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  بسمه تعالی

 

 فلسفه سیاسی
(Political Philosophy) 

 هستی شناسی سیاسی

 

 دکتر علیرضا صدرا

 هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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 چکیده 

 ؛ (251؛ 2بقره/«)آتاه اهلل الملک و الحکمه»

 «خدا بدو حکومت و حکمت داد»

 فلسفه سیاسی 

 سیاسی چگونگی و چرایی چیستی

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟ 

 سیاسی و حکمت اجتماعی وفلسفه  مسایلو  مبانی، کلیاتو مفاهیم  ،مبادی

از انسان مدنی، جامعه مدنی، زندگی مدنی و نیز نظام مدنی، نهادهای مدنی و سایر پدیده های : پدیده مدنی

  -مدنی دارای مراتب سه گانه هستی، چیستی و چگونگی اجتماعی و سیاسی میباشند. جامع فرایند عینی 

یت و ، ماهعینی سیاسی هستند. باصطالح فلسفی فراهم آمده: حقیقت -ذهنی نظری و فرایند عملی ذهنی 

واقعیت مدنی میباشند. حقیقی، یقینی و واقعی است. فراگیر مبادی، مبانی و مظاهر اجتماعی و سیاسی بوده و 

محسوب میگردند. حتی به تعبیری جامع ارزشهای ذاتی و فطری حقیقی انسانی مدنی، بینش و منش یقینی 

چنین سیاستی دو ساحتی مادی و  شرعی و کنش و روش یا رفتار سیاسی عرفی عینی واقعی هستند. این

: شناخت اعم از شناسایی و شناساندن پدیده شناسی مدنیمعنوی بوده  دو بعدی باطنی و ظاهری است. 

پدیده سیاسی میباشد. هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی اجتماعی و سیاسی است. جامع 

آیند. دانایی، بینایی و آگاهی سیاسی است. نگرش علمی نظری و گرایش علمی عملی مدنی بوده و بشمار می

( و Knowledge Political(، معرفت سیاسی یا بینش سیاسی )Philosophy Politicalفلسفه سیاسی )

 ( میباشد. Political Scienceدانش سیاسی )

 

 Madany)حکمت مدنی ( است. همچنین Political Philosophy) فلسفه سیاسیاثر پیشارو:  عنوان

1Hekmat/ Civil Wisdom )خص میباشد.بمعنای ا 

پرسش اصلی: فلسفه سیاسی یا حکمت مدنی چه میباشد؟ پرسش های فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟ 

: ه اصلیفرضیفلسفه و حکمت اجتماعی و سیاسی میباشد.  چگونگی: چرایی یا هستی چیستی و مسئله

: منظور یهتوضیح فرض«. ی و سیاسی استفلسفه و حکمت مدنی: هستی شناسی چیستی شناسی اجتماع»

                                                           
 (.11آورده است)کتوشهای عقل عملی، ص(« Wisdom)حکمت ».حائری یزدی، در کتاب کاوشهای عقل عملی: 1 
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مراتب دوگانه مبادی یا بنیاد هستی شناسی مبانی یا بنیان چیستی شناسی چگونگی سیاسی، )دانش( چگونگی 

اسی یا فلسفه سی نقشو جایگاه خاستگاه : موضوعشناسی سیاسی و )فن( چگونگی سازی سیاسی است. 

ی اه نقش هستی شناسی و چیستی شناسی اجتماعی و سیاسحکمت مدنی میباشد. به تعبیری خاستگاه و جایگ

وعیت و : موضمحور اصلی ،بدین سببیک.است. در پدیده، پدیده شناسی و پدیده سازی سیاسی میباشد. 

ی یقینی است. بایستگی و شایستگی دانایی حقیقی بینایضرورت و حتی زیبایی و مطلوبیت فرزانگی سیاسی 

آگاهی واقعی مدنی میباشد. منظور هستی شناسی چیستی شناسی؛ یک.چگونگی واقعی سیاسی، دو.دانش 

چگونگی شناسی عینی سیاسی و سه.فن چگونگی سازی عملی سیاسی است. دانایی بینایی )دانش( آگاهی 

نظام  در نگاه، نظریه و. مبادی مبانی مظاهر و مسایل سیاسی است. سیاسی و )فن( کارگذاری سیاسی میباشد

نگرش نظری و گرایش عملی جایگاه و نقش  : خاستگاهمحورهای فرعیبدین مناسبت دو.. میباشدی مدن

علمی یا جامعه شناختی .در سایر نگرش و گرایش های 1بترتیب: . استحکمت سیاسی و فلسفه مدنی 

و  میباشد. و در نظام و منظومه نگرشهای نظرییا کارگذاری سیاسی  یتا فنسی یا حقوقی سیافقهی  سیاسی،

بوده .در؛ الف.چالش کارامدسازی مدنی پیشارو 2. گرایشهای عملی چهارگانه فکری و اندیشگی سیاسی است

( بروز ظرفیتهای Process).الف.در فرایند 3. میباشدالگوسازی پیشرفت مدنی ( Strategy)ب.راهبرد در و 

شهای میل ، کشمدنی فطری عقلی و قلبی انسانیذاتی یعنی تکوینی آفرینش فکری و روحی )فؤاد( انسان و 

. استمان آنها اجسمانی بشری و مدیریت بهینه و بسجهات هوش ابزاری، حتی شعور یا و دافعه غریزی و 

. تا مرز استتحصیل سعادت مدنی ( Shipmentمیباشد. ب.در فرابرد )تا سر حد خودشکوفایی مدنی 

نه پیشی بدینترتب: .استتمدنسازی نوین فراز آینده ( Vision).تا چشم انداز 4. میباشدانسانی مدنی کرامت 

بنیادین و جامع و پشتوانه نظاممند و هدفمند نگرش نظری و گرایش عملی فلسفه سیاسی و حکمت مدنی، 

کامل جهانی آن از بنیاد و از آغاز تا کمال و تاکنون پژوهش ساختار  متکامل تاسیر مورد واکاوش قرار میگیرد. 

میگردد. و نیز چشم انداز تمدنسازی نوین فراز آینده و چالش کارامدسازی فرارو، بازیابی میشود. در نهایت 

شته و گزارش گشده، نگارش بترتیب ذیل تنظیم نگاه، نظریه و نظام گفتمان فلسفه سیاسی و حکمت مدنی 

مبادی سیاسی: مرتبت اول.در سه مرتبت؛  :ب(درامد ،مداخل ومقدمات پیش درامد: الف( امل:خواهد شد. ش

مبحث دوم.اصول موضوعی فرضی فلسفه  والف.مبحث اول.اصول متعارف مفروض فلسفه سیاسی 

ناسی، از جمله روش ش :کلیات سیاسیدو.و  : امر سیاسی تا فلسفه سیاسیاساسی مفاهیمسیاسی، ب.یک.

تا جامعه شناسی  و: خداشناسی سیاسی مرتبت دوم.مبانی سیاسی ،و متونشناسی فلسفه سیاسیمنبعشناسی 

: عدالت سیاسی، سعادت مدنی، مشروعیت سیاسی، آزادی سیاسی، مرتبت سوم.مسایل سیاسی سیاسی و

. دراهبرد جدی وج(برامد: جمع بندی، نتیجه گیری  حاکمیت مدنی، امامت سیاسی تا والیت فقیه مدنی،

 حکمت :حاصل: تحلیل متن و محتوایی اهم اعم منابع اصیل فلسفه سیاسی و حکمت مدنی است. روش
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در این اثر چرایی و چیستی چگونگی مبادی، مفاهیم، مبانی و مسایل با حداقل براهین  میباشد.  مدنی متعالی

 و مستندات مطرح میگردند.

 .چگونگی و، چیستی شناسیهستی فلسفه، سیاسی، حکمت، مدنی،: کلید واژگان

 

 

 درامدالف(پیش*
 ؛(262؛ 2بقره/«)یؤتی الحکمه من یشاء»

 «حکمت به شایسته داده میشود»

 هم بقدر تشنگی شاید چشید  آب جیحون را اگر نتوان کشید

 (مثنو معنوی، مولوی)

حکمت »یا « فلسفه سیاسی»: مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  بحث محورو  موضوع، مسئله، نوانع

و حکمت   ( فلسفه سیاسیQualityچگونگی  Wath( و چیستی )Why: چرایی )مسئله.2 .میباشد« مدنی

پدیده  (Actual) واقعیت( Essence / Quaddity)و ماهیت ( Truth)حقیقت : موضوع.3 مدنی میباشد.

(Phenomenon سیاست و سیاسی ) .سیاسی وهستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی : محور.4است 

( و قلبی شهودی Demonstrationبرهانی ) 2هستی شناسی ذاتی تکوینی و فطری عقلی میباشد. سیاست

                                                           
اعلی و ف .عقل: نیرو و نهاد شناسای ذهن و نفس است. عقل کلی: خرد راهنما و راهبر میباشد. ویژه انسان است. مبداء و معادنگر و گرا میباشد. سبب2 

الی دوساحتی عمراد سیاست راستین، توحیدی و فاضلی تا متغایی را جسته، یافته و بر می نمایاند. منبع نظری یا منشاء و مبداء عملی سیاست میباشد. 

ن آاعم از بهره وری و اثربخشی بایسته کارایی و کارامدی  شایسته بوده که سعادتنگری و گراییمادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و 

ا شقاوت ی است.احتی معنوی تکس ءبرعکس آن مشقت خالامنیت، نظم و نظام، عدالت و آزادی و پیشرفت تا کرامت انسانی، ناشی از آن میباشد. است. 

تنازعی میباشد. عقل جزوی: شعور و هوش ابزاری است. سبب مادی و صوری را شناخته و می شناساند. هوش غریزی طبیعی، مشترک حیوان و بشر 

سا در ان نیست. اما چه بویژه انسهوشمندی شیمیایی دارد.  –می باشد. حیوان و چه بسا گیاه آنرا داشته و حتی جماد نیز آنرا در قالب قوانین فیزیکو 

یعنی وقوف به هوشمندی است. همین سبب ابزارسازی عظیم و عجیب انسانی از چوبدستی سازی انسان نخستین تا انسان ویژه بوده و هوشیاری باشد. 

 آنست.ه برجستکارویژه و کارکرد  ؛سازماندهی، نهادسازی و نظامسازی سیاسیماهواره و ابر رایانه برساخته بشر جدید کنونی میباشد. از جمله و بویژه 
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(Intuitive( حقیقی و چیستی شناسی یقینی )Certain( نقلی )narrative( وحیانی ،)Revelatory ،)

( Traditional( عرفی )Concrete( چگونگی سیاست عینی )School( و مکتبی )religiousشرعی )

اقعی است. شناخت شهودی در گفتمان قرآنی: مشاهده حسی و عینی و مُلک و ظاهر عالم بوده در قبال و

، ...(. در تعبیر برتراند راسل در کتاب 73؛ 6انعام/«: عالم الغیب و الشهاده)»شناخت غیب و ملکوت عالم است 

همان، «)قات شهودیتصدی»( و به عبارتی 141مسایل فلسفه، ص«)علم شهودی»مسایل فلسفه خویش؛ 

همان(. در گفتمان اسالمیان بویژه سهروردی: شناخت و بلکه گرایش «)تصدقات تذکری است(: »145ص

حضوری، کشفی، ذوقی، وجدانی، و مانند اینهاست. مثل از امنیت گرایی، نظم و نظام گرایی، عدالت طلبی و 

گرایی تا کارامدگرایی، پیشرفت آزادی خواهی، سیاست، دولت و حاکمیت و حکومت و قدرت و اقتدار 

هـ(، جامع و محیی 4)قرن فارابیگرایی و کرامت جویی فطری انسانی است. بدانسان که ابونصر محمد 

حکمت جاویدان شرقی ایرانی، مجدد حکمت راستین یونانی پیشین، مفسر حکمت دینی مدنی توحید اسالم 

)قرآن و سنت( و مؤسس حکمت مدنی توحیدی اسالمی فاضلی، بر مبانی و حتی زبان قرآنی و بنیاد حکمت 

اینرا اقدم  تحصیل سعادت، در اواخر کتاب مدنی پسا خود تا کنون در ایران، جهان اسالم و جهان معاصر

علوم دانسته که در شرق زاده شد و وقتی که به یونان رسید، آنرا حکمت عظمی یعنی دانایی و به تعبیری 

(. سقراط، افالطون و ارسطو آنرا فرای و در قبال تفلسف 37دانش راستین خواندند)تحصیل سعادت، ص

( One-Dimentional Scienceاری بلکه پندار دانش تکساحتی )سیاسی یا دانش ظنی یا ظاهری یعنی پند

ان انساز مکتب انتقادی فرانکفورت در گفتمان و کتاب  م.(1828-1272) ماکوزقرار دادند. موردی که هربرت 

تفکر تک »(، 37-136انسان تک ساحتی، صص«)جامعه تک ساحتی»از آن تحت عناوین؛  تک ساحتی

( یاد میکند. در 178-214همان، صص«)فلسفه تک ساحتی»از جمله ( و 132-214همان، صص«)ساحتی

مقابل سوفیسم سیاسی یا دانش توهمی یا آگاهی کاذب یعنی دروغین بلکه توهم دانش تنازعی مطرح ساختند. 

خرده )با دو فرضیه )انسان یک ساحتی( را وضع دوپهلو و مبهم کنونی، » :مارکوزچنانکه به تعبیر همو 

توان )، شایستگی )مادی تکساحتی(.جامعه پیشرفته صنعتی معاصر 1روبرو خواهد ساخت: متضاد  گفتمان(

(. 31همان، ص«)آن دارد که از هر گونه تغییر کیفی و سریع اجتماعی آینده، ممانعت به عمل آورد و امکان(

، نیروها در درون جامعه».2بلکه مراد دیگرگونی جهت مثبت و تحول جوهری یقینی انقالبی دوساحتی است. 

ان(. هم«)شکل گرفته که بزودی جامعه موجود را منفجر خواهد ساخت)متعارض تا معارض(  و گرایشهایی

همان(. بلکه در قالب «)این هر دو اندیشه، اکنون وجود دارد و بمازات هم پیش می رود»به تأکید وی: 

قابل داشته ر هم تاثیر و تاثر متتکساجتی فرویدیسم و تنازعی داروینسیم مدنی؛ اجتماعی و سیاسی فلسفه، د

                                                           
تنازعی جاهلیراعم از؛ ضالی و فاسقی ناشایسته، حاصل سیطره نابایسته هوش ابزاری بر عقل کلی و خرد راهنما و راهبر -ظن و توهم سیاسی تکساحتی

 بوده و محصول شوم ابزاریسازی آن بوده و میباشد.



2 

 

مقاصد سیاسی با نیازها و آرزوهای مردم، هم گام شده و نیل بدین »و هم افزایند. در چنین شرایطی 

(. البته با آرزوهای 26همان، ص«)مقاصد، با منافع عمومی بستگی یافته و کار معقولی قلمداد شده است

اما در »ی و با هوش ابزاری و بازاری است. چرا که حسی ظاهری و خواست احساسی نفسانی غریزی همگان

همان(. در قبال و مقابل و «)حقیقت، رفتار این جامعه ها، برپایه عقل و منطق استوار نبوده و نخواهد بود

حتی در مقابله متقابل با اینها فلسفه است. نخست بمعنای فلسفه نیز نخست دوستی دانایی و به تعبیری 

انا شدن بود. دانایی: حکمت است. یا حکمت: دانایی میباشد. دانایی حقیقی، بینایی روششناسی دانایی و د

دوستان »؛ «خُالنِ الوَفاء»و به تعبیر خود و « برادران نیکصفت»؛ «اخوان صفا» بسانیقینی آگاهی واقعی است. 

ر رایه نظام علمی د، گروهی شیعی ایرانی احتماال برهبری ابوحیان توحیدی و یا پیشا او، که با ا«همپیمان

، در پی تحول آموزشی و فرهنگی تا انقالب سیاسی بر علیه سلطه 3گانه، بمثابه دانشنامه51مجموعه رسایل 

م همانگونه که در مفهوم فلسفه خواهییک.خویش مدعی میشوند:  رسایلسلسله ستم بنی عباس بوده نیز در 

واژگان فیلسوف نزد یونانیان، همان »(؛ 345، ص3ل، جرسای«)لفظ الفیلسوف عند الیونانین معناه الحکیم» ؛دید

که  حکیم کسی بوده»و «. نامیده میشودفلسفه: حکمت »همان(؛ «)الفلسفه تسمی الحکمه»و «. حکیم است

کی، ز شافعالش محکم، و صناعتش متقن، و گفتارش صادق، و اخالقش زیبا، و آرائش صحیح، و اعمال

. حکیم مدنی و فیلسوف سیاسی شایسته، بطریق اولی بایسته بوده همان(«)و علومش حقیقی و حقیقت است

پدیده ها و کمیت اجناس  )و ماهیت واقعیت(معرفت حقایق »این چنین باشد. کارویژه حکمت و فلسفه: 

آن، آیا هست،  )چرایی(آن، انواع این اجناس و خواص آنها و خواص یکایک این انواع، و بحث از علل 

همان(. اینها همان حقیقت، «)و از چه؟ ،مقدار، کدام، چگونه، کجا، چه زمانی، و چراو چه  و چیست، 

بهتر بوده از این  وجوه یا و ضرورت یعنی هستی یا هستی »ماهیت و عوارض نه گانه کمی و کیفیند. بلکه 

حکمت  و همان(. بویژه فلسفه سیاسی«)شناسی پرسیده شده، و فهم معانی یعنی به چیستی شناسی بپردازد

مدنی شایسته، بایسته بوده به این چنین پرسش های چالشخیز چرایی یا هستی و چیستی چگونگی و پاسخ 

ان االنسان لما کان جسده مرکبا من االخالط االربعه، و کان مزاجه من »دوبدانها و پردازش آن معطوف گردد. 

ه و تصاریف احواله مربعات مشاکالت الطبایع االربع، جعل الباری، جل ثناؤه، بواجب الحکمه، اکثر امور

از »(؛ 318گانه،  ص51از مجلدات 1رسایل، ج «)مطابقات بعضها لبعض، لیکون اعون له علی ما یُراد منه

، و مزاجش )آمیزه خاک، آب، گرما و هوا( آنجاییکه ترکیب انسان را خدا با حکمت از عناصر چهارگانه

آفریده، اکثر امور و تصرفات احولش، چهارگانه تری(  )ترکیب سردی، گرمی، خشکی وطبایع چهارگانه 

                                                           
تمامی علوم و )دوهزار( صفحه در  2111رساله و قریب 51 متشکل ازحصاء علوم فارابی، اثری تفصیلی .دانشنامه اخوان، دومین اثر بعد از اثر اجمالی ا3 

 علوم و فنون چهارگانه ریاضی، طبیعی، نفسانیات و عقلیات، و آراء و دیانات و معطوف به سیاست عملی و عمل سیاسی فنون زمانه  ولی ضمن و ذیل 

نموده اند. امروزه و بصورت روزامد در حکمت حکومت بعد از فارابی، بویژه در حکومت حکمت بسیار کارامد؛ چهار مجلد تدوین و ارایه  و امروزه در

    بدین سبب بعد از فارابی بیشترین بهره را از رسایل اخوان بر گرفته ایم.بهره ور و اثر بخش و راهنما و راهگشا می تواند باشد. 
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یا او میخواهد «. برخی همشکل و مطابق با هم بوده تا کمککار او بوده در آنچه از او اراده شده استاند. 

أدلَ: من ذلک انک تجد »انجام داده و بدان به پیشرفت و سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی نایل آید. و 

مرکوزه فی الجبله، کما ذکرنا طرفا من ذلک، و بعضها نفسانیه اختیاریه، و   4بعضها طبیعیه اخالقه و افعاله

ی بدین دلیل: اخالق و افعالش بعضی ذاتییند. بعض»همان(؛ «)بعضها عقلیه فکریه، و بعضها ناموسیه سیاسیه

اینها  مبانی و مظاهرمراد مبادی حقیقی و «. و  بعضی شرعی سیاسی اندبوده فطریند اعم از عقلی و قلبی 

ناعه البرهان العلماء العارفون بص»سه.بوده که بترتیب ذاتی و فطری عقلی و قلبی، شرعی و حتی عرفی واقعیند. 

دانشمندان بینا با »(؛ 268همان، ص«)یعرفون بها حقایق االشیاء اذا اختلف فیها حَزُر العقول و تخمینُ الرأی

ستی )ه را که ]از جمله پدیده مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست[پدیده ها  (چرایی)صناعت برهان حقایق 

ناسایی ش (شرعی )بصورت یقینی ی بوده راأتخمین ر )چیستی شناسی آنها( عقول و تقدیر شناسی آنها(

م.( در اولین گزاره Gorge Berkely :1735-1685انگلیسی ) بارکلیبه تعبیر جرج «. و می شناسانندکرده 

درباره اصول علم «)فلسفه جز مطالعه حکمت و حقیقت نیست»خود:  در اصول علم انسانیساله مقدمه ر

 مسیحیت مبانی فلسفهدر نخستین گزاره مقدمه خود بر کتاب  ژیلسون (.  کما اینکه به ادعای اتین2انسانی، ص

صی نی در فحو عقل انسا ]معرفت دینی[شیوه ای از فلسفه ورزی است که طی آن ایمان مسیحی »خویش: 

حیت، مبانی فلسفه مسی«)با هم متحد می شوند ]و ماهیت یقینی[در پی حقیقت فلسفی  ]مکمل[ مشترک

(. عقل و وحی یا فلسفه و شریعت در عین دوگونگی، بجای دوگانگی، بیگانگی و تجزیه و تعارض، 17ص

ی یا هستی زیبایی هست یگانه بوده و میگردند. بدینترتیب عقل انسانی؛ حقیقت یعنی اصل ضرورت و حتی

شناسی سیاسی ارزشهای بنیادین و غایی ذاتی و فطری حقیقی انسانی مدنی بسان امنیت، نظم و نظام تا سعادت 

مدنی و کرامت انسانی را بصورت اجمالی درک کرده و به بایستگی و شایستگی آنها حکم میدهد. به مصداق: 

را عقل اصل آنرا درک کرده و می پذیرد، شرع همانرا تأیید هر آنچه »؛ «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»

در نتیجه وحی و شرع به کمک و هدایت عقل راهنمای اجمالی درونی انسانی مدنی «. نموده و تبیین می نماید

آمده و به تبیین چیستی و چیستی شناسی و به تعبیری به تحدید یعنی تعیین حدود کلی و احکام تفصیلی 

یپردازد. شرع مبانی و حدود کلی و احکام تفصیلی چیستی امنیت، نظم و نظام، عدالت، آزادی یقینی همانها م

تا پیشرفت، سعادت و کرامت مدنی انسانی را تبیین مینماید. چگونگی یا مظاهر واقعی یعنی عوارض نه گانه 

شارت داشتند، حسی، کمی، کیفی، زمانی و مکانی و سازکارها و ابزار اینها دبانگونه که اخوان صفا نیز ا

هُ حفظ سیاست ملوکیّه فهی؛ یکی.معرف: »رسایلدر  اخوان صفااستقرایی، تجربی و عرفی است. به تعبیر همان 

                                                           
دعی ( م63، ص2رسایل، ج«)ماهیت طبیعت».عادی است. اخوان صفا در رسایل تحت عنوان 4.مادی، 3فطری، .2.تکوینی، 1.طبیعت و طبیعی: بمعانی؛ 4 

 بیردان الطبیعه انما هی قوه ... ساریه فی جمیع اجزائها )نظام جهان آفرینش( کلها، تسمی باللفظ الشرعی المالئکه الموکلین بحفظ اعالم و ت»میشوند: 

روا فعل الطبیعه و الذین انک»همان(. کما اینکه : «)بالفظ الفلسفی قُوَّی طبیعیه،  و هی فاعله فی هذه االجسام باذن باری جل ثناؤهالخلیقه، باذن اهلل، و تسمی 

 همان(.«)انما ذهب علیهم معنی هذه التسمیه، و ظنوا انها متوجهه نحو الجسم
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الشریعه علی االمّه، احیاء السنّه فی الملّه باالمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، باقامه الحدود، و انفاذ االحکام 

معرفت ... » :)کارگذاری عمومی(« سیاست حاکمیتی»(؛ 273، ص1رسایل، ج«)الشریعهالتی رسمَها صاحبُ 

منظور حدود کلی  جهانی و جاویدان کارامد شرعی «. اقامه حدود و انفاذ احکام ترسیمی شریعت است

یقینی بوده و حسب مورد احکام تفصیلی آنها بصورت روزامد و به تناسب مقتضیات زمانی، مکانی و حتی 

ار تحقق یافته و تعادل مدنی برقر )و سیاست حقیقی(حقیقت سیاست »بدین ترتیب ی است. موضوع

این مبین خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفه و حکمت مدنی در سیاست میباشد. منظور حکمت و . «میگردد

فلسفه اجتماعی و سیاسی است. حتی بر عکس؛ خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست در فلسفه و حکمت سیاسی 

، 1رسایل، ج«)... الفلسفیه 5بالسیاسات: »رسایلدر  اخوان صفایباشد. مراد سیاست فلسفی است. به تعبیر م

( می باشد. منظور سیاست فلسفی فاضلی یا فرزانگی است. 335همان، ص«)السیاسه الفلسفیه»( و 227ص

« ات سیاستمکمح»(؛ 228همان، «)السیاسات المحکمه»حتی سیاست حکمی مدنی و به تعبیر همانها: 

یعنی سیاست  میباشد.« محکمسیاسات »یا سیاست  در نتیجه هماناست. « حکمتت اسسی»میباشد. به تعبیری 

دانایی حقیقی و بینایی یقینی آگاهی واقعی میباشد. این سیاست فلسفی، همان فاضلی بمعنای فرزانگی  و 

فضلناهم »فرهیختگی بوده و سبب برجستگی مدنی و مسبب برتری سیاسی است. شایسته و بایسته بوده باشد)

 (. 71؛ 17اسراء/«: علی کثیر ممن خلقناه تفضیال

یعنی دانایی و بینایی و فلسفه یعنی فاضلی و فرزانگی یا فرهیختگی  چه : حکمت مدنی رسش اصلیپدو(

میباشد؟ سیاست چه است؟ رابطه و نسبت فلسفه و سیاست یا سیاسی چه میباشد؟ در نتیجه  فلسفه سیاسی 

جه نتی چه است؟ حتی حکمت چه میباشد؟ مدنی چه است؟ رابطه و نسبت حکمت و مدنی چه میباشد؟ در

منظور حکمت اجتماعی و سیاسی و  پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟حکمت مدنی چه است؟ 

سیاست است. همینطور میتواند رابطه و نسبت حکمت مدنی و فلسفه سیاسی مورد پرسش بوده که چه است؟  

حکمت حکومت بمنظور حکومت حکمت چه )و چگونه( میباشد؟ در نهایت حکومت حکمت و سیاست 

ولی مطلوب بوده ولی بقدر متیقن فکری، عقلی و علمی و بقدر مقدور  %111کمت مطلق یعنی کامل ح

اذ ال »مقتضیات عملی و تحققی عینی مورد نظر میباشد. هرچه بیشتر و برتر، بهتر است. به تاکید ابن سینا: 

                                                           
ت مدن خواجه نصیر در سیاستا و اخوان صفا در رسایل )جز در برخی مواضع( .سیاسات: در گفتمان فلسفی سیاسی و حکمت مدنی اسالمی از فارابی 5 

مراد سیاست های خُرد کاربردی  ( است.Policy) خطمشی های سیاسیجمع سیاست یعنی سیاستها نبوده بلکه صدرا در مبداء و معاد، اخالق ناصری مال

( Politic)است ذیل و بر اساس سی، سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی است. بسان سیاست کالن بخشی و زیربخشی اعم از؛ سیاست اقتصادی میباشد.

هی الطریق »)بسان صراط در گفتمان قرآنی که بمثابه جاده  ،سیاستمراد سیاست کالن راهبردی میباشد.  یا سیاست مدنی فرابخشی است.بمعنای راهبرد 

باندهای( راهند. تدبیر: جنبه اجرایی بخشها و آن سُبل، که بمثابه خطوط )مفرد است. سیاسات، بسان سبیل یا جمع  ،( یعنی راه بوده«جاده

(Administeration بوده و داشته و با اصطالح سیاست اجرایی یا اجرای سیاسی و سیاست و به تعبیری مدیریت سیاسی اجرایی یا مدیریت اجرایی )

ی تقسیم بندی، در حکمت متعالی بویژه در مبداء و معاد مالصدرا، بصورت منضبط این است.و به تعبیر فارابی در تحصیل سعادت،؛ تدبیر جزئی سیاسی 

    مضبوط است.
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د باینکه رد کنید. تا چه رس«. همه اش را درک نکرده، همه اش را ترک نکن»؛ «یدرک کله ال تترک کله

لی ذلک حکمه و سیاسه لیکون حثّا لهم ع: »رسایلدر  اخوان صفابه تعبیر «. بقدر طاقت بشریت»باصطالح 

االجتهاد فی اعمالهم و صنائعهم و معاوناتهم؛ حتی یستحق کلُّ انسان من األجر، بحسب اجتهاده فی العمل و 

نیروها »حکمت سیاسی و سیاست حکمت؛ «: ستحکمت و سیا»(؛ 111، ص1رسایل، ج«)نشاطه فی الصنائع

و نهادهای )جماعات( مدنی را بر می انگیزانند بکوشش در کنش، صنایع و همکاریهای مدنی، که جملگی 

صریح ت اخالق ناصرینیز در  خواجه نصیر«. بتناسب کوشش عملی و فرهنگکاری، مستحق حقوق باشند

تجار باالعمال، و فضیله ال التعاونفضیله الفالحین هو  است که:از الفاظ حکما در این معنی آمده »مینمایند: 

و فضیله االلهیین هو التعاون بالحکم  السیاسیه،باآلراءالملوک هو التعاون هوالتعاون باالموال، و فضیله

نقش کشاروزان؛ همکاری به عمل آوری محصوالت »(؛ خاستگاه، جایگاه و 315اخالق ناصری، ص«)لحقیقها

گان )فرهیخت همکاری با آراء سیاسی، و نقش فرهنگیان ؛نقش تجار؛ همکاری مالی، نقش ملوکگیاهی، و 

وهم، جلوی ظن و ت «.است )و یقینی واقعی( حکمت حقیقیب؛ همکاری و فرزانگان و دانایان بینا آگاه مدنی(

علی عماره  نیتعانوثم هم جمیعاً » تفلسف و سوفیسم، پندار و دروغ و توسعه تکساحتی و تنازعی را بگیرند.

رفت در پیش عوامل و ارزشها، تقسیم کار و تبادلبا پس جملگی س»(؛ همان«)المدن بالخیرات و الفضائل

حکمت در اظهار شرف خویش محتاج است به »بدین سبب یا بسبب اینکه: «. همکاری نمایندکشور 

بدان و بنیاد حقیقی و  (. حکمت برای بروز نیازمند حکومت بوده و معطوف85همان، ص«)صناعت مُلک

بنیان یقینی واقعیت ظاهری یا مظاهر کنشی و روشی آن میباشد. متقابال حکومت، و کنش و رفتار بیرونی آن 

بروز و برامد و بر بنیاد ارزشی حقیقی و بنیان ماهوی بینشی و مَنِشی یقینی درونی آن است. اینها بدین ترتیب 

غایی، متداول یعنی همافزایند. نسبت اینها نیز -مادی و صوری-معلولی یا علت فاعلی –ضمن رابطه علی 

 مثبت و همسو می باشد.  

: شناخت حقیقی و یقینی واقعی اجتماعی و سیاسی است. دانایی و بینایی آگاهی سیاسی حکمت مدنیسه(

کذّب )» توهم سیاسیب.( نیست. 28؛ 23نجم/«: ما لهم من علم ان یتبعون اال الظن)» ظن سیاسیالف. میباشد.

؛ افترا میبندند( نیز نمیباشد. در گفتمان دینی مدنی قرآنی فارابی تا امام 112انعام؛ «: یفترون»و  66انعام؛ «: به

است. راهبرد راهبری بوده و بمنظور راهبری راهبردی میباشد. « هدایت صراط مستقیم»خمینی)ره(: حکمت؛ 

ظنونهم : »«خطاء القیاس عند الفالسفه»و « ء عند العقالءطریق الخطا»در مبحث  رسایلدر ان صفا به تعبیر اخو

راه خطا نزد خردمندان و خطا قیاس »(؛ 435، ص1رسایل، ج«)و توهمم فی االشیاء قبل البحث و الکشف

ناسایی و : شفلسفه سیاسی«. میباشند )شهود(نزد فالسفه؛ ظن و توهم در پدیده ها پیشا بحث و کشف 

حتی میباشد. شناخت مادی و معنوی است. دو بعدی میباشد. باطنی و ظاهری شناساندن توحیدی است. دوسا

میباشد. ارزشی، بینشی و منشی درونی کنشی و روشی یا رفتاری سیاسی بیرونی است. متعادل میباشد. متعالی 
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 یاسیتفلسف سالف.است. دارای تعادل میباشد. تعادلبخش است. دارای تعالی میباشد. تعالیبخش است.  

نیز نمی باشد. پندار شناخت سیاسی یا شناخت پنداری سیاسی نیست. شناخت  سوفیسم سیاسیب.. نیست

شناخت نارسا و نارسایی شناخت تکساحتی مادی نبوده و لف.کاذب یعنی دروغین سیاسی نیز نمی باشند. ا

از فارابی  ییک بعدی ظاهری سیاسی نیستند. چنانکه در گفتمان حکمی مدنی قرآنی حکمای مدنی بنام اسالم

و سیاست ضالی نمی باشند. یعنی سیاست گمراه «( و ال الضالین)»و خواجه نصیر تا صدرا: ضاللت سیاسی 

نبوده و گمراهی سیاسی نیستند. بسان سراب نمیباشند. آبنما نیستند. واقع نمای ظاهری نبوده که فالکت بار 

الباری، جل جالله، جسم، قیاسا عل یما شاهدوا،  ظن کثیر منهم ان: »رسایل در اخوان صفامی باشد. به تعبیر 

اعلم یا اخی! بأن »و «. جسمانی می نگرند»(؛ مادی، جسدانی و 436همان، ص«)اذ لم یجدوا فاعال اال جسما

اکثر ما یدخلُ الخطاء علی المتأملین فی حقایق االشیاء المحسوسه، أذا حکَموا علی حقیقتها بحاسه 

مثال ذلک من یری السراب و . »در نتیجه نارسایی شناخت دارند .«ی نگرندتک منبعی م»همان(؛ «)واحده

و جویبار می بینند و می  )برکه(سراب را آبگیر »(؛ 432-41همان، صص«)یتأمله، فیظن انه غُدران  و انهار

دچار »(؛ 441همان، ص«)و انما دخل الخطا علیه ألنه حکم علی حقیقه بحاسه واحده»بدینسبب «. پندارند

کل االشیاء  و لیس»این در حالی بوده که «. و تکساحتی مینگرندنگریسته کمنبعی خطا و پندار شده چون ی

از جمله و  .«( شناخته نمی شود)و یک منبعپدیده ها با یک حس »؛ همان(«)تُعرف حقائقها بحاسه واحده

عقلی و قلبی،  6فطرتمندند. ، نظاممند و هدف)همه جانبه( پدیده های سیاسی که بنیادین، جامعبویژه بلکه 

نقل و حواس، بترتیب مراتب هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی اجتماعی و سیاسی را بر می 

؛ 1اتحه/ف«: غیر المغضوب علیهم)»شناخت ناسازوار و ناسازواری شناخت تنازعی متدانی سیاسی ب.نمایانند. 

انهم کانوا »)بی تا صدرایی: فسق سیاسی بوده و سیاست فاسقی ( نیز نیستند. کما اینکه در گفتمان قرآنی فارا7

( نمی باشند. یعنی 7؛ 42حجرات/«: کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان»و  74؛ 21انبیاء/«: قوم سوء الفاسقین

                                                           
ی فطرالناس فطره اهلل الت)»و ویژه انسان «( نفخت فیه من روحی)».فطرت: نفس کلی در گفتمان فلسفی است. در گفتمان قرآنی: فؤاد، نفخه روح الهی 6 

میباشد. گاه طبع، طبیعت و حتی غریزه و نیز طینت، جبلت و مانند اینها نیز خوانده شده است. همان سرشت برجسته و بوده و یا در انسان، ویژه «( علیها

 اعم از فطرت عقلی و فطرت قلبی)در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل( و کشش درونی متعالی انسانی میباشد. در گفتمان فلسفی امام خمینی 

مغفوله  و)در خمیره انسانی( باصطالح فطرت مخموره الف.فطرت عقلی برهانی هستی شناسی میباشد. ب.فطرت قلبی شهودی هستی گرا است. است. 

 مثل درک اصل و اصلی ضرورت یا بایستگی و حتی زیبایی یا شایستگی امنیت، نظم و نظاممیباشد. فطرت اصلی و تبعی است. )مورد غفلت قرار گرفته( 

 وت میباشند. یا به تبع آنها و درک تبعی عدم ضرورت و حتی ضرورت عدم و زشتی غیر و ضد اینها یعنی نا امنی، بی نظمی و بی نظامی یا هرج و عدال

جزئی نفس ا در اینجغریزه: مرج، بی عدالتی اعم از؛ ستمگری و ستمپذیری، سلطه گری و سلطه پذیری و نارسایی و ناسازواری و نابایستگی اینها است. 

ان ویژه انسیعنی کشش های نفسانی اعم از شهوت، غضب و مدبره یا میل، دافعه و شعور یا هوش ابزاریند. )و هوس( میباشد. در گفتمان قرآنی: هوی 

، ین صورت: سیاستنیستند. حیوان نیز اینها را دارد. اما چه بسا در انسان ویژه باشند. ابزار فطرت و خرد در راهبری و مدیریت بدنی و مدنیند. در ا

رت وراستین، توحیدی، فاضلی و فضیلت بوده و  متعادل و متعالی است. سیاست حقیقی، یقینی واقعی میباشد. بسان آب شیرین، پاک و خنکاست. در ص

اهلی وحیدی، جغلبه غریزت و هریک از غرایز سه گانه و ابزاری شدن فطرت: برعکس، سیر معکوس بوده و گشته و سیاست ناراستین، غیر و ضد ت

ذت لظنی تکساحتی ضالی یا توهمی تنازعی فاسقی بوده و خواهد بود. که در حقیقت، ماهیت و واقعیت: سیاست نیستند. منفعت طلبی، ثروت طلبی تا 

 فید طبی است.لکل سطلبی بوده و سلطه طلبی می باشند. بسان سراب آبنما بوده یا آب شور دریا، آب تلخ، آب مسموم، سم مایع یا نفت سفید و حتی ا
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 .بدراه نبوده و بیراهه نیستند. بسان آب شور دریا نمی باشند. که تشنگی را رفع نکره، عطش آور نیز می باشد

ثیرا من ذلک ان ک: »رسایلدر  اخوان صفایا بسان آب مسموم یا سم مایع نبوده که هالکتبار است. به تعبیر 

االجساد السیاله تُشبِه لون الماء مثل الخل المصعد )الکخل یا الکحل فرار: الکل( و النفط االبیض و ما 

 که نوشیدن«. سفید و همانند اینهایندچرا که بسیاری مایعات مثل الکل فرار و نفت »همان(؛ «)شاکلها

اشتباهی آنها ناشی از جهالت بسیط بوده یا جهالت مرکب علمی نمایانه باشد، بسبب شباهت ظاهری بآب، 

قای در زمینه تنازع ب فارابیبجای آب، چه بسا سبب آسیب شده و بلکه مسبب هالکت است. به تعبیر 

)امپریالیستی( خارجی و فراملی در فصل سی و چهارم کتاب داروینیستی سلطه گری داخلی ملی و استکباری 

اندیشه های «)آراء اهل مدینه های جاهلی و ضالیگفتار در »، تحت عنوان اندیشه های اهل مدینه فاضلی

سبعیت است که در آراء بنی )بیماری درندگی گرگی(  این همان آراء  عقاید(: »316اهل مدنی فاضلی، ص

فی عالم االنسان ... أنّ »مدعی میباشند:  رسایلنیز در  اخوان صفا(. 322)همان، ص«نوع انسانی وجود دارد

در جهان انسانی ... تنازع و سلطه گری از »(؛ 372، ص4رسایل، ج«)کل جبّار و سلطان ظهر فیه الجهل

ل فهو مث«.  »علمی در آن نمی یابی»(؛ 372، ص4رسایل، ج«)لم یجد فیه العلم»و «. جهالت ناشی میگردد

همان، «)ملوکا و رؤساء، بعضهم جائر مُعتد»چنانکه «. درندگان و وحوشند مثل»همان(؛ «)السباع و الوحوش

همان(؛ «)یأخذ اموره بالقهر و الغصب و الظلم»ستمگرند. «. ملوک و رؤسای جائر و تجاوزگرند(, »378ص

ن بسا»همان(؛ «)باع و الوحشکانواع الس»با تکرار و تأکید مینمایند: «. با قهر، غصب و غضب و ظلمند»

اع فی قله االنتف»زشتند. قابل سرزنشند. و «. غایت بدیند»همان(؛ «)فهی غایه فی الذم«. »درندگان و وحوشند

(؛ 378همان، ص«)اولی الهرب منها و البعد عنها»بل «. نزدیکی بدانها انتفاع کمی دارد»همان(؛ «)القرب منها

همان، «)یأخذ من زمانه ما قدر علیه، و من وقته ما وصل الیه«. »گزیدن استو دوری بوده گریز از آن  یاول»

المجاورون له فی »و «. هر زوری از دستشان بر آمده انجام داده و نتایجش عایدش می گردد»(؛ 372ص

نزدیکانش در »همان(؛ «)تعب و نصب و خوف منه و مشقَّه مما یحملهم من مؤنته و فی مذلتَّه من مملکته

ر دو سرافگندگی ذلت دچار و  بر گردن و گرده آنان بار گرانش زفشار و ترس و گرفتاریند ا زحمت،

ملوک و »همان(؛ «)منها ملوک و رؤساء یأخذون امورهم بحسن الخُلق و طیب النفس»برعکس «. مملکتند

همان(؛ «)هو الذین هم الخلفاء بغیر هذه الصف«. »اطمینان خاطرند و ؤسایی با حسن خلق و آرامش روانیر

اء و امامان و انبی»همان(؛ بسان «)االنبیاء و االئمه و التابعین لهم»مثل «. نداینان حکمروایانی بغیر این صفات»

خدا از آنها »همان(؛ «)رضی اهلل عنهم و رضوا عنه«. »با احسانند»همان(؛ «)باحسان«. »تابعین آنها می باشند

آمر معروف و ناهی از »همان(؛ «)لمعروف و الناهین عن المنکراآلمرین با«. »راضی بوده آنان از خدا راضی

ی ینان خدایجانش»همان(؛ «)هم خلفاء اهلل تعالی»جریانساز نیکیهای مدنی و بازدارنده بدیهایند. «. منکرند

صالح و اصالح جامعه و »همان(؛ «)بهم صالح العالم»و «. تابع امر اویند»همان(؛ «)التابعون ألمره«. »تعالیند
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 چه بسا ظاهر در دیدگان»همان(؛ «)ربما ظاهرین بالعیان موجودین فی المکان»و «. هان بدانها می باشدج

 «.مستقر در مکان و مملکتیند بوده و

اینچنین شناسایی و شناساندنی حکمت مدنی نظری و عملی، توحیدی است. حقیقی و یقینی واقعی میباشد. 

ظاهری سیاست نظری و عملی است. الف.در قبال شبه شناخت دو ساحتی مادی و معنوی دو بعدی باطنی و 

سیاسی و ضد سیاست غیر توحیدی ظنی پنداری نارسای تکساحتی مادی و یک بعدی ظاهری تفلسفی است. 

 ب.در مقابله ضد شناخت سیاسی و سیاست ضد توحیدی توهمی کاذب ناسازوار سوفیستی متدانی میباشد. 

 جمعبندی 

دانایی یا ارزش حقیقی و بینش یقینی کنش و روش یا رفتار اجتماعی و سیاسی است. فلسفه و حکمت مدنی 

شناسایی و شناساندن حقیقت و ماهیت واقعیت نظری و عملی سیاسی و سیاست نظری و عملی میباشد. 

جهالت نیست. چه جهالت بسیط بوده و چه جهالت مرکب باشد. نادانی مدنی نیست. الف.بینش ظنی سیاسی 

شد. ظاهرنگری سیاسی نیست. ظاهر گرایی سیاسی نمی باشد. باطن نگری ظاهر گرایی سیاسی است. نمی با

بنیاد و بودشناسی نمود و نمودشناسی سیاسی میباشد. سیاست ظاهری نیست. سیاست باطنی و ظاهری است. 

ت. به تلقی سپندار سیاسی نمی باشد. معرفت یقینی سیاسی است. سیاست پنداری نمی باشد. سیاست یقینی ا

ضل »)و تعبیر قرآنی فارابی در فلسفه سیاسی فاضلی،؛ ضاللت سیاسی و سیاست ضاله و ضالی نمی باشد 

(. یعنی گمراهی سیاسی نیست. هدایت سیاسی و سیاست هدایت است. 24؛ 6انعام/«: عنکم ما کنتم تزعمون

ده و سیاست تکساحتی ی سیاسی نبودر فلسفه سیاسی راستین یونانی: تفلسف سیاسی نمی باشد. بینش تکساحت

نیست. دوساحتی می باشد. بینش مادی و معنوی سیاسی و سیاست است. به تعبیر هربرت مارکوزه و مکتب 

ش یا ی درونی و کنشی و روشانتقادی، یک بعدی  نمی باشد. سیاست شناسی دو بعدی ارزشی، بینشی و من

امله نیست. سیاست ک «سیاست ناقصه» خمینی )ره(:تا امام  رفتاری برونی است. به تصریح خواجه نصیر

میباشد. در گفتمان حکمت شاهنامه فردوسی طوسی: کاستی نیست. به تأکید امام خمینی)ره( نارسایی سیاسی 

و سیاست نارسا نمی باشد. در گفتمان فلسفه سیاسی ابن سینا، ابن خلدون، اشتراوس تا عالمه جعفری: 

سیاست مادی نیست. سیاست انسانی، اسالمی، فاضلی و متعالی است.  سیاست طبیعی، سیاست حیوانی و

ب.بینش توهمی سیاسی نیز نمی باشد. یعنی سیاست کاذب بمعنای دروغین نیست. یا توهم بینش سیاسی 

 نمی باشد. 

یقینی آگاهی  (صیرتدانایی حقیقی و بینایی )ب : دانایی و بینایی آگاهی سیاسی است.حکمت و فلسفه مدنی

به تعبیری ارزش و بینش دانش است. ارزشهای بنیادین و غایی، حدود کلی  .میباشد عی اجتماعی و سیاسیواق

و احکام تفصیلی بینش و منش  درونی  دانش کنش و رفتار سیاسی بیرونی ظَنی پنداری تفلسفی تکساحتی 

تَوَّهُمی  کاذب یعنی  ( نبوده یا27؛ 38ص/«: ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار)»سیاسی 

( نیست. چنانکه جریر طبری در 46؛ 8انفال/«: ال تنازعوا فتفشل ریحکم)»دروغین سوفیستی تنازعی سیاسی 
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عبیری تفسیر طبری(. به ت«)قدرت، سیاست و عزتتان را از دست میدهید»میگوید: « تفشل ریحکم»تفسیر 

اقعی سیاسی واسایی و شناساندن حقیقی و یقینی ناخت حقیقت و ماهیت واقعیت سیاسی میباشد. شن: شمسئله

رایی چهستی شناسی و چیستی شناسی سیاسی میباشد. یا چرایی و چیستی به عبارتی واقعی است. و سیاست 

یقی و هستی شناسی حقیا هستی و چیستی چگونگی عینی سیاسی و چگونگیسازی عملی سیاسی است. 

تکوینی  فراهم آمده؛ یکی ارزشناسی ذاتی یعنیعی میباشد. واقسیاسی چیستی شناسی یقینی چگونگی شناسی 

و فطری عقلی و قلبی انسانی مدنی است. دیگری بینش و منش درونی ماهوی و هویتی سیاسی میباشد. سوم 

کنش و روش یا رفتار سیاسی واقعی عرفی عینی بیرونی است. فراگستر بخشهای سه گانه مدنی میباشد. 

و سیاست اقتصادی و تأمین آسایش بدنی همگانی است. ب.توأمان توسعه و  الف.توسعه اقتصادی سیاسی

تعادل اجتماعی سیاسی و سیاست اجتماعی و کارامدسازی ملی و فراملی میباشد. ج.در جهت توسعه و تعالی 

فرهنگی؛ معنوی و اخالقی سیاسی و سیاست فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی میباشد. 

ه سیاسی اجتماعی بیشتر مورد توجه بوده است. فراگیر گستره های فردی، جمعی و اجتماعی تاکنون فلسف

میباشد. از گستره فروملی، ملی داخلی و خارجی است. تا گستره فراملی امتی، بین مللی و جهانی است. که 

اسی مثال عدالت یا یبایسته بوده فلسفه سیاسی آنها، بیشا پیشا مورد توجه قرار گیرد. چرا که عمدتا فلسفه س

آزادی و نیز حاکمیت در گستره ملی پرداخته شده است. عدالت بین مللی تا حاکمیت جهانی، در حقوق بین 

ملل مطرح شده است. اما فلسفه سیاسی آنها نیاز بوده مور توجه بیشتر واقع شود.  به عبارتی شناخت مبادی 

ه های مدنی میباشد. از موضوعیت و ضرورت و حتی و مبانی مسایل واقعی سیاسی در تمامی بخشها و گستر

زیبایی امنیت، نظم و نظام، سیاست، حکومت و عدالت، آزادی، امانت، کارامدی مدنی، پیشرفت مدنی و 

اتی، فطری، ذبایسته و شایسته اینها خودشکوفایی مدنی تا تحصیل سعادت مدنی تا کرامت مدنی انسانی است. 

 ی مدنیفطری اصلی و تبعی عقلی و قلبی انسان میباشند. آفرینش انسان مدنی شرعی و عرفیند. یعنی تکوینی

اکثرهم ال »بوده و بشمار آیند )چرا که  ظنی یا توهمی میباشند. بایسته و شایسته نبوده  شرعی یقینی هستند.

جه در در نتیباشند. میشایسته سیاست عرفی علمی و عمومی همگانیند. بایسته  (.63؛ 22عنکبوت/«: یعقلون

لسفی و مراد سیاست فقبال تفلسف پنداری سیاسی بوده و در مقابل سوفیسم توهمی کاذب سیاسی است. 

ه حکمت حکمروایی مشروطه، معتدل حکمت مدنی است. به تعبیری منظور سیاست خوب و شایسته میباشد.

لقه جاهلی ی حکمرانی مطو مشروعه است. برترین جایگزین حکفرمایی استبدادی سلطنتی جاهلی بسیط و حت

 مرکب میباشد.

 خودآزمایی دانشجویی: پرسش و پاسخهای درسی:

.شیوه 3.مداخل فلسفه سیاسی چه )و چگونه( است؟ 2 .مقدمات فلسفه سیاسی چه )و چگونه( میباشد؟1

 های سه گانه بازآوری بنیادهای فلسفی سیاسی چه )و چگونه( میباشند؟ 
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 درامد*ب(
 مدنیفلسفه سیاسی حکمت 

(Political Philosophy of Civil Wisdom) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 «سیاسی وچیستی حکمت اجتماعی  وچرایی »

 (48؛ 3آل عمران/«)یعلمه الکتاب و الحکمه»

ه اینها بمثابه مراتب چهار یا سه گان است. مسایل فلسفه سیاسی ومفاهیم و کلیات، مبانی ، درامد: مبادی

ی چیستی شناسی چگونگی شناس شناسی ومظاهر هستیسوم.مبانی و دوم.، ب.مفاهیم و کلیات مبادیاول.الف.

مبادی ند. گردح میمطرفلسفه سیاسی  تا مسایل مبادینخست بترتیب و پدیده و پدیده شناسی مدنی میباشند. 

صول موضوع قرضی از حکمت و فلسفه محض و نظری فرض بمثابه باصطالح اصول متعارف فرضی و ا

گرفته شده یا موقتا قرض گرفته شده و ضمن بحث اثبات خواهند شد. اصول متعارف و موضوعی فلسفی 

یاست مبادی، مراد س (، شرعی و عرفیند.شهودی و قلبگراییبرهانی )عقلنگری  فطری سیاسی؛ ذاتی تکویتی و

محور سبب  بدینیک.فلسفه سیاسی از عدالت، سعادت تا والیت فقیه است.  مفاهیم و کلیات، مبانی و مسایل

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی مبادی تا مسایل فلسفه اصلی

گاه و : خاستگاه، جایمحورهای فرعیبدین مناسبت دو.سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

.در فلسفه سیاسی و حکمت مدنی و نیز در 1میباشد.  مستقیم و غیر مستقیم گفتمان مبادی تا مسایلنقش 

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگو سازی پیشرفت 2مبادی، مبانی و مسایل آن )ها( است. 

ری عقلی و قلبی انسانی .الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فط3مدنی فرازآینده میباشد. 

مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  سیر 

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است. 4تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 
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 (مرتبت اول
 :بترتیب ذیل ارایه میگرددمرتبت اول فلسفه سیاسی 

 الف.مبادی فلسفه سیاسی  

 ب.مفاهیم اساسی و کلیات سیاسی.

 الف.مبادی فلسفه سیاسی
 سیاسیحکمت فلسفی مدنی اصول متعارف و موضوعی 

 (262غ 2بقره/«)و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا»

کمت حفرضی فلسفی مدنی موضوعی اصول  ومفروض اصول متعارف باعتباری؛  :مبادی فلسفه سیاسی

اند. بویژه بر گرفته از فلسفه و حکمت نظر یو محض میباشند. به یک اعتبار در نگاه نگارنده: مبحث سیاسی 

 یر متکاملدوم.س ،اول.فلسفه حکمت مدنیاول.اصول مفروض )متعارف( فلسفه سیاسی بترتیب عبارتند از: 

ه گانه چهارم.مراتب س ،فاضلیحکمت مدنی سوم.فلسفه سیاسی  ،ساختار کامل حکمت مدنی تا )پلکانی(

. عملی و چگونگی شناسی سیاسی نظری وچیستی شناسی  ،هستی شناسی :پدیده شناسی سیاسی وپدیده 

حکمت  اتاول.مطلق فلسفه سیاسی مبحث دوم.اصول فرضی )موضوعی( فلسفه سیاسی بترتیب عبارتند از: 

حکمت  ،ملی کامل مدنیع وسوم.حکمت نظری  ،دوم.حکمت پیشرفت مدنی ،مهدوی )کامل(مدنی مطلق 

 انبنی و بنیاد حقیقی ؛دانش مدنی وحکمت  یافلسفه  :چهارم.علم مدنی، عملی ومدنی نظری  ومحض 

یانت حکمت د -حکمت دیانت مدنی  :دیانت مدنی و پنجم.حکمت ،واقعی شایستهسیاست یقینی بایسته 

 .ششم.حکومت مدنی حکمت ،مدنی

 پیشدرامد 
اصول اصول متعارف و : عنوان مبحث.1است؟  چه )و چگونه(محور بحث و موضوع  ،مسئله ،یک(عنوان

فلسفه مدنی یا حکمت  مبادی: چرایی و چیستی مسئله.2میباشد. موضوعی فلسفی مدنی حکمت سیاسی 

: محور.4میباشد.  یمدنحکمت  سیاسیاصول متعارف و موضوعی فلسفی : اهم موضوع.3سیاسی است. 
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 در فلسفه و حکمت تعارف و موضوعی فلسفی مدنی حکمت سیاسیاصول مخاستگاه، جایگاه و نقش 

 عملی و مدنی است. 

رعی: پرسشهای فچه هستند؟  دو(پرسش اصلی: اصول متعارف و موضوعی فلسفی مدنی حکمت سیاسی

 چرایی؟ چیستی؟ چگونگی؟

 درامد 

 ،این علم ؛میشوندمدعی بعد از اینکه خویش، تحصیل سعادت  کتاب و گفتمانبخش پایانی در فارابی (یک

در آتن،  . به تعبیر وی؛به یونان انتقال یافتاین علم اقدم، آنگاه ه، در شرق تولید شد قدیمکه علوم بوده اقدم 

(؛ 37تحصیل سعادت، ص«)م و صناعه الصناعاتکَالحِ العلوم و حکمهِ مِالعلوم و اُ یسمونها علمِ» حکمت را:

« کمتهاحکمت ح» یا علم مرجع خوانده شد. همچنینعلوم مرجع  یعنی« علوم مادر»و  دانسته، ،«علم علوم»

ها الصناعه یعنون ب». به تصریح ایشان: نامیده شدیعنی برساخت ساخته های مدنی انسانی « صناعت صناعت»و 

-8)همان، صص«التی الصناعات کلها، و الفضیله التی تستعمل الفضایل کلها و الحکمه التی تستعمل الحکم کلها

ی که نقش»دو.«. که سایر صناعات را  استفاده میکند (و عملی )علمی صناعتی»نی؛ یک.علم، فن و یع(؛ 37

از حکمت کل تا کاربردی و کارامدی آن در «. را بکار میگیرد )علوم، فنون و صنایع دیگر(دستاوردهای همه 

کارگذاری سیاسی و کشورداری؛ از کارامدسازی ملی، پیشرفت کشور تا تحصیل سعادت مدنی است. 

. «نها در اداره کشور بهره برداری میکندآاز  حکمتی که کل حکمت ها را مورد بهره گیری قرار داده و»سه.

یاسی اقتصادی و اقتصاد سیاسی و نیز حکمت سیاسی منظور هم حکمت محض و نظری بوده هم حکمت س

فرهنگی و فرهنگ سیاسی میباشد. در کارگذاری کشور اعم از؛ سیاستگذاری و سیاستمداری است. حکمت 

مدنی: زیرساخت راهبردی و حدود کلی ساختاری مدنی میباشد. بمنظور؛ یکی ترسیم سیاست های فرابخشی، 

جتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی تا زیربخشی میباشد. دیگری میان بخشی و کالن بخشی اقتصادی، ا

دنی م عملی و  اگر معطوف به ،اذعان مینمایند که این چنین علم نظری فارابیکه  بوده اینجااعمال آنها است. 

اتمامست. در یعنی فلسفه نارسا و نمباشد. فلسفه ناقص  بسبب این کاستی، یست.اجتماعی و سیاسی ن نبوده،

بسان روح بدون جسم میباشد. که عبث یعنی بیهوده و بیفایده بوده و اثربخش نیست. ، فلسفه نیست. واقعیت

ه در نتیجه هم بهر. است سازواریعنی رسا و میباشد. معطوف به مدنی بوده، کامل حکمت در صورتی که اما 

وده بایسته ب .است لعلم حکمت مدنی، فلسفه کام ؛در ماهیتور نظری و هم اثربخش عمی و مدنی میباشد. 

  باشد. در نتیجه علم و حکمت و سیاست کارامد یعنی بهره ور و اثربخش است. شایسته بوده، باشد.
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(: به تعبیری Elements, Principles, Fundamentals :Political Founds) مبادی سیییاسییی(دو

یا )سنن( تکوینی  میباشند. ( Essential( مدنی اند. مبادی و محکمات؛ اول.مبادی ذاتی )Firmsمحکمات )

سن، نظام علی، خرد،      ضروری و زیبایند. بعد از مبادیی چون نظام اح سانی بوده و  یعنی در آفرینش جهان ان

مدنی و مختار بودن انســان، مبادیی بســان ضــرورت و زیبایی امنیت مدنی و نظام مدنی تا ســعادت مدنی و 

ــان بدون اینها، بقا        ــانی مدنی اند. انسـ ــرفت نکرده و        کرامت انسـ و بویژه کارایی و کمال مدنی نیافته، پیشـ

خودشکوفا نشده و در نتیجه بسعادت مدنی و کرامت مدنی دست نخواهد یافت. تنها و تنها با اینها بقا یافته     

که؛                       هد. چرا  مد و میخوا ته میفه هد. الب چه نخوا هد و  چه بخوا مد.  چه نفه مد و  چه بفه بد.  یا مال می و ک

سانها بقدر ظرفیت خود درکی از    Innate Dispositionفطری )دوم.مبادی ذاتی،  ستند. یعنی فطرت ان ( ه

اصل ضرورت و زیبایی اینها دارد. به تعبیری فطرت انسانی اصل بایستگی و شایستگی اینها را درک کرده و        

ــبت بدانها نگرش نظری و گرایش عملی دارد. الف.نگرش عقلی )    ( برهانی Wisdom /Intellectualنسـ

(Demonstrable   نسبت بدینها داشته یا می یابد )«(بمصداق:  111؛ 2بقره/«: هاتوا برهانکم .)... ،« هر آنچه

ــهودی )Heartدر نتیجه؛ ب.گرایش قلبی )« دیده عقل بیند دل کند یاد ــته یا Intuition( ش ( بدین ها داش

نامه    نقل از واژه «)مه و التفکر للقلب ... العلم و الحک : »اسییفار  در کتاب   صییدراپیدا میکند. به تعبیر مال    

عنی ی نزوع(. قلب، ... شــناخت، حکمت و اندیشــه داشــته و به تعبیر فلســفه مدنی فارابی: 238فلســفی، ص

ــان، تعقل میکنند. بلکه در     46؛ 22حج/«)لهم قلوب یعقلون بها »گروش دارد. به تعبیر قرآنی:   (. حتی با قلبشـ

ــع مخالف:  ــان، تفقه )تعمق علمی و 172؛ 7راف/اع«)لهم قلوب ال یفقهون بها»موض (؛ قلب دارند اما با قلبش

سته بوده تفقه ، تعقل و تعمق کنند. اما نمی کنند.     شای آنی؛ اعم از در گفتمان قر« فؤاد»فهمی( نمیکنند. یعنی 

ــت. حتی امام  ، از فطرت عقلی و و جهل جنود عقلحدیث شییرح کتاب  )ره( در خمینیعقلی و قلبی اس

یاد   عالی حکمت برهانی عقلی و           قلبی  عادل را اوج توحید و ت که می توان این تقریب، تجمیع و ت میکند. 

شهودی قلبی تلقی و تعبیر ساخت. یکی نگرش و دیگری گرایش میدهد. ریشه و سرچشمه سیاستنگری و         

شد. در                  ستپذیری میبا سیا ستگذاری و  سیا ستگری اعم از  سیا ست. که موجب و موجد  ستگرایی این ا سیا

سی امثال فارابی؛ اولیات )    ح سیا سفه  ضروریات ) First Principlesکمت مدنی و فل  ،)Necessaries ،)

(، معقوالت اولی A Priori(، و مانند اینها میباشــند. اصــول اولیه )نظری، علمی و عملی: Truthsبدیهیات )
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(Wisdom Ideas           ــفه امثال کانت، علوم پ ــوند. در فلسـ ــینی )(، و همانند اینها خوانده میشـ  Priorیشـ

Knowledge ستند صول عقل محض، عقل نظری و   7( ه صطالح وی عقل و عقلی بوده و به تعبیر وی: ا . با

عقل زیبایی شناختی محسوب میشوند. که در سه اثر مستقل بدین نامها بتصیل بدانها پرداخته است. مبادی به 

بادی فلسفی و حکمی مدنی است.   دو معنای مکمل و دو سطح مترتب بر هم بکار گرفته شده است. یکی م   

سی،         سیا سفه  سی بوده که در مرتبت اول فل سیا که در قالب مبادی بدانها میپردازیم. دیگری مفاهیم و کلیات 

فاهیم )  عد ) Conceptsطرح کرده و  پی میگیریم. مراد م ــات:    Rules( و قوا ها )مفروضـ ــ ــفرضـ ( پیشـ

Supposeds( و چهارچوب نظری )Frameworks   است. در اینجا اصول بنیادین سیاسی     ( فلسفه سیاسی

مسلم بوده و  .ییکدر قالب مبادی فلسفه سیاسی ارایه میگردند. مبادی، دو دسته بوده و دو بسته اند. بترتیب:      

( گفته میشود. همانند اصل علیت سیاسی، Axiom« )اصول متعارف»نیاز به اثبات نداشته و مفروضند. بدانها 

ضلی   در کتاب  فارابیر عدم تناقض ســیاســی، و به تعبی شه های اهل مدنی فا  : کوچکتری جزء از کلاندی

سیاسی مثل فرد و جامعه سیاسی در نظریه ارسطو، تساوی دو امر سیاسی مساوی با امر سوم، مانند اینها که            

همان معقوالت »(. به تعبیر فارابی:  اینها 222-4ضــروریند )ر.ک.: اندیشــه های اهل مدنی فاضــلی، صــص 

شترکند  اولیه ا ست که همه مردم در آن م ضلی، ص  «)ی شه های اهل مدنیه فا سیم  222اندی (. کما اینکه به تق

سمند    »وی؛  سه ق شترکه بر  صول اولیه نظری، علمی و   «)معقوالت اولیه م شامل اولیات و مبادی یا ا همان(. 

گی امنیت و و بایستعملی یعنی حسن و قبح ها یا زیبایی ها و زشتی های مدنی اند. بسان زیبایی، شایستگی 

نظام و همچنین عدالت و آزادی تا کارایی و کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی، پیشرفت مدنی و خودشکوفایی 

صل آنهایند. ولو         ست. اینها مطلوب همگانند. همه کس خواهان ا سانی ا سعادت و کرامت مدنی ان مدنی تا 

 تفصیلی آنها را بصورت یقینی ندانسته که نمیچیستی آنها را بصورت اجمالی دانسته و حدود کلی و احکام    

شتی و             ست. همچنین ز شد. این چنین کسی دچار جهالت مرکب ا شته با سی ندا سیا دانند. مگر کسی تعادل 

ناشایستگی و نابایستگی نا امنی، بی نظمی )آنارشی( یا هرج و مرج، تا شقاوت و تحقیر انسان مدنی میباشند. 
                                                           

.معرفت شناسی سیاسی از سقراط تا نیهیلیسم معرفتی را بر می کاویم، نشان خواهیم داد که علوم پیشینی نداریم. اما 2.مبانی سیاسی، محور6.در مبحث7 

دنی بدانسان که فاراب در کتاب آراء اهل م مبادی فطری داریم. اینها بمثابه جدوله بندی، فرمتبندیا و باصطالح ماتریس و یا لُگهای  ذهن انسان مدنی اند.

ه که ستفاضلی، بنحو بدیع بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمدی آنها را طرح نموده اند. کانت علوم پیشینی را شامل معلومات محض، علمی و عملی دان

ر گفتمان حکمی مدنی توحیدی قرآنی فاضلی فارابی تحت سه عنوان نقادی عقل محض، عقل نظری و عقل زیبایی شناختی آورده اند. اما همانسان که د

 بوده و دیده و خواهیم دید یک عقل بیشتر نداریم اما وجوه سه گانه نظری، علمی و عملی دارد.  
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شمار آید. به تعبیر            همگان از اینها نفورند. مگر  سیاسی ب شرور بوده و شرخر  شد. باصطالح  سیاسی با بیمار 

صیر  ست مدنی کتاب       خواجه ن سیا ست ملک و آدب ملوک  سیا صری در  ظفر بعد از تقدیر دو : »اخالق نا

که غرض او در تنازع غیر این دو چیز بود در    کسیییتن را بود: یکی طالب دین و دیگر طالب ثار؛ و      

اخالق «)محمود است و آن طلب دین حق بود و دیگر مذموم یکیاکثر احوال مغلوب باشد؛ و از این دو 

صری، ص  ستحقاق » و .(312نا سی را ب لِمَ ا ش ک به حقیقت ک شود، ق ا در اد که بر عالج عالم، چون بیمار 

 و (.همان«)داشییک طبیب عالم بلِقیام تواند نمود، چه مَ ،ودهصییحت او، چون صییحیح ب حفظو به  هبود

. یکی (312-3، صـــصهمان«)جیرَبی و دیگری تجارب هَغلِتَ د، یکی ملکاشییچیز ب دومرض عالم از »

ــعف دولت و   ــرکوب ملت و اختناق بوده دیگری ض هرج و مرج، بی نظمی و  زورگویی و ظلم دولت و س

ست.   ش بی قبیح بغلِملک تَ»اما  ناامنی ا سن نماید    نفوسد لذاته، و ا سده را ح سلطه   .(313همان، ص«)فا

گری سیاسی، ذاتا و فطرتا زشت است. ولی نزد انسانهای سلطه گر بسبب فساد یعنی نارسایی و ناسازوای             

ــانی، زیبایند.     (لذتبخش)ذ لِِّلذاته، و نفوس شییریره را مُ هبود )دردناک(م لِؤاما تجارب هرجی م  » ونفسـ

ست.  این مبحث          «)نماید شرار مدنی ا شایند ا شکل آفرین بوده اما خو شکال ذاتی م همان(.  هرج و مرج، ا

بنیادینترین چالش معرفت شناسی سیاسی است. در حد کاشناسی به همین اشارت بسنده میکنیم. تفصیل و             

شد و دکتری و حتی فراتر ارجاع میدهیم. تا ایمانوئل   مبادی را  لو بغلط اینکه و کانتتبیین آنرا به مقاطع ار

شته و برای هر یک کتابی مستقل و مبسوط نگاشته است. ولی حق مطالب را تا حد زیادی ادا         سه عقل پندا

شناختی  سنجش خرد ناب   میکند. کتاب و نیز کتاب نقادی عقل نظری و همچنین کتاب نقادی عقل زیبایی 

شار     شد. در حد همین ا سه گانه کانت در این زمینه میبا سانی مدنی،   اثار  ست این بوده که ذهن ان ت گذرا در

ــده    ــنوعی، فرمت بندی ش ــک رایانه و هوش مص ــان هاردیس ــماء کلها)»مدرج یعنی بس و «( علم آدم االس

سوایها فالهمها فجورها و تقویها )»کدگذاری  سان     «( نفس و ما  ست. اینها ب سازنده یعنی خداوندی ا کارخانه 

لگاریســم یا الگوریتم منســوب به الخوارزمی بوده که داشــته های جداول )ماتریس ها( و به اصــطالح لگ، 

سان نرم افزار؛ حدود کلی و احکام      شریعت دینی مدنی ب سانی مدنیند.  بالقوه و اجمالی فطری عقل و قلبی ان

تفصیلی داده همان ذهن سیاسی است. با ورود اطالعات حسی، تجربی و عرفی، ذهن انسانی به داده پردازی       

به اصــطالح با توصــیف حســی، تحلیل تجریدی و تعلیل انتزاعی به یافته های نظری ســیاســی و پرداخته و 



24 

 

ست می یابد. آنگاه در فرایندیی معکوس ذهنی        سبی د صولی و ک صطالح عقل و علم ح ویز، عینی به تج-با

شهای  اوکنیز همین است. کتاب   امام خمینی، اثر شرح جنود عقل  تبیین و تطبیق عملی سیاسی میپردازد. تا  

ــی هیوم یزدی، نیز در این زمره اند. این اثر خود ملهم از  حائری  ، اثر مهدی  عقل عملی  ــناسـ در معرفت شـ

سی )         سیا ست. که هیوم آنها را معرفت  سی ا سی    .Political Knowledge :P.Kسیا سیا ( در کنار دانش 

(P.S.: Political Science می خواند. حتی عالمه )سفه   در کتاب  طباطبایی صول فل سم  ا  ،و روش رئالی

ضـمن مبحث حقایق و علوم اعتباری پیشـا اجتماع و اعتباریات پسـا اجتماع، این مبادی را مورد شـناسـایی      

قرارداده و می شناساند. همگی اینها به این مبادی و باید و نبایدهای ذاتی و فطری انسانی مدنی پرداخته اند.    

.مبادی یدیگرو کرامت مدنی انسانی که بدیهی میباشند. از جمله ضرورت و زیبایی امنیت یا نظام تا سعادت 

پیشتر اثبات شده یا نشده اند. اینها از علوم پایه و پیشینی، بسان حکمت و فلسفه محض تا نظری، بصورت         

موقتی قرض گرفته شده و فرض گرفته میشوند. به تعبیری فرض و حتی فرضیه اند. تا حسب مورد بعدا در     

سایر آثار  ضوعی   »اثبات گردند. بدانها  این اثر یا  صول مو سان، جانداری متفکر  »اطالق میگردد. همانند « ا ان

ست  شد  »تا «. ا سان، مختار؛ ارادی و تدبیری میبا ست  »تا « ان سان، مدنی ا شد  »یا « ان سان، مدنی طبع میبا . و «ان

سان   »همانند اینهایند. که در این اثر طرح و اثبات میگردند. مثل  سان گرگ ان س « ان شریر، در نظریه و  و ان ان 

فلسفه سیاسی هابس است. که مخدوش میباشد. چرا که انسان بالقوه گرگ و از آن بدتر بوده اینگونه بوده نه     

لزوما بالفعل گرگ باشــد. همین طور انســان شــیطان ماکیاول و انســان منفعت طلب الک تا لذت طلب جان 

شیطانی،    ست. که در این اثر طرح و امکان  ستوارت میل ا سویه افراطی غریزی    ا گرگی، گرازی گشتن بمثابه 

کالنعام »و غرایز بشری تایید شده و فعلیت مطلق اینها رد و طرد میشوند. اینکه بشر امکان اینرا را داشته که       

سبیال   سان، حیوان؛ گرگ،        «بل هم اضل  ست. اما اینکه ان شده، درست ا سان حیوان و حتی از آن پست تر  ؛ ب

شیطان بوده،  شته         گراز یا  شته که فر سان می تواند و ظرفیت آن را دا ست. کما اینکه همین ان شده نی پذیرفته 

 خو شده و از آن هم برتر گردد. 

 اهم اعم مبادی فلسفه سیاسی: به اعتباری  علم فلسفه سیاسی بوده و به تعبیری فلسفه فلسفه سیاسی میباشد.

یاسی، فلسفه س مبادیرا می توان تحت عنوان و اصول موضوعی سیاسی سیاسی بدینسان اهم اصول متعارف 

 بترتیب ذیل:مطرح و بازکاوی ساخت. 
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 متعارف( فلسفه سیاسیمفروض )اصول .مبحث اول 

 موضوعی( فلسفه سیاسیفرضی )اصول .مبحث دوم 
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 مبحث اول

 «مفروض فلسفه سیاسیاصول »
 (Axiomsاصول متعارف: )

 (32؛ 2بقره/«)العلیم الحکیم»

رتیب بتبیک اعتبار  ،میگردند یفلسفه سیاسی واکاومفروض اهم مواردی که تحت عنوان اصول متعارف 

 عبارتند از:

 اول.فلسفه حکمت مدنی

 تا ساختار کامل حکمت مدنی  )پلکانی( دوم.سیر متکامل

 فاضلیحکمت مدنی سوم.فلسفه سیاسی 

  .چهارم.مراتب سه گانه پدیده و پدیده شناسی سیاسی

 اول.فلسفه حکمت مدنی

چرایی یا اصل ضرورت و حتی زیبایی حکمت مدنی، چیستی حکمت مدنی و چگونگی حکمت مدنی به 

ترتیب به مبادی، مبانی و مسایل حکمت اجتماعی و سیاسی میپردازند. انسان، خردورز، مدنی و مختار است. 

ایسته ، با تدبر و تدبیر اداره شده و بامور خصوصی و بویژه عمومی یعنی اجتماعی و سیاسی او بنحو شایسته

بوده مدیریت بشوند. این نیازمند علم و حکمت است. علم و حکمت حوکمت بمنظور حکومت علم و 

 حکمت میباشد. در غیر اینصورت دچار ظن و توهم تکساحتی و تنازعی شده و خواهد شد.. 

 تا ساختار کامل حکمت مدنی )پلکانی( دوم.سیر متکامل

کما بیش بسان حکومت مدنی و بمثابه دیانت مدنی سیری متکامل )پلکانی( از بنیاد و آغاز تا  حکمت مدنی

ا زحکمت جاویدان شرق و ایرانی، حکمت راستین یونانی در قبال تفلسف و  کنون داشته و طی نموده است.

در مقابل سوفیسم، حکمت دینی مدنی توحید اسالم )قرآن و سنت(، حکمت توحیدی مدنی اسالمی فاضلی 

فارابی، عقلی برهانی مشایی سینوی، قلبی شهودی اشراقی سهروردی تا حکمت مدنی تقریبی خواجه نصیر و 

ی مدنی صدرایی و سرانجام حکمت مدنی متعالی امام خمینی و انقالب اسالمی و نیز حکمت حکمت متعال

 حیات معقول عالمه جعفری تا حکمت سیاسی متعالی عالمه جوادی آملی است.
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 فاضلیحکمت مدنی سوم.فلسفه سیاسی 

نقش  و: چرایی، چیستی و چگونگی و به تعبیری خاستگاه، جایگاه فلسفه سیاسی حکمت مدنی فاضلی

حکمت اجتماعی و سیاسی فارابی در سیر متکامل حکمت مدنی از بنیاد و آغاز تا کنون و تا آینده های قابل 

پیش بینی و پیشروی است. گرانیگاه و محوریت عزیمت حکمت مدنی میباشد. چنانکه پشتر اشارت شد: 

ایرانی و حکمت جامع حکمت نظری محض و عملی مدنی پیشین می باشد. از حکمت جاویدان شرقی 

راستین یونانی، مفسر حکمت دینی مدنی توحید اسالم )قرآن و سنت( و خود مؤسس و بنیانگذار حکمت 

مدنی توحیدی اسالمی فاضلی است. دو شاخه حکمت عقلی برهانی مدنی نگری حصولی و کسبی بحثی 

ده و اد و برامد آن بومشایی سینوی و قلبی شهودی مدنی گرایی حضوری و ذوقی اشراقی سهروردی، بر بنی

برامد آنند. حکمت مدنی خواجه، تقریب حکمت عقلی و قلبی، تجدید و روزامدسازی حکمت فاضلی فارابی 

حکمت  عا تقریب حکمت بحکومت است.وو تقریب حکمت مدنی نظری به حکمت عملی مدنی و مجم

مت ی سیاسی معطوف حکومتعالی صدرایی، تجمیع تا مرز توحید مشارب حکمی، کالمی، عرفانی و تفسیر

میباشد. تا حکمت متعالی امام خمینی و انقالب اسالمی که در همین راستا میباشد. سنت گرایان معاصر از رنه 

گنون بویژه در کتاب بحران دنیای متجدد خود و فریتیو شوان از جمله در کتاب اسالم خویش بنوعی و غیر 

 نوعی دیگر و مستقیم؛ ملهم، متأثر و حتی تحت شعاعمستقیم و لئو اشتراوس در فلسفه سیاسی خویش، ب

 حکمت مدنی فاضلی فارابی است.

 چهارم.مراتب سه گانه پدیده و پدیده شناسی سیاسی

پدیده مدنی و پدیده شناسی اجتماعی و سیاسی فرای معرفتشناسی و روششناسی دارای مراتب و وجوه سه 

 چگونگی و چگونگی شناسی تا چگونگی سازی گانه هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی شناسی و

فلسفه سیاسی: هستی شناسی سیاسی میباشد. چیستی شناسی سیاسی: معرفت سیاسی است.  سیاسی است.

حکمت مدنی: هستی شناسی و چیستی شناسی اجتماعی و سیاسی میباشد. دانش سیاسی: چگونگی شناسی 

ه شد. این مبحث متضمن علل و اسباب چهارگانعینی سیاسی است. فن سیاسی: چگونگی سازی سیاسی میبا

غایی )هستی( و مادی )ماهوی( و صوری )واقعی( مدنی است. مبین مراتب سه گانه هستی و هستی  -فاعلی 

شناسی یا حقیقت و مبادی حقیقی، چیستی و چیستی شناسی به تعبیری ماهیت و مبانی ماهوی و چگونگی 

ارض نه گانه کمی و کیفی( واقعی پدیده و پدیده شناسی اجتماعی و چگونگی شناسی یا واقعیت و مظاهر )عو

و سیاسی میباشد. مستلزم نگرش ها و گرایشهای عمده و اصلی چهارگانه فلسفه سیاسی یا حکمت مدنی 

یعنی هستی شناسی و چیستی شناسی سیاسی، دانش سیاسی یا چگونگی شناسی عینی مدنی، فقه سیاسی یا 

 ی چگونگی حقوق مدنی و فن سیاسی یا کارگذاری چگونگی سازی مدنی است. حدود کلی و احکام تفصیل

نگرش نظری و گرایش عملی عمده و اصلی فلسفه سیاسی یا حکمت مدنی فراهم آمده خرده نگرشها و 

گرایشهای ذیل است. شامل کالم سیاسی، عرفان نظری سیاسی، اخالق نظری سیاسی و منطق و روشنشاسی 
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ی سیاسی اعم از شناختشناسی )اپیستمولوژی( سیاسی و شناخت )انتولوژی( سیاسی سیاسی و معرفت شناس

نیز است. فراگیر اهم مکاتب، مسالک و مشارب و فرق و نحل حکمی مدنی و فلسفی سیاسی میباشد. از 

ایرانی تا حکمت راستین یونانی است. در قبال تفلسف سیاسی و در مقابل سوفیسم  –حکمت جاویدان شرقی 

اقدم، قدیم، میان، جدید تا نیهیلیسم پست مدرنیسم بویژه پسی میستی بدبینانه جاری بوده و چه بسا  سیاسی

احتماال آینده میباشد. اوج آن حکمت توحید اسالم )قرآن و سنت( است. گرانیگاه و محوریت عزیمت آن 

ینوی انی مشایی سحکمت توحیدی اسالمی فاضلی فارابی میباشد. دو شاخه و شعبه مکمل حکمت عقلی بره

و حکمت قلبی شهودی اشراقی سهروردی تداوم و توسعه آن است. حکمت مدنی تقریبی خواجه نصیر و 

حکمت تجمیعی متعالی مدنی صدرایی کمال ساختاری آن میباشد. تا حکمت مدنی متعالی امام خمینی و 

مت در حکومت و ابتنای انقالب اسالمی و نگاه، نظریه و نظام جمهوری اسالمی ایران که کاربست حک

حکومت بر حکمت است. حکمت حیات معقول عالمه جعفری روزامدسازی آن میباشد. حکمت قرآنی 

 متعالی عالمه جوادی آملی کارامدسازی آن است.

مراتب یا وجوه سه گانه پدیده و پدیده شناسی مدنی چنانکه در مفهوم دانش مدنی و حتی فلسفه  بدینسان

از بنیاد و بدو تا هماره تا کنون موضوعیت، ظرفیت و ضرورت و زمینه داشته و خواهد  مدنی نیز خواهیم دید

داشت. ناگزیر مود توجه و تصریح بوده و مورد تأکید و تسری خواهد بود. بایسته بوده باشد. شایسته بوده 

 بشود.

 جمع بندی

 اهم مواردی که تحت عنوان اصول متعارف فلسفه سیاسی بترتیب عبارتند از:

یاسی سوم.فلسفه س ،ساختار کامل حکمت مدنی تا )پلکانی( دوم.سیر متکامل، اول.فلسفه حکمت مدنی

 هستی شناسی، چیستی: پدیده شناسی سیاسی و چهارم.مراتب سه گانه پدیده، فاضلیحکمت مدنی 

 فلسفه حکمت مدنی به چرایی یا هستی و هستی شناسی .عملیو شناسی سیاسی نظری  چگونگی وشناسی 

لکانی( تا سیر متکامل )پ نیز چیستی و چیستی شناسی چگونگی فلسفه سیاسی و حکمت مدنی پرداخت. و

بنیادگذاشته شده و آغازگشت. حکمت  ایرانیو  از حکمت مدنی جایدان شرقی ساختار کامل حکمت مدنی،

نی همگانی، ش بدبه تعبیری فراهم آمده توسعه اقتصادی و تأمین آسایاست. جامع عقالنیت، دیانت و سیاست 

دعای میباشد. گفتمانی که باعتقاد و ا تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی

سنت گرایان معاصر از رنه گنون ببعد، تنها راهبرد برونرفت از بحران تا مرز بن بست اشکال ذاتی و درونزادی 

م مشکل آفرین ستی مدرنیسم حتی تا نیهیلیسم پیامدرنیستوسعه ظنی تکساحتی تفلسفی و توسعه تنازعی سوفی

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. به فلسفه سیاسی یونانی حکمت راستین در قبال تفلسف سیاسی و در 

مقابل سوفیسم سیاسی است. حکمت مدنی توحیدی اسالم )قرآن و سنت(، آنگاه حکمت مدنی توحیدی 
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یگاه و محوریت عزیمت نگرس نظری و گرایش عملی حکمت مدنی، جامع اسالمی فاضلی فارابی بمثابه گران

سلف و بنیاد خلف تا کنون میباشد. تا حکمت مدنی متعالی صدرایی و امام خمینی، انقالب اسالمی و جمهوری 

اسالمی ایران، که با چالش دولتسازی کارامد فرا رو است. راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی را پیشا رو دارد. 

انداز تمدنسازی نوین اسالمی در چشم انداز فراز رو این گفتمان است. در نهایت به مراتب یا وجوه  چشم

سه گانه پدیده و پدیده شناسی سیاسی اعم از هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی سیاسی 

 نظری و عملی و پیشینه و پشتوانه آن و پیام و پیامدهای مربوطه پرداختیم. 

 دانشجویی: پرسش و پاسخهای درسی: خودآزمایی

لسفه اصول متعارف )مفروض( فپیش درامد فلسفه سیاسی چه میباشد؟ مبادی فلسفه سیاسی چه هستند؟ 

ر فلسفه حکمت مدنی چه است؟ سیسیاسی چه میباشند؟ اصول متعارف )مفروض( فلسفه سیاسی کدامند؟ 

متکامل )پلکانی( تا ساختار کامل حکمت مدنی چه میباشد؟ فلسفه سیاسی فاضلی چه است؟ مراتب سه گانه 

پدیده و پدیده شناسی سیاسی چه هستند؟ هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی سیاسی نظری 

 و عملی چه میباشند؟ 
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 مبحث دوم

 «سیاسیفلسفه  فرضیاصول »
 (اصول موضوعی)

ت گشته و در موقعیت خود اثبا یکاوبازفلسفه سیاسی  موضوعی فرضی اهم مواردی که تحت عنوان اصول 

 بترتیب عبارتند از: ،میگردند

 مهدوی )کامل(حکمت مدنی مطلق  تااول.مطلق فلسفه سیاسی 

 دوم.حکمت پیشرفت مدنی

 عملی  ومدنی نظری  وحکمت محض  :عملی کامل مدنی وسوم.حکمت نظری 

 ت بنیان یقینی بایسته سیاس و بنیاد حقیقی؛ دانش مدنی وحکمت  یافلسفه : چهارم.علم مدنی

  واقعی شایسته

 دیانت حکمت مدنی-حکمت دیانت مدنی: دیانت مدنی و پنجم.حکمت

  .ششم.حکومت مدنی حکمت

 مهدوی )کامل(حکمت مدنی مطلق  تااول.مطلق فلسفه سیاسی 

: هستی شناسی سیاسی و چیستی شناسی است. از مطلق هستی شناسی و سیاسی و حکمت مدنیفلسفه 

میباشد. مطلق فلسفه سیاسی:  %111چیستی شناسی تا هستی شناسی و چیستی شناسی مطلق یعنی کامل و 

حکمت مدنی توحیدی بقدر متیقن و قدر مقدور و باصطالح بقدر طاقت بشری است. حکمت مدنی مطلق 

، حکمت دینی مدنی توحید اسالم )قرآن و سنت( میباشد. از حکمت «حکمت بالغه»در گفتمان قرآنی )کامل( 

 مدنی نبوی، علوی تا مهدوی است.

 دوم.حکمت پیشرفت مدنی
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مراد از حاکمیت، حکومت ، سیاست و قدرت و اقتدار مدنی: تامین امنیت، نظم و نظام، عدالت، آزادی، 

تا تحصیل سعادت معطوف به گرامت مدنی انسانی است. پیشرفت مدنی،  کارامدی، پیشرفت، خودشکوفایی

گرانیگاه و محوریت عزیمت اینها میباشد. منظور از حکمت مدنی: هستی شناسی و چیستی شناسی گفتمان 

اینها از جمله و بویژه گفتما پیشرفت مدنی است. که  از فطرت انسانی مدنی آغاز شده تا خودشکوفایی مدنی 

ود. جامع بخشهای سه گانه مدنی است. الف.سیاست توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی همگانی فراز میر

مباشد. ب.توأمان توسعه تعادل اجتماعی و کارامدسازی ملی است. ج.در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ 

( گروهی معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی میباشد. در تمامی گستره های فردی، جمعی )خانوادگی و

و اجتماعی است. اجتماعی فروملی، ملی داخل یو خارجی و فراملی میباشد. اعم از منطقه ای، امتیف بین 

 مللی تا جهانی است.

 عملی ومدنی نظری  وحکمت محض  :عملی کامل مدنی وسوم.حکمت نظری 

عملی حکمت نظری و عملی معطوف به مدنی، کامل است. حکمت محض و مندی نیز اعم از نظری و 

 میباشد.

 : چهارم.علم مدنی

: فراهم آمده فلسفه یا حکمت و دانش مدنی است.  بنیاد حقیقی و بنیان یقینی بایسته سیاست علم مدنی

 واقعی شایسته میباشد.

 دیانت حکمت مدنی-حکمت دیانت مدنی: دیانت مدنی و پنجم.حکمت

و هم افزایند. همبسته اند. به هم پیوسته مدنی: الزم و ملزوم هم، مکمل هم و شریعت حکمت مدنی و دیانت 

حکمت، دیانت و سیاست مدنی بعبارتی بسان فکر، روح و بدن یا  اند. یک بسته اند. به اعتباری عین همند.

 جسم یعنی جسدند. مدبر، مدیریت و مجری مدنینید.

 ششم.حکومت مدنی حکمت

. بایسته بوده باشد. حکومت مدنی: : بنیاد حقیقی و بینان ماهوی یقینی حکومت مدنی استحکمت مدنی

بُروز، برامد و بر بنیاد هستی شناسی و بنیان چیستی شناسی مدنی حکمت و حکمت مدنی است. شایسته بوده 

 باشد. حکمت مدنی، فلسفه حکومت مدنی است. فلسفه حکمت مدنی نیز حکومت مدنی حکمت میباشد.

 برامد
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 (125؛ 16نحل/«)و جادلهم باللتی هی احسنادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه حسنه »

 الف.جمع بندی

ان فلسفه جایگاه نقش گفتم وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهمبادی فلسفی سیاسی و حکمی مدنی 

عبیری است. به ت فرزانگی سیاسیپرداخت. بمثابه بنیادهای  نظام مدنیو  نظریه، نگاه درحکمت مدنی و  سیاسی

بینایی یقینی  وتعبیری سیاست دانایی حقیقی است. به  سیاست فرزانگیمیباشد. مراد  بینایی آگاهی سیاسی ودانایی 

میباشد. جایگزین تفلسف سیاسی و سوفیسم سیاسی است. منظور؛ یکی.در قبال ظن  آگاهی و آگاه واقعی مدنی و

گری.در علمی بسان سراب آبنماست. دی سیاسی بوده و سیاست ظنی یا پنداری تکساحتی میباشد. شبه واقعی و شبه

مقابل توهم سیاسی بوده و سیاست توهمی یعنی کاذب یا دروغین تنازعی سلطه گری است. ضد واقعی و ضد علمی 

انه اول.مراتب سه گبسان آب شور عطش زای دریا بوده یا آب تلخ، مسموم و سم مایع مهلک و نفت سفید میباشد. 

هستی  نینهمچ  است. چگونگی پدیده سیاسی و هستی، چیستی مراد طرح شدند. ،پدیده و پدیده شناسی سیاسی

معطوف به  ،نظری و محض حکمتو  فلسفهعلم، .دوم .است سیاسی چگونگی شناسی  وشناسی، چیستی شناسی 

 حکمت کامل مدنیاین  است.کمال بایسته حکمت بمثابه مطرح گردد.  عینی و عملی مدنیت وسیاست  و برای

حقیقت  ست.ا چیستی چگونگی سیاست و هستی بعنوانارایه شد. ، مدنی حکمتو فلسفه علم، .سوم .یباشدمشایسته 

ارزش و بینش و منش درونی کنش و روش  و ماهیت واقعیت سیاست میباشد. مبادی و مبانی مظاهر سیاسی است.

یک واکاوش شد. بو رابطه و نسبت وثیق و همسوی ایندو  دیانت مدنی ویا رفتار سیاسی میباشد. چهارم.حکمت 

اعتبار عینیت حکمت مدنی و دیانت مدنی مطرح است. باعتباری دیگری بترتیب مراتب دوگانه بنیادین ارزشی و بنیانی 

انت حکمت دیو به تعبیری دیگر حکمت دیانت مدنی در قالب بینشی و منشی مظاهر کنشی و رفتاری سیاسی اند. 

مت حکمت حکوعملی منظور ترسیم  ، تبیین نظری شد.حکمت مدنی وسیاست .فلسفه پنجم اکاوش گردید.و مدنی

سیاست  و حکمت حاکمیت مراد ترویج عمومی)گفتمانسازی نخبگانی، مردمی و مدیریتی( و تحقق عینی است.مدنی 

برنامه  طرح و» ضمن حکمت سیاسی و سیاست حکمت میباشد. در مهندسی، مدیریت و آسیبزدایی .است فرزانگی

 .ارایه گشت« فلسفه سیاسی مبحث

 ب.نتیجه

: تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد مبادی تفلسف سیاسی و فلسفه سیاسی و حکمت مدنی بادیم

سوفیسم سیاسی بوده که چه بسا بر خود اهل ظن و توهم پوشیده باشند. شبه و ضد علم و حکمتی که مبنا و موجب 

ه تعبیری بکارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند. جایگزینی فرزانگی سیاسی و 

دانایی و بینایی آگاهی واقعی سیاسی است. در نتیجه جایگزینی سیاست فرزانگی و به تعبیری سیاست دانایی، بینایی 
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و آگاهی است. بجای نادانی و نابینایی یا بینش نارسا و ناسازوار و ناآگاهی یا آگاهی غیر و ضد واقعی نارسا و 

     سیاست نادانی، نابینایی و ناآگاه و ناآگاهی است. ناسازوار میباشد. همچنین بجای شبه یا ضد 

 )پیام و پیامد( ج.راهبرد جدید

: تجرید و تعلیل نظری و نیز تجویز و تبیین عملی اصول مفروض )متعارف( و فرضی )موضوعی( مبادی فلسفی سیاسی

یک.چالش  دنی است. در؛فلسفی سیاسی میباشد. مبادی مفاهیم و کلیات، مبانی و مسایل فلسفه سیاسی و حکمت م

کارامدسازی و ارتقای هر چه فراتر کارامدی مدنی است. دو.راهبرد الگوسازی سیاست پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و 

گستره  درفرهنگی مدنی میباشد. سه.چشم انداز خودشکوفایی و تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی است. 

به  معطوف میباشد. داخلی و خارجی و فراملی امتی، بین مللی تا جهانیفروملی، ملی های فردی، جمعی و اجتماعی 

تمدنسازی نوین است. مبادی مبانی بینشی خدا تا هستی گرایی استوار ساختار عدالت تا والیت فقیه سرشتساز و 

 سرنوشت ساز مدنی میباشد. موجب زایش، پویش و پایش نظام مدنی، کارامدی سیاسی و پیشرفت مدنی میباشد.

اصول متعارف مفروض و اصول موضوعی فرشی  و به اعتباری  ی فلسفی سیاسی:دی سیاسی یا مباد: مباسانبدین

  بترتیبی که در مرتبت دوم خواهند آمد. ند.چهارچوب نظری مفاهیم اساسی و کلیات سیاسی ا

 حاکمیت، حکومت و سیاست حکمت مدنی شایسته و بایسته است. :فلسفه سیاسی حکمت مدنیدر نهایت، 

 های درسیپرسش و پاسخ دانشجویی:  آزمایی خود

لسفه ف اصول موضوعی )فرضی( فلسفه سیاسی کدامند؟ مطلقفلسفه سیاسی چه هستند؟  )فرضی( اصول موضوعی

هدوی چه نی مطلق )کامل( مسیاسی چه است؟ فلسفه سیاسی مطلق چه میباشد؟ مطلق فلسفه سیاسی تا حکمت مد

است؟ حکمت پیشرفت مدنی چه میباشد؟ حکمت نظری سیاسی چه است؟ حکمت عملی سیاسی چه میباشد؟ 

حکمت نظری و عملی کامل مدنی چه است؟ حکمت محض چه میباشد؟ حکمت مدنی چه است؟ حکمت محض 

مدنی چه میباشد؟ علم مدنی: و مدنی نظری و عملی چه میباشد؟ علم مدنی چه است؟ فلسفه یا حکمت دانش 

فلسفه یا حکمت و دانش مدنی چه است؟ بنیاد حقیقی سیاست چه میباشد؟ بنیان یقینی سیاست چه است؟ بنیاد 

دنی چه میباشد؟ دیانت مدنی چه میباشد؟ حکمت و دیانت م حقیقی و بنیان یقینی بایسته سیاست واقعی شایسته

 ت حکمت مدنی چه میباشد؟ حکومت مدنی حکمت چه است؟چه هستند؟ حکمت دیانت مدنی چه است؟ دیان

  



34 

 

 مفاهیم اساسی و کلیات فلسفه سیاسیب.

 (Political Conceptions & Generals) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده 

 مؤلفات و قواعد فلسفه سیاسی

 (82؛ 16نحل/«)تبیانا لکل شیء»

فلسفه سیاسی بترتیبی که گذشت، از این مبحث به مرتبت اول.مفاهیم و کلیات بعد از پیش درامد و مبادی 

این ها نیز بنوعی مبادی سیاسی بوده یا به تعبیری مبادی تصوری و تصدیقی فلسفه  فلسفه سیاسی میرسیم.

،  .مقوله سیاسی3.عمل سیاسی 2.امر سیاسی، 1: مفاهیماول.سیاسی بشمار میآیند. بیک اعتبار عبارتند از؛ 

.یک.فلسفه و دانش سیاسی دو.امر و 1: کلیات.. دوم.فلسفه سیاسی7.سیاست، 6فلسفه،  .دانش سیاسی،5

مراد  .لسفه سیاسی اسالمیف.یک.منابع و دو.متون اصیل 3، .روش شناسی فلسفه سیاسی2عمل سیاسی، 

 اینها محکمات مبادی حقیقی مبانی یقینی مسایل است.اسالمی  فلسفی مدنی سیاستتا  مدنی امرسیاست 

 : موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنیمحور اصلیبدین سبب یک.واقعی فلسفه سیاسی اند. 

بدین و.دهستی و چیستی چگونگی مفاهیم و کلیات سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

.در مبانی سیاسی 1میباشد.  گاه و نقش گفتمان مفاهیم و کلیات مدنی: خاستگاه، جایمحورهای فرعیمناسبت 

.در چالش 2و بنوبت خود در مسایل سیاسی است. از امر سیاسی تا منابع و متون فلسفه سیاسی میباشد. 

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای 3کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده است. 

فکری و روحی و فطری عقلی و قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری میباشد. تا سر حد  ذاتی

.تا 4خودشکوفایی مدنی است. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی میباشد. تا مرز کرامت انسانی مدنی است. 

 چشم انداز تمدنسازی نوین میباشد.

 درامد مفاهیم و کلیات فلسفه سیاسی

است)تعریفات، « تصور معنی :فهم»؛ جرجانی( میباشد. به تعبیر Understandingاز فهم ) :مفهومیک(

(. دقیقتر اینکه فهم، تصور ماهیت و محتوا بوده یعنی حد و حدود 224، نقل از واژه نامه فلسفی، ص176ص

عینی پدیده ؛ الف.ذهنیمجرد)تحلیلی و تجریدی(کلی صورت (: Comprehensionپدیده میباشد. مفهوم )
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. به تعبیری پدیده، واژگان و مفهوم داریم. بسان پدیده عینی و خارجی دولت، واژگان گانندژواب.محتوای یا 

و صورت کتبی و لفظی دولت و پدیده و صورت ذهنی دولت یا حتی نظریه است. همان باصطالح یکی وجود 

هنی دولت است. سوم وجود یا وجه عینی و صورت خارجی دولت میباشد. دیگری وجود یا وجه و صورت ذ

یا وجه و صورت کتبی )کلماتی و تصویری( دولت یا حتی وجود یا وجه لفظی دولت یعنی نوشتاری و 

خوانداری دولت یعنی جنبه و شکل گفتاری و شنیداری دولت میباشد. جزء بوده و جمع آن اجزاء است. 

اشد. واژگان نیز یا مفرد بوده بسان همین بسان دولت یا کل بوده بسان نظام مدنی که دولت جزئی از آن میب

اینها  می باشند. جمع« دولتسازی»و « دولتساالری»، «دولتمرد»دولت و یا مرکب و باصطالح مؤلفه بوده بسان؛ 

را مؤلفات گویند. واژگان برخی لغت و لغوی بوده و برخی اصطالح بویژه علمی یا فنی خاص میباشند. بسان 

ت بمعنای دارایی است. در اصطالح: دارنده قدرت و حاکمیت میباشد. که بمعانی همین واژه دولت که در لغ

نظام سیاسی، هیئت حاکمه، قوه مجریه، هیئت وزیران بوده و حتی برخی بمعنای حکومت نیز بکار میگیرند. 

 «معنی»را تجرید ذهنی و عقلی دانسته و ب. «مفهوم»: الف.کشاف اصطالحات علوم و فنوندر  تهانوی

(Sense را تحلیل متن و واژگانی  می خواند. درستر  اینکه معنا: حقیقت پدیده عینی است. یا محتوای )

متعلق واژگان میباشد. هستی و  وجود عقلی پدیده است. چرایی، ضرورت، فایده و نقش و جهت و خاستگاه 

ه میباشد. مفهوم: فهمیدآنرا مشخص میسازد. به عبارتی وجود فی نفسه: مفهوم است. وجود فی غیره: معنا 

شده است. ماهیت پدیده بوده یا محتوای متعلق واژگان است. صورت ذهنی و وجود خیالی و مثالی پدیده 

الفاظ: »است. چیستی پدیده را روشن می نماید. ماهیت و چیستیشناسی پدیده ها میباشند. چنانکه به تعبیری؛ 

 االلفاظ مستعمله فی المنطقدر کتاب  الفاظحت عنوان را برخی چون فارابی، ت مفاهیم .اند«قوالب معانی

است. مراد وی محتوا یا مفهوم و معنی هر دو میباشد. برخی آنها در قالب  واژگانآورده اند. مراد فرهنگ 

کشاف اصطالحات علوم و و   حاجی خلیفه، اثر کشف ظنون کتب و فنون، همچون کتاب اصطالحات

، مفهوم و مفاهیم را حد و سینا ابننگ اصطالحات است. برخی نیز چون طرح نموده اند. فره فنون تهانوی

خویش را بدین مناسبت بنگارش در آورده اند. مفهوم بدرستی همان حد به  حدود حدود دانسته و رساله

موده ارایه ن التعریفات، آنها را تحت عنوان تعریفات، در کتاب جرجانیبرخی نیز چون  اصطالح تام است.

اند. مفهوم، عین تعریف نیست. خیلی چیزها را درک می کنیم اما نمی توانیم آنها را عیننا تعریف نماییم. مثل 

درک درونی و حضوری محبت و عزت و همانند اینها میباشد. اما هرگونه تعریف اینها، بیشتر شرح لفظ و 

ه همفهمی و درک مشترک یا مشابه صورت گیرد. مترادفگویی است. مگر با کسی که این چنین درک داشته ک

باصطالح توارد و یا تبادر ذهنی صورت گیرد. بسان مزه ها مثال شیرینی را حس میکنیم. اما جز با مثال نمی 

توانیم انتقال دهیم. تعاریف: جنس و نوع و نیز عرض عام و عرض خاص را در بر میگیرد. اما مفهوم، فقط 

ای یعنی کلیده مفاتیح علوم، به عنوان خوارزمیدیده را مطرح میسازد. یا حتی نوع یعنی ماهیت و گونه پ

 فرهنگ معارف، سهیل محسن افنان واژه نامه دانش میآورند. مفاتیح همان مبادی هم میتوانند باشند. امروزه
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که  ،فرهنگ فلسفی جمیل صلیبا، سجادیاثر  فرهنگ اصطالحات فلسفی مال صدرا، نیز اسالمی سجادی

این اثر مورد استفاده قرار گرفته اند، از این جمله اند. کتاب مفاهیم سیاسی حکمت متعالی اثر نگارنده نیز  در

د دالّ کل لفظ مفر: »الفاظ کاربردی در منطقدر آغاز همان کتاب  فارابیبه تصریح  مفاهیماینچنین است. 

ی ظ مفردلف ره»(؛ 41ستعمَله فی المنطق، صااللفاظ الم«)علی المعنی من غیر ان یدلّ بذاته علی زمان المعنی

طلق ... العلم ینقسم الی تصور م: »«عیون مسایل»در  وی ی دیگربه تعبیر«. میکنند فرا زمانیداللت بر معنی 

 و تصور [اعم از تصدیق ]مفردات و مؤلفات علم تقسیم می شود به تصور مطلق»؛ «و الی تصور مع تصدیق

تصور همان مفهوم است. مفاهیم:  صورتهای . (154ص واژه نامه فلسفی،نقل از )[«قضایا] با تصدیق ]مفهوم[

ذهنی پدیده های عملی و عینی اند. هر مفهوم بسان یک نکته، جرء یا نقطه نظر میباشد. از چند مفهوم با رابطه 

( یعنی Propositionو نسبت معنادار و مشخص، یک گزاره )جمله اسمی یا فعلی( یا قول به تعبیری قضیه )

( عملی فراهم میشود. از چند گزاره یک نظر تولید میشود. از چندین نظر، Rule( یا قاعده )Canonقانون )

یک نظریه شکل میگیرد. البته همراه تصدیقات یا قوانین و قواعد اینکار صورت میپذیرد. تصدیق یا تصدیقات؛ 

لیلی( یا ناقص خبری )توصیفی، تحلیلی و تعقضایا و به تعبیری قول )جمله اسمی یا فعلی( به اصطالح تام 

نظام سیاسی ایران، جمهوری اسالمی »یا انشایی )تجویزی( یعنی گزاره اند. خواه قضایای شخصی بوده مثل  

بیعی اعم از؛ یکی قوانین تکوینی یا ط«. کارامدی ملی، سبب پیشرفت مدنی است»یا کلی باشند. همانند «. است

یک.چه توصیفی بوده در حوزه علوم طبیعی اند. یا دو.در حوزه علوم انسانی و  و باصطالح نظری و خبریند.

اجتماعی بوده که تحلیلی ذهنی و تجریدی و فهمی و تفهمی نیز می باشند. یا سه.در حوزه علوم سیاسی بوده 

بویژه  یارادی خبر قواعدکه قضایای تعلیلی و باصطالح امثال فارابی انتزاعی را هم در بر میگیرد. دیگری 

انشائی یعنی تجویزی )دستوری( تدبیری و باصطالح عملی یا هنجاری )نرماتیک(و حتی ارزشی است. مثل: 

«. بد است»یا  «ستم خوب نیست»که بنوعی خبری میباشد. حتی «. ستم گری، سبب ناپایداری سیاسی میباشد»

انند اینها و م« است بایستی رعایت نمود، اخالق را در سی«ستم نباید کرد»اینها قواعد تکوینی ولی هنجاریند. 

قانونمند »را می توان قواعد ارادی و تدبیری هنجاری دانست. ولی لزوما تجویزی هم نیستند. بنوعی خبریند. اما 

اینگونه قضایا، قواعد  انشائی و تجویزی «. ستم نکن!»، «عدالت مدنی را رعایت کن»، یا «، قانونمدار باش«باشد

همان یکی و نخست تجویزی، دوم تبیینی و سوم توجیهی عملی و تطبیقی عینی اند. هر مکتب است. اینها نیز 

 ابن خلدونعبیر به تجامع چندین نظریه بوده و به اعتباری یک نظریه فراگیر بترتیبی که اشارت شد، میباشد. 

صدیق تصور و ت علم:»؛ «العلم: التصوریه و التصدیقیه التی للفکر»نیز: خویش تاریح  مقدمهدر کتاب 

علم: مفاهیم )تصوری( و دیگری گزاره یا قضایا )تصدیقی( می باشند. به  (.155ص ،نقل از همان)«میباشد

 پدیده و نظریه نظام مدنی کل فراگیر ملی تعبیری مفاهیم اساسی، اجزاء)عناصر( اصلی و کلیات شناخت اند.

تیجه دارای نظام معنایی فراهم آمده یا فراگیر تا جهانی است. دارای اجزای متنوع و متفاضل میباشد. در ن

منظومه مفاهیم است. باعتبارات گوناگون موضوعی و مکاتب، متفکرین فلسفی و سیاسی دارای نگاه ها، نظریه 
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، اشمیت کارلها و نظامات مفهومی مختلف یعنی متنوع و حتی چه بسا متفاوت یعنی متعارضند. برای نمونه 

حاکمیت، .1شناخت و تعریف مفاهیم اساسی سیاست: »یش تصریح مینماید: خو مفهوم سیاستدر کتاب 

- )عرصه دوستی سیاست.6دولت، و البته خود .5دیکتاتوری، .4دموکراسی، .3پارلمانتاریسم، .2

)نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی در قرن بیستم، ویراسته موری فورسیت، موریس کینز، سایرین، است«دشمنی(

(. می 82، ص1381عالم، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ترجمه عبدالرحمن 

توان همان مفاهیم یعنی ماهیت و چیستی مبادی سیاسی یعنی امنیت، نظام، عدالت، حاکمیت، دولت، حکومت، 

قتدار اسی، او بسان اینها را مورد نظر قرار داد. یا مفهوم مقبولیت سیاسی، مشروعیت سیاسی، کارامدی سی

 یاسی و همانند اینها را مطرح ساخت. 

: صورت ذهنی پدیده های عینی سیاسی اند. نیز محتوای ذهنی واژگان کلیات سیاسیو  مفاهیم اساسیدو(

سیاسی میباشند. یا گزاره های سیاسی اند. فراهم آمده همان پدید ها یا واژگان و روابط و نسبت میان آنها 

هستند. فراگیر اقسام روابط صوری )ساختاری و شکلی(، روابط تعاملی )تأثیر و تأثری متقابل و متزاید( و 

نواع روابط علّی معلولی و علل چهارگانه فاعلی، مادی، صوری و غایی میان این ها بوده بترتیبی که اشارت ا

علل چهار نوعند: فاعلی، مادی )هیوالنی(، صوری و غایی : »رسایلدر  اخوان صفاخواهد شد. به تعبیر 

غایی، مبانی ماهوی و مظاهر (. اینها همان مراتب سه گانه نبادی بنیادین و 358، ص3رسایل، ج«))تمامی(

واقعیند. مبین نسبت های تساوی، عموم و خصوص مطلق یا عمومی و خصوص من وجه و حتی تباین میان 

( می باشند. دیگری تصدیقی و Conceptionsمفاهیم میباشند. باصطالح؛ یکی تصوری و تصورات )

محض و نظری بوده یا ( هستند. چه؛ الف.تصورات و تصدیقات عام فلسفی Assentsتصدیقات )

یاسی : عناصر فلسفی سمفاهیمیک.ب.تصورات و تصدیقات خاص فلسفی عملی، مدنی و سیاسی باشند. 

ا، قضایا یا : قولهکلیاتمیباشند. مفاهیم اساسی: اهم مفاهیمی بوده که اساس فلسفه سیاسی و سیاستند. دو.

ار مفاهیم فلسفه سیاسی و سیاستند. بیک اعتب قوانین )ذاتی و فطری( نظری و قواعد )تشریعی و تدبیری( عملی

.مقوله 3.عمل سیاسی 2.امر سیاسی، 1گانه اند. بترتیب عبارتند از: 7فلسفی سیاسی عبارت از اهم موارد 

 . .فلسفه سیاسی7.سیاست، 6.فلسفه، 5.دانش سیاسی،  4سیاسی، 

 

 یک

 مفاهیم اساسی سیاسی
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(Conceptions Political) 

 :گانهالف.مفاهیم چهار 

 دانش سیاسی،.4مقوله سیاسی، .3عمل سیاسی، .2امر سیاسی،  .1

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 «مفاهیم امر، عمل، مقوله و دانش سیاسی»

در این مبحث مفاهیم چهارگانه؛ امر، عمل، مقوله و دانش با سیاست و رابطه و نسبت و آمیزه هر یک با 

که باعتباری یک  مدنییا سیاسی .دانش 4و مقوله .3.عمل سیاسی، 2، سیاسی امر.1مفاهیم: سیاست یعنی 

مطرح میشوند. ولو دانش سیاسی: پدیده شناسی امر سیاسی، عمل سیاسی و مقوله سیاسی بوده و  بسته بوده،

یا  سیاسی روشو  عمل  کنش.2است.  امر عمومی.1به همین سبب بصورت مستقل خواهد آمد. منظور: 

بویژه ماهیت و عوارض نه گانه کمی و کیفی سیاسی است.  مقوله پدیده سیاسی.3میباشد.  رفتار سیاسی

میباشد. هستی شناسی حقیقی، چیستی شناسی یقینی )نه ظنی یا توهمی( و  علم پدیده شناسی سیاسی.4

مقوله سیاسی،  امر تا چگونگی شناسی واقعی سیاسی یا دانایی، بینایی )بصیرت( و آگاهی سیاسی است. منظور

امر تا مقوله حقیقی و یقینی واقعی میباشد. ظنی تکساحتی تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نیست. 

حقیقت ذاتی و فطری )عقلی برهانی و قلبی شهودی( و ماهیت یقینی شرعی امر سیاسی تا مقوله سیاسی 

: لیمحور اصبدین سبب یک.است. سیاست مقوله مدنی تا  مدنی امرسیاست عرفی واقعی میباشد. مراد 

موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی امر سیاسی تا دانش سیاسی 

 : خاستگاه، جایگاه و نقشمحورهای فرعیبدین مناسبت دو.میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

.در چالش کارامدسازی 2.در سایر مفاهیم، مبانی و مسایل سیاسی است. 1میباشد.  گفتمان امر تا دانش مدنی

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی 3مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

فکری و روحی و فطری عقلی و قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد 

دنی میباشد. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. خودشکوفایی م

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4

  پیش درامد
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« مفاهیم اساسی سیاست»: مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  بحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

 عمل سیاسی، دسته اول چهارگانه امر: چرایی و چیستی )چگونگی( پدیده ها و واژگان مسئله.2 .میباشد

پدیده حقیقت و ماهیت واقعیت : موضوع.3 سیاسی و مفاهیم آنها میباشد. نشادتا  مقوله سیاسی  سیاسی،

هستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی این پدیده : محور.4است. های امر، عمل، مقوله و دانش سیاسی 

به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش این مفاهیم اساسی  ها)عناصر( و واژگان و محتوا و مفاهیم آنها میباشد.

سیاسی میباشد. حتی بر عکس  نشاددر سیاست است. مراد امر سیاسی، عمل سیاسی، مقوله سیاسی و 

یاست یاست عمل و سخاستگاه، جایگاه و نقش سیاست در مفاهیم است. منظور سیاست امر، سیاست دانش، س

 مقوله مدنی میباشد.

 پرسشهای فرعی: چرا؟ د؟نمیباش چه«مفاهیم اساسی امر، عمل، مقوله و دانش سیاسی»دو(پرسش اصلی: 

 چیست؟ چگونه؟ 

کنش : الف..عمل سیاسی2: به یک اعتبار: حقیقت یا ماهیت سیاست است. .امر سیاسی1بیک اعتبار؛ سه(

: پدیده سیاسی میباشد. بعد از هستی یا .مقوله سیاسی3بیرونی است.  رفتار سیاسیو ب.روش یا  سیاسی

حقیقت سیاست، جامع ماهیت یا چیستی سیاست و مظاهر یا چگونگی )عوارض نه گانه کمی و کیفی( سیاسی 

است. منظور مبادی و محکمات حقیقی سیاسی و فلسفه سیاسی اند. از امنیت، نظام تا سعادت مدنی و کرامت 

ت. که ذاتی، فطری، شرعی و عرفیند. مفاهیم و کلیات باال، اعتبار و وجوهی از اینها می توانند باشند. انسانی اس

این مبادی؛ یکی غیر حقیقی نمی باشند. ظنی یا پنداری نیستند. تکساحتی )فرویدیسمی( تفلسفی سیاسی نمی 

وفیستی ازعی )داروینیستی( سباشند. دیگری ضد حقیقی نیستند. توهمی کاذب یعنی دروغین نمی باشند. تن

سیاسی نیز نیستند. مبادی حقیقی مبانی یقینی و مسایل واقعی سیاسی مورد نظر است. مبادی ارزشی ذاتی 

یعنی تکوینی و فطری اعم از؛ )نگرش( عقلی برهانی و )گرایش( قلبی شهودی حقیقی مبانی و مسایل سیاسی 

پیشرفت تا سعادت و کرامت نگری و گرایی  است. منظور  میباشند. از امنیت، نظم، عدالت، آزادی، سیاست،

حقیقت و ماهیت واقعیت مبادی سیاسی است. مبادی حقیقی؛ الف.مبانی ماهوی یقینی و بنوبت خود ب.مسایل 

واقعی عملی و عینی سیاسی میباشد. حقیقت و ماهیت امر سیاسی تا روش شناسی، منابع و متون فلسفه سیاسی 

شناسی و چیستی چگونگی آنها میباشد. الف.حقیقت ذاتی و فطری عقلی برهانی و اسالمی  است. هستی 

قلبی شهودی، با ب.حدود کلی و احکام تفصیلی ماهیت یقینی شرعی، ج.مسایل فلسفه سیاسی عرفی میباشد. 

ا ی سیاسی عملی وشناساندن نظری  وشناسایی  : پدیده شناسی سیاست است. اعم از؛.دانش سیاسی4

سوم  و ذهنی )تجرید(تحلیل، دوم.توصیف عینیمیباشد. یک.شناخت نظری: اول. عملی وی سیاست نظر

جویز مبادی تاست. دو.شناخت عملی: اول.حقیقت یا هستی و هستی شناسی یا  سیاسی )تعلیل( عقلی نتزاعا

د. ماهیت یا چیستی و چیستی شناسی و بینش و منش سیاست میباش تبیین حدودمیباشد. دوم. ارزشی سیاست
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است.  یکنش و رفتار سیاسسوم.واقعیت یعنی عوارض نه گانه کمی و کیفی یا چگونگی و چگونگی شناسی 

شناخت علمی: حکمی و فلسفی واقعی سیاسی میباشد. در مقابل ظن تکساحتی  تفلسف سیاسی شبه علمی 

 نازعی سوفیسم سیاسی ضد علم بشمار آید.است. در قابله با توهم ت

 

 ی دانشجوییدرس و پاسخ های پرسشخود آزمایی: 

.مفاهیم اساسی 3.مفهوم اساسی سیاسی یا مفهوم سیاسی اساسی چه میباشد؟ 2.مفهوم سیاسی چه میباشد؟ 1

 سیاسی کدامند؟ 

 درامد
 (5؛ 32سجده/«)یدبر االمر من السماء الی االرض ثم یعرج الیه»

، مبانی الزم مفاهیم بنیادین مابعد طبیعت مسیحیت: »ژیلسن در کتاب مبانی فلسفه مسیحیت تعبیر اتینبه 

در مورد مطلق  (.412مبانی فلسفه مسیحیت، ص«)را برای فلسفه اخالق، اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد

یعنی  نین است.ی نیز این چفلسفه مدنی یعنی فلسفه انسانی یا فلسفه اخالق و بویژه فلسفه اجتماعی و سیاس

مبانی را  ،کلیات و یسازند. مفاهیممرا روشن اساسی و کلیات سیاسی ، مفاهیم دی مفروضات و فرضیاتمبا

 بدینترتیب: و تبیین نموده و پاسخ میگویند.کرده مشخص می نمایند. مبانی نیز مسایل را طرح 

راستین سقراطی، امر معقول و حکمت حاکم : از حکمت جاویدان شرقی و ایرانی، حکمت امر سیاسی.1

افالطونی، خیر عمومی اسطویی، تعادل و فرصتسازی مدنی فارابی، اعتدال و تعدیل مدنی خواجه نصیر، امر 

متعالی مال صدرا، تمایز دوستی و دشمنی اسمیت تا امر هدایت عمومی امام خمینی و امر قدرت، سوژه تا 

 کنش و روش یا رفتار :عمل سیاسی.2جعفری را در بر میگیرد. هدایت فوکویی و حیات معقول عالمه 

اختیاری یعنی ارادی و تدبیری بیرونی امر سیاسی است. بروز و برامد و بر بنیاد نظام ارزشی، بینش و منش 

اعم از ماهیت و عوارض امر و عمل سیاسی و به تعبیری پدیده سیاسی است.  مقوله سیاسی.3درونی میباشد. 

ر و مقوله ای؛ یک.فراگیر سهل و ممتنعند. صورت سیاست، امر سیاسی تا مقوله سیاسی: پدیده، اماما در هر 

دو.اول.اختیاریند. ارادی و تدبیری میباشند دوم.عملی هستند. کنشی و رفتاری بوده و محسوب میگردند. 

خصوصی و شخصی سوم.راهبردیند. بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمندند. چهارم.عمومی می باشند. فرای 

هستند. پنجم.مدنی؛دارای بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشند. ششم.کارگذاری بوده و محسوب 

میگردند. اعم از؛ سیاستگذاری و سیاستمداری بوده یا ترسیم و اعمال سیاست ها میباشند. سه.اعتباریند. 

مانند تحت حاکمیت، و ه - ملت، حاکم - لتاول.اضافی یعنی طرفینی میباشند. به تعبیری دارای دو طرف دو

اینها هستند. دوم.هدفمندند. هدفمدار و هدفمدارند. هدفشان سعادت مدنی است. سوم.جهتمندند. جهتدار 

بوده و جهتمدار میباشند. باصطالح ارزشی مثبت یا منفی: حق و باطل، مشروع و نامشروع، سعادت یا شقاوت، 
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. جملگی از مبادی ارزشی ذاتی و فطری عقلی و قلبی آغاز کرده و تندیا دوساحتی هس تکساحتی و تنازعی

بایسته و شایسته شروع نمایند. مبانی بینشی و منشی درونی را دارند. در کنش و رفتار بیرونی بازتاب و بروز 

جتماعی امی باشند. فراگیر گستره های فردی، جمعی و  می یابند. جامع بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

فروملی، ملی داخلی و خارجی، فراملی منطقه ای، امتی، بین مللی تا جهانی بوده و محسوب میگردند. نظاممند 

است. معرفتشناسی، روششناسی و پدیده شناسی سیاسی  :.دانش سیاسی4 و سازوار بوده و هدفند میباشند.

دنی نظری و مواقعی گونگی شناسی و چیقینی ، چیستی شناسی حقیقی پدیده شناسی اعم از؛ هستی شناسی

 ظنی شبه واقعی و توهم ضد واقعی نیست.  عملی میباشد.

  برامد

 جمع بندیالف.

قش گفتمان جایگاه ن وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهمفاهیم اساسی و کلیات سیاسی  مباحث

فلسفی لمی عمبادی و حتی به تعبیری  مقدماتبمثابه مفاهیم اساسی هفتگانه و کلیات سه گانه سیاسی 

وارد شد. بیک اعتبار مفاهیم هفتگانه امر سیاسی تا کتابشناسی فلسفه  نظام مدنیو  نظریه ،نگاه درسیاسی 

مقوله  واسی عمل سی ،مفاهیم سه گانه امر سیاسیسیاسی، مبادی فلسفی سیاسی را تشکیل میدهند. بسته 

بیک اعتبار؛ اهم  ،فلسفه سیاسیو  سیاست ،مفاهیم سه گانه فلسفهبسته  همراهدانش سیاسی  و نیزسیاسی 

. میباشندی فلسفی سیاس (تصوری)مبادی مفهومی  و به تعبیریسیاست همبسته مفاهیم اساسی هفتگانه 

جایگاه  وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  امر تا مقوله سیاسی بهگانه نخست سه مفاهیم  مبحث

 وضوعممسئله و : .امر سیاسی1 .پرداختسیاسی  مقولهتا  امر سیاسیسه گانه  نقش گفتمان مفاهیم اساسی

از خیر، تدبیر، فرصتسازی، تحصیل سعادت تا دوستی و دشمنی عزیمت سیاست است. محوریت اصلی و 

تار امر سیاسی میباشد. کنش و روش یا رف: عمل سیاسی.2 .میباشد. ارزش و بینش و منش درونی سیاسی است

بروز و برامد ارزش، بینش و منش درونی سیاست است. بر بنیاد ارزشی و بر بنیان بینشی و منشی آن میباشد. 

 : ماهیت و مظاهر یا عوارض عمل سیاسی است. به تعبیری پدیده سیاسی میباشد.مقوله سیاسی.3

 ب.نتیجه

و  تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان حقیقی و یقینی واقعی، مفاهیم اساسی امر، عمل و مقوله سیاسی

امر، عمل و مقوله سیاسی طبیعی بشری بوده که سبب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی کارامد 

 تفلسفی و توهمی تنازعی سوفیستی میباشند
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 ج.راهبرد جدید

سی    سا سی   ومفاهیم ا سیا سی اند.   بروز و بر بنیاد مداخل  ،کلیات  سی     سیا سیا سفه  در؛  .شند ابمیمبادی فل

یک.چالش کارامدسازی و ارتقای هر چه فراتر کارامدی مدنی است. دو.راهبرد الگوسازی سیاست پیشرفت        

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنی میباشد. سه.چشم انداز خودشکوفایی و تحصیل سعادت مدنی و کرامت 

فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی، ، جمعی و اجتماعی در گستره های فردی انسانی مدنی است.   

شد.  بین مللی تا جهانی ست.   میبا سازی نوین ا سی امر، عمل   معطوف به تمدن سا س   ، مفاهیم ا سیا ، یمقوله 

 بمثابه مبادی مفهومی امر تا مقوله سیاسی اند. مبادی مفهومی فلسفه، سیاست و فلسفه سیاسی میباشند.

 ی دانشجوییدرس و پاسخ های سشپرخود آزمایی: 

 .مقوله سیاسی چه میباشد؟3.عمل سیاسی چه میباشد؟ 2.امر سیاسی چه میباشد؟ 1
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 سیاسی دانش.علم و 4
(Political Science/ Alm) 

 غرر حکم(«)من ساس نفسه أدرک السیاسة»

 چکیده

پدیده شناسی مدنی، سیاسی و سیاست میباشد. . استعلم مدنی: علم پدیده اجتماعی و سیاسی و سیاست 

معرفت شناسی، روش شناسی و پدیده شناسی میباشد. فراگردی اعم از مراتب سه گانه هستی شناسی و 

چیستی شناسی و چگونگی شناسی فرایندهای دوگانه نظری و عملی است. شناسایی و شناساندن حقیقت، 

لوم علوم پدیده های مدنی: عمبانی و مظاهر سیاسی میباشد. ماهیت و واقعیت سیاسی میباشد. شناخت مبادی، 

ستی ه. است. علم پدیده های سیاسی: علوم سیاسی میباشد. علم سیاست: علم پدیده سیاست استمدنی 

شناسی حقیقی، چیستی شناسی یقینی و چگونگی شناسی واقعی میباشد. شناخت ظنی یا توهمی شبه یا ضد 

ایی و آگاهی مدنی و سیاسی است. بنیاد و غایت شناسی، بودشناسی و نمودشناسی واقعی نمیباشد. دانایی، بین

اعم از کنش شناسی )پراگماتیسمی( و رفتارشناسی )پوزیتیویستی( میباشد. ارزش، بینش و دانش )بمعنای 

به ش نمودشناسی یا آگاهی( است. نادانی و نابینایی یا بینش ظنی پنداری و توهمی کاذب نبوده و ناآگاهی یا

و ضد آگاهی سیاسی نمیباشد. دانایی حقیقی، بینایی یا بینش یقینی و آگاهی واقعی است. دانایی برهانی 

)حصولی، کسبی، بحثی، استداللی( عقلی و شهودی )حضوری، وجدانی، کشفی( قلبی، بینایی یا بینش یقینی 

. فی عینی( واقعی  میباشد)حدود کلی و احکام تفصیلی( شرعی و آگاهی )حسی، استقرایی، تجربی و عر

نگرش نظری و گرایش عملی فلسفه و حکمت مدنی، دانش )چگونگی شناسی( مدنی، فقه مدنی و فن 

کارگذاری )چگونگی سازی( مدنی اعم از سیاستگذاری و سیاستمداری است. در بخشهای سه گانه اقتصادی 

دی، جمعی و اجتماعی است. از سیاسی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی سیاسی می باشد. در گستره های فر

فروملی، ملی داخلی و خارجی تا فراملی میباشد. از منطقه ای، امتی، بین مللی تا جهانی است. شامل شناخت 

تمامی پدیده های سیاسی بسان امنیت مدنی، نظام مدنی، دولت مدنی، حکومت مدنی، عدالت مدنی، آزادی 

الب مدنی  و همانند اینها بوده که اگر هر یک از اهم آنها را مدنی، راهبری مدنی، تغییرات و تحوالت و انق

موضوع و مسئله دانشی مستقل اما نه مجزا دانسته شود، بیمورد نمیباشد. در بردارنده کارامدی سیاسی، پیشرفت 

سیاسی تا تحصیل سعادت مدنی است.  اعم از علم و فن مهندسی یا معماری سیاسی، مدیریت سیاسی و 

 آسیبزدایی سیاسی میباشد.   آسیبشناسی و

 پیشدرامد

 لمع ب.جمع بندی، نتیجه گیری و ارایه نظریه: چه)و چگونه(میباشد؟دانش سیاسی و  دانش*الف.پرسش: 

مدنی؛ شناخت پدیده مدنی است. پدیده شناسی اجتماعی و سیاسی و سیاست میباشد. شناسایی و شناساندن 
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علم سیاسی بمعنای اعم، فراهم  ده نظری و عملی مدنی است.روشمند، قاعده مند، نظاممند و هدفمند پدی

آمده: معرفت شناسی، روش شناسی و پدیده شناسی سیاسی میباشد. یا معرفتشناسی؛ مقدمه و روششناسی، 

الزمه پدیده شناسی سیاسی است. علم بمعنای عام: فراگیر هستی شناسی و چیستی شناسی مدنی یا فلسفه و 

گی شناسی مدنی)علم بمعنای خاص( یا دانش مدنی است. کنش شناسی یا رفتار حکمت مدنی و نیز چگون

 شناسی و پیشتر نمودشناسی سیاسی، هر یک علم سیاسی بمعنای اخصند. 

  برامد

 جمع بندیالف.

معرفتشناسی، روششناسی و پدیده شناسی میباشد. شناسایی و شناساندن هستی، چیستی و : دانش سیاسی

 چگونگی پدیده سیاسی است. 

