیث ذات و لوازمش اطالع دارد و بر حسب استعداد آنها
و )) ربوبیت عظمى((از آن به , حاصل از انبإ ذاتى و تعلیم حقیقى ازلى است كه به گفته فیض, این مقام نبى

قلم ((, ))آدم حقیقى((, ))انسان كبیر((, ))قطب اقطاب((, ))خلیفه اعظم((و از دارنده آن مقام به )) سلطنت كبرى((
همه علوم و اعمال و همه مراتب و مقامات , به اعتقاد فیض. تعبیر مى شود)) روح اعظم((و )) عقل اول((, ))اعلى

به این مقام منتهى مى شود و باطن چنین نبوتى فناى عبد در حق , چه رسول باشد چه وصى, چه نبى باشد یا ولى
 )23.(تعالى است

كه به نظر فیض عبارت است از اخبار از حقایق الهیه مانند معرفت ذات حق تعالى و اسمإ و , ب ـ نبوت مقیده
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صفات و احكام خداى متعال كه اگر با تبلیغ احكام و تإدیب اخالق و تعلیم و حكمت و قیام به سیاست نیز همراه 
از , این نوع نبوت به اعتقاد فیض) 24.(نامیده مى شود كه مختص به مقام رسالت مى باشد)) نبوت تشریعیه((, شود

برمى گردد ) ع(یعنى اصل آن به حضرت آدم . جزئیات نبوت مطلقه مى باشد كه غایت آن به تدریج كامل مى گردد
 )25.(به كمال رسیده است) ص(كه بعد از ایشان بانبوت انبیاى دیگر تكمیل گردیده و در نهایت با نبوت پیامبر اكرم

, عالم ملك در خدمت عالم ملكوت قرار گیرد((آن است كه , غرض اصلى از انبعاث این نبوت تشریعیه از نظر فیض
, دنیا به سوى آخرت ارجاع یابد, شهوات در خدمت عقول قرار گیرد, مخلوقات به سوى خداى متعال سوق پیدا كنند

انسانها به جانب این امور انگیخته شوند و از مخالف آن باز داشته شوند تا از عذاب آخرت و وبال ووخامت عاقبت 
 )26)). (و سوء مآل نجات یابند و به قدر استعدادشان به سعادت قصوى دست یابند

س آن قرار ) انسان كامل(حكومتى است كه نبى , بهترین و ایده آل ترین نوع حكومت از نظر فیض, بنابراین ٕ در را
زیرا كه او كسى است كه از هر جهت براى سیاست دنیوى و اعتالى جنبه معنوى و اخروى انسانها , گرفته باشد

از عقل كامل و شرع الهى و عرف و , و تنها نبى است كه از میان حكام پنج گانه حاكم بر وجود انسان. اولویت دارد
نبى در واقع مصداق حقیقى عقل كامل محسوب مى شود و از آنجا كه عقل كامل . طبع و عادت سالم برخوردار است

پس نبى از هر كسى برحكومت بر انسانها اولى ) 27(,در میان احكام دیگر از همه مقدم به حكومت بر انسان است
قادر به تدبیر امور معنوى , ))حفظ اجتماع ضرورى انسانها((یعنى )) سیاست دنیوى((است و تنها اوست كه عالوه بر 

پیامبر اولى به , ))النبى اولى بالمومنین من انفسهم: ((لذاست كه در كالم الهى نیز آمده است) 28.(و اخروى آنهاست
پدر , به خاطر اینكه هر نبى ایى, اما در امور دینى. یعنى جمیع امور دینى و دنیوى, مومنین است در همه امور

و لذا پیامبراكرم. از این حیث كه او اساس آن چیزى است كه حیات ابدى آنها به آن زنده است, امتش تلقى مى شود
بخاطر اینكه خداوند متعال آنان را ملزم داشته تا , اما در امور دنیوى, ))انا و على ابوان هذه االمه: ((مى فرمود) ص(

