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چکیده
اندیشۀ اجتماعی هر دورهای متأثر از شرایط جامعهای است که بهبحث در مسائل اجتماعی و
نهادهای اجتماعی میپردازد .در دورۀ قاجار نيز عوامل سياسی و مذهبی گوناگونی باعث
حضور و نفوذ علمای شيعی در جامعه و حکومت شد که ناگزیر به طرح مباحثی در زمينۀ
سياست و اجتماع پرداختهاند .از جملۀ این عالمان سيدجعفر دارابی کشفی از علما و فقهای
اصولی شيعه بود که به مقولۀ اندیشۀ اجتماعی حاکم بر جامعۀ عصر قاجار از دیدگاه دین
اسالم پرداختهاست .وی در کتابهای تحفهالملوک و ميزانالملوک به اندیشۀ اجتماعی و
توصيف جامعه میپردازد و برای اینکه جامعهای مطلوب را ترسيم نماید که حاکم قادر باشد
بر جامعه حکومت نماید ،زندگی فردی و امور خانوادگی و اجتماعی را تشریح میکند .هدف
پژوهش حاضر بررسی اندیشۀ اجتماعی کشفی براساس تحليل محتوای دو اثر مذکور است.
یافتۀ پژوهش نشان میدهد که کشفی قصد داشته به ترسيم زندگی فردی و اجتماعی با تعليم
اخالقی و دین بپردازد و عقل و عدالت را پایۀ جامعه قرار میدهد .وی درنهایت بهدنبال
دستیابی به مدینۀ فاضله است و در تبيين آن به مقولۀ ارتباط ميان افراد در جامعه و
چگونگی زندگی اجتماعی و رابطۀ حکومت و جامعه و بسياری از خصائل و فضایل انسان،
که از طریق آن میتواند به سعادت دنيوی و اخروی دست یابد ،به تفصيل پرداختهاست.
واژگان کلیدی :قاجاریه ،دارابی کشفی ،اندیشۀ اجتماعی ،جامعۀ مطلوب ،تحفهالملوک،
ميزانالملوک.
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مقدمه و بیان مسئله
اندیشۀ اجتماعی حوزۀ گستردهای را دربر میگيرد که از زندگی فردی آغاز میشود تا به امور
خانوادگی و اجتماعی ،اخالق و دیانت و سياست برسد .اندیشههای اجتماعی حاصل شرایط
جامعه است و حاصل تأمل در سرشت و سرنوشت جامعه و روابط انسانی است و بهتبع اندیشۀ
هر متفکری متأثر از زمينههای اجتماعی فرهنگی و سياسی و محيط پيرامون خود است .اندیشۀ
اجتماعی از یکسو ،اندیشهای است که جامعه و مسائل اجتماعی را بحث میکند و از سوی
دیگر ،مجموع دیدگاههایی است که بهنهادهای اجتماعی میپردازد .نهادهای اجتماعی که جامعۀ
انسانی بر آنها استوار است که برای مثال شامل نهاد خانواده ،نهاد تعليم و تربيت ،نهاد حکومت
و نهاد دین میشود .در تمدن اسالمی ،اساس اندیشۀ اجتماعی حول محور قرآن و حدیث است
و بعد از عبور از این مرحله صبغۀ فلسفی پيدا میکند .درواقع در تمدن اسالمی ،دین اسالم
زمينۀ ظهور و رشد همۀ پدیدههای اجتماعی است و تنها به نهاد دین نمیپردازد.
در دورۀ قاجار ،علما در حکومت و جامعه وارد میشوند و در سراسر دوران حکومت
فتحعلیشاه قاجار ،نفوذ علما بر رویدادها گسترش یافت و عالقۀ شاه به جلب رضایت آنان،
حوزۀ نفوذ ایشان را افزایش داد .عوامل سياسی مانند جنگهای ایران و روس و عوامل مذهبی
مانند ظهور شيخيه و بابيه در دورۀ بعد ،باعث این نفوذ شد .نفوذ علمای شيعه در حکومت
قاجار موجب رشد اندیشههای سياسی اسالم و حکومت از جانب آنان شد و نيز اندیشههای
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
مطلوب یا آرمانی را مطرح نموده ،سيدجعفر دارابی کشفی ( 1 - 21ق) است .وی که از
نظر زمانی اواسط سلطنت فتحعلیشاه ( 11ق) و دورۀ سلطنت محمدشاه ( 21- 21ق) و
نيز سه سال از سلطنت ناصرالدینشاه قاجار را درک نمودهاست (کشفی ) 2 : 112 ،و با توجه
بهزمينههای سياسی و اجتماعی دورهای که در آن بهسر میبرد ،در زمينۀ اندیشۀ سياسی
کتابهای تحفهالملوک و ميزانالملوک را بهنگارش درآوردهاست .اما در کنار اندیشۀ سياسی،
اندیشۀ اجتماعی او نيز شکل میگيرد و آن را مبنای اندیشۀ سياسی قرار دادهاست .در همين
نوشتهها ،کشفی بهجامعه توجه داشته و به مباحثی چون خانواده ،انواع جامعه ،اهميت و
ضرورت روابط اجتماعی ،ویژگیهای جامعۀ مطلوب و مبانی و مؤلفههای آن پرداختهاست .وی
قصد داشته وجود و لزوم دولت و سياست را برای جامعه تعریف نماید .بههمين علت در کنار
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تشریح سياست و حکومت ،جامعه و مواردی را نيز که در اجتماع باید رعایت گردد ،تشریح
مینماید .درواقع وی میخواهد جامعهای را برای دولت تعریف کند که این جامعه با اصول و
عقایدی خاص مستقر شده باشد .او خواهان جامعهای مطلوب و آرمانی است که اصول و قواعد
اسالمی و انسانی در آن مراعات شود تا سعادت دنيوی و اخروی انسان تأمين گردد.

هدف و پرسش پژوهش
هدف این پژوهش بررسی و تحليل اندیشۀ اجتماعی سيدجعفر کشفی یکی از متفکران مسلمان
شيعی دورۀ معاصر براساس دو اثر مکتوب وی در این زمينه ،تحفهالملوک و ميزانالملوک ،و
بهمنظور تبيين چگونگی طرح جامعۀ مطلوب و مبانی و مؤلفههای آن در آراء وی است .پرسش
اساسی این است که عناصر اساسی جامعۀ مطلوب از نظر سيدجعفر کشفی کدام است؟ سؤال
دوم این است که اهميت و جایگاه هریک از عناصر چگونه توضيح داده شدهاست؟

پیشینۀ پژوهش
در حدِّ تتبع دربارۀ اندیشۀ اجتماعی کشفی پژوهش خاصی انجام نشده هرچند پژوهشهایی
دربارۀ اندیشۀ سياسی وی صورت گرفته است .حائری ( ) 121در اثر خود ،بهاجمال به نظریۀ
کشفی در باب همکاری نزدیک شاه و مجتهدان پرداختهاست .فراتی ( ) 112در مقالهای ،دیدگاه
کشفی را دربارۀ مبانی عقالنی حکومت مجتهدان در عصر غيبت مطرح نموده و همو () 111
اندیشۀ سياسی این عالم شيعی را موضوع کتاب خود قرار دادهاست .وی در مقالهای دیگر
(  ) 11بهمعرفی اجمالی کتاب تحفهالملوک کشفی ،که در سال  11بههمت خود او انتشار
یافته ،پرداختهاست .نيز همو (  ) 11در مقالهای ،دولت آرمانی شيعه در اندیشۀ کشفی را تبيين
نمودهاست .همچنين شکوهی ( ) 111در مقالۀ خود نگاهی به فلسفۀ سياسی کشفی انداخته و
همو (  ) 11در مقالهای دیگر ،نظریههای نظام سياسی در اندیشۀ او را بررسی کردهاست .زارعی
( ) 111حکمت کشفی را به اجمال مطرح نموده و فدایی مهربانی ( ) 112نيز وجوه عرفانی در
اندیشۀ سياسی کشفی را موضوع مقالۀ خویش قرار دادهاست .بنابراین ،مقالۀ حاضر را میتوان
متمایز از موارد ذکرشده ،در تبيين اندیشۀ اجتماعی کشفی ،مقالهای نوآورانه برشمرد و خأل
موجود در این زمينه را برطرف نمود.
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع تاریخی است که در مرحلۀ گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای با بررسی
آثار مکتوب کشفی در حوزۀ اندیشۀ سياسی -اجتماعی و روش تحليل محتوا ،اندیشۀ اجتماعی این
عالم عصر قاجاریه را بررسی و تحليل نمودهاست« .تحليل محتوا تکنيکی پژوهشی است برای
استنباط تکرارپذیر و معتبر از دادهها در مورد متن آنها» (کریپندورف .) 2 : 111 ،این تکنيک در
علوماجتماعی در پی شناخت دادهها نه به منزلۀ مجموعهای از رویدادهای مادی بلکه به منزلۀ
پدیدههای نمادین است و بدون ایجاد اخالل در واقعيت اجتماعی به تحليل آنها میپردازد.

