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  چكيده
گذاري شده است از اين رو ارائه دانش سياسي در تمدن  دن جديد بر مبناي فلسفه پايهتم

شناساندن دانش سياسي عقلي . باشد فلسفي ضرورتي غيرقابل انكار مي - اسالمي به زبان عقلي
اي از سوي ديگر را در  رشته تمدن اسالمي امكان مطالعات تطبيقي از يك سو و مطالعات بين

است و با رويكرد » اسنادي«روش به كار رفته در اين مقاله، . كند فراهم ميالمللي  سطح بين
نوشته حاضر نحوه فهم و درك مسلمانان را . پردازد تفسيري به شناساندن دانش سياسي مي

هاي اين پروژه  از داده. دهد از اين دانش و فرآيند توليد آن را در تمدن اسالمي نشان مي
نگاري دانش سياسي و فلسفه دانش سياسي در  ي سياسي، تاريخپرداز توان براي نظريه مي

  .تمدن اسالمي استفاده كرد
  

  .سنت، تمدن اسالمي، دانش سياسي :كليدي هايواژه
  
  
  

   

                                                      
اي است كه به همين نام در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي انجام شده  اين مقاله بخشي از پروژه .1
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  طرح مسئله. 1
شود؟  ها سيراب مي ماهيت دانش عقلي در بستر تمدن اسالمي چيست و از كدامين بنيان

اي از فلسفه است كه  دهنده گونه ساز، ارائهتمدن جديد غرب به عنوان يك فضاي دانش 
هاي عقلي در باب موضوعات ديني به سوي  لزوماً نبايد ديني باشد؛ از اين رو استدالل

شود كه وجود تناقض ميان آراي فلسفي يك  اين امر باعث مي. شود االهيات سوق داده مي
آن است كه تمدن  اما مدعي اين نوشته. فيلسوف و عقايد ديني او امري متداول باشد

اسالمي ارائه دهنده الگويي از دانش عقلي است كه در بستر دين اسالم شكل گرفته است به 
توضيح . بيند آن تبايني نمي  اي كه ميان محتواي عقالني آن با خاستگاه ديني سازنده گونه

ساز،  دانش ارائه اسالم به مثابه فضاي: پذيرد مرحله انجام مي  اين مدعا در اين نوشته طي سه
هاي سازنده دانش عقلي  ساز و تبيين بنيان هاي ساختاري اسالم به مثابه فضاي دانش ويژگي
  .در اسالم

  ساز در تمدن اسالميدين فضاي دانش. 2
 )171: 1379نصر، (، دهندرخ مي» فضا«نويسد كه علوم سنتي در يك سيد حسين نصر مي

گذارد؛ در واقع نام اين علوم را علوم سنتي مينامد و از اين رو مي 1»سنت«او اين فضا را 
سياسي اسالمي كه  هاياين دانشبنابر. خيزندكه از اين فضا برميعلوم سنتي علومي هستند 

هايي هستند كه نصر تمايل دارد  هاست بخشي از آن دانشجا درباره آنروي سخن در اين
هاي سياسي و به تبع دانش(سنتي  اما سنت، اين فضاي سازنده علوم. آنها را علوم سنتي بنامد

قايق يا اصولي است كه ح«اش به معناي چيست؟ سنت از نظر نصر در معناي فني) اسالمي
... تالهي بوده و بر بشر و در واقع بر كلِ قلمرو كيهاني وحي و الهام شده اس داراي منشأ

و از  )58: 1388ر، نص(» هاي گوناگونثيرات اين اصول در حوزهبه اضافه تماميِ نتايج و تأ
هاي اي از دانشهاي سياسي اسالمي بعنوان شاخهاين دانشبنابر. ش سياسيجمله، قلمروي دان

گيرند كه با امر مقدس ت ميمي هستند كه از اصول و حقايقي نشأسنتي از نظر نصر علو
با ارتباط سنت دانش سياسي در تمدن اسالمي حاصل اين بدان معناست كه . يابندارتباط مي
سنت «گويد كه باشد؛ اما اين ارتباط چگونه است؟ نصر در توضيح اين ارتباط ميدين مي

 و طبعاً) ملكوت(تواند شامل اصولي باشد كه آدمي را مطيعِ آسمان اش ميدر معناي كلي
آن اصولي ) شا در معناي اساسي(تواند حال آنكه از منظرِ ديگري دين مي. سازددين مي

در اين حال، . سازدخويش مي مبدأت نازل شده و آدمي را مطيع ريشه و باشد كه از ملكو
به اين بيان سنت از . »شود تر، تأثيرات اين اصول محسوب ميدر معناي محدود »سنت«
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ثيرات اصول ديني گرداند و از سوي ديگر خود حاصل تأسويي آدمي را مطيع دين مي
كند و دين نيز خود به گسترش مي پس فضاي سنتي امكاني براي تحقق دين فراهم. است

رساند و به اين ترتيب سنت و دين رابطه تفكيك ناپذيري با يكديگر اين فضا ياري مي
به ذهني كه «ساز هم حقيقت است و هم حضور كه سنت به مثابه فضاي دانش. دارند

هم  سنت )58: 1388نصر، (. »گيرد، توجه داردشناساست و شيئي كه مورد شناسايي قرار مي
سنت اين ويژگي را دارد  اصوالً ؛گيردپرداز سياسي و هم نظريه سياسي را در برمينظريه

شود؛ تعبير مي» فضا«كه از آن به  گيرد و به اين معناستكه تمامي چيزها را در برمي
  .سلمان و نظريه سياست اسالمي استپرداز سياسي مفضايي كه پرورنده نظريه

زندگي (خاصي از واقعيت  مند در قلمروتي دانشي نظاملم سنسياست به مثابه يك ع
  اما با اصول مابعدالطبيعه مرتبط ،است كه هر چند مابعدالطبيعه محض نيست) سياسي

از رهگذر «هاي سنتي دانش سياسي اسالمي مانند ديگر دانش ،به عبارت ديگر. باشدمي
رضا  )168: 1379نصر، ( .»اندبطبه اصول مابعدالطبيعي مرت... شناختيهاي مختلف جهانشاكله

باطن سنت در همه جا و همه وقت يكي «كند كه گرچه كيد ميداوري اردكاني نيز تأ
  نيست، ولي به طور كلي اين باطن نوري است كه از پشت سر مردمان پيش روي آنان

 ديني، امر قدسيپيداست كه باطن سنت . كندتابد و راهي را كه بايد بگشايند، روشن ميمي
از اين روست كه دانش سياست در تمدن اسالمي  )175: 1387داوري، ( .»و تعلق به آن است