 )29.(به موونه مردم و تربیت ایتام و محجورین آنها پرداخته و معیشت آنان را تإمین نمایند
از نظر فیض كاملترین نوع , كه خاتم نبوت مطلقه و نبوت مقیده است) ص(حكومت پیامبر گرامى اسالم, بنابراین

مى باشد و )) بهترین و برترین شرایع((و شرع و آئین او )) خردمندترین مردم عالم) ((ص(زیرا كه پیامبر, حكومت است
اقامه عدل ((خداى متعال او را مإمور رسالت خویش ساخته و كتاب خود را به توسط ایشان فرو فرستاده و او را براى 

 )30.(برگماشته است)) و داد
 
 ):ع(ـ امامت معصوم 2

به جز گروهى از , از این رو. جامعه اسالمى بدون حكومت و امامت سامان نخواهد یافت, پس از ختم نبوت
همه فرق اسالمى در اصل ضرورت امامت و حكومت در جامعه اسالمى اتفاق نظر دارند و آنچه , )خوارج(مسلمانان 

 .تعیین مصداق حكومت كنندگان بوده است, محل اختالف آنهاست
هر آنچه نبوت ; تإكید ورزیده و معتقد است) ص(فیض كاشانى نیز برضرورت خالفت و امامت پس از پیامبر اكرم

زیرا كه احتیاج به پیامبر و , والیت جانشینان وى را نیز ثابت مى كند, را ضرورت مى ساخت) ص(پیامبر اكرم
بلكه در هر حالتى و در هر زمانى مسلمانان عالوه بر كتاب و , جانشینان وى اختصاص به زمانى خاص ندارد

 )31.(نیازمند كسى هستند كه عالم به كتاب و شریعت بوده و به اقامه دین در جامعه بپردازد, شریعت
 : چرا كه; ضرورت امامت همواره در فطرت عالم نهفته است, به اعتقاد فیض, بنابراین

و ) 32.(ـ دواعى مردمان متفاوت است و نیازمند كسى هستند كه میان آنها حاكم بوده و آنها تحت اوامر او باشند 1
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 )33.(نوع آنها به واسطه او حفظ شود و مرزهاى بالدشان ایمن گردد
(و به واسطه اوست كه مردمان هدایت مى یابند) 34.(ـ اقامه دین در جامعه فقط با وجود امام عادل میسر است 2

 .و صالح دنیا و آخرت خویش را شناخته و به سعادت قصوى نایل مى شوند) 35
اگر ; نیز همواره در همه سریه ها براى لشكریان امیرى قرار مى دادند) ص(به همین جهت بوده است كه پیامبر اكرم

مثل زمان جاهلیت مرده و گویى , و مى فرمود كسى كه بمیرد و امام زمان خود را نشناسد. چه آنها دو نفر مى بودند
 )36.(كه اسالم را درك نكرده است

, از نظر فیض) 37(امامت كه عبارت است از ریاست برعامه مردم در همه امور دینى و مصالح دنیوى آنها, بنابراین
 . تداوم مدل اعالى مدیریت و هدایت جامعه توسط انبیاست

خالفت خداوند و خالفت حضرت رسول اكرم((امامت در واقع , نقل كرده است) ع(و آن طور كه فیض از امام رضا
است و )) امام زمامدار دین و نظام مسلمین و تإمین كننده صالح دنیا و عز مومنین((در روى زمین است و ))) ص(

نماز و روزه و زكات و حج و جهاد و جمع آورى فئى و صدقات و امضاى حدود و حفظ ((به واسطه اوست كه 
 )38.(تحقق مى یابد)) مرزهاى مسلمین

واجب است پیامبر منزه از همه , همان طور كه((زیرا ; چنین امامى از نظر فیض نمى تواند هر كسى بوده باشد
تا مردم از پیامبر , بوده و معصوم از همه گناهان باشد... حسد و بخل و, ناپاكى ها و ذمائم اخالقى مانند بد خلقى

جانشینان او نیز باید همه آن صفات را , )39))(تنفر نداشته و با طیب خاطر و از روى رغبت از او اطاعت كنند
بلكه او باید در قول و عمل ; پس خلیفه جانشین پیامبر نمى تواند مانند سایر آحاد مردم باشد. داشته باشند مگر نبوت

