
 38ـ21، 1396بهار و تابستان ، 17پياپي ، اوله شمار، منهسال   _________________________________  
 

 

 

 ماهيت فلسفة سياسي اسالمي

  vahidimanesh@gmail.comآموزشي و پژوهشي امام خميني ةاستاديار مؤسس/  منشعلي وحيديحمزه

 17/02/1396 :پذيرشـ  14/09/1395: دريافت

 چكيده

شناسي حـاک  بـآ آ  اي از فلسفه است و روشين دانش شاخهگونه است که ابديني، اسالم ياسيس ةتصور رايج از فلسف
 ةفلسـفوالً، ااده است کـه: اين ديدگاه را به چالش کشيده و نشا  ده، مقالاين عقلي صآف است. ، روش نيز همانند فلسفه

و هـ   وشو ه  در رداين ثانياً، ، که فلسفه يک دانش پيشاديني استحاليدر. سياسي اسالمي يک دانش پسا ديني است
هدة حل آنهـا عه تنهايي از بست که عقل ااي به گونه، سياسي اسالمي ةمسائل فلسف. ثالثاً، با ه  متفاوت هستند در محتوا
فيق بـه دسـت مسائلش تو در حل، بآاي اينکه از سويي از سکوالريس  رهايي يابد و از سوي ديگآ، آيد. اين دانشبآ نمي
 .دهد، تغييآ روش مينقليـ  روش عقليبه ، بايد از روش عقلي صآف، آورد

 نقلي، روش عقلي. -: فلسفه، فلسفه سياسي، دانش عقليهاكليدواژه

Ma'rifat-i Syasi __________________________________________ Vol.9. No.1, Spring & Summer 2017   



22      1396بهار و تابستان ، اولم، شماره نه، سال 

 مقدمه

هاي سياسي، نقـش بسـيار کنندة نظامکننده و تببينهاي توجيهها و ايدهها، نظآيهانديشه عنوا  مجموعههاي سياسي بهفلسفه

ين اسي اهـدف را تييـفلسفة سي هاي سياسي بآ عهده دارند. نظام سياسي، با تکيه بآامبديلي در قوام و پيشبآد نظو بي بآجسته

هاي نديشـهر بآابـآ ادهد. همچنين به مـدد فلسـفة سياسـي اسـت کـه دو مسيآهاي منتهي به آ  را مورد بازشناسي قآار مي

ـا توجـههاي گيآد. نظامکند و يا موضع تهاجمي در بآابآ آنها ميمهاج  از خود دفاع مي ـاه و سياسي، ب تفسـيآي کـه از  بـه نگ

ـارگزارا  را بـآ مي  کننـد. تصـمي گـااري ميگزيننـد، قانو جها ، انسا  و غايت او، خيآ و شآ و از بايدها و نبايدها دارنـد، ک

ـل  و اخـال  را در پـيش مهاي سياسي تنظـي  ميگيآند؛ روابطشا  را با سايآ نظاممي ـا يکننـد. مسـيآ ص مسـيآ گيآنـد و ي

ـاي سياسـي هسـتند. ظامهاي سياسي زيآبناهايي بـآاي نکنند. بنابآاين، فلسفهريزي را انتخاب ميفآيبکاري و جنگ و خو  ه

وجـ  مهاي سياسـي، انجامد. چنانچه قوت و ضـي  فلسـفههاي سياسي ميهاي سياسي، به تفاوت در نظامتفاوت در فلسفه

 شود.هاي سياسي ميقوت و ضي  تئوريک نظام

ذناپـايآي هـا ديـوار نفواما چنين نيست که ميا  آن، هاي سياسي مواجه هستي هاي بسياري از فلسفهگونهباما هآچند 

، بندي کـال ک تقسـي پايآنـد. در يـتأثيآ مياز ه  گاارند و يا آنها در تيامل و يا تنازع با ه  تأثيآ مي؛ وجود داشته باشد

اسـتا  بوالر يونـا  از فلسفة سياسي سـک، سياسي اسالمي ةند. فلسفشوميي  هاي سياسي به ديني و سکوالر تقسفلسفه

ر  نيـز بـا هاي سياسي سکوالر مدچنانچه از فلسفه. هاي مثبت آ  را اصطياد کآده استبآخي از جنبه، چيني کآدهخوشه

بآخـي  فـ  کـآده اسـت.حهمچنا  ماهيت ديني و مستقل خـود را ، با اين حال. بهآه بآده است، وجود تمايزهاي بنيادين

يـي از تفسـيآي تب ناخواسـته، سياسـي اسـالمي ةبدو  توجه به ماهيت کامالً متفاوت فلسـف، نظآا نويسندگا  و صاح 

ي يآ و تحليـل مناسـبتفسرائة ي اآثار ناگواري به دنبال دارد. بآا، البته چنين تفسيآي. دهندفلسفة سياسي اسالمي ارائه مي

، اسـالمي فلسـفه، سـفهالزم است تصويآ کلي و البته نسـبتاً روشـني از مفهـوم و محتـواي فل، سياسي اسالمي ةاز فلسف

 .دداارائه سياست و سياست اسالمي و نحوة تآکي  آنها 

 مفهوم فلسفه

حکمـت »ه بـته و در فارسـي تآکي  ياف« سوفيا»و « فيلو»است که از دو جزء « فيلوسوفيا»فلسفه در اصل ميآب واژة يوناني 

وم، اعـ  از اي که همه علتآجمه شده است. فلسفه در گاشته، ميناي بسيار عامي داشت. به گونه« دانش دوستي»يا « دوستي

ش فلسـفه ، تحـت پوشـگآفت. علوم الهي )عل  اعال(، رياضي )عل  وسطا( و طبييـي )علـ  سـفال(نظآي و عملي را دربآ مي

ـا شد: اخـال ، تـدبيآ منـزل و سياسـت مـد .نظآي قآار داشتند. فلسفه عملي نيز به سه بخش تقسي  مي ـا گاشـت زم ،  ب

 يدا کـآد. شـموليت  تقليل پهاي مستقلي تبديل شدند، دايآة فلسفه ه  به هما  ميزاهنگامي که علوم بسط يافتند و به دانش

ـا  دايـهاز جمله فيلسـوفاني اسـت کـه  دکارتمدر  ه  وجود داشته است.  ميناي فلسفه، حتي در آغاز دورة ة شـمول آمچن

 (.503، ص 1366داده است)صليبا، فلسفه را به همه ميارف بشآي سآايت مي

به هآ حال، بايد اذعا  کآد که فلسفه در دنياي غآب، نسبت به گاشته، تحوالت بسياري را ه  در مينا و هـ  
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ي خاصـي مسـتقآ در جايگاه تجآبه کآده است. از نظآ مينوي، ميناي عامش را از دست داده؛ بدو  اينکه در مينـا

. 1، سيزده مينا بآاي فلسفه بيا  شده است. بآخي از اين ميـاني عبارتنـد از: آکسفوردشده باشد. در فآهنگ کامل 

. دانش مآبوط 5. علوم غآيبه و جادوگآي؛ 4. عل  طبييي؛ 3. دوست داشتن ميآفت عملي؛ 2دوست داشتن دانش؛ 

از نظـآ جايگـاه، فلسـفه بـا بحـآا  هويـت و  .(977آکسـفورد، ص . ). عل  مآبوط به مابيدالطبييه و..6به اخال ؛ 

، علت اساسي تنـزل جايگـاه فلسـفه و فقـآ آ  در مطهآي(. شهيد 1382رورتي، ر.ك: کارآمدي مواجه شده است )

مغآب زمين را تنزل جايگاه عقـل در ايـن دانـش و آميختـه شـد  ايـن دانـش بـا ادبيـات، ذوقيـات و تخـيالت 

ه  با اذعا  به وجود اين مشـکالت، از  لئواشتآاوسگآاياني همانند سنت(. شايد 207، ص 1372داند)مطهآي، مي

 اند.فلسفه مدر  به فلسفه سنتي و باستاني تغييآ داده

هاي دوم  يني از قآياما فلسفه در جها  اسالم، حکايت ديگآي دارد. فلسفه از زما  ورود به جها  اسالم، 

لـي ه اسـت، وهاي زيـادي را تجآبـه کـآدها و موافقتدي(، با اينکه مخالفتو سوم هجآي )هشت  و نه  ميال

اسـت،  ها وجـود داشـتهگاه دچار اضطآاب مينايي بزرگ نشده است. هآ چند از آغاز، نسبت به آ  مخالفتهيچ

ه در ، بـه ويـژولي با گاشت زما  و با هماهنگ شد  فلسفه با نظام ميآفتـي اسـالم، از ميـزا  و شـدت آنهـا

 هاي اخيآ کاسته شده است.ههد

رد، ولي منشـأ وناني داعقيدة بسياري از فيلسوفا  مسلما  بآ اين اصل استوار گشته که فلسفه هآ چند زادگاه ي

(؛ بـه 1384ملـي، اند )جـوادي آآ  الهي و ديني بوده است و فيلسوفا  يونا ، اين دانش را از انبياء الهي اخا کآده