ها را از آن نصر اين دانش. روندهايي مقدس به شمار ميمانند ديگر علوم سنتي، دانش
او در توضيح . هستند» معرفتي به نظام ظاهر و مخلوق«نامد كه مي» علوم مقدس«جهت 

عالم مظهر اصل الهي است و هيچ قلمروي از «ز منظر سنتي گويد كه ااين مطلب مي
حضور در قلمرو حق و تعلق به آنچه . از آن اصل جدا شده باشد واقعيت نيست كه كامالً

آكنده  قدس و از عطر مقدسور شدن در اقيانوس امر مكه واقعي است، به معناي غوطه
 ؛نامقدس به شمار رود ست كه كامالًني بنابراين هيچ قلمروي )169: 1387داوري، (. »شدن است

و به قول (ها سكوالر شدن با علوم جديد، علومي كه ويژگي آناز اين رو نصر در مقايسه 
البته او متذكر . نامد مي) سكوالرغير(اشد، اين علوم را علوم مقدس بمي) زدايينصر تقدس

  مثال بيان برايو ي دقيق كلمه مقدس نيستند اهاي سنتي به معنشود كه تمامي دانشمي
از اين  ؛توان تك تك صفحات آثار بيروني را دانش مقدس به شمار آوردكند كه نميمي

شود شوند نيز نظريات يا مشاهداتي يافت ميهايي كه از فضاي سنت مشوب ميرو در تمدن
 هاي برخاستةباشند؛ اما معتقد است در كنه دانش زي آن ميانساني به معناي امرو كه صرفاً

  سوي امر مقدس وجوداز فضاي سنت و از جمله دانش سياست، همواره گرايش به 
  :گويدهاي جديد ميهاي سنتي و دانشدر يك مقايسه ميان دانش داوري. داشته است



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

84

تفاوت اصلي ميان علوم سنتي و علوم جديد در اين واقعيت نهفته است كه در 
اي و امر مقدس كانوني حاشيهعلوم سنتي امر نامقدس و امر صرفاً انساني هميشه 

علوم سنتي [...] كانوني شده است نامقدسكه در علم جديد امر هستند، درحالي
اند و علم جديد جوهري نامقدس دارد و  در جوهر، مقدس و در عرض، نامقدس

تنها به صورت عرضي به صفت مقدس عالم هستي وقوف دارد، و حتي در اين 
علم جديد . مر مقدس را به عنوان امر مقدس بپذيردتواند اموارد شاذ و نادر، نمي

از اين خصلت انسان جديد به منزله مخلوقي كه حس امر مقدس را از دست 
   )170: 1387داوري، (. بردداده است، كامالً سهم مي

امر «اين بدان معناست كه گرچه دانش سياسي اسالمي همانند علم سياست جديد به 
به يك  ،اما برخالف علم سياست جديد ،پردازدالعه خود ميبه عنوان موضوع مط» سياسي

اصول و معيارهاي سياسي  ، بلكه در آن منشأفضاي مادي و در خود فرو بسته محدود نيست
علم . زندگي اجتماعي و به طور كلي مرجعيت سياسي به مرجعيت معنوي متصل است

انش سياست در تمدن در حالي كه د ،ستد محصول فضايي نامقدس و دنياگراسياست جدي
علوم «اين سيـاست اسالمي و به طور كلي بنابر. باشدايي مقدس و معنوي مياسالم ثمره فض

داوري، (؛ »دهند كه در دار دنيا با مراحل فراتر واقعيت مرتبط استرخ مي »فضايي«سنتي در 
ده و چه واما اين فضا چگونه فضايي است؟ اين فضا از چه ساختاري برخوردار ب )170: 1387

رابطه عناصر آن با يكديگر چگونه است؟ و اينكه سازوكار  شود؟عناصري را شامل مي
ها هايي است كه در گفتار حاضر بدان ها پرسشتوليد دانش سياسي در اين فضا چيست؟ اين

ها آن است كه در مرحله نخست منابع سازنده دانش هدف از اين پرسش. شودپرداخته مي
مي شناخته شود و سپس تحليلي از دانش سياسي بر اساس منابع سازنده سياسي در تمدن اسال

سي در تمدن اسالمي هاي سياآن ارايه گردد؛ تحليلي كه در نهايت به شناخت سرشت دانش
  .كندكمك مي

  هاي دينويژگي. 3
هايي دارد؟ پيش از پاسخ به اين پرسش بايد گفت سنت اسالمي چيست و چه ويژگي

. زي به تعريف آن ندارنداند كه نياتي چنان در جهان سنت مستغرقهاي سنكه انسان
  مانند كه از مادرشان درباره ذات آبها در يك تمثيل، به بچه ماهياني ميوضعيت آن

مادر در پاسخ . ده استاند و براي آنها توصيف نشپرسند؛ چيزي كه هرگز آن را نديدهمي
اي فرزندانش ل خواهد شد كه ذات آب را بردهد كه بسيار خوشحاها پاسخ ميبه پرسش آن

: 1388نصر، ( .ها به جايي بروند كه چيزي جز آب در آنجا باشدتوصيف كند به شرط آنكه آن
سنت چنان به صورت فراگير كليت زندگي انسان  ،طور كه در اين تمثيل آمدههمان )57
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ابعادي از آن  توان بهميها پنهان است و تنها زماني را فرا گرفته است كه از ديده آن سنتي
در واقع با خروج از وضعيت سنت است كه نه تنها . پي برد كه از وضعيت سنتي خارج شد
با . كندبلكه نياز به تعريف آن ضرورت پيدا مي ،آيدامكان توصيف از سنت فراهم مي

توان در پاسخ به چيستي سنت اسالمي گفت كه سنت اسالمي ريشه توجه به اين نكته مي
اسالم دارد؛ اسالم سرچشمه سنت اسالمي و نقطه شروعي براي بيان حقايق و اصولي  در

  است كه از طريق وحي اعالم شده است؛ توحيد روح پيام اسالم و مركز وحي اسالمي
و حقايق و اصولي كه داراي سرشت وحياني و  انتقال عقيده توحيد )20: 1359نصر، (. باشدمي

اي در تماميت زندگي  دايش سنتي است كه حضور زندهجب پيالهي هستند مو نهايتاً
دهنده معارف، اعمال، فنون، قوانين، ساختارها و ديگر عناصر مسلمانان دارد؛ سنت انتقال 

به اين ترتيب، سنت . دهدو ريشه تمام وجود مسلماني را تشكيل مي )57: 1388نصر، (است 
الهي، در سراسر يك دوره از  ئيناي حقيقتي است كه ضمن داشتن منشااسالمي شامل مع

در قرآن كريم سنت و . تاريخ انساني از طريق انتقال يا احياي پيام وحياني تداوم يافته است
اما قرآن براي اشاره به واژه سنت از كلمه  ،هاي آن مورد توجه قرار گرفته است ويژگي