 ب.نتیجه

انش سیاسی دتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  حقیقی و یقینی واقعی: مفهوم دانش سیاسی

تی ساحتی تفلسفی و توهمی تنازعی سوفیسطبیعی بوده که سبب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تک

 میباشند

 ج.راهبرد جدید

 شناخت روشمند، قاعده مند، نظاممند و هدفمند پدیده عمل امر کارگذاری سیاسی میباشد.دانش سیاسی: 

 ی دانشجوییدرس و پاسخ های پرسشخود آزمایی: 

م مدنی چه )و چگونه( میباشد؟ .علم سیاسی چه  )چگونه( است؟ عل2.دانش سیاسی چه )و چگونه( میباشد؟ 1

 مراتب یا وجوه علم سیاست چه  )چگونه( است؟ علم مدنی فاضلی فارابی چه  )چگونه( میباشد؟
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 گانه سه.مفاهیم ب

 فلسفه سیاسی ،.3سیاست، .2فلسفه،  .1

 سیاست  وفلسفه اول.
 یا  

 مدنیت وحکمت 
 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 (5؛ 54قمر/«)حکمه البالغه»
در این مبحث مفاهیم فلسفه یا حکمت و سیاست، واکاوی میگردند. به تعبیری حکمت: دانایی است. فلسفه: 

فرزانگی میباشد. بعبارتی فلسفه: هستی شناسی است. هستی نگری عقلی برهانی و هستی گرایی قلبی شهودی 

ری،  لی و بحثی است. دیگری شناخت باصطالح حضومیباشد. یکی شناخت باصطالح حصولی، کسبی، استدال

کشفی و وجدانی میباشد. اول.از هستی مطلق تا مطلق هستی سیاسی است. این هستی شناسی نظری میباشد. 

دوم.از مطلق هستی سیاسی تا هستی مطلق است. این هستی شناسی عملی میباشد. حکمت باعتباری هستی 

 سی و چیستی شناسی چگونگی میباشد. هستی شناسی حقیقی وشناسی و چیستی شناسی است. هستی شنا

چیستی شناسی یقینی چگونگی، چگونگی شناسی و چگونی سازی واقعی است. اگر چه فلسفه، دوستداری 

و نگرش و گرایش و حتی روش دانایی یعنی حکمت بوده اما در این اثر ایندو کما بیش مترادف بکار میروند. 

ست. از امنیت سازی مدنی و نظم و نظامسازی مدنی و نهادسازی از جمله سیاست: هستی سازی مدنی ا

دولتسازی و حکومت مدنی میباشد. با عدالتسازی و آزادی سازی، مشروعیت سازی، است. در نتیجه 

کارامدسازی، پیشرفت سازی مدنی تا خودشکوفاسازی مدنی میباشد. با چشم انداز، در جهت و در نهایت، 

ی و در غایت کرامت سازی انسانی مدنی میباشد. حتی راهبرد و فرابرد اعتالی هستی سعادتمندسازی مدن

مدنی بوده و محسوب میگردد. آمیزه این دو: حکمت مدنی یا فلسفه سیاسی است. برایند اینها: سیاست 

 حکمت و فلسفی مدنی میباشد.

  پیش درامد
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فلسفه، سیاست؛ فلسفه »: مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  بحث محورو  موضوع، مسئله، نوانیک(ع

: چرایی و چیستی )چگونگی( پدیده ها و واژگان فلسفه، سیاست و رابطه و نسبت مسئله.2 .میباشد« سیاسی

حقیقت و ماهیت : موضوع.3 و مفاهیم مفرد و مؤلفه ترکیبی آنها میباشد.  و آمیزه این دو یعنی فلسفه سیاسی

هستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی : محور.4است. فلسفه سیاسی پدیده های فلسفه، سیاست و واقعیت 

به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش این مفاهیم  این پدیده ها)عناصر( و واژگان و محتوا و مفاهیم آنها میباشد.

اساسی در سیاست بوده و محسوب میگردد. منظور فلسفه سیاسی است. حتی بر عکس؛ خاستگاه، جایگاه و 

ت در فلسفه سیاسی میباشد. مراد سیاست فلسفی فاضلی یا فرزانگی و حکمی مدنی یعنی سیاست نقش سیاس

 دانایی است.

فلسفه )فاضلی و فرزانگی یا فرهیختگی( چه میباشد؟ سیاست چه است؟ رابطه و نسبت پرسش اصلی: دو(

فلسفه و سیاست یا سیاسی چه میباشد؟ در نتیجه  فلسفه سیاسی چه است؟ حتی حکمت چه میباشد؟ مدنی 

پرسشهای فرعی: چه است؟ رابطه و نسبت حکمت و مدنی چه میباشد؟ در نتیجه حکمت مدنی چه است؟ 

منظور حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست است. همینطور میتواند رابطه و  ت؟ چگونه؟چرا؟ چیس

نسبت حکمت مدنی و فلسفه سیاسی مورد پرسش بوده که چه است؟  در نهایت سیاست حکمت مورد نظر 

 باشد. 

.الف.فلسفه 1؛ هبا این پیشفرض که علم سیاسی: تبیین؛ روشمند، قاعده مند، هدفمند و نظاممند سیاسی  بود(سه

سیاسی و حکمت مدنی: تبیین هستی و چیستی شناسی نظری و عملی حاکمیت، حکومت و سیاست، و مانند 

اینها میباشد. برای ب.تجویز، ترسیم عملی، ترویج عمومی و تحقق عینی حاکمیت، حکومت و سیاست، و 

راهبری و راهبری راهبردی مدنی  همانند اینها، حکمت است. اول.فلسفه: فرزانگی است. دوم.سیاست: راهبرد

میباشد. تدبر، تدبیر و اداره عمومی امور است. سوم.یکی فلسفه سیاسی: فرزانگی سیاسی میباشد. حکمت 

مدنی: دانایی و بینایی آگاهی سیاسی است. دیگری سیاست فلسفی و حکمت: سیاست فرهیختگی، خوب، 

رای ظن یعنی پندار تفلسف سیاسی تکساحتی است. شبه .الف.در قبال و ف2شایسته، و همانند اینها میباشد. 

فلسفه میباشد. ب.در مقابل و مقابله با توهم سوفیسم سیاسی تنازعی است. ضد فلسفه میباشد. بسان نیهیلیسم 

شبه  ه گنون()رنفلسفه غربی نیز از دوره رنسانس به بعد برای او »پسامدرنیسم می توان بشمار آید. چنانکه 

 ]حکمت و دانایی حقیقی و بینایی یقینی آگاهیواقعی « سوفیای»و ]خرد[ که از خود  نبودفلسفه ای بیش 

 بحران«)را در حاقِّ ذهن بجای حقیقت واقعی دنبال می کرد ]هوش ابزاری[دور افتاده سایه عقل  واقعی[

لمی و .سیاست ع3دنیای متجدد، مقدمه مترجم، صص نه و ده(. فلسفه سیاسی نیز از این مستثنی نیست. 

حکمی مورد نظر است. بمعنای دانایی حقیقی و بینایی یا بینش یقینی و آگاهی واقعی مدنی و سیاسی میباشد. 

در قبال و فرای جهالت بسیط شبه واقعی و واقعی نما است. در مقابل و مقابله با جهالت مرکب ضد واقعی 

ستی شناسی چی وهستی شناسی  معنایببکاربرده شده و بیش مترادف بوده و  کماحکمت  وفلسفه میباشد. 
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ی و یعنی اجتماعی و سیاس مدنی چیستی شناسی ماهوی یقینی وهستی شناسی حقیقی  است. سیاسی

فن سه. و دانش چگونگی شناسی سیاسیو.د، سیاسی چگونگی؛ یک.سیاست میباشد. هستی و چیستی شناسی

حکمت  و فلسفه سیاسیمیباشد. فراگیر  مدنی وفلسفه محض  فراهم آمده .استسیاسی چگونگی سازی 

 .استعملی و نظری  مدنی

 جمع بندی

است. باعتبار نظری: از هستی مطلق تا مطلق هستی هستی شناسی و چیستی شناسی : حکمت وفلسفه 

میباشد. باعتبار عملی از مطلق هستی تا هستی مطلق است. شناخت حقیقت و ماهیت پدیده میباشد. مراد 

فلسفه و حکمت حقیقی و یقینی پدیده مطلق میباشد. تا شناخت حقیقت و ماهیت مطلق پدیده میباشد. منظور 

ت ناسی یقینی است. شناخت ظنی تکساحتی پنداری تفلسف نبوده یا شناخهستی شناسی حقیقی و چیستی ش

توهمی کاذب یعنی دروغین سوفیسم یعنی سفسطه یا مغالطه نمی باشد. به تعبیری شناخت مبادی و مبانی 

مظاهر است. در قیاس با دانش )ساینس( که آگاهی یعنی شناخت واقعیت، عوارض، چگونگی و مظاهر یا 

  ارها و مانند اینها میباشد.  به تعبیری دیگری دانایی و بینایی است.   شاخصه ها و سازک

 سیاستب.
 تحصیل سعادت مدنی وپیشرفت  ،راهبرد کارامدسازی

 راهبرد راهبری و راهبری راهبردی

 (213؛ 2بقره/«)اهلل یهدی من یشاء الی صراط مستقیم»

مدنی )چگونه( چه است؟ سیاست مدنی چه )و چگونه(  )و چگونه( می باشد؟ چه سیاست.الف.پرسش: 1*

تی، : هسپدیده مدنی در مبحث مبادی مطرح کردیم که،: ب.جمع بندی، نتیجه گیری و ارایه نظریهمیباشد؟ 

ست : هستی شناسی، چیمدنی پدیده شناسی اجتماعی و سیاسی ارادی و تدبیری است. چیستی و چگونگی

سیاسی میباشد. در مبحث علم مدنی: هستی شناسی و چیستی شناسی  اجتماعی و شناسی و چگونگی شناسی 

اجتماعی و سیاسی، فلسفه و حکمت مدنی است. چگونگی شناسی مدنی: دانش اجتماعی و سیاسی میباشد. 

 بدین ترتیب، علم مدنی: علم سیاست مدنی است. منظور از سیاست مدنی: سیاست علمی مدنی میباشد. 

 جمع بندی

از فطرت عقلی برهانی و قلبی شهودی انسانی آغاز شده و به پیشرفت مدنی تا خودشکوفایی یک.اگر سیاست 

مدنی و سعادت حقیقی و یقینی واقعی مدنی بیانجامد، سیاست، دو ساحتی است. سیاستِ دوساحتی میباشد. 
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و  نسیاست مادی و معنوی است. سیاست، دو بعدی میباشد. سیاستِ دو یعدی است. سیاست دو بعدی باط

ظاهر میباشد. سیاست باطنی و ظاهری است. اینچنین سیاستی: سیاست ارزشی میباشد. حقیقی است. ذاتی و 

فطری میباشد. بایسته است؛ عقلی برهانی بوده و قلبی شهودی باشد. با بینش و منش ماهوی یا هویتی درونی 

یعنی در حدود  . در نتیجه شرعی است.شایسته قابل تبیین است. یقینی میباشد. ظنی نبوده یا توهمی نمی باشد

کلی و با احکام تفصیلی شریعت، مشروعیتسازی میشود. در کنش و روش یا رفتار عرفی واقعی، تحقق و 

تجلی مییابد. این چنین سیاستی: سیاست انسانی مدنی است. به تعبیری سیاست مدنی انسانی میباشد. به تعابیر 

تا عالمه جعفری: سیاست توحیدی، راستین، انسانی، فاضلی، متعالی، گوناگون حکمای مدنی بنام از فارابی 

اسالمی و معقول است. سیاست حقیقی و یقینی واقعی میباشد. دو.اگر سیاست از غریزه بشری آغاز شده و به 

توسعه مدنی تکساحتی و تنازعی تا ارضای غرایز و سعادت ظنی )مفنعت، ثروت و لذت( یا توهمی )سیطره 

هژمونی( بیانجامد، سیاست، تکساحتی است. سیاستِ تکساحتی میباشد. سیاست مادی است.  و سلطه یا

( میباشد. سیاستِ یکبعدی است. سیاست یکبعدی ظاهر میباشد. سیاست One Fieldسیاست، یکبعدی )

ظاهری است. اینچنین سیاستی: سیاست ارزشی نمی میباشد. یا ارزشی حقیقی نیست. ذاتی و فطری نمیباشد. 

بایسته نیست؛ عقلی برهانی بوده و قلبی شهودی باشد. با بینش و منش ماهوی یا هویتی درونی شایسته قابل 

تبیین نیست. یقینی نمیباشد. ظنی بوده یا توهمی می باشد. در نتیجه شرعی نیست. یعنی در حدود کلی و با 

حقق و فی شبه یا ضد واقعی، تاحکام تفصیلی شریعت، مشروعیتسازی نمیشود. در کنش و روش یا رفتار عر

تجلی مییابد. این چنین سیاستی، شبه یا ضد سیاست انسانی مدنی است. می توان آنرا را سیاست بشری طبیعی 

و غریزی مدنی دانست. به تعبیری سیاست مدنی بشری نامید. به تعابیر گوناگون حکمای مدنی بنام از فارابی 

ی، جاهلی)ضالی و فاسقی(، نا متعالی، غیر و ضد اسالمی و تا عالمه جعفری: سیاست غیر و ضد توحید

طبیعی است. سیاست نا حقیقی و نایقینی یعنی ظنی و توهمی شبه یا ضد واقعی میباشد. بدینسان؛ 

، قدرت سیاسی و حاکمیت سیاسی مثل جامعه سیاسیاست.  سیاست)پدیده(سیاسی: منسوب به )پدیده(

 ر در سیاستمیباشد. موثو عدالت سیاسی  سیاسی امنیت سیاسی، آزادیمثل است.  . موصوف به سیاستمیباشد

سیاست  است. مثل سیاست اقتصادی و . متأثر از سیاستو فرهنگ سیاسی میباشد مثل اقتصاد سیاسیاست. 

 .، حکومت، .حاکمیت میباشدمثل دولتاست.  میباشد. سرانجام جزء سیاستفرهنگی 

 م( غرر الحک«)حسن السیاسة قوام الرعیة»

 دانشجویی درسیو پاسخ های پرسش خود آزمایی: 

چه)و  حکمت ونسبت فلسفه  ورابطه .3 چه)و چگونه(میباشد؟ حکمت.2 چه)و چگونه(میباشد؟ فلسفه.1

چه)و  مدنی.6 چه)و چگونه(میباشد؟ سیاسی.5 چه)و چگونه(میباشد؟ سیاست.4 چگونه(میباشد؟

 چه)و چگونه(میباشد؟ سیاست وسیاسی ، نسبت مدنی ورابطه .7 چگونه(میباشد؟
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  سیاسی فلسفهج.

 حکمت مدنی
 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده
 (21؛ 38ص/«)شددناه ملکه و ما آتیناه الحکمه و فصل الخطاب»

ه اند، مطرح که همبستمدنی حکمت یا  سیاسی فلسفهرابطه و نسبت و آمیزه فلسفه و سیاست یعنی مفهوم 

میشوند. فلسفه سیاسی: به تعبیری حقیقت و ماهیت واقعیت سیاسی است. هستی شناسی و چیستی شناسی 

چگونگی مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی میباشد. منظور فلسفه سیاسی و حکمت مدنی حقیقی و یقینی واقعی 

، فطری، فیسمی سیاسی نمی باشد. ذاتیاست. ظنی پنداری یا توهم کاذب تکساحتی و تنازعی تفلسفی و سو

شرعی و عرفیند. ذاتی تکوینی، فطری عقل نگری برهانی و گرایش قلبی شهودی اجمالی و تبیینی حدود کلی 

 حکمیاست سیمیباشد. تا  مدنی فلسفیسیاست و احکام تفصیلی شرعی ذاتیات و فطریات مدنی اند. مراد 

ایی سیاسی است. به تعبیری دانایی و بینایی سیاسی می باشد. داناست. فرزانگی سیاسی میباشد. دانایی مدنی 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی محور اصلیبدین سبب یک.و بینایی آگاهی سیاسی است. 

یعنی هستی و چیستی چگونگی فلسفه، سیاست و فلسفه سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

.در 1میباشد.  : خاستگاه، جایگاه و نقش حکمت، مدنیت و حکمت مدنیورهای فرعیمحبدین مناسبت دو.

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی 2سایر مفاهیم، مبانی و مسایل سیاسی است. 

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی 3پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است. 4تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 پیشدرامد
تیجه ب.جمع بندی، ن چگونه(میباشد؟چه)و مدنی؛ اجتماعی، سیاسی و سیاست حکمت الف.پرسش: فلسفه 

ظر می دانیم که به ن: »سیاست از نظر افالطوندر کتاب  کویرهبه تعبیر الکساندر  گیری و ارایه نظریه:

(. حکمت بایسته، شایسته بوده 12سیاست از نظر افالطون، ص«)افالطون، فلسفه و سیاست یکی است

سیاست مدنی و بنیاد آن بوده و منجر به کارامدی و  معطوف به حاکمیت، حکومت، دولت، قدرت و اقتدرا و

پیشرفت مدنی گشته و در جهت و منتج به سعادت مدنی باشد. کما اینکه حاکمیت، حکومت، دولت، قدرت 
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مدنی شایسته، بایسته بوده منعطف از حکمت بوده و بر بنیاد و بروز و برامد آن باشد. این  و اقتدار و سیاست

عجین و آمیخته اند. بسان زیرساخت راهبردی و راهبرد ساختاریند. بسان راهنمایی چنین حکمت و حکومتی 

مدنی و راهبری مدنیند. بمثابه طرح هادی مدنی و هادی طرح مدینیند. بلکه بمثابه روح و جسمند. هستی و 

 کهنچیستی و هستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی، چگونگی شناسی و چگونگی سازی مدنی اند. چنا

با اشارت به جهت ذاتی اعمال سیاسی بسوی معرفت به ماهیت خیر  فلسفه سیاسی چیست؟در  تراوساش

اگر این جهت گیری به سوی معرفت به خیر تصریح شود و اگر انسانها هدف خود را »تصریح می نماید: 

ی یاسفلسفه س«)کسب معرفت به زندگی خوب و جامعه خوب قرار دهند، فلسفه سیاسی پدیدار می شود

(. فلسفه سیاسی یا حکمت مدنی: هستی شناسی  سیاسی است. هستی شناسی پدیده اجتماعی 2چیست؟ ص

و سیاسی میباشد. از جامعه مدنی، نظام مدنی و زندگانی مدنی است. از سیاست مدنی، کارامد مدنی، پیشرفت 

ار دارد که ن نظر سروکفلسفه سیاسی با مسایل سیاسی از آ»مدنی تا سعادت مدنی میباشد. به تصریح همو: 

همان(. شناخت حقیقت سیاسی است. شناخت حقیقت واقعیت سیاسی «)به زندگی سیاسی مربوط می شود

میباشد. یا هستی شناسی و چیستی شناسی مدنی است. هستی شناسی حقیقی و چیستی شناسی یقینی چگونگی 

ی مدنی است. ظنی و توهمی )پدیده( واقعی و )دانش(چگونگی شناسی عینی و )فن(چگونگی سازی عمل

به  قلسفه سیاسی کوششی است برای نشاندن معرفت»: بمثابه شاخه ای از فلسفه، همونمی باشد. به تعبیر 

فلسفه سیاسی صادقانه میکوشد تا »(. همینطور 4همان، ص«)ماهیت امور سیاسی بجای گمان در باره آنها

فلسفه سیاسی کوششی است »همان(. بلکه «)اندماهیت امور و نظم سیاسی خوب و درست ، هر دو، را بد

(. این تعریف فلسفه سیاسی نادرست نیست، اما می تواند نارسا 8همان، ص«)برای فهم ماهیت امور سیاسی

 باشد. اگر منظور شناسایی و شناساندن حقیقت و ماهیت واقعیت سیاسی بوده دقیق است.

ی ی مطلق )خداشناسی( تا مطلق هستی شناسفلسفه و حکمت محض و نظری هستی شناسی و چیستی شناس

و چیستی شناسی جهان و نظام آفرینش تا انسان است. فلسفه و حکمت عملی و مدنی: هستی شناسی و 

چیستی شناسی اجتماعی و سیاسی میباشد. می توان مدعی شد هستی شناسی و چیستی شناسی اجتماعی 

ی سازی و چیستی سازی اجتماعی و سیاسی سازی و سیاسی سازی است. حتی میتوان اذعان نمود هست

میباشد. حکمت و فلسفه مدنی بدین معنا خود نظر و عملی میباشد. حکمت و فلسفه نظری مدنی: هستی 

شناسی و حتی چیستی شناسی ذاتی یعنی تکوینی و فطری عقلی و قلبی انسانی مدنی و به تناظر آن اجتماعی 

لی عملی: کاربست آموزه های تکوینی یعنی مبادی ذاتی و مدنی و سیاسی مدنی است. حکمت و فلسفه عم

داشته های فطری یعنی مبادی عقلی و قلبی در بینش و منش درونی سیاسی و در دانش سیاسی و در کنش 
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معطوف نظری  وحکمت محض  وفلسفه بدینترتیب  سیاسی و رفتار سیاسی و در سیاست شایسته میباشد.

بنیاد . استعینی  وسیاست عملی به منجر و بوده سیاسی  واجتماعی ؛ مدنی وحکمت عملی  وفلسفه به 

چگونگی  )فن( وچگونگی شناسی  )دانش(بنیان چیستی شناسی  وفلسفی سیاست: بنیاد هستی شناسی 

سیاست گی فرزان ،بایستهاین چنین حکمت و فلسفه محض و مدنی نظری و عملی  میباشد.سیاسی  وسیاست 

فلسفه ست. ا رفتار سیاسی یاروش  وگرایش کنش و  نگرشیا بینش  منش  وارزش شایسته است. فاضلی 

 .یباشدم سیاست وسیاسی  واجتماعی ؛ چیستی شناسی مدنیو  هستی شناسی: حکمت مدنییا سیاسی 

ب ، مترجم کتارجاییچنانکه فرهنگ  .حقیقت و ماهیت واقعیت سیاست و سیاسی و شناخت آن )ها( است

اثر لئو اشتراوس، در مقدمه این اثر با الهام از اشتراوس دو تعریف از فلسفه سیاسی  فلسفه سیاسی چیست؟

فلسفه سیاسی ... اندیشه سیاسی عام و کلی است و هر گونه تأمل در باب سیاست را »ارایه میدهد: یکی.

قلسفه سیاسی ... در پی کشف حقیقت »(. دیگری.2-3فلسفه سیاسی چیست؟ مقدمه، صص«)شامل می شود

 (. بلکه در پی کشف حقیقت عام و ماهیت کلی واقعیت سیاست میباشد.4همان، ص«)سیاست است

فلسفه برای سیاست: فلسفه محض  یا فلسفه نظری معطوف به و برای فلسفه عملی بویژه در خاتمه: اول.

ی و رفلسفه سیاسی  میباشد. بمنظور سیاست از سیاستنگری و سیاستگرایی تا سیاسگری اعم از سیاستگذا

سیاستمداری تا سیاستپذیری است. حکمت محض برای حکمت مدنی بمنظور حکومت مدنی میباشد. 

دوم.بنیاد فلسفی سیاست: آموزه های فلسفه و فلسفی و ابتنای سیاست بر بنیاد آن میباشد. سوم..فلسفه سیاسی: 

ب ذیرد. مورد اول و دوم حسفلسفه پدیده سیاست و پدیده های سیاسی است. مورد اخیر در این اثر انجام میپ

 مورد مورد استفاده قرار گرفته و در ضمیمه پیوست مورد اشارت قرار میگیرند.

 برامد

 (262؛ 2بقره/«)من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا»

  جمع بندیالف.

 جمع بندیالف.
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له جایگاه نقش گفتمان امر، دانش، عمل و مقو وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهمفاهیم سیاسی 

خاستگاه  یا ؟چیستی چگونگی وچرایی  بهفلسفه و سیاست پرداخت.  نظام مدنیو  نظریه، نگاه درسیاسی 

 ام مدنینظو  نظریه، نگاه در جایگاه نقش گفتمان فلسفه سیاست و فلسفه سیاسی یا حکمت مدنی و

و مثبت  و رابطه و نسبت وثیق« مدنیت»و « حکمت»و « سیاست» و« فلسفه»پرداخت. به تعبیری به چگونگی 

فلسفه »این ها پرداختیم. سرانجام و در این مبحث به آمیزش و آمیزه و به تعبیری برامد این ها یعنی چگونگی

اجتماعی  مدنی؛ سیاست و فلسفه سیاسی یا حکمت ،مراد از فلسفهرسیدیم. « حکمت مدنی»و نیز « سیاسی

و  حقیقی سیاست و مدنیتهستی شناسی حقیقی و چیستی شناسی یقینی چگونگی و سیاسی و سیاست: 

 )قرآن و سنت( و اسالمتوحیدی  ،راستین ،جاویدانعلم، فلسفه و حکمت  میباشد. منظورواقعی یقینی 

 قیقیحشناخت نا یاسق متعالی است. در تافاضلی  )مذاهب، متفکرین و مفسرین قرآن و سنت(، ازیاسالم

ر د یقینی ظنی سیاسی و سیاست تکساحتی یعنی تفلسف است. دیگری غیردر قبال شناخت  میباشد. یکی

 الحی و به تعبیری توهم شناخت باصطتوهمیا ضد شناخت یقینی یعنی شناخت ضد یقینی مقابل شناخت 

یباشد. مراد: سوفیسم سیاسی م)سوفسطایی و مغالطی( تنازع سیاسی یا سیاست تنازعی یعنی سوفیستیکی

ما نمدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست واقعی نخست شناخت پنداری و دوم شناخت کاذب یعنی دروغین 

و غیر  یعنی سیاست غیر و ضد فاضلی تعالی میباشد.است. منظور سیاست نافاضلی و سیاست نامتعادل و نام

یاست فاضلی یا سیاست جاهلی؛ ضاله و و ضد متعالی مادی و متدانی است. به تعبیری مضادات س

فاسقه)گفتمان فارابی(، سیاست ناقصه یا نارسا)خواجه نصیر(، سیاست طبیعی)ابن خلدون تا لئو اشتراوس و 

عالمه محمدتقی جعفری(، بسان اینها، تا سیاست کمی)رنه گنون(، شئیت پندار)مکتب انتقادی فرانکفورت(، 

عام و ) الف.فلسفه)عالمه جوادی آملی(.  ارکوزه(، سیاست متدانی)هربرت م سیاست تکساحتی یا یک بعدی

تعین و تشخص حاکمیت، حکومت، نظام  بدین ترتیب. بوده و محسوب میگرددمحض(: هستی شناسی 

سیاسی و دولت و سیاست و حتی کارامدی تا پیشرفت حتی سعادت مدنی و ارزش، بینش و منش و نیز کنش 

فلسفه و حکمت محض و مدنی نظری و عملی است. برعکس  دیشه علم و(و روش یا رفتار سیاسی به )ان

نیز تحقق و تحصل فلسفه و حکمت به حاکمیت تا سعادت مدنی میباشد. بدینسان فلسفه سیاسی و حکمت 

 مدنی حاصل تعامل و هم افزایی فلسفه و سیاست و نیز حکمت و مدنیت می باشد.

 ب.نتیجه
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لسفه، سیاست و فتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :سیاسیمفاهیم فلسفه، سیاست و فلسفه 

فلسفه سیاسی غیر و ضد حقیقی و یقینی واقعی بوده که سبب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی 

 تفلسفی و توهمی تنازعی سوفیستی میباشند

 ج.راهبرد جدید

ا در امد و بر بنیاد مفاهیم امر تا مقوله سیاسی اند. همراه ی: برمفاهیم اساسی فلسفه، سیاست و فلسفه سیاسی

 راستای آنها، مبادی مفهومی کلیات فلسفه سیاسی اند.

 دانشجویی درسیپاسخ های  و پرسشخود آزمایی: 

چه)و  فلسفه سیاست.2 میباشد؟ )و چگونه( چه (حکومتو  حکمت)یا  سیاستو نسبت فلسفه و رابطه .1

 میباشد؟ )و چگونه( چه حکمت سیاسی.4 چه)و چگونه(میباشد؟ فلسفه سیاسی.3   چگونه(میباشد؟

 د؟میباش )و چگونه( چه سیاسی حکمت ونسبت فلسفه و  رابطه.6 میباشد؟ )و چگونه( چه حکمت مدنی.5

 حکومت حکمت.2 میباشد؟ )و چگونه( چه حکمت حکومت.8 میباشد؟ )و چگونه( چه سیاست حکمت.7

 میباشد؟ )و چگونه( چه
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 «کلیات سیاسی»دو.
(Political Generals)8 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 «سیاسی کلیات»چکیده 

ند. آنهای یممفاه و: رابطه و نسبت میان پدیده ها کلیات سیاسی مطرح میگردند. کلیات سیاسی از این مبحث

 های فلسفی سیاسی هستند. اعم از؛ سنن تکوینیی منطقی و گزاره قضایا به اصطالح قول یا اقوال و قضیه یا

ارادی نی تشریعی و اختیاری یعقواعد بویژه و  و فطری )عقلی برهانی و قلبی شهودی( یا قوانین جبری طبیعی

 ،اسییس دانش و فلسفه انیم نسبت)رابطه و( .1بیک اعتبار کلیات فلسفه سیاسی عبارتند از:  .تدبیری مدنیند و

)فطرت  منابعلف.ا .)مراجع فلسفه سیاسی؛(3ی، سیاس فلسفه شناسیروش.2، یاسیس عمل وی اسیامرس

ی کلی . کلی های کل ها میباشند. چیستاسالمی سیاسی فلسفه اصیل متونب. و عقلی و قلبی و نقل یا وحی(

بدین ک.یکل امر سیاسی تا فلسفه سیاسی و منابع و متون مرجع و اصلی آنست. مراد سیاست کلی میباشد. 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی فلسفه محور اصلیسبب 

 :محورهای فرعیبدین مناسبت دو.دانش امر عمل سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

مبانی و مسایل .در سایر مفاهیم، 1میباشد.  خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان حکمت دانی امر عمل مدنی

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 2سیاسی است. 

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی 3

 ابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تاجسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فر

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 پیش درامد 

به میباشد. « کلیات سیاسی: »مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  بحث محورو  موضوع، مسئله، عنوان

مفهوم و اهم کلیات سیاسی : چرایی و چیستی )چگونگی( مسئله.2 .استکلیات فلسفه سیاسی تعبیری 

هستی شناسی و چیستی : محور.4است. کلیات فلسفه سیاسی حقیقت و ماهیت واقعیت : موضوع.3 میباشد.

اسی در به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش کلیات فلسفه سی میباشد. کلیات فلسفه سیاسیشناسی چگونگی 

یک.فلسفه و دانش سیاسی و دو.امر و عمل  .رابطه و نسبت؛1مبانی و مسایل فلسفه سیاسی است. مراد؛ 
                                                           

 : کل است. فراگیرWhole(: مجرد از جزئیات)عوارض کمی و کیفی( و مصادیق شخصی است. قابل صدق بر مصادیق کثیر می باشد. General.کلی)8 

 : فراگیر از حیث گستره بمعنای فراگسترده است.  در مقابل غیر فراگسترده میباشد. Totalاجزاء میباشد. 
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سیاسی میباشد. مراد از همه اینها برعکس از واژگان و عنصر آخر به اول یعنی سیاست عمل و عملی امر 

.منابع شناسی و متون شناسی 3.روش شناسی فلسفه سیاسی است 2 دانش فلسفه مدنی و حتی محض است.

سی عکس خاستگاه، جایگاه و نقش مبانی و مسایل فلسفه سیا فلسفه سیاسی  بویژه اسالمی میباشد. حتی بر

و بلکه سیاست در کلیات فلسفه سیاسی است. منظور مبانی، مسایل و سیاست کلی و کلیات فلسفی سیاسی 

 میباشد.

 درامد 

 )فلسفه( سیاسی ب.کلیات )الف.مفاهیم اساسی فلسفه سیاسی( 

کلیات: جمع کل یعنی کلها و جمع کلی یعنی کلی ها هر دو  ؟چه )و چگونه(می باشدسیاسی  )فلسفه( کلیات

است. یعنی تجمیع، جامع، و دارا یعنی فراهم آمده « ها کل»به معنای  (The Whole)«کل»است. یکی.جمع 

و فراگیر اجزاء و عناصر اصلی فلسفه سیاسی می باشد. بسان یک میز یا صندلی که دارای پایه ها، رویه و 

می باشد. یعنی « کلی ها»به معنای  (The Universal)«کلی»اجزای آنند. دیگری جمع همانند اینها که 

مفاهیم کلی در قیاس با مصادیق عینی است. بسان مفهوم میز یا مفهوم صندلی که کلی بوده و باصطالح قابل 

؛ شفاانشنامه در د ابن سینابه تعبیر صدق بر کثیرین یعنی بر مصداق های عینی میزها و صندلی ها میباشد. 

در پدیده های عینی الف.کل: »؛ «الکل: موجود فی االشیاء و ب.الکلی: فلیس موجودا اال فی التصور»الف.

فهم و  (.256نقل از واژه نامه فلسفی، ص«)وجود ندارد )و صفحه ذهن( جز در تصور: کلیب. است و

ک کلی و مفهوم یعنی صورت ذهنی مفهوم ذهنی است. ذهن انسان قادر به کلی یابی و کلی سازی و در

انه؛ جنس و کلیات پنجگ»: اساس اقتباسدر کتاب منطق خواجه نصیر مضاهی پدیده عینی میباشد. به تعبیر 

مراد کلی ها  (.257ص ،نقل از همان ،اساس اقتباس ،خواجه نصیر«)نوع و فصل و خاصه و عرض عام

 میباشند. 

-تاثیر و تاثری متقابل و متزاید )به تعبیری تداول( و روابط علی مراد روابط شکلی یا صوری، تعاملی یعنی(سه

معلولی و یا روابط علل چهارگانه است. نسبت نیز نسبت مثبت و همسو میباشد. چه  مستقیم یعنی بدون واسطه 

بوده یا غیر مستقیم و با واسطه محسوب شود. یا رابطه برعکس و ناهمسو است. مانند رابطه دیانت و سیاست 

در فلسفه سیاسی اسالمی: همسو و هم افزا بوده و همبسته و مکمل و الزم ملزومند. نسبتهای چهارگانه نیز  که

باصطالح؛ تساوی، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه و یا تباین)تقابل، تضاد تا تناقض و 

ر تعبیری عین هم اند. د تنافر(می باشند. همانند همان نسبت دیانت و سیاست در حکمت مدنی اسالمی که به

عین دوگونگی، یگانه بوده و دوگانه و از هم بیگانه نیستند. همانند روح و جسمند. یا رابطه عدال و آزادی 

سیاسی و بسان اینهاست. در اینجا مراد رابطه  نسبت پدیده ها و مفاهیم چارگانه فلسفه و دانش سیاسی و امر 
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هیم پرداخت. نیز روششناسی، منابع و متون فلسفه سیاسی اسالمی و عمل سیاسی که در مبحث جاری بدان خوا

 و بلکه جهانی  بوده که مبحث آتی بدان میپردازیم.

 به یک اعتبار اهم کلیات سیاسی ذیل مورد نظر میباشند:

 یاسیس عمل وی اسیامرس و اسییس دانش و فلسفه انیم نسبت)رابطه و( .1

 سیاسی فلسفه شناسیروش.2

 فلسفه سیاسی؛(.)مراجع 3

 .اسالمی سیاسی فلسفه اصیل متونب. و )فطرت عقلی و قلبی و نقل یا وحی( منابعالف.
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 کلیت اول(
 عمل سیاسی وامر  ،دانش ،نسبت فلسفه و رابطه

 چکیده 

 «فلسفه دانش امر عمل سیاسی»

 «العلم بال عمل کالشجر بال ثمر»

سیاسی، امر سیاسی و عمل سیاسی و رابطه و نسبت هر در این مبحث مفاهیم چهارگانه فلسفه سیاسی، دانش 

یک از دوگانه های فلسفه سیاسی و دانش سیاسی  نیز امر سیاسی و فلسفه سیاسی مطرح میگردند. آنگاه رابطه 

و نسبت هر دو دوگانه فلسفه سیاسی و دانش سیاسی و نیز امر سیاسی و عمل سیاسی، با هم مطرح میشوند. 

از فلسفه سیاسی تا عمل سیاسی باهمدیگر دیده میشوند. منظور اختیار حقیقی و یقینی  سرانجام هر چهارگانه

واقعی است. ظنی تکساحتی تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نیست. حقیقت ذاتی و فطری )عقلی 

راد مبرهانی و قلبی شهودی( و ماهیت یقینی شرعی فلسفه دانش سیاسی و امر عمل سیاسی عرفی واقعی است. 

سیاست فلسفه دانش سیاسی و سیاست امر عمل مدنی است. محور اصلی: چرایی و چیستی چگونگی فلسفه 

دانش سیاسی و نیز امر عمل سیاسی و نیز فلسفه دانش امر عمل سیاسی در نگاه، نظریه و نظام سیاسی میباشد. 

.در هر یک چهارگانه ها 1ی در؛ محورهای فرعی: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان فلسفه دانش امر عمل سیاس

 .روش شناسی، منبع شناسی و متون شناسی فلسفه سیاسی میباشد.2یا دو دوگانه ها میباشد. و در 
 پیشدرامد

 وامر ، دانش ،فلسفه»عنوان مبحث: .1 چه )و چگونه( است؟ بحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

فلسفه، دانش، امر و عمل سیاسی »: چرایی و چیستی )چگونگی( مسئله.2 میباشد.«عمل سیاسی سیاسی

 است. «عمل سیاسی سیاسیو  امر ،فلسفه، دانش»: حقیقت و ماهیت واقعیت موضوع.3میباشد.  «سیاسی

میباشد.  «عمل سیاسی سیاسی وامر ، دانش ،فلسفه»: الف.هستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی محور.4

سی و چستی شناسی سیاسی، دو.چگونگی شناسی سیاسی، سه.امر عمومی و منظور بترتیب؛ یک.هستی شنا

و سی عمل سیاو امر  ،دانش ،فلسفهچهار.کنش و رفتار سیاسی است. ب.به تعبیری نقش مفاهیم اساسی 

 خاستگاه، جایگاه و نقش یکایک، دو به دو و چهارگانه آنها در مبانی و مسایل فلسفه سیاسی میباشد. 

 د؟نمیباش  چه«عمل سیاسیو دو.امر  ودانش سیاسی  و.یک.فلسفه 1 :رابطه و نسیت»دو(پرسش اصلی: 

  پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟
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دانش و.دچیستی شناسی سیاسی میباشد. ب.هستی شناسی و الف.: سیاسیو حکمت فلسفه .یک.1اول.(سه

چیستی شناسی و ب.هستی شناسی، الف.: علم سیاسی.یک.2: چگونگی شناسی سیاسی است. سیاسی

علم سیاسی فراهمی: فلسفه سیاسی و دانش سیاسی است. دو.بنابراین چگونگی شناسی سیاسی میباشد. ج.

 محوریت عزیمتبمثابه امر عمومی، مدنی، اختیاری یعنی ارادی و تدبیری و عملی؛ : امر سیاسی.یک.1دوم.

یاستنگری سدرونی سیاست میباشد.  منش یا گرایشج.بینش یا نگرش و ب.ارزش، فراگیر؛ الف.سیاسی است. 

و یاسی یا رفتار بیرونی سسیاسی روش ب.و سیاسی کنش الف.: جامع عمل سیاسیدو.و سیاستگرایی است. 

سیاستگری است. کارگذاری سیاسی میباشد. اعم از؛ سیاستگذاری و سیاستمداری و متقابال . سیاست میباشد

و سیاسی امر یکی. سیاسی است. تجمیع و فراگیر:: پدیده مقوله سیاسییک..2 سیاستپذیری میباشد.

. و عمل سیاسی است سیاسی یاسی فراهم آمده امرسپدیده سیاست و دو. یا د.دیگری.عمل سیاسی میباش

عمل  امر وپدیده شناسی  میباشد. امر و عمل سیاسی سیاسی: شناختفلسفه و دانش  ؛علم اعم از.یک.1سوم.

بدین ترتیب اینها دو به دو باخود و هر دو دوگانه ها با هم، دارای رابطه وثیق و دو.است. سیاست و سیاسی 

و امر عمل سیاسی بوده و سرانجام  سفه دانش سیاسیلفمعنادار و نسبت استوار و همسویند. دو دوگانه؛ 

 چهارگانه؛ فلسفه دانش امر عمل سیاسی میباشد.

و دیگری « دانش سیاسی»و « فلسفه سیاسی»ه های؛ یکی بدینسان: می توان نخست رابطه و نسبت میان دوگان

 وفلسفه سیاسی »را باز جست. در ادامه رابطه و نسبت این دو دوگانه های « عمل سیاسی»و « سیاسی امر»

لسفه ف»را بر نمود. سرانجام رابطه و نسبت موارد چهارگانه « عمل سیاسیو  امر سیاسی»با « دانش سیاسی

را به ترتیب باز شناخت. فلسفه سیاسی و حکمت « عمل سیاسیو  امرسیاسیو  دانش سیاسیو  سیاسی

مدنی: مراتب ارزشی بنیادین و بینشی بنیانی دانش سیاسی اند. با هم علم سیاسی یا مدنی را تشکیل میدهند. 

امر سیاسی: جریان عمل سیاسی است. با هم، پدیده سیاسی یعنی مقوله سیاسی را فراهم میکنند. علم سیاسی: 

باشد. پدیده شناسی سیاسی است. علم به معنای فلسفه و دانش پدیده بمعنای امر و  علم پدیده سیاسی می

عمل سیاسی میباشد. پدیده شناسی پدیده سیاسی بوده و محسوب میگردد. فلسفه و دانش امر و عمل سیاسی 

 .است. بلکه فلسفه دانش امر عمل سیاسی میباشد. برعکس نیز است. عمل امر دانش فلسفه سیاسی میباشد

.دانش سیاسی 2.فلسفه و 1پدیده پدیده شناسی سیاسی است. در نتیجه اینها چه دو به دو و چه هر چهارگانه؛ 

.رابطه 1.عمل سیاسی به همین ترتیب دارای؛ *اول.رابطه استوار و معنادارند. بترتیب: 4.امر و 3و نیز 

متساوی(می باشند. حتی ب.رابطه  .الف.رابطه تعاملی)تاثیر و تاثر متقابل2شکلی)صوری و ساختاری(اند. 

معلولی میان اینها -.الف.رابطه علی3تداولی)تاثیر و تاثر متزاید نمودار حلزونی و به تعبیری هم افزایی(دارند. 

صوری میان اینها است. فلسفه سیاسی و حتی -غایی و مادی-برقرار میباشد. ب.رابطه علل چهارگانه فاعلی

 اعلی دانش سیاسی میباشد. بنیاد ارزشی و بینان بینشی آن است. متقابالفلسفه محض، بنوعی فاعل و سبب ف
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دانش سیاسی معلول و محصول فلسفه سیاسی و حتی فلسفه محض میباشد. چه مستقمیا و بدون واسطه 

فلسفه مدنی بوده و چه غیر مستقیم و با واسطه فلسفه مدنی باشد. بُروز، برامد و بر بنیان بینشی و بیناد ارزشی 

ن است. صورت دانشی و سبب صوری میباشد. غایت و سبب غایی فلسفه سیاسی و حتی فلسفه محض نیز آ

است. همچنین فلسفه سیاسی، ماده)حقیقت و ماهیت( و سبب مادی)ماهوی(دانش سیاسی میباشد. کما اینکه 

وده بدانش سیاسی، صورت)ذهنی واقعیت( و سبب صوری)ذهنی واقعی(فلسفه سیاسی و حتی فلسفه محش 

و بشمار میآید. امر سیاسی و بلکه امر محض حتی امر اقتصادی و امر فرهنگی با عمل سیاسی نیز این چنین 

رابطه و نسبتی را با هم و بصورت متقابل دارند. امر سیاسی: سبب، فاعل و سبب فاعلی و در عین حال 

بروز و برامد امر سیاسی و بر  ماده)مبنا و ماهیت( و سبب مادی)ماهوی( عمل سیاسی است. عمل سیاسی نیز

بنیان آن میباشد. صورت و سبب صوری و نیز غایت و سبب غایی امر سیاسی است. فراتر از این او دو به دو 

ها یعنی فلسفه و دانش سیاسی بمثابه پدیده شناسی سیاسی و امر و عمل سیاسی بمثابه پدیده سیاسی نیز این 

-غایی را دارند. در نهایت همین رابطه و به همین ترتیب فاعلی-یمادی و صور-چنین رابطه و نسبتی فاعلی

صوری)داخلی(میان چهارگانه فلسفه، دانش سیاسی، امر و عمل سیاسی برقرار میباشد. -غایی)خارجی( و مادی

این بر این اساس میان این هر دو دوگانه ها و نیز میان چهارگانه با همین ترتیب رابطه شکلی یا ساختاری و 

تعاملی یعنی تاثیر و تاثری متقابل و حتی رابطه هم افزایی)تداولی(برقرار میباشد. چنانکه ارتقای فلسفه نیز 

حقیقی سیاست یقینی، در ارتقای دانش واقعی سیاست عینی اثرگذار میشود. متقابال نیز ارتقای دانش واقعی 

ی تاثیر میگذارد. ارتقای فلسفه سیاسضمن طرح مسئله مبنایی و بنیادین بمنظور پاسخگویی فلسفه سیاسی، در 

همچنین درستی امر یقینی سیاسی واقعی، در دقت عمل عینی سیاسی خارجی، نقش آفرین است. کما اینکه 

دقت هر چه فراتر عمل سیاسی نیز ضمن مطالبه هرچه درستر امر سیاسی، در ارتقای آن اثر گذار میگردد. 

ی میان پدیده شناسی)فلسفه و دانش(سیاسی و پدیده)امر و عمل(سیاسچنانکه همین رابطه تاثیر و تاثری متقابل 

جریان داشته و بایسته و شایسته است جریان داشته باشد. *دوم.این ها همچنین چه دو به دو و چه هر 

.در جامعه 1چهارگانه دارای نسبت مثبت و جهتدارند. الف.از میان نسبت های چهارگانه دو کل بدینترتیب: 

خته و نظام سیاسی فرزانه)فاضلی و فلسفی( بترتیب عموم و خصوص مطلق)یکی در درون سیاسی فرهی

دیگری(است. فلسفه سیاسی؛ از حیث مرتبت، بنیادین میباشد. از جهت گستره، اعم است. دانش سیاسی؛ از 

اطنی ب حیث مرتبت، بنیانی میباشد. از جهت گستره، عام است. همینطور امر سیاسی؛ از حیث مرتبت، ماهوی و

میباشد. از جهت گستره، خاص است. سرانجام عمل سیاسی؛ از حیث مرتبت واقعی و ظاهری میباشد. از 

.در 3.حداقل متساوی)هم پوشان(اند. 2جهت گستره، اخص است.  بایسته و شایسته بوده اینگونه باشند. 

 جه)دارای بخش مشترکجوامع سیاسی و نظامهای سیاسی غیر فرهیخته اینها چه بسان عموم و خصوص من و

.خارج از همند. همانگونه که در گفتمان فارابی مالحظه گردید؛ عمل سیاسی واقعی 4و بخش مختلف(، تا 

نما بر امر سیاسی ظنی یعنی ظاهری یا پنداری تکساحتی و بر توهم تنازعی کاذب غیر و ضد علمی، حکمی 
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طه و نیز ی، یک.نسبت مستقیم و بدون واسو فلسفی سیاسی و محش میباشد. ب.در گفتمان فرهیختگی سیاس

غیر مستقیم با واسطه میان اینها برقرار میباشد. بترتیب فلسفه سیاسی دانش سیاسی و امر سیاسی با عمل 

سیاسی و همچنین فلسفه سیاسی با امر سیاسی و دانش سیاسی با عمل سیاسی و سرانجام پدیده شناسی)فلسفه 

مل( سیاسی است. دو.نسبت مثبت یعنی همسو دارند. نه بسان جامعه سیاسی و دانش( سیاسی با پدیده)امر و ع

 و نظام سیاسی نا فرهیخته که نسبت اینها منفی)معکوس(و ناهمسوی می باشد. 

 اول.رابطه و نسبت دوگانه فلسفه سیاسی و دانش سیاسی
 یک.فلسفه دانش سیاسی، دو.دانش فلسفه سیاسی

مع بندی، ب.ج  چه)و چگونه(میباشد؟ دانش سیاسیو  لسفه سیاسیف *الف.پرسش: رابطه و نسبت دوگانه

فه سیاسی رابطه میان فلس»در کتاب فلسفه سیاسی چیست؟ در مبحث  اشتراوس نتیجه گیری و ارایه نظریه:

ن، هما«)علم سیاست اصطالحی مبهم است»(، با تاکید بر اینکه 6فلسفه سیاسی چیست؟ ص«)با علم سیاسی

آن نوع تحقیقات در باره امور سیاسی که با الگوی علوم طبیعی هدایت می » (، تصریح میسازد:7ص

با فلسفه سیاسی ناسازگار « علمی»علم سیاسی »همان(. در این راستا مدعی میشود: چنین «)شوند

پدیده سیاست و پدیده های سیاسی یا مدنی دارای مراتب )و (1همان(. در مباحث پیشین روشن شد؛ «)است

جوه( سه گانه عینی و ذهنی یا نظری و عملی اند. هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی به اعتباری و

شناسی و چگونگی و چگونگی شناسی است. به تعبیری حقیقت، ماهیت و واقعیت بوده یا مبادی ارزشی 

نایی و یحقیقی، مبانی بینشی و منشی ماهوی یقینی و مظاهر کنشی و رفتاری واقعی میباشد. بعباتری دانایی، ب

آگاهی است. یکی و نخست عقلی)برهانی( و قلبی)شهودی(انسانی می باشد. دیگری نقلی)وحیانی و مکتبی( 

و فهمی بوده و به اصطالح خیالی است. سوم حسی، استقرایی، تجربی و عرفی بوده و به اصطالح توصیفی 

ی: واقعیت، ماهیت و حقیقت است. ذهن-می باشد. دارای دو فرایند نظری و عملی اند. یکی فرایند نظری عینی

عینی عملی یا تحققی)و به تعبیری تحصلی( مبادی حقیقی، مبانی ماهوی یقینی)در مقابل -دیگری فرایند ذهنی

ظنی و در مقابله توهمی( و مظاهر واقعی)کنش و رفتار(می باشد. فلسفه)به معنای خاص( سیاسی: شناخت 

لی است. مبادی: ضروریات ذاتی یعنی تکوینی و فطری عق مبادی حقیقی سیاسی یعنی هستی شناسی سیاسی

و قلبی انسانی می باشد. مراد ارزشهای بنیادین و غایی می باشد. بسان همان ضرورت امنیت، نظم و نظام، 

دولت و حکومت و حاکمیت، عدالت، امانت)پیمانداری(، و همانند اینها است. به تعبیری محکمات سیاسی 

عنای خاص( سیاسی: شناخت چیستی، ماهیت، مبانی ماهوی، مفهوم و حدود کلی و می باشند. معرفت)به م

احکام تفصیلی مبادی و محکمات یعنی ضروریات سیاسی می باشد. چیستی شناسی سیاسی است.  فلسفه)به 

معنای عام(سیاسی: هستی شناسی سیاسی و چیستی شناسی سیاسی میباشد. این حکمت سیاسی است.  حکمت 

یعنی هستی شناسی و چیستی شناسی اجتماعی و سیاسی می باشد. دانش )به معنای عام(  مدنی: حکمت
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سیاسی: شناخت؛ شناسایی و شناساندن پدیده سیاسی نظری و عملی است. پدیده شناسی سیاسی می باشد. 

هستی شناسی و چیستی شناسی و چگونگی شناسی سیاسی است. این علم )به معنای عام( سیاسی میباشد. 

ش )به معنای خاص( سیاسی: دانش چگونگی است. چگونگی شناسی سیاسی میباشد. شناخت واقعیت دان

سیاسی است. آگاهی سیاسی میباشد. یعنی یکی از مراتب یا وجوه سه گانه پدیده شناسی سیاسی است. از 

ناسی شجمله کنش شناسی و رفتار شناسی سیاسی میباشد. پراگماتیسم، کنش شناسی سیاسی یا کنش سیاسی 

را دانش سیاست میداند. پوزیتیویسم، روش یا رفتارشناسی را نمودشناسی دانسته و دانش سیاسی میخواند. 

می توان هر یک از کنششناسی سیاسی یا نمودشناسی سیاسی که بعدا تبدیل به رفتارشناسی سیاسی گردید، 

و تعبیر ساخت. در نتیجه دانش دانی میدانستند. می توان اینها را دانش )به معنای اخص( سیاسی تلقی 

چگونگی شناسی سیاسی با فلسفه هستی شناسی و چیستی شناسی سیاسی، قابل جمع بوده و علم سیاسی 

بمعنای عام یا اعم جامع فراهم آمده و فراگیر فلسفه یا حکمت و دانش یا آگاهی بوده و بشمار میآیند. چنانکه 

معرفت سیاسی، فهم سیاسی، » تصریح میسازد: ؟فلسفه سیاسی چیستدر همان کتاب اشتراوس همو 

)شناخت: سیاسی را در باالترین درجه داراست؛ یعنی علم یا دانش  )فن(حکمت سیاسی، و مهارت 

Episteme) (. بدین ترتیب فلسفه به معنای 8فلسفه سیاسی چیست؟، ص«)سیاست به معنای واقعی کلمه

لم تی شناسی و چیستی شناسی پدیده شناسی سیاسی، عحکمت سیاسی: مراتب دوگانه بنیادین و بنیانی هس

سیاسی و دانش)به معنای عام(سیاسی است. می توان گفت ارزش و بینش دانش سیاسی است. یا مبادی و 

مبانی مظاهرشناسی از جمله نمودشناسی سیاسی می باشد. اینها با هم علم یعنی شناخت مراتب سه گانه پدیده 

سه گانه پدیده شناسی مدنی بوده و به شمار می آیند. فلسفه و حکمت سیاسی:  مدنی اند. به تعبیری مراتب

هستی شناسی و چیستی شناسی سیاست یعنی پدیده سیاسی است. فلسفه و حکمت علم و دانش سیاسی: 

هستی شناسی و چیستی شناسی علم و دانش سیاسی یعنی پدیده شناسی سیاسی می باشد. فلسفه و حکمت 

اسی: هستی شناسی و چیستی شناسی فلسفه و دانش سیاسی است. این را می توان فلسفه و حکمت سی

 حکمت حکمت سیاسی تلقی نموده و تعبیر ساخت. 

فلسفه محض بخصوص فلسفه سیاسی باالخص حکمت مدنی: هستی شناسی و چیستی شناسی محض و (2

ا یاسی می باشد. این همدنی)اجتماعی و سیاسی( است. دانش سیاسی به معنای اخص: چگونگی شناسی س

مراتب پدیده شناسی یعنی علم به معنای اعم مدنی و سیاسی می باشند. می توان بنوعی حکمت مدنی را 

سبب موجبه و موجده دانش سیاسی دانست. دانش سیاسی را معلول و مسبَب حکمت مدنی خواند. به تعبیری 

دانش سیاسی: سبب مادی و ابزاری  دیگر حکمت مدنی، سبب فاعلی، غایی و صوری دانش سیاسی است.

حکمت مدنی می باشد. نسبت این دو نیز مثبت و همسو می باشد. یعنی هر چه حکمت مدنی حقیقی و یقینی 

تر، دانش سیاسی، واقعی تر است. هر چه دانش سیاسی واقعی تر خواسته، حکمت مدنی حقیقی و یقینی تری 

عبیر فارابی حکمت ظنی و حکمت توهمی(، دانش به میطلبد. کما اینکه ظن حکمت و توهم حکمت)به ت
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ایجاب نموده و ایجاد میسازد. بر عکس نیز این چنین شناخت  تکساحتی و تنازعیمعنای آگاهی نمایی 

ظنی و توهمی: حکمت مدنی حقیقی و یقینی را بر نتابیده، بکار نگرفته و چه بسا نفی و  تکساحتی و تنازعی

 بیانگارند. نهی و خرافه نیز پنداشته یا 

 ؛یاسیس عمل وی اسیامرسدوم.رابطه و نسبت دوگانه 
 یک.امر عمل سیاسی، دو.عمل امر سیاسی

مت امر سیاسی: محوریت عزی چه)و چگونه(میباشد؟ سیاسی و عمل سیاسی امر*الف.پرسش: رابطه و نسبت 

ب، روح و مسب سیاست و از جمله عمل سیاسی است. رابطه و نسبت امر سیاسی و عمل سیاسی بسان سبب

. می توان رابطه این ها را رابطه کوشش سیاسی با جنبش و 2و جسم، قلب و قالب، و همانند اینها می باشد

یاسی و رابطه امر س حرکت و تحرک به معنای کار سیاسی و کارایی و کارامدی سیاسی تلقی و تعبیر ساخت.

معلولی است. امر سیاسی: سبب عمل سیاسی می باشد. عمل سیاسی: مسَبب)معلول( -عمل سیاسی رابطه علی

غایی و مادی عمل سیاسی بوده و عمل سیاسی سبب -امر سیاسی است. به اعتباری امر سیاسی: سبب فاعلی

 ر امر سیاسی سبب صوری بوده و عملصوری و ساختاری راهبردی امر سیاسی است. حتی در یک اعتبار دیگ

 ،امر سیاسی در قالب سیاستسیاسی سبب مادی است. اینها نسبت مثبت و هم سو و حتی هم افزا دارند. 

سان سیاست راهبردی ب است. لت فاعلییا ع قلب سیاست راهبردی بسان وراهبرد سیاسی  ،تدبیر ،راهبرد

اقتصادی و فرهنگی(میباشد. عمل)محض، انسانی صورت یا علت صوری عمل)محض، انسانی و اجتماعی؛ 

ماده ان بسق عمل)محض، انسانی و اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی(علو اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی( نیز مت

دی چون مثال اقتصاد سیاسی و یعنی عمل اریا علت مادی امر سیاسی بوده و محسوب میشوند. همانند مو

اقتصادی یعنی امر سیاست یا سیاسی عمل اقتصادی است. همین  اقتصادی امر سیاسی یا برعکس سیاست

ینکه کما ا صوری( و نسبت همسویی متقابل میان امر سیاسی  و عمل فرهنگی جریان دارد.-رابطه علی)مادی

صوری و نسبتی از حیث همسویی متقابل میان امر و عمل غیر سیاسی -این چنین رابطه ای از حیث علی مادی

یب: امر بدینترت اقتصادی و فرهنگی با امر و عمل سیاسی یا عمومی و مدنی جاریست.  یا محض یا خصوصی

ار و کمعنای ه چه بامر سیاسی: اقدامات سیاسی و مدنی است.  ؛ مبداء تحققی عینی عمل سیاسی وسیاسی

و جریان عملی حکمرانی و حکمروایی  ،حکومتحکم؛ امر معنای ه چه بباشد.  پدیده عینی سیاسیبسان 

سیاسی  عملسیاست و غایی -سبب فاعلیسیاست و سیاست عملی به شمار آید. در هر صورت؛ امر سیاسی، 

 بدین ترتیب عمل سیاسی بروز وامر سیاسی و سیاست می باشد. صوری -مادیاست. عمل سیاسی، سبب 

                                                           
.حتی می توان رابطه و نسبت امر سیاسی و عمل سیاسی: همانند رابطه و نسبت پدیده سیاسی با پدیدار سیاسی، نهاد یا فاعل)سوژه(سیاسی با 2 

نودار و بروز سیاست(و نیز همانند رابطه و نسبت فاعل سیاسی با کنش و روش یا رفتار و بلکه رابطه و نسبت کنش کردارسیاسی)اُبژه، قابل، و طرف و 

 سیاسی با روش یا رفتار سیاسی تلقی و تعبیر ساخت.
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ل سیاسی در ابال عمبرامد و بر بنیان امر یا امور سیاسی بوقوع میپیوندند. کما این که در یک سیر حلزونی متق

همافزایی و زمینه سازی و مطالبه امر سیاسی فراتر اثرگذارست. چه از حیث توسعه و قدرت و توانایی و 

ستره گاز حیث چه از حیث گستره مکانی و موضوعی و حتی  ،اقتدار یا کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی(بوده

لی باشد. کما اینکه بر عکس نیز امر سیاسی فراتر زمانی یعنی تداوم و پایداری بشمار آید. چه از حیث تعا

عمل رسا تر و سازوارتر یعنی کارامد؛ بهره ورتر و اقربخش تر را ایجاب نموده  ،بسان توسعه و تعادل و تعالی

 و میطلبد و حتی ایجاد میسازد.

 

 نسبت  وسوم.الف.رابطه 

  بادانش سیاسی  ودوگانه فلسفه یکی 

 عمل سیاسی ودوگانه امر سیاسی دیگری 
 عمل( سیاسی،  و)امر  پدیده دانش( و)فلسفه  یک.پدیده شناسی

 دانش( سیاسی و)فلسفه  عمل( پدیده شناسی و)امر  دو.پدیده
مل سیاسی موضوع فلسفه سیاسی باید با غایت ع: » فلسفه سیاسی چیست؟ در کتاب اشتراوسبه تعبیر لئو 

و دانش سیاسی با امر سیاسی و عمل سیاسی: (. دوگانه های فلسفه 2فلسفه سیاسی چیست؟ ص«)یکسان باشد

دارند. دوگانه فلسفه سیاسی )و حکمت مدنی( و دانش سیاسی، سبب دوگانه امر سیاسی معلولی -رابطه علی

فه و سمعلول و محصول یا حاصل فل و عمل سیاسی می باشد. دوگانه امر سیاسی و عمل سیاسی،  مسبَب،

دانش سیاسی است. بلکه بایسته و شایسته است باشد. به تعبیری: تعّیُن و تشّخُص امر و عمل سیاسی به فلسفه 

و دانش سیاسی می باشد. به تعبیری: الف.فلسفه سیاسی و دانش سیاسی، در نتیجه ب.امرسیاسی و عمل 

سی و دانش سیاسی، در نتیجه سیاسی است. بلکه چرخه )امر و عمل سیاسی، در نتیجه( الف.فلسفه سیا

ب.امرسیاسی و عمل سیاسی )در نتیجه فلسفه و دانش سیاسی( می باشد. مبادی حقیقی و مبانی ماهوی یقینی 

آنها را طرح نموده و تبیین می نماید. تحصل و تحقق فلسفه و دانش سیاسی به امر و عمل سیاسی می باشد. 

ه امر و عمل سیاسی و طرح و تبیین کنند غایی-لت فاعلیعحتی می توان مدعی شد فلسفه و دانش سیاسی، 

ین ا. نسبت فلسفه و دانش سیاسی و حاصل آنها می باشدصوری -علت مادیآنها است. امر و عمل سیاسی 

هرچه فلسفه و دانش سیاسی حقیقی و یقینی واقعی تر بوده، امر  همسو می باشد. دوگانه ها نیز مثبت  یعنی

ادی و معنوی، دو بعدی باطنی و ظاهر متعادل و متعالی تر را ایجاب و ایجاد و عمل سیاسی دوساحتی م

میسازد برعکس نیز امر و عمل سیاسی دوساحتی مادی و معنوی، دو بعدی باطنی و ظاهر متعادل و متعالی تر 

دانش  و واقعی، بروز و برامد و بر بنیاد مبادی و بر بنیان مبانی فلسفه و دانش سیاسی حقیقی بوده و فلسفه
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 وفلسفه سیاسی و دانش سیاسی نسبت به امور و اعمال سیاسی بمثابه سیاسی اینچنین را می طلبد. بدینسان 

ند. بسان دوگانه فلسفه و دانش سیاسی با دوگانه امور و اعمال سیاسی بسان رابطه و بسان همان روح و جسم

بطه و نسبت تعیین و تحصل بمثابت ماده حرارت و حرکتند. همان رانسبت روغن و چراغ در روشنایی و نیز 

 .و صورت را دارند

  بادانش سیاسی  وب.چهارگانه های فلسفه 

 عمل سیاسی وامر سیاسی 
ه پدیده هایی بمثاب فلسفه و فلسفه سیاسی، دانش سیاسی، امر سیاسی و عمل سیاسی این مفاهیم اساسی

تشکیل داده که از درون فطرت عقلی و قلبی انسانی را یگانه ای اجزای مراحل و یا مراتب  پیوستاری سیاسی 

ریشه گرفته و آغاز گشته و بروز بیرونی یافته یا پیشرفت و خودشکوفایی مدنی فردی، جمعی و اجتماعی 

از مبادی ارزشی، مبانی بینشی و مَنِشی درونی، مظاهر کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی،  مدنی فراز میرود.

یت و آسیبزدایی تا غایت یا غایت مدنی یعنی سعادت یقینی فراز رفته یا تا شقاوت راهبردها مهندسی، مدیر

لسفی ف)کوشش(   درونی )گرایش( شنِ)نگرش(، مَ بترتیب: یک.ارزش، بینشظنی و توهمی فرود می رود. 

وان عمل است. می ت بیرونی عملی سیاسی)رفتار(  و روش کنش ، )کار یا جنبش(سیاسیامر دانش ، سیاسی

اسی را عمل امر سیاسی، امر سیاسی را، امر سیاسی دانش سیاسی و دانش سیاسی را نیز دانش فلسفه سی

سیاسی یا دانش سیاسی و عملی فلسفه محض و نظری نیز تلقی نمود. به تعبیری می توان این پیوستار را 

کوشش یاسی، دانش سواقعی و آگاهی امر سیاسی و بینایی فلسفی سیاسی  دو.دانایی فرزانگیبترتیب شامل: 

سفه بدینسان؛ چهارگانه فل بمنظور تحقق عینی سیاست دانست. عملی سیاسی جنبش سیاسی و )کار یا(

سیاسی، دانش سیاسی، امر سیاسی و عمل سیاسی اینها نیز سبب و مسبُب و اسباب چهارگانه دو به دوی 

باال اشارت شد این چهار پدیده  صوری )داخلی( میباشند. چنانکه در -غایی )خارجی(، و مادی  -فاعلی 

یاسی عملی امرس -دانش سیاسی واقعی  -عملی، پیوستاری از فلسفه حقیقی و یقینی  -عینی و نظری  -ذهنی 

عمل سیاسی عینی متعالی را تشکیل میدهند. به تعبیری: اول.فلسفه سیاسی، در نتیجه دوم.دانش  -متعادل 

چهارم عمل سیاسی است. بلکه چرخه )عمل سیاسی، در نتیجه(  سیاسی، در نتیجه سوم.امرسیاسی، در نتیجه

اول.فلسفه سیاسی، در نتیجه دوم.دانش سیاسی، در نتیجه سوم.امرسیاسی، در نتیجه چهارم عمل سیاسی، در 

نتیجه )فلسفه سیاسی(. پیوستاری و چرخ ای که بمصداق؛ آخر فکر عمل و آخر عمل فکر، چرخه ای تشکیل 

مدنی( کشیده و دامن داده و با طرح مسایل پاسخ و پردازش آنها را از  -فلسفه )محض داده که مجددا به 

فلسفه و دانش سیاسی بمنظور ارتقای کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی امر سیاسی و عمل سیاسی بهینه و 

شته نی دابسامان تر طلبیده و ایجاب و ایجاد میسازد. این چرخه سیر تداولی یعنی هم افزا و نموداری حلزو

که تعمق و ارتقای هر چه فراتر فلسفه سیاسی حقیقی و یقینی )بجای ظنی و توهمی(، دقت هرچه برتر جهت 
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گیری مبادی بنیادین و غایی و درستی مبانی حدود دانش واقعی سیاسی را در پی داشته و دانش سیاسی واقعی 

مدتر ازوارتر و آن بنوبت خود عمل سیاسی کاراهرچه بهینه تر و بسامانتر، امر سیاسی کاملتر یعنی؛ رساتر و س

یعنی؛ بهره ور تر و اثربخش تر مدنی و سیاسی را در پی خواهد داشت. حاصل این چرخه رابطه علی )فلسفه 

معلولی )امر سیاسی و عمل سیاسی تحققی( است.  به اعتباری؛ رابطه علل  -سیاسی و دانش سیاسی نظری( 

ی علت صوری )امر سیاس-فه سیاسی( و علت مادی)و ابزاری دانش سیاسی(غایی)فلس-چهارگانه؛ علت فاعلی

و عمل سیاسی( میباشد. همچنین رابطه تعامل )تأثیر و تأثر متقابل( و تداول )تأثیر و تأثر متزاید( دو به دوی 

ه بدوگانه و چهارگانه با هم است. اندیشه سیاسی )فلسفه و دانش سیاسی(، برای امر سیاسی و عمل سیاسی؛ 

تبیین و ترسیم راهبرد راهبری پرداخته و متقابال امر سیاسی و عمل سیاسی به راهبری راهبردی بر اساس 

راهبرد راهبری و رفع موانع و ایجاد شرایط تحقق عینی و عملی آن میپردازد. رابطه اینها دو به دو رابطه و 

قق است. خروجی این پدیده ها و رابطه نسبت تَعُّین و تَحَصُّل یا یکی و نخست تحقیق و دیگری و دوم تح

و نسبت همسو و هم افزای آنها؛ کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی مدنی هرچه فراتر، کمال؛ رسایی و سازواری 

مدنی هر چه برتر و سعادت؛ آسایش بدنی و آرامش مدنی هر چه بهینه تر و بسامانتر میباشد. این چنین 

. این میباشد« حکمت سیاسی»و « حکمت سیاست»و « مت حکومتحک»حکمتی، مدنی و سیاسی بوده یعنی 

 «حکومت حکمت»و « سیاست حکمت»چنین مدنیت، سیاست و حکومتی، حکمی و حکمت )عملی( بوده و 

نانکه قوام چ»است. اینجاست که بدانسان که پیشتر مالحظه نمودیم به تعبیر خواجه نصیر در اخالق ناصری؛ 

ه قوام مدن به ملک بود و قوام ملک ب»، «به نفس و قوام نفس به عقل یعتطببدن به طبیعت بود و قوام 

حکمت در مدینه متعارف باشد و ناموس حق مقتدا، نظام ». و چون «به حکمت سیاستسیاست و قوام 

اگر حکمت مفارقت کند خذالن به ناموس راه یابد، و چون »اما  ،«توجه به کمال موجود وحاصل بود 

 به نعمتبه ناموس راه یابد زینت ملک برود و فتنه پدید آید و رسوم مروت مندرس شود و  خذالن

. حکمت )فلسفه و دانش( سیاسی مقوم یعنی قوام بخش و پایه، 11(312اخالق ناصری، ص«)نقمت بدل گردد

سیاسی  امرپشتوانه و برپادارنده امر سیاسی )مَلِک؛ حاکم و حاکمیت( و عمل سیاسی )سیاست عملی( بوده و 

و عمل سیاسی متقوم یعنی پایدار یا پایا و به تعبیری مقاوم و مستقیم به حکمت سیاسی و دیانت مدنی 

  میباشند.

 )تحققی(عینی -عملی(  -عینی یا ذهنی )نظری  -عین سیاسی یا سیاست ذهنی  -پیوستار ذهن  نمودار(

 سیاسی؛

                                                           
 رانیشرقی و ایت جاویدان .در مبحث اول. این تعبیر از اخالق محتشمی خواجه استفاده شد. بر گرفته از حکمت جاویدان ابن مسکویه رازی در حکم11 

حیح استاد مجتبی )تص )ریاست( کتابخانه ملی ری، پایتخت آل بویه میباشد. از کتاب السعادت و االسعاد، ابوالحسن عامری، دستیار ابن مسکویه در خازنی

 اتخاذ شده است.  مینوی، انتشار دانشگاه تهران(
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بب  ه دانش سیاسی سبب امر سیاسی باضافه  یا مسباضافه یا در نتیج حکمت سیاسیذهن سیاسی: فلسفه یا 

عمل سیاسی و موجد سیاست عینی و عین سیاسی و در نهایت پدیده )مقوله( سیاسی اند. به تعبیری: پدیده 

شناسی )علم: فکر و فلسفه و دانش( سیاسی موجب و موجد پدیده )امر و عملی( سیاسی است. باعتباری 

تشخص و تعُّین )بخش( پدیده امر و عمل سیاسی میباشد. بر عکس نیز  پدیده شناسی فلسفی و دانش سیاسی

 پدیده امر و عمل سیاسی، تحقق و تحصل )بخش( پدیده شناسی فلسفی و دانش سیاسی است.   

 یا:

 آگاهی سیاسی     

 دانش سیاسی     

   
 سیاسیحکمت سیاسی: دانایی)ارزش( و بینش           عمل سیاسی روش و کنش سیاسی :

   

 امر سیاسی:     

 راهبرد سیاسی                                                 

ات سیاسی: دو.کلی.مفاهیم اساسی سیاسی، یکبعد از : مبحثجلسه این موضوع و مسئله بحث بدینترتیب 

)ارزش، بینش و منش یا  امردو.و دانش سیاسی و سیاسی  (محض و مدنی نظری و عملی) فلسفه.یک.1

اینها  هوم مفیکی و نخست.چگونگی  بود. سیاسی )کنش و روش یا رفتار( سیاسی و عمل نگرش و گرایش(

یا این مفاهیم یعنی فلسفه، دانش سیاسی، امر سیاسی و عمل سیاسی پیشتر بدان پرداخته شده است. دیگری 

 چه رابطه نسبت دوگانه فلسفه و فلسفه است. و دوم.چرایی و چیستی چگونگی رابطه و نسبت میان اینها

سیاسی با دانش سیاسی و نیز دوگانه امر سیاسی و عمل سیاسی باشد. چه رابطه این هر دو دوگانه های با هم 

یعنی چگونگی رابطه و نسبت دوگانه فلسفه و دانش سیاسی با دوگانه امر سیاسی و عمل سیاسی مورد نظر 

بطه و نسبت چهارگانه فلسفه و دانش سیاسی و امر سیاسی و عمل سیاسی باشد. حتی میتواند چگونگی را

 یکایک همگی با هم وارسی گردد. 

فلسفه و حکمت سیاسی: هستی شناسی و چیستی شناسی سیاسی است. دانایی و بینایی سیاسی بوده یا ارزش 

. علم یا پدیده اشدو بینش سیاسی میباشد. دانش سیاسی: چگونگی شناسی سیاسی است. آگاهی سیاسی میب

شناسی عام سیاسی: فراگیر و فراهم آمده مراتب سه گانه دانایی، بینش و دانش سیاسی نظری و عملی است. 

بدینترتیب فلسفه و حکمت سیاسی مراتب بنیادین و بنیانی دانش خاص به معنای چگونگی شناسی سیاسی  

د. عمل سیاسی  است. به تعبیری پدیده سیاسی میباشمی باشد. امر سیاسی و مقوله سیاسی: امر راهبرد یا تدبیر 

سیاسی، میتواند پدیدار سیاسی بوده و محسوب گردد. کنش سیاسی است. بلکه روش سیاسی و به تعبیری 

رفتار سیاسی نیز به شمار می آید. منظور کنش سیاسی و روش کنش سیاسی است. حتی واکنش سیاسی 



67 

 

یاسی میباشد. سیاستگذاری و سیاستمداری یا اِعمال سیاسی است. میباشد. کارکرد سیاسی است. کارگزاری س

اقامه و اجرایسازی و جاریسازی سیاست ها بوده و محسوب میگردد. رابطه و نسبت امر و عمل سیاسی: رابطه 

و نسبت راهبرد سیاسی یا تدبر و تدبیر  سیاسی  با  اداره یعنی کنش و روش سیاسی و به تعبیری با سازمان 

مدیریت سیاسی است. رابطه و نسبت این دوگانه های فلسفه سیاسی و دانش سیاسی با امر سیاسی و دهی و 

ه و عمل سیاسی می باشد. بلکه رابط-عین سیاسی یا نظر سیاسی-عمل سیاسی رابطه و نسبت ذهن سیاسی

تأمل و )نسبت علم و تحقیق سیاسی و تحقق و عین سیاسی است. حتی و به اعتباری رابطه و نسبت تدبر 

طراحی سیاسی( با تدبیر )برنامه ریزی سیاسی( با اداره )اجرایسازی و جاریسازی سیاسی یا اعمال سیاسی(؛ 

-غایی و مادی-معلولی، علل چهارگانه فاعلی-سازماندهی و مدیریت سیاسی به شمار می آید. رابطه علی

ین می نماید. ی بوده یا آنها را تبیغایی سیاس-صوری میباشد. فکر، فلسفه و دانش سیاسی: بسان سبب فاعلی

امر و عمل سیاسی بسان سبب مادی و صوری )ساختاری راهبردی( سیاسی بوده یا آنها را ترسیم و تحقق می 

بخشند. این چهارگانه و دو دوگانه ها؛ به اعتباری رابطه و نسبت خطی داشته و نیز به اعتباری دیگر رابطه و 

ی همسو و تعاملی هم افزایند.  حاصل آن فلسفه دانش امر مقوله عمل نسبت چرخه دوری و تأثیر و تأثر

 سیاسی است.

کمت مدنی صوریند. ح-غایی و سبب مادی-بدینترتیب: حکمت مدنی و دانش سیاسی: باعتباری سبب فاعلی

یعنی هستی شناسی و چیستی شناسی مدنی: سببب فاعلی و غایی دانش سیاسی یعنی چگونگی شناسی سیاسی 

. دانش چگونگی شناسی سیاسی: سبب مادی حاصل و صوری عملی و تحققی واقعی هستی شناسی میباشد

و چیستی شناسی حکمت مدنی است. نسبت اینها نیز تعُّین یا تشخُّص و تحصُّل یا تحقُّق میباشد. تعین و 

تشخص نظری دانش سیاسی به حکمت مدنی است. تحصل و تحقق عملی حکمت مدنی با دانش سیاسی 

ین بخش غایی تع-اشد. همین رابطه و نسبت میان امر و عمل سیاسی برقرارند.  امر سیاسی: سبب فاعلی میب

عمل سیاسی است. برعکی نیز عمل سیاسی: سبب مادی و صوری و تحقق بخش امر سیاسی میباشد. کما 

مل امر و عاینکه همین رابطه و نسبت میان دوگانه های فلسفه سیاسی و دانش سیاسی یا علم سیاسی و 

سیاسی یا مقوله یعنی پدیده سیاسی بقرار میباشد. مراد فرای رابطه تاثیر و تاثری متقابل و متزاید )هم افزایی( 

ریند. صو -غایی و مادی -معلولی میباشد. بلکه دارای همان رابطه علت فاعلی  -است. حتی دارای رابطه علّی 

ین چهار گانه ها و دو دوگانه های چهارگانه؛ الزم و همچنین دارای نسبت مثبت و همسویند. بنابراین ا

 ملزومند. مکملند. هم افزایند. حتی هم بسته اند. به هم پیوسته اند. یک بسته اند. بترتیبی که پیشتر آمد.

 برامد

 جمع بندیالف.

سفه شناسی، منبعشناسی و کتابشناسی فلروشو نیز عمل سیاسی  وامر  ودانش سیاسی  وفلسفه مباحث 

 جایگاه نقش گفتمان مبادی کلی یا کلیات مبادی وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  به، سیاسی
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چیستی  وچرایی  بهعمل سیاسی  وامر  ودانش سیاسی  وفلسفه  مبحث.1پرداخت. فلسفی سیاسی 

بهینه  یزه، رابطه و نسبت و آمدانش و امر عمل سیاسی جایگاه نقش گفتمان فلسفه وخاستگاه  ؟ یاچگونگی

لسفه پرداخت. مراد ف نظام مدنیو  نظریه، نگاه در فلسفه دانش امر عمل سیاسی کلیتو بسامان و در نهایت 

یا حکمت محض و مدنی نظری و عملی دانش امر عمل سیاسی است. منظور هستی شناسی مبادی حقیقی 

)ارزش( و چیستی شناسی مبانی ماهوی )بینش( دانش چگونگی شناسی واقعی مظاهر و عوارض نه گانه امر 

گفتمان و در نگاه، نظریه و نظام  ارزش، نگرش و گرایش یا مَنِش درونی عمل کنش و رفتار بیرونی مقوله

مدنی میباشد. بنابراین می توان ادعا نمود که بسان رابطه و نسبت متقابل ماده و صورت در فلسفه محض و 

عمومی بترتیب: یک.تعیُّن و تشخُّص عمل سیاسی به امر سیاسی است. امر سیاسی به دانش سیاسی میباشد. 

ینکه بر عکس نیز می توان اذعان نمود که بترتیب: دو.تحقق و دانش سیاسی به فلسفه سیاسی است. کما ا

تحصُّل فلسفه سیاسی به دانش سیاسی است. دانش سیاسی به امر سیاسی میباشد. امر سیاسی به مقوله سیاسی 

 است.

 ب.نتیجه

 :مل سیاسیع وامر  ،نسبت یگانه فلسفه دانش امر عمل سیاسی چهارگونه های فلسفه، دانش وکلیت رابطه 

چهارگانه های فلسفه، دانش، امر و عمل سیاسی متعارض تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد 

 بوده که سبب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی تفلسفی و توهمی تنازعی سوفیستی میباشند

 ج.راهبرد جدید

معه گرایی بانی زیرساختی خداگرایی تا جا: مبادی فلسفی سیاسی مکلیت رابطه فلسفه دانش امر عمل سیاسی

؛ یک.چالش کارامدسازی و ارتقای هر چه درمسایل ساختاری راهبردی عدالت سیاسی تا والیت فقیه اند. 

فراتر کارامدی مدنی است. دو.راهبرد الگوسازی سیاست پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنی میباشد. 

در گستره های فردی، سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی است. سه.چشم انداز خودشکوفایی و تحصیل 

 معطوف به میباشد. فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی، بین مللی تا جهانیجمعی و اجتماعی 

 تمدنسازی نوین است.

 دانشجویی درسیو پاسخ های پرسش خودآزمایی: 

 میباشد؟ )و چگونه( .رابطه و نسبت فلسفه و دانش سیاسی چه1

 ؟است )و چگونه( .رابطه و نسبت فلسفه سیاسی و دانش چه2
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 میباشد؟ )و چگونه( .رابطه و نسبت فلسفه سیاسی و دانش سیاسی چه3

 ؟است )و چگونه( .رابطه و نسبت امر سیاسی و عمل سیاسی چه4

 میباشد؟ )و چگونه( .رابطه و نسبت فلسفه سیاسی و امر سیاسی چه5

 ؟است )و چگونه( سیاسی و عمل سیاسی چه رابطه و نسبت فلسفه.6

 میباشد؟ )و چگونه( .رابطه و نسبت دانش سیاسی و امر سیاسی چه7

 ؟است )و چگونه( .رابطه و نسبت دانش سیاسی و عمل سیاسی چه8
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 (سوم ودوم  کلیت
 یاسیسمتون شناسی فلسفه و منبع شناسی  ،روششناسی

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 و نقش؟خاستگاه، جایگاه 

 چکیده

 «روش، منابع و متون حکمت مدنی توحیدی»

ا رابطه و و احیان حکمت مدنیو  فلسفه سیاسیمتون شناسی  وروش شناسی، منبع شناسی در این مبحث 

، منبع شناسی و متون شناسی فلسفه سیاسی و حکمت مطرح میشوند. منظور روش شناسی نسبت این سه،

حقیقی و یقینی واقعی است. همراه نقادی تفلسف سیاسی ظنی تکساحتی بوده و نفی سوفیسم سیاسی  مدنی

توهمی تنازعی میباشد. مراد سیاست شناسی و سیاستگذاری روشمند، با منابع معتبر و متون مرجع و اصیل 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی محور اصلیبدین سبب یک.است. 

بدین و.دچگونگی روش، منابع و متون فلسفه سیاسی اسالمی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان روش، مبایع و متون حکمت دینی مدنی توحیدی محورهای فرعیمناسبت 

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد 2یر مفاهیم، مبانی و مسایل سیاسی است. .در سا1میباشد. 

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری 3الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

د. ب.در شعقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میبا

.تا چشم انداز تمدنسازی نوین 4فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 است.

 پیشین: مبحثچکیده -*یاد آوری. 

 مبحث ،موضوع و مسئله بحث جلسه پیشینپرسش موضوع، گزیده و نکات اصلی و برجسته جلسه پیشین: 

 بود. چرایی، چیستی وعمل سیاسی  وامر سیاسی  مچنینهدانش سیاسی  وحکمت سیاسی  یافلسفه 

چگونگی بویژه رابطه و نسبت دو به دو، دوگانه ها و جملگی آنها مورد نظر بوده و بررسی شد. فلسفه و 

حکمت سیاسی: هستی شناسی و چیستی شناسی سیاسی است. دانش سیاسی: چگونگی شناسی سیاسی است. 

سیاسی: فراگیر و فراهم آمده مراتب سه گانه دانایی، بینش و دانش سیاسی دانش یا علم یا پدیده شناسی عام 

نظری و عملی است. بدینترتیب فلسفه و حکمت سیاسی مراتب بنیادین و بنیانی چگونگی شناسی سیاسی 

یعنی آگاهی سیاسی یعنی دانش به معنای خاص سیاسی می باشد. امر سیاسی و مقوله سیاسی: امر راهبرد یا 
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ست. به تعبیری امر مقوله پدیده سیاسی میباشد. عمل سیاسی: کنش سیاسی و روش سیاسی نیز به شمار تدبیر ا

می آید. کارگزاری سیاسی میباشد. سیاستگذاری و سیاستمداری یا اِعمال سیاسی است. اقامه و اجرایسازی و 

بطه و نسبت راهبرد جاریسازی سیاست ها بوده و محسوب میگردد. رابطه و نسبت امر و عمل سیاسی: را

سیاسی یا تدبیر  سیاسی  با  اداره یعنی کنش و روش سیاسی و به تعبیری با سازمان دهی و مدیریت سیاسی 

است. رابطه و نسبت این چهارگانه های دو به دو و دوگانه های فلسفه سیاسی و دانش سیاسی با امر سیاسی 

ه رابطه عمل سیاسی می باشد. بلک - ا نظر سیاسیعین سیاسی ی - و عمل سیاسی رابطه و نسبت ذهن سیاسی

ی سیاسی( )تأمل و طراح و نسبت علم سیاسی و تحقق سیاسی است. حتی و به اعتباری رابطه و نسبت تدبر

)اجرایسازی و جاریسازی سیاسی یا اعمال سیاسی(؛  ادارهمدیریت یا )برنامه ریزی سیاسی( با  با تدبیر

 شمار می آید. سازماندهی و مدیریت سیاسی به 

 پیش درامد

روش شناسی فلسفه »: مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  بحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

: چرایی و چیستی مسئله.2 .میباشد «ب.متون اصیل فلسفه سیاسی اسالمی ومنابع الف.» و همچنبن؛ «سیاسی

حقیقت و ماهیت : موضوع.3 میباشد. )چگونگی( روش، منابع و متون اصیل فلسفه سیاسی بویژه اسالمی

هستی : الف.محور.4است. روش و منابع فلسفه سیاسی و حتی متون محتوی حقیقت و ماهیت سیاسی واقعیت 

ب.به  یباشد.م روش شناسی، منابع شناسی و متون شناسی فلسفه سیاسیشناسی و چیستی شناسی چگونگی 

تعبیری نقش مفاهیم اساسی و خاستگاه، جایگاه و نقش روششناسی، منابعشناسی و متونشناسی فلسفه سیاسی 

 در مبانی و مسایل فلسفه سیاسی است. 

ا؟ پرسشهای فرعی: چر د؟نمیباش  چه«متون شناسی فلسفه سیاسی ومنابع ، روش»دو(پرسش اصلی: 

  چیست؟ چگونه؟

ارشناسی میباشد. مراد روش شناسی، منابع شناسی و متون شناسی مراتب سطح بحث چگونگی شناسی کسه(

دوگانه چیستی شناسی و هستی شناسی فلسفی فرایندهای دوگانه سیاست نظری و عملی است. یا مرتبت 

هستی شناسی نظری و عملی و مرتبت چیستی شناسی فلسفی سیاسی نظری و عملی میباشد. در نتیجه فلسفه 

ی: فراگیر موارد چهارگانه اعم از؛ مراتب دوگانه هستی شناسی و چیستی شناسی و سیاسی و حکمت مدن

فرایندهای دوگانه نظری و عملی سیاسی است. هر یک با منابع، روشها و حتی متون خاص خویش است.  

 شد.امنابع و روشها و بلکه چه بسا متون اصیل فلسفه سیاسی بویژه اسالمی، به تناسب موارد چهارگانه فوق میب

 درامد
فلسفه در  ساشتراوبه تعبیر : حکمت مدنیو  فلسفه سیاسی، منبع شناسی و متون شناسی روش شناسی 

ی است: روش بحث از مقوله سیاس بیانگر« فلسفه»، کلمه «فلسفه سیاسی»در اصطالح : »سیاسی چیست؟
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کلمه »(. کما اینکه 2صفلسفه سیاسی چیست؟ «)روشی که هم فراگیر است و هم به ریشه مسئله توجه دارد

همان(. هر گونه شناختی مرهون «)هم بیانگر موضوع بحث است و هم کارویژه این مشغله است« سیاسی»

روششناسی، منبعشناسی و کتابشناسی است. با این تاکیدات که؛ اول.شناخت: بازتولید صورت  ذهنی پدیده 

ی طریقیت دارد. حجیت نداشته و برعکس ب عینی است. بازتاب صرف یا تولید حقیقت نمی باشد. دوم.روش:

ست. اسیاسی سوم.منابع اعم از؛ الف.داشته های فطری عقلی و قلبی درونی مبادی  خاصیت نیز نمی باشد.

معبد  )سروش غیبی به تعبیر افالطون افاضیهمان  میباشد.ب.داده های نقلی وحیانی باالیی شرعی مبانی 

جربی . ج.یافته های حسی، استقرای، تتا صدرا: خیال و فاهمه سیاسی استو به تعبیر فارابی و اشراقی  دلفی(

       . سیاسی میباشدو عرفی علمی و عرفی عمومی 

بدانسان که در پرسمان پدیده شناسی سیاسی مفهوم دانش سیاسی مالحظه کردیم، جامع و فراگیر است. یک 

. یک روش صرف ندارد. یک گونه واحد متن موضوع تخصصی یا مرتبه مجزا نمی باشد. یک منبع تنها نیست

نیست. جنبه عمومی تمامی امور و اعمال مدنی بوده حتی چه بسا ناهمگون و ناهمگن باشند. امور و اعمالی 

که در نظریه و نظام مدنی، از فطرت مدنی انسان یا فطرت انسانی مدنی، کارامدی مدنی و پیشرفت مدنی تا 

مدنی انسان و کرامت انسانی مدنی نقش آفرینند. پدیده سیاست در عین تحصیل سعادت مدنی و حتی کرامت 

حال خود ناهمگون هم نیست. هماهنگ، همگون و همگنست. بایسته و شایسته بوده باشد. ساختار پویای 

سیر بنیادین، جامع ، نظاممند و هدفمند کارامدی، پیشرفت و تحصیل سعادت و خودشکوفایی مدنی است. 

ینکه همین سیاست فراهم آمده فرایندهای دوگانه نظری و عملی و هریک فراگیر ماتب سه گانه اما با توجه با

هستی، چیستی و چگونگی است. علم سیاسی نیز شناسایی و شناساندن این موارد ششگانه میباشد.  فلسفه 

ک با یسیاسی و حکمت مدنی فراهم آمده مراتب دوگانه؛ هستی شناسی و چیستی شناسی سیاسی است. هر 

فرایندهای دوگانه؛ نظری و عملی میباشد.  فراهم آمده موضوعات مراتب و مسایل مربوطه، منابع و روش یا 

شیوه های متنوع و متفاضل دو به دوی چهارگانه است. بدینترتیب: جامع: یک.فرایند نظری؛ الف.چیستی 

ظری میباشد. جرید )منبع( ذهنی نشناسی )شیوه( تحلیلی )کلی یابی و کلی سازی(م بانی توصیفی عینی با ت

ب.هستی شناسی )شیوه( تعلیلی )علتکاوی و علتیابی( انتزاعی )منبع( عقلی نظری است. دو.فرایند عملی؛ 

الف.هستینگری )نگرش( فطری عقلی برهانی، بسان امنیت نگری)ضرورت و زیبایی یا بایستگی و شایستگی 

)شهودی و حضوری، کشفی و وجدانی(، بسان امنیت  امنیت( و  هستیگرایی )گرایش( قلبی ارزشی فطری

گرایی میباشد. ب.چیستی شناسی و بینش ذهنی )اعتقاد یا عقیده( سیاسی تفسیری و تدبری تبیینی و تفصیلی 

متون مرجع مکتب سیاسی )قرآن و سنت( است. بدین سبب و تناسب، منابع و روش های این شناختهای 

های چهارگانه اند. کما اینکه هر کدام از اینها نیز اهم منابع و شیوه های  چهارگانه نیز تجمیع منابع و شیوه

 یک.الف.چیستی شناسی تحلیلی ؛روش، منابع و متونجزئی تر خاص خود را داشته و میطلبد. در بر دارنده 

تجریدی ذهنی عینی و محتوایی و ب.هستی شناسی تعلیلی  انتزاعی نظری، دو.الف.هستیینگری تجویزی 
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بویژه  ،هانیجقلبی، ب.چیستی شناسی نقلی، سمعی، مکتبی و مکاتب  شهودیو هستیگرایی نی عقلی برها

 است.ی و اسالم شناسی سیاس عملی متفکرین قویم اسالمیو سنت و نیز تفسیر و تدبرات قرآنی توحیدی، 

تا  ست.ا روسو و ماکیاولی اعم از؛ میباشند.آثار و آراء از افالطون و ارسطو تا فارابی و مالصدرا در بر گیرنده 

امام خمینی، عالمه جعفری و عالمه جوادی تا  سرانجام پیش آمده اند..اشتراوش  فرانسوی و لئو رنه گنون

 .فراز میآیندآملی 

معرفت شناسی سیاسی، از امکان، حدود، موارد )مراتب  سه گانه فرایندهای دوگانه نظری و عملی( و منابع 

و عملی سیاست یا سیاست نظری و عملی سخن میگوید. مراد هستیشناسی  شناسایی و شناساندن نظری

 حقیقی، چیستیشناسی یقینی و چگونگیشناسی واقعی سیاسی است.
پرسه پرسمان  شناسی، دومینروشفلسفه سیاسی، یکی از اهم پرسشهای معرفتشناسی سیاسی است.  منابعیکی(

 مان فلسفه سیاسیپرس میباشد. متون فلسفه سیاسی و به تبع آنپدیده شناسی علمی و فلسفی سیاسی است. 

 چه میباشد؟ 

کما اینکه این اثر خود ضمن سه بخش اول.رهیافتهای علوم سیاسی، بخش دوم.روش شناختی علوم سیاسی 

و بخش سوم.نظریه های دولت را که تا حدود زیادی با پرسه های سه گانه پرسمان علم سیاسی در این اثر، 

 : ذیل بترتیبمتناظرند. 

 سیاسی  (Gnosiology) اول.پرسه معرفت شناسی

 سیاسی  (Methodology) دوم.پرسه روش شناسی

 سیاسی است.  (Phenomenology) سوم.پرسه پدیده شناسی

 پرسه اول.معرفت شناسی سیاسی، از پرسش ها و پردازش دو به دوی چهارگانه ذیل فراهم میشود. بدینسان: 

 سیاسی؛ (Epistemology: )اپیستمولوژی یک.شناخت شناسی 

 سیاسی (Reality) و واقعیت (Quiddity) ، ماهیت(Truth) .امکان شناخت سیاسی؛ حقیقت1

 سیاسی (Recognition)تعرّف:  الف.شناسایی

  )گورگیاس مدعی بود پدیده ها از جمله سیاست قابل شناسایی نیست(.

 سیاسی (Definition)تعریف:  ب.شناساندن

  ط مدعی بود: سیاست قابل شناسایی بوده، اما قابل شناساندن نیست(.)سقرا

 شناخت سیاسی: ( Limitsد ).حدو2

 (تا متعالی)علم و فلسفه جاویدان، راستین،  و واقعی (Certitude) شناخت حقیقی، یقینی

  [Dimensional_Man-One] تفلسفی تکساحتی [Opinion] )در قبال شناخت ظنی

  ([Struggle] سوفیستی تنازعی [Imagination] شناخت توهمیو در مقابل  

 ( سیاسی؛ Anthology: دو.شناخت)انتولوژی 
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  و چگونگی (Quiddity) ، چیستی(Existence) شناخت سیاسی: هستی (Cases) .مراتب3

 (Quality)  

  ) و قلبی( Intellectual)عقلی  (Innate) شناخت پدیده سیاسی. فطرت (Sources) .منابع4

 Heart درونی :Internalنقل ،) (Narration) یا وحی (Inspiration  : ،)باالیی 

 ( External: بیرونی Convention) یا عرف (Sense) حس 

 پرسه دوم.روش شناسی سیاسی: 

 و تجویز سیاسی(؛  [Causer] )تعلیل فطری، درونی( سیاسی-)ذاتی الف.شیوه هستی شناسی

 )نگرش سیاسی(  عقلی (Demonstrable) یک.برهانی

 )گرایش سیاسی(  قلبی (Intuition)دو.شهودی

 و  [Abstraction]بمعنای تجرید  )تحلیل ب.شیوه چیستی شناسی سیاسی نقلی، وحیانی و مکتبی

 [ کلی و احکام تفصیلی Limitation[ بمعنای تعیین حدود ]Limitیعنی تحدید ]تبیین  

 سیاسی( 

 و عرفی  (Experimental) تجربی(، Inductiveاستقرایی )حسی، ج.شیوه چگونگی شناسی 

 [ Comparativeی ]و تطبیق[ Descriptive] یواقعی )توصیف [Irreplaceable] عینی 

  (جاری و آینده پژوهی فرایندی و سناریویی و اجتماعی سیاسی  [Historical] تاریخی 

 است. 

 پرسه سوم.پدیده شناسی سیاسی:

 (  سیاسیSpeculative؛ نگرش )ذهنی(-تعقلی عینی: Theoretical) یک.فرایند نظری 

 )توصیف عینی(  الف.چگونگی شناسی سیاسی

 ([Mental] )تحلیل: تجرید ذهنی ب.چیستی شناسی سیاسی

 عقلی( [Separation] )تعلیل: انتزاع سیاسی  ج.هستی شناسی

 ( Tropismگرایش )؛ عینی(-ذهنی [Certainty] تحققی:  Practicable) دو.فرایند عملی 

 سیاسی   

 )تجویز قلبی( سیاسی (Fundamentals) الف.مبادی  

 ([Plan[ و تدبر ]Interpretationو تفسیر ] )تبیین نقلی ب.مبانی سیاسی  

 )تطبیق عملی عینی(. سیاسی (Objects) ج.مظاهر  

انتزاعی نظری  و نیز تجویزی و در این پرسمان اهم منابع عقلی و نقلی و شیوه های تحلیلی یا تجریدی و 

 تفسیری عملی روششناسی فلسفه سیاسی مشخصند.
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منبع و روش شناخت حکمت نظری، حصولی و اکتسابی و استداللی نظری سیاست میباشد. یک.دیگری(

فراهم آمده؛ الف.شیوه چیستی شناسی نظری است. خود شامل: یک.شیوه تجرید)کلی یابی و کلی سازی(ذهنی 

یاسی، دو.شیوه تحلیل محتوای متون فلسفی سیاسی و سه.شیوه تحلیل ذهن حکمای مدنی است. پدیده های س

 )علت کاوی و علت یابی( و انتزاعی عقلی ب.شیوه هستی شناسی نظری می باشد. عبارت از شیوه تعلیل

 شکل هستب)اپیستمولوژیک( بوده و  )حصولی، بحثی( است. اینها قوانین تکوینی بوده و خبریند. باصطالح

)و است( یا نیست میباشند. اینها را استلزامات عقلی میگویند. به تعبیری عقل و علم حصولی و کسبی اند. 

عقل ذهن و عقل انسان، ابزار تجرید و انتزاعند. دیگری.منبع و روش شناخت حکمت عملی، حضوری، 

 یی اند. تجویزی، هنجاریشهودی، کشفی، وجدانی، ذوقی سیاست عملی است. اینها قواعد فطری و انشا

 بوده و بشکل خوب و بد، شایست )انتولوژیک( )نرماتیک(، امر  نهی، دستوری، و همانند اینهایند. باصطالح

و ناشایست و بایست و نابایسته اند. اینها مستقالت عقلیند. به تعبیری عقل و علم حضوری و شهودیند. 

میشوند. فطرت اعم از؛ عقل و قلب انسان، مولد اینهاست. کشفی، ذوقی، وجدانی و همانند اینها نیز تعبیر 

.شیوه 1هستی نگری عقلی بسان امنیت نگری و هستی گرایی قلبی بسان امنیت گرایی قلبی است. فراگیر؛ الف.

)زیبایی(: فطری؛  .شیوه تجویز مبادی ارزشی سیاسی2تذکر و توجه و تشخیص هستی)ضرورت(سیاسی و 

ش قلبی شهودی، ب.شیوه شناخت تبیین یا تحدید یعنی تعیین و شناخت حدود نگرش عقلی برهانی و گرای

دبر متن وحیانی )تحلیل متن( ت )تحلیل محتوایی( و شیوه یقینی با شیوه تفسیر )چیستی شناسی( کلی ماهوی

رت روزامد و بصو )از ادله تفصیلی عقل و قرآن( قرآن و شیوه اجتهاد و استنباط احکام تفصیلی فرعی شرعی

 سنت() کارامد در پاسخ به نیازها و مسایل زمان به تناسب مقتضیات عصر و نسل با تفسیر و تدبر روایات

 است.

چالش خیزترین پرسش رابطه و نسبت حکمت مدنی و فلسفه سیاسی نظری و عملی است. رابطه و نسبت دو.

میان این دو نمی بینند. اما هست ها و نیست ها با بایست ها و نبایست ها میباشد. برخی رابطه معناداری 

دارای رابطه تولیدی اند. بایست ها از هست ها و به تبع آنها نبایست ها از نیست ها و یا به صورت تبعی از 

بایست ها استنتاج میگردد. اما چگونه، بر میگردد به اصول اولی عقلی حاکم بر منطق و ساختار ذهن و عقل 

اندیشه های اهل مدنی فاضلی،  شامل سه دسته اصول اولیه نظری، انسانی که به تصریح فارابی در کتاب 

علمی و عملی بمثابه فرمت بندی ذهن آدمی اند. که عمق هستیشناسی و هستینگری بحث از سطح چگونگی 

، این اساس )هندسه( ذهن سیاسی شناسی کارشناسی فراتر میرود.  در نتیجه به همین اشارت بسنده میشود.

 عین سیاسی میباشد. از هیوم چنانکه در، دانش سیاسی، عمل سیاسی و فن سیاسی و فکر و تفکر سیاسی

 اگوست کنت فرانسوی در فلسفه پوزیتیویستی و در سیاست پوزیتیویستیکاوشهای عقل عملی حائری آمده تا 

طباطبایی در مبحث علوم حقیقی و آیت اهلل سید محمد حسین برتراند راسل انگلیسی و عالمه خویش تا 

اعتباری کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم تا عالمه جعفری در مبحث شناخت در قرآن در مجموعه تفسیر 
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ی عالمه طباطبای درگیر این مبحث بوده و بدان پرداخته اند.و بصورت اثری مستقل،  (8و  7)ج نهج البالغه

ی بوده یا فرایند نظری و عملی اینها را تحت عنوان علوم حقیقی و اعتباری آورده که همان علوم نظری و عمل

علومند. برخی بسان هیوم اصل هست ها یا است ها و بایست های سیاسی را پذیرفته و بترتیب تحت عنوان 

دانش سیاسی )پلیتیکال ساینس( ومعرفت سیاسی )پلتیکال نالج( آورده اند. کنت، اصل بایستهای سیاسی را 

بطه تولیدی میان هست ها و است ها با بایست ها و حتی نفی میکند. راسل بایست های جعلی میداند. را

شایست ها، که مورد تایید و تبیین فارابی در فلسفه سیاسی خویش )کتاب آزاء اهل مدنی فاضلی( بوده تا 

عالمه جعفری )کتاب شناخت در قرآن و نیز نامه به راسل( حائز کمال اهمیت میباشد. موضعی که مورد تایید 

 ش است.این پژوهش و نگار

 .روش و روش شناسی فلسفه سیاسیالف
 (Political Philosophy Methodology) 

روششناسی: شیوه های چهارگانه؛ یکی.شیوه های دوگانه نظری؛ تجرید )تحلیل محتوایی عینی( چیستی 

شناسی ذهنی و انتزاع )تعلیل( هستی شناسی عقلی و دیگری شیوه های های دوگانه عملی؛ تجویز عقلی 

احکام تفصیلی(  نی  وبرهانی و قلبی شهودی  و تفقه )اجتهاد، استنباط، تفسیر و تدبر( متون )حدود کلی تبیی

 روششناسی فلسفی سیاسی: اعم از؛ الف.روش شناسایی، ب.روش شناساندن است. شرعی است. 

 روش شناسایی علمی حکمت مدنی و فلسفه سیاسیالف..یک

از آنجاییکه فلسفه سیاسی: هستی شناسی و چیستی شناسی نظری و عملی می باشد. هر یک از این مراتب و 

ای ماهیت، منابع و روش های خاص خویش بوده و آنها را بصورت جامع و نظاممندی جنبه های آنها، دار

میطلبند. به همین سبب فالسفه قویم و حکمای حکیم از افالطون و ارسطو تا فارابی، خواجه نصیر و مال 

ونه صدرا، نیز امام خمینی و عالمه جعفری و عالمه جوادی آملی، این چنین برخوردی داشته و دارند. هر گ

برخورد تجزیه و جزء گرایانه به تفلسف سیاسی یا سوفیسم سیاسی منجر میگردد. چنانکه نیهیلیسم پست 

  مدرنیستی امروزه همینگونه است.

مراد روش و روشنشناسی خردورزی داخلی و خارجی )سخنورزی( این چنین است. کما اینکه سیاست نیز 

ام سیاسی، حاکمیت، حکومت، سیاست، دولت و نوعی خردورزی و سخن ورزی عملی و عینی است. نظ

قدرت و اقتدر سیاسی نیز امنیت، عدالت، آزادی، کارامدی، پیشرفت مدنی تا سعادت مدنی، ضمن اینکه 

ین سخن یعنی خود ع« کلمه اهلل»حاصل خرد و سخن و حتی براساس و با میزان آنها بوده بلکه به تعبیر قرآنی 

سایی تا شناساندن حقیقت و ماهیت تا واقعیت این و اینها میباشد. روش و حکمت و خردند. منظور روش شنا

از تمیز حقیقت و تبیین ماهیت تا بیان و توصیف واقعیت میباشد. روش و روششناسی علمی و حکمی که 

پدیده و پدیده شناسی مدنی و سیاسی: مصداق بارز آن است. بدینسبب و بدینسان: یک.شیوه های شناسایی 
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مراتب سه گانه علم نظری مدنی یا علم مدنی نظری بترتیب: الف.شناسایی مظاهر عینی است.  و شناساندن

کنش شناسی و رفتارشناسی سیاسی میباشد. به تعبیر محسوسات و مشاهدات عینی است. باصطالح مطالعات 

تحلیل متن  همیدانی، پیمایشی، آمایشی و داده پردازی است. شیوه توصیف حسی عینی میباشد. به تعبیری شیو

و تحلیل ظاهری یا تحلیل جزئی است. با ابزار )تکنیک( تجزیه و ترکیب میباشد. به تعبیری اقتباس است. 

ب.شیوه چیستی شناسی نظری سیاسی میباشد. باصطالح معقوالت اول است. تحلیل ماهوی و مبانی میباشد. 

البی تا سی میباشد. با ابزار زبانشناسی قتجرید ذهنی است. یعنی کلی یابی و کلی سازی پدیده های عینی سیا

، تحلیل محتوایی متون فلسفی سیاسی و با تحلیل ذهن «(االلفاظ قوالب معانی»زبانکاوی معنایی )چرا که 

فالسفه سیاسی و حکمای مدنی است. با روش منطقی و باصطالح با صناعت منطق صوری و حتی مادی 

ح معقول دوم فلسفی میباشد. تعلیل  یعنی علت کاوی و علت میباشد. ج.شیوه هستی شناسی است. به اصطال

یابی است. با ابزار انتزاع عقلی میباشد. دو.شیوه های شناسایی و شناساندن مراتب سه گانه علم عملی مدنی 

یا علم مدنی عملی و تحققی بترتیب: الف.شناسایی مبادی عملی است. مراد تشخیص و تمیز ارزشهای بنیادین 

ی و فطری انسانی مدنی است. همانند: همان بایستگی و شایستگی امنیت و نظام تا تحصیل سعادت و غایی ذات

و کرامت انسانی مدنی میباشد. با؛ یکی.شیوه برهانی عقلی بوده از امنیت و نظام مدنی نگری تا سعادت و 

ا تحصیل ی گرایی تکرامت نگری نظری و تحقیقی است. دیگری.شیوه شهودی قلبی بوده از امنیت و نظام مدن

سعادت و کرامت انسانی مدنی گرایی عملی و تحققی میباشد. ب.شیوه شناسایی حدود کلی و احکام تفصیلی 

یقینی است. بویژه تمایز آنها از موارد ظنی و توهمی میباشد. شیوه تحلیل محتوایی است. با ابزار تفسیر  متن 

بسان اصول فقه، البته کاربستی در معارف و اخالق کاربری  یا متون وحیانی قرآن و روایات میباشد. شیوه هایی

دارد. ج.شیوه توجیه عملی کارامد و تطبیق عینی روزامد )مثال با ایران امروزه و امروزین انقالبی اسالمی( 

حسی تا عرفی )موقعیتمند و زمانمند( است. این روش پدیده شناسی پدیده مدنی است. فراهم آمده نظام 

زار شناخت فرایندهای دوگانه نظری و عملی و هر یک مراتب سه گانه میباشد. فراگیر شیوه ها شیوه ها و اب

و منابع و حتی ابزار شناسایی و شناساندن؛ یک.فرایند نظری و مراتب سه گانه تحقیقی: الف.چگونگی شناسی، 

انه راتب سه گب.چیستی شناسی و ج.هستی شناسی نظری مدنی یا مدنی نظری است. دو.فرایند عملی و م

تحققی: الف.مبادی ارزشی، ب.مبانی بینشی و منشی و ج.مظاهر کنشی و رفتاری عملی مدنی یا مدنی عملی 

میباشد. وحدت یعنی یگانگی نظام ساختاری روش شناخت مدنی در عین کثرت )گوناگونی یا تنوع و تفاضل 

(، شیوه ها )ی دو سه گانه نظری و سلسله مراتبی( منابع )فطرت؛ عقل و قلب، وحی و عین یا حس یا عرف

عملیِ ششگانه(  و ابزار )متعدد و متغیر( پدیده شناسی مدنی است. همچنین کثرت منابع، شیوه ها و ابزار در 

عین وحدت روش و نظام ساختاری روشی پدیده شناسی مدنی است. این برترین و کارامدترین پدیده شناسی 

ابزار آن است. حکمت متعالی مدنی صدرایی، برترین نظریه ساز علمی  مدنی و نظام منابع، روش و شیوه ها و

)تئوریسین( این طرح پدیده شناسی مدنی فاضلی فارابی است. امام خمینی، برترین نظریه ساز عملی )دکترین( 



78 

 

این طرح و نظریه علمی است. فلسفه سیاسی و حکمت مدنی به مراتب چیستی شناسی و هستی شناسی 

بادی و تفسیر و تمایز مبانی عملی مدنی و سیاسی میپردازد. چگونگی شناسی عینی و عملی، نظری و تمیز م

دانش مدنی بمعنای آگاهی )ساینس( اجتماعی و سیاسی است. فن سیاسی: چگونگی سازی اجتماعی و سیاسی 

 این علم؛ حکمت و دانش مدنی میباشد.

 ب.روش شناساندن علمی حکمت مدنی و فلسفه سیاسی
 یا تدریس یا آموزش نظری، تبلیغ و ترویج و پرورش و تجربه عملی تأدیب و تربیت()تعلیم 

سقراط معتقد بود سیاست را میتوان شناخت اما نمی توان شناساند. لذا مدعی تذکر یعنی یادآوری بجای یاد 

اتی و ذدهی در سیاست بود. چنانکه اصل ضرورت و زیبایی امنیت، نظام تا سعادت و کرامت انسانی مدنی، 

فطری بوده و همگان بدان معرفت بالقوه و کلی یا اجمالی دارند. اما نیاز به توجه دادن و توجه کردن دارد. 

این تذکر است. ولی اینکه حدود و احکام اینها چیست، نیاز تبیین و تحدید وحی است. کما اینکه چگونگی 

ی و داده پردازی واقعی بیرونی جامعه و جهان و شناسی اینها نیز نیازمند مطالعات )اطالعات( پیمایشی، آمایش

تاریخ است. نیاز به توصیف حس، استقراء، تجربه و عرف و توجیه عملی و تطبیق عینی دارد. چنانکه در قرآن 

از فؤاد )عقل و قلب(، سمع و بصر یاد شده است. و در گفتمان قرآنی: قرآن و پیامبر )ص(؛ مذکر، مبین و 

است. نخست.تذکر یعنی یادآوری مبادی ذاتی و فطری حقیقی عقلی برهانی و قلبی شهودی مُبَصِّر خوانده شده 

 دوم.تبیین یا تحدید یعنی«(. کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع)»که محکمات دینی بدانها توجه میدهند 

تاب ک تعیین حدود کلی و تفصیل احکام فرعی همان مبادی و محکمات توسط وحی و پیامبر )ص( در قالب

کامل قرآن و اکمال آن یعنی سنت قولی، تقریری و عملی معصوم)ص و ع تا عج اهلل( است. قرآن و سنت 

فانظروا  سیروا فی االرض« )»تنظیر»بمثابه منابع دوگانه مکتب دینی مدنی توحیدی اسالم میباشد. سوم.الف.

اع کنونی و تاریخی جامعه و جوامع و ...( است. گشتن و مطالعات و دیدن اوض 137؛ 3آل عمران/...«: کیف 

( است. عبور از ظواهر و اطالعات 2؛ 52حشر/«: فاعتبروا یا اولی االبصار« )»تعبیر»ب. مدنی جهان میباشد.

( و دست یابی به قواعد کلی حاکم بر Informationsجزئی و جزئیات، متعدد و متغیر، یعنی آگاهی ها )

ده ها می باشد. با این پیش فرض که بدینترتیب سیاست قابل عبور یعنی سیر تحول و جریان تحولی پدی

شناسایی و قابل شناساندن است. بلکه علم سیاست: شناسایی و شناساندن سیاسی می باشد، روش شناسایی 
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فلسفی سیاسی شامل شیوه های شناخت متناسب منابع و مراتب بویژه هستی شناسی و چیستی شناسی نظری 

 بسانی که اجماال گذشت. عقلی و عملی نقلی است. 

اینها اهم اعم شیوه ها، راهها، ابزار، سازکارها و چگونگی روش شناسی اعم از شناسایی و شناساندن علمی 

مراتب حکمت مدنی نظر یو عملی اند. هر آنچه غیر از مراتب هستی شناسی و چیستی شناسی نظری و عملی، 

کرد مثل توحیدی و غیر توحیدی تکساحتی و تنازعی یا منابع و شیوه های چهارگانه آنها بوده، فرای روی

رهیافت حقیقی و یقینی واقعی یا ظنی و توهمی و راهبرد میباشند. بسان مدرنیسم، پست مدرنیسم، نیهیلیسم،  

پلورالیسم، الیتیسم یا نخبه گرای، مارکسیسم، سوسیالیسم، کاپیتالیسم، و مانند اینهایند. یا تکنیک و ابزار میباشند. 

بسان رهیافتهای نهادی، رفتاری، گفتمان، یا  تکنیک های مقایسه ای، ساختار و کارگزار. این رویکرد توحیدی، 

رهیافت راهبردی و راهبرد کثرتگرایی است. وحدت یعنی یگانگی سیاسی در عین کثرت یعنی تنوع و تفاضل 

یباشد. شیوه های فلسفه سیاسی ممراتب هستی شناسی و چیستی شناسی و فرایندهای نظری و عملی، منابع و 

کما اینکه کثرت مراتب و فرایندها و مسایل، منابع و شیوه ها در عین یکسانی سیاست و سیاسی یا مدنی 

 است. تعدد گرایی تعارض خیز نیهیلیسم همه چی پندار پست مدرنیستی نمیباشد.

 .منابع و متون اصیل فلسفه سیاسی اسالمیب
 (Political Philosophy Resources) 

(Political Philosophy Books) 

 یک.منابع فلسفه سیاسی اسالمی
 (21؛ 32زمر/«)فسلکه ینابیع»

منبع شناسی چهارمین پرسش پرسه معرفتشناسی پرسمان پدیده شناسی سیاسی است. از جمله منبع شناسی 

حکمت و فلسفه نظری و علمی سیاسی نظری و عملی میباشد. اعم از منابع و مجاری فطرت یا عقل و قلب 

در گفتمان حکمی تا کنون فطری، وحی یا نقل )قرآن و سنت( و حس یا عرف )جامعه، جهان و تاریخ( است. 

مدنی توحیدی قرآنی فارابی تا صدرا مالحظه شده که عقل و نقل و عرف، یا فطرت، وحی و حس، منابع سه 

 گانه مراتب سه گانه هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی عمومی و بویژه مدنی و سیاسی اند. 

ی د و انتزاع می باشد. دوم.در فلسفه سیاساول.در فلسفه سیاسی و حکمت مدنی نظری: عقل انسان، ابزار تجری

و حکمت مدنی عملی: الف.یکی.)داشته های بالقوه( عقل، فطرت عقلی و عقل فطری منبع نظری به اصطالح 

مستقالت عقلی یعنی منشاء تشخیص و تجویز ارزشهای بنیادین و غایی و نگرش سیاسی است. دیگری.قلب 

، شهود، وجدان، شناخت حضوری و نگرش سیاسی میباشد. یا دل، فطرت قلبی و قلب فطری مبداء کشف

ب.)داده های( نقل و سمع یا پیام وحی در قالب قرآن و سنت یا روایات، منبع شناخت حدود کلی فلسفی 



81 

 

سیاسی مبادی ارزشی سیاسی و محکمات دینی می باشد )ج.یافته های تجربی، چگونگی شناسی دانش سیاسی 

ه تعلیلی انتزاعی نظری بوده یا تجویزی حضوری عملی باشد. بسان بایستگی اند(. این هستی شناسی است. چ

 و شایستگی از امنیت، نظم و نظام، عدالت کارامدی، پیشرفت تا سعادت و کرامت انسانی مدنی است. 

عبیر فارابی الف.منشاء ذهن یا فهم )به ت: یکی.منبع فلسفه سیاسی و حکمت مدنی نظری است :منابعبدینترتیب 

صدرا: خیال( تجریدی که حاصل از حس، استقراء، تجربه و عرف سیاسی میباشد. و ب.منشاء عقل انتزاعی  یا

انی بره؛ عقل اعم از فطرتالف.منشاء   :میباشد. دیگری.منبع فلسفه سیاسی و حکمت مدنی عملی است

شاء یری منشهودی )گرایش( و حضوری یا کشفی، در درک مبادی سیاست میباشد. به تعب و دل)نگرش( 

مثل امنیت، عدالت تا سعادنگری و امنیت، عدالت تا سعادت گرایی ذاتی  فطرت عقلی و فطرت قلبی میباشد.

یعنی پیام وحی و سمع )شنیداری( و مکتب است. همانند  نقلو فطری عقلی و قلبی انسانی است. ب..منشاء 

 حدود و احکام همان امنیت، عدالت تا سعادت مدنی میباشد.

 ن اصیل فلسفه سیاسی اسالمیدو.متو
 (3؛ 28)بینه/«فیها کتب قیمه»

حاوی ه اصلی، معتبر و برجست اعم از کتب و رسایل و حتی مقاالت : آثارمتون اصیل فلسفه سیاسی اسالمی

 المیاسو  ن و سنت(آقر) اسالمو حکمت مدنی حقیقی و یقینی واقعی مکتب دینی آراء فلسفی سیاسی 

این شناخت این آثار، فرای شناخت فلسفه سیاسی که بنیاد سیاست شایسته ین( اند. )مذاهب، مفسرین و متفکر

فزاینده  شناخت»: نقش مهمی در نظریه های نظام سیاسیدر کتاب  تی بلومبایسته است باشد، به تعبیر 

( و نقادی و نظریه 5، ص1نظریه های نظام سیاسی، ج«)اهمیت آثار کالسیک در فهم سیاست معاصر است

 یا مستقل و تخصصی بوده یا عمومی اند.  این آثارپردزای دارد. 

کدامند؟ ب.جمع  )چه و( متون اصلی و اصیل فلسفه و حکمت سیاسی و مدنی اسالمی*الف.پرسش: 

 بندی، نتیجه گیری و ارایه نظریه: 

 اول.متون اساسی و مرجع؛ 

 .قرآن، 1

 حکومت مصر بویژه با شیوه تحلیل محتوا و با ابزار منشور امثال )بخصوص نهج البالغه،  .روایات2

 (، داللت ضمنی 

دوم.منابع و متون اصلی؛ غالب آثار فلسفی و حکمی دارای آراء فلسفی سیاسی و حکمی، مدنی عموما بویژه 

ی سیاسی یا فلسفی و حکمی مدنی و سیاس در بخش بازپسین آنها میباشند. اما آثاری که یا مستقال و تماما

بوده یا بخش مستقل و کمابیش مبسوطی از آن بدان پرداخته یا با این چنین نگاهی نگاشته شده اند، بترتیب 

 ذیلند: 
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 (، 112-12.احصا علوم، فارابی، فصل پنجم.علم مدنی)دانش مدنی بویژه فلسفه مدنی؛ صص1

 ان و تجارب اممک ابن مسکویه رازای، سعادت و حکمت جاویدان در آثاری چون حکمت جاوید

 اسعاد عامری، و بسان اینها، بمثابه پیشینه، در اینجا، حتی خردنامه، نامه تنسر، اردیرافنامه و  

 برخی اندرزنامه ها )اندرزنامه اشتر داناک، اندرز آذر بد، اندرز مارسپندان، ...( بلکه کتیبه  

 حتی اخالقنامه و سیاستنامه ها بسان نامه اردشیر  ها، از گلنوشته تا سنگنوشته  و  

 بابکان، هوشنگنامه، ... حائز اهمیتند.  

 )در دو بخش مبادی مدنی و اجتماعات مدنی(،  .سیاست مدنیه، فارابی2

 )در دو بخش مبادی مدنی و اجتماعات مدنی(،  .آراء اهل مدینه فاضله، فارابی3

 م.سیاست مدن، بویژه فصول اول تا چهارم، .اخالق ناصری خواجه نصیر، مقالت سی4

 )معرفتشناسی و روش شناسی مدنی و  .شواهد ربوبیه، مال صدرا، مبحث نبوات و والیات5

 سیاسی(،  

 )پدیده ئو پدیده شناسی مدنی و سیاسی(،  .مبداء و معاد، مال صدرا، مبحث نبوات و والیات6

 )نگاه و نظام نظریه مدنی و سیاسی(،  .شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی7

 )نگاه و نظریه نظام مدنی و سیاسی(،  )فلسفه فقه سیاسی(، امام خمینی .والیت فقیه8

 )مبحث سیاست در حیات معقول( .حیات معقول عالمه جعفری2

)حکمه جاویدان و تجارب امم و تهذیب اخالق(، قطب  آثار فلسفی، اجتماعی و تفسیری ابن مسکویه رازی

)کیمیای سعادت، احیای علوم دینی، ...(، عالمه طباطبایی، استاد مطهری، ...  )دره التاج(، غزالی الدین شیرازی

 نیز حاوی مطالب زیادی در زمینه فلسفه سیاسی میباشند.

 سوم.آثار درجه دوم: منابع در زمینه آثار و آراء متفکرین درجه اول می باشند. همانند: 

 ی، محسن مهاجر نیا، .اندیشه سیاسی فاراب1

 .اندیشه سیاسی خواجه نصیر، مرتضی یوسفی راد، 2

 .اندیشه سیاسی مالصدرا، نجف لکزایی، 3

 .اندیشه سیاسی عالمه جعفری، مرتضی یوسفی راد، 4

 .گرایش فلسفی سیاسی، علیرضا صدرا، 5

 .مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، علیرضا صدرا، 6

7 . ... . 

 سیاسی در اسالم معاصر اثر دکتر حمید عنایت نیز مفیدند.  آثاری چون اندیشه

 فلسفه سیاسی غرب: 

 ، (سیاست-)بویژه سوفیستسایر رسایل و  )نوامیس( .افالطون؛ جمهوریت افالطون، قوانین1
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 اخالق نیکوماخوس، بویژه )دانش اجتماعی سیاسی با نگاه فلسفی(،  .ارسطو؛ سیاست2

 (، که دوآلیستی میباشد ه سیاسی مسیحیت)فلسف .شهر خدای سنت اگوستین3

 (، که بیشتر کالمی است )قوانین چهارگانه .الهیات عالی سنت توماس اکویناس4

 .ماکیاولی ایتالیایی؛ شهریار، بویژه گفتارها، 5

 .ژان بدن فرانسوی؛ شش کتاب جمهوری، 6

 .توماس هابس انگلیسی؛ لویتان، 7

 .جان الک انگلیسی؛ حکومت مدنی، 8

 نتسکیو فرانسوی؛ روح قوانین، .م2

 .ژان ژاک روسوی فرانسوی؛ قرار داد اجتماعی، 11

 فتار در باب آزادی، حکومت انتخابی، .جان استوارت میل؛ گ11

 سنت گرایان معاصر بویژه رنه گنون فرانسوی )بحران تجدد، و غیره(، شوان )کتاب اسالم(، سید .12

 . حسین نصر، و سایرینند 

 .آثار و آرای نیهیلیستی و پلورالیستی فرامدرنیسم خوش بینانه از آثار واپسین میشل فوکو )ایرانیها 13

 چه رؤیایی در سر دارند؟ و ایران: روح یک جهان بیروح، میشل فوکو فرا ساختارگرایی و  

 هرمنوتیک، بویژه مقاالت موخره( تا آنتونی گیدنز )راه سوم(.  

14.... 

 موضوعی:  آثار عمومی یا

 جونز، و. ت. لنگستر، مایکل ب. فاسترف، لین و. )غرب(،  .خداوندان اندیشه سیاسی1

 .بنیاد تفکر سیاسی غرب، حمید عنایت، 2

 ج(، تقریر درس جرج ساباین توسط بهاء الدین پاسارگاد، 3.تاریخ اندیشه سیاسی غرب)3

 )غرب(، جرج ساباین،  .تاریخ عقاید سیاسی4

 ی، بهاء الدین پاسارگاد، .مکتب های سیاس5

 .تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی، گائتانا موسکا، 6

 .فلسفه سیاسی چیست؟، لئو اشتراوس، 7

 .نظام نظریه سیاسی، ویلیام تی بلوم، 8

2 . ... 

 جلد، بکوشش علیخانی12اندیشه سیاسی متفکرین اسالمی، 

 یاسی اسالمی، بکوشش علیخانیسسیر تحول مفهومی فلسفه 

 .)ره( نامه فلسفه سیاسی، موسسه امام خمینیدانش
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آراء فلسفی علمی سیاسی، فلسفی فقهی سیاسی و فلسفی فنی سیاسی را در آثار موسسین، شارحین و پیروان 

همانند مروج ذهب و نیز تنبیه و اشراف  اهم نگرش های نظری و گرایش های عملی مربوطه می توان یافت.

بن خلدون، احکام سلطانی ماوردی، تنبیه امت و تنزیه ملت نایینی، میباشند. مسعودی در تاریخ، مقدمه تاریخ ا

بسیاری آثار تحت عنوان اخالق )نظری و از جمله عملی(تا تاریخ فخری اثر محمد بن طباطبا تا طبایع استبداد 

 کواکبی اند.

اصلی  البالغه اند. فراگیر آثار: مرجع: قرآن و سنت )مجامع روایی و روایت( بویژه نهج متون اصیلبدینترتیب 

و اصیل تفسیری و آرای مذاهب و و متفکرین قویم اسالمی، مسلمان و جهان اسالم تا مسلمانان جهان است. 

از فارابی بویژه از علم مدنی احصا علوم )فلسفه علم مدنی(، کتاب ملت )مکتب مدنی(، اندیشه های اهل 

ندسی مدنی(، تنبیه علی سبیل سعادت )بسیج مدنی(، تحصیل مدینه فاضله )آراء مدنی(، سیاست مدنی )مه

سعادت )ساماندهی و پیشبرد( پیشرفت مدنی تا فصول منتزعه )آسیبشناسی و آسیبزدایی مدنی(، بنیاد گذاشته 

تجدید و روزامد و کارامد میگردند. و تجرید اعتقاد خواجه نصیر،  یشده و آغاز میشوند. با اخالق ناصر

تعالی می یابند. صدرا،  )پدیده شناسی مدنی(و معاد )معرفت شناسی مدنی( د و مبداءشواههمچنین در 

و آثار و آراء عالمه جوادی آملی فراز  حیات معقول عالمه جعفری خمینی تا شرح جنود عقل امامسرانجام به 

ایل، ن )رسحتی پیشا آن آثار اصیل حکمت جاویدان شرقی و ایرانی، راستن یونانی بویژه افالطو .میآیند

جمهوریت، نوامیس( و ارسطو و حتی اگوستین )شهر خدا( متفکرین بنام جدید امثال از اکویناس )الهیات 

 عالی(، روسو، کانت حتی دکارت تا اشتراوس و بلکه آثار بازپسین فوکو را در بر میگیرند.

 برامد

 الف.جمع بندی 

 ؛در این مبحث به کلیات عمل سیاسی مبحث پیشین،.فلسفه دانش امر 1کلیت؛  بعد از  ،کلیات فلسفه سیاسی

؟ ی چگونگیچیست وچرایی  بهیک.منبعشناسی و دو.متونشناسی فلسفه سیاسیسیاسی .3روش شناسی، .2

 نظریه، نگاه در فلسفه سیاسیکتابشناسی و  منبع شناسی ،جایگاه نقش گفتمان روش شناسی وخاستگاه  یا

 :ب.کلیات سیاسی نظامدر این جلسه درسی به اهم مطالب دوگانه ذیل پرداختیم: پرداخت.  نظام مدنیو 

منبع شناسی یک..3 است. سیاسی و سیاستو  اجتماعی ؛حکمت مدنی وروش فلسفه  وروش شناسی .2

 یباشد.مسیاسی و سیاست توحیدی متعالی اسالمی  واجتماعی  ؛حکمت مدنی واصیل فلسفه  تونمدو. و

ب فراگیر شیوه های مرات: سیاستو سیاسی  واجتماعی ؛ حکمی مدنی وروش شناسی فلسفی .2 بدینترتیب:

دوگانه هستی شناسی و چیستی شناسی، هر یک فرایندهای دوگانه نظری و عملی است. منظور شیوه های 

چهارگانه هستی شناسی و چیستی شناسی نظری و عملی یا شیوه های نظری و عملی چیستی شناسی و هستی 

داللی، به اصطالح شیوه بحثی، استسی سیاسی است. شامل: نخست.شیوه های حکمی نظری مدنی میباشد. شنا
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فراهم آمده؛ الف.شیوه چیستی شناسی میباشد. باصطالح شیوه تجریدی  )انتزاعی( است. حصولی یا کسبی

اسی( و تحلیلی ی)کلی یابی و کلی سازی مفهومی و مفاهیم( عینی، تحلیلی محتوایی متنی )بویژه فلسفی س

ذهنی سیاسی است. ب.شیوه هستی شناسی میباشد. باصطالح شیوه تعلیلی انتزاعی )علت کاوی و علت یابی( 

عقلی است. دوم.شیوه های حکمی مدنی عملی: الف.شیوه؛ یکی.هستی نگری برهانی عقلی )تذکر( فطری 

، ه حضوری، ذوقی، کشفیشیومیباشد. دیگری.یک.هستی گرایی شهودی قلبی فطری است. به اصطالح 

، نرماتیک، اعتباری و راهبردیسازی( میباشد. ب.شیوه )هنجاری، دستوری تجویزیاست. دو.شیوه وجدانی 

چیستی نگری و چیستی گرایی نقلی و سمعی وحیانی شرعی دینی و مکتبی مدنی است. مراد شیوه تفسیری 

صیلی( متن )تبیینی و تحدیدی و حتی تف )بنیاد و غایت نگری و چیستی شناسی و چرایی شناسی( محتوایی

وه تدبری و حتی حسب مورد شیو استنباطی  ، تفقهی )دینی(شیوه اجتهادی نظورمنقلی قرآنی و روایی میباشد. 

