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  وجوه امكاني فلسفه سياسي اسالم
  

  ∗راد مرتضي يوسفي

  چكيده
سياسـي و   هاي    هپديد فلسفه سياسي دانشي است كه با پرداختن به چيستي زندگي و          

بخـشد و    سامان مي  را    اعمال و افكار بشري    ،ترسيم يك شيوه و الگوي زندگي مطلوب      
، ب درون يـك مكتـ     شده از زندگي در    پذيرفتهمِ  ساختن زندگي با اصول عا      هماهنگ اب

 و آسـودگي زنـدگي را بـراي         ههاي اساسـي انـسان از زنـدگي بـود          گويي پرسش  پاسخ
 .آورد پيروان خود به ارمغان مي

هاي ديني سياسي است كه بـه حيـات اجتمـاعي و     مراد از فلسفه سياسي، تبيين عقلي از آموزه  
هـاي زنـدگي و       فهـوم زندگي سياسي ناظر بوده و در چارچوب معرفت ديني، نظام منـسجمي از م             

  .هاي تجويزي را نيز به همراه دارد دهد و استنتاج نظم سياسي مطلوب را ارايه مي
هـاي اوليـه اسـالم چنـين      هـاي وحيـاني مـتن    ادعاي نويسنده بر اين است كه آمـوزه     
ايي براي اثبات ادعاي خـود ارايـه كـرده            گانه  قابليتي را دارند و براي اين منظور ادله سه        

ورزي انسان به جغرافياي خاصي اختصاص ندارد و با           ستدالل نخست، فلسفه  است بنابر ا  
هاي وحيـاني نـاظر بـه         حجيت عقلي بخشيدن به وحي و اثبات حقانيت آن، تمام آموزه          

اسـتدالل دوم   . يابنـد   هـاي اساسـي حجيـت عقلـي مـي           چيستي و هدف زندگي و مفهوم     
بايـد و   «و  » هـا   و نيـست  هـست   «براساس جامعيت دين و شموليت آن اسالم بر مجمـوع           

از هستي و زنـدگي بنـا شـده و ايـن جامعيـت بـه ايـن ديـن توانـايي داده بـه                         » هاي  نبايد
  .هاي اساسي انسان پاسخگو باشد پرسش

اي  استدالل سوم بر اين مبتني است كه علـم و فلـسفه نيازمنـد بـه چـارچوبي تغذيـه                   
ارد بـراي فلـسفه سياسـي       هستند و دين اسالم به جهت قابليت ذكر شده خود، توانايي د           

  .دهنده باشد چارچوب تغذيه
هاي ديني، وحي، جامعيت دين،  فلسفه، فلسفه سياسي، فلسفه سياسي اسالم، آموزه :واژگان كليدي

  .حجيت عقلي
                                                      

  . پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالميمربي گروه سياست .∗
  25/9/1387:      تاييد6/4/1387: يافتتاريخ در
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  مقدمه
مندند تا به حيات خود ادامه دهنـد يـك           كنند و عالقه   همه افرادي كه در دنيا زندگي مي      

سرچـشمه  . ايي به ادامه آن ندارند     كنند واالّ عالقه    درك مي  نوع ضرورتي از آن را براي خود      
.  خود آن را اختيـار كـرده اسـت         چنين ضرورتي، هدفي است كه انسان براي حيات و بقاي         

 به هدف زنـدگي و حيـات        دني عقل دنبال آن است كه در جهت رس        حكمبنابراين انسان به    
دگي دنيوي و حيـات سياسـي       دنيوي خود يك ضرورت عقلي و توجيه و تبيين عقلي از زن           

هـا و معنـايي كـه بـراي          هـا و ارزش    اجتماعي خود داشته باشد يعني انسان براساس انديشه       
هـر چنـد ممكـن      ). 53،  1: 1380 ،ينـان يد يمابراهي(كند   حيات خود قايل است، زندگي مي     

  .است چيستي آن هدف را اديان تعيين كنند
د به اينكه به باورهـاي دينـي و اعتقـادي    كن  اسالم پيروان خود را همواره دعوت مي   دين

  :خود درباره هستي و زندگي و حيات انسان و آرزوهاي انساني پشتوانه عقلي دهند
  )190، )3(عمران  آل( »  خَلْقِ السماواتِ و الْأَرضِ و اخْتِالفِ اللَّيلِ و النَّهارِ لĤَياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ إِنَّ في«
هـاي   شود آن اسـت كـه روشـن شـود آمـوزه            صورت هدف تعقيب مي      در مقاله به   آنچه

منـد شـده و نـوعي دسـتگاه          وحياني اين قابليت را دارند كه در قالب فلسفه سياسي قاعـده           
 دهند كه در بردارنده نظم سياسي مطلوب و رساننده انـسان بـه كمـال    همفهومي از خود اراي 

  اليق آن است؛
هاي وحياني ناظر به حيات دنيـوي و         ان آموزه تو  اصلي بحث آن است كه آيا مي       پرسش

منـد كـرد و در قالـب         زندگي و نظم سياسي را به تبيين عقلي درآورد تا بتوان آنها را قاعـده              
سي را تأمالت عقلي از چيـستي و حقيقـت          نظم سياسي مطلوب منسجم كرد اگر فلسفه سيا       

تـوان   رت ديگر، آيـا مـي     و به عبا  ) 2: 1373اشتراوس،   (دانيمهاي سياسي ب   سياست و پديده  
بنـابراين  . هاي اساسي انسان را از منابع اوليه قـرآن و سـنت تحـصيل كـرد                پاسخ به پرسش  

رسـش از   هـاي فلـسفي از چيـستي اشـيا و فلـسفه سياسـي، پ               فلسفه به معناي طرح پرسش    
تـوان    عدالت و جامعه بوده باشد و سـرانجام آيـا مـي             سياست،: نيازهاي اساسي انسان مانند   

 سياسي اسالم داشت و هيچ نوع مانع معرفتـي و منطقـي سـر راه آن نباشـد تـا آن را        فلسفه
  ممتنع سازد هر چند فعالً وقوع خارجي نداشته باشد؟

يژگي انسان است و بـه محـيط بيرونـي          ورزي و   مقاله آن است از آنجا كه فلسفه       مدعاي
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سفه سياسـي در  خاصي اختصاص ندارد و چون دين اسالم از جامعيت برخوردار است و فل   
 مجمـوع و كليـت       اش نيازمند به چارچوب معرفتـي و دسـتگاه مفهـومي اسـت،             تأمل عقلي 

 اين ظرفيت و قابليت را دارد كه براي فلسفه سياسي چـارچوب             معارف اسالمي و وحياني،     
معرفتي واقع شود و يك دستگاه مفهومي منظم را به فلسفه سياسي جهت تأمـل ورزيـدن و               

