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 چکیده
و برر   این نوشتار چیستی نظریه در فلسفه سیاسی را با ابتناء به آراء عالمه طباطبائی 

ابتراا اایاراه فلسرفه     .بحث قرار داده اسر   مورد محور اساس روش تفسیری متن
مبنرا قررار    و سپس برا  مشخص گشتهدر گستره علوم اسالمی  و تعریف آن سیاسی
به تعریف نظریه در سرح  فلسرفه سیاسری اردا تره     نظریه ادراکات اعتباری، دادن 
بررر ایررن اسرراس نظریرره عبررارت اسرر  اب مهاوعرره اعتبار ررای کلرری و . شررود مرری
اربشانا و مقاس که با سرامان دادن بره افعرام ااعری     ( وسطاعتبار ای حا)ثاب ِ
. انسانی ر ناون شرود  کاام دارد آنان را به سا  سعادت ا در اامعه، قصا  انسان

اساسی نظریره در   ای  ی بودن، کلی  و ثبات به عنوان مژلفهاعتبار اس سه ویژگی 
ه معقروم ثرانی   برای تحقق چنین معنایی البم اس  با اتکا بر . نظر گرفته شاه اس 

 ای موضوعی فلسفه سیاسی، که  ود مبتنی برر   فلسفی متناسب با  ر یک اب حوبه
، کره امتاادیافتره   ، مهاوعه اعتبار ای حاوسحیانا هشناسی اسالمی اتخاذ شا انسان
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. به صورتی منسهم و در ارتباط با یکایار سرامان داد  را  اان معقوم ثانی  ستنا،
برا اعتبار رای شررعی،     ابقر  آن محتروان   مری  ای ریهداوری چنین نظ برای اچنین 

سرا تار  تهارب بشری، سا تار طبیعی واود انسانی و مهاترر اب  اره انحبراق برا     
 .روحانی و علوی واود انسان را ما نظر قرار داد

 .، عالمه طباطبائیفلسفه سیاسی، نظریه، فلسفه اسالمی، اعتباریات :ها كليدواژه
 

 مقدمه.1
«  Theoros» صورت مشخص واژه  یونان باستان، و به( نظریه)«  Theory»  استااه واژه 

» سپس اب این واژه یونانی کلااتی  اچرون  . اس ( گر به معنای ناظر، بینناه و مشا اه) 
Theorien  »(به معنای نااه کردن به ) و «Theoria  »( به معنای تفکر و تعارق )  منشرعب

یعنری  « thea»ستان نظریه عااتاً با مشرا اه در ارتبراط بروده اسر       در یونان با. انا شاه
یعنری مشرا اه کرردن    « theoroa»بینا و  یعنی کسی که ناایشی را می« theoros»ناایش، 
بره  ارین    .در تعامل بوده اسر   و  اچنین معرف لذا نظریه  اواره با ر ااد . ناایش
مشا اه عقل و فلسفه وربی و تعقرل در  برای فیلسوفان یونانی نظریه برابر اس  با  دلیل

فیلسرو  یعنری کسری کره عاشرق       و به بیان دیار یعنی مشا اه عقالنی و امور حکای
(. Vincent,2004:8)توانا اب طریق چشاان عقل  سرتی را در  کنرا   حکا  بوده و می

 .توان در آثار آباء فلسفه مشرا اه کررد    ای فلسفی اب نظریه را می اردابی نخستین مفهوم
عنروان یکری اب    بره  (Theory and Theoretical Life) «نظریه و بناگی متفکرانه»تواه به 
حساب آماه و بزرگانی  اچرون افالطرون و ارسرحو      ای اساسی فلسفه یونان به ویژگی

دار در فلسرفه   بنراگی متفکرانره یکری اب مفرا یم ریشره     . متعصبانه بر آن تأکیرا داشرتنا  
به ارج نهادن بناگی متفکرانه و تالش برای کارنر    افالطون و ارسحو اس  و گرایش

مثابه یرک سربک بنراگی      ای عالی امری اس  که در آکادمی افالطون به کردن فعالی 
 «فعالیر  نظرری  »در نظر ارسرحو   .(Benatouil and Bonazzi, 2012:1-4)شود ترویج می

(Theoretical  Activity)  شنا   برای بشرر  امری الهی، متعالی و واالترین ا اا  قابل
اردابد، برای آنکه در  روح به مثابه امری منفعرل   که به بحث اب روح می او آنااه. اس 

مثابه اولین الوه اب تحقرق یرک ارگانیسرم بنراه      و اویایی روح را به و ساکن تغییر داده
 ارسرحو در . (Roochnik,2009:71-81)کنا استفاده می« Theorian»توضی  د ا، اب مفهوم 

Happiness)معتقا اس  نیکبختی د م اب ا الق نیکوما وسی کتاب
فعالی  منحبق برر   ( 

Virtue)فضیل 
این فعالی  برآماه اب واالترین ارزء وارود بشرر، یعنری عقرل      . اس  ( 
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اس فعالی  ازء عقالنی بشر، که در انحبراق کامرل برا فضریل  اسر ، برابرر برا        . اس 
  Theoretical) «فعالیر  نظرری  » را چنرین فعرالیتی   ایرن ارسرحو  . نیکبختی کامرل اسر   

Activity )(.111: 3131ارسحو،) وانا می 
 رای عاراه در    متأثر اب غلبه یافتن رویکرد تهربی در محالعات علروم ااتاراعی، مفلفره   

در چنرین  . گیرری اسر    نیز متناسب برا اریران اصرلی در حرام شرکل     « نظریه»تعریف 
 رای   بنرای  چارچوب  ای تهربی و داده بر ضایی نظریه ابزاری اس  که عااتاً با تکیهمقت

. ریاضیاتی به دنبام ااسخ به نیاب ایی اس  که انسان فارغ شاه اب حقایق درگیر آن اس 
در نتیهه البم نیس  نظریه ما را به حقیق  ر ناون شود، یرا حتری البم نیسر  نظریره     

کره بتوانرا در شررایط کنرونی یراریار انسران در ااسرخ بره          محابق با واقع باشا،  ارین 
گیررد و ترا  رر     ای اب نیاب ای اینها و اکنونی وی باشا مورد اذیرش قررار مری   مهاوعه

 . شود بمان که کارکرد  ود را داشته باشا اب آن استفاده می
نظر  نظریه در آغاب در ای امتزاج با سبک  اصی اب بناگی بود تا با ایونا بدن میاناس 

و عال انسان را به در  حقایق ر ناون شود  ایرن ویژگری آنچنران براسرته برود کره       
امرا برا   . ترین ویژگی نظریه در این دوران به حساب آورد محوری را مهم توان حقیق  می

و ایاایش انسان متناسب برا ایرن    ا و محاود شان عالم به دنیای مادهشروع دوران اای
اایی اب حقرایق را در اریش گرفر  و عاراتاً تبرایل بره       عصر، نظریه به آرامی مسیر ا

 . ابزاری برای بسط سلحه انسان بر اازاء  ستی شا
برر معنرای   رسا با مرور ادبیات حکای حوبه تاان اسالمی و با تارکرز   حام به نظر می

 رای برایع    یراگاه دو  اچنین با براب وانی    ای اسالمی فلسفه سیاسی در گستره دانش
در سرح  فلسرفه    توان بره چیسرتی نظریره    عتباری میدر باب ادراکات ا عالمه طباطبائی

ین وسیله معنای اصیل نظریه را احیا کررده و شررایحی را فررا م    اردا   و به اسیاسی 
برای اردا تن به این  .در ارتباط با حقایق  ود را طرح کنادوباره آورد که نظریه بتوانا 

قررار   رمنوتیکی  ای  در گستره روششاه که استفاده « محور تفسیر روشی متن»سفام اب
در  این راستا تالش شاه با اایبنای به اصوم حاکم  .قائل به اصال  متن اس  گرفته و

لرزوم محوریر  قصرا    .الف: این اصوم عبارتنا اب. بر این روش مسیر اژو ش طی شود
قرائ  آباد ر یز اب ا.، ب(31-32 :3112سبحانی، )مفلف در تاامی انتسابات معنا به متن

مانوعیر    .، ج(113-112 :3131واعظی، )بنای به تفسیر روشانا  متن و ضرورت اای
ار یرز اب  . د،(123 :3111سرااای،  )ااتهاد در برابر نص و لزوم ترای  اظهر بر ظرا ر  

لزوم تاسرک بره   . ه، (531-533 :3111سعیای روشن، )گرایی متن گرایی و تاثیل تأویل
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انراه و در شره،    نصرت.  .ر)بهات با تواه به محکاات محکاات و حال معنای متشا
 (.3131  واعظی، 3113  علیخانی و  اکاران، 3112   اچنین سبحانی، 3131

 
 فلسفه سیاسی در سنت فلسفه اسالمی.2

برای ارائه تعبیری اب نظریه سیاسی در سح  فلسرفه سیاسری البم اسر  برا مرااعره بره       
آنچه  .ا میان علوم مختلف مورد تواه قرار د یمه سیاسی ربنای علوم اایااه فلسف طبقه

بنرای   ب طبقره بنای اب علوم در میان فیلسوفان مسلاان رواج دارد، عااتاً مترأثر ا  در طبقه
را  حکار  در این رابحه دو قوم به ارسحو نسب  داده می شود  قوم اوم . ارسحو اس 

دیار به این دو دسته علروم شرعری را نیرز مری      قومبه نظری و عالی تقسیم می کنا و 
اب این میان قوم اوم اس  که در میان فالسفه مسرلاان بیشرتر محرل تأمرل قررار      . افزایا

علوم نظرری، کره   . شونا  نظری و عالی به دو دسته تقسیم می حکا  اس .گرفته اس 
یاضیات غای  آن طلب معرف  به  اطر معرف  اس ، به سه قسم الهیات، طبیعیات و ر

