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تدوین فلسفه سیاسی اسالمیوحکمت متعالیه 

5/7/87تاریخ تأیید:11/6/87تاریخ دریافت: 
*احمد واعظی

فلسفه سیاسی به عنوان دانشی مشـتمل بـر سـه ضـلع اصـلی (تحلیلـی، توصـیفی و        
شناسـی اسـالمی   هـا و انسـان  تجویزي) مجال آن را دارد که در چارچوب مبانی و ارزش

امکان ظهور دارد. حکمت متعالیه که » فلسفه سیاسی اسالمی«اي به نام ابد و مقولهتدوین ی
مرحله تکامل یافته سنت فلسفۀ اسالمی است و از زمان صدر المتألهین شیرازي تـا زمـان   
حاضر، امتداد دارد، به طور منقح، مشتمل بر عناصر محتوایی یـک فلسـفه سیاسـی جـامع     

اي، ایفاي نقش نماید. مقاله حاضـر،  یق تکوین چنین فلسفهتواند در طرنیست؛ هر چند می
ضمن تبیین مراد از فلسفه سیاسی و فلسفه سیاسی اسالمی بر آن است که جایگـاه واقعـی   

حکمت متعالیه را در تدوین فلسفه سیاسی اسالمی تا حدي روشن سازد.

انسـان  حکمت متعالیه، فلسفه سیاسـی، فلسـفه سیاسـی اسـالمی،    هاي کلیدي:واژه
شناسی فلسفی.

االسالم و المسلمین واعظی عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلومحجۀ*
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نقش حکمت متعالیه در تدوین فلسفه سیاسی اسالمی
شک پیروزي انقالب اسالمی ایران و تشکیل جمهـوري اسـالمی کـه از یـک سـو      بی
هاي دینی است دار حکومتی دینی و پاسداري از شریعت و همنوایی با اصول و ارزشداعیه

می و دموکراسی که در شکل متعـارف  و از طرف دیگر با مقولۀ جمهوریت، و حاکمیت مرد
آید، مایۀ رونـق و گرمـی بـازار مباحـث اندیشـه      اي مدرن است، کنار میکنونی آن پدیده

هاي فراوانی را به ارمغان آورده است. در روزگار مـا  ها و ابهامسیاسی گشته است و چالش
ه اندیشـه  که تفکر سیاسی سکوالر در سیماي، لیبرال دموکراسی، رویکـرد غالـب در حـوز   

ي دینی به طور رورزي سیاسی است، طرح ایدة حکومت دینی، آن هم در قالب مردم ساال
هـاي   کند. اگر چالشهاي نظري فراوانی را به سوي خود جلب میکارها و چالشنطبیعی ا

هاي فقهی با مقولۀ حکومت دینی و نظام سیاسی اسالم با تمسک به بحث» درون دینی«
نسبت به این نظریه سیاسـی،  » برون دینی«هاي ها و چالش، ابهامشودو کالمی چاره می

دار گردد. اگر فقه سیاسی، عهدهیقیناً با تنقیح یک فلسفه سیاسی جامع و قویم برطرف می
ترسیم ساختار و نحوة نظام سیاسی مورد نظر اسالم و اثبـات وجـه شـرعی و مشـروعیت     

تدوین و تنقیح فلسفه سیاسی متناسـب  دینی آن است، معقولیت و موجه بودن آن مرهون
با آن نظام سیاسی است. بنابراین، تأمل در محتواي فلسـفه سیاسـی اسـالمی بـه همـان      

اهمیت و ضرورت تأمل در محتواي فقه سیاسی اسالم است.
مقاله حاضر با تمرکز بر فلسفه سیاسی، بر آن است که نشان دهد حکمت متعالیـه بـه   

سنت فلسفی اسالمی چه انتظاراتی را در مقولـه تنقـیح فلسـفه    عنوان مرحلۀ تکامل یافتۀ 
برآورده خواهد کرد؟ به تعبیر دیگر آیا حکمت متعالیه مشتمل بـر عناصـر   یسیاسی اسالم

بنیادین و اساسی تدوین یک فلسفه سیاسی جامع و مورد نیاز در فضاي فرهنگ اسـالمی  
وجه سیاسی اندیشه فلسفی فیلسـوفان  عا کرد که بازخوانی توان ادباشد؟ آیا میمعاصر می

انجامد؟ وصول به پاسخی واقع بینانـه  حکمت متعالیه به تدوین فلسفه سیاسی اسالمی می
کند.به این پرسش، هدفی است که این مقاله تعقیب می

پیش از ورود به محور اصلی مقاله، الزم است مباحثی  مقدماتی ایضاح گردد که عمدة 
فه سیاسی، جایگاه آن در فضاي مطالعات آکادمیک بـه عنـوان   آن معطوف به ماهیت فلس

یک رشته و مراد از فلسفه سیاسی اسالمی است.
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فلسفه سیاسی به عنوان یک رشته آکادمیک
ایم، اما فلسفه سیاسی بـه عنـوان یـک    هاي دور، فیلسوفان سیاسی داشتهما از گذشته