ترين  را مناسب »دين«توان گفت كه قرآن كلمه  بنابراين مي. استفاده كرده است» الدين«
  )62: 1388نصر، (. داند معادل براي واژه سنت مي

شود؛ دين در عرف قرآن كريم عبارت از سنتي اجتماعي است كه در جامعه عملي مي
مين صالح اصي در زندگي دنيوي است كه ضمن تأروش خ )189- 190: 10، ج 1417طباطبايي، (

است كه موجب  سنت زندگي )130: 2همان، ج(باشد؛ دنيا با كمال اخروي نيز موافق مي
و طريق اجتماعي است كه خداوند مردم را به  )178: 16همان، ج ( شود؛سعادت آدمي مي
گي از مبدائي كه به مثابه فضاي زند) سنت(ين ا )122:  4همان، ج (. داردپذيرش آن وامي

دن آدمي به و در راستاي رسان )113: الف1397طباطبايي، (گيرد ت ميكمال محض است نشأ
در واقع دين انسان را به سوي وجود كامل فنا ناپذير . كندكمال محض سوگيري مي

گيرد كه در پرتوي يري صورت مينمايد و اين امر به وسيله قوانين تخلف ناپذهدايت مي
اما بايد دانست  )69- 70: ب1398طباطبايي، (. گردد ها هدايت عمومي به سمت كمال ميسر ميآن

شود كه بايد به صورت فراگير در پرتو نظام معرفتي و تربيتي خاصي محقق مي كه اين امر
تجليات تاريخي پسيني . اي از تاريخ حاضر باشددر تمامي ابعاد فردي و اجتماعي در گستره

از اين . شودچنين حضور فراگيرِ دين، سازنده آن چيزي است كه تمدن اسالمي خوانده مي
يابد و شالوده چنين به نتايج عملي نيز گرايش ميرفت بلكه همكه دين نه تنها به معروست 

 .گرددمرجعيت روحاني، اخالق، قانون، ساختار جامعه، معيارهاي سياسي، هنر و علم مي
  )70: 1388نصر، (
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مطابق آنچه در شكل باال نشان داده شده است، دانش سياسي محصول عناصر وحياني و 
اي ورت همه جانبهصيك كالم، سنتي است كه آن را به تجربه تاريخي عناصر مزبور، و در

  .فراگرفته است
عقايد، خُلقيات و  بندي كالسيك به سه بخشِ ز ديرباز وحي اسالمي در يك تقسيما

چنان شايع و رايج است كه  گانه آنپذيرش عمومي اين سه. شده است احكام تقسيم مي
 )46: 1389برزگر، (. گانه تبويب نموداختار سهخود را بر مبناي اين س الكافيحتي كليني كتاب 
ند مال احمد نراقي، عالمه بندي مزبور را در آثار معاصراني مان توان تقسيمبه همين ترتيب مي

نظران برجسته مسلمان  و بسياري ديگر از صاحب ي، امام خميني، محمد باقر صدرطباطباي
له كلي عقايد، اخالق و احكام در واقع، اصول وحياني اسالمي كه تحت سه مقو. يافت

ها صورت تحقق به گيرند به همراه تجليات تاريخي اين اصول كه طي قرنشرعي قرار مي
كنند؛ ساختاري كه سازنده دانش دين اسالم را فراهم مي/ اند ساختار سنتخود گرفته

باط آن با ابراهيم برزگر ابعاد سه گانه وحي اسالمي و ارت. باشد سياسي در تمدن اسالمي مي
  )48: 1389برزگر، ( .دانش سياسي را در يك جدول به صورت زير خالصه كرده است

گانه معرفت آدمي گانه وحي اسالمي را با ابعاد سهجدول فوق از سويي انطباق وجوه سه
دهد دهد و از سوي ديگر اين جدول نشان مييعني ابعاد شناختي، عاطفي و كنشي نشان مي

هاي گانه هستي انسان يعني فهم عقالني، گرايشوحي اسالمي با سه گانهكه ساختار سه
گانه به ترتيب به عقل، قلب و چنين اين سههم. رفتارهاي ظاهري تناسب داردعاطفي و 

ان گيرد و به اين ترتيب در همساني با محورهاي اساسي رواعضا و جوارح آدمي تعلق مي
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ياسي س اصول وحياني سنت اسالمي با دانشچنين ارتباط در اين جدول هم. باشدآدمي مي
  .اسالمي نشان داده شده است

  اش تنها بخشي از ساختار سنت اسالمي را تشكيلجدول باال بر رغم تمام سودمندي
هاي قرآن كريم و حديث شامل آموزه - دهد؛ يعني تنها بر اصول وحياني سنت اسالميمي

اما بخش ديگر ساختار سنت اسالمي  ،تمتمركز شده اس) ع(و معصوم) ص(و رفتار پيامبر
تجربه تحقق وحي  ر واقع دومين بخش سنت اسالمي راد. دهدرا مورد بررسي قرار نمي

اين بخش از . دهداسالمي طي قرون متمادي از آغاز پيدايش جامعه اسالمي تشكيل مي
شود كه ها و رفتارهاي مسلمانان نمايان مياي از برداشتسنت اسالمي به صورت مجموعه

باشد كه مي) ع(و امامان معصوم) ص(هاي وحياني، سخنان و اعمال پيامبربرخاسته از آموزه
بدين ترتيب دانش سياسي در فضايي شكل . گرددشامل قلمروهايي از دانش سياسي نيز مي

و تجربه اجراي آن ) ع(هاي وحي، سخن و رفتار معصومگيرد كه خود از تداول آموزهمي
هاي گانه اخير است كه دانشدر واقع براساس منابع سه. وجود آمده استبه در جامعه بشري

ين فصل مورد بررسي گيري آن در بخش آتي ا يابد كه نحوه شكل سياسي اسالمي تحقق مي
  .گيردقرار مي
شناختي دين در ساخت دانش و معرفتشناختي شناختي، انسانبنيادهاي هستي. ت

  سياسي در تمدن اسالمي
در ديدگاه اسالمي مفهوم علم ذيل مفهوم هستي و مقدم «نويسد كه علم الهدي ميجميله 

در حالي كه در  ؛هاي انساني داردتر از آگاهي بر مفهوم انسان است و قلمرويي بسيار وسيع
 )178: 1386الهدي،  علم(. »هاي جديد موضوع معرفت نسبت به موضوع انسان تأخير داردفلسفه

او . نسان اختصاص ندارد و موجودات ديگر نيز از آن برخوردار هستندبنابراين دانش به ا
اسراء، (آورد؛ با اشاره به آيات قرآني ميبراي مدعاي خود داليل قرآني، شهودي و عقلي 