چهارچوب نظری پژوهش
این پژوهش دربارۀ اجتماع یا از نوع فلسفۀ اجتمااع اسات یاا از ناوع جامعاهشناسای  .فلسافۀ
اجتماع در شکل کالسيک آن به معرفتی اطالق میشود که اجتمااع یاا اجتماعاات انساانی را باه
شيوههای عقلی ،فلسفی ،کلی ،نوعی ،انتزاعی ،تجریدی ،برهانی و تحليلای ماورد پاژوهش قارار
میدهد ،از حقيقت جامعه و از هستی ،چيستی ،چرایی و چگونگی آن میپرسد ،انواع اجتماعات
غيرکامله و کامله را برمیشمارد ،شکل ،صورت ،قالب و ناوع حقيقای و غيرحقيقای آن را شارح
میدهد ،نوع ایدهآل یا فاضله را از انواع غيرفاضلۀ آن مشخص میسازد و سرانجام ویژگایهاا و
خصایص نوع برتر از زندگی جمعی را از انواع پستتر آن معين میکند .ازاینرو ،فلسفۀ اجتماع
همواره با حقيقت اجتماع بشری و اجتماعات حقيقی انسانها سروکار دارد نه با واقعيت اجتمااع
و جوامع تاریخی (سروش11 - : 112 ،؛ تقیزاده .) 1 : 112 ،اما در جامعهشناسی به اجتماع
بشری به شيوهای تجربی ،علمای ،اساتقرایی ،مشااهدهای ،آمااری ،ماوردی ،جزئای و توصايفی
پرداخته میشود و این دانش با جوامع واقعی و عينای و تااریخی ساروکار دارد (گيادنز: 111 ،
 .)21 -11پس میتوان گفت که فيلسوفان اجتماع به تحليل عقلی مفااهيم مرباوط باه اجتمااع و
جامعۀ بشری که در عالم مثال ،یا عالم ایدهآل یا عالم نفساالمر تحقق دارد مشغولاند ،درحالیکه
جامعهشناسان به شناسایی و توصيف و تفسير علمی مصادیق خارجی جامعۀ بشری ،که پاباهپاای
تطور انسان در تاریخ ،پدید آمده ،متحول شده و توسعه یافتهاند ،میپردازند .مطالعاۀ اجتماعاات
انسانی از منظر فيلسوفان اجتماعی به دو شکل تحقيق یافتهاست .برخی از متفکران صرفاً به بياان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Social Philosophy
2. Sociology
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واقعيات اجتماعی پرداخته و همت خود را بيشتر صارف بياان واقعياات اجتمااعی زماناۀ خاود
نموده ،بدون اینکه طرحی برای آینده داشاته باشاند ،ایان نگااه واقاعگرایای مشاهور و معاروف
شدهاست .دیدگاه دوم توجه به مدینۀ مطلوب میباشد .این نگاه هم در همۀ حوزههای تمدنی از
قدیم تا زمانۀ ما وجود داشتهاست .در حوزۀ تمدن اسالمی فارابی اولين فردی است که تصویری
درست از مدینۀ فاضلۀ مورد نظر خود را بيان کردهاسات .در مکتوباات گاروه اخاوانالصافا ،در
کتاب اخالق ناصری تأليف خواجه نصنيرالدین طوسی و دیگر متفکران این رویکرد قابل دقت و
توجه است .البته ویژگیهایی که هریک از این متفکران برای جامعۀ خود ترسيم کردهاناد ،متاأثر
از شرایط زمانهای است که متفکر مورد بحث در آن زندگی میکرده اسات .از باين دو رویکارد،
یعنی واقعگرایی و آرمانگرایی ،در این تحقيق توجه ما به این است که از منظر جامعاۀ مطلاوب
دیدگاه سيد جعفر کشفی به تصویر کشيده شود.

یافتههای تحقیق
در این تحقيق در پی پاسخ به این سؤال بودیم که سيد جعفر کشفی در تصویر جامعۀ مطلوب
خود به چه عناصری توجه نموده و جایگاه و اهميت هریک از عناصر کدام میباشد .در ذیل
تالش میشود بهطور مکفی و در حد توان به این مهم پرداخته شود .البته قبل از هر بحثی الزم
است به این نکته توجه شود که بُنمایۀ اندیشۀ اجتماعی کشفی براساس دین اسالم و
اندیشههای دینی است .او متأثر از جهانبينی دینی (توحيدی) و مبانی هستیشناسانه و
معرفتشناسی اسالمی به جامعه مینگرد و ضمن اینکه جامعه را دارای اعتبار میداند ،برای فرد
نيز اصالت قائل است زیرا نگاه وی به انسان در حوزۀ انسانشناسی اسالمی است .بنابراین بدون
اینکه به دامان مکتب اصالت فرد (اندیویدوآليسم) یا مکتب اصالت جمع (کلکتيویسم) فرو افتد،
به دوگانۀ اصالت فرد و جمع گرایش دارد .در جامعۀ موردنظر وی ،بهرغم اجبارهایی که از
طرف قانون ،حاکميت ،شریعت و دیگر عوامل محدودکننده بر جامعه و فرد اعمال میشود،
اختيار و ارادۀ انسانی و جمعی را در شکلبخشی به ماهيت جامعه مؤثر میداند و به ضرورت
تعامل فرد و جامعه تأکيد نمودهاست.