بوده و فقیه در دین باشد و ) ص(به دور از هر گونه خطا و زلل بوده و عالم به كتاب اهللا تعالى و سنت رسول اكرم
 :مى فرمایند) ع(مگر در نبوت و لذا امام صادق, چرا كه او مثل پیامبر است; به حكم رسول خدا حكم نماید

 )40))(فلنا مثله اال النبوه و االزواج) ص(كل ما كان لرسول اهللا
به طور حتم چنین فردى نیز از نظر او نمى , ذكر مى كند) ص(با توجه به شرایطى كه فیض براى جانشین پیامبر

و الیوصل الى معرفه هذه الحضال المحموده و الخالل : ((تواند به انتخاب مردم وانهاده شده باشد و لذا وى مى نویسد
فى على) ص(المعدوده اال بوحى اهللا سبحانه الى رسوله المتناع االطالع على البواطن و لذا اوحى اهللا تعالى الى نبینا

 )41))(و غیرهما)) بلغ ما انزل الیك((و آیه )) انما ولیكم اهللا((بآیه ) ع(
به این معنا كه چون آگاهى از این صفات محموده و معایب برشمرده شده در اشخاص به دلیل عدم دسترسى بر 

تنها از طریق وحى و نص الهى مى توان نسبت به چنین اشخاصى اطالع پیدا , بنابراین, غیر ممكن است, باطن افراد
و امت او معرفى ) ص(چنین اشخاص را شناسایى كرده و به پیامبر, و لذا خداوند از طریق وحى به رسولش. كرد

عقل و . به تعیین جانشینان خود قوال و عمال اقدام كرده است, پیامبر نیز به نص الهى, و بر این اساس. نموده است
 .مى باشد) ص(نقل نیز موید ضرورت این اقدام پیامبر

فت را نسبت به امت خود داشته تا آنجا كه آداب خلوت را نیز به , كمال شفقت) ص(پیامبر اكرم, اما عقل ٕ مهربانى و را
هیچ عقلى باور نمى كند كه منصب خالفت نبوى كه بناى , تا چه رسد به امور دیگر بنابر این; آنان تعلیم داده است

به تعیین امت واگذاشته شده , مهمل و معطل شده, ثبات اركان ایمان و قاعده استوارى و استمرار مراسم بر آن است
با این اختالف إراكه مردمان دارند تا به حدى كه دو كس نادر یافت مى شود كه از امرى از امور سهل با هم , باشد

 )42))(حاشا و كال, بسازند
در پاسخ , وجود شریعت و كتاب پیامبر در میان امت براى هدایت آنها در همه امور كافى است: اما اگر كسى بگوید
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صرف بقاى كتب و شرایع پیامبر ـ بدون كسانى كه عالم به آن شریعت بوده و آن را در میان امت به اجرا , مى گویم
آنها به فرق مختلفى تقسیم شده و هر كدام به دلیل جهل به , زیرا بدون چنین كسانى; بگذارد ـ امت را كفایت نمى كند

و . شریعت و كتاب الهى آن را به گونه اى متفاوت از دیگران تفسیر و معنا نموده و در نتیجه دچار تشتت مى گردند
, وصى و جانشینى تعیین كند تا او در میان امت, لذاست كه خداوند هر نبى مرسلى را واجب ساخته كه براى خود

سام را و , شیث را و حضرت نوح, )ع(حجت باشد و مردم در كتاب و شریعت الهى تصرف ننمایند و لذا حضرت آدم
را ) ع(على, )ص(یوشع را و حضرت عیسى شمعون را و پیامبر اسالم, اسحاق را و حضرت موسى, حضرت ابراهیم

 )43.(جانشین و وصى خود قرار دادند
زیرا با وجود چنین , مقتضاى لطف الهى نیز مى باشد, نصب امام از سوى خدا و رسول, عالوه بر آنچه بیان شد