چنين داند؛ هم ميستايش عالمانه موجودات را نافي انحصار دانش به انسان ، )1حشر، آيه/ 44آيه
كه اينشمارد و سرانجام كننده مضمون آيه فوق ميرا تأييددات باطني عارفان مشهور مشاه

معنا به شمار  دانش با هستي در فلسفه صدرايي را متضمن اين 1مدلول آموزه اصل مساوقت
الهدي،  علم( .باشدبلكه عين آن مي ،آورد كه سراسر هستي نه تنها فضاي بروز دانش استمي

به معناي يگانگي ساختار دانش با ساختار  اتحاد دانش و هستي در اين فلسفه )179: 1386
تار فضاي سازنده اين بدان معناست كه ساخ. هستي و جريان احكام هستي بر دانش است

 .باشدهمان ساختار عمومي هستي مي -  سنت تعبير شده است/ كه در اينجا از آن به دين - دانش
                                                      

بنابر اصل مساوقت، هستي با دانش، . دو مفهوم و معناي متفاوت استمساوقت به معناي اتحاد و يگانگي خارجي . 1
  .باشندگرچه هستي مفهومي مغاير با مفهوم دانش دارد، اما در جهان خارج هستي با دانش متحد و يگانه مي
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ردار است و به اي در سلسله مراتب هستي برخوهر انساني از جايگاه وجودي ويژه
آدميان بر حسب . ني از هستي را داردمقتضاي جايگاه او در اين سلسله مراتب بهره معي

شناختي خاصي قرار شان از مبدأ وجود در موقعيت هستيجايگاهشان در هرم هستي و فاصله
به (گيرند و به دليل همساني ساختار دانش و هستي جايگاهشان در درون سنت اسالمي مي

از سوي ديگر . گردد ها تعيين ميشناختي آنبر اساس وضعيت هستي) زسافضاي دانشمثابه 
دانش دسترسي شود كه آنها به ميزان خاصي از شناختي آدميان موجب مي موقعيت هستي

شناختي بتواند به اگر آدمي در موقعيتي قرار بگيرد كه از لحاظ هستي بنابراين. پيدا كنند
تواند از ا كند، ضمن افزايش موقعيت وجودي خويش ميذات هستي تقرب بيشتري پيد
بدين بيان آدمي به اندازه موقعيت وجودي خود به مراتبي . دانش معتبرتري برخوردار گردد

بر اساس اين ديدگاه معتبرترين دانش از برترين مرتبه هستي . يابنداز دانش حق دست مي
گردد سي آدمي از مبدأ هستي دورتر ميشنااي كه موقعيت هستيآيد و به اندازهدست مي هب

  .شودز دانش حقيقي نيز كاسته ميبهره او ا
در  ، بلكهشناختي آدمي نه تنها در دسترسي آدمي به دانش تأثير داردموقعيت هستي

رايي حضور شناسي صددانش كه در معرفت. تعيين ميزان اعتبار دانش او نيز مؤثر است
 ارتباط نزديكي با حضور )285: 6، ج1419شيرازي، ( تكننده اس صورت چيزها براي ادراك

ذهني وجود  )507: 3، ج 1419شيرازي، (و وصول  )285: 3، ج1419شيرازي، ( ظهور ،)46: 1367حائري، (
تر باشد يا هر هر چه مرتبه وجود آدمي با ذات هستي نزديك بنابراين. در ذهن آدمي دارد

در كسب دانش معتبرتر به آدمي كمك  آنچه كه موجب نزديكي به مبدأ هستي گردد
بدأ هستي مساوق دانش است و است كه در سلسله مراتب هستي مشايان ذكر . كندمي
تري از كند و در موقعيت نزديكاين هر نفسي كه به مراتب باالتر وجود صعود ميبنابر

بيان آدمي به به اين . بردتري از دانش را ميگيرد بهره باالتر و ناب سرآغاز هستي قرار مي
از اين روست كه اعتبار كند؛ هايي از دانش را دريافت ميميزان مرتبه هستي خود مرتبه

  .كندتبه وجود او بستگي پيدا ميدانش انساني به مر
شناسي صدرايي دانش امري برخاسته از حركت جوهري نفس است كه در معرفت

در اين . »دهدفعال رخ مي ذيل مداخالت مراتب برين هستي يعني عالم عقول يا عقل«
تر وجود به حركت در آمده و در مواجهه با ديدگاه نفس آدمي ذيل دخالت مراتب عالي

آورد و به تدريج جهاني جهان خارج تصويري مشابه با اشياي خارجي را در خود پديد مي
فس آدمي به اين بيان ن. سازدمشابه جهان خارج از ذهن و حاكي از آن را در خود مي

بلكه نقاش آن است كه در ذيل تجلي مراتب عالي وجود ناسنده منفعل جهان نيست، ش
توانايي نفس  )181- 182: 1386الهدي،  علم(. آوردهاي موجودات خارجي را در خود پديد مينقش
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تواند بلكه با دخالت مراتب عالي هستي، مي ،هاي ذهني محدود نيستبراي آفرينش صورت
تواند با تجزيه و چنين مينفس هم. ذهني ديگري را ترسيم كند هايدر غيبت اشيا صورت

هايي در هاي بديع ديگري دست يازد و صورتهاي پيشين به ابداع صورتتركيب صورت
اين مرتبه از فعاليت نفس را كه . اندجهان خارج پديد آورد كه پيش از اين وجود نداشته

به اين . تر از مرتبه ادراك عقلي استپايينعالم خيال نامند برتر از عالم اداراكات حسي و 
گونه كه هستي داراي مراتبي يابد و همانبيان دانش ساختاري همانند ساختار هستي مي

: 1385بكّار، /  501- 502: 3، ج 1419شيرازي، (باشد  گانه عالم مادي، عالم نفساني و عالم روحاني مي سه
احساس، عالم تخيل عالم : اي استري سه مرتبهدانش آدمي نيز مانند هستي داراي ساختا )32

  )1392كيخا، (. و عالم تعقّل
ي يگانه شدن دانش با وجود اگانه هستي و معرفت از سوي ديگر به معنتالزم مراتب سه

اين . شودنفس آدمي به همراه فرآيند ادراك دچار تغييرات تدريجي مي. دانشمند است
دهد؛ اك عقلي و به واسطه اتحاد با عقل فعال روي ميتغييرات از مرتبه ادراك حسي به ادر

نفس با هدايت عقل فعال از حالت قوه . باشدعقل فعالي كه علت غايي اين تغييرات مي
تواند در نهايت به ادراك تمام كند و ميعقالني به سوي فعليت عقالني حركت مي