هاي اساسي انسان عرضه كنـد و هـيچ مـانعي از حيـث معرفتـي و                  رسشدهي آن به پ     پاسخ
  .منطقي بر سر راه آن وجود ندارد تا آن را ممتنع سازد

  ها  و مفروضها مفهوم
دو    از آن  انـد و معـاني گونـاگوني        و فلسفه سياسي در معاني گوناگون به كار رفته         فلسفه

فلسفه سياسي به پرسش از ماهيت      بودن فلسفه و      مشترك همه آنها معطوف   .  شده است  هيارا
هاي سياسي و غيرسياسي است هـر چنـد در فلـسفه     ها اعم از پديده و حقيقت اشيا و پديده   
  .شود گذاري مي  به نظم مطلوب هدفتنياف سياسي ترسيم و دست

سينا و مالصدرا فلسفه را علم به حقايق اشيا و موجودات به             ابن:  اسالمي مانند  لسوفانيف
افالطون نيز همين معنـا و  ). 239 ـ  240: 1370 ،ناسي ابن(دانند   فهم بشري ميقدرت توانايي

وي نيز فلسفه را رسـيدن بـه معرفـت امـور ازلـي يـا                . مقصود را از فلسفه اراده كرده است      
   ).563: 1375 ،سجادي(داند   اشيا مييقمعرفت به حقا

از چيستي و چرايي اشيا هايي  دارد كه پرسش  را وا ميي قواي ادراكي در انسان، ووجود
ها به نظام عالم هستي مربـوط اسـت و           اين پرسش . داشته باشد و بكوشد به آنها دست يابد       
  .رو دارد انسان هميشه آنها را در افكار خود پيش

 سياسـي و كـشف      هـاي   سياسـي پرسـش از چيـستي سياسـت و امـور و پديـده               فلسفه
و نيز معرفتي است كه با خصلت       ) 2: 1373اشتراوس ،   ( حاكم بر سياست دارد      يها  حقيقت

 ،كاظمي(دهد   سياسي را مورد نقد و ارزيابي قرار ميهاي جويي، غايت پرسشگري و حقيقت
 كلـي حـاكم     يها  ها و قاعده    نبال كشف قانون  تر اينكه فلسفه سياسي به د      و دقيق ) 43: 1376

باشد مانند  » ها هست«ها از سنخ      ها و قاعده    بر زندگي سياسي است اعم از اينكه چنين قانون        
باشـد ماننـد اينكـه    » ها بايسته«و » بايدها«اينكه حقيقت و ماهيت سياست چيست يا از سنخ    

كننـده جامعـه       ترسـيم  سـي اصول حاكم بر نظم مطلوب چيست؟ بـدين جهـت فلـسفه سيا            
هـا و      انـساني در همـه زمـان       يهـا    برنامه جهاني براي سعادت جامعـه      كننده  هيمطلوب و ارا  
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ورزي و اثبات عقلـي و        بنابراين فلسفه سياسي با تعقل    ). 17: 1374 ه،يريبش. ( تها اس   مكان
 و  اني برنامـه جهـ    ههاي سياسي شأن وصفي دارد و با اراي        برهاني از حقيقت و ماهيت پديده     

 بـه مطلـوب، شـأن       دني شيوة زندگي و طـي راه رسـ        هي اصول تحقق نظم مطلوب و ارا      هيارا
مـراد از اسـالم در اينجـا        ... . توان به عدالت رسيد؟ و       ه مي مانند اينكه چگون  . تجويزي دارد 

دين االهي است كه در منابع اوليه اسـالم خاصـه قـرآن و سـنت ظهـور يافتـه و اسـالم را                        
 و  كننـد  ها معرفي مي    ها و تكليف   ها و ارزش     جامع از هست و نيست     رفتيصورت منبع مع    به

به همين جهت آيين خود     . زندگي هستند آورنده معنا و مفهوم و نظم خاص از حيات و             پيام
  )158، 7: تا ي ب،طباطبايي. (اند را بر پاية اجتماع قرار داده

 عامل تكون اجتماعات بشر و مالك وحدت آنها را دين توحيد و يكتاپرستي قرار داده و وضع                  اسالم«
هـا، در   ديل ارادهگذاري فقط به تع قانون را نيز بر همين اساس توحيد گذاشته است و در مرحله قانون          

 حقـه و    عـارف  عبـادي و م    يهـا   فـه  بلكه آن را با سلسله وظي       اعمال و افعال مردم بسنده نكرده است،      
 آن را نيز از يك طرف به عهده حكومـت           ياخالق فاضله تعميم و تكميل كرده است و ضمانت اجرا         

حيح علمي و عملـي     اسالمي و از طرف ديگر، به عهدة خود افراد جامعه گذاشته كه با يك تركيب ص               
»  كوشـا باشـند  هيداشتن احكام اال و همچنين به نام امر به معروف و نهي از منكر در اجرا و زنده نگه              

  ).183، 7: تا ي ب،ييطباطبا(

   فلسفه سياسي اسالم
تـوان اراده     كه از اسالم مي    ي سياسي با اتصاف به قيد اسالم و به مالحظه به معاني گوناگون            فلسفه

حال كه همه آن معاني در اينجـا مـراد و منظـور              تواند به خود بگيرد در عين       مي وناگونيكرد، معاني گ  
  :شود  بنابراين با ذكر معاني احتمالي معناي موردنظر در مقاله معين ميستند؛ني

 آن است كه فلسفه سياسي اسالم را فقط توجيـه فلـسفي              يك معنا از فلسفه سياسي اسالم،     . 1
 در مدينـه تكـوين      ه پس از تنزيل وحي به دست پيامبر اسالم        ايي دانسته شود ك    جامعه

صورت جامعه بزرگ جهـاني درآمـد          نهادهاي سياسي به   گريافت و با تأسيس خالفت و دي      
  ؛)1382نصر، (
اي است كه در دامن فرهنگ ديني        معناي دوم، فلسفه سياسي اسالم، آن نوع فلسفه سياسي        . 2

 فلسفه و مانند آن به صاحبان اديان اين فلسفه برگردد           اسالم پرورش يافته باشد نه آنكه اين      
  ؛)1382 ،يفالطور. (اند  اينها فلسفه آوردهمتا بگويي

خـدا  ) و غيرسياسي(هاي سياسي  المبادي و علت فاعلي پديده معناي سوم آن است كه مبدأ . 3
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ر كتـاب  سـينا د  در فلسفه يوناني ـ چنانكـه ابـن   ) Cosmos(و عنايت االهي باشد ـ در برابر  
 حدود و كمـاالت از ديـن و    گانه حكمت عملي،  باور دارد كه مبادي اقسام سه    الحكمه  عيون