حقوق ضعفا از اقویا . به اتحاد مى گرایند, به اجتماع و از تفرق, امت او از پراكندگى, امامى است كه پس از پیامبر
 .جاهالن را علم و غافالن را بیدارى حاصل مى گردد. و فقرا از اغنیا باز ستانده مى شود

, جهاد: از جمله; بیشتر احكام دین و اركان اسالم, در حالى كه اگر چنین امامى از سوى خدا و رسول تعیین نشود
) ص(پس بر پیامبر اكرم. منتفى مى گردد, امر به معروف و نهى از منكر تعطیل گردیده و مقصود از وضع احكام

به امر الهى واجب است كه امام معصوم عادلى را خلیفه خود ساخته و به این امر تصریح نموده باشد كه پیامبر 
 )44.(نیز چنین كرده است) ص(اسالم

معاشر اصحابى ان على بن ابى طالب : ((و قوله)) فهذا على مواله, من كنت مواله) ((ص(كقول رسول اهللا, اما نقل
الذى یفرق بین الحق و الباطل , و هو الصدیق االكبر و الفاروق االعظم, وصیى و خلیفتى علیكم فى حیاتى و مماتى

و من انكره فقد إنكرنى و من , من عرفه فقد غرفنى, و الدلیل علیه, و هو باب اهللا الذى یوتى منه و هو السبیل الیه
 )45))(تبعه فقد تبعنى

كسانى هستند كه خالفت و امامت آنها منصوص , تنها, )ص(خلیفه و امام پس از رسول خدا, از نظر فیض, بنابراین
 )46).(ع(از سوى خدا و رسول بوده باشد و آنان نیستند مگر ائمه اثناعشر

 
 :ـ حكومت علماى دین 3

با ; یكى دیگر از عامالن سیاست به معناى استصالح جامعه را علماى دین دانسته است, فیض كاشانى همچون غزالى
این تفاوت كه غزالى سیاست و استصالح جامعه را از امور دنیوى قرار داده و علما و فقها را نیز به علماى دنیا 

الحاق كرده و وظیفه آنها را علم به قوانین و طریق سیاست دانسته و معتقد است كه آنها در واقع معلم سلطان و مرشد 
سیاست و , در حالى كه فیض كاشانى اوال) 47.(مى باشند, او به طریق سیاست خلق در ضبط و انتظام آنها

استصالح جامعه را نیز از امور دینى قرار داده و معتقد است كه سیاست و استصالح صحیح جامعه را نیز از امور 
دینى قرار داده و معتقد است كه سیاست و استصالح صحیح جامعه نیز از طریق نبوت و امامت و خالفت بر حقه 

, ثانیا) 48.(هر گونه سیاستى ناقص خواهد بود, چرا كه بدون شریعت و قوانین الهى و مجریان آن; آنان میسر است
و مستفاد از وحى است , نبوى, الهى, علمى شریف, بلكه علم فقه, فقه نیز آن چیزى نیست كه غزالى بیان داشته است

زیرا كه تحصیل ; و به واسطه آن است كه عبد به مقام شایسته مى رسد, براى سوق دادن انسانها به سوى خداى متعال
اخالق پسندیده از طریق انجام اعمال بر طبق شریعت میسر مى گردد و حتى علم مكاشفه نیز با تهذیب اخالق و 

از طریق علم به چیزهایى كه انسان را به خدا نزدیك مى , كه همه اینها, تنویر قلب به نور شرع و عقل ممكن مى شود
حاصل مى , و علم به چیزهایى كه انسان را از خدا دور مى سازد یعنى معاصى, سازد یعنى طاعت برگرفته از وحى
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) 49.(چگونه فقه از علوم آخرت نباشد و چگونه مى توان فقها را به علماى دنیا ملحق كرد, و اگر چنین است. شود
سلطنت متغلب ((اصالح و رعایت قلوب مردمان معتبر است و , كه در آن)) خالفت حقه نبوى((غزالى بین , ثانیا
) 50.(در حالى كه بین آنها تفاوت وجود دارد; تفاوت قائل نشده است, چنین چیزى معتبر نیست, كه در آن)) جائر

