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  يدهكچ
هـایی  اندیشه سیاست در مورد ةگرایی در حوزد. وحدتشونمیگرا تقسیم ثرتکگرا و هاي وحدتهاي سیاسی به نظامنظام
، ابـل دانـد. در مق میت را منحصر به دولـت و اراده آن مـی  کرده و حق حاکید کز قدرت سیاسی تأکه بر تمرکرود ار میکبه 
ري ـ   کاین دو جریان ف، ورزد. در طول تاریخهاي رقیب اصرار میگرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروهثرتک

هاي گونـاگونی را  استدالل، دام براي اثبات دیدگاه خودکو هر ، در میان فیلسوفان سیاسی داشته زیادين اطرفدار، سیاسی
ی از ایـن دو  کـ هـاي او در چـارچوب ی  ه اندیشـه کـ توان یافت ر فیلسوف سیاسی را میمتک، رسداند. به نظر میردهکبیان 

همـین   .اندهر دو راه افراط در پیش گرفته بوده واندازه قابل نقد  کهر دو جریان به ی، با این حال .جریان قابل طرح نباشد
درسـت از ایـن    كبـا در ، معاصر اسـالمی  رده است. فیلسوفانکهایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه امر آنها را با چالش

مندي از مزایاي این دو جریان و پرهیز از معایب آنهـا برداشـته و   هاي مؤثري در بهرهرفت از آن گامدر جهت برون، چالش
  ثرت سیاسی را مطرح نمودند.کاندیشه وحدت در عین 

  فلسفه سیاسی.، گرایی سیاسیثرتک ،گرایی سیاسیوحدت ها:واژهلیدک
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  دمهمق
بـراي ارائـه    يخـور هاي درتوانسته است تالش وباشد افتخار میهن و پرکخی سیاسی داراي تاری ۀفلسف

ه کـ رافیایی است غمربوط به اداره جوامع سیاسی انجام دهد. یونان باستان اولین محیط ج کمباحث تئوری
تـاریخ فلسـفه سیاسـی     در چراغـی فـروزان  ها به این جرقه، به مرور .ر در آن زده شدکاین نوع تف جرقه

فلسفه سیاسـی مـدیون یونـان باسـتان اسـت. حتـی        بخش اعظم حیات امروزه کهاي گونهبه، تبدیل شد
نیز بخش زیـادي از حیـات خـود را مـدیون فیلسـوفان یونـان اسـت و         کالسیکسیاسی اسالمی  ۀفلسف

 نـه اینکـه   ؛باشـد ران یونـان مـی  کـ ثیر متفأبه شدت تحـت تـ  ، رات فلسفی مسلمانان در باب سیاستکتف
ران در جهـان  کثیر این دسته از متفأتحت ت، رکه این نحوه تفکبل، ن فیلسوفان یونانی بودندامسلمانان مقلد

ر سیاسـی  کـ متر اندیشه فلسـفی را در تـاریخ تف  کهاي اسالمی آمیخته شد. اسالم رونق یافت و با اندیشه
مـروري بـر ایـن تـاریخ     ، یی نباشد. به هر حـال هاي آن در یونان باستان قابل شناساه رگهکتوان یافت می

 کنـد. مواجـه مـی   در حـوزه سیاسـت  ، گـرا ثـرت کگرا و ما را با دو جریان اصلی وحدت، چند هزار ساله
گشـاي مناسـبی بـراي    راهتوانـد  مـی هـاي آنهـا،   اصلی و مواجهه با چالش این دو جریان ۀمطالع، روایناز

هاي سیاسی بـه دو دسـته   لی نظامکنگاه  کدر یرو، ازاین. اسالمی باشد ،خصوص جامعبهشرایط فعلی، 
یـد  کز قدرت سیاسـی و انحصـار آن بـه اشـخاص خاصـی تأ     کاي از آنها بر تمردسته :قابل تقسیم هستند

هـاي  ززدایی از قدرت سیاسی دارند. بـا رواج اندیشـه  کثر سیاسی و تمرکتمایل به ت، دیگر ۀدست. نندکمی
اند سیطره خـود را بـر   گرایانه توانستهثرتکهاي نظریه، هاخواهی میان ملتراسیکو موج دمو کراتیکدمو

، هاي سیاسـت و در نهایـت  در مواردي به سستی بنیان، ثرگرایی افراطیک. اما تکنند جهان سیاست تثبیت
هـاي  توانـد آسـیب  مـی ، ه بـه نوبـه خـود   کـ هاي عمیق سیاسی منجر شده اسـت  ها و گسستافکبه ش

بـا  ، ثر سیاسیکت، سیاسی اسالمی معاصرۀ در فلسف، جه جوامع سیاسی نماید. با این حالتري را متوجدي
ت گسـترده  کمشـار ، ثرگرایی سیاسـی که پذیرش تکاینو سیاسی اسالمی  ۀتوجه به اقتضائات مبانی فلسف

میـت و اقتـدار نظـام سیاسـی را فـراهم      کنظارت عمومی بر رفتـار حا ، مردم در امور سیاسی و اجتماعی
طـور  بـه ، انجامـد ها در جهـت مصـالح جامعـه مـی    ها و انجمنجمعیت، گیري احزابلکه و به شساخت

در فلسـفه  ، ثرگرایی سیاسـی کهاي ناشی از تنترل آسیبکبراي ، رومشروط مقبول واقع شده است. ازاین
ـ  تـا  ، مـورد توجـه قـرار گرفتـه     جد گرایی هم بههایی از وحدتمؤلفه، سیاسی اسالمی معاصر  رعـالوه ب

رد نسـبتاً جدیـدي هـم    کـ از معایب آن نیز خودداري شود. البته این روی، ثرگراییکمندي از محاسن تبهره
ی کبا انـد ، در چارچوب همان دو جریان اصلی، سیاسی اسالمی معاصر مطرح گردیده است ۀه در فلسفک
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گرایـی و  حـدت ه وکـ تـه  کتـوان بـه ایـن ن   مـی ، ایـن بنـابر رده اسـت.  کـ تعدیل در آنها قابلیت طرح پیدا 
  اصرار ورزید.  ، گرایی سیاسی دو جریان اصلی در تاریخ فلسفه سیاسی استثرتک

  ثرگرايي سياسيكگرايي و تمفهوم وحدت
ه در برخـی از  کـ هـایی اسـت   از جملـه آفـت  ، خلط میان مفاهیم و در مواردي ابهامات مربـوط بـه آنهـا   

پـیش از  ، رودهد. ازایـن تأثیر خود قرار می ل فرایند تحقیق را تحتکگاه  و خوردها به چشم میپژوهش
داشـته  » ثرگرایی سیاسـی کت«و » گراییوحدت«ضرورت دارد تا مروري بر مفاهیم واژگان ، ورود به بحث

  .  کردبحث را دنبال ، چارچوب منطقی کدر ی بتوانباشیم تا 
  گرايي سياسي. وحدت۱

 که منشـأ عـالم یـ   کـ این بـود   مدعاي آن .هاي فلسفی مطرح شددر چارچوب نظریه ابتدا گراییوحدت
اي از فالسـفه  گردد. در یونان عـده این نظریه فلسفی به یونان باستان برمی ۀماده است. ریش کجوهر یا ی

 .اعتقاد به بنیاد چندجوهري نظـام آفـرینش داشـتند   ، جوهري عالم و گروهی دیگرکاعتقاد به خاستگاه ت
عناصـري را نیـز   ، جوهر کجوهري و استواري عالم بر یکت ها ضمن طرفداري ازمونیست، میاندر این 

  ).203ص، 1388، للیک( ردندکدر بیان مصداق جوهر واحد مطرح می
ه کـ  رفـت ار کهایی به در حوزه سیاست نیز این واژه در مورد اندیشه، با اقتباس از این نگرش فلسفی

، 3ج، 2003، (سـاتیندرا  نـد کز قدرت سیاسی را براي نظـم اجتمـاعی امـري ضـروري قلمـداد مـی      کتمر
تمـام   :معتقـد اسـت  ، میت را منحصر به دولت و اراده آن دانستهکاین نگرش حق حا، روایناز ).511ص

. البته برخی نیز از منظر دیگـري بـه ایـن    )62ص، تابی، (پازارگاد مؤسسات و افراد باید تابع دولت باشند
یکتـاگرایی و  » مونیسـم «اند: گفته، ردکه واحد در این رویر و اندیشکید بر جایگاه فکو با تأ مقوله نگریسته

ساماندهی فکري و ایدئولوژیک و طراحی سیستم و نظام اجتمـاعی و سیاسـی حـول فکـر و اندیشـه و      
  ).1385، وريک(یوسفی اش اصلی واحد است

 تـه گرایـی بهـره گرف  ثـرت کغالبـاً از مفهـوم   ، گراییاست در تعریف و تبیین وحدت الزم به یادآوري
گرایـی  ر تقابل مفهومی وحدتکبه ذ در بیان مفهوم آن معموالً، »تعرف االشیاء باضدادها«از باب  .شودمی
ایـن مفهـوم و    عمیـق ابعاد ، رواینتوضیح چندانی ارائه نشده است. ازدرباره آن ، تفا شدهکگرایی اتثرکبا 