علوم عالی، که  افش عال کردن اسر ، نیرز دارای سره قسرم اسر        . شود تقسیم می
توافرق عقرل برا میرل     « حقیقر  »برای حکار  عالری   ». و سیاس ، تابیر منزم ا الق 

 رم  »در سح  علوم عالی برای اینکه انتخرابی شایسرته صرورت ارذیرد     . «درس  اس 
رس  باشا و موضروع میرل بایرا  اران     تعقل بایا موافق حقیق  باشا و  م میل بایا د

ارس کرنش و عارل شایسرته،     (. 513: 3131ارسرحو،  )«کنا چیزی باشا که عقل تائیا می
موافرق برا حقیقر      عال عقالنری اب طرفی کنش و . کنش و عال مورد تاییا عقل اس 

ارس در حکار  عالری    . در نتیهه کنش و عال شایسته موافق با حقیق  اسر  . اس 
 .  ای مهم و اساسی اس  ااری اب ویژگیم کلی بودن و اربش

ای اس  کره ارسرحو اب  رود در میران فالسرفه       تقسیم حکا  به نظری و عالی شاکله
سی در ذیرل حکار  عالری قررار     بنای فلسفه سیا در این تقسیم. مسلاان باقی گذاش 

فارابی . شود  ای عاومی که حکا  عالی داراس ، بر وردار می اب ویژگی گرفته و لذا
او علروم  . کنرا  بنای  ود اب علوم، تقسیم به نظری و عالی را حفظ مری  در دم طبقه نیز

بر رانی   سرفه سیاسری را اب سرنخ علروم    صورت مشخص فل عالی، ابااله سیاس  و به
و قسرم نظرری و عالری تقسریم     فلسفه را بره د  «کتاب الالّه»وی در . آورد میحساب  به
آن برای انسران امکران عالری فررا م      که آمو تن ری آن قسای اس فلسفه نظ .کنا می
. کنرا  فرا م مری زی اس  که علم به آن امکان عال کنا و در مقابل فلسفه عالی چی نای

یابی به ا اا  قصرا شراه را    در نظر وی فلسفه عالی اسباب و شرایط البم برای دس 
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ی، فارابی متناسب با تقسیم فلسفه به نظرری و عالر  (. 43-43: 5113فارابی،)کنا طرح می
برتری عقرل نظرری  اران دریافر      ». اردابد به تعریف عقل نظری و عقل عالی نیز می

 ا و دانش و حکا  اس ، و برترری و فضریل  عقرل عالری  اران دریافر         حقیق 
 ا و نیکویی انایشه در مقرام عارل و درسرتی گاران       ا برای به کار بستن کنش حقیق 
 (. 11: 3115فارابی، )«اس 

بنرای اب علروم مختلرف بمانره  رود       نیز به ارائه طبقره « حصاء العلوما»فارابی در کتاب 
علم مانی یا فلسفه مانی اب افعام و رفترار  . اردابد می« علم مانی»به  و  اچنیناردا ته 

واسرحه اعارام و رفتراری  راب دنبرام        ا بره  ارادی انسان و  اچنین ا اافی که انسان
در بخشری اب آن بره تعریرف و    . این علرم دو بخرش کلری دارد   . گیرد کننا نشأت می می

و بره شراارش افعرام و رفترار و      بابشنا   سعادت حقیقی اب سعادت انااری اردا ته
در بخرش  . اردابد ا الق و عادات ارادی کلی که متناسب با آن سعادت حقیقی اس  می

و اوامرع را   دیار بمینه مناسب اهر  رواج عرادات و افعرام فاضرله در میران انسران      
بر این اساس به وضوح اگرر فلسرفه سیاسری     (.313-313: 3113فارابی،)کنا توصیف می
  .گیرد امل با علم مانی نباشا، به تاامه در ذیل آن اای میدر انحباق ک

نکته مهای که در آراء فارابی واود دارد نحوه ارتبراط میران حکار  عالری و نظرری      
ای میان حکا  عالی و نظرری   در نااه وی، باواود تاایز ما وی این دو، فاصله. اس 

شرود و بره    ریرف مری  گویی حکا  عالی دقیقاً امتااد حکار  نظرری تع  . واود ناارد
اب طرر  دیارر بررای    . شرود  معنای ظهور  اان حقیق  نظری در عرصه عال در  می

لذا فلسفه سیاسی نیرز بره   . ترین ازء حکا  عالی اس  فارابی فلسفه سیاسی باا ای 
ای بر انی اردا ته و در ای امترااد حقرایق در افعرام و     گونه بررسی قواعا کلی رفتار، به

 . ا اس  دی انسانرفتار و عادات ارا
سینا نیز در ابتاای الهیات شفا با مبنا قرار دادن غرض و غایر  فلسرفه، آن را بره دو     ابن

در فلسرفه نظرری محلروب اسرتکاام قروه      . قسم کلی نظری و عالی تقسیم کرده اسر  
وسیله دسرتیابی   ولی حکا  عالی به. نظری نفس اس  تا بتوانا به عقل بالفعل نائل آیا

 ا اعاام و رفتار ما  ستنا، اسرتکاام   ی و تصایقی نسب  به اموری که آنبه علم تصور
در فلسفه عالی به دنبرام حصروم ر ی و   (. 33: 3133سینا، ابن.)گیرد قوه نظری را ای می

شرهیا  (. 13-11: 3113مصباح یرزدی، . )اعتقاد در مورد کیفی  عال و مبادی آن  ستیم
رد کره  گیر  تواره مری   سینا سره نتیهره قابرل    محهری در دروس الهیات شفا اب مباحث ابن

 (:515-513: الف3133محهری،)انا اب عبارت
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و علوم ... به اهان باالتر اس  ( عقل)علوم نظرى محصوم تواّه ذاتى نفس  -
  و غای   ر دو کاام بودهبه تابیر بان ( عقل)عالى محصوم تواّه نفس 
س  به اینکه کاام نفس ا -که علم حقیقى اس -نفس اس  ولى غای  اوّلى 

کاام نفس اس  به  -که علم اعتبارى و قراردادى اس - باانا، و غای  دوم
 .اینکه باانا که  وب عال کنا

 براى نفس  ابزار و وسیله ، بر ال  علوم نظری،آراء و عقایا در علوم عالى -
 . ستنا

 [3]ر شیخباشنا و به تعبی آراء و عقایا عالى، قراردادى و اعتبارى مى -
 .اس  «اصحالحى»

، کره اساسراً کترابی در براب     «ا رالق ناصرری  »نصیرالاین طوسی در آغاب کتاب   وااه
  را ار وی حک. اردابد   عالی اس ، به بحث اب چیستی حکا  و اقسام آن میاحک

دانستن چیز ا چنانکه باشا، و قیام ناودن به کار را چنانکره بایرا،    »: کنا چنین تعبیر می
: 3123طوسری، )«ی به کاالی کره متواّره آن اسر  برسرا    قار استحاع ، تا نفس انسان به
. د را  او تقسیم حکا  به عالی و نظری را به اعتبار انقسام مواودات سامان مری (. 13

 را نیسر  و    مواودات دو قسم  ستنا  آنچه واودشان متوقف بر حرکات ارادی انسان
لی در نظرر  حکا  عا.  ا اس  آنچه واودشان متوقف بر تصرّ  و تابیر و عال انسان

ای کره آن اعارام    گونره  وی علم به مصال  حرکات ارادی و افعام نوع انسان اسر ، بره  
مقتضی رسرانان فررد بره کارام انسرانی بروده و در محابقر  برا نظرام معراش و معراد            

ترین بحثری کره  وااره نصریر در براب حکار         اما مهم(. 43-11: 3123طوسی،)باشا
دی اعاام و رفترار صرالحی اسر  کره موارب      کنا ایرامون شناسایی مبا عالی طرح می

و ببایرا دانسر  کره    »نویسا  باره می او دراین. شود حرک  انسان در سیر کاالی  ود می
مبادیِ مصال  و محاسنِ افعامِ نوع بشر که مقتضیِ نظرام امرور و احروام ایشران ب رو د در      

یلِ آن مقتضرای  اصل یا طبع باشا یا وضع  امّا آنچه مبا  آن طبع بود آن اس  کره تفاصر  
عقومِ ا ل بصارت و تهاربِ ارباب کیاس  بود و به ا تال  ادوار و تقلّبِ سِی ر و آثرار  

و امّا آنچه مبا  . مختلف و متباّم نشود، و آن اقسام حکا  عالی اس  که یادکرده آما
ورسوم  واننرا، و   آن وضع بود اگر سبب وضع اتّفاق ر ی اااعتی ب و د بران آن را آداب

سربب اقتضرای ر ی بزرگری برود ماننرا ایغابرری یرا امرامی، آن را نروامیس الهری            اگر
اس محتوای حکا  عالی بایاونبایا ایی کلری اسر  کره    (. 45: 3123طوسی،)«گوینا

 .مبتنی بر طبع بشر سا ته شاه و ثاب  نیز اس 
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 وانا، آنها را  می« اصحالحی»عالمه طباطبائی نیز  اچون ابن سینا که حکا  عالی را 
ایشان اب باویه تقسیم ادراکات متعرض این بحث شاه و ادراکات را به . دانا اعتباری می

نخس  ادراکات حقیقی اس  که به ادرا  اموری که در  ارج . کننا سه دسته تقسیم می
دوم (. حکار  نظرری اب سرنخ چنرین ادراکراتی اسر       )ردابدار  دارنا می  مصااق واقعی

 رایی را   ادراکات اعتباری که در  ارج مصااق واقعی ناارنا ولی عقل برای آنها مصااق
و سروم و ایرات  کره    (. حکا  عالی اب سنخ ادراکات اعتبراری اسر   )کنا  اعتبار می

اب  (.11-13: 3131طباطبرائی، ) یچاونه مصااقی در  ارج ناارنا و باطل محض  ستنا
علروم و  نخسر   : کننرا  ر اذر تقسیم ادراکات عالمه علوم را به دو دسرته تقسریم مری   