)آغاز و انجام نگری( است. با روششناسی بسان شیوه اصولی فقه در زمینه شیوه اصولی فلسف ه)معارف و 

 میباشد.اخالق( 

سیاست توحیدی متعالی  وسیاسی  واجتماعی ؛ حکمت مدنی واصلی فلسفه  ورجع متون م ومنابع .2

)مذاهب، مفسرین و متفکرین اسالمی( و  و اسالمی ت(ا)قرآن و سنت یا روای اسالمآنهم در  مورد نظرند

مسلمان و غیر اسالمی تا ضد اسالمی در مورد فلسفه و حکمت مدنی توحیدی متعالی اسالم و اسالمی است. 

فطرت؛ الف.عقلی هستی شناسی و ب.قلبی هستی گرایی و  الف.منابع اصلی: یکی.)ذاتی یا تکوین و(

دیگری.سمع و سمعی، نقل، وحی، شریعت و مکتب بویژه دیانت مدنی توحیدی اسالم است. ب.متون اصیل: 

ن ن صفا، ابوالحسکندی، بویژه فارابی، در ادامه ابن سینا، سهروردی، اخوا)فلسفی سیاسی( از آثار و آراء 

عامری، ابن مسکویه رازی، تا خواجه نصیر و قطب الدین شیرازی میباشد. تا مالصدرای شیرازی، عالمه 

تقی جعفری و عالمه جوادی آملی ، شهید محمدباقر صدر، عالمه محمدطباطبایی، امام خمینی، عالمه مطهری

 است.  

 ب.نتیجه

رین تنها و برت :اسی و ب.کتابشناسی فلسفی سیاسی.یک.منبعشن3.روششناسی، 2کلیات مبادی نظام؛ 

یم، تک روششناسی و تک منبعشناسی و کتابشناسی تفلسفی و سوفیستی قدجایگزین بهینه و بسامان و کارامد 

میان و جدید بوده که سبب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی مدرنیستی 

تقاط روشی یا ضد روشی و نیز التقاط منابع نیهلیستی پوچ بمعنای هیچ انگار میباشند بویژه در مواجهه با ال

پسامدرنیسم بدبینانه امثال فایرابندی است. تا همه چی پندار پلورالیستی فرامدرنیسم خوش باورانه امثال حتی 

 فوکویی تا گیدنزی جاری و پیشا رو میباشد. 
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 ج.راهبرد جدید

 ،اسیمبادیِ کلی روشنش: دو.کتابشناسی فلسفی سیاسیو .یک.منبعشناسی 3 ،.روشنشاسی2؛ نظام کلیات

 مسایلِی مبادی مبانی زیرساختی خداگرایی تا جامعه گرای اند.فلسفه سیاسی  کتابشناسی مبانیو منبعشناسی 

 ساختاری راهبردی عدالت سیاسی تا والیت فقیه اند. 

دیگر سوی  بوده و از آنهابر بنیاد مبادی سیاسی و روز و برامد سیاسی: از سویی باساسی و کلیات  هیماف: مسانبدین

ر مرتبت دوم بترتیبی که د مظاهر، مسایل و عمل اعم از کنش و رفتار سیاسی میباشند. مفاهیم اساسی و  کلیات سیاسی

  خواهند آمد.

 درسی دانشجویی و پاسخ هایپرسش  :خود آزمایی

 میباشد؟ )و چگونه( .روش شناسی فلسفه سیاسی چه1

 )و چگونه( است؟ .روش شناسی حکمت مدنی چه2

 میباشد؟ )و چگونه( .روش فلسفه سیاسی چه3

 )و چگونه( است؟ .روش حکمت مدنی متعالی اسالمی چه4

 .منابع اصلی معرفتشناسی فلسفه و حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی اسالمی چه می باشند؟5

 و سیاسی اسالمی کدامند؟.متون اصیل در فلسفه و حکمت مدنی؛ اجتماعی 6
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 مرتبت دوم(

 مبانی فلسفه سیاسی

(Political Basis) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 نقش؟و جایگاه  ،خاستگاه

 چکیده

 «بینش سیاسی»

(Political Knowledge) 

 (112؛ 2توبه/«)أفمن اسس بنیانه علی التقوی من اهلل و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار»

بترتیبی  دنی،یا حکمت م مفاهیم و کلیات  فلسفی سیاسی فلسفه سیاسی یعنیمبادی مرتبت نخست.بعد از 

سیاسی و  اعم مبانی فلسفه از اینجا از این مبحث به مرتبت دوم.مبانی فلسفه سیاسی میرسیم. که گذشتند،

ه مبانی فلسفاهم میباشد. رابطه و نسبت و آمیزه هر یک با سیاست و با هم و منظومه کل آنها مورد نظر 

اول.خداشناسی سیاسی، دوم.معرفت شناسی سیاسی، سوم.ارزش شناسی بیک اعتبار عبارتند از؛ سیاسی 

سیاسی، چهارم.هستی شناسی سیاسی، پنجم.کالم سیاسی؛ سیاست توحیدی و تشریعی، ششم.انسانشناسی 

امعه جهم.نو  تم.غایتشناسی سیاسیشه، سیاسیغریزی گرایی  بشرانسانگرایی فطری مدنی و .هفتم ،سیاسی

اهم مبانی سیاسی، به تبع مبادی سیاسی: . سیاسی و جامعه ، جماعتمکمل فرد نقشدهم. شناختی سیاسی

ذاتی، فطری )عقلی برهانی و قلبی شهودی(، شرعی و عرفیند. حدود کلی و احکام تفصیلی یقینی شرعی 

مراد اند.  و حکمت مدنی مسایل فلسفه سیاسیفلسفی سیاسی بینشی و حتی منشی یقینی مبانی سیاسیند. 

 .میباشدانسانی  اجتماعی سیاستتا  ،خداییسیاست است. از  مبنایی یقینی مدنیسیاست یا سیاست بنیانی 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی محور اصلیبدین سبب یک.

ا منظور حقیقت و ماهیت ینه میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. هریک از مبانی سیاسی هشتگا
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 :محورهای فرعیبدین مناسبت دو. .میباشدحدود خداشناسی سیاسی تا جامعه شناختی سیاسی واقعی 

.در سایر مبانی و مسایل 1خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان هر یک از مبانی مدنی و منظومه آنها میباشد. 

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 2. سیاسی است

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی 3

ست. تا اجسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی 

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 خالصه مبحث پیشین

 پرسش موضوع، گزیده و نکات اصلی و برجسته جلسات پیشین؟

 گزیده بحث جلسات پیشین تا کنون

و به یاسی چستی فلسفه سو  چرایییا بنیاد فلسفی سیاست   ،مبحث نخست از آغاز و بنیاد تا کنون5ضمن

طی یک جلسه اول بمثابه مقدمه و مداخل فلسفه سیاسی مطرح گردید. حکمت مدنی  فلسفه سیاسی تعبیر

را به عنوان  کلیات سیاسیو  مفاهیم اساسی ،پرداختیمکلیات فلسفه سیاسی  ومرتبت یک.مفاهیم بعد به 

واکاوی کرده ایم. در جلسه درسی پیشین به مبادی فلسفه سیاسی، طی چهار جلسه، از جلسه دوم تا پنجم، 

ی سیاس وحکمت مدنی؛ اجتماعی و  روش فلسفه والف.روش شناسی اهم مطالب دوگانه ذیل پرداختیم: 

 وحقیقی  سیاست وسیاسی  واجتماعی ؛ حکمت مدنیو منابع اصیل فلسفه  وسیاست. ب.منبع شناسی  و

سی فلسفی و حکمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و الف.روش شنایقینی واقعی توحیدی متعالی اسالمی. 

سیاست: شناخت اعم از شناسایی و شناساندن روش شناخت عین، ذهن و متن و حتی حسب مورد زبان و 

عمل فلسفی و حکمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست یعنی مبادی بنیادین و غایی و مبانی ماهوی و به 

ت آنهاست. روش فلسفی و حکمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی تعبیری حقیقت و ماهیت یا ضرورت و ضروریا

و سیاست یا روش شناخت فلسفی و حکمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست: روش شناخت عین، ذهن 

و متن و حتی حسب مورد زبان و عمل فلسفی و حکمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست یعنی مبادی 

و متن و حتی حسب مورد زبان و عمل فلسفی و حکمی مدنی؛  بنیادین و غایی و مبانی ماهوی عین، ذهن

اجتماعی و سیاسی و سیاست یعنی مبادی بنیادین و غایی و مبانی ماهوی آنهاست آنها میباشد. شامل شیوه 

)متن و محتوایی( و تجرید و کلی یابی و کلی سازی و طریقه تعلیل و  نظری و تحقیقی اعم از طریقه تحلیل

قه و دستوری و طری )هنجاری یا نرماتیک( عملی و تحققی اعم از طریقه تجویز یا تجویزیانتزاعی و شیوه 
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است.  (کاربردی-)تعیین احکام یا ترسیم راهبردی و تفصیل )تحدید؛ تعیین حدود کلی و ماهوی( تبیین

 سالماب.منابع و متون مرجع و اصلی فلسفه و حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست توحیدی متعالی 

)مذاهب، مفسرین و متفکرین اسالمی( و مسلمان و غیر اسالمی تا ضد  و اسالمی )قرآن و سنت یا روایت(

اسالمی در مورد فلسفه و حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست توحیدی متعالی اسالم و اسالمی است. 

ن عامری، ابن مسکویه رازی، خواجه از آثار و آراء کندی، فارابی، ابن سینا، سهروردی، اخوان صفا، ابوالحس

نصیر، قطب الدین شیرازی تا مال صدرای شیرازی، عالمه طباطبایی، امام خمینی، عالمه مطهری، شهید 

 محمدباقر صدر، عالمه محمد تقی جعفری و عالمه جوادی آملی است.  

 پیشدرامد 

 «اصول سیاسی»

(Political Principles) 

ا بین المؤمنین ... ال تقم فیه ابدا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق مسجدا ضرارا و کفرا و تفریق»

 (118؛ 2توبه/«)ان تقوم فیه

 مبانی حقیقی یقینی  -مبانی ضرار)کاذب(

یا « مبانی فلسفه سیاسی»: عنوان مبحث.1 چه )و چگونه( است؟ بحث محورو  موضوع، مسئله، یک(عنوان

: چرایی و چیستی چگونگی مبانی هشتگانه از خداشناسی تا جامعه مسئله.2میباشد. «مبانی حکمت مدنی»

: هستی محور.4: حقیقت و ماهیت واقعیت مبانی فلسفه سیاسی است. موضوع.3شناختی سیاسی میباشد. 

شناسی و چیستی شناسی چگونگی مبانی فلسفه سیاسی میباشد. به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش این مبانی 

یاسی و در سیاست فلسفی است. حتی بر عکس خاستگاه، جایگاه و نقش مسایل در مبانی در مسایل فلسفه س

 است. منظور سیاست مبنایی و مبانی از سیاست خداشناسی تا سیاست اصالت فردی و جامعه سیاسی میباشد.

  چرا؟ چیست؟ چگونه؟:  پرسشهای فرعیچه میباشند؟ «مبانی فلسفه سیاسی»دو(پرسش اصلی: 

فلسفه سیاسی، باعتبارات گوناگون قابل تقسیم بندی، دسته بندی، طبقه بندی و نظام بندی است. الف.مبانی 

ب.هم مبانی فلسفه سیاسی، همچنین رابطه و نسبت دو یا چند و چندین و حتی همه جانبه آنها و سرانجام 

 نظام مبانی مورد نظر میباشد. ج.مراد نظام مبانی نظریه فلسفه سیاسی است.
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سان نگرش بمبانی سیاسی یا مبانی فلسفی و فلسفه سیاسی و به تعبیری مبانی کالمی و معرفتی سیاسی الف.

و گرایش توحید، نبوت، معاد، عدالت، امامت و کرامت انسانی سیاسی است. تبیین نظری بمنظور ترسیم 

ا عاد یا متعالی بعملی، ترویج عمومی و تحقق عینی سیاست توحیدی، نبوی، امامی، عدالت یا متعادل و م

کارامدی ملی، پیشرفت مدنی و تحصیل سعادت مدنی تا مرز کرامت انسانی میباشد. باعتباری نسبت به: خدا، 

)توحید و تشریع(، انسان، غایت نظام جهان، نظام سیاسی و رفتار سیاسی، و  معرفت، ارزش و هستی، کالم

ادی و گرایش بدینها، سیاسی است. مبانی بینشی مب )اصالت فرد یا جامعه( میباشد. نگرش نسبت بدینها جامعه

ارزشی امر سیاسی تا فلسفه سیاسی میباشند. بینش دانش سیاسی و امر  عمل سیاسی یا  کنش و روش یا رفتار 

سیاسی مقوله یا پدیده سیاسی است. از خدانگری و خداگرایی تا جامعه نگری و جامعه گرایی بمنظور 

استمداری دولتی و متقابال سیاستپذیری خدایی تا  اجتماعی مردمی مسایل کارگذاری؛ سیاستگذاری و سی

است.  بنیاد هستی و هستی شناسی فلسفی و فلسفه سیاسی از سویی برالف. ؛هشتگانهمبانی سیاسی میباشد. 

ز کلیات امر سیاسی تا فلسفه سیاسی و نی ت گانههفمفاهیم  ؛از میباشد. اعم حقیقی سیاسیارزشی مبادی  برامد

انش چگونگی د بینشی ماهوی یقینیاز دیگر سوی ب.. استسه گانه روش، منابع و متون اصیل فلسفه سیاسی 

ست. شامل مسایل اسیاسی شناسی واقعی سیاسی میباشد. بنیان بینشی مسایل کنشی و رفتاری چگونگی سازی 

دانها در مرتبت دوم.از همین مباحث ب د.میباشسیاسی تا والیت فقیه از عدالت  عملی و تحققی عینی هفتگانه

 خواهیم پرداخت.

تا کنون روشن گردیده است: امنیت، نظم و نظام، عدالت، آزادی، کارامدی، پیشرفت، تحصیل سعادت و ب.

جبلی  حکرامت انسانی مدنی، ضروری ذاتی یعنی تکوینی و در آفرینش انسانی، سرشته و آمیخته اند. باصطال

انسان مدنیند. فطری نیز هستند. اصل ضرورت و زیبایی آنها را فطرت عقلی انسانی بشیوه برهانی درک کرده 

و بدانها نگرش بالقوه داشته با تبیین شرعی و تجربه زندگی سیاسی نگرش بالفعل می یابد. فطرت قلبی انسان 

اسی ا تبیین شرعی و تجربه عملی و عینی سییا ب ریافته و بدانها گرایش داشتهنیز به شیوه شهودی، آنها را د

بدانها گرایش می یابد. اینها مبادی و محکماتند. یعنی حقند. حقیقت اند. بایسته اند. بایسته اند باشند. غیر و 

ضد آنها نیستی اند. زشتند. باطلند. نا بایسته اند. بایسته اند نباشند. نباید باشند. مبادی بسان بازتاب ها و 

ات نور خورشید، وجوه و جلوه های گوناگون وجود و هستی بوده و جملگی زیبا و مطلوب ذاتی  تجلی

مورد یقینی  یعنی هر پرسشخیز و چالش انگیز میباشند.بسیار فطریند. فرای مبادی محکم، مبانی متشابهند. 

مبنای مبادی  ه تعبیریمیباشد. بیقینی  دارای دو مورد؛ یکی شبه یقینی و دیگری ضد یقینی است. مراد مبنای

ایقینی اعم از؛ نباشند. یا اینگونه که بایسته و شایسته بوده  حقیقی مبانی یقینی مظاهر واقعی مورد نظر است.

ه ناشایسته و کبه تعبیری ظنی یا پنداری و توهمی یا کاذب یعنی دروغین است. ضد یقینی اند.  یقینی و غیر

 باشند. نابایسته اند. بایسته و شایسته بوده ن
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فلسفه سیاسی؛ شناخت حقیقت و ماهیت واقعیت سیاسی است. شناخت حقیقی و یقینی واقعی سیاسی ج.

میباشد. یکی غیر یقینی نمی باشد. ظنی یعنی پنداری نیست. تکساحتی تفلسفی سیاسی نبوده و واقعی نما 

یاسی و ضد سوفیستی س نمی باشد. دیگری ضد یقینی نیست. توهمی کاذب یعنی دروغین نمی باشد. تنازعی

؛ الف.از یدینی سیاس وشرعی ، یقینی وحیانی)گرایش(  شینِمَ)نگرش( و  مبانی بینشیواقعی نیز نیست. 

سویی مبانی مبادی حقیقی سیاسی میباشند. یعنی حدود کلی و احکام تفصیلی مبادی و محکماتند. ب.از دیگر 

سوی مبانی مظاهر و مسایل واقعی سیاسی میباشند. همان حدود کلی و احکام تفصیلی کنش و روش یا رفتار 

ل عملی و عینی سیاسی است. مظاهر و سازکارهای سیاسی اند. منظور ماهیت و حدود ماهوی واقعیت مسای

و مسایل سیاسی واقعی؛ الف.با مبادی حقیقی و ب.بر مبانی ماهوی یقینی میباشد. حقیقت و ماهیت مظاهر 

اعم از؛ کنش و رفتار یعنی مسایل عدالت سیاسی تا والیت فقیه سیاسی واقعی مرتبت بعدی اند. هستی شناسی 

قت ذاتی و فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی است. با ب.حدود و چیستی چگونگی آنها میباشند. الف.حقی

کلی و احکام تفصیلی ماهیت یقینی شرعی میباشد. ج.مسایل فلسفه سیاسی از عدالتگرایی تا والیت فقیه 

گرایی سیاسی عرفی واقعی اند. منظور حقیقت و ماهیت واقعیت مسایل عملی و عینی سیاسی است. مظاهر 

؛ الف.با مبادی حقیقی و ب.بر مبانی ماهوی یقینی میباشد. حقیقت و ماهیت عدالت و مسایل سیاسی واقعی

سیاسی تا والیت فقیه سیاسی واقعی است. هستی شناسی و چیستی چگونگی آنها میباشد. حدود کلی و احکام 

 یتفصیلی ماهیت یقینی شرعی خداشناسی تا جامعه گرایی انسانی؛ الف.از طرفی حقیقت ذاتی و فطری عقل

برهانی و قلبی شهودی، از امر سیاسی امنیت تا روششناسی، منابع و متون فلسفه سعادت مدنی اند. ب.از 

 طرف دیگر مسایل فلسفه سیاسی از عدالتگرایی تا والیت فقیه گرایی سیاسی عرفی واقعی میباشند. 

  بترتیب ذیل بازکاوی میگردند.مبانی فلسفه سیاسی اهم 

 اول.خداشناسی سیاسی

 .معرفت شناسی سیاسیدوم

 سوم.ارزش شناسی سیاسی

 چهارم.هستی شناسی سیاسی

 پنجم.کالم سیاسی؛ سیاست توحیدی و تشریعی

 ششم.انسانشناسی سیاسی

 گرایی غریزی سیاسی بشرمدنی و  فطری گرایی.انسانهفتم

 هفتم.غایتشناسی سیاسی

 هشتم.جامعه شناختی سیاسی

 .سیاسی و جامعه ، جماعتمکمل فرد نهم.نقش
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 مبانی

 «ی سیاسیهستیشناس» و «معرفتشناسی» ،«شناسیخدا»

 چکیده

 «خدا، معرفت و هستیگرایی سیاسی»

 سیاست خدایی، معرفتی و هستی سازنده

کما بیش یک  ،هستی شناسی سیاسیو ارزش شناسی سیاسی ، معرفت شناسی سیاسی، خداشناسی سیاسی

هم هر یک جداگانه و هم بصورت همبسته در سیاست نه تنها تاثیر گذار بوده بلکه تعیین کننده اند.  بسته اند.

به تعبیری سبب موجبه یعنی ایجاب کننده سیاستند. چنانکه انسان و جامعه مدنی سبب موجده یعنی ایجاد 

وده و توهمی فی نبسیاسی است. ظنی تکساحتی تفلسیقینی ی ایمنظور خدانگری تا هستی گرکننده آنند. 

ستی گرایی هماهیت یقینی شرعی خداگرایی تا کلی و احکام تفصیلی حدود تبیین تنازعی سوفیستی نیست. 

یاست بجای س. میباشد هستی گرایانه وارزشی  ،معرفتی ،سیاست خداییعرفی واقعی است. مراد سیاسی 

محور بب بدین سیک.هیلیستی است. غیر تا ضد خدایی ظنی و توهمی غیر و ضد ارزشی نیستی پندارانه نی

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی هر یک از مبانی اصلی

حقیقت و  منظورسیاسی خداشناسی تا هستی شناسی سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

رهای محوبدین مناسبت دو. .میباشداقعی ماهیت یا حدود خداشناسی سیاسی تا جامعه شناختی سیاسی و

.در 1: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان هر یک از مبانی مدنی خداگرایی تا هستی گرایی مدنی میباشد. فرعی

.در چالش کارامدسازی مدنی 2سایر مبانی کالمی سیاسی تا جامعه گرایی سیاسی و در مسایل سیاسی است. 

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و 3مدنی فرازآینده میباشد.  پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت

روحی و فطری عقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی 

.تا چشم انداز 4مدنی میباشد. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

  ی نوین است.تمدنساز
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 پیش درامد 
مبانی خداشناسی، »: عنوان مبحث.1 چه )و چگونه( است؟ بحث محورو  موضوع، مسئله، یک(عنوان

نگری  : چرایی و چیستی )چگونگی( خدامسئله.2میباشد. « معرفتشناسی، ارزششناسی و هستیشناسی سیاسی

معرفت، ارزش و هستی نگری و گرایی سیاسی است. بمنظور خدایی)خدایگونگی(، معرفتی،  و گرایی تا

: حقیقت و ماهیت واقعیت خداشناسی تا هستی شناسی موضوع.3ارزشی و هستی سازی سیاسی میباشد. 

: هستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی خداگرایی تا هستیگرایی میباشد. به تعبیری محور.4سیاسی است. 

تگاه، جایگاه و نقش خدا یا هستی نگری و گرایی در سایر مبانی و مسایل فلسفه سیاسی و حتی در خاس

سیاست فلسفی، فاضلی و فرزانگی است. مراد خدا تا هستی نگری و گرایی سیاسی میباشد. حتی بر عکس 

ظور نخاستگاه، جایگاه و نقش فلسفه سیاسی و سیاست فلسفی سیاست در خدا تا هستی نگری است. م

تا خدامداری و هستی پذیری سیاسی پیش رفته و فراز تا هستی گرایی مدنی میباشد.  گراییسیاست خدا

 میگراید.

؟ پرسشهای فرعی: چرا؟ چیستچه میباشند؟ «حکمت مدنی یامبانی فلسفه سیاسی »دو(پرسش اصلی: 

 لسفه()ف سه.مسایل فلسفیمرتبت و آنگاه مبانی  )درامد: الف.نظریه(مرتبت دو. بحث:ماز این چگونه؟ 

 ازیم.پردمیمبانی فلسفه سیاسی اهم به  در ادامهطرح و تبیین میگردند. سیاسی 

و منابع شناخت حقیقی و  بت: امکان، حدود، مرامعرفت خدا: جهان آفرین و جهاندار و جهانپرور است.سه(

وش ینش و منش درونی و کنش و رب پایهی بنیادین و غایی : نظام ارزشی و ارزشهاارزش میباشد. یقینی واقعی

توحید و  المککه خود مبنای مبانی  میباشد. ستی و چگونگییدر قیاس با چ: هستی است.  یا رفتار بیرونی

مراد  میباشند. شایسته و جامعهخودشکوفایی و سعادت مدنی ، غایت فطری مدنی انسانتوحیدی سیاسی، 

اول.مبانی خداشناسی : ا در سیاست است. این مبحثنقش این ارکان و نگرش  نظری و گرایش عملی بدانه

سیاست، دوم.مبانی معرفت شناختی سیاست، سوم.مبانی ارزش شناختی سیاست و چهارم.مبانی هستی شناسی 

گرایی ارزشواکاوی می نماید. مراد تبیین خدانگری و گرایی، معرفتنگری و گرایی، ارزشنگری و را سیاست 

ی است. بمنظور ترسیم عملی، ترویج عمومی و تحقق عینی سیاست خدایی، گرایی سیاسهستیو هستینگری و 

مدنی  و جامعه سازیمدنی از انسانسازی  میباشد. و حتی هستی سازی سیاسی ارزشی، معرفتی و هستیمداری

 که خود مقدمه و الزمه عدالت سیاسی تا والیت فقیه سیاسی اند. .است

: جمع مبنا می باشد. مبنا: زیربنا است. زیرساخت میباشد. اساس است. پی میباشد. پایه مبانیبدینسان دو(

است. پشتوانه و پشتیبان سیاست بوده و محسوب میگردد. مراد بینش می باشد. جهان بینی است. نگاه و 

نش مبنایی بی ست.افلسفی سیاسی  مبانی بینشی : مرادمبانی فلسفه سیاسیدیدگاه میباشد. حتی ماهیت است. 

ار است. زیر بنای آن بوده و بشمار میآید. زیرساخت ساخت، ساخت مبنای بینشی بنای فلسفه سیاسی میباشد.



23 

 

ر بنایی )رسایی و سازواری( ه و ساختمان فلسفه سیاسی میباشد. بسان هر ساختمان و بنایی استحکام و کمال

 و نظام(، پیشا همه به محکمی و نظاممندی )ساختار و سازه )مصالح؛ مبادی، مفاهیم و مسایل( فرای مواد

زیربنای آن و تناسب با آن بستگی دارد. فرای مبادی علمی و نظری فلسفه سیاسی که  )رسایی و سازواری(

بدان پرداختیم، مبادی عملی و عینی فلسفه سیاسی به تعبیری علل و اسباب سیاسی اند. پیوستاری از  ترپیش

یا مبادی ناپیدا، تا انسان و  )مالیک و مدبران امور( )دور( یعنی خدا و ملکوت )دورترین( و بعید بعدمبادی اً

جامعه انسانی یا ملت را در بر گرفته است که بترتیب سبب فاعلی و در عین حال ماده و سبب مادی یعنی 

به امتعلق و موضوع نظام سیاسی و دولتند. هم نظام سیاسی صورت عمومی و سیاسی جامعه بوده و دولت بمی

کارگذار جامعه سیاسی و نظام سیاسی، سیاستگذار و سیاستمدار است. ترسیم کننده سیاستهای عمومی 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و هم اعمال کننده آنها میباشد.  هم نظام سیاسی، دولت و سیاستپذیرند. 

نسانی اری راهبردی جامعه اقابل نظام سیاسی، دولت و سیاستند. نظام سیاسی: صورت و سبب صوری و ساخت

و مدنی است. تا دولت بمثابه هیئت حاکمه نظام سیاسی و جامعه مدنی در کشور که سبب فاعلی قریب، اقرب 

و مباشر یعنی نزدیک، نزدیکتر و مستقیم سیاست و سیاستگذار و سیاستمدار رسمی می باشد. بنابراین اینها 

انسانی اجتماعی تا دولتی سیاستند. همانگونه که در جایگاه بترتیب مبادی، علل و اسباب خدایی، ملکوتی، 

خود خواهیم دید طبیعت)درون بشر و برون یا محیط زیست سرزمینی، زمینی، حتی جوی تا فضایی( نیز در 

تاریخ سیاسی  فلسفه مقدمه در ابن خلدونو  سیاست مدنیدر  فارابی سیاست نقش آفرین است. بترتیبی که

کنون، بدان پرداخته اند. در درجه بعد منتسکیو در روح قوانین خود، چه بسا با الهام و خویش، بیشا همه تا 

)بسان بهره گیری از فلسفه تاریخ ایشان در کتاب  حتی ایده گرفتن از ابن خلدون، بدان توجه نموده است

ش خویعلل عظمت و انحطاط روم و اینکه چه بسا عصبیت همان روح قوانین مصطلح منتسکیو در کتاب 

ابکننده( )ایج است(. اما طبیعت عامل مؤثره میباشد. علت تامه نبوده  و حتی علت ناقصه نیست. علت موجبه

 )ایجادکننده( سیاست نمی باشد. تاثیر گذارند. تعیین کننده نمی باشند. بسان عوامل واسطه نبوده و موجده

رعکس تسریع کننده و تشدید کننده اند. یا ب در فرایند کنش و واکنشهای شیمیایی؛ تسهیل کننده، )کاتالیزور(

)کنش و واکنش(، کارایی سیاسی نیروها،  سختی سازنده، کندسازنده و کاهنده یعنی تقلیل دهنده فرایند کار

کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی نهادها و نظامات سیاسی اند. ایجاب و ایجاد کننده و یا جهت دهنده سیاست 

)مفهوم و تعریف( مبادی اند. پس از اصل موضوعیت،  در بینش یا حدود کلی نمی باشند. مبانی: مبادی

موجودیت، ضرورت و حتی زیبایی آنها است. چیستی شناسی جهان آفرین، جهان آفرینش در جهانبینی 

میباشد. فراگیر چیستی شناسی انسان، جامعه انسانی، جهان انسانی و حتی نظام سیاسی، دولت، حاکمیت و 

است در جهانبینی است. تا چیستی شناسی پیشرفت و سعادت مدنی در جهانبینی میباشد. منظور حکومت و سی

جهانبینی نسبت به؛ جهان آفرین، جهان آفرینش، انسان مدنی و مدنیت انسانی، جامعه انسانی تا جهان انسانی 

تی نی و چیسو حتی نظام سیاسی، از جمله دولت، حاکمیت و حکومت و سیاست  تا پیشرفت و سعادت مد
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آنها است. چگونگی شامل؛ چگونگی شناسی و چگونگی سازی خدایی و ملکوتی انسان مدنی و جامعه مدنی 

انسانی، نظام مدنی، دولت، حاکمیت و حکومت تا پیشرفت مدنی و سعادت و کمال مدنی، بترتیب کارویژه 

بانی اعم، اشد. اینها بترتیب مدانش سیاسی و فن سیاسی یعنی کارگذاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری می ب

 عام، خاص و اخص مبادی ابعد، بعید، میانین و قریب، اقرب تا مباش سیاست و علم و فلسفه سیاسی اند.

در حقیقت  و مبانی بینشی فلسفی سیاستدر واقعیت، در ماهیت  سیاستو  مبانی فلسفه سیاسیاهم (الف

 داشناسیخفلسفه سیاسی: اول.مبانی  مبانیالف. ذیل اند: وارداعم از اهم مبیک اعتبار  مبانی فلسفه سیاسی

ی شناختیهستی مبان، چهارم.سیاست شناختیارزشسوم.)مبانی( و شناختیمعرفت مبانی، دوم.سیاست

 مبانیششم. ی.عیتشر تیربوب.2 د؛یتوح مدار بر استیس.1 سیاست؛ کالمی مبانی؛ پنجم.سیاست

 وی هست نظامی شناختتیغای مبانهفتم. .اسالم دیدگاه از.2 غرب؛ دیدگاه از.1 :استیسی شناختانسان

 اصالت) سیاست شناختیجامعه مبنایهشتم. ی.اسیسی رفتارها هدف.2 ؛یاسیس نظامی هدفمند.1 :استیس

هان بینی سیاسی ج یا اینها بیشتر و عمدتا مبانی بینشی سیاستند. همان معرفت سیاسی .میباشند (جامعه یا فرد

حتی اعتقاد سیاسی و جمع آن اعتقادات سیاسی یا عقاید سیاسی اند. بلکه به تعبیری ایمان سیاسی میباشند. 

اندیشه سیاسی می باشد. صورت های ذهنی اند. از جنس علم  بوده و حتی ایدئولوژی سیاسی است. جنس

ویی برامد سسیاسی است. اما نوعش: باور سیاسی می باشد. بینش سیاسی و به عبارتی گرایش سیاسی، از 

ارزش سیاسی یعنی ارزشها و نظام ارزشی است. مراد ارزش های ذاتی یعنی تکوینی و فطری اعم از؛ ارزشهای 

عقلی برهانی و قلبی شهودی و بر بنیاد آنها می باشد. تبیین یعنی تحدید بمعنای تعیین حدود کلی و اصلی و 

ست. نگرش سیاسی میباشد. از دیگر سوی منش نیز تفصیل آنها یعنی استنباط احکام فرعی و جزئی آنها ا

سیاسی یعنی در گرایش سیاسی مؤثر میباشد. بینش دانش سیاسی یعنی بنیان آگاهی سیاسی نیز بوده و محسوب 

میگردد. در کنش سیاسی و در روش یا رفتار سیاسی بیرونی و ظاهری نیز بازتاب و تجلی می یابد. همچنانکه 

سیاسی نمی باشد. مدون یا غیر مدون، درست یا غلط. رسا و سازوار بوده یا  هیچ نظام سیاسی، بدون نظریه

نارسا و ناسازوار باشد. هیچ نظریه ای بدون منظر)زاویه دید( نیست. کما اینکه هیچ دانشی بدون بینش نمی 

ن وباشد. همانطور که هیچ واقعیت)و نمودی( بدون ماهیت)مبنا یا مبانی ماهوی و بود و بودشناسی( و بد

)وجود و هستی( نیست. مبانی فلسفه سیاسی: ماهیت واقعیت و ماهیت مبادی یا همان ماهیت حقیقت  حقیقت

سیاسی است. فراهم آمده بینش سیاسی یا معارف،  )مسایل( آنند. مکتب سیاسی: جامع مبادی، مبانی و مظاهر

 وق میباشد. منش سیاسی یا اخالق و احکام کنش و رفتار سیاسی یا فقه و به تعبیری حق

حتی ارزش شناسی و هستی  سیاست شناختیمعرفت مبانیدوم. و ،سیاست خداشناسی(اول.مبانی ب

راد جهان م طبیعت( سیاست خواند.یا ماوراء )ما بعد  را باعتباری می توان باصطالح متافیزیکشناسی سیاسی 

ات یعنی مفروض و حتی نگاه، )منظر(بینی، جهانشناسی، چهارچوبه نظری، مبادی بینشی، زاویه دیده یا دیدگاه 

یر و اداره : تدبر، تدبسیاستمالحظه گردید که  پیشترپیش فرضها، حتی چهارچوب نظری، ... سیاست است. 
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میباشد. مدیریت امور عمومی بوده و مدیریت عمومی امور است. یعنی ساماندهی و راهبرد سیر و تحصیل 

امع، نظاممند و هدفمند بوده و جسعادت انسانی، جماعات و جامعه انسانی و جهانی میباشد، امری بنیادین، 

جوانب  . جامع تمامی جهات وبایسته است باشد. سیری از بنیاد هستی و آفرینش و فطرت انسانی آغاز میشود

زندگانی مدنی بوده یعنی رسا و همه جانبه است. بایسته بوده باشد. سازمند بوده و شایسته است باشد. تا 

کمال مدنی را فرا نگریسته و شایسته بوده فراز رود. به همین سبب پدیده سیاست و امر سیاسی فراهم آمده 

بای بینشی و منشی یا نگریش و گرایشی و مظاهر کنشی و روشی یا و فراگیر مبادی ارزشی بنیادین و غایی، م

جهان آغاز میگردد. از فطرت انسانی و دامنه طبیعت بشری  رفتاری است. به تعبیری از خدا و ملکوت )غیب(

و محیطی سرزمینی گذار میکند. تمامیت جهات زندگانی انسانی و جامعه و جهان مدنی را در بر گرفته و دیده 

ی نوردد. به خودشکوفایی و سعادت مدنی نگریسته و میگراید. میخواهد و میتواند تا مرز ملکوتی و و در م

(. بدین منظور یکی از اهم ویژگی های فلسفه 156؛ 2: بقره/«انا هلل و انا الیه راجعون)» خدایگونگی فرا میرود

وار( )ساز )رسا(، نظاممند ه جانبهاز جمله فلسفه سیاسی و حکمت مدنی: نگاه و برخورد بنیادین، جامع و هم

و هدفمند است. یعنی پدیده شناسی از بنیاد و حتی آغاز هستی و آفرینش تا غایت و نهایت و حتی انجام 

آنست. باصطالحی از مبداء تا معاد می باشد. که مبین خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست، انسان و جامعه و 

 تی و آفرینش میباشد. ارسطو در مقام معلم اول فرای مابعد طبیعتجهان سیاسی  است. مراد در نظام جهان هس

ر حوزه بصورت مستقل و حتی مجزا، د )کتاب در باره نفس( )کتاب طبیعیات( و نفس و طبیعت )متافیزیک(

)در کتاب اصول  )در کتاب سیاست( و احیانا نظام مدنی سیاسی از انسان مدنی آغاز نموده به جامعه مدنی

ر )د )کتاب اخالق نیکوماخوسی( پیش میرود. روش شناسی مدنی رسیده و تا اخالق مدنیحکومت آتن( 

)تجدید کننده( حکمت جاویدان شرقی و ایرانی  تألیف منطق ارغنون( را می توان بر این افزود. فارابی مجدد

نیاد از ب)احیاگر( فلسفه راستین یونانی و مؤسس حکمت مدنی اسالمی فاضلی در مقام معلم دوم  و محیی

)کتاب فصول حکم(، اجتماعات مدنی)کتاب سیاست  هستی، آفرینش و فطرت مدنی انسان و انسان مدنی

مدنی( پی ریزی و آغاز نموده آراء مدنی )کتاب ملت و کتاب آراء اهل مدنی(و  نظامات فاضلی و جاهلی را 

فراز مینگرند. مبداء و معاد را  )کتاب های آراء اهل مدنی و سیاست مدنی( را تبیین ساخته تا سعادت مدنی

بصورت کامل اما کمابیش کلی مطرح ساخته و به سیاست بمثابه سیر سلوک از مبداء به معاد به تفصیل پرداخته 

)کتابهای احصاء علوم، تنبیه علی سبیل سعادت، تحصیل سعادت و فصول منتزعه(. خواجه نصیر،  اند

کتاب تجرید اعتقاد می آورند. چنانکه مال صدرا مبداء و خداشناسی سیاسی را در مبحث کالم سیاسی در 

)در کتاب اسفار؛ سیر خودسازی بسوی خالق و سیر خلقسازی بسوی خالق، در بخش های اول کتابهای  معاد

مبداء و معاد و شواهد ربوبیه( را بیشتر تفصیل داده و سیاست سیر از مبداء و معاد را بصور کامل اما کما بیش 

)در بخش های دوم شواهد ربوبیه و مبداء و معاد(. خواجه نصیر و امام خمینی از این  وده اندکلی مطرح نم

حیث در آثار مختلف خود تقریبا بیک میزان به خداشناسی و سیاستشناسی پرداخته اند. حاصل اینها خداشناسی 
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اسی دایگونگی سیسیاسی و سرانجام سیاست خدایی، خدانگرانه و خداگرایانه تا سیاست خدایگونگی و خ

است. ارسطو اسباب چهارگانه را نیز هم در مابعد طبیعت خود و حتی در طبیعیات خود آورده اما در سیاست 

به  (یل: آنالیز)تحل با طرح مدنی بودن انسان به کالبدشکافی انسان مدنی نپرداخته و با روش تجزیه و ترکیب

 ردن اسباب چهارگانه در سیاست، به کالبدشکافی انسانیتشریح جامعه سیاسی میپردازند. فارابی فرای وارد ک

 سیاسی همت گماشته اند..

وی؛ سبب اول: خدا میباشد. آفرینشگر نظام جهان است. غایت آن  توحیدی اسالمی فاضلی در فلسفه مدنی

شتگان (. سبب و اسباب دوم: ملکوت یا مالیک یعنی فر4؛ 11: یونس/«انه یبدؤا الخلق ثم یعیده)» نیز میباشد

به تعبیری مدبران امور نظام جهان از جمله امر سیاستند. شبکه پنهان شاکله آشکار نظام جهانند. با کمک 

مدبران امور با فراهمی ماده اولی و صورت، جسم تشکیل میشود. جسمی که نفس یافت، جان مییابد. انسان: 

ایت؛ سیاست و تربیت انسان تا کمال برترین جاندار است.  عقل فعال: مدبر نوع انسان میباشد. مسبب هد

هدایت صراط )» نهایی و سعادت مدنی و جامعه و جهان انسانی  است. از طریق پیام وحی که ارایه طریق

یعنی طرح هادی و نقشه راه و راهنمایی راهبردی جهان بشری است. بمنظور سیر و نیل به کمال «( مستقیم

یشناسی یا دانایی مدنی یعنی ارزش شناسی حقیقی و حقیقت انسانیت تا مرز انسانیت کامل میباشد. هست

میباشد. چیستی شناسی این مبادی یا هستی ها، مبانی یا بینش مدنی است. به تعبیری چیستی مبادی هستی 

مان ه اعتقاد سیاسی می باشد. مدنی: مبانی بینشی مدنی بوده و محسوب میگردد. جهان بینی سیاسی است.

بینش یا چیستی شناسی یا ماهیت واقعیت و می باشد.  (P.K.: Political Knowledge ) معرفت سیاسی

واقعیت شناسی اینها، دانش عینی مدنی یا آگاهی مدنی است. فن مدنی: چگونگی چگونگی شناسی واقعی یا 

از اینجا به واکاوی مستقل هر یک از   سازی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی میباشد. عین مدنی: پدیده مدنی است.

مبادی خداگرایی تا جامعه گرایی سیاسی می پردازیم. حسب مورد خداشناسی سیاسی ذیل همین مبحث و 

در ادامه می آید. معرفت شناسی، ارزش شناسی و هستی شناسی سیاسی، باهم و ضمن مبحث بعدی خواهند 

یت شناسی سیاسی، در مباحث جداگانه میآیند. حسب آمد. کالم سیاسی؛ سیاست توحیدی و تشریعی و غا

مورد انسان شناسی سیاسی و نیز بشر غریزی و انسان فطری و نیز جامعه شناسی سیاسی و نیز اصالت مکمل 

 فردی و جامعه، هر یک مجزا ولی مرتبط با هم و بصورت مکمل هم ارایه میشوند.

 مبنای اول

 «سیاست» و «خدا»

 خداشناسی سیاسی
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 چکیده

 (257؛ 2بقره/«)اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور»

 11(Political Deism) ]رب، ول، حاکم، مدبر، سایس، ...[ «خدای سیاست»

 (: 152)ضمیمه رساله سه اصل، ص به تعبیر رباعی مال صدرا

 جهان آفرین بین من کم مباد  جهان بین من گر چه رفت از نهاد

 .جهان را جهان بان نه غیر از خداست  جهان بان بجا استجهان بین اگر شد 

مدبر الجمیع و سائس الکل الحکیم ااالول الباری المصور جل : »رسایلدر  اخوان صفا به تعبیر آنهم

مدبر نظام هستی و سیاستگذار و سیاستمدار نظام آفرینش و »(؛ 41، ص1اخوان الصفا، الرسایل، ج«)جالله

نی و مستقیم و غیر مستقیم تکوی: مبین خاستگاه و پایگاه نقش خداشناسی سیاستمبانی  است.« انسان

حکیم حاکم در آفرینش، پرورش، هدایت و والیت جهان و انسان، جامعه تا جهان  جهاندارجهان تشریعی 

ر خدانگری حقیقی دمتضمن است. انسانی تا سعادت مدنی حقیقی و یقینی واقعی  سیاستانسانی و در 

باشد. بلکه خداگرایی یقینی سیاسی بوده و محسوب میگردد. بمنظور ترسیم و تحقق سیاست  سیاست می

اء شناسی میتوان آنرا مبدتا مرز خدایگونگی سیاسی است.  مراد سیاست خدایی میباشد. خداگرایی واقعی است.

یعنی  متعالیسیاسی دانسته بویژه مبداء مبادی شناسی سیاسی دانست. که در رویکرد توحیدی؛ معاد یا 

(. خدانگری و خداگرایی 42؛ 56: واقعه/«االولین و اآلخرین)» بازگشتگاه غایت غایات سیاست نیز است

سیاسی بمنظور ترسیم و تحقق سیاست خدایی است. در خداشناسی سیاست و سیاسی: شناخت اهم اسما 

ا و داء بدانها بمثابه شالوده هحسنای جالل و جمال و صفات ذات بویژه افعال بمنظور دعوت و به تعبیری اقت

خدانگری و خداگرایی بوده و سیاست شاخصه های اصلی سیاستند. این سیاست خدایی بوده و سیاست 

« یتخلق باخالق الهی بقدر طاقت بشر»باصطالح:  خدایگونگی می باشد. تا مرز خدایگونگی سیاسی است.

لقی همو که به ت« ر متعالی در سیاستش می باشداقتداء به آفریدگا: »اسفاردر مال صدرا  است. به تعبیر

   بوده و محسوب میگردد. « حکمت»

                                                           
11.Theology: ازخداشناسی است. بر علم نظری و فن عملی کال (م  نیز چون خداشناسی یعنی خدانگری بلکه خداگرایی نیز اطالق میشود. تئوThe :)

هستی است. چون خدا: هستی محض و مطلق است. موجودیتش عین وجود میباشد. در هستی شناسی و سیاست همین مبحث بدان اشارت خواهد رفت.  

 (Monism(و بویژه یگانه گرایی)Godlinessخداگرایی)
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 پیشدرامد
 سبب اسباب، مبنای مبانی و غایت غایات سیاسی

، ارابیففلسفه سیاسی و حکمت مدنی فاضلی گفتمان  چگونه میباشد؟سیاسی  و سیاست خداشناسیمبانی 

و فلسفه اشراقی سیاسی افالطونی و نیز  شرقی و ایرانیاشراقات حکمت مدنی خسروانی فهلوی جاویدان 

یز جهان محض و عملی و نعقول دهگانه فلسفه استداللی سیاسی ارسطویی را تعویل به؛ مبادی، علل و اسباب 

مدنی مینماید. اعم از مبادی ملکوت و مُلک، غیب و شهود  هستی و افرینش و انسان، جامعه، نظام و جهان 

ه و حتی معنوی و مادی میباشند. به تعبیری فراگیر مبادی الهی، طبیعی و انسانی اند. سبب یا پنهان و آشکار

اول.خدا، سبب موجبه و موجده یعنی ایجاب کننده و ایجاد کننده حقیقی میباشد. اسباب دوم.مالیک و 

ی میبینیم ارابباصطالح مدبران امورند. سبب موجبه یعنی ایجاب کننده اند. همانگونه که در فلسفه سیاسی ف

فقط خدا و انسان ایجاد کننده و سبب فاعلی و موجده اند. به تعبیری: خدا، انسان را آفرید. انسان: جامعه، 

نظام سیاسی و دولت و حاکمیت و حکومت و به عبارتی مدنیت، شهر و شهرنشینی را آفرید. هر دو و این 

ی ده، پرورش دهنده و پروردگار یکی انسان و دیگر)آفریدگار( و رب یعنی تربیت کنن دو آفرینشگر، آفریننده

)درونی بشری و برونی محیطی  سیاست و جامعه و جهان انسانی اند. طبیعت جهان و جهان طبیعی مادی

جبری(، عامل موثرند. تسهیل کننده، تسریع کننده و تشدید کننده فرایندهای تاسیسی و تغییرات کمی و کیفی 

ی هویت ساز و جهت دهنده نیست. یا بر تعبیرجوهر و جوهره ساز و به  عارضی مدنی اند. جوهری یعنی

عکس سختی سازنده، کند کننده و کاهنده یعنی تقلیل دهنده اند. انسان مدنی و حتی جسم ابزاری او با 

)فطرت تعالی طلب و کمک و ابزاریت غریزه یا کشش های جاذبه و دافعه پیشران توسعه  مدیریت نفس

واست )خ )عقل یا خرد هدایتگر و کمک و ابزاریت شعور یا هوش ابزاری( یعنی با اراده فکرطلب( و مدبریت 

شخصی و فردی خود و به تناظر آن، اراده جمعی جماعات مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و  و حاکمیت(

ایجاد کننده اراده عمومی و اجتماعی جامعه یا جوامع مدنی تا اراده و تدبیر جهان مدنی، سبب موجده یعنی 

)غیر و خیر خواهی سیاست  و تحوالت جوهری )حق یا باطل، فاضلی یا جاهلی( تغییرات جهات مدنی

شیطانی( و نیز نهادها و نظامات مدنی اند. مراد سبب و -خدایی یا خود و بدخواهی سیاست حیوانی-انسانی

 است.  )ارادی( فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اسباب انسانی

 برامد
 سیاسی خداگرایی

 سیاست خدایگونگی سازی

 خدایگونگی سیاسی
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یقت غایی سیاست میباشد. مبداء، مبداء نخست، مبداء حقیقی، حق-: سبب فاعلیخداشناسی سیاسیبدینترتیب 

مبدائیت سیاست است. مبداء مبادی و مسبب اسباب فاعلی سیاست میباشد. غایت، غایت حقیقی، حقیقت 

و سعادت سیاسی و مدنی است. غایت غایی و غایت غایات آنست. کما اینکه فرای حاکمیت  غایت سیاست

تکوینی و تشریعی، اسمای حسنای جالل و جمال او، شالوده ها، مبنا یعنی اساس و شاخصه های سیاست، 

حکومت، دولت، کارامدی، پیشرفت و سعادت مدنی تا کرامت انسانی اند. مبنای نخست، مبنای حقیقی، 

حقیقت مبنا و مبانی، و مبنای مبانی سیاست می باشد. بسان روح و نفس در بدن انسانی است. که هم مبداء 

بدن میباشد. مدبر آنست. همه حرکات و سکناتش از  )برپادارنده برپا نگاهدارنده( و غایت، هم مبنا و مقوم

 آنست. به تعبیر رباعی مال صدرا: 

 اصناف مالئکه حواس این تن  حق جان جهان است و جهان جمله بدن

 توحید همین هست دگرها همه فن  افالک و عناصر و موالید اعضاء

 (152صضمیمه، )رساله سه اصل، 

 از جمله انسان، جامعه و نظام و جهان سیاسی و فن سیاست انسانی، مدنی تا جهانیست.

 خودآزمایی: پرسش و پاسخ های درسی دانشجویی

 میباشد؟ )و چگونه(چه .مبانی خداشناسی سیاست 1

 است؟ چه )و چگونه( ی با سایر مبانی سیاسیسیاس خداگراییمبانی رابطه و نسبت .2

  ؟میباشد چگونه(و چه ) ی با اهم مسایل سیاسیسیاس خداگراییمبانی رابطه و نسبت .3
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مبانی معرفت شناسی، ارزش شناختی و هستی شناختی 

 سیاسی

 مبنای دوم

 «سیاست» و« معرفت»

 «سیاسیمعرفت »
(P.K.: Political Knowledge) 

 چکیده

 (5؛ 112تکاثر/«). لترون الجحیمتعلمون علم الیقین»

 یسیاس سیشنامعرفت

پرسه نخست از پرسگانه سه گانه پرسمان پدیده و پدیده شناسی سیاست و سیاسی معرفتشناسی سیاسی: 

است. بترتیب: معرفتشناسی، روش شناسی و پدیده شناسی سیاسی میباشد. اعم از هستی شناسی، چیستی 

شناسی و چگونگی شناسی نظری و عملی سیاسی و سیاسی نظری و عملی است. معرفتشناسی اعم از پرسش 

.حدود شناخت و 2.امکان شناخت، 1خت شناسی )اپیستمولوژی( سیاسی، شامل پرسش از: از؛ الف.شنا

.منابع 4.موارد یا مراتب و به تعبیری وجوه شناخت و 3ب.شناخت )انتولوژی( سیاسی، شامل پرسش از: 

.امکان شناخت حقیقت، ماهیت و واقعیت سیاست و 1شناخت و پاسخ بدانها و پردازش آنها میباشد. مراد 

.حد و حدود شناخت حقیقی و یقینی واقعی میباشد. الف.شناخت غیر یقینی ظنی تکساحتی 2یاسی است. س

مادی شبه واقعی نیست. ب.شناخت ضد یقینی توهمی یا کاذب یعنی دروغین تنازعی ضد واقعی نمی باشد. 

است. به  است.مراتب یا وجوه سه گانه شناسایی و شناساندن هستی، چیستی و چگونگی نظری و عملی سی3

.منبع 4تعبیری هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی نظری و عملی سیاست نظری و عملی میباشد.

شناسی است. منابع؛ الف.فطری میباشد. یک.فطرت عقلی بوده و عقل فطری است. عقل و برهان و عقلی 

تنگرای ی سیاسی است. تا سعادبرهانی هستی نگری میباشد. نگرش سیاسی از امنیت نگری و نظم و نظام نگر

ملی و کرامت نگری انسانی مدنی میباشد. دو.فطرت قلبی و قلب فطری است. قلب و شهود و قلبی شهودی 

میباشد. هستی گرایی سیاسی است. گرایش سیاسی از امنیت گرایی و نظم و نظام گرایی سیاسی میباشد. تا 

ل، سمع، وحی و مکتب یعنی نقلی، سمعی، وحیانی و سعادتگرایی و کرامت گرایی انسانی مدنی است. ب.نق

مکتبی )کتاب یا قرآن و روایت یا سنت( محکم و متشابه یقینی شرعی توحیدی مادی و معنوی و باطنی 
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)ارزش شناسی، بینش شناسی و مَنِش شناسی( و ظاهری )کنش شناسی و رفتارشناسی( میباشد. ج.حسی و 

یخ سیاسی است.  بترتیبی که در مبادی دانش سیاسی و نیز منابع عرفی جامعه و جهان عینی و عرف و تار

فلسفه سیاسی بدان پرداختیم. جهان بینی سیاسی نسبت به جهان آفرین، نظام جهان هستی و آفرینش، انسان، 

 جامعه و جهان انسانی را در مبحث کالم سیاسی خواهیم دید.

 پیشدرامد
 معرفتگرایی سیاسی ونگری معرفت

  د؟نمیباش (گونهچه )و چ سیاست یختشنامبانی معرفت

 معرفتشناسیمبانی : »عنوان مبحث.1 چه )و چگونه( است؟ بحث محورو  موضوع، مسئله، (عنوانیک

: موضوع.3. معرفتنگری و معرفتگرایی سیاسی است: چرایی و چیستی )چگونگی( مسئله.2میباشد.  «سیاست

ت معرف: هستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی محور.4است. « معرفت سیاسی»حقیقت و ماهیت واقعیت 

.مبانی 1در؛ « معرفت سیاسی»میباشد. به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش «علمی و فلسفی سیاسی

.در اهم مسایل فلسفه سیاسی از عدالت سیاسی 2انسانشناسی، غایت شناسی و جامعه شناختی سیاسی است. 

.سیاست فلسفی و کالمی توحیدی و 4یاسی است. بلکه در .فلسفه س3تا والیت فقیه مدنی میباشد. حتی 

تشریعی میباشد. بر عکس نیز خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفه سیاسی و اهم مبادی و سایر مبانی پیشا و پسا 

 ی است. سیاس معرفتیسیاسی و همچنین سیاست  معرفت شناسیکالمی و نیز مسایل فلسفه سیاسی در 

  ه؟پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگون د؟نمیباش  چه« معرفتی سیاسیمبانی  یا مبنا»دو(پرسش اصلی: 

چیستی شناسی علمی و فلسفی سیاسی است. امکان، حدود، مراتب و منابع شناخت : سیاسی سه(معرفت

سیاسی میباشد. شناخت حقیقی و ماهوی یقینی واقعی سیاسی است. در قبال شناخت ظنی یا ظن شناخت 

سیاسی میباشد. در مقابل شناخت توهمی یا توهم شناخت سیاسی و ضد شناخت سیاسی و شبه شناخت 

 سیاسی است. شناسایی و شناساندن علمی نظری و عملی عینی سیاسی میباشد.

و مراتب و منابع شناسایی  (Epistemology: )اپیستمولوژی : امکان، حدودمعرفت شناختی سیاسی )مبانی( 

نظری و عملی حقیقی و یقینی واقعی سیاسی را بررسی میکند.  (Anthology: )انتولوژی و شناساندن

معرفتنگری و معرتگرایی سیاسی بمنظور ترسیم و تحقق سیاست معرفتی است. در قبال و در مقابل ظن 

ظاهری یا پنداری تکساحتی تفلسف سیاسی میباشد. در مقابله متقابل با توهم تنازعی کاذب یعنی دروغین 

سلطه گری سیاسی است. به تعبیری معرفتشناسی علمی سیاسی از جمله فلسفی  لطه()سفسطه و مغا سوفیسم

.پرسه امکان شناسایی و 1سیاسی میباشد. فراهم آمده؛  )اپیستمولوژی( سیاسی فراگیر: یک.شناختشناسی

.پرسه حدود حقیقی، یقینی و واقعی 2شناساندن نظری و عملی هستی، چیستی و چگونگی سیاسی، است. 

ست. سیاسی ا )انتولوژی( یاسی یا شناخت حقیقی، ماهوی و واقعی سیاسی میباشد. دو.شناختشناخت س
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شناخت مبادی ارزشی، مبانی بینشی و مظاهر کنشی و روشی یا  )مراتب یا وجوه( .پرسه موارد3فراهم آمده؛ 

 )نگرش( انی)داشته های(فطری؛ الف.شناخت عقلی بره .منابع شناخت؛ یک.درونی4رفتاری سیاسی، میباشد. 

و ب.شناخت قلبی شهودی)گرایش(هستی و هستی شناسی سیاسی، است. دو.منبع باالیی)داده های(نقلی، 

تفلسف( و در ) سمعی، مکتبی بویژه وحیانی چیستی شناسی یقینی، در قبال شناخت ظنی پنداری تکساحتی

 ربی و عرفیسی، استقرایی، تجح )یافته های( )سوفیسم( میباشد. سه.منبع بیرونی مقابل شناخت توهمی کاذب

است. روشنشاسی و پدیده شناسی علمی سیاسی به تناسب این معرفت شناسی  )تاریخی، جامعه و جهان(

ر دانش سیاسی و روش شناسی و منبع شناسی ددر مفهوم بترتیبی که در پدیده شناسی  علمی سیاسی است.

 اسی، بدانها پرداخته ایم. روش شناسی فلسفه سیاسی و نیز منبع شناسی فلسفی سی مبحث

)ریطوریقا: خطابه(، سخنورزی و سخنرانی بمنظو متقاعد ساختن     سیاست را سخن    ،در یونان باستان، نخست  

ضع خویش تلقی        ساقط کردن مخالفین از موا ست را جدل بمنظور  سیا مخاطبین و مردم میخواندند. تدریجا 

ر را منبع و معیار همه چیر خواند. گورگیاس )پروتاگوراس و گورگیاس( که بشـــ می نمودند. ســـوفیســـتها

شد قابل         »میگفت:  شناخت با شناخت نیست و اگر قابل  شد قابل  در خارج)از ذهن ما(چیزی نیست و اگر با

ست      ساندن نی سفه، ج   «)شنا ستون، فردریک، تاریخ فل (. یا 132، ص1، ترجمه جالل الدین مجتبوی، ج1کاپل

شخیص نمی دهی    ست و هیچ چیز ت ست. به ا    هیچ چیز نی ست ا شخیص دادیم در  ویمولتقاد عم. یا هر چه ت

 :مثنوی معنویدر 

 او شقی است ،هر گوید: جمله باطل  احمقی است ندهر که گوید: جمله حق ا

سطه و مغالطه و بازیچه بمنظور تحمیق توده و جلب آرای و          سف ست را  سیا صورت  ستا و در هر  در این را

ر د در مقابل و مقابله با اینها و این جریان ســوء ولی با کمال تاســف غالبببازی گرفتن آنها تعبیر مینمودند. 

صر همانند امرزوه  سقراط معرفت را به تعبیر ع ساله   افالطون ،  صادق موجه »؛ تیتئوسدر ر  True«)باور 

Justified belief)  ــیاســـت و حکومت را )حاکمیت(به همراه امر معقول ــاس سـ  می خواند. بر این اسـ

در جهت سعادت جامعه اعالم کرد. آنرا فلسفه بمعنای دانش راستین در قبال تفلسف شبه      حکمت و هدایت 

شوکران           ضد علم توهمی تنازعی خواند. در این مقابله نیز جام  سم  سوفی ساحتی و در مقابل  علم ظنی تک

 ()نظریه علمی یعنی تئوری با کتاب جمهوریت: حکمت حاکم نوشــید و جان داد. در ادامه افالطون حکمت

)نظریه عملی یعنی دکترین در کتاب نوامیس( آن را نگاشــت. ارســطو، منطق)روشــناســی با رســاله  و قانون
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ارغنون یا ارگانون یعنی ابزار(، دانش)جامعه سیاسی در کتاب سیاست(و اخالق)رفتارشناسی در کتاب اخالق 

شعر، جدل و    صنایع برهان، خطابه،  سطه را مطرح     نیکوماخوس(تدوین نمود. وی در تألیف منطق  سف حتی 

ــیل داد. حکمای             ــاخت. منطق و برهان، مورد اقبال فارابی قرار گرفت و در منطقیات خود آنها را تفصـ سـ

سی خود را در مبحث خطابه بمثابه ابزار افکار          سیا سایل  صیر برخی از اهم م سینا تا خواجه ن سالمی از ابن  ا

سی می آوردند            سیا شاورت  سی و نیز م سیا صیر(.    )همانند مب سازی  ساس اقتباس خواجه ن حث خطابه ا

ناساندن دانسته و قابل شو توجه دادن سقراط: معرفت سیاست را فطری قابل شناسایی با تذکر یعنی یادآوری 

ــینی آمده اســت.   با تعلیم و تعلم یعنی یاد دهی نمی داند. چیزی که در فلســفه کانت تحت عنوان علوم پیش

طون اهلل اخرجکم من ب)»فی است. چیزی در آن نگاشته نمی باشد    ذهن ما مصقول یعنی صفحه صیفلی و صا    

ــیئا ــتر پیش نمی آید. فارابی: ذهن و بلکه فطرت و حتی 78؛ 16نحل/«: امهاتکم ال تعلمون ش (.  وی نیز بیش

شته های ذاتی درونی بوده         صلخیزی دارای دا سان زمین حا سته که ب سان را عقل، عاقل و معقول بالقوه دان ان

ند داده های معرفتی )حدود کلی( بذر وحی و بســـان عوامل آب، هوا و گرمایش )انرژی یا نیروی ولی نیازم

محرکه(، یافته ها یا اطالعات حسی، استقرایی، تجربی و عرفی بوده با بالفعل، بارور و بهره ور گردد. یا بسان 

رت نارس مانده یا ترش خمیر بوده که نیازمند خمیرمایه می باشـــد که ور آمده و برســـد و در غیر اینصـــو

ست. ولی نکته دقیق این بوده که   میگردد. کما اینکه نیازمند ورز نمایی، تنور و آتش برای پرداختن و پختن ا

همین صاف ما بدون معلومات پیشینی ذهن ما، بسان صفحه نقاشی یا خطاطی مدرج بوده به اصطالح بسان         

ش     سک رایانه امروزین، فرمت بندی کلی  ست     صفحه هارد دی سازنده ا صلی  علم آدم االسماء  )»ده کارخانه ا

ــواها، فالهمها فجورها و تقویها)»(. مثبت و منفی ها را تمیز میدهد 31؛ 2بقره/«: کلها ذهن ما «(. نفس و ما س

سان عدم           صول علمی علمی ب صل علیت، ا سان ا صول اولیه نظری ب سازند با ا همانگونه که فارابی مطرح می

ین و اصول عملی بسان حسن و قبح ها مثل زیبایی امنیت و عدالت و زشتی نا امنی و     اجتماع و ارتفاع نقیض 

ست.  نه اینکه معرفت فراموش           شده ا صطالح جدولبندی )ماتریس(  شبکه بندی و با ستم، فرمت بندی و 

شته های اصول                 سان کانت. شبکه دا شته باشیم ب سان سقراط، نه اینکه معرفت پیشینی دا شته باشیم ب شده دا

شهودی،  ا ولیه نظری، علمی و عملی حقیقی بالقوه ذهن ما یعنی مبادی ذاتی و فطری و عقلی برهانی و قلبی 

بسان چشم و بینایی با کسب داده های حدود کلی و احکام تفصیلی یقینی شرعی بسان نور و روشنایی و با         
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سان نمودهای بیرونی، علم   مدنی یافته و عالم و معلوم  یافته ها و اطالعات و آگاهی هایی حسی و تجربی، ب

س  تا حالت اولیه معرفت، معرفتی و معرفتنشاسی سیاسی       میشود. در هر صورت این جریان   یاسی  در فلسفه 

ر.ک.: ) روالز و والزر تداوم می یابد. تا پیشــا آنارشــی معرفتی نســبی گرای مطلق پســت مدرنیســتی جاری 

مثال احتی بدبینانه کشیده و به ال ادریگری می انجامد.   سیاست پست مدرن(، که به نیهیلیسم همه چی پندار    

س  در کتاب علیه روش خویش «هیچ چیز محال نیست »یا « امکان دارد زیچی هر»پل فایرابندی با طرح؛  ت. ا

شان           شرح نهج البالغه ای شی از ترجمه و  شناخت در قرآن عالمه جعفری، که بخ ستاد مطهری و  شناخت ا

ــیاســت را فطری عقلی درونی و نیز بوید. بدینســان بوده، در این زمینه مفیدن فاضــی ه اژافالطون: معرفت س

شد وی   باالیی می بیند.  شارت  سطو:     چنانکه بارها ا سروش غیبی در معبد دلفی یاد میکند. ار ضه  بارها از افا

سبب گفته            سا به همین  ستقرایی میداند. چه ب سی تا ا ست را تجربی و عرفی بیرونی و حتی ح سیا معرفت 

سمان بزمین آورد. در گفتمان قرآنی: اوال.یک.       ش  ست را از آ سیا سطو  سماء کلها »ده ار ؛ 2بقره/«)عَلَّمَ آدم اال

ست      »(؛ 31 شده ا سامی به آدم تعلیم داده  سامی کلی یا کلیات ا صل     «. ا سان فطری ا سان و ان یعنی فطرت ان

اهلل اخرجکم من بطون »د. دو.ضــرورت و زیبایی و همان بایســتگی و شــایســتگی اینها را میداند. و میخواه 

«.  خدا شما را از شکم مادرانتان خارج نموده و چیزش نمی دانستید   »(؛ 78؛ 16نحل/«)امهاتکم ال تعلمون شیئا 

نفس در حالت اعتدال، ضـد ارزش ها و  »(؛ 7؛ 21شـمس/ «)نفس و ما سـوِاها فالهمها فجورها و تقویها »سـه. 

شده درک میکند    شها را که بدو الهام  شهودی     د«. ارز سینوی و قلبی  ضلی فارابی، عقلی برهانی  ر گفتمان فا

سهروردی، تقریبی خواجه نصیر تا متعالی صدرایی، امام خمینی و عالمه جعفری: نفس انسان: صیقلی یعنی       

شده           سازنده، فرمت بندی  سان هاردیسکها رایانه کارخانه  شده( بوده و ب ست. اما ُمدَرِّج)درجه بندی  صاف ا

صلی ا    سان را         سازنده ا شاکله معرفتی ان شبکه مبادی فطری عقلی و قلبی   شد. اینها  سان یعنی خدا می با ن

تشکیل میدهند. همینها همان اصول اولیه عقلی  سه گانه نظری، علمی و عملی در اندیشه اهل مدنی فاضلی      

ادی و اما چون این مبدر گفتمان فارابی میباشـند. اینها سـقراطوار نیاز به تذکر یعنی توجه و یاد آوری دارند.   

خود نیازمند تبیین و تفصــیلند. وحی و شــریعت چیســتی یعنی حدود کلی آنها را  ،شــبکه آنها اجمالی بوده

بت آنها را بر نمایاند. در این مرت«( تفصــیل کل شــیء)» نموده و احکام تفصــیلی«( تبیان لکل شــ )» تبیین

اهبردی بمنظور هدایت صــراط مســتقیم میباشــد.  افالطونوار نیاز به وحی و شــریعت بمثابه طرح هادی و ر
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تطبیق عینی و تحقق عملی اینها نیازمند حس، اســـتقراء، تجربه و عرف اجتماعی، جهانی و تاریخی اســـت. 

ــالم: جامع مراتب                   ــطو وار، تجربه بکار میآید. دیانت مدنی توحیدی کامل جهانی جاویدان اسـ  اینجا: ارسـ

نابع       ماهیت و واقعیت(، م های   )فطر )حقیت،  ــیوه  یا عرف( و شـ )برهانی و   ی عقلی و دل، وحی و عین 

ضایای نظری             ست. در دروان جدید هیوم ق سه گانه ا ستقرایی و تجربی(  سیری و ا شهودی، تحلیلی و تف

ساینس(می خواند.                سی)پلتیکال  سیا ست بود را دانش  ست و نی ست یا ا ست و نی صورت ه سی را که ب سیا

صورت باید و ن    ضایای عملی را که ب شهای     ق سی)پلتیکال نالج(می خواند)ر.ک.: کاو سیا باید بوده را معرفت 

عقل عملی، اثر حائری یزدی(. پس از آن اگوســت کنت فرانســوی در کتاب جامعه شــناســی و آنگاه در    

سفی                 ساطیری، فل سی ا سیا سه گانه دینی  ستی خود، با طرح قانون مراحل  سی پوزیتیوی سیا سفه(  کتاب)فل

سی      سی یونانی و علمی  ستی جدید)که در تقویم تاریخی علمی خود ابن    سیا سی تجربی اثباتی یا پوزیتیوی ا

سینا و خواجه نصیر را پایه گذار علوم تجربی معرفی کرد(، معرفت سیاسی را غیر منطقی، غیر علمی، جعلی     

شد:   شد    »و حتی خرافی خوانده و در گزاره ای متناقض مدعی  ست باید و نباید، نباید با سیا تیب تربدین«. در 

سی آنهم              سیا سی  شنا صل اخراج کرده و به چگونگی  سی خارج و در ا سیا سی را از حوزه علم  سیا معرفت 

سی)ویلیام کونولی                     سیا سی  شنا شانه  سی، ن سیا سی  شنا سنده نمود. که بعدها به رفتار سی ب سیا سی  شنا نمود

سپس با تحول زبان کا           شتاین اول( ختم گردید.  سی)وینگن سیا سی  شنا شتاین  وی)وینگامریکایی( و زبان  ن

دوم(، این جریان از اگزیســتانســیالیســم کی کگاردی، پدیدارشــناســی هوســرلی، معنا کاوی هایدگری و نیز 

سی            شنا ستی به نفی معرفت  ست مدرنی سم پ سم، گفتمان)دیکورس(مورد نقادی قرار گرفت. نیهیلی هرمنوتی

سی، و در نتیجه          شنا شکنی معرفت  شالوده  ستی پرداخته و حتی مدعی  سی و پدید   مدرنی شنا ه نفی روش 

شناسی مدرنیسم گردیده است. تا امروزه که خود به نیهیلیسم یعنی پوچگرایی فرای هیچ پندار نیچه ای بلکه  

به پلورالیســم معرفتی، روشــی و علمی ســیاســی همه چی انگار پســت مدرنیســم بدبینانه)پســی میســتی( تا 

درنیته(. قوه خیال یا فاهمه که جایگاه برجسته فرامدرنیسم خوس باورانه کشیده است)ر.ک.: سیاست پست م   

 ای در فلسفه سیاسی فارابی تا مالصدرا داشته، منبع معرفتشناسی سیاسی و معرفتپذیری سیاسی است. 

 برامد
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 سیاسیعلمی بینش 

 جمع بندی

 سیاست معرفتی

سی      بدینترتیب  سیا سی  شنا ست. همچنین بینش     معرفت  سی ا سیا انش د : جهان بینی علمی، علم و علوم 

میباشد. مراد امکان، حدود، مراتب و منابع فطری عقلی و قلبی، وحیانی و تجربی عرفی شناخت سیاسی اند.     

ست               سیا ستی چگونگی  ستی و چی ساندن نظری و عملی حقیقی، یقینی و واقعی ه شنا سایی و  شنا منظور 

ه تعبیر )ب جب گرایشاست. منبع علمی: منشاء شناخت و نگرش علمی نظری سیاست میباشد. کما اینکه مو       

شناخت           ست. در قبال و مقابل  سی ا سیا سی و موجد عمل  سیا فارابی: نزوع( و مبداء اراده عملی بمثابه امر 

 ظنی تفلسفی سیاسی و شناخت توهمی سوفیستی سیاسی است. 

 غرر حکم(«)المعرفة نور القلب»

 خودآزمایی: پرسش و پاسخ های درسی دانشجویی

 ایربا سی سیاس معرفتگراییمبانی نسبت  و رابطه.2 میباشد؟ چه )و چگونه(سیاست  معرفتشناسی.مبانی 1

چه  مسایل سیاسی با اهمی سیاس معرفتگراییمبانی نسبت  ورابطه .3 است؟ چه )و چگونه( مبانی سیاسی

 ؟میباشد )و چگونه(
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 سوم مبنای

 «سیاست» و« ارزش»

 «ارزش سیاسی»
(Political Values) 

 (8؛ 63منافقون/«)ؤمین  لکن المنافقین ال یعلمونللرسوله و للمهلل العزه و »

 چکیده

 سیاست شناختیارزش

ت و زشتی زشنیستی: ارزش نیست. یبایی میباشد. ز ارزش: زیبا و است. هستی: ارزش میباشد.ارزش: هستی 

د زیست حتی بدوی تا چه رس غیر و ضد ارزش است. غیر و ضد ارزش: نیستی میباشد.بوده و بشمار میآید. 

به زندگی بشری مدنی ارزش است. بهزیست و زندگانی مدنی انسانی دو ساحتی مادی و معنوی، ارزش 

میباشد. امنیت، نظم و نظام، عدالت، آزادی کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی، کمال، پیشرفت مدنی، 

چون وجوه وجود یا تجلیات هستی  خودشکوفایی و سعادت مدنی تا کرامت انسانی مدنی ارزش مدنیند.

اجتماعی و سیاسی اند. ارزش تدبیر و تالش باصطالح ارزش سرمایه گذاری و هزینه کردن بمنظور تبیین 

علمی و فلسفی، ترسیم عملیاتی، ترویج عمومی و تحقق عینی را دارند. الف.توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین 

افزایش سن امید بزندگانی اعم از طول عمر و بهداشت و سالمت آسایش بدنی همگانی، ارزش است. از جمله 

ازرش میباشد. چنانکه ارتقای کیفیت زندگانی ارزش است. ب.توأمان توسعه و تعادل سیاسی ارزش میباشد. 

در جهت ج.تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی، ارزش است. حتی ثروت، قدرت 

زار و در جهت سعادت حقیقی و یقینی واقعی بوده، خیر و فضیلت و ارزشند. در غیر و شهرت مدنی اگر اب

اینصورت خیر. اینها برای خود، غیر ارزشند. بلکه ضد ارزشند. بویژه در صورتی که ثروت طلبی، سلطه طلبی 

دا: خو شهرت طلبی ابزار و در جهت رذیلت و پندار توسعه تکساحتی و توهم تنازعی یعنی شقاوت باشد. 

عزیز یعنی ارزش حقیقی و حقیقت ارزش بوده و بنیاد و غایت هر ارزشی است. بایسته بوده باشد. ارزش 

بدینسان نظام ارزشی و ارزشهای ذاتی و فطری عقلی و قلبی حقیقی انسانی و شرعی مدنی شایسته است. 

و  یبسان استخوانبند د.یقینی، شبکه زیرساختی و درونسازه شاکله جامعه و نظام مدنی را تشکیل میدهن

   اسکلت فوالدین یا بتونی سازه کارامدی، پیشرفت تا ساختمان سعادت مدنی را فراهم میسازند. 

  پیشدرامد
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 ارزشنگری و ارزشگرایی سیاسی

در شتراوس ابه تعبیر  میباشد؟ خاستگاه، جایگاه و نقش ارزشهای مدنی:چگونه  سیاست یختشنامبانی ارزش

هم چیزهایی است که ترجیح داده می شوند و هم اصولی که « ارزش ها»: چیست؟فلسفه سیاسی کتاب 

(. ارزش تدبیر و تالش و هزینه 14فلسفه سیاسی چیست؟، ص«)براساس آن یک امر ترجیح داده می شود

سفه فلدر مقدمه کتاب مجموعه مقاالت تحت عنوان  آنتونی کوئینتن کردن بمنظور تحصیل آنها را دارد.

کلی ترین مفاهیم ایدئولوژی از آنِ عمده ترین ارزشهای سیاسی ای هستند که »ویراسته وی:  سیاسی

اهداف کما بیش مشترک و مورد قبول همه حکومتها را تشکیل میدهند: یعنی آزادی، عدالت، امنیت، رفاه 

در »نیز:  یاسینظریه های نظام سدر  تی بلومبه تعبیر ویلیام (. 16فلسفه سیاسی، ص«)و احیانا دموکراسی

ارزش ها گفته اند: مفروض های متافیزکی، شناخت شناسی و اخالقی اند که حدود و گزینش تعریف 

چهارچوب مرجع و شکل چشم انداز سیاسی مورد پژوهش در تمامی الگوهای علمی ما را تعیین می 

نیستی، ارزش  هستی، ارزش است. چرا که ارزش، هستی میباشد.(. 6نظریه های نظام سیاسی، ص«)کنند

نیست. غیر و ضد ارزش میباشد. غیر  و ضد ارزش، نیستی است. ضد ارزش میباشد. ارزششناسی، هستی 

شناسی میباشد. همان مبادی بایسته سیاسی اند. چنانکه امنیت، نظام، آزادی، عدالت، امانت و همانند اینها 

ای سیاسی ست. حدود شایسته بایسته هارزشند. مبانی ارزشنشناسی سیاست: هستی شناسی سیاست و سیاسی ا

 اند. 

مبادی اشارت نمودیم ورای پدید های طبیعی، پدیده های عملی و مدنی دو  در نتیجه همانگونه که در مبحث

غیر یا شبه و ضد دارند. بسان عدالت که ستم گری و ستم پذیری، ضد و غیر آنند. یا آزادی و اقتدار دولت 

یا ضعف دولت، ضد و غیر آنند. زبان سیاسی نیز بدین سبب بدین ترتیب )زورگویی( دولت  که سلطه گری

بوده یعنی سه وجهی است. امرزوه زبان دو وجهی طبیعی در حوزه سیاسی سیطره دارد. این مانع فهم یقینی 

و مخل تفاهم درست و دقیق از متشابهات ظنی جدل خیز تفلسف سیاسی و توهمی تنازع انگیز سوفیسم 

مروزه نیز نیازمند باز آوری منطق سیاسی و زبان سیاسی در قبال نسبیت مطلقه مدرنیسم سیاسی سیاسی است. ا

و در مقابله نیهیلیسم همی پندار پست مدرنیسم سیاسی می باشیم. همانگونه که ارسطو در زمانه خود، ارغنون 

 را تألیف کرده است.
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و غایی اند. اینها مبادیند. مبادی ارزشییند.  ارزش ها، بنیادینارزشهای بنیادین و غایی:  - مبادی ارزشی

ارزشهای بنیادین و غاییند. مثال حکمت، شجاعت، عفت و عدالت یا امنیت هم از آغاز و بمثابه بنیاد و در 

ایمان ) سطح اولیه و مقدماتی)امنیت ظاهری و اعتدال( نیاز بوده هم در فرایند پیشرفت و در سطح میانی نیازند

 مطلوب غایی بوده و در نهایت و در سطح عالی و متعالی)امان و عدل( مورد نیازند.   باطنی و تعادل(.

 برامد

 سیاست ارزشی

 جمع بندی

 ارزشداری و ارزشمداری سیاسی

: مبادی بنیادین و غایی ذاتی یعنی تکوینی بویژه فطری عقلی و قلبی تا ارزش شناختی سیاست مبانییک(

سیاستند. محکمات سیاست میباشند. شبکه شاکله شکل سیاستند. اصل  حدود شرعی احکام و اشکال عرفی

ضروریات و زیبایی های سیاست و سیاسی بسان امنیت، نظم و نظام، عدالت، امانت و بایستگی ها و شایستگی 

 های بسان این و حدود شرعی آنها است. بایسته ها و شایسته سیاستند.

غایی مدنی اند. اول.امنیت مدنی: ارشی مقدماتی است. : ارزشهای بنیادین و ارزش شناسی سیاسیدو(

دوم.پیشرفت مدنی: ارزش محوری میباشد. اعم از؛ الف.توسعه اقتصادی کمی و کیفی، سخت، نیمه سخت و 

)افزایش سن امید بزندگی(، تا ارتقای کیفیت  نرم افزاری، تامین آسایش جسمانی بدنی است. از سالمت

وسعه و اعتدال، تعادل و عدالت مدنی، آزادی مدنی و کارامدی؛ بهره وری و ت توأمانزندگانی میباشد. ب.

اثربخشی مدنی است. ج.در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش اجتماعی و 

سیاسی میباشد. سوم.غایت و ارزش غایی: سعادت مدنی است. تا کرامت انسانی میباشند. به تعبیری دیگری؛ 

اجتماعی، حضور و مشارکت عمومی و کارامدی و اقتدار قانونی، مردمی و موثر و عرت ملی است. عدالت 

در اینجا چیستی شناسی این هستی ها مورد نظر میباشد. هر چه غیر از اینها بوده، مقدمات، اجزاء، لوازم، ابزار،  

مچون قدرت و مقام، ثروت و اینها بوده در نتیجه بدان سبب و نسبت ارزش بوده و ارزشمندند. هو بسان 

 لذت، شهرت یا اعتبار. در غیر اینصورت با بی ارزش بوده یا ضد ارزشند.

 (16؛ 34سباء/«)هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید»

 خودآزمایی: پرسش و پاسخ های درسی دانشجویی
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 است؟ چه )و چگونه(شناختی سیاست  ارزش.مبانی 1

 چه )و چگونه( میباشد؟ یاسی با سایر مبانی سیاسیرابطه و نسبت ارزش شناسی س.2

 چه )و چگونه( است؟رابطه و نسبت ارزش شناسی سیاسی با اهم مسایل سیاسی .3

 

 چهارممبنای 

 هستی شناسی سیاسی

 «سیاست»و  « هستی»
 چکیده

 «هستی سیاسی»

 (Political being)12 

 دارد. چیستی و چگونگی پدیده میباشد. اصالتیا مبادی است. مرتبت بنیادین و زیبا و زیبایی  هستی: ارزش

بسان نور که همه چیز با آن دیده شده اما خود دیده نمی شد. در اصل اول آن دیده شده اما قابل اشارت نمی 

بسان همان نور: شدت و ضعف دارد. اما همه پدیده های، وجود  ، اشتراکی و اشتدادی است.باشد. تشکیکی

. هستینگری عقلی برهانی سیاسی و هستگرایی قلبی شهودی سیاسی: عبیری هستی دارندیعنی هستند، به ت

اصالت هستی سیاسی است. هستی سیاسی: اصل و ارزش و زیبا و جهانشمول  جاویدانند ماهیت سیاسی: 

 ضمتشابه و اعتباری بوده و در نتیجه اعم از یقینی یا ظنی یا توهمیند. مظاهر و سازکارهای سیاسی:  عوار

کمی  کیفی و ابزار متغیر بتناسب مقتضیات زمانی، مکانی و موضوعیند. اصالت با اصل ضرورت و بایستگی 

و بلکه زیبایی و شایستگی از فطرت انسانی مدنی تا کمال مدنی انسان است. اصالت ذاتی یعنی تکوینی، 

 نی و جامعه مدنی است. اصالتفطری عقلی و قلبی، شرعی و عرفی میباشد. از مبداء تا غایت مدنی، انسان مد

امنیت، نظم و نظام، عدالت و آزادی میباشد. اصالت عدالت، سعادت، مشروعیت، آزادی، حاکمیت، امامت و 

                                                           
12.Being:  :دی و نمودیبو»بودن بمعنای هستی است. غیر از بودشناسی که به معنای ماهیت در قیاس با نمودشناسی میباشد. به تعبیری ناصر خسرو »

: بیشتر واقعیت یعنی چگونگی Realityاست. بودشناسی هایدگری، یا دازاین وجود فی غیره و بلکه همان مقوله عارضه اضافه در منطق و فلسفه است. 

: بیشتر موجود یعنی پدیده است. اعم از وجود یا هستی بمعنای حقیقت، ماهیت یا چیستی و واقعیت یعنی چگونگی Existوارض نه گانه میباشد. یا ع

 میباشد.
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والیت فقیه است. اصالت کارامدی، پیشرفت مدنی، خودشکوفایی مدنی تا کرامت انسانی مدنی است. اصل 

 ا، متشابه و متحول است. واقعیت اینها، متعدد و متغیرند.موضوعیت و ضرورت اینها واحد و ثابتند ماهیت اینه

و نظام مدنی، حاکمیت و حکومت و دولت و نیز  مدنی، جامعه مدنی ، انسانهستی و آفرینش نظام جهان

  فراگیر اینها میباشد.فراهم آمده و تا جهان مدنی، مدنی ریاست و سیاست 

 پیشدرامد

 سیاست وی سیاسی شناختیهست
است. هستی «هستی شناسی»فلسفه: باعتبار غالب؛ میباشد؟  چه )و چگونه( سیاستشناختی یتس*مبانی ه

شناسی چیستی و چگونگی میباشد. به تعبیری هستی شناسی چیستی شناسی و چگونگی شناسی است. اما 

حکمت متعالی صدرایی را به سبب اصالت هستی، نماد فلسفه هستی شناسی به به تفسیر هانری کربنی از 

سفه هایدگری؛ بودشناسی تلقی و تعبیر کرد. برین اساس و در این راستا، فلسفه و حکمت تحول گرایی فل

تعبیر ساخت. که در آن؛ بودن هستی و هست بودن، « شدن»انقالبی امام خمینی را می توان فلسفه )صیرورت( 

ابی و هستی ی عین شدن هستی بوده و هست شدن است. از هستی بخشی و هستی سازی تا هستی پذیری

میباشد. از جمله سیاست هستی است. که سیر و صیرورت هستی مدنی میباشد. و هستی سیاسی که صورت 

و ساختار هستی عمومی انسانی و اجتماعی بوده و محسوب میگردد. در نتیجه شدشناسی سیاسی بوده یا 

ر مقابل گاه دالف.است. هستی و هستی شناسی: از مطلق هستی تا هستی مطلق شدنشناسی مدنی میباشد. 

گاه در قبال ب.نیستی میباشد. مراد نظام جهان هستی و آفرینش و از جمله انسان و جهان مدنی میباشد. 

آنرا  برخی نیزج.است.  این همان مبادی سیاست و علل  سیاسی یا اسباب مدنی اند.  )و چگونگی( چیستی

مایند. مورد نمی یعنی مراتب و منابع شناخت هستی، چیستی و چگونگی تلقی  )انتولوژی( بمعنای شناخت

 اول و سوم، پیشتر در پدیده شناسی و معرفت شناسی سیاسی اشاره شده است. 

 :بوستاندر  سعدیبه تعبیر 

 بر عارفان جز خدا هیچ نیست  ه عقل جز پیچ بر پیچ نیستب

 اهل قیاس ولی خرده گیرند  توان گفتن این با حقایق شناس

 بنی آدم و دام ودد کیستند؟  که پس آسمان و زمین چیستند؟

 بگویم گر آید جوابت پسند  پسندیده پرسیدی ای هوشمند

 پری و آدمی زاد و دیو و ملک  نه هامون و دریا و کوه و فلک
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 که با هستیش نام هستی برند  همه هرچه هستند ازان کمترند

 بلندست خورشید تابان به اوج  عظیم است پیش تو دریا به موج

 که ارباب معنی به ملکی درند  ولی اهل صورت کجا پی برند

 گر هفت دریاست یک قطره نیست و  که گر آفتاب است یک ذره نیست

 کشد جهان سر به جیب عدم در  چو سلطان عزت علم بر کشد

، تمام ستارگان شب پیدابسان خورشید که با طلوعش و در تشعشعات پرتو نورش و دمیدن روشنای روز، 

ناپدید میگردند. چرا که نور مستنیرشان، همه پرتو نور خورشید منیرست. همه روشنایی، گرمایش یا حرارت 

و حرکتشان و جاذبه و حتی حیات طبیعی در زمین و زمان، از او میباشد. همه روشنایی، گرمایش یا حرارت 

مدنی و معنوی انسانی از اوست. به تعبیر حکمای  زمانو حرکتشان و جاذبه و حتی حیات طبیعی در زمین و 

ملکوت مُلک )بزرگ مدنی بواسطه عقل فعال یا فرشته وحی و مدبر نوع انسان میباشد. بمثابه خورشید آسمان 

انا »زمین و منظومه شمسی مدنی است. هستی: هستی مطلق یعنی کامل)و غیب شهود یا ناآشکاره آشکاره( 

د تا مطلق هستی ولو ناقص انسانی و مدنی بسان روشنایی یک شمع یا چراغ بوده که بسان نور خورشی«(للهی

سیر هبوطی و گشت است. بر عکس از مطلق هستی بسان قطره باران از جمله هستی انسانی و اجتماعی تا 

ی بمثابه دریا  که سیر کمالی، بازگشت و صعودی و اعتال«(انا الیهی راجعونی»جهانی مدنی تا هستی مطلق)

هستی است. سیاست: تبیین علمی، ترسیم عمالتی، ترویج عمومی و تحقق عینی این سیر و سلوک مدنی 

 میباشد.

 برامد

 شدن سیاسی وهستیگرایی 

 الف.جمع بندی

 ؟ یاگونگیچیستی چ وچرایی  به ، ارزششناسی سیاسی و هستی شناسی سیاسیمعرفت شناسی سیاسی

 مراد .پرداخت نظام مدنیو  نظریه، نگاه در هستی و ارزش، جایگاه نقش گفتمان معرفت وخاستگاه 

نین نگرش همچ. استذاتی، فطری، شرعی و عرفی  معرفتنگری و معرفت گرایی تا هستینگری و هستیگرایی

 عی است.حقیقی و یقینی واق معرفت تا هستیمنظور عقلی برهانی و گرایش قلبی شهودی این چنین میباشد. 

 ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد واقعی نیست. معرفتنگری و گرایی تا هستینگری و گرایی

 ی، ارزشگرایی و هستیگرایگراییمعرفت فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است.

اشد. ظاهری میباست. معرفتگرایی تا هستی گرایی دو بعدی باطنی و  توحیدی  دو ساحتی مادی و معنوی
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ارزشی، بینشی و منشی درونی و کنشی و رفتاری بیرونی است. به تعابیری: الهی، متعادل، متعالی، مانند اینها 

قینی ی تفصیلی مکتب  مدنیاحکام با و کلی حدود در  معرفتنگری تا هستیگرایی بوده و محسوب میگردد.

 ت.اسباشد. مبنا، حدود و جهت بخشی مدنی مراد مکتب دینی مدنی توحیدی میمورد پذیرش عمومی است. 

 ب.نتیجه

ی مادیتگرایتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  تا هستیگرایی سیاسی: یمعرفتنگر

(Materialism( طبیعتگرایی ،)Naturalism( دوگانگیگرایی ،)Dualism سیاسی بوده که مبنا و موجب )

 تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند.کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی 

 ج.راهبرد جدید

مبنای معرفتگرایی سیاسی تا هستیگرایی سیاسی: تبیین نظری، تفسیر عملی و تطبیق عینی حدود کلی و احکام تفصیلی 

فلسفه سیاسی اند. در؛ یک.چالش کارامدسازی و  مبنا خداگرایی تا جامعه گرایی یقینی شرعی زیرساختی مسایل

چه فراتر کارامدی مدنی است. دو.راهبرد الگوسازی سیاست پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنی ارتقای هر 

، در گستره های فردیمیباشد. سه.چشم انداز خودشکوفایی و تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی است. 

ازی معطوف به تمدنس میباشد. نیفروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی، بین مللی تا جهاجمعی و اجتماعی 

راد حدود : تبیین حدود کلی و احکام تفصیلی معرفتی سیاسی میباشد. ممعرفتنگری تا هستیگرایی سیاسینوین است. 

و احکام ماهوی یقینی شرعی معرفت سیاسی است. بمثابه مبنای مبانی کالمی تا جامعه گرایی سیاسی میباشد. مبنای 

است. از عدالت سیاسی تا والیت فقیه میباشد. به تعبیری مبداء و غایت آنها نیز بوده و معرفتگرایی مسایل  سیاسی 

 نی میباشد.دپیشرفت منظام مدنی و  شو پای شپویزایش،  بشمار میآیند. موجب

 خودآزمایی: پرسش و پاسخ های درسی دانشجویی

 است؟ چه )و چگونه(.مبانی هستی شناختی سیاست 1

 چه )و چگونه( میباشد؟ مبانی سیاسی با سایرنسبت هستی شناسی سیاسی  و رابطه.2

 چه )و چگونه( است؟  مسایل سیاسی با اهمنسبت هستی شناسی سیاسی  و رابطه.3
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 مبنای پنجم

 «سیاست» و« کالم»

 «کالم سیاسی»
(Political Theology) 

 الف.توحید  سیاسی و ب.تشریع سیاسی

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 تسیاس یکالممبنای 

. غایت است تشریعی وتوحیدی سیاست مطرح میشود. مراد  مبانی کالمی سیاست یا مبنا در این مبحث

میباشد. کالم؛ علم و فن معارف یعنی جهان بینی، عقیده و بینش حتی توحید تشریع سیاسی و  توحید سیاسی

و بلکه خداگرایی سیاسی است. نسبت به جهان آفرین، جهان آفرینش، انسان تا جامعه و جهان انسانی و مدنی 

و  تمیباشد. توحید: مبنای مبانی و اصل اصول دینی و مذهبی از نبوت، معاد)غایت متعالی(، عدالت تا امام

کرامت انسانی مدنی است. یگانگی مبداء، نظام و غایت سیاسی است. سیاست توحیدی: سیاست یقینی دو 

ادی توهمی تنازعی م-ساحتی مادی و معنوی میباشد. در قبال سیاست غیر و ضد توحیدی ظنی تکساحتی

شریعت)قرآن  راست. تشریع سیاسی: فرای تبیین یعنی تعیین حدود کلی و احکام تفصیلی شرعی سیاست د

و سنت(، ترسیم سیاست دو بعدی باطنی و ظاهری در حدود کلی و با احکام تفصیلی شرعی میباشد. فراهم 

آمده ارزش، بینش و منش دورنی سیاسی است. فراگیر کنش و روش یا رفتار بیرونی سیاسی میباشد. در مقابل 

سیاست کالمی؛ توحیدی و تشریعی سیاست یک بعدی ظاهری است. سیاست متعادل و متعالی است. مراد 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی محور اصلیبدین سبب یک.میباشد. 

م سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظا تشریعی وسیاست توحیدی  است. منظور کالم سیاسیچگونگی مبانی 

حیدی و سیاست تو ؛اه و نقش گفتمان کالم سیاسی: خاستگاه، جایگمحورهای فرعیبدین مناسبت دو. .است

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد 2.در سایر مبانی و مسایل سیاسی است. 1میباشد.  تشریعی

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری 3الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

زی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در عقلیو قلبی انسانی مدنی، غری



115 

 

.تا چشم انداز تمدنسازی نوین 4فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 است.

 پیش درامد

 مرتبت چیستی شناسی سیاسی

مبانی کالمی سیاست؛ : »مبحث عنوان.1 چه )و چگونه( است؟ بحث محورو  موضوع، مسئله، (عنوانیک

: چرایی و چیستی )چگونگی( بینش توحیدی مسئله.2میباشد.  «سیاست توحیدی و تشریعی

سیاسی)خدانگری و خدگرایی سیاسی( و الف.سیاست توحیدی)یگانه نگری و یگانه گرایی( و ب.سیاست 

کالمی سیاسی؛ »یت : حقیقت و ماهیت واقعموضوع.3)شریعتگذاری و شریعتمداری( میباشد.  تشریعی

کالمی سیاسی؛ : هستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی محور.4است. « سیاست توحیدی و تشریعی

ت توحیدی کالمی سیاسی؛ سیاس»میباشد. به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش «سیاست توحیدی و تشریعی

.در اهم مسایل فلسفه 2. .مبانی انسانشناسی، غایت شناسی و جامعه شناختی سیاسی است1در؛ « و تشریعی

.سیاست فلسفی 4.فلسفه سیاسی است. بلکه در 3سیاسی از عدالت سیاسی تا والیت فقیه مدنی میباشد. حتی 

و کالمی توحیدی و تشریعی میباشد. بر عکس نیز خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفه سیاسی و اهم مبادی و 

یاسی سی در کالم سیاسی و همچنین سیاست کالمی سسایر مبانی پیشا و پسا کالمی و نیز مسایل فلسفه سیا

 است. منظور سیاست توحیدی و سیاست تشریعی مدنی میباشد.

ی فرعی: پرسشها   د؟نمیباش   چه« مبانی کالمی سیاست؛ سیاست توحیدی و تشریعی     »دو(پرسش اصلی:   

  چرا؟ چیست؟ چگونه؟

: بینش سیاسی است. باور سیاسی میباشد. حتی ایمان سیاسی است. منشاء نگرش نظری از           کالم سیاسی  سه( 

ــی از عدالت گرایی تا   ــیاس ــد. مبداء گرایش عملی کنش و رفتار س عدالت نگری تا والیت فقیه نگری میباش

ست. یوالیت فقیه گرایی است. جهانبینی حقیقی یقینی واقعی سیاسی میباشد. بینش ظنی تکساحتی تفلسفی ن      

بینش توهمی تنازعی سوفیستی نیز نمی باشد. فرای معرفت شناسی یعنی شناخت سیاسی، باصطالح معارف          

سته های عمل د رمورد جهان آفرین،              سته ها و نابای ست های نظری و بای ست و نی شتر ه ست. بی سی ا سیا

ست مدنی تا          سیا سانی و  سان مدنی تا جامعه و جهان ان ستی و آفرینش، ان کارامدی، کمال و  جهان نظام ه

سی             سیا ساس اخالق  سی و نیز ا سیا صغر یعنی حقوق  شریعت یا فقه ا شد. همراه و مبنای  کرامت مدنی میبا

سی و به تعبیر فارابی تا              سیا صطالح مکتب  سی با هم، فقه اکبر یا دین و با سیا سه گانه  شد. که این  می با

: فرهم شکیل میدهند. به تعبیری دین و مکتب نایینی: ملت سیاسی بمعنای دیانت سیاسی و آیین سیاسی را ت      

سته            سیاسی که بای سیاسی نیز تعبیر میشود. گاه ایدئولوژی  ست. عقیده یا اعتقاد  سه گانه ا آمده و فراگیر ین 



116 

 

ها و نابایسته های سیاسی بوده نیز خوانده شده است. ماهیت یعنی چیستی و چیستی شناسی سیاسی میباشد. 

سیا  سی             از طرفی ماهیت حقیقت  سیا ستی هستی  شد. چی سی میبا سیا ست. مبنای مبداء یا مبانی مبادی  سی ا

ست. حدود کلی و                   سی ا سیا شد. بینش ارزش  سی میبا سیا سی  شنا سیِ هستی  شنا ستی  ست. به تعبیری چی ا

احکام تفصــیلی ضــروریات تکوینی و فطری عقل و قلبی ســیاســی میباشــد. در طرف دیگر ماهیت واقعیت 

هر سیاسی میباشد. چیستی چگونگی سیاسی است. به تعبیری چیستی شناسیِ دانش           سیاسی است. مبانی مظا   

شد. بینش و حتی منش درونی کنش و روش یا رفتار           سی میبا سیا سازی  سی و فن چگونگی  شنا چگونگی 

صورتیکه بمثابه          شد. در  صیلی ماهوی یقینی وحیانی میبا ست. مبین حدود کلی و احکام تف سی بیرونی ا سیا

شور و میث  شته، مبنا و      من سند قرارداد دینی مدنی، مورد پذیرش عمومی واقع گ شترک و متن محتوایی  اق م

 حدود سیاست عرفی واقعی قرار میگیرد. و در آنها بازتاب و تجلی مییابد.

 الف.سیاست توحیدی
(Political Theism) 

 (211؛ 2بقره/«)فی الدنیا حسنه و فی االخره حسنه»

سیاست بر مبنا، در حدود و در جهت توحید میباشد. منظور توحید حقیقی است.  میباشند؟سیاست توحیدی چگونه 

یاسی بمعنای وحدت س سیاسی: توحیدمراد: سیاست توحید و سیاست توحیدی قدر متیقن و قدر مقدور میباشد. 

آن در  یگانگی حقیقت سیاسی و وحدتاول.بوده یعنی یگانگی  سیاسی است. توحید سیاسی به سه معنا میباشد. 

قیقت ح: »ریخ حکمادر تا شهرزوریبه نقل از  سهروردیعین کثرت تجلیات و مظاهر آن است. چنانکه به تعبیر 

ثر مبانی )تکمتعدد میشود به  )مظاهر و شاخص های آن(متکثر و  )ماهیت و مبانی آن(است که  )هستی(یک آفتاب 

خ تاری«)وزنها و شکافها، که شهر یکسیت و خانه های بسیار و راه های بیشمارتعدد مظاهر از دریچه ها و رو( 

(. چنانکه حقیقت امنیت یعنی اصل موضوعیت، ضرورت و حتی زیبایی آن، یکی است. همه کس، 466حکما، ص

شد. این از همه جا، در همه جوامع و همه زمانها امنیت خود را میخواهند. در پی تأمین آنند. واحد بوده و ثابت میبا

 مبادی ذاتی و فطری بوده و از محکمات مکتبی، دینی و مذهبی است. 

 وحده ال شریک له گویان  کفر و دین هر دو در رهش پویان

ماهیتش متشابه میباشد. یعنی یقینی یا غیر و ضد یقینی است. اعم از ظنی تکساحتی بوده یا توهمی تنازعی میباشد. 

ود کلی و احکام تفصیلی آنست. متکثر یعنی متنوع و متفاضل و متحول میباشد. شبکه ماهیت امنیت: مبانی اعم از حد

سلسله مراتبی طولی و عرضی است. تشکیکی، اشتراکی و اشتدادی میباشد. یعنی با ضعف و شدت است. متحول از 

یر و ت، چیزی غضعف بشدت میباشد. بسان نور و روشنایی است. مظاهر امنیت: متعدد و متغیرند. فراتر آیا عدال

فرای امنیت میباشد؟ مگر نه اینکه عدالت نوعی امنیت و وجهی و تجلیی از آنست. حداقل بدون حداقلی از امنیت، 

عدالت میسر نیست. و برعکس آیا عدالت، امنیت نیست؟ چه بسا عدالت نوعی امنیت بوده و حداقل امنیت آور است. 
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هم همین است. امنیت اعمال اراده میباشد. اعمال اراده امن و ایمن  تبعیض بیعدالتی تهدید امنیتی میباشد. آزادی

میباشد. تمامی پدیده ها، ارزشها و مسایل سیاسی که هستی بوده بنوعی قابل ارجاع به همدیگر و حتی بسان انرژیها 

تی از سقابل تبدیل بهمند. چون همه هستیند. هستی حقیقی، حقیقت هستی است. هر چه به حقیقت یعنی مبادی ه

جمله حقیقت سیاسی رسیده به وحدت و ثبات میرسیم. هرچه به مبانی چیستی ماهوی سیاسی رسیده به کثرت اعم 

از تنوع و تنفاضل و به تحول جوهری دست می یازیم. هرچه به مظاهر چگونگی واقعی سیاسی رسیده، به تعدد 

می و کیفی زمانی و مکانی کنشی و واکنشی )عارضی و عوارض نه گانه کمی و کیفی( و تغییر عارضی و ظاهری ک

یاست و سنظام و غایت مبنا، مبداء، یگانگی  دوممیرسیم. چنانکه در عبارت و تمثیل سهروردی تصریح گردیده اند. 

نظام سیاسی و دولت میباشد. به تبع، در گستره و در راستای  یگانگی مبداء، مبنا و نظام و غایت جهان هستی و 

مبداء تا معاد و بازگشت میباشد. بتناسب خاستگاه، جایگاه و نقش خلیفگی خدایی انسانی مدنی آفرینش است. از 

مختار یعنی ارادی و تدبیری است. به تناظر آن جامعه مدنی، به تبع آن نظام مدنی و جهان مدنی یعنی بهزیست مدنی 

ی یعنی ر عین کثرت که بمعنای تنوع و متنوعواحد یعنی یگانه است. این نیز د. به تعبیری مبداء، نظام و غایت میباشد

در عین دو و حقیقت  حقیقیتوحید سیاسی: یگانگی سوم.. گوناگونی، تفاضل و متفاضلی یعنی سلسله مراتبی میباشد

سیاست توحیدی:  است. ، دیانت و سیاست، و مانند اینهاباطنی و ظاهریابعاد  ،مادی و معنویساحات گونگی 

یاست بر مبنا و در س است.توحید سیاسی  وبر مبنای توحید  استمداری و سیاستپذیری()سیاستگذاری، سیسیاست 

حدود کلی کلی و با احکام تفصیلی یقینی توحیدی می باشد. سیاست دوساحتی مادی و معنوی است. الف.سیاست 

توسعه اقتصادی و تأمین آسایش همگانی، ب.سیاست توأمان توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی ملی، ج.در جهت 

ن آرامش مدنی میباشد. سیاست دو بعدی باطنی و ظاهری است. توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمی

سیاست ارزشی، بینشی و منشی درونی بوده و کنشی و رفتاری مدنی بیرونی میباشد. سیاست متعادل است. دارای 

تعادل بوده و تعادلبخش انسانی، اجتماعی و سیاسی میباشد. سیاست متعالی است. در جهت تعالی بخشی فرهنگی؛ 

ین چنین اتا مرز کرامتبخشی انسانی مدنی است.  اخالقی مدنی بوده و تعالیبخش اجتماعی و سیاسی میباشد.معنوی  

است سیاست مادی نیست. مادیت سی وسیاستی: سیاست یک بعدی و یک بعد سیاست نمی باشد. مادیت سیاسی 

تنازعی نیز  وحیدینمیباشد. سیاست غیر توحیدی تکساحتی نیست. که یکساحت سیاست است. سیاست ضد ت

نمیباشد. که ضد سیاست است. هر دو در حقیقت و در مبادی، سیاست نمیباشند. غیر و ضد توحید سیاسی و سیاست 

 میباشد. سیاست دو ساحتیاست.  سیاست توحیدیتوحیدی نمیباشد. که در ماهیت و در مبانی، سیاست نیستند. 

یاست سدر جهت بدنی همگانی میباشد. سایش تأمین آو مادی ساحت وسعه سیاست ت .استمعنوی  وسیاست مادی 

 وی سیاست باطن میباشد.سیاست دو بُعدی  معنوی و اخالقی و تضمن آرامش باطنی مدنی است. ساحت تعالی 

ی ی حقیقی ذاتی و فطری عقلی برهانی و قلبهای انسانی مدنی میباشد. سیاست ارزشارزشالف.سیاست است. ظاهری 

ینش و ب است. به تعبیری ارزشهای انسانی مدنی و مدنی انسانی سیاسی میباشد. ب.با سیاستشهودی مدنی انسانی 

میباشد.  و توحیدی سیاسی است. به عبارتی با بینش و منش سیاسی توحیدی درونی دینی توحیدی یقینی منش 



118 

 

تماعی فروملی، و اج یا با کنش و رفتار سیاسی بیرونی میباشد. فردی، جمعیسیاست کنش و رفتار بیرونی است. ج.

دلبخش دارای تعادل است. تعا میباشد. سیاست متعادلملی داخلی و خارجی تا فراملی امتی، بین مللی و جهانی است. 

میباشد. سیاست تعادل میان بخشی میانه سیاست توسعه اقتصادی و سیاست تعالی فرهنگی است. تعادل اجتماعی و 

لیبخش دارای تعالی است. تعا .می باشد سیاست متعالیمش مدنی میباشد. سیاسی میانه تأمین آسایش همگانی و آرا

میباشد. سیاست کارامدسازی مدنی است. ارتقای هر چه فراتر بهره وری و اثربخشی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

 همیباشد. سیاست پیشرفت مدنی است. الف.سیاست توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش همگانی است. بمثاب

سبب مادی، مقدماتی و ابزاری میباشد. ب.توأمان با توسعه و تعادل اجتماعی و ارتقای کارامدسازی ملی است. بمثابه 

سبب صوری ساختاری راهبردی میباشد. ج.در جهت سیاست توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین 

نین فاعلی و غایی الگوی پیشرفت مدنی است. این چ آرامش باطنی مدنی است. تا کرامت انسانی میباشد. بمثابه سبب

سیاستی توحیدی و تشریعی میباشد. برترین جایگزین کارامد بهینه و بسامان سیاست غیر و ضد تشریعی و توحیدی 

و یک بعدی  یامپریالیستی( ماد -تنازعی )داروینیستی  -هدونیستی( -است. مراد سیاست تکساحتی )فرویدیسمی 

ی امروزه سیاست مدرنیستی است. چه سیاست لیبرالیستی بوده یا سیاست سوسیالیست. میباشدو متدانی  ظاهری نامتعادل

نازعی توسعه ت-سیاست اشکال داری نارسایی و ناسازوای ذاتی و درونزادی مشکل آفرین تکساحتی باشد. جایگزینی

 فقر و غنای شدید و فزاینده و مادی و متدانی است. که مشکل آفرین افزون طلبی؛ استثمار و تبعیض و شکاف

فراگستر اقتصادی، سیطره جویی استکباری )هژمونی امپریالیستی( سیاسی و  خالء معنوی و اخالقی فرهنگی میباشد. 

ب مادی و بمثابه سب میباشد. توسعه فرهنگی و شهروندسازیمادی و متدانی؛ الف.سیاست همان شبه سیاست و ضد 

ر دمیباشد. بمثابه سبب صوری و ساختاری است. ج.یاسی و تولید نظم و سیطره در جهت توسعه سابزاری است. ب.

سعه و زیست توالگوی بمثابه سبب فاعلی و غایی  جهت توسعه اقتصادی و ابزاری و تولید ثروت تا لذت میباشد.

 مدنی است.تنازعی  -تکساحتی 

 (11؛ 21بلد/«)هدیناه النجدین»

 ب.سیاست تشریعی

 (Political Legislation) 

 (13؛ 42شوری/«)شرع لکم من الدین»

تشریع سیاسی: تبیین بمعنای تحدید یعنی تعیین حدود کلی و احکام  میباشند؟ چه )و چگونه(سیاست تشریعی 

 تفصیلی سیاست توحیدی بر اساس، در راستا و در جهت توحید سیاسی است. 
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ی تا ابدی حاکم بر نظام جهان هستی و آفرینش و انسانند. قوانین ازلی: همان سنت های تکوینی الهی پایدار از ازل

قوانین طبیعی: مراد قوانین فطری و فطریات عقلی و قلبی انسانی است. قوانین یزدانی همان حدود کلی و احکام 

 دتفصیلی الهی، وحیانی، شرعی و دینی میباشند. به تعبیری دین، جامع همه قوانین است. قوانین بشری)انسانی(: قواع

اختیاری؛ ارادی و تدبیری بشری و انسانی اند. تکوین: آفرینش ویژه بشری و ضرورت و ضروریات و زیبایی های 

ذاتی اجتناب ناپذیر و پر جاذبه زندگانی و بهزیست مدنی و سیاست مدنی تا تحصیل سعادت انسانی مدنی می باشد. 

ی اند. بسان همان ضرورت و زیبایی امنیت، نظم و مراد مبادی ارزشی و ارزش های بنیادین و غایی زندگانی سیاس

نظام، عدالت، امانت )پیمانداری اجتماعی( است. از جمله بایستگی و شایستگی خود سیاست، دولت، حاکمیت و 

حکومت و قدرت حتی اقتدار یا وحدت، کارامدی و پیشرفت میباشند. فطرت: درک درونی اصل ضرورت و 

حتی گرایش به ضرورت و زیبایی آنها بقدر ظرفیت انسانی می باشد. تشریع:  ضروریات تکوینی مدنی و نگرش و

یعنی احکام «(  تفصیل کل ش)»حدود کلی و اصلی و تفصیل «( تبیان لکل ش )»تبیین یعنی تحدید بمعنای تعیین 

ینش ب فرعی بینشی و منشی درونی سیاسی است. حدود کلی اصلی و احکام تفصیلی فرعی؛ چه معرفتی و معارف یا

بوده، چه اخالقی و منشی بشمار آمده و چه عملی و حقوقی یا فقه باشد. تدبیر: شاخصه های کنشی و روشی یا 

رفتاری سیاسی بیرونی و چگونگیسازی آنها می باشد. یا ترسیم سیاستهای عینی بر مبانی تشریعی در جهت تحقق 

مدنی است. این ها فراگیر معارف سیاسی، فقه  مبادی تکوینی و خودشکوفایی مدنی فطرت و فطری تا مرز سعادت

سیاسی و اخالق سیاسی بوده که هر مکتبی مدنی فراهم آمده تبیین و تفصیل آنها می باشد. به تعبیری دیگر تدبیر 

سیاسی با ترسیم سیاست ها یا سیاستگذاری تا سیاستمداری یا اعمال و تحقق سیاست ها، بر اساس این بینش سیاسی، 

با احکام این فقه سیاسی و در راستای همین اخالق سیاسی صورت پذیرند و صورت می پذیرند. بدین در حدود و 

ترتیب سیاست تشریعی: تدبیر سیاسی با بینش کالمی دینی و در حدود و با احکام تفصیلی شرعی و تشریعی می 

ای بینش سیاسی پذیری بر مبنباشد. تبیین مبادی فطری است. کارگذاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری و حتی سیاست

هت )در ج اخالق سیاسی متعالی توحیدی، در حدود حقوق سیاسی متعادل )دارای تعادل و تعادلبخش( دینی و با

مذهبی می باشد. تشریع، شرعیت، شریعت و مشروعیت سیاسی یک بسته اند. چنانکه سیاست  تعالی و تعالیبخش(

عنی اند. این دو دسته با هم پیوسته اند. تشریع: تبیین بمعنای تحدید یتشریعی، شرعی، شریعت و مشورع نیز همبسته 

تعیین حدود کلی و اصلی و تفصیل بمعنای احکام تفصیلی فرعی است. شریعت: نظام جامع حدود و احکام تشریعی 

است. شرعیت: مطابقت با شریعت می باشد. مشروعیت: عینیت مبادی سیاست با محکمات شریعت، عدم غیریت 

انی سیاست با حدود متشابهات یقینی شریعت و عدم ضدیت مظاهر سیاست با احکام فرعی تفصیلی شریعت است. مب
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اینچنین تشریع، شرعیت، شریعت و مشروعیتی؛ سیاسی میباشد. این چنین سیاستی؛ تشریعی، شرعی و مشروع است. 

 بدانسان که در مبحث مشروعیت سیاسی بدان خواهیم پرداخت.

 برامد

 (16؛ 5مائده/«)یهدیهم الی صراط مستقیم»

 الف.جمع بندی

 جهان بینی سیاسی

 تشریعی وجایگاه نقش گفتمان سیاست توحید  وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  به سیاسی کالم مبحث

 همچنین نگرش عقلی برهانی. استذاتی، فطری، شرعی و عرفی  توحیدمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه، نگاه در

قینی واقعی حقیقی و ی جهان بینی، بینش و عقیده توحید و تشریعمنظور و گرایش قلبی شهودی این چنین میباشد. 

، جمعی و فردی ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد واقعی نیست. سیاست توحیدی و تشریعی است.

ست. دو ا دو ساحتی مادی و معنوی  ی و تشریعیتوحیدسیاست  .اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است

بعدی باطنی و ظاهری میباشد. ارزشی، بینشی و منشی درونی و کنشی و رفتاری بیرونی است. به تعابیری: الهی، 

ی یا و سیاستمدار کارگذاری سیاسی اعم از؛ سیاستگذاری متعادل، متعالی، و بسان اینها بوده و محسوب میگردد.

ی مکتب تفصیلاحکام با و کلی حدود سیم و اعمال سیاست ها و حتی سیاستپذیری همگانی، عمومی و اکثری در تر

مراد مکتب دینی مدنی توحیدی میباشد. مبنا، حدود و جهت بخشی مورد پذیرش عمومی است. یقینی  مدنی

 است.کارگذاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری مدنی 

 ب.نتیجه

ی خودخواهی سیاست تکساحتی و تنازعتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  تشریعی:سیاست توحیدی و 

(Egoism( و هوشورزی ابزاری )Rationalism سیاسی بوده که مبنا و موجب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی )

 .ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند

 ج.راهبرد جدید
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لی : بروز و بر بنیان خداگرایی تا هستیگرایی سیاسی است. تبیین حدود کتشریعی کالم سیاسی؛ سیاست توحیدی و

و احکام تفصیلی می باشد. حدود و احکام ماهیت یقینی تشریعی توحیدی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی 

 باطنی و ظاهری زیرساختی انسانگرایی مدنی تا جامعه گرایی سیاسی میباشد. 

 دانشجوییهای سخ پرسش و پا: خودآزمایی

چه )و  سیاست توحیدی.3چه )و چگونه( می باشد؟  کالم سیاسی.2 )و چگونه( می باشند؟ چه مبانی کالمی سیاست.1

تشریع .6چه )و چگونه( میباشد؟  سیاست تشریعی.5چه )و چگونه( میباشد؟  توحید سیاسی.4چگونه( میباشد؟ 

 ربوبیت تشریعی و سیاست.8چه )و چگونه( میباشد؟  توحیدسیاست بر مدار .7چه )و چگونه( میباشد؟  سیاسی

 چه )و چگونه( میباشد؟
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 مبنای ششم

 «سیاست» و« انسان»

 «انسانشناسی سیاسی»
 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 انسان مدنی

 (4؛ 25تین، «)ثم رددناه اسفل السافلین لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم»

مطرح میشود. منظور انسان حقیقی و یقینی واقعی است.  انسان شناختی سیاسیمبانی  یا مبنا این مبحثدر 

حقیقت و ماهیت انسان واقعی میباشد. انسان فطری خردورز، مدنی و  مختار سعادتخواه تا کرامت طلب 

  : مثنوی در مولویمیباشد. به تعبیر 

 عزست و شرفآدمی فربه ز   جانور فربه شود لیک از علف

 آدمی فربه شود از راه گوش )هوش(  جانور فربه شود از حلق و نوش

مدنی: اجتماعی و سیاسی نگر عقلی و مدنی گرای قلبی میباشد. همگرایی، هماهنگی و همکاری یعنی تقسیم 

کار  تبادل کاالیی، کار  خدماتی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است. که تا همبستگی و پیوستگی و مرز 

نیازمند و واجد نظام سیاسی و  یگانی اجتماعی و اجتماع واحد مدنی و مدنی واحد فرا میرود. جامعه نیز که

دولت میباشد. در نتیجه هم فاعل مدنی )سوژه( و هم قابل مدنی )ابژه( است. اجتماع و سیاست گذار و پذیر 

میباشد. غریزه میل و دافعه و مدبره جزئی یا هوش ابزاری دارد. اما بشر غریزی تکساحتی و تنازعی نیست. 

االتحاد  ان: »رسایل در اخوان صفاورز ابزاری است. چنانکه به تعبیر که ذاتا غیر و ضد مدنی باشد. ولو هوش

 )فطری(اتحاد خاصیت امور روحی »(؛ 273، ص3رسایل، ج«)هو خاصیه االمور الروحانیه، و االحوال النفسانیه

امتزاج  )مخلوط(،امور جسمانی، امکان اتحاد ندارند. بلکه مجاورت »حال آنکه «. است و احوال نفسانی

اتحاد در امور نفسانی صورت »همان(. ولی اجتماع و «)دارند )در کناری هم(و تماس  یب()ترک

همان(. بنابراین فطرت انسانی، مدنی بوده و انسان فطری مدنی میباشد. در عین حال مختار است. «)میپذیرد

ت. مراد اشته نیسدر نتیجه مادی یا متدانی نمی باشد. مجبور یا در نقطه متعارض آن، مفوض یعنی بخود واگذ
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رت : موضوعیت و ضرومحور اصلیبدین سبب یک.است.  سیاست مدنی انسانی وانسانی مدنی سیاست 

نظام  است. در نگاه، نظریه و مدنی و سیاسیانسان و  بشرو حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی 

گاه و : خاستگاه، جایفرعیمحورهای بدین مناسبت دو. .است انسانی مدنیسیاست  سیاسی میباشد. منظور

نقش، حق ، ب.مادی فردی سیاسی-نقش، حق و اصالت فاعلیالف.نقش گفتمان انسان سیاسی میباشد. است. 

.در چالش کارامدسازی 2.در سایر مبانی و مسایل سیاسی است. 1و اصالت جامعه مدنی مورد نظر میباشد. 

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی 3ه میباشد. مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآیند

فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد 

خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4

 ش درامدپی
 انسان اجتماعی و سیاسی

 اما علی، غرر حکم(«)انک عالم الکبیر فانطوی فی جرم صغیر»

 عالمی تو در دو گز تن گمشده

مبانی انسانشناسی »: مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  بحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

ی انسانسیاسی شناسی تا انسانشناس: چرایی و چیستی )چگونگی( انسانسیاسی و مسئله.2 .میباشد« سیاست

: محور.4است. انسان سیاسی یا انسان مدنی حقیقت و ماهیت واقعیت : موضوع.3 سیاسی و مدنی میباشد.

انسان   به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش میباشد. انسانسیاسیهستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی 

 ی، مبانی و مسایل  آن بوده و بلکه در سیاست مدنیسیاسی و انساشناسی سیاسی در فلسفه سیاسی و مباد

است. حتی بر عکس خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفه سیاسی، مبادی، مبانی و مسایل و نیز سیاست مدنی در 

 انسان شناسی سیاسی و در  انسانسازی سیاسی است. منظور سیاست و مدنیت انسانی مدنی میباشد.

رب الف.از دیدگاه غ د؟نمیباش چه«اجتماعی و سیاسی ؛انسان مدنی»یا  «انسان سیاسی»دو(پرسش اصلی: 

ت زیستا حد  )کمال اولی( در پیمفوض بوده که جبرا مراد بشر غریزی هوشیار ابزاری ؟ میباشدچگونه 

است. با چالش کارامدی، الگوسازی توسعه تکساحتی و تنازعی و چشم انداز  مدنیسیاسی و زندگی 

گاه اسالم ب.از دید. ی مادی و جهانیسازی )گلوبالیزیشن( تنازعی متدانی میباشدجهانیشدن )گلوبالیتی( ظن

 دنیمسیاسی و زندگانی بهزیست  در پی )کمال ثانوی(بوده که منظور انسان فطری خردورز ؟ استچگونه 

میباشد. با چالش ارتقای کارامدی، الگوسازی پیشرفت تا چشم انداز تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی 

تا جهانی گرایی )گلوبالیسم( دو ساحتی مدنی است. مادی و معنوی میباشد. دو بعدی باطنی و ظاهری است. 
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ی فرعی: پرسشها. متعادل و متعالی میباشد. توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی سیاسی و مدنی است

 چرا؟ چیست؟ چگونه؟  

ت میباشد. فرای گرایش هوشمندانه ابزاری خیر در اختیار مدنی انسانی: گزینش خردمندانه خیر بمعنای فضیل

حد منفعت، قدرت و شهرت، در صورتی که ابزار خرد، فضیلت و سعادت حقیقی و یقینی واقعی مدنی بوده، 

اراده میباشد. در غیر این صورت یعنی در صورت لذت طلبی، سلطه طلبی و شهرت طلبی، تکساحتی و 

 بنابراین و بدینسان انسان:یا اراده کاذب یعنی دروغین می باشد.   تنازعی، ظن یعنی پندار و توهم اراده

است. یعنی ارادی و تدبیری میباشد. انسان بایسته بوده با اراده و تدبر، تدبیر و مدیریت )ساماندهی  الف.مختار

و مدیریت( و تالش خود، کارایی و پیشرفت خویش را تا مرز تحصیل سعادت  کرامت انسانی تبیین، ترسیم، 

ن نماید. ظرفیت، و تضمی ترویج و تحقق بخشید. بدینترتیب بهزیست و زندگانی شایسته خویشتن را تامین

ضرورت و زمینه های آن را دارد. این ذاتی یعنی تکوینی و در آفرینش انسان بوده، فطری عقلی و قلبی، 

شرعی و عرفی است. اختیار: اراده و تدبیر میباشد. اراده تدبیری است. تدبیر ارادی میباشد. گزینش خیر 

رینش جهان بسان نظام علی و انسان بسان مدنی و همین میباشد. جمع میان قضا اعم از سنت های تکوینی آف

مختار بودن و نیز قوانین نگرش های عقلی و گرایشهای قلبی انسانی بسان امنیت تا سعادت و کرامت نگری 

و گرایی انسانی مدنی با قدر و تقدیر یعنی تدبیر زندگانی خویش در حدود و با احکام شرعی مورد پذیرش 

ان اعم از اجازه و توانایی تمیز خیر از شر، فرصت از تهدید، پیشرفت از پسرفت و عمومی خویش است. امک

( «ان االنسان لفی خسر)»تحصیل سعادت از شقاوت و کرامت از ذلت و اجتناب از کجراهه  و بیراهمه زیانبار 

ارامدی و نارسایی پیمودن راه راست و درست کارامدی و کمال، از ناک«( اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات)»و 

انسان بدانسان که در رویکرد غیر و ضد توحیدی بشرگرایی غریزی طبیعی مطح دو.و ناسازواری  است. 

یعنی بی اختیار و باصطالح مسلوب اراده نمی باشد. که نفی قدر است. نقش انسان در  یکی.مجبوراست؛ 

ابد. اجتماعی خویش را بر نمی ت تدبیر و تقدیر یعنی تعیین سرشت و سیاست و سرنوشت فردی، جمعی و

رعکس بدیگری.چنانکه در بنیاد و غایت آن بوده و بدان می انجامد. همچنانکه اشعریگری نیز بغلط مدعی آنند.

نفی قضا است. نفی سنتهای تکوینی بسان نظام علی و قوانین که  یعنی بخود واگذاشته هم نیست. مفوض

یت تا سعادت و کرامت نگری و گرایی انسانی مدنی است. کما فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی بسان امن

 .مدنیب در بنیاد و غایت از جبر نفس و خود نفسانی و غریزه سرچشمه گرفته و بدان ختم می شود.اینکه 

است. یعنی بصورت ذاتی یعنی تکوینی و در آفرینش؛ اجتماعی و سیاسی میباشد. درک اعم از نگرش عقلی 

یعنی سرشتی بدان نیز دارد. حتی چه بسا از حیث جسمانی و بدنی نیز کامال متناسب و گرایش قلبی فطری 

مدنی میباشد. هدف، نظام و قانون نگر و گرا بوده و هدف، نظام و قانونگذار و پذیر است. کما اینکه امنیت، 

تا  عم از؛  امنیتعدالت، آزادی، کارامدی، پیشرفت تا سعادت و کرامت نگر و گرا بوده و امنیت تا کرامتگر ا
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کرامت گذار و مدار و امنیت تاکرامت پذیر میباشد. یعنی ظرفیت، ضرورت و زمینه آن را دارد. این بصورت 

ذاتی و تکوینی انسان است. با فطرت عقلی برهانی خاص انسانی خود، این را درک کرده و بدان نگرش دارد. 

گرایش دارد. یعنی مدنی گرا است. مدنیت؛ اجتماع یعنی مدنی نگر است. با فطرت قلبی شهودی خویش، بدان 

و سیاست را  بایسته و شایسته یعنی ضروری و زیبا میداند. در پی سیاست و مدنیت بایسته و شایسته نیز 

هست. بهمین سبب هم سایس و هم مسوس یعنی هم فاعل و هم قابل سیاست و مدنیت است. در نتیجه هم 

پذیر می باشد. این مهم با هدایت شریعت در حدود کلی و احکام تفصیلی مدنی گذار بوده  و همچنین مدنی 

مدنی آن، و پذیرش عمومی مردمی آن بمثابه طرح هادی و نقشه راه و راهبردی صورت پذیرفته و زایا، پایا 

و پویا خواهد بود. آنهم بکمک شعور یعنی هوش ابزاری بشری است. بصورت ضروری و زیبا اما اختیاری 

ادی و تدبیری مدنی بوده که بدین ترتیب بساماندهی و اداره فردی، جمعی و اجتماعی خویشتن یعنی ار

میپردازد. با نیروی مولده غریزه جاذبه و دافعه یعنی کشش های بشری، پیشرفت نموده تاخودشگوفایی مدنی 

 و  سعادت مدنی فراز میرود.

ب و در مدنیت های؛ یکی.رویکرد غیر و ضد مبانی انسان شناختی سیاست و انسان سیاسی از دیدگاه مکت

توحیدی رهیافت مادی مدرنیستی غرب است. از تفلسفی و سوفیستی پیشا سقراطی و مکاتب انحطاطی پسا 

ارسطویی میباشد. نیز بشر غریزی مدرنیستی جدید تا سرانجام نیهیلیسم پست مدرنیستی جاری است. 

( میباشد. و رهیافت مذاهب، مفسرین و متفکرین اسالمی دیگری.رویکرد توحیدی دینی اسالم )قرآن و سنت

اولیه، میانه و معاصر تا جدید است. انسان در بینش سیاسی یا انسان سیاسی در بینش توحیدی و غیر و ضد 

توحیدی اسالم و غرب مورد نظر میباشد. بینش انسان سیاسی و بینش سیاسی انسان؛ یکی.تکساحتی و تنازعی 

ی نامتعادل نامتعالی متدانی و دیگری.دوساحتی مادی  و معنوی دو بعدی باطنی و مادی یک بعدی ظاهر

ظاهری متعادل و متعالی است. انسان سیاسی و به تبع آن سیاست انسانی تکساحتی مادی بوده یا دو ساحتی 

یا  یمادی و معنوی بوده و بشمار میآید؟ انسان و به تبع آن سیاست انسانی یک بعدی ظاهری )کنشی و روش

رفتاری( سیاسی بوده و بشمار میآید؟ یا دو بعدی )ارزشی، بینشی و مَنِشی( درونی سیاسی و )کنشی و روشی 

 ؛دیدگاه ت ازاسیسی شناختانسان مبانییا رفتاری( بیرونی سیاسی بوده و محسوب میگردد؟ بدینترتیب: 

 است. مطرحاسالم  و غرب

 برامد
 سیاست انسانی

 جمع بندی

 انسانسازیسیاست 
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در گفتمان حکمی مدنی قرآنی؛ واژگان بریه، ناس، بشر، انسان و آدم آمده اند. بریه: جاندار است. از خیر بریه 

تا شر بریه میباشد. ناس: مردمند. بشر بیشتر جنبه جانداری نفسانی و جسمانی است. انسان: دارای روح خدایی 

میباشد. در تعبیر امام «( ه اهلل التی فطر الناس علیهافطر)»( و فطرت 22؛ 15حجر/«: نفخت فیه من روحی)»

خمینی)ره(: فطرت )و فؤاد( اعم زا؛ عقل یا خرد نگرشگر به بایسته های ذاتی و قلب یا دل گرایشگر شایسته 

های تکوینی است. از امنیت نگری و امنیت گرایی و نظام نگری و گرایی عقلی و قلبی انسانی مدنی میباشد. 