ثرگرایـی  کهاي ته به ماهیت و ویژگیپس از بیان آنها با توج، هاي چنین نگرشی به دنیاي سیاستویژگی
هـاي  ه در غالـب اندیشـه  کـ هـایی را  تـوان برخـی مؤلفـه   مـی ، بیشتر روشن خواهد شد. بـا وجـود ایـن   
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، نفـی آزادي اصـیل و حقیقـی   ، ز قـدرت کـ یـد بـر تمر  کبیـان نمـود. تأ  ، ندکنظر می گرایانه جلبوحدت
تار تغییـر بـودن حـداقل بخشـی از سـاخ      قابـل ، غیربـاوري تـاریخ ، هاانحصاري بودن ارزش، گراییآرمان

برخـی از  ، ت سیاسـی شـهروندان  کتـوجهی بـه مشـار   مردمـی و بـی  ید بـر مشـروعیت غیـر   کتأ، سیاسی
  باشد.میارساز کدر فرایند تحلیل ابعاد گوناگون این جریان  هکراست گهاي جریان وحدتشاخصه
دام از فیلسـوفان سیاسـی   کـ شـه هر ه تمـام ایـن مـوارد در اندی   کـ نیست  اها بدین معنویژگیاین بیان 
ه در مجموع پس از بررسـی آثـار گروهـی از فیلسـوفان     که گویاي این است کبل، وجود دارد گراوحدت
ران کـ دام از متفک، در تأمالت هررواینازشویم. ها رهنمون میبه این دسته از ویژگی، گراوحدت، سیاسی

  قرار گرفته است. گفته مورد توجههاي پیشبخشی از مؤلفه، این جریان
  ثرگرايي سياسيك. ت۲

ی از مسـایل مهمـی   کی، اربرد در فلسفه سیاسی است. در مباحث سیاسیکثرگرایی از واژگان پرکامروزه ت
ومت بـا  کیفیت رابطه حک، توزیع آن ةنحو، موضوع قدرت، ه مورد تأمل اندیشمندان سیاسی قرار گرفتهک

گیـري سیاسـی اسـت.    رگـذاري آنهـا در فراینـد تصـمیم    ثیأهـاي اجتمـاعی و میـزان ت   شهروندان و گروه
در ثـر و تنـوع   کت، گرایـی ثرتکفرض اصلی ، ه در این میانک، هاي متعددي در این مورد بیان شدهنظریه

فرهنگـی و ایجـاد سـهولت بـراي متفـاوت      ـ  اجتماعی ه در قالب به رسمیت شناختن تفاوتک، سیاست
    ).15ص، 1385، لنانکیابد (مبودن تبلور می

  ند:کپلورالیسم سیاسی را چنین توصیف می، در تعریفی آلن بیرو
شور به نحوي ک کر سیاسی یکدهی پیعبارت است از سازمان، به زبان سیاستمداران، چندگرایی

ـ که هر خانواده فک هاي خود را بیابـد و هـم   ان و وسایل حراست از ارزشکعقیدتی هم ام ري 
ت فعاالنـه اعضـاي آن در   کهاي الزم براي مشـار و زمینه ه به احقاق حقوق خود نایل شودکآن

  ).269ص، 1375، (بیرو هاي سیاسی فراهم گرددصحنه
، یفـی احـزاب  کمـی و  کتعدد و افـزایش  ، وفور، ثرتکبه مفهوم نگرش و گرایش به  »پلورالیسم سیاسی«

 ۀر قـدرت در همـ  ثـ کت، و تنوع آراء و عقاید در جهت مصالح جامعـه و سـرانجام  ، هاانجمن، هاجمعیت
ترغیـب و  ، یم مبـانی امـور فـوق و تشـویق    کـ لـزوم تح ، ار رفته است. در پلورالیسم سیاسیکها به زمینه

تعلـیم و تربیـت   ، اقتصـادي ، هـاي سیاسـی  هـا و انجمـن  جمعیـت ، هدایت مردم جامعه به سوي تحزب
مـردم در   ۀجانبـ چند تکگردد تـا از طریـق مشـار   اهاي شغلی تأیید میکها و سندیفرهنگی و نیز اتحادیه

تسـاهل و تسـامح و داشـتن رفتـار     ، تحمـل آراء و عقایـد   .مین شودأمصلحت امور عمومی ت، امور عامه
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 اها شرط الزم براي تحقق پلورالیسـم اسـت  کسندی، و هااتحادیه، هاانجمن، هامعتدل با احزاب و جمعیت
گیـري  به افـزایش تصـمیم  ، هاو گروه با حضور نیرومند احزاب، تا در نتیجه )163، ص1382، بابایی(علی

، اللهـی (نعمـت  ار دولتمردان سیاسی شـود کشده و موجب نظارت بیشتر بر  کمکمردم از طریق احزاب 
تسـاهل و تسـامح و تحمـل آراء و رفتارهـاي اجتمـاعی و      ، ريکـ از شرایط الزم براي چنـین تف  ).1381

  ).143ص، 1381، (بیات سیاسی دیگران است
بـه  ، گرایان درباره جوامـع پلـورال  ثرتکاند تا از طریق برشمردن ادعاهاي ردهکبرخی نیز تالش 

گرایی ثرتکبراي توضیح مفهوم ، ردکمفهوم پلورالیسم و عمق معنایی آن رهنمون شوند. در این روی
بـین  ، ضـمن توزیـع گسـترده قـدرت    ، جامعه پلورال که در یکگراها معتقدند ثرتک، شودگفته می

، هـا رقابـت پایـداري وجـود دارد. در ایـن نظـام     ، شوندیل میکه تشکهاي جدیدي ها و گروهگروه
هیچ گروهی انحصار قدرت را در ، و شودهاي پرنفوذ دانسته میزنی بین گروهتصمیمات نتیجۀ چانه

، ارکل تعامل و تدابیر مربوط به طرز کبه ش، هاي بدون خشونتدست ندارد. حل و رفع تضاد از راه
سیستم سیاسی از ، پلورال ۀ). در جامع43ص، 1384، شود (بالردن انتخابات عملی میکر مانند برگزا

هم رقابـت   ه براي به دست آوردن قدرت به صورت پایدار و منصفانه باکنفع هاي ذيیب گروهکتر
حقوق و منافع خصوصی نیـز حفـظ   ، ). در این جوامع49ص، 2003، گیرد (تاورل میکش، نندکمی
ه قدرت همواره در حال تغییر است و کبل، هیچ گروهی قدرت مسلط را در دست ندارد شود؛ زیرامی

سـازي تـأثیر داشـته    هاي قدرت در تصمیمی از گروهکتوانند از طریق فعالیت در یخود افراد نیز می
  ).579ص ، 2003، باشند (ساتیندرا

هـا از ایـن   طرفداري غربـی یا وجه  با اشاره به دلیلگرایی، ثرتکدر مقام تبیین مصباح یزدي اهللا آیت
 :نویسدگرایش می

انگیزه طرفداري از ایـن  ... ی از آنهاک، یه براي این واژه وجود داردکاربردهاي متفاوتی کاز میان 
آمیز بـه وجـود آورد.   ند و زندگانی مسالمتکها و تخاصمات جلوگیري گرایش بود تا از جنگ

ـ ننـد  کآمیـز اسـت. لـذا توصـیه مـی     ی مسالمتمبناي پلورالیسم همزیست، طبق این توضیح ه ک
نیروهـاي خـود را صـرف    ، كاکدیگر و اصـط کهاي موجود در جامعه به جاي تنازع با یثرتک

شـان  ه سـعی کنه این، نندکآمیز زندگی دیگر به صورت مسالمتکیا خودسازي درونی نمایند و ب
ثـرت  کها قایل بـه  مه گروهه هکی شوند. معناي این سخن آن نیست کدیگر یکه با یکاین باشد 

ه هر گروهی خود را بر حـق  کواقعیت است و این منافاتی ندارد با آن، ثرتکه وجود کبل، باشند
  ).1376، (مصباح گنه جن، با دیگران سازش دارد، باطل. در ظاهر بداند و دیگران را بر
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، آمیـز زنـدگی مسـالمت  ، تحمل و مداراي سیاسی، وجود احزاب، توان توزیع قدرت سیاسیمی، بنابراین
 ثرگرایی سیاسی برشـمرد. کهاي اساسی تآزادي معقول را از شاخصه، ت سیاسی فعال و در نهایتکمشار

برخـی ابعـاد دیگـر ایـن افـق       بیـانگر ه کهاي دیگري نیز بیان شده است ویژگی، ثرگراییکبراي ت هرچند
شـتر مربـوط بـه حـوزه مفـاهیم      ثري در مباحث آتی نـدارد و بی ؤه نقش مکولی از آنجایی ، ري استکف

  ).374ـ367ص ، 1379، زاده(سیف دوشمیاز بیان آنها صرف نظر ، باشدمی

  ثرگرايي در فلسفه سياسيكگرايي و توحدت
هـاي  آنهـا را در میـان اندیشـه    تـوان مـی ، گرایـی ثـرت کگرایی و هاي وحدتتوجه به مفهوم و ویژگیبا 

تاریخ و گستره وسـیع   داد.عرض تأمالت علمی خود قرار در م، ردهکو مدرن شناسایی  کالسیکسیاسی 
 تـوان مـی  در نهایـت و  کنـد میري ـ سیاسی را فراهم کان شناسایی این دو جریان فکام، رات سیاسیکتف