تصایقاتى که  یچ گونه ارتباطى به اعاام انسانی نااشته و تنها واقعیاتى را کشف کررده  
تصایقات اعتبارى و قراردادى که ما  رود، آن را   علوم، و دوم د ا و با  ارج تحبیق مى

و اعارام ا تیرارى  رود را در ظرر      کررده  مران وضرع    بناگى ااتااعىبراى کار اى 
 :الرف 3134طباطبرائی،  ) کنریم  اراده  ود را مستنا بره آن مرى   و ااتااع به آن تعلیل کرده

بر اساس آنچه ذکر شا فلسفه سیاسی به مثابه ازئی اب سیاس  در ذیل علروم  (. 35-31
که بره دنبرام فهرم مبرادی مصرال  و       عالی قرار گرفته و لذا اب سنخ علوم اعتباری اس 

محاسن افعام نوع بشر اس   اعاالی که بناگانی بشر را بهتر اب  رر حرالتی در تناسرب    
ساب کارام نروعی وی    با حقایق قرار داده و به سبب تناسبی که با طبع انسانی دارد بمینه

 .شود می

 

 چیستی فلسفه سیاسی اسالمی.3
عنوان کل و یا ازئی اب سیاس  مان در ذیل حکا   مشخص شا که فلسفه سیاسی به 

اما در مورد چیستی سیاسر  مران   . اس  ای آن  عالی قرار داشته و لذا متأثر اب ویژگی
ن،  رود را  داش  که فالسفه مسلاان باواود اردا   تفصیلی به محتروای آ  بایا تواه

یعنری باواوداینکره مباحرث بیرادی در براب      . انرا  قررار نرااده   چناان در مقام تعریرف 
 رای    ای رئیس ماینه، ویژگری  ، ویژگیمواود در اوامع، طبقات  ا حکوم بنای  طبقه

نپردا ته و صرفاً « سیاس  ماینه»واود دارد، ولی به تعریف تفصیلی ... ماینه فاضله و 
 ا به واه متارایز سیاسر  مران اب     نبر ی اب آ. انا به ذکر نکاتی در مورد آن اکتفا کرده
 را مشرارک     اه  به واود اااعتی که میران آن  تابیر منزم و ا الق اردا ته و اباین

سروی سرعادت  وانراه و      را بره   بر ی آن را اسباب حرک  انسران . انا اس  تواه داده
سیاسر   »تروان   اب مهاوع این نکرات مری  . بر ی اسباب اصالح حام سیاس  شوناگان
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ا علم به مهاوعه آداب و اعاالی که البم اس  در تعامرل و مشرارک  اعضرای    ر« ماینه
ماینه اریان یابا تا به این وسیله ماینه و اعضائش به سا  سرعادت حقیقری ر سرپار    

 .شونا، تعریف کرد
عالمره طباطبرائی بررای ارائره       ایی توسط بر ی اب شاگردان تالش اما در دوران معاصر

در نظرر آیر  اج اروادی آملری     . ارذیرد  اسی صورت مری تعریفی مشخص اب فلسفه سی
غای  فلسفه سیاسی تابیر امور انسان برای حرکر  متعرالی در مقراطع چهارگانره دنیرا،      

ای که بتوانا به باالترین مراتب رشا و تکامل  ود  بربخ، قیام  و بهش  اس   به گونه
وبه داوری و ارائره  فلسرفه سیاسری را حر    اارسرانیا (. 33: 3131اروادی آملری،  )نائل آیا

کنا که سعی دارد در مواضع  ود بره    ایی کالن به قلارو رفتار سیاسی معرفی می ااسخ
در نظرر وی فالسرفه   (. 41: 3113اارسرانیا، ) ا و  نهار ا و فضیل  اایبنرا باشرا   اربش

سیاسی مسلاان در حین ارائه مباحث  ود  رگز بحث فلسفی به معنرای  راب  رود    
شود در نظر انایشاناان  ر حقیق  آنچه امروب فلسفه سیاسی  واناه مید. انا ارائه نکرده

البته  اواره مباحث  رود را  . فلسفه سیاسی اسالمی چیزی از علم سیاس  نبوده اس 
کردنا  به این معنا که در قیاسات  ود به دنبام اسرتاالم   مبتنی بر شیوه بر انی طرح می

رسرا   با این واود به نظرر مری   (.313-311: لفا3132اارسانیا،)انا اب کلی به ازئی بوده
توان به تعریفی امروبین اب فلسفه سیاسی  با تأمل در محتوای مباحث فالسفه سیاسی می

 .دس  یاف 
او . کنا تعبیری نو اب فلسفه سیاسی اسالمی ارائه کنا واعظی با چنین رویکردی سعی می

 ای فلسفی  ائه ااسخ به ارسشکوشش و تأمل عقالنی و بر انی در ار»فلسفه سیاسی را 
در ناراه وی تارامی   . تعریف کررده اسر   ( 22: 3132واعظی،)«و بنیادین حوبه سیاس 

در بعرا  . تروان در سره ب عرا ارای داد      ا و مسائل فلسفی حوبه سیاسر  را مری   ارسش
نخس  فلسفه سیاسی به ایضاح معانی مفا یم کلیای حروبه سیاسر ، اباالره دولر ،     

ای اب  اب بعا دیار فلسفه سیاسی مشرتال برر مهاوعره   . اردابد ، می...حاکای ، اقتاار و 
توصیفاتی کره فالسرفه سیاسری در براب سرشر  و حقیقر        . شود مباحث توصیفی می

ترین بعرا اب فلسرفه سیاسری،     اما مهم. گیرد د نا در این بخش اای می انسانی انهام می
 ای حراکم    ا و اربش وبی ای آن اس   بعای که محل بعا  نهاری و تهویزی و توصیه

(. 21-23: 3132واعظری، )د را  بر اامعه سیاسی و بناگی ااعری را مرانظر قررار مری    
بااینکه حتااً  ر سه بعا ذکرشاه در  الم مباحرث فیلسروفان سیاسری و آثرار براسرته      

شود، ولری بایرا دقر  داشر  کره فیلسرو  سیاسری         وضوح دیاه می فلسفه سیاسی به
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سیاسی اسر  و ارردا تن بره دو بعرا نخسر  اب مباحرث       اه  که یک فیلسو   ابآن
یعنی اگر فیلسو  سیاسی بره توصریف   . اردابد  ا نای اساسی فلسفه سیاسی اس ، به آن

اردابد، به این دلیل نیس  که توصیف سرش  انسان ازئی اب فلسرفه   سرش  انسانی می
تهویز را و  د را بررای اینکره ارائره      چنین توصریفی را انهرام مری    سیاسی اس   او این

 ا متوقرف برر ارائره ایرن قبیرل مباحرث         ای فیلسو  سیاسی و توایه کردن آن توصیه
ترین انبه فلسفه سیاسی  اان بعا تهرویزی آن بروده و    در حقیق  مهم. توصیفی اس 

شناسانه، به اه  تالش برای دسرتیابی بره    تواه به سایر ابعاد، به ویژه توصیفات انسان
 . ا ای  آن به دلیل مقام بودن آن اس  تهویز ایی مواه اس  و و

تعریرف  فلسفه سیاسی  سفه سیاسی البم اس  ابتاانظریه در سح  فل برای طرح چیستی
. صورت کلی در اری کارام نفرس بشرری  سرتنا      که علم و حکا  به شاآشکار  .شود

و گراه   -شرود  که حکا  نظرری مترولی آن مری    -حام گا ی این کاام به دانستن اس 
ارس حکار    . -شرود  که حکا  عالری مترولی آن مری   –عال کردن اس   کاام آن به

 ا برای رسیان  اردابد که انسان عالی با طرح اعاالی که البمه کاام اس ، به اموری می
 را آن را   و چون این اعاام اب ایش مواود نبوده و انسان. به کاام  ود بایا انهام د نا

کننرا، امروری اعتبراری     س بر بان  لق مری بنا به اراده  ود به اه  اِعاام مابّری  نف
در واقع فلسفه سیاسی به مثابه ازئی اب حک  عالی به دنبام علم بره بایرا ا و   .  ستنا

توانرا حقیقر   رود را در     نبایا ای کالن بناگی بشر اس  که انسان به واسحه آنها می
بشرر  لذا در فلسفه سیاسی  ا  حرکر  دادن  . بستر مقاطع مختلف حیات محقق سابد

 رای عارل در    در این راستا برا طررح امکران   . در مسیر رشا و تکامل نوعی انسان اس 
وقتری محتروای   .  وا را انسران را بره غایر  حقیقری  رود برسرانا        سححی کالن مری 

تواننرا در   د ناه حکا  عالی ادراکات اعتباری  ستنا، این امور چه کاکی مری  تشکیل
 رسیان به حقیق  انسانی کننا؟ 

. یان به مقام قرب الهی در منظومه تفکر دینی اامع تاام غایات بشرری اسر   مسلااً رس
بنا به آنچه که به صراح  در آیات قرآن کریم آماه انسان بررای اینکره بتوانرا بره ایرن      
. غای  اصیل و حقیقی  ود دس  یابا نیاب به تحقق دو شرط اساسی دارد  علم و عارل 

 رود و عارل    به سوی او باال میکالم اا»فرمایا  اب سوره مبارکه فاطر می 31لذا در آیه 
آن را « کرالم ارا   »باطبائی در تفسریر  رود اب   عالمه ط .[2]«بخشا صال  آن را ترفیع می

قرار متریقن   . د را  دانا که انسان اعتقاد به آن را مبنای عال  ود قرار می عقایا حقی می
اب آنهرا کره   . به آن اسر  چنین اعتقادی توحیا اس  که بابگش  تاامی عقایا حقه نیز 
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شود عقایرا حقره بره درگراه الهری تقررب        اعتقاد امری قائم به فرد اس ، وقتی گفته می
ایشران عارل را اب فرروع    . یابرا  یابنا باان معناس  که  ود فرد معتقا نیز تقرب مری  می