حـوزة سیاسـت، نظیـر افالطـون،     رشته آکادمیک تاریخ درازي ندارد. اندیشـمندان بـزرگ  
آنـان فلسـفه   ۀاند؛ گرچه در زمانارسطو، فارابی، هابز و الك، همگی فیلسوف سیاسی بوده

توان گفـت فلسـفه سیاسـی بـه     اي رسمی و آکادمیک بدل نشده بود. میسیاسی به رشته
رسمی آکادمیک، سه دوران را از سر گذرانده است. دورة نخست در واقعۀعنوان یک رشت

به تاریخ اندیشه سیاسی اختصاص داشته است و تحت عنوان فلسفه سیاسی، تاریخ اندیشه 
م مقـارن بـا   دوران دو.شـده اسـت  فیلسوفان سیاسی و رهاورد فکـري آنـان بررسـی مـی    

مهري عام نسبت به فلسفه و غلبۀ پوزیتویسم به ویژه پوزیتویسم منطقی است. دورانـی  بی
١اي غیر علمی همراه است.فلسفه سیاسی به عنوان مشغلهطردکه به قول لئواشتراوس با

هـاي فلسـفی و   معنا تلقی کردن کاوشارزش و بیبر صدر نشستن تحقیقات تجربی و کم
موجب آن گردید که کار فلسفی به حوزة تحلیل مفاهیم فرو کاسته normativeهنجاري 

اح مفهومی واژگان و مفـاهیم  شود. از این رو فلسفه سیاسی در این دوران به تحلیل و ایض
کلیدي سیاست نظیر قدرت، حاکمیت، اقتدار، دولت، الزام سیاسی و ماننـد آن اکتفـا کـرد.    

گردد، فلسفه سیاسی را درگیر ایـن پرسـش   دوران سوم که به ربع أخیر قرن بیستم بر می
ته کند که جامعه سیاسی مطلوب واقعاً باید چـه سـیما و محتـوایی داشـ    کهن و اساسی می

باشد، یعنی همان پرسشی که فیلسوفان کالسیک سیاست را به خود مشغول کرده بود.
آورد کـه هـم مـا    فلسفه سیاسی در جلوة آکادمیک خـود، ایـن امکـان را فـراهم مـی     

بندي جامعی از محورهاي اصلی و کالن حـوزة فلسـفیدن سیاسـی داشـته باشـیم و      دسته
ر را در اختیـار گیـریم؛ هـر چنـد بـراي      فهرست ریز مباحث مطرح و موجود حول هر محو

فیلسوف سیاسی بودن، پرداختن به برخی از این محورها و فهرسـت بلنـد بـاالي مسـائل     
کافی است، یعنی چنین نیست که فیلسوفان سیاسی به طرح همه مسـائل و پـرداختن بـه    
د باشـند. ایـن اتفـاق در مـورد تطـابق فضـاي         همۀ محورهاي کالن فلسفه سیاسی مقیـ

هـا نیـز صـدق    هاي فلسفه با دغدغه و اشتغال فیلسـوفان آن شـاخه  میک دیگر شاخهآکاد
کند. چنین نیست که فیلسوفان اخالق تک به تک به همۀ مسائل مطروحه در فلسـفه  می

راي همه آنها مقالـه و کتـاب و تحقیـق    و باخالق به عنوان یک رشته آکادمیک بپردازند. 
عرضه کرده باشند.

موالً مسائل خاصی از حوزة فلسفه سیاسی را گزینش کـرده و بـر   فیلسوفان سیاسی مع
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پردازند، خواه مبحث عدالت باشد یا آزادي و یا دموکراسـی و حقـوق   محور آن به تأمل می
یک نگاه ساده به قلمرو پژوهش فیلسوفان سیاسی شناخته شدة معاصـر نظیـر   ي، شهروند

و فردریک هایک، شاهد روشن مدعاي ما برلین جان رالز، رابرت نوزیک، رابرت دال، آیزایا
است که قلمرو فلسفه سیاسی به عنوان یک رشته آکادمیک، بسی فراتر از مشغلۀ فلسـفی  

یک فیلسوف سیاسی است.
نکتۀ فوق در ترسیم نسبت حکمت متعالیه و رهـاورد سیاسـی فیلسـوفان مسـلمان بـا      

ع خـود بـه آن خـواهیم    فلسفه سیاسی اسالم و ابعاد آن راهگشا خواهـد بـود کـه در موقـ    
پرداخت.