مدینه ،اجتماع و انواع آن در طرح کشفی
کشفی در بحث از اجتماع انسانی سعی دارد جامعه و اجتماع را تعریف کند و اجزا آن را
مشخص نماید و وظایف ،جایگاه و کارکرد هرکدام را نيز تعيين نماید .فرایند تشکيل اجتماع از
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نظر کشفی از واحد خُرد به کالن چنين طراحی شدهاست . :فرد . ،خانواده .1 ،معاون.1 ،
مالزم منزل «خواه آن که آن هيئت اجتماعيه در خانه و چهاردیوار باشد و خواه در غير آن از
قبيل غار و خيمه و خرگاه و سایۀ درخت و قطعهای از زمين و امثال اینها و مخصوص به
چهاردیوار به خانه نيست» .2 ،محله با ناظر و مدبّر آن کدخدا .2 ،شهر و بلد با ناظر و مدبّر آن
ضابط و حاکم .1 ،بلوک با ناظر و مدبّر آن خان و بيگلربيگی .1 ،اقليم با ناظر و مدبّر آن پادشاه،
 .1عالَم و اقاليم با ناظر و مدبّر آن شهنشاه و امام« .مجموع این اجتماعات با مدبّرین و ناظرین
امور آنها بعضی رئيس و راعی و بعضی دیگر مرئوس و رعيتاند( ».کشفی-211 / : 11 ،
 .)211پس واحدهای اجتماعی که مطرح نموده شامل خانواده ،محله ،مدینه (شهر ،بلد) ،بلوک،
اقليم و عالَم یا امتهاست .تدبيرکنندگان این واحدها نيز پدر ،کدخدا ،حاکم ،خان و بيگلربيگی،
پادشاه ،شاهنشاه و امام هستند.
مدینه موضع اجتماع اشخاصی است که به انواع حرفهها و صنعتها به امرار معاش زندگی
یکدیگر میپردازند که ناگزیر از طریق آن به اصالح دین خود برسند و اینکه «انسان مدنی
بالطبع» است ،یعنی انسان بالطبع محتاج بهسوی نوعی اجتماعی است که او را تمدن و محل او
را مدینه میگویند (همان .)212-211 :کوچکترین جماعتی که همۀ نيازمندیهای ضروری
حيات و کمال انسان در آن تأمين میشود مدینه است .به این ترتيب ،مدینه با خانواده و محله از
این حيث متفاوت است که خانواده و محله اجتماعی بینياز از دیگر خانوادهها و محلهها نيست،
ولی مدینه اجتماعی است که در مجموع خویش ،برآورندۀ همۀ نيازمندیهای انسان رو به کمال
است .امتها نيز جماعاتی گستردهتر از مدینهاند ،زیرا در درون هر امت ،واحدهای اجتماعی
کوچکتری قابل شناسایی است که بینياز از هر جماعتی میتواند لوازم حيات و کمال اعضای
خویش را تأمين کند .پس مدینه کوچکترین جماعت کامل است و کامل بودن یک اجتماع در
این اصطالح ،بهمعنای قدرت بر تأمين مستقل ملزومات حيات و کمال انسان است (اعرافی،
.) 1/ : 112
هدف از توصيههایی که کشفی در رابطه با اجتماع و رابطۀ مردم با هم دارد ،ایجاد جامعهای
است که اصول انسانی در آن رعایت شود و به اجتماعاتی مناسب دستیابند .برهميناساس،
کشفی اجتماع را دو نوع میداند:
 .مدینۀ فاضله که علت تمدن و اجتماع آنها از مقولۀ «مصالح و خيرات» است .او تمدن و
اجتماع مردم را فینفسه ،فضل و کمال و از آثار عقل و متعلق به امر دین و معاد و آخرت
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میداند .از دید کشفی ،مدینۀ فاضله عبارت است از «اجتماع جماعتی که همتهای خود را در
اشاعۀ مصالح و خيرات و برطرف کردن مفاسد و شرور بهکار میگيرند» و در آرا و عقاید مبدأ و
معادی و «در اعمال و افعال اکتسابيۀ کماليۀ خود ،که همگی را از نور حکمت و آثار عقل و شرع
و به قوانين عدالت و شرایط سياست» بهدست آوردهاند ،اتفاق دارند .آحاد این مدینه «هرچند که
در اشخاص و احوال و بالد و مساکن اختالف داشتهباشند ،لکن در مطالب و مقصد و غایت
عقاید و اعمال خود اتحاد» دارند و مقصود همه ،وصول بهکمال نفس و سعادت ابدی است ،و
قلوب آنها با یکدیگر متفِّق و در محبت و موّدت صادق و همگرا هستند (کشفی/ : 11 ،
.)11
 .مدینۀ غيرفاضله که سبب تمدن و اجتماع آنها از مقولۀ «مفاسد و شرور» است .کشفی در
توصيف مدینۀ غيرفاضله ،ابتدا این مدینه را به سه نوع تقسيم کردهاست :الف) مدینۀ جاهليه که
اهل آن از نور عقل و بهکارگيری قوۀ ناطقه« ،که حقيقت انسانيت انسان به آن است» ،بیبهره
است؛ ب) مدینۀ فاسقه که ضمن بهکارگرفتن قوۀ نطقيه ،اما این قوه در آنها اسير و خادم و
مغلوب قوای دیگر گردیدهاست و موجب تمدن و اجتماع ایشان همان قوای حيوانيه شدهاست.
ساکنان این مدینۀ خيرات را میدانند ولی بهآن عمل نمیکنند؛ ج) مدینۀ ضالِّه که بهسبب نقصان
نور عقل و قدرت اندیشه ،نه به سبب نداشتن آن و باور به مبدأ و معاد وهمی غيرحق و تمسک
بهعقاید و افعالی که مانع رسيدن آنها بهسعادت ابدی و خير اخروی است و آنها را فضيلت و
کمال ناميدهاند ،تمدن و اجتماع را بر اینگونه عقاید و افعال بیپایه و گمراهکننده مبتنی
ساختهاند (همان.)112 :