اس در واقع عالری کره برر آمراه اب علرم و      . آورنا چنین علم و اعتقادی به حساب می
حی  اس   ود مواب اثر در آن اعتقاد شاه و آن را مکرر کررده و تقویر    اعتقادی ص

ارس ایرن ادراکرات    (. 53: ب3134طباطبرائی، )بنرا  ن را رقم مری کنا و تقرب بیشتر آ می
اعتباری در صورتی منهر به حرک  در مسریر غایر  انسران و در نتیهره تحقرق انسران       

چنین ادراکاتی چیزی نیستنا ارز   .شونا که ریشه در آن ادراکات حقیقی داشته باشنا می
چنین اعتباراتی واه تنزم یافته  اان حقیقر   سرتنا   . ظهور  اان حقایق در بستر دنیا

به  این دلیل اس  که اایبنای به ایرن ادراکرات اعتبراری و عارل کرردن      . در بستر دنیا
  ای اسر  کره اشرتیبان ایرن ادرا     محابق با آنها  ود به معنای تشایا شان عقایا حقره 

اینها در واقع بیان کنناه حقیقتی واحا در سحوحی متفراوت  سرتنا   . اعتباری بوده اس 
د یم، در حقیقر    و لذا با اینکه بنا به اقتضای تحلیل فلسفی آنها را اب یکایار تاییز می

 .انا امری واحا و در  م آمیخته
اب حقرایق  تنهرا فرارغ     ای حکا  عالی بوده باشرا، نره   اس اگر اعتباری وااا ویژگی

لذا بررای مرا   . نیس ، بلکه متبلور کنناه حقایق در عرصه بناگی فردی و ااتااعی اس 
اارسانیا در این رابحره  . امکان سنهش ادراکات اعتباری و تایز ادراکات باطل واود دارد

مانرا و   بهره باشا اب ادرا  حقیق  محروم مری  آدمی اگر اب علوم نظری بی»معتقا اس  
منا نباشا و یا آنکه رفتار  ود را بر اسراس ایرن دسرته اب علروم      لی بهرهاگر اب علوم عا

سررابمان نبخشررا، اب حقیقرر  دور مانرراه، رفتررار و کرررداری باطررل و  حررا  وا ررا     
نیز طررح کردنرا   طور که ارسحو و فالسفه مسلاان   اان(. 14ب، 3132اارسانیا،)«داش 

ن بخرش اب حکار ، کرامالً    شاه در ای ا ادراکات اعتباری طرحمباحث حکا  عالی، ی
لذا عرادات و  .  ا  ستنا حقیق  محور بوده و در ای ظا ر کردن حقایق در اعاام انسان

شرود   اعاام و رفتار ارادی که در حکا  عالی در سح  فردی و ااتااعی توصریه مری  
مصال  و محاسرن  » ا  حساب آماه و به آن عنوان مهاوعه اعاام اربشانا و متعالی به به

 .  شود اطالق می« عافعام نو
شود تا محتوای فلسفه سیاسی علای کلی و ثاب  بروده و   این حقیق  محوری سبب می

فلسفه سیاسری برا دریرافتن    . به امور ازئی و  رد و اقتضایی ورود مستقیم نااشته باشا
سعادت حقیقی و غایات اساسی نوع بشر در ای آن اس  که اسباب و شرایط البم برای 
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 ای تهویزی آن کامالً در تناسب با طبع نروع   لذا گزاره. اام را فرا م کنانیل انسان به ک
فلسفه سیاسی برا طررح   . بشر اعتبار شاه و محقق کنناه کاام حقیقی نفس انسانی اس 

 ا  آم بناگی بشر، که در تناسب حااکثری با حقایق قرار دارد، دستورالعال وضعی  ایاه
بشر به غای  محلروب نروع انسرانی و محقرق      ایی کالن را اه  تقرب   گیری و اه 

در نتیهره اب ر ارذر چنرین مسریری اسر  کره بره        . د را  کردن ماینه فاضله ارائه مری 
 .اردابد د ی بناگی ااتااعی و سیاسی می سامان

 
 چیستی نظریه در فلسفه سیاسی اسالمی.4

فلسرفه  در نظریره   تعریفری اب توان به  فلسفه سیاسی طرح شا می آنچه در باببر اساس 
کلری و  ( و نبایا ای  بایا)ای اب اعتبار ای در این معنا نظریه مهاوعه. اشاره کرد سیاسی

ثاب  اس  که متناسب با طبع و سرش  علوی انسان در حوبه موضروعی واحرا، ماننرا    
آم تحقق  ر  ، اعتبار شاه و ظا ر کنناه وضعی  ایاه...عاال ، آبادی، برابری، حاکای  

 ای کالن برای حرک  به سرا    گیری اسی فلسفه سیاسی و اه  ای اس یک اب اربش
اعتبار رای  )نظریره طررح کننراه سرنخی اب اعتبار رای کلریِ       . باشرا  تحقق آن اربش می

 ا در اامعه،  اس  که با سامان دادن به افعام ااعی انسانمقاس  اربشانا و( حاوسط
ر ناون شرود  کارالی    انسانیقصا دارد تاامی آنان را به سا  سعادت حقیقی و کاام 

 .شرونا  که در واقع تاامی اوامر و نوا ی الهری بررای  راای  بره سرا  آن طررح مری       
توانا یکی اب ملزومرات مرورد نیراب فقره سیاسری اهر         ای می اساس چنین نظریه براین
در  ینظریرات  تهایرع شران چنرین    .گیری در قبام اعتبار ای  رد و ازئی باشرا  موضع
اسی، اب آنها که  اای در تناسب با طبع و سرش  علروی   ای مختلف فلسفه سی حوبه

 .سالمی را شکل د انظام فلسفه سیاسی اتوانا  میانسان  ستنا، 
 
 نظريه هاي مؤلفه .4-9

لذا در ادامه به توضری  سره    مسلااً چنین تعبیری اب نظریه نیابمنا توضی  تفصیلی اس ،
قیا اساسی این تعریف، یعنی اعتباری بودن، ثبات و کلیر ، اردا تره و در  رالم ایرن     

دس  آ ر سرعی شراه   . شود ای نیز طرح می توضیحات روش سا ته شان چنین نظریه
 . ایی برای اربیابی و داوری چنین تعبیری اب نظریه اشاره شود به معیاری



 9911 بهار ، اولشمارة ، سال يازدهم، جستارهاي سياسي معاصر   55

 

 اعتباری بودن .4-1-1
برای تببین محتوای نظریه، که متشکل اب مهاوعه اعتبار ای منسهم اسر ، البم اسر    

ای که میان امور اعتباری و حقایق  به چیستی اعتبار، نسب  اعتبار با حقیق  و سنخ رابحه
 .برقرار اس  تواه کرد

 :چیستی اعتبار(الف
اعتبار را اسر   امرا     ای اب مهاوعره اشاره شا اینکه نظریه ای که در تعریف  اولین نکته  

اعتبار به چه معناس ؟ عالمه طباطبایی برای روشن شان معنای اعتبار بحث  ود را برا  
فرماینا منظرور   توضی  در باب استعاره آغاب کرده و با استعان  اب این شکل اب اعتبار می

منظرور   این اس  که با عوامل احساسی، حا چیزی را به چیز دیاری با یم به»اب اعتبار 
در (. 333: 3133طباطبرائی، )«ترتیب آثاری که ارتباط برا عوامرل احساسری  رود دارنرا     

تر دایره اعتبرارات را بره احکرام  رم تسرری داده و       در تعریفی اامع« رساله االعتبارات»
اعحا حا چیزی و یا حکم چیزی به چیز دیار اس  که این عارل برا   »فرماینا اعتبار  می

که البته این فعالیر  بره   (. 143: ق3415طباطبائی،)«اذیرد تصر  و فعل و م صورت می
 .اذیرد اه  رسیان به اثری واقعی و شکل دادن به فعلی مشخص صورت می

ای اسر    که اعتبار واسحهبحه با مباحث اعتبارات تواه به این نکته ضروری اس  در را
ود را احتیاارات  ر  انسران  کنا  که میان نقص و کاام نوع انسان قرار گرفته و کاک می

اساساً  ر عالی کره   (.141:ق3415طباطبائی،)حرک  کنا برطر  کرده و در مسیر کاام
د ا  ود اعتباری اس  که برای برطر  کرردن نیرابی مشرخص اعتبرار      انسان انهام می

شود، به  این دلیل  ر اعتباری به معنای تالش انسان برای فرار اب نقرص و رسریان    می
اذیرد، بلکه نیابمنرا   کاام با  ر شکل اب اعتباری صورت نایالبته تحقق . به کاام اس 

 . ه مشخصی اب اعتبارات اس گون
 :نسب  اعتبار و حقیق ( ب

اینکه  ر اعتبراری   نکته دیاری که البم اس   ناام بحث اب اعتباریات به آن تواه کرد
یق به امری حقیقی تکیه دارد و اساسرًا  ریچ اعتبراری براون تکیره بره حقیقتری اب حقرا        

د ریم مصرااق دیارری     یعنی  ر حا و ای را که به مصااقی می». توانا شکل گیرد نای
قررار دادیرم یرک شریر     « شریر »شاه  مثالً اگر انسرانی را   واقعی نیز دارد که ابآنها گرفته

در واقع انترزاع  (. 333-332: 3133طباطبائی،)«واقعی نیز  س  که حا شیر اب آن اوس 
ای کره در ذ رن شرکل     ه بر  ارج و به کارک معرانی حقیقیّره   این معانی اعتباری با تکی

رسراله  »آیر  اج اروادی آملری در شررح     ( 23: 3113طباطبرائی، )شود گیرد انهام می می
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نویسرنا   در مقام تبیین آن سنخ اب اعتبار ایی که منحبق بر مسیر کاام  ستنا مری « الوالیه
تبراری برودن قروانین اب نروع     این امور اعتباری به یک حقیق  تکوینی متکی اس  و اع»