چیستی فلسفه سیاسی
براي فلسفه سیاسی، تعاریف متنوعی ارائه شده است. براي نمونه، آدام سویفت، چنـین  

دارد.تحلیلی از ماهیت فلسفه سیاسی عرضه می
اي در خصوص یک موضوع خاص، یعنی سیاست فلسفه سیاسی، فلسفه

چگونه باید عمل کند، کـدام  است... فلسفه سیاسی، این است که حکومت،
اصول اخالقی باید بر شیوة رفتار آن یا شهروندانش حکمفرما باشد و بایـد  
در پی ایجاد چه نوع نظم سیاسی باشد. همان طور کـه ایـن بایـدها نشـان     

اي از فلسفه اخالق است که به موجه سـازي  دهند، فلسفه سیاسی، شاخهمی
٢مند است.قهو به این که حکومت چه باید بکند، عال

تعریف فوق به جنبۀ هنجاري و ارزشی و دستوري فلسفه سیاسی متمرکز شـده اسـت؛   
حال آن که برخی تعاریف دیگر به ابعاد توصیفی و معرفتی فلسفه سیاسی، توجه بیشـتري  

کنم:دهند. براي نمونه به دو مورد از این گونه تعاریف اشاره مینشان می
ها است که بـا  چیستی و ماهیت پدیدهفلسفه سیاسی بحث در خصوص 

هـاي هسـتی شـناختی و معرفـت شـناختی صـورت       اتکاء به مبانی و بنیان
٣پذیرد.می

٤فلسفه سیاسی، کوششی است براي فهم ماهیت امور سیاسی.

نگارنده بر آن است که فلسفه سیاسی، سه ضلع اصلی دارد: ضلع نخسـت آن، تحلیـل   
، دولت، اقتدار، حاکمیت و مانند آن است همان طور مفاهیم کلیدي سیاست از قبیل قدرت
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اي محدود در قرن بیستم بـه عنـوان یگانـه مشـغلۀ متصـور از      که قبالً اشاره شد در برهه
فلسـفه  » توصـیفی «توان آن را جانـب  شد. ضلع دوم آن که میفلسفه سیاسی قلمداد می

ی، سـرّ تکـوین جامعـۀ    سیاسی نامید به مباحثی نظیر تحلیل ماهیت دولت و جامعه سیاسـ 
سیاسی، سرشت آدمی و نسبت میان فرد و اجتماع، منشأ حقوق سیاسی و اساسـی آدمـی،   
موضوعه یا طبیعی بودن حقوق بشر، مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی، سرّ التزام به الزامـات  

پردازد. یـک فیلسـوف سیاسـی در ایـن قسـم مباحـث در حقیقـت        سیاسی و مانند آن می
هایی معرفت بخش در این موارد ارائه گزارهبجوید و ها راي این پرسشخواهد پاسخی بمی

هـایی سیاسـی اسـت، امـا در دایـرة      ها گرچـه در اکثـر مـوارد، پرسـش    نماید. این پرسش
گوید، نه پرسـش از  را پاسخ می» هاهست«زند و پرسش از هاي غیر مقدور دور میهستی

بیعی است کـه در ایـن تـالش توصـیفی و     هاي مقدورند. طکه هستی» ها و نبایدهاباید«
هاي هستی شناختی و معرفت شناختی خود تکیه معرفت بخش، فیلسوف سیاسی بر بنیان

کند و وام دار دستگاه معرفتی و هستی شناختی خویش است.می
دار مباحـث  ترین بخش فلسفه سیاسـی اسـت، عهـده   ضلع سوم که به اعتقاد من مهم

یاست است. این ضلع که مشتمل بر تالش براي تشـخیص  هنجاري و ارزشی مربوط به س
وجوي پاسخ به ایـن  نظام سیاسی مطلوب و نحوة موجه کردن آن است، در واقع در جست

پرسش است که جامعه انسانی واقعاً باید به چه شکلی باشد و مناسبات سیاسی باید چگونه 
، مباحثی نظیر مدل مطلوب سامان یابد تا وضع مطلوب حیات اجتماعی حاصل آید. بنابراین

این فضایل، حیطۀ اختیـارات  ینظام سیاسی، فضایل جامعه سیاسی و سلسله مراتب احتمال
هـا و حقـوق فـردي، نسـبت     دولت، عدالت اجتماعی و اصول عدالت توزیعی، قلمرو آزادي

میان اخالق و سیاست (حوزة نفوذ اخالق در سیاست) غایات جامعه سیاسی و نحوة ارضاء 
دهد.فلسفه سیاسی را تشکیل میnormativeسازي آنها جانب هنجاري و تجویزي و به

هـاي  کشد، امـا چنـین نیسـت کـه فلسـفه     فلسفه سیاسی گرچه نام فلسفه را یدك می
سیاسی شناخته شده و متعارف تماماً دانشی برهانی و عقالنی محض باشند. به تعبیر دیگر، 

ل، گویاي این واقعیت است که فلسفه سیاسـی بـه   تاریخ فلسفه سیاسی از گذشته تا به حا
لحاظ روش شناختی، منحصراً بر روش استنتاج عقلی و اقامۀ قیاسات برهانی یقینی متکی 

هاي فراوانی وجود دارد کـه فیلسـوفان سیاسـی در    نبوده است، بلکه کامالً برعکس، نمونه
اند. ایـن امـر در   طفره رفتهتأیید مدعیات خویش صراحتاً از اقامه استدالل عقلی و برهانی 

هاي سیاسی معاصر و شکل گرفته در دوران مدرن، نمود و ظهور بیشتري دارد.فلسفه
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کنـد کـه محتـواي    خویش به صراحت تأکیـد مـی  » عدالتنظریه«جان رالز در کتاب 
آورد و از روش استنتاج عقلـی سـود   اصول عدالت را از روش قرار داد گرایانه به دست می