  رد.ک رصددر اندیشه فلیسوفان سیاسی  را راتکهایی از این تفرگه
  گرايي سياسي. وحدت۱

ران کـ برخـی متف ، ادی از این دو گرایش مورد مطالعه قرار دکی فیلسوفان سیاسی را در ذیل اگر قرار باشد
ـ متفتـاب  کی از مقاالت خـود در  کدر ی، آیزایا برلینتر هستند. گرایی شایستهدر نسبتشان به وحدت ران ک

پـردازد. وي بـا اسـتفاده از شـعري از     ران مـی کـ بنـدي متف بـه طبقـه   »خارپشت و روبـاه «با عنوان ، روس
 کولی خارپشت تنهـا یـ  ، دانده روباه چیزهاي بسیار میکبا این محتوا ، یونان کالسیکشاعر ، آرخیلوس

میـان  ، نـد کیـد مـی  کأشـود. وي ت ران رهنمـون مـی  کبه تفاوت بین نویسندگان و متف، داندچیز بزرگ می
م و بـیش منسـجم و معـین مربـوط     کـ ري کـ دستگاه ف کیا ی، بینش اصلی کچیز را به یه همهکسانی ک

هاي فراوانـی را دنبـال   ه هدفکسانی کنند و کفهمند و احساس میمی را حسب مفاهیم آنسازند و برمی
هم تنـاقض دارنـد و در زنـدگی و اندیشـه بیشـتر       دیگر مربوط نیستند و یا حتی باکبه ی ه غالباًکنند کمی

، افالطـون رانـی ماننـد   کمتف، بـا ایـن توضـیح    بـرلین تفاوت وجود دارد. ، مکندگی دارند تا تراکمیل به پرا
یـا   گوتـه ، مـولیر ، ارسـطو بنـدي خارپشـت و اشخاصـی ماننـد     را در طبقـه  یا نیچه یکداستایوفس، هگل
گرایانـه و خارپشـت   ثـرت کتمثیلـی از دیـدگاه    روبـاه دهـد.  را در مقوله روباه قرار می كبالزا و ینکیوش

  ).47ـ45ص ، 1377، (برلین گرایانه استتمثیلی از دیدگاه وحدت
 دالیـل متعـددي را بـراي اثبـات ادعـاي     ، گـرا ر برجسته جریان وحدتکمتف، افالطونر مروري بر آثا

عیار است؛ یعنی هم به لحاظ محتوا و هـم غایـت   گراي تمام. وي وحدتدهدمیدر اختیار ما قرار  برلین
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 ةثـري بـه شـدت گریـزان اسـت. دربـار      کگونه تارهاي مدیریت سیاسی از هرکو سازودر روش  و نهایتاً
ه در کـ اي گونهبه، ندکید میکم از دانش فلسفه تأکتنها به برخورداري حا، ومتکمعیار درستی ح و كمال

قلیلـی   ةم شایسـته را فقـط در عـد   کحـا ، ثریت از رسیدن بـه آن عـاجز بـوده   کتوده مردم و ا، جامعه کی
. در ایـن  ومت مطلوب استکانحصاري و غیرقابل تغییر در باب ح كمال، البته این معیار. توان جستمی

 .ه فرمانروایی ایشان با خواست و اختیار مردم و یا برخالف خواست آنـان باشـد  ک تفاوتی ندارد، صورت
ه تنهـا  کـ بل، مرانـی نمایـد  کقـانون ح  اساس قانون اساسی مدون و یا بدونه وي برکهمچنین مهم نیست 

  ).1514ص ، 3ج، 1380، (افالطون ه فرمانروایی وي از روي دانش صورت گیردکاین است  كمال
یل شـده  کگـران) تشـ  ارگران(صـنعت کپاسـداران و  ، از سه طبقه فرمانروایـان  افالطونسیاسی  ۀجامع

وي شـود.  و بـد مـی   کها متصف به صفت نیـ جوامع نیز مانند انسان، بندياست. در راستاي همین دسته
ارزش جامعـه از   هکـ هـایی اسـت   داراي اوصاف و ویژگی کنیز مانند انسان نی کنی ۀجامع :معتقد است

جـا  داري و عـدالت. تـا این  خویشـتن ، عتشـجا ، هـا عبارتنـد از: دانـایی   گیرد. این ویژگـی آنها نشأت می
ه وي کـ شـویم  مواجـه مـی   ه زمانی با چـالش کبل، ندکل چندانی ایجاد نمیکیم یونانی مشکهمراهی با ح

ار خود را انجـام  کس کهرکه  سته عدالت این اکند کید میکأت دهد وتعریف خود را از عدالت ارائه می
ـ از طبقـات سـه   کهریـ  هکـ عـدالت در ایـن اسـت    ، روایـن ازنـد.  کار دیگران دخالت نکدهد و به   ۀگان

ه چنـین وضـعیتی در آن   کـ اي نند و جامعهک تفاکتنها به انجام وظیفه خود ا، سپاهیان و زمامدار، ورانپیشه
، ورزيزمامـدار سیاسـت   ۀوظیفـ  ).954ــ 945ص ، (همـان  اي عادل خواهـد بـود  جامعه، مفرما باشدکح

ه کـ ارگران پرداختن بـه امـور روزمـره اسـت     ک ۀسیاسی و وظیف ۀیان جامعکن حراست از اپاسدار ۀوظیف
ثریـت  کا، افالطـون آرمـانی   ۀدر جامعـ ، سیاست بیرون از این محدوده قرار دارد. بـر ایـن اسـاس    مسلماً

شـان بـه دلیـل جهـل بـه      سیاسی جامعـه امور ت در کشارشهروندان آن بیگانه با امور سیاسی بوده و از م
ی اسـت  ایصـد کنظامی به شدت ت، افالطون نظام مطلوب، واقعبراي همیشه محروم هستند. در، حقیقت

وي  اینکـه آور رسـد. تعجـب  صداي دیگري به گـوش نمـی  ، یابه در آن جز صداي فیلسوف حقیقتک
ت کشهروندان را از حقـوق انسـانی و مشـار   ، ی عدالتیعن، هاند با استمداد از برترین فضیلتکتالش می

لّـف بـه   که فقـط م کـ شبیه گله گوسـفندي اسـت   ، انسانی در نگاه وي ۀجامع یاسیاسی محروم نماید. گو
امـا   .توان نوشـت به مراتب بیشتر از این می افالطونچون و چرا از راهبر خویش است. درباره تبعیت بی
  افی باشد.ک برلینثبات و نشان دادن درستی ادعاي همین مقدار براي ا، رسدبه نظر می

رده کـ تجربـه  ، ه دربـاره افالطـون بیـان شـد    کاسالمی نیز شبیه آنچه را  کالسیکفلسفۀ سیاسی 
ار آن بـه معنـاي   کـ ه انکـ در فلسفه سیاسی امري است  افالطوناست. اقتباس فیلسوفان مسلمان از 
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ه آیا ایـن  کباشد. اینهاي تاریخی میگرفتن واقعیتپوشی از محتواي یونانی آثار آنان و نادیده چشم
دغدغه ایـن نوشـتار   ، گذاري ـ امري مثبت است یا منفی واقعیت تاریخی ـ در مقام داوري و ارزش 

راه صـوابی در پـیش   ، هـا شناسی اندیشهشناسی و گونهه تالش بر این است تا در جریانکبل، نیست
هـاي جدیـدي   نباید دنبال اندیشه، فارابیفلسفه سیاسی  ه درکگرفته شود. معناي اقتباس این نیست 

 ۀروشنی در دستگاه فلسفبه، یم یونانیکهایی از فلسفه سیاسی حه رگهکه بدین معناست کبل، باشیم
هاي دینی خود را نیز دغدغه، ر مسلمانکعنوان متفبه، سیاسی فارابی قابل مشاهده است. با این حال

هیچ ابایی ندارد. حتی ضرورت پرداختن به فلسـفه را هـم از ایـن منظـر      ند و از ابراز آنکدنبال می
هاي موجـود در اندیشـه   ه تفاوتکاست  فارابیهاي دینی ند. در زمینۀ همین دلمشغولیکتوجیه می
  گیرد.ل میکر برجسته شکاین دو متف
تعاون در مدینه ه سخن از کثر را پذیرا شده است؛ آنجا کهایی از تگونه، افالطونخالف برفارابی 

سیاسی را بیان نموده  ۀه طبقات جامعکیا آنجا و  )113ص ، 1995، فاضله به میان آورده است (فارابی
ه در جامعه برخی براي ریاست و تعدادي براي ریاست و خدمت و گروهـی نیـز   کند کو اظهار می

تولیـدي از  ازبنـدي وي ب هرچنـد تقسـیم  ). 95ــ 94ص ، 1996، همـان باشند (براي خدمت تنها می
، در این زمینه فارابیاما برخورداري طبقه میانه از حق ریاست و صراحت ، است افالطونبندي دسته

، هـاي نـاچیز  ه این تفاوتکته اینجاست کخورد. اما نبه چشم می فارابیه در ادبیات کتمایزي است 
  دهد.ثر نمیکپاسخ مناسبی به مسئله ت

