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 چكيده

عنوان عامي براي انواع معرفت سياسي است كه در  "دانش سياسي اسالمي"
تمدن اسالمي توليد شده و در آثار مختلف انعكاس يافته است. امروزه فهم و 

 ي  هانديشمندان جامع بازتوليد اين ميراث ارزشمند از طريق تحليل اجزاي آن براي
بر منابع معتبر، اجزاي        اسالمي ضروري است. اين مقاله با روش تبييني و با تكيه

كوشد تا هدف، موضوع و روش      كند و مي     دانش سياسي اسالمي را تحليل مي
امع تعريفي ج       مثابه اجزاي اين دانش واكاوي نموده و به       دانش سياسي اسالمي را به

از ماهيت دانش سياسي اسالمي دست يابد. بررسي موارد مزبور مبين آن است كه 
سعادت انسان، هدف نهايي دانش سياسي اسالمي بوده است و موضوع آن را امر 

چنين، دانش سياسي اسالمي در تحليل مسائل        دهد. هم     سياسي متعالي تشكيل مي
 برده است.     ي، نقلي و تجربي بهره ميهاي مختلف شهودي، عقل     خود از روش
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 طرح مسأله 
 ي  هجايگاه مهمي در بررسي مسائل سياسي جوامع و ارائ "دانش سياسي"
 رهبران و شهروندان دارد. با پيروزي انقالب اسالميهاي ارزشي به      بينش

 بيش از "دانش سياسي اسالمي"و حاكميت نظام جمهوري اسالمي، توليد 
 گذشته اهميت يافته و با هدايت رهبران جمهوري اسالمي اقداماتي صورت گرفته

 است.
گسترش مؤسسات آموزش عالي، نياز به متون تخصصي و فقدان منابع معتبر 

 منابع دانش سياسي غربي شده است. اين در حالي ي  هموجب رواج ترجمفارسي، 
تمدن  ي  ههاي اسالمي ماهيتي سياسي دارند و گنجين     آموزه ي  هاست كه عمد

اسالمي، حاوي ميراث غني متون دانش سياسي است؛ گنجينه و ميراث ارزشمندي 
(رضواني، جلب كرده است خود      كه توجه بسياري از انديشمندان سياسي غربي را به

1392 :133-160(. 
رو، فهم ميراث سياسي اسالمي و بازتوليد آن بر اساس اقتضائات سياسي      از اين

يابي به اهداف نظام اسالمي ضروري است. هرچند آثار      معاصر در جهت دست
قه سياسي و ف ي  ههاي دانش سياسي اسالمي، مانند فلسف     گرايش ي  همتعددي دربار

سياسي نگارش شده، اما تبيين جامعي از ماهيت دانش سياسي اسالمي بر اساس 
 تحليل اجزاي آن ارائه نگرديده است.

منظور حل مسائل        دانشي است كه در تمدن اسالمي به "دانش سياسي اسالمي"
تعاليم حكماي هاي ديني و      چون آموزه       گيري از منابع متعالي هم     نظام سياسي با بهره

متأله، استنباط و تدوين شده است. بنابراين قيد اسالمي اشاره به مباني دانش، 
هايي      مذهب انديشمندان، محل ظهور و منبع و روش استنباط آن دارد. گرايش

 ي  هسياسي، فقه سياسي، كالم سياسي و نظري ي  هچون: عرفان سياسي، فلسف       هم
نواع دانش سياسي اسالمي هستند كه در تمدن اسالمي توليد ترين ا     سياسي از مهم

اند. دانش سياسي اسالمي هويتي متفاوت از دانش سياسي غربي دارد و اجزاي      شده
رغم برخي تشابهات ظاهري، مجزاي از اجزاي دانش سياسي غربي است. با      آن، به

هاي اسالمي      بر آموزه       وشد با تكيهك     حاضر مي ي  هها، مقال     تفاوت ي  هتوجه به گستر
و تتبع در ميراث تمدن اسالمي، ماهيت دانش سياسي اسالمي را با تبيين اجزاي 

 تحليل كند. "روش"و  "موضوع"، "هدف":      ي  هگان     سه
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 . هدف دانش سياسي اسالمي1
هدف دانش، يكي از اجزاي مهم علوم است كه مطلوبيت دانش را معين 

تري داشته        ميزان برخورداري از اهداف عالي، مطلوبيت بيش       كند. هر دانشي به     مي
كند. اما هدف دانش واحد نيست، بلكه داراي مراتب و        ميو تعلم آن اولويت پيدا 

سطوح مختلفي است. فالسفه، هر معلولي را داراي چهار علت: فاعلي، غائي، 
هدف فاعل از فعل خويش اشاره دارد.    به "علت غائي"دانند.      صوري و مادي مي

شوند. غايت نهايي، مطلوب      اهداف و غايات به مقدمي، مياني و نهايي تقسيم مي
نهايي است و مقدمه، براي رسيدن به هدفي ديگر نيست. غايات مقدمي و مياني، 

. )432: 2، ج1391يزدي،      (مصباحمطلوبيت خود را مديون مطلوبيت غايت نهايي هستند 
دانش سياسي اسالمي نيز برخوردار از هدفي است كه توليد و تعليم آن را توجيه 

شود كه هدف دانش سياسي اسالمي      كند. بنابراين، اين سوال مطرح مي     مي
توان اهداف دانش سياسي اسالمي را در دو      چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش مي

بررسي كرد. هدف خاص، اهدافي است  "هدف عام"و  "صهدف خا"قسم كلي 
هاي دانش سياسي اسالمي است؛ اما هدف عام،      كه مختص به هر يك از گرايش

هاي آن      گرايش ي  ههمان هدف نهايي دانش سياسي اسالمي است كه در هم
 جريان دارد.