ا عقل فعال معقوالت بيشتري در اين فرآيند نفس به اندازه اتحاد و اتصاف ب. معقوالت برسد
ورت عقلي او تشديد دهد صكند و به هر ميزاني كه اين فرآيند را ادامه مي را ادراك مي

  ل بر تمام موجودات جهانرسد و مشتمكه در نهايت به فعليت محض ميشود تا اينمي
  .گرددمي

خالق  نمايكند موجودي كامل و آيينه تمامسنت آن را معرفي مي/ انساني كه دين
توان از اين رو مي كي از جهان هستي از سوي ديگر است؛هستي از يك سو و نمونه كوچ

بر . باشدجهان را انعكاس انساني در نظر گرفت كه خود انعكاسي از تمام اوصاف الهي مي
بلكه حقيقتي آرماني و شامل تمام  ،اساس اين بينش انسان تنها يك فرد انساني نيست

اش به ما معرفي انساني كه دين در تماميت وجودي بنابراين. تي استهاي عالَم هسگيويژ
شود؛ او مطلق انساني است كه حقيقت مثاليِ هستي، كند تنها انساني نيست كه ديده ميمي

  انتقال دهنده وحي به جهان، الگوي كامل زندگي مادي و معنوي و اعطا كننده معرفت
. يابدشود كه تنها در پيامبران و اوليا تحقق ميميباشد و از اين رو انسان كامل خوانده مي

  )139- 140: 1385بكّار، (
انساني كه بتواند تمامي مراتب هستي را در وجود خود جمع كند انسان كامل ناميده 

خيزد كه حقيقت يگانه است و احاطه او بر تمامي مراتب هستي از اين امر برمي. شودمي
  في است كه مراتب فراتر آن بر مراتب فروتر احاطهحقيقت يگانه، داراي مراتب مختل
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اين علم مراتب ، دانش مساوق هستي است و بنابرطور كه پيش از اين گفته شدهمان. دارد
بنابراين علم انسان كامل ناشي از سير تمام . فراتر هستي بر علم به مراتب فروتر اشراف دارد
  ديگر، انسان كامل از برتريبه عبارت . مراتب هستي به وسيله انسان كامل است

هاي ديگر باشد و اين برتري موجب برتري دانش او بر دانششناختي برخوردار ميهستي
از آنجا كه معيار اعتبار هر دانشي بستگي به مرتبه وجودي آن دانش و حامل آن . باشدمي
 ،ديگران دارد هايبنابراين دانش انسان كامل نه تنها از اعتبار بيشتري نسبت به دانش ،دارد

  .رودها به شمار ميبلكه دانش او معيار و مبناي تمامي دانش
از اين ديدگاه، سخن . باشدانسان كامل همان عقل كلي است و دانش او دانش معيار مي 

هاي ديگر حجيت خود را در گردد كه دانشانسان كامل به منزله منبع دانش تلقي مي
پيوندند و نقل خود مرحله است كه نقل و عقل بهم مي در اين. كنندارتباط با آن كسب مي

  شناسي عقالني برخوردار رود كه از پشتوانه معرفتبه عنوان دانش معتبري به شمار مي
باشد كه از عمق مراتب برتر هستي نازل شده بيانگر دانشي مي» نقل« به اين بيان،. شودمي

موثقي براي تمامي ابعاد زندگي فردي و تواند به عنوان منبع معرفتي است و از اين رو مي
به طور طبيعي دانش سياسي نيز از اين روند بيرون . اجتماعي آدمي در نظر گرفته شود

شناختي هاي انبيا و اوليا كه در مرتبه هستينخواهد بود و سياست بشري با ارجاع به آموزه
از  ر اختيار ما قرار دهد؛به واقعيت دتري  سياسي نزديك تواند دانشبرتري قرار دارند مي

سرچشمه خردورزي سنت اسالمي و ) ع(اين روست كه قرآن كريم و سخنان معصوم
هاي آن معيار ارزيابي دانش سياسي بشري به و آموزه )72: 1385بكّار، ( باشددانش سياسي مي

پيشين بدان اشاره  طور كه در قسمت همانآيند؛ دانشي كه به لحاظ ساختاري ـ شمار مي
  .گرددفقه سياسي و اخالق مدني ميشامل سه بخش فلسفه سياسي،  د ـش

توان گفت كه در ديدگاه فلسفه اسالمي جهان تكوين با جهان با بياني كه گذشت مي
گيرند كه خداوند متعال است و هر دو جهان با تدوين از يك منشأ واحد سرچشمه مي

تواند احكام ا نظر به جهان تكوين ميكه انسان كامل ب باشند به طورييكديگر متناسب مي
زيرا او با سير در مراتب موجودات عالمي مضاهي عالم عيني  ،جهان تدوين را استنباط كند

تواند به آنچه كه در لوح محفوظ مسطور است آگاهي بيابد و در پرتوي اين شود و ميمي
رتيب منشأ هر نوع به اين ت. آگاهي به تأسيس اجتماع و تدبير زندگي اجتماعي بپردازد

دانش و از جمله دانش سياسي عقل فعال است و در پرتوي مدد رساني عقل فعال به عقل 
  .يابدياسي در عقل آدمي فعليت ميآدمي است كه دانش تدبير زندگي س

بر اساس آموزه تطابق جهان هستي با جهان تقنين، تدبير زندگي سياسي و منشأ حق 
االمين دارد، ملكي كه عين  ه نسبتي با ملك وحي و روحي است كحاكميت سياسي با انسان
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چنين انساني پس از اتصال به . باشداي در مراتب روحانيان ميعقل فعال بوده و داراي مرتبه
نوردد و تا آنجا ارتقا  عقل فعال و اطالع بر مرتبه او همچنان سلسله مراتب هستي را در مي

شود كه به چه نحو از جانب جا بر او معلوم مييابد كه به خداي متعال برسد و در آنمي
بدين بيان . وسيله آن به تدبير زندگي سياسي بپردازده رسد؛ وحيي كه بخداوند بدو وحي مي

باشد كه به دو ر جهان هستي و جهان تقنين ميدر واقع اين خداي متعال است كه مدب
تي با تدبير زندگي سياسي به عبارت ديگر، ميان تدبير جهان هس. پذيردصورت انجام مي

جزاي نظام اين تناسب برخاسته از تناسب ميان اجزاي جهان هستي با ا. تناسبي برقرار است
بايد ميان است كه ارتباط و نظم موجود ميان اجزاي جهان هستي ميسياسي است و بدان معن

از حاكميت  ايحاكميت سياسي نمونه بنابراين. سياسي نيز برقرار گردداجزا و عناصر نظام 
  .كندگردد و به آن شباهت پيدا ميالهي تلقي مي