تيآيـ   مسـلما  در ، نخستين فيلسـوفکنديدانند. تآين علوم مياز واالتآين و شآي  همين دليل، آنها فلسفه را

سـوف در آا غـآ  فيلفلسفه عبارت است از: عل  به حقايق اشياء به اندازه توانـايي آدمـي؛ زيـ»نويسد: فلسفه مي

ني که بـا سا(. وي در مقابل ک25تا، ص ، بيکندى)« علمش رسيد  به حق و در عملش عمل کآد  به حق است

 نام دين منتقد فلسفه بودند، ابآاز داشت: 
ار و پرهي ز علم ربوبيت و علم توحيد و علم فضيلت و تمام علم به هر امر نافع و راه نيل به آن و دور شدن از امر ض 

ي چي ز، علم به حقايق اشيا ]كه فلسفه عبارت از آن است[ نهفته است و دست يافتن به همه اي ن عل وم از آن در

ان ه و به اق رار ب ه ربوبي ت خداون د يگ اند. پيامبرانست كه انبياي راستگو از سوي خداوند به آن فرمان دادها

ج اند. پس تمسک به اين علم ]فلسفه[ كه نزد ص احبان حقيق ت ارها... فرمان دادهها و ترک رذيلتانجام فضيلت

 (.33، ص و بايد در طلب آن سخت بكوشيم )همانواجب است ، دارد

 تقيـي موجـوداحکمت دانش نظآي است که انسا  از طآيق آ  وجـود وا»در تيآي  فلسفه آورده است:  سيناابن

سـينا، ابن)« وي گـآددفهمد چه چيزي را بايد انجام دهد... تا کامل شود... و مستيد سيادت اخـآشناسد و ميرا مي

 (.104تا، ص بي

کـه هسـتند و ور آنچنا ... عبارت است از فه  امـ حکمت» د:نکميي  گونه تيآنيز در تيآيفي فلسفه را اين مالصدرا

« سـتا  متوجـه آ  بـآاي رسـيد  بـه کمـالي کـه نفـ  انسـا، به قدر تـوا ، انجام کارها آنچنا  که بايد انجام شوند

 .(152، ص تابي، الدين شيآازي)قط 
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همچنـين، شـود. مي سفة نظـآي و فلسـفة عملـيدر تياري  يادشده، از فلسفه ميناي عامي اراده شده است که شامل فل

 ها بآاي فلسفه بيا  شده، با اهداف اديا  الهي قابل تطبيق است.اهدافي که در اين تيآي 

آ  نـه در عـ، کآدنـدد فالسفة اسالمي فلسفه را در طول و در خدمت دين تصور ميآيميبه دست تياري  ظاز اين 

ف بلنـد و از يد  به اهـدابا مشکالتي همانند محدوديت امکانات بآاي رس، شود زيآا اگآ فلسفه در عآ  اسالم تصور؛ آ 

ين مشـکالت ليل وجود ادبه ، اي به نام اسالم مواجه خواهد شد. به هآ حالبا وجود منبع غني، دست داد  فلسفة وجودي

در ايـن . مت اسـالم اسـتر خدفلسفه دانشي د، که اساساً از نظآ فالسفة اسالمي آدالجآم بايد قبول ک، مشکالتسايآ و 

 ماهيـت، ن صـورتوابسته به اسالم باشـد. در غيـآ ايـبايد شناسي شناسي و مسئلهروش، شناسيالجآم در هدفصورت، 

 د آ  را به اسالم نسبت داد.يسکوالري خواهد داشت و نبا

تکيـه دارد.  شناختي به آ فتفلسفه از نظآ ميآ عقيدة رايج اين بود که عقل تنها منبيي است که، مالصدراتا پيش از 

ا  قـآار گيآنـد. عالمـه توانند مقـدمات بآهـه  همانند عقل مي ابآاز داشت که قآآ  و اخبار ميصومين، مالصدراولي 

 نويسند:بيا  تأييدآميز مي جوادي آملي

پيش از حكمت متعاليه، تقسيمي از علوم ديني به حسب روش براي كشف ارادة خداي سبحان اعم ا  

شود. اگ ر د، به اين ترتيب كه اگر ما از راه كشف و شهود، اراده حق تعالي را فهميديم، عرفان ميشمي

يه شود؛ اما حكمت متعالشود و اگر از راه نقل فهميديم، فقه و حديث مياز راه عقل فهميديم، فلسفه مي

س بب، ب ه اس تيناي نروش معرفتي را توسعه داد و افزون بر عقل از شهود و نقل نيز بهره گرفت. بدي

شود و نيز مرحوم ص درالمتللهين در تفاوت موضوع، بخشي از عرفان نظري با فلسفه الهي هماهنگ مي

توان د ده د. ب راي فيلس وق نق ل ه م ميجلدهاي هشت و نه اسفار، قو  معصوم را حد وسط قرار مي

 صيل يقين است و اگر نقل ازتواند صاحب فتوا باشد. مالک تحصاحب فتوا باشد. چنانكه عقل در فقه مي

تواند حد وسط قرار گيرد... اين هر سه حيث سند، جهت صدور و داللت، قطعي بود، به نظر مالصدرا مي

ين هماهنگي برهان و عرفان و قرآن، به بيان ديگر، عقل و شهود و نقل از ابتكارات مرحوم صدر المتلله

 (.8-7، ص 1384)جواي آملي، « است

ر خصـوص دبـه ويـژة ، قين حقايسنخ ا. آ علوم به دنبال درك حقايق متناس  با خود استسايه همانند فلسف، به هآ حال

، توانـد درك کنـدقـل ميست که بخشي از آنها را عااي به گونه، از جمله علوم سياسي، هاي علوم اجتماعيمسائل فلسفه

بـا ، وارديمـ عقل در چنـين ا استيانت از وحي است.تنها راه فه  آنه؛ ولي بخش زيادي از آنها از عهدة عقل خارج هستند

، يـن مقصـوداي رسـيد  بـه بآا فلسفة اسالمي، قاطيانه محقق را به وحي ارجاع داده است. بنابآاين، اعتآاف به عجز خود

ي از محآومويشخـينجـا بـآاي لزوماً بايد از وحي نيز استفاده کند. هيچ تـوجيهي در ا، گيآدگونه که از عقل بهآه ميهما 

اثآپـايآي آ  از ، افزايـديمعالوه بآ اينکه بآ کارآمدي فلسـفة اسـالمي ، اين منبع عظي  ميآفتي پايآفته نيست. اين کار

 بخشد. هويت کامالً مستقلي به آ  مي، دادههاي يونا  باستا  را نيز تقليل فلسفه

 مفهوم سياست

، پايدار از سياست در ذهن بشـآ شـکل گآفتـه اسـت. تحت تأثيآ عوامل گوناگو ، دو مفهوم متضاد و در عين حال
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ها و در تصويآ عآفي و شايد غال  از سياست، تصويآي است نامطلوب، آميخته با ظل ، نيآنـگ و انـواع بـداخالقي

اساس، سياست با مديآيت فآوغ و در عين حال، علمي و درست از سياست ه  وجود دارد. بآاينکنار آ ، تصويآ ک 

ي جاميه و نوع انسا  و حتي با هدايت، سيادت و کمال انسا  پيوند دارد. در بآداشت دوم، هآ چند در جاميه، با بقا

اي مشـاهده اصل مثبت بود  سياست و ضآورت آ  اتفا  نظآ وجود دارد، ولـي در محتـواي آ  چنـين يکدسـتي

خنثا قآار دارد و در سـوي  هاي اين طي ، در يک سوي محور، سياست سکوالريشود. بآاي بيا  تنوع ديدگاهنمي

توا  تصور کآد. به هآ ميزا  که شماري از سياست ميديگآ، سياست متيهد، اخالقي و الهي. دو سآ محور، تيداد پآ

گيآد و به سياسـت الهـي الهي مي تآ باشد، سياست مزبور، بيشتآ صبغةحضور اخال  و مينويت در سياست پآرنگ

رنگ باشـد، سياسـت مزبـور بـه زا  که حضور اخال  و مينويت در سياست ک شود. به هآ ميتآ ميمحض نزديک

که مسئله مورد نظآ در شود. ازآنجاييتآ شده، از صبغة الهي و اخالقي آ  کاسته ميسياست سکوالر محض نزديک

نـوع  کند که مفهـوم دوم از سياسـت و البتـه ازاين مقاله، سياست اسالمي است، اقتضاي منطقي بحث ايجاب مي

 الهي و اخالقي آ  را مد نظآ قآار گيآد.