در , تنها به اصالح جمعیت نفوس جزئیه و نظام اسباب معیشت ایشان مى پردازد تا در دنیا باشند و بس, سلطنت
به اصالح جمعیت كل و نظام مجموع دنیا و آخرت با هم بابقاى , صورتى كه خالفت بر حق نبوى و امامان معصوم

تنها از عهده كسانى بر مىآید كه علم به باطن و , و این در عصر غیبت) 51(صالح هر یك در هر یك مى پردازند
علمى و عملى و ظاهرى و باطنى متعلق به عبادات , علم به ظاهر داشته و قادر به تفقه در دین بوده و مسائل دینى

تنها , سیاست و استصالح صحیح جامعه, پس نتیجه اینكه) 52.(و معامالت و سایر آداب اسالمى را استنباط نمایند
علم به این شریعت و قانون الهى است و لذاست كه عالمان فقیه , از طریق شریعت و قانون الهى میسر است و فقه

در جمیع امور نیابت ) ع(به عنوان ورثه االنبیإ و نایبان منصوب از سوى امام معصوم, جامع الشرایط در عصر غیبت
مى توانند به اقامه حدود و , )ع(و به واسطه حق نیابت از امام معصوم) 53(از سوى آنها نیابت یافته اند, پذیر

 )54.(به شرطى كه ایمن از خطر بر نفس خود و دیگر مسلمانان باشند, تعزیرات و سایر سیاسات دینیه بپردازند
تنها كسانى هستند كه در عصر حاضر جانشینان بر حق , عالمان و فقیهان جامع الشرایط, در واقع از نظر فیض

بوده و از سوى آنها به این سمت منصوب شده و اذن یافته اند تا در اداره امور عمومى مردمان ) ع(انبیا و ائمه
 )55.(تصرف نموده و جامعه آنها را به سوى صالح و رستگارى هدایت نمایند

بلكه وى این امر را ; البته این حرف بدان معنا نیست كه فیض این عالمان را به ایجاد حكومتى دینى فرا خوانده باشد
علما ایمن از خطر باشند و این اقدام آنها براى خود آنها و دیگر مسلمانان , مشروط به این دانسته است كه اوال

.(این امر موجب به هم خوردن نظم و نظام اجتماعى و به وجود آمدن فتنه و بلوا نگردد, ثانیا. ضررى نداشته باشد
وى حكومتهاى وقت را به عنوان سالطین ذى , هر دوى این خطرات وجود داشت, و چون در زمان حیات فیض) 56

 .مشروعیت مى بخشید, شوكت
 
 :ـ حكومت سالطین 4

حكومتى است كه حاكمان عالم به شریعت , اگر چه حكومت مطلوب دینى از نظر فیض كاشانى, همچنان كه بیان شد
س آن قرار گرفته باشد و لیكن به دلیل فراهم نبودن شرایط حاكمیت چنین اشخاصى, و عادل ٕ وى حكومت , در را

سالطین وقت یعنى پادشاهان صفوى را نیز در جامعه اسالمى پذیرفته و اطاعت از آنان را مشروع و حتى واجب 
 .قلمداد كرده است

قدرت را بالفعل در , این سالطین, آن است كه به هر دلیل, یكى از دالیل پذیرش حكومت این سالطین از نظر او
استقامت احوال مملكت و استیصال ((حال كه به تعبیر فیض , بنابراین. ذى شوكت بودند, دست داشتند و به تعبیر او

,.))اعداى دولت بى سفارت كرز و تیر و وساطت رمح شمشیر به وجهى متنظم است كه مزیدى بر آن متصور نیست
مستلزم بى نظمى و تفرقه و انشقاق , چرا كه استبدال آن; باید كه چنین دولت ذى شوكت و قدرت را اطاعت كرد) 57(

وى در صدر اسالم نیز براى چنین سازشى با حكومت وقت و لو متغلب شاهدى جسته . در اجتماع مسلمین خواهد بود
امر حكومت را به خلیفه , زمانى كه نتوانست در برابر قوم مقاومت كند) ع(آیا نمى بینید كه امیرالمومنین: و مى نویسد