 ،جهت نخست. مشابهت حاكميت سياسي به حاكميت الهي از دو جهت است
 ،به عبارت ديگر. الگوبرداري از نظام ارتباط و نظم موجود ميان اجزا و عناصر هستي است

ر، ع و تكثّد تنوهمان طور كه در نظام هستي تمامي اجزا و عناصر هستي در عين وجو
به  ،دنبال نيل به هدف واحدي هستنده يابند كه بهمگي حكم موجوديت واحدي را مي

همان صورت حاكميت سياسي نيز بايد در ميان اعضاي جامعه انساني، آن گونه از نظام 
اجتماعي و فرهنگي را ايجاد كند كه به اتحاد افراد و طبقات و شئون اجتماعي براي نيل به 

دومين جهت مشابهت حاكميت سياسي به حاكميت الهي مربوط . نساني منتهي شودكمال ا
طور كه خداي متعال اين همانبنابر. شان است به مشابهت اين دو از جهت علت بقاي

به همان صورت حاكميت سياسي نيز با تأسي به خداوند  ،باشدنگاهدارنده نظام هستي مي
ي اقدام كند كه نه تنها موجب ثبات نظام هايترتيب سياستبه متعال الزم است كه 
از اين روست كه حاكميت  ، بلكه به تداوم آن نيز كمك كند؛اجتماعي و سياسي باشد

سياسي بايد نظام خير و عدل را در نظام اجتماعي و سياسي برقرار كند و با الگوگيري از 
مي اين وجهه نظر اسالاز . نظام تدبير الهي سعادت دنيوي و اخروي شهروندان را فراهم آورد

ي در جهان هستي آگاهي كه حاكميت سياسي به نحوه تدبير الهشود مگر آنامر حاصل نمي
شود و ميان تدبير سياسي و تعاليم وحياني ارتباط مستقيمي برقرار مي داشته باشد؛ از اين رو

شناخت كامل مراتب نظام هستي و  سي و اعمال حاكميت سياسي در گروكسب مقام سيا
حاكميتي كه مبتني بر چنين شناختي از  .باشد انسان براي حاكمان سياسي مياز جمله هستي 

  .اسي باشد همان سياست راستين استهستي، آدمي و زندگي سي
انسان . مربوط به پيدايش دانش سياسي نزد انسان كامل است ،تاكنون بيان شد آنچه

تنها به وسيله پيامبران و اهل راز كه حقيقتش ] است[فطرت آغازين و مطلق انسان «كامل 
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دانش انسان كامل دانشي برخاسته از مرتبه وجودي و درك  )139 :1380نصر، ( »يابدتحقق مي
  م فراترانسان كامل در سير وجودي خود از اين مرتبه باز ه. حضوري عالم هستي است

به اين ترتيب او از . شود يابد كه به خداي متعال منتهي مي جا ادامه ميرود و سير او تا بدانمي
به ياري وحي به تدبير زندگي اجتماعي و سياسي  گردد و نحوه نزول مراتب وحي آگاه مي

 ،آموزد؟ به عبارت ديگراما انسان كامل چگونه حقايق سياسي را به ديگران مي. پردازد مي
راه كسب دانش سياسي براي مردمان عادي كدام است؟در فلسفه اسالمي دو راه عمده براي 

فضايل مدني به طريق  تعليم ،نخست: كسب دانش درباره فضايل مدني مطرح شده است
 .و اقناع فضايل مدني به وسيله نقلاز طريق تأديب  ،برهان در افراد داراي استعداد و دوم

رو عقل و  از اين گردد؛ و دومين راه به فقه سياسي ختم مينخستين شيوه به فلسفه سياسي 
ار و بلكه مددك ،گيرندساز اسالمي در تعارض با يكديگر قرار نمي نقل در فضاي دانش
عقل به اندازه مرتبه وجودي خود و بدون واسطه  در اين نگرش،. آيند مكمل هم به شمار مي

يابد و نقل چيزي جز به ضرورت و برخي ابعاد كلي حقايق و فضايل مدني دسترسي مي
در (هاي سياسي به اين بيان تفصيل آموزه. گر تفصيلي آن حقايق و فضايل نيستحكايت

يا بدون واسطه از وحي الهي ) ساز در تمدن اسالمي ضاي دانشدرون دين به مثابه ف
دست ه يا به مدد مهارتي ب) پيامبر /در صورت وجود انسان كامل(سرچشمه گرفته است 

در شيوه ). پيامبر /در صورت فقدان انسان كامل(كه از وحي استفاده كرده است  آيدمي
شوند كه در زمان انسان كامل يهايي از دانش سياسي ساخته و پرداخته ماخير، آموزه

  .اندورد پرسش قرار نگرفتهضرورت نداشته، م

 شناختي دين در ساخت دانش سياسي در تمدن اسالميبنيادهاي روش. 4
شناسي روش يكي از نتايج ايده مساوقت هستي با دانش آنست كه روش توليد دانش و

به عبارت ديگر، جايگاه . و سلسله مراتب آن داشته باشد آن نيز پيوند نزديكي با هستي
كننده ميزان دانش او و  او از آن به طور مستقيم تعيينآدمي در سلسله مراتب هستي و سهم 

  :نويسدصدرالدين شيرازي مي .منابع دسترسي و روش دسترسي به دانش است
ي از بدان براي انسان درجات و مقامات مختلف و متفاوتي است كه بعض

آنها حسي و مربوط به عالم محسوسات است و برخي خيالي و در صحنه خيال 
است و بعضي ديگر فكري و تعقلي و مربوط به عالم فكر و انديشه و ادراكات 
عقلي است؛ و بعضي ديگر شهودي و مربوط به عالم شهود و عيان است و اين 

بق ترتيب و نظام درجات و مراتب نامبرده در ازاء و قبال عوالمي است كه ط
دانيم بعضي از اين عوالم فوق عالم طور كه مي عالم وجود قرار گرفته و همان

  )466: 1375شيرازي، (. ديگري و برتر از اوست



 

  

93 

  سياست متعاليه
  سال اول 
  سومشماره  
  92 زمستان 

  دانش سياسي عقلي
  :در تمدن اسالمي

  هاها و بنيانهويت
  )98تا  81(

  دهد و بياناين فقره ارتباط نزديك ميان مراتب هستي و منابع شناخت را نشان مي
شود مرتبه وجودي آدمي عالمي از عوالم هستي به روي او گشوده ميكند كه بر حسب مي

بديهي است كه هر يك از اين ادراكات بر اساس . آيددست ميه و ادراكي نسبت به آن ب
اينكه نكته مهم . گيردجه قرار ميگيرد و مورد توروش خاص مربوط به خود شكل مي