اعتباری نیس  که صرفاً به دس  معتبر عادی باشا و  ریچ ایونرا و رابحره تکروینی برا      
یررن اسرراس اعتبررارات ابررر  (.33: 3131ارروادی آملرری،)«حقیقرر  عینرری نااشررته باشررا

بر حقرایق متنراظر برا     با تکیه بایس  نیز می نظریه در سح  فلسفه سیاسی د ناه به شکل
ا  کارام نروعی   به دنبام ر ناون کردن انسان به ساعتبار شاه و  ود  حوبه موضوعی

گراه   حام سفام اینهاس  که منظور اب حقایق متناظر با حوبه موضروعی کره تکیره   . باشا
 اعتبارات  ر حوبه اب فلسفه سیاسی  ستنا چیس ؟ 

 برای سا   نظریه در فلسفه سیاسی البم اس  ابتاا به معقوالت ثانی فلسرفی متناسرب  
یافر  و سرپس آن را مبنرا قررار داد و      با  ر حوبه موضوعی، در صورت واود، دسر  

 مسریری اسر  کره عالمره طباطبرائی      این. ر کنناه آن حقیق  را سا  اعتبار ای متبلو
عالمره  . انرا  حسرن و قرب  و عراال  نیرز ایاروده     برای سامان دادن اعتبار ایی  اچون 

معنرای   اردابد، ابتاا بحث اب اعتبار عاال  میوقتی در تفسیر شریف الایزان به  طباطبائی
یرک  ) حسن و قب  و عاال  را در و له نخس  بره عنروان یرک معقروم ثرانی فلسرفی      

در نظر گرفته و سپس آن را مبنایی برای اعارام و اعتبار رای  رود قررار داده     ( حقیق 
ب معقوالت عالوه بر این نحوه استفاده عالمه طباطبائی ا(. 313: 3133یزدانی مقام،)اس 

ب  ما نظرر  ثانی فلسفی، تواه به تناسب میان این شکل اب حقایق با اعتبار ای کلی و ثا
تر ذکر شرا کره موارود، و     ایش. یای بر دیاگاه مورد نظر اس در نظریه سیاسی نیز مف

 اچنین  ر ادرا  اعتباری با تکیه برر  . به تبع آن ادرا  ما، یا حقیقی اس  و یا اعتباری
حقایق نیز مراتبی واود دارد، یعنری حقرایق    حام میان. اذیرد قی صورت میحقیادراکی 

لذا بره  . تبه قرار ناارناالهیاتی، ریاضیاتی و طبیعی با واود حقیق  بودن ولی در یک مر
ای اب حقرایق   تکیه برر مرتبره   سبب تناسب میان اعتبار و حقیق ،  ر سنخ اب اعتبارات با

بره   .چراکه نوعی اب اتحاد میان آنها وارود دارد  .اس  آنهاشونا که متناسب با  اعتبار می
کنیم، این اعتبار مبتنی برر   عنوان مثام وقتی ما شیر بودن را برای فردی اب انسان اعتبار می
امرا وقتری بخروا یم    . شرود  ادراکی حقیقی و تهربی اب شیر و آن فرد اب انسان سا ته می

نروع انسران سرامان د ریم چره؟ آیرا چنرین        ادراکی اعتباری و کلی و ثاب  را در مرورد  
اعتبار ای در تناسب با حقایق ریاضیاتی و طبیعی قرار دارنا؟ محائناً بیشترین تناسب را 

به سبب سرنخی  بیشرتر چنرین اعتبار رایی برا       چراکه .با حقایق الهیاتی و معقوم دارنا
 .آیرا  وارود مری   حقایق الهیاتی، امکان ایهاد نوعی اب اتحاد در ظر  ذ ن میان آنها بره 
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 نرا و یعنی حتی اگر حقایق تهربی بتوانا به سامان یافتن چنین معنایی اب نظریه کاک کن
در فلسرفه   ا، ولی به  یچ واه مبنایی صر  برای سا تن نظریره ننقایصی را اب آن بزدای

 ارس . حقیقتری تهربری نیسر     چراکه حقیق  ایرن انسران صررفاً   . نخوا نا بود سیاسی
د نرا بره دلیرل طبرع انتزاعری       یه در سح  فلسفه سیاسی را سامان میاعتبار ایی که نظر

 .  ود البم اس  با تکیه بر اموری معقوم، ماننا معقوالتی ثانی فلسفی، سا ته شونا
فلسرفی   [1]انسرانی بره معقروالت ثرانی     بایس  با بررسی دقیق  سرتی  بر این اساس می

 را برا در     و سپس مبتنی بر آنیاف   متناظر با مباحث  ر حوبه اب فلسفه سیاسی دس 
اس اینکره عالمره طباطبرایی فرمودنرا  رر      . اعتبارات متناسب به سا   نظریه اردا  

گیرد برای سا   نظریه در سح  فلسفه سیاسی براین معنرا    اعتباری اب حقیق  الهام می
اس  که اعتبار ای شکل د ناه به  ر نظریره در براب موضروعی مشرخص برا الهرام اب       

معقوالت ثرانی فلسرفی   . ی فلسفی متناظر با حوبه اژو ش سا ته  وا نا شامعقوم ثان
ای اب  شران مهاوعره   تواننرا محروری بررای سرا ته     ادراکاتی حقیقی  ستنا و لرذا مری  

معقروالت ثرانی فلسرفی اب طریرق تحلیرل عقلری اشریای        . اعتبارات ایرامون  ود باشنا
و تولیا عقرل  سرتنا کره اشریای      آینا و لذا انتزاع اب اشیاء  ارای  ارای به دس  می

 .آنها صف  و حکم مواود  ارای  ستنا. کننا  ارای را توصیف می
 :سنخ رابحه حقیق  و اعتبار(ج

اب  عالمره طباطبرائی  . بایس  به نحوه رابحه ادراکات اعتباری و حقیقی اردا ر   حام می
نویسرنا   و مری  عام رابحه تولیای میان ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی ارده برداشته

چون باییراه عوامرل احساسری  سرتنا دیارر      ( ادراکات اعتباری)این ادراکات و معانی»
یعنرری (. 333: 3133طباطبررائی،)«ارتبرراط تولیررای بررا ادراکررات و علرروم حقیقرری ناارنررا

 .مشخصی برقررار کررد  توان میان ادراکات اعتباری و حقیقی رابحه  نای صورت بر انی به
« رسراله االعتبرارات  »عالمره طباطبرائی در   .  ا به دس  آورد  س  توان اب بایا ا را نای

نوعی اب اتحاد میان این معرانی حقیقری و اعتبراری     برای روشن شان این بحث اشاره به
شرود و   در نظر ایشان انتزاع این معانی اعتباری الزاماً به اموری حقیقی منتهی می. کننا می

امرری نیسر  کره نفرس بخوا را اب       ن رابحهو ای  ا واود دارد رابحه مشخصی میان آن
بین این معانی حقیقی و اعتباری نوعی اب مشرارک   . اانب  ود آن را انشاء کرده باشا

شود تا این ادراکات باواود اتحاد و مشارک ، اب  اما آنچه باعث می. و اتحاد واود دارد
کررده   یکایار مهزا شونا تصرفات مختصری اس  که قوه و رم در آن معرانی حقیقری   

توان ادعا کرد که رابحره   با تواه به این عبارات عالمه می(. 143: ق3415طباطبائی،)اس 
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یعنری ادراکرات اعتبراری    . سر  رابحه ظرا ر و براطن ا    اان ادراکات حقیقی و اعتباری
بخررش و  متبلررور کننرراه و برره ظهررور رسررانناه  ارران ادراکررات حقیقرری اسرر   تهلرری 

 .بناگی دنیایی اس  بخش حقایق در د ناه و تحقق توسعه
تواننرا   بر این اساس  ر حقیق  مشخص را صرفاً مهاوعره مشخصری اب اعتبار را مری    

لرذا  رچنرا   . بسا اعتبار ایی مواب در حهاب رفتن حقیق  شرونا  متبلور سابنا و چه
تروان اب حرق و باطرل برودن      اعتبار ا قابلی  اتصا  به صاق و کذب را ناارنا ولی می

اعتباری که در مسیر رشا و کاام قرار دارد یرا برالعکس موارب      ا سخن رانا و  ر آن
رسراله  »به  این دلیل اس  که عالمه طباطبرائی در  . دورشان اب کاام اس  را تاییز داد

و « نوافرع و ضروار  »، « یرر و شرر  » رای مختلفری اب قبیرل     دوگران « الانامات و النبوّات
. د نرا  ورداسرتفاده قررار مری   را در توصریف اعتبار رای انسرانی م   «« سعادت و شقاوت»
توان میان اعتبار رایی کره در مسریر کارام  سرتنا و       اس می(. 131: ق3415طباطبائی،)

کننا با مهاوعه اعتبار ایی کره   بداینا و  یر نهایی را نزدیک می نواقصی را اب انسان می
ی را عالمره اعتبار رای  . کننا تاییرز داد  اب مسیر کاام دور کرده و شر محلق را نزدیک می

شونا را اعتبار ای لغو دانسرته و در مرواردی کره     که مواب دوری اب غایات حقیقی می
 .کننا مواب تقرب به غایات  ستنا، عام لغوی  را طرح می

 
 ثبات .4-1-2
ماکن اس  ایناونه طرح شود که اساساً در نظر گرفتن ثبرات در رابحره برا اعتباریرات      

چنین ابهامی آنااه . ری تغییر شرطی ثاب  اس امری متناقض اس ، چراکه در امور اعتبا
شود که عالمه طباطبائی تغییر اعتبارات را  ود اب اعتبرارات عارومی در نظرر     اررن  می

 (.534: 3133طباطبایی،)گیرنا می
تغییرر اعتبرارات  رود    »در ااسخ بایا تواه داش  عالمه طباطبائی قبل اب اینکه بفرماینا 