 . هدف خاص دانش سياسي اسالمي1-1
چون: عرفان        هايي هم     سالمي در قالب گرايشجايي كه دانش سياسي ا     از آن

يابد،      سياسي ظهور مي ي  هسياسي، فقه سياسي، كالم سياسي و نظري ي  هسياسي، فلسف
باشند كه در پرتو      هاي مزبور برخوردار از هدفي خاص مي     هر يك از گرايش

نخست به بررسي هدف خاص كنند. بنابراين      هدف عام و نهايي، مطلوبيت پيدا مي
 پردازيم.     هر يك از انواع دانش سياسي اسالمي مي

فهم حضوري حقايق سياسي است. اگرچه تاكنون  "عرفان سياسي"هدف 
نام عرفان سياسي شكل نگرفته، اما محتواي اين دانش در حكمت        دانش مستقلي به

سياسي افالطون و سهروردي عنوان نمونه، سنخ مباحث        اشراقي وجود دارد. به
واسطه      تر در محتواي عرفان سياسي است. عرفان سياسي، حقايق سياسي را بي       بيش

لحاظ وجودي فراگير نيست، اما        يابد. چنين دانشي هرچند به     و به روش شهودي مي



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

64 

هاي كامل از اين      هاي ديگر برتري دارد و تنها انسان     لحاظ معرفتي بر دانش       به
 دانش برخوردار هستند.

سياسي  ي  هفهم حصولي حقايق امور سياسي است. فلسف "فلسفه سياسي"هدف 
 ي  هدانشي است كه به روش برهاني در پي فهم حقايق امور سياسي است. فلسف

جاي        به ماهيت امور سياسي، به "معرفت"سياسي، تالشي در جهت جايگزيني 
صورت، هدف دانشي      ؛ در اين)4: 1373(اشتراوس، ت امور سياسي است به ماهي "باور"
آن است كه با فهم فلسفي و برهاني حقايق و ماهيت امور  "سياسي ي  هفلسف"

 سياسي، باورهاي انسان را به معرفت تبديل نمايد.
 بيان حكم فقهي امور سياسي است. فقه سياسي "فقه سياسي"هدف 

چون:        دنبال بيان حكم فقهي امور سياسي هم       اجتهادي بهدانشي است كه به روش 
. )50: 2، ج1373(عميد زنجاني، امامت، جهاد، حسبه، امر به معروف و نهي از منكر است 

 تواند حكم     ويژه قرآن و سنت، مي       فقيه سياسي با استفاده از منابع اصلي، به
بر        ابراين، هدف دانش فقه سياسي عالوهفقهي مسائل سياسي را استنباط كند. بن

 احكام پوياي ديني ي  هاستنباط حكم مسائل سياسي، ابتناي حكومت اسالمي بر پاي
 است.

جا كه        هاي سياسي است. از آن     دفاع معقول از ارزش "كالم سياسي"هدف 
ف هر دو علم مدني است، ماهيت و هد ي  هعلم كالم همانند علم فقه، زير مجموع

 ي  هعلم نيز مدني و سياسي است و از اين منظر، تعريفي كه فارابي در رسال
كند، در واقع تعريف فقه      علم فقه و علم كالم بيان مي ي  هدربار "العلوم       إحصاء"

. كالم سياسي دانشي است كه به )87-85: 1996(فارابي، سياسي و كالم سياسي است 
آرا و افعال سياسي مطلوب و نقد آرا و افعال سياسي روش كالمي به دفاع از 

هاي سياسي      پردازد. بنابراين، هدف كالم سياسي دفاع معقول از ارزش     نامطلوب مي
 هاي سياسي نامطلوب است.     مطلوب و نقد ارزش

سياسي،  ي  هتبيين واقعيت امور سياسي است. نظري "سياسي ي  هنظري"هدف 
(هيوود، وش تجربي در پي تبيين واقعيت امور سياسي است دانشي است كه به ر

سياسي،  ي  هويژه فلسف       ها به     سياسي با ديگر گرايش ي  ه. تمايز اساسي نظري)25: 1390
لحاظ        سياسي به ي  هاست. نظري "گرايي     حقيقت"جاي        به "نگري     واقعيت"در 

مور سياسي نيست؛ بلكه صرفاً واقعيت معرفتي، مدعي فهم و كشف حقايق ا
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كند. محتواي برخي از آثار تمدن      محسوس امور سياسي را بررسي و تبيين مي
هاي سياسي      بر واقعيات امور سياسي است كه در جهت اصالح رويه       اسالمي مبتني

 زمانه است.
 هاي     تناسب گرايش       چه توضيح داده شد، دانش سياسي اسالمي به       بنابر آن

متعدد خود، برخوردار از اهداف خاص است و مطلوبيت اين اهداف در طول 
 معنا       شود؛ بدين     مطلوبيت هدف عام و نهايي دانش سياسي اسالمي توجيه مي

هاي دانش سياسي اسالمي هدفي مخصوص به خود      كه هرچند هر يك از گرايش
 همگي در راستاي اهتمام به هدف نهايي مشتركرا دارند، اما هويت و اعتبار 

 است.

 . هدف عام دانش سياسي اسالمي2-1
 ي  همنظور از هدف عام دانش سياسي اسالمي، هدف مشترك و نهايي ميان هم

هاي اين دانش است. فهم اين هدف در ارتباط با فهم هدف خلقت انسان      گرايش
است؛ درواقع،  "سعادت"يابي به        و طبيعت زندگي مدني است. هدف انسان، دست

ديگر، غايت و نهايت انسان، رسيدن به        عبارت       خير نهايي است. به "سعادت"
» و أن الي ربك المنتهي«فرمايد:      خداوند است. خداوند متعال در قرآن كريم مي

است، هدف عالي يابي به سعادت        جا كه هدف خلقت انسان دست       . از آن)42(نجم: 
دانش سياسي اسالمي نيز ترسيم و تبيين زندگي مدني و اختياري انسان جهت 

يابي به سعادت و خير اعلي است. تمايز اساسي دانش سياسي اسالمي و دانش        دست
سياسي غربي در اهتمام و عدم اهتمام به سعادت حقيقي و كمال نهايي انسان است. 