ی و گرایی مدنی و کرامت نگری و گرایی انسانی برهانی و شهودی مدنی است. همچنین واژگان تا سعادتنگر

فطرت، فؤاد، روح و نفس آمده اند. فطرت، فؤاد و روح ولو اعتبارت مختلف بوده ولی اجماال مترادفند. نفس 

نکه د. کما ایدر گفتمان حکمی اعم از؛ نفس کلی و نفس جزئی است. نفس کلی: همان روح و فطرت میباش

 عقل: خرد است. راهنمای سعادت مدنی میباشد. به تعبیر حکیم طوس: 

 یبه هر دو سرا تخرد دستگیر   یخرد رهنما و خر دلگشا

ویژه انسان است. شعور: هوش میباشد. مشترک حیوان و بشر است. یعنی حیوان نیز هوشمند دارد. در هوش 

ر سازماندهی میباشد. در گفتمان حکمی، طبع: به تعبیری غریزه بشری: ابزار خرد است. ابزاری میباشد. ابزا

است. غرایز میباشد. کشش میل و دافعه میباشد. حتی باعتباری مدبر جزئی مشترک حیوانی و بشری میباشد. 

یعنی حیوان نیز واجد آنها است. عقل و شعور یا هوش و خرد مطرحند. در گفتمان حکمی: فطرت، نفس کلی 

زئی: طبع یا غریزه بوده و غرایز است. شعور بشری در گفتمان قرآنی: هوش ابزاری: عقل میباشد. نفس ج

جزوی و جزء نگر است. بدینسان انسان، بسان سایر جانوران فرای جسم، دارای نفس جزئی اعم از غرایز سه 

ی و حتگانه میل، خشم و هوش جزئی میباشد. فراتر دارای فطرت خاص انسانی است. اعم از فطرت عقلی 

فطرت قلبی میباشد. بسان همان امنیت و نظام نگری تا سعادت و کرامت نگری عقلی برهانی است. امنیت و 

فس و ما ن« )»نفس کلی»نظام تا سعادت و کرامت گرایی قلبی شهودی میباشد. این را در گفتمان فلسفی: 

« ؤادف»و حتی «( نفخت فیه من روحی»خدایی )« روح»، و در گفتمان قرآنی «(سوایها فالهمها فجورها و تقویها

 ( تعبیر شده است. 36؛ 17اسراء/«: نثبت به فؤادک)»

 دانشجوییهای درسی پرسش و پاسخ : آزمایی خود

انواع .3چه )و چگونه( میباشد؟ انسان سیاسی .2چه )و چگونه( میباشد؟ سیاست  ونسبت انسان و  رابطه.1

 چه میباشند؟ هوشو  خرد.5بشر و انسان چه میباشند؟ 4کدامند؟  انسان

********* 
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 م هفتمبنای 
  «سیاسیگرایی غریزی بشر» و« یفطری مدن گراییانسان»

 الف.از دیدگاه غرب، ب. از دیدگاه اسالم

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 (44؛ 25اسراء/«)النعام بل هم اضل سبیالهم کال» 

 «انسانگرایی فطری مدنی» و« بشرگرایی غریزی مدنی»

انسان؛ یکی.الف.دارای فطرت یا روح تعالی طلب خاص خویش میباشد. ب.نفس جزئی یا غریزه جانوری 

باصطالح بشری طبیعی توسعه طلب دارد. همچنین یکی.دارای عقل یا خرد راهنما است. دیگری شعور یا 

یک.انسان مدنی حقیقی و یقین واقعی، سیاست و سیر بهزیست و زندگانی مدنی خویشتن هوش ابزاری دارد. 

را از فطرت عقلی و قلبی تعالی طلبی خاص انسانی، بنیاد گذاشته و آغاز کرده و با کمک غرایز بشری و ابزار 

نی اهوش، در پی کارامدی، پیشرفت و خودشکوفایی تا تحصیل سعادت )آسایش و آرامش( و کرامت انس

مدنی فراز میرود. به عبارتی چنین انسانی؛ حقیقی و یقینی واقعی است. این چنین انسانی در تعابیر مختلف 

حکمای مدنی بنام: انسان توحیدی، فاضلی و فضیلت طلب، متعادل، متعالی، کمال طلب، سعادت طلب و 

سیر   نادیده پنداشته و سیاست وکرامت طلب مدنی تلقی میگردد. دو.در صورتی که فطرت انسانی را ندیده یا 

زیست و زندگی مدنی خود را از غرایز توسعه طلبی تکساحتی میل )منفعت، ثروت و لذت طلبی( و دافعه 

تنازعی )سلطه طلبی( و هوشورزی بنیاد گذاشته و آغاز کرده در پی کارامدی، توسعه و خود ارضایی تا تحصیل 

ی و یقینی واقعی نمی باشد. انسان  ظنی تکساحتی بوده یا آسایش یا لذت جلو میرود، انسان مدنی حقیق

توهمی تنازعی است. بلکه ظن انسان و توهم انسان می باشد. اینرا که حکمای مدنی بنام: غیر و ضد توحیدی، 

جاهلی، طبیعی، مادی، متدانی، اعم از؛ ثروتطلب، شهرت طلب و قدرتطلب و بسان تلقی و تعبیر میسازند. 

شر مدنی دانسته و نامید. گفتمان انسان مدنی اسالم، مورد نخست است. گفتمان بشر مدنی میشود ایران ب

مدرنیسم غرب و غربی، مورد دوم میباشد. چالشی جدی و جهانگستر میان این دو گفتمان در جریانست. 

 (، تعارض؛ الف.جهانی سازیGlobalityچالشی سرشت ساز و سرنوشت ساز میباشد. در بستر جهانیشدن )
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(Globalization( ب.جهانی گرایی )Globalism آینده  جهان را رقم میزند. آینده ای که در گرو تبیین )

علمی و فلسفی سیاسی، ترسیم علمی راهبردی سیاسی، ترویج  علمی عمومی یعنی گفتمانسازی علمی 

ام بین ملل زدایی نظنخبگانی، مردمی و مدیریتی و سرانجام تحقق علمی عینی  یعنی مهندسی، مدیریت و آسیب

 و تمدن نوین جهانی  با حاکمیت این یا آن گفتمان مدنی میباشد.      

 پیشدرامد
 انسانی و بشری مدنی گیگوندو 

گونه حکومت اقسام بسیار دارد. و بر هر یک از آنها به این: »احصاء علومدر  فارابیچنانکه به تعبیر یک(

ها و نهند. تعداد آنها به اندازه هدفنامی مخصوص میکند، صدی که دنبال میقمناسبت هدف و م

(. مراد حکومت 118احصاء علوم، ص «)ها در جستجوی آنها هستندگونه حکومتهایی است که اینغرض

اگر حکومتی »پس جوامع بوده که خود صورت و نظام سیاسی جوامع مدنی واجد همان حکومت ها میباشد. 

ثروت طلب، سرمایه داری  همان(.«)نامندحکومت خست )= پستی( میاندوزی باشد، آن را در صدد مال

ردارد، گام ب )اعتبار و پرستیژ ملی( اگر حکومتی در طلب بزرگی و سرافرازی»و و سرمایه ساالری است. 

اگر سوای این دو بوده باشد، آن را به مناسبت »و   همان(.«)شودنامیده می (شهرت طلبی)حکومت کرامت 

همان(. اگر در طلب قدرت و سلطه بود؛ ثدرت طلب و «)کنندگیرد نامگذاری مییش میهدفی که در پ

 سلطه طلب است.

حکما در ماهیت انسان، و حقیقت معنای آن، اختالفات »اول.تصریح مینمایند:  رسایلدر  اخوان صفادو(

گوشت و خون و انسان را همین بدن دیدنی مرکب از ».1 زیادی دارند ولی در سه نظریه قابل جمعند:

انسان را مجموعه جسد .»2(. 371، ص3رسایل، ج«)استخوان و بسان اینها و نه چیزی دیگری میپندارد

برخی نیز حقیقت انسان و انسان حقیقی را .»3همان(. «)جسمانی و روح نفسانی یعنی روحانی می انگارد

-2همان، صص«)ده او، میدانندنفس ناطقه  دانسته و جسد او را بمنزله لباس پیراهن، یا غالف پوشانن

همان، «)برخی جسم لطیف نا پیدا و نامحسوس می پندارند.»1(. ماهیت یعنی چیستی نفس انسان را نیز؛ 371

همان(. «)برخی جوهر روحانی غیر جسم، معقول و غیر محسوس، باقی بعد از مرگ میدانند.»2(. 372ص

یبطل( ) جسد دانسته که با مرگ از بین رفته( )اخالط برخی نفس را عرض حاصل مزاج بدن و ترکیبات.»3

(، و وجودی جز با جسم )از میان برود میگردد، چون جسد متالشی شده و بدن تلف شود و فاسد

کمی  . چیزی غیر از اجسام محسوس و عوارضاینان را جسمیون گویند»همان(. به تأکید اخوان: «)ندارد

 ماتیسم سیاسی و پوزیتیویسم سیاسی، علم سیاست را بجایهمان(. چنان که پراگ«)و کیفی قائل نمی باشند

هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی یا دانایی، بینایی و اگاهی سیاسی به چگونگی شناسی 

( یعنی آگاهی ار جمله در باب انسان مدنی و بشر سیاسی تقلیل میدهند. حتی Political Scienceسیاسی )
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شناسی سیاسی را با دغدغه و داعیه بزعم تکساحتی نارسای خود، برنتابیده چیستی شناسی سیاسی و هستی 

در مواضعی دیگر در  اخوان صفادوم.و غیر علمی و بلکه ضد علمی و منفی خوانده و نفی و نهی  میسازند. 

المور اال ارتبه االنسانیه التی تلی الحیوانیه هی رتبه الذین ال یعلمون من اعلم ان ادون »الف.می آورند:  رسایل

المحسوسات، و ال یعرفون من الخیرات اال الجسمانیات، و ال یطلبون اال صالح االجساد، و ال یرغبون اال فی 

زینه الدنیا، و ال یتمنون اال الخلود فیها مع علمهم انه ال سبیل لهم الی ذلک، و ال یشتهون من اللذات اال األکل 

ی الجماع و النکاح مثل الخنازیر و الحمیر، و ال یحرصون اال علی و الشرب مثل البهائم، و ال تنافسون اال ف

جمع الذخائر من متاع الدنیا یجمعون ما ال یحتاجون الیه کانمل، و یحبون ما ال ینتفعون به کالعقاعق، و ال 

ؤالء هیعرفون من الزینه اال اصباغ اللباس من الطاووس، و یتحاربون علی حطام الدنیا کالکالب علی الجِیَف! ف

، 4)رسایل، ج«و ان کانت صورتهم الجسدانیه صوره االنسان فأن افعال نفوسهم افعال النفس الحیوانیه و النباتیه

و اما الرتبه االنسانیه تلی رتبه »ب....«. بدان پستترین رتبه انسان نزدیک حیوان  بوده »(؛ 281ص

ین انتبهت فهی رتبه الذ»پس «. فرشتگانستبرترین مرتبت، رتبه نزدیک و بلکه فرای »همان(؛ «)المالئکه

)همان(؛ «نفوسهم من نون الغفله و رقده الجهاله، و انتعشت بحیاه العلوم و المعارف، و انفتحت لها عین البصیره

رتبت کسانی که نفوسسان از غفلت و جهالت هشیار شده، زندگانی علمی و معرفتی یافته، چشمه های »

رت بنور قلبها ما کان غائبا عن حواسها من االمور الروحانیه و الموجودات فأبص«.  »بصیرتش باز شده اند

. و «بنور قلبش روحانیاتی که از حسش غایب بوده و فرا عقلش می باشند را یا می بیند»همان(؛ «)العقلیه

 بفای»همان(؛ «)شاهدت بصفاء جوهرها عالم االرواح و رأت بعین الیقین اصناف الخالیق الذین هم هناک»

هی الصوره المجرده عن »و «. خودسازی جوهرش، ملکوت ملک و عالم را بصورت یقینی مشاهده میکند

الهیولی الجسمانیه و هی اجناس المالئکه و جنود ربک من الروحانیین و الکروبیین و حمله العرش 

ن، صور مجرد از جسم و اجناس مالیک و جنود رب که جملگی روحانیی»(؛ 281-2همان، صص«)اجمعین

عرفت احوالهیم و تبیین لها سرورهم و مالذهم و »و «. کروبیین و حامالن عرش بوده را می بیند

به احول آنها معرفت یافته و سرورشان بو لذتشان و نعماتشان رایش تبیین »(؛ 282همان، ص«)نعیمهم

بدانها  ا، رغبتشوق سیر بسوی آنه»همان(؛ «)فتشوقت نحوها و رغبت فیها، و حرصت علی طلبها«. »میگردد

زَهدت فی نعیم ابناء الدنیا و الکون فی عالم االجساد، و ترکت »و «. و حرص بر طلب آنها او را فرامیگیرد

نعمت های دنیوی ولو در عالم ز ا»همان(؛ «)طلب شهواتها الجسمانیه، و لعرضت عن تناول لذاتها الجرمانیه

. «ترک گفته و از لذات جرمانی روی بر میگرداندجسدانی بوده، زهد ورزیده  و طلب شهوات جسمانی را 

بفکرش سیر بدانسو نموده ولو جسدش اینجا »همان(؛ «)صارت بفکرتها هناک و ان کانت بحسدها هاهُنا»و 

ر شببیداری د»همان(؛ «)فاُسهر لیله مفکرا و نهارا طاویا فی طلب المعارف و البحث عن حقایق االمور«. »است

 : مثنوی معنویدر  مولویبه تعبیر «. عارف و بحث از حقایق امور می باشدفکر و روزانه در طلب م
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 که چرا غافل از احوال دل خویشتنم  روزها فکر من اینست و همه شب سخنم

 بکجا میروم آخر ننمایی وطنم؟  ز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟

انسان هر چه  .«ا؟ در کجا؟ به کجا؟از کج»؛ «من این؟ فی این؟ الی این؟»به تعبیر موالی متقیان  )ع(: 

انسانیتر، پرسش های چالش خیز هر چه فراتر. بشر هرچه فروتر و حیوانتر، چگونگی منفعت، ثروت و لذت، 

رضی من متاع الدنیا بکسره یُقیم بها حیاه الجسد و خِرقه »قدرت و سلطه و شهرت و اعتبار هر چه افزونتر. و 

در متاع دنیا، راضی به کمترین در حد قوام زندگی جسدانی و »همان(؛ «)میواری بها العَوره الی وقت معلو

عاش فی الدنیا مع ابناء جنسه اآلدمیین بجسده و هو جنسه من »و «.  لباسی حداقلی پوشش تن تا زمان معین

 ش نموده و جنس و نوع یا گونه اشزندگی در دنیا با همجنسان آدمی با جسد»همان(؛ «)اجناس المالئکه

در  عدیس فرشته انسان نما ست. برخالف حیوان یا شیطان، انسان نما میباشد. به تعبیر«. از فرشتگانست

 اینصورت:

 به از روی گِل، عالمی مرده دل دلی زنده خوابیده در زیر گِل 

وى هر مردم که این ق»اول. :به تعبیر وینیز اخالق ناصری  درنیز خواجه نصیر حکمی مدنی  گفتماندر سه(

در او تمام افتد و باستعمال آالت و استنباط مقدمات آنرا از نقصان بکمال بهتر تواند  اراده و تدبیر()

و  (.62اخالق ناصری، ص«)رسانید فضیلت و شرف او زیاده بود بر آنکه این معانى در او کمتر باشد

شریف و ترتیب درجات کسانى را بود که بوسیله عقل و قوت حدس استخراج صناعات  اوایل این»

دنی متنازعی  -تکساحتی این همان بشر هوشورز ابزارساز  همان(.«)حرفتهاى دقیق و آالت لطیف میکند

 وی()پیربعد از آن جماعتى که بعقول و افکار و تأمل بسیار در علوم و احکام معارف و اقتناء » و است.

از »و  مدنی است. مادی و معنویدو ساحتی ورز خرد انساناین همان  همان(.«)نمایندفضایل خوض مى

جسام توسط اایشان گذشته کسانیکه بوحى و الهام معرفت حقایق و احکام از مقربان حضرت الهى بى

و موجب سعادت اهل  )آرامش(تلقى میکنند و در تکمیل خلق و تنظیم امور معاش و معاد سبب راحت 

تفاوت در این نوع بیشتر از تفاوت »و  همان(.«)اقالیم و ادوار میشوند و این نهایت مدارج نوع انسانى بود

 بدینترتیب انسان مدنی انواع بشری، انسانی و کامل دارد. همان(.«)بود در نوعهاى حیوانات

پیشتر روشن شد که انسان بصورت ذاتی و فطری؛ متفکر و خردورز بوده، مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی 

است. بدین سبب برخالف سایر جانوران که هر کدام یک نوعند.  میباشد و مختار یعنی دارای اراده با تدبیر

چنانکه گوسفند، همه جا و همیشه، چرنده است. گرگ، همه جا و هماره، درنده است. بلکه همگی یکنوعند. 

غریزیند. دارای میل و جاذبه مالیم و لذت جسمانی، دافعه نامالیم و مدبره جزئی یا هوش طبیعی اند. انسان 
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، ولو در بدو تولید یک گونه بوده ولی در سیر تحول و تغییرات و در خاتمه حیات خود، انواعند. و انسانها

انواع دو گانه؛ یکی انسانی فطری فاضلی است. دیگری بشری غریزی جاهلی می باشد. بشر غریزی طبیعی 

.با غلبت دو ابزاری بنوبت خود؛ یک.با غلبت غریزت میل؛ منفعت، ثروت تا لذت طلب تکساحتی است. یا

غریزت دافعه و خشم؛ سلطه طلب، سیطره جوی تنازعی می باشد. سوم.با غلبت شهرت طلبی و اعتبار 

)پرستیژ( است. البته چه بسا با ترکیبات مختلف اینها باشند. باصطالح با دُوز و درجات متنوع  متفاضل بتعداد 

لکه در هریک نیز متغیر بوده و گاه متحول یکایک انسانها بسان اثر انگشت یا دی. ان. ان. هر یک است. ب

 اصر خسرون)انقالبی از رذیلت بفصیلت یا ارتجاعی از فضیلت به رذیلت( می گردد. چرا که به تعبیر حکیم 

(. 46وجه دین، ص«)مردم از دو گوهر مرکب بود یکی جسم کثیف و دیگر نفس لطیف: »وجه دین در کتاب

 نفس»همان(. مراد فطرت یا روح یا فؤاد و خرد راهنما می باشند.این «)لطیف ... نفس و عقل کلی است»و 

همان(. منظور غریزه و شعور یا هوش «)و عقل جزوی که اندر مردم است از آن نفس و عقل کلی اثر است

ابزاری میباشد. که رابط، مبدل و ابزار فطرت و خرد با بدن و جسم و بیرون است. اگر فطرت و خرد در کشور 

شان بعلم شریف ای»اکم بوده و بر مملکت بدن مدبر و مدیر باشد و بشود، پیامبران و راهبران دینی تن ح

اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی »همان(. «)مردم را از درجه دیوی بدرجه فرشتگی رسانند

ائهم الطاغوت یخرجونهم و الذین کفروا اولی»(. و در غیر اینصورت و برعکس، برعکس. 257؛ 2بقره/«)النور

همان(. در هر دو صورت سبب فاعلی بنیادین، محوریت عزیمت و غایت نهایی و «)من النور الی الظلمات

باصطالح اصالت معموال یکی از اینها می میباشد. در این صورت باصطالح هویت از جنس آن بوده و اصالت 

 ، منفعت طلب، ثروت طلب و لذت طلب بوده یابا آنست. مثال کسی که در پی منفعت، ثروت و لذت میباشد

گشته و نامیده میشود. یا کسی که در پی مقام، قدرت و سلطه می باشد، مقام طلب، قدرت طلب و سلطه 

طلب بوده و خوانده میشود. چنانکه کسی که در پی شهرت و اعتبار میباشد، شهرت طلب، اعتبار طلب بوده 

و قدرت را برای شهرت میخواهند. برخی دیگر، ثروت و شهرت را برای و بدو اینگونه میگویند. برخی ثروت 

قدرت میطلند. یا بعضی هم قدرت و شهرت را برای ثروت و لذت پی میگیرند. به تناظر اینها، جوامع مدنی؛ 

فاضلی انسانی یا  جاهلی بشری ظنی تکساحتی یا توهمی تنازعی و یا شهرت طلب بروز مییابند. جوامع مدنی 

ه بسا با ترکیبات مختلف اینها باشند. اما در جوامع هم، سبب فاعلی بنیادین، محوریت عزیمت و غایت نیز چ

 نهایی یکی از اینها میباشد. در این صورت باصطالح هویت از جنس آن بوده و اصالت با آنست. 

د از این مقصو»اول.: همچنین به تعبیر ویاخالق ناصری  درخواجه نصیر گفتمان حکمی مدنی در دوم.

 )آغازآنست که تا بدانند که انسان در بدو فطرت  انسانی(کمالی )اشاره و غرض از شرح این مراتب 

میانه و  (.63اخالق ناصری، ص«)مرتبه وسطى یافته است و میان مراتب کاینات افتاده آفرینش و تولد(

او را راهى »و  خدا میباشد. مادیت و معنویت و خاک تا وروح و جسم  ،ظاهر و باطن ،لک و ملکوتجامع مُ
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الف.فرابرد اختیاری؛ ارادی و تدبیری توسعه  همان(.«)است باراده بمرتبه اعلى و بالطبیعه بمرتبه ادنى

نوی و تعالی مع اقتصادی و آسایش بدنی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی تا آرامش مدنی 

دی، پیشرفت، خودشکوفایی و کرامت مدنی انسانی میباشد. یا از فطرت انسانی مدنی بوده تا کاراماخالقی 

ز براى ا میباشد.ب.توسعه طبیعی غریزی و جسمانی تک ساحتی و تنازعی از رفاه تا ارضا و اشباع غرایز 

ران )جبآنچه در دیگر حیوانات بدان احتیاج افتاد مانند غذا که بدل مایتحلل  همچنانکه در ظاهر»آنکه 

باشد و موى و پشم که مضرت سرما و گرما باز دارد و آالت دفع که بدان از منافى و معاند  (بدنی نیاز

 )واسطه(احترار توان کرد طبیعت بر یک وفق مصلحت ساخته است و ایشان را مزاج العله 

آنچه انسان را بدان حاجت بود از این اسباب »و  .ندغذا، پوشش و دفاع جانوران، طبیعی همان(.«)گردانیده

 )همان(.«و تصرف و اراده او کرده تا چنانکه بهتر داند میسازد )تدبر و اندیشه ورزی( حواله با تدبیر و رویت

تیب ترنه غذاى او بى» صناعیند.بازتولید غذا )خوردنی و آشامیدنی(، مسکن و پوشاک و ابزار دفاعی انسان، 

و ترکیب  )نانوایی( و خبز )خمیرسازی(و عجن  )آردسازی(و طحن  )دروگری(و حصاد  )گشتگری(زرع 

یاطت و خ پارچه بافی( نساجی: بافندگی،)و نسج  )نخریسی( تصرف غزلبدست آید و نه لباس او بى

نه سالحش »و  همان(.«)میسر شود )دباغی: چرمسازی(و دباغت  دوزندگی، لباش دوزی(خیاطی: )

تولید همه اینها   (.65-6، صصهمان«)صورت بندد )ارزیابی(و تقدیر  )پردازش( صناعت و تهذیببى

اع مرکبات در باطن کمال هر نوع از انو»همچنان  ارادی و تدبیریند.بازتولید طبیعیند صناعیند. طبیعی نیستند. 

، )همان«او تقدیم یافته است و با غریزت او مرکوز شده )خلقت و آفرینش(نباتى و حیوانى در فطرت 

کمال انسانى و شرف فضیلت او حواله بفکر و رویت و عقل و اراده او »دوم. طبیعی و غریزیند. (.66ص

ا ارادی تدریجمیتواند انسان ذاتی و فطری مدنی بالقوه در بدو تولید، طبیعی و غریزی است. اما  همان(.«)آمده

و تمامى  کلید سعادت و شقاوت»و و تدبیری شده و فطرتش بالفعل شده و فعلیت، فاعلیت و فعالیت یابد. 

کارایی؛ بهره وری و اثربخشی انسان، کلید خودشکوفایی تا مرز  همان(.«)و نقصان بدست کفایت او باز داده

ی میباشد. ناکارایی یا کارایی؛ بهره وری و اثربخش برعکس آن برعکس خوشبختی و کرامت مدنی انسانی است.

ین تنازعی او میگردد. این ع-تکساحتی و تنازعی او، موجد خوشکوفایی نشده و یا موجد توسعه تکساحتی

 مشقت و شقاوت مدنی بوده که مانع و مخل پیشرفت و خودشکوفایی و سعادت حقیقی و یقینی واقعی است.

ت مراد راهبرد پیشرف همان(.«)بر وفق مصلحت از روى ارادت بر قاعده مستقیم حرکت کند»اگر سوم.الف.

علم، معرفت،  منظور همان(.«)آداب و فضایل گرایدبتدریج سوى علوم و معارف و »و  مدنی راهبردی است.

نیل او ب و فطرت( ذات)شوقى که در طبیعت » پیشرفت مدنی می باشد.راهبردی آداب و اخالق یا فرهنگ 

 )همان(.«کمال مرکوز است او را بطریقى راست و قصدى محمود از مرتبه بمرتبه و از افق بافق میرساند

بع آن انسانی مدنی و به تناظر و تقلبی شهودی فطری گرایی پیشرفت  وعقلی برهانی پیشرفت نگری این 
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نور الهى بر او تابد و مجاورت مالء اعلى یابد و از مقربان حضرت صمدى »تا  جامعه مدنی است.

اگر در مرتبه »و ب.و تخلق باخالق الهی نماید. بخدا ایگونگی مدنی رسیده و تشبه دبه خ همان(.«)شود

در حد بشر  همان(.«)خود دهد )غریزت( سکون و اقامت اختیار کند و زمام بدست طبیعت)اولیه( اصلى 

 و واپسگرا میگردد. همان(.«)روى بسمت اسفل گرداند (ی)سرنگوناو را بطریق انتکاس » غریزی بماند.

وزبروز رشوقى فاسد و میلى تباه مانند شهوتهاى ردیه که در طبایع بیماران بود با آن اضافت شود تا آنکه »

نقصان  انحطاط و»و  تنازل می پذیرد.بجای توسعه و تعالی، توسعه و  همان(.«)تر میشودبلحظه ناقصو لحظه

مانند سنگى که از باال به نشیب گردانند »تا بجای صعود و عروج، سقوط میکند.   همان(.«)یابدغلبه مى

ه بجای پیشرفت ب همان(.«)وار او بودبکمتر مدتى بدرجه ادنى و رتبه اخس رسد و این مقام هالکت و ب

ن هى النفس ان تهمل تالزم خساسه و ا» :اندچنانکه گفته توسعه تکساحتی و تنازعی کشیده و میکشاند.

نفس را بحال خود رها سازی، فرومیکشد و اگر بسوی برتری ها »؛ همان(«)تتبعث نحو الفضائل تلهج

دو  مستعد این )خلقت و تولد( در بدو فطرتمردم »و از جهت آنکه سوم. .«بکشانی، برانگیخته میشود

د نیازمن همان(.«)د احتیاج افتاد به پیغمبران و حکیمان و امامان و هادیان و مؤدبان و معلمانحالت باش

ف بعضى بلط»تا راهبرد راهبری، راهنما، راهبر، تأدیب و تعلیم یعنی آموزش نظری و پرورش عملی است. 

او را از توجه بجانب شقاوت و خسران که در آن بزیادت جهدى و حرکتى  )شدت( عنفو گروهى ب

از توسعه  همان(.«)حاجت نبود بلکه خود سکون و عدم حرکت در آن معنى کافى است مانع میشوند

روى او بجانب سعادت ابدى که جهد و عنایت را »و  تنازعی غریزی که طبیعی بوده باز دارند.-تکساحتی

 )سرشت وجز بحرکت ضمیر »و  در راهبرد پیشرفت مدنی وادرند. همان(.«)باید داشتبدان مىمصروف 

انسانی  از فطرت همان(.«)در طریق حقیقت و اکتساب فضیلت بدان مقصد نتوان رسید میگردانند درونی(

ا راهبرد ب ی با بینش و منش درونی آغاز شده، سرچشمه گرفته و بنیاد گذاشته میشود.رو ارزشهای فط مدنی

توسعه و آسایش بدنی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش  حقیقی و یقینی واقعی است.

بوسیله تسدید و تقویم و تأدیب و تعلیم ایشان بمرتبه اعلى از مراتب وجود »تا  مدنی میباشد.

یت طبیعی و توسعه سدسازی، برپایی و ارزیابی، پرورش عملی و آموزش نظری، از بشر همان(.«)میرسند

وفقنا اللِّه » تنازعی به انسان مدنی بالفعل و پیشرفت مدنی اعم از توسعه و تعالی دست مییابد. –تکساحتی 

خدا ما را توفیق داده در حد بایسته که شایسته رضایت »همان(؛ «)لما یحب و یرضى و جنبنا عن اتباع الهوى

 «.او بوده و از تبعیت غریزه باز دارد

بدینسبب انسانهای فطری و بشر غریزی با ترکیبات مختلف و میزانهای متفاضل )کم تا زیاد سلسله مراتبی( 

اند. باندازه تعداد انسان ها و افراد بشری حتی بشمار مراحل و بلکه لحظاظ زندگی آنها میباشند. بدین سبب 
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ل و نیز ع انسانی، به تبع آن تنوع و تفاضتنوع و تفاضل انسانها و بشرها، که به تناظر آن تنوع و تفاضل جوام

تغییرات شکلی و ساختاری و تحوالت ماهوی یا هویتی نظامات مدنی و حکومت های مدنی و به تناسب آن 

سیاست های مدنی را در پی دارد، مهم است. تا بدانجا که اگر اینرا بمثابه یکی از مبانی سیاست و سیاسی 

سی و حکمت مدنی شایسته بدان بپردازد، دور از واقعیت نیست.  به همین دانسته که بایسته بوده فلسفه سیا

 مناسبت به اهم انواع دوگانه بشری غریزی و انسانی فطری در دیدگاه غرب و اسالم می پردازیم. 

 درامد
 الف.مبانی بشرگرایی غریزی مدنی سیاست از دیدگاه غرب

 «بشر سیاسی»

(Human /Political man) 

 ز دیدگاها چگونه میباشد؟ مبانی انسان شناختی سیاست غرب دیدگاه است ازیسی شناختانسان مبانی

انی که رنس است.مدرنیسم غرب جدید در و انسان شناسی سیاسی مدرنیسم و  انسان سیاسی: مراد غرب

یعنی تجدی حیات نه فلسفه و حکمت راستین سقراطی، افالطونی و ارسطویی است. بلکه روزامدسازی 

راکلیتی و سوفیسم پروتاگوراسی و گورگیاسی پیشا سقراطی و همچنین مکاتب انحطاطی شکاکان، تفلسف ه

نسبیون، رواقیون و اپیکورین های پسا ارسطویی نیز میباشد. چناکه پست مدرن ها آنها را پست مدرنی پیشا 

تا  ک تا میل ببعد ومدرن دانسته و مرجع میدانند. گفتمان فراگستر غالب اومانیسم از ماکیاولی، هابس، ال

نیهلیسم پست مدرنیستی کنونی و جاری می باشد. دوران جدید: با دغدغه انسانخدایی )انسان خودآ( یا 

خداانسانی )خودآیی انسان(، یعنی طرد خدا از زندگی انسان است. و طرح انسان قائم بخود، عصر تقلیل 

 ا همان غرایزاین هایی بشری طبیعی میباشد. انسان به بشر طبیعی و سیطره بشرگرایی غریزی یا غریزه گر

بشر بیعت طحیوانات نیز گاه حتی بسیار قوی تر از طبیعت )کشش های( طبیعی سه گانه بشری بوده که در 

ه صورت بنیز بسان حواس پنجگانه بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و بساوایی، وجود دارند. در انسان ها اینها 

 ، غریزه شناخت و شکل افراطی آن یعنی شیطنت بشر رام.(1462-1526) ماکیاول ولی جامعند.بوده متوسط 

میدهد. در نتیجه رد و حکمت انسانی برجسته نموده و اولویت و حتی اصالت )روبروی حماقت( بجای خِ

را ابزاری سازی می کند. به سبب همین بشر و حتی قوا )فطرت و خرد و خیال(  )میل و دافعه(سایر غرایز

سیاسی استبداد نوین می کشد. که فلسفه دولت را حداقل در عمل، و نظریه و نظام روباهی و شیطانی، به نگاه 

 در مقابل اکثریت فریبکار میداند. هابز، غریزه امنیت و شکل افراطی آن یعنی خشم و خشونت ،حداکثر فریب
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عدالت و قاطعیت انسانی و نه بشر را بجای غریزه دفاعی متعادل و  )و ستم گری روبروی ستم پذیری(

ستمگری و نه ستم پذیری او بر جسته نموده و اولویت و حتی اصالت داده که سایر غرایز را ابزاری سازی 

 آن کرده است. به سبب همین بشرگرگی، به نظریه سیاسی لویتان، گرگ بزرگ یعنی نظام سلطنتی دولت مطلقه

رای ودانسته و منشاء و معیار قانون و حتی اخالق را اه و دولت ش ، حاکم، )ابسولوتیسم( می کشاند. که در آن

فلسفه سیاسی دولت را تأمین حداکثر امنیت برای حداکثر افراد میخواند. الک نیز بدین ترتیب  .آنها میداند

)روبروی خمودگی( بشر را بجای توسعه مادی و  )میل( و شکل افراطی آن یعنی منفعت طلبی غریزه شهوت

آسایش بدنی بشری در جهت تعالی فرهنگی طلبی و آرامش جویی معنوی و اخالقی انسانی برجسته ابزاری و 

نموده و اولویت و حتی اصالت داده که سایر غرایز را ابزاری سازی نموده است. به سبب همین بشر بنوعی 

ت را تأمین لخرسی و خوکی، به نظام سیاسی مشروطیت سلطنت یا سلطنتی مشروطه می گراید. که فلسفه دو

حداکثر منفعت برای حدکثر افراد می داند. بدینان هابس نیز بسان ماکیاول و نیز همانند الک اشتباه غلط نمی 

گویند. اما کامل نمی گوید. یعنی جامع نمی گویند. شبه ناک و مغالطه انگیز میگویند. که انسان بالفعل روباه، 

فطرت هدایتگر و همه غرایز سه گانه پیشران بوده که در )یا خرس( است. بلکه انسان جامع  گرگ یا گراز

صورت تعادل، به تعالی میرسد. کما اینکه در صورت افراط یا تفریط به استکبار یا استضعاف کشیده میشود. 

یعنی یا به استثمارگری و استیالگری و شیطنت سیاسی یعنی سیاستبازی کشیده و در اصل دچار شده یا متقابال 

ده و و حماقت سیاسی یعنی بازیچه سیاسی کشانی ت و میزان به استثمارپذیری و استیال پذیریبه همان نسب

فرای اومانیسم یا هیومنیسم )بشرگرایی غریزی بجای انسانگرایی فطری( سایر شالوده در اصل گرفتار میگردد. 

ه (، دوآلیسم )دوگانها و شاخصه های مدرنیسم اعم از ماتریالیسم )مادیتگرایی(، نچرالیسم )طبیعتگرایی

گرایی(، سکوالریسم )دنیویت گرایی(، اگوئیسم )خودخواهی( تا راسیونالیسم )هوش ابزاری(، در همی راستا 

میباشند. شالوده هایی که حتی پست مدرنیسم با ادعای شالوده شکنی مدرنیسم، همچنان بدینها وفادار است. 

ه مکانکی جامداتی نیوتنی مدرنیسم که از هابس شروع شد حداکثر اینکه با فرا رفتن از جهان بینی فیزیکی و

و در پوزیتیویسم اگوست کنتی باوج رسیده، تحت تاثیر جهان بینی فیزیکی کوانتومی، اینها را فیزیکی و 

مکانیکی سیال، ژله ای، لرزانکی، مایعاتی یا گازی مینگرند. بشر مدنی، توسعه مدنی تا خودارضایی غریزی را 

 گریسته و حاکمیت مدنی، حکومت مدنیف قدرت مدنی و یاست مدنی را بدینسان تلق میسازند.    بدین ترتیب ن

 اسالم دیدگاه است ازیسفطری مدنی ی شناختانسان مبانیب.
 انسانشناسی سیاسی
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(Political Anthropology) 

یاسی انسان شناسی س وانسان سیاسی  مراد اسالم چگونه است؟ دیدگاه است ازیسی شناختانسان مبانی

سفه ه فالژبوی مذاهب، مفسرین و متفکریناعم از  و اسالمی  قرآن و سنتاعم از مدنیت اسالم  ومکتب  در

: نسان کاملادر کتاب  نسفیبه تعبیر از مطلق انسان تا انسان مطلق یعنی انسان کامل میباشد.  است. اسالمی

(. کما اینکه  23انسان کامل، ص«)بروح انسانی ممتاز میشودآدمی که ممتاز می شود از دیگر حیوانات »الف.

ان، هم«)در عالم صغیر )انسان( عقل خلیفه خدای است، و در عالم کبیر انسان عاقل خلیفه خدای است»

(. حکیم، 4همان، ص«)انسان کامل آن است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد»(. ب.اما 143ص

پیشوا و هادی و مهدی و  شیخانسان کامل را »سته و شایسته است، باشد. شارع و حکمروا بوده و بای

امام و خلیفه و قطب و صاحب زمان »همان(. نیز «)دانا و بالغ و کامل و مکمل گویند»همان(. و «)گویند

  (.4-5همان، صص«)گویند

و، در سی ادر فلسفه سیاسی و حکمت مدنی فارابی در حد فطرت شنا انسان شناسی مدنی و سیاسییک(

یار نیز بشر غریزی طبیعی هوشفاضلی و خردورز  انسان مدنی و فطریمبحث پیشین اشارت شد. دوگانگی 

ر انسانشناسی د ضالی یا فاسقی را پیشتر از نگاه فارابی مالحظه کردیم.دوگونه فاضلی مدنی غیر و ضد ابزارساز 

. هوش ابزارساز، ابزار و واسطه خرد با بدن و انسان مدنی اسالمی: خرد راهنما و فطرت تعالی طلب حاکمند

و بیرونست. بسان راننده یا خلبان که سیستم فرمان و از جمله جعبه فرمان، ابزار و واسطه راننده و خلبان با 

جهت گیری چرخ ها یا باله های هواپیما می باشد. غریزه کشش گر و توسعه گرا، ابزار  و واسطه فطرت 

نست. بسان سیستم کالچ و بویژه صفحه کالج در خودرو که واسطه میان اعمال تعالی طلب با بدن و بیرو

اراده راننده در انتقال قدرت از موتور به چرخها میباشد. همانگونه که در قسمت باال مالحظه گردید: در بشر 

ه یزطبیعی غربی مدرن از ماکیاول، هابس و بدن و الک تا کنون، هوش ابزاری راهنمای سیاست بوده و غر

غالب و پیشران توسعه سیاسی میباشد. بنابراین این چنین انسان فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی، مورد 

 : خوددیوان در  حافظنظر و مطلوب همگی متفکرین قویم بوده و میباشد. اما به تعبیر 

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند جنگ هفتاد و دولت همه را عذر بنه

درست این بوده که انسان فطری خردورز مدنی را دیدند و دانستند. چنانکه هم اینک در کانت میبینیم. اما 

نادیده گرفتند. غفلت کرده بلکه تغافل کرده و از چاله جهالت بسیط قرون وسطا در نیامده بسر به چاه ویل 

مختار فطری خردورز مدنی را واپس جهالت مرکب رنسانس در افتادند. با ادعای واقع گرایی سیاسی، انسان 

خرد و فطرت، تعطیل زده و بشر غریزی هوشورز مدنی را جایگزین و میدان دار فلسفه و سیاست کردند. 

بسان این بوده که فرمان خودرو یا هواپیما  ابزار هوش و غریزه میشود و شده است.اسیر و اما  .بردار نیست

ریده و قدرت موتور بدون کنترل راننده از طریق پدال کالج، مستقیما بریده شده و بریده باشد. یا سیم کالج ب
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در پرواز و یا  یا به چرخها انتقال مییابد. آنهم در سراشیبی تند، گردنه تنگ و صخره کوه بلند و پرتگاه عمیق

کت رولو آدم های ظاهر بین، ح ن بجای صعود، چیزی جز سقوط نمی باشد.آد هواپیما است. حاصل روف

که بجای سعادت مدنی، شقاوت مدنی بوده ی آنها را دیده و قضاوت میکنند. جهت و حاصل حرکت را ظاهر

، انسان کاملتا حد  انسان و ایمانو  انسان در قرآنکتاب دارد که انسان اسالم حداقل  جا نمی بینند.را 

طرح مه و حتی حسب مورد مورد توجاینجا و با نیم نگاهی به انسان کامل نسفی  مطهریر استاد اثجملگی از آ

 شود.

بنابراین حیوان، نوع می باشد. یک گونه بوده و محسوب میشود. بشر، انواع است. گونه های دو یا سه گانه 

یقینی دوساحتی انسانی، و بشری غیر یعنی ظنی تکساحتی خرسی و ضد یقینی توهمی تنازعی گرگی و 

ر یکی.بشر خرس یا بش«(ران االنسان لفی خس»روباهی دارد. چه بالقوه بوده و چه بالفعل باشد. غالبا یک.)

خرسی و خرس بشر نما میباشد. بدانسان که در جانمایه انسانشناسی جان الک که بر غریزه میل و منفعت 

طلبی تاکید نموده، بروز مینماید. سیاست و فلسفه سیاسی دولت مادی تکساحتی نیز تأمین حداکثر منفعت 

رمی بنتهام، جیمز میل پدر و تا جان استوارت پسر برای حداکثر افراد است. تا سوداگرایی و لذت گرایی ج

میباشد. دیگری.بشر گرگ یا بشر گرگی و گرگ بشر نما و بشر نمایی است. در ابسولوتیسم توماس هابسی 

تا سیاست زور هانس مورگنتایی و حتی برخورد تمدنهای ساموئیل هانتینگتونی همین می باشد. که در 

ی میکند. انسان و سیاست تنازعی میباشد. سومین.بشر روباه یا روباهی و امپریالیسم تا جهانسازی خودنمای

روباه بشر نما می باشد. ماکیاولیسم همین است. البته ولو خود ماکیاول در شهریار این را مطرح کرده اما در 

د. به تناظر نگفتارها راه دیگری میجوید. به تبع آن سیاست ها نیز انواع انسانی، حیوانی و شیطانی یافته و دار

انسان و انسانها و سیاست انسانی و انسانها، جامعه و جوامع مدنی نیز بشری و انسانی اینگونه اند. اینها همان 

انسان، جامعه، سیاست و نظام سیاسی و دولت جاهلی است. اعم از؛ ضالی یا فاسقی می باشد. ظاهرگرایی یا 

نی: دروغین میباشد. تکساحتی یا تنازعی است. به تعبیر قرآظنی تا توهمی است. یعنی پنداری یا کاذب بمعنای 

رض و من اع»؛ تنگنایی( بوده و شده و دیگری گرفتار ضنک)«ضاقت االرض بما رحبت)»یکی دچار ضیق 

؛ تشتت و تعارض(گشته و میگردد. یکی.فرویدیسمی تا دیگری.داروینستی «عن ذکری فله معیشته ضنکا

 پی  جهانسازی )گلوبالیزیشن( است. )امپریالیستی( میباشد. که در 

بدانسان که پیشتر نیز اشارت شد، واقعیت نیز این بوده که همه جا انسان بصورت اجتماعی و  :در نتیجهاول.

در جامعه زندگی میکند. کما بیش همه زمانها نیز اینگونه بوده و چه بسا خواهد بود. هر جامعه و همه جوامع 

عنی تقسیم کار و تبادل و توسعه و پیشرفت بوده و دارای نظام سیاسی و دولت در پی امنیت و ثبات، تعاون ی

و سیاست و نیز حاکمیت، حکومت و قدرت سیاسی و سرزمین یا قلمرو سیاسی برای تحقق این نیازها و 

مطلوبات خویش بوده و میباشند. در نتیجه امر واقع این بوده که انسانها هماره دارای زندگی سیاسی بوده و 

میباشند. یعنی کنش و روش یا رفتار ظاهری انسان ها، سیاسی است. بدینترتیب انسان، مدنی یعنی اجتماعی 
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و سیاسی میباشد. حال اینکه چون اجتماعی بوده در نتیجه سیاسی است؟ یا برعکس چون سیاسی بوده 

 ی بوده و هم اجتماعیاجتماعی میباشد؟ یا هر دو یعنی هم اجتماعی بوده و هم سیاسی است؟ بلکه هم سیاس

است؟ مورد اخیر درستر و دقیقتر بنظر میرسد. ماهیت یعنی بینش و منش درونی و حقیقت یعنی ارزش های 

ذاتی یا تکوینی )در آفرینش( و فطری یعنی سرشتین بنیادین و غایی انسانی و انسانها چطور؟ آیا سیاسی بوده 

س انسانی دارای فکر بوده و متفکر بشمار می آید.  یا خیر؟ انسان دارای جسم، نفس و فکر است. یا نف

انسان)ها( در تأمین امنیت پایدار و همه جانبه حتی جسمی و جانی بدنی خود در طبیعت و در مقابل تهدیدات 

محیطی و نیز مدنی و حفظ یا اعاده سالمت بدنی و در تأمین غذا و سایر احتیاجات زیست تا چه رسد به 

همگرایی، هماهنگی و بویژه همکاری یعنی تقسیم کار صنفی و تخصصی و تبادل بهزیست خود، نیازمند 

کاالیی، کار و خدمات)توسعه، تعادل و تعالی؛ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی( تا مرز همبستگی و حتی پیوستگی 

زئی ج یعنی یگانگی اجتماعی است. جامعه نیز نیازمند نظام سیاسی و دولت میباشد. نفس انسان: اعم از کلی و

یا روح یعنی فطرت انسانی و نیز غریزه یا غرایز )کشش های( سه گانه بشری طبیعی یعنی جاذبه، دافعه و 

مدبره جزئی )شعور یا هوش ابزاری بشری( است. حیوان در غرایز با انسان یا انسان با حیوان مشترکست. 

ند. چه بسا از انسان بسیار قوی تر باشحتی حیوانات از حیث غرایز طبیعی البته هر حیوانی در یکی از غرایز 

اما غرایز و نیز حواس انسان کما بیش متوسط بوده اما جامع است. در شعور یا هوش ابزاری نیز این چنین 

است. هر حیوانی در یکی از جهات هوش ابزاری ب)شناخت یا شعور یعنی هوش ابزاری( به تناسب حواس 

. مثال حس و هوش بویایی سگ، حس و هوش بینایی عقاب، و مربوطه گاه بمراتب از انسان قوی تر است

همینطور حس و هوش شنوایی، چشایی و بساوایی هر یک از سایر حیوانات، چه بسا بمراتب از انسان تیز تر 

میباشد. اما انسان از حیث هوشمندی نیز متوسط بوده ولی جامع است. مثال سگ در بویایی قوی میباشد. اما 

است. همینطور سایر حیوانات حتی گیاهان نیز این چنینند. و بلکه جمادات که قوانین در بینایی ضعیف 

شیمیایی( فیزیکی و شیمیایی حاکم بر آنها مبین نفس یا طبع و هوش طبیعی و حتی کنش و واکنش -)فیزیکو

هان های آنها مبین اراده آنها بوده باشد. همگی هوشمندند. هستی یعنی هوشمندی است. جهان هستی: ج

هوش و هوشمندی میباشد. اما جانوران هوشیار هم هستند؟ یعنی میدانند که میدانند؟ به تعبیری بر هوشمندی 

خود وقوف دارند؟ چه بسا خیر! و یا در حد خیالی باشد. انسان فراتر از هوشمندی، هوشیار است. یعنی 

میداند، اما چه بسا نمی داند که میداند که میداند. بر هوشمندی خود واقف است. حیوان هوشمند بوده و 

میداند. مثال آیا زنبور، در ذهن خود تصور و تصویر میکند که چه کندویی با چه مواد )موم( و چه شکل و 

ساختاری )شش ضلعی( نیاز بوده بعد بدنبال فراهمی رفته و با فرآوری و کاربری موم بر اساس طرح هادی 

ی سیمی به کندوسازی میپردازد. بدینترتیب که انسان در ساخت حتو نقشه پیشران و به اصطالح با سیاست تر

کوچکترین و ساده ترین چیز مثال قلم یا میز تا مهندسی مواد )مقاومت مصالح( و مهندسی سازه )ساختار( در 

ساختمانسازی تا ساختمان یک شهر، کشور و تمدن و ابزارسازیی بسان ابراینه رایانه و ماهواره انجام میدهد. 
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زنبور با شعور طبیعی و بصورت غریزی اعجاب بر انگیز، موادی جمع آوری نموده و حتی با بزاق خود  یا

فراوری کرده، روی هم میچیند و این کندوسازی اعجاز آمیز صورت میپذیرد. سایر حیوانات نیز چه بسا کما 

ی تا زی )گفتاری و نوشتاربیش بدینسانند. اما در انسان همین هوشیاری انسانی سبب ابزارسازی از زبانسا

کُدسازی(، قانونسازی،  نهادسازی، دولتسازی و نظامسازی تا تمدنسازی گشته و میگردد. جریانی 

متکامل)پلکانی(از چرخسازی، درشکه سازی، تا هواپیماسازی، موشکسازی و ماهواره سازی و ابر رایانه سازی 

ز جهانی سازی یا جهانگیرایی بوده و میباشد. تا شبکه سازی مجازی جهانی و جهانی شدن سرانجام تا مر

یک.نیروی جذب: کشش شهوت یا غریزه میل و منفعت جویی تا تأمین آسایش بدنی است. در صورت 

تحریف و انحراف و افراط به استثمار، ثروت طلبی و در نهایت لدت طلبی کشیده و میکشاند. تفریط آن نیز 

سعه نیافتگی اقتصادی است. دو.نیروی دفاعی: غضب یا خشم و استثمارپذیری، وابستگی و عدم تالش و تو

غریزه امنیت جویی میباشد. در صورت تحریف و انحراف و افراط: سلطه گری و ستم گری از جمله نظامیگری 

)میلیتاریسم( است. تفریط آن سلطه پذیری و ستم پذیری و به اصطالح انظالم میباشد. سه.نیروی مدبره جزئی: 

ور یعنی هوش ابزاری سامانده زیست و زندگی است. در صورت تحریف و انحراف و افراط: شناخت یا شع

شیطنت سیاسی میباشد. در صورت تفریط: سادگی سیاسی و حماقت سیاسی است. به تناظر انسان در اجتماع 

منیت و و ا و جامعه انسانی و سیاسی: حد میانی متعادل اینها: توسعه و تأمین آسایش بدنی، استقالل و آزادی

ثبات و تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش و کرامت انسانی میباشد. در غیر 

این صورت و در صورت هر گونه افراط تنازعی به تشتت و تعارض و تنازع و سلطه گری و ستم کاری 

سلطه پذیری و ستم  و تحت سلطگیکشیده و یا با تفریط تکساحتی، به توسعه نیافتگی، وابستگی و تنگنایی 

 پذیری می کشاند. 

 متفق و متحد اند و در)یعنی در آغاز امر و سیر نزولی( نوع انسان در بدایت امر »به تعبیر مال صدرا: دوم.

برحسب اوصاف و احوال و اعمال، سیر صعودی و بازگشت به عالم آخرت( پایان عمر و )یعنی  نهایت امر

مختلف یعنی متنوع و متفاضلند. منفاوت یعنی انسانی، بشری  .(442هد ربوبیه، صشوا«)مختلف و متفاوتند

شبه انسانی تکساحتی و بشری ضد انسانی گرگی تنازعی و شیطانیند. به تعبیری انسان، انوع است. در عبارتی 

متفاوت ۀ داد، همین طور نوع انسان را به سه گون هم شهوت قرار هم عقل و واانسان که در نهاد »دیگر: 

(. در حالی که حیوان: نوعست. بچه خرس، خرس بوده و عاقبت خرس میشود. 487همان، ص«)آفرید

گرگزاده، گرگ است گر چه با آدمی بزرگ شود. روباه، روباه است. اما بچه انسان: بالقوه ظرفیت آن را دارد 

گرگ یا روباه شده و از آن بدتر  (. حیوان بسان خرس،34؛ 25اسراء/«)ان هم اال کالنعام بل هم اضل سبیال»که 

و شیطان گشته و یا برتر شود و از فرشته نیز باالتر رود. در نتیجه انسان: انواع است. نوع انسانی، نوع حیوانی 

به اصطالح ددگی )گوسفندی( یا درندگی )گرگی( و نوع شیطانی است. سیاست انسانی، حیوانی )تکساحتی 

ات متناسب با انواع انسانند. از کوزه برون همان تراود که در اوست. اگر و تنازعی( و شیطانی، انواع تولید
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بتوان رفتار حیوانی و شیطانی را سیاست نامید. اینها غیر سیاست یا شبه سیاست و ضد سیاست یا شیطنتند. 

 لسیاست تکساحتی حیوانی یا سیاست تنازعی شیطانیند. و اال سیاست نیستند. فعل طبیعی بشرییند. اما عم

سیاسی انسانی نمی باشند. غیر انسانیند. حیوانی و شیطانیند. در گفتمان توحیدی قرآنی: انسان طبیعی و غریزی 

طرت اهلل ف)»و فطرت الهی «( نفخت فیه من روحی)»را بشر تعبیر مینماید. انسان نیز بشر دارای روح خدایی 

( یعنی دارای 31؛ 2بقره/«: ی االرض خلیفهانی جاعل ف)»و خالفت خدایی در زمین «( التی فطرالناس علیها

 حکومت و سیاست بر تعیین )ترسیم و تحقق( سرنوشت و سعادت خویش در زمین است. چنانکه شاهد آنیم.

بدینسان: انسان مختار مدنی، محل و مرکزیت تجمیع و تجلی سایر مبانی محض و مدنی نظری و عملی .سوم

ترسیم عملیاتی، ترویج عمومی و تحقق عینی آنها میباشد. چون سیاسی است. محوریت عزیمت تبیین علمی، 

انسان: سایس و مسوس است. فاعل سیاست بوده و در عین حال و متقابال قابل سیاست نیز میباشد. باصطالح 

هم سوژه سیاست بوده و در عین حال همچنین ابژه سیاست است. هم سیاستنگر و سیاستگرا میباشد. هم 

سیاسی بوده و بشمار میآید. اعم از کارگذار سیاسی شامل سیاستگذاری و سیاستمداری  سیاستگر است. فعال

دولتی و حاکمیتی بوده و هم متقابال سیاستپذیری مردمی و تحت حاکمیتی و تحت حکومتی میباشد. مبانی 

 انسان شناسی سیاسی به ماهیت و به تعبیری هویت یعنی چیستی و چیستی شناسی یقینی انسان مدنی و

سیاسی میپردازد. بدانسان که در اسالم مدعی آنست. شخصیت انسانی و مدنی انسان را نظام ارزشی ذاتی و 

فطری عقلی برهانی و قلبی، بینش و منش شرعی درونی و کنش و روش یا رفتار عرفی بیرونی تشکل میدهند. 

. ظاهر و حتی راهبردها میباشدبه تعبیری شخصت انسانی انسان فراهم آمده و فراگیر این مبادی، مبانی و م

شهودی بدینسان که اشارت شد. در غیر اینصورت، خیر. در صورت تقلیل انسان فطری و خردورز به بشر 

غریزی طبیعی و صرفا هوشورز ابزاری، یا پیشرفت مدنی نکرده یا زیست و زندگی مدنی؛ چه به توسعه ظنی 

ندگانی ستی میکشاند. در هر صورت به بهزیست و زتکساحتی تفلسفی کشیده و چه به توسعه تنازعی سوفی

مدنی نرسیده و نمی رساند. بدانسان که در تفکر و تمدن غرب پیشا سقراطی و پسا افالطونی و مدرنیسم تا 

 :حکمت شاهنامه فردوسیبه تعبیر رسای  نیهیلیسم پست مدرنیسم غالب بوده و در جریانست.

 پرنیانست خود رشته ایماگر   اگر بار خار است خود کشته ایم

 به تعبیر سعدی: 

 هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کشت

. هر )...(«امه بما کسبت و لکم بما کسبتم»کما اینکه ...«)...(.  کل نفس بما کسبت رهینه »در گفتمان قرآنی: 

خود معلول  فرد و هر جامعه ای مرهون عمل و کارکرد اعم از؛ کنش و رفتار بیرونی خویش بوده و بنویت

 ارزش ها، بینش و منش درونی و تغییرات مثبت یا منفی آن است.
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، انسان دارای نفس و جسم یا بدن میباشد. یا بدن انسان دارای جسم و در رویکرد توحیدی اسالمچهارم.

نفس است. حتی به تعبیری نفس انسان دارای بدن و جسم )نظریه روحانی حدوث بودن نفس سینوی( بوده 

س جسم  و بدن انسان دارای نفس )جسمانیه حدوث بودن روح صدرایی( میباشد. نفس انسان: نفس یا برعک

کل و نفس جزء یا اجزا داشته و همچنین نفس کلی و نفس جرئی دارد. نفس کلی: فطرت )فؤاد( یا روح ویژه 

س اشد. نفانسانی است. نفس جزئی: غریزه یا غرایز )کشش(های ابزاری نفس کلی در مدیریت بدن می ب

جزئی واسطه و مبدل میان جان و جسم آدمی است. نفس آدمی دارای جنبه علمی )ذهنی( و عملی )اراده( 

میباشد. خرد و هوش ابزاری جنبع علمی و ذهنی نفس است. خرد: مدبر نفس و راهنما است. به تعبیر حکیم 

 فردوسی در حکمت مدنی شاهنامه:

 به هر دو سرایخرد دستگیرت   خرد رهنما و خرد دلگشا

هوش: ابزار شناخت جزئی و ظاهری، ابزارساز )نهادساز دولت و نظامساز سیاسی( و سازماندهنده است. اراده: 

راهبر و راهبرنده است. غرایز: موتور مولده قدرت و نیروزا و حرکت بخشند. جلو برنده اند. ابزار اراده اند. 

ی هواپیما یا کشتی در کشور بدنند. در غیر اینصورت یعن بایسته و شایسته است باشند. بسان موتور خودرو،

در صورتی که غریزه بر فطرت و هوش ابزاری بر خرد راهنما غلبه یابد، سیاست به شبه و ضد آن تبدیل 

من عقل  کم»میگردد. تعادل و تعالی به تدانی و تنازل میگراید. به تعبیر امام سیاست عدالت، امام علی )ع(: 

چه بسیار خرد )و فطرت انسانی( که اسیر بوده و هوش ابزاری )و غریزه بشری( امیر »؛ «یراسیر و هوی ام

( یعنی فطرت و طبیعت 228، ص1رسایل، ج«)جبله االنسان و طبیعته: »رسایلدر اخوان صفا به تعبیر «. میباشد

نفسانی و حتی جسمانی یا غریزی و بدنی و بویژه خرد انسانی و هوش ابزاری استعداد و بالقوه است. به 

تعبیری فطرت عقلی و قلبی و غرایز و هوش ابزاری ظرفیت فعلیت، فعالیت و کاراییسازی؛ بهره وری و 

رز کمال؛ رسایی و سازواری و شکوفایی و در حقیقت خودشکوفایی را دارند. بویژه با هدایت اثربخشی تا م

   :معنوی مثنویمکتبی دینی مدنی. چرا که به تعبیر 

 )تعالی( حس دینی نردبان آسمان )توسعه( حس دنیا نردبان این جهان

  دین( از) صحت آن حس بجویید از حبیب )از دانش( صحت این حس بجویید از طبیب 

؛ 22حج/«: لهم قلوب یعقلون بها»؛ )و به سیاق آن دلورز تا دلمندخردمند  تاانسان فطری خردورز  منظور

زی هوشورز بشر غری فرای میباشد.اثر بخش خودشکوفای مدنی  وبهره ور  ؛بالفعل فعال کارا تابالقوه  (46

)و غریزه ورز( است. حقیقت انسان از حیث تکوینی و به اصطالح ذاتی و آفرینش، بگونه ای بوده که بدون 

اجتماع و جامعه سازی و جامعه پذیری، نظام سیاسی و نهادسازی دولت، امنیت و زیست مدنی نداشته و 

ی جسم عالم کبیر فانطوی ف»مام سیاست عدالت: نخواهد داشت. تا چه رسد به بهزیست. انسانی که به تعبیر ا

 :مثنوی معنویدر  مولویبه تفسیر «. جهان بزرگ بوده پیچیده در جسم کوچکست»؛ «صغیر

 بحر علمى در نمى پنهان شده            در سه گز تن عالمى پنهان شده
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ان، جهان انس»تباری دیگر: به اع«. انسان، جهان صغیر است. و جهان، انسان کبیر می باشد»بلکه بعبارتی: 

این چنین انسانی ظرفیت آنرا داشته و نیازمند امنیت، نظم و نظام، دولت، «. کبیر است. جهان، انسان صغیر است

سیاست، قانون، حاکمیت و حکومت، عدالت و امانت، قدرت و اقتدار و کارامدی تا مرز سعادت است. فطرت 

یات و بایستگی و حتی شایستگی وز یبایی آنها را بصورت عقلی و قلبی انسان نیز این ضرورت و ضرور

برهانی و شهودی یا حضوری درک کرده و بدانها نگرش و نیز گرایش دارد. این مبادی ارزشی بنیادین، 

مطلوبات و مطالبات آنها نیز میباشند. در نتیجه حقیقت انسان نیز سیاسی است. سیاستنگر و سیاستگرا می 

عم از؛ سیاستگذار و سیاستمدار و نیز سیاست پذیر می باشد. فاعل سیاست و متقابال باشد. سیاستگر است. ا

قابل سیاست بوده و محسوب میگردد. چرا که ماهیت و هویت یعنی بینش و منش انسانی؛ هدف نگر و 

ظام نگر نهدفگرا؛ هدفگذار و هدفپذیر است. قانوننگر و قانونگرا و نیز قانونگذار و قانونپذیر  میباشد. نظم و 

و گرا بوده و نظام گذار و نظام پذیر است. قدرت و اقتدار نگر و گرا بوده و قدرت و اقتدار گذار و پذیر 

میباشد. بدینترتیب واقعیت، ماهیت و حقیقت انسان و بلکه برعکس حقیقت )ارزشی(، ماهیت )بینشی و 

نها، مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی است. مَنِشی( و واقعیت )کنشی و روشی یا رفتاری( انسان، انسانی و انسا

حقیقت، ماهیت یقینی و واقعیت عینی انسان حقیقی، یقینی ماهوی و عینی واقعی، مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

می باشد. در این گفتمان، مبداء و مبنا: امنیت، سالمت و رفاه )آسایش( و در جهت کرامت )آرامش( است. به 

 :مثنوی معنویتعبیر 

 )و هوش( آدمی فربه شود از راه گوش  شود از حلق و نوش جانور فربه

مراد: توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش بدنی )افزایش سن امید بزندگی و ارتقای کیفیت زندگی(، 

 تعادل و در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی است.

بشر  .است مورد نظرابزار غریزی  باقلبی شهودی راهبر  وعقلی برهانی راهنما انسان ذاتی و فطری منظور 

خردورز تا خردمند هوشیار ابزارساز پیشرفت گر دوساحتی می باشد. انسان سیاسی توحیدی دوساحتی مادی 

نظام  نآ  به تبعبه تناظر آن جامعه سیاسی انسانی، و معنوی دو بعدی ظاهری و باطنی متعادل و متعالی است. 

 تاسیاست  ودولت و  نظام سیاسی ،جامعهاینچنین میباشد. سیاست انسانی  و به تناسب آن دولت وسیاسی 

و  ودهب متعادلاست. ظاهری  ودو بعدی باطنی  میباشد. معنوی ودو ساحتی مادی است. سعادت توحیدی 

قتصادی و ن بخشی میان توسعه ابا اعتدال فرابخشی میانه افراطگری و تفریطگری، تعادل میا. میباشدمتعالی 

آسایش بدنی با تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنی و تعدیل پیش میرود. ظرفیت و ضرورت 

آنرا نیز دارد. ولو غالبا خالف آن میرود. بسوی تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی فراز میرود. مطلوب اصلی و 

را دارد. ولو غالبا به تدانی و حتی تنازل کشیده و میکشاند. حتی مدعی نهایی او آنست. ظرفیت و ضرورت آن

  میباشد.جهانی گرایی مهدوی تا مرز 
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مایز خرد از هوش )ابزاری( و نیز تمایز فطرت از غریزه )ابزاری( و در نتیجه انسان و بدینترتیب: تپنجم.

انسانیت از بشر و بشریت و ترسیم کارویژه های هر یک از این ها و نیز تبیین رابطه و نسبت همین ها ، 

ی  نبرترین چالش حکمی سیاسی و وجه تفاوت یعنی تعارض سیاست متعالی یا )شبه و ضد( سیاست متدا

 بترتیبی که در این اثر آمده اند از حال تا آینده فراز رو میباشد.  

انسان مدنی حقیقی خلیفه اللهی و فطری و یقینی شرعی واقعی غریزی و هوشورز ابزاری میباشد. بشر ظنی 

 تکساحتی و توهمی تنازعی نمی باشد. حتی با نقادی و نفی رویکرد و رهیافت غیر و حتی ضد آن میباشد. به

تعبیری خلفیه اهلل ذاتی یعنی تکوینی و فطری یعنی جبلی است. جانشینی و قائمی مقامی خدا بر زمین میباشد. 

دارای ظرفیت و ضرورت حکومت بر تغییر و تعیین سرشت خویش و در نتیجه سرنوشت خویشتن است. با 

 بسوی تحصیل سعادتترسیم و تحقق سیاست مدنی خود و جامعه و جهان مدنی انسانی میباشد. چه سیر 

بوده یا سیر برعکس و مسیر و اسیر مشقت شقاوت باشد و بشود. کما بیش با نگرش عقلی برهانی و گرایش 

قلبی شهودی اجتماعی و سیاسی است. یک(انسان حقیقی و یقینی واقعی مورد نظر میباشد. با؛ الف.فطرت 

طبیعی جاذبه و دافعه یا میل و خشم  الهی انسانی تعالی طلب و تعالی طلبی فطری است. ب.کشش غرایز

نیروساز میباشد. ج.سازماندهی بکمک؛ یک.هوش ابزاری، حتی دو.اعضای بدنی جسمانی است. در پی کارایی 

و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی، پیشرفت و تحصیل سعادت مدنی خویش است. توسعه اقتصادی و ابزاری 

ش بدنی، میباشد. توأمان تعادل عقالنی، سیاسی و مدنی است. سخت، نیمه سخت  و نرم افزاری و تأمین آسای

در جهت تعال فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی  است. تا مرز عزت، شرافت و کرامت 

انسانی مدنی است. دو(بشر طبیعی صرفا غریزی )هیومن(، هوشورز ابزاری و ابزارساز و مجبور یا مفوض 

ف.بشر ظنی تکساحتی تفلسفی نیست. که ظن انسان بوده نمی باشد. ب.بشر )بخود واگذاشته( نیست. ال

 توهمی تنازعی سوفیستی نیست. که توهم انسان کاذب بوده نیز نمی باشد.

 برامد

 سیاست انسانی 

 )انسانسازی(

 الف.جمع بندی

، نگاه رد جایگاه نقش گفتمان انسان سیاسی وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  به مدنی انسان مبحث

 حقیقی و یقینی واقعی انسان. منظور استذاتی، فطری، شرعی و عرفی  انسانمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه

که متفکر، مختار و مدنی و حتی متعالی یعنی تعالی گرا است. ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی  .میباشد
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مادی  دو ساحتی  انسان فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است. سانضد واقعی نیست. ان

است. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. واجد نظام ارزشی، بینشی و منشی درونی و کنشی و رفتاری  و معنوی

با و کلی  حدودان مدنی در انس بیرونی است. به تعابیری: الهی، متعادل، متعالی، بسان اینها بوده و محسوب میگردد.

 مبنا و موجد کارگذاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری مورد پذیرش عمومی است.یقینی  تفصیلی مکتب مدنیاحکام 

 فاعل و قابل سیاست میباشد. است.مدنی 

 ب.نتیجه

بشرگرایی غریزی تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :انسانگرایی فطری خردورز مدنی

(Humanism خودخواه  ولو هوشورز )( ظنی تکساحتی ضالی )گمراه( و توهمی تنازعی فاسقی )بد راه یا بیراهه

 .ولی ابزاری سیاسی است. مبنا و موجب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند

 ج.راهبرد جدید

ی مدنی و انسانگرایی مدنی ماهوی است. مراد حدود کلی و : تبیین حدود و احکام ماهیت انسانانسانگرایی سیاسی

احکام تفصیلی یقینی شرعی است. برامد و بر بنیان مبانی خداگرایی سیاسی تا مبانی کالمی سیاسی است. همراه مبانی 

ز ا غایتگرایی مدنی و جامعه گرایی سیاسی یا بنیان آنها میباشد. زیرساخت انسانگرایی سیاسی مسایل فلسفی سیاسی

 .عدالت سیاسی تا والیت فقیه سیاسی است

 دانشجوییهای درسی پرسش و پاسخ : آزمایی خود

 چه )و چگونه( میباشند؟  غریزه بشری وفطرت انسانی .1

 چه )و چگونه( اند؟  انسان مدنی هوش وخرد .2

  می باشند؟)چگونگی( چه  مبانی انسان شناختی سیاست.3

 کدامند؟  انواع انسان مدنی.4

 می باشند؟ چه )و چگونه(  از دیدگاه غرب یسیاسغریزی مبانی بشر شناختی .5

 می باشند؟چه )و چگونه(  از دیدگاه اسالم فطری سیاسیمبانی انسان شناختی .6
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 مبنای هشتم

 غایت شناسی سیاسی

 «سیاست»و « غایت»
  یاسیسی رفتارها هدفب. ؛یاسیس نظامی هدفمندالف.

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 (123؛ 11هود/«)الیه یرجع االمر کله»

 استیس وی هست نظامی شناختتیغا

 ما ز دریاییم دریا میرویم  ما ز باالییم باال میرویم

 یرفتارها هدفب.، یاسیس نظامی هدفمندالف.غایت شناختی سیاست؛ مبانی یا  مبنا در این مبحث،

مطرح میشود. منظور اصل غایتمندی و غایت سیاسی میباشد. غایتداری و غایتمداری حقیقی و یقینی  یاسیس

سیاسی واقعی است. ظنی تکساحتی تفلسفی نبوده و یا توهمی تنازعی سوفیستی نیست. غایت و هدف: از 

ی میباشد. امنیت مدنی تا تحصیل سعادت مدنی است. غرض و هدف از آن: امان تا سعادت جاویدان اخرو

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی محور اصلیبدین سبب یک.است.  غایتمدارانهسیاست مراد 

 یاسیسی ارفتاره هدف، ب.یاسیس نظامی هدفمند. منظور؛ الف.میباشد سیاسی غایتیعنی هستی و چیستی 

حورهای مبدین مناسبت دو. .است انسانی مدنیسیاست  است. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی میباشد. منظور

 یرفتارها هدف، ب.یاسیس نظامی هدفمندالف.: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان غایت سیاسی؛ فرعی

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد 2.در سایر مبانی و مسایل سیاسی است. 1میباشد.  یاسیس

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری 3الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

اشد. ب.در دنی میبعقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی م

.تا چشم انداز تمدنسازی نوین 4فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 است.

 

 پیش درامد
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 (56؛ 51ذاریات/«)ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»

 «غایت سیاسی»

(Political End) 

 نظامی شناختتیغای مبان: »مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  بحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

: چرایی و مسئله.2 .میباشد« سیاسی هایب.هدف رفتارو  الف.هدفمندی نظام سیاسی؛ استیس وی هست

ب.هدف و  الف.هدفمندی نظام سیاسی؛ استیس وی هست نظامی شناختتیغا» چیستی )چگونگی(

؛ استیس وی هست نظام تیغا»حقیقت و ماهیت واقعیت : موضوع.3 میباشد.« سیاسی هایرفتار

هستی شناسی و چیستی شناسی : محور.4است. « سیاسی هایب.هدف رفتارو  الف.هدفمندی نظام سیاسی

 «یاسیس هایب.هدف رفتارو  الف.هدفمندی نظام سیاسی؛ استیس وی هست نظامی شناختتیغا»چگونگی 

.هدفمندی الف؛ استیس وی هست نظامی شناختتیغا »به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش مبنای میباشد.

در سایر مبانی، مسایل فلسفه سیاسی و به تبع آنها در سیاست «سیاسی هایب.هدف رفتارو  نظام سیاسی

هدفمند و نظاممند است. مراد اهدف نظام سیاسی و هدفمندی رفتارهای سیاسی میباشد. حتی بر عکس 

ایی نظام الف.هدفنگری و گر»خاستگاه، جایگاه و نقش سایر مبانی، مسایل فلسفه سیاسی و حتی سیاست در 

یاست ساست. منظور سیاست هدفمند؛ « مداری و هدفپذیری رفتارهای سیاسیهدفو سیاسی و ب.هدفگذاری 

 میباشد.فردی، جمعی و اجتماعی رفتارهای سیاسی دولت و هدفدار و هدفمدار نظام سیاسی و 

 پرسشهای فرعی: چرا، د؟نمیباش چه«مفاهیم اساسی امر، دانش، عمل و مقوله سیاسی»دو(پرسش اصلی: 

 چیست؟ چگونه؟

 درامد
 غایتشناسی و غایت نظام جهان هستی و آفرینش و انسان اول.غایتمندی،

 : یعنی جهان غایتمند است.(121؛ 3آل عمران/«)ربنا ما خلقت هذا باطال»

 «غایت مدنی»

(Civil End) 

 :مثنوی معنوی در ولویمبه تعبیر 

 باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 ما ز باالییم باال میرویم  دریا میرویمما ز دریاییم 
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 ستی وهجهان غایتداری و غایتمداری نظام  یعنی : به غایتمندیاستیس وی هست نظامی شناختتیغای مبان

و حتی ری غایتنگ گذاری تعیین کننده سرشتساز و جهت بخش سرنوشت سازآفرینش پرداخته و به تاثیر

 تعبیر هب یپردازد.مسیاستپذیری شایسته  وسیاستگذاری، سیاستمداری  درآفرینش  وجهان هستی  نظامنگری

جهان: »(؛ 88، ص1رسایل، ج«)ان العالم انسان کبیر، ذوجسم و نفس و حیاه و علم: »رسایل دراخوان صفا 

ت و حیا )ملکوت فرا طبیعی غیب عالم(و نفس  (قابل مشاهده طبیعتمُلکِ )انسان کبیر، دارای جسم 

جهان، انسان کبیر »به تعبیری:  «.است )قوانین مادی و معنوی(و علم و فراطبیعی(  )زندگی طبیعی

سته بای ،نظام سیاسی شایسته: یاسیس نظامی هدفمندالف. ( مبین؛212و ص 188، ص3رسایل، ج«)میباشد

غایت یا هدف رفتارهای سیاسی  ، مرادیاسیسی رفتارها هدفب.باشد. هدفمدار  وبوده هدفدار  است؛

بعد  غایات بترتیباست. بهزیست  یعنیسعادت مدنی  وفردی، جمعی و اجتماعی مدنی: پیشرفت مدنی 

تأمین  )افزایش سن امید بزندگانی( و توسعه اقتصادی، سالمت که غایت مباشر و مستقیم بوده ،جانی از امنیت

و مسحوب میگردد. اینها غایات جزئی، مرحله ای و میباشد. که غایت اقرب و قریب بوده آسایش بدنی 

توسعه و  در جهتبمثابه غایت میانی است. با توسعه و تعادل سیاسی و کارامدی  مقدماتی و ابزارییند. توأمان

سی این غایت نهایی رفتار سیاتعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی و کرامت انسانی است. 

عادت مدنی: غایت فراگیر است. غایت نهایی میباشد. کرامت انسانی، غایت غایی است. و سیاست میباشد. س

غایت و هدف زندگانی سیاسی، اجتماع مدنی، نظام سیاسی، دولت و سیاست و پیشرفت مدنی خود به عنوان 

 کمال و سعادت مدنی در دنیا است. غرض یا هدف از آن: سعادت جاویدان اخروی میباشد.غایت محوری، 

این چنین تبیین غایتمندی بایسته، سیاست شایسته ترسیم، ترویج و تحقق میبخشد. چرا که غایت و سعادت 

حقیقی و یقینی واقعی است. در مقابل و فرای رهیافت ظنی تفلسفی سیاسی شبه سعادت تکساحتی مادی با 

نازعی د سعادت تمشقت خالء معنوی می باشد. در مقابله با رهیافت توهمی سوفیستی سیاسی شقاوت ض

 متدانی نیز نیست.

میباشد؟ در مبحث هستی و هستی شناسی سیاسی، قانونمندی و نظاممندی جهان هستی و چه غایت .1*

آفرینش مطرح شد. مقدمه و الزمه هر دوی قانونمندی و بویژه نظاممندی میباشد. همه پدیده های جهان 

 رند. آفرینش؛ همانگونه که مبدائی و آغازی داشته، نظامی دارند. کما اینکه همینگونه غایتی و انجامی دا

طبیعتِ هر چیز در کمال آنست، از اینرو هرگاه چیزی، »خویش: سیاست در کتاب  ارسطوچنانکه به تعبیر 

خواه آدمی باشد و خواه اسب و خواه خانواده، به مرحله کمال رسد، می گوییم آن چیز طبیعی 

ت. بُرندگی اس نیز میگویند. چنانکه صورت چاقو،« صورت»(. اینرا باصطالح فلسفی: 5سیاست، ص«)است

صورت اسب، سوارکاری میباشد. صورت انسان: انسانیت است. صورت سیاست که خود صورت بوده: تدبیر 

ه گذشت. کمال پدیده است. کمال بالقوه ک پیشترو تعادل میباشد. به اعتباری همان امرسیاسی میباشد. که 
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انگهی، ذاتی و درونزادی برون آ میباشد. و بالفعل شده و بایسته و شایسته است بشود. کمال؛ رسایی و سازواری

آن وجود دارد، یا علت غایی، برترین خیر آنست؛ و اتکاء )و برای رسیدن به(  غایتی که هر چیز به سبب»

این عین یا سبب فعلیت، فعالیت و حتی فاعلیت در نتیجه کارایی  همان(.«)به ذات، غایت و برترین خیر است

خشی میباشد. همه پدیده ها، دارای ظرفیت، استعداد و به اصطالح ما بالقوه خاص و کارامدی؛ بهره وری و اثرب

خود هستند. در عین حال هر یک و همگان حد و کمال و نهایتی دارند. رو سوی آن دارند. از قطره بدریا و 

ن اند. ین چنیجزء و ذره )نانو( به کل و بذر نبات از نهال تا گیاه بسوی گل و میوه از بوته تا درخت تناور ا

هوشمندانه اما بصورت طبیعی و باصطالح جبری است. کل جهان که فراهم آمده اجزایی اینچنین غایتمند 

بوده نیز بدین دلیل و نشانه ها غایتمند میباشد. غایتش فراهم آمده، فراگیر و فراتر غایات همگی اجزائیش 

بکمال انسانی و بسوی انسان کامل و کارامدی؛ است. چنانکه انسان از قوه بفعل، از جز بکل، از نقص بشری 

بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان، بویژه رو سوی پیشرفت مدنی، خودشکوفایی، زندگانی مدنی یعنی 

بهزیست مدنی )حیات طیب و پاکزیست( و سعادت )خوشبختی( مدنی؛ آسایش، اعتدال و آرامش و کرامت 

دت مدنی خواهیم دید. انسان مدنی از حیث جسمانی، روحی و فکری انسانی دارد. بدانسان که در مسأله سعا

و به تناظر آن جامعه مدنی از حیث اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تا کل جهان انسانی، معدن ناشناخته و 

ناشکفته استعداد یعنی  ظرفیت بالقوه است. همگی و هماره در جهت فعلیت و فعالیت و حتی فاعلیت یعنی 

ه وری و اثربخشی کشش دارند. غایتش: شکفتگی یعنی شکوفایی استعدادهایش است. آنهم خود کارامدی؛ بهر

شکوفایی می باشد. در این جهت کنش و واکنش انجام میدهد. به تعبیری هر کنش و واکنشی در این راستا 

م حداکثر ه است.. نهایت به تعبیری کمال؛ رسایی و سازواری  میباشدحد نهایی هر چیز است. میباشد. غایت: 

. رددمحسوب میگ مطلوب بوده و وضعیت )غایی( به اصطالح فلسفی صورت بوده و هم انجام کار میباشد. 

اژگان و میباشد. حکمت، انگیختار، و مانند اینهافایده، فلسفه وجودی،  یا نتیجه، منفعتحاصل، حتی اثر، 

انسان:  برده میشود.بویژه انسان بکار  دبیرییعنی ارادی و ت غایت بیشتر برای پدیده ها و افعال اختیاری

بصورت تکوینی و باصطالح ذاتی یعنی در نظام جهان هستی و آفرینش قانونمند، نظاممند و هدفمند یا 

غایتمند، دارای غایت بوده و غایتدار بوده و بشمار میآید. غایت نگر و غایت گرا است. غایتگر میباشد. یعنی 

ارادی و تدبیری غایت گذار و متقابال غایتپذیر بوده و در هر دو صورت  بصورت ضروری اما اختیاری؛

غایتمدار میباشد. غایت: کمال و سعادت و بازگشت بسوی غایت غایت است. فطرت عقلی و خرد، غایت 

نگر میباشد. فطرت قلبی و دل، غایت گرا است. شریعت، غایت شناسی و تبیین حدود کلی و احکام تفصیلی 

گذاری و غایت مداری و غایت پذیری است. هوش ابزاری، سامانده غایت گذاری و غایت غایت، غایت 

مداری و نیز غایت پذیری میباشد. غرایز، کشش ها طبیعی و مولد نیرو و نیروی مولده و محرکه غایت گری 

-7)فرهنگ فلسفی؛ صصاست«آرمان» و« فرجام»هدف، : (End ,purpose) غایتالف.؛ این صورت راند. د

(. حتی بشر مادی هم آرمان داشته و آرمانگرا میباشد. آرمانش مادیت است. بلکه کسی نیز که ادعا میکند 486
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آرمانی ندارد، این هم یک آرمان محسوب میشود. آرمانش، بزعم خودش بی آرمانی میباشد. آرمان، کمال 

بوده که گفته شود نظر ندارد. انسان نمی باشد. مفروض و منظور هر کس است. انسان بی آرمان، مثل این 

حیوان: آرماننگر و آرمانگرا نیست. انسان، آرمانگرا میباشد. چه درست، چه غلط، مادی یا معنوی، کامل یا 

ناقص و مانند اینها است. باصطالح توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل 

ی یا تنازعی مادی یا معنوی و یک بعدی باطنی یا ظاهری باشد. ب.غرض: هدف از و متعالی بوده یا تکساحت

(. برای مثال: الف.غایت یا هدف حرکت سفر و مسافرت 482کار میباشد)همان، ص« انجام»و « مقصود»پدیده، 

به مشهد، رسیدن به مشهد است. ب.اما غرض و هدف از آن؛ مثال زیارت امام رضا )ع(، شرکت در فالن 

ست علمی، و مانند اینها میباشد. نمونه؛ اول.الف.غایت و هدف دولت اسالمی: سازماندهی و تولید اقتدار نش

سیاسی است. ب.غرض و هدف از آن: کارامدسازی ملی؛ دولتی، عمومی و خصوصی میباشد. دوم.الف.هدف 

فرهنگی؛  یاسی و تعالیو غایت نظام سیاسی جمهوری ساالمی ایران: پیشرفت مدنی؛ توسعه اقتصادی، تعادل س

معنوی و اخالقی کشور بوده و بشمار میآید. ب.غرض و هدف از آن: تأمین آسایش همگانی، اعتدال عمومی 

و تضمین آرامش مدنی میباشد. سوم.الف.غایت و هدف سیاست اسالمی: سعادت مادی و معنوی دنیوی و در 

غرض و هدف از آن: سعادت جاویدان اخروی و دنیا و کرامت از جمله عدالت، آزادی، بسان اینها است. ب.

در آخرت میباشد. چنانکه باصطالح فلسفی هر صورتی، ماده صورت بعدی بوده تا صورت صور که کمال 

پدیده می باشد. همچنانکه هر خیری عامل نیل به خیر بعدی بوده یا خیر خیرات یا خیر مطلق که سعادت 

ر غایتی، غرضی دارد و مقدمه آنست. تا غایت غایات که غرض بوده و فراتر از آن خیری نیست. همچنین ه

علت غایی یا غایت علی است. وضعیت مطلوب و آن صورت غایی و کمال نهایی میباشد. غایت: به تعبیری 

   مورد نظر می باشد.

بانی م مراد: شناخت غایتمندی؛ غایتداری و غایتمداری و نیز غایت نظام هستی است. به عنوان مبنا یا یکی از

سیاست و فلسفه سیاسی می باشد. مسئله: اصل هستی و چیستی چگونگی غایتمندی و غایت نظام جهان 

هستی و آفرینش و انسان است. به تناظر آن غایت جامعه مدنی، به تبع آن غایت نظام مدنی و به تناسب آن 

رض یا هدف از آن غایت سیاست مدنی و حتی کارامدی که غایت یعنی هدف آن پیشرفت مدنی است. غ

سعادت مدنی و کرامت انسانی است. حتی به تعبیری غایت سیاست: سعادت میباشد. غرض سعادت: کرامت 

انسانی است. یا غرض و هدف از آن: سعادت جاویدان اخروی میباشد. منظور رابطه و نسبت میان غایتمندی 

نسانی و جهان سیاسی انسانی؛ الف.جزوی و غایت نظام هستی و آفرینش جهان که انسان، نظام سیاسی جامعه ا

از آن بوده و ب.در عین حال در دامنه، گستره و دورن آن با اندیشه، اراده، تدبیر )سیاست( و تالش خود 

انسانها، خود را ساخته و جامعه سیاسی ملی تا جامعه جهانی تشکیل شده و با تغییر سرشت، سیاست و در 

پیشرفت می نماید.یا به سعادت رسیده یا به شقاوت میکشد. هدف  نتیجه سرنوشت خود را تغییر داده و

برآورد تاثیر اصل غایتمندی و غایت جهان هستی و جهان بینی غایتنگری و غایتگرایی آن در؛ غایت گری اعم 
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از غایتگذاری و غایتمداری سیاسی نظام سیاسی و دولت و متقابال غایت پذیری سیاسی جامعه مدنی است. 

بازتاب یافته که مورد واکاوی قرار  یاسیسی رفتارها هدف، ب.یاسیس نظامی هدفمند؛ الف.این مهم در

میگرند. آنهم به سبب رابطه وثیق و نسبت مثبتی که میان غایت نظام هستی و هدفمندی نظام سیاسی و نیز 

طبیعت هم به عنوان هم بستر سرزمینی )جغرافیای از انسان  هدف رفتار سیاسی موجود و مفروض میباشد.

سیاسی( و جو و فضا و هم مواد اولیه، ابزار و خدمت استفاده میکند. اما از انسانها فقط بعنوان خدمت آنهم 

بالعرض استفاده میکند. در اینصورت مردم، خادم بالعرض دولتند. یعنی اگر مالیات میپردازند و یا فرزندانشان 

زی میفرستند، نه برای ذات دولت و گل روی اوست. بلکه برای انجام خدمات عمومی و تامین به خدمت سربا

امنیت ملی خودشان میباشد. اما دولت: خادم بالذات ملت است. فلسفه وجودی و ایجاد آن خدمت عمومی 

امور  امور و امنیتی، اقتصادی )از جمله سالمت(، سیاسی و فرهنگی به ملت است. با ساماندهی و اداره عمومی

  عمومی میباشد.  
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پدیده های جهان و جهان پدیده ها دارای ظرفیت بوده و همه کنش ها و واکنش های آنها در جهت بدینسان 

فعلیت و فعالیت آن ظرفیت و سیر و نیل بحد نهایی و باصطالح فلسفی تحصیل صورتشان میباشد. خواه 

واد معدنی است. حسی بوده بسان گیاهان میباشد. خیالی جبری ولو کامال هوشمندانه بوده بسان عناصر و م

بوده مثال حیوانات است. یا اختیاری و عقلی میباشد. به اصطالح اردای و تدبیری و هوشیارانه و آگاهانه 

است. انسان و کنش و رفتار او و حتی ارزش ها، بینش و منش درونیش، جامع جهات  بشمار آمده بمثابه انسان

، حسی و خیالی مشترک با سایر پدیده های طبیعی و جانوری و اختیار خردورزانه تا ارادی شعورمندی

ده ها )غایی( پدی« صورت»اصطالح فلسفی خردمندانه دانشمندانه ویژه انسانی بوده و بشمار میآید. اینها در 

تی کارامدی؛ حغایت: اوج فعلیت، فعالیت، فاعلیت و بروز ظرفیت و باروری و به تعبیری کارایی و میباشد. 

بهره وری و اثربخشی است. حد بذر گندم یا ذرت، به عبارتی غایت آن؛ تبدیل شدن به بوته گیاه گندم و 

ذرت است. صورت آن؛ غرض )هدف از( آن و غرض از آن، خوشه و تولید تعداد زیادی گندم یا ذرت و 

ف ینوزا، تعبیر غایت یا غرش و نیز هدتداوم نسلست. اما بدان وقوف دارد؟ بعید است. از اینرو به تأکید اسپ

و مانند آن، برای طبیعت و پدیده های طبیعی درست نیست. بهتر بوده همان حد و صورت را بکار گیریم. 

این درست است. حد بذر گل، تبدیل شدن به بوته  گلست. صورتش، تولید گل و گل تولیدی میباشد. حتی 

بذر درخت مثال گردو، تبدیلش به گیاه تا درخت تناور و چه بسا غرض؛ گالب و عطر و اسانس است. حد 

 مثمر و شکوفه، شکوفایی و میوه دهی و میوه و گردو است. 

یا اصال آآیا نظام جهان هستی غایتمند است؟  حتی پیشا آن و پایه آن آیا جهان هستی، نظاممند میباشد؟ .2*

جهانی خارج از ذهن ما وجود دارد؟ بلکه اصال هستیی در کار میباشد؟ یا همه خیالند. خیال  اندر خیالند. 

بافته ذهنند. یافته ذهن نمی باشند. و مانند اینها. از جمله هستی مدنی است. چه است؟ هست؟ چیست؟ 

د دارد. ذهن هم وجود دارد. من چگونه است؟ در ذهن ما، صورت هایی وجود دارد. پس صورت ذهنی وجو

هم که دارای ذهن و صورت ذهنی هستم، وجود دارم. صورت ذهنی مضاهی عالم عینی است. بازتاب یا 

بازتولید آن میباشد. پس عالم عینی هم وجود دارد. در و بر پدیده های عالم عینی، از ذرات و اتم گرفته تا 

و کهکشانها و کیهان؛ قانون حاکم است. علوم نانو یعنی ذره  عناصر و مواد شیمایی و فیزیکی زمینی تا کرات

شناسی، اتمشناسی، شیمی، فیزیک، زمین شناسی تا کیهانشناختی، جملگی کشف و شناخت قوانین حاکم بر 

این پدیده ها می باشد. اگر قانونمند یعنی فانوندار و قانونمدار، اصال علم منتفی میباشد. قانونمندی اعم از 

ی و قانمداری نیز متضمن نظام و نظاممندی است. مبین نظامداری و نظامداری است. چنانکه از قانوندار



153 

 

الکترونها در درون اتم و دور هسته آن دارای مدار مشخص، با حرکات نظاممند و قانونمند است. تا کرات 

و بهره برداری در امثال زمین نیز همچنین در مدار مشخص، قابل مطالعه و نظاممند و قانونمند قابل کشف 

گردش آنیه، ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه تا سال و حتی ادواری میباشد. قابل توصیف، تحلیل، تعلیل 

بوده و قابل پیش بینی نیز است. نظاممندی نیز متضمن غایت و غایتمندی میباشد. مبین غایتداری و غایتمداری 

. ما مهندس آفریننده سازنده پرورنده آنها چه؟ قطعا بدانها است. ولو خود پدیده های طبیعی واقف نباشند

شاعر و عالم میباشد. چون حکیم و حاکم است. ولو بدان غایت، غرض، هدف و بمانند اینها اطالق ننماییم. 

نه ندارند. دارند. در حوزه مدنی و حکمت و حکومت مدنی: هستیمندی، قانونمندی، نظاممندی و غایتمندی 

وجود دارد. فطرت انسانی بدان وقوف اجمالی دارد. شریعت مدنی یقینی، به تبیین و تحدید ذاتی تکوینی 

یعنی تعیین حدود کلی و حسب مورد احکام تفصیلی اینها میپردازد. انسان فرای ارزشمندی، با پذیرش شریعت 

ر و مدیریت بر، تدبیمدنی یقینی بینشمند و منشمند میگردد. آنگاه با اندیشه ورزی تا اندیشمندی خود به تد

خصوصی و عمومی امور خود پرداخته و با خردمندی و دانشمندی ترسیم و تحقق سرنوشت مدنی پرداخته 

و با کارامدسازی مدنی، پیشرفتسازی مدنی تا تحصیل سعادت مدنی فراز میرود. در نتیجه قانونمندی، 

ه و  بصورت ارادی و تدبیری ترسیم  و غایتمندی و نظاممندی ذاتی و فطری انسانی، جبری و ناآگانه نبود

تحقق میپذیرند )ر.ک.: حقایق و اعتباریات پیشا و پسا اجتماعی اصول فلسفه و روش رئالیسم، عالمه سید 

 محمد حسین طباطبایی(. بدینترتیب:  

جهان قانونمند و نظاممند، غایتمند نیز است. قانونمندی و بویژه نظاممندی متضمن غایت مندی است. 

ر کل نظام و سیر آن د میباشد.تمندی: بمعنای غایتداری  غایتمداریست. یعنی ضمن اینکه واجد غایت غای

در رویکرد توحیدی سیاسی: جهان هستی، آفرینش و جهت آن غایت و نیل بدان و تحصیل و تحقق آنست. 

ه بنیاد حکمت آفرید طبیعت، دارای مبداء، نظام و معاد میباشند. چرا که هم آفریدگارش حکیم بوده و هم بر

)علّی( و نسبت مستقیم  شده و در نتیجه هدفمند است. هم خود اینها و هم باور اینها رابطه معنادار و محکم

)همسو( با سیاست و در زندگانی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دارد. مبادی سیاسی یعنی بنیاد سیاستند.  و مثبت

مبادی غایی سیاست می باشند. سبب موجبه یعنی ایجاب مبادی بنیادین و حتی الهامبخش ساختاری و نیز 

 ت حاکمه()هیئ کننده نظام سیاسی و سیاست بوده که انسان و به تناظر آن جامعه سیاسی و به تبع آن دولت

سبب موجده یعنی ایجاد کننده میانی، قریب تا مباشر یعنی مستقیم آن محسوب میگردند. خدا نیز بمثابه مبدا 

مبداء مبادی، سبب موجدیه ابعد که از هر قریبی قریب تر روده میباشد. در رویکرد غیر و  حقیقی، نخستین و

)دو آلیستی: شرک و آته ایستی: کفر و الحادی(سیاسی: جهان هستی و آفرینش اگر هم حتی  ضد توحیدی

ه معنا دار و بطمبداء، نظام و غایتی داشته و حتی بدان باور داشته باشیم، چه بسا و حداقل بصورت روشنی، را

بری، )بدنی و غریزی(، که بصورت ج )محیطی( یا درون نسبت مستقیمی با سیاست ندارد. بجز طبیعت برون

چه بسا در رویکرد انها نقش تعیین کننده ای بسان همان مبداء دارد. حال اینکه در رویکرد توحیدی؛ خدا، 
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ون انسانی از جمله محیط سرزمینی و زمینی، مبداء فاعلی است. ملکوت، سبب موجبه اند. طبیعت درون و بر

 حتی جوی و بلکه فضایی، تنها عامل موثره اند. بدانسان که در محل خود متعرض آن شده و میشویم.  

بدینسان ترتیب نظام جهان هستی اعم از جهان آفرین، جهان آفرینش؛ ملکوت، طبیعت و انسان در سیاست 

سبب، سبب اول، سبب اسباب و مبداء مبادی و بدین سبب و در  نقش آفرینند. خدا: سبب حقیقی و حقیقت

عین حال غایت حقیقی، غایت نهایی، نهایت غایت و غایت غایات است. به تعبیر فارابی در سیاست مدنیه و 

 اندیشه های اهل مدنی فاضلی، مبداء: موجود اول، سبب نخستین و علت علل فاعلی و موجبه و موجده است. 

جهان هستی چه میباشد؟ معاد: غایت نظام هستی است. به تعبیری: غایت نظام هستی: معاد غایت نظام .3*

 میباشد.

 رابطه و نسبت غایتمندی، غایتشناسی و غایت نظام جهان هستی و سیاست چه است؟ .4*

 یآیا جهان هستی و آفرینش غایتمند است؟  اصال نظاممند میباشد؟ بلکه قانونمند است؟ اساسا جهان و جهان

هست؟ حتی رابطه غایتمندی با نظاممندی جهان هستی چه است؟ آنهم بدانسان که در رویکرد توحیدی 

مطرح بوده: نظام احسن و احکم و به تعبیری احسن و احکم نظام بوده و بشمار میآید؟ نظامی حکمت انگیز 

ملتر و زیباتر از آن می و حکمت آمیز محکم و زیبا؛ رسا و سازوار و در نتیجه کامل میباشد؟ محکم تر، کا

توان تصور کرد؟ چنانکه در طبیعت، هر گلی، کامل و زیباست. کمال و زیبایی خاص خود را دارد.  ایا کاملتر 

و زیباتر از هر یک از آنها می توان تصور کرد؟ آیا جهان، یک نظام واحد است؟ اصال یک جهان وجود دارد؟ 

ارد؟ جهانی ولو فراگیر جهات غیب و شهود، ملکوت و مُلک یا جهانهای متعدد و احیانا متعارض وجود د

یعنی ماورا و طبیعت و انسان که جامع و مابین ملک و ملکوت بوده تا جامعه و جهان انسانی که برساخته 

انسانها در درون نظام هستی و آفرینش میباشد. با تمامی زیرمنظومه و ریز مجموعه های تا حد بیشمار آنها 

)نانو( تا مرز وجود و عدم تا کهکشانها با میلیاردها منظومه و ستاره کوچک و بزرگ با میلیاردها است. از ذرات 

سال نوری فاصله و سرعت تا کیهان با میلیاردها کهکشان. آیا حتی ذره ای فتور یعنی سستی، بی نظمی، بی 

رده یا در آن شک نکنیم. اصل قانونی و همانند اینها، دارند. اگر اصل هستی جهان را بپذیریم و آنرا رد نک

نظاممندی آن را نیز بر تابیم. غایتمندی آن را نیز بپذیریم. در اینصورت؛ نخست.غایت نظام هستی و آفرینش 

چه میباشد؟ دوم.رابطه و نسبت غایتمندی، غایت شناسی و غایت نظام هستی و آفرینش با سیاست چه میباشد؟ 

ه چ یاسیسی رفتارها هدفب. چه است؟ یاسیس نظامی هدفمندالف.چرا؟ چیست؟ چگونه؟  در نتیجه: 

 میباشد؟

 سیاسی و سیاست غایتشناسی و غایت نظام  دوم.غایتمندی،

 (56؛ 51ذاریات/«)ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»

در مبحث انسانشناسی سیاسی پیشین، روشن گردید: انسان: غایت دارد. چون هم آفریدگارش حکیم بوده و 

هم خود خردورز میباشد. غایتمنداست. غایتنگر و غایت گرا میباشد. غایتگذار و غایتمدار و غایتپذیر است. 
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مطلق خیر  تش: خیر میباشد. ازسیاست: تدبر، تدبیر مدیریت یا اداره سیر پیشرفت و نیل به غایت است. غای

که پیشرفت مدنی و خودشکوفایی مدنی است. حتی امنیت، نظلم، عدالت، آزادی، دولت، حاکمیت، حکومت، 

سیاست، قدرت، شهرت یا اعتبار، منفعت یا ثروت و آسایش، و در این زمره اند. تا خیر مطلق که خیر  فراگیر 

چیر و همه چیز را برای سعادت خویش میخواهد. سعادت را و نهایی میباشد. مراد سعادت مدنی است. هر 

برای سعادت. البته در پی سعادت حقیقی و یقینی واقعی است. سعادت ظنی تکساحتی تا توهمی تنازعی، ظن 

و توهم سعادت میباشد. آنرا عالما عامدا نمی خواهد. مگر بسبب جهالت بسیط یا مرکب گرفتار ظن تفلسف 

 م سیاسی گردد. سیاسی یا توهم سوفیس

 یاسیس نظامی هدفمندالف.

 (85؛ 28)قصص/«ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد»

 هدفداری و هدفمداری سیاسی

جامعه انسانی، برساخته انسانها بوده و متشکل از آنها است. خود هدفمندی نظام سیاسی چگونه میباشد؟ 

در نتیجه و به تناظر غایتمندی انسان نیز، غایتمند  غایت و سبب غایی بوده و صورت کمالی آنها می باشد.

است. غایتش: پیشرفت، خودشکوفایی تا سعادت اجتماعی میباشد. نظام مدنی، برساخته جامعه مدنی بوده و 

متشکل از آن است. خود غایت و سبب غایی جامعه بوده و صورت کمالی آن می باشد. در نتیجه و به تبع 

یتمند است. غایتش: پیشرفت، خودشکوفایی تا سعادت سیاسی و مدنی میباشد. غایت غایتمندی جامعه نیز،  غا

انسان: ذاتی یعنی تکوینی و در آفرینش او است. فطری عقلی انسانی بصورت برهانی اینرا درک کرده و بدان 

. وحی و شریعت:بکمک ذات و فطرت انسانی آمده و  بصورت قلبی شهودی بدان گرایش دارد. نگرش دارد

حدود کلی و احکام تفصیلی غایت و سیر سعادت را بسان طرح هادی و نقشه راه بر می نمایاند. انسان یا 

تدبر، تدبیر و مدیریت فردی، جمعی و اجتماعی مدنی خویش، شاخصه های روزامد غایت را روشن ساخته 

ه تبع اظر آن جامعه انسانی و بو سازکارهای سیر و نیل بدان را معین میسازد. بنابراین غایتمندی انسان و به تن

و  اختیاری؛ ارادی و تدبیریآن نظام انسانی، ذاتی و فطری است. غایت شناسی، شرعی میباشد. غایت سازی، 

  عرفی است.

هدف از آفرینش وجود انسان این است که به سعادت »تصریح میسازند:  سیاست مدنیدر کتاب  فارابی

در مقدمه  آنتونی کوئینتن«. هدف از سیاست: سعادت مدنی است»(. و 121سیاست مدنی، ص«)نهائی برسد

یک ایدئولوژی سیاسی اهدافی را برای حکومت معین میکند و هدفهای معینی را : »فلسفه سیاسیکتاب 
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که باید فعالیتهای سیاسی یا نهادهای سیاسی در پی وصول به آن باشند، مشخص می سازد. ساده ترین 

نوع ایدئولوژی سیاسی همانا وصف جامعه آرمانی یا مدینه فاضله ای است که ارزشهای مورد نظر 

ظام سیاسی به تبع جامعه سیاسی و جامعه (. ن35فلسفه سیاسی، ص«)ایدئولوگ در آن کامال محقق باشد

تنگر و بوده و غایسیاسی به تناظر انسان سیاسی: غایتمند است. غایتدار و غایتمدار میباشد. هم دارای غایت 

غایتگرا میباشد. همچنین در جهت و بر مدار غایت و غایتگرایی؛ چه غایتگذاری و سیاستگذار بوده و چه 

سیاستپذیر و غایتپذیری است. حتی چه بسا چون غایتگذار و غایتپذیر بوده سیاستگذار و سیاستپذیر میباشد. 

ت. این هم یاستپذیر بوده، غایتگذار و غایتپذیر اسبلکه برعکس نیز ممکنست گفته شود: چون سیاستگذار و س

نادرست نیست. اصل غایت در انسان ضروری و اجتناب ناپذیر است. اما گزینش نوع غایت، اختیاری یعنی 

ارادی و تدبیری میباشد. به همین سبب غایت در انسان و جامعه انسانی و نظام انسانی: آرمان و هدف بوده و 

هدف و آرمانگرایی؛ یک.علمی حقیقی و یقینی واقعی بوده در غیر اینصورت دو.جاهلی؛ خوانده میشود. غایت، 

الف.ظنی تکساحتی یا ب.توهمی تنازعی خواهد بود. هدف و هدفمندی؛ هدفداری و هدفمداری میباشد. 

انسان: غایتمند و هدفمند است. هدفنگر و هدفگرا میباشد. هدفگر است. هدفگری؛ اعم از هدفگذاری و 

مداری و نیز متقابال هدفپذیری میباشد )چشم انداز، افق، استراتژی و مانند اینها، ضمن و ذیل هدف و هدف

غایتند(. الف.غایت و هدف مدنی: پیشرفت مدنی است. ب.غرض و هدف از پیشرفت مدنی: سعادت مدنی 

ایت و است. غ میباشد. سعادت مدنی؛ سبب غایی جامعه سیاسی، نظام سیاسی و دولت و سیاست نظام مدنی

غرض پیوستاری از غایت کوتاه ، میان یا بلند مدت)مثال کمتر از یکساله و یکساله، پنجساله، بیست و -هدف

پنجساله، پنجاه ساله و بباال(، گستر )فروملی، ملی، فراملی( و برد )توسعه اقتصادی و آسایش، تعادل سیاسی 

را تشکیل میدهند. باصطالح غایت مباشر، مرحله ای  و کارامدی، تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش(

میانین تا نهایی و به اصطالح بعید یعنی دور و حتی ابعد یعنی دورترینند. در ساختار هرمی از اهداف و غایات 

مقدماتی، اصلی، فرعی، جنبی و حتی حاشیه ای است. یا در ساختاری کروی از اهداف و غایت مرکزی، 

نی میباشند. اول.الف.غایت مباشر: امنیت مدنی میباشد. ب.غرض از آن رفع تعدی و دفع پیرامونی و فراپیرامو

تهدید بمنظور زمینه سازی اعم از رفع موانع و ایجاد شرایط پیشرفت مدنی است. دوم.الف.غایت اقرب: توسعه 

یگردد. م اقتصادی کمی و کیفی است. ب.غرض از آن توسعه سخت، نیمه سخت و نرم افزاری بوده و محسوب
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سوم.الف.غایت قریب: تأمین آسایش بدنی همگانی میباشد. ب.غرض از آن چهارم.الف.غایت میانین: توسعه 

و تعادل سیاسی و ارتقای کارامدی مدنی است. ب.غرض از آن پنجم.الف.غایت بعید: تعالی فرهنگی؛ معنوی 

. غرض از آن کرامت انسانی و اخالقی میباشد. ب.غرض از آن و غایت ابعد: تضمین آرامش مدنی است

 میباشد. آزادی و عدالت، از لوازم، وجوه و تجلیات کرامتند. 

داف هسیاسی ا مدار بحث فلسفه»؟: اصال نه تنها نظام مدنی بلکه فلسفه سیاسی چیستدر اشتراوس به تعبیر 

اهدافی که می تواند بشر را از حد نفس فرومایه  –زادی، حکومت، یا فرمانروایی آعظیم بشری است: 

(. از فطرت انسانی تا خودشکوفایی مدنی میباشد. نظام 2فلسفه سیاسی چیست؟ ص«)خویش ارتقاء دهد

سیاسی: به تبع جامعه سیاسی و به تناظر انسان سیاسی: هدفمند است. هدف نظام سیاسی: سعادت مدنی می 

است، در اصل هر نظام سیاسی متعارفی نیز نیتی دارد. «اعمال با نیات»؛ «لنیاتانما االعمال با»باشد. به مصداق؛ 

این همان غایت، هدف، چشم انداز، ... جامعه و نظام سیاسی است. که آنرا کمال، مطلوب و سعادت، و بسان 

رای ااینها دانسته و میخواند. یعنی در طلب تحقق آن و نیل و دسترسی بدانست. در نتیجه هدفمند است. د

هدفی خاص می باشد. هدفمدار نیز است. در جهت دسترسی به هدف مورد نظر خود عمل می نماید. این 

غایت نظام سیاسی به تعبیری سبب غایی سیاست و حتی سازماندهی نظام سیاسی کشور توسط دولت آن می 

عم از سیاستگذاری و ا باشد. به تعبیری تمام یعنی تمامیت و تمامی سیاستنگری و سیاستگرایی تا سیاستگری

سیاستمداری دولت ها و سیاستپذیری ملت ها، با همین هدفگیری و هدفگذاری مطلوب، مورد نظر و مورد 

نیاز همان نظام انجام میپذیرد. کما اینکه همگی کنش و واکنش های سیاسی آن)ها( در این راستاست. چرا که 

ی باشد. بویژه بدینسبب که نظام سیاسی جامعه یا جامعه اصوال نظام و نظاممندی اجتماعی و انسانی، هدفمند م

سیاسی بوده که هدفمند است. با هدفی خاص اجتماع کرده و به خود نظام داده یا نظام سیاسی را میپذیرند. 

جامعه انسانی و سیاسی نیز از انسانها و بویژه انسانهای سیاسی تشکیل شده که هدفمند است. هر انسانی 

دارد. اما هدف جامعه بویژه جامعه سیاسی، ضمن اینکه فراهم آمده اهداف خاص افراد و دارای هدفی خاص 

گروه های اجتماعی بوده، فراتر از آنها و فراگیر هدف عمومی یا جنبه عمومی اهداف افراد و گروه های 

جامعه  اجتماعی میباشد. هدف نظام اجتماعی نیز چنین است. هدف جامعه و نظام اجتماعی سعادت اجتماعی

می باشد. هدف نظام سیاسی جامعه جنبه راهبردی جامعه و نظام اجتماعی است. سعادت سیاسی می باشد. 

یکی از برترین چالش ها و پرسش ها رابطه و نسبت غایت، کمال و سعادت فرد و فردی افراد، با غایت، 

کمال و سعادت جامعه و  کمال و سعادت جماعت )خانوادگی و گروهی( و جمعی افراد و این دو با غایت،

اجتماعی و سرانجام با غایت، کمال و سعادت نظام سیاسی است. این بر میگردد به رابطه و نسبت خود همین 

ها با هم. چنانکه در محل خود آمده فرد و افراد سبب فاعلی و مادی جماعت و جامعه و نظام سیاسی اند. 

سیاسی و بویژه نظام سیاسی نیز این چنین است. برعکس رابطه و نسبت جماعت با جامعه و جامعه با جامعه 
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جماعت، جامعه و جامعه سیاسی و نظام سیاسی سبب صوری و غایی فرد و افرادند. کما اینکه رابطه و نسبت 

نظام سیاسی و جامعه سیاسی با جامعه و با جماعت نیز این گونه است.  غایت فرد و فردی افراد، جماعت و 

سی  و نظام سیاسی نیز این چنین رابطه و نسبتی دارند. غایت نظام سیاسی کمال و اجتماع و جامعه سیا

سعادت جامعه سیاسی است. که غایت یعنی کمال و سعادت جمعی جماعات و فردی افراد در درون آن 

 ءتضمین و تأمین میگردد. همانظور که مبادی و اسباب فاعلی نظام سیاسی پیوستاری از از مبداء ابعد تا مبدا

اقرب و حتی مباشر را تشکیل میدهد. نظام و پیوستاری سلسله مراتبی طولی و عرضی که از خدا به عنوان 

مبداء نخست و در عین حال مبداء مبادی آغاز میشود. مبداء یا مبادی دوم یعنی قواعد و نظام جهان تکوین 

فردی، جماعت و جامعه انسانی را شامل  )مدبرین امر( و نیز مبادی طبیعی را در بر میگرد. مبادی میانی انسانی

میشود. تا مبادی قریب، اقرب و مباشر که دولت به معنای هیئت حاکمه از رهبری )مبداء قریب(، قوای 

.  با همین قیاس و ترتیب و در همین راستا 13قانونگذاری )مبداء اقرب( و قوه اجرایی )مبداء مباشر( میرسد

های محوری، اصلی و فرعی و حتی جنبی یعنی جانبی مقدماتی، میانی غایت نظامی سلسله مراتبی از غایت 

و نهایی را )هرمی یا کروی( تشکیل می دهند. پیوستاری از غایت مباشر، اقرب و قریب تا غایت میانین و 

غایت بعید و ابعد است. نظم و نظام و امنیت و توسعه و تأمین حداقل آسایش نسبی همگانی را می توان 

ر، اقرب و قریب نظام سیاسی دانست. غایت میانی تعادل مدنی است. غایت بعید، تعالی فرهنگی؛ غایات مباش

معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی می باشد. غایت ابعد کمال و سعادت دنیوی یعنی در دنیا است. مراد 

شقت ه و عین مسعادت حقیقی و یقینی واقعی می باشد. منظور ظن تکساحتی سعادت نبوده که نارسا بود

است. توهم تنازعی سعادت کاذب نیز مورد نظر نیست که ناسازوار بوده و عین شقاوت می باشد. مراد 

پیشرفت مدنی است. فراهم آمده توسعه اقتصادی و ابزاری، تعادل سیاسی و تعالی  فرهنگی؛ معنوی و اخالقی 

است. غرض از سعادت دنیوی، سعادت  می باشد. فراگیر غایت تأمین آسایش همگانی و تضمین آرامش مدنی

 . 14جاویدان اخروی می باشد

بدینسان: اوال نوع انسان و همگی انسان های متعارف )از عوام و عموم تا عالم و عالمه محض و فوق تخصصی 

غیر سیاسی و سیاسی( غایتمندند. به تناظر آن جامعه و جهان انسانی غایتمند است. به تبع آن نظام مدنی؛ 

و سیاسی انسانی غایتمند می باشد. به تناسب آن دولت و سیاست انسانی غایتمند است. ثانیا.غایت  اجتماعی

و هدف؛ فعلیت یعنی از قوه به فعل و فعالیت، از جزء به کل، از مادیت به مجرد و معنا و از خاک به 

و  یعنی رسایی خدایگونگی دست یافتن می باشد. از نقص و به اصطالح نارسایی و ناسازواری به کمال

اقت ض»، از ناکارامدی به کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی نایل شدن است. از مشقت )تنگدستی: 15سازواری

                                                           
صوصی عمومی و خ .به اعتباری می توان مبداء مباشر را باز هم جامعه و مردم اینبار به عنوان نیروهای کار و کارای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولتی،13

  دانست.
  .به اعتباری می توان غایت بعید را سعادت دنیوی و غایت ابعد را سعادت اخروی گرفت.14
 .به تعبیر حکیم فردوسی در شاهنامه از کاستی و کژی و درستی و راستی و نیز داد و دهش است. 15
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اال »و  «فمن اعرض عن ذکری فله معیشته ضنکا»و شقاوت )و تشتت و تعارض و تنازع؛ «( االرض بما رحبت

مش و به اصطالح به رونق و صفا( و سعادت ( به راحتی )آسایش و آرا28؛ 13رعد/«: بذکر اهلل تطمئن القلوب

رسیدن می باشد. همه وهمه ایننند. هیچکس عالما عامدا بدنبال سعادت ظنی تا توهمی تکساحتی و تنازعی 

که پندار و کاذب یعنی دروغین بوده نبوده و نیست. چناکه هیچ تشنه ای بدنبال سراب یا سم مهلک نیست. 

اشتباه به سبب شبه ناکی )تشابه( سعادت حقیقی و یقینی واقعی با ظن جهالت بسیط یا مرکب و یا چه بسا 

یعنی پندار سعادت و به تعبیری سعادت پنداری یا توهم سعادت یعنی سعادت دروغین، رهزن می باشد. در 

صورت فقدان دانایی حقیقی، بینش یقینی و آگاهی واقعی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. که هم غایت 

یقینی واقعی را تشخیص داده و تجویز می نماید. به اصطالح هدفگذاری می کند. همچنین  سعادت حقیقی و

سیاست سیر بسوی سعادت حقیقی و یقینی واقعی را ترسیم می نماید. به اصطالح سیاستگذاری می کند. بر 

برد ست با راهاین اساس و در این راستا سیاست ها را اعمال می نماید. به اصطالح سیاستمداری می نماید. نخ

مهندسی سیاسی و با مهندسی راهبردی یعنی نهادسازی و نظام سازی از جمله دولت سازی به عنوان فرانهاد 

.بسیج منابع، 1راهبردی سیاسی است. دوم با راهبردی مدیریت و مدیریت راهبردی سیاسی اعم از؛ 

ارت و کنترل می باشد. سرانجام و سوم.با .نظ4.اداره یا پیشبرد یا اجرا و به اصطالح اقامه و 3.سازماندهی، 2

راهبرد آسیب شناسی و آسیب زدایی  و همچنین آسیب شناسی و آسیب زدایی راهبردی است. که با بازمهندسی 

 یعنی مهندسی مجدد، مکرر و مستمر جریان یافته و روزامد شده و کارامد؛ بهره ور و اثربخش می شود.

غایات سیاست و نظام سیاسی، جامعه سیاسی و دولت: نظامی کروی  بدین ترتیب هدف یا اهداف و غایت یا

یا هرمی از سلسله مراتب طولی و عرضی خرده اهداف و غایات مقدماتی )امنیت(، میانی )پیشرفت؛ توسعه، 

تعادل و تعالی( و نهایی )سعادت؛ آسایش و آرامش(، محوری یا اصلی )کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی(، 

قانونی، مردمی و موثر ملی( و جنبی یا جانبی و به تعبیری ابزاری )ثروت و شهرت یا اعتبار( فرعی )اقتدار 

می توان غایت نظام مدنی را سعادت مدنی دانست. غرض و هدف از آن کمال، کارامدی و کرامت است. 

 انسانی است.

 صل است.(: غرض: بازگشت به ا11؛ 31روم/«)اهلل یبدؤا الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون»

 یاسیسی رفتارها هدفب.

 «الیه منیب»و « الیه مرجعنا»و  «انا هلل و انا الیه راجعون»

 غایت و غرض سیاسی

 هدف سیاسی و هدف از سیاسی

                                                           
 بپیچد دل از کژی و کاستی  چو داد و دهش باشد راستی 
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*هدف رفتارهای سیاسی چه )و چگونه( میباشد؟ رفتار: روش کنش است. چگونگی عمل بیرونی میباشد. 

ظام و سیر و ساختار ن گرایش و به تعبیری کوشش درونی است.بینش و منش یا نگرش و ناشی از ارزش ها، 

 کنشی و روشی )هویت و همراه( )گرایش( درونی )نگرش( و منش منظومه ارزشها)ی بنیادین و غایی(، بینش

ش ترین یکی از پر چال یا رفتار بیرونی، کار انسانی و شخصیت انسان مدنی را تشکیل داده و فراهم میسازند.

هدف رفتارهای سیاسی است. اعم از رفتارهای سیاسی فردی، جمعی و اجتماعی ملی داخلی  مباحث، مسئله

و خارجی و فراملی امتی تا بین مللی و جهانی میباشد. مراد رفتار عمومی مدنی؛ اقتصادی سیاسی، اجتماعی 

توهمی -سیاسی و فرهنگی سیاسی است. میان هدف رفتارهای زیست مدنی و زندگی اجتماعی و سیاسی ظنی

تکساحتی و تنازعی ناشی از بشرشناسی غریزی مدرنیسم و هدف رفتارهای بهزیست مدنی، زندگانی اجتماعی 

و سیاسی حقیقی و یقینی واقعی دوساحتی مادی و معنوی انسانشناسی فطری توحیدی جریان دارد. لئو 

ی به اسی ذاتا جهتتمام اعمال سی»مطرح میسازد:  فلسفه سیاسی چیست؟در کتاب و گفتمان  اشتراوس

سوی معرفت به ماهیت خیر دارند؛ یعنی به سوی معرفت به زندگی خوب یا جامعه خوب، زیرا جامعه 

(. از امنیتگرایی، توسعه گرایی 1-2فلسفه سیاسی چیست؟ صص«)خوب همان سعادت کامل سیاسی است

 مش گرایی مدنی تا کرامتسالمت گرایی و آسایش گرایی تا تعالی گرایی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرا

گرایی انسانی است. از منفعت طلبی )ثروت طلبی تا لذتطلبی( تکساحتی، قدرت طلبی )و مقام طلبی تا سلطه 

طلبی( تنازعی  و شهرت طلبی )اعتبار یا پرستیژ( خودخواهانه )خودرأیی، خود محوری و خودکامگی( 

تعارض فضیلت طلبی، غیر و خیر خواهی و شخصی و فردی، جمعی و ملی و حتی فراملی، تا در سویه م

کمال طلبی است. که در این سویه کسب ثروت، قدرت و شهرت، بمثابه ابزار فضیلت اند. خود هدف و غایت 

نمی باشند. بدانسان که پیشتر مالحظه کردیم. اما در هدفمندی اعم از هدفداری و حتی هدفمداری رفتار 

سی بوده، حرف چندانی نبوده و می تواند نباشد. پیش فرض ما سیاسی که رفتار انسانی و اجتماعی سیا

هدفمندی رفتارهای سیاسی است. یعنی رفتارهای سیاسی هدفدار بوده و هدفمدارند. اما هدف و اهداف رفتار 

سیاسی که در اصل همان هدف و اهداف سیاست بوده چه میباشند؟ همانگونه که در مبحث دانش سیاسی 

 مالحظه شد؛ 

ه خویش با بیان اینک احصاء علومدر آغاز و بنیاد علم مدنی کتاب و نظام علمی و علوم کتاب  فارابییک(

از دوم. رفتار ارادی وب.)روش یا سنن یعنی( و  )کنش( افعالالف. )عمل(؛ از انواع»اول.یک. ؛«علم مدنی»

تار ارادی از آنها سرچشمه که افعال و رف )شیم یا شیمه( عاداتی.4 سجایا و.3 اخالق و.2 ملکات و.1 ؛آن

وی بدین ترتیب: افعال یا کنشهای  سیاسی را ارادی و  (.116احصاء علوم، ص«)کندگیرند بحث میمی

تدبیری یعنی اختیاری میخواند. رفتار سیاسی را روش یا چگونگی افعال یا کنشهای سیاسی میداند. کنش و 

ا ارزش های بنیادین و غایی میباشند.  در ادامه بیان رفتارهایی که ناشی از بینش و منش درونی و متناسب ب

شود یاد هایی که این افعال و رفتار برای رسیدن به آنها انجام میاز هدف»میکند که علم مدنی؛ دو.
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. افعال و رفتار مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دارای هدفهایی بوده که برای سیر و نیل بدان اهداف )همان(«کندمی

علم مدنی بعداز اعمال سیاسی و مبانی سیاسی به اهداف سیاسی میپردازد. هدف و اهدافی  صورت میپذیرند.

که بمثابه سبب غایی در فاعل انسانی و اجتماعی نیامده، فعل و فاعلیت فعلیت نمی یابد. فعلیت فعل و فاعلیت 

لم مدنی ع.هس. فاعل سیاسی کارامدی یعنی؛ بهره وری و اثربخشی آن با هدفگذاری سیاسی صورت میپذیرد

از ».الف.2 همان(.«)چه ملکاتی برای انسان شایسته است.1 ؛دارد کهبیان می»همینطور بعد از اهداف رفتار، 

 ای شایسته در وجود اوتا بگونهب.شدن این ملکات را در انسان فراهم کرد،  توان زمینه پذیراچه راه می

این ملکات در وجود آدمی پایدار ب.کرد تا  چه راهی را باید دنبال».الف.3. همان(«)بنیان گیرند

 ؛ارد کهدبیان می»همان(. دوم.همچنین با طرح سعادت بمثابه هدف و نتیجه رفتار سیاسی، تبیین و «)گردد

غایت و هدف یا حقیقی  همان(.«)، است)یقینی واقعی( سعادت حقیقی )غایات( برخی از این نتایجیکی.

باشد. در نتیجه واقعی است. که مراد پیشرفت و سعادت دو ساحتی مادی بوده و در ماهیت و مبانی یقینی می

و معنوی توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی همگانی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و 

هدف و غایت غیر حقیقی و غیر یقینی میباشد. واقعی دیگری. تضمین آرامش مدنی متعادل و متعالی است.

، تی()توسعه و آسایش تکساح پنداری و ظنیالف. ؛برخی دیگر و»و محسوب میگردد. به تعبیر وی:  نما بوده

همان(. یا ب.توهمی و کاذب توسعه «)پندارند که سعادت است، و در واقع چنین نیستیعنی چنان می

تنازعی میباشد. ارزش، بینش )نگرش( و منش )گرایش( سیاسی درونی فردی، جمعی و اجتماعی منجر به 

کنش و روش یا رفتار سیاسی با راهبردهای؛ مهندسی سیاسی، مدیریت سیاسی و آسیبزدایی سیاسی در جهت 

 کنش یا کردار و روش یا رفتار سیاسی به تبع منش وغایت سیاسی یعنی سعادت مدنی است. بدین ترتیب: 

بینش سیاسی و بینش سیاسی به تناظر ارزش های سیاسی، غایتمندند. هدفدار و هدفمدار میباشد. الف.غایت 

و هدف رفتار سیاسی: پیشرفت مدنی است. ب.غرض و هدف از پیشرفت مدنی: سعادت مدنی میباشد. 

تار سیاسی است. در اینصورت؛ اول.الف.غایت مباشر: امنیت مدنی بدینسان، سعادت مدنی؛ سبب غایی رف

میباشد. از جمله کسب قدرت بمنظور تأمین امنیت است. ب.غرض مباشر: حفظ جان است. دوم.الف.غایت 

اقرب: سالمت بدنی میباشد. ب.غرض اقرب: حفظ جسم است. مراد طول عمر و بهداشت میباشد. منظور: 

یباشد. سوم.الف.غایت میانین: توسعه اقتصادی کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و افزایش سن امید بزندگی م

نرم افزاری است. ب.غرض: تولید منفعت و ثروت بمنظور تأمین رفاه بدنی و ارتقای کیفیت زندگی است. 

چهارم.غایت بعید: تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی میباشد. حتی کسب حسن شهرت بدین منظور است. 

آن تضمین آرامش مدنی است. پنجم.الف.غایت ابعد: سعادت دنیوی و در دنیا و کرامت انسانی ب.غرض از 

میباشد. از جمله آزادی و عدالت، از لوازم، وجوه و تجلیات کرامتند. ب.غرض یا هدف از سعادت دنیوی و 

فضلیت یعنی در زندگانی گذرای دنیا: سعادت اخروی و در زندگانی پایدار آخرت میباشد. اینها جملگی 

ارزش و خیرات یعنی عوامل نیل به سعادتند. الف.کسب قدرت مشروع برای تأمین امنیت، ب.کسب منفعت 
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و ثروت حالل و قانونی برای رفاه و آسایش، ج.حسن شهرت برای  ارتقای اعتبار مدنی و کرامت انسانی، نیز 

 خیرات و فضلیتند. اما برای خودشان یعنیبعنوان اهداف ابزاری، وسیله ای، مقدماتی و میانی رفتار سیاسی، 

قدرت برای قدرت، ثرت برای ثروت و شهرت برای شهرت ولو مشروع، قانونی و نیکو بوده، خیر و فضیلت 

 نیستند. خنثی میباشند. کسب قدرت نامشروع، ثروت غیر قانونی و شهرت بد، که شر و رذیلتند. برای نمونه؛ 

)و مُلک یا  کلِمَسیاست »تصریح می نمایند:  ب اخالق ناصریکتادر  خواجه نصیر الدین طوسیدو(

و  ودبکه ریاست ریاسات باشد بر دو گونه  مملکت یعنی سیاست کلی، مدنی و ملی و عمومی کشوری(

اقسام »اما به تعبیر ایشان:  . (311اخالق ناصری، ص«)الزمیب. غرضی باشد والف.)غایت و(  ؛هر یکی را

 : سیاست

 امامت خوانند و  رایکی سیاست فاضله باشد که آن 

  غرض از آن تکمیل خلق بود والف.

  همان(.«)الزمش نیل سعادتب.

غایت سیاست فاضلی: امامت یعنی راهبری راهبردی جامعه است. غرض: کمال نخستین و دومین جامعه 

 میباشد. الزم: سعادت مدنی است.

 خوانند و  (تنازعی-)غلبه لبغَکه آن را تَ دبو )نارسای تکساحتی( دوم سیاست ناقصه»

 خلق بود و  )بردگی یا استبعاد: دورسازی از حق و اعتدال( غرض از آن استعبادالف.

 (. جامعه را دچار مشقت و 3111-1همان، صص«)الزمش نیل شقاوت و مذمتب.

 سرزنش می نماید. 

گری میباشد. الزم: گرفتاری و سر غایت سیاست جاهلی: توسعه تکساحتی و تنازعی است. غرض: سلطه 

درگمی است. به همین مناسبت خواجه نصیر در اینجا خیرات عامه را بمثابه اهداف عامه رفتار سیاسی بر 

: امن بود و سکون و مودت با یکدیگر و عدل و عفاف و لطف و عامهخیرات »میشمارند. بترتیب ذیل: 

ختار نظام سلسله مراتبی طولی و عرضی کروی یا هرمی اینها سا (.311اخالق ناصری، ص«)وفا و امثال آن

عوامل سیر، نیل و تحصیل سعادت یعنی ارزش ها و  اهداف رفتار سیاسی در فلسفه سیاسی و حکمت مدنی 

عامه: خوف بود و اضطراب و تنازع و جور و  شرور»فاضلی خواجه نصیر بوده و بشمار میآیند. کما اینکه

که اهداف رفتارسیاسی فاضلی . همان(«)و مانند آن غیبتمسخرگی و حرص و عنف و غدر و خیانت و 

اجتناب از این ها و ستیز و زدایش اینها بوده و جایگزینی و جریانسازی خیرات عامه میباشد. بر عکس هدف 

رفتار سیاسی جاهلی: گرایش بدین شرور عامه و گزینش اینها است. هدف نهایی رفتار سیاسی خیرات عامه 

ادت مدنی می باشد. ولو بظاهر هدف نبوده ولی نتایج اجتناب ناپذیر رفتار سیاسی شرور عامه فاضلی: سع

مردمان در هر دو حال نظر بر ملوک داشته »جاهلی: شقاق، شقاوت و مشقت است. چنانکه به تاکید ایشان: 
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ترتیبات:  همان(. با این«)دین ملوکهماند که الناس علیکنند، و از اینجا گفته ایشانباشند و اقتدا به سیرت 

 راهبران سیاسی یکی از گروههای مرجع مردمی در هدفگذاری رفتارسیاسی خویش است.

بدینسان سیاست: به تناسب نظام سیاسی، هدفمند است. هدف سیاست و به سبب آن هدف رفتار سیاسی: 

. که از یاسی استسیر و نیل به سعادت سیاسی و مدنی می باشد. هدف سیاست و رفتار سیاسی: تعادل س

سویی توسعه اقتصادی و تأمین آسایش عمومی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش و کرامت 

مدنی تحصیل میگردد. از سوی دیگر با حاکمیت ملی، قدرت و اقتدار ملی تحقق میپذیرد. بنابراین تحصیل 

ای رفتارهای سیاسی انسانی و انسانه قدرت ابزاری برای تحصیل سعادت سیاسی غایی است. بدین ترتیب

متعارف اعم از افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و اجتماعات مدنی تا جهان مدنی، اصوال هدفمندند. بلکه 

بایسته و شایسته است هدفدار و هدفمدار باشند. هدف غایی و غایت نهایی آنها نیز سعادت مدنی است. 