د ا منظور ایشان اب اعتبارات  عباراتی دارنا که نشان می «یکی اب اعتبارات عاومی اس 
اصروم اعتباریرات   »فرماینرا   ایشان مری . در این عبارات موارد و مصادیق اعتبارات اس 

شرود و   ارا مری   ایوسته بناه و سرگرم ادامه فعالی  بوده تنها موارد و مصادیق آنها اابه
... سرتفاده اب مراده ادامره داده    اامعه بشری ایوسته بره ایشررف   رود در اسرتخاام و ا    

اب طر  دیار بایا به معنایی که عالمه اب مفهوم ثاب  در مورد (. 534: 3133طباطبائی،)«
و « عاومی و ثابر  »ایشان اعتباریات را به دو دسته . کنا نیز تواه کرد اعتبارات اراده می

می و ثابر   در اینهرا منظرور عالمره اب عارو    . کنرا  تقسریم مری  « تغییر  صوصی و قابل»
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 ا  ستیم، اعتبار ایی  ای اب اعتبار ا اس  که در  ر کنشی ما ناگزیر اب اعتبار آن مهاوعه
 اچررون اعتبررار متابعرر  اب علررم، اعتبررار ا تصرراب، اعتبررار وارروب و اعتبررار        

سرروای چنرین مرواردی مررابقی اعتبرارات تغییراررذیر و    . (531: 3133طباطبرائی، )ااتاراع 
 توان اب ادراکات ثاب  انسان سخن گف ؟ واود چاونه میحام با این . اقتضایی  ستنا

. مسلااً منظور اب ثبات در این اژو ش متفاوت اب معنای ثبات در اعتبارات عاومی اس 
وارود   برااین  نقض بروده و  شود که قابل دا ته میچراکه در این اژو ش به اعتبار ایی ار

کره در ایرن ارژو ش اب ثبرات در     آنچره  .  ا اعتبار متناسب با کاام نوع انسان  ستنا آن
واب و محابق برا حقیقر  برودن شرکل مشخصری اب      صشود، ثبات در  اعتبار ا اراده می

در سرح   یعنی اب آنها که حقیق  واحا اس ، سنخ واحای اب اعتبار را  . اعتبار ا اس 
توان به سرنخی اب ادراکرات    لذا می. توانا تااوم بخش آن حقیق  باشا میفلسفه سیاسی 

 را سرخن    یاف ، که در عین اعتباری بودن بتوان اب ثبرات و کلیر  در آن   ی دس اعتبار
ثاب  بودن چنین اعتبار ایی به این معناس  که آنهرا  ارواره متناسرب برا غایر       . گف 

شرهیا محهرری در مقالره    . حقیقی انسان و در راستای رشا و کاام انسرانی قررار دارنرا   
انا مبنایی بررای توایره    دا ته و سعی کردهبه این موضوع ار« ااودانای اصوم ا القی»

شراولی در رفترار و    اصوم ثاب  ا القی تاار  ببیننا  اصولی که با واود ثبات و اهان
 . نقض  ستنا  ا قابل عال انسان

. ارردابد  دو بعرا سرفلی و علروی مری     نفس در بیان سحوح شهیا محهری برای ااسخ به
وانی و در سححی دیار واقعیتی اصریل  واقعی  واودی انسان در یک سح  واقعیتی حی

کنا فرض کنریم   ایشان با ارااع دادن  ر فرد به  ود بیان می. و عقالنی و ملکوتی اس 
در . در مورد انهام فعالیتی مشخص میان دو من علوی و سفلی ما نبردی صرورت گیررد  

ه این صورت اگر من سفلی ایروب شود، مثالً فرد چیزی را که برایش مضرر اسر  بنرا بر    
کنا یا شکس ؟ قحعاً احساس ایرروبی و   ار وری استفاده کنا، آیا احساس ایروبی می

کنا، چراکه من واقعی و اصیل  ر فرد  اان من علوی اس  و من سرفلی    رسنای نای
اس انسان بنا به ایرن مرن علروی اسر  کره دارای کاراالتی       . چیزی از  ود فرد اس 

ام معنروی و روحری انسران باشرا کراری      لذا کاری که متناسرب برا کار   . شود واقعی می
شود کاری عرادی یرا    اربشانا و علوی اس  و اگر تناسبی با من علوی نااشته باشا می

ایشان در توایه ثابر  برودن ایرن بایرا و نبایرا ا      (. 311-313: د3133محهری،). مبتذم
 :فرماینا می
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متشرابه آفریراه    انرا و وقترى    ا در آنچه کاام نفسشان  س  متشابه آفریاه شاه انسان»
 را  رم در آنهرا یکرنر       شرود، دیراگاه    ا  م  اه یکرنر  مرى   انا دوس  داشتن شاه
 ا و   ا ابنظر بانى و ابنظر مادى و طبیعى در موضع رغم اینکه انسان شود  یعنى على مى

و در شرایط مختلف نیاب اى بانى متغیر اس ، اب انبر    انا قرارگرفته اى مختلف  موقع
 و قهرراً  انرا  قرارگرفتره  ا در وضع مشابهى  آن کاام صعودى و کاام معنوى،  ا  انسان

شود و تاام فضائل   ا و با ا در آنها یکسان و کلى و دائم مى  ا و  وب دوس  داشتن
ام  و نظایر آن با ایرن بیران   ا القى، چه ااتااعى و چه غیرااتااعی، ماننا صبر و استق

 (. 313: د3133محهری،)«شود توایه مى
شود به دلیل آن اس  که ایرن بعرا،  اران     ثباتی که در این بعا علوی در نظر گرفته می

بعا الهی انسان اس ،  اان چیزی اس  که به واسحه دمیاه شان روح الهری در انسران   
. کنا، چراکره ریشره در توحیرا دارد    یاایا آماه و او را شایسته مقام  الف   ااونا م

 با من علروی انسران   توان سنخی اب اعتبار ا را در نظر گرف  که به سبب تناسب می اس
ای  ستنا باعرث    ا دارای بعا کاالی و روحانی متشابه اینکه انسان . اواره ثاب   ستنا

 وا نرا   مری شود اعتبار ایی که بار بدودن نواقص اب نفس بشر را بر عهاه داشرته و   می
انسان را در مسیر کاالی  ود، که غایتی واحا برای تاامی نوع بشر اس ،  اای  کننرا  
اعتبار ایی ثاب  باشنا  به این معنا که  اواره سنخ مشخصری اب اعتبار را انسران را بره     

 .شود ناون می سا  غای  حقیقی او ره
.   نروعی بشرر اسر    نکته دیاری که البم اس  در مورد قیا ثبات در نظر گرف ،  لق

در  الم بررسی آیات مربوط به داستان  بوط انسان یکی اب مرواردی کره مرورد تواره     
لذا وقتی مالئکه فسراد و  رونریزی را بره نروع     . گیرد  لق  نوعی انسان اس  قرار می

: ج3134طباطبرائی، )شرود  د نا این امر اب اانب  ااونا متعام طرد نای انسان نسب  می
توانستنا احاطه یابنا و برر ایرن    ها  لق  نوعی بعا سفلی انسان را میدر واقع آن. (333

اب سوی دیار آناراه کره  ااونرا    . شود صحه گذاشته می اب اانب  ااونا علم آنها نیز
کنا در واقرع نروع انسرانی  را  لیفره قررار       متعام آدم را به مثابه  لیفه الهی معرفی می

ان را به واسرحه آن بعرا علروی کره مالئکره      یعنی انس. (331: ج3134طباطبائی،)د ا می
د را   ایرن نشران مری   . د را  قابلی  احاطه بر آن را نااشتنا  لیفه  ود در بمین قرار می

 ا به واسحه فحرت و طبیع  واحای که دارنا و به واسرحه  لقر  نوعیره  رود      انسان
یکسران و   ا دارای نیاب رای   در اثر این قوای یکسان انسان. دارای قوای یکسانی  ستنا

 ا  م در ظر  انسانی  و  م ظر  حیوانیر  دارای نیاب رای    یعنی انسان. ثاب   ستنا
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اساساً چون نیاب ریشه در حقیق  ثاب  انسان دارد  اواره امرری ثابر  در   . ثابتی  ستنا
اس عل  واود ایرن سرح  اب ا تالفراتی کره     .  ا در تاام عصر ا اس  میان تاام انسان

 کننا چیس ؟   ود در  میانسان  ا اب نیاب ای 
 رر ایرائولوژی سیاسری و    نخسر  اینکره    .کررد در ااسخ البم اس  به دو نکته اشراره  

 را را مرورد ارذیرش قررار      ای اب اربش ااتااعی متناسب با مبانی نظری  ود مهاوعره 
در . ارردابد   ا به رتبه بنای نیاب ای نروع انسران مری    سپس متناسب با آن اربش. د ا می

اساساً بری   شونا و بر ی اب نیاب ا اب نیاب ا اولوی  یافته و دائااً اررن  مینتیهه بر ی 
شود   رچنا محروکردن ایرن نیاب را علری      محو کردن آنها می معنی شاه و لذا تالش در

بره عنروان   . القاعاه غیر ماکن اس ، مار اینکه انسانی انسانی   ود را اب دسر  با را  
داری دائااً مهاوعره نیاب رای مرادی انسران بررای او       ناونه در ایائولوژی لیبرام سرمایه

 رایی متنروع و  رالق اب نحروه      شود و به موابات ایرن فعالیر  دائاراً گونره     اررن  می
لذا چنین انسانی نسب  به نیاب ای متناسب با من . شود ااسخاویی به آن نیاب ا  لق می

 . شود علوی  ود دچار غفل  می
به ایرن  . توانا به دلیل شرایط طبیعی نیز باشا بی نیاب ا مییا نحوه اولوی نکته دوم اینکه 

انا، عوامل تربیتی، عوامرل   معنا که برای افرادی به سبب محل اغرافیایی که در آن بیسته
ولی  اچنران  .  ا نیاب ایی مشخص بیشتر اولوی  یابا نسب  به سایر انسان... وراثتی و 