ه تمام تأمالت فیلسوفانه وي بر مدار آن کموجب شده ، فارابیی جایگاه ممتاز سعادت در فلسفه سیاس
ه شاید بـه ظـاهر ارتبـاط وثیقـی بـا      کمنجر به نادیده گرفتن عناصري شده ، بچرخد. همین امر در نهایت

ه هـر  کـ اي گونهبه، نگردچیز را از زوایه برداشتی خاص از سعادت میهمه فارابی، واقعدرسعادت ندارد. 
در آثار ، وم به زوال است. از همین نقطه نظرکمح، با مقوله سعادت روشن نباشد، مستقیم آنارتباط ، امري

ه مـورد  کـ ، تضارب آراء و امثال اینها و حتی مفاهیمی مثل مشورت، انتقاد سیاسی، ت سیاسیکوي مشار
ات کـ ن ،فارابی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تأمل در بحث نوابت، ید صریح شریعت نیز استکتأ

هـاي هـرز در   جایگاه علـف ، فارابیگشاید. جایگاه نوابت در نگاه تري را در این باب به روي ما میدقیق
). براي نوابت اصناف متعددي بیان شده 99ص، باشد (همانیده در زراعت مییمزارع گندم و خارهاي رو

ه با باورها کاین است همه آنها  كولی نقطه مشتر، )299ص ، 1387، ؛ طوسی122ـ120ص ، است (همان
حبس و امثال آن ، مجازات این عمل را اخراج از مدینه فارابی م بر جامعه سیاسی موافق نیستند.کو نظم حا
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هـایی  مسـتحق چنـین عقوبـت   ، ). شاید برخی از اصناف نوابت123ص ، 1996، گیرد (فارابیدر نظر می
ته مهم براي مـا  کن، المانه است. در هر صورتفاقد توجیه ع، ولی مسلماً در مورد برخی از اصناف، باشند

آفـرین چنـدان بهـا    ثـرت کبـه عناصـر   ، فیلسوف مورد عالقه خود، افالطونه وي نیز همانند کاین است 
ردهـاي  کرغـم وجـود روی  ه علیکبل، منحصر به فلسفۀ سیاسی فارابی نیست، دهد. البته این وضعیتنمی

  دهد.به خود اختصاص می را کالسیکسیاسی  ۀم بر فلسفکروح حا، مختلف
سیاسـی   ۀبا وجود تمـایزات فلسـف  ، مت متعالیهکگذار حبنیان، لهین شیرازيأصدرالمت، عنوان نمونهبه

، ثـرت آفـرین  کهـاي  اعتنایی به مؤلفـه گرایی و بیدر عنصر وحدت، فارابیایشان ـ بر فرض پذیرش ـ با   
هـاي  روهآفرینی غالب شهروندان در قالب گـ مجالی براي نقش، است. نوع نگاه صدرا به انسان کمسلهم

ـ  کـ انسـان بـه ی  ، صـدرایی شناسـی  دهـد. در انسـان  به رسمیت شناخته شده نمی  ۀی از درجـات چهارگان
، ه به مرحله شهود نرسیده باشـد کو مادامی هم ، گیردموهومات و شهود تعلق می، متخیالت، محسوسات

 ).338ــ 337ص ، 1360، متألهینصـدرال ( ت فاصله داردها با مقام انسانیه فرسنگکبه منزله حیوانی است 
توانند به این مرحلـه دسـت پیـدا    در عمل افراد معدودي می، هاي طی این طریقبه دلیل پیچیدگی مسلماً

اي مختلـف و  هـ ثریـت مـردم در سـاحت   کنقشـی بـراي ا  ، ه چنین نگاهی به انسـان کطبیعی است ، نندک
شـهروندان را بـه    فـارابی و  افالطـون وي نیز همانند ، روایناز گذارد.باقی نمی ثرتکپذیرش حداقلی از 
ه در عـین خـدمت از ریاسـت بـر     کـ گروهـی  ، نندکه فقط ریاست میکگروهی  :ندکسه گروه تقسیم می

از آنـان یـاد   » قـوم «بـا لفـظ    مالصـدرا ه خود کتوده عظیم شهروندان ، در نهایت .دیگران نیز برخوردارند
معـه و  اداره جا فراینـد و در  )615ص ، 1380، همان( به دو طبقه باال هستند تنها شایسته خدمت، ندکمی

  باشند.گونه نقش مؤثري محروم میهاي مدنی از هرگیريتصمیم
 کالسـی کسیاسـی یونـانی و    ۀنسـبت بـه فلسـف   ، نوشـتار  این ه نگاه انتقاديکاست  الزم به یادآوري

ثرت و گاه افراط در مقولـه  کتوجهی به عنصر بیه از زوایه کبل، اسالمی از جهت توجه به وحدت نیست
به حدي زیاد اسـت  ، کالسیکسیاسی  ۀهاي نهفته در فلسفامتیازات و ظرفیت، وحدت است. با این حال

ه نشـأت گرفتـه   کـ هاي خود را نگارنده دغدغه، . عالوه بر اینباشدمیاز این دست ناچیز  هاییکاستیه ک
باشـد.  رده و بـه دنبـال پاسـخ مناسـبی مـی     کعرضه  کالسیکیاسی س ۀبه فلسف، از شرایط تاریخی اوست

مـان مربـوط   به تغییر شرایط و تفاوت در دلمشـغولی مـا بـا گذشـتگان    ، شاید عدم دریافت پاسخ مناسب
نیز میراث فلسفه سیاسی گذشتگان همچنـان ارزش  ، در این صورت .نه نقصان دستگاه فلسفی آنان، شود

  د.رکخود را براي ما حفظ خواهد 
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  ثرگرايي سياسيك. ت۲

تـوان در یونـان باسـتان    ثرگرایـی سیاسـی را نیـز مـی    کهاي اولیـه ت ریشه، گفته است برلین هکگونه همان
بر عهده گرفته اسـت. تقابـل    ارسطو، دیگر فیلسوف برجسته یونانی، ري راکجست. رهبري این جریان ف

 ايگونـه وي را بـه سـمت و سـوي طـرح    ، افالطـون گرایانه هاي وحدتبه اندیشهارسطو و نگاه انتقادي 
بـه نقـد   ، سیاسـت تـاب  کهـاي مختلـف   در بخـش  ارسـطو دهد. گرایی سیاسی سوق میثرتکمعتدل از 

گرایانـه  هـاي وحـدت  جنبـه ، ه غالـب ایـن نقـدها   کـ جالـب اینجاسـت    .پـردازد می افالطونهاي دیدگاه
ه کـ ، افالطـون ی کبه نقد نظـام اشـترا  ، سیاستتاب دوم کهاي استادش را نشانه رفته است. وي در اندیشه

ن وحـدت در  کـ ه وي به دنبال بیشترین حد ممکپرداخته و از این، گرایانه استتبلوري از اندیشه وحدت
ه وحـدت از  کـ زمـانی   :بر این باور اسـت  ارسطوند. کمیناخشنودي اظهار ، سیاسی است ۀسراسر جامع

ثـر افـراد   کسیاسـی از ت  ۀگراید؛ زیرا هـر جامعـ  یجامعه به سوي زوال و نیستی م، ندکحد معینی تجاوز 
م خـانواده و  کـ اي حچنـین جامعـه  ، در این صـورت ، اگر وحدت آن از حد معینی درگذرد .آیدپدید می

 ۀگـذار بتوانـد جامعـ   ه قـانون کـ حتی در صورتی ، رواینۀ سیاسی. ازنه جامع، حتی فرد را خواهد داشت
سیاسـی   ۀجـز تبـاهی جامعـ   ، اريکـ زیرا فرجـام چنـین    ؛ندکباید از آن پرهیز ، سیاسی را وحدت بخشد

کنـد  ل میکها تحقق چنین وحدتی را مشثر در سرشت انسانکه تکوي بر این باور است هرچند  نیست.
سیاسـی  ۀ از نظر دیگري نیز بـراي جامعـ  ، وحدت بیش از اندازه، بر این افزون ).42ص ، 1386، (ارسطو

ه از تعـداد هرچـه بیشـتر و    کـ  کنـد هـاي خـود را تـأمین    تواند نیازمنديمی ايبار است؛ زیرا جامعهزیان
، افالطـون ه ایـده  کـ : بر فرض اینافزایدوي در ادامه می ).44ص ، (همان یل شده باشدکتر افراد تشمتنوع

ه بهتـرین  کـ سیاسی را بپذیریم و معتقد باشیم  ۀثري براي رستگاري جامعکمبنی بر ضرورت وحدت حدا
ال دیگـري متوجـه   کاشـ ، ن وحـدت اسـت  کـ ري از بیشـترین حـد مم  در برخوردا، مصلحت هر جامعه

براي تحقـق وحـدت    افالطونه کی کزیرا نظام اشترا ارهاي وي براي تحقق این هدف خواهد شد؛کسازو
  (همان). ندکتواند وحدت مورد نظر وي را تأمین نمی، سیاسی در پیش گرفته است ۀدر جامع

سیاسی را در برابري میان شهروندان یافته اسـت و   ۀو پایداري جامع ثبات، افالطونخالف بر، ارسطو
بـه مقـام   ، و یا به هـر ترتیـب دیگـري   ، سال کبه مدت ی، همه شهروندان باید به تناوب که ندکید میکتأ