» دولـت سـتیزي  «و فیلسوف سیاسی مشهور معاصر رابرت نوزیـک در کتـاب   ٥.جویدنمی
خود را بر پایۀ پذیرش libertarianismدولت و مدینه فاضلۀ فلسفه سیاسی اختیارگرایانه

سه حق اصلی، یعنی مالکیت خصوصی، حق حیات و حق آزادي به عنوان سه حق انسانی 
ند و در پاراگراف اول کتاب بر خدشه ناپذیري کغیر قابل خدشه و تضییع ناپذیر استوار می

کند؛ بی آن که در سرتاسر کتاب، برهان و اسـتداللی بـر وجـود ایـن     این حقوق تأکید می
حقوق و منشأ اعتبار آنها اقامه کرده باشد.

مراد از فلسفه سیاسی اسالمی
رامـون  پس از تعیین مراد از فلسفه سیاسی و اضالع درونی آن الزم است توضیحی پی

ارائه گردد؛ زیرا مقاله حاضر بر این فرض بنا شده است » فلسفه سیاسی اسالمی«اصطالح 
تواند در خدمت تنقیح فلسفه سیاسی اسالمی قرار گیرد.که حکمت متعالیه می

هـاي  از جهـات و آمـوزه  ارواقعیت این است که اسالم به عنوان دینی که هم برخـورد 
باطات وجودي او است و هـم مشـتمل بـر ارائـه نظـام      معرفت بخش راجع به انسان و ارت

یات فردي و اجتماعی اسـت، ظرفیـت   اري دربارة زندگی مطلوب آدمی در حارزشی و هنج
آن را دارد که در دو ضلع از اضالع سه گانه فلسفه سیاسی، حضوري پررنگ و سرنوشـت  

اسالم، مشتمل بر ساز داشته باشد. فلسفه سیاسی اسالمی بر این مبنا استوار شده است که
هـاي جانـب   توان از آنها دست کم و در پاسخ یابی به برخی پرسـش تعالیمی است که می

توصیفی فلسفه سیاسی و نیز ترسیم حیات سیاسـی اجتمـاعی مطلـوب (جانـب هنجـاري      
سود جست. التزام به اسالم و حرکت در افقی که ایـن دیـن بـراي حیـات     )فلسفه سیاسی

کند به مدد معارفی کـه راجـع بـه    میز فردي و اجتماعی ترسیم میتکامل یافته و سعادت آ
زند که در نماید، فضایی از تفکر فلسفی، اخالقی و سیاسی را رقم میآدم و عالم عرضه می

هاي سیاسی حال و گذشـته واصـل   اي سیاسی متفاوت با فلسفهتوان به فلسفهضا میفآن 
ل، دو منبع اصـلی تنقـیح فلسـفه سیاسـی     نقل معتبر، یعنی کتاب و سنت در کنار عق.شد

دهند.اسالمی را تشکیل می
رو شده روبهیهایبا مخالفت٦البته ایدة امکان تأسیس فلسفه سیاسی اسالم یا اسالمی

انـد. منکـرین امکـان فلسـفه سیاسـی اسـالمی       است و برخی امکان آن را زیر سؤال برده
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شوند.معموالً به یکی از سه دلیل ذیل متمسک می
برخی برآنند که فلسفه سیاسی، دانشی عقلی و برهانی است؛ نظیر ریاضیات و همچنان 

اي به نام معنا است ریاضیات را به اسالمی و غیر اسالمی تقسیم کنیم، دانش عقلیکه بی
ـ توان به اسالمی و غیر اسـالمی تقسـیم کـرد. برخـی دیگـر      مینفلسفه سیاسی را نیز  ا ب

کنند که آن چه میسر است، فلسفه سیاسی مسلمین تأکید میتفکیک نهادن میان اسالم و
مسلمین است، اما وجهی براي انتساب فلسفه سیاسی به اسالم وجود ندارد. و گروه سـوم،  

شمارند و بـه علـت   ومات فلسفه سیاسی بر میقکسانی هستند که دیالوگ عقالنیت را از م
عقالنیت نبـوده اسـت؛ لـذا از دل آن    وگو واین که اسالم به عنوان یک دین، مروج گفت

گویی آید. گرچه توضیحات قبلی تا حدودي زمینه پاسخچیزي به نام فلسفه سیاسی بر نمی
گویی جامع بـه  ود تفصیلی در این بحث و پاسخربه این انکارها را فراهم آورده است، اما و

سازد.ادله آنان ما را از غرض اصلی نوشتار دور می

الیۀ موجود با فلسفۀ سیاسینسبت حکمت متع
پـردازم کـه آیـا حکمـت متعالیـه      پس از ذکر مباحث مقدماتی به بررسی این نکته می

موجود که در آثار حکیمان این نحلۀ فلسـفی از مالصـدرا گرفتـه تـا عالمـه طباطبـایی و       
باشد؟ اگـر از  شاگردان ایشان متبلور است، مشتمل بر ارائه یک فلسفه سیاسی منسجم می