ت کـه از تيـالي اسـپا افتاده نيست، بلکه مفهـومي ماساساً سياست مورد تأييد اسالم، يک مفهوم نازل و پيش

و  دينـي اسـاس، در متـارتباط تنگاتنگ و ناگسستني با عبوديت الهي، سيادت و کمال انساني حکايت دارد. بآاين

 . امام هـاديميآفي شده است هاي بآجستة اولياي خاص الهي و ائمه اطهارو ويژگي سياستمداري از صفات

اده است. از نظآ اسـالم، را در کنار سايآ اوصاف بلند ميصوما  قآار د در زيارت جاميه کبيآه، سياستمداري ائمه

ا سپآي رخودسازي  وتهاب تنها کساني شأنيت سياستمداري و زعامت جاميه اسالمي را دارند که مآاحل بااليي از 

ز آنکـه تحـت پـ  ا پيامبآ (. حتي به فآمايش امام صاد 350، ص 15 ، ج 1409عاملي،  حآکآده باشند )

گانش را مداري بنـدتآبيت خاص خداوند قآار گآفت و به مقام عالي خلق عظي  رسيد، خداوند امآ هدايت و سياسـت

 .به وي سپآد

انـد. اندهگنج سياسـت ازخود  عموماً عنصآ هدايت را در تياري ، يآفتي اسالمعلماي مسلما  ه  در چارچوب نظام م

کننـده جاميـه بـه ل و نايـلکمـسياست نوع نخسـت را م، با تقسي  سياست به فاضله و ناقصه، الدين طوسيخواجه نصيآ

مـآدم ، هوتشاز روي  و  خواند که سياستمدار در آ  با تغلاي ميداند و سياست نوع دوم را سياست ستمگآانهسيادت مي

 شود.جاميه را از مسيآ هدايت به مسيآ شقاوت رهنمو  ميفته، گآ را به بندگي

ت ا و آخـآيـدن کـه در، شـا  بـه راه راسـتيکـوکآد  مـآدم و ارشـاد ايا نيـاستصالح » ياست را به مينايس يغزال

ه حآاسـت ديـن و کـامبآ دانسـته ين پيشحاک  را جان، يماورد. (38، ص 1364، )غزالي کندي  ميتيآ« بخش باشدنجات

ت جاميـه در جهـت ياسـت را هـدايه  س، ينيخم (. امام5، ص  1414 )ماوردي،« استض شده يا به او تفويانتظام دن

اختصـاص اسالم  آگاه يلماعا و يبه انب، است در درجة اوليداند و بآ اين باور است که سانسا  مي يو اخآو يويمصال  دن

 (.246تا، ص ني، بيدارد )موسوي خمي
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ـا . ا و آخـآت اشده، عقالني و جاميي است بآاي تأمين سـيادت دنيـبه هآ حال، از نظآ اسالم سياست تالش حساب نس

ه بتوجه دارد و ه   ي و ميانيعنوا  اهداف مقدمسياست مورد نظآ اسالم، ه  به همة نيازهاي مادي و مينوي انسا  در دنيا، به

 عنوا  هدف نهايي اهتمام دارد.آوي انسا ، بهسيادت و کمال ابدي و اخ

 اسالمي سياسي ةمفهوم رايج فلسف

، گو  فکـآيابه داليـل گونـ خود، و بالقوه هاي ابتداييبا وجود توانمندي، مبدع آ  بود فارابيکه ، سياسي اسالمي ةفلسف

ولـي سـيآ ، ياسـي نمـآدس ةچند فلسـف هآ فارابيآگااري اجتماعي واماند. با مآگ أثيسياسي و اجتماعي متوق  شد و از ث

، ا  مشـآوطهفت. در دوربه خواب طوالني و عميق فآو ر الدين طوسيخواجه نصيآتا اينکه پ  از  قهقآايي به خود گآفت

ي ايـن دانـش از دار و واقيـولي بيداري پاي، شاهد بيداري موقت و تأثيآگااري و تأثيآپايآي آ  از تحوالت سياسي هستي 

سياسـي  ةسـت. فلسـفنوپايي اين دانش ا، است. مفهوم ضمني اين سخن 57قالب اسالمي ايآا  در سال دستاوردهاي ان

، وانيحد بلـوغ و جـ است و تا رسيد  بهخود  هاي زندگيدر حال طي کآد  آغازين سال، پ  از خواب طوالني، اسالمي

 بايد مسيآ طوالني و دشواري را طي کند. 

ـاح به جهت نوپايي فلسفه سياسي اسال ـائلمي و مستقآ نشد  بنيادهاي آ ، هنـوز ص ـاي ، و، اهـداف، نظآا  در مس ظ

ـال بحـث و گفـتروش ـا تحليـل مها و حتي در اصل وجود و مفهـوم آ ، در ح ـال، ب ـا ايـن ح اي حتـوايي آروگو هسـتند. ب

ـا نزديـک بـه هـ  را در ايـن زمينـه بـمجموعه ديـدگاه توا  يکنظآا  به راحتي ميصاح   سـت آورد.ده هاي مشـتآك ي

 شناسـي فلسـفهتآين ديدگاه مشتآك در حوزة مباحث فلسفة سياسي اسـالمي، ديـدگاهي اسـت کـه در مـورد روشملموس

 سـتناد بـه وحـي دراانش اسـت. سياسي اسالمي وجود دارد. نظآ غال  بآ اين است که عقل، تنها ابزار ميآفتي در اختيار اين د

 اين دانش جايي ندارد.

تابد، اين ديدگاه، ديـدگاهي اسـت کـه از عوامـل هاي اسالمي بآ نميديدگاه يادشده را آموزهرسد، به نظآ مي

دهي ايـن نظآيـه غآب کالسيک و ه  بآخي از فيلسوفا  مدر ، در شـکل بيآوني تأثيآ پايآفته است. ه  فلسفة

که آنها در فلسفه اسالمي در فلسفة سياسي اسالمي، به دنبال نقشي  ارسطوو  افالطو آفآيني سهي  هستند. نقش

نيـز  لواشتآاوسو  روزنتالاند، به يقين بيش از ديگآا  است. عالوه بآ آنها، حضور مستشآقا  مدرني همانند داشته

، هاي ميان هانديش ه سياس ي اس الم در س دهبا نگارش کتاب  1958، در سال روزنتالرسد. فآاعادي به نظآ مي

بندي را در انديشة سياسي اسالمي مطآح کآد. وي با اين تقسي نويسي نامهگانة فلسفي، فقهي و سياستتقسي  سه

سياسي اسالمي را نه تنها از کالم سياسي، عآفا  سياسي و فقه سياسي جدا کآد،  غيآ مؤيد به متو  ديني، فلسفه

تـوا  از آيـا مي»نويسـد: ملکيا  مي بلکه اين دانش را از منبع عظي  وحي ييني قآآ  و سنت نيز محآوم ساخت.

ها که توا  از اين توصيههاي سياسي که در قآآ  و روايات آمده است، فلسفة سياسي بآداشت کآد؟ البته ميتوصيه

شـوند؟ در قآآ  و روايات است، تيبيآ سياسي کآد؛ اما سؤال اين است که آيا آنها ما را به فلسفه سياسي راهبـآ مي

هاي بآنامـه ميلوم نيست اين جداسازي از جمله (.112ـ111، ص 1390، )ملکيا « اينجا محل شک و تآديد است

به اسـالم ناشـي  روزنتالاستيماري بوده که عمدة مستشآقا  مجآي بخش تئوريک آ  بودند و يا از جهل عميق 
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مستشـآ   لواشـتآاوس، روزنتـالبندي وي مقبوليت عام يافتـه اسـت. پـ  از شده است. ولي به هآ حال، تقسي 

کـه سـابقة دفـاع از ، درحاليلواشـتآاوسبندي ياد شـده را تثبيـت کـآده اسـت. ي است که آراي وي تقسي ديگآ

زاده، کاري آمآيکا ميآوف گشته اسـت )سـي صهيونيس  را در کارنامه خود دارد، و به پدر فکآي جآيا  نومحافظه

، مـورد توجـه جمـع رشـدابنو  رابيفاگآايي خود و به دليل توجه خاص به (. به دليل رويکآد سنت19، ص 1390

زيادي از محققا  فلسفة سياسي اسالمي قآار گآفته است. امآوزه، کمتآ مقاله يا کتـابي از سـوي محققـا  ايآانـي 

راجع به فلسفة سياسي يا فلسفة سياسي اسالمي وجود دارد که از اين دو مستشآ  ثأثيآي نپايآفته باشد. فآاوانـي 

ها، با توجه به اندك ارجاعات به متو  در اين نوشته ارسطوو  افالطو کنار فآاواني حضور  ارجاعات به آثار آنها، در

بخش بود  آنچه که امـآوزه کند که در خالص بود  و نتيجهگيآي طبييي رهنمو  مياسالمي، ما را به اين نتيجه

وجوي فلسـفه را جسـت طـو افال، تحت تـأثيآ لئو اشتآاوسبه فلسفة سياسي اسالمي ميآوف است، تآديد کني . 

( و به تبع آ ، فلسفه سياسـي را دانشـي 3، ص 1381داند )اشتآاوس، ناتمام و غيآقطيي حقيقت از طآيق عقل مي

فلسـفة سياسـي »دهد. از نظآ وي، هاي سياسي را مورد مطاليه قآار ميداند که به روش فلسفي و عقلي، مقولهمي

سفه سياسي کوششي است بآاي نشاند  ميآفت به ماهيت امور سياسـي، بـه اي از آ  ]فلسفه[ است. پ  فلشاخه

(. نقدهاي وارد بآ اين تيآي  بسيار جدي و روشن است: با اين حـال، علـت 4)هما ، ص « جاي گما  دربارة آنها

 استقبال از آ ، از سوي محققا  فلسفه سياسي اسالمي روشن نيست.