  ).43ـ42ص ، (همان ت خواهند داشتکومت شرکار حکهمه مردم در ، سانفرمانروایی برسند. بدین
ثرگرایانـه وي  کرد تکـ ابعاد دیگري از روی، افالطونسیاسی  ۀنسبت به فلسف سطوارتوجه در انتقادات 

بـراي تحلیـل مـا    ، سیاست تابکسازد. مروري بر فقراتی از هاي سیاسی را روشن میدر مواجهه با پدیده
  حائز اهمیت خواهد بود.
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گـروه واحـدي از   زیرا او  ؛نار نیستکاز زیان و گزند بر، در نصب فرمانروایان سقراطهمچنین روش 
ویـژه در میـان   به، نام و نشانگمارد و این امر حتی در میان مردم بیافراد را براي همیشه به فرمانروایی می

ه وي گـروه واحـدي از افـراد را بـه     کـ انگیـزد. دلیـل این  آور شورش و نافرمانی برمـی مردم نستوه و رزم
ت دارنـد و  ومـ کشایسـتگی طبیعـی بـراي ح    زیرا فقط آنان ؛ار استکگمارد آشفرمانروایی همیشگی می

، گروه و گاهی در سرشت گروه دیگر باشـد  کزمانی در نهاد ی، روانداد زرینه گوهر خداکچنان نیست 
  ).57ص، (همان شودگروه ارزانی می که همواره بر یکبل

ه تنهـا  کـ ه این اید، ارسطوري که در منظومه فکسازد ته رهنمون میکما را به این ن، توجه در این فقره
بـه  ، اند و قدرت سیاسی باید در اختیار آنان قرار گیردسیاسی شایسته ۀگروه خاصی براي اداره جامع کی
هـاي  توانـد در گـروه  گی بـراي اداره جامعـه مـی   ته شایسکه وي بر این باور است کبل، لی مردود استک

هـاي  ه بـر سراسـر اندیشـه   کـ باشـد  رگرایی سیاسی میثکو این همان منطق ت، مختلف وجود داشته باشد
تواند فضـیلتی یگانـه و   نمی، فضیلت شهروند خوب«نویسد: ه میکحتی آنجا  .نده استکسایه اف ارسطو

  ).108ص ، (همان »مطلق باشد
امـا  ، ثرگرایی سیاسی در اندیشه برخی فیلسوفان سیاسی دوره مدرن نیز مطرح شده اسـت کتهرچند 

، ك(واینسـتو  جه بیشتر اندیشـمندان را بـه خـود جلـب نمایـد     سیاسی معاصر تو ۀتوانسته است در فلسف
انگیـز قـدرت   افـزایش هـراس  ، یکـ ی :ثیر مستقیم داشـته اسـت  أدو عامل در این امر ت ).239ص ، 2002
هـاي  دولـت کـه   ندبر این باور ترش تمدن صنعتی. اندیشمندان غربیگس، و دیگري، ملیتیکهاي تدولت

به مرور زمان بوم طبیعی شایسته و بایسته براي ادامه حیات سـالم  ، میت مطلقکملیتی برخوردار از حاکت
ه افـراد در عـین وابسـتگی    کـ اند ردهکها وضعی ایجاد نند و دولتکاجتماعی را با خطر نابودي روبرو می

رفـت از  شوند. براي بـرون تر میهم بیگانه ري باکعاطفی و ف جهتاز روز بهروز، دیگرکبه ی کنولوژیکت
خواسـتار  ، ه بـه دفـاع از فردیـت   کـ راه لیبرالیستی ، یکی :در گذشته دو راه حل معمول بود، تاین وضعی

ه از کـ راه حـل سوسیالیسـتی   ، دومـی  .اجتماعی از دست و پاي افراد بـود  کبرداشتن قید و بندهاي خش
 گرایی با هـر دو روش مخـالف بـود و   ثرتکنمود. یل دولتی بر پایه اصول سوسیالیسم طرفداري میکتش

ند. ایـن  که مانند واسطه میان فرد و دولت عمل کدید هاي متعدد و مستقلی میراه حل را در وجود گروه
دیـده   لئـون دوگـی  و  هابسـن ، فیگـیس ، یکلسـ ه در آثار افرادي مانند کنخستین مرحله پلورالیسم است 

ت سیاسـی دهـه   تحـوال  ).389ص ، تـا بـی ، شود (فوالدونـد میتعبیر  »پلورالیسم حقوقی«ه به کشود می
اند و کهاي مستقل را خشـ ریشه گروه در عمل، هاي مطلقه شدیل دولتکه منجر به تشک، در اروپا 1930

  گرایی پایان داد.  ثرتکبه این دوره از 

۵۸     ۱۳۹۲، سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

به ، پدید آمد. در این دوره 1960و  1950در دهه کراتیکگرایی در قالب پلورالیسم دموثرتکدور دوم 
ها در مقابل دو گروه قرار راسی مورد توجه قرار گرفت و پلورالیستکدموضروریات نظام ، میتکجاي حا

ی کراتیکبه ظاهر دمو هر جامعه، ه معتقد بودندک، میخلز، اکموس، توپارهگرایانی مانند نخبه، داشتند: نخست
گیرند میزمام امور را در دست ، ه اقلیتی نخبه نیرومندکآید؛ بدین معنا سرانجام به صورت الیگارشی در می

ه کـ  هـا سیسـت کمار، یالت اجتماعی ـ سیاسی اسـت. دوم کم از ذاتیات حیات و تشکو پیدایش طبقه حا
رات در کهاي دموداري است. پلورالیستناپذیر سرمایهم از پیامدهاي اجتنابکمدعی بودند ظهور طبقه حا

، ت مانع برابري شهروندان شودن اسکمم، اناتکگفتند: گرچه نابرابري منابع و امپاسخ به مخالفان خود می
ه کدهد نشان نمی کراتیکشورهاي دموکهاي ملی و محلی در ومتکهاي تجربی دقیق در حولی پژوهش
ه عامـل  کآید هاي تجربی چنین برمیاز داده، سکعرده باشد. بهکم مشخصی امور را قبضه کهیچ طبقه حا

هاي متعارض هاي مختلف حتی با منافع و هدفوهغالباً وجود گر، هاي دولتیها و تصمیممؤثر در سیاست
، باشد؛ زیـرا اوالً راسی سودمند میکها به حال دمولکگونه تشها مدعی بودند: وجود ایناست. پلورالیست

ند. کیم و تقویت میکشان را با دولت تحمناسبات، دهد. ثانیاًشهروندان را براي زندگی سیاسی آموزش می
، گروهی از صاحبان منافع خاص همیشه در مورد تصمیمات مهم چیره شوند. رابعـاً  گذارد هیچنمی، ثالثاً

هـاي  موجب اخذ سیاست، آوردره و مصالحه فراهم میکمذا، سب اطالع و تبادل نظرکانی براي کچون ام
پلورالیسـم شـعار مخالفـان    ، 1980). در دهـۀ  396ــ 394ص ، شـود (همـان  تر مـی تر و پذیرفتنیعاقالنه

زي و شـرقی شــد و همچــون  کــحزبــی در اتحـاد جمــاهیر شــوروي و اروپـاي مر  کي تـ هــاومـت کح
اقتصاد و ، هاي مستقل در سیاستبر ضرورت وجود گروه، رات در گذشتهکهاي حقوقی و دموپلورالیست

اي منسجم و مـدون در مخالفـت بـا    این گروه موفق نشدند نظریه، ردند. با این حالکجامعه پافشاري می
  ).397ص ، شورهاي خود پدید آورند (همانکصارطلب و اقتدارگراي هاي انحدولت

 ۀثرگرایـی را از اصـول اساسـی فلسـف    کت، در پـی دفـاع از آزادي  ، پرداز برجسته عـدالت نظریه، راولز
تنهـا  ، ه در آنکـ  اسـت اي خواهان سـاختن جامعـه  ، ند. وي با الهام از این اصلکسیاسی خود معرفی می

اگـر در  ، اصـول آزادي و حقـوق فـردي اسـت. بنـابراین     ، به آن متعهد باشـند  ه همه باید نسبتکاصولی 
مـورد تهدیـد قـرار خواهـد     ، آزادي و تنوعیا بیش از اینها متعهد شوند، ، به اصولی غیر از اینها، ايجامعه
بـر  ، ردهکـ معرفی  کراتیکدمو ۀان جامعکوي پلورالیسم را از ار ).518ـ517ص ، 1388، (آربالستر گرفت

جـامع واحـدي    جامع یا تقریبـاً  ةاي از اشخاص با تأیید آموزمجموعه، ايه اگر در جامعهکباور است این 
ه قبول ایـن واقعیـت   کند کنخواهد بود. البته اذعان می کاتیرکدر آن صورت دمو، دیگر متحد شوندکبا ی
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د بـا نشـان دادن   وشـ کسیاسی باید رسالت خـود را انجـام دهـد و ب    ۀفلسف، روایناز .همواره آسان نیست
ص ، 1388، (راولـز  ما را با واقعیـت پلورالیسـم آشـتی دهـد    ، دالیل پلورالیسم و خیر سیاسی و منافع آن

  گوید:ثرگرایی میکدر استدالل خود براي نشان دادن مطلوبیت ت راولز ).24ـ25
اربرد ظالمانه قدرت دولت براي تثبیـت آمـوزه جـامع خاصـی و     کغیر از ، از نظر سیاسی