ه سیاسی در این پرسش، معناي آکادمیک از فلسفه سیاسی که جامع ابعـاد و مسـائل   فلسف
تفصیلی آن است اراده شده باشد، یقیناً پاسخ منفی است. هیچ یک از فیلسـوفان حکمـت   
متعالیه به طور مستقیم و به عنوان یک مشغله اصلی فلسفی به تنقیح یک فلسفه سیاسـی  

» توجیــه«بــراي مثــال در فلســفه سیاســی، مبحــث انــد. جــامع االطــراف اقــدام نکــرده
Justification  از اهمیت خاصی برخوردار است. به این معنا که هر فیلسوف سیاسی بایـد

بتواند نظام سیاسی مطلوب خویش یا نظریه خـاص خـود در یکـی از محورهـاي فلسـفه      
و طبعـاً بـراي   سیاسی (مثالً عدالت یا آزادي و یا دموکراسی) را معقول و موجه نشان دهد 

این منظور از مبانی انسان شناختی، جامعه شـناختی و معرفـت شـناختی و اخالقـی سـود      
جوید. حال آن که در میان کتب فیلسوفان حکمت متعالیه حتی آن جایی که به نـوعی  می

مبدأ و معاد و شواهد الربوبیـه شود، مثل مباحث صدرالمتألهین در به سیاست مربوط می
فاضله از اغراض رئیس خود ۀو اجمالی دربارة لزوم و پیروي افراد مدینجز مباحث مختصر 

اي سیاسـی  و صفات و کماالت رئیس اول که نفس کامل و عقـل مسـتفاد اسـت، نظریـه    



16

ال 
س

هم
زد

یا
ره 

شما
 /

وم
 س

ل و
چه

/
ییز

پا
87

٧شود.مشاهده نمی

افزون بر این که این مطالب مشترك میان صدرالمتألهین و دیگر فالسفۀ مشاء پـیش  
ست؛ به این معنا که وي از مباحث خاص خود در امور عامه از وي یعنی فارابی و ابن سینا ا

کند ( مباحثی نظیر حرکت جوهري، تشـکیک  فلسفه که وي را از فالسفه مشاء متمایز می
در وجود، اتحاد عقل و عاقل و معقول) بـراي توجیـه دیـدگاه خـود در سیاسـات اسـتفاده       

د که حکماي حکمت متعالیـه،  گیري کرکند. از این مطلب هرگز نباید عجوالنه نتیجهنمی
اند و درباب حکمت عملی که سیاسـت، بخشـی از آن اسـت، هـیچ     متعرض سیاست نبوده

اند. سخن در این است که فلسفیدن سیاسی، مشغلۀ جدي و دست کـم،  مطلبی ارائه نکرده
-يهاي اصلی آنان نبوده است تا انتظار داشته باشیم جا به جا در نکته پردازیکی از مشغله

آن را براساس مبانی خود به طور منقح بیـان  یاي سیاسی خود مستندات نظري و فلسفه
اهللا جوادي آملی به عنوان یکی از برجستگان حکمت متعالیه در روزگار مـا بـه   آیۀنماید. 

نماید:ایجاز و صراحت، این نکته را آشکار می
هر جهان بینی و حکمتی در دل خود حکمت عملی به همـراه دارد. مـا  
باید با قدرت اجتهاد، فروع را از مبانی استخراج کنیم. فلسفه سیاسی، یـک  
فلسفه مضاف است و خود سیاست از فروع حکمت عملی است. از فلسـفه  

توانیم فلسفه مضاف برداشت کنیم و نه آن مواد سیاسی را ـ مـا  مطلق نه می
-1توانیم به طور مسـتقیم سـراغ حکمـت متعالیـه بـرویم:     به دو دلیل نمی

حکمت متعالیه، فلسفه مطلق و فلسفه سیاسی، فلسفه مضاف اسـت و هـیچ   
هاي مضاف نیسـت؛  گوي نیاز فلسفهپاسخ،فلسفه مطلقی جز در ارائه مبانی

از میدان عمیق و وسیع حکمت متعالیه نباید توقع داشت که مواد جزئی -2
٨سیاست را تبیین کند.

ی است که به مجموعه مباحـث سیاسـی   براي ایضاح بیشتر مطالب حضرت استاد، کاف
تا روشن شـود کـه درصـد    ٩اي صورت پذیرد.صدر المتألهین در کتب مختلف وي مراجعه

بسیار کمی از مطالب ایشان صبغۀ فلسفه سیاسی بـه معنـاي مصـطلح آن را دارد و غالبـاً     
ی راجع به خصوصیات نبی و امام (به عنوان رئیس اول) ضرورت نبـوت و امامـت و مطـالب   

انتقادي راجع به اوضاع سیاسی اجتماعی عصر خویش است.
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حکمت متعالیه در سیماي مبناي عقلی فلسفه سیاسی اسالمی
اگر بپذیریم که عقل در کنار نقل (کتاب و سنت) منبع معرفت دینی است و شناخت ما 