 ه دسـت پيـامبآايي است که پـ  از تنزيـل وحـي بـوجيه فلسفي جاميهت، فلسفه سياسي اسالم، حسين نصآاز نظآ 

 ر آمـددبزرگ جهاني  به صورت يک جامية، در مدينه تکوين يافت و با تأسي  خالفت و سايآ نهادهاي سياسي اسالم

 ي اسـت کـه عقـلتـوجيه، با توجه به سـيا  مباحـث ايشـا ، از توجيه فلسفي نصآمنظور  .(15، ص 1386، راد)يوسفي

کـآد و نيـاز آ  بـه قـآآ  و به آ  اشاره مـي، آورد. اگآ نظآ ايشا  عقل متيالي مورد نظآ اسالم بودافالطوني به عمل مي

 :از نظآ وياست.  فيآحينمود. دومين تيآي  از سنت را گوشزد مي

ي هايي چ ون چ ه ن وع زن دگي ب رافلسفه سياسي است؛ پرسش، ها پاسخ دهداي كه به اين پرسشهر فلسفه

ش ته يا چگونه باي د دا، ها چه نوع روابطي با يكديگر دارندانسان مطلوب است و اصالً زندگي خوب چيست؟ انسان

؟ يا چگونه بايد ش كل بگي رد، گيردها تا چه حد آزادي دارند؟ نظم سياسي چيست و چگونه شكل ميباشند؟ انسان

معي ار نظ م ، ه ايست؟ در م ورد حكومتحكومت چيست و حاكم و شهروند چه كسي است؟ اساساً شهروندي چ

توان د ش هروند را شود آن را تشخيص داد؟ حكومت كي و چگونه ميو چگونه مي ؟مطلوب و نظم نامطلوب چيست

هم ه  تواند دولت را كننتر  كند؟ مفهوم جديد حكمروايي خ وب چيس ت؟...كنتر  كند و شهروند كي و چگونه مي

 كنيم؟ چگونه باي د زن دگي كن يم؟توان تقليل دارد: ما چگونه زندگي مييپرسش م ههاي باال را به اين سپرسش

 .(48 47، ص 1390، كند؟ )فيرحيا  رابطه ايجاد ميؤچگونه بين اين دو س، نظام سياسي

ـالاست. از نظآ وي، فلسـفة سيا فيآحياز فلسفه سياسي نيز بيا  ناقص و مجمل تيآي   بشيآيهتيآي   کشـ   سـي بـه دنب

 (.17، ص 1388)بشيآيه،  هاي کلي حاک  بآ زندگي سياسي استها و قاعدهقانونمندي

نويسـندگا  هآ چنـد روند. سياسي به شمار مي ةگونه از فلسفغيآواقيي و حتي دين، تياري  حداکثآي، دو تيآي  اخيآ
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گسـتآدگي و ، ايـن مهمـي هاي بـهمسئوليتيي، بايد هااند که فلسفة سياسي با کدامين امکانات و توانانيتوضي  ندادهآ  

هاي قطيي که عقل بـا با توجه به محدوديت، عقل باشد، پيچيدگي را بآ دوش گيآد. اگآ تنها ابزار در اختيار فلسفه سياسي

تنهـا از عهـدة اديـا  الهـي بـآ ، ها را به سآانجام بآساند. مسائل ياد شـدهتواند اين مسئوليتچگونه مي، آنها مواجه است

نظـآ درسـتي ، دهـداست که فلسفه سياسي اين مسائل را با مآاجيه به اسالم پاسـخ ميعقيده بآ اين  آحيفيآيند. اگآ مي

وي  سياسي اسالمي خواهي  بود که به عقل در کنار وحي متکي است. ولـي اگـآ نظـآة شاهد فلسف، در اين صورت. است

چنانچه خـود بـه آ  ، را به سآانجام خواهد رساندهاي مه  اين مسئوليت، که فلسفة سياسي با تکيه بآ عقل تنهاباشد اين 

ه  با اسـتناد  صاد  حقيقت. آدن فلسفه سياسي تآديد کايبايد در کارآمدي و اسالمي بود  ، (45، ص )هما  تصآي  دارد

د وجـو، اساس. بآاينتنها متکي بآ عقل است، بآ اين باور است که فلسفه سياسي در راستاي فلسفه، آراي لئو اشتآاوسبه 

در تيآيـ  ، رضـواني .(1380، )حقيقت پايآدکند و تنها وجود عآضي آ  را ميسياسي اسالمي را انکار مية ماهوي فلسف

هـاي وحيـاني در جهـت به دنبال فه  فلسفي آموزه، «سياسي اسالمية فلسف»: ميتقد است لئو اشتآاسه  افق با تيآي  

 .(34ص ، 1385، )رضواني« تبديل باور انسا  به ميآفت است

فاً عقلـي کـه فلسـفه سياسـي را يـک دانـش صـآي ياد شده در اين است که همگي درحاليهانقطة مشتآك تيآي 

ي اسـالمي ايـن لسفة سياسـآف دانستن ف، صاند. پيامد مخآب عقليانتظارات فو  توا  را نيز بآ او تحميل کآدهدانند، مي

چنـين بآداشـتي از رسد يمپايا  وحي محآوم سازي . به نظآ ع بياين دانش را از منب، است که بخواهي  بدو  دليل موجه

. بايـد ي صـورت گيـآدالزم است در آ  تجديد نظآ کلي و بنيـاد. دليل استبآداشتي ناقص و بي، سياسي اسالمي ةفلسف

از عقـل و  زمـا گيـآي ه لـزوم بهآه، منظوريندب. اسالم کش  و استخآاج نمودمنابع اصيل سياسي اسالمي را از  ةفلسف

 نقل ضآوري است.

 آميـز و فاقـد مصـدا گونـه، اغآا از فلسفه سياسي، يک بآداشت دين فيآحيطور که گاشت، بآداشت هما 

آواقيـي و هـاي بشـآي، انتظـار غيخارجي است. چنين انتظار بزرگي، نه تنها از فلسفه سياسي، بلکه از همـه دانش

يـآ ايـن اشـد. در غبش، با توا  ذاتي و محتواي مباحث آ  هماهنـگ نشدني است. بايد انتظارات از يک دانبآآوده

کـاي بـه . ات1رد: صورت، ناکارآمدي و شکست آ  حتمي خواهد بود. در نگاه فو ، دو ادعاي غيآ مستدل وجـود دا

 وه بـآاهين عقل، تنها روش پايآفته شده بآاي فلسفه سياسي است؛ همـه يـا اکثـآ مسـائل ايـن دانـش مؤيـد بـ

هاي آ  مسـيآ تاي است که انسا  با توجـه بـه هـداينه. محتواي مباحث آ ، به گو2اي عقلي هستند. هاستدالل

ياسـي، سحـث فلسـفه يابد. واقييت اين است که نه محتواي مبادرست زندگي را در ابياد سياسي و اجتماعي در مي

سـفه تـوا  در مباحـث فلرا مي بخش هستند و نه پايبندي ادعايي به عقـل و بـآاهين عقلـيچنا  جامع و هدايت

ط بـه تآين آثـار مآبـوسياسي مشاهده کآد. مجموع مسائل بآهاني فلسفه سياسي، بسيار اندك است. حتي فلسـفي

هـا، ن کتابقلي در ايعهاي متقن عقلي دارند. به موازات غآبت داليل فلسفه سياسي ه ، التزام اندکي به استدالل

ي حضـور هاي عآفـي، مشـهورات و آراي محمـوده و حتـدليل، اسـتداللبيها و ادعاهاي حضور پآشمار مفآو 

 ها در آنها، واقييات انکارناپايآ هستند.اسطوره
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گآايانـه، رما آ يبآداشـت، ديـن گونـه و عقلـي صـآف از فلسـفه سياسـي، رسد بآداشت جامعبه نظآ مي، به هآ حال

ه مناسـ  نيـز را در جايگـا آ داد، يي از فلسفه سياسـي ارائـه تيآي  و تبيين واقافزو  بآ اينکه غيآواقيي و ناقص است. 