ثرت وجود ندارد. نه کهیچ راه عملی براي از بین بردن این ، ردن فریاد نارضایتیکش خامو
ـ ه پرورش و پیشرفت تفکبل، کراتیکهاي دموومتکفقط تاریخ ح ر و فرهنـگ در بسـتر   ک

ـ    ایـن ازنهادهاي آزاد گواه روشـن ایـن مدعاسـت.      ۀرو پلورالیسـم ویژگـی دائمـی جامع
  ).149ص ، خواهد بود (همان کراتیکدمو

هـاي نظـري   ی از بنیانکثرگرایی یکه پذیرش تکبل، منحصر به وي نیست، ندکبیان می راولزه کدیدگاهی 
ري کــثرگرایــی در منظومــه فکت ).208ص ، 1383، (توحیــدفام ل داده اســتکلیبرالیســم سیاســی را شــ

بـه دنبـال   زادي و اهتمام بر اصل آ، واقعدي و اصل تساهل و مدارا دارد. درپیوند مستقیمی با آزا، هالیبرال
هـا بـر   ثرگرایی در لیبرالیسم است. لیبـرال کران لیبرال از الزامات پذیرش تکمداراي سیاسی توسط متف، آن

منـافع   کهری هکآید وجود میهی بکوچکهاي بزرگ و نار هم قرار گرفتن گروهکه جامعه از کاین باورند 
پیامد مناسب آن رسـیدن  ، نندکهم برخورد می ه این قبیل منافع باکبرند. هنگامی خاص خود را پیش می

ه کـ زیرا ایـن اصـل پذیرفتـه شـده اسـت       ؛طرف بر طرف دیگري کنه پیروزي ی، به نوعی سازش است
شـناخت و اذعـان   ، اي از مشروعیت برخوردار هستند و اصل مـدارا تا اندازه، نفعهاي ذياز گروه کهری

  ).100ص، 1388، بالستر(آر بر این مشروعیت و پذیرش حق موجودیت آنهاست
. البتـه اینهـا خواهـان پلورالیسـم     دارندثرگرایی عالقه زیادي کها نیز به تآنارشیست، هاعالوه بر لیبرال

، ل جامعـه آنارشیسـتی  کدر مـورد شـ   ).163ص ، 1382، بابـایی (علـی  هـاي افراطـی آن هسـتند   در جنبه
بـا عـدم   ، ه جامعه باید از پایینکفاق نظر دارند اما همگی آنها بر این امر ات .هاي متفاوتی وجود داردكدر

، (لیـدمان  نه توسط قانون و مقررات دولتـی ، اي فدراتیو و از طریق توافق اداره شودگونهبه، ز قدرتکتمر
اري کـ فدرالیسم به معناي برقـراري نظـم اجتمـاعی از طریـق هم    ، در نظریه آنارشیسم ).270ص ، 1379

از ، ثـر کهـا بـه ت  نگاه افراطی آنارشیست مسلماً (همان). باشدزي میکنترل مرکو بدون  کوچکواحدهاي 
آرمـانی  ، واقـع سیاسـی در طـول تـاریخ عـاجز اسـت. در     هاي زنـدگی  یافتن هرگونه سنخیتی با واقعیت

هاي زندگی سیاسـی  در آن صورت تمام بنیان، ه اگر روزي رنگ واقعیت را در خود ببیندکشاعرانه است 
وضـع طبیعـی مفـروض اصـحاب قـرارداد را بـه       ، بعید نیست انسان در این شـرایط  .ردکرا نابود خواهد 

  گر باشد.چشم خود نظاره
ي ه میـان اعضـا  کـ توانـد ثمـر دهـد    معتقد است پلورالیسم هنگامی مـی نویسنده فرانسوي، ، یوکمنتس
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معمـول   رفتـار معتـدل  ، هـاي مـذهبی  اها و حتی اقلیتکها و سندیاتحادیه، هاانجمنها، جمعیت، احزاب
زگرایـی و  کضـمن مخالفـت بـا هرگونـه تمر    ، باشد و آراء و عقاید گوناگون به راحتی تحمل شـود. وي 

نـد  کطور داوطلبانـه توصـیه مـی   به، ومتکار حکت مؤسسات غیردولتی متعدد را در کمشار، زطلبیکتمر
  ).163ص ، 1382، بابایی(علی

ادات ه از گزنـد انتقـ  کرگز بدین معنا نیست ه، از آن پیشهاي ثرگرایی در قرن بیستم و سالکرونق ت
یـد پلورالیسـم بـر رقابـت     کأبرخـی ت ، ثرگرایـی ک. در نقـد ت باشـد گونه نقد مصون مانده و یا خالی از هر

  اند:و گفته شیدهکنفع را به چالش هاي ذيگروه
در فرایند رقابت، فقط کسب قدرت و رسیدن به مناصب سیاسی براي نخبگان رقیب مهم اسـت  

شوند. بنـابراین، آزادي، کـه   هاي دیگر، در مقایسه با آن، اموري فرعی و ثانوي تلقی میشو ارز
کنـد.  مورد حمایت پلورالیسم است، در فرایند این رقابت از جایگاه واقعی خود تنزل پیـدا مـی  

هاي رقیب براي حمایت از سیستم سیاسـی موجـود و وضـعیت توزیـع     عالوه بر این، اگر گروه
با هم به توافق رسیده و بـراي تحقـق آن همکـاري نماینـد، خـود پلورالیسـم و       قدرت در آن، 

ویـژه، در صـورتی کـه از ظهـور     کنند، مانع تغییر خواهند شد. بههایی که با هم رقابت میگروه
هاي جدیدي که احتماالً با موفقیت براي کسب قدرت رقابـت خواهنـد کـرد، جلـوگیري     گروه

  ).49، ص 2003نمایند (تاور، 
ه در مـواردي ابـزاري   کـ از این نقیصه برخوردار است ، هاي نظريپلورالیسم به دلیل ضعف بنیان، بنابراین

  شود.هاي پلورالیستی میها و آرمانبراي از بین بردن آمال
ه از منظرهـاي مختلفـی ادعاهـاي    کبل، شودخالصه نمیموارد  گونهاین ثرگرایی بهکانتقادات از ت، البته

امـا  ، فی نفسه مطلـوب اسـت  هرچند  ،شیده شده است. پرداختن به تمام موارد آنکچالش  ثرگرایان بهکت
  ).45ص ، 1384، طلبد (بالو مجال دیگري میباشد نیازمند بحث مبسوطی در این زمینه می

  سياسي ةگرايي در فلسفثرتكگرايي در عين وحدت
تـوان ایـن حقیقـت را    امـا نمـی  ، اسـت  يزیادگرایی داراي طرفداران ثرتکگرایی و ه وحدتکرغم اینبه
شـده تـا هـر دو جریـان      موجـب اند. همـین امـر   راه افراط در پیش گرفته، ردکه هر دو رویکرد کتمان ک
ضـرورت شناسـایی   ، در چنـین شـرایطی   .هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه شـوند ري با چالشکف

مندي از مزایـاي موجـود در هـر    ن بهرهتا در عی، رسدردي جایگزین بیش از پیش جدي به نظر میکروی
ما را بـه  ، سیاسی اسالمی معاصر ۀهاي پیش آمده در آنها پرهیز شود. تأمل در فلسفاز چالش، ردکدو روی

 جریـان  کیـ ، نار ایـن دو جریـان اصـلی   که در کدهد سوي چنین جایگزینی رهنمون ساخته و نشان می
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و عملـی در ایـن حـوزه     کهاي تئوریـ بخشی از چالش بر، توان در پرتو آنه میکل گرفته کفرعی نیز ش
هـاي  بسـیاري از ضـعف  ، گراییهاي وحدتلفهؤبا توجه به پذیرش بخشی از م، فائق آمد. در این جریان

هـاي  ي نسـبت بـه بسـیاري از مؤلفـه    همچنین در سایه توجه جد .رودگرایی از بین میثرتکموجود در 
گرایـان جایگـاه منطقـی خـود را از دسـت      گرفتـه از وحـدت   از انتقادات صـورت  بسیاري، گراییثرتک

تعبیـر نمـوده و در راسـتاي    » گرایـی ثرتکگرایی در عین وحدت«با عنوان ، دهد. از این جریان فرعیمی
 ر خواهیم شد.کاتی را در ادامه متذکن، تبیین برخی ابعاد آن

 .اقبـال مواجـه شـده اسـت     گرایان بـا بخشی از تجویزهاي وحدت، سیاسی اسالمی معاصر ۀدر فلسف
حتـی بـراي    .انـد ندانسـته ثـر  کلـی ت کالبته فیلسوفان معاصر اسالمی پذیرش این موارد را به معناي نفـی  

عنـوان امـري ضـروري معرفـی     ثرگرایی را بـه کهاي موجود در تتعدادي از مؤلفه، ارآمدي نظام سیاسیک
یـد قـرار   کسـی اسـالمی معاصـر مـورد تأ    سیا ۀه در فلسفک، گراییهاي وحدتاند. از جمله شاخصهردهک

ز قدرت و عدم تغییـر بخشـی از سـاختار سیاسـی     کتمر، مشروعیت مردمی هاي ردشاخصه، گرفته است
بـا توجـه بـه    ، هکـ گرایانه منتهی شود. توضـیح این ثرتکهاي مؤلفه ۀه به نفی همکاي گونهالبته نه به .است