دنبال        به "رياست فاضله"و تحقق  "فاضله ي  همدين"ترسيم دانش سياسي اسالمي با 
و  "جاهله ي  همدين"سعادت حقيقي انسان است؛ اما دانش سياسي غربي با ترسيم 

سازد كه      موجبات فرود انسان در سعادت ظني را فراهم مي "رياست جاهله"تحقق 
 .)81-79: 1996(فارابي، در واقع همان شقاوت است 

سياست "و  "سياست متداني"بخش دو نوع      م دانش سياسي، هويتهدف عا
است، اوج  "سياست متداني"جا كه هدف دانش سياسي غربي      است. از آن "متعالي

تئوري "لحاظ گرايشي      بوده و به "معرفت تجربي"لحاظ معرفتي      اين دانش به
 "سياست متعالي"مي جا كه هدف دانش سياسي اسال     است. اما از آن "سياسي

لحاظ گرايشي      بوده و به "معرفت شهودي"لحاظ معرفتي      است، اوج اين دانش به
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در نسبت با  "معرفت تجربي"است. در دانش سياسي اسالمي،  "عرفان سياسي"
 ي  هچون معرفت شهودي، معرفت عقلي و معرفت نقلي در مرتب     هايي هم     معرفت

هايي      در نسبت با گرايش "سياسي ي  هنظري"چنين گرايش      ارد. همتري قرار د     نازل
 ي  هسياسي، فقه سياسي و كالم سياسي در رتب ي  هچون عرفان سياسي، فلسف     هم

 متأخرتر قرار دارد.

 . موضوع دانش سياسي اسالمي2
 موضوع دانش از ديگر اجزاي مهم علوم است كه از عوارض ذاتي علم

. اصل وجود موضوع از اصول مفروض دانش تلقي )168: 1381سينا،      (ابنكند      بحث مي
هاي موضوع      شود با استفاده از مبادي، احوال و ويژگي     شده و صرفاً تالش مي

 بررسي شود. پرسش مهم آن است كه موضوع دانش سياسي اسالمي و وجه
 نش سياسي اسالميهاي آن چيست؟ همانند هدف، موضوع دا     تمايز گرايش

بررسي كرد. موضوع  "موضوع عام"و  "موضوع خاص"توان در دو بخش      را مي
هاي دانش سياسي اسالمي است؛      مثابه موضوع هر يك از گرايش       خاص، به

 هاي مذكور را     گرايش ي  هموضوع عام نيز يك عنواني كلي است كه هم
 گيرد.       ميدربر 

 دانش سياسي اسالمي. موضوع خاص 1-2
هاي      موضوع خاص دانش سياسي اسالمي اشاره به موضوع هريك از گرايش
امر "اين دانش دارد كه از جنس مشترك و فصل خاصي تشكيل شده است. 

جنس مشتركي است كه در موضوع انواع دانش سياسي اسالمي حضور  "سياسي
ها        از انواع اين دانش دارد و با اتصاف به اوصافي يا تقيد به قيودي به يكي

امر سياسي، موجب  ي  هكند. بنابراين تفاوت رويكردها در مطالع     اختصاص پيدا مي
هاي اين دانش      گيري موضوع خاص دانش سياسي اسالمي و ظهور گرايش     شكل

 شود.     مي
االمري توجه دارد و حقيقت امور      به امور حقيقي و نفس "عرفان سياسي"

كند. بنابراين، موضوع عرفان      باطن واكاوي مي ي  هسياسي را از طريق تصفي
كوشد      است. عارف سياسي بر خالف افراد عادي مي "حقايق امور سياسي"سياسي

 هاي سياسي را از منظر باطني و اشراقي بنگرد.     حقيقت پديده
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فهم حقايق امور سياسي  دنبال       نيز همانند عرفان سياسي به "سياسي ي  هفلسف"
داند، بلكه عقل سليم را      است؛ اما وصول به حقيقت را محدود به روش شهودي نمي

حقايق امور "شمرد. بنابراين، هرچند        مينيز منبعي براي رسيدن به اين هدف 
سياسي است، اما تفاوت اين  ي  هموضوع مشترك عرفان سياسي و فلسف "سياسي

 شهودي و برهاني است.دو در اتخاذ روش 
كند و موضوع آن      احكام ديني رفتارهاي سياسي را بيان مي "فقه سياسي"

و  "تكليفي"گونه كه احكام به دو قسم        است. همان "رفتار سياسي مكلفين"
شود، رفتار سياسي مكلفين نيز از حيث اتصاف به احكام      منقسم مي "وضعي"

 ي  هحرمت، استحباب، كراهت و اباحه) و احكام ثنائيتكليفي (وجوب،  ي  هخمس
 گيرد.     وضعي (صحت و بطالن)، موضوع فقه سياسي قرار مي

چون نبوت و امامت و نقد        به دفاع از باورهاي ديني هم "كالم سياسي"
توان      پردازد. بنابراين، موضوع كالم سياسي را مي     باورهاي سياسي غيرديني مي

دانست كه متكلم سياسي با تسلط به مباني و مسائل آن به دفاع  "اي سياسيباوره"
 پردازد.     از باورهاي سياسي مي

 عنايتي به حقيقت امور سياسي ندارد، بلكه به واقعيت "سياسي ي  هنظري"
واقعيت "توان      پردازد. بنابراين، موضوع خاص اين گرايش را مي     امور سياسي مي

 پرداز سياسي به روش     دانست. نظريه "امر سياسي واقع"يا  "امور سياسي
حقيقت، بلكه به اقتضاي واقعيت  ي  هكوشد امور سياسي را نه برپاي     تجربي مي
 تحليل كند.