ي سلسله مراتبي دارد و همانند آن از ادراكات بشري نيز مانند اصل نظامات هستي ساختار
  از اين رو ادراكات حسي و شود؛آغاز و به مراتب عالي ختم ميترين مراتب پايين
گيرد و شناختي قرار مي شناختي و روشترين جايگاه معرفتشناسي حسي در پايينروش

  .گيرندشناسي تخيلي، عقلي و شهودي قرار ميپس از آن ادراكات و روش

شناسي علوم گرايي تشكيكي در روشتوان از وحدتمي ،چه كه گفته شدآن بر اساس
ن ساختار شناختي برخاسته از ايده سه سطحي بودگرايي تشكيكي روشوحدت. سخن گفت

ه شناسيِ ارائشناسي و معرفتشناسي، انسان بر اساس هستي. باشد هستي، انسان و معرفت مي
گانه طبيعي، توان در يكي از سطوح سهجهان را ميهاي شده در جهان اسالم، تمامي پديده

هاي اي از پديدههبه تبع اين امر وجود آدمي نيز به عنوان پديد. مثالي و مجرد جاي داد
به اين بيان نوعي . شودبندي ميهستي در سه سطح بدن طبيعي، بدن مثالي و روح طبقه

وجودي آدمي قابل مشاهده است؛ شناختي ميان ساختار جهان هستي با ساختار توازي هستي
شناسانه بلكه ساختار سه سطحي هستي ،شوداما اين همسانيِ ساختاري به همين جا ختم نمي

توان از ساختار سه سطحي اي كه ميبه گونه ،شودشناسي نيز كشيده ميبه قلمرو معرفت
الي و معرفت آدمي سخن به ميان آورد و فرآيند معرفت آدمي را در سه سطح حسي، خي

  شناختي، گانه هستي اي از سطوح سهتوان به زنجيرهميبه اين ترتيب . عقلي جاي داد
ساز جهان اسالم اشاره كرد كه به وسيله  ختي و معرفت شناختي در فضاي دانششناانسان

ه بر سه قلمرو عالو ،به عبارت ديگر. گرددشناختي تكميل ميگانه روشساختار سه
ساز تمدن اسالمي، در قلمرو شناسي از نظر نظام دانش سي و معرفتشنا شناسي، انسان هستي
  .گرايي تشكيكي سخن گفتتوان از وحدتشناسي نيز مي روش



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

94

گرايي و گرايي، عقلشناختي تجربه گرايي تشكيكي روشبراساس ايده وحدت
اي ههاي جهان اعم از پديدهتفسيرگرايي سه سطح به هم مرتبط براي مطالعه انواع پديده

شناختي در درجه نخست عدم پذيرش  از لوازم اين نوع نگرش روش. طبيعي و انساني هستند
ايده اصالت براي يكي از منابع معرفتي مانند اصالت حس، اصالت عقل و هر نوع اصالت 

  حسين نصر شناسي است كه سيدبه دليل همين عدم اصالت در روش. ديگري است
عت، ابن سينا به هر راهي كه براي رسيدن آدمي به هنگام بحث در علم طبي« :نويسدمي

هاي مقدس گرفته تا مشاهده و تجربه، اعتماد معرفت باز است، از استدالل و تفسير كتاب
كه (شناختي گرايي تشكيكي روش دومين الزمه نگرش وحدت )33: 1385نصر، (. »كرده است

هاي تفهمي  اربرد توأمان روشتجويز ك )آيداز ايده عدم اصالت منابع معرفتي به دست مي
نقل قول باال از سيد حسين نصر درباره . باشدو تجربي در علوم طبيعي و علوم اجتماعي مي

. دهدشناسي علوم طبيعيِ مورد استفاده ابن سينا تنها يك نمونه از اين امر را نشان ميروش
هاي تجربي منحصر هشاستفاده همزمان از منابع عقلي و تجربي و منابع مذهبي تنها به پژو

  نگاريتاريخ ي انساني نيز رواج دارد؛ براي مثال در قلمروهابلكه در دانش ،شودنمي
 ،دهدنگاري مسعودي توضيح ميراد درباره مكتب تاريخطور كه مرتضي يوسفيهمان
 .گرفته استهاي روايي، تركيبي و تحليلي صورت مينگاري مسلمانان بر اساس روشتاريخ
محمد شريف بيان  طور كه ميانايام با اسالم همان هاي تاريخي و نقل وقايعروايت ارتباط

گردد كه خبر و نقل آن در تمدن اسالمي خاستگاهي ديني به اين امر باز مي ،كرده است
 .است) ص(دارد و برگرفته از شوق مسلمانان در گردآوري تمامي اخبار زندگي پيامبر

نگار مجموعه روايات و اخبار و  ايي منبع اخذ اطالعات تاريخوش رودر ر )310: 1367شريف، (
نگار در روش تركيبي تاريخ. شده استحوادث تاريخي بوده است كه براي مورخ نقل مي

از راه مقايسه و ارزيابي و تركيب روايات مختلف يك واقعه تاريخي را به صورت يك 
به جستجو و بررسي علل و نتايج  كرده است و سرانجام در روش تحليلي اوروايت بيان مي

با «جايگاه مسعودي در اين ميان آن بوده كه  راداز نظر يوسفي. پرداخته است حوادث مي
وارد ساختن عنصر استدالل عقالني به قلمرو مباحث تاريخي و ابتناي اخبار و وقايع اقوام 

راد،  يوسفي(. »كندث جدا ميتاريخ بر مشاهده عيني، كار خود را به طور قطعي از كار محد
سيري و هاي تفبدين ترتيب مسعودي نيز همانند ابن سينا به كاربرد توأمان روش )291: 1387

  .تجربي اهتمام ورزيده است

  گيري نتيجه. 5
دين دربرگيرنده . آيندهاي سياسي در تمدن اسالمي در فضاي دين به وجود ميدانش

بر كل جهان هستي و از جمله بشر وحي حقايق و اصولي است كه از جانب مبدأ آفرينش 



 

  

95 

  سياست متعاليه
  سال اول 
  سومشماره  
  92 زمستان 

  دانش سياسي عقلي
  :در تمدن اسالمي

  هاها و بنيانهويت
  )98تا  81(

بديهي است كه حقايق و اصول مزبور تأثيرات و نتايج خاصي بر زندگي سياسي . شده است
  هاي سياسي در تمدن اسالمي با امر مقدس ارتباطبه اين بيان، دانش. گذاردآدمي مي

يزيكي مانند اما با اصول متاف ،ها گرچه مابعدالطبيعه محض نيستنديابند؛ اين دانشمي
  .باشندشناسي مرتبط مي شناسي و معرفت شناسي، انسان  هستي