ید. برای پرهیز و گریز از مشقت و شقاوت و نیل به سعادت نیازمند بدینسان که در باال اشارت و اثبات گرد

کارامدی مدنی؛ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولتی، عمومی و خصوصی می باشیم. این مهم با گفتمان و 

الگوی پیشرفت مدنی صورت میگیرد. نخست امنیت و بعد توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش بدنی 

همگانی، توأمان با توسعه و تعادل سیاسی؛ عدالت اجتماعی، مشارکت عمومی و عزت و  از سالمت تا رفاه

اقتدار قانونی، مردمی و موثر ملی در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی 

و اعتبار  درتو کرامت مدنی کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان نیز بدون دست یابی به ثروت، ق

)شهرت( و بویژه فضیلت قابل حصول و صیانت نیست. بدین ترتیب همچنین هدف یا اهداف و غایت یا 

غایات رفتارهای مدنی؛ اجتماعی و سیاسی فردی افراد شهروندان مدنی؛ اجتماعی و سیاسی: نظامی کروی یا 

سیاسی بعبارت ذیل است. بترتیب: هرمی از سلسله مراتب طولی و عرضی خرده اهداف و غایات مدنی یا عام 

یکی.اهدف مقدماتی بسان امنیت مدنی؛ امنیت توسعه اقتصادی و آسایش شخصی فردی و خانوادگی، امنیت 

سیاسی؛ امنیت حقوقی و قانونی، امنیت سازمانی، امنیت اطالعاتی، انتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی، امنیت 

نگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین ارامش و کرامت است. قضایی و جزایی و سرانجام امنیت تعالی فره

دیگری.اهداف و غایات میانی همانند پیشرفت؛ توسعه، تعادل و تعالی میباشد. سوم.هدف نهایی یعنی سعادت؛ 

اعم از آسایش بدنی و آرامش مدنی میباشد. همچنین شامل؛ یک.اهداف و غایات محوری یا اصلی بویژه 

خشی ملی و ملی است. دو.اهداف فرعی بسان اقتدار قانونی، مردمی و موثر ملی کارامدی؛ بهره وری و اثرب

.شهرت یا اعتبار است. 3.ثروت و 2.قدرت 1میباشد. سه.اهداف جنبی یا جانبی و به تعبیری ابزاری شامل 

هدف خاص رفتار سیاسی: عدالت اجتماعی)اقتصادی، سیاسی و فرهنگی(، مشارکت سیاسی، اقتدار قانونی، 

می و موثر و عزت و کرامت شخصی فردی و خانوادگی. هدفمندی و هدف غایی یا نهایی فردی و حتی مرد

شخصی افراد)سعادت شخصی، فردی و خانوادگی مدنی( و نظام اهداف رفتارهای سیاسی سبب فاعلی و 

دف مادی هدفمندی و هدف یا نظام اهداف نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. برعکس نیز هدفمندی و ه



164 

 

غایی یا نهایی )سعادت مدنی( یا نظام اهداف مدنی نظام سیاسی صورت کمال، سبب صوری و غایت غایات 

می توان هدف و غایت رفتار یا سبب غایی هدفمندی، هدف و اهداف رفتارسیاسی بوده و به شمار می آید. 

 مدنی را پیشرفتت مدنی دانست. غرض  هدف از آن: سعادت مدنی است.

هدف اصلی انسان ها از پیوند خوردن در درون یک »میآورند:  حکومت مدنینیز در کتاب  الکجان سه(

ت حکوم«)تنواره سیاسی، و قرار دادن خود تحت یک حکومت، حفظ و مراقبت از مالکیت خویش است

 (. اما سعادت مدنی جامع؛ تأمین آسایش بدنی با امنیت، سالمت و رفاه اعم از منفعت و مالکیت176مدنی، ص

به تعادل سیاسی و کارامدی در جهت تضمین آرامش باطنی مدنی و کرامت  توأمانو بلکه توسعه اقتصادی، 

فلسفه تاب در مقدمه ک آنتونی کوئینتنانسانی با تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. در نهایت به تعبیر 

ه در این زمینه مام مسئولیتی کنخستین وظیفه فیلسوف سیاسی در این زمینه، و از یک نقطه نظر ت: »سیاسی

(. کما ایکه هدفگذاری، نخستین 36فلسفه سیاسی، ص«)داراد، عبارتست از توضیح مفاهیم اهداف سیاسی

 کارویژه سیاستگذاری در کارگذرای سیاسی میباشد.

ی لبدینترتیب: نظام جهان و انسان بصورت ذاتی تکوینی، غایتدار و غایتمدار است. فطرت انسانی؛ بصورت عق

برهانی، غایتنگرمیباشد. به صورت قلبی شهودی، غایتگرا است. به تناظر آن جامعه و جهان انسانی اینگونه 

بوده و بایسته و شایسته است باشد. بعد از تأمین امنیت، پیشرفت مدنی اعم از؛ توسعه اقتصادی و ابزاری، 

ی، ندگی(، توأمان توسعه و تعادل سیاسسالمت )افزایش سن امید بزندگی(، رفاه یا آسایش )ارتقای کیفیت ز

آزادی و ارتقای هر چه فراتر کارامدی )بهره روی و اثربخشی(، فراتر در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و 

اخالقی و تضمین آرامش مدنی، خودشکوفایی تا تحصیل سعادت و کمال )رسایی و سازواری( تا مرز کرامت، 

انسانی و مدنی هستند. از مقدماتی، میانی تا نهایی است. شبکه ای سلسله مراتب هرم یا کره اهم اعم غایات 

از غایات اصلی، فرعی، جنبی و حتی حاشیه ای میباشند. شریعت، حدود کلی و احکام تفصیلی ماهوی و 

ماهیت یقینی غایت یا غایت انسانی و مدنی را تبیین مینماید. هوش ابزاری عوارض کمی و کیفی اعم از؛ 

گذاری و غایتمداری و متقابال غایتپذیری سیاسی عرفی واقعی را بر نموده و غرایز بشری شاخص های غایت

بدانها کشش می یابند. اما و در عین حال در دوران مدرنیسم بویژه با غایتزدایی و ارزشزدایی شدید علم 

وان عالمان یه عن»سیاست پوزیتیویسم کنتی تا کنون، به تعبیر اشتراوس در کتاب فلسفه سیاسی چیست؟: 

هر چه جدیتر باشیم در درون خود حالت بی تفاوتی کاملتری نسبت به  )از جمله سیاسی(،اجتماعی 

(. به تأکید وی: 14فلسفه سیاسی چیست؟، ص«)اهداف ایجاد میکنیم یا به سوی بی هدفی پیش میرویم

ی که امروزه به پست (. جریان14-5همان؛ صص«)( خواندNihilismوضعیتی که می توان آنرا نیستگرایی )»

مدرنیسم رسیده یا در قالب آن بازتولید گشته است. آنهم به نیستپنداری پسامدرنیسم بدبینانه تا همه چی 

پنداری فرامدرنیسم خوش باورانه معرفتی، روشی و علمی از جمله فلسفی سیاسی کشیده و فردا به نیهلیسم 

 سیاسی خطیر و خطرناک می کشاند.  
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 برامد
 (123؛ 11هود/«)ع االمر کله فاعبده و توکل الیهالیه یرج»

 سیاست غایی 

 الف.جمع بندی

 سیاستو سیاسی  واجتماعی  ؛غایتمداری مدنیو  غایتمندی: غایتداری

، نگاه رد جایگاه نقش گفتمان غایت سیاسی وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  به مدنی غایت مبحث

حقیقی و یقینی واقعی  غایت. منظور استذاتی، فطری، شرعی و عرفی  غایتمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه

نظام جهان هستی و آفرینش و حتی جهان آفرین، انسان مدنی و کنش و رفتار فردی، جمعی و اجتماعی انسانی، به 

نی ظ .تناظر آن جامعه مدنی و بتبع آن نظام مدنی و به تناسب آن دولت و سیاست مدنی تا جهان مدنی میباشد

فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و  تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد واقعی نیست. غایتمندی

است. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد.  دو ساحتی مادی و معنوی  غایتداری و غایتمداری فرهنگی مدنی است.

الی، ست. به تعابیری: غایت الهی، متعادل، متعغایت نظام ارزشی، بینشی و منشی درونی و کنشی و رفتاری بیرونی ا

ورد پذیرش میقینی  تفصیلی مکتب مدنیاحکام با و کلی حدود غایت مدنی در  و مانند اینها بوده و محسوب میگردد.

یاست فاعل و قابل سسبب غایی  است.مبنا و انگیزش کارگذاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری مدنی  عمومی است.

سلسله مراتبی هرمی یا کروی از غایت محوری یا مرکزی، غایت اصلی و غایات فرعی یا پیرامونی  . ساختاریمیباشد

تا جنبی و حتی حاشیه ای یا فراپیرامونی قریب، اقرب و مباشر مقدماتی، مرحله ای میانی و نهایی بعید تا ابعد است. 

حات رفاه و ارتقای کیفیت زندگی و حتی تفریاز امنیت، سالمت )طول عمر و بهداشت( یا افزایش سن امید بزندگی تا 

 از فطرت انسانی تا خودشکوفایی مدنی میباشد. .سالم و سازنده یعنی آسایش بدنی همگانی تا آرامش مدنی است

پیشرفت از توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی تا تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. تحصیل سعادت مدنی، بهزیست 

تا کرامت انسانی مدنی میباشد. غایت یا هدف: سعادت دنیوی و در دنیا است. غرض یا هدف  مدنی و زندگانی مدنی

 یدان اخروی میباشد. واز آن: سعادت جا

 ب.نتیجه
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ی سیاسی هدفگرایی تکساحتی و تنازع تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد :دوساحتی مدنیگرایی غایت

یا بی هدفی )نیهیلیسم( است. مبنا و موجب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی 

 .میباشند

 ج.راهبرد جدید

مدنی  مدنی و تبیین غایتگرایی حدودمند ماهویگرایی ماهیت غایت: تبیین حدود و احکام توحیدی سیاسی غایتنگری

سی میباشد. همراه یا بر بنیان مبانی خداگرایی تا انسانگرایی سیایقینی شرعی راد حدود کلی و احکام تفصیلی است. م

 جامعه گرایی سیاسی و اهم مسایل سیاسی میباشد. از عدالت مدنی تا والیت فقیه است. زیرساختاست. 

 درسیو پاسخ های پرسش خود آزمایی دانشجویی: 

 می باشند؟)و چگونه( چه  استیس وی هست نظامی شناختتیغای مبان.1

 چه )و چگونه( است؟ هدفمندی نظام سیاسی.2

 چه )و چگونه( میباشد؟ هدف رفتار سیاسی.3
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نهم مبنای  

 «سیاست» و «جامعه»

 «جامعه سیاسی»

(Political Society: Individual-Socialism ) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 مدنیت؛ اجتماعی و سیاسی انسانی

 (13؛ 42حجرات/«)جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا»

  سیاستو سیاسی  شناختیجامعه

(Political Sociology: Politics,s Sociology) 

 مطرح میشود. منظور جامعه نگری )اصالت فرد و جامعه( سیاست جامعه شناختیمبانی یا  مبنا در این بحث،

سیاسی و حتی جامعه سیاسی نگری حقیقی و یقینی واقعی است. ظنی تکساحتی تفلسفی سیاسی نبوده و 

. ستا اجتماعی عمومی افراد انسانی مدنیسیاست توهمی تنازعی سوفیستی سیاسی نیز نیست. مراد 

 امعهجچرایی یعنی هستی و چیستی  : موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یامحور اصلیبدین سبب یک.

یه و است. در نگاه، نظر یاسیسجامعه  اصالت، ب.فردی انسانی واصالت فرد . منظور؛ الف.میباشد سیاسی

: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان انسان مدنیی؛ محورهای فرعیبدین مناسبت دو.نظام سیاسی میباشد. 

.در سایر 1نقش، حق و اصالت جامعه مدنی میباشد. ب.، مادی فردی سیاسی-نقش، حق و اصالت فاعلیالف.

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی 2مبانی و مسایل سیاسی است. 

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی انسانی مدنی، 3فرازآینده میباشد. 

ی است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت غریزی  و حتی جسمانی  بشر

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 *یاد آوری:
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 پرسش موضوع، گزیده و نکات اصلی و برجسته جلسه پیشین از دانشجویان-

 «مبانی غایت شناختی نظام هستی و سیاست»

 پاسخ دانشجویان-

 توسط استادگزیده بحث جلسه پیش -

 پیش درامد
 «جامعه مدنی»

(Civil Society) 

 (213؛ 2بقره/«)کان الناس امه واحده فبعث النبیین  مبشرین و منذرین»

 شناختیجامعه مبنای»: عنوان مبحث.1چه )و چگونه( است؟  مبحث محورو  موضوع، مسئله، یک(عنوان

جامعه شناختی سیاست : چرایی و چیستی )چگونگی( مسئله.2است.  (جامعه یا فرد اصالت)« سیاست

حقیقت و ماهیت واقعیت : موضوع.3میباشد. مراد جامعه مدنی یا جامعه سیاسی است.  )اصالت فرد یا جامعه(

ری به تعبی میباشد. جامعه مدنیهستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی : محور.4است. جامعه سیاسی 

جایگاه و نقش جامعه سیاسی یا مدنی مسایل فلسفه سیاسی و در سیاست مدنی است. حتی بر خاستگاه، 

عکس خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست مدنی و مسایل فلسفه سیاسی در جامعه شناختی سیاسی است. منظور 

ت لسیاست اجتماعی مدنی اصالت فرد  بوده یا اصالت جامعه میباشد. بلکه توأمانی اصالت فردی و اصا

 اجتماعی است.

صالت ااصالت با فرد بوده یا اصالت جامعه است؟ بلکه  د؟نمیباش چه« جامعه سیاسی»دو(پرسش اصلی: 

مراد: جامعه مدنی انسانی چرا؟ چیست؟ چگونه؟  :پرسشهای فرعی میباشد؟ در هر مورد جامعه وتوأمان فرد 

 است. و اصالت توأمان فاعلی و مادی فردی و صوری و غایی جامعه

 درامد
 (11؛ 13رعد/«)ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»

 و سیاست  16اول.مبنای جامعه شناختی سیاسی
                                                           

به  و .جامعه شناختی سیاسی می تواند جامع جامعه شناسی سیاسی و جامعه سیاسی شناسی باشد. نخست آموزه ها اعم از؛ مفاهیم و قواعد یعنی گزاره16

ل جامعه وتعبیری مبانی و اصول جامعه شناسی کاربردی در سیاست است. دیگری آموزه ها اعم از؛ مفاهیم و قواعد یعنی گزاره و به تعبیری مبانی و اص

جامعه: وجود بنفسه، فی نفسه و لنفسه اجتماع افراد و جماعات انسانی و جامعه انسانی بوده و باصطالح بماهو جامعه  سیاسی یا جامعه مدنی میباشد. 

اغیر و باصطالح بم است. جاجتماعی و امعه مدنی یا سیاسی: وجود و ایجاد بغیره، فی غیره و لغیره یعنی در جهت غایت و تحصیل سعادت مدنی بوده

ایت غ جامعه میباشد. بسان انسان بما هو انسان در قیاس با انسان مدنی و سیاسی و بما هو مدنی و سیاسی است. اساسا سیاست، لغیره یعنی در جهت

 کمال و سعادت می باشد.
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 زیست؛ زندگی و بهزیست مدنی؛ زندگانی اجتماعی و سیاسی

 اجتماع افراد انسانی مدنی، تقسیم و اقسام جماعات مدنی 

 تشکل و تشکیل اجتماعات مدنی نظامات مدنی

 ( Polis)جامعه سیاسی : هر شهری»خویش میآورند:  سیاست در آغاز کتاب نخست کتابیک(ارسطو 

هر اجتماعی به قصد خیر بر پا می »(. و 1سیاست، ص«)همچنانکه می دانیم، نوعی اجتماع است

فراگیرنده  اگر همه جوامع به پاره ای از خیر نظر دارند، آن جامعه ای که باالتر از همه و»همان(. اما «)گردد

جامعه  )گونه( این»همان(. مراد خیر عمومی و نهایی است. و «)همه جوامع دیگر است، خیر برین را میجوید

کتاب سیاست ارسطو، جامعه سیاسی شناسی با شیوه  (.همان«)است که شهر یا اجتماع سیاسی نام دارد

شریح با استفاده از؛ یکی و نخست تتحلیل یعنی تجزیه و ترکیب )آنالیز و به تعبیر فارابی آنالوطیقا( 

)فیزیولوژی؛ آنالوطیقای اولی( میباشد. دیگری و دوم شناخت کالبدی )آناتومی؛ آنالوطیقای ثانی( است. وی 

تا حد انسان مدنی بمثابه سبب فاعلی و عنصر تشکیل دهنده یعنی سبب مادی جامعه سیاسی پیش میرود. 

بتکارات فارابی در فلسفه سیاسی مدنی فاضلی خود می باشد. تشریح و شناخت کالبدی انسان مدنی، از ا

یک.فاضلی: بافتنی ذهنی و ناکجا آباد یوتوپیا نیست. فرزانگی است. خردورزانه میباشد. دانای، بینش یقینی و 

آگاهی واقعی میباشد. دو.رو در روی جاهلی است. نادانی، نابینایی یا بینش غیر و ضد توحیدی دو ساحتی یا 

ضد یقینی و ناآگاهی میباشد. یا؛ الف.جهالت بسیط حسی )بینش( ظنی است. توسعه تکساحتی پنداری  غیر و

میباشد. باصطالح تفلسف غیر یا شبه واقعی است. بسان سراب آبنما میباشد. ب.جهالت مرکب احساسی 

ا سفسطه ی)بینش( توهمی است. توسعه تنازعی سلطه گری کاذب یعنی دروغین میباشد. باصطالح سوفیسم 

یعنی مغالطه میباشد. بسان آب شور دریا، آب مسموم یا سمع مایع است. فاضلی و جاهلی از حداقلی تا هر 

چه فراتر و تا حداکثری میباشد. بسان یک انسان دانا، بینا و آگاه بوده همانگونه که ما در واقعیت، انسانِ غیر 

و شهروند آنست. هر جامعه نیز نظام سیاسی و دولت، سیاسی نداریم. هر انسانی در جامعه ای زندگی میکند. 

حاکمیت و حکومت دارد. بایسته و شایسته است داشته باشد. بنابراین جامعه ها نیز در واقعیت، مدنی و 

سیاسی اند. یا واقعیت جوامع، مدنی و سیاسی است. چنانکه فرد یا گروه یا جامعه بر فرض ادعا کند؛ من 

ر سیاست دخالت نمی کنم. این نیز خود یکنوع سیاست است. سیاست عدم دخالت کاری به سیاست ندارم. د

میباشد. نه اینکه سیاست نیست. سیاست، تعیین سرنوشت کشتی کشور بوده که همگان سرنشینان و مسافران 

 آنند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بفهمیم و چه نفهمیم، هم ما به تناسب خاستگاه و جایگاه فردی، جمعی

مستقیم   گذاریتاثیرنقش داشته و کشور  و اجتماعی و نیز اقتصادی و فرهنگی خود در سیاست و سرنوشت

 نداریم. هم برعکس، سیاست در سرنوشت ما خواه بصورت مستقیم و بدوو غیر مستقیم و کمتر یا بیشتر 

ت . امکان فرار از حکومت و سیاس اثر گذار میباشدو کما بیش واسطه و چه بصورت غیر مستقیم و با واسطه 

نه تکوینی الهی و نه تدبیری مدنی وجود ندارد. از این کشور خارج شده حتی ترک تابعیت نموده به کشور 
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دیگری وارد شده و تابعیت دولت دیگری میشود. پس در این صورت چه بهتر که با اختیار یعنی اراده و تدبیر 

ین هم د های مدنی، نقشی تاثیر گذار و بلکه تعیین کننده ایفا نماییم.خود، در فرایند ترسیم و تحقق سیاست 

خود  .مثال خدا را قبول ندارمکاری به دین دارم. دین ندارم.  :همینطور میباشد. آنکس که فکر میکند و میگوید

دا خاین مگر یک اعتقاد و دین نیست. این هم یک دینی دارد. این یک بینش و اعتقاد می باشد. دین بدون 

است. مکتب آته ایسم؛ الحاد و کفر یا دوآلیسم، شرک و دوگلنه پندار میباشد. بله مکتب دینی مدنی توحیدی 

خدایی متعادل و متعالی نیست. مکتب دینی که زیرساخت راهبردی و راهبرد زیرساختی مدنی نیست. دین 

استسازی مدنی و سرانجام سعادت توحیدی که از انساسازی مدنی، جامعه سازی مدنی، نظام سازی مدنی تا سی

سازی مدنی، ایفای نقش میکند، نمی باشد. همه انسانها و جوامع انسانی و نظامات مدنی هم دیندار و 

دینمدارند. هم سیاسی بوده و سیاستمدارند. اما دیانت، حق و دیانت حق بوده یا باطل می باشد. همچنین 

شایسته ناشایسته بوده و سیاست ناشایسته می باشد. حتی ناسیاست، شایسته بوده و سیاست شایسته است. نا 

سیاست است. نه این که غیر دینی و غیر مکتبی بوده یا غیر مدنی و غیر سیاسی باشد. چرا که انسان دینی 

یعنی مکتبی بوده و مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی است. دینی بایسته و مدنی شایسته میباشد. یا دینی نابایسته 

اشایسته است. حیوان؛ غیر دینی و غیر مدنی است. مراد دینی و مدنی بمعنای درست و دقیق میباشد. و مدنی ن

بویژه شایسته و بایسته آن است. انسان؛ دینی و مدنی میباشد. یعنی اجتماعی و سیاسی است. بمعنای دقیق و 

ام مدنی عه مدنی و بتبع آنها نظدرست میباشد. بویژه بایسته و شایسته آن است. انسان مدنی، به تناظر آن جام

و نیز به تناسب آنها سیاست مدنی، جهتمند و غایتمند میباشند. جهتدار و جهتمدارند. غایتدار و ایتمدار 

میباشند. رو سوی خیر و سعادت دارند. در پی زیست مدنی بوده و فراتر در پی بهزیست مدنی هستند. انسان 

هی بوده، و واقعی نمی باشد وجود فی نفسه انسان و جامعه، محض و جامعه محض، انتزاعی و آزمایشگا

فرضی است. انسان سیاسی و جامعه سیاسی، وجود فی غیره و لغیره انسان و جامعه انسانی بوده و حقیقی و 

یقینی واقعی میباشد. کما اینک نظام سیاسی نیز در قیاس با نظام اجتماعی که ساختار راهبردی آن بوده، این 

یعنی سیر بسوی سعادت دارد. بدانسان که در مبحث سعادت مدنی خواهیم دید؛ چه سعادت  چنین است.

حقیقی و یقینی واقعی بوده و چه نباشد. انسان و جامعه انسانی بسان مسافر در سیر از وضعیت موجود در 

د تحصیل حال به وضعیت مطلوب در آینده است. هماره دغدغه و داعیه آن را  دارد. سیر  ساختاری فراین

سعادت مدنی بسان سیر نظاممند حرکت فرابرد بکمال مدنی بوده و زایا، پویا و پویا میباشد. ابتر نبوده و ایستا 

 نیز نیست.

اجزاء مدینه و مراتب اجزائها »یعنی جماعاتو  افرادمی آورند:  فصول منتزعهدر کتاب اول.، فارابیدو(

)فصول منتزعه، «ک و تبقی محفوظه بالعدل و افاعیل العدلیأتلف بعضها مع بعض و ترتبط بالمحبه و تتماس

 بعضی با بعضی ائتالف )در ساختار سلسله مراتبی نظام مدنی(اجزای مدینه و مراتب اجزای آن »(؛ 71ص

. «ارتباط یافته و به هم متمسک شده و با عدل و افعال عدل پایدار میماند )دوستی( نموده و با محبت
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است.  با همگرایی و هماهنگی افراد و جماعات اعم از خانواده ها و گروهای مدنی مدینه: اجتماع انسانی 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سرزمین واحد یا مشترک فراهم میگردند. با همکاری اعم از تقسیم کار و 

ی متبادل کاالیی، کار و خدمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جامعه مدنی همبستگی و پیوستگی یا یگانگی 

یابد. بجای وابستگی و ادغام است. دارای نظام مدنی و ریاست مدنی یا دولت، حاکمیت، حکومت و سیاست 

و حتی قدرت و اقتدار متناسب میباشد. با ارتقای کارامدی مدنی در پی پیشرفت مدنی و سیر بسوی تحصیل 

د شرایط یا توانمندسازی و سعادت مدنی تا مرز کرامت انسانی است. عدالت و آزادی اعم از وجود و ایجا

فقدان یا رفع موانع، از اهم لوزام این فرایند یا فرابرد می باشد. در گفتمان حکمت و فلسفی مدنی فاضلی 

فارابی تا خواجه نصیر، محبت یعنی دوستی از همگرایی تا پیوستگی مدنی؛ الف.یا طبیعی بوده بسان محبت 

محبت ارادی سه نوعست: »حبت مدنی است)همان(. دوستی و پدر و مادر بفرزند یا ب.ارادی بوده بسان م

)همان(. «تابع محبت است عدل:»همان(. اما «)برای لذتیکی اشتراک در فضیلت، دوم برای منفعت و سوم 

ه آراء مشترک س»همان(. کما اینکه «)محبت مدنی فاضلی: باشتراک آراء و افعال میباشد»در این صورت؛ 

یعنی از سیر، سلوک و سیاست از  همان(.«)در بین این دوسه.هی و تدر مندو.، در مبداءیک.چیز میباشد: 

راء در مبداء عبارتست از: اتفاق آراء در خدای تعالی، فرشتگان، نیکان و آاتفاق » مبداء به معاد)همان(.

رهبران الهی و چگونگی ابتدای عالم و اجزای آن و چگونگی ابتدای ایجاد انسان، سپس مراتب اجزای 

عالم و نسبت بعضی با بعضی دیگر و منزلت آنها از خدای تعالی و فرشتگان. سپس منزلت انسان از خدا 

(. مراد سعادت 71همان، ص«)منتهی: سعادت میباشد»(. و 71-1همان، صص«)و فرشتگان. این مبداء است

ه دانوسیله نیل بافعالی بوده که ب )مبداء و سعادت(مابین این دو »مدنی، عمومی و مشترک است. همچنین

اتفاق  چون»همان(. منظور سیاست اسعاد سیر و نیل بسعادت است. بر این اساس؛ «)سعادت صورت میپذیرد

آراء اهل مدینه در این چیزها صورت گرفته و سپس کامل گردد با افعالی که بوسیله آن بعضی با کمک 

در این  )همان(.«ضرورت مییابد بعضی به سعادت نایل میشوند، به تبع آن محبت بعضی به بعضی دیگر

متقابل به همدیگر چه از حیث منفعت، لذت  واحد و نیاز)سرزمین و قلمرو(  با استقرار در مسکن»راستا؛ 

ارتباطات  ان ائتالف وشبدین ترتیب میان»همان(. در نتیجه؛ «)یا فضیلت ... دوستی میانشان حاصل میگردد

مدنی و ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. همان از  همان(. مراد ائتالف«)متقابل صورت میگیرد

 همگرایی تا یگانگی مدنی میباشد.

انسان: مدنی است. یعنی اجتماعی و سیاسی میباشد. مدنی نگر و گرا میباشد. اجتماعی و سیاسی گذار یکی(

الحظه گردید. ذاتی، .مبانی انسانشناسی سیاسی م8و پذیر است. بدانسان که از بنیاد و نخست بویژه در درس

فطری، شرعی و عرفی میباشد. یک.الف.بصورت ذاتی یعنی تکوینی اینگونه آفریده شده است. ب.بصورت 

فطری یعنی درک و نگرش سرشتی  عقلی برهانی بدان داشته و گرایش قلبی شهودی و حضوری بدان دارد. 
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یدی ی است. دو.مکتب دینی مدنی توحبدینسبب بشکل ذاتی و فطری، اجتماعی و سیاسی می باشد. اما اجمال

دو ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری، بسان اسالم نیز این را تبیین کرده و حدود کلی و 

احکام تفصیلی آن را بر می نمایاند. سه.واقعیت زندگانی انسان ها نیز اینرا توصیف و تایید کرده و شاخص 

 میسازد.  ها و سازکارهای تحقق عینی آنرا مشخص

( انسان یا اشخاص انسانی محسوب میشوند. personآحاد انسان ها بدون اعتبار سایرین، شخص )دیگری(

همین اشخاص انسانی به اعتبار زندگی، ارتباطات و مناسبات جمعی یا اجتماعی با سایر اشخاص، فرد 

(Individual .اجتماع یا آحاد و افراد اجتماعی و مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی به شمار می آیند )مردم 

(People .توده افراد انسانهای مدنی میباشد :)جمعیت (Population .تعدد و تعداد کما بیش افراد است :)

. مثال در جمع و تجمع یعنی فراهمی افراد میباشد. همگرایی است. بسان جمعیت تظاهر کنندگان است

(: فراهمی، همگرایی و هماهنگی Community) اجتماعبهمن میباشد. حتی همزیستی است.  22راهپیمایی 

و حتی همزیستی افراد و جماعات جمعیت انسانی در مکان واحد با مناسبات خاص و نظام عمومی ویژه 

(: Group) جماعتمیباشد. بسان اجتماع جمعیت تظاهر کنندگان مثال در میدان انقالب یا میدان آزادی است. 

یا ارتباطات و مناسبات جمعی متقابل دو و سه یا چند و  گروه انسانی است. جمعی از افراد جمع با روابط

چندین  تا همه جانبه صنفی و تخصصی است. از خانواده تا گروههای انسانی میباشد. به تعبیر اخوان صفا در 

)رسایل، «أن الناس اصناف و طبقات فی متصرفاتهم فی امور الدنیا ال یحصی عددها اال اهلل، جل ثناه»رسایل: 

کما ذکر بقوله تعالی: «. »مردم، در تصرفات امور دنیای مدنی خود اصناف و طبقات متعددند»(؛ 321، ص1ج

لکن »و «. چنانکه خدا فرموده: ما شما را طور طور آفریدیم»همان(؛ («)14؛ 71نوح/«)و قد خلقکم اطوارا»

نهم ارباب الصنایع و .م1ذلک؛ »و «. در هفت قسم قابل جمعند»همان(؛ «)یجمعهم کلهم هذه السبعه االقسام

.و منهم ارباب البنایات و العمارات و 3.ومنهم ارباب التجارات و المعامالت و االموال، 2الحِرَف و األعمال، 

.و منهم المتصرِّفون و الخدّامون و 5.و منهم الملوک و السالطین و االجناد و ارباب السیاسات، 4االمالک، 

.و منهم اهلُ الدین و المستخدمون فی 7منی و العطل و اهل البطاله و الفراغ؛ .و منهم الز6َّالمتیعِّشون یوما فیوم، 

.بنایان و 3.تجار، بنگاهداران و سرمایه داران، 2.صنعتگران، پیشه وران و کارگران، 1»همان(؛ «)الناموس

.از کار 6.نیروها و نهادهای خدماتی، 5.ملوک و سالطین و لشکریان و سیاسیون، 4معماران و زمینداران، 

بویژه گروهای مدنی اعم از؛ نیروها و «. .نیروها و نهادهای دینی شرعی7افتادگان، بیکاران و بیکارگان و 

نهادهای سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. کوچک تا بزرگ فروملی و ملی بوده تا فراملی، منطقه 

ان بدون مرز یا حزب سبزها میباشد. ایف امتی، بین مللی و سرانجام جهانی میباشد. بسان جماعت پزشک

انجمن ها، مجامع صنفی و تخصصی یا اصناف، احزاب، تشکل ها و همانند اینها همگی گروه های مدنی 

ضمن و ذیل جماعات سه گانه مدنی فوقند. صِرف تعدد افراد یا تجمع آنها حتی در مکان واحد، کفایت نمی 

خانواده که از دو نفر مرد و زن با روابط همسری و آنگاه  کند. روابط و مناسبات مدنی، الزم است. بسان
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فرزند)ان(و به تعبیر ارسطو با خدمتگذار بوجود می آید. خانه یعنی محل سکونت و زندگی، الزمه آن بوده و 

در فصل چهارم.تدبیر ملک، قسم سیم.سیاست  خواجه نصیرجزو مفهوم اصلی خانواده نمی باشد. به تعبیر 

اصناف خلق را با »همانگونه که در مبحث بعدی، عدالت سیاسی خواهیم دید:  ق ناصریاخالمدنی کتاب 

معتدل به  اجتماعات»سازد. هم ساخته و هم شأن مکمل  .(315اخالق ناصری، ص«)یکدیگر متکافی دارد

هر یک از نیورها و نهادهای مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و  (همان«)تکافی چهار صنف صورت بندد

 تعاون کشاورزان تفضیل» زیربخشهای آنها به تناسب خاستگاه، در جایگاه و با نقش مدنی خاص خود است.

 الهیین تو فضیل سیاسی، آراء باملوک تعاون ت ، و فضیلمالیتجار تعاون  ت، و فضیل)تولید(ی عمل

خیرات و  مدن با تعمار بر تعاون جملگی جماعات سپس است. ،یحقیق تتعاون حکم )فرهنگیان(

اخالق ناصری، همان(. کارویژه جماعات مدنی، بخشهای سه گانه جامعه و پیشرفت «)می نمایند فضائل

مدنیند. هم بسته اند. به هم پیوسته اند. بلکه یک بسته اند. حتی و باعتباری الزم و ملزوم همند، مکمل همند 

ه معه را تأمین می نماید. ب.توأمان با توسعو هم افزایند. بترتیب: الف.توسعه اقتصادی و ابزاری و آسایش جا

و تعادل سیاسی که تحقق بخش نظم و امنیت مدنی جامعه است. ج.در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی 

و اخالقی که تحصیل آرامش جامعه را تضمین می سازد. در تعبیر فارابی تا مال صدرا: جماعت: اجتماع مدنی 

بدون سایر جماعات مدنی، دوام و کمال نمی یابند. همانند اینکه هم اقتصادی ناقصند. بسان یک عضو از بدن، 

یا سیاسی یا فرهنگی بتنهایی باشند. مکمل نداشته و کامل نیست. یا جماعت اقتصادی، همگی گندم تولید 

کنند. تبادل صورت نگرفته و جماعت مدنی تشکل و شکل نگرفته و در نتیجه اجتماع مدنی تشکیل نمی 

(: همکاری جمعی و اجتماعی افراد و جماعات Society) جامعهاجتماع مدنی کامل: جامعه است.  گردد.

انسانی و مدنی میباشد. اجتماع جمعیت در مکان )سرزمین و قلمرو( واحد همراه با روابط و مناسبات اجتماعی 

و خدمات اقتصادی،  و عمومی است. از همگرایی، هماهنگی و همکاری با تقسیم کار و تبادل کاالیی، کار

سیاسی و فرهنگی تا همبستگی و پیوستگی افراد و جماعات سه گانه مدنی است. تا مرز یگانگی می باشد. به 

رچه فاضله اگ مدینهاهل : »اخالق ناصریدر  خواجه نصیراست. چنانکه به تعبیر «کشخص واحد»اصطالح 

ه محبت یکدیگر راست بود، و ب باایشان  مختلف باشند، در اقاصی عالم بحقیقت متفق باشند، چه دلهای

وید: السالم، گتودد، چنانکه شارع، علیه ویکدیگر متحلی باشند، و مانند یک شخص باشند در تألف 

ق اخال«)مسلمین دست ]امت، نیرو و نهاد[ یگانه در مقابل غیر آنهایند»؛ «من سواهم واحده علی المسلمون ید

(. به تناسب مقتضیات خویشند. بسان یک شخص و شخصیت حقیقی، فرای شخصیت 284-5ناصری، صص

و شخص حقوقی میباشد. با سرشت یا هویت )مثال ایرانی( مشترک  است. فراهم آمده نظام ارزشی، بینش و 

یگانه بوده و فراگیر کنش و روش یا رفتار عمومی بیرونی واحد است. با شخصیت ولو منش عمومی درونی 

حقوقی یگانه میباشد. با سرنوشت کما بیش مشترک است. سعادت مدنی بوده یا شقاوت مدنی باشد. به تعبیری 
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 ادی،همکاری افراد جمعیت انسانها در قالب جماعت کوچک یا بزرگ بویژه گروه های مدنی سه گانه اقتص

سیاسی و فرهنگی میباشد. به تعبیری دیگر همکاری جماعات مدنی سه گانه بوده که خود از افراد مدنی فراهم 

 Civil) جامعه مدنیآمده اند. تعداد زیاد مهم نیست. تقسیم کار، تعاون و تبادل و مکمل بودن مهم میباشد. 

Societyرای نظام سیاسی و دولتند. واجد حاکمیت (: جمع و اجتماع افراد و جماعات مدنی است. جوامع دا

(: جامعه Nation) ملتو حکومتند. در نتیجه سیاسی اند. همگی در پی تحصیل سعادت اجتماعی و ملیند. 

یت هر ملتی شخص»سیاسی میباشد. جامعه باعتبار دولت و واجدیت سیاست است. چنانکه به تعبیر فارابی: 

الی آنهاست که در نفوس و عقول آنان متمکن گشته خودنمائی عبارت از مجموعه ترسیمات ذهنی و یا خی

(. این غیر از اصطالح ملت بمعنای مکتب و آیین دارای پیرو است. بدانسان 128سیاست مدنی، ص «)کندمی

 نزیه ملتتدر عنوان تنبیه امت و  نایینییعنی مکتب دینی مدنی، تا عالمه  ملت در عنوان کتاب فارابیکه 

ی جامعه سیاسی و پاکسازی مکتب یعنی دیانت و اسالم، آورده اند. مراد پیروان مکتب و آیین یعنی هشیارساز

میباشد. همانگونه که در مبحث مبانی انساشناسی سیاست مالحظه گردید، انسان دارای جسم، نفس و فکر 

. مدبره میباشد است. چنانکه واجد غرایز یعنی کشش های سه گانه؛ میل یا جاذبه، خشم یا دافعه، و هوش یا

جسم بدنی، نیازمند و در پی جذب مالیم )منفعت تا لذت( آسایش است. که بعد از امنیت انجام میپذیرد. 

نفس: فرای آسایش بدنی ظاهری، نیازمند و در پی آرامش روحی باطنی است. فکر، با تدبر نفس به تدبیر 

زماندهی(، امور میان توسعه و تأمین آسایش جسم میپردازد. خرد انسانی با ابزار هوش غریزی به تنظیم )سا

بدنی و در جهت عالی و آرامش نفسانی پرداخته و تعادل و توازن برقرار میسازد. فطرت انسانی با ابزار غریزی 

میل و دافعه، به توسعه مادی و آسایش بدنی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنی تا 

کرده و به تحصیل سعادت مدنی نیل مینماید. جامعه انسانی به تناظر انسان، مرز خودشکوفایی مدنی سیر 

دارای جهات، بخش ها، امور و جماعات سه گانه مدنی؛ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی می 

 باشد. 

بشری خود، بدانسان که ضمن مبحث مبانی سیاست مدنی در کتاب  فارابیچرا که چنانکه به تعبیر م.دو

انسانشناختی سیاست مالحظه کردیم؛ حتی زیست و زندگی مدنی تا چه رسد به بهزیست زندگانی مدنی 

انسانی و انسانها، در گِروه زندگی اجتماعی میباشد. با تقسیم کار و تعاون در جامعه سازی مدنی در نظامسازی 

و کارگذاری سیاسی اعم از؛ سیاستگذاری و سیاستمداری مدنی میباشد. مدنی است. با نهادسازی دولت مدنی 

انسانی میباشد. به تعبیر جماعات  «اجتماع»دو.یعنی جماعات مدنی است.  یا جمعی «گروهیزیست»یک.مراد 

 لمروسرزمین و قدر الف. است.  ؛ اقتصادی، سیاسی و فرهنگیسه گانه گروه های مدنیفراهمی یعنی  فارابی

(. پیوستاری از همان همگرایی، 136است)سیاست مدنیه، ص «پیوستگی به یکدیگر»باب. یباشد.مواحد 

هماهنگی و همکاری تا همبستگی و سرانجام پیوستگی و  یگانگی مدنی میباشد. این چنین جمعیت افراد 

مدنی و اجتماع جماعات مدنی، اجتماع مدنی یا به اعتباری جامعه مدنی است. زیست و زندگی اجتماعی و 
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 شناختیجامعه مبناینی در قیاس و فرای زندگی بدوی است. بدینسان: جامعه مدنی: کمال اول مد

ظام سیاسی نمادی ماده متعلق و سبب  وسبب فاعلی بمثابه فاعل و ، جامعه به :(جامعه یا فرد اصالت)سیاست

ز جامعه نی سعادتو سیاست می نگرد. نظام سیاسی و سیاست: صورت و سبب صوری جامعه می باشد. 

ب ، سبچنانکه فرد و افراد و جماعات یعنی گروه های انسانی  و مدنی است.سبب غایی سیاست غایت و 

فاعلی و مادی جامعه بوده و متقابال جامعه سبب صوری و غایی و کمال اول اجتماعی و مدنی افراد میباشد. 

صوری را -غایی همین رابطه و نسبت های فاعلی و مادی و، جامعه نگری و جامعه گرایی تا جامعه شناختی

 بعد از خدا و مالیک بمثابه سبب اول و دوم و فاعلبا سیاستنگری و سیاست گرایی تا سیاستشناسی دارد. 

ت و سیاسمیانی نظام سیاسی و حتی دولت و هم فاعل انسانی جامعه حقیقی و ابعد تا بعید سیاست اند، 

نهاد دولت د. تعلق آن یعنی سیاستپذیر میباشقابل سیاست و ممتقابال هم  است.سیاستگذار و بلکه سیاستمدار 

یعنی هیئت حاکمه نظام سیاسی و جامعه مدنی، فاعل مباشر )قوه اجرایی(، اقرب )مجلس قانونگذاری( و 

تاری سیاست: سبب صوری، ساخقریب )رهبری( جامعه، سیاست، پیشرفت و سعادت مدنی اند. نظام سیاسی و 

ت هویت جامعه، مائیت به تناظر منیکمال و سعادت خویشتن است.  و راهبردی جامعه در سیر پیشرفت بسوی

افراد انسانی است. درست به تناظر آن فطرت عقلی و قلبی، غرایز سه گانه جاذبه، دافعه و مدبره )هوش( و 

بدنی انسانی دارای روحیه ملی، بخشهای سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و کالبد مدنی و حتی شهریند. 

امعه؛ ارزش های ذاتی و فطری عقلی و قلبی اند. ماهیت یا هویت یقینی جامعه: بینش و منش یا حقیقت ج

نگرش و گرایش شرعی اند. واقعیت عینی جامعه: کنش و روش یا رفتار اجتماعی انسانی بوده که بروز و 

 خی به اصالت فردبربرامد و بر بنیان همان بینش و منش درونی مدنی اند. همانگونه که مالحظه خواهد شد، 

شخص  اصالتحتی برخی به کشیده و  ی )اولترا اندیویدوآلیسم(فراطفردگرایی ا)اندیویدو آلیسم( و گاه 

حوزه خصوصی را سیطره داده و جامعه را بسان  کشانیده که مرز هرج و مرج اجتماعی است. در نتیجه

شیده و به اصالت جامعه و به تفریط ک در سویه متعارضمخلوطی شیمیایی شکننده تلقی مینمایند. برخی نیز 

اخته که سو حوزه عمومی را سیطره داده و جامعه را بسان ترکیب شیمیایی تعبیر  )کلکتیویسم( اصالت کل

د. بعضی نیز اخیرا به التقاط و درهمی نقش، شومیفرد، نقش و حقوقش در جامعه ادغام گشته و نادیده گرفته 

اند. گروهی در پی سوسیالیسته کردن اندیویدوآلیسم و لیبرالیسم افتاده و حق و اصالت فرد و جامعه گراییده 

ز ا در کنار حوزه خصوصی و آزادی کشیده اند. گروهی دیگربمثابه انصاف به اندکی حوزه عمومی و عدالت 

در پی لیبرالیسته کردن سوسیالیسم افتاده و به اندکی حوزه خصوصی و آزادی در کنار حوزه سویه متعارض 

، ساختارگرایی، ساختمند گرایی، و مانند آنهم با جعل عناوینی چون ساختگرایی عمومی و عدالت می کشانند.

جماعت گرایی، اجتماع گرایی، جامعه گرایی و بسان اینها است. اصل این بوده که همانند یا می باشد.  اینها،

سبب فاعلی تأسیس کننده و سبب  همانفرد و افراد انسانی که همه جا بصورت اجتماعی زندگی میکنند، 

مادی اند. جامعه نیز سبب صوری -مادی تشکیل دهنده جامعه اند. در نتیجه دارای نقش، حق و اصالت فاعلی
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-و کمالی نخستین و نیز سبب غایی و کمال فرد و افراد می باشند. در نتیجه دارای نقش، حق و اصالت صوری

ی که سان بترتیببدین رند.غایی دا-مادی و صوری-اصالت فاعلیغایی اند. بدین سبب هم هر دو نقش، حق و 

طرح گردید، فرد و افراد )عادی تا نخبه( و جماعت و جماعات )اقتصادی، سیاسی و فرهنگی( و نیز جامعه 

الزم  و مکملمدنی و همچنین دولت در نگاه، نظریه و نظام مدنی )در یک سه یا چهار و حتی پنج وجهی(؛ 

 هم افزایند.تی هم بوده حملزوم 

 برامد
 سیاست اجتماعی 

 سیاست جامعه سازی

بدینترتیب جامعه مدنی: جمعیت و اجتماع افراد و جماعات مدنی )خانواده ها و گروههای اجتماعی(اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی در مکان مشترک است. با همگرایی، هماهنگی، همکاری اعم از تقسیم کار و تبادل کاالیی، 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تا پیوستگی و حتی همبستگی یعنی یگانگی میباشد. به تعبیر روایی کار و خدمات 

؛ همانند و تا مرز یک شخص حقیقی است. «کشخص واحد»خواجه نصیر در سیاست مدن اخالق ناصری 

 زیک شخصیت حقوقی و اعتباری بمثابه یا عین یک شخصیت حقیقی میباشد. با هویت و مائیت فراهم شده ا

منیت های افرادش است. چنانکه کالبد پیکره بدنی و جسد جامعه، کمیت و کیفیت افراد آن و ابدان آنها 

میباشد. جامعه مدنی دارای نظام مدنی و دولت است. همچنین فرای سرزمین و قلمرو و باصطالح میهن و 

اشد. دار سیاسی میبمملکت یا کشور، برخوردار از حاکمیت سیاسی، حکومت سیاسی، قدرت سیاسی و اقت

همچنین سیاست مدنی و روابط مدنی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ملی داخلی و خارجی تا فرا ملی 

دارد. بایسته و شایسته بوده دارا باشد. با ارتقای کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی مدنی در پی پیشرفت مدنی؛ 

ی و اخالقی است. بمنظور تحصیل سعادت مدنی؛ توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنو

آسایش بدنی همگانی، اعتدال و آرامش مدنی میباشد. تا مرز کرامت انسانی است. ظرفیت و ضرورت آنرا 

دارد. بایسته زمینه سازی شایسته میباشد. مدینه؛ اجتماع و جامعه مدنی، نظام مدنی و کشور جاهلی در قبال و 

ن است. بترتیبی که برای نمونه بارز و برجسته در انتهای مبحث بعدی دو مرحله مقابل فاضلی و عیر و ضد آ

تغلبی و جماعی سیر قهقرایی مدنی جاهلی اعم از ضالی ظنی تکساحتی و فاسقی تنازعی توهمی در فلسفه 

 سیاسی فارابی، ارایه خواهند شد.

 خود آزمایی دانشجویی: پرسش و پاسخ های درسی 

 چه )و چگونه( میباشد؟ شناختی سیاستمبنای جامعه .1
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 چه )و چگونه( است؟ اجتماع مدنی.2

 چه )و چگونه( میباشند؟ مدنییا  اجتماعات انسانی.3

 چه )و چگونه( است؟ جماعت مدنی.4

 چه )و چگونه( میباشند؟ جماعات مدنی.5

 چه )و چگونه( است؟ جامعه مدنی.6

 چه )و چگونه( میباشد؟ مدینه.7

 نه( میباشند؟چه )و چگو مدن.8

 چه )و چگونه( است؟ مدینه فاضلی.2

 چه )و چگونه( میباشد؟ مدینه جاهلی.11

************* 
  



178 

 

 همدمبنای 

 جامعه سیاسی وجماعت  ،نقش مکمل همافزای فرد

 «جامعه سیاسی»و « فرد سیاسی»

 «فرد و جامعه سیاسی»یک
 سیاست فردی، جمعی و اجتماعی سازی

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 (53؛ 8انفال/«)اهلل لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم»

 «اصالت مکمل فرد و جامعه»

نقش، حق و حقوق و اصالت و رابطه و نسبت فرد، جماعت، جامعه و حتی دولت و بلکه نخبگان، همچنان 

چالش انگیز است. نقش، حق و حقوق و اصالت و رابطه و از چالشهای پرسش خیز بوده و از پرسش های 

و مکمل اینها، با رویکرد توحیدی برترین گزینه ناگزیر و گریز ناپذیر میباشد. بترتیبی که در این  توأماننسبت 

قسمت تبیین و ترسیم میگردد. جامعه توسط افراد تأسیس گردیده است. فرد و جامعه، در رویکرد توحیدی، 

کثرت داشته و کثرت در عین وحدت دارند. کثرت افراد جامعه در عین وحدت اجتماعی  وحدت در عین

جامعه است. وحدت عمومی جامعه در عین کثرت خصوصی افراد است. این بتعابیر مختلف متضمن، مبین و 

مستلزم گوناگونی نقش ها، حقوق و اصالت میباشد. در عین یگانگی ساختاری راهبردی اجتماعی پیشرفت 

معه مدنی است. بر عکس نیز یگانگی راهبردی ساختاری اجتماعی پیشرفت مدنی میباشد. در عین گوناگونی  جا

نقشها، حقوق و اصالت فردی افراد، حتی جمعی گروههای مدنی، اجتماعی جامعه بلکه سیاسی دولت تا 

اعل د و افراد انسانی، فنخبگی و نخبگان در نظام مدنی است. جامعه هم متشکل از افراد میباشد. بدینسان فر

و ماده فراهم سازنده  جامعه اند. به تعبیری سبب فاعلی و مادی جامعه است. جامعه بنوبت خود، و متقابال 

صورت عمومی و اجتماعی و کمال غایی فرد و افراد میباشد. به تعبیری سبب صوری و غایی فرد و افراد  

م و ملزومند. مکملند. هم افزایند. نقش و حق و حقوق و اصالت میباشد. بدینترتیب: فرد یا افراد و جامعه: الز

 با نقش، حق و توأمانفرد و جامعه بدین ترتیب میباشد. نقش، حق و اصالت فاعلی و مادی فردی است. 

اصالت صوری و غایی جامعه میباشد. همبسته اند. به هم پیوسته اند. یک بسته اند. در نتیجه فرد و جامعه و 
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ی و باهمی و بویژه تکافی فرد و جامعه تلقی نموده توأمانند. اینرا می توان توأمانصالت این دو، نقش، حق و ا

و تعبیر ساخت. این چنین رابطه وثیق هم افزا و سببی و نسبت استوار مثبت و همسوی فرد و جامعه بویژه 

یدی و یکرد غیر و ضد توحدر نظامات مدنی فاضلی برقرار میباشد. نظامات جاهلی غالبا بلکه نوعا بسبب رو

توهمی تنازعی باصالت فردی می کشند. یا  در سویه متعارض باصالت  -رهیافت غیر راهبردی ظنی تکساحتی 

جامعه میکشانند. هر دو عدم اعتدال و میانه روی بوده و افراطی یا تفریطی است. رهیافت التقاطی مکتب یا 

فرد و جامعه پستمدرنیستی امثال آنتونی گیدنزی که راه سوم همه چی پندار درهمی نقش، حق و اصالت 

برخی ریشه های آن را در ماکس وبر نیز می توان بازیافت، نیز نه تنها ره بجایی نبرده بلکه بیشا پیش بر 

 تگی خواهد افزود. رآشف

 پیشدرامد
رابطه و نسبت و به تبع آن نقش، حق و اصالت فرد و جامعه هماره چالش انگیز بوده است. از کنفوسیوس تا 

منسیوس گفت: ریشه امپراطوری در مملکت »، راه کنفوسیوس( در Li Fu Chen)لی فو چن کنون. به تعبیر 

تنها به واسطه ». و (581راه کنفوسیوس، ص«)است، ریشه مملکت در خانواده، و ریشه خلنواده در فرد

همان(. تنها در این «)فضیلت عالی است که فرد پرورش یابد، خانواده نظم گیرد، و مملکت منظم گردد

همان(. چه بسا گفتمان و «)مملکت منظم در امپراطوری و در دنیا شالوده صلح و آرامش است»صورت 

یاست اده یعنی جماعت یا گروه مدنی و ستقسیم و تدبیر سیاست و تدبیر شخص یا اخالق، تدبیر منزل یا خانو

دولت، میانی یا امت و عظمی یا بزرگ و -مدن یا تدبیر جامعه و کشور از کوچک یا شهرستان، استان و ملت

جامعه و نظام بین مللی و جامعه و نظام جهانی، در تقسیم بندیهای متفکرین سیاسی و حکمای مدنی اسالمی 

کتاب اخالق ناصری خواجه نصیر همین باشد. چرا که به تصریح کنفسیوس:  از فارابی تا مالصدرا از جمله در

عنی ی – )پدیده ها(اخالق، اصلی است حاکم بر هستی مشترک و تکامل نوع بشر و تمامی این جوهرها »

و خانواده  شهرستانی(، )جامعه ملی، استانی و ، مملکت)جامعه میانی امت( امپراطوری)جامعه جهانی(،  دنیا

مانی نوع شاد»همان(. قبل از آنکه بتوان به «)اساسا از تک تک افراد ترکیب یافته است – د یا افراد()و فر

در )فضیلت عالی را »دست یافت تمامی افراد باید قادر باشند که  )و سعادت جهانی( بشر و صلح جهان

به احیای روزانه نفس خود متعهد گردند، از خوبی لذت ببرند، بدون آنکه خسته « تجلی بخشند و با خود(

حکومت یک مملکت »(. بدین ترتیب 581-2همان، صص «)شوند، و مشترکا بسوی هدف کمال پیش روند

 (. بدینان معقتد582همان، ص«)موضوعی پیچیده است، و از این رو درک اصول اساسی آن اهم مسایل است

بوده که اول فرد و افراد را بسازید، جماعات و جامعه و جهان ساخته میشود. درست بر عکس وی الئوتسه 

که مدعی بود جامعه و ساختارها را بسازید. افراد ساخته میشوند. این دو گرایش در مدیریت و حکومت و 

ید اد یا ساختار در مدیریت تأکسیاستند. تا تیلور که  بر تأکید چه بسا همسنگ و همزمان فرد و گروه یا نه
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دارد. اینها مبین رابطه وثیق و هم افزا یا مرز عِلّی نسبت مثبت و همسو فرد، جماعت و جامعه و حتی دولت 

در : »برگزیده افکار راسل: ( در  Robert E. Egner) اگنرو نظام سیاسی است. تا کنون که به تعبیر رابرت 

فرضیه )نظریه( سیاسی این است که چگونه آن میزان از آزادی و اندیشه او )راسل( مسئله مرکزی هر 

نیروی خالقه فردی را که الزمه پیشرفت اجتماعات است با آن مقدار همبستگی اجتماعی که الزمه بقای 

تاریخ تمدن »(. اما چگونه؟ مسئله این است. چرا که 215برگزیده افکار راسل، ص«)آدمی است، ترکیب کنیم

همان(. زیرا تعارض خیز و چالش انگیز بوده و میباشد. «)چندان امیدوار کننده نبود است غرب در اینمورد

مکتب سوم تا آنتونی گیدنزی و یا پلورالیستی نیهیلیستی فرامدرنیسم خوش باورانه به التقاط کشده و راه 

ق ش و حقوب.اصالت، نق، الف.نقش، حق و اصالت فرد و جامعهبه همین سبب؛ بجایی نبده و نمی برد. 

، پی کاوی میگردد. نقش، حق و اصالت دولت چه بمعنای نظام فرد، جماعات، نخبگان، جامعه و دولت

سیاسی و چه بمعنای فرانهاد هیئت حاکمه راهبردی جامعه و نظام سیاسی نیز مهم است. در هرم و مثلث 

ه رأس آنند. نقش، حق و متساوی اضالع یا ساختار کروی نظام مدنی که فرد، جامعه و دولت سه ضلع و س

اصالت جماعت مدنی اعم از خانوداه و گروه مدنی بینابین فرد و جامعه مدنی نیز اهمیت دارد. مگر نقش، 

حق و اصالت نخبگانی و نخبگان  چه بصورت فردی و چه گروهی مدنی، مگر هم در جماعت و جامعه 

م در دولتسازی و نظامسازی و پیشرفت مدنی و از آن طریق در دولت و نظام سیاسی و نیز بصورت مستقی

در  حتیهمه کمابیش اینرا دانسته و  چرا هست. مدنی مهم و موثر و بلکه در مواردی تعیین کننده نیست؟

ه ترتیب بدر می مانیم.. توجیه فلسفی سیاسی توحیدی آن توجیه آن در تبیین و قبول داریم. اما عین و در عمل 

( که قرارداد اجتماعی با اراده عمومی یعنی هویت مشترک را طرح 18از پسا روسو )قرن  .میآیددر پی بوده که 

کرد. تا پست مدرنسیم که؛ یکی یعنی پسامدرنیسم )پسی میستی( بدبینانه از جمله در این زمینه به نیهیلیسم 

رایی و التقاط عددگهمه چی پندار کشیده است. دگیری یعنی فرامدرنیسیم خوش باورانه )اپتی میستی( که به ت

میکشاند. ولو با الهام از اراده عمومی روسو ولی؛ یک جریان آنرا اراده  همگانی یکایک افراد گرفته و فردگرایی 

را پیش گرفت. در حقیقت تجزیه گرا و جزء نگر است. فرد و نقش و حق و حقوق آنها را اصیل پنداشته و 

اری تلقی مینماید. جریان دیگر آنرا اراده عام گرفته و جامعه جامعه را بسان مخلوطی شیمیایی شکننده و اعتب

گرایی را در سویه متعارض پیشه کرد. در حقیقت ترکیب گرا و کل نگر است. جامعه و نقش و حق و حقوق 

آن را اصیل پنداشته و جامعه را بسان ترکیبی شیمیایی و حقیقی تلقی مینماید. که از سویی فرد و افراد و نقش 

آنها در جامعه ادغام شده است. از سوی دیگر، دولت بمثابه مظهر یعنی نماینده و بلکه نمایانندگی  و حقوق

آنست. اخیرا نیز برخی باصطالح راه یا مکتب سومی ها )امثال گیدنزها(، با برخورد سلبی و نفی هر دو سویه 

ی )پلورالیسم: تحت عنوان تعددگرایمتعارض بویژه افراطی و تفریطی، با ترکیبات و اسامی متعدد تا حد متشتت 

Pluralism ؛ چندتایی، که به غلط به کثرتگرایی ترجمه شده( بالتقاط پرداخته اند.  این اشکالی مشکل ساز

میباشد. بدین سبب این مبحث در حد یکی از اهم مبانی سیاسی بوده و میتواند محسوب گردد. خصوصا اینکه 
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را تاسیس کرده و افراد آنرا تشکیل داده که بتناظر ارزشها، بینش و منش اختیار همین افراد مختار، جامعه ای 

درونی و کنش و رفتار بیرونی عمومی آنها، و بسان یک انسان واحد، دارای نظام ارزشی، بینش  منش واحد 

و باصطالح هویت اجتماعی و کنش و رفتار مشترک میباشد. خواه فاضلی بوده یا جاهلی باشد. به همین 

ت در قسمت دوم همین مبحث به مدینه اعم از جامعه و کشور جاهلی بخصوص تغلبی و جماعی در مناسب

 فلسفه سیاسی فارابی پرداخته و نقش، حق و حقوق و اصالت فرد، جماعت و جامعه را در آنها خواهیم دید.

 درامد

 نقش، حق و اصالت فرد و جامعهالف.
 رایآی که در حکم یک شخص باشند از جهت اتفاق اشخاص: »اخالق ناصریدر  خواجه نصیربه تعبیر 

 تعلقی است راایشان در مصلحت نوع. و چنانکه رئیس عالم ناظر است در اجزای عالم بحسب آنکه او 

ایشان بود و در  رئیسبه عموم اجزا، رئیس هر اجتماعی را نظری باشد در عموم آن جماعت که او 

مقتضی صالح هر جزوی  والعموم، علی اجزای آن اجتماع، بر وجهی که مقتضی صالح ایشان بود اوالً و

که نظر در  آنستقاعده کلی در این باب »(. همچنین256اخالق ناصری، ص«)الخصوصثانیاً و علی

 که عالج عضوی بیبطمصلحت عموم کنند به قصد اول، و در مصلحت خاص او به قصد ثانی، مانند 

از وجود آن عضو که فاسد  کهمعین بحسب مصلحت مزاج همه اعضا کند در نظر اول، و اگر چنان بیند 

و بدو التفات ننماید. و ار این خلل  کندباشد فساد مزاج اعضا حادث خواهد شد بر قطع آن عضو اقدام 

اصالح هر شخص هم بر این منوال  . نظر ملک دردارندمتوقع نبود غایت همت بر اصالح حال او مقصور 

سیاست به معنای اینکه جامعه را راه ببرد و هدایت »نیز  خمینی(. چنانکه به تعبیر امام 317همان، ص«)باشد

می »(. و 431-2، صص13صحیفه امام خمینی، ج«)ن جایی که صالح جامعه و صالح افراد استآکند به 

، راه ببرند در همه مصالحی که برای انسان و برای جامعه خواهند ملتها، اجتماع و افراد را هدایت کنند

همان(. این مبین رابطه هم افزا و وثیق و نسبت مثبت و استوار فرد و جامعه در گفتمان سیاست «)متصور است

اسالمی است. در مبحث پیشین اشاره شد از فراهمی و همزیستی آحاد اشخاص افراد انسانی مدنی؛ جمعیت 

های  ها و کششانسانی تشکیل می گردد. از گروه بندی و تشکیالت جمعیت به تناظر جهات جسمانی، نیاز

)غرایز( سه گانه نفسانی میل )جذب مالیم(، دافعه )دفع نامالیم( و فکری و مدبره شخصی و فردی بشری؛ 

جماعات سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکل می یابند. که بازتاب و برامد بیرونی و جنبه جمعی یا 

ی و روانی فردی و خصوصی و حتی اجتماعی و عمومی همان جهات جسمانی و نیازها و کشش های درون

شخصی اند. بدین ترتیب از همگرایی، هماهنگی و همکاری )تقسیم کار و تبادل(جماعات سه گانه؛ اجتماع 

شکل میگیرد. از تشکل همبستگی تا پیوستگی تا مرز یگانگی اجتماعی جامعه انسانی و مدنی پدیدار میگردد. 

. به اصطالح برایند یعنی جمع جبری آنها میباشد. بسان یا مخلوط اما آیا جامعه صرف جمع افراد انسانها است
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شیمیایی است. که عناصر و اجزاء خاصیت خود را حفظ کرده و قابل تفکیکند. یا جامع افراد انسانی است. 

حتی جامع انسانی افراد میباشد. دارای ساختار و حتی هویت و موجودیت کلی و کل اجتماعی فرای اشخاص 

به جزء و اجزای تشکیل دهنده آن است. باسن ترکیب شیمیایی بوده که عناصر، خاصیت خود را از افراد بمثا

دست میدهند. یسان اب که از اکیژن و ئیدروژن فراهم آمده که هر دو، گاز، فرّار و انفجاری )آتشگیرنده و 

دو  . یا کلر و سدیم که هرآتشزا( می باشند. اما ترکیب این دو یعنی آب؛ مایع، غیر فرّار، و حتی ضد آتشند

سمی و کشنده بوده و ترکیب اینها نک طعام یعنی کلرور سدیم، خوراکی میباشد. به عبارتی دیگر نیز همانگونه 

که یک ساختمان هم اجزاء، مواد، مصالح، آجر و بلوک، درب و پنجره تشکیل شده است. هم دارای سازه، 

ره، و همانند اینها میباشد. صرف بودن آجرها و مصالح ساختمانی ساختار، نظام، هیأت، )آناتومی(، کالبد، پیک

ولو منظم هم در کنار هم چیده شده باشند، ولی بدان ساختمان گفته نمی شود. مگر هیأت یعنی سازه ساختمانی 

بیابد. یا یک خودرو مثل یک اتوبوس یا سواری، وانت، یا قطار یا کشتی یا هواپیما، صرف تعدادی قطعات و 

زم ولی کامل نیست. بلکه این سازه )ائورو دینامیک( آنها بوده که اتوبوس  تا هواپیما بوده و خاصیت و لوا

نقش آفرینی مربوطه را پیدا و ایفاء می نماید. اینها بسان جزء و کل، ماده و صورت، و از این قبیل اند. تَعّیُن 

تحقق آن با و در جامعه میباشد. بدین  و تشخص جامعه به افراد است. کمال و کارامدی افراد و تحصل و

ترتیب هم فرد و افراد و حوزه خصوصی؛ حق، نقش و حتی اصالت داشته و تعین بخش جامعه است. هم 

جامعه و حوزه عمومی حق، نقش و حتی اصالت داشته و تحصل بخش فرد و افراد و حوزه خصوصی میباشد. 

؛ 2بقره/«)الذین آمنوا»افزایند. چنانکه در گفتمان قرآنی هم اینها بدین سان الزم و ملزوم هم، مکمل هم و هم 

( 38؛ 74مدثر/«)کل نفس بما کسبت رهینه»( بمعنای همگان یکایک کلیه باورمندان و هم کل آنها است. 2

ما  ان اهلل ال یغیر»داریم. که داللت بر نقش و در نتیجه اصالت و در نتیجه حقوق فردی افراد دارد. همچنین 

( 134؛ 2بقره/«)تلک امه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم»( و 11؛ 13رعد/«)ی یغیروا ما بانفسهمبقوم حت

 جریان دارد. که داللت بر نقش و در نتیجه اصالت و در نتیجه حقوق جمعی، اجتماعی، عمومی میکند.

(: مراد فرد انسان و فرد انسانی و افراد انسانهاست. جمع آن افراد میباشد. فرد، مفرد Individualفرد )یک.

افراد است. فرد انسان و فرد فرد انسانها؛ جزء، جزو، عضو و عنصر اصلی؛ هم )فاعل و کارگزار( سازنده 

ابل جامعه جماعات و جامعه بوده و همچنین تشکیل دهند جماعات و جامعه میباشند. خود نیز متعلق و ق

یعنی جامعه پذیرند. چرا که انسان: جامعه نگر و جامعه گرا می باشد. جامعه گر اعم از؛ جامعه گذار و جامعه 

مدار و نیز جامعه پذیر است. همچنان که سیاست نگر و سیاست گرا میباشد. در عین حال سیاستگر اعم از؛ 

 است. این به معنای همان مدنی میباشد. انسان سیاست گذاری و سیاست مدار و همچنین متقابال سیاست پذیر

مدنی است. یعنی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی نگر و گرا میباشد. در نتیجه مدنی گر اعم از مدنی گذار و مدنی 

مدار و نیز متقابال مدنی پذیر است. افراد: مفردات جامعه اند. جماعت: جمع افراد و مولفه آنها به عنوان 

اده بوده که نخستین جماعت انسانی و مدنی میباشد. یا گروه مدنی به شمار آید. مفردات است. چه خانو
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جامعه، جامع افراد بوده و محسوب میگردد. فراهم آمده و فراگیر افراد به عنوان مفردات خویش میباشد. 

باعتباری جامعه: جمع و جامع جماعت ها اعم از خانواده و گروه های انسانی و مدنی است. 

(: شخص انسان و اشخاص انسانی و انسان ها، فرد  بدون اعتبار جامعه میباشد. انسان بماهو Personشخص)

و بنفسه و فی نفسه و لنفسه  است. فرد انسانی انسان باعتبار جزئیت، جزویت و عضویت و عنصریت اجتماع 

 و جامعه میباشد.   

 )اندیویدوآلیسم( و جامعه گرایی یفردگرایمتعارض اصالت فرد یا جامعه: دو گرایش عمده و اصلی دو.

یسم است یکی لیبرالیسم و کاپیتال .تا معاصر را تشکیل میدهند )مدرنیسم( جهانی بویژه جدید)سوسیالیسم( 

منجر به سرمایه داری و در حقیقت سرمایه ساالری شده و مدعی دولت حداقلی و سیاست عدم دخالت است. 

میباشد. در همین راستا توتالیتریسم تا کلکتیویسم )کل  دیگری سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم

گرایی(است. منجر به دولتساالری و در حقیقت دولت فراگیر شده و مدعی حداکثر گرایی و سیاست دخالت 

میباشد. به عنوان دو شاخه اقتصادی و سیاسی اند. یکی و نخست لیبرال دمکراسی بوده و مدعی جمهوری 

دیگری و دوم سوسیال دمکراسی بوده و مدعی جمهوری سوسیالیستی است. حتی های لیبرالیستی میباشد. 

بمثابه دو شاخه فرهنگی رقیب و متعارض مکتب مدرنیسم تا پست مدرنیسم حاصل و محصول این دو 

 جریانند.  

 بدین ترتیب؛

   ، اصالت را با فرد دانسته و معتقد و مدعیجزء گراییجزء و یکی و در یک سویه با تاکید بر 

 لیبرالیسم یا آزادی فردی و نقش آفرینی و حقوق فرد، فردی و افراد و حوزه خصوصی  

 د. فردی تا شخصی میباش 

 تاکید بر کل و کل گرایی، اصالت را با جامعه دانسته و معتقد و  دیگری و در سویه متعارض با

 حوزه  مدعی کمونیسم یا تساوی و اشتراک اجتماعی و نقش آفرینی و حقوق جامعه و 

 عمومی است.  

( گراییده و تا شخص OlteraIndividualismفردگرایی گاه به فردگرایی افراطی )اولترا اندیویدوآلیسم: .سه

( کشیده و میکشاند. هر گونه نهاد اجتماعی را بر نمی Personalism( و شخصی گرایی )personگرایی)

( قرار دارد. برعکس جامعه Anarchismاجتماعی)تابد. این در مرز جامعه گریزی و در معرض هرج مرج 

 ( گراییده که افراطی میباشد.Collectivismگرایی گاه به کل گرایی )

الف.در نگاه فرد گرا و فردگرایی: فرد اصالت و نقش داشته و اصالت با حقوق خصوصی و حتی شخصی 

بعی بوده و اعتباریست. بسان مخلوط فرد، فردی و افراد است. در این نگاه جامعه و نقش و حقوق آن فرع و ت

شیمیایی که مواد مفردات آن مثال شکر و آب یا نمک و ماسه اصل هویت خود را حفظ کرده و قابل تشخیص، 

تمیز و تفکیک اند. ب.در نگاه جمع، جماعت، اجتماع و جامعه گرا و جامعه گرایی: جامعه اصالت و نقش 
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جمعی و جامعه افراد است. در این نگاه فرد و نقش و حقوق داشته و اصالت با حقوق عمومی و اجتماعی 

آن فرع و تبعی بوده و اعتباریست. بسان ترکیب شیمیایی همانند آب که مواد مفردات یعنی عناصر ترکیب 

کننده و تشکیل دهنده آن یعنی اکسیژن و  ئیدروژن یا نمک خوراکی )کلرور سدیم( که موارد مفردات یعنی 

ه و تشکیل دهنده آن یعنی اصل هویت خود را حفظ نکرده و از دست داده قابل تشخیص، عناصر ترکیب کنند

تمیز و گاه تفکیک نیستند. بگونه ای که اکسیژن و هیدروژن هر دو گاز، فرار و آتش گیر تا مرز انفجاری بوده 

ر کلر و سدیم هولی با ترکیب خاصیت خود را از دست داده و آب؛ مایع و ضد آتش را  تولید میسازند. یا 

 دو سمی و کشنده بوده و با ترکیب باهم برعکس نمک خوراکی را تشکیل میدهند. 

 نخبگان، جامعه و دولتجماعات، .اصالت، نقش و حقوق فرد، ب
 حوزه خصوصی در گستره حوزه عمومی

 (67؛ 22حج/«)لکل امه جعلنا منسکا هم تاسکوه»

و کل داشته، در عین حال فرد یا افراد حتی شخص و اشخاص واقعیت اینست که ما همانطور که جزء یا اجزاء 

و جماعت و نیز جامعه را داریم. همچنین این هم واقعیت بوده که هم فرد و افراد و هم جمع اعم از؛ جماعت 

)بسان خانواده و یا گروه های مدنی( و جامعه دارای نقش بوده و اصالت داشته و در نتیجه دارای حقوق 

ای که هم اشخاص افراد؛ حاکمیت و سرشت و سرنوشت خاص خویش را دارند. هم جامعه  میباشند. بگونه

ها؛ حاکمیت و سرشت )هویت( و سرنوشت عمومی خویشتن را دارا میباشند. اما هر یک در حوزه خصوصی 

خاص خود و یا حوزه عمومی خاص خویشند. اما اینکه رابطه و نسبت حوزه خصوصی و حوزه عمومی چه 

اصل حوزه خصوصی بوده و حوزه عمومی اعتباری و فرضی است؟ یا اصل حوزه عمومی بوده و میباشد؟ 

حوزه خصوصی در آن ادغام شده و میشود؟ یا هر دو به عنوان دو حوزه مجزا و به اصطالح دو کل متخارجند؟ 

 د؟ یا نه حوزه خصوصی در درون حوزه عمومی است؟ بلکه حوزه عمومی وجه عمومی حوزه خصوصی میباش

یی و در رأس همه آنتونی گیدنز کما بیش شکل گرفته اند. یکی و از سویی در خط سومی هادر این جریان 

با طرح حوزه خصوصی در کنار حوزه عمومی و عقل  هابرماسامثال )اند  لیبرالیسته کردن سوسیالیسم پی

ا طرح عدالت ب راولز و والزربسان )اند  سوسیالیسته کردن لیبرالیسم. دیگر و از سوی دیگری به دنبال (اجماعی

. اینها هر دو به نوعی التقاط دچار شده و بدان گرفتار مینمایند. بویژه اینکه با مبانی اصالت جامعه (و انصاف

و حوزه عمومی یا اصالت فرد و حوزه خصوصی معتقد خود نیز ناسازگارند. مگر این که از مبانی خود عدول 

 مند تبیین مبانی جدید و متناسبند. که ندارند. اما درست این بوده که؛نمایند. که در این صورت نیاز

فرد و افراد ، سبب فاعلی موجده یعنی ایجاد کننده جامعه بوده و در عین حال عناصر و اعضای تشکیل اول(

دهنده آن و به اصطالح سبب مادی جامعه محسوب میگردند. کما اینکه جامعه بنوبه خود و متقابال صورت 

ماعی افراد و به اصطالح سبب صوری آنها بوده و در عین حال کمال و در نتیجه غایت و سبب غایی اجت

افرادند. بدینترتیب: هم فرد و افراد اصالت، نقش و حق و حقوق دارند. اما اصالت، نقش و حقوقی فاعلی و 
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قابال  جامعه نیز مادی یعنی عضویت و شهروندی و به اصطالح خصوصی و فردی دارند. در عین حال و مت

دارای اصالت، نقش و حقوق می باشد. اما اصالت، نقش و حقوق صوری ساختاری و غایی یعنی عمومی و 

اجتماعی دارد. اصالت، نقش و حقوق فردی و حتی شخصی و به تعبیری حوزه خصوصی، در درون، در 

آن که افزایش حد هر یک،  گستره و در دامنه اصالت، نقش و حقوق عمومی و اجتماعی است. نه بیرون از

کاهش حد دیگری باشد. بلکه هر چه اصالت، نقش و حقوق خصوصی فاعلی و مادی فرد و افراد، ارتقا یابد، 

اصالت، نقش و حقوق صوری و غایی عمومی و اجتماعی جامعه فراتر میرود. چرا که این دو مکمل هم بوده، 

رویکرد توحیدی چشم و گوش، ضد هم نبوده معاضد همند. الزم و ملزوم همند و حتی هم افزایند. چنانکه با 

هر چه چشم قوی تر، تضعیف گوش نبوده بلکه بهتر است. یا اصالت، نقش و حقوق گوش و در شنیدن، ضد 

اصالت، حقوق و نقش چشم در دیدن نیست. مکمل، الزم ملزوم و هم افزایند. در نهایت هم اصالت و حق با 

اصالت و حق با جامعه میباشد. اما اصالت و حق اینها هم عرض و بر هم نبوده فرد بوده و در عین حال هم 

بلکه دوگونه بوده و با همند. همین رابطه و نسبت میان فرد، جماعت و جامعه وجود دارد. همچنین رابطه و 

ن و ز نسبت میان جامعه و دولت اعم از نظام سیاسی و هیئت حاکمه برقرار میباشد. چنانکه در خانواده نیز

مرد، کفو یعنی همشأن یا همسر بوده و الزم و ملزوم، مکمل و هم افزایند. اصالت، نقش و حقوق اینان نیز 

 اینگونه مکمل همند. بدینترتیب:

میباشد. برای نمونه در اصل اولی هر فردی مالک اموال خودش  جامعهبا اولویت است. اما  حق با اصالتدوم(

می باشد. مثال صاحب اختیار خودروی خویش میباشد. اما اگر دشمن به کشور حمله کند. جنگ در بگیرد. 

برای دفاع از مرزها و از کشور، در جبهه ها نیاز به همین خودروی زیرپای همین شخص باشد و برسد. حق 

ا میشود همین ماشین مایملک همین شخص را ولو ناراضی بوده از زیرپایش در آورد و و تکلیف چیست؟ آی

به جبهه ها فرستاد؟ بله! اما در شرایط عادی و بعد از اینکه جنگ تمام شد دولت موظف است همین خودرو 

 یرا به صاحب اصلیش بر گرداند. در صورت آسیب یا از بین رفتن، در صورت امکان معوض یا معدل پول

آن را بدو بدهد. در غیر اینصورت نیز خیر. یعنی اگر دولت نتواند پرداخت کند، می تواند پرداخت نکند. یا 

کسی در کشتی سوار است. آیا به صرف اینکه صاحب اختیار جای خود و حتی مالک کشتی بوده می تواند 

الک می شوند. بنابراین در زیرپای خود را سوراخ کند؟ خیر! چون همه کشتی غرق شده و همه سرنشینان ه

حقوق، اصالت و نقش حوزه خصوصی و فردی از بین نمی رود. برسمیت شناخته شده و بلکه واقعیت دارد. 

اما در گستره حقوق، نقش و اصالت و گستره حوزه عمومی و با اولویت آن به عنوان جامعه افراد و کل اجزاء 

عایت سالمت کل بدن انجام داده و بایسته و شایسته است است. بدانسان که پزشک درمان عضو و جزو را با ر

انجام دهد. بدین ترتیب جامعه؛ نه یک مخلوطی شیمیایی اعتباری و ناپایدار از افراد و جماعات است. نه 

ترکیب شیمیایی افراد و جماعات بوده که در ترکیب اجتماعی جامعه ادغام شده و حق، خصلت یا اصالت و 

اصر طبیعی به صورت ذاتی از بین برود. بلکه  صورت کمالی افراد و جماعات میباشد. نقش آنها بمثابه عن
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کثرت مادی اجزای افراد و جماعات در عین وحدت اجتماعی صوری و صورت جامعه است. وحدت 

اجتماعی صوری و صورت جامعه در عین کثرت مادی و مواد و اجزای جامعه مخلوط، ترکیب یا صورت 

اعات میباشد. بدینسان هم فرد و افراد و هم جماعت و جماعات و هم جامعه و جوامع هر کمالی افراد و جم

یک دارای نقش، اصالت، حقوق و وظایف و کارویژه خاص خویش مکمل و هم افزایند. در این میانه فرد، 

 جامعه و دولت)نظام سیاسی و هیئت حاکمه(و حتی نخبگان اعم از؛ افراد و جماعت خبره، بترتیب سبب

غایی میان کارگذار و -مادی و صوری-مادی و سبب صوری و غایی اند. همین رابطه و نسبت فاعلی-فاعلی

ساختار و میان نیروهای انسانی و نهادهای اجتماعی و سیاسی و نقش، اصالت و حقوق و حدود و احکام آنها 

و همینطور نهادها و هم کارگذاران بر قرار میباشد. بنابراین هم فرد و هم جماعات و هم جامعه، همچنین نیروها 

و هم ساختارها، دارای نقش، اصالت و حق و حقوق مکمل، الزم و ملزوم و هم افزایند. بترتیب پیشا گفته می 

باشند. این ها دو یا سه گونه بوده اما دو یا سه گانه و از هم بیگانه یا در تعارض نیستند. وحدت در عین 

دارند. یگانگی در عین دو یا سه و حتی چندگونگی بوده و دو یا سه و  کثرت داشته و کثرت در عین وحدت

چند گونگی در عین یگانگی است. این توحید میباشد. نگرش و گرایش توحیدی است. دو یا سه یا چند 

 گانگی نمی باشد.

 مغایی( مکمل و ه-مادی و صوری-نمودار(رابطه و نسبت، نقش، اصالت و حقوق )متقابل بترتیب؛ فاعلی

 افزای رویکرد توحیدی فرد، جامعه و دولت در نظام مدنی:

 

 دولت، حاکمیت، حکومت و سیاست      

                                   کارامدی مدنیپیشرفت مدنی تحصیل سعادت مدنی

 نخبه/خبرگان              

    حکمت مدنی                              

  فرد/افراد           جامعه               

 جماعت/جماعات مدنی                       

 نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی       

 

 نمودار(حوزه خصوصی و عمومی و التقاطی و رویکرد توحیدی متعادل خصوصی در گستره عمومی:

  

 حوزه خصوصی)شخصی، فردی و خانوادگی(در گستره حوزه عمومی     
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اندبویدوآلیسم اولترا اندیویدوالیسم   پرسونالیسم     سوسیالیسم کلکتیویسم توتالیتریسم

  

 حوزه خصوصی         حوزه عمومی

 حوزه عمومی در کنار حوزه خصوصی  التقاطی حوزه خصوصی در کنار حوزه عمومی 

 سوسیالیسته کردن لیبرالیسم    لیبرالیسته کردن سوسیالیسم  

 روالز و والزر      گادامر-هابرماس  

 

، مائیت و «ما»و ماهیت بوده، دارای « من»بتناظر انسان مدنی که دارای .الف.یکجامعه انسانی: در نهایت: 

بتناظر انسان که دارای نظام ارزشی، بینش و منش درونی بمثابه جان و روح یا قلب جامعه .بهویت می باشد. 

لب جامعه بوده، دارای نظام ارزشی، بینش و منش و کنش و رفتار بیرونی فردی بمثابه جسم و جسد و قا

درونی و کنش و رفتار بیرونی اجتماعی است. یا جنبه اجتماعی و عمومی و مشترک و حتی مشابه نظام ارزشی 

تا رفتاری مدنی میباشد. بدین سبب؛ جامعه به تناظر انسان ولو پدیده ای اختیاری یعنی ارادی و تدبیری و در 

ه ولی بمثابه یک فرد و شخص و منیت او، شخصیت و مائیت یا هویت یعنی سرشت نتیجه اعتباری بود

بتناظر انسان مدنی که دارای جسم، نفس)غرایز جاذبه ج. مشترک داشته و در نتیجه سرنوشت یگانه ای دارد.

ریت یو دافعه( و فکر بوده، دارای جماعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. همانگونه که در انسان: نفس، مد

بدن بوده و فکر، مدبر نفس می باشد. چه بسا همین رابطه و نسبت مدبریت و مدیریت میان جماعات سیاسی، 

-فرهنگی و اقتصادی جامعه و نیروها و نهادهای مدنی مربوطه برقرار باشد. از طرفی فرد و افراد، سبب فاعلی

فرد و افراد بوده و کمال نخستین آنها مادی جامعه بوده و می باشند. متقابال جامعه، سبب صوری و غایی 

است. ارزش های فردی و جمعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، سبب موجبه یعی ایجاب کننده 

بوده و بسان شبکه درونسازه و اسکلت و استخوانبندی جامعه اند. بینش و منش فردی، جمعی  اجتماعی، 

ثابه نیروی مولده و محرکه آنند. مقتضیات طبیعی، عوامل سبب موجده یعنی ایجاد کننده جامعه بوده و بم

موثره)کاتالیزور( تسهیل کنده، تسریع کننده و شدید کننده یا برعکس سختی سازنده، کندسازنده و فروکاهنده 

از طرف دیگر افراد انسانهای مدنی، جماعات مدنی اقتصادی، الف.دو.جامعه و کنش و رفتار و پیشرفت آنند. 

هنگی را هم تأسیس کرده و هم اجزاء، عناصر و مواد اولیه آنها را تشکیل میدهند. یا جماعات سیاسی و فر

مدنی متشکل از افراد مدنی است. جماعات مدنی نیز جامعه مدنی را هم تاسیس کرده و هم تشکیل میدهند. 

یر بت خود فراگبه تعبیری جامعه مدنی فراهم آمده جماعات مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده و بنو

.نیروها و نهاهای 1در جامعه مدنی هم بسان یک سه وجهی؛ .بافراد مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. 

.نیروها و 2بخش اقتصادی، سبب مادی و ابزاری جماعات سیاسی و فرهنگی و جامعه و پیشرفت مدنیند. 

و فرهنگی و جامعه و پیشرفت نهادهای بخش سیاسی، سبب صوری ساختاری راهبردی جماعات اقتصادی 



188 

 

.نیروها و نهادهای فرهنگی، سبب فاعلی و غایی جماعات اقتصادی و سیاسی و جامعه و 3مدنی میباشند. 

پیشرفت آنند. بدینترتیب: هم فرد و افراد در جماعات و جماعات در جامعه؛ نقش، اصالت  حق و حقوق 

بواسطه جماعات و یا بصورت مستقیم و مستقل  مادی داشته و هم جامعه در جماعات و بنوبت خود-فاعلی

نسبت به افراد؛ نقش، اصالت و حق و حقوق صوری و غایی دارد. فرد و افرادمدنی، جماعات مدنی اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی و جامعه مدنی؛ همبسته، بهم پیوسته و یک بسته اند. الزم و ملزوم، مکمل و هم افزایند. 

سه گونگی جماعادت مدنی سه گانه و کثرت فردی خصوصی افرادی و  وحدت اجتماعی عمومی در عین

حتی شخصی اشخاص انسانی مدنی جامعه است. بر عکس نیز گوناگونی)تنوع و تفاضل( فردی و خصوصی 

 افراد با و در سه گونگی جماعات مدنی، در عین یگانگی عمومی جامعه مدنی میباشد.

و خاستگاه، جایگاه و نقش آن در سیاست و چرایی و چیستی  : به جامعهسوم(مبانی جامعه شناختی سیاست

.  جامعه به مثابه یک کل فراهم آمده افراد و جماعات به عنوان اجزاء و سازه یا ساختار چگونگی آن پرداخت

اجتماعی است. بر خالف اصالت فرد که برای جامعه حق، اصالت و نقشی قائل نیست. برخالف اصالت 

افراد در تغییر و تعیین سرنوشت و حتی سرشت خود قائل نمی باشد. حتی بر خالف  جامعه که برای فرد و

جریاناتی که به التقاط میگرایند. اعتدال این بوده که؛ الف.هم فرد و افراد که خود جنبه جمعی و اجتماعی و 

ین و یا عمومی شخص و آحاد اشخاص انسانها بوده، موضوعیت، موجودیت )هستی و ارزش و مبادی بنیاد

غایی(، هویت )بینش و منش(، موجودیت، حتی ضرورت و نقش و حق و بلکه اصالت فردی و حتی شخصی 

دارند. ب.هم جماعت و گروه مدنی اینگونه است. دارای موضوعیت، موجودیت )هستی و ارزش و مبادی 

اشد.چه می ببنیادین و غایی(، هویت )بینش و منش(، موجودیت، حتی ضرورت و نقش و حق و بلکه اصالت 

جماعت مدنی اقتصادی بوده یا سیاسی باشد یا فرهنگی به شمار آید. ج.همچنین جامعه این چنین می باشد. 

موضوعیت، موجودیت )هستی و ارزش و مبادی بنیادین و غایی(، هویت )بینش و منش(، موجودیت، حتی 

از جوامع ملی و فراملی امتی ضرورت و نقش و حق و بلکه اصالت اجتماعی دارد. بلکه جامعه جهانی که 

موضوعیت، موجودیت )هستی و ارزش و مبادی بنیادین و غایی(،  فراهم آمده و فراگیر آنها می باشد دارای

است.شخص و  اجتماعی هویت )بینش و منش(، موجودیت، حتی ضرورت و نقش و حق و بلکه اصالت

یق جامعه ملی تا فراملی امتی و جهانی اند. اشخاص و فرد و افراد، سبب فاعلی و مادی جماعت و از این طر

یعنی هم آن را تشکیل داده و عناصر تشکیل دهنده آن هم هستند. در نتیجه هر گونه و به هر میزان تغییر 

ل جوهری و هویتی  نیز با تغییر و تحول و اراده و تدبیر همین افراد انسانی ایجاد شکلی و ساختاری و تحو

مین رابطه و نسبت را جماعت های مدنی سه گانه با جامعه مدنی ملی و نیز جامعه شده و پذیرفته می شود. ه

. متقابال جماعات مدنی، جامعه مدنی مدنی ملی با جامعه میانی امتی و این ها با جامعه مدنی جهانی دارند

ین عملی و جامعه مدنی فراملی از امتی تا جهانی به ترتیب صوت کمالی و به اصطالح سبب صوری و در 

حال کمال یعنی سبب غایی افراد، جماعات، جامعه ملی و امتی اند. هر گستره های صورت کمالی و سبب 
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صوری و حتی غایی گستره فروتر بوده و کمال و سبب غایی گستره فراتر می باشد. البته این کمال نخستین 

زوار یا رسایی و سازواری است. کمال اصلی اجتماعی مدنی حقیقی و یقینی واقعی می باشد. که رسا و سا

مدنی است. توسعه مادی جسمانی یعنی توسعه کمی و کیفی اقتصادی و ابزاری تأمین آسایش بدنی همگانی، 

توأمان با تعادل سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمن آرامش باطنی مدنی و کرامت 

سا می تنازعی نه تنها کمال و فضیلت نبوده بلکه نارو بهزیست می باشد. اجتماعی مدنی ظنی تکساحتی و توه

و ناسازوار است. افراد، جماعات، جوامع ملی و حتی امتی به تناسب ارتقای کارایی و کارامدی؛ بهره وری و 

اثربخشی پیشرفت یعنی توسعه متعادل و متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یافته و به نسبت سطرح و نرخ 

های پیرامونی و فراپیرامونی خود اثر گذار خواهند بود. بلکه به همین میزان فرا زمانی و پیشرفتگی در گستره 

تاریخ ساز و تمدنساز خواهند بود. بنابراین همه افراد و جماعات یا جوامع و امت ها به یک میزان و یک نوع 

و  ه فردی و خصوصینقش و اثرگذاری ندارند. از این حیث متفاوت یعنی متنوع و متفاضلند. همچنین حوز

حتی شخصی با حوزه عمومی و سیاسی جمعی، اجتماعی ملی و فراملی تا امتی و جهانی، دارای این چنین 

رابطه و نسبتی می باشند. در نتیجه بدین ترتیب دارای موضوعیت، موجودیت)هستی و ارزش و مبادی بنیادین 

دینسان بیکی(حق و بلکه اصالت می باند. و غایی(، هویت)بینش و منش(، موجودیت، حتی ضرورت و نقش و 

در رویکرد یگانه انگار توحیدی؛ فرد، جماعت، جامعه و نیز حوزه خصوصی شخصی و فردی و حوزه عمومی 

جمعی، اجتماعی، امتی و جهانی الزم و ملزوم همند. مکمل همند. و هم افزایند. اینها در عین کثرت نوعی و 

ند. ظام، دارای گوناگونی عناصر می باشگوناگونی، وحدت و یگانگی نظام دارند. به تعبیری در عین یگانگی ن

بدینگونه که هم فرد، هو جامعه و بلکه هم جماعت، اما هر کدام با خاستگاه، جایگاه و نقش خاص خود 

است. همانند چشم، گوش، بینی، المسه و ذائقه که به ترتیب در بینایی، شنوایی، بویایی، بساوایی و چشایی، 

گانه پدیده ها را شناسایی کرده و در حس مشترک ما دو مرتبه فراهم نقش و حق داشته و با عم وجوه پنچ

آمده و صورت علمی پدیده عینی در ذهن ما بازسازی میگردد. بدینسان اینها مکمل هم بوده الزم و ملزوم 

همند. حتی هم افزایند. یعنی مثال وقتی با چشم گل مثال رزی را دیده، بویایی ما سریعتر متوجه بوی آن 

.  بر خالف رویکرد دو یا چندگانه پندار غیر توحیدی تکساحتی و تنازعی که میان فرد و جامعه و میشود

حوزه خصوصی و عمومی تجزیه نموده و قادر به جمه میان این ها نیست. بسان تمثیل فیل یا پیل در تاریکخانه 

 است. که؛ سنایی حدیقهدر مثنوی معنوی یا در شهر کوران در 

 اطالع افتاده بر جزوی  س بر عضویهر یکی را به لم

 دل و جان در پی خیالی بست        هر یکی صورت محالی بست       

 ءهمگی را فتاده ظن خطا   دیده جزوی از اجزاء هر یکی 

خصوصی دیده میشود. یا برعکس حوزه  حوزهو در عرض در پنداره التقاطی حوزه عمومی در کنار دیگری(

تلقی میگردد. در نگاه توحیدی؛ حوزه خصوصی در درون حوزه عمومی  خصوصی در عرض حوزه عمومی
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بسان اجزاء و کل بوده اما هر یک خاستگاه، جایگاه و نیز هویت و نقش خاص خود و در نتیجه اصالت و 

حق ویژه خویش را دارد. به ترتیبی که اشارت گردید.  بدینسان که به تعبیری بسان ماده و صورت پدیده ها، 

عین جامعه و حوزه عمومی به فرد و افراد است. تحصل و تحقق حوزه خصوصی و افراد به حوزه تشخص و ت

پس عدالت ایجاب میکند که حق هر دو اعطاء »عمومی و جامعه می باشد. به تعبیر فارابی در سیاست مدنی: 

را ایفا ماده یک گاه حق خود »کما اینکه؛  (.116سیاست مدنی، ص«)؛ هم حق ماده و هم حق صورتدشو

اعطاء )»غایی فرد، جامعه و دولت -مادی و صوری-همان(. این همان حق فاعلی«)کند و صورت گاهی دیگر

غرر «: یضع کل شیء فی موضعه)»غرر حکم( بوده و هر یک در موضع خاص خود «: کل شیء ذیحقه حقه

 حکم( است. 

و نظام بدنی( طبیعی و جبری بوده،  )که از حیث اعضا ورای فرد و افراد جامعه که آفرینش بشریبدینسان: 

ی . بسان خونسردی که خًلق و خصلت طبیعاما باز آفرینی انسانی مدنی، اختیاری یعنی ارادی و تدبیری است

ربیت، با ت .و مادر زادی و باصطالح فیزلوژیک بوده اما صبوری، خُلق و اخالق ارادی و تدبیری مدنی میباشد

 ه انسانی و مدنی، ضروری بوده اما تاسیسی و باصطالح جعلی، صناعیجامع تمرین و تالش تحصیل میشود.

 یباشد.مو برساخته افراد و گروهای انسانی و اجتماعی به تعبیری قراردادی و نیز اعتباری  و مصنوعی است.

جامعه نگری و گرایی حقیقتی ذاتی تکوینی نوع انسان و فطری )عقلی برهانی و قلبی شهودی(است. حدود 

یقینی جامعه سیاسی ، شرعی و عوارض کمی و کیفی اعم از شاخص های روزامد و سازکارهای ماهیت 

کارامدی اجتماعی، عرفی واقعی میباشد. به تناظر انسان سیاسی، جامعه سیاسی دارای مبادی ارزشی، مبانی 

ماعت دی جبینشی و منشی )هویت( و مظاهر کنشی و روشی یا رفتاری است. فرد و افراد، سبب فاعلی و ما

و جامعه بوده و جامعه سبب صوری و غایی آنها میباشد. بدین سبب و نسبت هم فرد و افراد، هم جماعت و 

غایی مکمل، الزم ملزوم و هم افزای  -مادی و صوری  -هم جامعه دارای نقش، اصالت و حق بترتیب فاعلی 

 همبسته، به هم پیوسته و یک بسته اند.

 برامد
 (143؛ 2بقره/«)تکونا شهداء علی الناسجعلناکم امه وسطا ل»

 الف.جمع بندی

 مدنی افراد اجتماعی(  و )مشترک، عمومیاصالت 

، نگاه رد جایگاه نقش گفتمان جامعه سیاسی وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  به مدنی جامعه مبحث

 حقیقی و یقینی جامعه. منظور استذاتی، فطری، شرعی و عرفی  اجامعه گراییمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه

ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد واقعی نیست. جامعه مدنی فراهم آمده از افراد انسان  .میباشدواقعی 
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 است. دو بعدی دو ساحتی مادی و معنوی جامعه مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است.و فراگیر جماعات 

ام ارزشی، بینشی و منشی )هویت( درونی و کنشی و رفتاری بیرونی است. به باطنی و ظاهری میباشد. واجد نظ

حدود  جامعه مدنی در تعابیری: جامعه راستین، فاضلی، الهی، متعادل، متعالی، و بسان اینها بوده و محسوب میگردد.

گذاری و استمبنا و موجد کارگذاری؛ سی مورد پذیرش عمومی است.یقینی  تفصیلی مکتب مدنیاحکام با و کلی 

یک.فرد و افراد، دو.جماعت و جماعات و سه.جامعه و حتی  فاعل و قابل سیاست میباشد. است.سیاستمداری مدنی 

-بب فاعلیسبشکل مستقیم و بیواسطه یا غیر مستیقم و باواسطه؛ چهار.نظام سیاسی و دولت، بترتیب و بنوبت خود 

 ند.اهم و زندگانی مدنی، پیشرفت مدنی تا خودشکوفایی مدنی و تحصیل سعادت مدنی غایی -مادی و سبب صوری

جامعه  مادی است.-بدین سبب و مناسبت دارای نقش، اصالت و حقوق این چنین میباشند. فرد دارای اصالت فاعلی

یست، یک بسته اند. ز ایی میباشد. اینها مکمل، الزم و ملزوم و هم افزایند. همبسته، پیوسته و-دارای اصالت صوری

زندگی و اجتماعی مدنی، ولو تکساحتی کمال نخستین انسان مدنی است. بهزیست، زندگانی و جامعه مدنی دوساحتی، 

 کمال ثانوی یعنی دومین انسان مدنی میباشد. 

 ب.نتیجه

ی غریزی جامعه گرایتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :گرایی فطری خردورز مدنیجامعه 

(Socialism است. مبنا و موجب )( جاهلی؛ ظنی تکساحتی ضالی )گمراه( و توهمی تنازعی فاسقی )بد راه یا بیراهه

 .کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند

 ج.راهبرد جدید

ی بروز، ی شرعی است. یک.از سوی: تبیین حدود کلی و احکام تفصیلی جامعه گرایی مدنی یقینجامعه نگری سیاسی

برامد و؛ الف.بر بنیاد مبادی سیاسی میباشد. از امر سیاسی تا آثار فلسفی سیاسی است. ب.بر بنیان مبانی سیاسی پیشین 

میباشد. خداگرایی تا غایت گرایی مدنی است. از دیگر سوی زیرساخت اهم مسایل سیاسی میباشد. از عدالت سیاسی 

است. در؛ یک.چالش کارامدسازی و ارتقای هر چه فراتر کارامدی مدنی است. دو.راهبرد  تا والیت فقیه مدنی

الگوسازی سیاست پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنی میباشد. سه.چشم انداز خودشکوفایی و تحصیل 

لی و خارجی فروملی، ملی داخدر گستره های فردی، جمعی و اجتماعی سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی است. 

و موجد اجتماعی و عمومی  موجب معطوف به تمدنسازی نوین است. میباشد. و فراملی امتی، بین مللی تا جهانی

 نی میباشد.دپیشرفت منظام مدنی، کارامدی مدنی و  شو پای شپویزایش، 
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مد مفاهیم و کلیات و بر و برا بروزلسفه سیاسی: از سویی حتی مبانی ف : مبانی سیاسی یا مبانی فلسفی سیاسیسانبدین

بنیاد مبادی ارزشی سیاسی بوده و از دیگر سوی بینش و منش بنیان مظاهر، مسایل و عمل اعم از کنش و رفتار سیاسی 

  بترتیبی که در مرتبت سوم خواهند آمد. میباشند.

 (53؛ 23مومنون/«)امتکم امه واحده»

 خود آزمایی دانشجویی: پرسش و پاسخ های درسی 

  چه )و چگونه( میباشد؟ سیاسی جامعه یاسیاسی  فرد اصالت.1

 چه )و چگونه( است؟ جامعه یا فردسیاسی  اصالت.2

 چه )و چگونه( است؟ خصوصیو نسبت حوزه عمومی  ورابطه .3

 چه )و چگونه( میباشد؟ جامعه و سیاست وفرد  )تاثیر و تاثر( نسبت ورابطه .4

 چه )و چگونه( است؟ اصالت جامعه و سیاست یانسبت اصالت فرد  ورابطه .5

 چه )و چگونه( میباشد؟  .مدینه تغلبی6

 چه )و چگونه( است؟  مدینه جماعی.7
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 مرتبت سوم(

 قسمت ب.نظام فلسفه سیاسی بمثابه حوزه معرفتی:

 مسایل فلسفه سیاسی
 (Political Issuses)17 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده 

 والیت فقیه  وامامت  تاسعادت سیاسی  وعدالت 

بعد از مبادی، مفاهیم و کلیات و مبانی  فلسفی سیاسی یا حکمت مدنی، بترتیبی که گذشتند،  از این مبحث 

به مرتبت سوم یعنی مسایل فلسفه سیاسی میرسیم. از اینجا مسایل و رابطه و نسبت و آمیزه هر یک با سیاست 

عدالت .،  دومسیاسی عدالتبیک اعتبار عبارتند از؛ اول.مسایل فلسفه سیاسی اعم  میباشد. اهممورد نظر 

، سیاسی حاکمیت، ششم.سیاسی آزادی، پنجم.سیاسی مشروعیت، چهارم.سیاسی سعادت، سوم.مدنی

سی سیا . مسایل حقیقی و یقینی واقعیسیاسی فقیه والیت، تا نهم.سیاسی امامتو هشتم. حاکمیت مدنیهفتم.

تشکیکی حداقلی و هر چه فراتر تا حداکثری هستند. الف.ظنی تکساحتی تفلسفی شبه واقعی نمی  .میباشند

ری حقیقت و به تعبی. ندسیاسی نیستضد واقعی سوفیستی کاذب یعنی دروغین توهمی باشند. ب.یا توهمی 

ماهیت مسایل واقعی سیاسی مورد نظر است. اهم مسایل عدالت و سعادت تا امامت و والیت سیاسی: ذاتی 

است عدالت سییعنی تکوینی، فطری )عقلی برهانی و قلبی شهودی(، شرعی و عملی عرفی واقعی عینیند. مراد 

ه است. مسایل واقعی نه گانه فلسف مدنی والیت فقیه و امامتسیاست تا سعادت مدنی  )تحصیل(و  مدنی

سیاسی: اول.از طرفی و بصورت مستقیم و بدون واسطه بُروز و برامد مبانی یقینی بوده و بر بنیان آن ها 

استوارند. دوم.بنوبت خود، بصروت غیر مستقیم و با واسطه مبانی یقینی، بُروز و برامد مبادی و محکمات 

                                                           
 17.Issues .موضوعات است :Problems درونی میباشد. ذاتی و درونزادی است. همچنین : مسایل میباشد. مراد اشکالت است. نارسایی و ناسازواری

: سئواالت میباشد. یعنی پرسش ها در مورد نارسایی و ناسازواری Questionsمشکالت ناشی از آنها میباشد. نارسایی و ناسازواری برون آ و برونی است. 

 است. منظور چرایی؟ چیستی؟ و چگونگی؟ آنها میباشد.
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 آنها محکم میباشند. منظور مراتب سه گانه: مبادی حقیقی و مبانی یقینی مسایلحقیقی بوده و بر بنیاد مستحکم 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و محور اصلیبدین سبب یک. واقعی است.

چیستی چگونگی هر یک از این مسایل عدالت سیاسی تا والیت فقیه سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام 

: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان عدالت مدنی تا والیت فقیه محورهای فرعیبدین مناسبت دو.ست. مدنی ا

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو راهبرد 2.در یکایک مسایل مدنی و در نظام آنها است. 1میباشد.  مدنی

ظرفیتهای فطری عقلی و قلبی .الف.در فرایند بروز هر چه فراتر 3الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

انسانی مدنی، اعتدال غریزی و غرایز میل و دفاعی و هوش ابزاری حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد 

خودشکوفایی مدنی و باصطالح کمال مدنی میباشد. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت 

 است. .با چشم انداز تمدنسازی نوین4انسانی مدنی میباشد. 

  پیش درامد
 : گلستاندر  سعدیبه تعبیر و تمثیل 

 که نیاید ز گرگ چوپانی  نکند جور پیشه سلطانی

چه )و چگونه( است؟ سئوال: پرسش میباشد. از هستی؟ چیستی؟  بحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

و چگونگی؟ مسئله: موضوع سئوال و پرسش است. سئوال در مورد اشکال و مشکل: نارسایی و ناسازواری 

است. در مورد ناکارامدی؛ عدم بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان است. بمنظور رفع آنها و ایجاد رسایی 

: چرایی مسئله.2 .میباشد« مسایل فلسفه سیاسی»: مبحثعنوان .1ور یو اثربخشی میباشد.  و سازواری؛ بهره

 و چیستی )چگونگی( مسایل هشتگانه فلسفه سیاسی از عدالت سیاسی تا والیت فقیه سیاسی میباشد.

هستی شناسی و چیستی شناسی : محور.4است. مسایل فلسفه سیاسی حقیقت و ماهیت واقعیت : موضوع.3

ی به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش این مسایل در سیاست است. حت میباشد. مسایل فلسفه سیاسیچگونگی 

بر عکس خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست در مسایل است. منظور سیاست عدالت مدنی تا  سیاست والیت 

 فقیه مدنی میباشد.

 چه میباشد؟ کدامند؟ بلکه رابطه و نسبت  هر یک حکمت مدنی یادو(پرسش اصلی: مسایل فلسفه سیاسی 

از این مسایل با سیاست چه است؟ رابطه و نسبت متقابل دو، چند و چندین تا همه گانه یا هفتگانه و نظام 

مسایل یا یاسی س مسایل فلسفهساختاری راهبردی مسایل فلسفه سیاسی چه میباشند؟ به تعبیری نظام و اهم  

 پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟ چه است؟ یمدن حکمت

فلسفه سیاسی یکایک مسایل عمده و اصلی عدالت تا والیت فقیه میباشد. که عناصر  :سه(اول.مسئله اساسی

اساسی نگاه، نظریه و نظام مدنی بوده و اساس کارامدی، پیشرفت، خودشکوفایی تا کمال و کرامت مدنی 

این مسایل گفتمان مدنی است. مراد چرایی یا هستی  و چیستی یکایک محسوب میگردند. به تعبیری حکمت 
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عدالت تا والیت فقیه میباشد. به تعبیری مراتب دوگانه؛ یکی مبادی ارزشی حقیقی ذاتی و فطری و دیگری 

مبانی بینشی و منشی ماهوی یقینی شرعیِ مسایلند. به تعبیری مبادی و مبانی مظاهر یا مسایل دانشی واقعی یا 

نشی و رفتاری عرفی عینی این موارد میباشند. به عبارتی حقیقت و ماهیت واقعیت این پدیده ها مورد نظر ک

است. منظور هستی شناسی حقیقی و چیستی شناسی یقینی عدالت سیاسی تا والیت فقیه میباشد. در این راستا 

اقعی یر و ضد یقینی غیر و ضد وتمیز و تمایز شناخت حقیقی و یقینی واقعی اینها از غیر و ضد حقیقی و غ

اینها مورد نیاز است. منظور: الف.ظنی یا ظن شناخت تفلسفی تکساحتی واقعی نما بسان سراب میباشد. 

ب.توهمی یا توهم شناخت سوفیستی تنازعی ضد واقعی بسان آب شور همینها است. غایت: دانش چگونگی 

 رض فن چگونگی سازی عینی شایسته همینها است.شناسی واقعی بایسته عدالت تا والیت فقیه میباشد. غ

ت رابطه و نسب .چالش اصلی:مدومراد سیاست عدالت و سعادت تا سیاست امامت و والیت فقیه میباشد. 

متقابل دو یا چند و حتی چندین جانبه تا همه جانبه اینها بوده که حائز کمال اهمیت است. بویژه امروزه تا 

آینده پیشا رو، بخصوص در مواجهه پست مدرنیسم معرفتی، روشی و علمی و حتی عملی سیاسی میباشد. 

باورانه است. که به التقاط حتی اینها می الف.چه با نقادی پلورالیسم همه چی پنداری فرامدرنیسم خوش 

گراید ب.چه با نفی نیهیلیسم نیست انگاری پسامدرنیسم بدبینانه پسی میستی باشد. که بانکار اینها می انجامد. 

.چشم ومسدر نتیجه بسیار بیشا پیش، نگاه، نظریه نظاممند و نظام یا منظومه مسایل و موضوعات نیز مهم است. 

گاه و جایگاه و نقش و هر یک از این پدیده ها در نگاه، نظریه و نظام گفتمان حکمی و خاست :انداز اصلی

بلکه علمی و عملی تا عینی مدنی بوده که بشدت مورد نیاز میباشد. گفتمان باصطالح حکمی متعالی سیاسی، 

دنی مورد مشبکه تشکیکی، اشتدادی و اشتراکی یعنی نظام سلسله مراتبی طولی و عرضی موضوعات و مسایل 

نظر است. منظور وحدت در عین کثرت موضوعات مدنی میباشد. و کثرت در عین وحدت مسایل مدنی 

است. مراد یگانگی ساختاری نظریه مدنی موضوعات سیاسی و ساختار یگانه نظام سیاسی مسایل مدنی میباشد. 

و تفاضل همان سلسله در عین کثرت موضوعی و موضوعات نظریه مدنی است. بمعنای تنوع )گوناگونی( 

ورت می باشد. بص ب.رهیافت راهبردیاست.  الف.رویکرد توحیدیمراتبی مسایل نظام مدنی میباشد. مراد: 

بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمند است. که از بنیاد هستی، آفرینش و مبادی ارزشی فطرت عقلی و قلبی 

ی و مظاهر کنشی و رفتاری عرفی است. فراگیر انسانی آغاز میشود. فراهم آمده مبانی بینشی و منشی شرع

تمامی بخشهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی میباشد. گستره های فردی، جمعی و اجتماعی مدنی را فرا 

میگیرد. فراگیر گستره های فروملی، ملی داخلی و خارجی، فراملی، امتی، بین مللی تا جهانی میباشد. آنهم 

ازواری هر چه فراتر مدنی میباشد. کارامد مدنی است. یعنی بهره ور و اثربخش بصورت کامل یعنی رسایی و س

ری است. مراد راهب .راهبرد امامتجهر چه برتر میباشد. در این راستا است. تا سعادت مدنی را فراز میگراید. 

کام میت احکامل مدنی میباشد. راهبری مدنی انسان کامل است. راهبری مدنی انسانی کامل میباشد. الف.حاک

الهی )قرآن( است. ب.حکومت حاکم الهی )سنت( است. تا نیابت قدر متیقن و قدر مقدور والیت فقیه در 
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دوران غیبت است. بترتیبی که در این اثر به پردازش آن میپردازیم. چرایی یا هستی بویژه چیستی چگونگی 

 ر میگیرند.مبحث، مورد واکاوش قرا 2گانه اصلی فلسفه سیاسی، طی 2این مسایل 

 درامد
گونه انسان: متفکر، مختار و مدنی است. یک.انسان متفکر مختار مدنی: اول.اندیشه ورز میباشد. خردورز 

میباشد. دوم.حاکم بر سرنوشت خویش است. سوم.اجتماعی و سیاسی میباشد. همه جا، زیست اجتماعی دارد. 

و تدبیر خویشتن، بایسته بوده ساماندهی داده، همه جوامع، نظام سیاسی و دولت دارند. خویش را با اراده 

کارامدی، پیشرفت و سعادت مدنی شایسته خود را تحصیل نماید. ظرفیت و ضرورت آنها را دارد. دو.انسان 

متفکر مختار مدنی: خیر و خوبی خود را می خواهد. همگان هماره در پی آنند. خیر: عامل نیل بسعادت است. 

ه و شایستگی است. ارزش و ارزشمندی میباشد. سعادت: خیر مطلق است. خوب و خوبی میباشد. شایست

مطلوب فراگیر و نهایی میباشد. انسان و به تناظر آن، جامعه انسانی: خیر و سعادتنگر و سعادتگرا است. خیر 

و سعادتگذار و خیر و سعادتپذیر می باشد. سیاست: راهبرد و فرابرد خیر سیر بسوی سعادت است. راهبرد 

هبری بوده و راهبری راهبردی تحصیل سعادت میباشد.  سه.سیر سیاست و تحصیل سعادت انسانی متفکر را

مختار مدنی از؛ الف.مبادی ارزشی تکوینی و فطری عقلی و قلبی انسانی حقیقی ریشه و سرچشمه گرفته و 

ی و ، حدود کلآغاز میشود. مورد گرایش همگانی، بدون استثنای حتی یکنفر متعارف میباشد. ب.شریعت

احکام تفصیلی مبانی بینش و منش مدنی یقینی شایسته آن را تبیین می نماید. بایسته بوده مورد پذیرش عمومی 

واقع گردد. شایسته بوده اساس مشروعیت یعنی روایی سیر سیاست تا تحصیل سعادت قرار گیرد. ج.تا مظاهر 

سازکارهای کنش و روش یا رفتار بیرونی عرفی )عوارض کمی و کیفی نه گانه(، شاخص های کمی و کیفی و 

واقعی سیاسی پیش میرود. در صورتی که مورد گزینش اکثر مردم بوده در جامعه رواج یعنی رایج شوند. 

مختار و اختیار؛ گرایش، پذیرش و گزینش خیر و خوبی است. گرایش همگانی افراد، پذیرش عمومی جامعه 

یاست خیر و سعادت حقیقی و یقینی واقعی خوب و  شایسته میباشد. و گزینش اکثری مردمی خیر سیاسی و س

 اهم مسایل فلسفه سیاسی بترتیب ذیل بازکاوی میشوند. 

 سیاسی عدالتاول.

 عدالت مدنیدوم.

 سیاسی سعادتسوم.

 سیاسی مشروعیتچهارم.

 سیاسی آزادیپنجم.

 سیاسی حاکمیتششم.

 حاکمیت مدنیهفتم.
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 سیاسی امامتهشتم.

 سیاسی فقیه والیتنهم.

بدینسان در این اثر به فلسفه سیاسی عدالت تا والیت فقیه یا فلسفه عدالت سیاسی تا والیت فقیه میپردازیم. 

حقیقت و ماهیت واقعیت اینها را بر می نمایانیم. به تعبیری مبادی حقیقی ذاتی و فطری و مبانی ماهوی یقینی 

ی یستی اینها مورد نظرند. به تعبیری هستی شناسی و چیستشرعی اینها را میکاویم. یعنی چرایی یا هستی و چ

شناسی عدالت یا والیت فقیه، موضوع کار ما است. بنیاد حقیقی و بنیان یقینی مظاهر واقعی مورد توجه 

میباشد. نگرش و گرایش فلسفه سیاسی  نگرش و گرایش های فقهی سیاسی، دانش چگونگی شناسی سیاسی 

 ارگذاری عدالت تا والیت فقیه می باشد. تا فن چگونگی سازی یعنی ک

 یرسدهای پرسش و پاسخ دانشجویی:  آزمایی خود

 چه )و چگونه( است؟ فلسفه سیاسی بمثابه حوزه معرفتی.1

 ؟چه میباشند اهم مسایل فلسفه سیاسی.2

 است؟ چه )و چگونه( مسایل فلسفه سیاسیاهم نسبت  ورابطه .3

 

  



128 

 

 مسئله اول

 «سیاست» و «عدالت»

 «عدالت سیاسی»

(Political Justice) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده 

 غرر الحکم(«)مالک السیاسة العدل»
 شرایط اعمال اختیار دامکان و ایجا

دالت ع»یا «  عدالت سیاسی»در این مبحث عدالت و سیاست و رابطه و نسبت و آمیزه ایندو یعنی مسئله 

مطرح میشود. منظور عدالت عملی و عینی عرفی است. عدالت حقیقی و یقینی واقعی مدنی میباشد. « مدنی

شبه واقعی، ظنی و تکساحتی تفلسفی نبوده و ضد واقعی، توهمی و تنازعی سوفیستی نیز نیست. عدالت: 

 . ذاتی، فطری، شرعی و عرفی است. عدالتنگری نظری و عدالتگرایی عملی واقعی عرفی میباشد

الف.حق و حقیقت نگری و گرایی است. ذاتی بوده یعنی تکوینی میباشد. سرشتساز بوده و سرنوشتساز انسان 

محسوب میگردد. دارای مبادی حقیقی فطری  است. جبلی بوده و سرشتی انسانی میباشد. نگرش عقلی برهانی 

ت ی میباشد. در حدود کلی شریعبوده و گرایش قلبی شهودی است. ب.با ماهیت و مبنا یا مبانی ماهوی یقین

و با احکام تفصیلی شرعی میباشد. بویژه شریعت مورد پذیرش عمومی است. بخصوص شریعت یقینی میباشد. 

ج.بعد از مرحله تبیین علمی و فلسفی، تا مراحل ترسیم فنی، ترویج عمومی و تحقق عینی پیش میرود. 

خوانده میشود. اعتدال فرابخشی، تعادل میان بخشی و کارگذاری عدالت میباشد. باصطالح عدالتگری بوده و 

تعدیل بخشی و زیربخشی است. اعم از؛ تکافی نهادها، تناسب اقشار و تساوی افراد همراه با کارانه میباشد. 

عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. اینها بخشهای سه گانه  الزم و ملروم، مکمل و هم افزایند. بترتیب 

غایی هم و عدالت مدنیند. عدالت فردی، جمعی و اجتماعی میباشد. اینها گستره -ی و فاعلیسبب مادی، صور

منظور مادی و سبب صوری و غایی همند. ب-های سه گانه همبسته، پیوسته و یک بسته اند. بنوبت سبب فاعلی

یین اعم از؛ وجود و ایجاد امکان و توان شکل گیری و اعمال اختیار حدودمند مدنی خویش میباشد. در تع
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ترسیم و تحقق سرنوشت و سعادت مدنی یقینی خویشتن میباشد. منظور حقیقت و ماهیت واقعیت عدالت 

ت عدالت سیاسعملی و عینی سیاسی است. هستی شناسی و چیستی چگونگی عدالت سیاسی میباشد. مراد 

میباشد. الف.سیاستگذاری عدالت بوده و به تعبیری عدالتگذاری است. ب.سیاستمداری  عینی وواقعی  مدنی

 : موضوعیت و ضرورت و حتیمحور اصلیبدین سبب یک.عدالت بوده و به تعبیری عدالتمداری میباشد. 

 زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی عدالت سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است.

.در سایر مسایل 1میباشد.  : خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان عدالت مدنیمحورهای فرعیبدین مناسبت دو.

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و 2سیاسی است. از سعادت مدنی تا والیت فقیه مورد نظر میباشد. 

یتهای ذاتی فکری و روحی و .الف.در فرایند بروز ظرف3راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

فطری عقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. 

.تا چشم انداز تمدنسازی 4ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 نوین است.

 پیش درامد 

 (76؛ 16نحل/«)ط مستقیمیأمر بالعدل و هو علی صرا»

: مسایل فلسفه سیاسی؛ مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  مبحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

: دفهمیباشد. «سیاستو  عدالت»: چرایی و چیستی )چگونگی( رابطه و نسبت مسئله.2است. «عدالت»اول.

 مورد نظر«عدالت مدنی»میباشد. حتی  «عدالت سیاسی»آمیزه این دو پدیده، مفهوم و واژگان است. منظور 

: ایتغاست.  عدالت سیاسی وعدالت اجتماعی میباشد. به تعبیری  سیاسی وعدالت اجتماعی  است. مراد

عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. بعبارتی؛ الف.عدالت اقتصادی، توأمان ب.عدالت سیاسی و در 

 متعادل سیاستمیباشد. به تعبیری  سیاست عدالت: ترسیم و تحقق موضوع.3جهت ج.عدالت فرهنگی است. 

محسوب میگردد. منظور سیاست عدالت اقتصادی و تأمین آسایش بدنی، توأمان با سیاست عدالت اجتماعی 

و کارامدسازی هر چه فراتر ملی در جهت سیاست عدالت فرهنگی و تعالی معنوی و اخالقی و تضمین 

است. حدود آزادی متعادل میباشد. حدود متعادل تعادل سیاسی و هدف از آن:  آرامش مدنی میباشد. غرض

حاکمیت، حکومت، قدرت و اقتدار میباشد. حدود متعادل پیشرفت جامعه سیاسی، نظام سیاسی و دولت است. 

: حکمت و فلسفه محور.4کما اینکه کمال سیاسی، سعادت مدنی و کرامت انسانی در گرو این امر میباشد. 

و دانش چگونگی شناسی و حتی فن چگونگی سازی عدالت مدنی ی شناسی و چیستی شناسی چگونگی هست

به تعبیری خاستگاه، جایگاه و نقش عدالت در سیاست بوده و محسوب میگردد. مراد عدالت  .است و سیاسی
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 تسیاسی است. حتی بر عکس خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست در عدالت میباشد. منظور سیاست عدال

 است.

 دالتعچه میباشد؟ بلکه رابطه و نسبت این دو چه است؟ به تعبیری  سیاستو  عدالتدو(پرسش اصلی: 

  پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟چه میباشد؟  مدنی عدالتیا سیاسی 

 بوده و محسوبمدنی  یاچیستی چگونگی عدالت سیاسی  وهستی  بحث کارشناسی در حدسطح سه(

راب خب.عمارت دنیا به عدل مدنی است و »الف. اخالق ناصری: در خواجه نصیر تعبیرچنانکه به  .میشود

 عدالت مدنیچیستی شناسی و هستی شناسی  (. مراد135)اخالق ناصری، صمیباشد«دنیا به جور مدنی

 نف چگونگی شناسی  و حتی  ، دانشعملی و عینی چگونگی چیستی شناسیو  هستی شناسیمیباشد. 

حقیقت و ماهیت واقعیت آزادی میباشد. آزادی  است.اینچنین  سیاسی وعدالت اجتماعی  چگونگی سازی

مبادی ارزشی و مبانی بینشی)نگرش( و منشی)گرایش( شناسایی و شناساندن  حقیقی و یقینی واقعی است.

به  د.شعدالت مدنی میبا کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی )عوارض کمی و کیفی(روز، برامد و مظاهربُدرونی 

تعبیری ارزششناسی عدالت، بینششناسی عدالت نگری و منششناسی عدالتگرایی مدنی است. تبیین علمی 

حکمی نظری بمنظور ترسیم عملی، ترویج عمومی و تحقق عینی سیاست عدالتگری اعم از؛ عدالتگذاری و 

 :معنوی مثنویدر  مولویمد محعدالتمداری مدنی دولت و متقابال عدالتپذیری مدنی مردمی میباشد. به تعبیر 

 پادشاهم کار من عدل است و داد            ز آن خورم که یار را جودم بداد

 :سعدیو تمثیل برعکس به تعبیر  اما و

 پای دیوار کاخ خویش بکند پادشاهی که طرح ظلم افکند

باعتباری عدالت: وجود و ایجاد شرایط و توانمندی اول. مراد منظور بایستگی عدالت مدنی شایسته است.(چهار

شکلگیری و اعمال اراده میباشد. در قیاس با آزادی که فقدان و یا رفع موانع شلکگیری و اعمال اراده است. 

 ی،بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و انساندر با تعیین یعنی ترسیم و تحقق سرنوشت خویش میباشد. 

است. در سیر تحصیل سعادت مدنی تا مدنی و خودشکوفایی مدنی ، پیشرفت نیمد بهره وری و اثربخشی

عدالت بدین معنا: ذاتی، فطری، شرعی و عرفی انسانی و مدنی است. دارای .مدو. مرز کرامت انسانی میباشد

مبادی تکوینی، محکمات عقلی و قلبی حقیقی، مبانی اعم از؛ حدود کلی ثابت و احکام تفصیلی یقینی شرعی 

تحول)نه ظنی یا توهمی( و اَشکال و سازکارهای روزامد عرفی واقعی به تناسب مقتضیات زمانی، مکانی و م

اگر معیار » :فلسفه سیاسی چیست؟در کتاب  اشتراوسبه تعبیر لئو   در غیر این صورت موضوعی است.
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عادالنه است که ضد نهایی عدالت اراده همگانی یعنی اراده جامعه آزاد باشد آدمخواری همانقدر 

عدالت اعم از: عدالتنگری و عدالتگرایی انسان مدنی است. نیز فراگیر سوم. فلسفه سیاسی چیست؟ ص(.«)آن

عدالتگذاری)کارگذاری و سیاست گذاری عدالت( و عدالتمداری)سیاستمداری عدالت( و متقابال عدالتپذیری 

 مومی تا تحقق عینی عدالت است. مردمی میباشد. از تبیین علمی، ترسیم عملیاتی، ترویج ع

 غرر حکم(«)جمال السیاسة العدل فی اإلمرة »

  درامد

 غرر حکمت(«)العدل قوام الرعیة و جمال الوالة»

مردان و زنان با ایمان بعضی بر »(؛ 7؛ 2توبه/«)المؤمنون و المؤمنات بعضکم اولیاء بعض»انسان، بمصداق 

بالعرض نوع خود از جمله به دولت میکند. که بالذات به  ، صرفا خدمت«بعضی والیت و سرپرستی دارند

خود خدمت میکند. در نتیجه عدالت انسانی و سیاسی ایجاب کرده که انسان مادت و ابزار و خدمت بالذات 

هیچ فرد یا گروه سیاسی و نهاد و حتی فرانهادی بسان دولت را نکند. فقط خدمت بالعرض آنهم برای ذات 

فرزندانشان را بخدمت سربازی میفرستند. نه برای گل روی دولت میباشد. برای تأمین خود است. یعنی اگر 

امنیت خودشان است. نه صرفا برای امنیت دولت باشد. یا اگر مالیات میپردازند برای انجام خدمات عمومی 

ادم خ برای ذات خودشان میباشد. صرفا برای خاطر ذات دولت نیست. دولت: خادم بالذات ملت است. ملت:

 :سعدیبالعرض دولتند. به تعبیر 

 نه رعایا از بهر طاعت ملوک  سلطان از بهر پاس رعایاست

 :مثنویر د مولویاین بنیاد و عین عدالت و اعتدال و تعادل تا تعدیل مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. در تعبیر 

 نیستعدل قسام است و قسمت کردنى است            این عجب که جبر نى و ظلم 

عدم اعتدال اعم از افراطگری یا تفریطگرایی و مبداء آنست. چه تعدی بحدود و تجاوز به حقوق بوده و چه 

ا ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیرو»تعلل از احقاق حقوق و رعایت حدود باشد. همانطور که به تعبیر قرآنی: 

اشی از تغییر سرشت یعنی تغییر ارزش ها، (؛ تغییر سیاست و سرنوشت جامعه، ن11؛ 13رعد/«)ما بانفسهم

بینش)گرایش( و منش)گرایش(درونی جامعه بوده که در کنش و روش یا رفتار بیرونی آنها بازتاب مییابد،  

اعتدال هویت )ارزش، بینش و منش درونی( و هویت متعادل،  سیاست )راهبرد، کنش و روش یا رفتار( 

ل اجتماعی در جهت تعالی فرهنگی و آرامش را ایجاب و ایجاد توسعه اقتصادی و آسایش توأمان با تعاد
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میسازد. انحراف و عدم اعتدال هویت، موجب و موجد سیاست نامتعادل جاهلی میگردد. اعتدال، تعادل و 

. «بهترین امور، حد وسط میباشد»؛ «خیر االمور اوسطها»عدالت و تعدیل هم بسته اند. اعتدال: میان روی است. 

عه اقتصادی بوده میانه؛ یکی و در یک سویه نه استثمارگری و وابسته سازی است. دیگری و در الف.چه توس

سویه متعارض نه توسعه نیافتگی، وابستگی و استثمارپذیری بشمار آید. توأمان ب.چه تعادل سیاستی بوده و 

ری و سلطه پذی میانه؛ یکی و در یک سویه نه سلطه گری و ستم گری است. دیگری و در سویه متعارض نه

ستم پذیری باشد. در جهت ج.چه تعالی فرهنگی با خودباوری میانه؛ یکی و در یک سویه نه خود برتربینی و 

تحقیرسازی بوده و دیگری و در سویه متعارض نه خود کمتر بینی و تحقیر پذیری است. چنانکه به تعبیر 

 تأکید می نماید:که (، 858روح قوانین، ص«)اللزوم رعایت اعتد» ، با طرحروح قوانیننیز در کتاب  منتسکیو

. همان(«)مصالح سیاسی و اخالقی همواره بین افراط و تفریط و در سر حد اعتدال قرار گرفته است»

اعتدال مدنی: جامع اعتدال فرابخشی، میان بخشی تا کالن بخشی و حتی زیربخشی و زیربخشهای اقتصادی، 

تعادل مدنی: تنظیم میانبخشی؛ توسعه اقتصادی و آسایشبخشی در سیاسی)سیاستی( و فرهنگی میباشد. چه 

جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامشبخشی  است. چه عدالت مدنی: همانگونه که خواهیم دید: 

تکافی نهادی مدنی، تناسب مراتب مدنی و تساوی اشخاص و اقشار در مشترکات مدنی می باشد. تعدیل 

دلبخشی و عدالتبخشی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. به همین مناسبت مدنی: اعتدالبخشی، تعا

ه العدل اوال یکون فی قسمه الخیرات المشترک»فارابی همچنین در موضعی دیگر در همین اثر تصریح مینمایند: 

)منابع در تقسیم خیرات مشترک )تساوی(عدالت: اول » .2(؛ 71همان، ص«)التی ألهل المدینه علی جمیعهم

خلق »چنانکه در گفتمان قرآنی «. است )عمومی(و اجتماعیکه برای اهل مدینه بصورت جمعی عمومی(

که این تساوی «. هر چه در زمین آفریده شده برای همگی شما میباشد»، (؛ 2بقره/«)لکم ما فی االرض جمیعا

لک فی حفظ ما قسِم ثم من بعد ذ»مدنی است. جزء اصلی و از ارکان اساسی عدالت مدنی میباشد. 