 . موضوع عام دانش سياسي اسالمي2-2
موضوع عام دانش سياسي اسالمي از سويي وجه تمايز اين دانش با ساير علوم 

هاي دانش سياسي      بخش ميان گرايش     ديگر، نقش وحدت       ز سوياسالمي است و ا
امر "آيد كه      دست مي       اسالمي را داراست. با تتبع در متون سياسي تمدن اسالمي به

موضوع عام دانش سياسي اسالمي است. امر سياسي متعالي عنوان  "سياسي متعالي
دانش سياسي اسالمي بوده و موجب اي است كه جامع موضوعات خاص        كلي

هاي اين دانش است. در تمدن اسالمي با توجه به      وحدت و انسجام در گرايش
هاي ديني و مسائل متعدد فراروي انديشمندان سياسي، وجوه      جامعيت آموزه
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هاي      ساز ظهور شاخه     مختلف امر سياسي متعالي مورد بررسي قرار گرفته، و زمينه
 دانش سياسي اسالمي گرديده است. مختلف

گردد. متعلق      با توضيح مفردات آن روشن مي "امر سياسي متعالي"منظور از 
، رفتارهاي ارادي بشر است كه با اختيار انسان پيوند دارند و همين امر، "امر"

دهد. بنابراين، دانش سياسي      حكمت عملي قرار مي ي  هدانش سياسي را در حوز
اشاره به ظرف اجتماعي  "سياسي"كند.      غيرارادي انسان را مطالعه نمي رفتارهاي

ظهور رفتارهاي اختياري انسان دارد. بنابراين، امور اختياري انسان كه در ارتباط با 
، فارق بيان "متعالي"اجتماعات بشري نباشد، از مصاديق امر سياسي نخواهد بود. 

وضوع دو سنخ از دانش سياسي است. امر دو برداشت از امر سياسي و وجه تمايز م
سياسي متعالي، موضوع دانش سياسي اسالمي و امر سياسي متداني، موضوع دانش 
سياسي غربي است. تعالي و تداني، دو وصف براي توصيف دو رويكرد متفاوت 
به امور سياسي انسان است كه ناشي از تفاوت در مباني فكري است. دين اسالم 

هاي سياسي و مدني است كه      ترين آموزه     كمل و اتم اديان، حاوي متعاليمثابه ا       به
 اند.       در كتاب و سنت منعكس شده

شناختي و      شناختي، معرفت     دانش سياسي اسالمي با ابتناي بر مباني هستي
اني كند. رويكرد متعالي در مب     شناختي متعالي، امر سياسي را مطالعه مي     انسان
نگاه جامع به هستي، مبدأ و غايت آن است. در  ي  هشناختي دربردارند     هستي
هاي مادي و مشهود نيست و غيبِ      شناسي متعاليه، وجود، منحصر در هستي     هستي

شناسي متعاليه،      هاست. معرفت       عالَم، مبدأ پيدايش ساير عوالم و منتها و مرجع آن
بشري يقيني، بر امكان و اهميت حصول معارف فرابشري ضمن پذيرش معارف 

شناسد،      رسميت نمي       شناسي متعاليه، وجود صرفاً مادي انسان را به     تأكيد دارد. انسان
بيند كه اصل وجود      بلكه انسان را روحي فناناپذير در كالبد جسم خاكي و فاني مي

ن غيبِ عالم است. بنابراين، و تداوم حيات و بقاي اخروي خويش را مديو
انديشمند سياسي متعاليه، امر سياسي را متعالي و برخوردار از مبادي و غايات عالي 

داند. در مقابل، انديشمند سياسي متدانيه با انحصار هستي در وجود مادي و      مي
ي بر معرفت بشري و نفي مبدأ و غايت فرامادي انسان، امر سياسي را متدان       تكيه
 كند.     داند و به توليد دانش سياسي متداني اقدام مي     مي

هايي از دانش سياسي اسالمي را      امر سياسي متعالي، ظرفيت گسترش گرايش
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هاي عرفان سياسي و فقه سياسي      طور مشخص، گرايش       ايجاد كرده است. به
مي است. با اتكاي بر رويكرد متعالي به امر سياسي در دانش سياسي اسال ي  هنتيج

 ي  هشناختي متعاليه و امكان حصول معارف فرابشريِ حاصل از تزكي     مباني معرفت
چنين، با اتكاي بر مباني        توان از عرفان سياسي سخن گفت. هم     باطن است كه مي

بشر  شناختي متعاليه و پذيرش مبدأ و منتهاي غيبي براي نوع     شناختي و انسان     هستي
است كه دانش فقه سياسي در تمدن اسالمي متكفل بيان احكام رفتار سياسي 

طوري كه تأثير مستقيم در سعادت و شقاوت انسان دارد. با        گردد؛ به     مسلمين مي
سياسي نيز با  ي  هسياسي و حتي نظري ي  هاتخاذ رويكرد متعالي به امر سياسي، فلسف

سياسي متداني در دانش سياسي غربي تمايزي آشكار  ي  هسياسي و نظري ي  هفلسف
 خواهد داشت.

 . روش دانش سياسي اسالمي3
حصول معرفت سياسي است. فرايندي  ي  همنظور از روش در بحث حاضر، شيو

معارف سياسي اسالمي  ي  هيابي به تصور يا تصديقي در حوز       منظور دست       كه به
شود. همانند هدف و      ياسي اسالمي گفته ميشود، روش دانش س     پيموده مي

و  "روش عام"توان در دو بخش      موضوع، روش دانش سياسي اسالمي را مي
 بررسي كرد. "روش خاص"

 . روش عام دانش سياسي اسالمي1-3
گيري تمدن اسالمي عمدتاً در ضمن      تحليل مباحث سياسي، از ابتداي شكل

تناسب هدف        ه است. هر يك از علوم اسالمي بهعلوم اسالمي مختلف شكل پذيرفت
اند. از      هاي مختلفي براي تحليل مسائل خويش بهره برده     و موضوع خود، از روش

هاي متعدد در      مندي از روش     دليل بهره       رو دانش سياسي در تمدن اسالمي به     اين
بوده و تمركزي بر اخذ روش بررسي مسائل خويش از تكثر روشي برخوردار 

توان از روش عام در دانش      كه، نمي       واحد در تحليل مسائل سياسي ندارد. نتيجه آن
سياسي اسالمي سخن گفت. اين دانش براي حصول معارف سياسي، بسته به نوع 