« اسـالمي»گيآد که صفت اين انتظار به جا زماني قوت مي خصوصبو انتظارات ميقول و در حد توا  از آ  داشت. د نشان

ن ن و جانشين ديـدي جدا از، رهاي سياسي سکوالسياسي اسالمي را همانند فلسفه ةکني . ما نبايد فلسف هرا نيز به آ  اضاف

 .آدرا از عنوا  آ  حاف ک« اسالمي»بايد صفت آد. در اين صورت، تحليل ک تبيين و

و نکتـة اساسـي دپيشين، به  بايد در کنار توجه به مباحث« فلسفه سياسي»بنابآاين، بآاي وصول به اين مقصود از مفهوم 

ـاي اوت. توجـه بـه تف2 سفه حتـي از نـوع اسـالمي آ ؛. توجه به تمايز ميا  فلسفه سياسي اسالمي و فل1نيز توجه داشت:  ه

 هاي سياسي سکوالر.عميق و گستآدة فلسفه سياسي اسالمي و فلسفه

 تمايز فلسفه و فلسفه سياسي

ة آفتي فلسـفل ابزار ميميتقد شوند که تنها عق،   حوزة فلسفه سياسي اسالميايکي از عواملي که موج  شده است محقق

کليـة ، تصـور انـد و بـآ پايـة ايـنن است که آنها اين دانش را ادامه و مولود فلسـفه تصـور کآدهاي، سياسي اسالمي است

ز نظـآ فالسـفة ا، يا  شدبهمچنا  که ، که اوالًحالياند. درسياسي اسالمي نيز سآايت داده ةخصوصيات فلسفه را به فلسف

در صورت پـايآش ، ثانياً. يآندند مقدمات بآها  قآار گتوانمي، نقل نيز در کنار عقل جوادي آمليو  مالصدرابزرگي همانند 

. چنـد مودخلط ن دو را با ه  آ نبايد و آد الزم است به تمايزهاي بارز ميا  فلسفه و فلسفة سياسي توجه ک، انحصار مزبور

 کنند: تفاوت اساسي اين دو دانش را از ه  جدا مي

 تفاوت در نوع مسائل الف.

: پسـاديني هسـتند ياسي از نوعسدر مقابل تقآيباً تمام مسائل فلسفه ، از نوع پيشاديني هستند، . بسياري از مسائل فلسفه1

بـآد. يـا اگـآ بـه آ ميسـجوي حقيقت به وفيلسوف در موقييتي قآار دارد که گويا هنوز به حقيقت دست نيافته و در جست

، ي مسـلما که فيلسوف سياسـده است. درحالي  کآآنها را به مدد عقل تنها به صورت کلي کشباشد،  حقايقي ه  رسيده

خواهـد بـآ اسـاس حقيقـت يسازي بآ اساس حق و اسالم قآار دارد. او ماو در مآحلة نظام. از اين مآحله عبور کآده است

هماننـد  او بخواهـد، تيد که از توا  عقل خارج است. اگآ در چنـين مـوقييشورد ابه جزئياتي و -ييني  -کش  شدة کلي 

جآبـه ت اسـالم را تحآکت او همانند کسي است کـه هنـوز حقانيـ، تنها بآ اساس عقل حآکت کند، ورود به دينپيش از 

 پايآند.نوعي خودتحآيمي است؛ نه عقل و نه دين به هيچ وجه آ  را نمي، نکآده است. چنين اقدامي

فاقـد ايـن ، فة سياسـيکـه قآيـ  بـه اتفـا  مسـائل فلسـرحاليد. . بسياري از مسائل فلسفه عقلي محض هستند2

نيـز بخشي ديگـآ مآبـوط بـه طبيييـات و بخشـي ، شناسيمآبوط به ميآفت، بخشي از مباحث فلسفه: خصوصيت هستند

مباحـث ، در فلسفه سياسـيمطآح  که مباحثحاليمباحث، مباحث عقلي صآف هستند. دراين  اکثآ. است مآبوط به الهيات

بلکه عموماً از سنخ مسائلي هستند که يـا ، تنهايي بتواند به آنها پاسخ دهد گونه نيست که عقل بهعقلي صآف نيستند؛ اين

، مسـائلگونه ظني و گوناگو  است. عقل بآاي حل اين آ  هايپاسخ، عقل پاسخي به آنها ندارد و يا اگآ پاسخي ه  دارد
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يا قاطع است و يا پشـتيباني قطيـي  ،دهدپاسخي که دين به بسياري از اين مسائل مي؛ دهدما را قاطيانه به دين ارجاع مي

خـود  دهد که با اطمينا  خاطآ وظيفهحجتي در اختيار عامل قآار مي، اسالم در اين شآايط، عقل را به همآاه دارد. بنابآاين

 ند.کرا بشناسد و به آ  عمل 

ـا  شـناخت،1به عبارت ديگآ، بخشي از مسائل مه  فلسفه از اين قآارند:  ـادي  نـواع ميآفـت،ا . ميآفت شناسـي: امک مب

جـود، وجـود ذهنـي وشناسي: اصالت وجود يا اصالت ماهيت، وجوب، امکا ، وحدت تشـکيکي . هستي2ميآفت، مطابقت و...؛

 . . حآکت و زما  و...5. علت و ميلول؛ 4گانه؛ . مقوالت ده3و...؛ 

 تآين مسائل فلسفه سياسي از اين قآارند:اما بخشي از مه 

 کدام مقدم است؟ ،   فآد و حقو  جاميهدر تيار  ميا  حقو -

 يا موجود الهي و مسئول؟، آيا انسا  موجود طبييي و خودبنياد است -

 يا اخالقي ـ حقوقي؟، تفسيآ اخالقي، کدام تفسيآ از انسا  درست است: تفسيآ حقوقي -

 عدالت چيست؟ ابياد آ  کدام است؟ -

 ؟ليه الحق کيست؟ مالك تييين حق کدام استحق چيست؟ صاح  حق کيست؟ من له الحق کيست؟ من ع -

 ؟هايي بايد آ  را محدود کآدآزادي چه مينايي دارد؟ حدود آ  کجا است؟ با چه مالك و مالك -

 هاي حکومت کدام است؟اختيارات و مسئوليت -

 وظاي  حکومت در مقابل مآدم کدامند؟ -

 وظاي  مآدم در مقابل حکومت کدامند؟ -

 يا امآ وضيي؟، گاار کيست؟ آيا قانو  امآي کشفي است قانو  چيست؟ قانو -

 نياز جامية انساني به حکومت تا چه ميزا  است؟ -

 مالك حقانيت و مشآوعيت حکومت و قانو  چيست؟ -

 هايي است؟کدام است و داراي چه ويژگي، مطلوب و عادالنه حکومت -

توانـد  ميعقل مستقالً ؛نداز نوع عقلي محض هست، سائل فلسفيمبنابآاين، کار آساني است. ، مقايسة اين دو دسته مسائل

. اثبـات کنـد آاهين قطيـيتواند اصل وجود خدا را بـا تکيـه بـآ بـنظآ بدهد. عقل مي، راجع به هآ يک از آنها تأمل کآده

، ظـآ بدهـد. ديـننبه آنهـا  تواند حآکت و زما  و.... را درك کند و راجعمي. تواند نياز ميلول به علت را تشخيص دهدمي

 د.رنظآ ارشادي دا، اگآ ه  داده، راجع به اين دست از مسائل يا نظآ نداده

به گونة ديگآي است. اين دست مسائل ه  بسـيار پيچيـده و ، سياسي ةکه وضييت در مسائل مآبوط به فلسفدرحالي

يا پاسخي بـه ، تآي دارند. عقلاط ملموساند و ه  با زندگي و نيازهاي جاري و با سيادت و شقاوت جوامع ارتبدهيتندر ه 

متفاوت و حتـي متضـاد هسـتند. اگـآ ، پآاکنده، دهد ظنيهايي که مينوعاً پاسخ، اين دست مسائل ندارد و يا اگآ ه  دارد

د شد و آنها را همانند مسائل علـوم طبييـي بـه خـودين متکفل حل آنها نمي، امکا  حل اين مسائل بآاي عقل فآاه  بود

بـه مسـائل ، بلکـه بخـش اعظـ  ميـارف اسـالم، نه تنها چنين واگااري صورت نگآفته، کهحاليکآد. درواگاار ميانسا  
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عمـوم ، (. بـه دليـل نـاتواني عقـل270، ص 1 ج)الـ (، 1368، خمينيموسوي سياسي و اجتماعي اختصاص يافته است)

در جوامـع بـا طواغيـت و ، سـازي آنهـابآاي اجآا و پيادهابالغ نمايند و  پيامبآا  الهي رسالت داشتند اين حقايق را به مآدم

در کنـار وظيفـة ، اديا  الهي در طـول تـاريخ، نند. به هآ حالکها را تحمل تآين مآارتدارا  درگيآ شوند و سختسآمايه

ي هـ  همـواره در مـورد مسـائل اجتمـاع، بيا  حقايق مآبوط به آخآت و حقايق مآبوط به نحوة ارتباط انسا  بـا خداونـد

کآدند آنها را نسبت به چگونگي بآقآاري رابطه با يکديگآ و نسبت به چگونگي سـاختن تالش ميه  مسئوليت داشتند و 

 ند.سازنظ  و نظام اجتماعي عادالنه و درست رهنمو  

 و حتـي است. اسـالم سياسي مآدود ةروي عقل در حوزة مسائل فلسفتک، با وجود حاکميت شآايط ياد شده، بنابآاين

انجام چ گـاه بـه سـآهـي، تکآوي عقل در مسـائل يادشـدهکه دهد کند. تجآبة تاريخي نيز نشا  ميعقل آ  را تأييد نمي

انـد. وجـود افـت کآدهمسائل بسيار نادري از فلسفة سياسي پاسخ قـاطع عقـل را دري، تاريخ بشر. در کتاب قطور رسدنمي

