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ئل اجتماعی و بحث در مساای است که بهای متأثر از شرایط جامعهاندیشۀ اجتماعی هر دوره

در دورۀ قاجار نيز عوامل سياسی و مذهبی گوناگونی باعث . پردازدنهادهای اجتماعی می

طرح مباحثی در زمينۀ حضور و نفوذ علمای شيعی در جامعه و حکومت شد که ناگزیر به 

از جملۀ این عالمان سيدجعفر دارابی کشفی از علما و فقهای . اندسياست و اجتماع پرداخته

مقولۀ اندیشۀ اجتماعی حاکم بر جامعۀ عصر قاجار از دیدگاه دین  ی شيعه بود که بهاصول

به اندیشۀ اجتماعی و  الملوک ميزانو  الملوکتحفههای وی در کتاب. استاسالم پرداخته

ای مطلوب را ترسيم نماید که حاکم قادر باشد پردازد و برای اینکه جامعهتوصيف جامعه می

هدف . کندنماید، زندگی فردی و امور خانوادگی و اجتماعی را تشریح می بر جامعه حکومت

. پژوهش حاضر بررسی اندیشۀ اجتماعی کشفی براساس تحليل محتوای دو اثر مذکور است

ترسيم زندگی فردی و اجتماعی با تعليم دهد که کشفی قصد داشته به  یافتۀ پژوهش نشان می

دنبال وی درنهایت به. دهدت را پایۀ جامعه قرار میاخالقی و دین بپردازد و عقل و عدال

مقولۀ ارتباط ميان افراد در جامعه و  به مدینۀ فاضله است و در تبيين آن به یابیدست

چگونگی زندگی اجتماعی و رابطۀ حکومت و جامعه و بسياری از خصائل و فضایل انسان، 

 . است تفصيل پرداختهت یابد، به سعادت دنيوی و اخروی دس تواند بهکه از طریق آن می

، الملوکتحفهقاجاریه، دارابی کشفی، اندیشۀ اجتماعی، جامعۀ مطلوب، : واژگان کلیدی
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 مقدمه و بیان مسئله
امور  شود تا بهگيرد که از زندگی فردی آغاز میای را دربر میاندیشۀ اجتماعی حوزۀ گسترده

های اجتماعی حاصل شرایط اندیشه. و دیانت و سياست برسدخانوادگی و اجتماعی، اخالق 

تبع اندیشۀ جامعه است و حاصل تأمل در سرشت و سرنوشت جامعه و روابط انسانی است و به

اندیشۀ . های اجتماعی فرهنگی و سياسی و محيط پيرامون خود استهر متفکری متأثر از زمينه

کند و از سوی و مسائل اجتماعی را بحث میای است که جامعه سو، اندیشهاجتماعی از یک

نهادهای اجتماعی که جامعۀ . پردازد نهادهای اجتماعی میهایی است که بهدیگر، مجموع دیدگاه

انسانی بر آنها استوار است که برای مثال شامل نهاد خانواده، نهاد تعليم و تربيت، نهاد حکومت 

دیشۀ اجتماعی حول محور قرآن و حدیث است در تمدن اسالمی، اساس ان. شودو نهاد دین می

درواقع در تمدن اسالمی، دین اسالم . کندو بعد از عبور از این مرحله صبغۀ فلسفی پيدا می

 . پردازدنهاد دین نمیهای اجتماعی است و تنها به زمينۀ ظهور و رشد همۀ پدیده

سراسر دوران حکومت شوند و در در دورۀ قاجار، علما در حکومت و جامعه وارد می

جلب رضایت آنان،  شاه قاجار، نفوذ علما بر رویدادها گسترش یافت و عالقۀ شاه بهفتحعلی

های ایران و روس و عوامل مذهبی عوامل سياسی مانند جنگ. حوزۀ نفوذ ایشان را افزایش داد

در حکومت نفوذ علمای شيعه . مانند ظهور شيخيه و بابيه در دورۀ بعد، باعث این نفوذ شد

های های سياسی اسالم و حکومت از جانب آنان شد و نيز اندیشهقاجار موجب رشد اندیشه

 .اجتماعی برای ارتباط مردم با یکدیگر و با حکومت از سوی آنان شکل گرفت

یکی از علمای دورۀ قاجاریه که در آثار خود به اندیشۀ اجتماعی پرداخته و مقولۀ جامعۀ 

وی که از . است( ق 1   -21  )مطرح نموده، سيدجعفر دارابی کشفی مطلوب یا آرمانی را 

و ( ق21  -21  )و دورۀ سلطنت محمدشاه ( ق11  )شاه نظر زمانی اواسط سلطنت فتحعلی

و با توجه ( 2 : 112 کشفی، )است  شاه قاجار را درک نمودهنيز سه سال از سلطنت ناصرالدین

برد، در زمينۀ اندیشۀ سياسی سر میی که در آن بهاهای سياسی و اجتماعی دورهزمينهبه

اما در کنار اندیشۀ سياسی، . استنگارش درآوردهرا به الملوکميزانو  الملوکتحفههای  کتاب

در همين . استگيرد و آن را مبنای اندیشۀ سياسی قرار دادهاندیشۀ اجتماعی او نيز شکل می

ه مباحثی چون خانواده، انواع جامعه، اهميت و جامعه توجه داشته و بها، کشفی بهنوشته

وی . است های آن پرداختههای جامعۀ مطلوب و مبانی و مؤلفهضرورت روابط اجتماعی، ویژگی

همين علت در کنار به. قصد داشته وجود و لزوم دولت و سياست را برای جامعه تعریف نماید
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اجتماع باید رعایت گردد، تشریح تشریح سياست و حکومت، جامعه و مواردی را نيز که در 

ای را برای دولت تعریف کند که این جامعه با اصول و خواهد جامعهدرواقع وی می. نمایدمی

ای مطلوب و آرمانی است که اصول و قواعد او خواهان جامعه. عقایدی خاص مستقر شده باشد

 .  تأمين گردد اسالمی و انسانی در آن مراعات شود تا سعادت دنيوی و اخروی انسان

 هدف و پرسش پژوهش

هدف این پژوهش بررسی و تحليل اندیشۀ اجتماعی سيدجعفر کشفی یکی از متفکران مسلمان 

، و الملوکميزانو  الملوکتحفهشيعی دورۀ معاصر براساس دو اثر مکتوب وی در این زمينه، 

پرسش . آراء وی است های آن درمنظور تبيين چگونگی طرح جامعۀ مطلوب و مبانی و مؤلفه به

اساسی این است که عناصر اساسی جامعۀ مطلوب از نظر سيدجعفر کشفی کدام است؟ سؤال 

 است؟ دوم این است که اهميت و جایگاه هریک از عناصر چگونه توضيح داده شده

 پیشینۀ پژوهش

 هاییدر حد ِّ تتبع دربارۀ اندیشۀ اجتماعی کشفی پژوهش خاصی انجام نشده هرچند پژوهش

نظریۀ  اجمال بهدر اثر خود، به( 121 )حائری . دربارۀ اندیشۀ سياسی وی صورت گرفته است

ای، دیدگاه در مقاله( 112 )فراتی . استکشفی در باب همکاری نزدیک شاه و مجتهدان پرداخته

( 111 )کشفی را دربارۀ مبانی عقالنی حکومت مجتهدان در عصر غيبت مطرح نموده و همو 

ای دیگر وی در مقاله. استاسی این عالم شيعی را موضوع کتاب خود قرار دادهاندیشۀ سي

همت خود او انتشار به  11 سال  کشفی، که در الملوکتحفهمعرفی اجمالی کتاب به(  11 )

ای، دولت آرمانی شيعه در اندیشۀ کشفی را تبيين در مقاله(  11 )نيز همو . است یافته، پرداخته

در مقالۀ خود نگاهی به فلسفۀ سياسی کشفی انداخته و ( 111 )چنين شکوهی هم. استنموده

زارعی . استهای نظام سياسی در اندیشۀ او را بررسی کردهای دیگر، نظریهدر مقاله(  11 )همو 

نيز وجوه عرفانی در ( 112 )حکمت کشفی را به اجمال مطرح نموده و فدایی مهربانی ( 111 )

توان  بنابراین، مقالۀ حاضر را می. استا موضوع مقالۀ خویش قرار دادهاندیشۀ سياسی کشفی ر

ای نوآورانه برشمرد و خأل متمایز از موارد ذکرشده، در تبيين اندیشۀ اجتماعی کشفی، مقاله

 . موجود در این زمينه را برطرف نمود
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 روش پژوهش
ای با بررسی روش کتابخانهاین پژوهش از نوع تاریخی است که در مرحلۀ گردآوری اطالعات به 