اسي را هاي سي     هاي مقتضي، گزاره     مندي از روش     مسأله و پاسخ مورد انتظار، با بهره
كند. بنابراين، بحث تفصيلي در روش خاص دانش سياسي اسالمي      تحليل مي

 ضروري است.
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 . روش خاص دانش سياسي اسالمي2-3
 هاي اسالمي، برخوردار     دانش سياسي اسالمي به تبع كثرت روشي دانش

 هاي متعدد در پاسخ به     شناختي نيز هست. كاربست روش     از تكثر روش
هاي مختلف در دانش سياسي اسالمي گرديده      سياسي موجب ظهور گرايشمسائل 

هاي      است. تفحص در منابع سياسي تمدن اسالمي مبين آن است كه روش
هايي      ترين روش     : شهودي، برهاني، اجتهادي، اقناعي و تجربي مهم     ي  هگان     پنج

 اند و انباشت تدريجي تحليل     ر رفتهكا       هستند كه در تحليل مسائل سياسي به
هاي      هاي مذكور، موجب ظهور گرايش     مباحث سياسي بر مبناي هر يك از روش

 سياسي شده ي  هسياسي، فقه سياسي، كالم سياسي و نظري ي  هعرفان سياسي، فلسف
 است.
واالترين روش فهم مسائل دانش سياسي در قياس با معرفت  "روش شهودي"

وارستگي و اتصال به منبع ربوبي است كه  ي  هحسي است. شهود، نتيج عقلي و
واسطه است. در      صورت حضوري و بي       حاصل آن نيل به حقايق و معارف به

(سوره نجم: تعبير شده است  "وحي"ادبيات قرآني از معرفت حاصل از شهود نبي به 

هاي دانش سياسي      ترين گرايش     مهم لحاظ معرفتي از       . بنابراين، عرفان سياسي به)4
هاي آن در عرفان اسالمي      مايه     برد و بن     اسالمي است كه از روش شهودي بهره مي

اشراقي قرار دارد. كاربست روش شهودي منحصر در تمدن اسالمي  ي  هو فلسف
(سهروردي، اند      وافري برده ي  ههاي الهي ديگر نيز از اين روش بهر     نيست و در تمدن

ترين مصداق كاربرد روش شهودي، انبياي الهي بودند كه        . بزرگ)11-10: 2، ج1375
ترين معارف سياسي را      باطن، ناب ي  هنفس و تصفي ي  هبا شهود حاصل از تزكي

ها عرضه        فراخور توان معرفتي بشر، به آن       حاصل كرده و بخشي از آن را به
چون ربيون،        ها هم       رو انديشه و كنش سياسي انبيا و پيروان آن     اند. از اين     كرده

مستضعفين و ارذلون، محصول شهود نبوي بوده است. با اين تفاوت كه انبياي 
اند و معارف      الهي با علم حضوري و بدون واسطه به منبع اليزال الهي متصل بوده

ها با علم حصولي و وساطت ابزارهاي        كردند، اما پيروان آن     متعالي را دريافت مي
پذيرش  ي  هاند. نتيج     از اين معارف بهره برده -چون سمع و بصر        هم -معرفتي 

اين دانش از مكتوبات  ي  هروش شهودي در دانش سياسي آن است كه پيشين
(عميد زنجاني، رسد      رسال رسل مييونان باستان فراتر رفته و به قدمت بعثت انبيا و ا

1387 :127-131(. 
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از منظر معرفتي، حصول به روش شهودي براي همگان ممكن نيست؛ زيرا 
شود. عارف سياسي      منوط به شرائطي است كه تنها در اوحدي از مردم يافت مي

تواند معارف را بدون واسطه دريافت      است كه پس از كسب مراتب كمال مي
همين برخورداريِ عارف سياسي از معرفت شهودي و حرمان سايرين از آن، كند. 
تدبير "ترين دليل حقانيت و مشروعيت عارف سياسي براي حكومت و      روشن

؛ زيرا وي كه با تربيت نفس خويش و حصول )12: 2، ج1375(سهروردي، است  "الهي
از سايرين كه خواهان  تواند     معارف شهودي به اعلي مراتب كمال رسيده است، مي

دستگيري كرده و آنان را  رسيدن به سعادت اما ناتوان از پيمودن اين مسير هستند،
. اگرچه تاكنون عرفان سياسي در )93: 1388(فارابي، به كماالت علمي و عملي برساند 

هاي آن      مايه     حد يك گرايش در محافل علمي مطرح نشده است، اما ادبيات و بن
 اشراقي و عرفان اسالمي وجود دارد. ي  هفدر فلس
مشهورترين روشي است كه براي تحليل مسائل دانش سياسي  "روش برهاني"

كار رفته است. برهان در قالب قياس منطقي و از طريق مقدمات و        اسالمي به
تري دارد و        آيد. برهان در مقايسه با شهود، شمول بيش     دست مي       يقيني به ي  هنتيج

 ي  هتوانند از آن بهره ببرند. نتيج     افرادي كه ورزيدگي فكري كافي داشته باشند، مي
سياسي در تمدن  ي  هكاربست برهان در دانش سياسي اسالمي ظهور گرايش فلسف

چون عدالت و        كوشد حقايق امور سياسي هم     سياسي مي ي  هاسالمي است. فلسف
برهان بفهمد و با رويكردي هنجاري، حكم به بايستگي  ي  هاقامآزادي را از طريق 

سياسي،  ي  هرو فلسف       سياسي مطلوب نمايد. از اين ي  هها براي قوام جامع       و لزوم آن
 گردد.     دانشي برهاني و هنجاري تلقي مي

سياسي اسالمي، حكمت نظري بر حكمت عملي تقدم رتبي دارد و  ي  هدر فلسف
بر        هاي حقيقي است. مروري     ها و نيست     بر هست       ها و نبايدهاي هنجاري مبتنيبايد

فاضله و  ي  هچون مدين       سياسي اسالمي هم ي  ههاي مهم فلسف     ساختار برخي از رساله
دهد كه فيلسوف سياسي، نخست مخاطب خويش را با      سياست مدنيه نشان مي