هاي سياسي در تمدن اسالمي به دليل معرفتي كه به نظام آفرينش دارند جهان را دانش
از آن اصل جدا  از واقعيت سياسي در آن كامالً دانند كه هيچ قلمروياصل الهي ميآيينه 
جا صفت در اين. رونديي مقدس به شمار ميها دانشهاي سياسي از اين رو دانش نيست؛

جدد غربي قرار در طرح ت» زدايي افسون«كند كه مقابل مفهوم مقدس به معنايي اشاره مي
هاي سياسي برخاسته از فضاي تمدني اسالم همواره گرايش در كنه دانش بنابراين. گيردمي

و هم دانش سياسي را سياست به سوي امر مقدس وجود دارد؛ امر مقدسي كه هم دانشمند 
  .گيردفرا مي

فضاي دين آن چنان سراسر زواياي تمدن اسالمي را فراگرفته است كه كليت زندگي 
دهد و چنان با زندگي سياسي او عجين شده است كه سياسي انسان مسلمان را پوشش مي

جامعه دين كه همان سنت اجتماعي است كه در . حضور و نفوذ آن از ديده او پنهان است
دهد كه ضمن تأمين صالح ه ميابد روش خاصي در زندگي سياسي ارائياسالمي تحقق مي

باشد؛ دين اين كار را از طريق نظام معرفتي و تربيتي دنيوي با كمال اخروي نيز موافق مي
اين . يابددهد كه به صورت حضور فراگير در زندگي سياسي تجلي ميخاصي انجام مي

  كنند كه شامل اعتقادات، اخالقيات و مقرراتخشي را ايجاد ميعناصر ساختاري سه ب
دانش  بنابراين. ه سنت سياسي اسالم استگردد؛ تجليات پسيني چنين ساختاري سازندمي

  .باشدربه تاريخي عناصر مزبور ميسياسي محصول عناصر وحياني و تج
شناختي،  هستيپيدايش عناصر دانشي، اخالقي و حقوقي در ارتباط با حقايق و اصول 

بر . دهده ميگيرد كه سنت اسالمي ارائصورت مي شناختي خاصي شناختي و معرفت انسان
مند و سلسله مراتبي برخوردار هستي از ساختاري نظام شناسي سنت اسالمي اساس هستي

. شودشود و به عالم مثال و عالم عقل ختم مياست؛ سلسله مراتبي كه از عالم ماده آغاز مي
يز موجودي در ميان موجودات نظام آفرينش بهره و جايگاهي در نظام سلسله مراتبي آدمي ن

تواند در طيفي قرار بگيرد كه از بدن مادي تا بدن مثالي و وجود او مي. كندهستي پيدا مي
هاي سنت اسالمي تناظري ميان اين مراتب وجود بر اساس آموزه. شودروح را شامل مي
اي كه در هر مرتبه از هستي خود نظام هستي وجود دارد به گونهگانه آدمي با مراتب سه

به اين ترتيب انسان در مرتبه . تواند حقايق و اصول مرتبه متناظر هستي را درك نمايدمي
ش با حقايق مثالي و در مرتبه ا نخست وجود خود با حقايق مادي، در مرتبه دوم وجودي
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كند و متناسب با هر يك از اين مراحل ار ميسوم وجودي خود با حقايق عقلي ارتباط برقر
ها را بيابد؛ انساني كه در ها و ذات آناسي، سرشت اين پديدههاي سيتواند به ترتيب پديده مي

  كه به مرحله عالم مثاليابد و آنامور سياسي ارتباط مي گيرد با ظاهرعالم ماده قرار مي
يابد و سرانجام انساني كه به مرتبه يها را نيز در وجود خود مرسد سرشت اين پديدهمي

  .ور سياسي را در خود حاضر ببيندتواند حقايق امرسد ميعقلي وجود خود مي
هستي و وجود گانه گانه و متناظر با ساختارهاي سهقواي معرفتي آدمي نيز ساختاري سه

مراتبي  تواند بر اساس جايگاه وجودي خود در نظام سلسلهآدمي مي بنابراين. آدمي دارد
كه محصول قواي (حسي  معرفت. هستي از معرفتي حسي، نقلي و شهودي برخوردار شود

هاي تجربي و تاريخ در قلمرو سياست  به تجربيات، عادات و دانش) استجسماني آدمي 
هاي  ها و نشانهكه محصول آشنايي آدمي با دال(كه معرفت تخيلي درحالي ؛شوندمنتهي مي

ها، قواعد اخالقي، قواعد حقوقي و اي از سنته صورت مجموعهب) حقايق سياسي هستند
كه (گردند و سرانجام معرفت عقلي هاي اخالق سياسي و فقه سياسي نمايان ميدانش

 صورت واقعيات و دانشبه) محصول حضور و شهود ذات حقايق به وسيله نفس آدمي است
شناسي نت اسالمي از معرفته سبر اساس تفسيري ك. دهد فلسفه سياسي خود را نشان مي

اي از مراحل معرفت آدمي هستند دهد هر يك از قواي حس و خيال و عقل مرحلهه ميارائ
بديهي است كه در اين نظام . يك به تنهايي اصالتي نسبت به دو معرفت ديگر ندارندو هيچ

معرفتي معرفت عقلي شامل دو نوع معرفت ديگر و معرفت تخيلي دربرگيرنده معرفت 
  .باشدحسي نيز مي

توان با توجه به تناظر ساختاري نظام آفرينش، هستي آدمي و نظام معرفتي او مي
اي از آن هاي سياسي ترسيم كرد كه هر مرحلهگانه براي روش مطالعه دانشساختاري سه

در اين نظام . باشدشناسي مي شناسي و معرفت شناسي، انسانگانه هستيمتناظر با مراحل سه
ناختي نخستين مرحله روش مطالعه زندگي سياسي شامل روش مشاهده و تجربه شروش
ها با كمك منابع روايي و گردد كه به وسيله روش تفسير اين پديدههاي سياسي ميپديده

اما  ،شناسي اول پيدايش مطالعات تجربي استگردد؛ اگر نتيجه روشقرآن كريم تكميل مي
سومين مرحله . باشدات فقه سياسي و اخالق سياسي ميشناسي اخير ظهور مطالع نتيجه روش
شناسي روش مطالعه تعقلي و شهودي است كه در ضمن آن حقايق  گانه روشاز مراحل سه
هاي سياسي براي انسان نشسته در عالم مجرد به وسيله عقل يا قلب حاضر و و ذات پديده
گردد و از اين رو اندكي مي هاي خاص واين مرحله از دانش از آن انسان. شودنمايان مي

گفته شد  با توجه به آنچه. يابدچنداني نمي هاي عادي كاربرددر قلمرو دانش سياسي انسان
  .است» وحدت نظام دانشي«توان گفت كه سنت اسالمي معتقد به مي
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