اول تسلیم كرد تا نظام اسالم و مسلمین حفظ گردیده و تفرق و انشقاق در میان امت حاصل نشود و اجتماع آنان 
دلیل دیگر فیض براى مشروعیت بخشیدن به سلطنت پادشاهان ) 58.(برقرار گردیده و احكام دین به اجرا در آید
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مان استقرار قواعد ملك را به استمرار ((سالطین صفوى , این بود كه به تعبیر وى, صفوى ٕ به مقتضاى الملك و الدین توا
 )60.))(و دإب آنها را ترویج دین و تعظیم شعائر الهى در میان مسلمانان بود) 59(ساخته بودند, دین منوط

, با چنین استداللى بود كه فیض در عمل سیاسى خود نیز به همكارى با سالطین صفوى پرداخت و از سوى آنها
به دستیارى رفیق دولت و پایمردى توفیق و نصرت به ((امامت جمعه اصفهان را پذیرفت تا به تعبیر خود بدین وسیله 

 )61.(بپردازد)) ترویج دین قویم و رهبرى صراط مستقیم و باز ایستادن منكرات و نواهى
 

 :پى نوشتها
 . 339ـ  338صص , 1ج ) 1358, انتشارات بیدار: بى جا(, علم الیقین, فیض كاشانى. 1
 .208ـ  207صص , ده رساله, ))الفت نامه((رساله , فیض كاشانى. 2
 .339ـ  338صص , 1ج , پیشین, علم الیقین, فیض كاشانى. 3
 . 657ص , 3ج .) 'ه 1368, المكتبه امیرالمومنین: اصفھان(, الوافى, فیض كاشانى. 4
 .340ص , 1ج, پیشین, علم الیقین, فیض كاشانى. 5
 .386ـ  378صص , 1ج , پیشین, علم الیقین, فیض كاشانى. 6
 .347ـ  346صص , ھمان. 7
 .178ص , و ضیإ القلب 378ص , 1ج, پیشین, علم الیقین, فیض كاشانى. 8
 .205ص ) بى تا, انتشارات فراھانى: تھران(, )من علوم اھل الحكمه و المعرفه(كلمات مكنونه, فیض كاشانى. 9

 .176ص , چاپ سنگى به ھمراه صد رساله ديگر, رساله ضیإ القلب, فیض كاشانى. 10
 .3ص ) 1341, كتابفروشى صابرى, تبريز(, ))ھیئت بھشت يا ترجمه الصاله((رساله , فیض كاشانى. 11
 .99ص, پیشین, كلمات مكنونه, فیض كاشانى. 12
 .82/ , يس. 13
 .55/ ,مائده. 14
 .44ص ) ,1402, دارالنشرللمرتضى: مشھد(, الصافى, فیض كاشانى. 15
 .165ـ  164صص , 4ج, پیشین, صافى, فیض كاشانى. 16
 .349ص , 1ج, علم الیقین, فیض كاشانى. 17
 .160ص , ده رساله, رساله آئینه شاھى, فیض كاشانى. 18
 .59ص , 1ج , )بى تا, انتشارات جامعه مدرسین: قم(, المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, فیض كاشانى. 19
 .174ص , 1ج , الوافى, فیض كاشانى. 20
 .50ص , 2ج ) 1401, انتشارات خیان: قم(, مفاتیح الشرايع, فیض كاشانى. 21
 .121ـ  120ص , پیشین, الكلمات المكنونه, فیض كاشانى. 22
 .186ص , ھمان. 23
النبى من اوحى الیه بالعمل و : ((وى بین نبى و رسول و نبوت و رسالت فرق قائل شده و مى گويد. 24