اجتماعی و روش تحليل محتوا، اندیشۀ اجتماعی این  -آثار مکتوب کشفی در حوزۀ اندیشۀ سياسی

تحليل محتوا تکنيکی پژوهشی است برای ». استعالم عصر قاجاریه را بررسی و تحليل نموده

در  این تکنيک(. 2 : 111  کریپندورف،)« ها در مورد متن آنهااستنباط تکرارپذیر و معتبر از داده

ای از رویدادهای مادی بلکه به منزلۀ ها نه به منزلۀ مجموعهاجتماعی در پی شناخت داده علوم

 .پردازدهای نمادین است و بدون ایجاد اخالل در واقعيت اجتماعی به تحليل آنها میپدیده

 چهارچوب نظری پژوهش

فلسافۀ  .  شناسای اسات یاا از ناوع جامعاه      جتمااع این پژوهش دربارۀ اجتماع یا از نوع فلسفۀ ا

شود که اجتمااع یاا اجتماعاات انساانی را باه      اجتماع در شکل کالسيک آن به معرفتی اطالق می

های عقلی، فلسفی، کلی، نوعی، انتزاعی، تجریدی، برهانی و تحليلای ماورد پاژوهش قارار     شيوه

پرسد، انواع اجتماعات ونگی آن میدهد، از حقيقت جامعه و از هستی، چيستی، چرایی و چگمی

شمارد، شکل، صورت، قالب و ناوع حقيقای و غيرحقيقای آن را شارح     برمی غيرکامله و کامله را

هاا و  سازد و سرانجام ویژگای آل یا فاضله را از انواع غيرفاضلۀ آن مشخص میدهد، نوع ایدهمی

رو، فلسفۀ اجتماع ازاین. کندمیتر آن معين خصایص نوع برتر از زندگی جمعی را از انواع پست

ها سروکار دارد نه با واقعيت اجتمااع  همواره با حقيقت اجتماع بشری و اجتماعات حقيقی انسان

شناسی به اجتماع اما در جامعه(.  1 : 112 زاده، ؛ تقی11 - : 112 سروش، )و جوامع تاریخی 

ری، ماوردی، جزئای و توصايفی    ای، آماا ای تجربی، علمای، اساتقرایی، مشااهده   بشری به شيوه

: 111 گيادنز،  )شود و این دانش با جوامع واقعی و عينای و تااریخی ساروکار دارد    پرداخته می

توان گفت که فيلسوفان اجتماع به تحليل عقلی مفااهيم مرباوط باه اجتمااع و     پس می(. 21 -11

که  اند، درحالی دارد مشغول االمر تحققآل یا عالم نفسجامعۀ بشری که در عالم مثال، یا عالم ایده

پاای  شناسان به شناسایی و توصيف و تفسير علمی مصادیق خارجی جامعۀ بشری، که پاباه جامعه

مطالعاۀ اجتماعاات   . پردازند اند، میتطور انسان در تاریخ، پدید آمده، متحول شده و توسعه یافته

برخی از متفکران صرفاً به بياان   .است انسانی از منظر فيلسوفان اجتماعی به دو شکل تحقيق یافته

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1.  Social Philosophy 

2. Sociology 
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واقعيات اجتماعی پرداخته و همت خود را بيشتر صارف بياان واقعياات اجتمااعی زماناۀ خاود       

گرایای مشاهور و معاروف     نموده، بدون اینکه طرحی برای آینده داشاته باشاند، ایان نگااه واقاع     

های تمدنی از  ۀ حوزهاین نگاه هم در هم. باشد دیدگاه دوم توجه به مدینۀ مطلوب می. است شده

در حوزۀ تمدن اسالمی فارابی اولين فردی است که تصویری . است قدیم تا زمانۀ ما وجود داشته

الصافا، در   در مکتوباات گاروه اخاوان   . اسات  درست از مدینۀ فاضلۀ مورد نظر خود را بيان کرده

رد قابل دقت و تأليف خواجه نصنيرالدین طوسی و دیگر متفکران این رویک اخالق ناصریکتاب 

اناد، متاأثر    هایی که هریک از این متفکران برای جامعۀ خود ترسيم کرده البته ویژگی. توجه  است

از باين دو رویکارد،   . کرده اسات  ای است که متفکر مورد بحث در آن زندگی می از شرایط زمانه

ظر جامعاۀ مطلاوب   گرایی، در این تحقيق توجه ما به این است که از من گرایی و آرمان یعنی واقع

 .دیدگاه سيد جعفر کشفی به تصویر کشيده شود

 های تحقیق یافته 
در این تحقيق در پی پاسخ به این سؤال بودیم که سيد جعفر کشفی در تصویر جامعۀ مطلوب 

در ذیل . باشد خود به چه عناصری توجه نموده و جایگاه و اهميت هریک از عناصر کدام می

البته قبل از هر بحثی الزم . و در حد توان به این مهم پرداخته شود طور مکفی شود به تالش می

مایۀ اندیشۀ اجتماعی کشفی براساس دین اسالم و است به این نکته توجه شود که  بُن

شناسانه و و مبانی هستی( توحيدی)بينی دینی او متأثر از جهان. های دینی است اندیشه

داند، برای فرد  و ضمن اینکه جامعه را دارای اعتبار می نگردشناسی اسالمی به جامعه می معرفت

بنابراین بدون . شناسی اسالمی استنيز اصالت قائل است زیرا نگاه وی به انسان در حوزۀ انسان

فرو افتد، ( کلکتيویسم)یا مکتب اصالت جمع ( اندیویدوآليسم)اینکه به دامان مکتب اصالت فرد 

رغم اجبارهایی که از در جامعۀ موردنظر وی، به. ش داردبه دوگانۀ اصالت فرد و جمع گرای

شود، طرف قانون، حاکميت، شریعت و دیگر عوامل محدودکننده بر جامعه و فرد ا عمال می

داند و به ضرورت بخشی به ماهيت جامعه مؤثر میاختيار و ارادۀ انسانی و جمعی را در شکل

 . است تعامل فرد و جامعه تأکيد نموده

 اجتماع و انواع آن در طرح کشفی  مدینه،

کند و اجزا آن را کشفی در بحث از اجتماع انسانی سعی دارد جامعه و اجتماع را تعریف 

فرایند تشکيل اجتماع از . نمایدنماید و وظایف، جایگاه و کارکرد هرکدام را نيز تعيين مشخص 
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. 1معاون، . 1خانواده، .  ، فرد.  : است نظر کشفی از واحد خُرد به کالن چنين طراحی شده

خواه آن که آن هيئت اجتماعيه در خانه و چهاردیوار باشد و خواه در غير آن از »مالزم منزل 

به  ای از زمين و امثال اینها و مخصوصقبيل غار و خيمه و خرگاه و سایۀ درخت و قطعه

هر و بلد با ناظر و مدبّر آن ش. 2محله با ناظر و مدبّر آن کدخدا، . 2، «خانه نيست چهاردیوار به

اقليم با ناظر و مدبّر آن پادشاه، . 1بلوک با ناظر و مدبّر آن خان و بيگلربيگی، . 1ضابط و حاکم، 

مجموع این اجتماعات با مدبّرین و ناظرین ». عالَم و اقاليم با ناظر و مدبّر آن شهنشاه و امام. 1

-211/  :  11 کشفی، )« .اندس و رعيتامور آنها بعضی رئيس و راعی و بعضی دیگر مرئو

، بلوک، (شهر، بلد)پس واحدهای اجتماعی که مطرح نموده شامل خانواده، محله، مدینه (. 211

تدبيرکنندگان این واحدها نيز پدر، کدخدا، حاکم، خان و بيگلربيگی، . هاستاقليم و عالَم یا امت

 . پادشاه، شاهنشاه و امام هستند

امرار معاش زندگی  ها بهها و صنعتانواع حرفه ماع اشخاصی است که بهمدینه موضع اجت

انسان مدنی »اصالح دین خود برسند و اینکه پردازند که ناگزیر از طریق آن به  یکدیگر می

سوی نوعی اجتماعی است که او را تمدن و محل او است، یعنی انسان بالطبع محتاج به« بالطبع

های ضروری ترین جماعتی که همۀ نيازمندیکوچک(. 212-211: نهما)گویند را مدینه می

به این ترتيب، مدینه با خانواده و محله از . شود مدینه استحيات و کمال انسان در آن تأمين می

ها نيست، ها و محلهنياز از دیگر خانوادهاین حيث متفاوت است که خانواده و محله اجتماعی بی

کمال  های انسان رو بهه در مجموع خویش، برآورندۀ همۀ نيازمندیولی مدینه اجتماعی است ک

اند، زیرا در درون هر امت، واحدهای اجتماعی تر از مدینهها نيز جماعاتی گستردهامت. است

تواند لوازم حيات و کمال اعضای نياز از هر جماعتی میتری قابل شناسایی است که بیکوچک

ترین جماعت کامل است و کامل بودن یک اجتماع در کوچک پس مدینه. خویش را تأمين کند

اعرافی، )معنای قدرت بر تأمين مستقل ملزومات حيات و کمال انسان است این اصطالح، به

 112 : /  1.) 