که تنقیح آیدپذیرد، زمینه براي این ادعا فراهم میاز اسالم به مدد این دو منبع صورت می
اي سیاسی که قابل انتساب و استناد به اسـالم باشـد و   فلسفه سیاسی اسالم، یعنی فلسفه

معرفت دینی به معناي وسیع آن (برخاستۀ از مجموع عقل و نقل) پشتیبان آن قرار گیـرد،  
نیازمند بینش فلسفی، به معناي عام و حکمت متعالیه به طور خاص است. این ادعا بر این 

theory of selfتوار است که هر فلسفه سیاسی به ناچار بر انسان شناسی خاصـی  پایه اس

استوار است و این که چه تحلیل و نگاهی به فرد و انسـان وجـود دارد، نقـش مهمـی در     
دارد؛ همچنان که هر فلسفه سیاسی به طور ضروري کالن نظریه پردازي سیاسی برعهده

قی و ارزشی خاصی تکیه زده است. حتی اگـر یـک   بر مبانی معرفت شناختی و مبانی اخال
هـاي  طرفی حوزة سیاست نسبت به اخالق و ارزشاعتنایی و بیفلسفه سیاسی به لزوم بی

هـاي اخالقـی   اخالقی فتوا دهد،  باز هم این نظر بر دیدگاه فلسفی خاصی راجع به ارزش
سفیدن راجـع بـه انسـان،    استوار بوده است. بنابراین، فلسفه سیاسی هر چه باشد نیازمند فل

هاي حیات انسانی و فلسفه اخـالق اسـت؛ از ایـن رو فلسـفه سیاسـی      فرد و جامعه، ارزش
هاي فلسفی باید برخوردار باشد و فلسفه اسالمی به طور اسالمی نیز از چنین مبانی و پایه

اي خواهند بود.دار تأمین چنین مبانیعام و حکمت متعالیه به طور خاص، عهده
خن در عین صحت و استحکام نباید موجب این توهم گردد که مبانی و مسائل این س

گـوي  ه در حکمت متعالیه و فلسفه متعارف اسالمی با اندکی تأمل و اجتهاد، پاسـخ حمطرو
مسائل جاري فلسفه سیاسی هستند و عناصر الزم جهـت تکـوین جـامع فلسـفه سیاسـی      

ن است که گفتـه شـود عناصـر الزم بـراي     تر آنهند، بلکه صحیحاسالمی را در اختیار می
تکوین فلسفه سیاسی اسالم باید با توجه به مبانی موجود در حکمت متعالیه تدارك شود و 
این ظرفیت و توان در حکمت متعالیه وجود دارد که در مواردي پشتیبان و مبناي مبـاحثی  

مسـائل  از فلسفه سیاسی اسـالمی قـرار گیـرد. سـرّ مطلـب، آن اسـت کـه موضـوعات و         
محورهاي فلسفه سیاسی، گاه آن قدر خاص است که مطالب نظري و فلسـفی مطـرح در   

تواند به طور مستقیم، آن مباحث خاص را به عنوان فرع و نتیجه بـه  امور عامه فلسفه نمی
دست دهد، بلکه باید براي خصوص آن مباحث خاص با عنایت به آن مبانی نظـري چـاره   

صورت گیرد.اندیشی شود و نظریه پردازي 
براي توضیح بیشتر این مدعا بر یکی از مباحث فلسفه سیاسی اسالمی، یعنـی مبنـاي   
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شوم و ضمن ارائه فهرستی از مباحث بایستۀ انسان شناختی این فلسفه سیاسی متمرکز می
توانند دهم که مبانی حکمت متعالیه در عین سودمندي و ضرورت نمیاین محور نشان می

ار پاسخ به انبوه مباحث انسان شناختی مربوط به فلسفه سیاسی اسـالمی  دبه تنهایی عهده
ی سـ شناباشند و کارهاي عمیق و جدي جدیدي الزم است به انجام رسـد. مـراد از انسـان   

ش از دیدگاه اسالم راجع به انسان اسـت کـه در حـوزة سیاسـت،     بخناسالمی، بررسی آ
دهـد. در  ختلف را تحت تأثیر خود قـرار مـی  پردازي سیاسی در ابعاد مبازتاب دارد و نظریه

ذیل به طور اجمال به فهرستی از مباحث انسان شناختی مطرح در حوزة سیاست، فـارغ از  
کنیم:ترتیب منطقی مباحث اشاره می

. آیا آدمیان، ذات و طبیعت مشترکی دارند؟ آیا انسان یک ذات است یا چند ذات کـه  1
اعصار حاکم باشد، دیگر وجهی لیک عصر یا در طواگر چندگانگی ذاتی میان آدمیان در

پردازي اخالقی، سیاسی و تربیتی باقی در حوزة نظریهuniversalismبراي تعمیم گرایی 
ها، غایات، توانند ارزشماند. اگر آدمیان داراي ذات و طبیعت مشترك نباشند، طبعاً نمینمی

توان از نظم سیاسی خاصی به ه نمیفضایل و نظام حقوقی مشترك داشته باشند و در نتیج
عنوان مدل سیاسی مطلوب و عام سخن راند.