ضرورت نهاد حکومت در جامعۀ مطلوب کشفی
وجود حکومت و دولت در جامعهای که در اندیشۀ اجتماعی کشفی طراحی شده امری ضروری
است .در زندگی اجتماعی انسانها احکام و مقرراتی است که سهم هر فرد یا گروه در آن تعيين
میشود تا بتوانند به نيازمندیهای مادی و معنوی خود دست پيدا کنند .احکام و مقررات نيازمند
ضامن اجرایی است .لذا باید در جامعه ،نهادی به نام حکومت وجود داشته باشد تا اجرای آنها را
ضمانت کند .بههمين علت جامعه و حکومت الزم و ملزوم هم هستند و حد تکامل یک جامعه
دستیابی به حکومت برای رسيدن به اهدافشان است که به هرجومرج و اختالل در امور دچار
نشوند و نظم و امنيت داخلی جامعه پابرجا باشد .از دیدگاه کشفی ،جامعه بدون دولت ،همانند بدن
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بيماری است که مزاجش از صحت و اعتدال خارج و به انواع بيماریها مبتال شدهاست ،هنر دولت
در آن است که با «تصحيح و تجوید» اجزای جامعه ،مزاج آن را بر صحت اعتدال استوار سازد و
برای سعادت جامعه تدبير کند که منجربه صالح امر معيشت و معاد (دنيا و آخرت) بشود (کشفی،
 .) 2 / : 11با توجه به دو دیدگاه مطرح در جامعهشناسی در مورد جامعه . ،دیدگاه نظم؛ .
دیدگاه کشمکش و تضاد ( ترنر )2 : 111 ،جامعۀ مطلوب کشفی معطوف به پارادایم نظم است
که چگونه این نظم اجتماعی مستقر میشود و چگونه پایدار میماند .استقرار نظم و دوام آن
مستلزم وجود هيئت حاکمهای است که بتواند این امر را محقق سازد.
کشفی فلسفۀ وجودی نظم در جامعه را در قالب سياستمُدن تعریف میکند .سياستمُدن از
منظر وی ،عبارت است از تدبير نمودن در امر اجتماعاتی است که بعد از «هيئت اجتماعيۀ منزل»
میباشد ،بهصورتی که نتيجه به صالح معيشت و معاد منتهی شاود .مسائول ایان ناوع از تادبير،
حکام و سالطين و پادشاهان هستند و بههمين علت وجود حکام و سالطين و پادشااهان الزم و
واجب است ،زیرا مردم در آرای خود مختلف و در عقول متفاوت هستند و برای هریک از آنهاا
در افعالشان ،مقصد و غایتی غير از مقصد و غایت دیگری است ،پس اگر آنها به مقتضای طبع و
مقاصد خود واگذار شوند ممکن است که یکدیگر را مثل «سباع بَرِّ و ماهيان بحر» از بين ببرند و
به «افساد و افنای یکدیگر مشغول میشوند» و عالم را هرجومرج و نظاام را مختال کنناد ،پاس
ضرورت دارد که نوعی تدبير باشد که بهواسطۀ آن هریکی را در منزلتای کاه مساتحق آن اسات
وادار و قانع کند و به حق خودش راضای ساازد و دسات تعادی و تصارف او را در حقاوق و
مراتب دیگران کوتاه کند و او را در شغلی که مناسب اوست ،قرار دهد و این نوع از تدبير همان
معنای «سياستمُدن» است (کشفی11 -11 / : 11 ،؛ فدایی .) 12 - 12 : 112 ،کشافی در
اقامۀ دليل بر ضرورت سياست ،جدای از شریعت« ،بداحت حکم عقل»« ،متفق عليه تمام ملال و
ادیان» و اختالف مردم در غایات زندگی را برشمرده است (شکوهی 1 : 11 ،؛ فادایی: 112 ،
 .) 12علم سياست هم از نظر وی ،عبارت است از تدبير «در امر اجتماع و احوال مُدن و اوضاع
عالم و حفظ نمودن مزاج آنها را بر صحت و اعتدال و تصحيح و تجوید نمودن اجزای آنها ».این
علم را اشرف بر سایر علوم میداند که نفع آن بسيار است و تحصيل آن واجب ،و «صااحبان آن
افضل و اکمل بر صاحبان علوم دیگر مایباشاند( ».کشافی .)112 / : 11 ،درحقيقات معناای
تدبير منزل و سياستمدن همان بهکاربردن آثار عقالنی و اخالق نفسانی و صفات انساانی اسات
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در «حق اهل منزل و اهل بلد و مدینه و صفحه و مداین و عالم و اقااليم» و علام تادبير منازل و
سياستمدن علمی مخالف عام تهذیب اخالق نيست (همان.)22 :
البته کشفی همنشينی با اکابر و سالطين را نمیپسندد و توصيه میکند نهایت احتراز و دوری
از آنها شود .زیرا که در آنها وفایی وجود ندارد و با کمترین دليل باا نزدیکاان خاود رابطاهشاان
مکدر میشود که حتی برادر و فرزند خود را نيز از بين میبرند (همان .)121 :او دربار ساالطين
و حکام را کانون بسياری از بدیها ،بيدادگریها و ستمکاریها معرفی کردهاست .با این وجاود،
او که اصالت را از آنِ حکومت فقيهان و مجتهدان شایسته میدانسته ،به قدرت پادشاهان بر ادارۀ
امور همراه با نظم و آرامش ارج مینهاده است و از این منظر وجود حکام و سالطين و پادشاهان
را الزم و واجب میدانسته تا نظم و آرامش برقرار و حقوق افراد را روشن سازند و عدالت را در
ميان مردم اجرا کنند .اما کشفی الزمۀ پادشاهی را افزون بر آگاهی در اماور اجتماعاات و اوضااع
عالم و بهطورکلی در عرصۀ سياست ،آگاهی به علم شریعت و اجتهاد دانسته و دستکام پادشااه
از مجتهدی آگاه تقليد کند تا بتواند در جهت شریعت و صاواب گاام باردارد .ازایانرو ،وی باه
همکاری نزدیک شاه و مجتهدان میرسد و حکومت پادشاهان را مشروعيت میبخشد .به اعتقااد
وی ،مجتهدین و سالطين هر دو یک منصب را دارند که همان منصب امامت است که به طریاق
نيابت از امام منتقل به ایشان گردیده و مبتنی بر دو رکن سيف و علم (شمشير و قلم) است .ایان
هر دو رکن در امام جمع بوده و این قسم از ریاست ،ریاست حکمات ناام دارد .اماا باا جادایی
سياست و امور مذهبی ،پادشاهان و مجتهدان هرکدام در رکن مربوط باه خاود نيابات مایکنناد
(کشفی / 11 ،و همو 112 ،؛ نيز حائری111-111 : 121 ،؛ موسوی و علمی.) 12 : 112 ،
درحقيقت ،کشفی بهدنبال جامعهای است که مردمانش عاقل و دولتش دولات عااقالن باشاد و
سياست ،غایتی جز هدایت آدميان بهسوی کماالت و لذات تفصيلی آخرت نداشته باشد .باه عقيادۀ
او ،ستيز هميشگی جهل با عقل از یکسو ،و غلبۀ فراوان طبقۀ جاهالن بار گاروه عااقالن از ساوی
دیگر ،موجب شده که چنين دولتی که در لسان کشفی «شهر خدا یاا دولات حقِّاه» ناام گرفتاه باه-
صورت هميشگی برپا نشود .درعينحال ،در زمان رسول خدا در مدینهالنبی برپا شده (مدیناۀ الهياه
اولی) و در آینده نيز با حکومت مهدی موعود (ع) برپا خواهد شد (مدینۀ الهيه ثانيه) ،زیارا در دورۀ
رسول ،وجهۀ ظاهری عقل و در آخرالزماان و حکومات اماام وجهاه بااطنی آن هویادا مایگاردد.
بنابراین دولت آرمانی کشفی به این دو نوع حکومت تعيّن مییاباد .در زماانی کاه رساول یاا اماام
معصوم بهعنوان سرسلسلۀ عاقالن حضور دارند ،هرکس به تشکيل دولات همّات گماارد و تحات
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فرمان اینان نباشد ،دولتش جاهل و باطل قلمداد میگاردد .در عصار غيبات اماام معصاوم ،دولات
آرمانی کشفی به دولتی انحصار مییابد که زعيمش با عقل کال در ارتبااط باوده و همانناد منصاب
امامت ،واجد دو رکن «علم» و «سيف» باشد .در صورت عدم تحقق چنين دولتی ،کشفی به تفکيک
حوزۀ عرفيات و شرعيات تن میدهد و از مشاروعيت سالطان عاادل و لازوم پياروی او از قاطباه
عالمان حقِّانی حمایت میکند و در نهایت ،به دولتی که از معيار و هنجارهای او خارج است ،لقاب
«جائر» میدهد و در شرایطی که عزلش موجب فتنه و گسترش هرجومارج نشاود ضارورت مای-
بخشااد ( کشاافی 12 - 12 / : 11 ،؛ فراتاای 11 - 11 : 11 ،؛ رحمانيااان 1 - 2 : 11 ،و
طباطباییفر .) 12 - 1 ، 1 - 11 ،11 -12 : 111 ،کشفی معتقد است در زمان غيبات یاا شااه
باید مجتهد یا مجتهد باید سلطان شود ،ولی ریاست او موقت است ،زیرا سياست واقعی در جامعاۀ
شيعيان منتهی به ریاست انسان کامل است که همان اماام غایاب (ع) اسات (فادایی.) 12 : 112 ،
کشفی با پيوند عدالت به خالفت یا جانشينی خداوند در زمين ،ساالطين را در مرحلاۀ نخسات از
خالفت قرار میدهد که توانسته قوای درونی خویش را به اعتدال برساند و مظهر صفت عدل الهای
بر زمين شدهاست .به نظر او ،سلطانی عادل است که در ارج نهادن باه طبقاات مختلاف اجتمااعی
اعتدال را رعایت کند؛ در تعيين رتبه ،شأن و مقام هریک از آنها به استعدادها ،تواناییها و خالقيات
آدميان توجه کند؛ در توزیع درآمد و دادن خدمات اجتمااعی ،تفااوتی مياان افاراد جامعاه نگاذارد
(فراتی 11 : 111 ،؛ طباطباییفر .)112 : 111 ،بدین ترتياب ،کشافی سالطان ماورد نظار خاود را
خليفۀ خداوند روی زمين میداند .در اصل در متون عرفانی ،خالفات خادای را کسای دارد کاه از
عالم صغير به عالم کبير برسد (فدایی .) 11 : 112 ،بااینوجود ،اگرچه کشافی سالطان را در رأس
خلفای الهی نشانده و او را «خليفۀ اعظم خداوند» میخواند اما مقام و مرتبۀ علما را برتر از آن می-
داند زیراکه سایر خالفتهای دیگر همگی از باب عمل هستند و مرتباۀ عمال بعاد از علام اسات
(کشفی 11 : 112 ،؛ موسوی و علمی.) 12 : 112 ،