ای هایی که کشفی در رابطه با اجتماع و رابطۀ مردم با هم دارد، ایجاد جامعههدف از توصيه

اساس،  برهمين. یابنداجتماعاتی مناسب دستن رعایت شود و به است که اصول انسانی در آ

 :داند کشفی اجتماع را دو نوع می

او تمدن و . است« مصالح و خيرات»مدینۀ فاضله که علت تمدن و اجتماع آنها از مقولۀ .  

به امر دین و معاد و آخرت نفسه، فضل و کمال و از آثار عقل و متعلق اجتماع مردم را فی
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های خود را در اجتماع جماعتی که همت»از دید کشفی، مدینۀ فاضله عبارت است از . داند می

و در آرا و عقاید مبدأ و « گيرندکار میاشاعۀ مصالح و خيرات و برطرف کردن مفاسد و شرور به

 در اعمال و افعال اکتسابيۀ کماليۀ خود، که همگی را از نور حکمت و آثار عقل و شرع»معادی و 

هرچند که »آحاد این مدینه . اند، اتفاق دارنددست آوردهبه« قوانين عدالت و شرایط سياستو به 

باشند، لکن در مطالب و مقصد و غایت در اشخاص و احوال و بالد و مساکن اختالف داشته

کمال نفس و سعادت ابدی است، و دارند و مقصود همه، وصول به« عقاید و اعمال خود اتحاد

/  :  11 کشفی، )گرا هستند آنها با یکدیگر متفِّق و در محبت و موّدت صادق و همقلوب 

11  .) 

کشفی در . است« مفاسد و شرور»مدینۀ غيرفاضله که سبب تمدن و اجتماع آنها از مقولۀ .  

مدینۀ جاهليه که ( الف: است را به سه نوع تقسيم کرده توصيف مدینۀ غيرفاضله، ابتدا این مدینه

بهره ، بی«که حقيقت انسانيت انسان به آن است»کارگيری قوۀ ناطقه، هل آن از نور عقل و بها

در آنها اسير و خادم و  کارگرفتن قوۀ نطقيه، اما این قوهمدینۀ فاسقه که ضمن به( است؛ ب

. است است و موجب تمدن و اجتماع ایشان همان قوای حيوانيه شده مغلوب قوای دیگر گردیده

سبب نقصان مدینۀ ضالِّه که به( کنند؛ جآن عمل نمیدانند ولی بهن این مدینۀ خيرات را میساکنا

سبب نداشتن آن و باور به مبدأ و معاد وهمی غيرحق و تمسک نور عقل و قدرت اندیشه، نه به

سعادت ابدی و خير اخروی است و آنها را فضيلت و عقاید و افعالی که مانع رسيدن آنها بهبه

کننده مبتنی پایه و گمراهگونه عقاید و افعال بیاند، تمدن و اجتماع را بر اینل ناميدهکما

 (.112: همان)اند  ساخته

 ضرورت نهاد حکومت در جامعۀ مطلوب کشفی
ای که در اندیشۀ اجتماعی کشفی طراحی شده امری ضروری وجود حکومت و دولت در جامعه

ام و مقرراتی است که سهم هر فرد یا گروه در آن تعيين ها احکدر زندگی اجتماعی انسان. است

احکام و مقررات نيازمند . های مادی و معنوی خود دست پيدا کنندشود تا بتوانند به نيازمندیمی

نام حکومت وجود داشته باشد تا اجرای آنها را لذا باید در جامعه، نهادی به . ضامن اجرایی است

ه و حکومت الزم و ملزوم هم هستند و حد تکامل یک جامعه همين علت جامعبه. ضمانت کند

ومرج و اختالل در امور دچار هرج به اهدافشان است که به حکومت برای رسيدنیابی به دست

از دیدگاه کشفی، جامعه بدون دولت، همانند بدن . نشوند و نظم و امنيت داخلی جامعه پابرجا باشد
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است، هنر دولت  ها مبتال شدهانواع بيماریعتدال خارج و به بيماری است که مزاجش از صحت و ا

اجزای جامعه، مزاج آن را بر صحت اعتدال استوار سازد و « تصحيح و تجوید»در آن است که با 

کشفی، )بشود ( دنيا و آخرت)برای سعادت جامعه تدبير کند که منجربه صالح امر معيشت و معاد 

.  دیدگاه نظم؛ .  شناسی در مورد جامعه، دگاه مطرح در جامعهبا توجه به دو دی(. 2 /  :  11 

جامعۀ مطلوب کشفی معطوف به پارادایم نظم است (  2: 111 ترنر، ) دیدگاه کشمکش و تضاد 

استقرار نظم و دوام آن . ماندشود و چگونه پایدار میکه چگونه این نظم اجتماعی مستقر می

 .بتواند این امر را محقق سازدای است که مستلزم وجود هيئت حاکمه

مُدن از سياست. کندمُدن تعریف میکشفی فلسفۀ وجودی نظم در جامعه را در قالب سياست

« هيئت اجتماعيۀ منزل»منظر وی، عبارت است از تدبير نمودن در امر اجتماعاتی است که بعد از 

مسائول ایان ناوع از تادبير،     . صالح معيشت و معاد منتهی شاود صورتی که نتيجه به باشد، بهمی

همين علت وجود حکام و سالطين و پادشااهان الزم و  حکام و سالطين و پادشاهان هستند و به

واجب است، زیرا مردم در آرای خود مختلف و در عقول متفاوت هستند و برای هریک از آنهاا  

مقتضای طبع و  به در افعالشان، مقصد و غایتی غير از مقصد و غایت دیگری است، پس اگر آنها

از بين ببرند و « سباع بَرِّ و ماهيان بحر»مقاصد خود واگذار شوند ممکن است که یکدیگر را مثل 

کنناد، پاس   ومرج و نظاام را مختال   و عالم را هرج« شوندافساد و افنای یکدیگر مشغول می»به 

مساتحق آن اسات    واسطۀ آن هریکی را در منزلتای کاه  ضرورت دارد که نوعی تدبير باشد که به

حق خودش راضای ساازد و دسات تعادی و تصارف او را در حقاوق و        وادار و قانع کند و به

مراتب دیگران کوتاه کند و او را در شغلی که مناسب اوست، قرار دهد و این نوع از تدبير همان 

کشافی در  (. 12  -12 : 112 ؛ فدایی،  11- 11/  :  11 کشفی، )است « مُدنسياست»معنای 

عليه تمام ملال و   متفق»، «بداحت حکم عقل»اقامۀ دليل بر ضرورت سياست، جدای از شریعت، 

: 112 ؛ فادایی،  1 :  11 شکوهی، )و اختالف مردم در غایات زندگی را برشمرده است « ادیان

در امر اجتماع و احوال مُدن و اوضاع »علم سياست هم از نظر وی، عبارت است از تدبير (. 12 

این « .حفظ نمودن مزاج آنها را بر صحت و اعتدال و تصحيح و تجوید نمودن اجزای آنهاعالم و 

صااحبان آن  »داند که نفع آن بسيار است و تحصيل آن واجب، و بر سایر علوم می علم را اشرف

درحقيقات معناای   (. 112/  :  11 کشافی،  )« .باشاند بر صاحبان علوم دیگر مای افضل و اکمل 

کاربردن آثار عقالنی و اخالق نفسانی و صفات انساانی اسات   مدن همان بهياستتدبير منزل و س
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و علام تادبير منازل و    « حق اهل منزل و اهل بلد و مدینه و صفحه و مداین و عالم و اقااليم »در 

 (.  22: همان)مدن علمی مخالف عام تهذیب اخالق نيست سياست

کند نهایت احتراز و دوری پسندد و توصيه میمینشينی با اکابر و سالطين را نالبته کشفی هم

شاان  ترین دليل باا نزدیکاان خاود رابطاه    زیرا که در آنها وفایی وجود ندارد و با کم. از آنها شود

او دربار ساالطين  (. 121: همان)برند شود که حتی برادر و فرزند خود را نيز از بين میمکدر می