نـاتواني ، لحـل ايـن مسـائ ند که ناتواني عقل درکرهنمو  ميين امآ به اما را ، نظآهاي بسيارمکات  گوناگو  و اختالف

 ةفلسـف، اقعد. در وشوي به دامن وحدست اي ندارد جز اينکه بشآ بآاي حل اين مسائل چاره؛ ذاتي و غيآقابل زدايش است

هاي سياسـي فهبا فلس ،ورتصاسالمي خواهد بود که بآ همين باور بنيادين تکيه کآده باشد. در غيآ اين زماني سياسي ه  

پاسـخ ايـن مسـائل در دانـد کـه ( مي2داند و داند که نمي( مي1سکوالر تفاوتي نخواهد داشت. فيلسوف سياسي مسلما  

داند به چـه نمي، داندداند که نميکه فيلسوف سياسي سکوالر يا گآفتار جهل مآک  است و يا اگآ مياسالم است. درحالي

 د.ماين ه خود را از بند جهالت رهامنبيي مآاجيه کند و چگون

 هاي سياسي سكوالرتمايز فلسفة سياسي اسالمي از فلسفه

اس  با خـود فلسفة سياسي متن بيني مولدرو، هآ جها ها هستند. ازاينبينيهاي سياسي ناشي از جها اساساً فلسفه

د فلسـفة ند، همانننهايي که ديني هستهاي سياسي يا ديني هستند و يا سکوالر. آبندي فلسفهاست. در يک تقسي 

گيـآد. يمين دستور سياسي اسالمي، در انتخاب روش، تنظي  مسائل و در تييين اهداف، متکي بآ دين است و از د

انقطـاع از  ديـن و در هايشا ، در عدم تيهد بهها و اختالفهاي سياسي سکوالر، با همه گوناگونيدر مقابل، فلسفه

  .دين اتفا  نظآ دارند

هـايي هماننـد تفاوت، هاي خآد و کال تفاوتسايآ شناسي است. ناشي از تفاوت در ميآفت، مايز اصلي اين دو نحلهت

، گـااري وجـود داردشناسـي و قانو سياسـتگااري و قانو ، سـازيتصمي ، سازينظام، شناسيمسئله، شناسيکه در هدف

شناسي بآ اين پايه اسـتوار اسـت کـه توانـايي المي از نظآ ميآفتمايز اصلي هستند. فلسفه سياسي استگي محصول لمج

بـا اينکـه ، البته هما  ميارف محدود ه  همه کلي هستند. اين ميارف. عقل در شناسايي قطيي حقايق بسيار محدود است

شـود   مياما خاصيت کلـي بـود  آنهـا موجـ، مندي از ميارف دين به وجود آنها وابسته استند و اصل بهآههست بنيادي

بلکه نتواند هما  ميلومات محدودش بـآ جزئيـات تطبيـق دهـد و ، نه تنها از عهدة درك بسياري از جزئيات بآنيايد، عقل

ماند تا عقل مشـکالتش را جاميه منتظآ نمياست که در شآايطي ، هاها و ناتوانيحل عملياتي ارائه دهد. اين محدوديتراه
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وضـع کنـد.  بايد قـانو . سازي کندبايد نظام. گااري کندبايد هدف. ايد تصمي  بگيآدب. او مجبور به حآکت است. حل کند

، اين است که بايد بآ اساس مظنونات و حتـي مشـکوکات عقلـي، دهدحلي که سکوالريس  ارائه ميپ  چه بايد کآد؟ راه

الَ تَقْـ   مَـا  وَ» پـايآد:ظنونـات را نميکند. اسالم عمل بآ اساس مولي اسالم آ  را رد مي. نظام را تدبيآ کآد و پيش بآد

 (؛36 :إسآاء) «مَسْئ والً عَنْه  کَا َ ئِکَلَيْ َ لَکَ بِهِ عِلْ ٌ إِ َّ السَّمْعَ وَ الْبَصَآَ وَ الْف ؤَادَ ک لُّ أ ول

وند دو انجام شود. خدبايد بآ اساس حجت شآعي ا، اين است که هآ تصمي  اجتماعيد، دهميحلي که اسالم ارائه راه

م وحـي. است بـه نـا حجت بيآوني، حجت دروني است به نام عقل و ديگآي، : يکياست حجت در اختيار انسا  قآار داده

سيآ درسـت را در يفا کنند و متوانند نقش خويش را به درستي امي، ند که تنها در کنار همديگآهستهمانند دو بال ، اين دو

 کننده باشند.ناقص و حتي ممکن است گمآاه، دو  ديگآيک بياختيار فآد و جاميه قآار دهند. هآ 

 سياسي اسالمي ةهاي فلسفويژگي

 ست:داراي خصوصياتي به شآح ذيل ا، هاي سياسي سکوالردر مقايسه با فلسفه، سياسي اسالمي ةفلسف

 نقلي - دانش عقلي، سياسي اسالمي ةفلسف. 1

بيني اسالمي تبديل شود، الزم ارآمد و مفيد در طآاز جها بآاي اينکه فلسفة سياسي اسالمي بتواند به يک دانش ک

انتهاي وحي نيز استفادة کند. در غيآ اين صورت، يه يک دانش سکوالر تنزل است در کنار عقل از منبع ميآفتي بي

بـع عنوا  تنهـا منرسد اتخاذ عقل بـهرو، به نظآ ميخواهد کآد و در رسيد  به اهداف خود ناکام خواهد شد. ازاين

که نظآا ، جاي تأمل و بازنگآي دارد. درحاليميآفتي فلسفه سياسي اسالمي، از سوي بسياري از محققا  و صاح 

رسـد؛ اقدام درست و قابل دفاع بـه نظـآ مي لواشتآاوساتخاذ چنين ديدگاهي، از سوي فيلسوفا  سکوالر، همانند 

يـت فکـآي يـک فيلسـوف مسـلما  متفـاوت اسـت. ، با موقيلئو اشتآاوساي فيلسوفي چو  زيآا موقييت انديشه

گآايي وي را بـه منتقـد جـدي مدرنيتـه کند، عقـلدر فضاي ضدديني مدرنيته تنف  مي لئو اشتآاوسکه ازآنجايي

هاي بسـته بسـياري از مسـلمات و اندوختـهاما  و افآاطي خود به سنت، چش کند. مدرنيته در يورش بيتبديل مي

گآايي گآايي و عمـلگآايي و تجآبـههاي شکساخت و اقدام ساخت بناي جديدي بآ پايهميآفتي بشآي را مدفو  

اي تکيه زده بـود. مدرنيتـه، ايـن شد و بآ جايگاه بآجستهکآد. پيشتآ عقل منبع شناختي بسيار مهمي محسوب مي

پ  از آ ، عقل از يک منبع جايگاه را از عقل گآفت و به هواهاي نفساني، به سود و زيا  و به تجآبه واگاار کآد. 

گآاياني (. سـنت1236، ص 3، ج 1376شناس به يک ابزار مطيع در اختيار نف  تبديل شد )لين و لنگستآ، حقيقت

گآايـي کنـد. گآايي را جايگزين نف ، با هدف احياي جايگاه پيشين عقل در تالش است عقللئو اشتآاوسهمانند 

گآي گآايي، تـاريخيهاي سودگآايي، پآاگماتيس ، نسبيدام در حال شکستن دگ ، با اين اقبينانهدر نگاه خوشوي 

و پوزيتويس  است. او درصدد است عقل را در جايگاه واقيي خود بنشاند. اتخاذ اين شيوه، ممکن است ديدگاه مزبور 

ي فلسـفة سياسـي کـه اتخـاذ ايـن روش بـآاهاي مدرنيته بآهاند و به وادي حقايق بکشـاند. درحاليبسترا از بن

شـود؛ زيـآا فلسـفة گآد ميآفتي و روشي محسوب مياي نيست، بلکه نوعي عق بآندهاسالمي، نه تنها اتخاذ پيش
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قآار دارد. مقتضاي  لئو اشتآاوسسياسي اسالمي، به يمن ابتناي به اسالم در موقييت بسيار جلوتآ از فلسفة سياسي 

و استفاده از امکانات اسالم بآاي حل مسـائل بنيـادين سياسـي و  هاي دور دستاين جلوداري، جل  توجه به افق

 اجتماعي بشآ است. 