همـه جهـان   ، در نظر این دسته از فیلسوفان، ی معاصرسیاسی اسالم ۀم بر فلسفکشناختی حامبانی هستی
س بدون اجازه او حق تصـرف و اعمـال   کهیچ، رواینمیت از آن اوست. ازکبوده و حق حاخداوند  کمل

از شئون ربوبیت تشـریعی خداونـد   ، هاومت بر انسانکخداوندي را نخواهد داشت. ح کمیت در ملکحا
، خداوند منصـوب شـده باشـند. بنـابراین     سويه از کا دارند میت بر دیگري رکحق حا سانیکتنها  .است
مشـروع دانسـتن هـر     .یابـد مشـروعیت نمـی  ، ومتی جز با انتساب به نصب و اذن الهیکگونه حق حهیچ

ري کـ اساس نظـام ف رود. برتشریعی الهی به شمار می نوعی شرك در ربوبیت، جز از این طریق، حکومتی
را با نص خاص براي اداره نظام سیاسـی و   عال انبیاء و امامان معصومخداوند مت، این دسته از فیلسوفان

زعامت و تصدي اداره امور اجتماعی و سیاسـی   نیز در زمان غیبت .هدایت جامعه اسالمی برگزیده است
بـه فقیـه واجـد شـرایط     ، آیـد شـمار مـی  به که یکی از شئون پیامبر و امامان معصوم، جامعه اسالمی را

تنهـا تمـایز    .باشـد رهبري والیت فقیه مـی ، تنها نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت .سترده اکواگذار 
از جانب خداوند به نصـب   ه ائمهکاست  در این ومت امامان معصومکبا ح، ومت در عصر غیبتکح

ص ، 1380، (واعظـی  انـد اما فقها به نصب عام منصـوب گردیـده  ، اندومت شدهکمتصدي امر ح، خاص
مشـروعیت   كاز مشروعیت الهی برخوردار بـوده و مـال   نافقیه نیز مانند معصومولی، براینبنا ).96ـ92

ت مـردم بـه   کمشـار نظـام،  در ایـن   نظام مبتنی در نظریه والیت فقیه خواست و اراده خداوند است. البته

۶۲     ۱۳۹۲، سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

نـد. در  کام و قوانین دین را در جامعه اجـرا  کاح، دهد تا در سایه آنبسط ید و قدرت می، م اسالمیکحا
و  بخشـی ه مـردم در عینیـت  کـ بل، گیـرد بخشـی صـورت نمـی   در مشروعیت، آفرینی مردمنقش، حقیقت

همـین دلیـل در    بـه  ).428ص ، 1389، (جوادي آملـی  کنندمی ارآمدي دولت اسالمی نقش اساسی ایفاک
بخشـی  زکتمرر بـ هرچند  ،در این جریان، رابطه حاکمان با مردم ناگسستنی است. بنابراین، دولت اسالمی

ت کبه نفـی مشـار  ، گرایاناما برخالف وحدت، شودید میکاز قدرت سیاسی و نفی مشروعیت مردمی تأ
گرایـی بـه صـورت جـدي مـورد      ثـرت کهاي حتی بسیاري از مؤلفه .شودآفرینی مردم منتهی نمیو نقش

  گیرد.توجه قرار می
ه بـه  کـ اي گونـه بـه ، مـل را ثرت سیاسی در حوزه بـاور و ع ک، در فلسفۀ سیاسی اسالمی معاصر

، لـی کطـور  تـوان پـذیرفت؛ زیـرا فلسـفه سیاسـی اسـالمی بـه       نمـی ، گرایی مطلق منتهی شودنسبی
کنـد. در  ن مـی کـ ممگرایی مطلق را غیرپذیرش نسبی، مبناگرایانه است و نقش برجسته مبانی در آن

ه اجـازه  کـ ت رسـی بـه آن پذیرفتـه شـده اسـ     ان دسـت کـ ام فلسفه اسالمی وجود حقـایق ثابـت و  
، ه از ایـن نظرگـاه  کـ بل، )53ـ51ص ، 1392، دهد (قربانیقاعده و بدون ضابطه را نمیثرگرایی بیکت

ه وظیفـه همگـان در قبـال    کاصیل و ثابت است هاي قطعی، سري اصول و ارزش کراي یاسالم دا
، عوت نمایند (مصباحدیگران را نیز به رعایت آن د، و ثانیاً نندکآنها را حفظ ، ه اوالًکآنها این است 

در فلسفه سیاسی اسـالمی باورهـاي اساسـی و ضـروریات اسـالم و بـه       ، ). بنابراین49ص ، 1379
در چارچوب منطـق فلسـفه   ، حالثر و تعدد را ندارد. با اینکقابلیت پذیرش ت، تعبیري حقایق ثابت

هـاي  و گـروه  اي اسـت ثرت در فروع امر پذیرفتـه ک، ید بر اصولکضمن تأ، سیاسی اسالمی معاصر
ومـت و اداره  کهـاي ح در وسائل و روش، توانند ضمن اعتقاد به اصول و مبانی اسالمیسیاسی می

ی از فیلسوفان معاصـر در  کامور مربوط به زندگی سیاسی از هم تمایز یافته و رقابت داشته باشند. ی
جـوابی   که یـ کـ داریـم  سیاسی و مانند آنها ، ما مسائلی نظیر مسائل اقتصادي«نویسد: این زمینه می

  ).57ص ، (همان» مطلوب است ن و احیاناًکثرت در آنها ممکنیستند و تعدد و 
بـه نفـع   ، توان در مقام اسـتدالل ه از آنها میکهاي متعددي در فلسفه سیاسی معاصر وجود دارد مؤلفه

معاصر اشـاره داشـته    ثر در فلسفه سیاسیکتواند بر پذیرش ته میکاي این ادعا استفاده نمود. اولین مؤلفه
عنـوان  بـه ، هاي سیاسـی احزاب و گروهسوفان معاصر به تحزب است. امروزه، مثبت فیل نگاه نسبتاً، باشد

فـارغ از  ، اي برخوردار هستند. به همین دلیلحلقه رابط بین مردم و نظام سیاسی از ارزش و اهمیت ویژه
هـاي سیاسـی بـه آن    ثر نظـام کا، وجود دارد هاي سیاسیه در مورد خاستگاه احزاب و گروهکهایی جدال
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یل احزاب دسـتوري  کبه تش، رد خودکتوجیه عمل دلیلتاتوري نیز به کهاي دیورزند. حتی نظاماهتمام می
سـه نگـره   ، . در مورد پیـدایش احـزاب سیاسـی   دهندجلوه میت خود را مردمی کگمارند تا حاهمت می

زیربناي پیدایش حـزب را پدیـد   ، موریس دوورژهاتی. و تضاد طبق، نوسازي، انتخابات :مطرح شده است
هـاي اجتمـاعی   ها تضاد طبقاتی و رویارویی جنبشسیستکمار .داندشورها میکآمدن نظام انتخاباتی در 

 ۀاحزاب سیاسی نتیجـ ، ویترو دیوید اپتر  همچون، دانند. در نگرش سومرا عامل اصلی در پیدایش آن می
  ).181ـ180ص ، 1ج، 1378، (فرهاد گهر تلقی شده است نوسازي و پیچیدگی جامعه مدرن

دور نمانده اسـت. بیـانی   توجه به مقوله احزاب از تأمالت فیلسوفان معاصر به، فارغ از این مجادالت
حزب در نگـاه اولیـه   ، ه به نظر ويکاست  حقیقتگویاي این ، در خصوص حزب دارد ه امام خمینیک

م بر آن حـزب بسـتگی خواهـد داشـت.     کباورها و اهداف حا، ه ایدهه بکبل، نه مردود است و نه مطلوب
توانـد  مطلوب است و مـی  يامر، ل گیردکها و اهداف اسالمی شآرماناگر حزبی در چارچوب ، روازاین

، باشـد  خـوب  حزبـی  هر یا باشد بد حزب که نیست طوراین «در جامعه اسالمی آثار مثبتی داشته باشد: 
  ).194ص ، 17ج، 1378، (خمینی »است حزب ایده، میزان

  گوید:ضرورت وجود احزاب در جامعه اسالمی چنین می ةاي نیز درباراهللا خامنهحضرت آیت
ولـی عیـب هـم دارد. وجـود     ، حزب است. البته از جهاتی حسن استبی ۀجامع کجامعه ما ی
، حقیقـت اي از مردم پـر شـود... در   ه خألهاي ذهنی عدهکشود باعث می، جامعه کحزب در ی

ـ اي از مردم اسـت  هاي عدهري الزم به ذهنکف كشی براي رساندن خوراکانالک کحزب ی ه ک
در دیدار بـا  بیانات مقام معظم رهبري خأل است ( کی، مان نداریمدر جامعهدر حزبند. ما این را 

  .)21/12/1369، هاي خبري صدا و سیمامدیران و مسئوالن بخش
در نظـام اسـالمی حتـی     :و معتقـد اسـت  کند می زادي احزاب را بیانآبا صراحت  شهید مطهريعالمه 