مبانی جامعۀ مطلوب در اندیشۀ کشفی
کشفی جامعۀ مطلوب یا مدینۀ فاضلۀ خود را بر مبانی و مؤلفههایی استوار ساخته که وجود آنها در
استقرار و تمایزبخشی آن جامعه با جامعۀ غيرمطلوب یا رذیله کامالً ضروری است .از مهمترین این
مبانی که از اندیشۀ دینی نشئت گرفته شده« ،عقل»« ،عدالت» و «اخالق حسنه» است.
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عقلمحوری
جامعۀ مطلوب کشفی مبتنی بر محوریت عقل یا به تعبيری عقلمحور است« .عقل» اصطالحاً به -
استعداد یا موهبتی اطالق میگردد که نوع بشر را بهتميز دادن ،شناختن ،قاعدهمند ساختن و نقد
حقایق قادر میسازد .انسانها از این نظر ،موجودات عقالنی بهشمار میروند که میتوانند برای
اعتقادات ،اعمال ،احساسات و خواستههای خود دالیل عقلی و منطقی اقامه نمایند .البته گزینهها و
معتقدات افراد هم ممکن است با خواستههای عقلی منطبق باشد و هم ممکن است با آن منطبق
نباشد (نوذری .) 11 : 11 ،کشفی بهطور مفصّل به «خصلت عقل» و «آثار» آن در جامعه می-
پردازد ،زیرا عقل و شخص عاقل اهميت فراوانی برای او دارد .چرا که منجر بهسعادت جامعه می-
شود .وی «ده خصلت» را برای شخص عاقل قرار میدهد که با آنها شناخته میشود .اما ابتدا از
شخص جاهل میگوید و ویژگیهای او را چنين برمیشمرد :ستم نمودن به همنشين خود ،تعدی
به افراد پایينتر از خود ،بردگی نمودن در برابر افراد باالتر از خود ،دوری نمودن از فضيلتها،
سستی و دوری نمودن در امور خير ،بیپروا بودن نسبت به ضایع کردن و هدر دادن خيرات
(کشفی .)112 / : 11 ،کشفی در مباحث مربوط به عقل ،راهها و روشهای مختلفی را برای
تجلِّی و بروز عقل برمیشمارد که از نخستين آثار و عالئم آن «حلم» است .زیرا که هرکس
خصلت و فضيلت حلم را دارد جميع خصال و فضایل دیگر را نيز دارد و اعتماد و اعتباری به -
داشتن خصال دیگر بدون خصلت حلم نيست (همان .)111 :آنچه ضد و منافی حلم است «همان
طرف افراط و شدت اوست که او را غيظ و غضب گویند و طرف تفریط و خفت اوست که او را
بیحميتی و سستطبعی و جبن و بددلی گویند( ».همان .)1 1 :وی تحصيل نمودن فضيلت را به
از بين بردن غضب و رفع نمودن بددلی میداند و رفع غضب و بددلی را منوط به از بين بردن
اسباب و علل آنها دانسته که ده چيزند :عجب ،تکبر ،افتخار ،مراء ،لجاج ،مزاح ،استهزاء ،غدر،
ضميم و حریص بودن در فضول معيشت (همان) .وی این صفات را بهتفصيل شرح داده و سپس
راههایی را برای عالج جبن و بددلی و سبب آن که خوف است مطرح مینماید که در مجموع
راهکاری برای غلبه بر امور نفسانی بهدست میدهد (همان.)1 1 -111 :
دومين آثار و عالمات عقل «علم و دانش و فهم و بينش» است و بزرگترین نشانه و عالمتش
این است که در احادیث هرجا که تشبيه عقل را به سلطان کردهاند ،علم و فهم را خير ناميده و
وزیر آن دانستهاند و هر کجا که علم را به انسان ،که عالَم صغير است ،تشبيه کردهاند ،فهم و
دانش را بهمنزلۀ نفس و روح آن قرار دادهاند (همان )111 :و شرط حصول علم و واسطۀ کمال
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آن را حلم و تواضع قرار دادهاند (همان .)112 :کشفی منظور از طرح مسئلۀ علم را اینگونه بيان
میکند که «طریقۀ صناعت تهذیب اخالق و کسبکردن فضایل و کماالت نفسانيه و طبابت
روحانيه ،پيروی نمودن مضمون احادیث و کالم شارع است که قول و بيان خداوندی است و
اقتدا نمودن به طریق تربيتیافتن طبيعت است که فعل و صنعت خداوندی است( ».همان.)111 :
سومين اثر و نشانۀ عقل «خصلت و فضيلت رشد» است که ناشی و منشعب از خصلت و
فضيلت علم است« .چونکه عبارت است از صالح؛ یعنی رسيدن این کس در هر امری به حقِِّ
آن و به آنچه واقع آن است ،خواه از مقولۀ افعال و خواه از عقاید باشد( ».همان.)2 1 / :

اخالق حسنه
جامعۀ مطلوب کشفی مبتنی بر اخالق است و از نشانههای آن نيز تعالی اخالقی و بهعبارت بهتر
«اخالق حسنه» است .اخالق به بررسی ارزشهایی میپردازد که به چگونگی نگرش انسان به
فضائل و رذائل مربوط میشود .فضائل و چگونگی آراسته شدن به آنها و رذائل و راههای
معالجۀ آنها .اینگونه ارزشهای اخالقی بر نوع رفتارهای انسان تأثير میگذارد .از نظر برخی
جامعهشناسان ،جامعه گروهی از افراد که آن را تشکيل میدهند و مکانی که در آن جایگير
میشوند نيست .جامعه پيش از هر چيز مجموعهای از اندیشهها ،جزمها و انواع احساسات است
که از طریق فرد تحقق مییابند .از ميان این اندیشهها ،آرمان اخالقی ،که علت بنيادین هستی
جامعه است ،در مقام نخست قرار دارد (جاللیمقدم .)11 : 111 ،اخالق از دین به وجود آمده
است .اخالق اگر از دین هيچچيز در خود نداشته باشد ،دیگر اخالق نخواهد بود (همان.) 11 :
بدون اخالق اجتماعی ،اجتماعات نابود میگردند و بدون اخالق فردی بقای اجتماع ارزشی
ندارد .بنابراین برای دنيای خوب اخالق اجتماعی و فردی متساویاً الزماند (راسل.)1 : 212 ،
در سنِّت فلسفی قدیم ،اخالق مقدمۀ سياست یا سياستمدن تابعی از اخالق است و حکيم
یا فيلسوف با رهيافتی اخالقی به سياست ،تالش میکند با پند و اندرز ،آن حوزه را سالم نگاه
دارد .درواقع سياست همان تدبير در اجتماعات است که ضمن ترغيب و موعظه ،انسان را برای
تدبير منزل آماده میکند و او را به سعادت معيشت و معاد رهنمون مینماید (کشفی/ : 11 ،
 .) 2کشفی رابطۀ ميان انسان و اخالق را با این مثال بيان میکند که همانطور که برای جثۀ
انسان که قالب و ظاهر اوست صورت و هيئتی است که او را خلق مینامند ،برای نفس انسان نيز
که قلب و باطن اوست ،صورت و هيئتی است که او را خلق مینامند (همان .)122 :همانگونه
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که خداوند برای جثۀ انسان تناسبی درنظر گرفتهاست که به خير و سعادت دست یابد ،همچنان
برای نفس او که اصل انسان است «هيئت و کيفيت معتدل نفس» را قرارداده که اخالق حسنه
گفته میشود .وی قصد دارد به این هدف دست یابد که رسيدن انسان به شرافت و برتری-
ورزیدن بر سایر مخلوقات ،به اخالق حسنه و فضایل نفسانيۀ او بستگی دارد و اخالق حسنه
خود نشئت گرفته از آثار عقل در انسان است (همان .)121 :بدینترتيب ،وی اشرف مخلوق
بودن انسان را به دارا بودن اخالق حسنه و فضایل نفسانی مربوط میداند و اینکه علم تهذیب
اخالق و تزکيۀ نفس از آثار و عالمات وجود عقل در علم و عمل است که مقدمه و وسيلۀ
رسيدن انسان بهمرتبۀ اشرفيت اوست (همان .)121 :کشفی این مقدمات را برای رسيدن انسانها
بهاخالق حسنه الزم میداند و به این نتيجه دست مییابد که «حيات و زندگانی و کمال و
سعادت نفس انسانی و شرف و فضيلت و عزت و مفاخرت بنی نوع انسانی به وجود عقل و به
کمال عقل اوست» که دليل بودن او و کمال او تحقق آثار و نشانههای عقل در باطن و ظاهر
نفس او است و این همان اخالق حسنه است که موجب بروز رفتارهای نيک و پسندیده در وی
میشود .اما اگر چنين نشانههایی در فرد بروز نيافت ،عبادات و اعمال صالح بدون اخالق و
فضایل نفسانی ،رفتار حقيقی و درخور اعتنا نيست و «موجب کمال و فضيلت و شرافت و قرب
خداوند و کرامت» آن فرد نمیشوند (همان .)11 :درنهایت ،کشفی رسيدن انسان به «کمال و
نجات و فوز و سعادت» را در این خصایل میداند :دوری کردن از غفلتها و فرو رفتن در
شهوات ،به یاد خود و خدای خود بودن ،تفکرنمودن در احوال و مال و منصب خود و در
آفرینش و قدرت و حکم و احسان و نعمتهای خداوند و امثال اینها ،مشغول به شغل و به شأن
و به تکليف خود شدن و از غير خود و خدا اعراض نمودن (همان.)211 / :
عدالت
عدالت مفهومی اخالقی است و از مفاهيمی است که بشر در حيات طبيعی خود به درک و فهم
آن نياز داشته و ضرورت آن را در زندگی خود احساس کردهاست .عدالت به معنای مساوات
است و رعایت مساوات در اموری که زندگی فرد با آنها مرتبط است .اجرای عدالت در جامعه
به ایجاد رابطۀ جمعی و ایجاد همبستگی و همکاری با همنوعان تکيه دارد تا سرانجام به –
رابطهای برسد که دور از هرگونه رابطۀ ظالمانه باشد و درنهایت به رفع نيازهای مادی و معنوی
هر فرد و همنوعان بينجامد .عدالت مهمترین فضيلتی است که در جامعۀ مطلوب کشفی بهچشم
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میخورد .کشفی با برابر دانستن عدالت با مساوات و مساوات با وحدت ،تصوری منطقی بين
عدالت و وحدت برقرار ساخته و بدینصورت عدالت را یک مفهوم واحد حقيقی میداند و
عدالت به معنای واحدیت است و توحيد نيز از صفات ذات باریتعالی است .مفهومی که کشفی
از عدالت ارائه میدهد به گونهای تنظيم یافته که شاخصههای آن به تمام موضوعات و چهرههای
هستی که زیر حاکميت عدل قرار دارد گسترش مییابد و براساس همين اصل عدالت ،کشفی
مسائل سياسی ،اقتصادی و فردی را مورد تحليل قرار میدهد (کشفی1 -1 : 112 ،؛
طباطباییفر .)111 : 111 ،او معتقد به عدالت عرفی است ،شرط عدالت پرهيز از افراط و تفریط
و رعایت مساوات است و موضوعيت آن تحقق عدل در «جماعت» است .اجرای عدل ربطی با
دینداری ندارد .چنانکه «شخص کافر اگر عادل باشد جایش در بهشت است» و «سلطنت باقی
میماند با عدالت هرچند با کفر باشد ،و باقی نمیماند با ظلم هرچند که با ایمان باشد ».چون
حکمران عادل محبوب خداست به دوزخ نمیرود ،خواه کافر باشد یا از ایمانيان (کشفی: 112 ،
22؛ آدميت و ناطق.)11 : 122 ،
کشفی براساس تفکر ارسطویی ،عدل و عدالت را به معنی راستی ،درستی ،اجتنابنمودن از
قبيح و کجی و دوری از افراط و تفریط تعریف میکند .بهعبارتدیگر ،مثل و مساویبودن و
همسانداشتن هرچيزی است .یعنی در هيچطرف آن افراط و تفریط و زیاده و نقصان نباشد
(کشفی .)1 : 112 ،محل کاربرد عدل و عدالت را در جایی میداند که دو یا بيشتر و مشترک
مابين جمعی باشد و هرکجا که جمعيت بيشتر است ،لزوم و وجوب عدل و عدالت در آنجا
بيشتر و شدیدتر است (همان .)1 :کشفی معتقد است که انسان به علت جایگاه ویژهای که در
نظام آفرینش دارد میتواند با تعدیل تمایالت و رفتارهای خویش جانشين خداوند در وصف
عدالت باشد .وی سپس چهار صفت حکمت ،سخاوت ،شجاعت و عفت را مبدأ و مرجع
عدالت و حدِّوسط دیگر صفات میداند (همان .)11 :وی بقا و آبادی سرزمينها را در رابطۀ
متقابل اطاعتنمودن رعيت و مردم به سلطان خود میداند و معتقد است رابطۀ بقا و مدت
اطاعت نمودن رعایا از سلطان به اندازۀ تفاوت عدالت و تدبيرفرمایی و مرحمتگستری سلطان
است (کشفی .)111 / : 11 ،او نظام و صالح مردم را در دوران مختلف در آن میبيند که هر
کدام از انسانها در جایگاهی که قرار دارند به وظيفۀ خود عمل نمایند .عالم به علم خود عمل
کند ،سلطان عدالت را رعایت کند ،ثروتمندان به فقرا کمک نمایند ،فقير تملقورزی نکند ،رعيت
از سلطان خویش اطاعت نماید ،جاهل از عالم پيروی نماید .وی هرکدام از این انسانها را در
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صورت عدم انجام وظيفه به ترتيب به شيطان ،فرعون ،قارون ،سگ ،حشرات موذی ،و
چهارپایان تشبيه نموده است (همان.) 11 / :