نشاند. از      معارف عملي مي ي  هكند و سپس وي را بر سفر     مي معارف نظري سيراب
تواند برخالف سامان      سياسي اسالمي، سامان ارادي جوامع بشري نمي ي  همنظر فلسف

بخشي رهبران      روست كه هدايت       الهي در مخلوقات كيهاني و انفسي باشد؛ از همين
اسالمي به شهروندان، همانند وجودبخشي خداوند به كائنات دانسته شده  ي  هجامع

 .)117: 1995(فارابي، است 
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نيازي از ساير      معناي بي       مندي دانش سياسي اسالمي از روش برهاني به     بهره
منابع معرفتي نيست. اين دانش، عقل را مدرك كليات و حقايق امور سياسي 

رو عقل سليم، خود      داند؛ از اين     امور را وراي فهم عقل مي دانسته و جزئيات اين
كند.      حكم به توان خويش در فهم كليات و ناتواني در دريافت جزئيات مي

سياسي نياز خود را به منبع معرفتي ديگري كه  ي  همبناست كه فلسف       همين       بر
به همراه عقل، دو روش منسجم آسماني و فرابشري است، اعالم داشته و شرع را 

 ي  ه. نتيج)31-30: 1987رشد،      (ابنبراي رسيدن به دو سطح از حقيقت شمرده است 
شناختي تالئم عقل و وحي در دانش سياسي اسالمي آن است كه كليات      روش

كند و جزئيات امور سياسي كه در قاموس      حقايق امور سياسي را عقل درك مي
 ي  هرو فلسف     شود. از اين     گنجد، از سوي شرع بيان مي     برهاني نميعقل و قياس 

هاي ديني بوده و هويت ديني دارد؛ لذا بين نبي      سياسي اسالمي در تناسب با آموزه
و فيلسوف و دين و فلسفه اختالفي نيست، بلكه عقل در امتداد شرع بوده و فالسفه 

 .)211-207: 1981(صدرالدين شيرازي،  آموختگان انبيا هستند       دانش
تواند مراتب      داند كه مي     سياسي اسالمي، عقل را نيرويي متكامل مي ي  هفلسف

تشكيكي كمال را طي كرده و صاحبش را به كسب شهودي معارف رهنمون 
 برهان از ساير مردم ممتاز است، و ثانياً ي  هدليل توان اقام       كند. فيلسوف اوالً به

تواند مراتب تكامل را بپيمايد و از عقل منفعل و عقل مستفاد به عقل فعال      مي
متصل شود و وحي الهي را دريافت كند. وي به اعتبار دريافت فيض از طريق 

متخيله، نبي  ي  هفيض به قو ي  هعقل منفعل، حكيم و فيلسوف است و به اعتبار افاض
. در اين مرتبه، فيلسوف آن معارف سياسي )117: 1995(فارابي، شود      و منذر ناميده مي

يابد. از      كه سابقاً با برهان عقلي دريافت كرده بود را با علم حضوري و شهودي مي
سياسي بوده و فيلسوف  ي  هرو عرفان سياسي نه در عرض، بلكه در طول فلسف     اين

معارف  ي  هواسط     بي ي  همشاهد       سياسي پس از طي مراتب كمال و حصول تجرد به
 آيد.     سياسي نائل مي

ترين روش تحليل مسائل دانش سياسي اسالمي است.      ديني "روش اجتهادي"
اسالمي باشد، از طريق  ي  هپاسخ مسائلي كه ناظر به رفتارهاي سياسي در جامع

آيد. كاربرد      ت ميدس       ها به       معرفت ديني و اجتهاد در آن ي  هرجوع به منابع اولي
شناختي      شناختي و انسان     اجتهاد در پاسخ به سواالت فقهي بر اين مبناي معرفت

استوار است كه انسان براي وصول به كمال خويش، مكلف به تكاليفي در 
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جزئي نظامي از بايدها و  ي  هرفتار است و معارف عادي بشري قادر به ارائ ي  هحوز
رو فقر      كمال انسان باشند، نيست. از اين ي  هكنند       ه تضميننبايدهاي رفتاري ك

معرفتي بشر در اين حوزه، وي را وادار به تمسك به منابع منصوص فرابشري 
 ي  هبر اين، با عنايت به گستردگي حوز       كند. عالوه     چون كتاب و سنت مي       هم

اي جز      ديگر، چاره       ديني از سويسو، و محدوديت كمي نصوص  -رفتارها از يك
هايي كه نصوص      اعمال اجتهاد و كاربست نهايت تالش در پاسخ به پرسش

چنين وجود نصوص محكم و متشابه، مطلق        ها پاسخ نداده، نيست. هم       صراحتاً به آن
ت فاصله از جه       و مقيد، عام و خاص و افزايش ايهام و ابهام در نصوص موجود به

مندي از      عصر نزول وحي و صدور سنت، كاربرد روش اجتهادي را مستلزم بهره
هاي ويژه گردانيده است. لذا اعمال روش اجتهادي در پاسخ به      تخصص
بديع،      چون صرف، نحو، بالغت، معاني، بيان،        هاي سياسي نياز به علومي هم     پرسش

اللغه دارد تا مجتهد سياسي در فهم نصوص از معاني        الحديث و فقه       رجال، درايه، فقه
يابي بهره ببرد. از      ماند، در فرايند پاسخ     ظريفي كه معموالً از چشم ديگران پنهان مي

هاي      كوشد در مواجهه با پرسش     رو فقيه سياسي از طريق روش اجتهادي مي     اين
 اهللا را استخراج كند.     رجوع كرده و حكممطروح، به نصوص ديني 

كاربرد روش اجتهادي در تحليل مسائل سياسي، ظهور گرايش فقه  ي  هنتيج
احكام  ي  هواسط       سازد به     سياسي در تمدن اسالمي است. دانش فقه انسان را قادر مي