ثـرت در  کبه  این است که، دانه فعالیت داشته باشند. معناي این سخناتوانند آزاحزاب غیراسالمی نیز می
هـم  ، راسـی کهاي مـدعی لیبـرال دمو  در بسیاري از نظام ه احتماالًکاي گونهبه، ملتزم شویمحیات سیاسی 

  ان آن را یافت.  تومتر میک
در ابراز عقیده خودش  هر حزبی عقیده غیراسالمی هم دارد، ومت اسالمی احزاب آزادندکدر ح

گـري و  مـا فقـط اجـازه توطئـه    ، خواهد بگویـد چه دلش میهر، رش آزاد استکآزاد است. ف
گویند و بـا منطـق مـا در    می ر و عقیده خودشان را صریحاًکه فکدهیم. در حدي اري نمیکفریب

اما اگر بخواهند در زیر لواي اسـالم بـا مظـاهر اسـالم      .پذیریمما آنها را می، حال جنگ هستند
ـ نیم کما حق داریم از اسالم خودمان دفاع ، ار و عقاید خودشان را بگویندکاف ه اسـالم ایـن را   ک

  ).46ص ، 1389، (مطهري نکبه نام خودت ب، نکار را نکبه نام اسالم این ، گویدنمی
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ثرگرایـی سیاسـی در   کبـه معنـاي پـذیرش ت   ، ه پذیرش احزاب در نزد فیلسـوفان معاصـر  ک روشن است
از احزاب به اصول خاص خود معتقـد بـوده و از    کهری آفرین است؛ زیرالی وحدتکچارچوب اصول 

  پندارد.  ار دیگران را غلط میکاف، نند. آنها را اساس حزب خود دانسته و در مقابلکآن دفاع می
در فلسـفه سیاسـی معاصـر رهنمـون     » ثـرت کوحـدت در عـین   «ه ما را به ایده ک مؤلفه دیگري

 کالسـی کخالف فیلسوفان فیلسوفان معاصر است. بر پذیرش آزادي اندیشه و بیان در نزد، سازدمی
ثـر فیلسـوفان معاصـر اسـالمی در     کتنهـا ا ه نـه کـ تامل در باب آزادي از موضوعاتی است ، اسالمی
ی کـ انـد. ی زیادي به پیگیري آن نشان داده ۀه عالقکبل، اندردهکآن غفلت نهاي خود از ورزياندیشه

تـاب مسـتقلی   کدر ضـمن  ، را پیرامـون آزادي و دفـاع از آن   مطهـري مباحث شهید ، از پژوهندگان
ر برجسته را به خوبی نشـان  کعمق دغدغه این فیلسوف و متف، ه تأمل در آنکرده است کگردآوري 

رده کـ ارزش بشري اعتـراف   کعنوان یآزادي به ةه اسالم دربارکند کر میدهد. عالمه شهید اظهامی
، 1379، ه آزادي به معنی واقعی (یـزدي کبل، اما نه آزادي با آن تعبیرها و تفسیرهاي ساختگی، است
شـر بـا آن   امـل ب که پیشرفت و تکداند ر و اندیشه را در زمره اموري میک). وي آزادي در تف67ص 

ه آن را واجـب و  کـ بل، ردهکـ ید کر و اندیشه تأکتنها بر آزادي فاسالم نه، رواینزگره خورده است. ا
ص ، نـد (همـان  که آیات و روایات متعددي بر این مطلـب تصـریح مـی   کداند ها میی از عبادتکی

در بیان منطق اسـالم در  و  ندکر و عقیده ارتباط برقرار میکبین آزادي تف مطهري). شهید 151ـ150
فضایل روحی و نفسانی در فضـیلت بـودن   ، گوید: اوالًمی، ر استکه مبتنی بر تفکاي یدهدفاع از عق

اسـالم  ، محبت و عقیده از قلمرو اجبار خـارج اسـت. ثالثـاً   ، خود نیازمند اراده و انتخاب است. ثانیاً
). البتـه شـهید مطهـري فقـط     179ص ، ر آزاد اسـت (همـان  کدر اصول دین طرفدار تف، لیکطور به

س کـ هـر  «ه کـ ه بر ایـن بـاور اسـت    کبل، داندرداري از آزادي عقیده را به تنهایی راهگشا نمیبرخو
راه ، ه انقـالب اسـالمی مـا   کـ ر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی اسـت  کباید فمی

  ).63ص ، 1371، (مطهري» صحیح پیروزي را ادامه خواهد داد
نیز در باب آزادي قابل توجـه اسـت. وي    صباح یزديمعالمه ، اندیشه فیلسوف برجسته معاصر

ه آدمیـان در زنـدگی   کگوید: از دیدگاه اسالمی اصل بر این است در بیان باور خود درباه آزادي می
هاي آزادانه خودشان باشـد. وي در تعلیـل خـود بـر دیـدگاه      آزاد باشند و رفتارشان بر پایه گزینش

ه فقـط مصـالح مـادي و    کـ معتقد اسـت  ، روند و ازاینکمیامل انسانی اشاره کبه ضرورت ت، اسالم
ه بـه مصـالح   که هر فرد تا زمانی کاین بدین معناست ؛ ندک تواند آزادي را محدودمعنوي جامعه می
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ر کاز لحاظ حقوقی و قانونی آزاد است. وي برخی از مصادیق آزادي را نیز متذ، جامعه زیان نرساند
باشـد. بـر ایـن    ت سیاسی از جمله مصادیق آن مـی کبیان و مشاره آزادي رأي و عقیده و کشود می

ه بـه  کـ هـایی  افراد در داشتن آرا و نظرات سیاسی و ابراز و بیان آنها و همچنین در فعالیـت ، اساس
و  اصـالتاً ، آزاد هسـتند. هـیچ فـردي   ، انجامـد ارتقاي مقام و منصب سیاسی و اجتماعی شخص می

  ).81ـ80ص ، 1381، ی ممنوع نیست (میراحمديهاي سیاسبالذات از ورود به صحنه
آزادي بـه مثابـه    :معتقـد اسـت  ، درباره آزادي و جایگاه رفیع آن در اسـالم ، اياهللا خامنهحضرت آیت

ه در قـرآن  کـ ی از مقوالتی اسـت  کی، ردن و اموري از این قبیلکانتخاب ، گفتن، حق براي اندیشیدن کی
در تبیـین دلیـل ایـن امـر      ایشـان ید شده اسـت.  کآن تأ بررر کمد و کطور مؤبه لمات ائمهکریم و در ک

  ند:کچنین استدالل می
اسـتبداد ضـد   ، شودوفا میکند و استعدادها شکها رشد پیدا میه اندیشهکت آزادي است کبه بر

ـ    یوفاکش، جا استبداد باشدت. هراستعداد اس هـا را  ی انسـان یوفاکی اسـتعداد نیسـت. اسـالم ش
تا بتواننـد دنیـا را آبـاد    ، ظیم انسانی بایستی مثل منابع طبیعی استخراج بشوندخواهد. منابع عمی
بیانات مقام معظم رهبـري  ( ن است؟کن است؟ با امر و نهی مگر ممکنند. بدون آزادي مگر ممک

  ).12/6/1377، آموختگان دانشگاه تربیت مدرسدر جمع دانش
ثرگرایـی را نیـز نشـان    کروشـنی جایگـاه ت  به ،جایگاه ممتاز آزادي در نزد فیلسوفان معاصر اسالمی

آنهـا همیشـه توأمـان خواهـد بـود.      ه زایش که هستند کس کثر دو روي یکدهد؛ زیرا آزادي و تمی
ثرت نیز سخن به میـان آورد و در بـاب آن بـه    کتوان از آزادي به مثابه می، رسدبه نظر می، روایناز

  ورزي پرداخت.اندیشه
دهد فیلسـوفان  ه نشان میکسیاسی اسالمی معاصر وجود دارد  ۀنیز در فلسفهاي متعدد دیگري مؤلفه

آفـرین غفلـت   ثرتکهاي از مؤلفه، ید بر عنصر وحدت بر مبناي اصول و مبانیکأضمن ت، معاصر اسالمی
اند؛ که طرح تفصیلی آنهـا مجـال   ات فیلسوفانه خود قرار دادهانون توجهکخوبی آنها را نیز در رده و بهکن

  طلبد.ي میدیگر

  گيرينتيجه
گـرا در  ثـرت کگـرا و  دو جریان اصلی وحدتشناسانه به تاریخ فلسفه سیاسی، اننگاهی جری این مقاله با

در ساحت اندیشه و عمـل بـا   ، از این دو جریان فلسفی ـ سیاسی  یکهر را شناسایی کرد. فلسفه سیاسی
ري و تعـدیل  کـ هاي این دو جریان فدر آموزهه نیازمند تأملی دوباره کاند هاي متعددي مواجه شدهچالش
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ه در ایـن  کـ گویاي این مهم اسـت  ، سیاسی اسالمی معاصر ۀهاي آنان است. تأمل در فلسفبرخی از نگره
ثـرت سیاسـی همزمـان مـورد توجـه ایـن دسـته از        کتعدیل مورد نظر اتفاق افتاده و وحدت و ، پارادایم

گویی بـه مسـائل پیرامـونی    نشان از ظرفیت الزم براي پاسخ، این اتفاق فیلسوفان قرار گرفته است. مسلماً
  ر فلسفه سیاسی اسالمی معاصر دارد.د
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