لزوم تعامل فرد و جامعه
برای کشفی در جامعۀ مطلوبی که طراحی کرده رابطۀ اجتماعی مردم دارای اهميت است .مبنای
استدالل کشفی در ضرور ت تعامل اجتماعی انسان و زندگی اجتماعی وی آن است که انسان را
موجودی اجتماعی میداند .انسانها هنگامی که در قالب جامعه متشکل شدهاند بهتبع دارای
زندگی اجتماعی هستند و نسبت به یکدیگر وظایفی نيز دارند که قادر باشند زندگی جمعی خود
را سپری کنند و در این اجتماع به اهداف خویش دست یابند ،پس باید آدابی را در زندگی
اجتماعی رعایت نمایند .کشفی انسانها را ناگزیر از روابط اجتماعی محيط خارج از منزل
میداند .هرچند که اصناف از اهل و ارکان منزل نيستند و سلوک با آنها از جملۀ تدبير منزل و
سلوک با اهل منزل نيست ،ولی چون انسان را مدنیبالطبع میداند ،تحققیافتن منزل بدون مدینه
نيست و مدبّر و صاحب منزل در معاشرت نمودن با اهل مدینه ناچار است (کشفی/ : 11 ،
 .)121-111وی توصيههای فراوانی برای برقراری رابطهای مناسب بين آحاد جامعه دارد که با
حُسنمعاشرت با یکدیگر برخورد داشتهباشند ،ازجمله رعایت حال همسایه و عدم اذیتوآزار
نسبت به آنها ،دستگيری از ضعيفان و نيازمندان ،مقابله با «بدطبعان و فتنهجویان» ،تعظيم ننمودن
افراد به طمع دنيای آنان ،بدون اذن و رخصت داخل منزل کسی نشدن ،داشتن عفو و گذشت،
عدم اعتماد بیجا به افراد ،در نظر داشتن حق و باطل در رابطه با مردم ،و رعایت احترام نسبت
به بزرگتر و کوچکتر (همان.)121-12 :
توصيههای کشفی در تحفهالملوک ،در ذیل فصلی با عنوان «تحوالت اجتماعی ،فلسفۀ نزول
بالیا و وصف جامعۀ دینی عصر جهل» به ارتباط انسانها با خداوند و ارتباط مردمان با یکدیگر
میپردازد .در ابتدای تحفه روی سخن با «اکابر و بزرگان» است ،که تغيير حاالت مردم ابتدا از
آنان ناشی میشود .زمانی که بزرگان از شيوه و طریقۀ خود خارج شوند و شيوۀ فساد درپيش
گيرند ،سایر مردم بهتبعيت «النِّاس علی دین ملوکهم» از طریقۀ حق بيرون میروند .در چنين
وضعيتی ،بزرگان که خود آلوده شدهاند از آن قدرت روحانی برخوردار نيستند که مردم را منع
کنند و راهی ندارند که به توجيه رفتار آنها بپردازند چون که خود نيز مقصّر میباشند .بنابراین
«حاالت همگی ،منقلب بهفساد و کدورت و ظلمت میگردد و عالجپذیر نيست( ».همان/ :
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 .) 11 - 12کشفی توصيهها را با مزیّن ساختن به آیات قرآن و احادیث بيان مینماید و بيشتر
به مواردی که سالمت اخالقی و اجتماعی فرد و جامعه را تأمين میکند ،توصيه مینماید؛ مانند
صلۀ رحم ،پرداخت خمس و زکات ،ردّ مظالم ،شکرگذاری به نعمات خداوند و عدم شکایت و
استخفاف نعمتها ،نياشاميدن مشروب ،انجام ندادن بازی قمار ،عدم استهزا مردم و بيان نکردن
عيوب آنان ،همنشينی نکردن با اهلشک ،اعانت به مظلومان ،برپایی امربهمعروف و نهیازمنکر،
عدم آشکارنمودن فسق و فجور و فرمانبرداری از اشرار ،دروغ نگفتن ،نااميدنشدن از رحمت
خداوند و اعتماد بر او ،احترام به والدین ،عدم اسراف ،انجام ندادن گناهانی مانند بخلنمودن بر
اهل و عيال و اوالد و اقارب و بدخلقی و کمصبری و بیطاقتیکردن و کسالتنمودن در طاعات
و خيرات و اهل دیناهلل را خوارنکردن و ذليلنشمردن آن ،داشتن ورع و تقوا در امر دین ،عدم
حرص بر کسبنمودن و جمعکردن اموال و مفاسدی که مکافات آن باعث هالک میشود.
اصالح ارتباط مابين مسلمانان برای کشفی مهم است و مراجعهنمودن در هر زمانی به عرف
اهل آن زمان را در حد ضرورت عيب نمیداند ،اما باید که آن کس اصالح مابين مسلمانان را به
هر نحو که ممکن و مقدور او باشد انجام دهد ،حتی اگر مجبور به دروغگفتن باشد (همان/ :
 .)121او در ارتباط با مصاحبت با عامۀ مردم توصيه میکند تا ممکن است آشنایی و معروفيت
را تقليل نماید «چون که بسياری آشنایان موجب بسياری حقوق و بیشماری اذیت است»
(همان.)122 :