چنانكه وي در حكمت نظري باور دارد مبـادي بـه عهـده             .  شده است  رفتهشريعت االهي گ  
  ؛)3 و 2: 1400نا،يس ابن(شرع و استدالل به عهده عقل است 

هاي ديني مستند بـه وحـي    م، مجموعه آموزهمعناي چهارم آن است كه فلسفه سياسي اسال     . 4
   شده و بيانگر نظم مطلوب هستند؛هباشد كه درباره حيات سياسي اراي

شـود كـه     پذير ديني دانـسته مـي      هاي برهان  در معناي پنجم فلسفه سياسي، مجموعه آموزه      . 5
  هاي سياسي است و به عبارت ديگر، فلـسفه سياسـي اسـالم،              موضوع آنها سياست و پديده    

ها  هاي ديني سياسي ناظر به حيات اجتماعي است و مجموعه اين تبيين تبيين عقلي از آموزه
سـازند كـه معرفـت بـر نظـم           ها را مي     نظام منسجمي از مفهوم    يني،ددر چارچوب معرفتي    

 تجويزي را نيز به همراه دارند       هاي  حال استنتاج  كنند و در عين    سياسي مطلوب را ترسيم مي    
  ؛)15 ـ 16: 1386 راد، يوسفي(
معناي ششم آن نوع معرفت سياسي است كه در حوزه جغرافياي جهان اسـالم بـا ماهيـت                 . 6

  .فلسفي شكل گرفت و فلسفه سياسي تمدن اسالمي را تأسيس كرد
  .)همان ( مقاله معناي مورد نظر، معناي پنجم از فلسفه سياسي اسالم استدر

   فلسفه سياسي اسالمامكان
 شـد، نبـود     هيـ  فلسفه سياسي نيز با توجه به تعريفـي كـه از آن ارا              از امكان معرفتي   مراد

در ايـن تحقيـق، محقـق    . موانع معرفتي بوده و ناظر به مقام ثبوت و امكان منطقي آن اسـت            
  :سازد  استوار مييها  خود را بر مفروضيها براي قوت و استحكام ادله خود بحث

طوري كه شـامل     شود به  معرفت ديده مي   دين جامع و مكتب و منبع        گاهيدين اسالم در جا   . 1
  است؛) values(» ها ارزش«و ) obligations (»ها فيتكل«و ) facts(» ها هست«
آگـاهي   هـاي ذهنـي و پـيش       فرض هر رشته علمي از جمله فلسفه و فلسفه سياسي از پيش          . 2

سياسـي و   (بنـابراين نـوع متعلـق تـأمالت فلـسفي           . ذهني متعاطيـان خـود اثرپـذيري دارد       
ها از زندگي و جهـان و         ها و جامعه   هاي فرهنگ  و ماهيت آنها متأثر از نوع تلقي      ) رسياسيغي

طـور مـستقيم بـه         به تعبير برايان في فاعل شناسا هرگـز بـه          .)116: 1383 ،في(هستي است   
فـرض و    شخـصي، پـيش   هاي  نگرد برخاسته از تمايل    واقعيت دسترسي ندارد چون آنچه مي     

  :گويد يم» جهان زيست«هابرماس با تعبير ). 108، )12 (وسفي(دانش پيشين است 
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 و در همـان حـال   طور شهودي حضور دارد، به اين معنا مأنوس و شـفاف            زيست به  جهان«
هايي است كه بايد تأديه شود تا اصوالً يـك           فرض ناپذير از پيش    اي گسترده و محاسبه    شبكه

  ؛)185: 1384هابرماس، (»  يعني معتبر يا نامعتبر باشد پاره گفتار داراي معنا،
 به سه مرتبه    ديتوضيح اينكه دين را از يك د      . ستي دين ناب و خالص ن      مراد از دين،  . 3

  :توان تقسيم كرد و درجه مي
 مراد محتوا و متن كتاب مقدس و منابع اصلي نظير قرآن و سـنت اسـت كـه                   :دين خالص . أ

   هستند؛يناظر به معارف واقعي و احكام و قوانين ديني در علم االه
: 1382 ان،ملكي(ها از قرآن و احاديث است         و تبيين  رهايها، تفس    تمام شرح  :دين دينداران . ب

  ؛)346
ها و سنت آنها      تمدن فرهنگ عامه متدينان و عادت       تمام افعال مسلمانان و مجموعه آداب،     . ج

  ).24: 1386 راد، يوسفي. (در طول تاريخ مسلمانان
توانايي دسترسـي   ) غيرمعصوم( نيست چون انسان عادي       اين مقال، دين خالص مراد     در

     خالص آن را ندارد و نيز افعال مسلمانان مـراد نيـست چـون اسـتعمال                 تام به دين و به لب 
كلمه دين درباره افعال مسلمانان و مجموعه آداب و تمدن و فرهنگ عام متـدينان و سـنت                  

 ،ييطباطبـا (عرفتـي دارد     مـورد بحـث، ديـن ماهيـت م         وضوعآنها مسامحي است زيرا در م     
  .)19 ـ 20: 1379
 االهي همواره انسان را به تـأمالت عقلـي از زنـدگي و ماهيـت و     يها هي دين اسالم آ در

كنـد تـا      و از جهان هستي و شناخت آن دعوت مـي          شيحقيقت آن و نيز از انسان و باورها       
 از امبرانيـ دعـوت پ .  تبديل بـه معرفـت كنـد       كردن، انسان باورهاي خود را بتواند با برهاني      

چنانكه آوردن معجـزه از     .  از راه استدالل و منطق بوده است       يقتمردم، دعوت به حق و حق     
  .طرف آنها هم به استناد دليل و برهان بود

  ).108، )12 (وسفي(»   بصيرَةٍ أَنَا و منِ اتَّبعني  أَدعوا إِلَى اللَّهِ على  هذِهِ سبيليقُلْ«
بگو طريقه من و پيروانم آن است كه خلق را بـه خـدا بـا بينـايي و        ) رااي رسول ما امت     («

  .»بصيرت دعوت كنم
 عـالم هـستي و      يهـا   قـت ي از اهداف دين در اسالم شناخت پيروان دين درباره حق          يكي

انسان از راه استدالل و دليل منطقي بوده و انسان به آن دعوت شده اسـت زيـرا كـه انـسان                    
  ).19 ـ 20: 1379 ،ييطباطبا(اني و عقلي مجهز است  بر پذيرش برهيطور فطر به
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»عنَةِ  إِلىادسعِظَةِ الْحوالْم ةِ وبِالْحِكْم كببيلِ ر125، )16(نحل (»  س.(  
ايـي اسـت كـه در گفتارهـاي           كه مقدم شد، مبادي تصوري و تصديقي ادله        ييها   و مفروض  مفهوم