مواود اس ، صرفاً لرزوم ااسرخ دادن بره آن      ا یابا که در تاام انسان نیابی اولوی  می
 . یابا نیاب اس  که به دلیل چنین عواملی ضرورت و فوری  می

آوریرم   که ما اب مصادیق ا تال  نیاب بره حسراب مری     اچنین اگر در بر ی اب مواردی
گرویی بره    یابیم ا تال  در نیاب نیس ، بلکه ا رتال  در نحروه ااسرخ    دق  کنیم در می

 اس ، امرا فر نر   را و اوامرع و      نیاب به  ورا  امری واحا میان انسان. نیاب ا اس 
گرویی بره ایرن نیراب      افراد مختلف  ر کاام  ود را نیابمنا به نحروه مشخصری اب ااسرخ   

برر  ارین   . در چنین شرایحی نیاب ا متفاوت نیستنا، اصل نیراب یکسران اسر    . یابنا می
معنرای درسرتی نااشرته و صررفاً بره      « نیابسابی»توان گف  تعبیراتی  اچون  اساس می

آنچه که واود دارد دو امر اسر ، ترالش   . گیرنا صورت تسامحی مورد استفاده قرار می
گویی بره   یابی یک نیاب و یا تالش برای رایج کردن نحوه مشخصی اب ااسخ برای اولوی 

و نیاب مشتر  انسانی  چراکه انسان به واسحه  لق   ود دارای نیاب ایی واحرا اسر ،   
تروان تارامی اعتبار را را     به  این دلیرل ناری   .به تبع آن دارای غایات واحای نیز اس 



 59   اسحاق سلطاني و ديگران/ از منظر عالمه طباطبائي نظريه در فلسفه سياسي ماهيت

 

توان ر ی به تغییر در سنخی اب اعتبرارات داد کره    اموری متغییر به حساب آورد، بلکه می
 .شود به آنها اعتبار مباشر بالعال اطالق می

 
 کلیت .4-1-3

انرا  اعتبرارات قبرل اب     اعتبارات ذکر کررده عالمه طباطبائی تقسیاات مختلفی را در باب 
، اعتبررارات عاررومی و  صوصرری و (515: 3133طباطبررائی،)ااتارراع و بعررا اب ااتارراع

امرا بررای   . اب این دس  تقسیاات  ستنا (531: 3133طباطبائی،)اعتبارت ثاب  و متغییر
شرکل   توضی  بهتر منظور اب نظریه در فلسفه سیاسی و اعتبار ای سابناه آن البم اسر  

بایسر  بره    دیاری اب تقسیم اعتبارات ارائه شود و برای در  بهتر این تقسیم بنای مری 
 .حقیقتی درباره اعتبارات تواه داش  که عبارت اس  اب رابحه طولی میان آنها

تنیراگی   عالمه طباطبائی در مقامه بحث اب انقسرامات اعتبرارات بره ایچیراگی و در رم     
ولی چیزی که  س  این اس  که ااتااع »فرماینا  و میروبافزون اعتبارات اشاره کرده 

امروبه ما با معلومات اعتباری و ااتااعی تاریهاً و به مرور بمان روی  م چیاه شاه و 
توانیم با سیر قهقری به عقب برگشته و به سرچشاه اصلی این باینراه   اب این روی ما می

با تواره بره   (. 515-513: 3133طباطبائی،)«کم نزدیک شویم رود اگر  م نرسیایم دس 
توان ای به وارود   این بیان و  اچنین روح غالب بر مباحث ایشان در باب اعتبارات می

به این معنا که اعتبرارات در میران دو   . ای طولی و سلسله مراتبی میان اعتبارات برد رابحه
شونا که در یک سوی آن حقیق  قرار دارد و در سروی دیارر فعرل     سر طیفی واقع می

ای اب اعتبرارات قررار    در ایرن میران مهاوعره   . شود مشخصی که اب اعتبارکنناه صادر می
و  ر اعتبار در ظرر   رود و  اچنرین بره      رنا که در سحوح مختلفی قرار داشتهگی می

ناایانا ولی  ود نسب  بره حقیقر  مرا فروق      نسب  اعتبار ای ما دون  ود حقیق  می
ارات را، که میان آن حقیق  و فعل مشرخص  حام این اعتب.  ویش اعتباری بیش نیس 

توان به دو دسته تقسیم کرد  اعتبارات مباشر بالعارل و اعتبرارات غیرر     انا، می واقع شاه
 . مباشر بالعال

اگر حقیق  انسان به مثابه مواودی کامالً مستقل در  شراه و بره ایرن واسرحه انسران      
آبادی اعتبرار شرود، لرزوم     مواودی آباد دانسته شود و سپس بررای ایرن موارود آباد،   

تا به ایرن   ،دول  حااقل اعتبار شود و عام ماا له دول  در اقتصاد واامعه اعتبار شود
ولی اگر این اعتبار ا امتااد یافته و چنرین  . مرحله  نوب فعل مشخصی اعتبار نشاه اس 

نتیهه گرفته شود که اس این فرد مشخص آباد اس  محل سکون   ود را تعیین کنرا،  
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اد اس  عقایا  ود را طرح کنا، آباد اس  نحوه اوشش  ود را تعیین کنا و دیاران آب
نبایا در اعاام آبادانه وی ا الم کننا با سنخ دیاری اب اعتبارات موااه  سرتیم کره در   
باب افعام مشخصی اس  و  ر یک مشخصاً فعل  اصی را برای یک فرد در مقام عال 

تواننرا اقتضرایی و تغییرارذیر     که مری  و مباشر بالعالاین اعتبارات ازئی . کننا طرح می
گیرنا، بلکه در ذیرل دانرش فقره سیاسری مرورد       در حیحه فلسفه سیاسی قرار نای باشنا

ای بررای   البته این به آن معنا نیس  که فلسفه سیاسی  ریچ آورده . گیرنا بررسی قرار می
امتااد یافتن  اان اعتبار رایی   اعتبارات مباشر بالعال نااشته باشا، بلکه چنین اعتباراتی

توانرا نشران    این نکته می. گیرنا در سح  فلسفه سیاسی مورد شناسایی قرار می که اس 
د ناه سنخ دیاری اب رابحه عایق میان فلسفه سیاسی و فقه سیاسی باشا و این حقیق  

رود کررده  توانا با قوت تاام به مسائل سیاسی و را بیان کنا که فقه سیاسی تنها آنااه می
و احکام متناسب را استخراج کنا که در مرحله سرابق در سرح  فلسرفه سیاسری دارای     

دار ارائره   و لذا ااتهاد در حوبه فقره سیاسری، بره مثابره دانشری کره عهراه       . نظریه باشا
توانا طرح شاه و معنای ترامی   اعتبار ای شرعی در قبام مسائل سیاسی اس ، بمانی می

مسائل با تکیه بر نظریه اشتیبان  ود در سح  فلسفه سیاسی به  بیایا که در  ر حوبه اب
 .ااتهاد بپردابد

دار اعتبارات مباشر بالعال در حوبه مسائل سیاسی اس ، دانش فقه  اس دانشی که عهاه
اردابد که  ود اعتبار فعل مشخصری   حام فلسفه سیاسی به اعتبار ایی می. سیاسی اس 

و فرص  سا ته شان سنخ مشخصی اب اعتبار رای   نیس ، اما به صورت ایهابی امکان
کنا و به صورت سلبی فرص  سا ته شان سنخ مشخصی اب  مباشر بالعال را فرا م می

 ایی  اچون اعتبرار شران آبادی بررای     مثام. انبر اعتبار ای مباشر بالعال را اب بین می
مشرروع سراب    انسان، اعتبار شان دول  حااقل، اعتبار شان نظرر مرردم بره مثابره منبرع     

این قبیل اعتبارات اب سرنخ  . اب چنین اعتبار ایی  ستنا... تصایاات سیاسی و ااتااعی 
ارائه یک عال مشخص نیستنا، اما  ر یک سنخ مشخصی اب اعتبار ای مباشر بالعال را 

چنین اعتبار ایی محائناً سرحوح  .  ای کالن  ستنا گیری عرضه کرده اب سنخ ارائه اه 
د نرا، امرا آنچره اساسری اسر        ن کلی  و فراگیری را در  ود اای میمختلفی اب میزا

لذا اعتبار ایی که سرابناه نظریره   . کننا اینکه حتااً به اعتبار ای  رد و ازئی ورود نای
این سنخ اب اعتبارات را  .باشنا ی  ستنا چنین اعتباراتی میسیاسی در سح  فلسفه سیاس

کننا، در این ارژو ش   شر بالعال میانهاری میاب آن اه  که میان حقیق  و اعتبار مبا
 . شونا  واناه می« حاوسط»به عنوان اعتبار ای 
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 هاي سنجش نظريه مالک .4-2
اعتبار رای منسرهم   »مشخص شا که منظور اب نظریه در سح  فلسفه سیاسی بره مثابره   

تروان چنرین    حام البم اس  به این اردا تره شرود کره چاونره مری     . چیس « حاوسط
اعتبار ایی را بررسی کرد و صرح  ادعرای ملهرم برودن اعتبار را اب حقیقر  را مرورد        

 . اربیابی قرار داد
 

 (یپسین)بیرونی های مالک .4-2-1
حسراب   مثابه امری محقق شاه بره  آن اس  که ما اعتبار را به  ا ال منظور اب این دسته م

آورده و سوای اینکه طی چه فرآینای اعتبرار شراه اسر ، اعتبرار اایرا آمراه را مرورد        
در ایرن  . یعنی یک اعتبار را بعا اب تحقق مرورد اربیرابی قررار د ریم    . محالعه قرار د یم

توان به دو معیار اساسی اشاره کرد  عام تعارض با نظام تشرریع   مینیز   ا دسته اب مال 
 .و عام تعارض با تهارب بشری
ترین معیار سنهش اعتبار ای ااتااعی عام مغرایرت برا    در نظر بر ی اژو شاران مهم