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
میشود ،تأکيد نمودهاست .وی متأثر از دیدگاه اسالمی و ایرانی دربارۀ نظام خانواده از یکسو،
بهبنيان و استواری خانواده میاندیشد و از سوی دیگر ،قالب پدرساالری را میخواهد تثبيت و
اجرا نماید .وی برای زنان هيچگونه حقوقی قائل نشدهاست و آنچه که بيان میکند ناشی از
حاکميت مرد در خانواده و بر زندگی زن است .شرایطی را برای انتخاب زن در زندگی قرار می-
دهد که از «اهل عقل و عليين یعنی مسلمه و مؤمنه باشد تا آن که موافقت و مناسبت ذاتی با این
کس داشتهباشد و محل سکون و قرار و اعتماد نفس این کس بر او بشود و معاونت و معاشرت
فیمابين ممکن باشد( ».کشفی .)111/ : 11 ،پس از آنکه «زنداری» را اختيار نمود باید از
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«امر سياست و تدبير امر زن» غافل نشود و به آداب عقالنی او را در مصالح خود نگاهداری
نماید و باید مرد کماالتی را که در مردان مطلوب است از قبيل اکتساب نمودن «علوم و معارف
و حقایق و کتابت و بالغت و اشتغالیافتن به عبادات و ریاضات و مجاهدات و امثال آنها ،که
شيوۀ مردان است نه زنان ،از زن نخواهد و او را در تحصيل آنها مشغول ندارد( ».همان.)11 :
احترام به والدین برای وی اهميت دارد ،حق والدین بر فرزند را مانند حقی که از سوی
خداوند بر بندگان است میداند .هرآنچه از «انقياد ،تعظيم و تسليم و صبر و رضا و طاعت و
شکر بر نعمت و اجتناب از ترک حقوق و از معصيت و از کفران نعمت و طلب و تحصيل
نمودن رضای او» بر بندگان است از جانب فرزندان بر والدین نيز باید باشد (همان .)111 :از
دیدگاه کشفی «ولیّ و مدّبر و اوّلی طفل» پدر است نه مادر (همان:

 .)1اما حضانت و تربيت

کودک (دختر یا پسر) بهمدت هفتسال با مادر است ،پس از آن بهعهدۀ پدر است .به این جهت
که تربيت کودک در هفتسال و تأدیب او در هفتسال است و تأدیب شأن پدر و تربيت شغل
مادر است (همان.)1 1 :
کشفی تربيت اصلی کودکان را بر دور نمودن و اجتناب آنها از همنشين و همصحبت بد
میداند .چونکه مجالست و مصاحبت تأثير شدیدی بر شخصيت انسان میگذارد و مخصوصاً
«طبيعت اطفال» ،زیراکه «ساده و خالی از جميع خصال» هستند ،پس به کوچکترین مصاحبتی
متأثر میشوند و «خصلت مجالس و مصاحب» را قبول و کسب میکنند (همان .)1 1 :از نظر
وی ،برای اینکه کودک برای حضور در جامعه آماده شود ،باید معلم او را شخصی «فهيم و عاقل
و زیرک و از همهجا آگاه و خوشزبان و باهيبت و وقار و دیانتدار و عادل و نصيح و
خيرخواه» انتخاب کنند و او را در احترام به معلم خود تحریض و ترغيب نمایند (همان.)111 :
معلم نيز که درحقيقت تربيت روح میدهد و فرد را به امر آخرت و کمال نفس و صالح دین
ارشاد میکند ،حق او بهمراتب از حق پدر و مادر بيشتر و مقدمتر است (همان.)111 :
وی توصيه کرده که کودک را برای شغل آیندهاش ترغيب کنند که به کسب و شغلی که
طيّب و حالل و الیق و مناسب اوست مشغول شود و لزومی ندارد شغل و پيشۀ پدر و نزدیکان
او باشد ،چونکه در استعداد و قابليت افراد ،بلکه تمام موجودات ،اختالف وجود دارد و با
وجود عدم استعداد طفل برای یک نوع از مشاغل و حرف و صنایع ،مشغولساختن او در آن
بیثمر و موجب تضييع عمر اوست .پس باید که استعداد او را مالحظه نمایند و به هر شغلی که
ميل و استعداد دارد او را مشغول دارند و سعی کنند تا هر شغلی که به آن مشغول میشود به-
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سرحد کمال برساند .سرانجام ،کشفی تأکيد میورزد که غایت و هدف از تربيت کودکان ،همانند
امور معيشت و منزلداری و دیگر امور ،باید از جهت ثمرۀ امر آخرت و برآورده کردن کمال
نفس و دین و رضای خدا باشد «نه اینکه از روی هوای نفس و ميل طبيعت و تفاخر و عصبيّت»
و سایر امور و نيّاتی باشد که دنيوی و از عالم حيوانات است و هيچگونه ربطی بهعالم انسانيت
و آثار عقل ندارد (همان .)111 :این مباحث را خواجه نصيرالدین طوسی نيز در اخالق ناصری با
عنوان سياست و تدبير اهل ،اوالد ،حقوق والدین مطرح کرده ( ) 22 - 11 : 111که بهنظر
میرسد کشفی از وی الگوبرداری کردهاست.

حرفهها و پیشهها
کشفی به هفت طایفه یا طبقه در جامعۀ انسانی اشاره کرده که هریک را خداوند برای انجام
عملی جانشين کردهاست و اطاعت آنها از خداوند و عدالت هرکدام منوط به آگاهی از طبقه و
وظيفۀ خود و انجام درست آن است .این طوایف عبارتاند از :سالطين ،وزرا ،ارباب قلم و
عالمان ،صاحبان سرمایه ،زارعان ،تاجران و صنعتگران (کشفی .)11 : 112 ،کشفی حرفهها و
صنعتهای گوناگون را برای جامعه الزم میداند و توصيههایی به آنها برای حضور در جامعه
دارد و اینکه مردم همگی محتاج به این نوع از حرفهها و صنعتها هستند و همگی نمیتوانند
که مشغول به آنها بشوند .توصيههای وی به ارباب حرَف برای اینکه کسب آنها حالل و طيّب
باشد از این قرار است :پيشه ساختن تقوا ،محفوظ داشتن کسب از حرام و شبهه ،پرهيز از
کمفروشی و زیادهستانی ،معيوب و ناتمام نگذاشتن کار ،رعایت عدالت و انصاف در حق
مشتریان ،پرهيز از غلِّوغش و دروغگفتن و قسمخوردن (همان .) 11 :کشفی با اینکه پذیرفته
است که تجار باید در خدمت مردم باشند ،اما توصيه نموده که هدف را باید در رضای خداوند
قرار دهند (همان ) 1 :زیرا تجارتی که به نيت بندگی و خالفت از خداوند و برای توشه-
اندوزی سفر آخرت و جلب رضای خداوند باشد نشانۀ صدق و راستی آن است .اما تجارتی که
مانع و مزاحم طاعات دیگر بشود و تاجر به سبب آن تجارت ،مرتکب حرامی از محرمات گردد
یا واجبی از واجبات را ترک کند ،این تجارت از برای آخرت و رضای خدا و اطاعت او نبوده،
بلکه برای دنيا بودهاست (همان.) 1 :
وی آداب و شرایطی را نيز برای دهقان در جامعۀ کشاورزی قرار میدهد ،از این قرار:
 .مغرور نشدن و دل نبستن به امالک و اموال خویش؛  .عاریه دانستن هرآنچه در ید و
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تصرف خود دارد و مربوطدانستن ملک و مال خود به خداوند؛  .1دلبسته نبودن به جمعکردن و
ذخيرهنمودن مال و ثروت؛  .1عجب و تکِّبر نورزیدن؛  .2بهچشم حقارت به فلِّاح ،شاگرد ،مزدور
خود و درویشان ننگریستن و توجهداشتن به اینکه او مشغول تأمين رزق بندگان خداوند است و
در این امر شکر خدای را بهجای آورد؛  .2کامل پرداختکردن مزد فلِّاح و شاگرد و کوتاهی
نکردن در امربهمعروف و نهیازمنکر در حق آنان؛  .1عدم تصرف در آب و زمين دیگران؛
 .1ظلم نکردن به سایرین؛  .1بهجای آوردن اوامر و نواهی خداوند در امور دیگر (همان.) 11 :
کشفی برای اینکه مردم را بهحضور در اجتماع و انجام اعمال خير در جامعه ترغيب نماید،
معصومين را از انبيا و اوليا ،خصوصاً ائمۀ هدی(ع) ،مثال میآورد که اشتغال ایشان به کسب،
زراعت ،تجارت ،اطعام مردم و رسيدگی به یتيمان و بیکسان و بيوهزنان و اهتمام به اموری که
به امر تربيت و معيشت و دین و مبدأ و معاد مردم و آبادی زمين و امنيت بندگان خدا و عمران
سرزمينها مربوط بودهاست ،بيشتر از اشتغال ایشان به نماز و روزه بودهاست (همان.)12 :