نیک سرشتی و بدسرشتی انسـان، مبحثـی انسـان شـناختی     .. خیر و شر ذاتی انسان2
پردازان حوزة فلسفه سیاسـی نظیـر هـابز    است که دست مایه اولیه و بنیادین برخی نظریه

و آزادي فردي، حیطۀ اختیارات و رحدود و قلمقرار گرفته است. این بحث در مباحثی نظیر
وظایف دولت نیز بازتاب دارد.

ها در مبحـث عـدالت، اصـول    . آیا آدمیان ذاتاً برابرند. تأثیر بحث برابري ذاتی انسان3
اصل عدم والیت انسـانی بـر   "ها با بحث عدالت توزیعی، نسبت بحث برابري ذاتی انسان

"انسان دیگر است.
ي نسبت به خویشتن، مالکیت و اختیار تام دارد؟ تأثیر این مبناي انسـان  . آیا هر فرد4

شناختی در مباحثی نظیر اصل عدم والیت، امکان اعطاي والیت سیاسی به فرد یـا افـراد   
گرایـی،  چه در دموکراسی متعارف وجود دارد، دفاع از فردگرایی در برابر جمـع خاص چنان

.هاي فردي قابل بررسی استمبحث آزادي
. آیا انسان، موجودي تک ساحتی است یا چند ساحتی؟ آیا صحیح است چنان چه در 5

انسان شناسی لیبرالیسم معمول است به انسان به عنوان فرد صاحب حقوق بنگریم یـا آن  
که در بینش اسالمی انسان فردیت ترکیبـی دارد و اضـالع ایـن فردیـت ترکیبـی شـامل       
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در کنار فردیت حقوقی است؟ نگرش جـامع نگـر   فردیت اخالقی، فردیت عبادي و معنوي
هایی تکیه دارد و چنین  نگرشی چه بازتابی در حوزة کالن اسالمی به انسان بر چه ساحت

سیاست خواهد داشت؟
بشـر چیسـت؟ لیبـرال    self autonomous. قلمـرو اسـتقالل و خـود آئـین بـودن      6

کند؛ از این رو ام عیار تأکید میدموکراسی به طور آشکار بر استقالل فردي و خود آئینی تم
دهـد.  ی دخالت نمیعگیري سیاسی و اجتماین و تصمیمنهیچ مرجع بیرون بشري را در تق

در بینش اسالمی با توجه به مربوبیت انسان و عبودیت او نسبت به خداوند چـه میـزان از   
استقالل و خود آئینی در قلمرو اجتماع و سیاست پذیرفته شده است.

تعادل میان مربوبیت انسان و نفی خود آئینی تمام عیـار بشـر از یـک سـو و     برقراري 
پذیرش حجیت عقل و اختیار آدمی در تمشیت منطقه الفـراغ تشـریعی از طـرف دیگـر از     
مباحث مهم فلسفه سیاسی اسالمی است که منعکس کنندة میزان بشري و الهی دانسـتن  

تنظیم مناسبات اجتماعی است.ساحت سیاست و قلمرو دخالت عقل و تجربه بشري در
. رابطۀ فرد و اجتماع و این که آیا هویت فردي، مسـتقل از هویـت جمعـی ملحـوظ     7

هـاي مختلـف مباحـث اجتمـاعی و     است، از مباحث مهمی است که آثار متعددي در حوزه
سیاسی دارد و از منظر اسالمی باید این مسئله مورد مداقّه قرار گیرد.

سانی چیست و این غایات و فضایل فردي و جمعی چه سهمی در . غایات و فضایل ان8
نمائید. آیا صحیح است که تصور شود نظریه سیاسی پردازي کالن اجتماعی ایفا مینظریه

virtue Ethicsاسالمی، فضیلت محور است و همان طور که سنت اخالق فضیلت محور 

می تلقی به قبول شده اسـت و  که میراثی یونانی و ارسطویی است، در فضاي ادیان ابراهی
شاکله اصلی آن در اندیشه اخـالق ابـن میمـون (فیلسـوف یهـودي) و آکوینـاس (متألـه        

ن رشد و خواجه نصیر طوسی بـا انـدك اضـافاتی محفـوظ مانـده اسـت، از       بمسیحی) و ا
سیاست فضیلت محور، سخن به میان آوریم؟

مطرح در انسان شناسی این فهرست اجمالی، گرچه مشتمل بر استقصاي تمام مباحث
سیماي آن بخش از مباحـث انسـان شـناختی کـه     تواند تا حدودي،اسالمی نیست، اما می

پشتوانه نظریه پردازي سیاسی و فلسفه سیاسی اسالمی اسـت را مشـخص سـازد. ناگفتـه     
» حرکت جوهري«امور عامه فلسفه نظیر پیداست که رهاوردهاي خاص حکمت متعالیه در

البقاء بودن نفس، النفس فی وحدتها کل القوي، اتحاد نفس روحانیۀو الحدوثجسمانیۀ
ناطقه در سیر صعودي با عقل فعال، مختلف الحقیقه بودن انسـان بـه حسـب بـاطن کـه      
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تواند به طـور مسـتقیم در بردارنـدة پاسـخ بـه      همگی از مباحث انسان شناختی است نمی
باحـث عمیـق فلسـفی، مبـانی بعیـد      فهرست مباحث مذکور در این بند باشد؛ گرچه این م