  .شود  ميهجود مانع منطقي و معرفتي ارايبعدي جهت اثبات فلسفه سياسي اسالم و عدم و
 از امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسالم به دو جهت ضـرورت دارد؛ يكـي از                   بحث

شكل گرفته اسـت    » فلسفه سياسي اسالمي  «آن جهت كه آنچه در حوزه تمدني اسالم به نام           
 افزون بـر   ،ـ مؤسس آن فارابي است ـ از جهت منبع، مباني و دستگاه معنايي و مفهومي آن 

كـه فلـسفه      كنـد در حـالي      سيايسي يوناني نيز ارتزاق مـي      سفههاي ديني از فل    وحي و آموزه  
سياسي اسالم اگر امكان داشته باشد منبع، مباني، دستگاه معنايي و مفهـومي آن در وحـي و                  

هاي ديني منحصر اسـت؛ ديگـر از آن جهـت كـه دنيـاي جديـد بـه توليـد نيازهـا و                         آموزه
 حيـات سياسـي، سياسـت و        ،يدي براي انسان برآمـده و از زنـدگي دنيـوي          هاي جد  پرسش
رو ضرور است مقدمة پاسـخ بـه ايـن           كند؛ از اين   هاي سياسي ماهيتي ديگر معرفي مي      پديده
ها از دستگاه فلسفي منسجم و منتسب به وحي با طرح بحث امكان فلـسفه سياسـي                  پرسش

شش ديگر به امكان وقوعي آن و عرضه نياز در كو اسالم فراهم آيد تا در صورت امكان آن،        
  .هاي آن اقدام شود  پرسشو

   نخستگفتار
ورزي   گفتار مشتمل استدالل بر اثبات امكان فلسفه سياسي اسالم از راه اصل فلـسفه              اين

 گوناگون و عـدم اختـصاص       هاي ها و فرهنگ   ها، مكان   گوناگون و در زمان    طانسان در شراي  
ورزي انسان از موضوع وحي و اثبات حقانيت آن  امكان فلسفهآن به فرهنگ خاص و از راه        

  .اند  دو وجه استداللي بيان شدهلباست به همين جهت در قا

   و عدم اختصاص آن به جغرافيايي خاصورزي فلسفه
 كه زندگي انسان آنهـا را همـواره         ليها و مساي    ورزي انسان از موضوع     به معناي تعقل   ورزي فلسفه

اين قوه همـه آنـان كـه آن را در    .  ناشي از وجود قوه عاقله در وجود انسان است     روي خود دارد،    پيش
 ده اسـتفا  ييـ  كلـي و جز    لكنند و از آن در زندگي خود در درك معـاني و مـساي              وجود خود درك مي   

افياي فرهنگ شرق باشد يا غـرب و اعـم     كنند، به وجود آن اعتراف دارند اعم از اين است كه جغر            مي
  .پوست باشد يا سفيدپوست شناسي سياه  از حيث مردماز اين است كه



 

هم 
ارد

چه
ال 

س
 /

ار 
به

13
88

  

94  

هر فرهنگ و   . كنند  زندگي مي  ي گوناگون ها و كشورهاي    در فرهنگ  ي افراد انسان  بنابراين
 لها و مساي بيني و نظام معنايي خاص برخوردار بوده و مردم آن به مفهوم  ايي از جهان   جامعه

  .انديشند خاص مي
نظــران آن تفــاوت اساســي ميــان   و صــاحبوران شهيــ فلــسفه علــوم اجتمــاعي، انددر
 يهـا   سازي در علوم طبيعي از مالحظـه        مفهوم.  امور انساني با امور طبيعي قائلند      هاي  مطالعه
 يهـا   هـا بـه قـانون       گيري   علوم طبيعي متأثر است كه با اندازه       ور  شهگيري و نظري اندي    اندازه

 كـه بـراي وصـف و تبيـين          ييهـا   وم اما در علوم انساني مفهـ      رسد ميقابل آزمايش و نظريه     
شود بايد برخاسته از مطالعه زندگي اجتماعي مـورد پـژوهش بـه              فعاليت انساني استفاده مي   

بنـابراين محـيط    ). 178: 1383 ،يفـ  (ور  شهدست آمده باشد نـه فقـط از نظريـه فـالن انديـ             
غه ذهني  ورزي و تفلسف و توليدكننده مسئله فكري و دغد         كننده متعلق تعلق    فرهنگي تعيين 
هاي ذهني خود را نـه در فـضاي          به همين جهت فيلسوف پرسش و دغدغه      . فيلسوف است 

هاي محيط فرهنگي و محيط       و دغدغه  لهاي زندگي، مساي   ذهني محض و به دور از واقعيت      
ط ي و از آن محـ     كنـد  ي مـ  ي زمانـه زنـدگ    ي فرهنگـ  طيانه خود مطرح ساخته بلكه در محـ       زم

كند و به همين جهت فيلـسوف بـه          أمل خود را دريافت مي     مورد ت  لدار شده و مساي    دغدغه
چنانكه ارسطوـ كه بحث از علت و معلول وي بيشتر فيزيكي است ـ  . زمانه خود تعلق دارد

سـينا در محـيط اسـالمي بـه ذات مجـرد             رسد اما ابن   يدر بحث الهيات به محرك نخست م      
اي ديگر و الئوتسه به  ه فيلسوف چيني به پرسش و دغدغسيوسرسيده است و چنانكه كنفو

  .رسد امري ديگر مي
هـا    فلسفة محض اگرچه در اصل تعقل و پرسش از چيستي كردن اشيا و پديـده               بنابراين

 گوناگون  يها  ا به اعتبار محيط فرهنگي و جامعه      ه هيچ نوع كثرتي در آن راه ندارد اما فلسفه        
بـه   ...  مي، مسيحي، يهودي و اسال  اسالمي، هندي،ـمتعدد شده و پسوندهاي ايراني، ايراني  

  )24 ـ 25: 1380 ،ينانيد يمابراهي(گيرند  خود مي
شناسانه   شناسانه و انسان    هاي هستي   يك دين كه حاوي معارف و آموزه       گاهي در جا  اسالم

ايي از بايد و نبايدهاي تكليفي و ارزشي است؛ جهـت تنظـيم حيـات                ز حاوي مجموعه  و ني 
 بـه   دني خاصي را در حوزه حيات دنيـوي و رسـ          ل مساي دنيوي و زندگي سياسي اجتماعي،    

  ها و منابع اوليه دين،      تواند با مباني مستنبط از متن       مي شريعقل ب . كماالت معنوي توليد كرد   
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ورزي   خاصي را كه وحي براي زندگي دنيوي و كماالت معنوي توليـد كـرده، تعقـل                لمساي
هـاي   در ايـن صـورت آمـوزه   . دكند و به پرسش از چيستي و حقيقت و ماهيـت آنهـا برآيـ        