استخراج و  ها را مشخص نكرده،       شده، حدود و احكامي كه شارع آن       تصريح
كوشد از طريق بحث و      رو فقيه سياسي مي       ؛ از اين)86: 1996(فارابي،  استنباط كند

گران سياسي را پاسخ دهد.      كنكاش در منابع معرفت، مسائل فراروي نظام و كنش
هايي است كه در تمدن اسالمي      ترين روش     ترين و اصيل     روش اجتهادي از كهن

توان گرايش فقه      كار رفته است؛ لذا مي       هاي مطرح شده به     سخ به پرسشبراي پا
سياسي را نخستين گرايش دانش سياسي دانست كه در تمدن اسالمي شكل گرفته 

اين گرايش از منابع و نصوص اسالمي، دليل قطعي بر  ي  هچنين تغذي       است. هم
رسي منابع مضبوط در قالب كتاب و هويت اسالمي آن است. مجتهد سياسي با بر

كند.      سنت، احكام شرعي مربوط به رفتارهاي سياسي مكلفين را كشف و اعالم مي
تكليفي (وجوب، حرمت،  ي  هاحكام شرعي سياسي در دو قسم احكام خمس

وضعي (صحت و بطالن) سامان  ي  هاستحباب، كراهت و اباحه) و احكام ثنائي
 يابند.     مي
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سياسي در تاريخ دانش سياسي اسالمي تقسيمات مختلفي را پشت  گرايش فقه
تبع        پذيرد، اما به     عنوان منبع اصلي مي       سر نهاده است. اين گرايش اگرچه قرآن را به

هايي      شناختي در تفسير سنت، عقل، اجماع و پذيرش يا رد روش     اختالفات روش
گردد. از      ستحسان، استصالح و منع حيل، مختلف ميچون قياس، سد ذرايع، ا       هم
شافعي و حنفي      توان از فقه سياسي شيعي، خوارج، سني، حنبلي، مالكي،      رو مي     اين

مثابه منبع        ها در پذيرش قرآن به     در دانش سياسي اسالمي سخن گفت. اين گرايش
هاي سياسي      ها در پاسخ به پرسش     شاصلي متحد بوده، اما در رد و قبول ساير رو

شوند. بنابراين گرايش فقه سياسي در تمدن      اختالف دارند؛ لذا از هم متمايز مي
اي است كه با روش        مسائل سياسي ي  هاسالمي محصول تجميع و انباشت مجموع

 شوند.     وفصل مي       اجتهادي و از طريق رجوع به منابع شرعي حل
هاي دانش سياسي اسالمي در گرايش كالم      از ديگر روش "روش اقناعي"

هاي سياسي در سطح عمومي نشر و      كوشد ارزش     سياسي است. اين گرايش مي
ها و      ايمان مردم به واالترين ارزش ي  هرو كالم سياسي دغدغ       گسترش يابند. از اين

اي دانست كه        توان همان باورهاي سياسي     ا ميها ر     حقايق سياسي را دارد. ارزش
سياسي اثبات شده است. فيلسوف سياسي،  ي  هدرستي و صحت آن در فلسف

سعادت حقيقي و پنداري را تبيين كرده و حصول آن را منوط به كسب فضائل 
كوشد مخاطب خود را اقناع و به كسب      داند. متكلم سياسي مي     نظري و عملي مي

رو گرايش      حقيقي شكل بگيرد. از اين ي  هفاضل ي  هفضائل ترغيب نمايد تا مدين
سياسي است. برخالف فلسفه كه  ي  هكالم سياسي از حيث رتبي، متأخرتر از فلسف

برد، كالم سياسي با استفاده از      از روش برهاني در اثبات مسائل خويش بهره مي
كوشد مخاطب خويش را نسبت به صحت      ميعقلي، نقلي، جدلي و تجربي  ي  هشيو

ايمان او را فراهم  ي  هو حقانيت باورهاي سياسي اسالمي متقاعد ساخته و زمين
 سازد.

داند، به      جا كه كالم سياسي، خود را نسبت به اقناع مخاطبين متعهد مي       از آن
سياسي داشت. در اديان ابراهيمي هاي كالم      توان گرايش     هاي كالمي مي     تعداد نحله

 ي  هتوان از كالم سياسي اسالمي، مسيحي و يهودي نام برد؛ در زير مجموع     مي
ها نيز كالم سياسي فرق و مذاهب اديان مذكور وجود دارند. مثالً در كالم        آن

الف در توان از كالم سياسي اشاعره، معتزله و اماميه نام برد. اخت     سياسي اسالمي مي
ترين اختالف در امت اسالمي بود كه موجب        ثبوت آن، بزرگ ي  هامامت و نحو
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هاي      . بنابراين، كاربرد شيوه)35-30تا:      (شهرستاني، بيهاي مختلف كالمي شد      ظهور نحله
هاي      منظور حفظ ايمان و دفاع از ارزش       مختلف عقلي، نقلي، جدلي و تجربي به

 سي، موجب ظهور گرايش كالم سياسي اسالمي شده است.سيا
بر        كار رفته است كه مبتني       نيز در دانش سياسي اسالمي به "روش تجربي"

سياسي است. با گسترش تمدن اسالمي و  ي  هاستقرا و عمدتاً در قالب نظري
بر        مبتنيهاي اسالمي، نوع ديگري از دانش سياسي كه      پيچيدگي ساختار دولت

مردان در تدبير امور سياسي باشد، ضرورت يافت.        گشاي دولت       تجارب عيني و راه
وزرا بودند، تجارب سياسي خود را در  ي  هبرخي از نويسندگان كه عمدتاً در زمر

 نامه تدوين كردند و به حاكم     نامه و نصيحت     نامه، اندرزنامه، وزارت     قالب سياست
اند. اين دسته از آثار، حاكم را به كارهايي مانند مدارا با خلق،      زمانه عرضه داشته

نهادن به علماي        آوردن فرائض و سنن، حرمت       جاي       رسيدگي به احوال قضات، به
كردند كه موجب افزايش عزت، قدرت و      رأيان دعوت مي       دين و مشورت با قوي