ـا را بـ لئو اشتآاوسبه عبارت ديگآ، قآار گآفتن  ـايق، از حآاي شـناخت در موقييت پيشاديني، تمسک وي به عقـل تنه ق

ـائل وحي، بآايسازد، ولي اقدام فيلسوف سياسي مسلما  در عدم استناد به جمله حقايق سياسي موجه مي ـاعي  حـل مس اجتم

شناسـي، شناسـي، حقچـو  راه کند؛ زيآا او ه  به جامييت و کمال اسالم و ه  به ناتواني عقل تنها، در امـوريرا توجيه نمي

ـاريرود، متفاوت اشناسي عال  شده است. روشن است انتظاري که از يابنده حق ميشناسي و غايتقانو  اسـت کـه از  ز انتظ

 اش را تيقي  نمايد.شدهرود. هيچ ک  از انسا  بصيآ توقع ندارد در روز روشن، با چشما  بسته، گ ق ميجويندة ح

 ابزاري در خدمت اسالم سياسي اسالمي ة. فلسف2

، اساسـي آ  هاي مضاف اسالمي، يک دانش ابـزاري اسـت. مأموريـتفلسفة سياسي اسالمي، همانند سايآ فلسفه

ارد، تـا ن وجود نـدآ  است. حقايق سياسي بنيادين، خارج از دي سازي اهداف سياسيدهرساني به دين در پياخدمت

ت کـه د، ايـن اسـفلسفة سياسي بخواهد به کش  آنها دست يابد. تنها کار اساسي که بآاي اين دانـش وجـود دار

ار د. البته در کنـي نمايياتحقايق نهفته در دين را استخآاج کآده، متناس  با شآايط و نيازهاي جامية مورد نظآ، عمل

 د. فلسفه سياسـيپاسخ گوي ها و انتقادهاي آنهاهاي رقي  را نقد نموده، به سؤالاين مه ، در صورت نياز، بايد ايده

و جامييت را  اين کمال اسالمي که بآ پاية خاتميت، جامييت و کمال دين استوار است، بايد بتواند در حوزة سياست

   را عملياتي کند.به منصة ظهور بآساند و آ

مشتآك  فمسائل و اهدا . اين دو،ارتباط تنگاتنگ دارد، فقه و فلسفه حقو  اسالمي ةبا فلسف، سياسي اسالمية فلسف

گيآي از عقـل ام با بهآهکش  حکمت احک. 1 ها است:کنند. فلسفه فقه داراي اين مسئوليتفآاواني را بآرسي و تيقي  مي

ها و الؤپاسـخ بـه سـ. 3 به سطوح مختلـ  جاميـه؛، متقن و متناس ، کشفيات با زبا  علمي انتقال اين. 2و متو  ديني؛ 

فلسفة فقه يـک دانـش ، آاينهاي رقي  با شيوة علمي و مؤثآ. بنابنقد ديدگاه. 4شود؛ شبهاتي که به احکام فقهي وارد مي

ر بيـد اي همـين اهـداف را ده گونـهدفاع از بخش فقهي دين است. فلسفه سياسي ه  بـ، ابزاري است. هدف اساسي آ 

ا تبين کـآده ردين ت حکوم االجتماع و فقهن است که ابياد سياسي و فقهايبه دنبال ، کند. فلسفة سياسيسياسي دنبال مي

سـفه شـي مسـتقل فلم، البطال  اسـتمينـا و بـديهيبي، که مشي مستقل فلسفة فقه از ديندفاع نمايد. همچنا از آ  و 

 .استبه اشمنيز وضييتي سياسي از دين 

 توان مضاعف فلسفة سياسي اسالمي در حل مسائل .3

مسائل و مباحث بسيار پآ اهميت و مبنايي، در فلسفة سياسي وجود دارند که فيلسوفا  سياسي، بايد به آنهـا پاسـخ 

آور و اطمينـا  رغ  اينکه از قدمت طوالني بآخوردارند، اما هنوز بـه پاسـخ روشـندهند. بآخي از اين مباحث، علي

وگوهـا و نقـدهايي کـه در مـورد آنهـا صـورت ها، گفتهاي ارائه شده به اين دست سؤالاند. فآاواني پاسخنآسيده
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هاي آنها نيز افـزوده اسـت. دليـل عمـدة و اصـلي ايـن گآفته، نه تنها به حل اين مسائل نينجاميده، بلکه بآ ابهام

اعتنايي به اديا  به حـق الهـي و بـا اعتنايي و يا ک ر شآايط بيهاي صورت گآفته دوضييت، اين است که تالش

هاي بسـيار، ميلـول چنـين ها و ظهور مکات  و ايـدهاتکاي به عقل تنهاي ناتوا  صورت گآفته است. تنوع ديدگاه

هـاي انسـاني، در طـول هاي سياسي سکوالر، همانند ديگـآ دانشاست. به هآ حال، فلسفه کنندهثباتوضييت بي

شد که هآ فيلسوفي بـآاي حـل اند. اين محآوميت موج  گاهي محک  و مطمئن محآوم بودهتاريخ از داشتن تکيه

عنوا  مبـاني اي را بهنشدهمسائل پيش روي خود، يا از نقطه صفآ شآوع کند و يا از روي ناچاري، مفآوضات اثبات

کنـد. تصـمي  دوم نيـز بـه گيآ ميحقق را زمينکه تصمي  نخست مهاي حآکت خود انتخاب نمايد. درحاليو پايه

 شود.ثباتي و حتي فآوريختگي نظآ منتهي ميلغزندگي و بي

گيآي ه، با بهآکه وضييت پيش روي فلسفة سياسي اسالمي، کامالً متفاوت است. فلسفة سياسي اسالمدرحالي

کنند، در يمهايي که از آ  تآاوش ايدهگاه مستحکمي دارد. به همين دليل، توأما  و شايسته از عقل و وحي، تکيه

سوف مسـلما ، ستند. فيلهاي سياسي سکوالر از استحکام، ثبات و کارايي بسيار بااليي بآخوردار همقايسه با فلسفه

کـه حـاوي  نيت اسالممجبور نيست مسائل را از صفآ شآوع کند و يا بآ مفآوضات اثبات نشده تکيه کند؛ زيآا حقا

هاي يدهامسلما ،  ي و اجتماعي است، با بآاهين قطيي به اثبات رسيده است. فيلسوف سياسياصول بنيادين سياس

 هاي بلند و استواري در حلتواند گامکند. او با تکيه بآ اين منبع مستحک ، ميخود را بآ پاية همين قطييات بنا مي

 مسائل سياسي و اجتماعي بآدارد.

لسـوف اسـت. في هولت در تحقيق و ثمآدهي آ  را نيـز فـآاه  کـآدهاسالم، نه تنها استواري بلکه موجبات س

حاکمـا ،  سياسي سکوالر، بايد پيآامو  مسائلي همچو  مشآوعيت حکومت و قانو ، وظـاي  حکومـت، شـآايط

ند. اگآ انجام ده فآساي بسياريهاي طاقتمحدودة حوزة خصوصي، چيستي آزادي و عدالت و ابياد آنها و... تالش

ر بيـدي گام استوا هاي قاطع و مطمئن باشد، زمينة حآکت رو به جلو و زمينة بآداشتنها، پاسختالشماحصل اين 

 وي مسـتحک  شود. ولي وضييت به هيچ وجه اين چنين نيست. هيچ جاي پانف  فآاه  مياز سوي محققا  تازه

هاي سـنگين ينـهبا تحميل هزفآساي سکوالرها، باثباتي بآاي مکات  سکوالري وجود ندارد. همه تحقيقات طاقت

عي ظني خت  ظآات ابدانجاني و مالي به جاميه، به داليل ياد شده، در بهتآين شآايط به نظآات ظني تکآاري و يا 

هاي شتگييآت و سآگسازند، بلکه دامنة حکنند و مبنايي استوار نميشوند. نظآاتي که نه تنها مشکلي حل نميمي

کـه دهنـد. درحاليگآايي سـو  ميگآايي و پـو د و جوامع را بيشتآ به سمت شکدهننظآي و عملي را توسية مي

ها را دريابـد و التواند پاسخ مطمئن همة ايـن سـؤفيلسوف سياسي مسلما ، با رجوع به اسالم، با تالش کمتآ مي

 مسيآ جامية بشآي را بآاي رسيد  به سيادت و کمال هموار نمايد.

داني  که بـه داليلـي، ايـن نايافتگي فلسفة سياسي اسالمي مواجه هستي . ميييت تلخ رشد البته درست است که ما با واق

ـاپيمودة بسـياري پـيش روي آ  اسـت. ازدانش همانند فقه، اصول، فلسفه و کالم رشد نکـآده و راه ـاي ن ـاس ايـنه رو، احس
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بع غنـي، فلسـفة سياسـي اسـالمي، آينـدة خوري ، ولي به دليل منهاي از دست رفته را ميکني  و افسوس فآصتخسآا  مي

ـافي اسـت ايـن  روشني پيش روي اين داشن است. بسياري از حقايق سياسي، به صورت مواد خام در اسـالم وجـود دارنـد. ک

ـايق ميطـوف نمايـد. در ايـن دانش همة تالش خود را، بدو  چش  داشت از بيگانگا  به کش ، اسـتخآاج و فـآاوري آ  حق

 ها را جبآا  نموده، با سآعت باال رقبايش را پشت سآ گاارد.ماندگيتواند ه  عق دت کوتاهي ميصورت، مطمئناً در م

 . اهداق بلند فلسفه سياسي اسالمي4

ائل بسـيار ايد بـه مسـبها ميمول، در راستاي اهداف بلند اسالم، ماندگيفلسفة سياسي اسالمي، عالوه بآ جبآا  عق 

هاي سياسي سکوالر، که لسفهفو بآنامه تهيه کند. به عبارت ديگآ، بآ خالف  آنها تئوريتآ، نيز بينديشد و بآاي متيالي