 از حالـت      چيستي و حقيقت آنها،    ز ا يشناس يستوحياني ناظر به حيات دنيوي با تعقل و چي        
در قالب فلسفه سياسي اسالم كـه       شوند و    باور ديني و اعتقادي به معرفت سياسي تبديل مي        

  .شوند يمستنبط از منابع اوليه بوده، قابل عرضه م

  لسفه سياسي اسالم عقلي وحي و اعتبار فحجيت
 ديگر امكان فلسفه سياسي اسالم در گفتار نخست، از راه حجيـت عقلـي دادن بـه                  وجه

بـودن وحـي و معـارف وحيـاني را            اگر بتوان با عقل، حـق     . وحي و اثبات حقانيت آن است     
شوند در اين صـورت هـر آنچـه           پذير مي  هاي وحياني، حقاني و اثبات     ثابت كرد تمام آموزه   

 چيستي و حقيقت زندگي و انسان و نيازهاي آن از جمله            نهاي وحياني به بيا    وحي و آموزه  
 راهبري انسان به سوي حق برآيند حق هستند و فلـسفه سياسـي نيـز                  عدالت،  سياست حق، 

هـا اجتمـاعي و سياسـي دارد و چنـين حقـانيتي از راه                مانند فلسفه نظر به حقانيـت پديـده       
بيني و فلسفه اسالمي     مطلب آن است كه در جهان     بيان  . شود حقانيت خود وحي تحصيل مي    

 برخوردارنـد يعنـي جهـان هـستي         جهانِ امكاني و عالم ممكنات از مبدأ و منتهـاي كمـالي           
از سوي ديگر خداوند بر همه موجودات ممكنـي        . دارد» به سويي اويي  «و  » از اويي «ماهيتي  

ـ               فياض علي   شا ه اسـتعداد كمـالي    االطالق است و به هر نوعي از انـواع موجـودات بـسته ب
دار، غايتمـدار اسـت      دار و جهـت    تفضّل و عنايت دارد بنابراين جهان هستي، جهاني هـدف         

  ).235 و 233، 2: 1369 ،مطهري(
صورت اصل هـدايت عامـه بـه شـكل غريـزي و                عنايت در همه موجودات عالم به      اين

 يك ضـرورت عقلـي      و فلسفه اسالمي بوده و    ) 155،  2: همان(بيني    ذاتي، الزمة عقلي جهان   
صـورت     به براي آن است اما وحي به معناي ارسال سلسله پيامبران خاصه پيامبر اسالم            

 درجه وحي نيز الزمه و ضرورت عقلي        ترين عاليصورت    هدايت خاصه حيات انساني و به     
بينـي و    انسان به هدف و غايتي كـه در ايـن جهـان        دنبيني و فلسفه اسالمي براي رسي      جهان

سـينا حقانيـت و ضـرورت        ابـن ). 235 و   155،  2: همان( تعيين شده، است     فلسفه براي وي  
سو و عنايـت    از يك  هيوحي را با حد وسط قرار دادن احتياج انسان به هدايت و تشريع اال             

بـه همـين    ). 322: 1385 نا،يسـ   ابـن (ايت انسان از سوي ديگر وارد شده اسـت          االهي به هد  
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 مردم را از راه استدالل و منطق به حق و حقيقت دعـوت              اند  دهيره كوش  هموا امبرانيجهت پ 
: 1379 ،ييطباطبـا (كنند و آوردن معجزه هم از طرف آنها به استناد دليل و برهان عقلي بود                

 ي اساسي مـاورا   ليچنانكه قرآن كريم دعوت خود را در معرفت به مبدأ و معاد و مسا             ). 17
  ).108، )12 (وسفي(كند  ن استفاده ميطبيعت از راه استدالل و ادله روش

هاي وحياني به همـراه       اين صورت در كنار حقانيت وحي، آنچه را كه وحي و آموزه            در
  يات دنيوي و ماهيت و سرانجام آن و احكـام آن اسـت،            خود دارد مانند آنچه كه ناظر به ح       

 آنچـه حـق     آنها نيز حق هستند و چون فلسفه سياسي مانند فلسفه در شأن وصفي خـود بـا                
در اين صورت آنچه را وحـي االهـي         . آيد است، سروكار دارد و به تأمل عقلي از آنها بر مي          

ن بـه كمـال آن، حامـل آن         اش به حيات دنيوي و مديريت و هدايت آن تـا رسـيد             در توجه 
هـاي   طور اجمال بخشي از آمـوزه       شود و چون به    است، همان فلسفه سياسي اسالم تلقي مي      

 به سمت و سوي خاصـي       آندنيوي و حيات جمعي و مديريت و هدايت         وحياني به حيات    
امـري غيرمنطقـي    ) شده از متن وحـي      گرفته(ناظر است، امكان داشتن فلسفه سياسي اسالم        

  .رسد و ذاتاً مانعي براي آن وجود ندارد نظر نمي به

   دومگفتار
 هـر   ض شـده،  اين گفتار پايه استداللي اثبات فلسفه سياسي اسالم جامعيت ديـن فـر        در

بار جامعيت بـه معنـاي        دو وجه يك    در اين .  شده است  هيچند دو وجه استداللي براي آن ارا      
بـار بـه معنـاي        ها و بايد و نبايدها است و يك         شمول دين اسالم بر مجموع هست و نيست       

  .هاي چهارگانه انسان است  حوزهيها  به رابطهدهي ختوانايي دين اسالم بر پاس

  فه سياسي اسالم دين و فلسجامعيت
شــود و معرفتــي را   منبــع معرفــت شــناخته مــيگــاهي ايــن مقــال ديــن اســالم در جادر
هاي عالم هستي و انسان و زندگي مـادي           و پديده  كند كه در آن حقايق اشيا      دهي مي  صورت

 انسان   تعليمات جدي درباره جهان،     شوند و به تعبيري اسالم هم آورندة       و معنوي معرفي مي   
 خاص، آورنـدة طـرز      يها و تفكرها     اصول و مبادي استدالل    دنست و هم با آور    و اجتماع ا  

چنانكـه ايـن   ). 424 ـ  425، 16: 1369 ،يمطهـر (تفكر و نحـوه انديـشيدن خـاص اسـت     
جامعيت از حيث وجود هماهنگي ميان حوزه عمل و نظـر و سـاحت دنيـوي و اخـروي و                    
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 چنـين   اسـتگاه و خ ) 3: 1377 ،ياسـعد (مادي و معنا در اسالم و قـرآن كـريم وجـود دارد              
ها و بايد و      معارفي وحي االهي است و در عين حال به علت شمول دين بر هست و نيست               

 دين بـه     وحياني، معارف قطعي و تعييني هستند،     ها و به علت اينكه معارف        نبايدها و ارزش  
سـت كـه تمـام     اسالمي، اسالم نام ديـن خدا     شهدر اندي . آيد تعليم آنها به پيروانش نيز بر مي      