که این الزمه است. یا عین آن میباشد. «. سپس بعد از تقسیم حفظ قسمت آنها می باشد»همان(؛ دوم. «)علیهم

السالمه و االموال و الکرامه و المراتب و سائر الخیرات التی  هی )المشترکه( و تلک الخیرات»در نگاه وی؛ 

)پایگاه مراتب .4، )اعتبار(کرامت .3اموال و .2سالمت و .1 :خیرات مشترک»همان(؛ «)یمکن ان یشترکوا فیها

.سالمت اعم از امنیت 1«. ورزید )مشارکت( سایر خیراتی که ممکنست در آن ها اشتراک.5و  اجتماعی(

.اموال: منافع 2جانی و امنیت جسمی اعم از؛ افزایش طول عمر و بهداشت)افزایش سن امید بزندگی(است. 

مراد درآمد سرانه متناسب که با کاراسازی نیروهای انسانی و اشتغالزایی فراگیر تأمین میشود. حاصل آن رفاه 

.اما فراتر کرامت یعنی حرمت، 3تقای کیفیت زندگی است. شامل تسهیالت زندگانی مادی و به اصطالح ار

.مراتب یعنی ارتقاء و رعایت پایگاه اجتماعی اعم از فرهنگی و سیاسی است. 4احترام و اعتبار )پرستیژ( و نیز 

.همچنین سایر خیرات مشترک بسان حقوق و ازادی های مدنی، مشارکت مدنی، و مانند اینها میباشد. بدین 5

لکلّ واحد من اهل المدینه قسطا » .3در برخورداری از منابع عمومی است.  تساویر این اینجا ترتیب  و د
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از این خیرات )بهره ای(برای همگی افراد اهل مدینه قسمتی»هما(؛ «)من هذه الخیرات مساویا ألستهاله

ته شبایسته بوده و شایسته است هر یک سهمی دا«. مشترک بصورت متساوی بتناسب شایستگیش است

باشند. همگان اهلیت اعم از استعداد خدادادی و استحقاق مدنی؛ ارادی و تدبیری آن را دارا هستند. به تاکید 

زیادتر از آن جور ب.کمتر از آن و »همان(؛ یک.الف. «)فنقصه عن تلک و ب.زیادته علیه جور»فارابی: الف. 

است.  ستم شخصی«. کمتر او، ستم بدو میباشدبهره »همان(؛ «)اما نقصه فجور علیه»چرا که: الف. «. میباشد

ستم فردی میباشد. ستم بر یک فرد مدنی است. تعلل در احقاق حقوق و عدم تحقق حدود میباشد. نارسایی 

 بهره بیشتر بدو، ستم بر اهل»همان(؛ «)و اما زیادته فجور علی اهل المدینه»میباشد. ستم پذیری است. ب. 

. تعدی به حدود و تجاوز به حقوق دیگران است. ناسازورای میباشد. ستم ستم مدنی میباشد«. مدینه است

ستم »(؛ چه بسا 71-2همان، صص«)و عسی ان یکون نقصه ایضا جورا علی اهل المدینه»گری است. دو.حتی 

ستم فرد مدنی، )عین، منشاء و یا ناشی از(ستم مدنی است. ستم مدنی، بستر «. ستم بر اهل مدنی باشد ،بدو

ت مدنی ستم فردی میباشد. مثال اگر سالمتی یک فرد تأمین نشده و بیمار یا معلول گردد. ضمن این و صور

که یک فرد مدنی از زندگی مدنی متناسب محروم گردیده است. و این ستم فردی و بر فرد میباشد. چه بسا 

 ی و ستم بر کشور است.مدینه از یک فرد، جزء، عضو و شهروند سالم و کارا محروم شده باشد. این ستم مدن

فاذا قسّمت و استقر لکلّ واحد قسطه، فینبغی بعد ذلک ان یحفظ علی کل واحد من اولئک قسطه، »کما اینکه .4

و ان ال یخرج عن یده و اما ان یخرج بشرائط و احوال ال یلحق من خروج ما یخرج عن یده من قسطه ضرر، 

و استقرار قسط هر یک و هر کدام قسمت دادن یم و چون از تقس»(؛ 72همان، ص«)ال به و ال بالمدینه

ارج خهمگان فارغ شده بعد از آن بایسته است در حفظ قسط هر یک کوشید که از دستش خارج نشود و 

دی و )عدالت فر شخص و شخصی او بوده )ظلم به( که نه بضرر)قانونی( نکنند مگر با شرایط و احوالی

مراد فرای عدالت ورزی «. باشد)عدالت اجتماعی و عمومی(  جامعه و کشور )ظلم( و نه به ضرر شخصی(

و برقراری عدالت که مثبت و عدالت ایجابی و ایجادی است، پیش گیری از ستم و دفع تهدید و رفع تعدی 

و ستم گری و ستمپذیری مدنی و در مدینه بوده که عدالت سلبی میباشد. منظور برداشتن موانع عدالت مدنی 

ی و عمومی و فراهمی شرایط آنها میباشد. این چنین عدالت مدنی تنها پس از تعادل مدنی میان توسعه فرد

اقتصادی مدنی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی مدنی، و با اعتدال مدنی میانه دو سویه افراطی ستم گری 

کما .5ترسیم و تحقق میباشد. و تفریطی ستم پذیری مدنی و تعدیل مدنی میان نیروها و نهادهای مدنی قابل 

العدل: قد یقال علی نوع آخر اعمّ، و هو استعمال االنسان »اینکه فارابی به همین مناسبت تصریح می نمایند: 

میانه روی  .«عدل اعم: فضیلت است»؛ (74همان، ص«)افعال الفضیله فیما بینه و بین غیره، الی فضیله کانت

و العدل الذی فی » .6و تفریطگری: عدم اعتدال بوده و رذیلت است. است. هر گونه و هر میزان افراطگری 

 توزیع تساوی»؛ (همان«)القسمه و الذی فی حفظ ما قُسم هو نوع من العدل األعمّ، و األخصّ یسمّی باسم األعمّ
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عدل مدنی بدینترتیب اعم از؛ اول.اعتدال مدنی میباشد.  .«عدل بوده و اعم از عدل بمعنای حفظ حقوق است

میانه روی میانه افراطگری و تفریطگرایی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. دوم.تعادل مدنی میباشد. تعادل 

میان توسعه اقتصادی کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم افزار و تأمین آسایش بدنی توأمان با توسعه و 

ارامدسازی در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی تعادل سیاسی و ک

است. سوم.تعدیل مدنی میباشد. فراهم آمده: یک.تکافی مدنی: هم شأنی نیروها و نهادهای مدنی مکمل 

 اقتصادی، سیاسی از جمله امنیتی و فرهنگی است. دو.تناسب مدنی: میان نیروها و نهادهای مدنی میباشد.

سه.تساوی مدنی: برخورداری حد متساوی از منابع عمومی و در خیرات مشترک است. بترتیبی که در فراز 

پیشین گذشت. فراگیر: یک)یا چهار(.حفظ حدود مدنی و دو)پنج(.حمایت حقوق مدنی میباشد. مسئله ای که 

مبحث بوده  طبیق همیندر عدالت مدنی در فلسفه سیاسی و حکمت مدنی تقریبی خواجه نصیر، که تفسیر و ت

بیشتر بدان خواهیم پرداخت. سه)شش(.قانونمندسازی مدنی است. یکی.قانونگذاری مدنی اعم از قانونسازی 

مدنی و قانونی سازی مدنی و نیز قانونداری مدنی و دیگری قانونمداری اعتدال، تعادل و عدالت؛ تکافی، 

یت نصیر التزام مدنی و بعبارتی التزام رعیت به رعاتناسب)تعدیل( و تساوی مدنی میباشد. به تعبیر خواجه 

 قانون مدنی است. بدانسان که در تطبیق همین نظریه عدالت مدنی فارابی در ادامه خواهیم دید.  

بدین ترتیب: اول.ضرورت و فضیلت و به تعبیری بایستگی و شایستگی یا زیبایی عدالت، ذاتی یعنی تکوینی 

و خرد فطری انسانی اصل این ضرورت و زیبایی عدالت را درک کرده عدالت میباشد. دوم.الف.فطرت عقلی 

نگراست. ب.در نتیجه گرایش قلبی بدان داشته یا می یابد. سوم.تبیین)تعیین حدود کلی( و تفصیل)احکام 

فرعی( عدالت، شرعی وحیانی نقلی مکتبی است. چهارم.عدالت مدنی اختیاری؛ یعنی با اراد و تدبیر خود 

ا و جامعه و جهان انسانی برقرار میگردد. طبعی و جبری نمی باشد. به اصطالح شکل و سازکار آن انسانه

عرفی است. به تناسب استعداد و استحقاق میباشد. بدینسان عدالت به ترتیبی که اشارت شد: هم ذاتی یعنی 

ر ان که در ادامه دتکوینی و نیز فطری عقلی و قلبی بوده و همچنین شرعی و سرانجام عرفی است. بدانس

گفتمان عدالت مدنی خواجه نصیر خواهیم دید. به تعبیر حکیم فردوسی در حکمت شاهنامه که نامه شاهان 

حاصل حکمت مدنی و اساس حکومت مدنی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی مدنی؛ «داد و دهش»بوده؛ 

 اجتماعی و سیاسی آن است. بدانسان که؛

 مشک و ز عنبر سرشته نبود ز  فریدون فرخ فرشته نبود

 تو داد و دهش کن فریدون تویی  به داد و دهش یافت این نیکویی

مسئله عدالت و سیاست: طرح چرایی و تبیین چیستی چگونگی عدالت مدنی است. منظور هستی شناسی و 

ست. اچیستی شناسی چگونگی شناسی عدالت مدنی می باشد. عدالت: داد؛ داد گری، دادستانی و دادگستری 

غیر و ضدش ستم میباشد. بسان سایر پدیده های عملی؛ دو ضد دارد. چه در یک سویه ظلم یعنی ستمگری 

بوده و چه در سویه متعارض انظالم یعنی ستم پذیری است. در نتیجه عدالت: نه ستم گری بوده عدم تعدی 
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حقاق حقوق خود میباشد. و تجاوز به حدود دیگران است. همچنین نه ستم پذیری بوده و عدم تعلل در ا

عدالت مدنی فراهم آمده عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. اعم از؛ یک.اعتدال مدنی فرابخشی میانه 

روی میانه دو سویه متعارض افراطی و تفریطی بسان مورد باال میباشد. دو.تعادل مدنی میان بخشی میانه توسعه 

الت کالن بخشی و زیربخشی فراگیر: الف.عدالت اقتصادی؛ اقتصادی و در جهت تعالی فرهنگی است. سه.عد

توسعه و تأمین آسایش همگانی، ب.توأمان با عدالت یا تعادل سیاسی در جهت ج.تعالی و عدالت فرهنگی؛ 

معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی میباشد. چهار.عدل بمعنای تکافی، تعدیل یا تناسب و تساوی میان 

ی است. بگونه ای که در ادامه خواهیم دید. موضوع: مراتب دوگانه زیرین یعنی مرتبه نیروها و نهادهای مدن

بنیادین و غایی هستی شناسی و مرتبه بنیانی چیستی شناسی پدیده و پدیده شناسی عدالت مدنی میباشد. 

دالت ع سیاست عدالت، برامد و بر بنیان آن ترسیم شده و در حدود آن تحقق پذیر است. بدین ترتیب شناخت

یا عدالت شناسی و رابطه و نسبت عدالت و سیاست مورد نظر و نیاز می باشد. خصوصا هستی شناسی و 

چیستی شناسی چگونگی عدالت و عدالت سیاسی مورد توجه و تأکید است. معرفتشناسی، روش شناسی و 

 پدیده شناسی پرسه های اصلی عدالت شناسی اند.

 برامد
 (Policy Justice)سیاست عدالت 

 جمع بندی

؛ 5متا:  ع، انجیل-)عیسی مسیح«خوشا بحال آنهایی که مشقاق عدالتند، چون اشتیاقشان برآورده می شود»

(. عدالت ذاتی یعنی تکوینی آفرینش و  انسان است؟ یا فطری عقلی و قلبی می باشد؟ یا شرعی یعنی 6

وحیانی الهی است؟ یا عرفی و قراردادی بوده و بشمار میآید؟ همانگونه که پیشتر اشارت گردید: به تعبیری 

یا بایستگی و شایستگی)مبادی ارزشی( عدالت،  دیگر؛ حقیقت عدالت یعنی اصل ضرورت و زیبایی

یکی.بایسته: الف.ذاتی یعنی تکوینی انسان و ب.فطری؛ اول نگرش عقلی برهانی و دوم گرایش قلبی شهودی 

است. دیگری.ماهیت و مبانی یعنی تبیین حدود کلی و احکام تفصیلی شایسته عدالت و عدالت شایسته، 

سازکارهای( عدالت: )حسی، استقرایی،( تجربی و عرفی است. اصل  شرعی میباشد. سوم.واقعیت )مظاهر و

ضرورت و بایستگی حتی زیبایی عدالت: ذاتی یعنی تکوینی  بوده و در آفرینش انسان و انسان در آفرینش 

خود بدان نیاز دارد. بدون عدالت، جامعه انسانی و حتی خود انسان، ثبات و دوام نخواهد یافت. تا چه رسد 

کمال و سعادت شایسته خویش برسد. چنانکه یک هواپیما تعادل نداشته، نمی تواند پرواز ایمنی داشته باینکه ب

الملک یبقی مع )»باشد. در صورت از دست دادن تعادل در پرواز، سقوط خواهد کرد. کشور هم همین است 

خواهد  ستم و عدم تعادل، پایدار کشور با کفر میتواند پایدار بماند اما با ظلم و»؛( «الکفر و ال یبقی مع الظلم

(، فطرت 3؛ 16نحل/«: خلق السموات و االرض)»حرکت نظام هستی بر حق و عدالت استوار است «. ماند

انسانی: عدالت نگر و عدالت گرا می باشد. انسانها همگی حتی توده مردم از بیسواد تا دانشمند مشروط به 
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و بویژه عقلی و روحی نباشد( با فطرت عقلی خود و با عقل  متعارف بودن )خل، دیوانه و عقب افتاده ذهنی

فطری خویش به صورت برهانی: ضرورت و بایستگی و حتی )حسن( زیبایی و شایستگی آنرا درک می کنند. 

کما اینکه به تبع آن عدم ضرورت و ضرورت عدم و نابایستگی ستم اعم از؛ ستم گری و ستم پذیری را در 

ی و قلب فطری خویشتن به صورت حضوری و شهودی )، وجدانی، کشفی، ذوقی( می یابند. با فطرت قلب

عدالت گرا بوده و به تبع آن ظلم ناگرا؛ ظلم پرهیز و  حتی ظلم ستیز می باشد. تا جاییکه اگر فرعون را هم 

میگفتی ظالم، موضع میگرفت. یا اگر در حقش ستمی می شد، ناراحت میگردید. البته این درک و نگرش و 

هر چه را که عقل بدان »؛ «کل ما حکم به اعقل، حکم به الشرع»رایش کلی و اجمالی است. بمصداق: گ

یا  وحی در قالب دین و شریعت به تشریع«. حکم)اجمالی( کرده، شرع بدان حکم )تبیینی و تفصیلی( میکند

تم ناگرایی و ظلم و )س یعنی تحدید به معنای تعیین حدود کلی عدالت و به تبع آن«( تبیان لکل ش )»تبیین 

یعنی احکام تفصیلی مربوطه می پردازد. انسانها و جوامع «( تفصیل کل ش )»ستم ناپذیری و( تفصیل آن 

انسانی سیاستنگر و سیاستگرا، از طریق دولت در قالب نظامات مدنی و سیاسی قراردادی با تدبر، تدبیر و اداره 

 سیاستپذیری خویش به اجرایسازی و جاریسازی عدالت و خود یعنی سیاستگذاری و سیاستمداری و متقابال

 رفع یا کاهش بیعدالتی می پردازند. این ضمن عرفی سازی عدالت، مقبول عرف عمومی نیز میباشد. مولوی:

 عدل باشد پاسبان کامها            نه به شب چوبک زنان بر بامها

 یرسدهای پاسخ  و پرسشدانشجویی:  آزمایی خود

 )و چگونه( است؟ چه عدالت.1

 چه )و چگونه( میباشد؟ سیاست ونسبت عدالت  و رابطه.2

 چه )و چگونه( است؟ عدالت سیاسی.3
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 مسئله دوم 

 «عدالت مدنی»

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 عدالت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

عدالت مدنی: عدالت اجتماعی و سیاسی است. به تعبیری عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. اعتدال 

فرابخشی، تعادل میان بخشی و تعدیل بخشی و زیربخشی میباشد. علمی ترین و در عین حال عملیاتی ترین 

دفمند، از آن خواجه نصیر نظریه نظاممند عدالت مدنی بصورت راهبردی یعنی بنیادین، جامع، نظاممند و ه

الدین طوسی است. نظریه ای رسا و سازوار میباشد. بهینه و بسامان است. علمی عملی میباشد. راهبردی و 

کاربردی است. کارامد میباشد. بهره ور و اثربخش است. جامع اهم نظرات سلف و پیشینیان میباشد. بنیاد 

را فیلسوف و حکیم عدالت مدنی بنامیم، دور  واجه نصیرتا بدانجا که اگر خنظریات خلف و پیشنیان است. 

نمی باشد. در این میان اجرایی ترین گفتمان )نگاه، نظریه و نظام( عدالت و الگوی عدالت بخصوص عدالت 

در  الدین طوسیخواجه نصیر مدنی و از جمله یا باالخص عدالت سیاسی  را می توان در حکمت مدنی 

 بازجست. عمدتا در تفسیر، تطبیق و اخالق ناصریسوم.سیاست مدن کتاب فصل چهارم.مملکتداری، قسم 

روزامدسازی و کاربردیسازی تا مرز کارامدسازی نظریه عدالت مدنی فارابی است. گفتمان و الگوی اسالمی 

ایرانی علم، حکمت و از جمله عدالت و پیشرفت مدنی ملی، تمدنی امتی تا جهانی است. نگاه، نظریه و نظامی 

مع نظریات پیشین است. بنیاد نظریات پسین بوده وظرفیت تمدنسازی نوین اسالمی را دارد  بلکه شایسته جا

بوده و حتی بایسته است، بنیاد حقیقی و بنیان یقینی واقعی این چنین علم و حکمت و حکومت و نیز پیشرفت 

 ی و تمدنی قرار گیرد. مدن

 پیشدرامد
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 عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

چون مردم مدنى »با طرح اینکه  اخالق ناصری کتاب، در قسم نخست.اخالق نصیرالدین طوسیخواجه 

بالطبع است و معیشت او جز بتعاون ممکن نه، چنانکه بعد از این بشرح گفته آید و تعاون موقوف بود 

ناسبت مآنکه بعضى خدمت بعضى کنند و از برخى بستانند و ببرخى دهند تا مکافات و مساوات و  بر

نجار چون عمل خود بصباغ دهد و صباغ عمل خود باو »چه  .(134اخالق ناصری، ص)«مرتفع نشود

 )همان(.«تواند بود که عمل نجار از عمل صباغ بیشتر بود یا بهتر و برعکس»و  (.همان«)تکافى حاصل آید

ی ابزار تبادل و تبدیل و تساو (.همان«)بضرورت بمتوسطى و مقومى احتیاج افتاد و آن دینار است»پس 

احتیاج »و  (همان«)عادل صامت است»لیکن  (همان«)عادل و متوسط است میان خلق ،دینار» پساست. 

بعادل ناطق باقى تا اگر استقامت متعاوضان بدینار که عادل صامت است حاصل نیاید از عادل ناطق 

نسان ناطق ا»عادل و  (همان«)بالفعل موجود شوداستعانت طلبند و او اعانت دینار کند تا نظام و استقامت 

روى  از این» پسعدالت بوده و عدالت را اعمال نماید. )قانون(به اصطالح ضامن اجرایی  همان(.«)است

از این مباحثه معلوم شد که حفظ عدالت در میان خلق بى این سه چیز »و  (همان«)بحاکمى حاجت افتد

 ()حاکمیت و دولتحاکم انسانىب.و  )قانون اساسی و اساس قانونی( ناموس الهى؛ الف.صورت نبندد یعنى

را به نیز « عدالت مدنی»هر سه اینها برقرار کننده عدالت مدنیند. (. 134همان، ص«))پول و قدرت(دینارج.و 

عنی ی «خرابی مدنی» را مسبب«جور مدنی» و بر عکس «پیشرفت مدنی»یعنی  «عمارت مدنی» عنوان سبب

به ازای عادل، جائر » » تصریح می نماید: . همچنین(135)اخالق ناصری، صاست آورده« رفت مدنیسپ»

جور (. 135همان، ص«)جائر سه نوع بود». در نتیجه همان(«)که ابطال تساوی کند و آن کسی باشد بود

م ظلقانونی یا قانون ظالمانه، حاکم ظالم و جور حاکم و سلطه گری و ستم گری بوده و اقتصاد ظالمان و 

 اقتصادی یعنی استثمار است. 

 درامد

 «اعتدال فرابخشی، تعادل میان بخشی و تعدیل بخشی»

( ضمن )فصل چهارم اخالق ناصری)مقالت سیم( « سیاست مدن»خواجه نصیر به همین سبب و مناسبت در 

که واجب بود  )دولت( پادشاهبر »( می آورند: 314-2اخالق ناصری، صص«)سیاست مُلک و آداب ملوک»
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نظر کند و بر حفظ قوانین  (بودهرعایت  )مردم و ملت یا شهروندان که حقوقشان بایسته در حال رعیت

همانگونه  .همان(«)مملکت به معدلت بود قوام»چه  .(314همان، ص«)نماید )توجه هرچه فراتر( فرت توّلَعدِمَ

که برپایی و پایداری هر چیزی همانند یک درخت، یک ساختمان، یک کشتی و یک هواپیما در پرواز در 

 تعادل و توازن و تناسب می باشد. با از دست دادن تعادل، دچار شکستگی، فروریزی و سقوط میشوند. 

 آب در زیرش مثال پشتی است)مولوی(  آب در کشتی هالک کشتی است

وسعه و تعالی هر پدیده از جمله یک جامعه، نظام و کشور به تأمین یعنی تحقق و حفظ تعادل همان تداوم و ت

ه ص(. عدالت بویژه عدالت مدنی و از جمل-پیامبر«: الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم)»بستگی دارد 

به چه  وی و برابریعدالت سیاسی و سیاست عدالت چیست؟ چگونه است؟ برابری و تساوی می باشد؟ تسا

( و تفریط Excess( میان دو سویه متعارض افراط )Moderationمعنا است؟ مراد اعتدال یعنی میانه روی )

(Dissipation است؟ بسان ستم گری و ستم پذیری میباشد. یعنی نه ستم گری بوده و نه ستم پذیری )

( فرابخشی، تعادل Moderateدال )است؟ و همانند اینها میباشد؟ خواجه نصیر عدالت را آمیزه اعت

(Equilibrium تناسب و تساوی می )( میان بخشی و تعدیل بخشی و زیربخشی اعم از؛ تکافی، )تعدیل

داند. همراه با حفاظت و جبران تعدی و تجاوز، احسان همراه با قانونمداری است. مراد قانمندی اعم از 

قانونی ولو ظالمانه، عدالت باشد. اگر چه قانون بد نیز از قانوداری و قانونمداری عدالت است. نه اینکه هر 

 بی قانونی بهتر بوده ولی غرض قانون حث و عدالت است. به تعبیر ایشان؛ 

 سیاست تعدیل نیروها و نهادهای مدنیاول.الف.

 )شئون مکمل( مدنی اصناف تکافیسیاست 

Political Equivalency 
 حکم(غرر «)ما عمرت البلدان بمثل العدل»

شئی متکافی  دو»به تعبیر جمیل صلیبا در فرهنگ فلسفی: : مدنی اصناف یوتکافیا  مدنی اصناف تکافی

به اهداف عملی،  )رساننده(عبارت از دو شئی است است که در ترتیب معانی، یا در روش های مؤدی 

وها و نهادهای بخش مکمل دیدن و نمودن نیرمراد (. 251فرهنگ فلسفی، ص«)با یکدیگر فرق نداشته باشند

عطاء ا»های اجتماع مدنی یا جامعه مدنی و نظام مدنی  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است. به تعبیری 

هر کدام را در جایگاه »؛ در نظام مدنی «یضع کل شئی فی موضعه»و « دادن حق هر یک»؛ «کل ذیحقه حقه

ادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نه تساوی است. نقش، اصالت و حقوق نیروها و نه« خاص خود قرار دادن

بوده و نه تبعیض است. محتلف بوده اما مکملند. بسان زن و مرد که فرای نقش، اصالت و حقوق شهرورندی 

که کامال مساویند، اما در تشکیل و مدیریت خانه و خانواده و فرزندان، نقش، اصالت و حقوق زنی و مردی 

نها، ضمن اینکه  تساوی نبوده، تبعیض نیز نیست. کفو یعنی همسر، همشأن بعنوان همسر و مادری و پدری آ
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و همپوشان هم و مکمل و الزم و ملزوم و حتی هم افزایی است. همبسته اند. به هم پیوسته اند. یک بسته اند. 

ه اصناف خلق را با یکدیگر متکافی کدر معدلت آن بود  اولشرط »در گفتمان عدالت مدنی خواجه نصیر: 

)آب، آتش ]انرژی[، خاک، هوا  به تکافی چهار عنصر معتدل )ترکیبات(دارد، چه همچنان که امزجه

حاصل آید اجتماعات معتدل به  ]اکسیژن[ و خاک یا مزاج های چهارگانه تری، گرمی، سردی و خشکی(

روها (. تکافی: مکمل هم و هم شأنی اصناف مدنی  یعنی نی315همان، ص«)تکافی چهار صنف صورت بندد

 : و نهادهای بخش های سه گانه اقتصادی، سیاسی  و فرهنگی است. بترتیب

ند   «. »اول»  مان هل قلم  باب علوم و  .1 ؛ا عارف ار ها و  .2و  م اب و سییّحُ.5اب و تِّ کُ.4قضیییات و .3فق

اینها نیروها و نهادهای زیربخشی کالن بخش فرهنگی   همان(.«)شعرا .9اطبا و .8منجمان و .7مهندسان و  .6

شان بود  وکه قوام دین  »اند. مدنی  همان(. کارویژه و کارکرد آنها؛ تعالی فرهنگی؛ معنوی «)دنیا به وجود ای

(. همان«)و ایشییان به مثابت آبند در طبایع»و اخالقی و تضــمین آرامش باطنی و روحانی مدنی می باشــد. 

شمشیر مانند  «. »دوم» سیجی( )دامطوعه.3مجاهدان و .2و  )جنگجویان( مقاتله.1 :اهل   غازیان.4و  وطلبان ب

هل ثغور .5و  )رزمندگان(   نان و مرزداران(   ا بأس  .6و  )مرزبا هل  و  )یگان ویژه(  و شییجاعت    )دلیران( ا

نیروها و نهادهای امنیتی اطالعاتی، انتظامی  همان(.«)دولتحارسییان .8و  (همکاران دولت) اعوان ملک.7

ستی و حفاظتی   شور و نظام    اجتماعی و دفاعی نظامی از جمله حرا ست. به تعبیری نیروها و نهاد نگهبان ک ا

یعنی ملت و دولتند که یکی از اهم زیر بخشهای کالن بخش سیاسی میباشند. بخش سیاسی اعم از نیروها و       

مان(. ه«)داش که نظام عالم بتوسط ایشان ب   »نهادهای قانونگذاری، اجرایی از جمله امنیتی و قضایی است.    

ــان تولید   کارویژه و کارکرد آن ــادی و تعالی فرهنگی بوده و کارکردش ــعه اقتص ــی میان توس ــیاس ها؛ تعادل س

شد.         شی مدنی و ملی میبا ست(نظم، قدرت و کارامدی؛ بهره وری و اثربخ سیا شان ب »تدبیر)راهبرد و  ه و ای

ضاعات .1 :معامله چون اهل«. »سیم »همان(. «)اند در طبایعمنزلت آتش از افقی به افقی  )کاال( تجار که ب

شه وران(  محترفه.2 برند و چون صنعتگران و کارخانه داران( صناعات الف. ؛ارباب.3 و )پی   هاحرفهب. و )

نیروها و نهادهای  همان(.«))مالیات و عوارض( راجخِ )جمع کنندگان( جبات.4و  )فناوران و کارگاه داران(

شان ممتنع ب تعاوکه معیشت نوع بی »اقتصادی اعم از تجاری و صنعتی،    ید همان( ارزش افزوده تول«)دون ای

«.  چهارم»همان(. تبدیل و تبادل اقتصادی و تولید خدمت میکنند. «)در طبایع اندو ایشان بجای هوا »میکنند. 

نیروها و نهادهای  .همان(«)فالحتب.حرث و الف. ؛اهل.3دهقانان و  .2برزگران و .1 ؛اهل مزارعه چون  »

همان(. «)مدد ایشان محال بود همه جماعت مرتب دارند و بقای اشخاص بی  اقواتکه »اقتصادی مولدند.  

همان(. سوم و چهارم نیروها و  «)طبایع دراند و ایشان بجای خاک »تولید ارزش و کاالی اقتصادی مینمایند.  

نهادهای بخش اقتصادی بسان هوا و خاک حاصلخیز بوده که توسعه کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم       

فزارانه کشــور و تأمین آســایش جســمانی ظاهری بدنی را بر عهده دارند. تنظیم و توازن در میان هر یک از ا
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ــیاســی   این بخش ها یعنی میان زیربخشــهای آنها و تعادل میان همین کالن بخش ها بویژه تعادل مدنی و س

ی و معنوی و اخالق میان بخش توسعه اقتصادی و تأمین آسایش از سویی و در جهت بخش تعالی فرهنگی؛    

تضمین آرامش مدنی، نخستین شرط یعنی شرط تکافی مدنی از شرایط سه گانه عدالت مدنی است. تناسب          

سویی و وضعیت مطلوب متناسب با آرمانها،        میان وضعیت موجود با ظرفیت ها، ضرورت ها و زمینه ها از 

ی و اثربخشی مدنی، الزمه عدالت مدنی و امکانات و آینده پژوهی ها از سویی دیگر یعنی کارامدی؛ بهره ور 

شد.     انحراف مزاج از اعتدال و اول. ؛از غلبه یک عنصر بر دیگر عناصر  الف.یک. ؛چنانکه و»سیاسی می با

راف انحدو.اول.، ف دیگرصناز غلبه یک صنف از این اصناف بر سه ب.یک. آیدانحالل ترکیب الزم دوم.

در عین حال از غلبه و دخالت هر یک از اینها  .همان( «)نوع الزم آید  فسییاددوم.امور اجتماع از اعتدال و   

صورت، عدم         شت. در غیراین  سر جای خود و بقدر خود نگهدا شت. و هر یک را  ستی بازدا در دیگری بای

سبب       سازواری مدنی میگردد. به همین  سایی و نا سبب نار از الفاظ حکما در این معنی آمده »تکافی مدنی 

خاستگاه، جایگاه و نقش یا کارویژه   میباشد)همان(. «باعمال تعاونفالحین  تفضیل »لف.یک. اول.ا: است که 

ــت.         و کارکرد  یدی اسـ ــاورزی: همکاری عملی تول هادهای کشـ ل  » دو.نیروها و ن عاون    تفضییی تجار ت

ه توسع همان(. نقش نیروها و نهادهای تجاری و بازرگانی،  همکاری مالی و تبادالتی میباشد. هر دو  «)باموال

ضیل » ب. .میکنند اقتصــادی و تأمین آســایش سی    بآراءملوک تعاون ت ف همان(. کارویژه نیروها و «)سیا

نهادهای سیاسی و دولتی و حکومتی: راهبردی بوده و کارگذاری سیاسی اعم از سیاستگذاری و سیاستمداری 

منظور برقراری عدال یعنی ترسـیم و تصـویب سـیاسـت های اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی و اعمال آنها ب     

سی فرابخشی و      سی   ادلتعسیا کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی دولتی، عمومی و   ارتقایو میان بخشی   سیا

ــت.  ــی اس ــوص همان(. کارکرد نیروها و نهادهای فرهنگی  «)یالهیین تعاون بحکم حقیق تفضیییل» ج. خص

سعه و   ضمین آرامش مدنی ت)الهی(: تو شد.  عالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و ت   ونعاتجمیعاً  پس» دوم. میبا

ضائل ب.و  (و ابزار )منافع خیرات باالف. ؛بادی و پیشــرفت مدنی(آ) مدنت عماربه  میکنند و  )مصــالحف

خاستگاه، جایگاه و نقش هر یک ار نیروها و نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی      .همان(«)اخالق(

شارک( مدنی بترتیب  و فراهمی و هم افزایی در کارامدی؛ بهره وری و     سیم کار و تعاون )ت و اخالقی در تق

ــت.  این ها الزم و ملزوم همند. مکمل یکدیگرند. هم افزایند.    ــرفت مدنی اس ــی و پیش ــطالح اثربخش باص

سینرژی تولید میکنند. همانند مشت که قدرتی مضاعف از انگشتان ایجاد ساخته و دارد. بسان زن و مرد که        

به عنوان شخص و شهروند:  متساویند. اما به عنوان همسر، و در خانه و خانواده، همشأنند. در حقوق زنی و 

ست. حقوق مرد ن    سرند. حق و حقوق زن، حقوق زن ا شد. حق حقوق مرد، حقوق  حقوق مردی، هم می با

مرد است. حقوق زن می باشد. مثال حق و تکلیف مرد: نفقه یعنی تأمین درامد، هزینه یعنی خرجی و مخارج 

خانواده اســت. حق و تکلیف زن: خانه داری یعنی مدیریت داخلی خانه و خانواده میباشــد. یا مرد به عنوان 

ــت. زن به عنو ــد. این حقوق و پدر دارای حق و تکلیف پدری اس ان مادر دارای حق و تکلیف مادری میباش
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تکالیف و نیز نقش ها به ســبب خاســتگاه و جایگاه؛ لزوما متســاوی نیســتند. مختلفند. مختلف یعنی تنوع و 

سان چشم و گوش و       ست. الزم و ملزوم همند. مکمل همند. هم افزایند. یا ب ضل دارند. اما تبعیض هم نی تفا

ستگاه، جایگاه و        سایر حواس که مکملند  شد. هر یک ویژه و به اندازه خا ست. نه تبعیض میبا ساوی ا . نه ت

نقش خاص خود، دارای حق و حتی اصالت است.  این عدالت سیاسی کالن بخشی، زیربخشی سیاسی و در 

 عین حال عدالت میان بخشی مدنی میباشد.

 مدنی تناسبسیاست دوم.

Political Proportion 

 )استحقاق و استعداد مدنی(تعدیل مراتب مدنی 

 Political Adjustment 

 غرر حکم(«)اجباتدولة العادل من الو»

افعال دو.احوال و یک. :دراول. ؛در معدلت آن بود که دومشرط  »در گفتمان عدالت مدنی خواجه نصــیر: 

ستحقاق .الف ؛مرتبه هر یکی بر قدردوم.اهل مدینه نظر کند و  ستعداد تعیین کند ب.و  ا تکافی  از بعد. «ا

شک فوق         ساس اگر مثال مزد یک روز کار یک مهندس خُبره یا یک پز ست. بر این ا سب مدنی ا مدنی، تنا

ست. عدالت در اینجا          ساوی بوده اما عدالت نی ساده بدهیم، اگر چه ت صی را به میزان کار یک کارگر  ص تخ

شد.           سا در اینجا عین بیعدالتی با ساوی چه ب ست. ت ساوی ا سب بوده نه ت ش و ضد انگیزه میگردد. انگیز تنا

کارایی نیروها و کارامدی ملی را فرو بکاهد. یا مثال استاد به همه دانشجویان به صورت متساوی مثال همه را  

بیست دهد. این رحمت نیست. یا همه صفر دهد. این جور و جفا است. هر دانشجویی را به تناسب نوع و        

ستحقاقی      شان داده و ا ستعدادی که ن سب کارش و رشدش   میزان ا که با تالش و تدبیر خود یافته یعنی به تنا

بایســته و شــایســته اســت امتیاز و نمره دهد. زیاد دادن نمره بدون اســتعداد و اســتحقاق، معلوم نیســت در 

ــد انگیزه ایجاد کرده حداقل انگیزه را از او   ــجوی پرکار، ض ــجوی کمکار، انگیزه ایجاد کند اما در دانش دانش

ادن نیز چنین است. اینجا اصل بر کارانه و شایستگی و باصطالح شایستگی و شایسته ساالری            میگیرد. کم د

شند   (315)صمردمان» است. در تعبیر خواجه از این حیث  .خًیِّرین؛ غیر خواهان اول )صنف( : پنج صنف با

سانی که بطبع » و خیر خواهان مدنی، نه خودخواهان و بد خواهان مدنی اند. شند خیر الف. ؛ک خیر ب.و  با

(. خیّر نیز هستند یعنی خیرشان به سایرین نیز میرسد. به تعبیری غیرخواه     315همان، ص«)ایشان متعدی بود 

ست.            سانی مدنی ا شخصیتی نیروهای ان شاخصه کارایی  شالوده و  و »یک.الف.  و خیرخواهند. این برترین 

صه آفرینش  شاکل رئیس  و در »ب. بهترین مردمانند.  همان(.«)انداین طائفه خال در  همان(.«)اعظمجوهر م

 پس باید که نزدیکترین کسی»دو. . انسان کامل و رهبری ور یاست دولت فاضلی اند   از جنس کمال انسانی  
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شند    شاه بود این جماعت با و  (شــکوه و شــکوفایی) توقیر.2تعظیم و .1 ؛و در» ســه. همان(.«)که به پاد

ــت( تبجیل.4اکرام و .3 و ایشییان را »چهار.  همان(.«)ایشییان هیچ دقیقه مهمل نباید گذاشییت )بزرگداش

شناخت  خلقرؤسای باقی   سپرد. بعد از رهبری      .همان(«)باید  ست کارگزاری امور مدنی را بدینان  سته ا بای

سای نهادهای عمومی و مجامع        ضلی از مدیریت عالی دولتی، رؤ ست دوم فا ست اول و ریا مدنی بمثابه ریا

وصی، اینان شایستگی داشته و این عین شایسته ساالری و در نتیجه عدالت مدنی بوده        تخصصی خص   -صنفی 

شد.     سبب کارامدی مدنی میبا سانی که به طبع » دومصنف  و  شند و  الف. ؛ک شان متعد ب.خیر با ی خیر ای

ستند  وولهمان(. «)نبود شت و این جماعت را عزیر باید » یک. .خیر بوده ولی خیّر نی در و » دو (.همان«)دا

سطه(  العلهامور خود مزاح صل امور مدنی از       .همان(«)گردانید )وا شت و در حل و ف شان را نگهدا احترام

میباشند.   خنثی همان(.«)نه شریر ب.نه خیر باشند و  الف. ؛کسانی که به طبع » سیم صنف  اینان کمک گرفت. 

شت » یک. شان را تأمین کرد.   همان(.«)و این طایفه را ایمن باید دا ود تحریض فرم خیرو بر ».الف. دوامنیت

ستعداد به کمال برسند  ب.  و شریر باشند  الف. ؛کسانی که » چهارمصنف  اصالح گردند.   .همان(«)تا بقدر ا

شان متعدی نبود  ب. سرایت نمیکند.     )همان(.«شر ای سد و یا در جامعه  شان بدیگران نمیر  خود بدند. اما بدی

. الفدو.اینان را تحویل نباید گرفت.  همان(. «)فرمود باید اهانت   ب. تحقیر والف. ؛و این جماعت را  »یک.  

به » حت(  مواعظ.1 ؛و  ــی بات .3و  )واداری(زواجر.2و  )نصـ بات .4 و (برانگیزش) ترغی بازداری(  ترهی ( 

شارت و  .1ب. سه.الف.    همان(.«)نذار کردا.2ب شویق و تهدید نمود.  به ب.باز گذارند و  خودتا اگر طبع »ت

شند هوان خواری میو اال در ج.خیر گرایند،  ستی نمود.      .همان(«)با شان تالش بای صالح   پنجمصنف  در ا

سانی که » سب ارادی عادت بد( )ثانوی یعنی انبه طبعالف. ؛ک شند و     حراف از فطرت و ک ر ش ب.شریر با

 تترین()پس رذالهترین خالیق و و این طایفه خسیس » یک . شرشان به سایرین برسد     همان(.«)ایشان متعدی 

ن  منافات میان ای»همان(. در این صورت  «)موجودات باشند و طبیعت ایشان ضد طبیعت رئیس اعظم بود   

 ؛این قوم را نیز مراتب بود»در همین حال همچنین  و درونزادی شده و میباشد.  « صنف اول ذاتی  وصنف  

و بازپروری   )بازآموزی نظری تأدیب  الف. :انواع به یک.  ؛گروهی را که اصییالح ایشییان امیدوار بود   .یک 

همان(. بهر راهی آنها را بایسته بوده  «)و اال از شر منع کرد دو.اصالح باید کرد   )واداری( زجرب.و  عملی(

 ؛امیدوار نبود ایشانگروهی را که اصالح »بازآوری و واداری به خیر کرده یا بازداری از شر نمود. دو.یکی. 

شامل نبود      الف. شان  شر ای شان مداراتی  ب.اگر  سترده و       همان(.«)رعایت باید کردبا ای شان گ شر اگر 

 یگری.الف.د ه، سیاست مدارا در موردشان شایسته است.      دوفراگستر یا ساری یعنی سرایت کننده بدیگران نب   

شامل بود       اگرو » شان عام و  سازی( ازالتب.شر ای ست      )برطرف شان واجب باید دان  .(316ص«)شر ای

ست. در     شر عام و فراگیر الزم ا سازی  سیب زدایی مدنی و از       زایل ست عدالت نیز در آ سیا صورت نیز:  این 

یکی  :را مراتب بود )آسیب زدایی(  شر  تزالَاِ» جمله سیاست قضایی و کیفری عدالت دارای مراتبی است.    
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سیم نف    و :حبس، و آن منع بود از مخالطت با اهل مدینه؛ و دوم قید صرفات بدنی؛ و   یآن منع بود از ت

 )سبب  مؤدیدو.به افراط بود و یک. ؛اواگر شر  » و همان(.«)و آن منع بود از دخول در تمدن :تبعید(بلد: )

ساد نوع، حکما خالف کرده ب. افنا والف. ؛به (و منجر  و اظهریک. ؛بود یا نه جایزاند دران که قتل او اف

بان، یا ز پایاو بود مانند دست یا  شرارتیهای ایشان آنست که بر قطع عضوی از اعضای او که آلت أر

بر قتل البته تجاسر نشاید، چه تخریب بنائی که حق،    ودو. ،یا ابطال حسی از حواس او، اقدام باید نمود 

جبران میسر نشود   ب.اصالح و  الف. ؛وجهی که کرده باشد بر  اظهارعزو عال، چندین آثار حکمت دران 

که گفتیم مشروط   ()بر طرف سازی شر و آسیب زدایی   ازاالت این» در عین حال .همان(«)از عقل بعید بود

ید قب.حبس و الف. ؛بود جز قوتاگر شر در او به » اما همان(.«)باشد بدان که شر ازو بالفعل حاصل آید

ساند   شاید که بدو ر ست قاعده کلی در این باب » اماهمان(. «)هیچ مکروه دیگر ن صلحت   آن که نظر در م

صد ثانی     صلحت خاص او به ق صد اول، و در م ضوی   طبیب» مانند همان(.«)عموم کنند به ق که عالج ع

از وجود آن عضو که فاسد  کهمعین بحسب مصلحت مزاج همه اعضا کند در نظر اول، و اگر چنان بیند 

ضو اقدام         شد بر قطع آن ع ضا حادث خواهد  ساد مزاج اع شد ف  ر اینگتفات ننماید. و او بدو ال کندبا

)حاکم و کلِنظر مَ» همان(. با این قیاس«)دارندخلل متوقع نبود غایت همت بر اصییالح حال او مقصییور 

ست(    سیا شد     دولت و  شخص هم بر این منوال با صالح هر  صحلت و   .همان(«)در ا اولیت و اولویت با م

عدالت عمومی است. در عین حال حقوق و عدالت خصوصی نیز اصالت دارند. اما در گستره این مصلحت        

 و عدالت عمومی میباشد. این عدالت عمومی، مدنی و سیاسی فرابخشی است.

 )در مشترکات مدنی( مدنی تساویسیاست سوم.

(Political Equality) 

 غرر حکم(«)ةالعدل نظام اإلمر»

(. در گفتمان 588تساوی: برابری در مقدار و تشابه در کیفیت را همی میتواند در بر گیرد)فرهنگ فلسفی، ص

صیر:   ش در معدلت آن ب سیم شرط  »عدالت مدنی خواجه ن صناف و تعدیل ا   د که چون از نظر در تکافی ا

سب(  سویت    )تنا شود  شترک نگاه دارد و      میانمراتب فارغ  سمت خیرات م شان در ق ستحقاق الف.ای و  ا

ستعداد را نیز دران اعتبار  ب. شان؛   همان(.«)کندا شترک »در تعبیر ای  اموال.2سالمت بود و  .1 :خیرات م

ــایش بدنی مقتضــی از خانه، لوازم زندگی و حتی مَرکب و امروزه   ــب و رفاه یا آس ــتغال و درآمد متناس )اش

آنچه بدان .4و  )حرمت و اعتبار مدنی؛ اجتماعی و ســیاســی( کرامات.3 و ارتباطی(وســایل حمل و نقل و 

با یکدیگر  )دوستی(  مودت.3و  )آرامش( سکون .2امن بود و .1: عامهخیرات  » همان(. به تعبیر وی؛«)ماند
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ــب(  عفاف.5عدل و .4و  ــادی متناس و  )پیمانداری( وفا.7 و )نرمخویی و مدارا( لطف.6 و )زندگی اقتص

)سهمی،   قسطی  )مشترک(  این خیرات ازچه هر شخصی را   » (. در اینصورت؛ 311همان؛ ص«)امثال آن.8

اق یکی تعلل از احق .همان(«)نقصان بران اقتضای جور کند  ب.زیادت و الف. ؛باشد که  (بهره ای و نصیبی 

ست.          سازواری ا شد. تعدی به حدود و حقوق دیگران بوده و نا ستی میبا ستی و کا س عبیر به ت حقوق بوده و 

شد. به تعبیر حکیم  «ظلما و جورا: »قرآنی سی می با ستی و کژی : »فردو ست       « کا سیا صورت  ست. در این ا

سعه                    ست تغلب تو سیا شد.  سی می با سیا سف  شی از تفل ضاللت و ظلم نا ساحتی: ظن،  سعه تک صه تو ناق

قین و حقیقت، یتنازعی: وهم و توهم، تعدی و جور  ناشی از سوفیسم سیاسی است.  پیشرفت دو ساحتی:          

صان ج » اماواقعیت، فلســفه بمعنای فاضــلی و فرزانگی و حکمت متعادل و متعالی مدنی اســت. الف. ور نق

ــی  همان(. «)آن شییخص برباشیید  ــوص ــی و خص ــخص ــت. جور ش اما زیادت جور بود براهل ب.و » اس

ــت. جور مدنی و عمومیهمان(. )«مدینه همان؛ «)مدینهو باشیید که نقصییان هم جور باشیید بر اهل  » اس

مثال اگر دولت با سیاست سالمت برای پیشگیری از آسیب و بیماری افراد نکوشد. بر فرض یک         .(318ص

ستم بر                شد. یعنی  صی و فردی می با شخ ستم  ضمن اینکه بیعدالتی و ظلم و  سیب  شود. این آ بچه فلج 

مواهب یک  شــخص و بر فرد ســالم بوده که آســیب دیده و معلول شــده اســت. بدین ســبب که این فرد از

زندگی سالم، محروم گشته است. بلکه بیعدالتی و ظلم و ستم مدنی می باشد. چرا که جامعه و کشور از یک     

 فرد سالم، یک شهروند فعال و یک نیروی کارا؛ بهره ور و ا ثربخش بهینه محروم گردیده است. 

 مدنی حفاظت و جبران خسارتسیاست ب.

 غرر حکم(«)کمالعدل خیر الح»

نظام مدنی در گفتمان عدالت مدنی خواجه نصیر بعد از تکافی اصناف و نهادهای مدنی، تعدیل و  دولت در

تناسب مراتب نیروها و گروه های مدنی و تساوی در مشترکات مدنی، بایسته و شایسته است به حفاظت از 

نهاد، نیرو، شأن، این ها بپردازد. در صورت تعدی یا تعلل در هر یک از این شرایط سه گانه نسبت به هر 

شخص یا گروه مدنی، با گرفتن حقوق ظالمانه از متجاوز و در غیر اینصورت از ناحیه خود جبرانسازی نموده 

و معوض یا معادل آن حقوق سلب شده را احقاق نماید. این ضمانت و الزمه و حتی عنصری از عدالت مدنی 

 است.

 )سیاست عدالت تعویضی(  معوضسیاست .یک

 (2؛ 42حجرات/«)ینهما بالعدل و اقسطوافاصلحوا ب»
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 )عمومی و مشترک( خیرات  )توزیع متعادل(قسمت   ازچون »در گفتمان عدالت مدنی خواجه نصیر: دولت؛  

از این  چیزیمحافظت آن خیرات کند بر ایشیان، و آن چنان بود که نگذارد که  اصیل اول.  ؛فارغ شیود 

سی بیرون کنند بروجهی که مؤدی   ست ک ساننده(  خیرات از د ضرر    )ر ضرر او یا   (.همان«)مدینهبود به 

صل دوم  شند   » .ا ساند از آن جهت که بیرون کرده با شود عوض با او ر سوم   .«اگر بیرون  صل  خروج » .ا

 :ارادت بود چونبیدیگری هبه، یا .3قرض و .2بیع و .1 :به ارادت بود مانندیکی. ؛دست ارباب یا  ازحق 

ضب و  .1 شرای  سرقه، .2غ شد هر یکی را  سی    . همان(«)طی با سیا این نیز الزمه عدالت مدنی؛ اجتماعی و 

 است.

  همسانی(سیاست ) معادلسیاست .دو

 غرر حکم(«)العدل انصاف»

از »لف. ایا  همان(«)الجمله باید که بدل با او رسد فی»در صورت از بین رفتن عین حق مثال خودرو یکنفر،  

وجهی با او   باید که عوض بر   »کما اینکه؛    همان(. «)آن نوع تا خیرات محفوظ بماند    غیراز ب.آن نوع یا  

سد که  صل اول. ر صل دوم. را یا  مدینهنافع بود ؛ ا ضار ا ستاند بر  » چه همان(.«)غیر  آنکه حق خود باز 

سد جائر     ضرری به مدینه ر شور و حقوق     همان(.«)بودوجهی که  شد. به مدینه؛ ملت و ک جائر مدنی میبا

باید  )مجازات و جزا(عقوباتب.و  )شــدت(شییرورالف. ؛منع جور به» و.1 ومی تعدی کرده اســت.عم

عقوبت از جور الف. ؛اگر» یک. ؛چه همان(.«)بودباید که عقوبات بر مقادیر جور مقدر » و.2 همان(.«)کرد

شتر بود به مقدار،   شد بر جائر ب.بی صی و فردی        همان(.«)جور با شخ صی،  صو ست.  جور خ  ؛اگردو. ا

ــی  جور مدنیهمان(. «)باشیید بر مدینه جورب.کمتر بود الف.)عقوبت و جریمه کمتر( ــیاس ؛ اجتماعی و س

شد.     ست. تعدی و تجاوز به حقوق عمومی میبا شد که ا  چرا .همان(«)زیادت نیز هم جور بود بر مدینه» با

 است. جور  که به یک شهروند مدنی جور شده است. مثال کسی گرانفروشی کرده، ظاهرا این جور شخصی        

ست. چرا که هم جور در حد یک فرد            شد. اما این جور مدنی ا شخصی دیگر میبا شخص به  شخصی یک 

مدنی دیگر نموده و همچنین خود دامن به گرانفروشی زده و هم ممکنست دیگران را بدین سوی سوء سوق 

ست. جنبه عمومی و مدنی هم دا           صی تنها نی شخ صی، فردی و  صو ستم خ  رد. در نتیجهدهد. بنابراین یک 

شد. از طرف دیگر اگر با جریمه یا        ستم با ست باید مانع و رافع و حتی االمکان فروکاهنده این  سیا دولت و 

لغو مجوز یا زندانی کردن و یا سایر مجازات ها خواسته باشیم که او را از این ستم باز داریم، نباید بگونه ای 

قط گردد. این خود نیز ستم است. باز چه ستم بر شخص     باشد که اصل کار تعطیل گردد یا بکل از هستی سا    

ستی متناسب نوع و میزان جرم صورت گیرد. تا از        شد. بلکه مجازات بای ستم مدنی با گرانفروش بوده و چه 

افراد، گروه ها)نهادها( و کشور )ملت و دولت( ظلمی به کشور یا اشخاص افراد و گروهای مدنی )نهادهای( 
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ورها شده و بایستی از آن جلوگیری شده یا جبران گردد. نه از کشور و افراد ظلمی     دیگر کشور یا دیگر کش  

صورت وقوع،           شده و در  سته  شده و یا حین آن فروکا شته و از پیش جلوگیری  شور گ به افراد دیگری و ک

صی         شخ ستم  سبب؛   ست. حتی به همین   خالفحکما »مدنی: -جبران گردد. این هم الزمه عدالت مدنی ا

چرا جور مستقم به شخص و    همان(.«)؟!جوری بود بر مدینه یا نهب.هر جوری شخصی   الف. ؛د تاانکرده

فرد، ضمن اینکه جور شخصی و فردی بوده، جور غیر مستقیم به جامعه است. کما اینکه برعکس نیز: جور       

س » اینکهکما مســتقیم به جامعه، در عین اینکه جور مدنی بوده، جور غیر مســتقیم به فرد میباشــد.  انی که ک

شد عقوبت  شخص جور بود بر مدینه گفته  یکجور بر  :اندگفته اند به عفو آن کس که برو جور کرده با

همان(. در این میانه دولت به عنوان نماینده مردم و نمایاننده حوزه عمومی وکیل و «)سییاقط نشییود جائراز 

ست. چنانکه  سانی که گفته » مدعی مدنی ا قوبت از ع اواند به عفو بر مدینه نبود گفتهجور برو جور  :اندک

شود    ساقط  این چه بســا در شــرور مشــترک و عامه مدنی نبوده و تنها در شــرور خاصــه و  .همان(«)جائر 

ستی           سلبی مسئول عدالت مدنی بوده و بای ست. که حتی در این موارد نیز دولت بویژه در مواضع  شخصی ا

شد مثال  نظارت و ایفای نقش نماید. برای نمونه ا گر در توزیع ارث پدری میان فرزندان و وارثین اختالفی نبا

برضایت خودشان تمامی ارث را به یک نفرشان بدهند، دولت نقشی ندارد. اما اگر اختالف کردند. مثال یکی     

از آنها خواستار میزان بیش از سهم قانونی خود گردید، دولت به عنوان ضامن و ضابط قانونی، حق و وظیفه     

ته به منظور رفع اختالف و پیش گیری از تنازع، وارد شده و بر طبق قانون، حکم به توزیع ارثیه نموده و  داش 

 رفع اختالف نماید. این نیز الزمه عدالت مدنی است.  

 سه.سیاست احسان مدنی

 استحقاق(مدنی -سیاست حمایتی )احسان 

 (21؛ 16نحل/«)ان اهلل یأمر بالعدل و االحسان»

عدالتگستری مدنی از تکافی مدنی، تعدیل یا تناسب مدنی و تساوی مدنی تا تحفظ مدنی و جبرانسازی فرای 

و جزای مدنی، احسان مدنی یا سیاست های حمایتی مدنی پیش میآیند. به تعبیر خواجه نصیر: فرانهاد راهبردی 

 قوانین عدالت فارغ شود ازن چو»فرابردی دولت بمثابه نماد و نمایندگی و بلکه نمایانندگی اراده عمومی 

بزرگتر از احسان  ملکبعد از عدل هیچ فضیلت در امور » کهبه سبب این همان(.«)احسان کند با رعایا

واجب  مقدارزیادت بر ب.خیراتی که ممکن بود، الف. ؛اصل در احسان آن بود که»اما  . همان(«)نبود

 باید که مقارن»سیاست حمایتی نیز در عین حال و  همان(. همین احسان«)بقدر استحقاقج.بدیشان رسد 

بایسته بوده توأمان با کارامدی ملی، اقتدار قانونی، مردمی و موثر مدنی و مردمداری باشد.  همان(.«)بود هیبت

 از کلِو بهای مَ فرِّ»را که؛ چشایسته نبوده از روی انفعال، ضعف و ناکارامدی و عوامفریبی انجام پذیرد. 

به تعبیری نبایستی مطالبات زیاد، زاید و زیانبار را دامن زد. توقعات  (.318-2همان، صص«)هیبت باشد
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حاصل  استمالت دلها به احسانی»نامتناسب سبب نارضایتی بعدی خواهد شد. کما اینکه دلجویی و رضایت با 

بب موثر است. بدان س همان(. هیبت: یا شکوه و اقتدار قانونی، مردمی و«)آید که بعد از هیبت استعمال کنند

و  ایشان )جسارت( تجاسردو.الف.دستان و رزیب. )سرکشی( بطریک.الف. ؛هیبت موجببی احسان» که

لک به یک تن دهد ص شوند اگر همه مُیو حر طامعچون » و همان(.«)طمع گردد.2حرص و .1 :زیادتیب.

اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی این سیاست بجای افزایش رضایت عمومی که  همان(.«)از او راضی نگردد

نظام سیاسی و دولت بوده، اتفاقا برعکس خود سبب افزایش نارضایتی خواهد گردید. این ثبات و امنیت و 

 حاکمیت را تهدید میکند. این تکمله عدالت مدنی است.

 و اخالق عدالت سیاست التزام قوانین.ج

 (حکمت بنیاد )عدالت و فضیلت

 غرر حکم(«)العدلثبات الدول بإقامة سنن »

در گفتمان عدالت مدنی خواجه نصیر: عدالت قانونی حقوقی بر اساس قانون عدالت؛ مبنا، حدود و معیار 

عدالت مدنی و عدالتسنجی میباشد. قانونداری الزم بوده اما کفایت به التزام به قانون یعنی آن به قانونمنداری 

و عدالت اخالقی میباشد. عدالت به معنای برابری در  است. آنهم هم قوانین و عدالت حقیقی و هم قوانین

برابر قانون الزم بوده اما کفایت آن به قانون عدالت است. این چنین عدالتی: حقیقی و یقینی واقعی میباشد. 

عدالت در شرایط سه گانه تکافی، تناسب و تساوی، الزمه حفاظت حقوق تا سیاست حمایتی تکمیلی عدالت 

اساسی، ) قوانین التزامباید که رعیت را به »تعبیر ایشان بر این اساس و در این راستا:  مدنی می باشد. به

همان(. «)تکلیف کند )اخالق مدنی( فضیلتب.و  اساسی(مدنی و )حقوق  عدالتالف. عادی، برنامه ای(؛

بویژه اخالق این کمال عدالت است. اساس قانونی و قانمندی؛ قانونداری و قانونمداری عادالنه و عدالت و 

عدالت و عدالت اخالقی که تعالی عدالت و عدالت متعالی است. بویژه حکمت مدنی عدالت و به تعبیری 

حکمت عدالت مدنی و رعایت دین عدالت و عدالت دینی مدنی میباشد. که بنیاد هستی و ارزشی و بنیان 

بود و  قوام بدن به طبیعتیک. ؛چنانکه» چیستی و بینشی و منشی کنش و رفتار عدالت مدنی است. چرا که

همان(. به تعبیری بدن را نفس مدیریت کرده و عقل نیز «)قوام نفس به عقلسه.به نفس و  طبیعتقوام دو.

 سیاست وب.ک به لِمَالف. ؛قوامدو.ک بود و لِمَب. مدن بهالف. ؛قوام»با این قیاس؛ یک.  مدبر نفس است،

حکمت در یک. ؛چون»این صورت؛ یکی و در یک سویه در . همان(«)حکمتب.به  سیاستالف. ؛قوامسه.

توجه به کمال ب. ونظام حاصل بود سه.الف. حق مقتدا، )دیانت(ناموسدو.مدینه متعارف باشد و 

حکمت، دیانت، سیاست، حکومت)یا حاکمیت یا دولت( و کشور یا نظام مدنی و سیاسی،  .همان(«)موجود

مترتب بر همند. این چنین ترتیب و تعاملی تعادل و عدالت مدنی بوده و آنرا را ایجاب و ایجاد ساخته و حفظ 

دنی حکمت م می سازد. این نیز الزمه عدالت مدنی و بگونه ای عدالت فرابخشی است. در این ترتیبات؛ اگر
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باشد، دیانت مدنی خواهد بود. اگر این دو بودند سیاست مدنی هست. اگر این سه باشند حکومت مدنی یا 

دولت بر قرار و مقتدر و کارامد است. اگر این چهار بودند کشور و نظام مدنی متعادل بوده و در نتیجه پایدار 

 ؛ا اگرام»رت برعکس. دیگری و در سویه متعارض و پیشرو)رو به تعالی( بوده و خواهد بود. در غیر این صو

به  خذالنو چون ب.راه یابد،  )دیانت و شریعت( خذالن به ناموسدو.الف. ،حکمت مفارقت کندیک.

ت مندرس شود و رسوم مروّ.دومفتنه پدید آید و اول.زینت ملک برود و سه.الف. ؛ناموس راه یابد

این صورت: آزادی تبدیل به هرج و مرج شده و اختناق  (. در312همان، ص«)به نقمت بدل گردد نعمت.سوم

)سلطنتی استبدادی مطلقه( با ادعای منجی توده ها از آن سر میزند. استقالل تبدیل به انزوا شده از توسعه 

ماندگی و وابستگی های جدید، بعدی و پنهانی را بوجود خواهد آورد. مردمساالری تبدیل به عوام ساالری 

گرفتار واپسگرایی و وابستگی و ضعف و بلکه ذلت مدنی پیش میآید. در غیر اینصورت؛ شده و از دل آن 

سر خواهد  %22دولتمردان بر  %1مردم یا دولتساالری کمتر  %22سرمایه دار بر  %1سلطه سرمایه ساالری کمتر 

و  ب و موجدزد. اینها عدم تعادل و افراط)ستمگری( و یا تفریط)ستمپذیری( بوده آثار، عین و بلکه موج

حداقل موثر در بیعدالتی مدنی اند. به تعبیر خواجه نصیر اینها شاخصه ها و شرور مشترک یعنی عدم 

عامه:  شرور»سالمت)آسیب و بیماری جسمی و روحی و فکری(، فقر و تحقیر و همانند اینهایند. شامل: 

مسخرگی .11خیانت و .9غدر و .8عنف و .6حرص و .5جور و .4تنازع و .3اضطراب و .2خوف بود و .1

(. چه در سیاست داخلی یا خارجی است. در عرصه مدنی ملی 311همان، ص«)مانند آن.12و  غیبت.11و 

 همان(یعنی سیاست توسعه نارسای تکساحتی«)سیاست ناقص»بوده یا فرا ملی باشد. این جور مدنی ناشی از 

 دی؛ بهره وری و اثربخشی مدنی اعم ازاست. بدین ترتیب عدالت سیاسی و سیاست عدالت فرابخشی: کارام

دولتی، عمومی و خصوصی و کمال؛ رسایی و سازواری زیرساختی، ساختار و راهبردی است. عدالت سیاسی 

میان بخشی: تعادل بین توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. عدالت سیاسی کالن بخشی 

ضور و مشارکت آگاهانه و مسئوالنه عمومی همگانی و سوم میانی؛ یکی عدالت اجتماعی، دیگری بسیج، ح

اقتدار قانونی، مردمی و مؤثر و کارامدی ملی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی میباشد.  عدالت سیاسی 

زیربخشی: از قانونمندی سیاسی و مشروعیت سیاسی )شرعیت و مقبولیت( آغاز میشود. با محوریت مشارکت 

ویی( و نظارت همگانی، پیش میرود. تا امنیت و ثبات ملی، حاکمیت ملی و سیاسی  و مسئولیت )پاسخگ

وحدت ملی، فراز می رود. برامد آن: شکوفایی مدنی، سعادت مدنی)آسایش و آرامش(؛ کرامت مدنی و 

-4: فرازهای 71-4بهزیستن مدنی است. این عدالت مدنی خواجه را می توان در فصول منتزعه فارابی)صص

 بازیافت(. 62

در خاتمه این قسمت عدالت مدنی با شرایط سه گانه تکافی اصناف مدنی، تعدیل یا تناسب مراتب مدنی و 

تساوی اشخاص و افراد مدنی، حتی حفاظت عدالت مدنی و حمایت مدنی تا قانونمداری مدنی، برعایت 
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تی غربی توسعه مدرنیساستحقاق و استعداد )استیهال: اهلیت مدنی( بر میگردد. دو گفتمان و الگوی تساوی و 

و عدالت و پیشرفت اسالمی ایرانی در جهان معاصر را گذرا اشارت میکنیم. مدرنیسم در دو شاخصه بظاهر 

کاپیتالیستی یا سرمایه ساالری و دولت حداقلی دارد. دیگری گرایش  -متعارض؛ یکی گرایش لیبرالیستی 

یبرالیسم  حداکثر گرایی دولت دارد. نظریه و نظام لکمونیستی تا مارکسیستی یا دولتساالری و  -سوسیالیستی 

بر آزادی تأکید میکند. نظریه و نظام سوسیالیستی  بر تساوی پافشاری مینماید. هر دو با شالوده ها و حتی 

.اگوئیسم تا 6.سکوالریسم، 5.دوآلیسم،  4.اومانیسم، 3.نچرالیسم، 2.ماتریالیسم، 1شاخصه های یکسان از؛ 

میباشند. یکی بر اصالت فرد اتکال نموده است. دیگری بر اصالت جامعه اتکال دارد. در همگی .راسیونالیسم 7

این موارد فرای استعداد ذاتی، استحقاق کارایی نیروها و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی نهادی حاصله از 

رمایه ساالری آموزش نظری و پرورش عملی و سازماندهی و تالش، مبنای سنجش و مالک ارزیابی است. س

لیبرالیستی: با تأکید بر آزادی مدنی، بویژه آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و حتی آزادی فرهنگی، آنرا در 

حقیقت عدالت میداند. عدالت منفی و سلبی یعنی برداشتن موانع پیشرفت مدنی است. دولتساالری 

اد قیقت آنرا آزادی مثبت یعنی ایجسوسیالیستی: با تأکید بر عدالت در حد تساوی عمدتا اقتصادی، در ح

شرایط و توانمندسازی مدنی میداند. عدالت در گفتمان اسالمی ایرانی بترتیبی که خواجه نصیر مطرح میسازند: 

هر دو و هم رفع موانع یعنی آزادی منفی و هم ایجاد شرایط یعنی آزادی مثبت و همان عدالت میباشد. به 

سختی و زنجیرها را از آنها »(؛ 157؛ 7اعراف/«)االغالل التی کانت علیهمیضع عنهم اصرهم و »تعبیر قرآنی: 

در همین راستا سرمایه دارای مولد ارزش افزوده را سرمایه و سرمایه دار دانسته آن را دارای «. بر میدارد

مایه راستحقاق میداند. سوسیالیسم کار و کارگر مولد ارزش افزوده دانسته آن را دارای استحقاق میداند. س

دارای مدعی است اگر سرمایه و سرمایه دار نباشد عوامل کار از زمین، موالد اولیه، ساختمان، ماشین آالت و 

حتی مزد کارگر فراهم نمی شود. سوسیالیسم مدعی بوده اگر کارگر نباشد، با وجود همه این عوامل، کاری 

آزمایشی مدعی میشود اگر  مثال دو سنگ انجام نشده و کاالیی تولید نمی شود. ابن خلدون در یک نمونه 

قیراطی که امروزه هر کدام حداقل یک میلیون دالر قیمت داشته باشد را در اختیار دو  111قیمتی برلیان خام 

نفر برای پردازش قرار دهیم. هر دو یک ماه روی آن کار کنند. یکی پیکره انسان، پرنده یا گل زیبایی از آن 

ی در لحظات آخر، بزند و سنگ شگست شده و به چندین قطعه کوچک تبدیل شود. تراشیده باشد. اما دیگر

میران سرمایه برای ماده اولیه، ابزار و سایر ملزومات در هر دو یک میزان است. زمان کار و میزان کار انجام 

ینکه ا شده نیز همسان میباشد. اما اولی که موفق به پردازش آن شده سبب افزایش ارزش گردیده است. حال

دومی نه تنها ارزش افزواده ایجاد نکرده بلکه قیمت جمع قطعات بسبب اینکه تیکه شده و کوچک گردیده 

اند، کاهشی هم می یابد. بنابراین ارزش افزوده نه ناشی از سرمایه و مواد اولیه بوده و نه ناشی از میزان کار و 

ست. فن نیز کاربست فکر در عمل و در عین است. انرژی مصرفی کارگر میباشد. بلکه ناشی از فن جواهرکار ا
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(؛ سعی یعنی تالش تدبیرمند را منبع 32؛ 53نجم/«)لیس لالنسان اال ما سعی»شاید به همین سبب در قرآنی؛ 

 و مبنای ارزش و ارزش افزوده تعبیر ساخته است. 

زه این درست بوده و انگیبر همین اساس؛ الف.سرمایه دارای: معتقد به کارانه فردی، شخصی و خصوصی اند. 

ایجاد میکند. اما اشکال آن این بوده که کارانه از صفر تا صد است. الزمه اینرا آزادی)منفی( دانسته و این را 

عین عدالت میداند. تساوی در فقدان موانع است. در نقادی سوسیالیست ها؛ اینچنین آزادی رقابت میان 

فر سوار بر خودروی مسابقه پر قدرت و پر سرعت آخرین سیستم طرفهای نامتساوی همانند مسابقه میان یکن

با یکنفر افلیج زمینگیر بوده که حتی ویلچری هم نداشته باشد. نتیجه از اول مشخص است. این در اصل 

مسابقه نیست. این تبعیض آمیزی شکاف انگیز می باشد. که هست. این نقد وارد است. ولی دقیق و کامل 

یالیست ها مدعی عدالت بمثابه تساوی همگانی اند. آنهم تساوی از صفر تا صد نیست. ب.بر عکس سوس

میباشد. در نگاه سوسیالیستها، حال که نمی توانیم همه را سالم و بصورت متساوی توانمندسازی کرده و بنز 

سوار کنیم، پس اگر سالم را فلج نکرده، حداقل جلوی حرکت و شتاب و سرعت آنرا بگیریم. تا تساوی 

رعایت گردد. عدالت را تساوی میدانند. بنوعی آزادی مثبت ولی نارسا، ناتمام و ناقص تکساحتی مادی 

اقتصادی میباشد. ایجاد شرایط متساوی مورد نظرشان است. منتقدین سوسیالیستی و کاپیتالیستی اینها مدعیند: 

ق و ند. ولو درست میگویند. اما دقیاین توزیع فقر میباشد. ضد انگیزه ایجاد میکند. اینها نیر غلط نمی گوی

کامل نمی گویند. حق این بوده که هم انگیزه )رقابت( و کارانه نسبی و هم تساوی نسبی و توانمندسازی، در 

این دو مدل مدرنیسم، درست بوده و الزمند. اما نه هر یک از صفر تا صد باشند. بلکه با هم و بصورت ترکیبی 

مدرنیستی میان آزادی و عدالت و حوزه خصوصی و عمومی و پیشا آن و  می تواند باشد. راه سومی های

بمثابه پایه آن یا و در یک سویه اصالت جزء و فردگرایی و یا اصالت کل و جامعه گرایی در سویه متعارض 

و برای برونرفت از چاله و بلکه چاه ویل سرمایه ساالری و سوسیالیسم و اشکال تکساحتی و تنازعی ذاتی و 

نزادی مشکل آفرین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی الینحل، دغدغه تعدیل یا میانه روی و جمع بین درو

متعارضین یافته اند. در جریان سوسیالیستی افرادی بسان گادامر و هابرماس، با قرار دادن حوزه خصوصی در 

عدیل جامعه عی بدنبال تکنار حوزه عمومی که عرصه عدالت بوده، و سعی در لیبرالیسته کردن سوسیالیسم، بنو

گرایی و جمع بین عدالت و آزادی برآمده اند. ب.در جریانات لیبرالیستی افرادی بسان روالز و والرز در نظریه 

، با پذیرفتن حوزه عمومی در کنار حوزه خصوصی که عرصه آزادی بوده، و «عدالت بمثابه انصاف»و کتاب 

د. دنبال تعدیل فردگرایی و جمع بین آزادی و عدالت بر آمده انسعی در سوسیالیسته کردن لیبرالیسم، بنوعی ب

اما هر دو جریان با توجه به مبانی اصالت فردی و اصالت جامعه و احیانا عدول از آنها بجای میان روی، بگونه 

فتمان گای کما بیش دچار التقاط گردیده اند. در نتیجه قادر به ارایه راه سوم متعادل نمی باشند. آنگونه که در 

و الگوی اسالمی ایرانی فارابی و خواجه نصیر بترتیب پیشا گفته شاهد آنیم. همانگونه که در گفتمان عدالت 

مدنی اینان مالحظه میشود: تساوی و توانمندسازی در مشترکات و به تعبیر خواجه در خیرات عامه و انگیزه 



222 

 

یباشد. این استعداد و استحقاق تساوی منابع )رقابت( و کاران فرای خیرات مشترک عامه و در خیرات خاصه م

مشترک عمومی و انگیزه و کارانه خصوصی مدنی در همه بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جریان 

دارد. این راهبرد عدالت مدنی بصورت روزامد و کارامد: پیشرفت مدنی را تا مرز تمدنسازی نوین اسالم 

 ایرانی می تواند پشتیبانی نماید.   

 دوستی مدنیسیاست .د

 مدنی(و پیوستگی یا یگانگی همبستگی ، همانگی، همکاری تا )همگرایی

 غرر حکم(«)العدل انصاف»

در پایان: دوستی مدنی است که حتی بر عدالت مدنی برتری دارد. روح مدنی است. چسبندگی مدنی میباشد. 

حتی  همدردی، همفکری و همدلی وپیوستگی مدنی است. جان مدنی می باشد. بنمایه آن است. ناشی از 

اجزاء المدینه و مراتب اجزائها یأتلف بعضها مع »چنانکه به تعبیری فارابی:  )هم گفتمانی( میباشد.همزبانی

محبت »(؛ 71فصول منتزعه، ص«)بعض و ترتبط بالمحبه و تتماسک و تبق محفوظه بالعدل و افاعیل العدل

یم کار و )تقس باشد. عدالت مسبب هماهنگی و همکاریسبب همگرایی، پیوستگی و همبستگی مدنی می

اخالق ر د خواجه نصیربترتیبی که «. مدنی است (کاالیی، کار و خدمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تبادل

 که ارتباط اجتماعات بدان صورت )بر عدالت(فضیلت محبت ».قسم سیم.سیاست مدن.فصل دوم. ناصری

(. همانگونه که ما خانواده هایمان را با 258-72اند)اخالق ناصری، صصبدان پرداخته « بندد  اقسام آن

 دممرچون »محبت)پدر و مادر و فرزندان به هم( فرای عدالت و قانون اداره میکنیم. چنانکه به تصریح وی: 

تدعی مس ضرورتبه یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هر یک به نزدیک اشخاص دیگر است از نوع او، و 

ألیفی آند، پس احتیاج به ت دادهتواند رسید چنانچه شرح چه هیچ شخص به انفراد به کمال نمی استعانت،

ضروری باشد؛ و چون ایشان را  گرداندکه همه اشخاص را در معاونت به منزلت اعضای یک شخص 

اخالق «)بودت ف و محبف باشند؛ و اشتیاق به تألُّتألُّ آناند پس بالطبع مشتاق بالطبع متوجه کمال آفریده

ر عدالت. محبت ب تفضیلایم به ش از این اشارتی کردهیما پ»(. کما اینکه به تاکید ایشان: 258ناصری، ص

مقتضی اتحادیست صناعی، و محبت مقتضی اتحادی طبیعی، و  عدالتو علت در آن معنی آنست که  

(. همینطور 252همان، ص«)طبیعی مانند قسری باشد. و صناعت مقتدی بودبه طبیعت باصناعی به نسبت 

 قدانفشد که احتیاج به عدالت که اکمل فضایل آنست در باب محافظت نظام نوع از جهت  معلوم پس»

از روی  . ونیفتادیمحبت است، چه اگر محبت میان اشخاص حاصل بودی به انصاف و انتصاف احتیاج 

یف صاحب خود مناصفه کند، و تنص با [را]لغت خود انصاف مشتق از نصف بود یعنی منصف متنازع فیه 
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تکثر باشد و محبت از اسباب اتحاد، پس بدین وجوه فضیلت محبت بر عدالت معلوم  لواحقاز 

همان(. چیزی که امروزه پیشا و بیشا عدالت مدنی در پیشرفت مدنی بدان نیاز است. عدالت بدون محبت: «)شد

دالت، ع؛ ی است. بدین ترتیب: در این صورتقفس طالیین می باشد. محبت بدون عدالت: احساس انفعال

چنانکه در غرر حکم از امام سیاست عدالت )امام علی ع( آمده  سبب زایایی، پایایی و پویایی مدنی است.

خداوند عدالت را »؛ «الْآثامِ وَ تَسْنِیهً لِلْاِسْالمِ جَعَلَ اهللُ الْعَدْلَ قِواماً لِلْاَنامِ وَ تَنْزیهاً مِنَ الْمَظالِمِ وَ» است: اول.

بِالْعَدلِ » دوم.«. اسالم قرار داده است اداری به تعالیاز ستم و گناهان و و بازداریمردم و  پایداریبرای 

ایداری پ» ؛همان(«)ثُباتُ الدُِّوَلِ بِاقامَهِ سُنَنِ العَدلِ» سوم. «.دپذیرناصالح می ت، مردملابا عد»؛ «تَصْلَحُ الرَّعِیَّهُ

ها با عدالت برکت» ؛همان(«)بِالْعَدْلِ تَتَضاعَفُ الْبَرَکاتُ»چهارم. «. های عادالنه استبرپایی سنتها با دولت

 ؛ان(هم«)ما عُمّرت البلدان بمثل العدل»سبب ارزش افزوده مدنی میباشد. در نهایت.پنجم. «. یابدفزونی می

نای توأمانی پیشرفت و عدالت، الزم این همان مع«. شودشهرها به هیچ چیز همانند دادگری آباد نمی»

ملزومی، مکملی و هم افزایی این دو میباشد. چنانکه اگر یک هواپیما تعادل نداشته یا در پرواز تعادلش را از 

دست بدهد پیش نرفته، سقوط کرده و از سیر سفر باز می ماند. در صورت تعادل، پیش میرود. هر چیزی 

 همین سانست.

ل فرابخشی )میانه افراط و تفریط( مدنی، دو.تعادل میان بخشی )تعادل میان توسعه عدالت مدنی: یک.اعتدا

اقتصادی و تعالی فرهنگی( مدنی و سه.تعدیل کالن بخشی و کالن بخشهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

مدنی می باشد. اعم از؛ الف.تکافی نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مکمل مدنی، ب.تناسب نیروها و 

قشار مدنی و ج.یک.تساوی افراد و طبقات مدنی در برخورداری منابع عمومی و دو.کارانه)تدبیر و تالش ا

 عدالتف.؛ الپیشرفت مدنی میباشد. حاصل هم آمدهفرایک.عدالت مدنی پنجم.مازاد( زیربخشی مدنی میباشد. 

وسعه و ت توأمانمدنی است. ب.ت عدالاقتصادی و تأمین آسایش بدنی، بمثابه سبب مادی، مقدماتی و ابزاری 

تعادل سیاسی و کارامدسازی ملی، بمثابه سبب صوری ساختار راهبردی تحصیل سعادت مدنی میباشد. ج.در 

فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی تا همان کرامت انسانی و عدالت جهت توسعه و تعالی 

یبی که ت مدنی اند. بترتعدالینها بخشهای سه گانه ت مدنی میباشد. اعدالاست. بمثابه سبب فاعلی و غایی 

و  سیاسیتعادل بخش سیاسی:  عدالت. ؛ الزم و ملرومند. مکمل همند. هم افزایند. این سهاشارت گردید

عدالت وب میشود. سحزادی و مردمساالری دینی بوده و ماست. استقالل، آعدالت مدنی کارامدی ملی 

 :فراگیر و جامع عدالتمدنی  و.عدالتد کارامدی و عزت ملی میباشد. اجتماعی، مشارکت مردمی و اقتدار،

 عدالتا ت خانوادگی و گروهی مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمعیفردی خصوصی و مدنی، سعادت 
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ت فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی، بین مللی تا جهانی عدال. عمومی  مدنی استاجتماعی 

مدنی  ت در گستره هایعدالتند. و قلمروهای آنها میباشند. به تعبیری عدالهای سه گانه  . اینها گسترهمیباشد

بر اساس اصالت فاعلی و مادی فرد و اصالت صوری  اند. اینها به هم پیوسته اند. همبسته اند. یک بسته اند.

صوصی و حتی و غایی جامعه که در مبحث مبانی جامعه شناختی مالحظه گردید، عدالت فردی در حوزه خ

عدالت شخصی، فاعل و ماده یا جزء و اجزاء تشکیل دهنده یعنی سبب فاعلی و مادی عدالت جمعی و بنوبت 

خود عدالت اجتماعی تا عدالت مدنی است. بایسته بوده باشد. بر عکس نیز عدالت جمعی و بنوبت خود 

ی و غایی عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی و عدالت مدنی در حوزه عمومی، صورت و غایت یا سبب صور

عمومی(، و عدالت فردی افراد و حتی عدالت شخصی اشخاص در حوزه  -عدالت جمعی )حوزه خصوصی 

 یی، حقیقی و یقینی واقعی است. ظنی تکساحتی تفلسفعدالتاین چنین  شخصی است. شایسته بوده باشد.

مین چالش هششم.نیز نمی باشد. ضد عدالت یعنی ظلم و جور نیست. توهمی تنازعی سوفیستی  شبه عدالت

ها و پرسش ها و نیز پاسخ ها و پردازش ها بدانسان که در همین مبحث مالحظه شده و خواهد شد، در مورد 

 سایر مسایل فلسفه سیاسی بعدی نیز حسب مورد و کما بیش ساری است. بترتیبی که خواهیم دید. 

و فراهم آمده  مراتب سه گانه هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی شناسی عدالت دارا یک( بدینترتیب:

و چگونگی و چگونگی شناسی است. یا فراگیر مبادی ارزشی، مبانی بینشی و منشی و مظاهر کنشی و روشی 

یا رفتاری میباشد. مبادی حقیقی حاکمیت: ذاتی و فطریند. مبانی یقینی حاکمیت: مکتبی و شرعی اند. مظاهر 

اقعی: تجربی و عرفی اند. بدین سبب یا به سبب اینکه عدالت: ذاتی، فطری، شرعی و عرفی است. چنین و

عدالتی؛ توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی، دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی است. در نتیجه یا 

وهمی تنازعی ده و تچرا که حقیقی و یقینی واقعی میباشد. غیر و ضد توحیدی ظنی تکساحتی تفلسفی نبو

سوفیستی نامتعادل و نامتعالی متدانی نیز نیست. نظام مدنی، با مشروعیت حاکمیت امامت و والیت فقیه و با 

آزادی و  برقراری عدالت مدنی؛ زایا، پویا و پایا شده در جهت تحصیل هر چه فراتر سعادت مدنی  دست 

و زندگانی مدنی شایسته انسانی هر چه برتر نا مرز  می یازد. با کارامدی مدنی، پیشرفت مدنی،  و بهزیست

کرامت انسانی را فراهم میسازد. اعتدال: میانه روی است. تعادل: تنظیم توازن میان توسعه اقتصادی و تعالی 

فرهنگی میباشد. تعدیل: تکافی، تناسب و تساوی در آفرینش انسان بوده که بسان یک هواپیما، بدون آن سقوط 

ن پیشرفت و صعود مینماید. فطرت عقلی برهانی انسانی، ضرورت و زیبایی آن را درک و تجویز میکند و با آ

مینماید. فطرت قلبی شهودی انسانی، نسبت بدان گرایش داشته یا می یابد. اما اجمالی است. شریعت، بمثابه 

یشرفت و عدالت طرح هادی، نقشه راه و راهبرد راهبری،  حدود کلی و حتی حسب مورد احکام تفصیلی  پ

را تبیین و ترسیم می نماید. انسان با اختیار؛ اراده و تدبیر و تالش فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی 
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و فرهنگی خود، بکمک شعور یا هوش ابزاری خویش با  شیوه تجربه و عرف، شاخصه های عینی و 

  و تحقق میبخشد. سازکارهای عملی آن را روشن ساخته و ارایه داده و ترسیم، ترویج

عدالت سبب پایایی و حتی پویایی و بلکه زایایی نظام مدنی است. همگان عدالت را ضروری و حتی زیبا (دو

دانسته و میخواهند. به تعبیری بایستگی و شایستگی عدالت میدانند. این هستی و حقیقت عدالت میباشد. اما 

نی آنرا هم میدانند؟ یقیننا خیر! مگر ظنی تکساحتی میدانند عدالت چیست؟ یعنی ماهیت، حدود و احکام یقی

بوده یا توهمی تنازعی باشد. چالش اینجا میباشد. اینجا بوده که بشریعت نیاز است. بدین سبب بدان تن 

میدهند؟ اینجاست که به امامت و نیابت بمثابه راهنمای راهبردی نیاز میباشد. یا عدالت چگونه تحقق میبابد؟ 

عدالت مدنی فراگیر عدالت اجتماعی و .2امامت و نیابت بمثابه راهبری راهبردی نیاز میباشد. اینجاست که به 

؛ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. به تعبیری هم آمده عدالتافر یکی(عدالت مدنیاول.سیاسی است. 

حاصل عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی است. اینها بخش های سه گانه عدالت مدنی 

میباشد. یا عدالت در بخش های سه گانه مدنی اند. این سه؛ همبسته اند. بهم پیوسته اند. یک بسته اند. 

دالت؛ فردی خصوصی و مدنی، جمعی)خانوادگی و گروهی اقتصادی، فراگیر و جامع ع عدالت مدنیدیگری(

سیاسی و فرهنگی مدنی( و اجتماعی عمومی مدنی است. از ملی و فراملی منطقه ای تا امتی، بین مللی و 

جهانی میباشد. فراگیر گستره های عدالت اجتماعی بوده یا عدالت اجتماعی گستره های سه گانه اند. الزم و 

چالش بعدی نظریه و نظام اینهاست. اینجاست که نیاز به نظریه و نظام دوم.مل همند. هم افزایند. ملزومند. مک

زاری عدالت اقتصادی، سبب مادی، ابیکی(الف.مدنی امامت و نیابت والیت فقیه پیش میآید. در این گفتمان؛ 

 رت و سبب صوریعدالت سیاسی: صوب.و مقدماتی عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی و عدالت مدنی است. 

عدالت فرهنگی، فاعل و ج.ساختاری راهبردی عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت مدنی میباشد. 

ش چالسبب فاعلی و همچنین غایت و سبب غایی عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت مدنی است. 

 نی؛ی، جمعی  اجتماعی مدعدالت فرد گستره هایدیگری(پرسش خیز در این زمینه بدینسان مرتفع میگردد. 

مبانی جامعه مبحث عدالتند. همان رابطه  نسبت فرد و جامعه که در مدنی عموم و خصوص مطلق سه گانه 

شناختی سیاسی)اصالت فرد و جامعه(مالحظه کردیم، در مورد عدالت فردی، جمعی)خانوادگی و گروهی(و 

ت فردی سبب فاعلی و مادی عدالت جمعی و بنوب عدالتبدین ترتیب: از سویی اجتماعی نیز بر قرار میباشد. 

عدالت اجتماعی؛ سبب صوری و غایی از سوی دیگر خود عدالت اجتماعی است. کما اینکه برعکس نیز 

این .2پرسش چالش انگیز بدین ترتیب رفع میشود.  عمومی عدالت جمعی و بنوبت خود عدالت فردی است.

اشد. به تعبیری عدالت توحیدی بوده و بشمار میآید. دو چنین رویکردی عدالت علمی حکمی توحیدی میب

ساحتی مادی و معنوی است. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. راهبرد متعادل و متعالی است. شبه عدالت 

ظنی غیر توحیدی نمی باشد. عدالت تکساحتی با مشقت خالء معنوی نیست. تفلسفی سیاسی نمی باشد. 
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ه ستم پذیری نیز نیست. ضد توحیدی نمی باشد. تنازعی نمی باشد. سوفیستی عدالت توهمی؛ نه ستمگری و ن

 سیاسی نیست. عدالت متدانی نیز نمی باشد. 

ی م سیاسی  وعدالت مدنی: عدالت اجتماعی است.  عدالت مدنی : عین یا بخشی ازعدالت سیاسی (سه

توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی  است.عدالت فرهنگی  و عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی  باشد.

: عدالت و آزادی )مدنی؛ آزادی خواهیم دیدمسأله انکه بعدا در نهمچفرهنگی؛ معنوی و اخالقی می باشد. 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فردی، جمعی و اجتماعی(، برخالف گفتمانی که تعارض میان اینها قائل بوده، 

افزایند. همانگونه که عدالت: میانه افرطرگری و ستم گرایی از سویی الزم و ملزوم همند. مکمل همند. هم 

بوده و ستم پذیری تفریطی از دیگر سو است. آزادی: میانه: اختناق )استبداد و سلطه مطلقه(، و مانند این 

ا از هناهنجاری از سویی بوده و قانونشکنی، بی بندباری، هرج و مرج )آنارشی(، یَلِگی، و همانند این ناهنجاری

سوی دیگر می باشد. در این صورت: مراد آزادی حدودمند است. آزادی متعادل می باشد. عدالت: حدود 

 متعادل آزادی بوده و آزادی متعادل است. آزادی در حدود متعادل و تعادل مدنی و در جهت آن می باشد. 

 

             نمودار(

 رعایت و احقاق حقوق و حدود مدنی 

  

 متعادلآزادی   

  آزادی  حدودمند     

  

  حد آزادی       حدد آزادی                                          

 تعلل در احقاق حقوق و حدود مدنی     تعدی به حدود و حقوق مدنی

 تفریط-         افراط-

 فرد، جماعت، جامعه مدنی                                     

 

باشد. حق: اعمال اراده افراد و گروه های مدنی در تعیین سرنوشت ملی و تحصیل سعادت اصالت با حق می 

حقیقی و یقینی واقعی فردی و مدنی خویش است. آزادی: برداشتن و فقدان موانع اعمال اراده می باشد. 

دل و عدالت عدالت: ایجاد و وجود عوامل و شرایط اعمال اراده می باشد. عدل مدنی نیز اعم از اعتدال، تعا

مدنی فراهم آمده تکافی، تناسب و تساوی همراه کارانه و فراگیر حفظ حقوق و احسان یعنی سیاست های 

 حمایتی و قانونمداری است.

 برامد
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 «عدالت سیاسی کالنبخشی»

 غرر حکم(«)عدل السلطان حیاة الرعیة و صالح البریة»

 الف.جمع بندی

 تعدیل زیربخشی مدنی

والیت ا ت جایگاه نقش گفتمان عدالت وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  به مباحث مسایل سیاسی

؟ یچیستی چگونگ وچرایی  بهسیاسی و مدنی ت عدال مبحث .وارد شد نظام مدنیو  نظریه، نگاه درفقیه 

ری، ت ذاتی، فطعدالمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه، نگاه در جایگاه نقش گفتمان عدالت وخاستگاه  یا

عی ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تناز حقیقی و یقینی واقعی است. عدالتشرعی و عرفی میباشد. منظور 

و د عدالت فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است. ضد واقعی نیست. عدالت

است. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. ارزشی، بینشی و منشی درونی و کنشی و  معنویو  مادیساحتی 

ت دالع رفتاری بیرونی است. به تعابیری: توحیدی، الهی، متعادل، متعالی، و بسان اینها بوده و محسوب میگردد.

ب دینی مراد مکتمورد پذیرش عمومی است. یقینی  تفصیلی مکتب )شریعت( مدنیاحکام با و کلی حدود در 

اعتدال فرابخشی، تعادل میانبخشی، تعدیل بخشی اعم از تکافی، تناسب و تساوی مدنی توحیدی میباشد. 

  است.مدنی زیربخشی 

 ب.نتیجه

 سیاست عدالت مدنی: سیاست اعتدال، تعادل و تعدیل مدنی

ه که سبب بشری بودعدالت طبیعی تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :سیاسیو  مدنی عدالت

 کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند

 ج.راهبرد جدید

 سیاست تعدیل مدنی

: یک.از سویی بر بنیان خداگرایی تا جامعه گرایی مدنی است. دو.الف.فراگیر مباحث مسایل فلسفه سیاسیاول.

جرید و تعلیل ب.تت سیاسی تا والیت فقیه مدنی است. بیک اعتبار از عدال نی میباشد.دپیشرفت ماهم مسایل 

ت یرساخزنظری و نیز تجویز و تبیین عملی عدالت سیاسی تا والیت فقیه سیاسی میباشند. سه.از دیگر سوی 
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سیاست عدالت مدنی تا سیاست والیت فقیه میباشد. در؛ یکی.چالش کارامدسازی و ارتقای هر چه فراتر 

کارامدی مدنی است. دیگری.راهبرد الگوسازی سیاست پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنی میباشد. 

، تره های فردیدر گسسوم.چشم انداز خودشکوفایی و تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی است. 

 معطوف به میباشد. فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی، بین مللی تا جهانیجمعی و اجتماعی 

یک.از سویی بر بنیان خداگرایی تا جامعه گرایی مدنی  سیاسی:و  عدالت مدنیدوم.تمدنسازی نوین است. 

 ی میباشد.میباشند. سه.از دیگر سویاست. دو.موجد زایش، پویش و بویژه پایش نظام مدنی و پیشرفت مدن

 ت سعادت مدنی تا والیت فقیه سیاسی میباشد.زیرساخ

 یرسدهای پرسش و پاسخ دانشجویی:  آزمایی خود

یاسی س زیربخشی وتعدیل بخشی و فرهنگی  وتعادل میان بخشی اقتصادی  ،مدنی اعتدال فرابخشی.1

 چه )و چگونه( است؟

 چه )و چگونه( میباشد؟ مدنیت و رابطه و نسبت عدالت.2

 چه )و چگونه( است؟ سیاسی و مدنی؛ اجتماعیعدالت .3
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 مسئله سوم 

 «سیاست» و «سعادت»

 «سعادت سیاسی»

(Political Happiness) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده 

 (118؛ 11هود/«)مجذوذاما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ... عطاء غیر »

 سعادت مدنی

 عادت مدنیسیا  سعادت سیاسیدر این مبحث سعادت و سیاست و رابطه و نسبت و آمیزه ایندو یعنی مسئله 

مطرح میشود. منظور سعادت عملی و عینی عرفی است. سعادت حقیقی و یقینی  واقعی مدنی میباشد. ظنی 

تکساحتی تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نیست. سعادت: ذاتی، فطری، شرعی و غرفی است. 

ت. ذاتی اس سعادتنگری نظری و سعادتگرایی عملی واقعی عرفی میباشد. الف.حق و حقیقت نگری و گرایی

بوده یعنی تکوینی میباشد. سرشتساز بوده و سرنوشتساز انسان محسوب میگردد. دارای مبادی حقیقی فطری  

است. جبلی بوده و سرشتی انسانی میباشد. نگرش عقلی برهانی بوده و گرایش قلبی شهودی است. ب.با 

ویژه با احکام تفصیلی شرعی میباشد. بماهیت و مبنا یا مبانی ماهوی یقینی میباشد. در حدود کلی شریعت و 

شریعت مورد پذیرش عمومی است. بخصوص شریعت یقینی میباشد. ج.بعد از مرحله تبیین علمی و فلسفی، 

تا مراحل ترسیم فنی، ترویج عمومی و تحقق عینی پیش میرود. کارگذاری سعادت میباشد. باصطالح 

ی همگانی، اعتدال ملی و کارامدی و آرامش روحانی سعادتمندی بوده و میتواند خوانده شود. آسایش بدن

مدنی می باشد. از لذت بدنی تا بهجت روحانی است. سعادت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. اینها 
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غایی هم و -بخشهای سه گانه  الزم و ملروم، مکمل و هم افزایند. بترتیب سبب مادی، صوری و فاعلی

جتماعی میباشد. اینها گستره های سه گانه همبسته، پیوسته و یک سعادت مدنیند. سعادت فردی، جمعی و ا

مادی و سبب صوری و غایی همند. بمنظور وجود و ایجاد امکان و توان شکل -بسته اند. بنوبت سبب فاعلی

گیری و اعمال اختیار حدودمند مدنی خویش میباشد. در تعیین اعم از؛ ترسیم و تحقق پیشرفت و غایت مدنی 

تن میباشد. منظور حقیقت و ماهیت واقعیت سعادت عملی و عینی سیاسی است. هستی شناسی یقینی خویش

است.  سیاست سعادت مدنیو چیستی چگونگی سعادت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی میباشد. مراد 

الف.سیاستگذاری سعادت بوده و به تعبیری سعادتگذاری میباشد. ب.سیاستمداری سعادت و به تعبیری 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا محور اصلیبدین سبب یک.وده و محسوب میگردد. سعادتمداری ب

بدین و.دچرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی سعادت سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

ی .در سایر مسایل سیاس1میباشد.  : خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان سعادت مدنیمحورهای فرعیمناسبت 

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی 2است. از عدالت مدنی تا والیت فقیه مدنی میباشد. 

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی 3پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

یی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفا

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است. 4تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 پیش درامد
 اجتماعی و سیاسی سعادت

 (27؛ 16نحل/«)من عمل صالحا من ذکرا و انثی و هو مؤمن فلنجیینه حیاه طیبه»

: مسایل فلسفه سیاسی؛ مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  مبحثمحور و موضوع  ،مسئله، عنوانیک(

« یاستسو  تسعاد»: چرایی و چیستی )چگونگی( رابطه و نسبت متقابل مسئله.2است. «تسعاد»مسئله دوم.

ت دسعا»میباشد. حتی « ت سیاسیسعاد»: آمیزه این دو پدیده، مفهوم و واژگان است. منظور هدف میباشد.

 تسعاد واجتماعی  سعادتمیباشد. به تعبیری  سیاسی وت اجتماعی سعاد مرادمورد نظر است. «مدنی

می باشد. فراهم آمده خیرات توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی میباشد. بعبارتی؛  سیاسی

الف.توسعه اقتصادی و تآمین آسایش بدنی، توأمان ب.توسعه و تعادل سیاسی و کارامدنی ملی در جهت 

: تبیین موضوع.3تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین ارامی مدنی تا کرامت انسانی است.  ج.توسعه و
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بمنظور ترسیم، ترویج و تحقق آن است. غرض و هدف از آن: سیر و نیل به سعادت سیاسی  تسعادسیاست 

هستی  هانبوده و به اصطالح تحصیل سعادت مدنی می باشد. همان گونه که در مبحث مبانی غایت شناسی ج

است. به تعبیری سعادت مدنی: غایت  سعادت اجتماعی و سیاسی: غایت مدنیو سیاست مطرح شد، 

اجتماعی و سیاسی میباشد. از جمله غایت جامعه مدنی، نظام مدنی و سیاست مدنی: سعادت مدنی است. 

و تعالی جامعه، غرض و هدف از آن: سعادت سیاسی است. که منجر به توسعه و تعادل و در نتیجه توسعه 

نظام سیاسی، دولت و پیشرفت آنها میگردد. به تعبیری تحصیل سعادت مدنی، ناشی حصول پیشرفت اجتماعی 

و سیاسی میباشد. کمال؛ رسایی و سازواری، کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی بوده و کرامت؛ جالل و جمال 

سعادت در سیاست میباشد. سعادت سیاسی  : خاستگاه، جایگاه و نقشمحور.4انسانی در گرو این امر است. 

 است. حتی بر عکس خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست در سعادت میباشد. سیاست سعادت است.

یا ی ت سیاسسعادچه است؟ رابطه و نسبت این دو چگونه میباشد؟  سیاستو  دو(پرسش اصلی: سعادت

  چگونه؟پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چه )و چگونه( میباشد؟  ت مدنیسعاد

  میباشد.مدنی  یاچیستی سعادت سیاسی  وچرایی  مبحثسطح این سه(

(، راهبرد راهبری و 123؛  21طه/«)فمن اتبع هدای فالیضل و ال یشقی»در گفتمان اسالم )قرآن و روایت(: 

راهبری راهبردی دینی مدنی توحیدی صراط مستقیم؛ متعادل و متعالی، برترین نعمت و زیرساخت سیاست 

سعادت و آغاز بوده و تبعیت از آن نقطه عزیمت آن میباشد. عدم خوف و عدم حزن یعنی امنیت تا امان سیر 

و شادکامی است. سعادت بمعنای خوشبختی میباشد. ایمان و عمل صالح فردی و جمعی و اجتماعی محوریت 

(؛ تبعیت 113؛ 2بقره/)«فمن تبع هدای؛ ال خوف علیهم و ال هم یحزنون.»1عزیمت سیاست سعادت است. 

هدایت، موجب عدم خوف و عدم حزن میباشد. بداللت تضمنی: خوف و حزن ارکان دوگانه شقاوتند. 

ناسازواری و نارسایی بوده یا ناشی از آنهایند. که به تعبیر فردوسی در حکمت شاهنامه: کژی و کاستی اند. 

فع و نیز دفع با ایمان و عم صالح د دوران بداللت التزامی: عدم خوف و عدم حزن: ارکان دوگانه عادتند. از ر

فلهم اجرهم عند ».بدین سبب 2غیبت تا ریشه کنی آنها با عقالنیت و عدالت در دوران ظهور مهدوی میباشد. 

من باهلل و آفمن .»3(؛ خوف دفع و حزن رفع میگردد. 62؛ 2بقره/«)ربهم و ال خوف علیهم و ال هم یحزنون

(، دیگر ناامنی و اندوهی نمی 62؛ 5مائده/«)فالخوف علیهم و ال هم یحزنونبالیوم اآلخره و عمل صالحا 

ماند. ناامنی عاضی برونی ناشی از سیاست های تنازعی ناسازوار )کژی( و حزن دورنی و درونزای ناشی از 

من و اصالح فالخوف علیهم و ال هم آفمن .»5سیاست های تکساحتی نارسا )کاستی( است. 
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فمن اتقی و اصالح فالخوف علیهم و ال هم .»6(، ناامنی و اندوه ریشه کن میگردند. 48؛ 6انعام/«)یحزنون

ان الذین قالوا: ربنا اهلل ثم ».و 7(. مشروط باینکه تقوا پیشه کرده و اصالحگری کنند. 35؛ 5اعراف/«)یحزنون

روردگار و ایستادگی (. راهبرد آن نیز اتکال به پ13؛ 46احقاف/«)استقاموا فالخوف علیهم و ال هم یحزنون

است. در نتیجه از سویی سیاست هدایت، ایمان و تقوا و تبعیت صراط مستقیم و اصالح و ایستادگی سیاسی 

و عمل صالح مدنی، تهدید و اندوه را مرتفع میسازد. توسعه، تعادل و تعالی و در نتیجه آسایش و آرامش ببار 

)تشویش و تشتت( است. که مقدمات، اجزا و عین  میآورد. حاصل آن عدم اضطرار )فقر( و عدم اضطراب

سعادتند. کما اینکه بر عکس جاهلیت سیاسی و سیاست توسعه ظنی ضالی تکساحتی )شرک( و مغضوبی 

تنازعی فاسقی )کفر(، موجب خوف )ترس و تروریسم( و حزن  اضطرار فقر و توسعه نیافتگی و تبعیض و 

احتی تکستنگنایی «( ضاقت االرض بما رحبت)»الء معنوی شکاف است. موجد؛ الف.و از سویی تنگنایی خ

راب و اضط«( فمن اعرض عن ذکری فله معیشته ضنکا)»)فرویدیسمی( میباشد. ب.از دیگر سوی تشتت 

یرونی بسلطه گرایی استعماری، استکباری و امپریالیستی درونی تا و سلطنتی تعارض و تنازع )داروینیسم( 

جهانی میباشد. چنانکه امروزه شاهد آنیم. این عین شقاق اعم از مشقت و شقاوت  ملی و فراملی تا بین مللی و

ان االنسان لفی خیر، اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و )»و  بدبختی فراینده و زیانبار است  یعنی گرفتاری

خانوادگی  یژهعصر(. رابطه و نسبت سعادت فردی افراد، سعادت جمعی بو«: تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

و سعادت اجتماعی بویژه ملی بسان رابطه و نسبت عدالت فردی، جمعی و اجتماعی مدنی یا عمومی است. 

 سیاست: راهبرد تأمین حداکثر سعادت همگانی افراد و جماعات در گستره سعادت عمومی میباشد. 

سعادت دارا و فراهم آمده  مراتب سه گانه هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی شناسی .یکبدینترتیب: 

و چگونگی و چگونگی شناسی است. یا فراگیر مبادی ارزشی، مبانی بینشی و منشی و مظاهر کنشی و روشی 

کان میا رفتاری میباشد. کما اینکه سعادت: همان ذاتی، فطری، شرعی و عرفی است. سیر بسوی سعادت و ا

تحصیل آن در آفرینش انسان نهاده و نهادینه میباشد. فطرت عقلی برهانی انسانی، ضرورت و مطلوبیت آن را 

درک و تجویز مینماید. فطرت قلبی شهودی انسانی، نسبت بدان گرایش داشته یا می یابد. اما اجمالی است. 

و حتی حسب مورد احکام تفصیلی آن شریعت، بمثابه طرح هادی، نقشه راه و راهبرد راهبری،  حدود کلی 

را تبیین و ترسیم می نماید. انسان بکمک شعور یا هوش ابزاری با  شیوه تجربه و عرف، شاخصه های عینی 

و سارکارهای عملی آن را روشن ساخته و ارایه میدهد. چنین سعادتی؛ توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی، 

ست. در نتیجه یا چرا که حقیقی و یقینی واقعی میباشد. غیر و دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی ا



233 

 

 ضد توحیدی ظنی تکساحتی تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نامتعادل و نامتعالی متدانی نیز نیست.

انسان مدنی: سعادتدار و سعادتمدار اجتماعی و سیاسی است. سعادتنگر و سعادتگرای مدنی میباشد. اول..1دو.

ار و سعادتپذیر است. ظرفیت، ضرورت و زمینه آنرا دارد. جامعه انسانی بتناظر انسان اینگونه میباشد. سعادتگذ

.بسیج منابع، 1نیازمند تبیین علمی، ترسیم عملیاتی، ترویج عمومی و تحقق عینی شامل مهندسی، مدیریت)

ر و مستمر( است. سعادت و .پایش(و آسیبشناسی و آسیبزدایی)مهندسی مجدد، مر4.پیشبرد، 3.سازماندهی، 2

وری : صورت و سبب صسیاست: غایت و سبب غایی سیاست است. سعادتشقاوت: پدیده هایی انسانی اند. 

ساختاری راهبردی سعادت است. راهبرد و فرابرد سیر از وضعیت موجود در حال بسوی تحصیل سعادت 

نی لذت نفساسی جسمانی بدنی، حلذت جنس سعادت: لذت است.  مطلوب متناسب در فرازآینده میباشد.

احساسی برین تعالی لذت ، )شهرت، قدرت، ثروت(غریزی )خوشی(مالیم و جذب و جلب )درد(دفع نامالیم

لذت عدالت، لذت آزادی، حتی اعتالی فکری، عقلی، معرفیتی و علمی میباشد. تا لذت روحی و روحانی و 

گشودگی، سبکی و برانگیختگی  میباشد.هجت نوع سعادت: فرح، سرور و بلذت کرامت از این نوع است. 

یکی  ؛به تعبیری سعادت: آسایش بدنی، اعتدال و آرامش باطنی مدنی  می باشد. حاصل و جامعروحی است. 

 منفی و عدالت سلبی یعنی سلطه و ستم ناگرایی، پرهیزی و ستیزی آزادیاست. به تعبیری   رفع و فقدان موانع

ادی و ایجابی و ایج عدالتاست. به تعبیری  رایط متناسب و توانمندسازیوجود و ایجاد شمیباشد. دیگری 

بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و انسانی مدنی فرایند  است. در اعمال اراده آزادی مثبت میباشد. برای

و مدنی ی خودشکوفای مدنی تاپیشرفت مدنی است. در فرابرد  بهره وری و اثربخشی هر چه فراتر با میباشد.

سعادت اعم از: سعادتنگری و سعادت گرایی است. نیز فراگیر سعادتگری اعم از؛ .مدو کرامت انسانی میباشد.

سعادتگذاری)کارگذاری و سیاست گذاری سعادت( و سعادتمداری)سیاستمداری سعادت( و متقابال سعادت 

. سعادت نی سعادت استپذیری مردمی میباشد. از تبیین علمی، ترسیم عملیاتی، ترویج عمومی تا تحقق عی

بدین معنا: ذاتی، فطری، شرعی و عرفی است. دارای مبادی تکوینی، محکمات عقلی و قلبی حقیقی، مبانی 

اعم از؛ حدود کلی ثابت و احکام تفصیلی یقینی شرعی متحول)نه ظنی یا توهمی( و اَشکال و سازکارهای 

سعادت مدنی: یک.اعتدال سوم.ضوعی است. روزامد عرفی واقعی به تناسب مقتضیات زمانی، مکانی و مو

فرابخشی، دو.تعادل میبان بخشی و سه.تعدیل کالن بخشی مدنی می باشد. اعم از؛ الف.تکافی نهادهای 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مکمل مدنی، ب.تناسب و ج.یک.تساوی در برخورداری منابع عمومی و 

ی شد. سبب پایایی و حتی پویایی و بلکه زایایی نظام مدندو.کارانه)تدبیر و تالش مازاد( زیربخشی مدنی میبا
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همگان سعادت را ضروری و حتی زیبا دانسته و میخواهند. به تعبیری بایستگی و شایستگی ارم.هچاست. 

سعادت میدانند. این هستی و حقیقت سعادت میباشد. اما میدانند سعادت چیست؟ یعنی ماهیت، حدود و 

ند؟ یقیننا خیر! مگر ظنی تکساحتی بوده یا توهمی تنازعی باشد. چالش اینجا میباشد. احکام یقینی آنرا هم میدان

اینجا بوده که بشریعت نیاز است. بدین سبب بدان تن میدهند؟ اینجاست که به امامت و نیابت بمثابه راهنمای 

ری راهبردی ثابه راهبراهبردی نیاز میباشد. یا سعادت چگونه تحقق میبابد؟ اینجاست که به امامت و نیابت بم

سعادت عمدتا برای سعادت فردی و گاه سعادت مدنی بکار برده میشود. اما سعادت اگر چه .2 نیاز میباشد.

کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم  اقتصادی توسعهالف..یکیدر این گفتمان؛ پدیده ای فراگیر است. 

ت مدنی سعادفرهنگی و  تعالیسیاسی،  تعادل ، سبب مادی، ابزاری و مقدماتیافزاری و تأمین آسایش بدنی

و کارامدسازی ملی)زیرساختی، ساختاری و راهبردی دولتی، عمومی و خصوصی  سیاسی تعادلب.است. 

رهنگی و ف تعالیاقتصادی،  توسعه: صورت و سبب صوری ساختاری راهبردی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی(

، فاعل و سبب فاعلی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی؛ معنوی و فرهنگی تعالیج.ت مدنی میباشد. سعاد

چالش پرسش خیز در همچنین غایت و سبب غایی عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت مدنی است. 

وص عموم و خص عدالت فردی، جمعی  اجتماعی مدنی؛ گستره های.دیگریاین زمینه بدینسان مرتفع میگردد. 

 و مبانی جامعه شناختی سیاسیمبحث ابطه  نسبت فرد و جامعه که در عدالتند. همان رمدنی مطلق سه گانه 

ت فردی، جمعی)خانوادگی و گروهی(و اجتماعی نیز بر سعادمالحظه کردیم، در مورد  اصالت فرد و جامعه

ت عادست جمعی و بنوبت خود سعادت فردی سبب فاعلی و مادی بدین ترتیب: از سویی سعادقرار میباشد. 

ت عادست اجتماعی؛ سبب صوری و غایی عمومی از سوی دیگر سعادما اینکه برعکس نیز اجتماعی است. ک

این چنین رویکردی .3پرسش چالش انگیز بدین ترتیب رفع میشود.  ت فردی است.سعادجمعی و بنوبت خود 

سعادت علمی حکمی توحیدی میباشد. به تعبیری سعادت توحیدی بوده و بشمار میآید. دو ساحتی مادی و 

نوی است. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. راهبرد متعادل و متعالی است. شبه سعادت ظنی غیر توحیدی مع

نمی باشد. توسعه تکساحتی با مشقت خالء معنوی نیست. تفلسفی سیاسی نمی باشد. سعادت توهمی یعنی 

 انی نیز نمی باشد.دشقاوت نیز نیست. ضد توحیدی نمی باشد. تنازعی نمی باشد. سوفیستی سیاسی نیست. مت

در نتیجه: سعادت مدنی: خیر مطلق است. خیر فراگیر و نهایی مدنی میباشد. سعادت مدنی غایی است. غایت 

نگی شناسی چگو دانش عملی و عینی،چگونگی چیستی شناسی و هستی شناسی مراد سیر سیاست میباشد. 

حقیقت و ماهیت واقعیت سعادت  است.اینچنین  سیاسی وسعادت اجتماعی چگونگی سازی  و حتی فن
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ش( و مبادی ارزشی و مبانی بینشی )نگرشناسایی و شناساندن میباشد. سعادت حقیقی و یقینی واقعی است. 

ت عادس کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی )عوارض( کمی و کیفی روز، برامد و مظاهربُمنشی )گرایش( درونی 

 نششناسی سعادت نگری و منششناسی سعادتگرایی مدنیبه تعبیری ارزششناسی سعادت، بی مدنی میباشد.

است. تبیین علمی حکمی نظری بمنظور ترسیم عملی، ترویج عمومی و تحقق عینی سیاست سعادتگری اعم 

 از؛ سعادتگذاری و سعادتمداری مدنی دولت و متقابال سعادتپذیری مدنی مردمی میباشد.

در  سبب غایی سیاستخیر نهایی، غایت و : ل.سعادتاو مراد منظور بایستگی سعادت مدنی شایسته است.

مدنی و  (Progress) ، پیشرفتمدنی بهره وری و اثربخشی بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و انسانی،

است. تا مرز کرامت انسانی  خیرات مدنی. در سیر تحصیل ( مدنی میباشدSelf-Flourishخودشکوفایی )

سعادت بدین معنا: ذاتی، فطری، شرعی و عرفی انسانی و مدنی میباشد. دارای مبادی تکوینی، محکمات .مدو

عقلی و قلبی حقیقی پایدار، مبانی اعم از؛ حدود کلی ثابت و احکام تفصیلی یقینی شرعی متحول )نه ظنی یا 

مقتضیات زمانی، مکانی و توهمی( و اَشکال و سازکارهای روزامد عرفی واقعی مختلف و متغیر به تناسب 

سعادت اعم از: سعادتنگری و سعادتگرایی انسان مدنی است. نیز فراگیر سعادتگذاری سوم.موضوعی است. 

)کارگذاری و سیاست گذاری سعادت( و سعادتمداری )سیاستمداری سعادت( و متقابال سعادتپذیری مردمی 

سعادت  اسی عملی، ترویج عمومی تا تحقق عینیمیباشد. از تبیین علمی فلسفی مدنی نظری، ترسیم حکمی سی

دفع  از لذت میباشد. و بسان اینهاخوشبختی، شادی، کامیابی، چهارم.سعادت مدنی:  سیاسی و مدنی است.

 .استمدنی بهجت روحانی و عقالنی و تا  همگانی در جهتحتی بدنی و غریزی درد نا مالیم و جلب مالیم 

سالمت؛ بهداشت و طول عمر یا افزایش سن امید بزندگی و اشتغال، همگانی )امنیت،  جامع آسایش بدنی

، اعتدال ملی و آرامش مدنی بوده و محسوب درآمد، رفاه تا تفریحات سالم سازنده یا ارتقای کیفیت زندگی(

ین الف.توسعه اقتصادی و تأمپیشرفت مدنی میباشد. حاصل؛  هم آمدهفرا.سعادت مدنی یکیپنجم. میگردد.

ی و توسعه و تعادل سیاس توأمانبدنی، بمثابه سبب مادی، مقدماتی و ابزاری سعادت مدنی است. ب.آسایش 

کارامدسازی ملی، بمثابه سبب صوری ساختار راهبردی تحصیل سعادت مدنی میباشد. ج.در جهت توسعه و 

اعلی و سبب ف تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی تا همان کرامت انسانی است. بمثابه

؛ الزم ن سه. ایغایی سعادت مدنی میباشد. اینها بخشهای سه گانه سعادت مدنی اند. بترتیبی که اشارت گردید

ت. اسسعادت مدنی و کارامدی ملی  سیاسیتعادل بخش . سعادت سیاسی: و ملرومند. مکمل همند. هم افزایند

عدالت اجتماعی، مشارکت مردمی و اقتدار،  وب میشود.سحزادی و مردمساالری دینی بوده و ماستقالل، آ

فردی خصوصی و مدنی، سعادت  :فراگیر و جامع سعادتسعادت مدنی .دیگری کارامدی و عزت ملی میباشد.
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. عمومی  مدنی استاجتماعی سعادت ا ت خانوادگی و گروهی مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمعی

انه . اینها گستره های سه گمیباشدتی، بین مللی تا جهانی سعادت فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی ام

سعادتند. و قلمروهای آنها میباشند. به تعبیری سعادت در گستره های مدنی اند. اینها به هم پیوسته اند. همبسته 

سعادت فردی، فاعل و ماده یا جزء و اجزاء تشکیل دهنده یعنی سبب فاعلی و مادی سعادت  اند. یک بسته اند.

معی و بنوبت خود سعادت اجتماعی تا سعادت مدنی است. بایسته بوده باشد. برعکس نیز سعادت جمعی ج

و بنوبت خود سعادت اجتماعی و سعادت مدنی، صورت و غایت یا سبب صوری و غایی سعادت اجتماعی، 

قیقی حاین چنین سعادتی، جمعی، و فردی افراد و حتی سعادت شخصی اشخاص است. شایسته بوده باشد. 

ی سوفیستی نیست. توهمی تنازع شبه سعادت مدنی و سعادت نما و یقینی واقعی است. ظنی تکساحتی تفلسفی

چالش بعدی نظریه و نظام اینهاست. اینجاست که نیاز به نظریه و نظام م.شش نیز نمی باشد.شقاوت مدنی 

 مدنی امامت و نیابت والیت فقیه پیش میآید.

 (116؛ 11هود/«)النار لهم فیها زفیر و شهیقفاما الذین شقوا ففی »

 برامد

 زندگانی مدنی 
 الف.جمع بندی

 پاکزیست مدنی

 یجایگاه نقش گفتمان سعادت سیاس وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهسعادت مدنی  مبحث

 تسعادت ذاتی، فطری، شرعی و عرفی میباشد. منظور سعادمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه، نگاه در

ردی، ف ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد واقعی نیست. سعادت حقیقی و یقینی واقعی است.

 ویمعنو  مادیدو ساحتی  سعادت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است.در بخشهای جمعی و اجتماعی 

ت. به ری بیرونی اساست. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. ارزشی، بینشی و منشی درونی و کنشی و رفتا

حدود  رد مدنی  خوشبختی تعابیری: توحیدی، الهی، متعادل، متعالی، و بسان اینها بوده و محسوب میگردد.

ا آسایش بدنی همگانی، توأمان ب .استمورد پذیرش عمومی مدنی یقینی  تفصیلی مکتباحکام با و کلی 

 مدنی؛ الف.توسعه اقتصادی و تأمین آسایش حاصل پیشرفت .اعتدال ملی در جهت آرامش باطنی مدنی میباشد
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ب.توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی ملی میباشد. در جهت ج.توسعه و تعالی  توأمانعمومی است. 

 فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی است. تا خودشکوفایی مدنی و کرامت انسانی مدنی میباشد.

مادی  مدنیو توسعه تکساحتی فرای زیست و زندگی است. و زندگانی مدنی مدنی بهزیست سعادت مدنی: 

 ضد زیست و توسعه تنازعی مدنی متدانی است. میباشد.

 ب.نتیجه

 «آسایش بدنی، اعتدال و آرامش مدنی»

مشقت مدنی ظنی تکساحتی )ناشی از خالء تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :مدنی سعادت

 سیاسی و شقاوت توهمی تنازعی سلطه گری سیاسی میباشندمعنویت( 

 ج.راهبرد جدید

 «: سیاست سعادت مدنی»

 «سیاست آسایش بدنی همگانی، اعتدال ملی عمومی و آرامش مدنی»

: یک.الف.از سویی بر بنیان و در راستای عدالت مدنی است. بر مبنای خداگرایی مدنی تا جامعه مدنی سعادت

الت تا کارامدی، عد انگیزشمسبب میباشد. ب.برامد کارامدی و پیشرفت مدنی است. دو.الف.گرایی سیاسی 

ب.غایت و غایت بخش، صورت و صورت بخش و عین سرنوشت و  نی میباشد.دپیشرفت موالیت فقیه و 

غایت عدالت مدنی و آزادی مدنی بوده و می تواند محسوب سه.از دیگر سوی سرنوشت سازی مدنی است. 

 به تعبیری غرض و حتی میزان مشروعیت مدنی تا والیت فقیه سیاسی است.  گردد.

 رسیدهای پرسش و پاسخ دانشجویی:  خودآزمایی

 چه )و چگونه( میباشد؟ سعادت.1

 چه )و چگونه( است؟ سیاست ونسبت سعادت  ورابطه .2

 )؛ اجتماعی و سیاسی( چه )و چگونه( میباشد؟ سعادت مدنی.3

 چه )و چگونه( است؟ سعادت سیاسی.4

 سیاست سعادت چه)و چگونه(میباشد؟.5
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 مسئله چهارم 

 «سیاست» و «مشروعیت»

 «مشروعیت سیاسی»
(Political Legitimacy) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 حکمروایی              

طرح م مشروعیت سیاسیدر این مبحث مشروعیت و سیاست و رابطه و نسبت آمیزه ایندو یعنی مسئله 

میشوند. منظور مشروعیت عملی و عینی عرفی است. مشروعیت حقیقی و یقینی واقعی مدنی میباشد. ظنی 

ست. ا تکساحتی تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نیست. مشروعیت: ذاتی، فطری، شرعی و غرفی

مراد سیاست مشروع میباشد. منظور جامع و برامد حقانیت، عقالنیت، شرعیت، مقبولیت و کارامدی سیاسی 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی محور اصلیبدین سبب یک.است. 

ست. در ا یاسیس آمیزه حقانیت، عقالنیت، رعیت، مقبولیت و کارامدی . منظورمیباشد سیاسی مشروعیت

: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان محورهای فرعیبدین مناسبت دو.نگاه، نظریه و نظام سیاسی میباشد. 

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد 2.در سایر مسایل سیاسی میباشد. 1مشروعیت مدنی است. 

ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری  .الف.در فرایند بروز3الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

عقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در 

.تا چشم انداز تمدنسازی نوین 4فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 

 است.

 *یاد آوری:

 نکات اصلی و برجسته جلسه پیشینپرسش موضوع، گزیده و -

 گزیده بحث جلسه پیش -

انسان: خیر خود را میخواهد. خوبی خود را میخواهد. شر و بدی خود را نمی خواهد. سعادت: خیر مطلق 

میباشد. خیر نهایی است. خیر غایی می باشد. خیر خیرات است. غایت می باشد. غایت غایات زندگانی انسانی 
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سعادت خود را خواسته و در پی تحصیل آن میباشد. همه چیز را برای سعادت  خود  و مدنی است. همه کس

میخود. سعادت خود را برای خود سعادت می خواهد. به تعبیری سعادت را برای سعادت میخواهد. امنیت 

خود را برای سالمت خویش میخواهد. سالمت خود را برای رفاه خویش میجوید. همگی اینها را برای آسایش 

خویش میخواهد. آسایش خویش را برای آرامش خویشتن میخواهد و میجوید. سعادت: خوشی، 

خوشبختی)فرای خوشوقتی و خوشحالی(، شادی، شادمانی، شادکامی، کامیابی، و مانند اینها است. فرح، سرور 

ادی صو بهجت میباشد. گشودگی، سبکی و برانگیختگی است. سعادت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی: توسعه اقت

و تأمین آسایش بدنی، توأمان با تعادل سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش 

  مدنی است.

 پیش درامد

 مشروعیت مدنی
: مسایل فلسفه سیاسی؛ مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  مبحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

 میباشد. هدف«سیاستو  مشروعیت»رابطه و نسبت متقابل : مسئله.2است. «مشروعیت»سوم.مسئله اصلی: 

مورد «ت مدنیمشروعی»میباشد. حتی « سیاسی مشروعیت»آمیزه این دو پدیده، مفهوم و واژگان است. منظور 

 واعی اجتم مشروعیتمیباشد. به تعبیری هدف و غایت:  سیاسی واجتماعی  مشروعیت نظر است. یعنی

مشروع ت سیاس: تبیین سیاست مشروع بمنظور ترسیم، ترویج و تحقق وعموض.3می باشد.  ت سیاسیمشروعی

است. غرض و هدف از آن: مشروعیتسازی سیاسی و به اصطالح مشروعیت بخشی مدنی می  و مشروعیت

نبای مباشد. همان گونه که در مبحث مبانی کالمی سیاست: پنجم.سیاست توحیدی و تشریعی مطرح شد، 

است. که منجر به اعتمادسازی، رضایت عمومی و تولید  سیاسی واجتماعی  ؛مدنی مشروعیت: مدنی دینی

سرمایه سیاسی ملی در توسعه و تعالی جامعه، نظام سیاسی، دولت و پیشرفت آنها میگردد. کما اینکه کمال و 

: خاستگاه، جایگاه و نقش مشروعیت در سیاست محور.4سعادت و کرامت مدنی در گرو این امر است. 

بر عکس نقش، جایگاه و خاستگاه سیاست در مشروعیت است. به تبع آن مشروعیت نظام سیاسی، میباشد. 

 دولت، حاکمیت، حکومت، سیاست، قدرت سیاسی و همانند اینها است. 

سیاسی  تمشروعیچه است؟ رابطه و نسبت این دو چگونه میباشد؟  سیاستو  دو(پرسش اصلی: مشروعیت

  پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟چه میباشد؟  ت مدنیمشروعییا 
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و ی هستی شناس میباشد.مدنی  یاچیستی چگونگی مشروعیت سیاسی  وچرایی  مبحثسطح این سه(

بر  ...امری از امور حکومت »چنانکه به تعبیر امام خمینی )ره( . است چیستی شناسی مشروعیت سیاسی

اسالم و شریعت مورد پذیرش عمومی است.  (.112والیت فقیه، ص «)مبنای قانون اسالم و حکم شرع باشد

این اسالمیت و شرعیت همراه با پذیرش عمومی یعنی مقبولیت مردمی، مشروعیت مدنی و سیاسی میباشد. 

چگونگی  نف چگونگی شناسی و حتی دانش عملی و عینی، چگونگیچیستی شناسی و هستی شناسی مراد 

 کسب مشروعیت یامشروعیتسازی  تحت عنوان است.این چنین  سیاسی ومشروعیت اجتماعی  سازی

روز، بُمبادی ارزشی و مبانی بینشی )نگرش( و مَنِشی )گرایش( درونی شناسایی و شناساندن  میباشد.سیاسی 

ه تعبیری ب مدنی میباشد. مشروعیت کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی )عوارض کمی و کیفی(برامد و مظاهر

روعیت نگری و مَنِششناسی مشروعیتگرایی مدنی است. تبیین علمی ارزششناسی مشروعیت، بینششناسی مش

حکمی نظری مشروعیت سیاسی بمنظور ترسیم عملی، ترویج عمومی و تحقق عینی سیاست مشروعیتگری 

اعم از؛ مشروعیتگذاری و مشروعیتمداری مدنی دولت و متقابال مشروعیتپذیری مدنی یعنی مقبولیت مردمی 

 میباشد.

 درامد
 اجتماعی و سیاسی مشروعیت

حکمای بنام از افالطون و ارسطو تا فارابی و خواجه نصیر و حتی مال صدرا، مشروعیت سیاسی  پیشتر(یک

و حتی مقبولیت سیاسی را در قالب گفتمان حقانیت، عقالنیت و حکمت، شرعیت و حتی بیعت )بمثابه قرارداد 

ل قبال و مقاباجتماعی( و خیر یا فضیلت و سعادت بحث میکردند. حق و باطل، عقالنیت یا حکمت و در 

ظن و توهم یا جهالت و شایستگی و ناشایستگی یعنی شرعیت تا ناشرعیت: رکن اول و فرضیه اصلی 

مشروعیت سیاسی است. رکن دوم و مفروض اصلی: اراده عمومی و مقبولیت میباشد. چرا که پیش فرض این 

افته و مقبولیت مردم تحقق نی بوده که این چنین مواردی مقبول حقیقی و یقینی واقعی مردم است. حتی بدون

قدرت و اقتدار نمی یابد. اما مقبولیتی که ناشی از تشخیص، گرایش همگانی )دولت(، پذیرش عمومی)دیانت( 

و گزینش درست حداکثری )دولتمردان( توسط مردم است. بدینترتیب مشروعیت سیاسی: جامع هر دو رکن؛ 

نی و سیاسی، دیگری.اراده عمومی یعنی مقبولیت یکی.شرعیت بر اساس حقانیت، عقالنیت یا حکمت مد

سیاسی است. نامشروعیت سیاسی: باطل، ظنی و توهم و جهالت و نیز عدم اراده و مقبولیت عمومی و عدم 

رضایت مردم است. در تعبیری دیگر چنانکه در مبحث نخست در زمینه رابطه حکمت و سیاست مالحظه 

یز اشارتی شد، بدینسان سیاست بر بنیان شریعت و شریعت بر بنیاد گردید، بدانسان در مسأله عدالت مدنی ن
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حکمت، نه تنها درست بوده، کارامد؛ بهره ور و اثربخش است. این چنین شرعیت و مشروعت و سیاستی: 

دینی و حکمی بوده و بشمار میآید. مشروعیت سیاسی و سیاست مشروع بدینترتیب، قوامبخش و اقتدار بخش 

میباشد. سیاست نامشروع و نامعقول، ناکارامد نیز بوده یا کارامدی بهینه و بسامان دوساحتی نظام سیاسی نیز 

مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهر متعادل و متعالی ندارد. در این گفتمان، مشروعیت سیاسی فراهم 

نها یا صورت کمالی آآمده و فراگیر: حقانیت، عقالنیت، شرعیت، مقبولیت و کارامدی بوده و برامد و بروز 

و حکمت و علم(، «)عقالنیت»، دوم.«حقانیت»است. یک.مشروعیت سیاسی پیوستار و ساختاری از؛ اول.

پذیرش همگانی، عمومی و اکثری( را در بر میگیرد. بایسته «)مقبولیت»دیانت، مکتب(، ب.«)شرعیت»سوم.الف.