با این وجاود،  . است ها معرفی کردهکاریها و ستميدادگریها، بو حکام را کانون بسياری از بدی

دانسته، به قدرت پادشاهان بر ادارۀ او که اصالت را از آنِ حکومت فقيهان و مجتهدان شایسته می

است و از این منظر وجود حکام و سالطين و پادشاهان  نهادهامور همراه با نظم و آرامش ارج می

ا نظم و آرامش برقرار و حقوق افراد را روشن سازند و عدالت را در دانسته ترا الزم و واجب می

اما کشفی الزمۀ پادشاهی را افزون بر آگاهی در اماور اجتماعاات و اوضااع    . ميان مردم اجرا کنند

کام پادشااه   طورکلی در عرصۀ سياست، آگاهی به علم شریعت و اجتهاد دانسته و دستعالم و به

رو، وی باه  ازایان . تا بتواند در جهت شریعت و صاواب گاام باردارد    از مجتهدی آگاه تقليد کند

به اعتقااد  . بخشدرسد و حکومت پادشاهان را مشروعيت میهمکاری نزدیک شاه و مجتهدان می

وی، مجتهدین و سالطين هر دو یک منصب را دارند که همان منصب امامت است که به طریاق  

ایان  . است( شمشير و قلم)مبتنی بر دو رکن سيف و علم نيابت از امام منتقل به ایشان گردیده و 

اماا باا جادایی    . هر دو رکن در امام جمع بوده و این قسم از ریاست، ریاست حکمات ناام دارد  

کنناد  سياست و امور مذهبی، پادشاهان و مجتهدان هرکدام در رکن مربوط باه خاود نيابات مای    

 (.12 : 112 ؛ موسوی و علمی، 111-111: 121 ؛ نيز حائری، 112 و همو،   /  11 کشفی، )

ای است که مردمانش عاقل و دولتش دولات عااقالن باشاد و    دنبال جامعهکشفی بهدرحقيقت، 

 ۀعقياد  باه . سوی کماالت و لذات تفصيلی آخرت نداشته باشدسياست، غایتی جز هدایت آدميان به

جاهالن بار گاروه عااقالن از ساوی      ۀفراوان طبق ۀسو، و غلباو، ستيز هميشگی جهل با عقل از یک

-باه  ناام گرفتاه  « شهر خدا یاا دولات حقِّاه   »در لسان کشفی که  موجب شده که چنين دولتیدیگر، 

مدیناۀ الهياه   )النبی برپا شده در زمان رسول خدا در مدینهحال،  درعين. صورت هميشگی برپا نشود

، زیارا در دورۀ  (مدینۀ الهيه ثانيه)د برپا خواهد ش( ع)و در آینده نيز با حکومت مهدی موعود ( اولی

 .گاردد  وجهاه بااطنی آن هویادا مای     اماام  ظاهری عقل و در آخرالزماان و حکومات   ۀوجه رسول،

در زماانی کاه رساول یاا اماام      . یاباد بنابراین دولت آرمانی کشفی به این دو نوع حکومت تعيّن می

دولات همّات گماارد و تحات     عاقالن حضور دارند، هرکس به تشکيل  ۀعنوان سرسلسلمعصوم به
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دولات  عصار غيبات اماام معصاوم،     در . گاردد فرمان اینان نباشد، دولتش جاهل و باطل قلمداد می

یابد که زعيمش با عقل کال در ارتبااط باوده و همانناد منصاب      آرمانی کشفی به دولتی انحصار می

کشفی به تفکيک چنين دولتی، صورت عدم تحقق در . باشد« سيف»و « علم»امامت، واجد دو رکن 

دهد و از مشاروعيت سالطان عاادل و لازوم پياروی او از قاطباه       عرفيات و شرعيات تن می ۀحوز

کند و در نهایت، به دولتی که از معيار و هنجارهای او خارج است، لقاب  عالمان حقِّانی حمایت می

-یمارج نشاود ضارورت ما     و دهد و در شرایطی که عزلش موجب فتنه و گسترش هرج می« جائر»

و  1  -2 :  11 ؛ رحمانيااان،11  -11 :  11 ؛ فراتاای، 12  -12 /  :  11 کشاافی، )  بخشااد

کشفی معتقد است در زمان غيبات یاا شااه    (. 12  - 1 ،  1  -11 ، 11 -12: 111 فر، طباطبایی

باید مجتهد یا مجتهد باید سلطان شود، ولی ریاست او موقت است، زیرا سياست واقعی در جامعاۀ  

(. 12 : 112 فادایی،  )اسات  ( ع)منتهی به ریاست انسان کامل است که همان اماام غایاب   شيعيان 

کشفی با پيوند عدالت به خالفت یا جانشينی خداوند در زمين، ساالطين را در مرحلاۀ نخسات از    

دهد که توانسته قوای درونی خویش را به اعتدال برساند و مظهر صفت عدل الهای  خالفت قرار می

به نظر او، سلطانی عادل است که در ارج نهادن باه طبقاات مختلاف اجتمااعی     . است بر زمين شده

ها و خالقيات  اعتدال را رعایت کند؛ در تعيين رتبه، شأن و مقام هریک از آنها به استعدادها، توانایی

آدميان توجه کند؛ در توزیع درآمد و دادن خدمات اجتمااعی، تفااوتی مياان افاراد جامعاه نگاذارد       

بدین ترتياب، کشافی سالطان ماورد نظار خاود را       (. 112: 111 فر، ؛ طباطبایی11 : 111 ، فراتی)

در اصل در متون عرفانی، خالفات خادای را کسای دارد کاه از     . داندخليفۀ خداوند روی زمين می

وجود، اگرچه کشافی سالطان را در رأس    بااین(. 11 : 112 فدایی، )عالم صغير به عالم کبير برسد 

-خواند اما مقام و مرتبۀ علما را برتر از آن میمی« خليفۀ اعظم خداوند»ی نشانده و او را خلفای اله

های دیگر همگی از باب عمل هستند و مرتباۀ عمال بعاد از علام اسات      داند زیراکه سایر خالفت

 (. 12 : 112 ؛ موسوی و علمی، 11 : 112 کشفی، )

 مبانی جامعۀ مطلوب در اندیشۀ کشفی 

هایی استوار ساخته که وجود آنها در مطلوب یا مدینۀ فاضلۀ خود را بر مبانی و مؤلفهکشفی جامعۀ 

ترین این  از مهم. استقرار و تمایزبخشی آن جامعه با جامعۀ غيرمطلوب یا رذیله کامالً ضروری است

 . است« اخالق حسنه»و « عدالت»، «عقل»مبانی که از اندیشۀ دینی نشئت گرفته شده، 
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 محوری عقل 

-اصطالحاً به « عقل». محور استتعبيری عقلجامعۀ مطلوب کشفی مبتنی بر محوریت عقل یا به 

مند ساختن و نقد تميز دادن، شناختن، قاعدهگردد که نوع بشر را بهاستعداد یا موهبتی اطالق می

نند برای تواروند که میشمار میها از این نظر، موجودات عقالنی بهانسان. سازدحقایق قادر می

ها و البته گزینه. های خود دالیل عقلی و منطقی اقامه نماینداعتقادات، اعمال، احساسات و خواسته

های عقلی منطبق باشد و هم ممکن است با آن منطبق معتقدات افراد هم ممکن است با خواسته

-جامعه می آن در« آثار»و « خصلت عقل»طور مفصّل به کشفی به(. 11 :  11 نوذری، )نباشد 

-سعادت جامعه میچرا که منجر به. پردازد، زیرا عقل و شخص عاقل اهميت فراوانی برای او دارد

اما ابتدا از . شوددهد که با آنها شناخته میرا برای شخص عاقل قرار می« ده خصلت»وی . شود

د، تعدی نشين خو ستم نمودن به هم: شمردهای او را چنين برمیگوید و ویژگیشخص جاهل می

ها، تر از خود، بردگی نمودن در برابر افراد باالتر از خود، دوری نمودن از فضيلتبه افراد پایين

پروا بودن نسبت به ضایع کردن و هدر دادن خيرات سستی و دوری نمودن در امور خير، بی

برای های مختلفی را ها و روشکشفی در مباحث مربوط به عقل، راه(. 112/  :  11 کشفی، )

زیرا که هرکس . است« حلم»شمارد که از نخستين آثار و عالئم آن تجلِّی و بروز عقل برمی

-خصلت و فضيلت حلم را دارد جميع خصال و فضایل دیگر را نيز دارد و اعتماد و اعتباری به 