اند بدين معنا كه صورت جامع و كامل ديـن خـدا بـه وسـيلة                  براي آن مبعوث شده    مبرانپيا
). 225،  2: همـان (يافت   ان   به مردم ابالغ شد و نبوت پاي       خاتم پيامبران حضرت محمد   

دهد و افزون بـر آن        مي هچنين ديني طرحي براي نجات، رهايي، كمال و سعادت بيشتر اراي          
را براي تهـذيب نفـس و تنظـيم     ) بايد و نبايدها   (ها  فسري تكلي  ها و يك   زشيك سلسله ار  

اص ها و بايد و نبايدهايي كه بر نـوعي نگـرش خـ             ارزش). 226،  2: همان(آورد    زندگي مي 
 خاصـي را در     يها  اين نوع ابتنا، مفهوم   . شناسانه از هستي و جهان و جامعه و انسان مبتني است            هستي

آورد و در رسـيدن بـه چنـين          مي...  امت و      عدالت، احسان، نيكي، واليت،    حوزه حيات اجتماعي مثل   
  .آورد هاي تكليفي را جهت اتصاف نفس به آنها به ارمغان مي هايي بايسته ارزش
هاي علمي خود را در درون چارچوب نظري و مفهومي            آنجا كه هر دانشي بايد گزاره      از

صورت رشته علمـي و دانـشي          نيز به  فلسفه سياسي ) 136 و   123: 1383 ،في(صورت دهد   
دهـي   تواند صـورت    دين اسالم مي   يها  تأمالت فلسفي و عقلي خود را در چارچوب مفهوم        

دانـد    را تبديل باور سياسي به معرفت سياسي مـي         اسيطور كه اشتراوس فلسفه سي     كند و آن  
 معرفـت    عـدالت بـه     آنها را از باور سياسي ديني از ماننـد حكومـت،          ) 35: 1385 ،رضواني(

حال به حكم اينكه هر نوع زندگي و نظم سياسـي بـه               در عين . پذير تبديل كند   سياسي اثبات 
 است و به حكم اينكـه       ندگيحكم عقل و ضرورت عقلي نيازمند قواعد و مقررات تنظيم ز          

يافتن به كماالت نفساني و نوع         دست  در هر فلسفه سياسي و از جمله فلسفه سياسي اسالم،         
شناسـانه    شناسـانه و جهـان      ها بر نوع و ماهيت رويكـرد هـستي          و ارزش  ها  فيو ماهيت تكل  

 بـر   مبتني يها  فها و تكلي    ارزش  شناسانه فلسفه سياسي اسالم،     هاي هستي    است، بنيان  مبتني
دهـد هـر     آنها را مقبول و وجود آنها را واجب كرده و به كليت آنها يك ضرورت عقلي مي                

  . تابع مقتضيات زمان و مكان هستنداي از احكام چند در جزئيات، دسته
هاي    كه انسان يك رشته احكام و مقررات ثابت و پابرجا كه به اقتضاي نيازمندي              طور  همان«

 همچنين به يـك رشـته مقـررات           الزم دارد،   شود،  وضع مي  ينواخت و   ثابت طبيعت و يك   
گونـه    ون ايـن  قابل تغيير و تبديل نيازمند است و هرگز اجتمـاع از اجتماعـات انـساني بـد                
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  ).41: تا ي ب،ييطباطبا(»  را به خود نخواهد گرفتامقررات حالت ثبات و بق
 بـا شـأن وصـفي خـود بـه             فلسفه سياسي كه دو شأن وصفي و تجـويزي دارد،          بنابراين

 و رياست آنكه دين اسالم براي حيات و         امبري مانند پ  هاي  ورزي و برهاني كردن مفهوم     تعقل
داخته و با شأن تجويزي و وضعي خود و تجـويز كليـت احكـام و                 پر  زندگي دنيوي آورده،  

: 1364 ،يفـاراب  (گذارد ي جزئيات آنها را به علم فقه وا م         ،تكاليف آورده شده از سوي وحي     
  ).40: 1373 ،ي؛ طوس114  ـ 113

   دين و فلسفه سياسي اسالمتوانمندي
اسـي متوقـف بـر    هاي اساسي فلـسفه سي      توانمندي دين در پاسخگويي به پرسش      ادعاي

طـوري    ديني است بـه هاي هاي تفسيري و هرمنوتيكي در رجوع به متن        فرض سري پيش  يك
در ايـن  . كنـد  كاركرد آن نيـز فـرق مـي    ها درباره نقش دين فرق كند،    فرض كه اگر اين پيش   

چنانكه كاركرد آن بـه     . هاي ديني شامل حيات دنيوي و اخروي است        موضوع، قلمرو آموزه  
هاي ناظر به امور فـردي باشـد و در            سري توصيه   جامعه ناظر است اما اگر دين فقط يك       امور فردي و    
  .توان در آن از فلسفه سياسي سخن گفت  نگاه تبعي داشته باشد، ديگر نمينظر به جامعه

شود و براي آن توانمندي      عنوان منبع معرفتي نظر افكنده مي      انداز به دين به     اين چشم  در
هاي چهارگانـه انـسان بـا      انسان در حوزه   هاي  دهي و تنظيم رابطه     اي پاسخ بالقوه و بالفعل بر   

شود هر چند مقام بحـث   ود، انسان با خدا و انسان با جهان قائل مي نوع خ    انسان با هم    خود،
شود و مقـام      در مقام اثبات فلسفه سياسي اسالم مطرح مي          و قابليت بالفعل آن،    نمندياز توا 

فرض و در مقام ثبوت اوالً ديـن نقـش وصـفي دربـاره               ر اين پيش  د. اينجا مقام ثبوت است   
 سياسي، اقتصادي و حقوقي دارد و ثانياً به تبع آن،           يها   اجتماعي و از جمله رابطه     هاي  رابطه

 چهارگانه خود در هاي اي هم دارد يعني دين به همه اموري كه انسان در ارتباط           نقش توصيه 
امـا در نگـاه     ). 109: 1378 ،يجعفـر (گو است      پاسخ  دارد،» ايدچنانكه ب «و  » چنانكه هست «دو قلمرو   

  ).208: 1379 راد، يوسفي( آن كاركرد اجتماعي قائل شد توان براي سكوالر از دين ديگر نمي
مورد توجه قـرار گرفتـه و داراي فطريـات و ابعـاد     » خود انساني «شناسي ديني     انسان در

شود و خودي كـه اگـر در مـسير            زمين مي  گوناگون از جمله شأنيت جانشيني خدا بر روي       
چنانكه در اين نـوع     ). 300: 1379 ،نصري(يابد   توحيد قرار گيرد به سعادت ابدي دست مي       