نتیجهگیری
سيدجعفر دارابی کشفی از علما و فقهای اصولی دوران قاجار است که در کتابهای
تحفهالملوک و ميزانالملوک سعی در تحکيم حکومت بر جامعه را دارد .این کتابها در رابطه با
اندیشۀ سياسی وی و چگونگی حکومت سلطان بر مردم و وظيفۀ مردم در برابر سلطان است .اما
پيش از پرداختن به اندیشۀ سياسیاش ،چگونگی جامعه را توصيف میکند و درواقع میتوان
گفت اندیشۀ اجتماعی وی مقدم بر اندیشۀ سياسی اوست و کتابها بهصورت اندرزنامه هستند
که به زندگی فردی و اجتماعی ،تعليم اخالقی و دینی میپردازند .نخست کتاب تحفهالملوک ،که
بيشتر به این مقوله پرداختهاست ،تأليف یافته و سپس کتاب ميزانالملوک نگارش شدهاست که
عالوهبر اندیشۀ سياسیاش ،منسجمتر به امر اجتماعات پرداختهاست .کشفی ابتدا عقل را مبنا و
پایهای برای اجتماع قرار دادهاست و برای اینکه اخالق و اعمال نفسانی فردی شکل بگيرد
توصيفاتی را در چارچوب عقل و اثرات آن و مفهوم عدالت بيان میکند و آن را مبنای
شکلگيری جامعه قرار میدهد که جامعه هم در قالب سياستمُدن و سياست منزل قابل تعریف
است .هدف کشفی در توصيف آداب اجتماع و رعایت و بهکارگيری آن ،دستیابی به «مدینۀ
فاضله» است که باید از «مدینۀ جاهله» متمایز شود و غایت اندیشۀ اجتماعی وی ،رستگاری و
سعادت اُخروی انسان است که با مدینۀ فاضله دستیابی به آن آسانتر میگردد .بنابراین از

 011فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال هفتم ،شماره اول ،بهار و تابستان 0936

ویژگی های جامعۀ مطلوب کشفی حاکميت شریعت الهی و دستورات اسالمی ،وجود قدرت
حاکمه ،تحقق نظم اجتماعی و مقابله با هرجومرج ،برقراری امنيت ،تربيت انسانهای سعادتمند،
تجلی اخالق حسنه ،گسترش عدالت ،ظهور وحدت جمعی و تعامل اجتماعی است .الگوی
کشفی در طراحی جامعۀ مطلوب خود همان الگوی اندیشهگران سلف ،بهویژه فارابی و تاحدی
نصيرالدین طوسی ،است و بر سياق آنها قصد اصالح جامعه معاصر خویش را داشتهاست.
روزگاری که کشفی در آن بهسر میبرد ،دوران روی کار آمدن و تثبيت حکومت قاجاریه،
آشوبهای ناشی از آن ،جنگهای ایران و روس ،تهاجم و ورود بيگانگان بهکشور ،بيماریها و
قحطیها ،ایجاد فرقههای شيخيه و بابيه بود که زمينههای اجتماعی شکلگيری این فرقهها در
عوامل سياسی نهفته بود .همۀ این عوامل باعث میشوند که سطح اخالق جامعه تنزل یابد و
کشفی با طرح اندیشههای اجتماعیاش در قالب اندیشۀ سياسی و دستیابی جامعه بهمدینۀ
فاضله ،قصد دارد مردم و جامعه به سعادت و رستگاری اخروی برسند.
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 شکوهی ،ابوالفضل ( « ،) 11نگاهی دیگر به فلسفۀ سياسی سيدجعفر کشفی» ،فصلنامۀ علومسياسی،سال پنجم ،شمارۀ (پياپی ،) 1تابستان. 11 - 12 :
 طباطباییفر ،محسن ( ،) 111نظام سلطانی از دیدگاه اندیشۀ سياسی شيعه (دورۀ صفویه و قاجاریه)،تهران :نی.
 فارابی ،ابونصر محمد ( ،) 121سياست مدنيه ،ترجمه و تحشيۀ جعفر سجادی ،تهران :انجمن فلسفهایران.
 فدایی مهربانی ،مهدی (« ،) 112وجوه عرفانی در اندیشۀ سياسی کشفی» ،سياست ،دورۀ  ،12شمارۀ ،بهار. 11 - 1 :
 فراتی ،عبدالوهاب ( ،) 111اندیشههای سياسی سيدجعفر کشفی ،قم :دفتر تبليغات اسالمی. فراتی ،عبدالوهاب ( « ،) 11دولت آرمانی شيعه در اندیشۀ کشفی» ،شيعهشناسی ،سال اول ،شمارۀ1و ،1پایيز و زمستان. 11 - 21 :
 فرسار ،احمد ( ،) 111جامعهشناسی ،اصول و مبانی و نظریهپردازان ،تهران :اوحدی. کریپندورف ،کلوس ( ،) 111تحليل محتوا :مبانی روششناسی ،ترجمۀ هوشنگ نایبی ،تهران :نی ،چ.2 کشفی ،سيدجعفر دارابی ( ،) 112ميزانالملوک و الطوایف صراط المستقيم فی سلوک الخالئف،تحقيق مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمی ،قم :دفتر تبليغات اسالمی ،حوزۀ علميه قم.
 کشفی ،سيدجعفر دارابی (  ،) 11تحفهالملوک ،گفتارهایی دربارهی حکمت سياسی ،ج و  ،تهيه وتحقيق  -مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمی ،پژوهشکدۀ اندیشۀ سياسی اسالم ،بهکوشش
عبدالوهاب فراتی ،قم :بوستان کتاب.
 گيدنز ،آنتونی ( ،) 111جامعهشناسی ،ترجمۀ منوچهر صبوری ،تهران :نی ،چ . مطهری ،مرتضی (  ،) 11جامعه و تاریخ ،تهران :صدرا. موسوی ،سارا و علمی نصيرآباد ،بهنام (« ،) 112رویکرد علماء به مشروعيت نهاد سلطنت ،مطالعهموردی؛ روزگار فتحعلی شاه» ،تاریخ و فرهنگ ،سال  ،11شمارۀ پياپی ،12بهار و تابستان:

-

. 1
 نصيرالدین طوسی ،محمدبن محمد ( ،) 111اخالق ناصری ،تصحيح عزیزاهلل عليزاده ،تهران :فردوس،چ.1

 نوذری ،حسينعلی (  ،) 11بازخوانی هابرماس (درآمدی بر آراء ،اندیشهها و نظریههای یورگنهابرماس) ،تهران :چشمه.
 -نيکگهر ،عبدالحسين ( ،) 121مبانی جامعهشناسی ،تهران :رایزن.