همان »آنچه ضد و منافی حلم است (. 111: همان)داشتن خصال دیگر بدون خصلت حلم نيست 

و شدت اوست که او را غيظ و غضب گویند و طرف تفریط و خفت اوست که او را  طرف افراط

وی تحصيل نمودن فضيلت را به (. 1 1: همان)« .طبعی و جبن و بددلی گویندحميتی و سستبی

داند و رفع غضب و بددلی را منوط به از بين بردن از بين بردن غضب و رفع نمودن بددلی می

عجب، تکبر، افتخار، مراء، لجاج، مزاح، استهزاء، غدر، : ه که ده چيزنداسباب و علل آنها دانست

تفصيل شرح داده و سپس وی این صفات را به(. همان)ضميم و حریص بودن در فضول معيشت 

نماید که در مجموع هایی را برای عالج جبن و بددلی و سبب آن که خوف است مطرح می راه

 (.1 1 -111: همان)دهد دست میبه راهکاری برای غلبه بر امور نفسانی

است و بزرگترین نشانه و عالمتش « علم و دانش و فهم و بينش»ومين آثار و عالمات عقل د

اند، علم و فهم را خير ناميده و این است که در احادیث هرجا که تشبيه عقل را به سلطان کرده

اند، فهم و لَم صغير است، تشبيه کردهاند و هر کجا که علم را به انسان، که عاوزیر آن دانسته

و شرط حصول علم و واسطۀ کمال ( 111: همان)اند منزلۀ نفس و روح آن قرار دادهدانش را به
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گونه بيان کشفی منظور از طرح مسئلۀ علم را این(. 112: همان)اند آن را حلم و تواضع قرار داده

فضایل و کماالت نفسانيه و طبابت کردن طریقۀ صناعت تهذیب اخالق و کسب»کند که می

روحانيه، پيروی نمودن مضمون احادیث و کالم شارع است که قول و بيان خداوندی است و 

(. 111: همان)« .یافتن طبيعت است که فعل و صنعت خداوندی استطریق تربيت اقتدا نمودن به

خصلت و  است که ناشی و منشعب از« خصلت و فضيلت رشد»سومين اثر و نشانۀ عقل 

حقِِّ است از صالح؛ یعنی رسيدن این کس در هر امری به که عبارت  چون». فضيلت علم است

 (. 1 2/  : همان)« .آن و به آنچه واقع آن است، خواه از مقولۀ افعال و خواه از عقاید باشد

 اخالق حسنه 

عبارت بهتر  ی و بههای آن نيز تعالی اخالقجامعۀ مطلوب کشفی مبتنی بر اخالق است و از نشانه

چگونگی نگرش انسان به پردازد که به هایی میبررسی ارزش اخالق به. است« اخالق حسنه»

های  آنها و رذائل و راهشدن به فضائل و چگونگی آراسته . شودفضائل و رذائل مربوط می 

از نظر برخی . دگذارهای اخالقی بر نوع رفتارهای انسان تأثير میگونه ارزشاین. معالجۀ آنها

دهند و مکانی که در آن جایگير شناسان، جامعه گروهی از افراد که آن را تشکيل میجامعه

ها و انواع احساسات است ها، جزمای از اندیشهجامعه پيش از هر چيز مجموعه. شوند نيست می

بنيادین هستی ها، آرمان اخالقی، که علت از ميان این اندیشه. یابندکه از طریق فرد تحقق می

 وجود آمده اخالق از دین به(. 11: 111 مقدم، جاللی)جامعه است، در مقام نخست قرار دارد 

(. 11 : همان)چيز در خود نداشته باشد، دیگر اخالق نخواهد بود اخالق اگر از دین هيچ. است

ارزشی  گردند و بدون اخالق فردی بقای اجتماعبدون اخالق اجتماعی، اجتماعات نابود می

 (. 1: 212 راسل، )اند  بنابراین برای  دنيای خوب اخالق اجتماعی و فردی متساویاً الزم. ندارد

مدن تابعی از اخالق است و حکيم  در سنِّت فلسفی قدیم، اخالق مقدمۀ سياست یا سياست

م نگاه کند با پند و اندرز، آن حوزه را سالیا فيلسوف با رهيافتی اخالقی به سياست، تالش می

درواقع سياست همان تدبير در اجتماعات است که ضمن ترغيب و موعظه، انسان را برای . دارد

/  :  11 کشفی، )نماید سعادت معيشت و معاد رهنمون می کند و او را بهتدبير منزل آماده می

ی جثۀ طور که براکند که همانکشفی رابطۀ ميان انسان و اخالق را با این مثال بيان می(. 2 

نامند، برای نفس انسان نيز میلق خانسان که قالب و ظاهر اوست صورت و هيئتی است که او را 

گونه همان(. 122: همان)نامند میلق خکه قلب و باطن اوست، صورت و هيئتی است که او را 
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ان خير و سعادت دست یابد، همچن است که بهکه خداوند برای جثۀ انسان تناسبی درنظر گرفته

داده که اخالق حسنه را قرار« هيئت و کيفيت معتدل نفس»برای نفس او که اصل انسان است 

-شرافت و برتریاین هدف دست یابد که رسيدن انسان به  وی قصد دارد به. شودگفته می

 اخالق حسنه و فضایل نفسانيۀ او بستگی دارد و اخالق حسنهورزیدن بر سایر مخلوقات، به 

ترتيب، وی اشرف مخلوق بدین(. 121: همان)رفته از آثار عقل در انسان است خود نشئت گ

داند و اینکه علم تهذیب دارا بودن اخالق حسنه و فضایل نفسانی مربوط میبودن انسان را به 

اخالق و تزکيۀ نفس از آثار و عالمات وجود عقل در علم و عمل است که مقدمه و وسيلۀ 

ها کشفی این مقدمات را برای رسيدن انسان(. 121: همان)رفيت اوست مرتبۀ اشرسيدن انسان به

حيات و زندگانی و کمال و »یابد که می این نتيجه دستداند و به اخالق حسنه الزم میبه

وجود عقل و به  نوع انسانی بهسعادت نفس انسانی و شرف و فضيلت و عزت و مفاخرت بنی 

های عقل در باطن و ظاهر و و کمال او تحقق آثار و نشانهکه دليل بودن ا« کمال عقل اوست

است که موجب بروز رفتارهای نيک و پسندیده در وی  نفس او است و این همان اخالق حسنه

هایی در فرد بروز نيافت، عبادات و اعمال صالح بدون اخالق و اما اگر چنين نشانه. شودمی

موجب کمال و فضيلت و شرافت و قرب »نيست و   فضایل نفسانی، رفتار حقيقی و درخور اعتنا

کمال و »درنهایت، کشفی رسيدن انسان به (.  11: همان)شوند آن فرد نمی« خداوند و کرامت

ها و فرو رفتن در دوری کردن از غفلت: داندرا در این خصایل می« نجات و فوز و سعادت

ال و مال و منصب خود و در یاد خود و خدای خود بودن، تفکرنمودن در احوشهوات، به 

شأن  شغل و به های خداوند و امثال اینها، مشغول بهآفرینش و قدرت و حکم و احسان و نعمت

 (.211/  : همان)خود و خدا اعراض نمودن  تکليف خود شدن و از غير و به

  عدالت

رک و فهم دعدالت مفهومی اخالقی است و از مفاهيمی است که بشر در حيات طبيعی خود به 

معنای مساوات عدالت به . استآن نياز داشته و ضرورت آن را در زندگی خود احساس کرده

اجرای عدالت در جامعه . است و رعایت مساوات در اموری که زندگی فرد با آنها مرتبط است

–نوعان تکيه دارد تا سرانجام به ایجاد رابطۀ جمعی و ایجاد همبستگی و همکاری با همبه 

رفع نيازهای مادی و معنوی  ای برسد که دور از هرگونه رابطۀ ظالمانه باشد و درنهایت به طهراب

چشم ترین فضيلتی است که در جامعۀ مطلوب کشفی بهعدالت مهم. نوعان بينجامدهر فرد و هم
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کشفی با برابر دانستن عدالت با مساوات و مساوات با وحدت، تصوری منطقی بين . خوردمی

داند و صورت عدالت را یک مفهوم واحد حقيقی میوحدت برقرار ساخته و بدین عدالت و

مفهومی که کشفی . تعالی استمعنای واحدیت است و توحيد نيز از صفات ذات باری عدالت به

های تمام موضوعات و چهره های آن بهای تنظيم یافته که شاخصهگونه دهد بهاز عدالت ارائه می