شناسي هم رابطه خاصي براي رابطه انسان بـا خـدا و جهـان ترسـيم شـده و هـم در                       انسان
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رسـاندن    يـت شـود و در فعل      موجودي مسؤول و متعهد دانسته مي       نوعان خود،   نسبتش با هم  
  .يابي به سعادت نيازمند به همكاري و همياري است استعدادهاي كمالي خود و دست

هاي  هاي اساسي خود درباره نيازهاي انسان در حوزه         فلسفه سياسي با طرح پرسش     حال
صـورت    ها بـه    و اين پاسخ   كند  پاسخ دريافت مي    گوناگون ارتباطي انسان از متن دينِ اسالم،      

  .شوند م تلقي ميفلسفه سياسي اسال

   سومگفتار
 يهـا   يكي از راه الزام   .  گفتار مشتمل بر امكان فلسفه سياسي اسالم با سه وجه است           اين

 چارچوب گاهي كه فلسفه سياسي با دين در جاييها فلسفه سياسي و دوم و سوم از راه رابطه
 بخـشي از    نـده كن  ني تـام  گـاه سازد و با وحـي در جاي       دهنده به علم و فلسفه برقرار مي        تغذيه

  . مربوط استخودنيازهاي معرفتي 

   آنيها  و الزامياسي سفلسفه
 نوع نظم سياسي كه بتواند حاكم بر يك جامعه سياسي باشد و آن را به سوي هـدفي             هر

خاص رهبري كند، نيازمند آن است كه چنين نظمي در چارچوب معرفتي خاص و دستگاه               
صـورت    ها، بـه     مفهوم در اين دستگاه برخي   طوري كه    مفهومي خاص تعريف داشته باشد به     

  .شوند  فرعي تلقي مييها  مفهومصورت به ي كليدي و اساسي، و برخيها مفهوم
ورزيدن و تعقل كردن از آن نوع نظم سياسي اسـت              سوي ديگر فلسفه سياسي، فلسفه     از

و كنـد     آن را مطلوب خود تلقي مـي        كه جامعه سياسي با دستگاه مفهومي و اعتقادي خاص،        
در آرزوي رسيدن به آن است و به عبارتي فلسفه سياسي با پرسش از چيستي امور، در پـي                   

 براي تـشخيص درسـتي يـا نادرسـتي ايـن امـور اسـت              ييتكاها و مباني قابل ا     تعيين مالك 
تا آنچه را درسـت اسـت در زنـدگي سياسـي تجـويز كنـد در ايـن               ) 60: 1380،يمنوچهر(

 يك منبع معرفتي و     گاههاي بحث گذشت، در جاي     رضف صورت دين اسالم چنانكه در پيش     
دين اجتماعي، حامل نظم خاصي از زندگي دنيوي به عنوان سعادت دنيوي بـوده و فلـسفه                 

تواند آن را مورد تعقل فلسفي خود قرار داده و چيستي آن را تحليل و تبيين كنـد و نيـز                      مي
ماهيـت و غايـت نظـم سياسـي و          هاي اخالقي و تكليفي آن را در ارتباط مستقيم بـا             بايسته
چنانكـه  . صورت فلسفه سياسي اسـالم مطـرح شـود     به آن قرار دهد تا حاصل آن به   دنرسي
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كننده نظم سياسـي    ترسيم گيرد،  زماني كه در يونان مورد عالقه يونانيان قرار مي      لسفههمين ف 
يان بدان و جهان تفسير شده خاصي است كه يونان    » Cosmos «شود كه برگرفته از      خاصي مي 

  .باور داشتند و به نام فلسفه سياسي يوناني تلقي شد

   فلسفه سياسي با دينارتباط
واننـد يـك فهـم فلـسفي از ماهيـت واقعيـت غـايي ماننـد                 ت  و فلسفه سياسي مي    فلسفه

بـه عبـارتي فلـسفه      .  دهد هيالوجود در فلسفه و سعادت حقيقي در فلسفه سياسي ارا           واجب
در ايـن صـورت     ). همان(هاي موجود     نه واقعيت  كوشد ي م سياسي در ساختن حقايق غايي    

نكـه در فلـسفه     شـود چنا    مطلوب مطرح مي   الصورت موضوعي براي كم     چنين امري هم به   
چنين ويژگي را دارد و هم خود نظام ارزشي را در پي دارد تا راه » موضوع آزادي «ليبراليسم  

  ).54 ـ 55: 1383 د،يويد(ها بياموزد   به آن كمال مطلوب به انساندنيو رسم زندگي را جهت رس
انجامـد كـه فلـسفه        اين نوع نسبت ميان فلسفه سياسـي و ديـن بـه ايـن امـر مـي                  نتيجه

 نظمـي مطلـوب و      دهنده  هي بينشي صحيح از آنچه واقع است و فلسفه سياسي ارا          دهنده  هيراا
  .شود  نظام ارزشي جهت تعيين راه و رسم زندگي ميدهنده هآور و اراي سعادت

و تمـام   » آنچه بايـسته اسـت    «و  » آنچه هست «عنوان دين جامع و شامل        نيز كه به   سالما
تواند موضوع تأمـل فلـسفه     مي ،)63 ـ  64، 2: 1369 ،مطهري(جوانب نيازهاي انسان است 

است، واقع شـود تـا از سـعادت و نظـم            » بايسته«هاي سياسي و از آنچه      »هست«سياسي از   
 مطلوبي صورت گيـرد     هي ارمغان آورده، تفسير عقلي و توج      هبمطلوبي كه اسالم براي انسان      

 بـه آن  دنهاي رسـي  و همگان پذيراي آن شوند و هم اصول اساسي نوع اين نظم مطلوب و راه و رسم  
  .را در دستگاه فلسفي از سويي و در مجموعه حقوق و رسوم از سوي ديگر ترسيم كند

   در ياري فلسفه سياسيوحي
حـال   اگرچه يكي از منابع معرفتي شناخته شده است اما در عين           ديني، عقل    يها   متن در

و نـاتواني     حقيقت و ماهيت اشيا     بردن به     محدوديت در ميزان و توانايي معرفت كامل از پي        
در پاسخ كامل به پرسش از چيستي و چرايي اشيا از جملـه چيـستي و چرايـي سياسـت و                     

  .هايي سياسي دارد پديده
أثر از مباني اعتقادي و ديني خود به چنين ناتواني اذعـان دارنـد               اسالمي نيز مت   لسوفانيف
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 نظـر   در بحث علم كـالم العلـوم  احصاء در يفاراب). 152 و 148 ـ  147 و 118، 2: تا يي، بيطباطبا(
 حقيقـت   متكلمان را از عجز خِرَد و عقل انساني در درك اسرار االهي در نظرات شرايع و رسيدن به                 