چنين از        . هم)123و 79-63، 30: 1372الملك،      (نظامگردد      سياسي حاكم ميدوام قدرت 
اموري مانند ترك شكر الهي، غرور، ظلم، اشتغال به لهو، تندخويي، بخل، اسراف 
در بخشش، خصومت ميان امرا و تفويض امور به نااهالن كه موجب اختالل و 

. البته روش تجربي )61-34: 1381(سبزواري، داشتند      زوال ملك هستند، برحذر مي
جاي روش        گردد كه به     منحصر در موارد مذكور نيست و شامل تمام مواردي مي

گونه كه امروزه در        برد؛ آن     شهودي، عقلي، نقلي و جدلي از روش تجربي بهره مي
 برجسته است. "سياسي ي  هنظري"گرايش 

فهم حقايق سياسي به روش برهاني را  ي  هه دغدغسياسي ن ي  هگرايش نظري
دنبال        كند؛ بلكه به       دارد، و نه كشف احكام شرعي به روش اجتهادي را دنبال مي

حفظ نظام سياسي و افزايش كارآمدي آن به روش تجربي و با بررسي تجارب 
ي بوده و همراه روش تعقلي، جزو استدالل قياس       سياسي است. روش تجربي به

كه در روش تعقلي صرفاً از مقدمات        هاست. در حالي       ها در مقدمات آن       تفاوت آن
يعني مجرّبات  -شود، در روش تجربي از بديهيات ثانويه      بديهي اوليه استفاده مي

. )111: 1، ج1391يزدي،      (مصباحشود      بهره برده مي -دست آمده است        كه از راه تجربه به
 ي  هآيند و براي افاد     دست مي       هاي مشاهدتي تكرارپذير به     قضاياي تجربي از گزاره

بر        يقين، نيازمند قياس خفي هستند. قياس خفي و مطوي در قضاياي تجربي مبتني
سينا،      (ابنتوانند اتفاقي باشند      آن است كه تكرار حوادث، معلول عللي هستند و نمي
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نامه نويسان، تحوالت مشابه تاريخي،      عنوان مثال، از منظر سياست       . به)124-125: 1381
سرنوشتي يكسان دارند و تاريخ، معتبرترين منبع معرفت امور سياسي جاري است. 

هاي      هاي متعددي از حاكمان و نظام     لذا آنان در پي هر توصيه و نصيحت، مثال
بر روش        سياسي با تكيه ي  هاند. بنابراين، گرايش نظري     ذشته ذكر كردهسياسي گ

تجربي و استقراي موارد مشابه تاريخي، به تحليل وضعيت سياسي جاري 
 پردازد.     مي

هاي خاص      بنابراين، تتبع در آثار سياسي اسالمي مبين آن است كه روش
كار رفته        تجربي در تحليل مسائل اين دانش بهشهودي، برهاني، اجتهادي، اقناعي و 

است. در نتيجه، دانش سياسي اسالمي به اقتضاي هدف و تناسب موضوع و 
مخاطب، براي تحليل مسائل سياسي خويش از تكثر روشي برخوردار بوده و 

سياسي، فقه سياسي،  ي  هچون عرفان سياسي، فلسف       هايي هم     موجب پيدايش گرايش
 سياسي شده است. ي  هالم سياسي و نظريك

 نتيجه
عنوان عامي براي انواعي از معارف سياسي است كه  "دانش سياسي اسالمي"

هاي همگن،      اند. اين دانش همانند ساير دانش       در تمدن اسالمي توليد و تبويب شده
 برخوردار از هدف، موضوع و روش بوده و ماهيت آن از اين حيث متمايز از

 دانش سياسي غربي است.
هاي مختلف آن متعدد      هدف خاص دانش سياسي اسالمي به تعداد گرايش

فهم حضوري حقايق سياسي را دارد،  ي  هاست. در حالي كه عرفان سياسي دغدغ
دنبال فهم حصولي حقايق سياسي است. فقه سياسي درصدد بيان        سياسي به ي  هفلسف

هاي سياسي و      ي است و كالم سياسي دفاع از ارزشاحكام شرعي رفتارهاي سياس
سياسي تمركز  ي  هاقناع مخاطبين را هدف خود قرار داده است. در نهايت، نظري

خود را بر تبيين واقعيت امور سياسي نهاده است. لذا اهداف خاص دانش سياسي 
ابه هدف مث       به "سعادت"اسالمي متكثر هستند. با عنايت به هدف خلقت انسان، 

عام دانش سياسي اسالمي تعيين گرديده و مطلوبيت اهداف خاص دانش سياسي 
گردد. موضوع دانش        مطلوبيت هدف نهايي اين دانش توجيه مي ي  هاسالمي در ساي

شود.      ها متعدد مي     مثابه ركن ديگر اين دانش به تعداد گرايش       سياسي اسالمي به
ها در روش        سياسي حقايق سياسي است و تفاوت آن ي  هموضوع عرفان و فلسف
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باشد. فقه سياسي رفتار سياسي مكلفين را موضوع خود قرار داده است.      مي
سياسي،  ي  ههاي سياسي؛ و موضوع نظري     اين، موضوع كالم سياسي ارزش       بر       عالوه

مفهومي  "امر سياسي متعالي"شود. در نهايت،      واقعيت امور سياسي تعريف مي
گردد. با عنايت به      مثابه موضوع عام دانش سياسي اسالمي طرح مي       است كه به

هاي متعدد، اين دانش از تكثر      تحليل مسائل مختلف دانش سياسي اسالمي به روش
توان روش واحدي براي آن تعريف كرد. تحليل      روشي برخوردار بوده و نمي

هاي مختلف شهودي، برهاني، اجتهادي، اقناعي و      ياسي به يكي از روشمسائل س
چون عرفان        هاي مختلفي هم     ها به ظهور گرايش       تجربي و انباشت تدريجي آن

سياسي در تمدن  ي  هسياسي، فقه سياسي، كالم سياسي و نظري ي  هسياسي، فلسف
 اسالمي منجر شده است.
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