یابد و براساس همين اصل عدالت، کشفی کميت عدل قرار دارد گسترش میهستی که زیر حا

؛  1- 1: 112 کشفی، )دهد مسائل سياسی، اقتصادی و فردی را مورد تحليل قرار می

او معتقد به عدالت عرفی است، شرط عدالت پرهيز از افراط و تفریط (. 111: 111 فر،  طباطبایی

اجرای عدل ربطی با . است« جماعت»حقق عدل در و رعایت مساوات است و موضوعيت آن ت

سلطنت باقی »و « شخص کافر اگر عادل باشد جایش در بهشت است»که چنان. داری ندارددین

چون « .ماند با ظلم هرچند که با ایمان باشدماند با عدالت هرچند با کفر باشد، و باقی نمیمی

: 112 کشفی، )کافر باشد یا از ایمانيان  رود، خواهدوزخ نمیحکمران عادل محبوب خداست به 

 (.11: 122 ؛ آدميت و ناطق، 22

نمودن از معنی راستی، درستی، اجتنابکشفی براساس تفکر ارسطویی، عدل و عدالت را به 

بودن و دیگر، مثل و مساوی عبارتبه. کندقبيح و کجی و دوری از افراط و تفریط تعریف می

طرف آن افراط و تفریط و زیاده و نقصان نباشد یعنی در هيچ. داشتن هرچيزی استهمسان

داند که دو یا بيشتر و مشترک محل کاربرد عدل و عدالت را در جایی می(.  1: 112 کشفی، )

مابين جمعی باشد و هرکجا که جمعيت بيشتر است، لزوم و وجوب عدل و عدالت در آنجا 

ای که در د است که انسان به علت جایگاه ویژهکشفی معتق(.  1: همان)بيشتر و شدیدتر است 

تواند با تعدیل تمایالت و رفتارهای خویش جانشين خداوند در وصف نظام آفرینش دارد می

وی سپس چهار صفت حکمت، سخاوت، شجاعت و عفت را مبدأ و مرجع . عدالت باشد

ها را در رابطۀ ينوی بقا و آبادی سرزم(. 11: همان)داند عدالت و حد ِّوسط دیگر صفات می

داند و معتقد است رابطۀ بقا و مدت سلطان خود مینمودن رعيت و مردم به متقابل اطاعت

گستری سلطان اندازۀ تفاوت عدالت و تدبيرفرمایی و مرحمتاطاعت نمودن رعایا از سلطان به 

بيند که هر او نظام و صالح مردم را در دوران مختلف در آن می(. 111/  :  11 کشفی، )است 

عال م به علم خود عمل . ها در جایگاهی که قرار دارند به وظيفۀ خود عمل نمایندکدام از انسان

ورزی نکند، رعيت کند، سلطان عدالت را رعایت کند، ثروتمندان به فقرا کمک نمایند، فقير تملق

ها را در انسانوی هرکدام از این . از سلطان خویش اطاعت نماید، جاهل از عالم پيروی نماید
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صورت عدم انجام وظيفه به ترتيب به شيطان، فرعون، قارون، سگ، حشرات موذی، و 

 (.11 /  : همان)چهارپایان تشبيه نموده است 

 لزوم تعامل فرد و جامعه  

مبنای . برای کشفی در جامعۀ مطلوبی که طراحی کرده رابطۀ اجتماعی مردم دارای اهميت است

ت تعامل اجتماعی انسان و زندگی اجتماعی وی آن است که انسان را استدالل کشفی در ضرور

تبع دارای اند بهها هنگامی که در قالب جامعه متشکل شدهانسان. داندموجودی اجتماعی می

زندگی اجتماعی هستند و نسبت به یکدیگر وظایفی نيز دارند که قادر باشند زندگی جمعی خود 

یابند، پس باید آدابی را در زندگی اهداف خویش دست به را سپری کنند و در این اجتماع 

ها را ناگزیر از روابط اجتماعی محيط خارج از منزل کشفی انسان. اجتماعی رعایت نمایند

هرچند که اصناف از اهل و ارکان منزل نيستند و سلوک با آنها از جملۀ تدبير منزل و . داند می

یافتن منزل بدون مدینه داند، تحققبالطبع مین را مدنیسلوک با اهل منزل نيست، ولی چون انسا

/  :  11 کشفی، )نيست و مدبّر و صاحب منزل در معاشرت نمودن با اهل مدینه ناچار است 

ای مناسب بين آحاد جامعه دارد که با های فراوانی برای برقراری رابطهوی توصيه (.111-121

آزار  و ند، ازجمله رعایت حال همسایه و عدم اذیتباشمعاشرت با یکدیگر برخورد داشتهحُسن

، تعظيم ننمودن «جویانبدطبعان و فتنه»به آنها، دستگيری از ضعيفان و نيازمندان، مقابله با نسبت 

افراد به طمع دنيای آنان، بدون اذن و رخصت داخل منزل کسی نشدن، داشتن عفو و گذشت، 

نسبت  ن حق و باطل در رابطه با مردم، و رعایت احترامجا به افراد، در نظر داشتعدم اعتماد بی

 (.121- 12: همان)به بزرگتر و کوچکتر 

تحوالت اجتماعی، فلسفۀ نزول »، در ذیل فصلی با عنوان الملوکتحفههای کشفی در توصيه

ر ها با خداوند و ارتباط مردمان با یکدیگارتباط انسانبه « بالیا و وصف جامعۀ دینی عصر جهل

است، که تغيير حاالت مردم ابتدا از « اکابر و بزرگان»در ابتدای تحفه روی سخن با . پردازدمی

زمانی که بزرگان از شيوه و طریقۀ خود خارج شوند و شيوۀ فساد درپيش . شودآنان ناشی می

 در چنين. رونداز طریقۀ حق بيرون می« النِّاس علی دین ملوکهم»تبعيت گيرند، سایر مردم به

اند از آن قدرت روحانی برخوردار نيستند که مردم را منع وضعيتی، بزرگان که خود آلوده شده

بنابراین . باشند توجيه رفتار آنها بپردازند چون که خود نيز مقصّر می کنند و راهی ندارند که به

 / : همان)« .پذیر نيستگردد و عالجفساد و کدورت و ظلمت میحاالت همگی، منقلب به»
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نماید و بيشتر ها را با مزیّن ساختن به آیات قرآن و احادیث بيان میکشفی توصيه(. 11  -12 

نماید؛ مانند کند، توصيه میمواردی که سالمت اخالقی و اجتماعی فرد و جامعه را تأمين می به

نعمات خداوند و عدم شکایت و صلۀ رحم، پرداخت خمس و زکات، ردّ مظالم، شکرگذاری به 

نکردن ها، نياشاميدن مشروب، انجام ندادن بازی قمار، عدم استهزا مردم و بيان ستخفاف نعمتا

ازمنکر، معروف و نهیبه مظلومان، برپایی امربه شک، اعانتنکردن با اهل عيوب آنان، همنشينی

عدم آشکارنمودن فسق و فجور و فرمانبرداری از اشرار، دروغ نگفتن، نااميدنشدن از رحمت 

نمودن بر به والدین، عدم اسراف، انجام ندادن گناهانی مانند بخلخداوند و اعتماد بر او، احترام 

نمودن در طاعات  کردن و کسالتطاقتیصبری و بیاهل و عيال و اوالد و اقارب و بدخلقی و کم

ین، عدم نشمردن آن، داشتن ورع و تقوا در امر داهلل را خوارنکردن و ذليلو خيرات و اهل دین

 . شودکردن اموال و مفاسدی که مکافات آن باعث هالک مینمودن و جمعحرص بر کسب

عرف  نمودن در هر زمانی بهاصالح ارتباط مابين مسلمانان برای کشفی مهم است و مراجعه

 داند، اما باید که آن کس اصالح مابين مسلمانان را بهاهل آن زمان را در حد ضرورت عيب نمی

/  : همان)گفتن باشد به دروغنحو که ممکن و مقدور او باشد انجام دهد، حتی اگر مجبور  هر

کند تا ممکن است آشنایی و معروفيت او در ارتباط با مصاحبت با عامۀ مردم توصيه می(. 121

« شماری اذیت استچون که بسياری آشنایان موجب بسياری حقوق و بی»را تقليل نماید 

 (. 122: همان)

 وظایف و کارکرد اجزای جامعۀ مطلوب کشفی

 نظام خانواده

کشفی بر نظام خانواده، که یکی از نهادهای اجتماعی و مهم در جامعۀ مطلوب خویش تلقی 

سو، وی متأثر از دیدگاه اسالمی و ایرانی دربارۀ نظام خانواده از یک. استشود، تأکيد نموده می