  ).115: ، همانفارابي(گذرد  ون اظهارنظر درباره ديدگاه آنها از كنار آن ميكند و بد آنها ذكر مي
 اسالمي در تعيين توانايي و عدم توانايي عقل، بـاور دارد            لسوفاني دواني از ف   الدين جالل

توانـد اجمـالي     كه عقل انساني ناتوان از درك علل و تفاصيل احكام شرعي است و فقط مي              
  ).79: تا ي ب،دواني(رك كند از كليت و ضرورت آنها را د

هـا را     هر حال عقل توانايي طرح پرسش از چرايي اشيا و پاسخ آنها را دارد و چرايي                به
هاي سياسي و غيرسياسي و پرسـش از      در پرسش از ضرورت و عدم ضرورت اشيا و پديده         

  ذاتي اشيا، و امور سياسي و غيرسياسي و بـه عبـارتي در پرسـش از                هاي  ضروريات و لوازم  
. كنـد  علل اربعه اشيا، امور سياسي و غيرسياسي، غايات، جايگاه و خاستگاه آنهـا طـرح مـي           

و اصول  ) ي اوليه معرفت نظر   يمباد (محسن مهدي ابعاد درك عقل را در سه حوزه اصول اوليه نظري           
  ).12: تا ي ب،يمهد. (داند يو فنون در صناعات اوليه م) اتها و اخالقي ارزش(اوليه عملي 

 منبع معرفت غير بشري آنچه را كـه عقـل توانـايي درك    گاهي ديگر وحي در جا    سوي از
 به معرفي و بيان چيستي و ماهيـت امـور از جملـه پديـده سياسـت، سـعادت،                     آن را ندارد،  

به ميزان توانايي درك    ) غيرمعصوم(آيد و بشر عادي      هاي سياسي برمي   عدالت و ديگر پديده   
  .آيد ب و دريافت اين نوع معرفت برمي به كسها، هاز وحي از راه فهم آي

هـاي   اش، با تأمل عقلي كه از سياست و پديده          فلسفه سياسي در كنار شأن تجويزي      حال
رسد و در رسيدن بـه حقيقـت و          هاي سياسي مي   هاي پديده  سياسي دارد، به پاسخ به چرايي     

ورد تا در كنـار     آ به وحي رو مي    ...   سعادت، سياست و    عدالت،: ماهيت حقيقي اموري مانند   
ضرورت عدالت و چرايي نياز بـه آن        :  كه امور سياسي مانند    تير ضرور طرح پرسش عقل د   

و  ...  و ضرورت سياست و چرايي نياز بـه آن، ضـرورت سـعادت و چرايـي نيـاز بـه آن و                     
ها دارد، به ماهيات آنها نيز از راه وحي و فهم از آن برسـد در                  پاسخي كه خود به آن پرسش     

هـاي    در فهـم سياسـت و پديـده        رچـه فتي اگ فلسفه سياسي به عنوان رشته معر     اين صورت   
گيرد، اما در پي بردن بـه حقيقـت          سياسي، در پاسخ به پرسش چرايي آنها از عقل كمك مي          

آنها فقط بايد از وحي ياري بطلبد و بدين شكل با معنايي كه از اسالم شـد و بـا توجـه بـه                        
رمنطقي و با مانعي    ان فلسفه سياسي اسالم، سخني غي     تنها سخن از امك     نقش معرفتي وحي نه   

  .شود  بلكه فلسفه سياسي اسالم يك امر ضرور تلقي ميستيرو ن روبه
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  گيري نتيجه
هـست و   « منبع معرفتي و شـامل بـر مجموعـه           گاهي بر آن بود كه دين اسالم در جا        ادعا
هـاي وحيـاني آن      مـوزه ها قابليت آن را دارد كه تبيـين عقلـي از آ           »بايد و نبايد  «ها و   »نيست

به نام  » فلسفه سياسي اسالمي  « جدا از    ييها   در دستگاهي از معاني و مفهوم      صورت گرفته و  
گونـه   عرضه شـود و هـيچ   دو ـ    هر چند با وجود اشتراكاتي ميان آنـ » فلسفه سياسي اسالم«

  .مانع معرفتي و منطق بر سر راه آن وجود نداشته باشد
ا اشتمال بر دو وجه اسـتداللي       دليل نخست ب  . گانه به اثبات رسيد     ادعا از راه ادله سه     اين

ورزي از زنـدگي و نظـم سياسـي و         گونـه نيـست كـه فلـسفه         آن، روشن شـد كـه اوالً ايـن        
شوند بـه سـرزمين يـا فرهنگـي            كه مورد پرسش فلسفي واقع مي      هايي  ورزي از مفهوم   تعقل

لسفه سياسي برخالف كـالم كـه در         باشد ثانياً فلسفه و ف     تهخاصي مثل يونان اختصاص داش    
هـا اسـت اعـم از        آيد، در مقام اثبات حقانيت امور، وقـايع و پديـده           مقام دفاع از امري برمي    

اينكه اين امور در مذهبي خاص مطرح شوند يـا خـارج از آن و اثبـات حقانيـت وحـي در                 
  .اسالم اثبات فلسفه سياسي اسالم است

فه سياسي اسالم از دو راه جامعيت دين به معنـاي            دليل دوم پايه استداللي اثبات فلس      در
ها و به معناي توانايي دين      »بايد و نبايد  «ها و   »هست و نيست  «شمول دين اسالم بر مجموع      

 چهارگانه انسان در رابطه خود با خدا، طبيعت، خود          يها  دهي و تنظيم رابطه     اسالم در پاسخ  
علمـي و دانـشي كـه نيازمنـد بـه            رشـته    گـاه ي و فلسفه سياسي در جا     هستندو همنوع خود    
 تأمالت فلسفي و عقلي خود را در چارچوب   است كه در آن تغذيه شود،يچارچوبي معرفت 

 اساسـي را كـه      هـاي   تواند پرسش  دهي كند و نيز مي     تواند صورت   دين اسالم مي   يها  مفهوم
ني در  هـاي وحيـا     اوليـه اسـالم و آمـوزه       يهـا   تن از مـ    رو اسـت،    انسان همواره با آنها روبـه     

  . انسان دريافت كندياه هاي چهارگانه رابطه حوزه
 كـه   يهـا   صورت دانش بشري و از راه رابطه         فلسفه سياسي به   يها   سوم از راه الزام    دليل

دهنده به علم و فلـسفه و بـا وحـي              چارچوب تغذيه  گاهيفلسفه سياسي با دين اسالم در جا      
شناخت حقايق و چيستي امـور سياسـي   عنوان اينكه بخشي از نيازهاي معرفتي بشر را در          به

  . اثبات فلسفه سياسي اسالم را نتيجه داد كند،  ميتأمين سعادت  عدالت،: مانند
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