 .367ـ  366ص , 1ج, پیشین, مراجعه شود به علم الیقین)) الرسول من اوحى الیه بالعمل و التبلیغ
 .187ـ  186صص , پیشین, الكلمات المكنونه, فیض كاشانى. 25
 .349ص , 1ج , پیشین, علم الیقین, فیض كاشانى. 26
 .179ص , پیشین, رساله ضیإ القلب, فیض كاشانى. 27
 .378ص , 1ج, پیشین, علم الیقین, فیض كاشانى. 28
 .165ـ  164ص , 4ج, پیشین, صافى, فیض كاشانى. 29
و حقايق در اخالق و سیر و , 174ص , پیشین, و ضیإ القلب, 151ص , پیشین, آئینه شاھى, فیض كاشانى. 30

 .189ص , پیشین, و المھجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, 79ص , سلوك انشارات علمیه اسالمى
375ص , 1ج, پیشین, و علم الیقین, 230ص , 1ج, پیشین, المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, فیض كاشانى. 31
 .8ـ  7صص , در كتابخانه آيت هللا مرعشى 140792به شماره , چاپ سنگى, و منھاج النجاه, 

 .205ص , پیشین, كلمات مكنونه, فیض كاشانى. 32
 .386ص , 1ج, پیشین, علم الیقین, فیض كاشانى. 33
 .205ص , كلمات مكنونه, فیض كاشانى. 34
 .386ص , علم الیقین, فیض كاشانى. 35
 .205ص , كلمات مكنونه, فیض كاشانى. 36
 .1174ص , 8ج , پیشین, الوافى, فیض كاشانى. 37
 .176ص , 4ج , پیشین, المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, فیض كاشانى. 38
 .357ـ  354صص , 1ج, پیشین, و علم الیقین, 225ص , 1ج, ھمان, فیض كاشانى. 39
ـ  232صص , 1ج, پیشین, و المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, 39ص , 2ج, پیشین, الوافى, فیض كاشانى. 40

 .8ص , و منھاج النجاه, 233
 .233ص , 1ج, پیشین, المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, فیض كاشانى. 41
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ص , پیشین, و كلمات مكنونه, 226ص , پیشین, ده رساله, پاسخ به سواالت اھل مولتان, فیض كاشانى. 42
 . 421ص ) ق. 'ه 1378, مكتبه االسالمیه: تھران(, و قره العیون, 206
و علم , 119ص , و بشاره الشیعه, 230ص , 1ج , پیشین, المحجه البیضإ فى تھذيب الحیإ, فیض كاشانى. 43

 .375ص , 1ج, پیشین, الیقین
 375صص , 1ج, و علم الیقین, 232ـ  230صص , , پیشین , المحجه البیضإ فى تھذيب الحیإ, فیض كاشانى. 44
 .119ص , و بشاره الشیعه, 8ـ  7صص , و منھاج النجاه, 376و 

 .233ص , 1ج, پیشین, المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, فیض كاشانى. 45
 .198ـ  197صص , ھمان. 46
 .56ـ  54صص , 1ج, پیشین, المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, فیض كاشانى. 47
 .161ص , پیشین, آئینه شاھى, فیض كاشانى. 48
 .59ص , 1ج, پیشین, المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, فیض كاشانى. 49
 .ھمان. 50
 .161ـ  160صص , پیشین, آئینه شاھى, فیض كاشانى. 51
 .35ص , پیشین, حقايق در اخالق و سیر سلوك, فیض كاشانى. 52
, 66ص , )1401, موسسه االعلمى: لبنان(, شھاب الثاقب فى وجوب صاله الجمعه العینى, فیض كاشانى. 53

 .3ص, 1ج , پیشین, و مفاتیح الشرايع
 .50ص , 2ج , ھمان. 54
 .50ص , 2ج , مفاتیح الشرايع, فیض كاشانى. 55
 .249ص , 3ج, پیشین, المحجه البیضإ فى تھذيب االحیإ, فیض كاشانى. 56
 .67ـ  66ص , پیشین, رساله شرح صدر, فیض كاشانى. 57
 .285ص , پیشین, ده رساله, رساله االعتذار, فیض كاشانى. 58
 .66ص , پیشین, رساله شرح صدر, فیض كاشانى. 59
 .282ص , پیشین, رساله االعتذار, فیض كاشانى. 60
 .67ص , رساله شرح صدر, فیض كاشانى. 61
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