خواهد تثبيت و د و از سوی دیگر، قالب پدرساالری را میاندیشبنيان و استواری خانواده میبه

کند ناشی از است و آنچه که بيان می گونه حقوقی قائل نشدهوی برای زنان هيچ. اجرا نماید

-شرایطی را برای انتخاب زن در زندگی قرار می. حاکميت مرد در خانواده و بر زندگی زن است

و مؤمنه باشد تا آن که موافقت و مناسبت ذاتی با این  اهل عقل و عليين یعنی مسلمه»دهد که از 

باشد و محل سکون و قرار و اعتماد نفس این کس بر او بشود و معاونت و معاشرت  کس داشته

را اختيار نمود باید از « داریزن»پس از آنکه (. 111/ :  11 کشفی، )« .مابين ممکن باشدفی
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آداب عقالنی او را در مصالح خود نگاهداری به  غافل نشود و« امر سياست و تدبير امر زن»

علوم و معارف »نماید و باید مرد کماالتی را که در مردان مطلوب است از قبيل اکتساب نمودن 

به عبادات و ریاضات و مجاهدات و امثال آنها، که یافتن و حقایق و کتابت و بالغت و اشتغال

 (. 11: همان)« .و را در تحصيل آنها مشغول نداردشيوۀ مردان است نه زنان، از زن نخواهد و ا

به والدین برای وی اهميت دارد، حق والدین بر فرزند را مانند حقی که از سوی احترام    

انقياد، تعظيم و تسليم و صبر و رضا و طاعت و »هرآنچه از . داندخداوند بر بندگان است می

و از کفران نعمت و طلب و تحصيل  شکر بر نعمت و اجتناب از ترک حقوق و از معصيت

از (. 111: همان)بر بندگان است از جانب فرزندان بر والدین نيز باید باشد « نمودن رضای او

اما حضانت و تربيت (.   1: همان)پدر است نه مادر « ولیّ و مدّبر و اوّلی طفل»دیدگاه کشفی 

به این جهت . عهدۀ پدر استن بهسال با مادر است، پس از آمدت هفتبه( دختر یا پسر)کودک 

سال است و تأدیب شأن پدر و تربيت شغل سال و تأدیب او در هفتکه تربيت کودک در هفت

 (. 1 1: همان)مادر است 

صحبت بد نشين و همکشفی تربيت اصلی کودکان را بر دور نمودن و اجتناب آنها از هم

گذارد و مخصوصاً بر شخصيت انسان میکه مجالست و مصاحبت تأثير شدیدی  چون. داند می

ترین مصاحبتی کوچکهستند، پس به « ساده و خالی از جميع خصال»، زیراکه «طبيعت اطفال»

از نظر (. 1 1: همان)کنند را قبول و کسب می« خصلت مجالس و مصاحب»شوند و متأثر می

فهيم و عاقل »را شخصی  وی، برای اینکه کودک برای حضور در جامعه آماده شود، باید معلم او

دار و عادل و نصيح و  زبان و باهيبت و وقار و دیانتجا آگاه و خوشو زیرک و از همه

(. 111: همان)به معلم خود تحریض و ترغيب نمایند انتخاب کنند و او را در احترام « خيرخواه

و صالح دین  امر آخرت و کمال نفسدهد و فرد را به معلم نيز که درحقيقت تربيت روح می

 (.111: همان)تر است مراتب از حق پدر و مادر بيشتر و مقدمکند، حق او بهارشاد می

کسب و شغلی که اش ترغيب کنند که به وی توصيه کرده که کودک را برای شغل آینده

طيّب و حالل و الیق و مناسب اوست مشغول شود و لزومی ندارد شغل و پيشۀ پدر و نزدیکان 

که در استعداد و قابليت افراد، بلکه تمام موجودات، اختالف وجود دارد و با  د، چوناو باش

ساختن او در آن وجود عدم استعداد طفل برای یک نوع از مشاغل و حرف و صنایع، مشغول

هر شغلی که پس باید که استعداد او را مالحظه نمایند و به . ثمر و موجب تضييع عمر اوستبی

-شود بهدارد او را مشغول دارند و سعی کنند تا هر شغلی که به آن مشغول میميل و استعداد 
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ورزد که غایت و هدف از تربيت کودکان، همانند سرانجام، کشفی تأکيد می. سرحد کمال برساند

داری و دیگر امور، باید از جهت ثمرۀ امر آخرت و برآورده کردن کمال امور معيشت و منزل

« نه اینکه از روی هوای نفس و ميل طبيعت و تفاخر و عصبيّت»باشد  نفس و دین و رضای خدا

عالم انسانيت گونه ربطی بهو سایر امور و نيّاتی باشد که دنيوی و از عالم حيوانات است و هيچ

با  اخالق ناصریاین مباحث را خواجه نصيرالدین طوسی نيز در (. 111: همان)و آثار عقل ندارد 

نظر که به( 22  -11 : 111 )اهل، اوالد، حقوق والدین مطرح کرده  عنوان سياست و تدبير

 .است رسد کشفی از وی الگوبرداری کرده می

 هاها و پیشهحرفه

کشفی به هفت طایفه یا طبقه در جامعۀ انسانی اشاره کرده که هریک را خداوند برای انجام 

دام منوط به آگاهی از طبقه و است و اطاعت آنها از خداوند و عدالت هرکعملی جانشين کرده

سالطين، وزرا، ارباب قلم و : اند ازاین طوایف عبارت. وظيفۀ خود و انجام درست آن است

ها و کشفی حرفه(. 11: 112 کشفی، )عالمان، صاحبان سرمایه، زارعان، تاجران و صنعتگران 

برای حضور در جامعه  به آنهاهایی  داند و توصيههای گوناگون را برای جامعه الزم میصنعت

توانند ها هستند و همگی نمیها و صنعتبه این نوع از حرفه دارد و اینکه مردم همگی محتاج

های وی به ارباب ح رَف برای اینکه کسب آنها حالل و طيّب توصيه. به آنها بشوند که مشغول

شبهه، پرهيز از پيشه ساختن تقوا، محفوظ داشتن کسب از حرام و : باشد از این قرار است

ستانی، معيوب و ناتمام نگذاشتن کار، رعایت عدالت و انصاف در حق فروشی و زیاده کم

کشفی با اینکه پذیرفته (. 11 : همان)خوردن گفتن و قسمغش و دروغ و مشتریان، پرهيز از غلِّ

داوند است که تجار باید در خدمت مردم باشند، اما توصيه نموده که هدف را باید در رضای خ

-زیرا تجارتی که به نيت بندگی و خالفت از خداوند و برای توشه( 1  : همان)قرار دهند 

اما تجارتی که . اندوزی سفر آخرت و جلب رضای خداوند باشد نشانۀ صدق و راستی آن است

سبب آن تجارت، مرتکب حرامی از محرمات گردد  مانع و مزاحم طاعات دیگر بشود و تاجر به

از واجبات را ترک کند، این تجارت از برای آخرت و رضای خدا و اطاعت او نبوده، یا واجبی 

 (.1  : همان)است  بلکه برای دنيا بوده

 :دهد، از این قراروی آداب و شرایطی را نيز برای دهقان در جامعۀ کشاورزی قرار می

ن هرآنچه در ید و دانستعاریه .  به امالک و اموال خویش؛  مغرور نشدن و دل نبستن.   
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کردن و جمعنبودن به بسته دل. 1خداوند؛ دانستن ملک و مال خود به تصرف خود دارد و مربوط

چشم حقارت به فلِّاح، شاگرد، مزدور به. 2عجب و تکِّبر نورزیدن؛ . 1نمودن مال و ثروت؛ ذخيره

بندگان خداوند است و  به اینکه او مشغول تأمين رزق داشتنخود و درویشان ننگریستن و توجه

کردن مزد فلِّاح و شاگرد و کوتاهی کامل پرداخت. 2جای آورد؛ در این امر شکر خدای را به

 عدم تصرف در آب و زمين دیگران؛. 1منکر در حق آنان؛ ازمعروف و نهینکردن در امربه

 (.11 : همان)گر جای آوردن اوامر و نواهی خداوند در امور دیبه. 1سایرین؛ ظلم نکردن به . 1 

حضور در اجتماع و انجام اعمال خير در جامعه ترغيب نماید، کشفی برای اینکه مردم را به

کسب،  آورد که اشتغال ایشان به، مثال می(ع)معصومين را از انبيا و اوليا، خصوصاً ائمۀ هدی

به اموری که اهتمام  زنان وکسان و بيوهبه یتيمان و بیزراعت، تجارت، اطعام مردم و رسيدگی 