يده، و به عال  ا در نوردرود، فلسفة سياسي اسالمي طبييت و دنيا رسق  اهدافشا  از طبييت و دنياي خاکي فآاتآ نمي

عـدالت،  و  آزادي،مي، مسائلي همچـانديشد. بآاي فلسفة سياسي اسالفآا طبييت و به زندگي دائمي پ  از مآگ مي

توا  جوامـع يانديشد که چگونه مرفاه، نظ  و امنيت اهداف مقدمي و مياني هستند. فلسفة سياسي اسالمي به اين مي

هنمـو  شـد. بـه آزادگي ر هاي نف  و دنيا، رهايي بخشيد و به يک زندگي توأم باها، اسارتانساني را از انواع جهالت

سالمي، حتي فة سياسي اتوا  جوامع انساني را به جوامع اخالقي و ديني تبديل کآد. فلسکه چگونه ميانديشد اين مي

 الْـِِنْ َ إاِلَّ لْجِـنَّ وَمَـا خَلَقْـت  ا وَ»انديشـد. بـه مقتضـاي در گامي فآاتـآ بـه تقـآب الهـي و بـه عبوديـت الهـي مي

ي به اوند را در کل جوامع بشآتوا  روح عبوديت و بندگي خده مي(؛ در فکآ اين است که چگون56 :الااريات«)لِيَيْب د و ِ

  ها رق  زد.جآيا  انداخت و از اين طآيق، باالتآين ميزا  خيآات دنيوي و اخآوي را بآاي عموم انسا 

اگآ بآاي فلسفة سياسي سوسياليستي، عدالت و بآابآي و بآاي فلسفة سياسـي ليبآالـي، آزادي فـآدي و بـآاي 

سي سودگآا، منفيت و رفاه جميي، هدف نهايي است؛ بآاي فلسفة سياسي اسـالمي، اهـداف يـاد شـده، فلسفة سيا

شوند: هدف نهايي تقآب به خداست. در اين فلسفه، تمآکز در اهداف مـادي و اهداف مقدمي و مياني محسوب مي

هـاي بسـتن بـآ افقآعي و چش سازي مسائل فبيني و به منزلة اصلبيني و ک دنيايي، حتي از نوع عالي آ ، کوته

شود. اهداف ياد شده مه  هستند. اما نه بـآاي دور و ناديده گآفتن اهداف بلند و اصيل و نوعي توق  محسوب مي

باشـند. گآفتـاري ها و زنجيآهاي مادي و مينوي ميتوق ، بلکه بآاي عبور. جوامع انساني همواره گآفتار انواع غل

اد و خفقا  سخت و دو  شأ  انسا  است. تالش بآاي رهايي از آنها، رسالت انبيا و انسا  در بند زنجيآهاي استبد

هاي دروني و از زنجيآهاي اجتماعي بوده ها از اسارتاولياي الهي بوده است. ولي رسالت مهمتآ آنها، رهايي انسا 

  اينکه خود بدانند، دربندند. در است. از منظآ فلسفة سياسي اسالمي، جوامع به اصطالح آزاد، آزاد نيستند؛ آنها بدو

کند؛ در قف  طاليي باشد يا در قف  هاي چند اليه، با ظاهآي زيبا. انسا  که در قف  باشد، تفاوت نميبند قف 

ها و بندهاي مادي و مينـوي، زيبـا و آهني. فلسفة سياسي اسالمي، به رهايي همه جوامع بشآي از شآ کلية قف 

در کنار آزادگي، به امنيت در کنار آرامش، به رفاه در کنار عدالت، به لات در کنار بندگي انديشد. به آزادي زشت مي
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بيني الهي قـآار گيـآد. سـق  اهـداف سياسـي تواند در طآاز جها خداوند. روشن است که تنها چنين سياستي مي

و  مکنتـايآ، کانـت، وارسـطهاي افالطـو ، هماننـد انديشـه -حتي از نوع مثبـت آ  -هاي سياسي سکوالرفلسفه

روند. بايد توجه داشت که نبايد ايـن ، با حاف نقايصشا ، از ک  اهداف فلسفة سياسي اسالم فآاتآ نميلواشتآاوس

هاي مادي هاي دور بايد انديشيد که فلسفههاي سياسي مادي و سکوالر تقليل داد. به افقفلسفه را در سط  فلسفه

 از ديد  آنها محآومند.

 گيرينتيجه

هـاي اساسـي بـا آ  اوتتف، ولي به لحاظ محتـوا، در عين حال که قآابت اسمي دارد، سياسي اسالمي با فلسفه ةفلسف .1

 ولي فلسفه سياسي يک دانش پساديني است؛، دارد. فلسفه يک دانش پيشاديني است

کـه فلسـفة آنجاييد. ولـي ازشناسي بآ روش عقلي صآف تکيه دار. فلسفه چو  يک دانش پيشاديني است. به لحاظ ميآفت2

يآ اين صورت، غ  کند. در سياسي اسالمي، يک دانش پساديني است، بايد در کنار عقل، به صورت واقيي از وحي نيز ارتزا

 بآ آ ، اطال  بدو  وجه خواهد بود؛« اسالمي»اطال  عنوا  

 سياسـي ةفلسـف، ارده همآاه داعي را با خود بتآين و کارآمدتآين ميارف سياسي و اجتمتآين و عادالنهاگآ اسالم حقاني .3

شـآايط و ر دانسـاني را  توانـد نيازهـاي اجتمـاعي و سياسـي جوامـعبالقوه مي، با اتصال به اين منبع اليزال، اسالمي

لسفة حقـو  لسفة فقه و فهمانند ف، سياسية فلسف، به بهتآين شکل ممکن بآآورده نمايد. بنابآاين، گوناگو  هايزما 

ديـن  هـاي مـورد تأييـددر صدد است تا ميارف سياسي دين را بـا روش، يک دانش ابزاري است. اين دانش اسالمي

 استخآاج و عآضه کند.، کش 

ت تقسي  دارنـد: کوالر قابليبه دو گونة ديني و س، از نظآ نوع توجه به دين، هابينيتحت تأثيآ جها  هاي سياسيفلسفه .4

ش مسـائل ز نظآ چينا، هاي سياسي سکوالر متفاوت استينکه از نظآ روشي با فلسفهعالوه بآ ا، فلسفة سياسي ديني

 شناسي نيز متفاوت است.و غايت

هايي کـه بـه آنهـا سـخولـي در پا، مسائل مشتآك فآاواني دارد، هاي سياسي سکوالربا فلسفه، فلسفة سياسي اسالمي .5

سياسـي  ةبـآاي فلسـف، هاي اساسي بـا آنهـا دارد. مـثالًمايزت، بندي و نوع نگاه به مسائلدر چينش و درجه، دهدمي

از نظـآ کـه درحاليشـوند. تآين مباني محسوب ميکنندهآزادي باالتآين ارزش و فآدگآايي و سودگآايي تييين، ليبآال

الع نهـا اضـزش اسـت. ايتآين مباني هستند و بندگي خداوند باالتآين ارتوحيد و مياد اساسي، فلسفه سياسي اسالمي

ة غايت نهـايي فلسـفکه ، درحاليکنند. بنابآاينسياسي اسالمي را تييين مية اي هستند که حدود و ثغور فلسفگانهسه

داونـد در به بندگي خ سياسي اسالمي ةفلسف، هاي ناشي از دولت و دين استآزادي فآد از محدوديت، سياسي ليبآالي

، اسـي اسـالميسية . فلسـفکندتأکيد ميآفآين اسالم ها و احکام سيادتارزش، پآتو اعتقاد و التزام عملي به اعتقادات

ولـي ، ه داردتآين وجه توجـرفاه و غيآه به کامل، فضيلت، امنيت، عدالت، به مقاصد مادي و اين جهاني از جمله آزادي

دانـد. د ميخداونـ بـه يينـي تقـآب، اي ضآوري بآاي رسيد  به هدف عاليبدو  اينکه بآ آنها توق  کند آنها را پايه

 نه اهداف نهايي.، شونداهداف ياد شده اهداف مقدمي و مياني محسوب مي، بنابآاين
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. با توجه به مباحثي که مطآح شد، ارائة تيآي  روشن در قال  چند جمله از فلسفة سياسي اسالمي کار دشـواري 6

و نگاه تسامحي را هـ  بـه آ  ضـميمه  است. با اين حال، اگآ خوانندة محتآم کل مقاله را مد نظآ داشته باشد

فلسفة سياسي اسالمي دانشي عقلـي ـ نقلـي، مبتنـي و »نمايد، احتماالً اين تيآي  بآاي وي پايآفتني باشد: 

. 2دهي به مسائل بنيادين سياست و حکومت؛ . پاسخ1متيهد به اسالم است. رسالت اين دانش عبارت است از: 

کارهايي بآاي پآپايي نظام سياسـي اسـالم و اجـآاي . ارائة راه3س  و متقن؛ هاي رقي  با بيا  منانقد ديدگاه

. حمايت علمي و تئوريک از نظام سياسي اسالمي و تـالش بـآاي حـل 4شآييت و اخال  اسالمي در جاميه؛ 

 مسائل و ميضالت اجتماعي و سياسي آ .
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