نیز در همین زمره است. « رسمیت»د. می باشد.« قانونیت»و شایسته است اینگونه باشد. ج.در قالب 

؛ بهره وری و اثربخشی مدنی: اجتماعی و سیاسی را نیز شامل میشود. حداقل «کارامدی»چهارم.باعتباری 

معطوف به و موجب کارامدی بوده و به تعبیری کارامدی، برامد اینها است. بدانسان که در مسأله حاکمیت 

حاکمیت نیز پیوندی استوار دارد. چه بسا مراد مشروعیت حاکمیت مالحظه خواهیم نمود، با اراده عمومی و 

بوده و منظور حاکمیت مشروع میباشد. کما اینکه حاکمیت که جهت و جهتگیری مثبت یا منفی، حق یا باطل، 

 روا یا ناروا و مشروع یا نامشروع تا خوب یا بد، شایسته یا ناشایسته و بایسته یا نابایسته ناشی از احکام بوده

به سایر پدیده های سیاسی از حکومت، قدرت، دولت، سیاست، و بسان اینها، تسری مییابد. چنان که در باال 

از اخالق ناصری خواجه نصیر مالحظه کردیم. غالبا مکاتب و متفکرین سیاسی، یکی از این عناصر حقانیت، 

ده رجسته نموده یا بر آن تأکید نموعقالنیت یا حکمت، شرعیت، مقبولیت)یا اراده عمومی(و حتی کارامدی را ب

و مینمایند. اما اینها هر یک به تنهایی نارسا بوده و گاه حتی ناسازوارند. چنانکه افالطون: مشروعیت را 

عقالنیت دانسته و عقالنیت را مشروعیت میداند. به همین سبب حاکمیت حکیم و در حقیقت حاکمیت 

گذار فلسفه سیاسی مسیحت در کتاب شهر خدای خویش(: حکمت را مطرح میسازد. سنت اگوستین )بنیان

مشروعیت را شرعیت خوانده و شرعیت را مشروعیت میخواند. به همین سبب اینرا در شهر خدا جستجو 

مع امتی ال تجت»میکند. بر این اساس شورای کلیسا منبع و مرجع شرعیت معرفی میگردد. اهل تسنن با طرح 

، بنوعی مقبولیت را مبداء مشروعیت میدانند. شیعه: شرعیت «جماع نمی کنندامت من بر خطا ا»؛ «علی الخطا

را از مقبولیت متمایز ساخته و بنوعی مشروعیت را جامع فراهم آمده و فراگیر هر دو میداند. به اصطالح 

 مشروعیت: هم دو جهتی الهی و مردمی است. هم دو جنبه ای دینی و سیاسی یا اجرایی میباشد. آنهم شرعیت

و مقبولیتی که هر دو عقالنی و حقانی بوده و بایسته و شایسته است باشد. دوران مدرن بویژه در برداشتی 
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پسین و متأخر از اصحاب قرارداد اجتماعی پیشین: مقبولیت را عین مشروعیت دانسته و در نتیجه مشروعیت 

 ی را قانونی تلقی کرده و رسمیرا مقبولیت نامیده و مقبولیت را مشروعیت می نامند. این چنین مشروعیت

قلمداد میسازند. بنابراین در گفتمان مدرن مدرن: مقبولیت، مشروعیت، قانونیت، رسمیت یا عرفیت، یکی 

است. بنوعی مترادفند. این را میتوان مشروعیت مطلقه بمعنای مقبولیت مطلقه نامید. تاکنون مقبولیت مطلقه، 

واخواهانی چون کارل پوپر از طرفداری جدی و دو آتشه در کتاب محل تردید جدی قرار گرفته است. حتی ه

و گفتمان جامعه باز و دشمنانش بوده به  تردید در کتاب اصالحگری و انقالب، همراه با هربرت مارکوزه می 

کشد. تا انکارگونه ای در کتاب تجربه این قرن، که آخرین یادگار بجای مانده از او بوده میرسد. که طرح 

و مقبولیت معتدل و مشروط و بنوعی مشروع میباشد. اما چه اعتدال، شرط و شریعتی؟ از آن باز میماند. تعدیل 

بدانسان که حتی روسو، در قرارداد اجتماعی تا هانتینگتون، در موج سوم دمکراسی نیز مطرح کرده اند، شریعت 

 و دیانت مدنی اسالم، چه بسا این ظرفیت را دارا میباشد.

شریعت که روح و حقیقت و مبنا و ماهیت هویت بخش دولت و سیاست بوده و حدود و احکام .1در نتیجه؛ 

سیاست و دولت و در اصل حاکمیت و حکومتند. تعین و تشخص ملت، سیاست و دولت و نظام سیاسی و 

نیز حاکمیت، حکومت و قدرت و حتی اقتدار سیاسی، به شریعت است. متقابال تحقق و تحصل شریعت به 

سیاست و دولت و نظام سیاست و نیز به حاکمیت، حکومت و قدرت و اقتدار سیاسی میباشد. منظور:  ملت،

سیاست مورد گرایش همگانی یعنی یکایک مردم چون مدنی طبع اند، بر مبنای و در حدود شریعت)قانون و 

کثریت ینش امکتب( مقبول مردمی یعنی مود پذیرش عمومی است. توسط کارگزاران مشروع سیاسی مورد گز

مردم، تصویب و اعمال گردد یا میگردد. سیاستگذاری و سیاستمداری طبق شریعت است. ترسیم و تصویب 

سیاست ها و اعمال سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبانی و در حدود کلی شریعت میباشد. 

اسی یاسی و آسیبزدایی سیکارگذاری سیاسی؛ نهادسازی و نظامسازی سیاسی )مهندسی سیاسی(، مدیریت س

 با حکم و احکام تفصیلی حدود کلی شریعت است. 

مطابقت سیاست و شریعت یا با شریعت: طیف و پیوستاری از مراتب سه گانه سیاست و شریعت است. .2

هر چه را عقل بایسته دانسته، شریعت حدود »؛ «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»الف.از طرفی بمصداق 

، عینیت محکمات شریعت با مبادی ذاتی و فطری )عقلی برهانی و قلبی شهودی( «ن شایسته میکندآنرا تبیی

سیاست بسان ضرورت امنیت، نظم و نظام، دولت، حاکمیت، حکومت، قدرت، عدالت، امانت )پیمان و 

 و شریعتقرارداد( و مانند اینها است. ب.عدم غیریت )عدم مغایرت( ماهیات سیاسی با مبانی و حدود شرعی 

 است. ج.عدم ضدیت اشکال و ابزار سیاسی با احکام ظاهری شریعت میباشد. 
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مشروعیت سیاسی: جهت گیری حق یا باطل، درست یا نادرست، روا یا ناروایی و بسان اینها است. جهت .3

گیری در حاکمیت که همان اراده عمومی بوده صورت میپذیرد. در این صورت حاکمیت مشروع و مشروعیت 

 کمیت یا حاکمیت نامشروع و عدم مشروعیت و نیز نامشروعیت حاکمیت اطالق میگردد. حا

الف.از سویی خود این مشروعیت نیز از حقانیت و عقالنیت در نتیجه کمال؛ رسایی و سازواری شریعت مورد 

یگر سوی دپذیرش عمومی بمثابه منبع علمی و منشاء نظری و مبنا و معیار حاکمیت بوده ناشی میگردد. ب.از 

در سایر پدیده های سیاسی بازتاب یافته و شرعی یا ناشرعی میگردند. در نتیجه نظام سیاسی، دولت، حکومت، 

 قدرت، سیاست، و همانند اینها، نیز مشروع یا نامشروع میشوند.

شریعت: مراد شریعت)قانون و راهبرد(حقیقی و یقینی واقعی رسا و سازوار ذاتی و دورنزادی کارامد؛ بهره .4

ور و اثربخش است. کما اینکه منظور سیاست این چنین میباشد. همچنین مشروعیت سیاسی اینگونه است. 

ت یعت، سیاست و مشروعیتوهمی تنازعی  شر-نارسایی و ناسازواری ناکارامد یا با کارامدی ظنی تکساحتی

سیاسی نیست. چرا که اینها در حقیقت و مبادی، در ماهیت و مبانی و در واقعیت و مظاهر، سیاست، شریعت 

 و مشروعیت نیستند. سیاست، شریعت و مشروعیت نما بسان سراب یا ضد اینها بسان آب شور دریا میباشند. 

 (: شکستن بت های جاهلی)ترجمه کسر اصنام جاهلی عرفان و عارف نمایان و گفتمان در کتابصدرا مال 

ه آشکار است ک»تصریح می نمایند:  بجای حاکمیت سلطنتی، «والیت سیاسی»حاکمیت با اشاره به 

سیاستمدار و پیشوا و امام، این مقام را به خاطر تخصصی و فنی که دارد، داراست، خواه دیگران از او 

و طبیب در اثر تخصص و دانش خود و توانایی که . یا نپذیرند بپذیرند و سخن او را گوش فرا دارند و

معالجه بیماران دارد، طبیب است، حال بیماری باشد و یا نباشد و طبیب بودن او را نبودن بیمار از میان 

(. یا خلبان، به سبب تخصص و فن خلبانی که آموزش نظری دیده و 62عرفان و عارف نمایان، ص«)نبرد

، قادر به پرواز هواپیما بوده و شایستگی و حتی بایستگی خلبانی هواپیما می باشد. در پرورش عملی یافته

صورتی که مردم او را بشناسند و خلبانی او را بپذیرند، شرایط عملی خلبانی را نیز فراهم میسازند. اما اگر 

بان ولی تشخیص خلمردم به غیر خلبان و یا خلبان ضعیف یا خائن مراجعت کنند، خودشان زیان میبینند. 

عیف و خائن، نیز نیاز به شناخت دارد. بنابراین شرعیت شخص ضقوی و امین از غیر خلبان و یا خلبان 

، به گرایش، پذیرش و گزینش مردمضمن اینکه خودش است. شایستگی شایسته حکومت، ذاتی و قائم به 

ومت مردم نسبت به حکاکثری گزینش و عمومی ، پذیرش همگانی اصال و هیچگونه ارتباطی ندارد. اما گرایش

او تحقق میبخشد. ولی شناخت شرایط و تشخیص شرایط توسط مردم نیز در مشروعیت حاکمیت تاثیر گذار 

  است.

مسایل فلسفی حقوقی شرایط حاکم )قوی و امین علمی و عملی دینی و سیاسی(، شیوه های روی کار آمدن 

ت سیاسی و سیاستهای کارامد از سیاستگذاریها یا سیاستمداری )انتخاب، انتصاب یا زور( و استقرار مشروعی

یعی تنظیم و ترسیم سیاست ها تا اعمال سیاستها، که مشروعیت زا بوده و نیز استمرار مشروعیت سیاسی 



245 

 

مستقرجانشینی و حتی مشروعیت زدایی جابجایی، در محل خود الزمند. کتابهای احکام سلطانی ماوردی، 

والیت فقیه امام خمینی، جامع پاسخ بدین پرسش های فقهی سیاسی و بلکه فلسفی فقهی  تنبیه امت نایینی و

 سیاسی و پردازش آنها است.

بدینسان: مشروعیت سیاسی: سیاست بر اساس شریعت است. در اصل حاکمیت بر اساس شریعت میباشد. به 

ی حدود کلی و با احکام تفصیلتبع آن، حکومت، دولت و نظام سیاسی بر مبنا و با میزان شریعت است. در 

شریعت میباشد. حتی کارامدی، پیشرفت تا تحصیل سعادت این چنین است. البته شریعت مورد پذیرش 

عمومی، مورد نظر میباشد. بویژه شریعت یقینی است. حکمروایی بمعنای روا بودن حکمرانی میباشد. باعتباری 

ت )حکمت(، شرعیت، مقبولیت )عرفیت( و حتی .یکی(فراهم آمده حقانیت، عقالنی1مشروعیت سیاسی: 

کارامدی مدنی است. دیگری(فراگیر؛ الف.گرایش به حاکمیت میباشد. حاکمیت گرایی حقیقی و عقالنی 

.برای تشکیل، کارامدسازی و الگوسازی 2همگانی یکایک افراد جامعه است. بمثابه اصل قرارداد مدنی است. 

مدنی و حکومت مدنی میباشد. بمنظور تحصیل سعادت مدنی است.  پیشرفت جامعه مدنی، نظام مدنی، دولت

بعبارتی فنی تر: مشروعیتنگری نظری و مشروعیتگرایی عملی واقعی عرفی میباشد. الف.حق و حقیقت نگری 

و گرایی است. ذاتی بوده یعنی تکوینی میباشد. سرشتساز بوده و سرنوشتساز انسان محسوب میگردد. دارای 

ری  است. جبلی بوده و سرشتی انسانی میباشد. نگرش عقلی برهانی بوده و گرایش قلبی مبادی حقیقی فط

شهودی است. ب.با ماهیت و مبنا یا مبانی ماهوی یقینی میباشد. در حدود کلی شریعت و با احکام تفصیلی 

ه لشرعی میباشد. بویژه شریعت مورد پذیرش عمومی است. بخصوص شریعت یقینی میباشد. ج.بعد از مرح

تبیین علمی و فلسفی، تا مراحل ترسیم فنی، ترویج عمومی و تحقق عینی پیش میرود. کارگذاری مشروعیت 

میباشد. باصطالح مشروعیتسازی بوده و نیز مشروعیت بخشی خوانده میشود. ب.پذیرش  عمومی حکم 

نوان میباشد. بعشریعت )حدود کلی و احکام تفصیلی( یا حاکمیت احکام شرعی مورد پذیری عمومی مردمی 

طرح هادی، نقشه راه، راهبرد راهنمایی بمنظور راهبری راهبردی کارامدسازی، پیشرفتسازی تا تحصیل سعادت 

مدنی است. بمثابه متن قرارداد مدنی، منشور و میثاق مشترک میباشد. منبع، مبنا یا اساس و میزان قانون اساسی 

ینش اکثری مردمی میباشد. بمثابه مجری و ضمانت است. ج.گزینش حاکم و حکومت حاکم شرعی مورد گز

اجرایی اصل و قرارداد حاکمیت مدنی است. مشروعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بخشهای سه گانه  بویژه 

-مشروعیت مدنی مستقر می باشند. الزم و ملروم، مکمل و هم افزایند. بترتیب سبب مادی، صوری و فاعلی

روعیت فردی، جمعی و اجتماعی گستره های سه گانه مشروعیت مدنی می غایی هم و مشروعیت مدنیند. مش

یت مادی و سبب صوری و غایی همند. مشروع-باشند. همبسته، پیوسته و یک بسته اند. بنوبت سبب فاعلی

بمعنای امکان اعم از اجاز و توان و حتی ابزار یا مجاز بودن و قادر بودن شکل گیری و اعمال حاکمیت یعنی 

اختیار عمومی حدودمند مدنی خویش میباشد. در تعیین اعم از؛ ترسیم و تحقق سرنوشت و سعادت  اراده و
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مدنی یقینی خویشتن میباشد. منظور حقیقت و ماهیت واقعیت مشروعیت عملی و عینی سیاسی است. هستی 

 شناسی و چیستی چگونگی مشروعیت سیاسی میباشد.

باری باعتاول.یک.مدنی شایسته بوده و محسوب میگردد. بر این اساس مراد منظور بایستگی مشروعیت 

و روایی حکومت حکام است. روایی شکلگیری بوده روایی میباشد. روایی حاکمیت حکم یا احکام  مشروعیت:

در فرایند بروز ظرفیتها و بهره وری و اثربخشی هر چه حتی حکمروایی است. اراده و  اعمال آن میباشد. 

وعیت بدین مشردو. وفایی در سیر تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی میباشد.فراتر، پیشرفت و خودشک

رفی است. تکوینی آفرینش انسان، فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی انسانی معنا: ذاتی، فطری، شرعی و ع

مورد گرایش همگانی)همگی یکایک افراد(، شرعی وحیانی مورد پذیرش عمومی مردمی و عرفی مورد گزینش 

ی است. دارای مبادی تکوینی، محکمات عقلی و قلبی حقیقی، مبانی اعم از؛ حدود کلی ثابت و احکام اکثر

تفصیلی یقینی شرعی متحول )نه ظنی یا توهمی( و اَشکال و سازکارهای روزامد عرفی به تناسب مقتضیات 

ومت ت میباشد. حکبنابراین مشروعیت: حاکمیت احکام شریعدوم.یک.زمانی، مکانی و موضوعی واقعی است. 

حکام شرعی است. حاکمیت سیاسی و سیاست حاکم مبتنی بر شریعت، در حدود کلی شریعت و با احکام 

تفصیلی شریعت میباشد. مراد شرعیت و شریعت )نظام فقهی و حقوقی( تا دیانت )معارف، حقوق و اخالق( 

گوناگون؛ حقانیت )حق و محق مشروعیت باعتبارات .دوحقیقی و یقینی واقعی مورد پذیرش عمومی است. 

 Politicalبودن(، عقالنیت )معقولیت و حکمت(، شرعیت و مقبولیت معطوف به کارامدی؛ الف.بهره وری )

Productivity( و ب.اثربخشی سیاسی )Political Efficiency است. بهمین سبب برخی این و برخی )

اینها الزم و ملرومند. مکمل همند. هم یب میباشد. آن را گرفته اند. به تعبیری جامع همه اینها به همین ترت

افزایند. بسان خوراکی که هم بایستی مغذی بوده و هم مقوی باشد. همچنین شایسته است بهداشتی یعنی پاک 

 باشد.ن و مانند اینهامادی بوده و فراتر اینکه حالل یعنی پاک معنوی باشد. حرام نباشد. مثال غصبی، دزدی، 

یست. توهمی نشبه مشروعیت ی، حقیقی و یقینی واقعی است. ظنی تکساحتی تفلسفی یتمشروعاین چنین 

آخرین مسئله  در فراز پیشا آخر هداکبه تعبیر بروس اما به تعبیر  نیز نمی باشد.نا مشروع تنازعی سوفیستی 

این : »زتاریخ اندیشه سیاسی از عهد باستان تا امروکتاب  )سازی یا جهانی گرایی( یعنی سیاست جهانی

اسی تاریخ اندیشه سی«)خطر واقعی وجود دارد که قدرت بمثابه معیار توزیعی مشروع، جایگزین حق گردد

و «حق با قوی است»؛ «الحق لمن غلب»این همان گزاره تنازعی کاذب:  (.422از عهد باستان تا امروز، ص

ق است. اکمیت بوده و حاکمیت حو شایسته بوده باشد. این حقانیت ح« حاکمیت با حق است»بایستی باشد.  

 حاکمیت حقیقی است.

در مبحث مبانی کالمی سیاست: سیاست توحیدی و تشریعی مالحظه گردید، شرع و شریعت )به معنای اعم 

و به اصطالح فقه اکبر(: دیانت میباشد. مکتب است. طرح هادی، نقشه راه، راهنما و راهنمایی، راهبرد راهنما 

راهبردی، راهبرد، راهبرد راهبری، و بسان اینها میباشد. برای راهبری راهبردی میباشد.  و راهنمایی و راهنمایی
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است. شریعت، دیانت و مکتب: جامع جهان بینی، حقوق « هدایت صراط مستقیم»و « صراط»در گفتمان قرآنی: 

وده و هان بینی بو اخالق است. گاه شریعت را همان نظام حقوقی تعبیر میسازند. نظام حقوقی که بر مبنای ج

اخالق خاص خود را ایجاب و ایجاد میسازد. مراد شریعت، دیانت و مکتب مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی 

است. چه منشاء نظری آن وحی و وحیانی بوده بسان اسالم و به همین سبب باصطالح الهی و دینی محسوب 

ه بسان مدرنیسم در هر دو شاخصه شود. یا منشاء نظری آن اندیشه های بشری و اندیشمندان بشری بود

لیبرالیسم و سوسیالیسم و به همین سبب بشری )اومانیستی( خوانده میشوند. منظور مکتب، دیانت و شریعت 

حقیقی و یقینی واقعی است. ظنی یعنی پنداری بسان سراب که آب نبوده آبنما بوده نیست. که بجای راهنمایی 

د. یا توهمی یعنی کاذب بمعنای دروغین بسان آب شور دریا یا صادق، سیاست ضاللت یعنی گمراهی میباش

سم مایع که کشنده بوده نیست. که سیاست فاسقی تنازعی و سلطه گری یعنی بدراهی و بیراهی است. 

 بدینترتیب:  

.مشروعیت سیاسی: مطابقت سیاست با شریعت است. یعنی سیاست طبق شریعت، براساس شریعت، در 1

با حکم و احکام تفصیلی یعنی قوانین شریعت میباشد. به تعبیر دقیق مطابقت سیاست حدود کلی شریعت و 

و شریعت میباشد. در مبادی سیاست بسان ضرورت امنیت، نظم و نظام، عدالت، حاکمیت، حکومت، امانت 

جت ح و همانند اینها، که ذاتی یعنی تکوینی آفرینش انسانی و فطری عقلی و قلبی او بمثابه وحی، پیامبر و

درون بوده، شریعت آنها را تأیید کرده و حتی تذکر داده یعنی یادآوری نموده و مورد تأکید قرار داده و به 

تبیین بمعنای تحدید یعنی تعیین حدود کلی آنها پرداخته و احکام تفصیلی آنها را بیان مینماید. چه بسا این 

آنچه )مبادی( را عقل به )ضرورت( آن حکم کرده، هر »؛ «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع میباشد»معنای 

ل ما حکم ک»و برعکس: «. وحی و شریعت به )تبیین، تحدید و حدود کلی و احکام تفصیلی( آن حکم مینماید

هر آنچه )مبانی: حدود و احکامی( را که شریعت به )شایستگی( آن حکم میکند »؛ «به الشرع حکم به العقل

: شریعت در مبادی سیاست بنابراین«. )مبادی؛ بایستگی( آن حکم نموده و مینماید)پیشتر و پایه آن( عقل به 

ندان اندیشه خداو ، مولفو.ت.جونز به تعبیر تذکر میدهد. در مبانی سیاست: شریعت تبیین می نماید. چنانکه

ان خداوند«)آدمی نمی تواند حتی برای لحظه ای بدون اصول رهنمودی راه خود را به پیش برد: »سیاسی

است اعم از عناصر یا مؤلفات و پدیده های؛ حاکمیت، الف.سی (.432، ص2، قسمت2اندیشه سیاسی، ج

حکومت، دولت، قدرت سیاسی، تا نظام سیاسی و خود سیاست و حتی سعادت مدنی بر مبنای و با مبانی 

دیده روعیت سایر پشریعت است. اما در حقیقت، شریعت با تعیین جهت حاکمیت، شرعیت و در نتیجه مش

های سیاسی را تعیین کرده، ترسیم نموده و تحقق میبخشد. ب.شریعت: یک.بمعنای خاص: قانون یا قوانین 

میباشد )فقه اصغر(. مراد نظام قوانین یا مجموعه و بلکه منظومه قانونی است. به تعبیری قانون یا قوانین 

نداری )شریعت داری( به منظور ب.قانونمداری نظاممند میباشد. منظور قانونمندی است. اعم از؛ قانو

قانون: قوانین چهارگانی تکوینی، عقلی، عقلی و عرفی را در بر میگیرد. از؛  )شریعتمداری( میباشد.
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اول.الف.سنت های تکوینی حاکم بر نظام هستی بسان اصل ضرورت و حتی زیبایی امنیت، نظم و نظام، 

سیاست میباشند. ب.و حتی قوانین طبیعی و طبیعت مثل قوانین فیزیکی عدالت، و مانند اینها، که مبادی ذاتی 

و شیمی است. دوم.قوانین فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی میباشد. بسان درک بایسته های سیاسی یعنی 

درک ضرورت و حتی زیبایی همان مبادی تکوینی و ذاتی است. که مبادی فطری و یا اولیات عقلی اعم از 

نظری، علمی و عملی اند. سوم.حدود کلی و احکام تفصیلی تقلی و سمعی، وحیانی و شرعی  و اصول اولیه 

شریعت است. که در مشروعیت بیشتر مراد همین میباشد. که گاه از آنها تحت عنوان مبانی یاد میشود. چهارم 

دی )بسان ین کالن راهبرقوانین تدبیری و به اصطالح عرفی یا انسانی و انساز یعنی برساخته انسانند. از قوان

قانون اساسی جمهوری اسالمی توسط رهبری(، قوانین خُرد کاربردی 111سیاست های اصلی نظام طبق اصل

عادی )و برنامه ای مصوبات مجلس( و اجرایی )مقررات: دستورعملهای اجرایی، بخشنامه ها و آیین نامه های 

است. مراد از مشروعیت سیاسی: قوانین تدبیری بر اداری(قوه اجرایی و اداری و حتی قوه قضایی و جزایی 

حدود کلی و با احکام تفصیلی شرعی است. در جمهوری اسالمی مراد از شریعت: اسالم میباشد. در نظامهای 

سیاسی مدرنیستی اعم از؛ لیبرالیستی و سوسیالیستی: مدرنیسم اعم از؛ یکی.لیبرالیسم و دیگری.سوسیالیسم 

ارض خود را روسویی میدانند. یکی.اراده همگانی و دیگری.اراده عام را منشاء است. هر دو رهیافت متع

قانونگذاری دانسته و مبنا و میزان مشروعیت مقبولیت سیاسی میدانند. حال اینکه بترتیبی که از روسو مالحظه 

ن و انوخواهد گردید، وی اراده عمومی و پذیرش شریعت توسط آنرا، منشاء قانونگزاری تدبیری براساس ق

قانونگذاری تشریعی یعنی شریعت میخواند. موردی که در مکتب اسالم جریان داشته و امروزه جمهوری 

اسالمی ایرانی مدعی آنست. دو.بمعنای عام: دین و دیانت است )فقه اکبر(. و به عبارتی؛ سه.بمعنای اعم: 

بینی )معارف و به اصطالحی مکتب است. که عبارت از طرح هادی، نقشه راه میباشد. جامع؛ اول.جهان 

ایدئولوژی( و به تعبیری بینش یا عقیده و بایسته ها، دوم.حقوق)یا شریعت بمعنای فقه و قانون(و سوم.اخالق 

یا شایسته ها است. منظور در همه این موارد؛ یکی.قانون مدنی، دین مدنی و مکتب مدنی میباشد. یعنی قانونی، 

دیگری.قانون، دیانت و مکتب مدنی؛ الف.مقبول مردمی یعنی مورد دین و مکتب اجتماعی و سیاسی است. 

پذیرش عمومی باشد. به همین سبب ب.مرجع یعنی مورد اعتقاد، مورد اعتماد و مورد رجوع و مراجعه مردم 

برای رفع بی نظمی و ایجاد نظم، دفع تهدید و رفع نا امنی و ایجاد امنیت و پیشرفت تا مرز تأمین سعادت 

است. ج.قانون، دیانت و مکتب عدالت و پیشرفت مورد نظر میباشد. و اال ظلم اعم از ستم گری  مدنی خویش

و ستم پذیری و عقبماندگی یا عقب بردگی و عقب نگهداشتگی، نیاز به قانون، دیانت و مکتب ندارد. با 

ه راه و خبرگی نمندی، نقشبیقانونی، بی دینی و بی مکتبی، اتفاق می افتد. چنانکه پرواز هواپیما، نیازمند قانو

 خلبانی است. اینها نباشند سقوط میباشد. سقوط نیاز به اینها ندارد.

با  مطابقت سیاست مدنیو سیاست مشروع: یک.الف.مشروعیت سیاسی یا مشروعیت سیاست .بدینسان 1

به %51)نسبی غرض مکتب مورد پذیرش عمومی تا اکثریب.شریعت، نظام قانونی و دیانت یا مکتب است. 
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نفر( مردم و مردمی است. ج.مبین رابطه و نسبت میان شریعت و سیاست می باشد. رابطه و نسبت میان 1اضافه

شرع، شارع، تشریع، شریعت، شرعیت، مشروعیت از سویی است. همچنین میان سیاسی و سیاسی یا مدنی از 

 حقوقی و قانونی و دانشی)نظری؛ حکمی و فقهی  سوی دیگر می باشد. از طرفی شریعت مدنی منشاء علمی

سیاست بویژه حاکمیت سیاسی و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی  )راهبردی و کاربردی( مدنی( و مبنای عملی

است. از طرف دیگر سیاست و بویژه حاکمیت سیاسی و نظام مدنی بُروز، برامد و بر بنیان شریعت مدنی مورد 

ری همان مطابقت نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی با د.همچنین باعتبا پذیرش اکثری و عمومی می باشد.

ا شریعت ب و بسان اینها،شریعت میباشد. فراگیر مطابقت حاکمیت، حکومت، دولت، قدرت، سیاست دولت، 

. الف.عینیت مبادی سیاسی با محکمات شرعی و قانونی است مطابقت سیاست با شریعت:دو.به تعبیری  است.

، نظم و نظام، حاکمیت و حکومت و دولت و مدیریت و رهبری مدنی، بسان اصل ضرورت و زیبایی امنیت

.عدم می باشد. ب و مانند اینها)راستگویی(،  )بیعت، قرارداد، پیمان و پیماداری(، صداقت عدالت، آزادی، امانت

مغایرت مبانی سیاسی با متشابهات شرعی و قانونی است. بسان ماهیت یعنی نوع یا گونه اعم از حدود و 

با شکل شرعی  )سازکارها و ابزار سیاسی( ام همین مبادی و محکمات می باشد. ج.عدم ضدیت اشکالاحک

)میان گزینه های واجد شرایط(، یا هر  روش دیگر، رأی گیری و رأی دهی و  و قانونی است. بسان قرعه

یری، ، صندوق رأی گانتخابات از طریق بلند کردن دست، اعالن زبانی موافقت، بلند شدن، یا هر سازکار دیگر

)در صورت امنیت سخت افزاری بویژه نرم افزاری( یا هر ابزار دیگر. این که مثال گفته  رایانه ای و اینترنتی

شود سکوت عالمت رضایت است. و چون مردم در فالن موضع سکوت کردیند، مبین رضایت آنها میباشد. 

که چه بسا سکوتی که نشان نارضایتی باشد. این مخل و مخالف مقبولیت و شریعت و مشروعیت است. چرا 

بلکه در سکوت و حتی اعالم رأی خفقان و تهدید، از اعتبار شاقط است. رأی و پذیرش و رضایت بایستی 

اعالنی باشد. یعنی اعالن و اعالم گردد. خواه علنی بوده و خواه مخفی باشد. خواه مستقیم و یا غیر مستقیم 

مردم کسانی را انتخاب کرده که آنها مورد)شخص یا شاخص یا برنامه( بویژه )وکالتی( باشد. یعنی  نیابتی

تخصصی مطلوب را تمیز و تشخیص داده و برگزینند. خواه یک مرحله ای بوده یا دو حتی چند مرحله ای 

 واجد شرایط توسط نهادهایی )یا سیاست و برنامه( باشد. بسان تأیید و در اصل گزینش و تعیین نامزدها

ان )مثل نمایندگ )مثل ریاست جمهوری( یا حسب مورد چند مورد و قانونی و انتخاب و برگزیدن یکی مشروع

 مجلس شورا و شورای شهر( از آنها توسط مردم و اکثریت نسبی آنها است.  

مطابقت؛ الف.عینیت مبادی و محکمات، ب.عدم غیریت متشابهات و مبانی ج.عدم ضدیت  نمودار(پیوستار

 ل: مظاهر و اشکا

 مطابقت سیاست با شریعت و نظام قانونی

 

 عدم ضدیت مظاهر سیاست عدم مغایرت مبانی سیاست   عینیت مبادی سیاست 
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 با متشابهات شریعت و قانون        با اشکال شریعت و قانون  با محکمات شریعت و قانون

 

به تعبیر  د.می باشسیاسی جامع حقانیت، عقالنیت، شرعیت و مقبولیت و حتی کارامدی مشروعیت سیاسی: .2

باید هر امری از امور حکومت بر موازین عدالت یعنی بر مبنای قانون : »والیت فقیهدر  )ره(خمینیامام 

عدالتی که اصل ضرورت ان حق یعنی سنت تکوینی و  (.112والیت فقیه، ص «)اسالم و حکم شرع باشد

ذاتی آفرینش و زندگانی مدنی انسانی است. درک بایستگی آن فطری میباشد. با نگرش عقلی برهانی و گرایش 

قلبی شهودی است. شریعت: ضمن تک یعنی توجه دادن به تبیین یعنی تعیین حدود کلی و احکام تفصیلی 

بدان  ده و با عمل سیاسیآن میپردازد. عرف نیز قوانین تدبیری آن را به تناسب مقتضیات زمان ترسیم نمو

 تحقق میبخشد. 

 

 )دینی جامع( نمودار(مشروعیت سیاسی

  شرعیت سیاسی        

  حاکمیت سیاسی     

 حقانیت سیاسی      عقالنیت سیاسی      دولت و رهبری       کارامدی سیاسی       

 

 مردمی مقبولیت سیاسی        

 نظام سیاسی      

 

 ، شرعیت و مقبولیتی در مشروعیت سیاسی، کارامد)حکمت( فراهمی این چنین حقانیت، عقالنیتبه اعتباری: 

به تعبیری حاصل و خروجی یعنی عین یا موجب و موجد کارامدی دولتی و ملی بوده و بشمار میآید. است. 

و دولت  سیاستآن کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی سیاسی میباشد. یعنی این چنین حاکمیت، نظام، حکومت، 

و کشوری قدرتمند و مقتدر بوده و کارامد خواهد بود. حداقل ظرفیت، ضرورت و زمینه ان را دارد. به اعتبار 

دیگر مشروعیت سیاسی فراهم آمده و فراگیر حقانیت سیاسی، عقالنیت سیاسی، شرعیت سیاسی، مقبولیت 

 اینگونه باشد. سیاسی و کارامدی سیاسی است. بلکه بایسته و حتی شایسته است،

این چنین مشروعیت سیاسی و مشروعیت سیاسی اینچنین در گفتمان و الگوی مشروطیت اسالمی عالمه 

 نائینی و جمهوری والیی فقیه اسالمی امام خمینی ساری بوده و جاریست.

ی و چون انسان متفکر )خرد ورز(، مختار و مدنی بوده و مجبور نبوده، الجرم روای.(اول1یک.بدینترتیب: 

مشروعیت اعم از: مشروعیتنگری و  ناروایی در روابط و مناسباتش موضوعیت و ضرورت داشته و می یابد.

مشروعیتگرایی است. نیز فراگیر؛ یکی.الف.مشروعیتگذاری میباشد. مراد کارگذاری مشروع است. سیاست 
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اصطالح ی است. بگذاری مشروع میباشد. مشروعیت سیاستگذاری یعنی مشروعیت ترسیم سیاست های مدن

مشروعیت سازی )ر.ک.: مشروعیت سازی اثر بیتهام( میباشد. ب.مشروعیتمداری است. سیاستمداری مشروع 

میباشد. مشروعیت سیاستمداری یعنی اعمال سیاستهای مدنی است.  دیگری و متقابال مشروعیت پذیری 

، است. فرایندی از تبیین علمی مردمی میباشد. پذیرش همگانی، عمومی یا عام شریعت، شرعیت و مشروعیت

ترسیم عملیاتی، ترویج عمومی تا تحقق عینی مشروعیت )مهندسی، مدیریت و آسیبزدایی( میباشد. 

مشروعیت مدنی: یک.اعتدال فرابخشی، دو.تعادل میان بخشی و سه.تعدیل کالن بخشی مدنی می باشد. وم.د

کمل مدنی، ب.تناسب و ج.یک.تساوی در اعم از؛ الف.تکافی نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی م

برخورداری منابع عمومی و دو.کارانه )تدبیر و تالش مازاد( زیربخشی مدنی میباشد. سبب پایایی و حتی 

همگان مشروعیت را ضروری و حتی زیبا دانسته و میخواهند. به م.سوپویایی و بلکه زایایی نظام مدنی است. 

عیت میدانند. این هستی و حقیقت مشروعیت میباشد. اما میدانند مشروتعبیری بایستگی و شایستگی مشروعیت 

چیست؟ یعنی ماهیت، حدود و احکام یقینی آنرا هم میدانند؟ یقیننا خیر! مگر ظنی تکساحتی بوده یا توهمی 

تنازعی باشد. چالش اینجا میباشد. اینجا بوده که بشریعت نیاز است. بدین سبب بدان تن میدهند؟ اینجاست 

به امامت و نیابت بمثابه راهنمای راهبردی نیاز میباشد. یا مشروعیت چگونه تحقق میبابد؟ اینجاست که به  که

مشروعیت مدنی فراگیر مشروعیت اجتماعی و سیاسی (2امامت و نیابت بمثابه راهبری راهبردی نیاز میباشد. 

م یاسی و فرهنگی میباشد. فراهمشروعیت؛ اقتصادی، سهم آمده و حاصل افر مدنی مشروعیتیکی(اول.است. 

آمده مشروعیت اقتصادی، مشروعیت سیاسی  مشروعیت فرهنگی است. اینها بخش های سه گانه مشروعیت 

مدنی میباشد. یا مشروعیت در بخش های سه گانه مدنی اند. این سه؛ همبسته اند. بهم پیوسته اند. یک بسته 

فراگیر و جامع مشروعیت؛ فردی خصوصی و مدنی، جمعی )خانوادگی و  مدنی مشروعیتدیگری(اند. 

گروهی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی( و اجتماعی عمومی مدنی است. از ملی و فراملی منطقه ای تا 

امتی، بین مللی و جهانی میباشد. فراگیر گستره های مشروعیت اجتماعی بوده یا مشروعیت اجتماعی گستره 

چالش بعدی نظریه و نظام اینهاست. اینجاست دوم.اند. الزم و ملزومند. مکمل همند. هم افزایند. های سه گانه 

 شروعیتمیکی(الف.که نیاز به نظریه و نظام مدنی امامت و نیابت والیت فقیه پیش میآید. در این گفتمان؛ 

ت. مدنی اس عیتمشروفرهنگی و  مشروعیتسیاسی،  مشروعیتاقتصادی، سبب مادی، ابزاری و مقدماتی 

هنگی فر مشروعیتاقتصادی،  مشروعیتسیاسی: صورت و سبب صوری ساختاری راهبردی  مشروعیتب.

فرهنگی، فاعل و سبب فاعلی و همچنین غایت و سبب غایی  مشروعیتج.مدنی میباشد.  مشروعیتو 

دینسان بچالش پرسش خیز در این زمینه مدنی است.  مشروعیتسیاسی و  مشروعیتاقتصادی،  مشروعیت

عموم و خصوص مطلق سه  مشروعیت فردی، جمعی  اجتماعی مدنی؛ گستره هایدیگری(مرتفع میگردد. 

اصالت ) مبانی جامعه شناختی سیاسیمبحث ند. همان رابطه  نسبت فرد و جامعه که در مدنی مشروعیتگانه 

و اجتماعی نیز بر  ()خانوادگی و گروهی فردی، جمعی مشروعیتمالحظه کردیم، در مورد  فرد و جامعه(
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خود  جمعی و بنوبت مشروعیتفردی سبب فاعلی و مادی  بدین ترتیب: از سویی مشروعیتقرار میباشد. 

اجتماعی؛ سبب صوری و غایی  از سوی دیگر مشروعیتاجتماعی است. کما اینکه برعکس نیز  مشروعیت

شود. ز بدین ترتیب رفع میپرسش چالش انگی فردی است. مشروعیتجمعی و بنوبت خود  مشروعیتعمومی 

این چنین رویکردی مشروعیت علمی حکمی توحیدی میباشد. به تعبیری مشروعیت توحیدی بوده و اول.(3

بشمار میآید. دو ساحتی مادی و معنوی است. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. راهبرد متعادل و متعالی 

شبه مشروعیت ظنی غیر توحیدی نمی باشد. مشروعیت تکساحتی با مشقت خالء معنوی دوم.یکی(است. 

د مشروعیت توهمی؛ نه ستمگری و نه ستم پذیری نیز نیست. ضدیگری(نیست. تفلسفی سیاسی نمی باشد. 

 توحیدی نمی باشد. تنازعی نمی باشد. سوفیستی سیاسی نیست. مشروعیت متدانی نیز نمی باشد.  

دارا و فراهم آمده  مراتب سه گانه هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی شناسی و چگونگی مشروعیت دو.

و چگونگی شناسی است. یا فراگیر مبادی ارزشی، مبانی بینشی و منشی و مظاهر کنشی و روشی یا رفتاری 

نسان ا میباشد. کما اینکه مشروعیت: همان ذاتی، فطری، شرعی و عرفی است. مشروعیت طلبی در آفرینش

بوده که بسان یک هواپیما، بدون آن سقوط میکند و با آن پیشرفت و صعود مینماید. فطرت عقلی برهانی 

انسانی، ضرورت و زیبایی آن را درک و تجویز مینماید. فطرت قلبی شهودی انسانی، نسبت بدان گرایش 

و راهبرد راهبری،  حدود کلی و داشته یا می یابد. اما اجمالی است. شریعت، بمثابه طرح هادی، نقشه راه 

حتی حسب مورد احکام تفصیلی آن را تبیین و ترسیم می نماید. انسان بکمک شعور یا هوش ابزاری با  شیوه 

تجربه و عرف، شاخصه های عینی و سارکارهای عملی آن را روشن ساخته و ارایه میدهد. چنین مشروعیتی؛ 

طنی و ظاهری متعادل و متعالی است. در نتیجه یا چرا که توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی، دو بعدی با

حقیقی و یقینی واقعی میباشد. غیر و ضد توحیدی ظنی تکساحتی تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی 

نامتعادل و نامتعالی متدانی نیز نیست. همه و هماره مشروعیت یعنی روایی را میخواهند. مشروعیت طلبند. 

شروعیت مشروعیتگرا و نیز مشروعیتگذار و مشروعیتپذیرند. یعنی فاعل و قابل عدالتند. مشروعیت نگری و م

سیاست و حاکمیت در حدود کلی دیانت  است.شریعت  بامطابقت سیاست میباشد. سیاسی: حکمروایی 

براساس گرایش همگانی به نظام سیاسی و دولت، مورد پذیرش عمومی دیانت بمثابه متن میثاق مشترک و 

رداد اجتماعی و با گزینش اکثری کارگذاران سیاسی میباشد. با احکام تفصیلی مکتب است. مشروعیت قرا

سیاسی: جهت بخش حاکمیت سیاسی میباشد. پیوستاری از: یکی و در یک سویه عینیت مبادی سیاست با 

د. یا شمحکمات شریعت، است. دیگر و در حد وسط عدم مغایرت مبانی سیاست با متشابهات شریعت میبا

برعکس عدم مغایرت متشابهات سیاست با مبانی شریعت است. سوم و در سویه دیگر عدم ضدیت اشکال 

سیاسی با احکام مکتب میباشد. فراگیر؛ اول.شرایط شایستگی حاکم)کارگزار(: قوی و امین بودن علمی و 

 جابجایی و جانشینی( )گردش: عملی دینی و سیاسی میباشد. دوم.شیوه های قانونی عدالت روی کار آمدن

مردمی بجای حاکمیت مناسبات زر و زور و تزویر است. سوم.سیاست های اصولی بایسته دولت میباشد. اینها 
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هم بسته، پیوسته و یک بسته اند. الزم و ملزوم، مکمل و هم افزایند. این مشروعیت حقیقی و یقینی واقعی 

دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی است.  میباشد.  مشروعیت توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی،

یعنی واجد تعادل بوده و تعالی بخش است. در جهت تعالی بوده و تعالی بخش میباشد. شبه مشروعیت ظنی 

یعنی پنداری تفلسفی تک ساحتی مادی متدانی نامتعالی نیست. ضد مشروعیت توهمی یعنی کاذب یا دروغین 

نازل نیز نمی باشد. نظام مدنی، با عدالت مدنی پایا شده، با مشروعیت حاکمیت سوفیستی تنازعی نامتعادل و مت

شی؛ )کن سیاسی و کارامدی مدنی؛ بهره وری و اثربخشی زیرساختی)ارزشی، بینشی و منشی(، ساختاری

)روشی یا رفتاری( پویا گشته و به پیشرفت مدنی در جهت تحصیل  قانونگذاری و اجرایسازی( و راهبردی

فراتر سعادت مدنی، دست یافته، موانع را برداشته و شرایط بهزیست و زندگانی مدنی شایسته انسانی هر چه 

 هر چه برتر را فراهم میسازد.

شرع، شریعت، شرعیت و مشروعیت با سیاست و مشروعیت سیاسی و سیاست مشروع و با سایر پدیده سه.

ملی(، دولت )هیئت حاکمه(، حکومت )سازکار  های سیاسی بسان احکام )قوانین(، حاکمیت )خواست و اراده

دولت(، نظام سیاسی، و همانند اینها، با رویکرد توحیدی، رهیافت دینی و راهبرد مردمساالری دارای -ملت

 رابطه وثیق و همافزا و نسبت مثبت و همسویی است. 

 برامد
 حقانیت، عقالنیت، شرعیت، مقبولیت و کارامدی سیاسی

 الف.جمع بندی

 حدودمنداختیار 

 جایگاه نقش گفتمان مشروعیت وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهمشروعیت مدنی  مبحث

ت ذاتی، فطری، شرعی و عرفی میباشد. منظور مشروعیمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه، نگاه در سیاسی

ت. اقعی نیسظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد و ت حقیقی و یقینی واقعی است.مشروعی

است. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. ارزشی، بینشی و منشی درونی  معنویو  مادیدو ساحتی  مشروعیت

و کنشی و رفتاری بیرونی است. به تعابیری: توحیدی، الهی، متعادل، متعالی، و بسان اینها بوده و محسوب 

یلی مکتب تفصاحکام با و کلی حدود  مطابقت با شریعت یعنی  ترسیم سیاست در :مدنی مشروعیت میگردد.

بادی از؛ الف.عینیت ممطابقت سیاست با شریعت، پیوستاری  مورد پذیرش عمومی است.شریعت یقینی 

سیاسی و محکمات شرعی میباشد. ب.عدم غیریت مبانی سیاسی با متشابهات شریعت است. ج.عدم ضدیت 

ایی رو بمعنایحکمروایی مشروعیت سیاسی:  )سازکارها و ابزار(سیاسی با احکام شرعی میباشد. اشکال
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عقالنیت، دوم.حقانیت، فراهم آمده؛ اول.. میباشد. حکمروایی خوب و شایسته استحاکمیت و حکومت 

ر؛ فراگی .استمعطوف به کارامدی، پیشرفت و سعادتمدنی حتی پنجم.مقبولیت چهارم.شرعیت و سوم.

دو.پذیرش عمومی احکام شریعت بمثابه متن قرارداد یک.گرایش همگانی یکایک افراد به حاکمیت میباشد. 

 سه.گزینش اکثریتی حکام میباشد. اجتماعی، منشور و میثاق مشترک و منبع قانون اساسی حکومت است.

 ب.نتیجه

  سیاست مشروع

(Legitimacy Policy) 

نی تکساحتی ظ مشروعیت مدنیتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :مشروعیت سیاسی توحیدی

 و توهمی تنازعی از حکمفرمایی استبدادی سلطنتی مطلقه و مشروطه تا حکمرانی جمهوری مطلقه میباشند.

 ج.راهبرد جدید

 یمشروعیت ساز

(Legalization Policy) 

 جوازبب مس: یک.از سویی بر بنیان و در راستای عدالت سیاسی و سعادت مدنی است. دو.مشروعیت سیاسی

اسی، حاکمیت ت آزادی سیزیرساخسه.از دیگر سوی  نی میباشد.دپیشرفت مریعگر و تشدیدگر( )تسهیلگر، تس

 سیاسی، امامت سیاسی تا والیت فقیه مدنی بوده و می تواند محسوب گردد. 

 درسی و پاسخ های پرسش خود آزمایی دانشجویی: 

 مشروعیت سیاسی.3 ؟است )و چگونه( چهسیاست  ومشروعیت .2 میباشد؟ )و چگونه( چهمشروعیت .1

 )و چگونه(میباشد؟ .سیاست مشروع چه4 میباشد؟ )و چگونه( چه
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 مسئله پنجم 

 «سیاست» و «آزادی»

 «آزادی سیاسی»
(Political Liberty/Freedom) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

  چکیده
 «امکان و فقدان موانع اعمال اختیار»

مطرح  آزادی مدنییا  آزادی سیاسیدر این مبحث آزادی و سیاست و رابطه و نسبت آمیزه ایندو یعنی مسئله 

میشود. منظور آزادی عملی و عینی عرفی است. آزادی حقیقی و یقینی واقعی مدنی میباشد. ظنی تکساحتی 

ر آزادی رفی است. منظوتفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نیست. آزادی: ذاتی، فطری، شرعی و غ

حقیقی و یقینی واقعی است. حقیقت ذاتی و فطری )عقلی برهانی و قلبی شهودی( و ماهیت یقینی شرعی 

 آزادینی عی وواقعی سیاست آزادی سیاسی عرفی واقعی است. رفع یا فقدان موانع اعمال اختیار میباشد. مراد 

است. الف.سیاستگذاری آزاد و آزادی میباشد. به تعبیری آزادیگذاری سیاسی و مدنی است.  مدنی

: صلیمحور ابدین سبب یک.ب.سیاستمداری آزادی میباشد. به تعبیری آزادیمداری مدنی و سیاسی است. 

موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی آزادی سیاسی میباشد. در 

: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان آزادی محورهای فرعیبدین مناسبت دو.نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

.در چالش 2.در سایر مسایل سیاسی است. از عدالت مدنی تا والیت فقیه مدنی میباشد. 1میباشد.  مدنی

.الف.در فرایند بروز 3 کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد.

ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا 

سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی 

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4میباشد. 

 *یاد آوری:

 پرسش موضوع، گزیده و نکات اصلی و برجسته جلسه پیش-

 گزیده بحث جلسه پیش-
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 پیش درامد

 آزادی مدنی

: مسایل فلسفه سیاسی؛ مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  مبحث محورو  موضوع، مسئله، عنوانیک(

دف میباشد. ه«سیاستو  آزادی»: چرایی و چیستی )چگونگی( رابطه و نسبت مسئله.2است. «آزادی»چهارم.

مورد نظر «مدنی آزادی»میباشد. حتی « سیاسی آزادی»آمیزه این دو پدیده، مفهوم و واژگان است. منظور 

 یسیاس آزادی واجتماعی  آزادیمیباشد. به تعبیری هدف و غایت:  سیاسی واجتماعی  آزادی است. مراد

می باشد. غایت آزادی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. بعبارتی؛ الف.آزادی اقتصادی، توأمان ب.آزادی 

میباشد. به تعبیری  آزادیسیاست : ترسیم و تحقق موضوع.3سیاسی و در جهت ج.آزادی فرهنگی است. 

ت آزادی أمان با سیاسمحسوب میگردد. منظور سیاست آزادی اقتصادی و تأمین آسایش بدنی، تو آزادسیاست 

اجتماعی و کارامدسازی هر چه فراتر ملی در جهت سیاست آزادی فرهنگی و تعالی معنوی و اخالقی و 

است. که محوریت عزیمت در حدود سیاسی  آزادیتضمین آرامش مدنی میباشد. غرض و هدف از آن: 

رامت ل سیاسی، سعادت مدنی و کمتعادل پیشرفت جامعه سیاسی، نظام سیاسی، دولت میباشد. کما اینکه کما

خاستگاه، جایگاه و نقش آزادی در سیاست میباشد. آزادی سیاسی .محور: 4 انسانی در گرو این امر است.

 است. حتی بر عکس خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست در آزادی میباشد. سیاست آزاد و آزادی است.

 زادیآنسبت این دو چه است؟ به تعبیری  چه میباشد؟ بلکه رابطه و سیاستو  دو(پرسش اصلی: آزادی

  پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟چه میباشد؟  مدنی آزادییا سیاسی 

در  وسورچنانکه به تعبیر  میباشد.مدنی  یاچیستی چگونگی آزادی سیاسی  وچرایی  مبحثسطح این سه(

فرد است از آزادی مدنی که الزم است آزادی طبیعی که فقط محدود بقوای هر : »قرارداد اجتماعیکتاب 

چشم پوشی از ». در این صورت(24قرارداد اجتماعی، ص«)محدود به اراده عمومی میباشد، تمیز داده شود

 (.12همان، ص«)آزادی، چشم پوشی از خصلت انسانی، از حقوق بشری و حتی از وظایف انسانی میباشد

)همان، «کلمه آزادی به مطالب من مربوط نمی شودمفهوم فلسفی »این در حالی بوده که روسو تأکید مینماید: 

تی چیسو هستی شناسی  منظور .میپردازیمزادی آ به مفهوم فلسفی مبحثاما ما برعکس در این  (.25ص

 وآزادی اجتماعی  و حتی  فن چگونگی سازی چگونگی شناسیدانش  عملی و عینی، چگونگیشناسی 

مبادی ارزشی و مبانی بینشی )نگرش( و منشی )گرایش( درونی شناسایی و شناساندن  است.این چنین  سیاسی
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ه تعبیری ب مدنی میباشد. آزادی کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی )عوارض کمی و کیفی( روز، برامد و مظاهربُ

ارزششناسی آزادی، بینششناسی آزادینگری و منششناسی آزادیگرایی مدنی است. تبیین علمی حکمی نظری 

ملی، ترویج عمومی و تحقق عینی سیاست آزادیگری اعم از؛ آزادیگذاری و آزادیمداری بمنظور ترسیم ع

بمعنای مجاز بودن، جایی  : امکان اعمال ارادهآزادیمدنی دولت و متقابال آزادیپذیری مدنی مردمی میباشد. 

، جایی ال ارادهبر عمل به اراده و اعم باشد. کما اینکه آزادی بمعنای قادر بودنعمل مطرح بوده که قدرت 

 به تعبیر مثنوی معنوی: مطرح بوده که مجاز باشد. 

 چون به آزادى نبوت هادى است            مومنان را ز انبیا آزادى  است

 اى گروه مومنان شادى کنید            همچو سرو و سوسن آزادى  کنید

ت. عرفی مدنی و سیاسی تا آزادگی اس مراد آزادی حقیقی و یقینی واقعی ذاتی، فطری)عقلی و قلبی(، شرعی و

 به تعبیر آزادی ذاتی و فطری حقیقی و شرعی یقینی و حقوقی واقعی سیاسی مورد نظر میباشد.

چرا آزادی سیاسی یا چرایی آزادی سیاسی؛ به موضوعیت، ضرورت و ضروریات، ارزش و حتی .1بدینسان: 

آزادی در سیاست میپردازد. و اینکه آزادی حق و امتیاز زیبایی، بیناد و غایت و حقیقت آزادی سیاسی یعنی 

بوده یا تکلیف و وظیفه و مسئولیت، خود مطلب مهمی است. یا اینکه آزادی حق مسئوالنه و مراد آزادی 

مسئوالنه بوده نیز مهم میباشد. منظور تکلیف در قبال آزادی است.  مراد حقیقت آزادی و آزادی حقیقی و 

قابله با باطلست. اساسا حق و تکلیف، باهمند. هر کجا، هر نوع و بهر میزان حق بوده، حقیقت در مقابل و م

تکلیف میباشد و برعکس. در غیر اینصورت به ستم گری و ستم پذیری کشیده و سلطه گری و یا هرج و 

ر دمرج در سویه متعارض میکشاند. در هر صورت، چیستی آزادی ؛ ماهیت و مبانی آزادی سیاسی یا آزادی 

است. بودشناسی آزادی سیاسی مورد نظر میباشد. مراد آزادی حقیقی و یقینی است. در قیاس با آزادی  سیاست

ظنی یا پندار آزادی و مقابل و حتی مقابله توهم آزادی تنازعی و آزادی کاذب و دروغین است. منظور آزادی 

ر بویژه از سلطه دولت، و از جمله از سلطه درونی و آزادی از خود )آزادگی( در قیاس با آزادی برونی و از غی

 اقلیت یا اکثریت و مانند اینها میباشد.

آزادی مدنی اعم از آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و آزادی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی میباشد. آزادی الف..2

توسعه اقتصادی، در توسعه اقتصادی و با توسعه اقتصادی و تأمین آسایش جسمانی ظاهری بدنی است. توأمان 

د. در جهت آزادی تعالی با آزادی تعادل سیاسی، آزادی در تعادل سیاسی و آزادی با تعادل سیاسی میباش

فرهنگی؛ معنوی و اخالقی، در تعالی فرهنگی و با تعالی فرهنگی و تضمین آرامش روحانی باطنی مدنی است. 

معطوف به عزت و به اصطالح کرامت انسانی و فرای زیست، بهزیستن و به تعبیری حیات طیب یا زندگانی 

ش های سه گانه مدنی بوده و به شمار می آیند. اعم پاک است. اینها بخش های سه گانه آزادی یا آزادی بخ

از آزادی فردی، جمعی یا گروهی مدنی)همانند احزاب( و اجتماعی خواه فروملی، ملی داخلی و حتی خارجی 
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تا فراملی، بینن مللی و جهانی را در بر میگیرد. اینها گستره های آزادی یا ازادی گستره های مدنی اند. این 

قی و یقینی واقعی میباشد. این چنین آزادیی: بنیادین، جامع)همه جانبه( یا رسا، نظاممند یا چنین آزادی: حقی

سازوار و هدفمند است. آزادی حقیقی و یقینی واقعی بوده و به شمار میآید. به تعبیری آزادی دوساحتی می 

ست. آزادی ارزشی، باشد. آزادی مادی و معنوی است. آزادی دو بعدی می باشد. آزادی باطنی و ظاهری ا

بینش و منشی درون و درونی و آزادی کنش و روش یا رفتار بیرون و بیرونی می باشد. آزادی متعادل است. 

تعادل بخش می باشد. آزادی متعالی است. تعالی بخش می باشد. به تعبیری آزادی توحیدی است. در غیر 

پندار آزادی میباشد. آزادی تکساحتی  اینصورت آزادی ظنی ظاهری یا پنداری تکساحتی است. ظن یعنی

نارسا است. یعنی ناقص و ناتمام میباشد. غیر آزادی میباشد. شبه آزادی است. آزادی نمایی میباشد. یا آزادی 

توهمی و کاذب یعنی دروغین است. آزادی تنازع و تنازعی سیطره جویانه طبیعی )داروینیستی، ابسولوتیسمی 

م آزادی است. نه تنها آزادی ناسازوار بوده بلکه ناسازوار با آزادی میباشد. ضد و امپریالیستی( میباشد. توه

آزادی است. اینها آزادی تک ساحتی مادی و یک بعدی ظاهری متدانی می باشند. غیر و ضد توحیدی اند. 

 نامتعادل و نامتعالی بوده و محسوب میگردند.

مدنی؛ اجتماعی و  یآزاد و اخالقی میباشد. منظور در قیاس با آزادی اقتصادی و آزادی فرهنگی؛ معنوی.ب

فراهم آمده و فراگیر آزادی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با هم و به صورت همگرا و هماهنگ است.  سیاسی

بوده و همگن و همبسته میباشد. واژگان، مفهوم و پدیده آزادی: بویژه در دوران جدید بسیار پر طنین میباشد. 

ن جدید به عنوان دوران حق آزادی در قیاس با گذشته به عنوان دوران تکلیف یاد شده تا جایی که از دورا

است. به همین سبب و نسبت شبهه ناک بوده و گردیده است. چنانکه پیشتر حق و یا عدالت بیشتر این چنین 

ویژه ناق، بطنینی را داشت. همچنین محل شبه بود. چرا که متشابه می باشد. آزادی، با ضد آزادی یعنی اخت

سرکوب و حتی سلطه و شبه آزادی یعنی یلگی )بی بندباری و خودسری(، شبیه بوده و بشمار میآید. خود 

آزادی، حق است. حداقل یک حق میباشد. مراد حق آزادی است. عدالت نیز حق می باشد. هنوز هم و همچنان 

یاسی نی بوده یا حکمت و فلسفه سنیز حق است. یک حق میباشد. مسئله فلسفه و حکمت آزادی سیاسی و مد

 آزادی مدنی و سیاسی میباشد. چرایی و چیستی آزادی مورد پرسش و پاسخ میباشد. 

 :در تعبیر ایشان را مطرح میسازند.و آزادی مطلقه آزادی مطلق شرح جنود عقل:  )ره( در کتاب خمینیامام 

محدود، محض و صرف است. کمال آزادی می آزادی مطلق و به عبارتی مطلقه: آزادی کامل، بی آمیغ، نا 

باشد. بدون کمترین مانع یا ممنوعیتی است. حق و امکان یا اجاز و قدرت کامل با فقدان موانع و وجود شرایط 

و زمینه ها و عوامل و به تعبیری مجاز بودن و قادر بودن بدون کاستی تصمیمگیری و اعمال خواست و اراده 

شرح «)تحریب.راحت و ؛ الف.و نیز در فطرت تمام بشریت ثبت است عشق به»: یک.وی می باشد. به تعبیر

(. مراد؛ الف.آرامش و ب.آزادی میباشد. تکوین و آفرینش انسان بگونه ای بوده 111جنود عقل و جهل، ص

د وهمانطوریکه بدون امنیت، نظام و عدالت نمی تواند دوام آورده و کمال یابد، تنها با آزادی اراده و تدبیر خ
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پیشرفته و رو سوی سعادت مینهد. بدینسان بدنشان آسایش یافته و نفس و روح و روانشان آرامش میگیرد. 

بسان هواپیمایی که در صورتی که به بندی بسته بوده یا مانعی جلوی آن باشد، نمی تواند پرواز کرده و فلسفه 

ند. نبوده و یا اگر پرواز هم کرد، سقوط میک وجودیش منتفی است. اگر تعادل هم نداشته باشد؛ یا قادر به پرواز

بدین ترتیب آزادی و آعتدال با همند. الزم و ملزوم همند. مکمل همند. هم افزایند. در نتیجه انسان نیز با 

آزادی یعنی فقدان بند و مانع پیش میرود. البته و در عین حال با وجود شرایط و عوامل که مجاز و قادر است 

ال نماید. این نیز عدالت است. در غیر اینصورت بسان بگیاهی که تازه از بذر و زمین سر اراده خود را اعم

زده اگر سنگی روی آن قرار گیرد، منحرف شده و کج میکند. یا از بین میرود. فطرت انسانی نیز اینگونه است. 

ف شده و منحط در صورت آزادی متعادل راه خودشکوفایی را میگیرد و میپوید. در غیر این صورت منحر

میگردد.  انسانها بصورت فطری و فطرت انسان ها همگی، این سنت تکوینی تبدیل ناپذیر الهی و باصطالح 

ضروریت وز یبایی ذاتی آزادی را بصورت فطری عقلی برهانی و حتی مبرهن ضرورت و بلکه زیبایی آزادی 

برهانی اند. با فطرت قلبی و بصورت  را درک کرده و نسبت بدان نگرش دارد. یعنی آزادی نگر فطری عقلی

شهودی )حضوری، وجدانی، کشفی، ذوقی درونی( خویشتن نیز آنرا خواسته، مطالبه نموده و بدان گرایش 

داشته و می یابد. یعنی آزادی گرای فطری قلبی شهودی اند.تشریع؛ تبیین یعنی تحدید بمعنای تعیین حدود 

ه آزادی شرعی نیز میباشد. تدبیر و تالش نیز تحقق بخش آن کلی و احکام تفصیلی آزادی است. در نتیج

میباشد. این ازادی تدبیری در قالب قوانین و سیاست های مدنی است. عمدتا سخن از آزادی در همین مرتبت 

حقوقی بوده ولی مبانی مکتبی )دینی و نقلی( و مبادی ذاتی و فطری آن در فلسفه سیاسی نیز موضوعیت دارد. 

مقصود از آزادی و مقصود فطری همگان آزادی محض  .همان(«)مقصود حریت مطلقه است»ر امامدر تعبی.دو

بهره وری  و کارایی و کارامدی؛منظور اعمال اراده  همان(.«)ذ اراده از شئون آن استنفو»سه. و کامل میباشد.

ق ت و فراهمی شرایط تحقبدون و با برداشتن موانع اعمال اراده ولی نه لزوما احساسا ربخشی آن میباشد.اثو 

)آزادی مثبت  توانمندسازی (؛157؛ 7اعراف/«)یضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت علیهم» خواست میباشد.

  است. زادی منفی(آ) یا عدالت( و رفع موانع

بدینسان: منظور آزادی عملی و عینی است. آزادی حقیقی و یقینی عرفی واقعی مدنی میباشد. ظنی تکساحتی 

تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نیست. فقدان و رفع موانع )آزادی منفی و سلبی( امکان شکل گیری 

و اعمال اراده و بلکه اختیار حدودمند خویش میباشد. در تعیین اعم از ترسیم و تحقق سرنوشت و سعادت 

باشد. یار و به تعبیری حاکمیت میمدنی یقینی خویشتن است. آزادی: امکان اعمال خواست یعنی اراده، بلکه اخت

بویژه فقدان و رفع موانع آنست. عمدتا آزادی قانونی و حدودمند افاده شده که مانع و مخل آزادی دیگران نیز 

.حق میباشد. الف نباشد. آزادینگری نظری و آزادیگرایی عملی واقعی عرفی تا مرز آزادگی )آزادگری دیگران(

تی بوده یعنی تکوینی میباشد. سرشتساز بوده و سرنوشتساز انسان محسوب و حقیقت نگری و گرایی است. ذا

میگردد. دارای مبادی حقیقی فطری  است. جبلی بوده و سرشتی انسانی میباشد. نگرش عقلی برهانی بوده و 
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گرایش قلبی شهودی است. ب.با ماهیت و مبنا یا مبانی ماهوی یقینی میباشد. در حدود کلی شریعت و با 

تفصیلی شرعی میباشد. بویژه شریعت مورد پذیرش عمومی است. بخصوص شریعت یقینی میباشد.  احکام

ج.بعد از مرحله تبیین علمی و فلسفی، تا مراحل ترسیم فنی، ترویج عمومی و تحقق عینی پیش میرود. 

، ی فرابخشیکارگذاری آزادی میباشد. باصطالح آزادیخواهی بوده و آزادی طلبی خوانده میشود. اعتدال آزاد

تعادل آرادی میان بخشی و تعدیل آزادی بخشی و زیربخشی است. اعم از؛ تکافی آزادی نهادها، تناسب آزادی 

اقشار و تساوی آزادی افراد همراه با آزادی کارانه میباشد. آزادی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. اینها 

ی غایی هم و آزاد-تیب سبب مادی، صوری و فاعلیبخشهای سه گانه  الزم و ملروم، مکمل و هم افزایند. بتر

مدنیند. آزادی فردی، جمعی و اجتماعی میباشد. اینها گستره های سه گانه همبسته، پیوسته و یک بسته اند. 

مادی و سبب صوری و غایی همند. بمنظور رفع و فقدان موانع و عوامل مخل و احیانا -بنوبت سبب فاعلی

شکل گیری و اعمال اختیار حدودمند مدنی خویش میباشد. در تعیین اعم از؛  وجود و ایجاد امکان و توان

ترسیم و تحقق سرنوشت و سعادت مدنی یقینی خویشتن میباشد. منظور حقیقت و ماهیت واقعیت آزادی 

عملی و عینی سیاسی است. هستی شناسی و چیستی چگونگی آزادی سیاسی میباشد. آزادی با اهم پدیده 

 ای رابطه وثیق و نسبت معنادار و مثبت استوار است. های سیاسی دار

 برامد

 الف.جمع بندی

 سیاست آزاد 

(Policy Liberty) 

، نگاه رد جایگاه نقش گفتمان آزادی وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهسیاسی  آزادی مبحث

نی حقیقی و یقی آزادیذاتی، فطری، شرعی و عرفی میباشد. منظور  آزادیمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه

آزادی فردی، جمعی و اجتماعی ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد واقعی نیست.  واقعی است.

است. دو بعدی باطنی و ظاهری  معنویو  مادیدو ساحتی  آزادی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است.

شی و منشی درونی و کنشی و رفتاری بیرونی است. به تعابیری: توحیدی، الهی، متعادل، میباشد. ارزشی، بین

قینی ی تفصیلی مکتب مدنیاحکام با و کلی حدود  درآزادی  متعالی، و بسان اینها بوده و محسوب میگردد.

 میباشد.رفع و فقدان موانع شکلگیری تا اعمال اختیار مدنی رهایی با مورد پذیرش عمومی است. 

 ب.نتیجه

 سیاست آزادی 
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دان و رفع که فق میباشد. آزادی ظنی و توهمیتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :آزادی یقینی

 موانع کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند

 ج.راهبرد جدید

 سیاست آزادی سازی

ویی بر بنیان و در راستای عدالت سیاسی، سعادت مدنی و مشروعیت سیاسی یک.از س :سیاسی وآزادی مدنی 

گر سوی سه.از دی میباشد. مدنیش، اقتدار بخش و تعیین کننده سرنوشت و سرنوشت ساز است. دو.رهاییبخ

 ت حاکمیت سیاسی، امامت سیاسی تا والیت فقیه مدنی بوده و می تواند محسوب گردد.زیرساخ

 درسیو پاسخ های پرسش خود آزمایی دانشجویی: 

 چه )و چگونه( میباشد؟.آزادی 1

 چه )و چگونه( میباشد؟.رابطه و نسبت آزادی و سیاست 2

 چه )و چگونه( میباشد؟.آزادی سیاست 3

 چه )و چگونه( میباشد؟.سیاست آزاد 4

 چه )و چگونه( میباشد؟.سیاست آزادی 5
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 مسئله ششم 

 «سیاست» و «حاکمیت»

 «حاکمیت سیاسی»
(Political Sovereignty) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 امر و نهى این بیار و آن میار    جمله عالَم مُقر در اختیار

 چکیده

 (Public Authority)«اختیار عمومی»

 «ال حکم اال هلل»

در این مبحث.مسئله پنجم فلسفه سیاسی: حاکمیت و سیاست و رابطه و نسبت و آمیزه ایندو یعنی مسئله 

مطرح میشود. منظور حاکمیت حقیقی و یقینی واقعی مدنی میباشد. ظنی  حاکمیت مدنییا  حاکمیت سیاسی

عرفی است.  وتکساحتی تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نیست. حاکمیت: ذاتی، فطری، شرعی 

میباشد. الف.سیاستگذاری حاکمیت بوده و به تعبیری  مدنی عینی حاکمیت وواقعی سیاست مراد 

حاکمیتگذاری است. ب.سیاستمداری حاکمیت بوده و به تعبیری حاکمیتمداری میباشد. حتی متقابال حاکمیت 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی محور اصلیبدین سبب یک.پذیری عمومی مردمی است. 

بدین و.دیعنی هستی و چیستی چگونگی حاکمیت سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

.در سایر مسایل سیاسی 1میباشد.  : خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان حاکمیت مدنیمحورهای فرعیمناسبت 

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی 2میباشد.  است. از عدالت مدنی تا والیت فقیه مدنی

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی 3پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4ت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. تحصیل سعاد
 پیش درامد

 (8؛ 25و تین/ 45؛ 11هود/«)احکم حاکمین»



263 

 

 خود دلیل اختیار است ای صنم )مولوی(  این که گویی این کنم یا آن کنم

 (Will Comman)اراده مشترک 

: مسایل فلسفه سیاسی؛ عنوان مبحث.1است؟ چه )و چگونه(  مبحث محورو  موضوع، مسئله، یک(عنوان

باشد. می«سیاستو  حاکمیت»: چرایی و چیستی )چگونگی( رابطه و نسبت مسئله.2است. «حاکمیت»پنجم.

حاکمیت »میباشد. حتی « حاکمیت سیاسی»: آمیزه این دو پدیده، مفهوم و واژگان است. منظور هدف

 حاکمیتمیباشد. به تعبیری هدف و غایت:  سیاسی وحاکمیت اجتماعی  مورد نظر است. یعنی«مدنی

بوده و به تعبیری  سیاست حاکمیت: ترسیم و تحقق موضوع.3می باشد.  حاکمیت سیاسی واجتماعی 

محسوب میگردد. غرض و هدف از آن: اقتدار سیاسی و کارامدی سیاسی است. مراد  مدنی سیاست حاکمیت

نونی، مردمی و موثر و بهره وری  اثربخشی مدنی میباشد. که منجر به توسعه و تعالی اعمال حاکمیت: اقتدار قا

جامعه، نظام سیاسی، دولت و پیشرفت آنها میگردد. کمال و سعادت انسانی در گرو این امر است. این مبین 

ر د خاستگاه، جایگاه و نقش حاکمیت در سیاست میباشد. حتی بر عکس خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست

: حکمت و فلسفه هستی شناسی و چیستی شناسی چگونگی محور.4حاکمیت میباشد. سیاست حاکمیت است. 

و دانش چگونگی شناسی و حتی فن چگونگی سازی حاکمیت مدنی و سیاسی میباشد. به تعبیری خاستگاه، 

س ر عکجایگاه و نقش حاکمیت در سیاست بوده و محسوب میگردد. مراد حاکمیت سیاسی است. حتی ب

 خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست در حاکمیت میباشد. منظور سیاست حاکمیت و حاکم است. 

 اکمیتحچه میباشد؟ بلکه رابطه و نسبت این دو چه است؟ به تعبیری  سیاستو  دو(پرسش اصلی: حاکمیت

  پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟چه میباشد؟  مدنی حاکمیتیا سیاسی 

نصیر  اجهبه تعبیر خو میباشد.مدنی  یاچیستی چگونگی حاکمیت سیاسی  ورایی چ مبحثسطح این سه(

ه لک کبه نزدیک ناظر در امور مُ باشداید که مقرر ب: »اخالق ناصریدر گفتمان و کتاب  الدین طوسی

تعاون و تظاهر  درخیزد که  عمومی(جمعی، اجتماعی و ) جماعتی )اراده( یهایأمبادی دولتها از اتفاق ر

 باشد و اال دولت حقیکدیگر به جای اعضای یک شخص باشند، پس اگر آن اتفاق محمود بود دولت 

(. اراده عمومی یا حاکمیت ملی پسندیده و باصطالح مشروع، اراده و حاکمیت 313اخالق ناصری، ص«)باطل

شد. مدنی خوب و شایسته میباحقیقی عقلی و یقینی شرعی واقعی عرفی است. مبداء حقانیت دولت و نظام 

بر عکس اراده عمومی و حاکمیت ملی ناپسند و باصطالح نامشروع، اراده و حاکمیت غیر حقیقی جاهلی؛ غیر 

یقینی ظنی تکساحتی یا ضد یقینی توهمی تنازعی است. مبداء باطلیت دولت و نظام مدنی بد و ناشایسته 

 میباشد. 



264 

 

که تعالیبخش است. حاصل آن سعادت مدنی؛ آسایش و آرامش مدنی حاکمیت معتدل یا متعادل، والیت بوده 

میباشد. هر گونه عدم تعادل و افراط و تفریط در حاکمیت: سلطه گری یا سلطه پذیری بوده و یا بدان منجر 

میگردد. به ستمگری و ستمپذیری کشیده و به مشقت و شقاوت مدنی؛ توسعه نیافتگی، وابستگی و عدم 

نازعی و تبعض آمیز )تغلبی( و عدم آرامش یا هر دو ولو بصورت کما بیش می انجامد. چه آسایش یا توسعه ت

در گستره ملی و داخلی بوده یا در گستره فراملی، خارجی و بین مللی تا جهانی باشد. پیوستاری از راهبرد و 

 ت.یشن( اسفرابرد جهانیگرایی متعادل )گلوبالیسم( بوده تا توطئه جهانیسازی هژمونیک )گلوبالیز

: از حُکم است. ب.حُکم یا احکام: یکی فرمان بوده بمعنای امر، دستور، و بسان اینها، و حاکمیت.الف.1یکی.

دیگری قانون میباشد. ج.حاکم یا حکام: شخصیت حقوقی حکمفرما، حکمران تا حکمروا است. نهاد دولت 

کمفرمایی، حکمرانی تا حکمروایی بوده یا هیئت حاکمه و رأس آن می باشد. د.حاکمیت: یکی پیوستاری از ح

طیفی از فرمانفرمایی، فرمانرانی تا فرمانروایی است. دیگری قانونگذاری و قانونمداری میباشد. اول.تصویب 

امکان یعنی؛ یکی.اجازه و دیگری.قدرت فرمانروایی و قانونمداری  قوانین است. دوم.اعمال قوانین میباشد.

بودن حکمرانی است. د.حکومت: رابطه و نسبت حاکم و تحت حاکمیت به میباشد. یک.مجاز و دو.قادر 

ملت در نظام سیاسی میباشد. سازکار حاکمیت است. بدینترتیب: حکم، حاکم، حاکمیت و  -تعبیری دولت 

حکومت: یک بسته اند. همبسته اند. در نظام سیاسی پیوسته اند. بسان فرمان، فرمانروا، فرمانروایی و فرمانداری 

ت. متناظر قانون، قانونگذار، قانونگذاری و قانونمداری میباشد. حکم سبب موجبه یعنی ایجاد کننده و تعیین اس

کننده حاکمیت است. جهت، جهت دهنده و جهتبخش میباشد. آنجا که خوارج در مقابل امام علی )ع( شعار 

بلی! ال حکم اال »اسخشان فرمودند: را سر دادند. امام )ع( در پ«حکمی جز حکم خدا نیست»؛ «ال حکم اال هلل»

 قاعده»؛ «کلمه حق»حاکمیت: حکمِ خدا میباشد. حاکمیتِ حکمّ خدا است. «. کم خداستکم، حُبله! حُ»؛ «هلل

میری جزء ا»؛ «ال امرأه اال هلل»اینان میگویند: «. درستی دارنداراده نا»؛ اینان«یراد به الباطل»اما «. درستی میباشد

در نگاه اینان: امیر و حاکم بمعنای حکومت و ریاست دولت، خدا است. با بایسته بوده یعنی «. خدا نیست

ان و )امر یا فرمانفرما، فرمانریعنی آمر امیر»؛ «ال بد من ناس من امیر برا او فاجر»باشد. آنگاه تاکید می نمایند: 

یر و امه میدهند در پرتو مطلق امو اد«. برای مردم بایسته است؛ درستکار بوده یا نادرستکار باشد فرمانروا(
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امارت یا دولت و حاکمیت: امنیت، نظم، توسعه و چه بسا رفاه دست میدهد. در صورت حاکمیت نیک، خوب 

و شایسته فرای توسعه آسایش، تعادل در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و  اخالقی و آرامش تحقق یافته و در 

رتیب امام )ع( بروشنی: حکم و حاکمیت احکام )اهلل و ال حکم نهایت سعادت مدنی نیز تحصیل میگردد. بدینت

اال هلل( و حاکم و حکومت حکام )امیر و امارت( را از هم متمایز ساخته و به عنوان الزم و ملزوم هم، مکمل 

هم و حتی هم افزا مطرح میسازند. بدینترتیب: حاکمیت؛ حکمروایی، فرمانروایی، امارت )امر روایی( و حتی 

)سلطنت روایی نه سلطنتی( و بعربی مَلِکیت )نه مُلوکیت( بمعنای مُلکروایی و مُلکداری یا فرایند  سلطنت

مملکتداری، شاهی )، پادشاهی و شاهنشاهی اما نه لزوما استبدادی و ستمشاهی( ، مانند اینها، در واژه شناسی 

 سیاسی میباشد. 

طنتی مطلقه، حکمرانی قانونی مشروطه حتی طیف و پیوستاری از حکمفرمایی استبدادی سل: حاکمیت.2

شایسته است. در گفتمان حکمای مدنی اسالمی: حاکمیت را باعتبارات  جمهوری مطلقه خوب، تا حکمروایی

مختلف؛ ریاست، امامت بمعنای راهبری، حتی پادشاهی، سلطنت )غیر از سلطنتی( ، ملوکیت )غیر از ملکی( 

 و فرمانروایی، و همانند اینها، نیز خوانده اند.، نیز همان فرمافرمایی، فرامانرانی 

بدین ترتیب حاکمیت: خواست و اراده، اراده برتر، برترین اراده بوده و قانون میباشد. خواست عمومی: عین 

حاکمیت بوده یا منبع حاکمیت است. به تعبیری اراده مشترک و حاکمیت عمومی: منشاء قانون میباشد. چه 

: خواست.الف.1ذیرش آن باشد. قانون: مظهر اراده و خواست مشترک و عمومی است. تولید آن بوده و چه پ

منبع؛ منشاء نظری و نگرش و مبداء عملی و گرایش یعنی حقیقت حاکمیت، به تعبیری صورت حاکمیت و 

بلکه عین آن است. ب.جنس )ماهیت: جوهره و جانمایه( حاکمیت: اراده میباشد. اراده برتر بوده و برترین 

راده است. بسان اینکه در بدن انسان مثال دستم را باال یا پایین و این طرف یا آنطرف حرکت داده و برده و ا

این ش  یا آن ش  بخصوص را بر داشته و جابجا میکنم، درست است با دست و پنجه که بسان دولت در 

ه دست من این کار صورت نظام سیاسی و کشور ابزار کار من بوده و با قدرت نهفته در ماهیچه های پنج

میگیرد. اما این کار در اصل با قدرت نهفته در ماهیچه های دست و قدرت بدنی صورت می پذیرد. آنهم با 

تصمیم و با اراده و خواست من بر اساس فکر من است. بدینسان؛ یکی.حاکمیت: اراده و تصمیم؛ تصمیمسازی 
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داری و بب موجده سیاست یا سیاستگذاری و سیاستمو بویژه تصمیمگیری میباشد. یا تصمیم به تعبیری س

حتی متقابال سیاستپذیری است. سیاست نیز محصول و صورت یا سبب صوری راهبردی ساختاری ترسیمی 

و تحققی آن میباشد. دیگری.حاکمیت: منشاء نظری و مبداء عملی تصویب تا تحقق قانون است. حاکمیت در 

.مراد 2اری، تا قانوپذیری و قانونمداری بروز، بهره ور و اثربخش میگردد. قالب قانون؛ از قانونگذاری و قانوند

اراده مدنی؛ اجتماعی و بویژه سیاسی است. منظور اراده عمومی میباشد. اما اینکه اراده عمومی: اراده همگان 

جامع اراده یا اراده همگانی بوده و جمع اراده تک به یک یعنی یکایک افراد است؟ یا اراده عام بوده یعنی 

افراد و به تعبیری اراده جامعه است؟ یا اراده در امور مشترک و حتی در امور مشابه می باشد؟ چنانکه خواهیم 

دید؛ یکی و نخست به فرد گرایی و سرمایه ساالری اندیویدوآلیستی لیبرالیستی کشیده و دیگری به دولتساالری 

می شاند. هیچ یک حاکمیت عمومی بمعنای اراده عموسوسیالیستی کمونیستی )اشتراکی و مارکسیستی( میک

حقیقی و یقینی واقعی نمی باشند. مگر اراده افراد در امور مشترک یا اراده مشترک افراد و نیز اراده افراد در 

امور مشابه افراد منظور نظر باشد. این حاکمیت جمهوری و مردمساالری حقیقی و یقینی واقعی بوده و بشمار 

 میآید.  

.حکم یا احکام جهتمندند. الف.جهتدارند. بایسته است باشند. ب.جهتمدارند. شایسته است باشند. 1دیگری.

.جهتمندی حکم یا احکام سبب جهت و جهتگیری حاکمیت میگردد. الف.مسبب جهات دوگانه؛ مثبت یا 2

 میت: جهت قدرتمنفی، حق یا باطل، روایی یا ناروایی و مشروعیت و نامشروعیت حاکمیت میشود. ب.حاک

.جهت مشروعیت یا نا مشروعیت حاکمیت به سایر عناصر نظام سیاسی اعم از؛ قدرت 3را معین میکند. 

سیاسی، دولت، حتی حکام و حکومت سیاسی و سیاست ها و و بسان اینها، تسری مییابد. بتبع روایی یا 

وع یا مشروع شده و خوانده میشوند. ناروایی احکام و حاکمیت؛ روایی و ناروایی بدانها اطالق یافته و مشر

.قدرت، حاکمیت و اقتدار نیز یک بسته اند. الف.حاکمیت: جهت 1سه.همانگونه که پیشتر نیز اشارت شد: 

قدرت است. به تعبیری جهت قدرت را تعیین کرده و تجویز میکند. درست یا غلط، مثبت یا منفی، حق یا 

ند. ب.قدرت: میزان توان تحققی حاکمیت را تأمین مینماید. ج.اقتدار باطل، روا یا نا روا و مشروع یا نامشروع ا

.حاکمیت بسان 2اعمال قدرت در جهت حاکمیت است. یعنی اعمال ارادی قدرت و قدرت ارادی میباشد. 

روح دولت و هویت آن بوده و دولت بمثابه جسم حاکمیت و ابزار آن است. کما اینکه اراده )عمومی( نیز 

ی عین حاکمیت بوده و حتی به تعبیری دیگر مبداء عملی و تحققی عینی آن محسوب میگردد. روح و باعتبار
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حاکم: مراد حکمروای قریب، اقرب و مباشر یعنی مستقیم می باشد. اراده کننده عمومی و رأس و ریاست آن 

اعمال کننده  است. میباشد. فاعل اراده است. کارگزار میباشد. سیاستگذار است. قانونگذار میباشد. سیاستمدار

قانون میباشد. مردم: ضمن اینکه مراد یعنی بعد از خدا و اراده و حاکمیت ملکوتی، از سویی اراده کننده میانین 

در تأسیس دولت و نظام سیاسی بوده، در عین حال و در دیگر سوی مریدند. اراده پذیرند. حاکمیت پذیر، 

.حاکمیت 3ف( طرف تصرف و تحت حاکمیت، قانون و سیاستند. قانونپذیر و سیاستپذیرند. یعنی متعلق، )متصرَ

در جامعه مدنی و نظام سیاسی بسان قدرت، منتشر است. در و از یکایک افراد مدنی بسان سلولهای بدن و 

جماعات مدنی بمثابه اعضای بدنی سرچشمه میگیرند. الف.در سیر نخست تجمیعی و تمرکزی حاکمیت این 

طره های قدرت سلولی و ذره ای افراد اجتماع، از شراشر جامعه تجمیع شده و در اراده های قطره ای و ق

فرانهاد راهبردی فرابردی دولت و رأس آن، رهبری جامعه، دولت و نظام سیاسی تمرکز یافته و در سراسر 

ده نکشور اعمال می گردد. حداقل فرض بر این است. بویژه در مردمساالری یقینی که حاکمیت عمومی، نمایان

اراده و خواست عمومی بوده و باشد. بدینسان حاکمیت ملی شکل گرفته، متشکل شده، تشکیل گشته و قوام 

مییابد. ب.در سیر دوم توزیعی و تحققی حاکمیت اراده راهبری و دولت در صورت تصمیم سیاست،  قالب 

 ده و پذیرفته میگردد. راهبرد، قانون در شراشر نظام سیاسی و ملت و در سراسر کشور  پخش و اعمال ش

 بخش دوم.فلسفه حقوقی حاکمیت سیاسی

 )غرر حکم(«زین الملک العدل»

 سلطنت - حاکمیت: والیتیک(

اصل ضرورت و بایستگی حاکمیت، واحد و ثابت است. همه جا و هماره موضوعیت و ضرورت داشته، دارند 

و خواهند داشت. ذاتی تکوینی و فطری عقلی و قلبی انسانی میباشد. منبع و مبنای ماهیت حاکمیت یعنی 

: یا د. حاکمیتحدود کلی و احکام تفصیلی آن، نقلی، سمعی، وحیانی و شرعی و دینی یا مکتبی میباش

الف.والیت بوده یا ب.سلطنت میباشد. بترتیبی که در مبحث بعد.امامت بویژه در تقسیم بندی نائینی خواهیم 

دید. والیت: سرپرستی است. رابطه حاکم و تحت حاکمیت، سرپرستی و تحت سرپرستی بوده و محسوب 

پیشوایی با راهروی، پیروی و پشت  میشود. بصورت امام و مأموم میباشد. راهنمای، راهبری، جلوداری و

ملت: افقی است. در غیر اینصورت سلطه گری و سلطه پذیری میباشد. بصورت  -سراست. رابطه دولت 

سلطان و تحت سلطه است. حاکم و محکوم میباشد. غالب و مغلوب است. حتی مالک و مملوک میباشد. در 
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خورده شده است. ج.چگونگی حاکمیت یا عوارض نتیجه آکل و مأکول؛ خورنده و خوردن با خورده شدن و 

و مظاهر و سازکارهای و ابزار آن: متعدد و متغیرند. هر زمان و مکانی یا کشور و نظام سیاسی به تناسب و با 

استخدام فناوری های نوین، نو میشوند. بایسته و شایسته است جدیدسازی گردند. بسان ابزار دفاع یا انتخابات 

شمشیر و نیزه، تا توپ و تانگ و هواپیما و موشک )بالستیک( تا پهپاد و حتی جنگال  است. ابزار دفاعی

)جنگ الکترونیکی( و نرم افزاری پیش آمده است. انتخابات از سازکار دست دادن، دست باال بردن، رأی 

. اما اصل دگیری با برگه تا انتخابات رایانه ای و اینترنتی کنونی پیش آمده و همچنان در آینده پیش میرو

ضرورت امنیت و دفاع و نیز ضرورت انتخابات عوض نشده است. یا ماهیت و مبنای که یکی دفع تهدید 

بوده و دیگری گزینش کارگزاران، دیگرگون نشده است. کما بیش پایدار میباشد. اما ابزار و به اصطالح تکنیک 

صل ضرورت یعنی حقیقت حاکمیت و مبادی ها، تغییر کرده و روزامد میشوند. حاکمیت نیز این گونه است. ا

آن: ثابت است. ماهیت یقینی حاکمیت و حاکمیت یقینی: والیت می باشد. ظن حاکمیت و توهم حاکمیت: 

: والیت فقیهب در کتا خمینیسلطه است. چه سلطه سلطان بوده که سلطنتی مطلقه باشد. چنانکه به تعبیر امام 

رسد به شاهنشاهی و امپراطوری. در این نوع حکومت ها  حکومت اسالم، سلطنتی هم نیست تا چه»

-6والیت فقیه، صص«)هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف میکنند« مسلط»حکام بر جان و مال مردم 

(. چه سلطه اکثریت با ادعای نمایندگی و حتی نمایانندگی توده ای و چه بسا توده های نا آگاه بوده که 55

حکومتهای : »والیت فقیهدر کتاب  خمینیح پوپولیستی است. چنانکه به تعبیر امام جمهوری مطلقه و باصطال

و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت معرفی مینمایند هر چه  )مطلقه( جمهوری

(. بجای 53-4والیت فقیه، صص «)خواستند بنام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل میکنند

مردمساالری حقیقی و یقینی واقعی، عوام فریبی ظنی یا عوامساالری توهمی میباشد. حکمروایی: والیت 

مردمی است. مردمداری و مردمداری می باشد. والیت از مردم است. در اختیار دولت بوده و توسط دولت و 

برای مردم است. حاکمیت احکام خدایی مورد پذیرش در رأس آن راهبری مردمی میباشد. حاکمیت بر و 

عمومی میباشد. حکومت حکام اسالمی مورد گزینش مردمیند. در رویکرد توحیدی، رهیافت دینی و راهبرد 

مدنی: والیت از خدا آغاز و بدو می انجامد. مردم: سبب میانین والیتند. دولت و راهبری:  سبب قریب، اقرب 

ونه که خواهیم دید در این گفتمان توحیدی دینی مدنی: والیت ساختار فراگیری با دو و مباشر والیتند. همانگ

فرایند راهبردی دارد. یکی و نخست سیر نزولی )انا للهی( و توزیعی از خدا، بخلیفه خاص )مالیک و انبیاء 

لیهی راجعون( و اولیاء( خدا یا خلیفه عام خدا یعنی مردم است. دیگری و دوم سیر صعودی )بازگشت: انا ا
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.مسئله: یک.حاکمیت حقیقی و یقینی 5برعکس میباشد. از مردم، به دولت و رهبری، تا خدایگونگی است. 

واقعی می باشد. دو.الف.در قبال حاکمیت ظنی یعنی پندار ظاهری تکساحتی یا ظن حاکمیت واقعی نما که 

غین تنازعی یا ضد حاکمیت می شبه حاکمیت است. ب.در مقابل حاکمیت توهمی یعنی کاذب بمعنای درو

 باشد. 

 تجزیه و انتقال ناپذیری حاکمیت: حاکمیت سلطنتی مطلقهدو(

بزرگترین نظریه پرداز حاکمیت سیاسی در دوران جدید غرب ( م.1531-26) فرانسوی ژان بُدَن.یک.بُدن

ن  شش کتاب است. اول.خاستگاه، جایگاه و نقش حاکمیت سیاسی: وی در آغاز اثر مشهور خود تحت عنوا

 تعریفی از دولت یا اجتماع سیاسی ارایه داده( Les Six Liveres de la Republique) در جمهوری

دولت یا اجتماع سیاسی عبارتست از حکومت .»1می گوید: ( ، قسمت اول.2خداوندان اندیشه سیاسی، ج)

، نقل از 62همان، ص«)قهقانونی چندین خانوار و کلیه متعلقات مشترک ایشان به همراه یک حاکمیت فائ

مراد از دولت: اینجا بمعنای اعم یعنی نظام سیاسی است.  (.، کتاب اول، فصل اول1622شش کتاب جمهوری

فراهم آمده جامعه سیاسی یا ملت و دولت بمعنای خاص یعنی هیئت حاکمه است. بُدن: نظام سیاسی را بمثابه 

ولو در حد چندین خانوار ) فراهم آمده جامعه سیاسی نظام سیاسی جامعه و حتی نظام سیاسی جامعه سیاسی،

، دولت تحت عنون حکومت، حاکمیت دانسته مراد حاکمیت برتر و احیانا قانون میداند. ( یا جماعت مدنی

 حاکمیت».کما اینکه در تعریف حاکمیت میگوید: 2حاکمیت فائقه: اراده برتر و برترین اراده میباشد. 

(Sovereignty ) : مطلقهقدرت (Absolute Power )دائم و (Perpetual Power  و انتقال ناپذیر

مراد از قدرت،  (.، نقل از همان65همان، ص«)حکومت یک اجتماع است( قانونی قانونگذار و مجری قانون

اینجا امکان است. تا حدودی میان قدرت و حاکمیت خلط شده است. قدرت: نیرو و توانایی عمل و حرکت 

ومت میباشد. حاکمیت: اراده و خواست است. اجازه و مجاز بودن جهت اعمال قدرت و و سیاست و حک

مراد بُدن از قدرت در این  (.دقت شود!) جهتگیری و جهت دهی به حرکت و سیاست و حکومت میباشد

نیز  ی وعبارات عمدتا توانایی و در اختیار بودن ابزار از ابزار قانونی و مجوز دادن یا ندادن تا ابزار اقتصاد

نیروهای انتظامی و دفاعی است. قدرت حاکمیت بوده و حاکمیت قدرت بشمار میآید. قدرت یعنی قدرت 

.همچنین 3حاکمیت: منظور نظر نیست. حکومت نیز در اینجا مراد دولت بمعنای همان هیئت حاکمه است. 

 وامع بشری ممتاز میحاکمیت آن عنصر اصلی است که یک اجتماع سیاسی را از سایر سازمانها و یا ج»
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حاکمیت، ویژه و وجه امتیاز فرانهاد نهاد سیاسی دولت نسبت به نهادهای فرهنگی و  (.همان، همان«)کند

حاکمیت  صفت اول»اقتصادی میباشد. دوم.ویزگیهای حاکمیت سیاسی: به تاکید ایشان؛ یک.حاکمیت دایمی: 

و ) یکر تعریف حاکمیت ... قدرت مطلقجزء د»دو.حاکمیت مطلقه:  (.همان، همان«)دائم بودن آنست

غیر از  البته محدویت حاکمیت  (.همان، همان«)است ]و اینکه چه کسی می تواند آنرا اختیار کند[(« کامل

ن این که محدود نباید باشد و مطلق است. حدودمند است. دارای حدود و حدودمندی آنست. حاکمیت ضم

پیما؛ حاکمیت مطلقه بمعنای مطلق دارد. هر وقت با روشن کردن در حدود میباشد. مثال خلبان در پرواز هوا

چراغ بستن کمربندها دستور داد، همه حتی خدمه پرواز بایستی بالدرنگ بنشینند و کمربندها را ببندند. تا 

موقعی که اجازه باز کردن نداده بایستی کمربندها را بسته نگهدارند. هیچکس حق تخطی ندارد. اما همین 

اجازه دادن دلبخواهی خلبان هم نیست. حدودمند است. یعنی؛ اول.به تناسب شرایط پرواز و  دستور یا

مقتضیات جوی به تشخیص فنی خلبان و احیانا کمک خلبان و اطالعات هوانوردی بوده و ثانیا برای ایمنی 

. ستپرواز و حفظ سالمتی و جان خود مسافرین و سرنشینان است. تجویز نسخه یک پزشک هم همین ا

بیمار مجبور نیست که او را بگیرند و بزور بدو دوا بخورانند یا آمپیول تزریق کنند. اما خودش با اختیار و 

انتخاب خودش که پیش طبیب رفته موظف و مکلف است خودش شخصا دستورات پزشک را رعایت کند. 

پزشکی و با رعایت در غیر اینصورت سالمت خود را کسب نمی کند. پزشک هم در حدود دانش و تجربه 

جامع حقوق سیاسی امنیتی و دفاعی، اداری و سازمانی، قضایی و جزایی،   اخالق پزشکی حدودمند است.

 اقتصادی ومالی و نیز اجتماعی و مدنی حاکمیت است.

سلطنت استبدادی مطلقه شرقی و غربی قدیم، میانه تا جدید و استبداد نوین خودرأیی، خودمحوری و 

ه شخصی، خانوادگی و خاندانی ملوکی )مالک و مملوکی( و موروثی بدترین ناهنجاریست. خودکامگی و سلط

 حکمرانی والیی الهی شایسته، برترین موهبست. 

 برامد
 حاکمیت اجتماعی و سیاسی

 جمع بندی

 حکمروایی
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دکتر  اگرایان معاصر از رنه گنون، فریتیو شوان تو در نگاه سنت ) سیر حاکمیت در غرب جدید که با گذار

از قوانین چهارگانه تکوینی، فطری، تشریعی و عرفی توماس اکویناس ( نصر با تحریف و انحرافسید حسین 

 در کتاب الهیات عالی، به حاکمیت استبدادی نوین ماکیاولی در کتاب شهریار کشید. بر خالف دوگانه انگاری

و ) هر خداسیاسی اگوستینی در کتاب شفلسفه سیاسی مسیحی دو حاکمیتی الهی دینی و شیطانی ( دو آلیسم)

اول  دولتی امپراطوری پاپ گالسیوس-یو آیین دو شمشیر یعنی حاکمیت دوگانه کلیسایی پاپ( زمینی رشه

که خود بر خالف بن مایه های انجیلی عیسوی دیانت را از سیاست، شریعت را از دولت، اخالق را از بود، 

در »ساختند. برخالف امثال این گزاره ها همانند انجیل متا حتی: سیاست و حتی معنویت را از مادیت جدا می

کجاست » به اورشلیم آمده پرسیدند: )ایران(چند ستاراه شناسی از مشرق زمین س( -)تولید عیسی آن موقع

و فریسی )صدوقی ها(  کاهنان اعظم»(. تا این گفته 2؛ 2انجیل متا: «)آن کودکی که باید پادشاه یهود بشود؟

اگر او را بحال خودش بگذاریم، تمام این ملت دنبال او می »ه سیاسیون یهود بوده که اعالم کردند: ک« ها

روند، آنوقت دولت روم به اینجا لشکر کشی میکند و ما را میکشد و دولت یهود را از کار برکنار 

تمام اعضای شورای )یهود(، عیسی را پیش پیالطس، فرماندار »(. تا آنجا که 48؛11انجیل یوحنا، «)دمیساز

این شخص مردم را تحریک میکند که به دولت روم مالیات »رومی بردند و در آنجا به او اینطور تهمت زدند: 

«. ستی؟تو مسیح، پادشاه یهدود هآیا »پس پیالطس پرسید: «. ندهند، و ادعا میکند که مسیح، یعنی پادشاه ماست

نگاه یگانه انگار قوانین چهارگانه (. 1-3؛ 23انجیل لوقا، «)بله! همینطور است که میگویید»عیسی جواب داد: 

دی ازلی و ابتومیسم به تعبیر درست علی اصغر حکمت در کتاب سیر حکمت در اروپا قوانین چهارگانه 

ینوی است. سذاتی، فطری، شرعی و عرفی حیدی و قوانین چهارگانه بر گرفته از نگاه مونیستی: تواکویناسی 

 قواعد و آیین های تجربی) و مظاهر( حدود و احکام تشریعی) ، مبانی( قوانین تکوینی و فطری) مبادی ؛همان

حاکمیت میباشد. بعد از ماکیاولیسم این سیر حاکمیت یا حاکمیت در سیر تکامل خود در مدرنیسم ( و عرفی

( نظریه سازی حاکمیت سیاسی) یت قراردادی سلطنتی مطلقه بُدن در شش کتاب جمهوری تئوریزهبا حاکم

در کتاب  هابس( ابسولوتیسم) حاکمیت دولت مطلقه( نظریه سازی عملی: دکترینسازی) شده و اوج گرفت. به

یت، تفکیک ممنجر شد. منتسکیو در سیر تعدیلی حاکمیت با رویکرد مطلقه زدایی حاک( گرگ بزرگ) لویتان

قوای سه گانه حاکمیتی؛ یعنی قانونگذاری، اجرایی و قضایی را مطرح ساخت. اگر چه این بعدها بیشتر با 

رهیافت استبداد زدایی و تمرکز زدایی، به شکل تجزیه قوا در آمد. تا اینکه به راهبرد تقسیم قوا با رهیافت 

امروزه ا تجزیه قوکه کما اینزایی حاکمیت منجر گردد. کارامدسازی حاکمیت به استقالل قوا، تعامل قوا و هم اف

برخی و بلکه بسیاری از آثار مثبت و منفی خود را بروز و نشان داده و میدهد. الک به با فراگیری جهانی، 

مشروطیت حاکمیت و حاکمیت مشروط و همان سلطنتی مشروطه روی آورد و رسید. روسو در ادامه حاکمیت 

به عنوان مظهر حاکمیت عمومی و حاکمیت جمهری را بمثابه حاکمیت قانون و عمومی، حاکمیت قانون 

: اسیخداوندان اندیشه سیدر کتاب  جونزقانونی و حاکمیت اراده عمومی پیش کشید. چنانکه به تعبیر و.ت. 
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ه لحاظ ب است، بلکه بدیعترین، جالبترین و اندیشه اراده همگانی نه تنها مهمترین مفهوم نظریه روسو»

، 2، قسمت2خداوندان اندیشه سیاسی، ج«)اریخی، مهمترین افزوده او به گنجینه نظریات سیاسی استت

 (.421و.ت.جونز، ص

 های درسیپرسش و پاسخ دانشجویی:  آزمایی خود

 سیاست ونسبت حاکمیت  ورابطه .3چه )و چگونه( است؟  قدرت.2چه )و چگونه( میباشد؟  حاکمیت.1

چه )و چگونه( میباشد؟  قدرت سیاسی.5چه )و چگونه( است؟  حاکمیت سیاسی.4چه )و چگونه( میباشد؟ 

 اقتدار سیاسیو  قدرت سیاسی، نسبت حاکمیت سیاسی ورابطه .7چه )و چگونه( است؟  اقتدار سیاسی.6

.مبداء عملی حاکمیت سیاسی چه 2چه )و چگونه( است؟  منشاء حاکمیت سیاسی.8چه )و چگونه( میباشد؟ 

چه )و چگونه(  دولتو  )فرد یا افراد و جامعه یا جوامع(مردم  ،نسبت خدا ورابطه .2شد؟ )و چگونه( میبا

 است؟
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 مسئله هفتم 

 «عمومیحاکمیت »

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 عمومی )اراده(اختیار 

فردی و جمعی اجتماعی یا وجه )وجه عمومی اراده های حاکمیت یا اختیار ملی؛ اراده عمومی افراد جامعه 

، میتواند به جمهوری اراده عمومی یا اختیاراراده عام جامعه و اراده همگانی فردی افراد  مشترک و مشابه(،

، تا کنون منتج به سرمایه ساالری تحت عنوان جمهوری لیبرالیستی یا لیبرال اراده همگانیواقعی منجر گردد. 

ا به دولتساالری تحت عنوان جمهوری سوسیالیستی ی اراده عام،شده است. دمکراسی تا کاپیتال امپریالیستی 

می  بنابراین این موضوع تا بدانجا همین داشته که سوسیال دمکراسی  تا سوسیال امپریالیستی کشیده است.

اده اررامد بمثابه عین با بحاکمیت توان آنرا به عنوان یک مسئله مستقل فلسفی سیاسی مورد مداقه قرار داد. 

اما چه بسا اراده همگانی یا  می باشد. اراده مدنی: اختیار عمومی است. ؛ اختیار اجتماعی و سیاسیمدنی

 حاکمیت عمومی :یقینی واقعی وحقیقی جمهوری اراده عام بجای اراده عمومی قلمداد گردیده و میگردد. 

میباشد. برامد یا عین اراده عمومی است. بروز و برامد آن نیز قانون عمومی میباشد. بنیاد آن هم حق و حقوق 

عمومی است. مراد حاکمیت عمومی: حاکمیت و اراده عمومی: حاکمیت و اراده مشترک یا مشابه و به تعبیری 

 جنبه مشترک و مشابه حاکمیت و اراده های همگان میباشد.

 پیشدرامد
 نه اراده همگانی سرمایه ساالری و نه اراده عام دولتساالری
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خویش،  داد اجتماعیقراردر کتاب دوم کتاب و گفتمان م.( 18)قرن فرانسوی روسوژان ژاک 

ت انتقال حاکمی»با تأکید بر اینکه:  پذیری حاکمیت ضمن تأسی به ژان بدن،.تحت عنوان انتقال نا1فصلاول.

اده ار»، برای اثبات این امر با اشاره به تشکل و تشکیل جامعه مدنی، ( 28اجتماعی، صقرارداد «)ناپذیر است

را بمثابه عین، روح و منبع اعم از منشاء نظری و مبداء عملی حاکمیت عمومی مطرح ساخته و مدعی  «عمومی

تواند نیروهای یاولین و مهمترین نتیجه اصولی که قبال باثبات رسید اینست که فقط اراده عمومی م»میشود: 

آن در نظر گرفته شده و رفاه ( جامعه مدنی، نظام مدنی و) یک دولت را در راه نیل به هدفی که از تأسیس

فقط  حاکمیت»رد: ینتیجه میگ (.همان«)میباشد، هدایت کند( ؛ آسایش بدنی همگانی و آرامش مدنی) مشترک

: هموو و در نظام سیاسی در نظریه ااسی بدینترتیب در نظریه سی (.22ص«)اجرای اراده عمومی میباشد

حاکمیت فقط اجرای اراده عمومی میباشد، هر گز »چون (.22ص«)حاکمیت انتقال ناپذیر است.»1یک.

نمیتواند انتقال یابد و چون هیئت حاکمه چیزی بجز یک شخص مشترک نمی باشد، نمیتواند بجز خود 

قدرت را می توان انتقال داد ولی اراده ». بدینسان: قابل واگذاری نیست (.همان«)نماینده ای داشته باشد

یعنی تجزیه ناپذیر میباشد.  (.31همان، ص«)حاکمیت تقسیم ناپذیر است.»2 (.همان«)انتقال ناپذیر است

منظور وحدت حاکمیت سیاسی بوده و مراد حاکمیت سیاسی واحد است. یگانه میباشد. مراد تجزیه یا حتی 

اراده عمومی »دوم.اشد. اما در عین حال دارای سلسله مراتبی طولی است. تقسم در عرض و هم عرض میب

اراده عمومی همیشه درست است و همیشه به نفع عمومی »به تعبیری: :   (.همان«)ممکنست گمراه شود

تمایل دارد؛ ولی نمی توان نتیجه گرفت که تصمیماتی که ملت پس از مشورت میگیرد، همیشه صحیح 

خود را میخواهد، اما همیشه آنرا تشخیص نمی ( صالح و سعادت) انسان همیشه نفع»چرا که (.همان«)است

تا جایی که سعادت؛  (.همان«)هرگز نمی توان ملتی را فاسد نمود»بدین سبب بادعای وی:  (.همان«)دهد

 یول»آسایش، اعتدال و آرامش خویش را نخواسته و خواهان بدبختی،  مشقت و شقاوت خویشتن گردد. 

 (.34همان، ص«)اغلب ملت را گمراه میکنند و آنوقت چنین به نظر میرسد که ملت، زیان خود را میخواهد

یا آب شور دریا نمی رود. بلکه در پی آب شیرین، زالل ( آبنما) چنانکه هیچکس عالما و عامدا در پی سراب

 ،ر دریا را آب شیرین انگاشتهو خنکا است. اما روی جهالت بسیط یا مرکب، سراب را آب پنداشته و آب شو

 آنگاه بدنبال آن میرود و حتی میدود. به همین سبب ممکنست گمراه شده یا به بد راهی کشیده شده و بکشاند.

اراده عمومی و امکان خطای آن از بدایع روسو بوده که بعد از وی در قالب قانون و جمهوریت مورد اقبال 

وجه ) اراده عمومیو با  اراده عامبا ( مع اراده های خصوصیج) اراده همگانیوم.سقرار گرفته است. 

متمایزند. این تمایز از برجستگی های بارز نظریه سیاسی روسو بوده که کمتر ( مشترک اراده های خصوصی

و بلکه اصال مورد توجه قرار نگرفته و سهوا یا عالما عامدا مورد غفلت واقع شده است. در نتیجه یکی و در 

ادعای اراده همگانی بعنوان اراده عمومی تحت عنوان جمهوری لیبرالیستی و آنگاه لیبرال دمکراسی  یک سویه با
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به بسرمایه ساالری کشیده است. دیگری و در سویه متعارض با ادعای اراده عام بعنوان اراده عمومی تحت 

یک ر این صورت هیچعنوان جمهوری سوسیالیستی و آنگاه سوسیال دمکراسی به دولتساالری می کشاند. د

 غالبا تفاوت»جمهوری و دمکراسی واقعی که حاکمیت اراده عمومی وقاعی بوده نمی باشند. به تعبیر وی: 

اراده عمومی »: الف.اراده عمومیچرا که؛  (.همان«)اراده عمومی وجود دارد اراده همگان و زیادی میان

این بوده که اراده و مدیریت عمومی امور مشترک  درستتر و دقیق تر (.همان«)فقط به منافع مشترک توجه دارد

خصوصی را در نظر ( ، حوزه و اراده های) اراده همگان منافع»در صورتیکهب.و مشابه است. 

اگر »حال (.همان«)میباشد( و خصوصی) مجموعه ای از اراده های شخصی»اراده همگان فقط (.همان«)میگیرد

یکدیگر را خنثی میکنند، حذف نمایید، آنچه باقی می ماند، از این مجموعه منهاها و بعالوه هایی که 

نسبت به »مظهر جامعه بوده که  با ادعاینیز اراده دولت اراده عام  :اراده عامج. (.همان«)اراده عمومی است

 (.34-5همان، صص)میکند «اعضایش حکم اراده عمومی و نسبت به دولت حکم اراده خصوصی را پیدا

گر ا»حادیه نامیدن گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی بسان دولت تصریح مینماید: در اینصورت وی با ات

( یافته یا) باشد که بر کلیه اتحادیه های دیگر برتری( قدرتمند بشود و) یکی از اتحادیه ها بقدری بزرگ

 فالکوچک نیست، بلکه یک اخت( اراده های) داشته باشد، نتیجه حاصله دیگر مجموعه ای از اختالفات

اراده عمومی دیگر وجود ندارد و رأی اکثریت فقط »به همین سبب  (.35همان، ص«)واحد میباشد( اراده)

ولو توسط و با  اراده عمومی این در حالی بوده که (.همان«)میباشد( دولت و دولتی) یک رأی خصوصی

 یک شخص اخالقیدولت چیزی بجز »مباشرت دولت اعمال گردد اما با توجه به اینکه؛ نظام سیاسی و

، ( 36همان، ص«)نیست که زندگی اش به اتحاد اعضایش بستگی دارد( قراردادی و باصطالح اعتباری)

نظام سیاسی و دولت یعنی نهادی اعتباری، جعلی، صناعی و قراردادی است. بدینسب قدرتش، فراهم آمده 

یباشد. بدینسان اراده اش نیز وجه مشترک قدرت افراد و گروه های اجتماعی و به اصطالح قدرت عمومی م

ی باید نیروی»است. در نتیجه :  اراده عمومیاین چنین، از فراهمی جنبه مشترک اراده های اعضا فراهم شده و 

که  را به بهترین نحو( ی نظام سیاسی و دولت کشور) پی گیر و آگاه داشته باشد تا هر یک از قسمتها

طبیعت، ؛ الف.همانطور که»بنابراین: یک. (.همان«)نماید مناسب کل است، حرکت دهد و از آن استفاده

قرارداد اجتماعی الف. ؛همینطور همدو.صاحب اختیار مطلق تمام اعضایش خلق کرده، ج.ب.انسان را 

صاحب اختیار  (.همان«)صاحب اختیار مطلق تمام افراد گردانیده استج.را ( دولت) هیئت حاکمهب.

عبیری یکی.حاکمیت: صاحب اختیاری است. حاکمیت و صاحب اخترای مطلق: حاکمیت مطلق می باشد. به ت

اکمیت و بالمانع و بال منازع میباشد. در اینجا ح( عمومی ترین) ملطق: مراد برتر و برترین، فراگیر و فراگیرترین

( مالک و مملوکی) مطلق: منشاء قانون است. اما لزوما فراقانون نیست. شخصی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی

 همین اختیار است که وقتی تحت»و موروثی نمیباشد. عمومی: یعنی قانونی، مردمی و موثر است. بدینسان 
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حاکمیت عمومی  (.همان«)رهبری اراده عمومی قرار میگیرد، همانطور که گفتم، حاکمیت نامیده میشود

 است.

بوسیله »مدعی میشود: ( را حاصل و صورت حاکمیت دانسته 44همان، ص«)قانون»دو.روسو در فصل ششم.

اکنون باید بوسیله »اما  همان(.«)به هیئت حاکمه موجودیت و جان بخشیده ایم( اول) قرارداد اجتماعی

هر چه که خوب است و »اینجاست که تصریح می نماید همان(.«)قانونگذاری به او جنبش و اراده بدهیم

 )همان(.«بستگی به قراردادهای انسانی ندارد»و  (.همان«)مطابق با نظم و ترتیب میباشد، بخودی خود است

در  (.48همان، ص«)مناسب مللی است، یک عقل کل الزم استبرای کشف بهترین قوانینی که »بنابراین

  همان(.«)فقط خدا میتواند آنطور که باید و شاید به مردم قانون عرضه دارند»نتیجه

 درامد
 مشابه  ومشترک  ؛حاکمیت عمومی

 مردمساالریحکومت اراه عمومی حاکمیت الف.

 لیبرالیستی)اندیویدوآلیستی( سرمایه ساالری فردگرایی حکومت اراده همگانی حاکمیت ب.

 توتالیتریستی )سوسیالیستی(دولتساالری جامعه گرایی حکومت اراده عام حاکمیت ج.

ی ترک اراده های شخصدر نظریه و نظام سیاسی، حاکمیت سیاسی: اراده عمومی یعنی اراده مشترک یا وجه مش

و فردی همگانی؛ خواست و صاحب اختیاری جامعه سیاسی بر سرنوشت خویش در نظام سیاسی و کشور 

است. این چنین اراده و حاکمیتی در اختیار دولت )هیئت حاکمه( است. دولت: صاحب اختیار شده و میباشد. 

میباشد. به تعبیری حاکمیت و حتی آنهم با نوعی پیمان مدنی ضمنی و مفروض بوده یا صریح و موجود 

قدرت منتشر سیاسی در یکایک آحاد اشخاص و افراد در و با سیر سازمان شبکه ای سلسله مراتبی از اراده 

های و قدرت شخص اشخاص و فردی افراد و گروه های اجتماعی یا مدنی در نهایت در دولت بمثابه نهاد 

وزه عمومی( جمع و تجمیع شده و مجددا در سیر ساختار شبکه و فرانهاد راهبردی در ساختار نظام سیاسی )ح

ای سلسله مراتبی سیاسی معکوس از رأس تا میانه و تا پایه تا یکایک گروهها یا نهادهای جمعی و سرانجام 

افراد )حوزه خصوصی فردی( اشخاص )حوزه خصوصی شخصی( تسری یافته و اعمال عملی گشته و تحقق 

 عینی میپذیرد. 

 یت توحیدیحاکمیک(
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 حاکمیت دو ساحتی مادی و معنوی، دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی

 والیت مشروطه اسالمیدو(

یت خدایی که از طریق تنزیل و تبیین و ابالغ احکام دینی اسالمی با پذیرش اراده و خواست خدا و حاکم

اراده عمومی مردمی در قالب قانون مدنی توسط حکومت حاکم اسالمی مورد گزینش مردمی ترسیم و اعمال 

 میگردد. این چنین حاکمیتی: والیت علمی دینی قانونی است. بدانسان که در مبحث والیت فقیه خواهیم دید. 

حاکمیت و نیرو و نهاد حاکم حقیقت کارگذار مدنی بوده و کارگذار مدنی حقیقی است. جوهره (1بدینسان: 

و جانمایه سیاستگذاری و سیاستمداری می باشد. جهت؛ جهتگیری و جهتدهی ترسیم و تصویب کنندگی 

حتی  اری وسیاست ها و اعمال کنندگی آنها است. به تعبیری روح و سیرت تصمصیم گیری و سیاستگذ

سیاستمداری در قالب قانونگذاری و اعمال آنها می باشد. در مقابل سیاستپذیری و قانونپذیری حاکمیت است. 

واجد قدرت )امکان( برتر و برترین یعنی فراگیرترین و بیشترین قدرت مدنی در نظام مدنی، جامعه و کشور 

است.  ، شرعی و عرفیهانی و قلبی شهودی( )عقلی بر ذاتی، فطریتکوینی یا این چنین حاکمیت می باشد. 

ضرورت حاکمیت: تکوینی و ذاتی است. درک ضرورت و حتی زیبایی آن فطری است. فطرت عقلی حاکمیت 

نگر است. فطرت قلبی حاکمیت گرا است. این دانایی و ارزش حاکمیت می باشد. وحی در قالب شریعت به 

ه و یین حدود و تفصیل یعنی ترسیم احکام حاکمیت پرداختکمک فطرت عقلی و قلبی آمده به تبیین یعنی تع

بدینترتیب به راهنمای حاکمیت عقلی و قلبی فطری میپردازد. این بینایی یا بینش )و حتی منش یا نگرش و 

گرایش( حاکمیت است. عرف اعم از حس، استقراء و تجربه تا عرف علمی و تا عرف عمومی آگاهی واقعی 

 دانشاین  فراهم می سازد. کارها و ابزار تحققی عینی حاکمیت را به صورت روزامد در مورد شاخصه ها، ساز

بر این اساس: اول.خدا و جهان غیب )غیب جهان( ، دوم.انسان، جماعات و جامعه  است.حاکمیت آگاهی و 

 انسانی و سوم.دولت )رهبری، مجلس، قوه اجرایی و حتی قضایی( به ترتیب مبادی، علل و اسباب فاعلی؛

نخست ابعد و بعید، دیگری میانین و سوم قریب، اقرب و مباشر حاکمیت اند. کما اینکه غایت و سبب غایی 

حاکمیت نیز به ترتیب؛ دولت )کارامدی( ، مردم )پیشرفت و سعادت دنیوی( و خدا )سعادت اخروی( می 

اقتصادی،  است. حاکمیتباشند. سبب مادی نیز خود ملت بوده و سبب صوری نیز نظام سیاسی و سیاست نظام 

ین چنین اسیاسی و فرهنگی نیز مبین بخش های سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکمیت می باشد. 

حاکمیت حقیقی وی قین واقعی است. توحیدی دوساحتی مادی و معنوی دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل 
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میت در قیاس حاکوده و به شمار می آید. حاکمیت دارای تعادل و تعادل بخش و تعالی بخش بو متعالی است. 

مراد حاکمیت غیر توحیدی تکساحتی مادی و یک بعدی ظاهری نامتعادل و نامتعالی است.  متدانی می باشد.

 از مدرنیسم تا پست مدرنیسم خوش باورانه تا بدبینانه می باشد.

دارد؛ یکی و نخست  مردمی-سیاسی دارد. همچنین حاکمیت دو جنبه: الهی-حاکمیت: دو جهت دینی(2

حاکمیت احکام )قانونی و قانونگذاری( مورد پذیرش عمومی است. دیگری حکومت حکام )اجرایی( مورد 

گزینش اکثری میباشد. حاکمیت تشریعی بدینترتیب: از طریق حاکمیت احکام مورد پذیرش عمومی و حاکمیت 

 نیرو و نهاد رهبری سیاسی در نظام تدبیری از طریق حکومت حکام مورد گزینش حداکثری صورت میپذیرد.

-سیاسی و جبنه های دوگانه الهی-سیاسی اسالمی: محل و مرکز تالقی و تجمیع و توزیع جهات دوگانه دینی

 مردمی حاکمیت بوده و محسوب میگردد.

همانگونه که در گستره شخص و شخصی اشخاص، اراده شخص و  حوزه خصوصی و حاکمیت عمومی:(3

شخصی، در گستره فرد و فردی افراد جامعه، اراده فرد و فردی و در گستره جمعی اعم از خانواده و خانوادگی 

و گروه و گروهی اجتماعی، اراده و خواست جمعی اعم از اراده خانوادگی و اراده گروهی، حاکم یعنی 

وحکمروا میباشد. اینها بویژه تا گستره خانوادگی را میتوان حوزه خصوصی نامید. در حکمفرما، حکمران 

گستره اجتماعی، اراده اجتماعی یعنی اراده عمومی حاکم بوده و حاکمیت دارد. چه داخلی بوده و چه خارجی 

ا جهانی امتی ت باشد. در گستره فراملی اعم از بین مللی، امتی تا جهانی نیز بدین ترتیب اراده بین مللی،

حاکمیت داشته و بایسته و شایسته است داشته باشد. اما اصل اصلی این بوده که حوزه خصوصی، مستقل اما 

نه مجزا بلکه در درون حاکمت عمومی است. بدین ترتیب هر اراده حوزه خصوصی،  دارای جنبه عمومی 

ن اراده و حاکمیت مشترک و مشابه امور اعم از مشترک یا مشابه میباشد. بلکه اراده و حاکمیت عمومی همی

خصوصی است. اول.روند )پروسه( فزانده و فراگستر جهانی شدن فناوری ارتباطات، اطالعات و به تبع آنها؛ 

جهانی شده اقتصاد، سیاست و فرهنگ جریان دارد. این جریان حاکمیت؛ فرای سخت افزاری، نیمه سخت 

رتباطاتی و اطالعاتی تبدیل ساخته و را بصورت فزاینده و فراگستری ابزاری و نرم، منتشر و شبکه ای و نیز ا

میسازد. در تمامی گستره های از فردی، جمعی و اجتماعی فروملی، ملی؛ داخلی و خارجی و فراملی؛ منطقه 

رده و ایجاب ک« مدینه عظمی»ای، امتی، بین مللی تا جهانی به تعبیر حکمای اسالمی از فارابی تا مال صدرا: 

یکند و ایجاد ساخته و میسازد. در تمامی بخش های به هم تنیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. م

دوم.یک.طرح )پروژه: توطئه( جهانی سازی: در این ستر و با این دست آویز در پی ساختار هرمی، یکجانبه 
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جهانی  عا تهدیدیگرایی و یکپارچه سازی حاکمیت بشکل سلطه جهانی است. این فرا استکباری بوده و قط

دو. )راهبرد( جهانگرایی: بر بستر و با دستمایه فنی جهانشدن، در پی ساختار کروی، چندجانبه گرایی و 

کثرتگرایی حاکمیت بشکل والیت جهانی میباشد. برترین چشم انداز حاکمیت پیشا رو و چالش پیشا روی 

ی تعارض میان این دو رویکرد حاکمیت؛ حاکمیت ملی داخلی و خارجی، فراملی، امتی، بین مللی تا جهان

 والیت جهانی یا سلطنت جهانی است. این سلطه ستیز بوده و فرصتسازی جهانی خواهد بود. انشاء اهلل!   

 پست مدرنیسم گفتمان حاکمیت منتشر همگانی عمومیسه(

به  شیده  و، چهرگان شاخص پست مدرنیسم که مدعی بوده شالوده های مدرنیسم را به چالش کفوکومیشل 

تعبیر خود بعنوان فیلسوف قدرت آغاز کرده، به فیلسوف سوژه )فاعل شناسا( رسیده و چه بسا با مواجه با 

پدیده شکرف انقالب اسالمی و حکومت اسالمی، معتقد بوده به سیاست هدایت رسیده است)ر.ک.: میشل 

مرکز و منتشر دیده و به تبع آن فوکو، فراساختارگرایی و هرمنوتیسم، موخره(، نخست قدرت را  غیر مت

حاکمیت را نیز این چنین می انگارد. وی که اراده عمومی را بسان روح یا خدا تلقی کرده تاکید میکند فالسفه 

و حقوقدانان آنرا جعل کرده تا حاکمیت را توجیه نمایند. حال اینکه تصریح می نماید که اراده عمومی در 

شور انگیز مردمی انقالب اسالمی ایران تجسد واقعی و تجسم عینی  جریان حضور و مشارکت شعور خیز و

یافته و از این به گفتمانسازی حاکمیت، کثرتگرایی حاکمیت و انتشار حاکمیت نوین یاد می نماید)ایران؛ روح 

بدون شک باید مدلی را که »یک جهان بی روح و نیز ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟(. به تعبیر وی؛ 

گیرد و بدنش از شهروندان و روحش از حاکمیت تشکیل شده رنگ تمام افراد واقعی را در بر میدبی

شدة رسیمو همچنین قلمرو ت )ابسولوتیسم هابسی(لویاتان  است کنار بگذاریم و باید قدرت را بیرون از مدل

آن  انحصاریطور ... قدرت چیزی نیست که بین کسانی که به حاکمیت حقوقی و نهاد دولت پنداشت

را در اختیار دارند و از آن برخوردارند، تقسیم شده باشد. باید قدرت را به منزله بخشی از یک زنجیره 

کند. قدرت از شود. قدرت عمل میاعمال افراد، تحلیل نماییم. قدرت هرگز به اینجا و آنجا محدود نمی

 و هم در موضع اطاعت از آن هستند شود و افراد، هم در موضع اِعمال قدرتها اعمال میطریق شبکه

هر چند ممکنست که حاکمیت فرامدرنیستی فوکویی نیز در صورت سیطره تفلسف  (.71-76: 1382فوکو،«)...

سیاسی یا سوفیسم سیاسی به نیهیلیسم یا پوچ یعنی هیچ انگار یا همه چی پنداری التقاطی بکشد. اما اگر؛ 

دانش سیاسی( از فوکو نقل کرده ایم به حاکمیت هم تعمیم دهیم.  .مراتب سه گانه قدرت را که پیشتر)مبحث1
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.انتشار حاکمیت و الف.کثرت گرایی حاکمیت اراده همگانی در 3.همان گفتمان حاکمیت، و گفتمان غالب، 2

عین ب.وحدت حاکمیت اراده عمومی، بترتیبی که در این اثر تبیین و ترسیم نموده ایم، پیش بگیریم، می توان 

ن حاکمیت حقیقی و یقینی واقعی شایسته امامت شیعی و والیت فقیه جمهوری اسالمی ایران دست به هما

یافت. منظور کثرت اراده های فردی یکایک همگان افراد و حتی  خواست شخصی اشخاص و بلکه جماعات 

حدت جنبه و مدنی آنهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، و گوناگونی یعنی تنوع و تفاضل آنها می باشد. در عین

عمومی اراده ملی و یگانگی صورت اجتماعی حاکمیت مدنی است. اراده و حاکمیت مدنی همانند اراده یک 

شخص واحد میباشد. متشکل از شبکه خواستهای سلولی اشخاص آن است. میتوان آنرا حاکمیت شبکه ای و 

میت در عین وحدت شاکله حاکشبکه حاکمیت نیز تلقی و تعبیر ساخت. شبکه کثرت اراده های فردی بوده 

مدنی میباشد. وحدت اراده و حاکمیت ملی بوده در عین کثرت خواست های شخصی است. این حاکمیت 

 توحیدی میباشد. توحید حاکمیت است. بترتیبی که در مباحث امامت و والیت فقیه بدان میپردازیم.

 (Will) ارادهجنس : .حاکمیت1ول.الف.امنظور بایستگی حاکمیت مدنی شایسته میباشد. چهار(بدینترتیب: 

 .است (Free Will)اختیار  حاکمیت: نوعبمعنای خواست میباشد.  : اراده میباشد.جنس حاکمیتیا  است.

گرایش، پذیرش و گزینش خیر است. از شکلگیری اراده میباشد. تا اعمال  یا حاکمیت: از نوع اختیار میباشد.

اختیار خود است. اراده و اختیار در کالبد جامعه، نظام سیاسی و دولت می باشد. به تناظر اراده و اختیار در 

بدن انسان میباشد. در تعیین سرنوشت خویش میباشد. با ترسیم و تحقق خیر )قدرت، ثروت و شهرت( و 

اراده یا حاصل .2صیل سعادت )آسایش بدنی و آرامش مدنی( مورد نظر خویشتن است. خواست میباشد. تح

کل گیری امکان )اجازه و توان( شالف.اختیار برتر است. برترین اختیار میباشد. تا مدنی است.  و اختیار انسانی

یت: وجود و ایجاد شرایط و توانمندی باعتباری حاکمب.( میباشد. Authority) اختیار تا اِعمال آن یعنی اقتدار

از سوی دیگر حاکمیت: منبع حکم و احکام میباشد. احکام در حدود .3 شکلگیری و اعمال اختیار امیباشد.

صمیم تصمیمگیری میباشد. تد.شریعت مورد پذیرش عمومی است. بشکل امر یا نهی و بکن یا بکن میباشد. 

حاصلش: قانون است. در قالب آن میباشد. حاکمیت، سیرت .5به تعبیری سیاست میباشد. .4و اجرای آن است. 

نخست.حاکمیت نظری بوده یا منشاء نظری .1ب.احکام قانون است. قانون احکام، صورت حاکمیت میباشد. 

اراده، اختیار یا حاکمیت  یکیحاکمیت میباشد. دوم.حاکمیت عملی بوده یا مبداء عملی حاکمیت است. 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. اینها بخشهای سه گانه حاکمیت مدنی بوده و حاکمیت بخشهای سه گانه 

غایی حاکمیتند. حاکمیت -مدنی اند. الزم و ملزوم، مکمل و هم افزایند. اسباب علی مادی، صوری و فاعلی

فراد، جمعی و اراده و اختیار یا حاکمیت فردی و ا دیگری .احکام بوده و حکومت حکام است

جماعات)اقتصادی، سیاسی و فرهنگی(و اجتماعی است. فروملی و ملی داخلی و خارجی میباشد. اینها 
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ی؛ منطقه غایی همند. تا حاکمیت فرامل-مادی و صوری-همبسته، پیوسته و یک بسته اند. بترتیب سبب فاعلی

یباشد. جنبه عمومی تا مدنی یعنی : حاکمیت عمومی محاکمیت سیاسی.2ای، امتی، بین مللی و جهانی است. 

اجتماعی و سیاسی حاکمیت فردی و جمعی و نیز اقتصادی و فرهنگی است. که مردمساالری است. جمهوری 

ه ساالری افراد و فردگرایی لیبرالیستی نیست. که بسرمای یکی حاکمیت همگانیحقیقی و یقینی واقعی میباشد. 

 عه و جامعه گرایی سوسیالیستی نیز نیست. که به دولتساالریجام دیگری حاکمیت عاملیبرالیستی میکشد. 