امر تربيت و معيشت و دین و مبدأ و معاد مردم و آبادی زمين و امنيت بندگان خدا و عمران به

 (.12: همان)است است، بيشتر از اشتغال ایشان به نماز و روزه بودهها مربوط بودهسرزمين

 گیری نتیجه

های است که در کتابسيدجعفر دارابی کشفی از علما و فقهای اصولی دوران قاجار 

ها در رابطه با این کتاب. سعی در تحکيم حکومت بر جامعه را داردالملوک  ميزانو  الملوک تحفه

اما . اندیشۀ سياسی وی و چگونگی حکومت سلطان بر مردم و وظيفۀ مردم در برابر سلطان است

توان درواقع میکند و اش، چگونگی جامعه را توصيف میبه اندیشۀ سياسی پيش از پرداختن

صورت اندرزنامه هستند ها بهگفت اندیشۀ اجتماعی وی مقدم بر اندیشۀ سياسی اوست و کتاب

که  الملوک،تحفهنخست کتاب . پردازندزندگی فردی و اجتماعی، تعليم اخالقی و دینی میکه به 

است که رش شدهنگا الملوکميزاناست، تأليف یافته و سپس کتاب  این مقوله پرداختهبيشتر به 

کشفی ابتدا عقل را مبنا و . است تر به امر اجتماعات پرداختهاش، منسجمبر اندیشۀ سياسی عالوه

است و برای اینکه اخالق و اعمال نفسانی فردی شکل بگيرد  ای برای اجتماع قرار دادهپایه

مبنای  کند و آن راتوصيفاتی را در چارچوب عقل و اثرات آن و مفهوم عدالت بيان می

مُدن و سياست منزل قابل تعریف دهد که جامعه هم در قالب سياستگيری جامعه قرار می شکل

مدینۀ »یابی به کارگيری آن، دستهدف کشفی در توصيف آداب اجتماع و رعایت و به. است

متمایز شود و غایت اندیشۀ اجتماعی وی، رستگاری و « مدینۀ جاهله»است که باید از « فاضله

بنابراین از . گرددتر میبه آن آسانیابی اُخروی انسان است که با مدینۀ فاضله دست سعادت
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های جامعۀ مطلوب کشفی حاکميت شریعت الهی و دستورات اسالمی، وجود قدرت ویژگی

های سعادتمند، ومرج، برقراری امنيت، تربيت انسانحاکمه، تحقق نظم اجتماعی و مقابله با هرج

الگوی . ، گسترش عدالت، ظهور وحدت جمعی و تعامل اجتماعی استتجلی اخالق حسنه

ویژه فارابی و تاحدی  گران سلف، بهکشفی در طراحی جامعۀ مطلوب خود همان الگوی اندیشه

. است نصيرالدین طوسی، است و بر سياق آنها قصد اصالح جامعه معاصر خویش را داشته

کار آمدن و تثبيت حکومت قاجاریه، روی برد، دوران سر میروزگاری که کشفی در آن به

ها و کشور، بيماریهای ایران و روس، تهاجم و ورود بيگانگان به های ناشی از آن، جنگآشوب

ها در گيری این فرقههای اجتماعی شکلهای شيخيه و بابيه بود که زمينهها، ایجاد فرقهقحطی

ند که سطح اخالق جامعه تنزل یابد و شوهمۀ این عوامل باعث می. عوامل سياسی نهفته بود

مدینۀ یابی جامعه بهاش در قالب اندیشۀ سياسی و دستهای اجتماعیکشفی با طرح اندیشه

 .سعادت و رستگاری اخروی برسندفاضله، قصد دارد مردم و جامعه به 

 منابع 
آثار منتشر نشدۀ دوران افکار اجتماعی و سياسی و اقتصادی در ،  (122 )آدميت، فریدون و ناطق، هما  -

 .آگاه: ، تهرانقاجار

،  ، جآرای دانشمندان مسلمان در تعليم و مبانی آن، (112 )، (زیر نظر، با همکاران)اعرافی، عليرضا  -

 . سمت، چ: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران

و محمدعزیز  ، ترجمۀ محمد فوالدیشناسیمفاهيم و کاربردهای جامعه، (111 )ترنر، جاناتان اچ  - 

 .مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمينی: بختياری، قم

، «بررسی اشتراکات و افتراقات در فلسفه اجتماع افالطون و فارابی»، (112 )زاده داوری، محمود تقی - 

 .21   - 1 : ، دانشگاه قم، سال هفتم، شمارۀ سوم، بهارهای فلسفی و کالمیپژوهش

: ، تهرانشناسان بزرگ دینشناسی دین و آراء جامعه رآمدی به جامعهد، (111 )مقدم، مسعود جاللی - 

 . مرکز

گران ایران با دو رویۀ تمدن بورژوازی های اندیشهنخستين رویارویی، (121 )حائری، عبدالهادی  - 
 .اميرکبير: ، تهرانغرب

 .بابک :محمودحيدریان، تهران ، ترجمۀاخالق و سياست در جامعه، (212 )راسل، برتراند  - 

 .1دانشگاه پيام نور، چ: ، تهرانتاریخ تفکر سياسی در دوره قاجاریه، ( 11 )رحمانيان، داریوش  - 

 . نی، چ: ، تهراناجتماعی هایی در فلسفۀ علومدرس، (112 )سروش، عبدالکریم  - 



 

 

 

 

 
 013    مطلوب در انديشة اجتماعي سيدجعفر كشفيجامعه 

  

 

 ،سياسی فصلنامۀ علوم، «نگاهی دیگر به فلسفۀ سياسی سيدجعفر کشفی»، ( 11 )شکوهی، ابوالفضل  -

 .11   -12 : ، تابستان(1 پياپی) سال پنجم، شمارۀ 

، (دورۀ صفویه و قاجاریه)نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سياسی شيعه ، (111 )فر، محسن طباطبایی - 
 .نی: تهران

انجمن فلسفه : ، ترجمه و تحشيۀ جعفر سجادی، تهرانسياست مدنيه، (121 )فارابی، ابونصر محمد  -

 .ایران

،  ، شمارۀ 12، دورۀ سياست، «وجوه عرفانی در اندیشۀ سياسی کشفی»، (112 )انی، مهدی فدایی مهرب -

 .11   - 1 : بهار

 . دفتر تبليغات اسالمی: ، قمهای سياسی سيدجعفر کشفیاندیشه، (111 )فراتی، عبدالوهاب  -

 اول، شمارۀ، سال شناسیشيعه ،«دولت آرمانی شيعه در اندیشۀ کشفی»، ( 11 ) عبدالوهاب فراتی، - 

 .11   -21 : ، پایيز و زمستان1و1

 .اوحدی: ، تهرانپردازان شناسی، اصول و مبانی و نظریهجامعه، (111 )فرسار، احمد  -

 .2نی، چ: ، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهرانشناسیمبانی روش: تحليل محتوا، (111 )کریپندورف، کلوس  -

، لطوایف صراط المستقيم فی سلوک الخالئفالملوک و اميزان، (112 )کشفی، سيدجعفر دارابی  -

 .قم دفتر تبليغات اسالمی، حوزۀ علميه: تحقيق مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمی، قم

، تهيه و  و ، جی حکمت سياسیالملوک، گفتارهایی دربارهتحفه، ( 11 )دارابی  سيدجعفر کشفی، - 

کوشش ۀ سياسی اسالم، بهمرکز مطالعات و تحقيقات اسالمی، پژوهشکدۀ اندیش -تحقيق 

 .بوستان کتاب: عبدالوهاب فراتی، قم

 . نی، چ: ، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهرانشناسیجامعه، (111 )گيدنز، آنتونی  -

 .صدرا: ، تهرانجامعه و تاریخ، ( 11 )مطهری، مرتضی  -

ت، مطالعه رویکرد علماء به مشروعيت نهاد سلطن»، (112 )موسوی، سارا و علمی نصيرآباد، بهنام  -

  -   : ، بهار و تابستان12، شمارۀ پياپی11، سال تاریخ و فرهنگ، «موردی؛ روزگار فتحعلی شاه

 1 . 

فردوس، : ، تصحيح عزیزاهلل عليزاده، تهراناخالق ناصری، (111 )نصيرالدین طوسی، محمدبن محمد  -

 .1چ

های یورگن ها و نظریههدرآمدی بر آراء، اندیش)بازخوانی هابرماس ، ( 11 )نوذری، حسينعلی  -
 .چشمه: ، تهران(هابرماس

 .رایزن: ، تهرانشناسیمبانی جامعه، (121 )گهر، عبدالحسين نيک -

 