هاي این مسائل خواهد بود. این سخن به معناي آن است که نباید به ایـن  بخشی از پاسخ
مبانی عمیق و مستحکم انسان شناختی در فلسفه صدرایی به عنوان قاعـدة کلـی و عـام    

ت به نگریم) و یا مبانی قریب نسببل تطبیق بر مصادیق (آن گونه که به قواعد فقهی میاق
موضوعات و مسائل انسان شناختی فلسفه سیاسی نگریست که تنها نیازمند عملیـات  لّح

و تطبیق کلی بر فرد و مصداق هستند، بلکه حلّ مباحث انسـان شـناختی   عاستنتاج و تفری
نظریـه پـردازي در   ،فلسفه سیاسی اسالم نیازمند مبنـا سـازي اسـتقاللی، مفهـوم سـازي     

ها در چارچوب و پردازيها و نظریهکه البته این مبنا سازيخصوص حلّ این مشاکل است 
پذیرد.با لحاظ آن مبانی کالن فلسفی صدرایی صورت می

این بحث تفصیلی در خصوص مباحث انسان شناختی فلسفه سیاسی اسـالم در دیگـر   
هـاي فـردي،   شناختی، معرفت شـناختی، حقـوق و آزادي  محورهاي آن نظیر مباحث روش

سیاسی و مانند آن نیز ساري و جاري است.فضایل جامعه
خالصه این که تنقیح جامع فلسفه سیاسی اسالمی، محتاج جد و جهد عالمانه فراوانی 

شک، حکمت متعالیه در این تالش عالمانه، سهمی جدي بر دوش دارد؛ گرچه است که بی
به تنهـایی در  اي است و نه این حکمت نه به طور صریح در بردارندة چنین فلسفه سیاسی

کند.اي کفایت میسیما و قالبی که دارد براي تنقیح چنین فلسفه
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ترجمه فرهنگ رجایی، (تهران: شرکت انتشارات ت؟فلسفه سیاسی چیس. لئو اشتراوس، ١
. 13) ص 1373علمی فرهنگی، 

) 1385ترجمـه پویـا موحـد (تهـران: انتشـارات ققنـوس،       فلسفۀ سیاسی،ت، ف. آدام سوی٢
. 22ص
. 6) ص 1384(تهران: نشر مرکز، دموکراسی گفتگویی. منصور انصاري، ٣
. 8ص پیشین،،اشتراوس. لئو٤
بیشتر به منبع ذیل مراجعه شود:. براي توضیح٥

) 1386(قم: بوستان کتاب، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسیجان رالز؛احمد واعظی،  
.  103ـ 89ص 
ـ به عنوان پسوند فلسفه سیاسی، مشـعر » اسالمی«و » اسالم«الح ط. از نظر نگارنده، اص٦ ه ب

آن چه به عنوان دین توسـط خداونـد   عد هستی شناختی اسالم، یعنی تفاوتی محتوایی نیست. ب
اي از امور اعتقادي و احکام شرعی و اخالقیات) امري براي بشر قرار داده شده است (مجموعه

عـد معرفـت شـناختی    آید، بمحفوظ و خارج از دسترس ماست و آن چه فرا چنگ آدمی در می
منـد و  اگـر روش دین است. هر فهم و معرفتی نسبت به محتواي دین (که مجعول الهی اسـت)  

مضبوط باشد، یعنی برخوردار از حجیت و اعتبار باشد، قابل انتساب به خداوند است، یعنـی از  
گـردد و بـه همـین قیـاس     زمرة عقاید اسالم یا احکام اسالم یا اخالقیات اسالم محسـوب مـی  

وب تواند از عنوان اسالمی بودن نیز برخوردار شود. اگر مجتهدي به اجتهاد صـحیح بـه وجـ   می
نماز جمعه رسید، این وجوب حکم اسالم و حکمی اسالمی در حق رواست. بنـابراین، فلسـفه   

شود، هم به وجهی هاي اسالم بنا میها و توصیهاي که بر بنیان معارف و باورها و ارزشسیاسی
است و هم به وجهی، فلسفه سیاسی اسالمی.  » فلسفه سیاسی اسالم«

فصـل هفـتم و هشـتم فـنّ دوم (معـاد و نبـوت)       تألهین،مبدأ و معاد صدرالم. به کتاب ٧
مراجعه شود.  
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حثی در امکان نظریه پردازي در علوم سیاسی مبتنـی بـر حکمـت    ب. عبداهللا جوادي آملی، ٨
).1387(آبان 29ش بعثت، متعالیه،
ــده . نجــف لــک٩ ــر ذیــل، گزی اي از مباحــث سیاســی زایــی در پیوســت شــمارة یــک اث

اند:مجموع آثار وي فهرست کردهرا از نصدرالمتألهی
.217تا 153،ص 1381، بوستان کتاب قم، اندیشه سیاسی صدرالمتألهین