میکشاند. یکی با ادعای جمهوری لیبرالیستی و لیبرال دمکراسی است. دیگری با ادعای جمهوری سوسیالیستی 

)خلق( و سوسیال دمکراسی می باشد. هر دو یکی به لیبرال امپریالیسم راست منجر گشته و دیگری به سوسیال 

حاکمیت: پیوستاری از حکمفرمایی، تا حکمرانی و تا حکمروایی .1دوم.الف.چپ منتج میگردد.  امپریالیسم

قه است. از حکفرمایی استبدادی سلطنتی مطلیک.است. باصطالح فرمانفرمایی، فرمانرانی و فرمانروایی میباشد. 

گی و خاندانی خودرأیی، خودمحوری و خودکامگی ناصالح یا مردمداری صالح است.سلطه شخصی، خانواد

سلطنتی، ملوکی )مالک و مملوکی( و موروثی میباشد. که در آن شخص شاه یا دولت، منشاء قانون و حتی 

ارزش و اخالق بود و خود فرای آنند. بسان یاسای چنگیزی است. رابطه حاکمیتی: سلطه عمودی سلطان و 

ردمی از مردممداری تا چه بسا مردمداری حکمرانی: قانونی و مدو.تحت سلطه بوده یا حاکم و محکوم میباشد.  

 حکمروایی: جمهوریسه.میباشد. از سلطنت مشروطه یا جمهوری مطلقه و باصطالح دمکراسی افراطی است. 

مشروط و مشروطه، معتدله و متعادل و مشروعه یا شرعی یقینی است. نوع کمال یافته حاکمیت و حکومت 

افقی هادی یعنی هدایتگر و هدایت پذیر یا راهنما و راهرو، ولی و  تا پیشا امامت و والیتند. رابطه حاکمیتی:

متولی یعنی سرپرست و تحت سرپرستی، امام و مأموم، یعنی پشیرو و پیرو و در نتیجه مطاع و مطیع میباشد. 

حاکمیت عمومی: الف.گرایش همگانی فردی یکایک افراد به حاکمیت، است. ب.پذیرش عمومی حدود و .2

اختیار، این چنین .3میباشد. تا ج.گزینش اکثری کارگذاران خیر یعنی خوب و شایسته است.  احکام شریعت

بدین ترتیب حاکمیت ضمن؛ .4حاکمیت سیاسی خیر و خوب می باشد. حاکمیت شایسته و بایسته میباشد. 

تحدید یعنی تعیین حدود و جهت حق، روایی و مشروعیت حاکمیت یا برعکس باطل، ناروایی و یکی 

حاکمیت اعم از: .1ب. شکل حکومت و نظام سیاسی را نیز معین میسازد.دیگری مشروعیتسازی آن، نا

حاکمیتنگری و حاکمیت گرایی ذاتی تکوینی و فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی انسانی مدنی میباشد. 

 فراگیر حاکمیتگری اعم از؛ حاکمیتگذاری )کارگذاری و سیاست گذاری حاکمیت( و حاکمیتمداری

)سیاستمداری حاکمیت( دولت یعنی هیئت حاکمه رسمی و مشروع  است. متقابال حاکمیت پذیری مردمی 

حاکمیت .3از مرحله تبیین علمی، ترسیم عملیاتی، ترویج عمومی تا تحقق عینی حاکمیت است. .2میباشد. 

بدین معنا: ذاتی، فطری، شرعی و عرفی است. دارای؛ الف.مبادی تکوینی و محکمات عقلی و قلبی هر دو 

مورد گرایش همگانی میباشد. ب.مبانی اعم از؛ حدود کلی ثابت و احکام تفصیلی شرعی متحول مورد پذیرش 



282 

 

اکثری به تناسب مقتضیات عمومی است. ج.شاخصه ها، اَشکال و سارکارهای روزامد عرفی مورد گزینش 

این چنین رویکردی حاکمیت علمی حکمی توحیدی میباشد. به الف.سوم. زمانی، مکانی و موضوعی میباشد.

است.  معنوی واکمیت دو ساحتی مادی ح)رهیافت(.2بوده و بشمار میآید.  .حاکمیت توحیدی1تعبیری؛ 

دین و غایی تکوینی و فطری عقلی و قلبی، میباشد. از ارزش های بنیا ظاهری و.حاکمیت دو بعدی باطنی 3

سرچشمه گرفته و آغاز میشود. بینش )نگرش( و منش )گرایش( درونی با حدود کلی و احکام تفصیلی شرعی 

یقینی، تبیین میگردد. تا کنش و روش یا رفتار بیرونی عرفی واقعی و شاخصه ها و سازکارهای اجرایی 

حاکمیت .5است. دارای تعادل بوده و تعادلبخش میباشد.  ت متعادلحاکمی.)راهبرد( 4حاکمیت بروز مییابد. 

است. دارای تعالی بوده و تعالی بخش سیاست انسانی، انسان سیاسی و جامعه و نظام مدنی میباشد.  متعالی

شبه حاکمیت ظنی غیر توحیدی نمی نیست. حاکمیت تکساحتی با مشقت خالء معنوی نمی باشد. یکی.ب.

حاکمیت توهمی؛ ستمگری و ستم پذیری نیز نمی باشد. ضد توحیدی نیست. دیگری.ت. تفلسفی سیاسی نیس

 تنازعی نمی باشد. سوفیستی سیاسی نیست. حاکمیت متدانی نیز نمی باشد.

 برامد
 مردمی-حاکمیت دو جهتی خدایی

 سیاسی-حاکمیت دو گونه دینی

 الف.جمع بندی

 مورد پذیرش عمومی )اسالمی(یک.حاکمیت احکام الهی 

 مورد گزینش اکثری )اسالمی(دو.حکومت حکام الهی 
 در جایگاه نقش گفتمان حاکمیت وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهحاکمیت سیاسی  مبحث

مراد حاکمیت ذاتی، فطری، شرعی و عرفی میباشد. منظور حاکمیت  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه، نگاه

ردی، ف اقعی نما و توهمی تنازعی ضد واقعی نیست. حاکمیتظنی تکساحتی و حقیقی و یقینی واقعی است.

و است. د معنویو  مادیدو ساحتی  حاکمیت جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است.

بعدی باطنی و ظاهری میباشد. ارزشی، بینشی و منشی درونی و کنشی و رفتاری بیرونی است. به تعابیری: 

یباشد. م والیت الهی و حاکمیت والیی توحیدی، الهی، متعادل، متعالی، و بسان اینها بوده و محسوب میگردد.

پذیرش  موردمکتب مدنی یقینی الهی ی تفصیلو احکام کلی حاکمیت مدنی والیی و والیت: حاکمیت حدود 
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مراد مکتب دینی مدنی توحیدی میباشد. جمهوری معتدله، مشروطه و مشروعه میباشد. عمومی است. 

راهبرد راهنمایی، سرپرستی و راهبری راهبردی  .میباشدهدایت، والیت و امامت مردمساالری دینی است. 

  .است

 ب.نتیجه

 حاکمیت والیی مدنی

تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد حاکمیت سلطه و  :مدنی والیت الهیو  والییحاکمیت 

ا از استبدادی سلطنتی مطلقه و مشروطه ت بشری حتی سلطه و استبداد شخص بر خود میباشد. یسلطنت

جمهوری های مطلقه افراطی است. که سبب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی 

 میباشند تنازعی

 ج.راهبرد جدید

 جمهوری مشروطه متعادلجایگزینی حاکمیت جمهوری مطلقه )دموکراسی افراطی( و 

یک.از سویی بر بنیان و در راستای عدالت سیاسی، سعادت مدنی و مشروعیت سیاسی و  :مدنیحاکمیت 

آزادی سیاسی است. دو.الف.جهت بخش، اقتدار بخش و تعیین کننده سرنوشت و سرنوشت ساز مدنی است. 

ت اسی تا والیت امامت سیزیرساخسه.از دیگر سوی  نی میباشد.دپیشرفت م زایایی، پویایی و پایاییمسبب ب.

 فقیه مدنی بوده و می تواند محسوب گردد.

 های درسیپرسش و پاسخ دانشجویی:  آزمایی خود

 چه )و چگونه( میباشند؟ اراده، اختیار، حاکمیت و قانون.1

 چه )و چگونه( است؟  رابطه و نسبت اراده، اختیار، حاکمیت و قانون.2

 چه )و چگونه( میباشند؟  اراده همگانی، اراده عمومی و اراده عام.3

 چه )و چگونه( است؟ اراده عامو  اراده عمومی ،نسبت اراده همگانی ورابطه .4
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  دولتساالری ومردمساالری ، سرمایه ساالریبا  اراده عامو  اراده عمومی ،نسبت اراده همگانی ورابطه .5

 چه )و چگونه( میباشد؟ 

 است؟ چه )و چگونه(  غیر توحیدی وحاکمیت توحیدی  .6

 چه )و چگونه( میباشد؟ والیت مشروطه اسالمی.7

 چه )و چگونه( است؟ گفتمان حاکمیت منتشر همگانی عمومی پست مدرنیسم.8
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 مسئله هشتم

 «سیاست» و «امامت»
  )نظریه و نظام(

 «امامت سیاسی»
(Political Leadership) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 نقش؟و جایگاه  ،خاستگاه

 چکیده

 (حکم غرر«)متنظام ا تماما»

 راهبری مدنی شایسته 

امامت ا ی سیاسی امامتدر این مبحث، مسئله امامت و سیاست  و رابطه و نسبت و آمیزه ایندو یعنی مسئله 

مطرح میشود. به تعبیری امامت اجتماعی و سیاسی میباشد. منظور راهبری علمی عملی دینی سیاسی   مدنی

عینی عرفی است. راهبری راهبردی واقعی مدنی میباشد. باصطالح امامت ناطق یا عامل است. بر اساس راهبرد 

د. ظنی اقامه آن میباش راهبری حقیقی و یقینی مدنی میباشد. باصطالح امامت صامت است. باصطالح اکمال و

تکساحتی تفلسفی سیاسی نیست. توهمی تنازعی سوفیستی سیاسی نیز نمی باشد. امام: حکیم است. حکیم و 

حکمت مطلق انسانی دینی مدنی توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و 

 امام بوده و محسوب میگردد. حاکم حکیم است.متعالی میباشد. حکیم حاکم است. بایسته بوده باشد. حکیم: 

شایسته بوده باشد. امامت: حکمت حاکمیت و حکومت است. حاکمیت و حکومت حکمت میباشد. 

حکمروایی حکمت و حکمت حکمروا است. حکمت و حکومت امامت: ذاتی، فطری، شرعی و عرفی میباشد. 

ست. ا مدنی عینی امامت ویقینی واقعی  وحکمروایی حکمت حقیقی  وحکمت حکمروایی سیاست مراد 

کارگذاری ارزشی و ارزشهای بنیادین و غایی حقیقی فطری عقلی و قلبی میباشد. در حدود و با احکام بینشی 

و بینش و منشی و منش یقینی شرعی درونی است. با کنشی و کنش و رفتاری و رفتار واقعی عرفی عینی 

وسعه اقتصادی و آسایش همگانی، توأمان تعادل سیاسی و در جهت بیرونی میباشد. در بخشهای سه گانه؛ ت

تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی جامعه و نظام مدنی است. در فرابرد کارامدسازی مدنی و الگوسازی پیشرفت 
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مدنی تا تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی میباشد. در گستره های سه گانه فردی، جمعی و 

. الف.سیاستگذاری بایسته میباشد. به تعبیری ترسیم و تنظیم سیاست خوب است. اجتماعی مدنی است

: لیمحور اصبدین سبب یک.ب.سیاستمداری بایسته میباشد. به تعبیری اعمال سیاست خوب است. 

موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی و چیستی چگونگی امامت سیاسی میباشد. در 

: خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان امامت محورهای فرعیبدین مناسبت دو.م سیاسی است. نگاه، نظریه و نظا

.در چالش 2.در سایر مسایل سیاسی است. از عدالت مدنی تا والیت فقیه مدنی میباشد. 1میباشد.  مدنی

بروز .الف.در فرایند 3کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت مدنی فرازآینده میباشد. 

ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی انسانی مدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا 

سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.در فرابرد  تحصیل سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی 

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4میباشد. 

 پیش درامد

 (21؛ 6انعام/«)اهلل فبهداهم اقتدهاولئک الذین هدی »

 راهبری اجتماعی و سیاسی خوب

: مسایل فلسفه سیاسی؛ مبحثعنوان .1چه )و چگونه( است؟  مبحثمحور  وموضوع ، مسئله، عنوانیک(

. میباشد تنظریه اماماست. موضوع این مبحث: الف.«امامت»ششم.مسئله اصلی: رهبری مدنی و سیاسی 

در نظریه نظام مدنی؛ اجتماعی و «سیاستو  امامت»)چگونگی( رابطه و نسبت  :  چرایی و چیستیمسئله.2

 امامت»: آمیزه این دو پدیده، مفهوم و واژگان است. منظور هدفسیاسی است. تا مرز نظام امامت میباشد. 

ری میباشد. به تعبی سیاسی واجتماعی  امامت مورد نظر است. یعنی«مدنی امامت»میباشد. حتی « سیاسی

است.  امامتسیاست : ترسیم و تحقق موضوع.3می باشد.  سیاسی امامت واجتماعی  امامتهدف و غایت: 

: خاستگاه، جایگاه و نقش امامت در سیاست میباشد. یا بر عکس خاستگاه، جایگاه و نقش سیاست محور.4

 در امامت میباشد. مراد نظام یا سازمان امامت سیاسی است.

مامت اچه میباشد؟ بلکه رابطه و نسبت این دو چه است؟ به تعبیری  سیاستو  رسش اصلی: امامتدو(پ

  پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟چه میباشد؟  مدنی امامتیا سیاسی 
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چیستی  وهستی شناسی  میباشد.مدنی  یاچیستی چگونگی امامت سیاسی  وچرایی  مبحثسطح این سه(

وز، رشناسایی و شناساندن بُ است. سیاسی وچگونگی شناسی امامت مدنی؛ اجتماعی  وشناسی چگونگی 

کنش شناسی و رفتارشناسی بیرونی ارزش، بینش)نگرش(  مدنی میباشد. امامتبرامد و مظاهر مبادی و مبانی 

و منش)گرایش(امامت یا سیاست امامتنگری و امامتگرایی مدنی است. بمنظور سیاست امامتگذاری، 

 تمداری و امامتپذیری مدنی میباشد.امام

 درامد
 «تر از باران فراوانرراهبری عادل ب»غرر حکم(؛ «)إمام عادل خیر من مطر وابل»

 راهنمایی، سرپرستی و راهبری

مطلق امامت مدنی: راهبری اجتماعی و سیاسی میباشد. امامت مطلق: راهبری دینی  است.راهبری  :امامت

مدنی کامل است. منظور راهبری انسان کامل میباشد. مراد راهبری کامل انسانی است. این باصطالح کالمی: 

ان ( و امامامامت عامه میباشد. امامت خاصه: راهبری دینی مدنی معصوم است. از راهبری مدنی دینی پیامبر )ع

هـ(، 451متوفی) ماوردیمعصوم )ع( میباشد. به تعبیری امامت جانشینان پیامبر )ص( است. به تعبیر ابوالحسن 

هی سیاسی که مشهورترین اثر فق احکام سلطانیبزرگترین فقیه سیاسی نظریه خالفت دینی سنی، در کتاب 

اب تا کنون بوده از همان اولین گزاره ب جامع نظریات پیشین و بنیاد نظریات فقهی سیاسی پسین اهل سنت

( که انعقاد و قرارداد راهبری دینی مدنی میباشد: 5احکام سلطانیه، ص«)عقد امامت»اول کتاب تحت عنوان 

)جانشینی و قائم خالفت : امامت»همان(؛ «)االمامه موضوعه لخالفه النبوه فی حراسه الدین و سیاسه الدنیا»

رورت اصل ضاین چیستی شناسی و پیشا آن «. است)ی امت( و سیاست دنیا نبوت در حراست دین مقامی( 

اه، جایگاه مبین خاستگ آن،و منشاء عقلی و شرعی یا عرفی ضرورت یعنی بایستگی و حتی شایستگی امامت 

ماوردی:  میباشد. به تصریحمرز مشترک فقه سیاسی، کالم سیاسی و فلسفه سیاسی و نقش راهبری بوده و 

انعقاد امامت برای کسی که »همان(؛ «)یقوم بها فی االمه واجب باالجماع و أن شذ عنهم االَّصم عقدها لمن»

غالب قریب باتفاق معتقد و مدعی ضرورت و وجوب وجود و ایجاد  «. برپادارد واجب است آنرا در امت

مدعی عدم ضرورت تبعیت امامت در امت و توسط آنند. ظاهرا اصم از معتزله و یک گروه اباضیه از خوارج، 

امامت و آنهم نه ضرورت عدم امامت و دولت در نظام سیاسی بودند. بنابراین نامیدن آنها به آنارشیستهای 
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اسالمی، که اصل ضرورت دولت و قانون را زیر سئوال برده بی مورد است. اگر چه حتی امثال کروپاتکین نیز 

 اعتقاد تجریددر آغاز و بنیاد مبحث امامت کتاب  رخواجه نصیبنوعی دولتی را جایگزین مینمایند. چنانکه 

 امام»(؛ 517تجرید اعتقاد، ص«)االمام لطف»نیز تصریح و حتی فراتر از ضرورت و بایستگی تاکید میسازند: 

)مطلق کامل  نصب امام»آنهم «. واجب میباشد»همان(؛ «)فیجب»شایسته می باشد. «. لطف است )و امامت(

مفاسد »همان(؛ «)و المفاسد معلومه االنتفاءِ»شریعت است. چرا که « حصیل غرضبر خداست برای تمعصوم( 

ژگی وی»همان(؛ «)انحصار اللطف فیه معلوم للعقالء»حتی «. و منفی بودنش معلوم می باشد نفی، نبودش

که دولت و راهبری و ریاست آن نقش راهبردی تاثیر گذار و بلکه «. لطف در آن برای عقال روشن است

کننده سرنوشت ساز و حتی سرشتسازی را در جامعه، نظام سیاسی، کشور و امت داشته و ایفاء می  تعیین

وجود دولت لطفی بوده و تصرفش لطف دیگری »همان(؛ «)وجوده لطف و تصرفه لطف آخر»نماید. بلکه 

آمده  که بر ماست. بسبب عدم آمادگی امت، غیبت پیش« عدم آن از ماست»همان(؛ «)عدمه منا»و «. است

همان، «)انه حافظ للشرع»است. تا آمادگی امت، ادامه خواهد یافت. با آمادگی امت، ظهور تحقق می یابد. 

اختالف در وجوب امامت و خالفت »ماوردی در ادامه مدعی میشود: «. حافظ شریعت است»(؛ 511ص

امام، شیوه های روی کار احکام سلطانی، همان(. بعد از آن ویژگی های «)باینکه عقلی بوده یا شرعی است؟

آمدن، نقش، کارویژه و کارکردها یا حقوق و وظایف متقابل امام و امت و ساختار زیرمحموعه نظام امامت 

مطرح میشوند. قوی و امین بودن علمی و عملی دینی و سیاسی، اهم این ویژگی ها است. با شیوهای انتصابی، 

ایفای نقش راهبردی، کارویژه کارگذاری سیاسی و کارویژه انتخابی و غیر آن، در جانشینی سیاسی میباشد. 

های سیاستگذاری و سیاستمداری است. فراگیر نیروها و نهادهای وزارت، امارت )فرماندهی امنیتی اطالعاتی، 

انتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی(، والیت )استانداری و حکومتهای محلی( و حتی مشاورت سیاسی میباشد. 

سه گانه افتاء، خالفت و قضاوت و رابطه و نسبت آنها بوده که امرزوه بمثابه قوای سه گانه  مشهور به مراجع

فانونگذاری، اجرایی و قضایی می باشند. مراد استقالل قوا در عین همکاری یعنی تقسیم قوا و تعامل بمنظور 

خی ی مدنی ملی است. برتمرکز زدایی حاکمیت، تعدیل و هم افزایی معطوف به کارامدی؛ بهره وری و اثربخش

امامت  در بحثاخوان صفا  خود و نیز تمهید اصولدر بحث امامت کتاب کالمی خ طوسی شیتعابیر )همانند 

خویش( مبنی بر اینکه خردمندان نیازمند راهبرنبوده مراد در حد خرد و هستی شناسی اجمالی شخصی  رسایل

کلی و احکام تفصیلی یقینی شرعی بویژه در حوزه بوده که حتی همان در چیستی شناسی نیز نیازمند حدود 

عمومیند. کما اینکه گفته شده اگر دو نفر هم در یک کار مشترک بوده، یکی امام و یکی مأموم باشد. برفرض 



282 

 

دو نفر ولو خردمند دانشمند برجسته در یک کوهپیمایی عادی نیز شایسته و بلکه بایسته میباشد؛ یکی امام، 

ی، جلودار و مانند اینها بوده و دیگری مأموم، راهرو، پیرو، متربی، پشت سر و مانند اینها راهنما، راهبر، مرب

راه بروند. در غیر اینصورت بویژه در مهالک و پرتگاهها و مواضع خطیر و خطرناک، که امکان گمراهی و 

ف ند، احتمالش ضعیبیراهی تا بدراهی و سقوط از صخره و پرتگاه به دره وجود داشته، اگر دچار حادثه نشو

میباشد. کما اینکه در یک پرواز، خلبان به کمک کمکخلبان، و گاه به صورت جایگزین پرواز می نمایند. 

خلبانی همزمان هر دو، نه الزم و مفید بوده و نه ممکن است. این در حالی بوده که هدایت، والیت و امامت 

بلکه تغییر سرشت و سیر تحصیل سعادت خویش، امت، در تعیین اعم از ترسیم و تحقق سرنوشت عمومی و 

بسیار خطیرتر از اینها میباشد. نه تنها موجودیت اعم از امنیت ملی یا ضعف و قدرت و نیز منفعت یا مضرت 

کشور، بلکه عزت یا ذلت یک ملت و امت و حتی جامعه جهانی و صالح، اصالح و مصلحت آن به راهبری 

 بتگی تام دارد.  صالح یعنی حکیم حاکم و حاکم حکیم

، بعنوان مؤسس فلسفه و حکمت ریاست مدنی اسالمی فاضلی خواند، راهبری مدنی فاضلی را فارابی(یک

ریاست مدنی میخواند. وی با فرا روی از کالم سیاسی و کاربری اسباب چهارگانه در آن، فلسفه سیاسی و 

ی، اسی و حکمت مدنی فاضلی فارابحکمت مدنی امامت را پی ریخت. بدین سبب و مناسبت اگر فلسفه سی

وی در کتاب و گفتمان اول.فلسفه راهبرد و راهبری سیاسی و حکمت امامت مدنی خوانده شود، دور نیست. 

خویش با تأیید بایستگی زیست و زندگی مدنی، فرای زیست بدوی پیشا مدنی و فراتر از آن  سیاست مدنی

 ی انسانی تصریح مینمایند.تأکید بر شایستگی بهزیست و زندگانی مدنی فاضل

امام و امامت دینی مدنی توحیدی: مربی و معلم و مدیریت دینی سیاسی است. اول.تربیت )مربی و اسوه( 

«: یاسهعالم بالس)»زیارت جامعه کبیره(است. ب.تعلم سیاسی  «عالم بالدین)»میباشد. دوم.الف.تعلیم دینی 

همان( است. از مدیریت راهبردی، تا کاربردی و اجرایی «: دساسه العبا)»همان( میباشد. سوم.مدیریت سیاسی 

و  راهنمایی، سرپرستی است. ولی و والیت میباشد. امام و امامت است. یعنی هدایتسیاسی میباشد. هادی و 

مدنی اعم از؛ اجتماعی و سیاسی میباشد. سیاستگذار و سیاستمدار عمومی است.  کارگذاریاست. راهبری 

بمثابه رسایت دولت، به تعبیر فارابی: مُوَّزِع یعنی توزیع کننده منابع عمومی میباشد. به تعبیر خواجه نصیر: 

تصادی، قمعدل است. یعنی برقرارکننده اعتدال فرابخشی، تعادل میانبخشی و تعدیل بخشی و زیربخشی ا

سیاسی و فرهنگی راهبردی، کاربر دی و اجرایی میباشد. به تعبیر ابن خلدون: وازع و رادع است. بسان خطوط 

جاده ها و پلیس راهنمایی و رانندگی، مواظب و مانع تخطی و تعدی و تجاوز افراد و جماعت مدنی به حدود 
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دی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و همدیگر میباشد. ترسیم کننده و اعمال کننده سیاست های راهبر

یری؛ به تعبخارجی است. تدبر، تدبیر و اداره تا اجراء کننده مدنی و مدینه یا تظام مدنی و کشور میباشد. 

.بسیج منابع مادی و معنوی 1) )نهادسازی و نظامسازی(، دوم.مدیریت سیاسی اول.مهندسی معماری سیاسی

.نظارت و کنتزل یا پایش( و 4.راهبرد یا پیشبرد، 3.سازماندهی، 2و خارجی،  و انسانی بالفعل، بالقوه، داخلی

)بازمهندسی مجدد، مکرر و مستمر( میباشد. شناسایی فرصت ها و  سوم.آسیبشناسی و آسیبزدایی سیاسی

تهدیدات و باصطالح خیرات و شرور طبیعی و مدنی داخلی و خارجی است. حفظ، تقویت و بهره برداری 

بخشتر فرصتها میباشد. تبدیل تهدیدات بفرضت در صورت امکان است. در غیر اینصورت ریشه هر چه اثر

 اینها مقدمات، لوازم و شئون امامتند. امامتنگری ثری تهدیدات میباشد.ککنی یا حداقل تقلیل حتی تأخیر حدا

نی تی بوده یعنظری و امامتگرایی عملی واقعی عرفی میباشد. الف.حق و حقیقت نگری و گرایی است. ذا

تکوینی میباشد. سرشتساز بوده و سرنوشتساز انسان محسوب میگردد. دارای مبادی حقیقی فطری  است. 

جبلی بوده و سرشتین انسانی میباشد. نگرش عقلی برهانی بوده و گرایش قلبی شهودی است. ب.با ماهیت و 

ریعت م تفصیلی شرعی میباشد. بویژه شمبنا یا مبانی ماهوی یقینی میباشد. در حدود کلی شریعت و با احکا

مورد پذیرش عمومی است. بخصوص شریعت یقینی میباشد. ج.بعد از مرحله تبیین علمی و فلسفی، تا مراحل 

ترسیم فنی راهبردی، ترویج عمومی )گفتمانسازی نخبگانی، مردمی و مدیریتی( و تحقق عینی از مهندسی، 

یش میرود. کارگذاری امامت میباشد. باصطالح امامتگری بوده و مدیریت یا آسیبزدایی پیشرفت نظام مدنی پ

خوانده میشود. اعتدالبخشی فرابخشی، تعادلبخشی میان بخشی و تعدیلبخشی کالن بخشی و زیربخشی است. 

اعم از؛ تکافی نهادها، تناسب اقشار و تساوی افراد همراه با کارانه میباشد. راهبری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

غایی -اینها بخشهای سه گانه  الزم و ملروم، مکمل و هم افزایند. بترتیب سبب مادی، صوری و فاعلیاست. 

هم و راهبری مدنیند. راهبری فردی، جمعی و اجتماعی میباشد. اینها گستره های سه گانه همبسته، پیوسته و 

ان و ایجاد امکان و تو مادی و سبب صوری و غایی همند. بمنظور وجود-یک بسته اند. بنوبت سبب فاعلی

شکل گیری و اعمال اختیار حدودمند مدنی خویش میباشد. در تعیین اعم از؛ ترسیم و تحقق سرنوشت و 

سعادت مدنی یقینی جامعه تحت راهبری و امت پیرو امام میباشد. منظور حقیقت و ماهیت واقعیت امامت 

ابطه ی سیاسی میباشد. مراد نهادینگی رعملی و عینی سیاسی است. هستی شناسی و چیستی چگونگی راهبر

و مناسبات امامت و مأمویت یا ریاست و مرئوسیت در ساختار راهبردی نظام مدنی است. این از امامت پیامبر 

)ص( شروع شده و میشود. به امامت امامان معصوم)ع تا عج اهلل( رسیده است. امامت والیت فقیه دوران 

 مامت واحد جهانی نهایی مهدوی )ع( در آینده فراز میرود. غیبت را نیز در فرا میگیرد. تا ا
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ادی ، با شبیه سازی مدن به بدن البته با تأکید بر اراندیشه های اهل مدینه فاضلیفارابی در کتاب و گفتمان 

( به خاستگاه )فصل بیست و ششم.احتیاج انسان به اجتماع 256-77و تدبیری بودن آن،  نیز به تفصیل)صص

جایگاه )فصل بیست و هفتم.عضو رئیسه( و نقش )فصل بیست و هشتم.خصلتهای رئیس مدینه و تعاون(، 

فاضله( ریاست مدنی میپردازند. بر این ساس مطلق امامت: راهبری میباشد. راهبری راهبردی است. امامت 

 ومطلق: راهبری خوب و شایسته کامل میباشد. هدایت، والیت و حکمروایی یعنی راهنمایی، سرپرستی 

ریاست عالی انسان کامل است. از ریاست نخست و موسس خاص پیامبر )ص( میباشد. تا ریاست دومین و 

سنت امامان معصوم )ع و عج اهلل( است. نیابت و قائم مقام پیامبر )ص( بوده و بشمار میآید. خالفت و جانشین 

ل مار می آید. خواه رئیس اوبرحق پیامبر بوده و محسوب میشود. همان فاضل: فیلسوف و حکیم بوده و بش

یعنی پیامبر )ص( و پایه گذار نظام مدنی و دولت بوده که به تعبیر فارابی مَلِک مؤسس یعنی بنیانگذار نظام 

سیاسی و دولت اسالم )قرآن و سنت( میباشد. همان فیلسوف کامل و حکیم تام و تمام و مطلق است. خواه 

میباشد. که  «ملک سنت»یا « ملک تابع»(بوده که به تعبیر فارابی: رئیس دوم یعنی امامان معصوم )ع تا عج اهلل

خلفا یعنی جانشینان و قائم مقامان او بوده و بشمار می آیند. این امامت مطلق میباشد. مطلق امامت: حتی 

 والیت نیابتی خاص یا عام فقیه را نیز در بر میگیرد.

 . زعامت میباشد. زمامداری است. پیشوایی بوده و بشماربدینترتیب: مطلق امامت: رهبری میباشد. ریاست است

میرود. مراد راهبری سیاسی است. امامت مطلق یعنی کامل: راهبری سیاسی بر اساس راهبرد دینی مدنی 

)مردمداری و  توحیدی کامل است. تابعیت مطلق حاکمیت احکام الهی در حکومت حاکم یا حکام مردمی

میگردد. راهبری اسالمی و الهی است. غیر و ضد استبدادی سلطنتی مطلقه بوده و محسوب  حتی مردممداری(

باشد. که در آن حاکم خود منشاء قانون بوده و فرای قانون میباشد. ریاست جمهوری و راهبری سیاسی بر 

 اساس راهبرد غیر دینی مدنی، یا بر اساس راهبردی دینی مدنی غیر و حتی ضد توحیدی: ظنی تکساحتی

نمی باشد. راهبری سیاسی بر اساس راهبرد دینی مدنی توحیدی غیر  )سوفیسم( ا توهمی تنازعی)تفلسف( ی

کامل یعنی به اصطالح قدر متیقن و قدر مقدور غیر معصوم، والیت فقیه مصطلح است. حکمت و فلسفه 

سعادت  ه)خاستگاه، جایگاه و نقش( امامت: نیاز؛ نگرش و گرایش بشر و بشریت ب مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

می باشد. و ظرفیت و ضرورت سیر و نیل بدانست. این فرایند نیازمند زمینه سازی میباشد. با؛ الف.ایجاد 

یضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت )» )آزادی( است و توانمندسازی( و ب.رفع موانع امامت) شرایط

بمنظور سعادتپذیری: و سعادتمندی:  (. سعادتگری اعم از سعادتگذاری و سعادتمداری157؛ 7: اعراف/«علیهم
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 )سرپرستی بجای سلطه( و سه.راهبری والیت )راهنمایی و راهبرد یا ارایه طریق(، دو.)حاکمیت( یک.هدایت

)ایصال یعنی رسانیدن به مطلوب یا سعادت( انسان و به تناظر آن جامعه و جهان انسانی و مدنی میباشد. 

نظاممند و هدفمند است. از فطرت، جامع تمامی جهات جسمانی، بسوی خودشکوفایی بنیادین، جامعه، 

انسانی میباشد. به تناظر آن ها؛ فراگیر بخشهای اقتصادی،  )مدبر نفس( )مدیریت بدن( و عقالنی نفسانی

سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی جامعه است. به صورت متعادل؛ هماهنگ و همگن میباشد. تا مرز نیل 

است. مراد خوشبختی حقیقی و یقینی واقعی میباشد. امامت: در نظام مدنی؛ اجتماعی و به بهزیست مدنی  

)بیعت و قرارداد اجتماعی اول(، حاکمیت احکام الهی و  )ذاتی و فطری( همگانی سیاسی الهی مورد گرایش

)بیعت اول( و حکومت حاکم یا حکام اسالمی مورد گزینش عرفی  اسالمی مورد پذیرش شرعی عمومی

 )بیعت سوم( است.  ثری مردمیاک

انسان و به تناظر آن جامعه و جهان انسانی بسان هر بذری که بارور شده دارای ظرفیت  ،پیشتر مالحظه گردید

و ضرورت فعلیت بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمند میباشد. از فطرت روحانی و خِرَد انسانی است. با تعدیل 

باشد. تا خودشکوفایی و خوشبختی است. آن نیز فرای؛ اول.زیست غرایز نفسانی و بکمک هوش ابزاری می

)تعیش:  )معیشت: آسایش بدنی(، سوم.بهزیست یعنی زندگانی مدنی بدوی و حتی دوم.زندگی مدنی

یک.آسایش بدنی و دو.آرامش مدنی( میباشد. این نیازمند: الف.راهبرد راهنمایی یا راهنمایی راهبردی، 

هبردی است. می توان مدعی شد: هم راهنما، هم سرپرست و هم راهبر میباشد. ب.سرپرستی و ج.راهبری را

میباشد. راهنمایی و راهبری تا حدودی روشنترند. والیت  )هم( یا چون راهنما بوده، ولی است. در نتیجه امام

محمد  دبه تعبیر حکیم الهی معاصر عالمه سی .که حتی میتوان به تعبیری اذعان نمود: حد وسط این دو باشد

متصدی امور دیگران شده  ]یا نهادی[ ما این سمت را که بموجب آن شخص یا مقام»حسین  طباطبایی: 

زندگی آنها را اداره مینماید بنام والیت مینامیم)تقریبا دارای  ]عمومی[مانند یک شخصیت واقعی کارهای

بدینسان: امامت: (. 112، صفرازهایی از اسالم«)معنایی است که در فارسی از کلمه سرپرستی میفهمیم(

راهبری علمی عملی دینی سیاسی حقیقی و یقینی واقعی کامل است. با ماهیت والیت الهی میباشد. بر مبنا و 

در دوران حکومت و حضور تا  )ع( ، امامان معصوم)ص( در راستای راهنمایی نبوی است. از راهبری پیامبر

 دوران ظهور و حاکمیت میباشد. 

نگاه، نظریه و نظام سیاسی امامت است. نظام مدنی که بر اساس راهبرد راهنمایی دینی بوده و  گفتمان امامت:

فرای و در عین نبوت و )ص(  قرار دارد. بدین ترتیب پیامبر در رأس آن امام معصوم)ص، ع و عج اهلل(
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نظام  عت و موسسراهنمایی، امامت و راهبری سیاسی داشته است. حتی پیشا این و پایه این بنیانگذار شری

یا همان سان یعنی سنتگذار بوده و به تعبیر فارابی در فلسفه سیاسی  )قرآن و سنت( سیاسی و دولت اسالم

یعنی تاسیس کننده و راهبری نظام سیاسی و دولت « ریاست نخست»و « مَلِک مؤسس»فاضلی خویش: 

 انی جاعلک»با اعالم: )ع(  ابراهیماسالم)قرآن و سنت( بوده و میباشد. بلکه در گفتمان قرآنی از حضرت 

 (؛ امامت فرای نبوت برقرار گردیده است. 124؛ 2بقره/«)للناس اماما و من ذریتی و ال ینال عهدی للظامین

امامت: دارای شئون  سه گانه است. الف.تربیت دینی مدنی، ب.تعلیم دینی مدنی و ج.تدبیر و به تعبیری تدبر، 

اشد. به تعبیری این شئون سه گانه، مکمل همند. یعنی هم مربی، هم معلم و هم تدبیر و اداره دینی مدنی میب

دینی مدنی است. یا چون مربی بوده، معلم میباشد. در نتیجه مدبر و مدیریت  مدبر یا مدیریت عمومی )امور(

سته است. شایعمومی نیز است. بایسته و شایسته بوده باشد. این چنین امامتی: امامت بایسته بوده و امامت 

کما اینکه تدبیر نیز دارای شئون سه گانه مهندسی، مدیریت و آسیبزدایی بوده به ترتیبی که در موضع خود 

بدان اشارت نموده ایم. به تعبیری فراگیر؛ اول.مهندسی معماری یعنی نهادسازی و نظامسازی، دوم.مدیریت 

)حتی راهبرد بمعنای راهبری و راهبردن(  جرا، یا پیشبرد.اداره، اعمال و ا3.سازماندهی، 2.بسیج منابع، 1فراگیر؛ 

.نظارت و کنترل یا پایش و سوم.آسیبشناسی و آسیبزدایی یعنی و بازمهندسی؛ مهندسی مجدد، مکرر و 4و 

)و امروزه قوای و  مستمر راهبردی نظام سیاسی؛ ملت و دولت است. همچنین امامت: جامع مراجع و مناصب

ه افتاء، خالفت و قضا )متناظر قانونگذاری، اجرایی و قضایی امروزه( و شرعیت، نهادهای مدنی( سه گان

 )بر( آنها میباشد. بدینترتیب: هماهنگی و نظارت عالی

میباشد؟ مراد امامت مدنی است. منظور امامت اجتماعی و سیاسی میباشد. امامت:  چه )و چگونه(نظریه امامت 

)جلوداری( میباشد. فراهمی راهنمایی و راهبری است. حق بوده یا باطل باشد.  ریاست است. بویژه پیشوایی

کارگزاری است. فراگیر سیاستگذاری و سیاستمداری میباشد. گفتمان امامت: نگاه، نظریه و نظام مدنی؛ 

اجتماعی و سیاسی بوده که در رأس و ریاست آن راهبری مکتبی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی باشد. نظام، 

ویش خ امامت و رهبریدر کتاب و گفتمان  مطهریاستاد ساختار و سازمان سیاسی راهبری و راهبردی است. 

ریاست عامه در امور دینی و »میآورند:  د اعتقاد خواجه نصیریرتجبا استفاده از کتاب و گفتمان 

مت: راهبری نقل از تجرید خواجه نصیر(. مطلق اما 22و ص 47است)امامت و رهبری، مطهری، ص«دنیوی

( 28هود«: ائمه یدعون الی النار)» ( بوده یا باطل41قصص«: جعلناهم ائمه یهدون بامرنا)» مدنی میباشد. حق

است. امامت مطلق: راهبری دینی کامل یا راهبری کامل دینی حقیقی یقینی واقعی میباشد. همان اکمال نبوت 

یانت امروز د»(؛ خطبه غدیر«)ت لکم االسالم دیناالیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعتی و رضی»ات. 
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مت ریاست، زعا«. شما اکمال یافت و نعمت بر شما تمام گشته و از دیانت اسالم برای شما خشنود است

اضاف »،  «بدان خدای تعالی»چنانکه به تعبیر اخوان:  و راهبری راهبردی مکتبی دینی مدنی توحیدی  است.

بر نبوت افزود، نه بسبب رغبت بدنیا و حرص بدانست، بلکه برای جمع میان  ملک را»؛ «الی نبوته المُلک

قصد اول دیانت »هدف اصلی و  (. اما426، ص3رسایل، ج«)دیانت و دنیای امت خود با هم است

همان(؛ سیاست، دولت، حاکمیت و حکومت و نظام سیاسی یا «)الملک عارض»در نتیجه  .)همان(«میباشد

و دیانت است. صورت عینی، ابزار و سبب مادی و قالب تحققی دیانت و تحصیل  بر نبوت« ملک، عارض»

حاکمیت سیاسی، علم و دانش حکومت سیاسی و فن و حکمت فلسفه تبیین مراد  سعادت مدنی میباشد.

این همان حکمت حاکمیت بمعنای هدایت، والیت و امامت است. یا در قالب حکمروایی سیاسی میباشد. 

ن ایران اقدم، راستی -عنی راهنمایی، سرپرستی و راهبری مدنی توحیدی جاویدان شرقی حاکمیت حکمت  ی

 یونانی قدیم، فاضلی فارابی میانی تا متعالی صدرایی جدید و جاری میباشد.

سته اند.      ستی و امامت یعنی رهبری دینی مدنی، یک ب سرپر بدینترتیب: هدایت یعنی راهنمایی، والیت یعنی 

م پیوســته میباشــند. الزم و ملزوم و مکمل هم بوده و همافزایند. امامت: راهبری راهبردی همبســته اند. به ه

ست.          سانی ا سعادت تا کرامت ان سانیدن جامعه بمطلوب یعنی خودشکوفایی، کمال و  صال بمعنای ر یعنی ای

شد. که ارایه طریق      شریعت  میبا ساس راهبرد راهبری یا راهنمایی راهبردی نبوت، دیانت و  بین  بوده و مبر ا

طرح هادی و نقشه راه و راهبردی است. کما اینکه متضمن راهبرد پیشرفت مدنی میباشد. راهبرد راهبری و       

شود. دو.جامع        سانی آغاز می ست. از بنیاد آفرینش و فطرت ان شرفت مدنی: یک.بنیادین ا راهبری راهبردی پی

ه؛ الف.توســعه اقتصــادی و تأمین آســایش میباشــد. همه جانبه بده و به تعبیری رســا اســت. یک.فراهم آمد

همگانی است. یکی.توأمان توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی ملی میباشد. ج.در جهت توسعه و تعالی         

ــتره های فردی، جمعی و   ــت. دیگری.در گس ــمین آرامش باطنی مدنی اس فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تض

و امتی تا بین مللی جهانی اســـت. ســـه.نظاممند یعنی اجتماعی ملی داخلی و خارجی میباشـــد. نیز فراملی 

ســازوار میباشــد. چهار.هدفمند اســت. تا مرز خوشــکوفایی، کمال و ســعادت مدنی و کرامت انســانی فراز 

ــت. کما اینکه ریاســت   ــرعی و عرفی اس ــته، گراییده و میرود. اینچنین امامتی، همان ذاتی، فطری، ش نگریس

دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی اســت. یعنی واجد تعادل  توحیدی دو ســاحتی مادی و معنوی،  

ــه گانه راهبری یا   ــئون س ــد. فراگیر ش ــت. در جهت تعالی بوده و تعالی بخش میباش بوده و تعالی بخش اس

سی             سیا ست. دوم.علمی و تعلیمی دینی و  سوگی، مربی و تربیتی ا ست.ا سه گانه؛ نخ شئون  عالم »)رهبری 
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قی است. راهبری و زعامت؛ حقی «( ساسه العباد  )»میباشد. سوم.کارگذاری سیاسی     «( لسیاسه  عالم با»و « بالدین

ست. در         ساحتی مادی متدانی نامتعالی نی سفی تک  شبه امامت ظنی یعنی پنداری تفل شد.  و یقینی واقعی میبا

ستی تنازعی نامتعادل       سوفی شد. ضد امامت توهمی یعنی کاذب یا دروغین  نازل نیز و متمقابل و فرای آن میبا

نیست. در مقابله با آن می باشد. نظام مدنی بدین ترتیب با امامت مدنی و برقراری عدالت مدنی پایا شده، با    

شرفت مدنی در         شته و به پی ساختاری و راهبردی، پویا گ ساختی،  کارامدی مدنی؛ بهره وری و اثربخشی زیر

را برداشته و شرایط بهزیست و زندگانی مدنی    جهت تحصیل هر چه فراتر سعادت مدنی، دست یافته، موانع    

شد.           ست. رهبری کامل میبا سان کامل ا سازد. امامت مطلق: رهبری ان سانی هر چه برتر را فراهم می سته ان شای

ست. بقدر متیقن فکری و علمی و بقدر مقدور عملی  و عینی دینی     سان کمال یافته ا مطلق امامت: رهبری ان

شد. که همان وال     سی میبا سیا ست. کارویژه امامت: کارگذاری مدنی با دو    و  ضوع مبحث بعدی ا تی فقیه مو

ست. بترتیب: اول.مهندسی و معماری              سه گانه ا شئون  شد. با  ستمداری  می با سیا ستگذاری و  سیا کارکرد؛ 

.بسیج منابع، نیروها و نهادها،  1مدنی میباشد. با نهادسازی و نظامسازی است. دوم.مدیریت مدنی میباشد. با؛      

سازماندهی،  2 شبرد و  3. سیب زدایی مدنی         4.اداره و پی سی و آ شنا سیب سوم.آ ست.  .نظارت و کنترل یا پایش ا

 میباشد. با بازمهندسی و مهندسی مجدد، مکرر و مستمر است.

 یک.نظام امامت ضد نظام سلطنتی

 (73؛ 21انبیاء/«)جعلناهم ائمه یهدون بامرنا»

 )مطلق(رهبری علمی دینی قانونی کامل 

 .امامت نظام فرای خالفت نظام سیاسیدو

 (124؛ 2بقره/«)انی جاعلک للناس اماما»

 سیاسی  )اجرایی(مرجعیت اخالقی، علمی و 

 :باعتباری هدایت و والیت مقدمات امامتند. مربی، معلم و مدیریت سیاسی، شئون سه گانه آنند. بترتیب

الم ن و عیدبال)عالم  علمی دینی و سیاسیدوم.والیت میباشد.  اول.والیت ربوبی: اسوه، مربی و تربیت
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ارگذار سیاسی یعنی ک «ساسه العباد»ت دینی سیاسی و اداره سیاسی دینی میباشد. سوم.مدیری است. بالسیاسه(

خالفت در گفتمان سیاسی مذهب  اعم از؛ سیاستگذار و سیاستمدار بندگان یعنی جامعه و امت است. همان

شیعی: کارویژه امامت راهبری با سه شأن، نقش و کارکرد و مرجعیت  در فلسفه سیاسی .میباشد اهل سنت

است. بترتیب: اول.مربی، دوم.معلم و سوم.مدیریت دینی مدنی است.  اول.خودساختگی، اسوگی و مرجعیت 

ربوبی، تربیت دینی مدنی میباشد. این جنبه معنوی حتی عرفانی و اخالقی بوده و بشمار میآید. دوم.علم و 

، به زیارت جامعه کبیره«)عالم بالسیاسه»بوده و ب.« عالم بالدین»لمی دینی و سیاسی است. الف.مرجعیت ع

ساسه »میباشد. بلکه مرجعیت علمی دینی سیاسی و سیاست دینی است. سوم.مدیریت:  نقل از امام خمینی(

ان باشد. هم الف.سیاستگذاری و ب.سیاستمداری است. ترسیم سیاست ها و اعمال سیاست ها می«: العباد

حکومت و ریاست دولت و نظام سیاسی است. این همان خالفت سیاسی میباشد. به اعتباری اینها را می توان 

متناظر والیت، هدایت و امامت گرفت. فرایند اینها؛ تربیت، تعلیم و تدبیر دینی مدنی است. به اعتباری امامت 

 تربیت و تعلیم مقدمه و الزمه و بلکه بنیاد و بنیان و بمعنای راهبری مدنی، جامع این سه میباشد. به تعبیری

حقیقت و ماهیت مدیریت، حکومت و سیاست اند. بایسته است باشند. به تعبیری دیگر مدیریت و سیاست 

بر بنیاد تربیت و بنیان تعلیم بوده و بروز و برامد آنها بوده و شایسته است باشد. این چنین مدیریت، حکومت 

ی: شایسته است. بدین ترتیب واژگان، مفاهیم و پدیده های هدایت، والیت و امامت: یک و دولت و سیاست

بسته اند. همبسته اند. در یک راستا میباشند. همراستایند. الزم و ملزومند. مکمل همند. حتی هم افزایند. به 

. یت: راهنمایی استمعلولیند. نسبت مثبت و همسو نیز دارند. به عبارتی؛ هدا-اعتباری  دارای رابطه علی

  والیت: سرپرستی میباشد. امامت: راهبری است. به اعتباری: هدایت و والیت، مقدمه و الزمه امامتند.

سالمی آیت اهلل       سی امامت تا حکومت والیت کامل ا سیا سفه مدنی و  سر  نایینیجریان حکمت و فل انجام و 

سی امام     سیا سازی می نمایند. نایینی در       خمینیحکمت  سب زمان، روزامد شته و اینان آنرا به تنا تداوم دا

شروح در کتاب و گفتمان والیت فقیه خویش،    صورت م کتاب تنبیه امت و تنزیه ملت و بنوبت خود امام به 

 وطرح حکومت اسالمی که همان نظریه نظام سیاسی امامت بوده را تبیین می سازند. چرا که امامت: اساس       

بســـتر والیت فقیه بوده و والیت فقیه در راســـتای امامت و تداوم بخش و تحقق بخش آن در دوران غیبت 

ست. مراد والیت امام     شد. بنحوی که در مبحث بعد خواهیم دید، امامت: والیت فقیه مطلق یعنی کامل ا میبا

والیت فقیه: امامت  معصوم در دوران حضور و حاکمیت و نیز در عصر ظهور و ریاست حکومت می باشد.      

ــد.   ــت. والیت ملطق نیز غیر از والیت مطلقه فقیه می باش به قدر متیقن و به قدر مقدور در دوران غیبت اس

قانونگذاری،               یا  هادی  قانونی بوده و نیز جامع والیت اجت والیت مطلقه فقیه: والیت فراگیر علمی، دینی و 
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ش     ست. حتی فراهمی  ضایی ا سی، عالم و معلم     اجرایی از جمله دفاعی و ق سیا سه گانه مربی و تربیت  ئون 

شد.                 ست. یعنی حاکمیت نهایی می با صل الخطاب نیز ا شد. ف سی می با سیا سی و مدیریت و اداری  سیا

ــی متعالی عالمه  جعفریحکمت مدنی حیات معقول عالمه  ــیاسـ ، نیز در همین آملی جوادیو حکمت سـ

 راستا میباشند.

  رامدب

 اسیمدیریت سی ومربی، معلم 

 (74؛ 25فرقان/«)للمتقین اماما»

 الف.جمع بندی

  راهبری راهبردی

 جایگاه نقش گفتمان راهبری راهبردی وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهی مدنت امام مبحث

مطلق انسانی کامل ذاتی، فطری، شرعی و عرفی مدنی  راهبریمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه، نگاه در

اعم از حکومت خاصه پیامبر  است.انسان کامل حقیقی و یقینی واقعی دینی مدنی  راهبریمیباشد. منظور 

)ص( و امامان دوازده گانه معصوم)ع و عج اهلل( میباشد. ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد 

دی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی اقتصاواقعی نیست. راهبری مدنی دینی فردی و افراد، جمعی و جماعات و 

 یراهبری دو ساحتی مادی و معنو از فروملی تا ملی و فراملی امتی تا بین مللی و جهانی میباشد. مدنی است.

است. مربی و تربیت، معلم و تعلیم و مدیر و مدیریت دینی سیاسی بوده و بشمار میآید. راهبری مدنی دو 

بعدی باطنی و ظاهری میباشد. ارزشی، بینشی و منشی درونی و کنشی و رفتاری بیرونی است. به تعابیری: 

دنی راهبری ممیباشد.  ری والییراهب توحیدی، الهی، متعادل، متعالی، و بسان اینها بوده و محسوب میگردد.

ست. مورد پذیرش عمومی اتفصیلی مکتب مدنی یقینی احکام با و کلی حدود روایی در کموالیی و والیت: ح

  .استراهنمایی، سرپرستی و راهبری مراد راهبری مکتبی دینی مدنی توحیدی میباشد. 

 ب.نتیجه

 هدایتِ والیتِ امامت
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بشری نی مد یسلطه و سلطنت رهبریتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :دینی مدنی راهبری

 که سبب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند میباشد.

 ج.راهبرد جدید

 سیاست امامت
یک.الف.از سویی بر بنیان خداگرایی تا جامعه گرایی مدنی  سیاسی:و  عدالت مدنی: راهبری دینی مدنی

است. ب.در راستای عدالت سیاسی تا حاکمیت سیاسی میباشد. دو.قوامبخش)مقوم( مدنی است. پیشرو و 

پیشوایی مدنی میباشد. الف.راهنمایی راهبردی، ب.سرپرستی و ج.راهبری راهبردی مدنی است. پیشران و 

ار بخش و عزت آفرین مدنی است. تعیین کننده سرنوشت و سرنوشت ساز مدنی پیشبر مدنی میباشد. اقتد

 نیدیشرفت مپنظام مدنی است. مسبب زایایی، پویایی و پایایی  فاعلی قریب برپایی )قوام(سبب میباشد. 

 ت راهبردی والیت فقیه سیاسی میباشد. زیرساخمیباشد. سه.از دیگر سوی 

 های درسی: پرسش و پاسخ دانشجویی خودآزمایی

 میباشد؟ )و چگونه( چه امامت.1

 میباشد؟ )و چگونه( چه امامت )و نظام( نظریه .)نگاه،(2

 میباشد؟ )و چگونه( چه والیت.3

 چه )و چگونه( است؟ امامت ضد سلطنتی.4

 چه )و چگونه( میباشد؟ امامت فرای خالفت.5

 

 

 مسئله نهم 

 «سیاست» و «والیت فقیه»
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  )نظریه و نظام( 
 «فقیه سیاسیوالیت »

(the Rule of the Jurisprudent: e faqih-Velayat) 

 چرایی و چیستی چگونگی؟

 خاستگاه، جایگاه و نقش؟

 چکیده

 نیابت راهبری شایسته

 (55؛ 5مائده/«)انما ولیکم اهلل و الرسول و الذین آمنوا»

در این مبحث، مسئله هفتم فلسفه سیاسی: والیت یا والیت سیاسی و فقیه حتی فقیه سیاسی و بلکه والیت 

مطرح  یه مدنیوالیت فقحتی  سیاسی والیت فقیهفقیه و سیاست و رابطه و نسبت و آمیزه اینها یعنی مسئله 

الیت و عینی عرفی است. و میشود. یعنی والیت فقیه اجتماعی و سیاسی میباشد. منظور والیت فقیه عملی

فقیه حقیقی و یقینی واقعی مدنی میباشد.ظنی تکساحتی تفلسفی نبوده و توهمی تنازعی سوفیستی نیست. 

والیت فقیه: ذاتی، فطری، شرعی و عرفی است. نیابت امامت میباشد. جانشین قوی و امین علمی عملی دینی 

زمان و مکان عدم والیت امامت، عدم حضور یا عدم سیاسی قدر متیقن و مقدور راهبری مطلق میباشد. در 

تگذاری میباشد. الف.سیاس مدنی عینی والیت فقیه وواقعی سیاست ظهور یعنی غیبت انسان کامل است. مراد 

والیت فقیه بوده و به تعبیری والیت فقیه گذاری است. ب.سیاستمداری والیت فقیه میباشد. به تعبیری والیت 

: موضوعیت و ضرورت و حتی زیبایی یا چرایی یعنی هستی محور اصلیبدین سبب یک.فقیه مداری است. 

اسبت بدین مندو.و چیستی چگونگی والیت فقیه سیاسی میباشد. در نگاه، نظریه و نظام سیاسی است. 

.در سایر مسایل سیاسی است. 1میباشد.  : خاستگاه، جایگاه و نقش گفتمان والیت فقیه مدنیمحورهای فرعی

.در چالش کارامدسازی مدنی پیشا رو و راهبرد الگوسازی پیشرفت 2لت مدنی تا امامت مدنی میباشد. از عدا

.الف.در فرایند بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و فطری عقلیو قلبی انسانی 3مدنی فرازآینده میباشد. 

یل در فرابرد  تحصمدنی، غریزی  و حتی جسمانی  بشری است. تا سر حد خودشکوفایی مدنی میباشد. ب.

 .تا چشم انداز تمدنسازی نوین است.4سعادت مدنی است. تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. 
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 پیش درامد

 نیابت امامت

(Representation Imamate,s) 

 (257؛ 2بقره/«)اهلل ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور»

: مسایل فلسفه سیاسی؛ مبحثعنوان .1چگونه( است؟ چه )و  مبحثمحور و موضوع ، مسئله، عنوانیک(

: چرایی و چیستی )چگونگی( رابطه مسئله.2است. «والیت فقیه»هفتم.مسئله اصلی: رهبری مدنی و سیاسی 

: آمیزه این دو پدیده، مفهوم و واژگان هدفمیباشد. «سیاستو  والیت فقیه»و نسبت والیت، فقه و فقیه و 

 فقیه والیت مورد نظر است. یعنی«مدنی والیت فقیه»میباشد. حتی « سیاسی والیت فقیه»است. منظور 

می باشد.  یسیاس والیت فقیه واجتماعی  والیت فقیهمیباشد. به تعبیری هدف و غایت:  سیاسی واجتماعی 

ردد. غرض محسوب میگ سیاست متعادلبوده و به تعبیری  والیت فقیهسیاست : ترسیم و تحقق موضوع.3

آن: تعادل سیاسی است. که منجر به توسعه و تعالی جامعه، نظام سیاسی، دولت و پیشرفت آنها و هدف از 

: خاستگاه، جایگاه و نقش والیت فقیه در محور.4میگردد. کمال و سعادت انسانی در گرو این امر است. 

 سیاست میباشد.

چه میباشد؟ بلکه رابطه و نسبت این دو چه  سیاستو  آزادی سیاستو  دو(پرسش اصلی: والیت فقیه

ست؟ پرسشهای فرعی: چرا؟ چیچه میباشد؟  مدنی والیت فقیهیا سیاسی  والیت فقیهاست؟ به تعبیری 

ستی ه میباشد.مدنی  یاچیستی چگونگی والیت فقیه سیاسی  وچرایی  مبحثسطح این سه( چگونه؟

 است. سیاسی وفقیه مدنی؛ اجتماعی  چگونگی شناسی والیت وچیستی شناسی چگونگی و شناسی 

فتارشناسی کنش شناسی و ر مدنی میباشد. والیت فقیهشناسایی و شناساندن بروز، برامد و مظاهر مبادی و مبانی 

بیرونی ارزش، بینش )نگرش( و منش )گرایش( والیت فقیه یا سیاست والیت فقیه نگری و والیت فقیه گرایی 

فقیه گری میباشد. اعم از؛ الف.از سویی والیت فقیه گذاری و والیت فقیه مدنی است. بمنظور سیاست والیت 

 مداری دولت بوده و ب.متقابال و از سوی دیگر والیت فقیه پذیری مدنی مردمی است.

 درامد

 والیت فقیه مدنی



311 

 

 (75؛ 4نساء/«)اجعل لنا من لدنک ولیا»

چنانکه در مبحث حاکمیت سیاسی مالحظه گردید، هدایت، والیت و امامت یا راهنمایی، سرپرستی و راهبری، 

وم: والیت فقیه مطلق یعنی کامل: امامت )معص: حاکمیت، سرپرستی و رهبری مدنی است. والیتیک بسته اند. 

مت م مقامی یعنی( نیابت اماص، ع و عج اهلل( مصطلح میباشد. مطلق والیت فقیه مصطلح: )جانشینی و قائ

بقدر متیقن )یقین( و بقدر مقدور )توان( در دوران غیبت امامت مطلق)عج اهلل( به تناسب مقتضیات زمان، 

مکان و موضوع است. والیت مطلقه فقیه: به تعبیری والیت قانونی، اجرایی و قضایی امامت )معصوم( است. 

فراگیر و کامل علم و علمی، قانون و قانونی و دین و ینی  به تعبیری والیت مطلقه فقه است. مراد والیت

میباشد. هیچکس، هیچ مقام و هیچ موردی خارج از قوانین علمی دینی نبوده و بایسته و شایسته نیست باشند. 

حکومت »نباید باشند. بایسته و شایسته بوده نباشند. همانگونه که خواهیم دید، به تعبیر امام خمینی)ره(: یک.

(. یعنی مطلقا قانون حاکم بوده و مطلقا حکومت قانون 54والیت فقیه، ص«)م، حکومت قانون استاسال

در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و »میباشد. نه هیچ چیز دیگری. دو.

 سالم یا فرمانقانون ا»همان(. یعنی قانون: مطلقا حکم خدا میباشد. نه هیچ چیز دیگری. سه.«)کم خدا است

همان(. حکومت تام یعنی حکومت مطلقه قانون «)خدا بر همه افراد و بر دولت اسالمی حکومت تام دارد

گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد همه افراد از رسول اکرم )ص( »بر همه و بر دولت است. چهار.

پیامبر )ص( تا امامان)معصوم( تا ولی فقیه، همان(. یعنی هم همه کارگذاران از خود «)تا ابد تابع قانون هستند

مطلقه تابع قانون بوده و بایسته و شایسته است باشند. آنهم تا ابد یعنی مطلقا از حیث زمانی و جاودانست.  

( )ص همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن کریم و نبی اکرم»پنج.

مطلقا قانون قرآن و سنت که تفسیر، تفصیل و تطبیق حدود کلی و احکام فرعی  همان(. یعنی«)بیان شده است

شریعت و دیانت می باشد. این غیر از اصطالح ابسولوتیسم هابسی بوده که در آن شاه، منشاء و میزان قانون 

 و حتی اخالقی بوده و فرای قانون و بلکه اخالق است. 

مقدور امامت مطلق اسـت. جانشـینی و قائم مقامی راهبری علمی   بدینسـان: والیت فقیه: نیابت قدر متیقن و  

قدر متیقن)باندازه علم( و عملی قدر مقدور )به تناســب مقتضــیات( دینی مدنی انســانی کمال یافته میباشــد. 

ست.      سته ا شای ستی و راهبری     ، والیت و امامت یعنیهدایتنیابت مدنی  سرپر ست.  راهنمایی،   اریکارگذا

ستگذا     سیا شد.  صادی،          میبا ست های راهبردی اقت سیا ست. ترسیم کننده و اعمال کننده  ستمداری ا سیا ری و 



312 

 

ــوه(، تعلیم        یت )مربی و اسـ ــد. ترب باشـ ماعی و فرهنگی داخلی و خارجی می لدین   )»اجت با عالم  »و « عالم 

سه    سیا سه العباد   )»و مدیریت «( بال شد.    «( سا ست. تدبر، تدبیر و اداره یا اجرا میبا سی  هبه تعبیری؛ اول.ما ند

سی           سیا سازی(، دوم.مدیریت  سازی و نظام سی)نهاد سیا سانی    1) معماری  سیج منابع مادی و معنوی و ان .ب

خارجی،       بالقوه، داخلی و  عل،  ندهی،    2بالف ما ــاز ــبرد،  3.سـ یا پیشـ پایش( و     4.راهبرد  یا  ظارت و کنتزل  .ن

سیاسی          سیبزدایی  شناسی و آ سیب شد.     سوم.آ سایی فرص   )بازمهندسی مجدد، مکرر و مستمر( میبا ت ها و شنا

ست. حفظ، تقویت و بهره برداری      شرور طبیعی و مدنی داخلی و خارجی ا صطالح خیرات و  تهدیدات و با

هر چه اثربخشتر فرصتها میباشد. تبدیل تهدیدات بفرضت در صورت امکان است. در غیر اینصورت ریشه          

ــد.حداککنی یا حداقل تقلیل حتی تأخیر    ــئون نیابت امامتند.اینها مق ثری تهدیدات میباشـ  دمات، لوازم و شـ

منظور راهبری حقیقی و یقینی واقعی میباشــد. ظنی تکســاحتی تفلســفی نبوده و توهمی تنازعی ســوفیســتی 

شد. الف.حق و حقیقت نگری     ست. والیت فقیه نگری نظری و والیت فقیه گرایی عملی واقعی عرفی میبا نی

سرشتساز بوده و سرنوشتساز انسان محسوب میگردد. دارای         و گرایی است. ذاتی بوده یعنی تکوینی میباشد.   

شد. نگرش عقلی برهانی بوده و گرایش قلبی         سانی میبا شتی ان سر ست. جبلی بوده و  مبادی حقیقی فطری  ا

شهودی است. ب.با ماهیت و مبنا یا مبانی ماهوی یقینی میباشد. در حدود کلی شریعت و با احکام تفصیلی       

ریعت مورد پذیرش عمومی است. بخصوص شریعت یقینی میباشد. ج.بعد از مرحله     شرعی میباشد. بویژه ش   

تبیین علمی و فلســفی، تا مراحل ترســیم فنی، ترویج عمومی و تحقق عینی پیش میرود. کارگذاری والیت  

شی میان             شی، تعادلبخ شی فرابخ شود. اعتدالبخ صطالح والیت فقیه گری بوده و خوانده می شد. با فقیه میبا

شی و  شار و               بخ شی اق سببخ شی نهادها، تنا ست. اعم از؛ تکافیبخ شی ا شی و زیربخ شی کالن بخ تعدیلبخ

سی و فرهنگی          سیا صادی،  شد. راهبری والیی علمی دینی و قانونی اقت ساویبخشی افراد همراه با کارانه میبا ت

غایی -ی و فاعلیاست. اینها بخشهای سه گانه  الزم و ملروم، مکمل و هم افزایند. بترتیب سبب مادی، صور  

هم و والیت فقیه مدنیند. راهبردی فردی، جمعی و اجتماعی میباشــد. اینها گســتره های ســه گانه همبســته، 

مادی و ســبب صــوری و غایی همند. بمنظور وجود و ایجاد -پیوســته و یک بســته اند. بنوبت ســبب فاعلی

شد    شکل گیری و اعمال اختیار حدودمند مدنی خویش میبا سیم و تحقق  امکان و توان  . در تعیین اعم از؛ تر

ســرنوشــت و ســعادت مدنی یقینی جامعه تحت والیت و امت نایب امام میباشــد. منظور حقیقت و ماهیت 
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سی                سیا ستی چگونگی والیت فقیه  سی و چی شنا ستی  ست. ه سی ا سیا واقعیت والیت فقیه عملی و عینی 

 میباشد.

و ایجاد شرایط و توانمندی شکلگیری و اعمال اراده میباشد. باعتباری والیت فقیه : وجود (اول.1بر این اساس: 

در قیاس با آزادی که فقدان و یا رفع موانع شلکگیری و اعمال اراده است. با تعیین یعنی ترسیم و تحقق 

، دنیم بهره وری و اثربخشی بروز ظرفیتهای ذاتی فکری و روحی و انسانی،در سرنوشت خویش میباشد. 

 .است. در سیر تحصیل سعادت مدنی تا مرز کرامت انسانی میباشدمدنی و خودشکوفایی مدنی پیشرفت 

والیت فقیه  اعم از: والیت فقیه نگری و والیت فقیه  گرایی است. نیز فراگیر والیت فقیه گری اعم از؛ .مدو

الیت ی ووالیت فقیه گذاری )کارگذاری و سیاست گذاری والیت فقیه( و والیت فقیه مداری )سیاستمدار

فقیه( و متقابال والیت فقیه  پذیری مردمی میباشد. از تبیین علمی، ترسیم عملیاتی، ترویج عمومی تا تحقق 

عینی والیت فقیه  است. والیت فقیه  بدین معنا: ذاتی، فطری، شرعی و عرفی است. دارای مبادی تکوینی، 

تفصیلی شرعی متحول و اشکال روزامد محکمات عقلی و قلبی، مبانی اعم از؛ حدود کلی ثابت و احکام 

والیت فقیه  مدنی: یک.اعتدال فرابخشی، سوم.عرفی به تناسب مقتضیات زمانی، مکانی و موضوعی است. 

دو.تعادل میبان بخشی و سه.تعدیل کالن بخشی مدنی می باشد. اعم از؛ الف.تکافی نهادهای اقتصادی، سیاسی 

اوی در برخورداری منابع عمومی و دو.کارانه)تدبیر و تالش و فرهنگی مکمل مدنی، ب.تناسب و ج.یک.تس

همگان م.ارهچمازاد( زیربخشی مدنی میباشد. سبب پایایی و حتی پویایی و بلکه زایایی نظام مدنی است. 

والیت فقیه  را ضروری و حتی زیبا دانسته و میخواهند. به تعبیری بایستگی و شایستگی والیت فقیه  میدانند. 

و حقیقت والیت فقیه  میباشد. اما میدانند والیت فقیه  چیست؟ یعنی ماهیت، حدود و احکام این هستی 

یقینی آنرا هم میدانند؟ یقیننا خیر! مگر ظنی تکساحتی بوده یا توهمی تنازعی باشد. چالش اینجا میباشد. اینجا 

نمای و نیابت بمثابه راهبوده که بشریعت نیاز است. بدین سبب بدان تن میدهند؟ اینجاست که به امامت 

راهبردی نیاز میباشد. یا والیت فقیه  چگونه تحقق میبابد؟ اینجاست که به امامت و نیابت بمثابه راهبری 

یت .والیکیاول.والیت فقیه  مدنی فراگیر والیت فقیه  اجتماعی و سیاسی است. (2راهبردی نیاز میباشد. 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. فراهم آمده والیت فقیه  والیت فقیه ؛ هم آمده و حاصل افر مدنی فقیه 

اقتصادی، والیت فقیه  سیاسی  والیت فقیه  فرهنگی است. اینها بخش های سه گانه والیت فقیه  مدنی 

میباشد. یا والیت فقیه  در بخش های سه گانه مدنی اند. این سه؛ همبسته اند. بهم پیوسته اند. یک بسته اند. 

فراگیر و جامع والیت فقیه ؛ فردی خصوصی و مدنی، جمعی )خانوادگی و گروهی  مدنی یت فقیه .والدیگری

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی( و اجتماعی عمومی مدنی است. از ملی و فراملی منطقه ای تا امتی، بین 

تره های جتماعی گسمللی و جهانی میباشد. فراگیر گستره های والیت فقیه  اجتماعی بوده یا والیت فقیه  ا

چالش بعدی نظریه و نظام اینهاست. اینجاست که دوم.سه گانه اند. الزم و ملزومند. مکمل همند. هم افزایند. 
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 ت فقیه والیالف..یکینیاز به نظریه و نظام مدنی امامت و نیابت والیت فقیه پیش میآید. در این گفتمان؛ 

مدنی  ه والیت فقیفرهنگی و  والیت فقیه سیاسی،  والیت فقیه اقتصادی، سبب مادی، ابزاری و مقدماتی 

 الیت فقیه واقتصادی،  والیت فقیه سیاسی: صورت و سبب صوری ساختاری راهبردی  والیت فقیه ب.است. 

فرهنگی، فاعل و سبب فاعلی و همچنین غایت و سبب  والیت فقیه ج.مدنی میباشد.  والیت فقیه فرهنگی و 

ن زمینه چالش پرسش خیز در ایمدنی است.  والیت فقیه سیاسی و  والیت فقیه اقتصادی،   والیت فقیهغایی 

 عموم و خصوص والیت فقیه  فردی، جمعی  اجتماعی مدنی؛ گستره های.دیگریبدینسان مرتفع میگردد. 

ی ختمبانی جامعه شنامبحث ند. همان رابطه  نسبت فرد و جامعه که در مدنی والیت فقیه مطلق سه گانه 

فردی، جمعی)خانوادگی و گروهی(و  والیت فقیه سیاسی)اصالت فرد و جامعه(مالحظه کردیم، در مورد 

جمعی  یت فقیه والفردی سبب فاعلی و مادی  بدین ترتیب: از سویی والیت فقیه اجتماعی نیز بر قرار میباشد. 

ماعی؛ سبب اجت یگر والیت فقیه از سوی د اجتماعی است. کما اینکه برعکس نیز والیت فقیه و بنوبت خود 

دین پرسش چالش انگیز ب فردی است. والیت فقیه جمعی و بنوبت خود  والیت فقیه صوری و غایی عمومی 

این چنین رویکردی والیت فقیه  علمی حکمی توحیدی میباشد. به تعبیری والیت فقیه  (3ترتیب رفع میشود. 

معنوی است. دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. راهبرد  توحیدی بوده و بشمار میآید. دو ساحتی مادی و

متعادل و متعالی است. شبه والیت فقیه  ظنی غیر توحیدی نمی باشد. والیت فقیه  تکساحتی با مشقت خالء 

معنوی نیست. تفلسفی سیاسی نمی باشد. والیت فقیه  توهمی؛ نه ستمگری و نه ستم پذیری نیز نیست. ضد 

 زعی نمی باشد. سوفیستی سیاسی نیست. والیت فقیه متدانی نیز نمی باشد.توحیدی نمی باشد. تنا

معنویت و مربی بودن و شأن تربیتی والیت فقیه که در فلسفه سیاسی امامی مالحظه  «:والیت تکوینى»حتی 

وم)ص معصنمدیم الزم است. اما بقدر متیقن و قد مقدور کمال انسانی کافی میباشد. در حد انسان کامل یعنی 

و ع( نیست. والیت تکوینی بر عالم ملکوت و ملک از جمله طبیعت، خاص انسان کامل میباشد. اگر چه 

انسان ها نیز چه بسا میتواند به تناسب کمالش، به تناب والیت مطلق بر بدن خویش، بر آنها نیز والیت، 

 .ی تواند فراتر باشد)همان(تصرف و تأثیر نسبی داشته باشد. اما این از مبحث سیاسی والیت فقیه م

در نهایت: جمهوری والیت فقیه اسالمی، والیت جمهوری فقیه اسالمی است. جمهوری بر اساس مکتب 

دینی مدنی توحیدی اسالمی میباشد. نیرو و نهاد رهبری: جامع شرعیت دینی اسالمی و مقبولیت مردمی است. 

، ه: سرپرستی کامل و فراگیر حوزه های سه گانه علمینماد و مبداء مشروعیت سیاسی میباشد. والیت مطقه فقی

دینی و قانونی است. در تمامی شئون سه گانه مهندسی، مدیریت و آسیبزدایی تربیتی، تعلیمی و حکومتی 

مراجع سه گانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی میباشد. چنانکه )کاپیتان( خلبان در خلبانی حین پرواز، سلطه 

والیت فنی عملی )خلبانی( تام بر هواپیما و مسافرین داشته و همگی بایستی پیامهای پرواز دلبخواهانه نه اما 

او را که برای ایمنی هواپیما و سرنشینان بوده را رعایت نمایند. چنانکه نفس ما، مدیریت مطلقه یعنی کامل و 
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تنها مخل و مانع آزادی افراد و  فراگیر بدن ما را داراست. یا معمار که بر تمامی ساختمان اشراف دارد. این نه

 گروههای مدنی نبوده، بلکه الزمه آنست. بر اساس حکمت بوده و عین عدالت نیز میباشد.  

 برامد 

 علمی، دینی و قانونی اجتماعی و سیاسیوالیت 

 (55؛ 5مائده/«)انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا»

 الف.جمع بندی

 نیابت امامت

 امامت جایگاه نقش گفتمان نیابت وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهی مدن والیت فقیه مبحث

قدر متیقن و قدر ذاتی، فطری، شرعی و عرفی مدنی  راهبریمراد  پرداخت. نظام مدنیو  نظریه، نگاه در

ته در افانسان کمال یحقیقی و یقینی واقعی دینی مدنی  جانشینی راهبریمیباشد. منظور مقدور انسانی کامل 

بویژه در عصر غیبت مهدوی)عج اهلل( تا ظهور منجی موعود  است.شرایط عدم حضور و حکومت انسان کامل 

میباشد. ظنی تکساحتی واقعی نما و توهمی تنازعی ضد واقعی نیست. والیت فقیه: راهبری علمی، دینی و 

دینی فردی و افراد، جمعی قانونی اسالمی مورد پذیرش عمومی و مورد گزینش اکثری است. راهبری مدنی 

از فروملی تا ملی و فراملی امتی تا بین مللی  اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است.و جماعات و 

است. مربی و تربیت، معلم و تعلیم و مدیر و مدیریت  راهبری دو ساحتی مادی و معنوی و جهانی میباشد.

دینی سیاسی بوده و بشمار میآید. راهبری مدنی دو بعدی باطنی و ظاهری میباشد. ارزشی، بینشی و منشی 

درونی و کنشی و رفتاری بیرونی است. به تعابیری: توحیدی، الهی، متعادل، متعالی، و بسان اینها بوده و 

رپرستی راهنمایی، سمراد راهبری مکتبی دینی مدنی توحیدی میباشد. میباشد.  ری والییراهب محسوب میگردد.

والیت مطلقه فقیه: حاکمیت مطلق علمی دینی قانونی است. راهبری مدنی والیی و والیت:  .استو راهبری 

فرای  د.میباشمورد پذیرش عمومی تفصیلی مکتب مدنی یقینی احکام با و کلی حدود روایی مطلقا در کمح

 است.تمامی قوای قانونگذاری، اجرایی و قضایی 

 ب.نتیجه
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 قدر مقدور وحکمروایی شایسته قدر متیقن 

 مدنی شریب یسلطه و سلطنت رهبریتنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد  :دینی مدنی راهبری

 که سبب کارامدی، توسعه و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند میباشد.

 ج.راهبرد جدید

 سیاست والیی علمی دینی قانونی اسالمی

: یک.الف.از سویی بر بنیان و در راستای عدالت مدنی تا امامت مدنی والیت علمی، دینی و قانونی فقیه

 کارامدی، عدالت تا والیت فقیه و انگیزشمسبب دو.الف. است. ب.برامد کارامدی و پیشرفت مدنی میباشد.

ب.غایت و غایت بخش، صورت و صورت بخش و عین سرنوشت و سرنوشت سازی  نی میباشد.دپیشرفت م

غایت عدالت مدنی و آزادی مدنی بوده و می تواند محسوب گردد. به تعبیری سه.از دیگر سوی مدنی است. 

والیت فقیه سیاسی میباشد. در؛ یک.چالش کارامدسازی و ارتقای هر  غرض و حتی میزان مشروعیت مدنی تا

چه فراتر کارامدی مدنی است. دو.راهبرد الگوسازی سیاست پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنی 

ای در گستره همیباشد. سه.چشم انداز خودشکوفایی و تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی است. 

طوف مع میباشد. فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی، بین مللی تا جهانیماعی فردی، جمعی و اجت

 به تمدنسازی نوین است.

 دانشجویی: پرسش و پاسخ درسی آزمایی خود

 میباشد؟ )و چگونه( چه والیت فقیه.1

 ؟است )و چگونه( چه والیت)و نظام(  نظریه )نگاه،(.2

 میباشد؟ )و چگونه( چه والیت فقیه)و نظام(  نظریه .)نگاه،(3
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 فلسفه سیاسی برامد*ج(

 سیاست حکمت

 یک.جمع بندی 

نقش گفتمان  جایگاه وخاستگاه  ؟ یاچیستی چگونگی وچرایی  بهحکمی مدنی  وفلسفه سیاسی  یک(بحث

مداخل، مبادی، مبانی و مسایل .الف.1پرداخت.  نظام مدنیو  نظریه، نگاه درحکمت مدنی و  فلسفه سیاسی

 سیاست فرزانگیمراد .الف.2میباشد.  بینایی آگاهی سیاسی ودانایی به تعبیری ب.است.  فرزانگی سیاسی

جایگزین .3اشد. میب آگاهی و آگاه واقعی مدنی وبینایی یقینی  وتعبیری سیاست دانایی حقیقی است. ب.به 

ا پنداری است ظنی یدر قبال ظن سیاسی بوده و سیالف.تفلسف سیاسی و سوفیسم سیاسی است. منظور؛ 

یاست در مقابل توهم سیاسی بوده و سب. تکساحتی میباشد. شبه واقعی و شبه علمی بسان سراب آبنماست.

توهمی یعنی کاذب یا دروغین تنازعی سلطه گری است. ضد واقعی و ضد علمی بسان آب شور عطش زای 

  دریا بوده یا آب تلخ، مسموم و سم مایع مهلک میباشد.

 استسی وسیاسی  ودانش اجتماعی  و )فلسفه و معرفت( حکمت :پدیده شناسی مدنی یالم .الف.ع1دو(

دولت، قدرت )و اقتدار(،  ،حکومت ،فن پدیده های سیاسی حاکمیت وعلم  هم آمدهفراب. مورد نظر است.

فراگیر علم و فن مسایل سیاسی از عدالت سیاسی تا والیت ج. میباشد.روابط، تغییرات، انقالب، و مانند اینها 

فقیه سیاسی است. د.همچنین در بردارنده علوم و فنون کارامدی سیاسی، پیشرفت سیاسی و همانند اینها 

نظری و  ؛حکمت مدنی ومحض مدنیت، ... حکمت  وسیاست  ،حکومت ،حاکمیت مراد:.الف.2میباشد. 

عملی حکومت، حاکمیت،  ومدنی نظری  وحکمت محض  ب.منظور است.یقینی واقعی  وعملی حقیقی 

حکومت و سیاست حکمت مدنی توحیدی دوساحتی ج.حاکمیت،  ، و بسان اینها است.سیاست ومدنیت 

 )پندار(؛ الف.ظن برترین جایگزین.3. مورد نظر میباشدمتعالی  وظاهری متعادل  ومعنوی باطنی  ومادی 

سیری .4 ست.ا سوفیستی سیاست تنازعی ناسازوار )کاذب( ب.توهم و تفلسفی سیاست تکساحتی نارسا

  میباشد. متعالی و فاضلی، تا روایی وقرآنی  ،راستین ،حکمت جاویدان شرقی و ایرانیمتکامل )پلکانی( از 

 دو.نتیجه گیری 
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 ومل اپشتوانه دینی توحیدی، سیر متکامل تا ساختار ک و پیشینه مدنی دورزاد مدنی و پایه با توجه به

زین : تنها و برترین جایگفلسفه سیاسی و حکمت مدنی چالش فرا روی گفتمان و چشم انداز فراز آینده

بهینه و بسامان و کارامد پادگفتمان تفلسف سیاسی و سوفیسم سیاسی بوده که مبنا و موجب کارامدی، توسعه 

و سعادت مدنی ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی میباشند. جایگزینی فرزانگی سیاسی و به تعبیری دانایی و 

نایی و زینی سیاست فرزانگی و به تعبیری سیاست دانایی، بیبینایی آگاهی واقعی سیاسی است. در نتیجه جایگ

آگاهی است. بجای نادانی و نابینایی یا بینش نارسا و ناسازوار و ناآگاهی یا آگاهی غیر و ضد واقعی نارسا و 

     ناسازوار میباشد. همچنین بجای شبه یا ضد سیاست نادانی، نابینایی و ناآگاه و ناآگاهی است. 

.حکمت 2، میباشد. تمدنسازی متعالیو توسعه متعالی  وسازواری پیشرفت  ورسایی  .الکوسازی1

   است.حکمت مدنی  وکارامدی مدنی حکمت  واثربخشی مدنی  وبهره وری  ؛کارامدی

 حکمت مدنی  )پیام و پیامد(سه.راهبرد جدید 

 یباشد.م بردی کارامدیزیرساخت راهیا  )ارزشی، بینشی و منشی(الف.کارامدی زیرساختی راهبردی مدنی 

)کنشی؛ یکی.ساختاری حقوقی و قانونی، دیگری.سازمانی و مدیریتی ب.کارامدی ساختاری راهبردی مدنی 

  ، است.کارامدی وساختار راهبردی کارامد  یا یا اداری و اجرایی(

 وراهبرد ساختاری کارامد  امیباشد. ی )روشی: هدفگذاری و تدابیر(ج.کارامدی راهبردی ساختاری 

 .استکارامدی 

: تجرید و تعلیل نظری و نیز تجویز و تبیین عملی مداخل، مبادی، مبانی و مسایل گفتمان فلسفه سیاسی

فلسفی سیاسی و حکمت مدنی است. در؛ یک.چالش کارامدسازی و ارتقای هر چه فراتر کارامدی مدنی 

صادی، اجتماعی و فرهنگی مدنی میباشد. سه.چشم انداز است. دو.راهبرد الگوسازی سیاست پیشرفت اقت

در گستره های فردی، جمعی و اجتماعی خودشکوفایی و تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی مدنی است. 

. معطوف به تمدنسازی نوین است میباشد. فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی، بین مللی تا جهانی

نشی خدا تا هستی گرایی استوار ساختار عدالت تا والیت فقیه سرشتساز و سرنوشت مقدمات و مداخل مبانی بی

 ساز مدنی میباشد. موجب زایش، پویش و پایش نظام مدنی، کارامدی سیاسی و پیشرفت مدنی میباشد.

دالت عبدینترتیب: در فرایند کارامدسازی، پیشرفت و خودشکوفاسازی تا کرامت انسانی مدنی بترتیب: اول.

: امکان و وجود یا ایجاد شرایط و توانمندسازی و توانمندی اختیار است. از گرایش و پذیرش تا اسیسی

عادت سگزینش خیر و سعادت حقیقی، خوب و خوبی یقینی و شایسته و شایستگی واقعی میباشد. دوم.

مشروعیت وم.س : خیر مطلق، غایی، نهایی و فراگیر میباشد. غایت عدالت سیاسی تا والیت فقیه است.سیاسی

: اختیار حدودمند میباشد. حکمروایی است. بمعنای روایی حاکمیت میباشد. جامع یعنی فراهم آمده و سیاسی
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فراگیر؛ الف.حقانیت سیاسی: ذاتی یعنی تکوینی است. ب.عقالنیت سیاسی: فطری برهانی و حتی قلبی شهودی 

یاسی: رعی اختیار میباشد. ج.مقبولیت سمیباشد. ج.شرعیت سیاسی: حدود کلی و احکام تفصیلی یقینی ش

گرایش همگانی حاکمیت، پذیرش عمومی احکام شریعت و گزینش اکثری حکام است. حتی معطوف 

د.کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی سیاسی میباشد. آزادی: امکان شکلگیری تا اعمال اختیار و فقدان و رفع 

د. حکمروایی بوده و بمعنای رواج حاکمیت محسوب : اختیار میباشحاکمیت سیاسیموانع آن است. چهارم.

میگردد. حاکمیت مدنی: گرایش همگانی )افراد( حاکمیت خیر، بویژه پذیرش عمومی احکام خوب و گزینش 

باشد. : راهبری شایسته بایسته میمدنی امامتاکثری حکومت و حکام شایسته است. حکمروایی میباشد. پنجم.

: نیابت راهبری مدنی شایسته میباشد. اینها اهم وجوه و مسایل سیاسی فقیه والیتحکمروایی است. ششم.

فلسفه نظام سیاسی یا حکمت نظام مدنی باعتبار اختیار مدنیند. حکومت، دولت، مشارکت، کارامدی، قدرت 

یک،  رو اقتدار، انقالب، پیشرفت، و بسان اینها، نیز از این جمله اند. اهم اینها چنان آمیخته اند که از منظر ه

 سایر موارد را نیز می توان باز یافت.

عدالت، بمنظور تحصیل سعادت میباشد. با مشروعیت و آزادی است. از طریق حاکمیت میباشد. بوسیله (2

امامت و والیت فقیه است. به تعبیری امامت و نیابت والیت فقیه با مشروعیت حاکمیت، عدالت و آزادی 

دنی بوده و بتحصیل آن در نظام مدنی دست می یازد. یک.عدالت تا معطوف به سعادت در نگاه و نظریه م

والیت فقیه، بمثابه باصطالح ماده تعین و تشخص بخش سیاست است. متقابال سیاست، صورت تحصل و 

تحقق بخش یکایک و نظام آنها میباشد. به تعبیری دیگر تعین و تشخص سیاست با اینها است. از سیاست 

فقیه میباشد. تحقق و تحصل این ها با سیاست است. از عدالت سیاسی تا والیت  عدالت تا سیاست والیت

فقیه سیاسی میباشد. دو.مشروعیت حاکمیت و حاکمیت مشروع بمثابه سبب فاعلی، است. سعادت؛ سبب 

صوری و غایی میباشد. عدالت و آزادی بمثابه سبب مادی در نظریه واند. نظام مدنی امامت و والیت فقیه 

ه  سبب صوریند. با کارامدی مدنی، در فرایند پیشرفت مدنی تا مرز کرامت انسانی می رویم. باعتباری بمثاب

امامت و والیت فقیه بمثابه نیرو و نهاد دولت، هیئت حاکمه نظام مدنی و راهبری سیاسی، سبب فاعلی قریب، 

رفت، تا تحصیل سعادتند. این اقرب و مباشر نظام مدنی، حاکمیت، کارامدی، عدالت، مشروعیت، آزادی، پیش

رویکرد توحیدی میباشد. رهیافت مدنی توحیدی است. راهبرد توحیدی اجتماعی و سیاسی میباشد. دوساحتی 

است. مادی و )در جهت( معنوی میباشد. دو بعدی است. باطنی ارزشی، بینشی و منشی میباشد. و )موجد( 

. واجد تعادل بوده و تعادلبخش است. متعالی میباشد. ظاهری کنشی و روشی یا رفتاری است. متعادل میباشد

در جهت تعالی بوده و تعالی بخش است. حقیقی، یقینی و واقعی میباشد. به تعبیری منظور عدالت، سعادت 

تا امامت و والیت حقیقی و یقینی واقعی میباشند. ظنی تفلسفی تکساحتی مادی نیستد. توهمی سوفیستی 

اشند. اول.همگی این موارد: ذاتی، فطری، شرعی و عرفیند. از عدالت تا والیت، در تنازعی متدانی نیز نمی ب

تکوین و آفرینش انسان و به تناظر آن جامعه انسانی بوده و قرار داده شده اند. دوم.بدون اینها؛ اگر هم به 



311 

 

لی و سعادت اتوسعه تکساحتی و تنازعی مدنی و زیست و زندگی مدنی برسد، قطعا به پیشرفت متعادل و متع

یقینی مدنی و بهزیست و زندگانی مدنی پاکزیست نمی رسد. همین انسان با فطرت عقلی برهانی خویش، 

ضرورت و حتی زیبایی جملگی اینها را درک کرده ولو اجمالی و بدانها نگرش بالقوه داشته که با کمک وحی 

. شریعت، دان گرایش داشته و می یابدو تجربه بالفعل می گردد. با فطرت قلبی شهودی خویشتن نیز نسبت ب

حدود کلی و حسب مورد احکام تفصیلی اینها را تبیین می نماید. انسان با کمک حس و استقراء و نیز تجربه 

و عرف مدنی، شاخصه ها و سازکارهای تحققی عینی اینها را بصورت روزامد بر می نمایاند. کما اینکه با 

ها از عدالت تا والیت در سیر تحصیل سعادت میپردازد. حسب مورد هوش ابزاری خود، به سازماندهی این

عدالت، سعادت، آزادی، حتی مشروعیت و حاکمیت بمعنای اراده تا امامت و والیت مدنی، دارای گستره های 

فردی، جمعی و اجتماعی میباشند. این موارد حسب مورد متساوی، عموم و خصوص مطلق و حداقل عموم 

د. اینها در هر مسئله هم بسته اند، پیوسته اند. یک بسته اند. همگی با نیز این چنینند. و خصوص من وجه ان

مثال اراده فردی، با آزادی فردی با عدالت فردی با سعادت فردی، و مانند اینها، باهم رابطه معنا داری دارند. 

یاسی، با آزادی سیاسی، همینطور موارد جمعی یا اجتماعی اینگونه اند. یا عدالت سیاسی با مشروعیت س

حاکمیت سیاسی، و بسان اینها، نیز رابطه معنا داری دارند.  همینها اط عدالت تا والیت در بخشهای توسعه 

اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقیند. در این صورت الزم و ملزوم همند. مکملند. هم 

هر یک از موضوعات مسایل، از عدالت و سعادت تا امامت   افزایند. فرای حقیقت و ماهیت و حتی واقعیت

و والیت،  رابطه و نسبت دو، چند و همه جانبه و نیز نظام  و منظومه اینها نیز مورد نظر میباشد. بلکه فراتر، 

نظام نظریه علمی و حکمی و فلسفه و نظریه نظام عملی و عینی اینها، هدف است. سیاست: صورت اینها و 

میباشد. انسانها با اراده های فردی و جمعی در سازه اجتماعی جامعه انسانی با اراده عمومی یعنی  نظام آنها

حاکمیت ملی در ساختار مدنی نظام سیاسی و با تشکیل و تبعیت از دولت و توسط ریاست امامت و والیت 

یی( سیاسی خود را تحقق فقیه، عدالت )توانمندسازی و ایجاد شرایط( و آزادی )رفع موانع( و مشروعیت )روا

میبخشند. و با ارتقای کارامدی مدنی، پیشرفت نموده و تا تحصیل سعادت مدنی و کرامت انسانی فراز میروند. 

پیشتر بیشتر توسط صاحب نظران جهانی، اسالمی و ایرانی  نگرش حقوقی و فقهی سیاسی اینها مطرح شده 

اشاراتی به اهم آراء و آثار شاخصین اینها خواهیم  است. آنهم چه بسا بصورت جداگانه حتی مجزاست. که

داشت. اما نگرش نظری و گرایش عملی فلسفی سیاسی و حکمی عملی اینها، حسب مورد ولو کمتر مبتالبه 

و در نتیجه معتنابه واقع شده است. ولی بیشتر توسط حکما و فالسفه سیاسی جهانی و اسالمی مورد توجه 

شبکه ساختاری راهبردی نگاه، نظریه و نظام گفتمان مدنی، بدانسان که در این اثر بوده است. آنهم در منظومه 

 مورد توجه بوده و به تشریح آن پرداختیم.

اقتدار مدنی،  ومدنی، حکومت مدنی، قانون مدنی، قدرت  دولت ،نظام مدنی ونظم  ،امنیت مدنی(3

 کرامت انسانیتا خودشکوفایی مدنی  وپیشرفت مدنی ( و کمال مدنی)از جمله کارامد مدنی  وکارایی 
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 تکمیل این پژوهش، نگارش و گزارش اند.از دیگر اهم مسایل سیاسی  جهانیگرایی مدنیو سرانجام  مدنی

و ترسیم  علمی )تشریح و تفصیل( نظریتبیین به می توان  ،ین مبادی و مبانی فلسفی سیاسی ارایه شدههمبا 

 یعنی گفتمانسازی استداللیبمنظور ترویج علمی عمومی  .پرداختعلمی عملی )فنی راهبردی و کاربردی( 

مهندسی،  ازتحقق علمی عینی در جهت  نخبگانی، تبلیغاتی مردمی و تطبیقی کارشناسی مدیریتی است.

و صالح  همانند فسادمهم آنها میباشد. با همین ترتیب سایر مسایل سیاسی  مدیریت تا آسیبزدایی سیاسی

 ومدنی، انقالب مدنی، جنگ و صلح، استقالل مدنی، ... را می توان و مناسبات ، روابط مدنی، تغییرات مدنی

 مورد واکاوش و پردازش قرار داد.بایسته و شایسته بوده 

العاتی، )از جمله امنیت اطریشه کنی تهدید اقتصادی، سیاسی تقلیل تا : رفع تجاوز، دفع و یک.امنیت مدنی

از امنیت ظاهری جسمانی سخت،  و فرهنگی مدنی است.نظامی خارجی(  انتظامی اجتماعی داخلی و دفاعی

یت و غا دینی آرامشی مدنی است.تا ایمان معنوی باطنی آسایشی بدنی میباشد. نیمه سخت و نرم افزاری 

 میباشد.مهدوی میباشد. با ریشه کنی تهدید با ترویج و حاکمیت عقالنیت و حکمت امان  سرانجام

سلسله مراتب طولی و عرضی شئون و به تناسب آن سامان، سازه و ساختار سازمانی : دو.نظم و نظام مدنی

بصورت رسا و سازوار در محوریت عزیمت نیروها در قالب نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی 

 .پیشرفت مدنی معطوف به سعادت مدنی است

ر؛ سیاستگذار و سیاستمدار پیشرفت نظام : دولت راهبردی، هادی، ولی، امام و معمار کارگذاسه.دولت مدنی

)بعد از قوه عالمه حوزوی و دانشگاهی، قوه عاقله راهبری و قوه مدبره مجلس برای مدنی است. بسان مغز 

سیاست: راهبردی، هدایت، والیت، امامت، معماری و کارگذاری؛ و قلب نظام مدنی میباشد. قوه عامله مجریه( 

ترسیم و اعمال سیاستهای توسعه اقتصادی و آسایشی، تعادل اجتماعی و  سیاستگذاری و سیاستمداری یعنی

تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنی است. معطوف به کارامدی، خودشکوفایی، کمال و سعادت 

مدنی تا مرز کرامت انسانی مدنی میباشد. در مقابل و مقابل و برترین جایگزین کارامد بهینه و بسامان دولت 

 قلی سرمایه ساالری و دولتساالری حداکثری سوسیالیستی مدرنیستی است.حدا

: جمهوری اسالمی یا مردمساالری دینی عقالنی حقیقی مورد گرایش همگانی، وحیانی چهار.حکومت مدنی

شرعی ماهوی یقینی مورد پذیرش عمومی و عرفی واقعی مورد گزینش اکثری میباشد. حاکمیت احکام الهی 

 حکومت پذیرش عمومی میباشد. حکومت حکام اسالمی مورد گزینش اکثریت مردمی است. و اسالمی مورد

جمهوری مشروطه، معتدله یا متعادل و مشروعه میباشد. جمهوری حقیقی و یقینی واقعی است. برترین 

 وجایگزین گریز ناپذیر کارامد بهینه و بسامان استبدادی سلطنتی مطلقه از سویی و جمهوریهای مطلقه ظنی 

    توهمی لیبرالیستی و سوسیالیستی مدرنیستی میباشد.

خبری )توصیفی، تحلیلی تجریدی و تعلیلی انتزاعی( یا انشایی )تجویزی، ، قضیه تام : قولپنج.قانون مدنی

تبیینی و تطبیقی( و گزاره )فعلی یا اسمی( و ضابطه یا ضوابط ذاتی، فطری، شرعی و عرفی و بالجمله دینی 
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 م بر آفرینش و نظام جهان و انسان مدنیحاک تی ذاتی یعنی سنت های جاودان تکوینیمبادی هساست. 

 مبادی هستی شناسی فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی انسانی مدنی مورد نگرش و گرایش اجمالی میباشد.

 یباشد.مشرعی یقینی مورد پذیرش عمومی وحیانی مبانی چیستی شناسی حدود کلی و احکام تفصیلی  است.

ین بنابراین قوانی دارای ا. استاکثری مردمی  نشمصوبات اختیاری؛ ارادی و تدبیری مدنی مورد گزیقواعد و 

مبادی ذاتی و فطری، مبانی شرعی و مظاهر عرفی بوده و بایسته و شایسته است، باشند. برترین جایگزین 

ایی طرتگرایی، شرع گرایی یا عرف گرکارامد بهینه و بسامان هر گونه تجزیه گرایی و جزء گرایی ذاتگرایی، ف

صرف قدیم )ذاتگرایی و عقل گرایی منسوب به افالطونی(، میانه )شرع گرایی اگوستین( تا جدید )عرف 

  میباشد. گرایی مدرنیسم(

توان به معنای توانایی و اجتماعی و سیاسی است. امکان اعمال اراده و حاکمیت : شش.قدرت و اقتدار مدنی

قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ الزم و  سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی میباشد. نیروی اقتصادی،

ملزوم، مکمل و هم افزایند. چه بسا بسان انرژی های طبیعی قابل تبدیل به هم بوده و حداقل تاثیر گذارند. 

صادی: قتدار اقتهمبسته، به هم پیوسته و یک بسته اند. اقتدار: اعمال قدرت و حاکمیت است. الف.قدرت و ا

سبب مادی و ابزاری قدرت و اقتدار سیاسی و فرهنگی و مدنی میباشد. ب.قدرت و اقتدار سیاسی: سبب 

صوری ساختاری راهبردی قدرت و اقتدار اقتصادی و فرهنگی و مدنی است. ج.قدرت و اقتدار فرهنگی؛ 

مدنی میباشد. این مثلث یا هرم معنوی و اخالقی: سبب فاعلی و غایی قدرت و اقتدار اقتصادی، سیاسی و 

قدرت و اقتدار مدنی بوده و دایره و کره فراگیر آن، قدرت و اقتدار نظام مدنی است. این چنین قدرت و 

اقتداری توحیدی دوساحتی مادی و معنوی، دو بعدی باطنی )ارزشی، بینشی و منشی یا ایمانی درونی( و 

و متعالی میباشد. برترین جایگزین ناگزیر کارامد بهینه و ظاهری )عملی؛ کنشی و رفتاری بیرونی( متعادل 

تنازعی مدرنیستی است. که در آن قدرت و اقتدار فرهنگی: -بسامان قدرت و اقتدار مادی و ظاهری تکساحتی

سبب مادی و ابزاری است. قدرت و اقتدار سیاسی: سبب صوری ساختاری تولید نظم و زور میباشد. قدرت 

 سبب فاعلی و غایی قدرت و اقتدار فرهنگی، سیاسی و مدنی است.  و اقتدار اقتصادی: 

اثربخشی نیروهای انسانی اقتصادی، سیاسی ب.بهره وری و الف.کارایی؛ یکی.: هفت.کارایی و کارامدی مدنی

اقتصادی، سیاسی و  و نهادین اثربخشی نهادهاب.و  بهره وریالف.کارامدی؛ دیگری.و فرهنگی مدنی است. 

کارامدی دو ساحتی مادی و معنوی بوده و ساحات دوگانه مادی و معنوی  فرهنگی و نظام مدنی میباشد.

کارامدی است. کارامدی دو بعدی باطنی و ظاهری بوده و ابعاد دوگانه باطنی و ظاهری کارامدی میباشد. 

درونی کارامد و کارامدی است. دو.کارامدی اول.کارامدی زیرساختی بوده و زیرساخت ارزشی، بینش و منشی 

ساختاری بوده و ساختار کنشی و روشی یا رفتاری برونی کارامد و کارامدی میباشد. الف.کارامدی حقوقی و 

قانونی )قانونگذاری( بوده و ب.کارامدی سازمانی اداری و اجرایی باصطالح بوروکراسی یا دیوانساالری است. 
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و راهبرد کارگذاری سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداری یعنی ترسیم و اعمال  سوم.کارامدی راهبردی بوده

 سیاست های مدنی کارامد و کارامدی میباشد. 

  میباشد. ی اجتماعی و سیاسی: رسایی و سازواری ذاتی و درونزادی برون آهشت.کمال مدنی

ی و روبنایی زیربنایتوسعه  است.: الف.توسعه کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم افزاری نه.پیشرفت مدنی

مالی، پولی و بانکی، مالیاتی و ارزی، تولیدی، توزیعی و مصرفی، کشاورزی، و زیربناها و روبناهای )ساختاری( 

بمنظور تأمین آسایش همگانی است. از سالمت اعم از طول عمر و  میباشد. صنعتی و تجاری تا خدماتی

شامل  ست.ا ارتقای کیفیت زندگیهمچنین  میباشد.مید بزندگی افزایش سن ابهداشت و باصطالح با شاخص 

رونق و اشتغال فراگیر، تولید ناخالص و خالص و درآمد سرانه متناسب، مسکن، تسهیالت زندگی، حمل و 

نقل و ارتباطات میباشد. تا تفریحات سالم و سازنده است. ب.توأمان توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی 

جهت ج.توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی است. و از ملی میباشد. در 

فطرت انسانی انسان سرچشمه گرفته و آغاز گشته و تا خودشکوفایی مدنی فراز میرود. که در آن: الف.توسعه 

میباشد.  یاقتصادی: مادت و سبب مادی، مقدماتی و ابزاری تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی و پیشرفت مدن

ب.تعادل سیاسی: صورت و سبب صوری، ساختاری و راهبردی توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی و پیشرفت 

مدنی است. ج.تعالی فرهنگی: فاعل و غایت و سبب فاعلی و غایی توسعه اقتصادی و تعادل سیاسی و پیشرفت 

و مادی ی توسعه تکساحتینه و بسمان و برترین جایگزین ناگزیر کارامد و بهدر قبال و مقابل مدنی میباشد. 

که؛ الف.توسعه  یباشد.ممدرنیستی لیبرالیستی و سرمایه ساالری و نیز سوسیالیستی و دولتساالری  متدانی تنازعی

فرهنگی و شهروندسازی است. ب.در جهت توسعه سیاسی و تولید نظم، سلطه و سیطره میباشد. ج.در جهت 

ت تا لذت جسمانی بدنی است. و از غریزه طبیعی و حیوانی بشری آغاز توسعه اقتصادی و تولید منفعت، ثرو

 اعلف توسعه اقتصادی:الف.در آن: شده و سرچشمه گرفته و به خودارضایی هر چه بیشتر شخصی می انجامد. 

و توسعه فرهنگی و توسعه مدنی میباشد. ب.توسعه سیاسی:  غایی توسعه سیاسی-و غایت و سبب فاعلی

و سبب صوری و ساختاری توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی و توسعه مدنی است. صورت و ساختار 

  ج.توسعه فرهنگی: مادت، مقدمت و ابزار توسعه سیاسی و بویژه توسعه اقتصادی و توسعه مدنی میباشد. 

بروز و باروری ظرفیت های نهفته ناشناخته و ارزشهای ناشکفته ذاتی و فطری عقلی  :ده.خودشکوفایی مدنی

برهانی و قلبی شهودی میباشد. از امنیت، نظم و نظام، عدالت و آزادی، کارامدی و پیشرفت تا کرامت انسانی 

ری غرایز بشمدنی نگری و گرایی و امنیت و نظم  نظام تا سعادت و کرامت گذاری و پذیری است. با ابزار 

میل، دافعه و هوشیاری ابزاری و ابزارساز و حتی قابلیت های جسمانی بدنی میباشد. بتذکر، تایید و کمک و 

در حدود کلی و احکام تفصیلی بینشی و منشی یا اخالقی و فقهی یا حقوقی شرعی یقینی است. در مقابل 

 ه طلبی و سیطره جویی و توهمیخودارضایی ظنی منفعت، ثروت و لذت طلبی تکساحتی پنداری و سلط



314 

 

تنازعی کاذب و حتی شهرت طلبی زائد و زیانبار میباشد. به تناسب مقتضیات حسی و استقرایی کنشی و 

 رفتاری تجربی و عرفی عینی واقعی است. 

ی فکری، روحانی و حت ، زندگانی پاکی و بهزیست: عرت طلبی و شرافت جویییازده.کرامت انسانی مدنی

ذاتی و فطری حقیقی، شرعی یقینی و عرفی واقعی؛ بنیاد و بلکه مبداء و نقطه «( رزقا طیبه)»جسمانی بدنی 

آغاز، محوریت عزیمت و غایت از فطرت انسانی و امنیت گرایی تا خودشکوفایی و سعادت مدنی گرایی 

نازعی کاذب ت د. برترین جایگزین کارامد بهینه و بسامان لذت طلبی تکساحتی ظنی و سلطه طلبیانسانی میباش

 است.

( فرایندی فنی اطالعاتی و Process(؛ )پروسه: Globality)یک.جهانیشدن  :دوازده.جهانیگرایی مدنی

لف.جهانیسازی ا ارتباطاتی جهانیسازی اقتصاد است. دو.در بستر فرایند فراگستر و جهانگستر جهانیشدن فنی؛

(Globalization :پروژه( :)Projectفرابردی سیاسی اقتص ) ادیسازی، بازاریسازی، غربیسازی تا

(: راهبردی فرهنگی، مدنی و Globalism) ب.جهانیگرایی مدنی امریکاییسازی جهان و جهانی است.

نوین توحیدی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل اجتماعی و سیاسی تمدنیسازی 

 جهانیتا مللی  بین ،حکمت مدنی فراملی امتی وفلسفه سیاسی این بنوعی  و متعالی یا تعالیبخش میباشد.

جهانی را می تواند امتی و از عدالت و سعادت و مشروعیت و آزادی تا حاکمیت، امامت و والیت فقیه  است.

 در بر گیرد.

است. از بنیاد و  سیر متکامل فلسفه سیاسی.1در نهایت: اثر فلسفه سیاسی یا حکمت مدنی حاضر )شده(؛ 

از تا کنون بوده و تا غایت میباشد.  جامع حکمت جاویدان، راستین، توحیدی، فاضلی، عقلی برهانی، قلبی آغ

شهودی، تقریبی و تجمیعی تا انقالب اسالمی است. در مواجه با ظن و توهم تکساحتی و تنازعی تفلسفی و 

رسا و سازوار حکمت مدنی  تا کامل مهدی)عج اهلل( یعنی کمال یافتهساختار .2سوفیستی سیاسی میباشد. 

 نظریه فلسفه نظام سیاسی.4است. نظریه نظاممند حکمت مدنی میباشد.  نظام نظریه فلسفه سیاسی.3میباشد. 

دانشنامه .5میباشد. از بنیاد آفرینش و فطرت انسانی، کارامدی و پیشرفت نظام مدنی تا کمال مدنی است. 

نظرات و نظریات  مطرح است. فراگیر علم فلسفه سیاسی یا میباشد. جامعه اهم نقطه نظرات،  فلسفه سیاسی

فلسفه فلسفه سیاسی می باشد. تا پرسمان معرفت شناسی، روش شناسی و پدیده شناسی است. شامل هستی 

شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی فلسفه سیاسی میباشد. شناسایی و شناندن نظری و عملی  است. 

را در بر میگیرد. اثری برای فهم، نقد و ارزیابی فکر و فلسفه سیاسی خود و حتی آثارشناسی فلسفه سیاسی 

سایرین و بویژه مدعیان راستین یا دروغین آنست. بویژه بنیادی حقیقی و بنیانی یقینی بمنظور دانش، کنش و 

 رفتار واقعی سیاسی می باشد. 

 د.خاتمه:

 ختم و خاتم حکمت مدنی و فلسفه سیاسی
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 حکومت جهانی حکمت مدنی-جهانیحکمت مدنی حکومت 

« فرا عدالت»؛ (372، ص4)رسایل، ج«احسان»حکومت حکمت سیاست مدنی؛ : رسایلدر  اخوان صفاچنانکه 

در نان ای»حقیقی و یقینی واقعی امامام و تابعین، تصریح مینمایند:   «جهانیسازی»همان(؛ «)صالح العالم»و 

خالی از امام حجت خدا بر مردم نیست. و خدای تعالی حجتش زمان » .همان(«)دوران غیبت، مفقود نیستند

تاد آنان او»همان( «)را بر طرف نساخته و طناب کشیده شده بین او و بین بندگانش را قطع نمی سازند

در دوران حضور و ظهور  »همان( «)(372، ص4)رسایل، جزمینند و جانشینان حقیقی خدا در تمامی دورانند

در دوران حضور و ظهور حاکمیت بر روح و عقل  » .همان(«)دارند مردمجسم و روح حاکمیت بر 

کنششان در جهات سیاست و زمینی و خالفت جسمانی: و حاکمیت دارندگان مملکت »همان(. «)دارند

حاکمیت »همان(؛ «)ال یملکوا المُلک الروحانی»همان(. «)نفسانی مردم ظهور و اثرمیگذارد بدونجسمانی 

)همان(. «بدینسبب مشغولند به مشغولیات حیوانی»همان( «)مؤید تایید آسمانی نیستند» .«روحانی ندارند

هدفی جز جمع دارایی دنیا و جواهرات آن و غنیمتشماری » .همان(«)همتی جز شکم و زیرشکم ندارند»

زُیِّن للناس حبّ : »چنانکه خدای تعالی می فرمایند»همان(. «)لذات و حرص به نیل شهوات آن ندارند

سن واهلل عنده ح»تا این گفته خدای تعالی که: » .»«، همان(؛ «)الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقطره

خدا خطاب بانسان می »همان(. بدانسان که «)اینان مغروریان به مُلک و مملکت زمینیند»و  .»«همان(؛ «)مآب

بدان مغرور مفتون دنیا »د رنتیجه »«. (؛ 372-81همان، صص«)یا ایها االنسان! ما غرک بربک الکریم»فرمایند: 

ی خدای امور غیرحسرت بر آنچه در »همانی بوده که چون عذاب الهی را بچشم دیده خطاب بخود میگویند: 

هرگز! تحقق قول همان(. «)کاشکی بازگشته و باردیگر جبران نمایم»همان(. و میگوین: «)از دست دادم

همگان در ان وراد شده و این در قضای »همان(. و «)سان را پر میکنمجهنم را از جملگی جن و ان»حق؛ 

با این برهان، فرق بین خلیفه خدا و خلیفه شیطان و میان ملک زمینی »همان(. بدینسان «)الهی حتمی است

 همان(. «)و ملک آسمانی را  بشناس

را بشناس و می  نهاآملوک و رؤسا و سالطین و مدبران و اتباع  )حکمت مدنی(با این صناعت »

امور و احوال و دشمنان و خروج کنندگان بر علیه آنها و مضیقه های آنها در مکان و »همان(. «)شناسید

چون اینرا شناختی و از آن اطالع یافتی، خودت را بدان عادت ده »همان(. «)مملکت خویش را بشناسید

وح ین بوده رو کن و با نفس پاک و رو با ارامش بسوی آنچه دانستی برو و بسوی خلیفه ای که حق و یق
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اگر توانا بوده و بدان متصل شدی بدان که نات یافته و توفیق راهیابی »همان(. «)روشن از او پیروی کن

عقلت را خلیفه  و حاکم گردانده و »همان( در غیر اینصورت حداقل«)واضح و حجت روشن را یافته اید

مان(. ه«)که خلیفه شیطان درونی تو بوده، اجتناب کن )غرایز(اوامر و نواهیش را بپذیر و از هوای نفس 

 همان(.«)م نگردندبا هم فراه ،نفس بالفعل تو بیرونی بالقوه و خلیفگیو پیروی ابلیس  گیهشدار که خلیف»

بر نفس ناطق و نیروی خرد غلبه یافته و  )شهوت(و نیروی میل  )غرایز(نفس حیوانی »در این صورت 

 همان(.«)سازندسرانجام هالکت می

... طلب بر اصل واحد و  ریاست علوم حقیقی»(؛ 12، ص4ج«)من یدعی الریاسه فی العلوم الحقیقه»آنهم 

)(؛ «فانه ال یمکنه اال ان یجعل اله صوره االنسان بین صور جمیع الموجودات«. »دقیاس واحد میباش)دستگاه( 

آی واحد و دین واحدو مذهب واحد اتفاق همگی بر ر»میسر است.  در این صورت « با رویکرد انسانی»

 همان(.   «)روشن گشته این سبب رهایی همگانست کرده و اختالف مرتفع شده و حق برای جملگی

این برترین چکاچک حکمی و مدنی بنیادین، جامع یا همه جانبه فراگیر، نظاممند و هدفمند جهانی است. 

لت بسیط و بویژه مرکب غیر و ضد حقیقی و یقینی میان؛ یک.الف.حکمت حقیقی و یقینی مدنی با ب.جها

مدنی است. به تعبیری میان؛ الف.فلسفه و فرزانگی سیاسی با ب.یکی.تفلسف سیاسی و دیگری.سوفیسم 

سیاسی میباشد. دو.الف.حکومت حکمت جهانی گرایی واقعی و ب.حکومت جهالت جهانیسازی تکساحتی 

ه و ضد واقعی نیهیلیستی جاری جهانی است. چالش ارتقای تنازعی )سرمایه ساالری و دولتساالری( شب -

کارامدی مدنی، کارامدسازی ملی و بلکه دولتسازی کارامد فرارو، راهبرد الگوسازی پیشرفت پیشا رو و چشم 

انداز تمدنسازی نوین زمینه سازی حاکمیت، حکومت و نظامسازی و دولتسازی مهدی جهانی فراز آینده، 

 محوریت عزیمت آنست.

 دانشجویی: پرسش و پاسخ درسی آزمایی خود

چه )و چگونه(  نه گفتمان فلسفه سیاسیتواپش.2چه )و چگونه( است؟  پیشینه گفتمان فلسفه سیاسی.1

 میباشد؟

)کمال یافته کنونی تا کامل ساختار کمالی .4چه )و چگونه( است؟  سیر متکامل گفتمان فلسفه سیاسی.3

چشم انداز فراز آینده گفتمان .5چه )و چگونه( میباشد؟  گفتمان فلسفه سیاسی هایی  جهانی مهدوی(ن
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جمع .7چه )و چگونه( میباشد؟  گفتمان فلسفه سیاسی چالش فراروی.6چه )و چگونه( است؟  فلسفه سیاسی

چه )و چگونه(  گفتمان فلسفه سیاسی )گیری( نتیجه.8چه )و چگونه( است؟  بندی گفتمان فلسفه سیاسی

 چه )و چگونه( است؟ گفتمان فلسفه سیاسی)پیام و پیامد(  راهبرد جدید.2 ؟میباشد

 تا چه باشد قسمت یک روزه ای  می نگنجد بحر اندر کوزه ای

 (مثنو معنوی، مولوی)
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 کتابشناسی

 قرآن

 ج، ترجمه محمد علی انصاری، تهران: 2کلمات قصار امام علی )ع(،  غرر حکم؛، عبدالواحد )بی تا( آمدی

 بی نا.  

 ، در مفاتیح جنان، زیارت جامعه کبیره

 .2، ترجمه تفسیری عهد جدید، تهران: آفتاب عدالت، چاناجیل(، 1362، عیسی )س: مسیح

 ،گاتاها ،یسناها یشتها، اوستا،، زرتشت

 قانون اساسی جمهوری سالمی ایران

 زرگ اسالمی.یحیی ماهیار نوایی، تهران: دایره معارف ب، اندرز آذر بد( 1322) بد آذر

 .2، تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، تهران: دنیای کتاب، چفارس نامه (1363) بلخی ابن

 ج، ترجمه محمدپروین گنابادی، تهران: مرکز انتشارات 2 ،مقدمه تاریخ( 1362) ، عبدالرحمنخلدون ابن

 .4علمی و فرهنگی، چ 

 جعه و قدم له ابراهیم مذکور، طهران: ناصر خسرو.، راالشفا، االلهیات( 1363)، حسین سینا ابن

  ، ترجمه محمد فضائلی، تهران: زرین.تجارب امم( 1366) رازی، احمد مسکویه ابن

 .3: بیدار، چتهذیب اخالق و تطهیر االعراق، تهرانهق( 1411) رازی، احمد مسکویه ابن

  ، ترجمه حکمه خالده، مترجم تقی الدین محمد شوشتری، جاویدان خرد( 1374) رازی، احمد مسکویه ابن

 .2تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: موسسه فرهنگ کاوش، چ 

 ج، قم: مکتب االعالم االسالمی.4 ،رسایلهق( 1415) و خالن الوفاء  صفا اخوان

 ج، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، تهران: دانشگاه تهران.2،اخالق نیکوماخوس( 1356) ارسطو

 .2ترجمه باستانی پاریزی، تهران: جیبی، چ ،اصول حکومت آتن( 1358)رسطوا
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 .4انتشارات جیبی، چ ترجمه حمید عنایت، تهران: ،سیاست( 1364) ارسطو

  .3ترجمه میر شمس الدین ادیب سلطانی، تهران: نگاه، چ )ارغنون یا ارگانون(، منطق (1328) ارسطو

 ، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: شرکت انتشارات علمی و چیست؟فلسفه سیاسی  (1373) ، لئواشتراوس

 فرهنگی.  

 سهیل صفاری، تهران: نگاه معاصر. همچنین ترجمه ای از رسول  ،مفهوم امر سیاسی (1325) ، کارلاشمیت

 نمازی و یاشار جیرانی، تهران: ققنوس. 

  ،جمهور( 1368. نیز )2چ ترجمه مهندس رضا مشایخی، تهران: معرفت،  جمهوریت(، 1362) افالطون

 نیز  .5ترجمه فؤاد روحانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ 

 ، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی.  دوره کامل آثار( 1364) افالطون

 فریدون کاویانی، تهران:   -، ترجمه محمد حسن لطفی 4، جمجموعه آثار (1364) ، نوامیسافالطون

 خوارزمی. 

 .7، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: نی، چمکتب انتقادی فرانکفورت( 1327، تام )باتامور

 .4تهران: زوار، چج، تقریر درس جرج ساباین، 3 ،تاریخ فلسفه سیاسی( 1352) ، بهاء الدینپاسارگاد

 تهران: اقبال.، مکتب های سیاسی )بی تا( بهاء الدین، پازارگاد

 ، ترجمه احمد تدین، تهران: آران.ه های نظام سیاسینظری (1373) بلوم، ویلیام تی

 ، جزء اول، مصر: مطبعه اقدم. کشاف اصطالحات الفنونهق( 1318محمدعلی )، تهانوی

 ، ترجمه حسن سید عرب و سیما نوربخش، تهران: فرزان. تعریفات( 1377، شریف )جرجانی

 ،تفسیر طبریطبری، محمد،  جریر

 .2تهران: بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسالمی، چ ،عقولحیات م (1361) مدتقی، محجعفری

 تفسیر نهج ترجمه و مجموعه ، شناخت از دیدگاه علمی از دیدگاه قرآن (1361) ، محمدتقیجعفری

 .(6-8البالغه )ج 

 .26، قم: اسراء، چمفاتیج الحیات ،( عبداهلل1321)آملی،  جوادی

 ترجمه علی رامین، تهران: امیرکبیر. ،خداوندان اندیشه سیاسی( 1358، و.ت. )جونز

 تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات  ،؛ فلسفه اخالقکاوشهای عقل عملی (1361) یزدی، مهدی حائری

   فرهنگی. 
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 . 5، به اهتمام ابوالقاسم انجوی، تهران: جاویدان، چدیوان (1365) حافظ

 تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ،شرح حدیث جنود عقل و جهل( 1378روح اهلل )، خمینی

 .3)س(، چ 

 تهران: امیرکبیر، چ جدید. ،والیت فقیه (1361) ، روح اهللخمینی

 ترجمه حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  ،مفاتیح علوم( 1362محمد )، خوارزمی

 .2چ 

 ، نگاهی به زندگی و آثار سنت گرایان معاصر، تهران: حکمت جاویدان( 1381، حسین )آبادی خندق

 توسعه دانش و پژوهش ایران. موسسه  

 ، ، ترجمه حسین بشیریهمیشل فوکو فرا ساختگرایی و هرمنیوتیک( 1376، هیوبرت و رابینو، پل )دریفوس

 تهران: نی. 

 .2کیا، تهران: گنجینه، چ اصول حقوق سیاسی، ترجمه منوچهر ،قرار داد اجتماعی (1352)، ژان ژاک روسو

ترجمه محمد محمدرضایی و سید محمود موسوی، قم: دفتر  ،مبانی فلسفه مسیحیت (1375) ، اتینژیلسون

 تبلیغات حوزه علمیه قم.

 ترجمه بها الدین پاسارگاد، تهران: فرانکلین.، تاریخ نظریات سیاسی )بی تا( رجو، جساباین

  .2چ ،، تهران: نهضت زنان مسلمانصدرا الدین شیرازی مصطحات فلسفی( 1361) ، سید جعفرسجادی

 جلدی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان 4 ،فرهنگ معارف اسالمی سجادی( 1363)، سید جعفرسجادی

 ایران. 

 .5و بوستان، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر، چ گلستان؛ کلیات (1365، مصلح الدین )سعدی

 ترجمه و شرح سید جعفر سجادی، تهران: دانشگاه تهران،  ،حکمت اشراق (1367) ، شهاب الدینسهروردی

 .5چ 

 ترجمه همایون عریضس، تهران: توسن. ،آشنایی با اسالم (1368یوف )، فریتشوان 

 ترجمه فروزان راسخی: تهران: هرمس.  اسالم و حکمت جاویدان،( 1383، فریتیوف )شوان

 ؛ نزهه االرواح و روضه االفراح، ترجمه مقصود علی تبریزی، به تاریخ حکما (1365، محمد )شهرزوری

 کوشش محمدتقی دانش پژوه و محمد سرور موالیی، تهران: علمی و فر هنگی. 
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 ، قم: پژهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.خوانش سیاسی متون حکمت متعالی( 1326، علیرضا )صدرا

 هشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  ، تهران: پژوعلم مدنی فارابی( 1387، علیرضا )صدرا

 تهران: میزان.، گرایش فلسفی سیاسی (1386) ، علیرضاصدرا

 قم: پژهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.، مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی (1382) ، علیرضاصدرا

 ، چندین ج، ترجمه محمد خواجوی، تهران: مولی.اسفار (1378، محمد )صدرا

 باهتمام سید حسین نصر، تهران: دانشگاه تهران. رساله سه اصل، (1341) ، محمدصدرا

 .2ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران: سروش، چ، شواهد ربوبیه (1375) ، محمدصدرا

 ، ترجمه محسن بیدارفر، تهران، )ترجمه کسر اصنام جاهلی( عرفان و عارف نمایان( 1366)،  محمدصدرا

 . 2الزهراء، چ 

 ترجمه احمد حسینی اردکانی، بکوشش عبداهلل انواری، تهران: مرکز  مبداء و معاد،( 1362) ، محمدصدرا

 نشر دانشگاهی. 

 .4، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مولی، چمجموعه اشعار( 1321) ،  محمدصدرا

 ، ترجمه منوچهر صانعی، تهران: حکمت.فرهنگ فلسفی( 1366، جمیل )صلیبا

 ، تهران: موسسه آسیایی.رز مارسپنداناند( 1357، محمود )طاووسی

 ، ترجمه محمد وحید طباطبایی، آداب ملکداری و دولتهای اسالمی؛ در تاریخ فخری( 1321، محمد )طباطبا

 . 5تهران: علمی و فرهنگی، چ 

 ج، پاورقی مرتضی مطهری، قم: دفتر 3 ،اصول فلسفه و روش رئالیسم )بی تا( ، محمدحسینطباطبایی

 می.انتشارات اسال 

 ، تهران: جهان آراء.فرازهایی از اسالم (1355) ، محمدحسینطباطبایی

 تصحیح محمدتقی دانش پژوه، تهران: دانشگاه ، اخالق محتشمی (1361) ، خواجه نصیر محمدطوسی

 .2تهران، چ 

 تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهرا:  ،اخالق ناصری (1364) ، خواجه نصیر الدین محمدطوسی

 .3خوارزمی، چ 

 ، تصحیح مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.اساس اقتباس (1361محمد ) خواجه نصیر، طوسی

 شرح کشف مراد عالمه حلی، ترجمه و شرح  ،تجرید اعتقادهق( 1328محمد ) خواجه نصیر، طوسی

 . 2ابوالحسن شعرانی، تهران: اسالمیه، چ 
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 در علم کلم اسالمی ترجمه عبدالحسین مشکوه الدینی،  ؛تمهید اصول( 1358) ابوجعفر محمدشیخ ، طوسی

 تهران: انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران. 

  .دانشگاه تهران تهران:مجتبی مینوی،  کتابت، السعاده و االسعاد (1356) ، ابوالحسنعامری

 تهران: پژوهشکده جلد، 12، اندیشه سیاسی متفکرین اسالمی (1321علی اکبر و همکاران )، علیخانی

 مطالعات علمی فرهنگی. 

 فلسفه  م بنیادین، تهران: انجمن حکمت و یاهمف، حکمت سیاسی اسالمی (1324علی اکبر )، علیخانی

  .سیاسی اسالمی

 تهران: خوارزمی،  ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی،اندیشه سیاسی در اسالم معاصر (1328) ، حمیدعنایت

 .6چ 

  .6تهران: زمستان، چ ،بنیاد فلسفه سیاسی در غرب (1321) ، حمیدعنایت

 ترجمه محمد خوارزمی، بکوشش حسین خدیور جم، تهران: ، احیای علوم دینی (1321) ، محمدغزالی

 .7علمی و فرهنگی، چ 

 .7تصحیح احمد آرام، تهران: مرکزی، چ، کیمیای سعادت (1357) ، محمدغزالی

 .2حققه محسن مهدی، تهران: الزهراء، الطبع ،له فی المنطقااللفاظ المستعم هق(1414) ، محمدفارابی

 .2ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: طهوری، چ ،اندیشه های اهل مدینه فاضلی( 1361) ، محمدفارابی

 .2ترجمه حسین خدیو جم، تهران: علمی و فرهنگی، چ، احصا علوم ( 1364) ، محمدفارابی

 .2، اجمه سید جعفر سجادی، تهران: طهوری، چمدنی فاضلیاندیشه های اهل  (1361) ، محمدفارابی

 حیدر آباد دکن: مجلس دائره المعارف العثمانیه. تحصیل السعاده،هق( 1346) ، محمدفارابی

 حیدر آباد دکن: مجلس دائره المعارف العثمانیه.بیل سعاده، ستنبیه علی هق( 1346) ، محمدفارابی

 .2، علق علیه ألبیردنصری نادر، تهران: الزهراء، طی الحکیمینالجمع بین رأهق( 1415) ، محمدفارابی

 ، االب لویس الشیخو الیسوعی، النسخه المکتبه الواتیکانیه. السیاسه، محمد )بی تا( فارابی

 و  1358، 1دانشگاه تهران، چ ، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران:سیاست مدنیه (1371) ، محمدفارابی

 .2می، چوزارت فرهنگ و ارشاد اسال 

 .2بتحقیق محمد حسین آل یاسین، قم: بیدار، ط فصوص الحکم،( 1415، محمد )فارابی

 .2حققه و قدم له و علق علیه فوزی متری نجار، تهران: الزهراء، ط ،فصول منتزعههق( 1415) ، محمدفارابی

 دارالمشرق.حققه و قدم له و علق علیه محسن مهدیف بیروت: ، کتاب مله م.(1268) ، محمدفارابی

 ج، قم: مکتبه المرعشی.3، المنطقیاتهق( 1418، محمد )فارابی
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 ، حققه محسن مهدی، مغرب: دار توبقال.الواحد و الوحدهم.( 1221، محمد )فارابی

 )غرب(، چندین ج،  خداوندان اندیشه سیاسی( 1358) لنگستر، لین و. جونز، و. ت.، مایکل ب.، فاستر

 االسالمی، امیرکبیر. ترجمه علی رامین، جواد شیخ 

 ، تهران: جیبی. نیز نرم افزار نورشاهنامه (1363، 3)چ ، ابوالقاسمفردوسی

 ، نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی در قرن بیستم( 1381) سایرین و موریسو کینز، ، موری فورسیت

 .رانه تهترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگا ،ویراسته 

 ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نی. ایران: روح یک جهان بیروح، (1372) ، میشلفوکو

 فرهنگ انسانی. ترجمه حسین معصومی همدانی،  ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟،، میشل، فوکو

 ، ترجمه اسحق الله زاری، تهران، اراده ، پل )بی تا(فوکیه

 .3مصحح محمد مشکوه، تهران: حکمت، چ اج،دره الت( 1362محمود )شیرازی،  الدین قطب

 تهران: علمی و فرهنگی.، ترجمه جالل الدین مجتبوی، تاریخ فلسفه (1387چارلز ) ، فردریککاپلستون

 ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، تهران: سنجش خرد ناب، یا  نقد عقل نظری( 1362) ، ایمانوئلکانت

 یر.امیرکب 

، ترجمه عبدالحسین میرزای قاجار، نقد و تصحیح محمد طبیعت استبداد( 1363) ، عبدالرحمنکواکبی

 جواد 

  (، بکوشش صادق سجادی، نشر تاریخ ایران.1364صاحبی، قم: دفتر تبلیغات اسالمی. نیز ) 

 .5ترجمه حمید عضدانلو، تهران: نشر نی، چ ،رساله ای در باره حکومت (1324) ، جانالک

 ترجمه ژاله آموزگار، تهران: معین. ،اردویرافنامه (1382) ، اردویراف

 
 

 

 

 

 