بخرش   گرفتره و تحقرق   نظام تشریع اس   چراکه نظام تشریع مبتنی بر نظام تکوین شکل
غایات نهایی انسان را در نظر داشته و ااسخاوی نیاب ای حقیقری  مصال  حقیقی اس ، 

اس اب آنها کره اعتبار رای شررعی،    (. 11-15: 3133اناه و بخشی،  نصرت. )انسان اس 
در اینها ) انا که  اواره در انحباق کامل با حقایق  ستنا اعتبار ای عااتاً مباشر بالعالی

تروان اب آنهرا بره     ، مری (ایرم  ارع در نظر گرفتهما اعتبار شرعی را مساوی با اراده قحعی ش
بره ایرن صرورت کره     . عنوان معیاری اساسی در سنهش اعتبار ای حاوسط بهرره بررد  

 ایی را که نظریه برای اعتبار رای مباشرر بالعارل فررا م آورده را برا اعتبار رای        امکان
اسر  کره   شرعی مقایسه کرده، اگر در تعارض با آن اعتبار ای شرعی باشا باین معنرا  

 .نظریه ما به درستی در امتااد حقایق سا ته نشاه و نیابمنا باببینی اس 
توانا باشا امرا در مقرام    این معیار حتااً در مقام ثبوت مهاترین مال  سنهش نظریه می

بره مهاوعره قابرل     توانا در عال این وظیفه را به درستی ایفرا کنرا کره    اثبات بمانی می
در لرذا  . بالعال در حروبه دانرش سیاسری نائرل آمراه باشرا      تواهی اب اعتبار ای مباشر 

آن  رم برا فررض    )با  این اعتبار رای شررعی موارود     نظریه را توان میشرایط کنونی 
مورد اربیابی قرار داد و در صورت عام محابق  و ( انتصاب قحعی آنها به شارع مقاس

تروان   ین امر را نایواب  وانا، ولی در صورت عام مغایرت ااصراستایی، نظریه را ن  م
توانا با قارت بیشرتر در   بمانی این معیار می. واب بودن نظریه در نظر گرف صنشان اب 
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در سنهش اعتبار ای حاوسط در حوبه دانش سیاسی نقش ایفا کنرا کره فقره سیاسری     
ای دس  یافته باشا، رشای که برای آن در این مرحلره اب   به رشا قابل تواهمقام اثبات 

 .یابمنا نظریه در سح  فلسفه سیاسی اس حیات  ود ن
به این معنا که . شری اس با تهارب بنظریه بیرونی عام تغایر   ای ال معیار بعای اب م
. کنرا  ای اب اعتبار ا را به عنوان اعتبار ای منحبق بر مسیر کاام طرح مری  نظریه مهاوعه

توانا معیاری  اس  میحام سنهش تهربی میزان تحقق غایتی که اب این اعتبار ا در نظر 
لرذا برا تهربره شران      .باشا که در کنار سایر معیار ا به اربیابی بهتر نظریه یاری رسرانا 

بمانی مشخص و دریافتن میزان تناسب این اعتبار ا با ا اا  مروردنظر    اعتبار ا در بابه
عام سنخی  یک اعتبار برا غایراتی کره اب تحقرق آن اعتبرار انتظرار       /توان به سنخی  می
توانا در اصالح تاریهی نظریه بسریار مرفثر    اساس تهربه می براین. یاف  رف  دس  می

 .باشا
 
 (پیشینی)درونی های الکم .4-2-2 

رونی آن اس  که صر  اعتبار را اب اه  اعتبرار برودن و فرآینرا    د  ای منظور اب مال 
صرورت   یعنی اریش اب آنکره اعتبراری بخوا را بره     . اعتبار شان مورد بررسی قرار د یم

گیری، آن را مورد اربیابی قرار د ریم   مشخص شکل گیرد با تارکز بر روی فرآینا شکل
ه گرفتره و سرپس برا محالعره عواقرب آن دسر  بر        نه اینکه ااابه د یم یک اعتبار شکل

 . اربیابی بنیم
هیزات و سا تاان برانی انسران   در نظر عالمه طباطبایی  اای  طبیع  در تناسب با ته

گاه تاایرل انسری را کره اب غیرر طریرق بناشرویی انهرام         ما  یچ»اساس  بر این. اس  
مرد با مرد، بن با بن، بن و مرد اب غیر طریق بناشویی، انسران برا غیرر انسران،     )گیرد می

مثالً تربیر  اشرتراکی   . تهویز نخوا یم ناود( انسان با  ود، تناسل اب غیر طریق ابدواج
را تحسرین نخروا یم کررد بیررا     ... م نرژاد و  نوبادان و الغرای نسرب  و وراثر  و ابحرا    

: 3133طباطبرائی،  )«د را  سا تاان مربوط به ابدواج و تربی  با ایرن قضرایا وفرق ناری    
صر  اینکه اهاب انسی بن و مرد متناسب با یکرایار اسر     عالمه طباطبایی به(. 513

حکم به شکل مشخصی اب اعتبرار رابحره انسری کررده و مرابقی اعتبار رای ماکرن را        
البته به این اکتفا نکرده و نظامات ااتاراعی را کره   . شارد عنوان اعتبار ایی باطل برمی به

در تناسب با سا تاان ابدواج نیستنا، ماننا تربی  اشتراکی و الغای وراث  را نیز لغرو و  
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عل  این امر ریشه در عام تناسب چنین اعتبار رایی برا بعرا روحرانی     .  وانا باطل می
 .انسان دارد

بایس  در مسریر اسرتکاام ذات    انسان اب آغاب ایاایش  ود مواودی بالقوه اس  که می
 را و    ود گام بردارد، مواودی اس  که باواود تاامی ا تالفات فردی دارای ویژگری 

انسان مواودی اس  که  م بعا حیوانی دارد و  م بعا . نیاب ا و غایاتی ثاب  نیز اس 
بعرا حیروانی دارای   . اب ای  ر دو بعا را برطر  کنرا روحانی و انسانی و البم اس  نی

تنها ر زن مسریر کارام     ا نه ای اب نیاب ای ثاب  اس  که اردا   متعادم به آن مهاوعه
سراب کارام نیرز     مادامی که تح  کنترم بعا روحانی فررد اسر ، بمینره   نیس ، که حتی 

دارای نیاب را و  حام این بعا روحانی انسان، که بعرا اصریل انسران نیرز اسر ،      .  س 
 ا به معنای حرکر  در مسریر  یرر     غایاتی واحا اس  که تالش برای برطر  کردن آن

دیارر در    عبرارت  شنا   نیاب رای ثابر  بشرری، و بره    . محلق و استکاام نفس اس 
 روبی مرا را در تاییرز     غایات حقیقی، واحا و نوعی انسان، اب معیار ایی اسر  کره بره   

 . کنا یاری میاعتبار ای شایسته اب باطل 
شود و بعا اعتبار ای حاوسرحی کره    اس در این معیار غایات حقیقی انسان شنا ته می

شرود مرورد بررسری قررار      برای امتااد دادن آن حقیق  در سیاس  و ااتااع اعتبار مری 
در صرورتی  . به این معنا که این اعتبار آیا امتاادبخش آن حقیق  اس  یا  یرر . گیرد می

دانریم و در   مری « لغرو »ح شاه در امتااد آن حقیق  نبود آن را اعتبراری  که اعتبار ای طر
 . د یم آن می« عام لغوی »غیر این صورت رای به 

 
 گیری نتیجه.5

 رای لفرظ نظریره در یونران باسرتان براب        وقتی به  استااه نخسرتین اسرتعااالت ریشره   
. کنرا  ه مری گردیم، تکیه داشتن نظریه بر حقایق اب نکات واضحی اس  که الب توا می

اما این اتکاء با آغاب دوران مارن و به سبب کارن  شان حقیق  بره فراموشری سرپرده    
شا با تکیه بر آراء عالمره طباطبرائی در براب اداراکرات     تالش در این اژو ش . شود می

اعتباری معنای مشخصی اب فلسفه سیاسی و چیستی نظریه در سح  فلسفه سیاسی ارائره  
ای اب اعتبار ای کلی و ثاب  اسر  کره متناسرب برا      مهاوعه»ه بر این اساس نظری. شود

، اعتبار شراه و  ...سرش  علوی انسان در حوبه موضوعی واحا، ماننا عاال  و آبادی 
 ررای فلسررفه سیاسرری و   آم تحقررق  ررر یررک اب اربش  ظررا ر کننرراه وضررعی  ایرراه  

ح نظریره طرر  . باشرا   ای کالن برای حرک  به سا  تحقرق آن اربش مری   گیری اه 
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اربشانا و مقاس اس  کره برا سرامان    ( اعتبار ای حاوسط)کنناه سنخی اب اعتبار ای 
 ا در اامعه، قصا دارد تارامی آنران را بره سرا  سرعادت       دادن به افعام ااعی انسان

 .«حقیقی و کاام انسانی ر ناون شود
تروان   مری  طرح شا نظریه در سح  فلسفه سیاسی ای  ویژگیبر اساس آنچه که ایرامون 

نقحه آغاب شکل گیری تاامی ادراکات حقیقی . یم کردگیری نظریه را ترس  ط سیر شکل
 میران  امرا . فعل  ااونرا متعرام اسر     و اعتباری و به تبع آن نقحه آغابین بایش نظریه

 ایی  و این نقحه آغاب تاامی ادراکات واسحه سابنا ر ای حاوسحی که نظریه را میاعتبا
 رای موضروعی    ل د ناه به اعتبار ای  ر یک اب حوبهشکبالفصل حقیق   .واود دارد

  فلسفه سیاسی  ود یک معقوم ثانی فلسفی اس  که مبتنی بر حقیق  انسان انتزاع شراه 
، حقیقر   ین صرورت اسر  کره اب فعرل الهری     اس  ط سیر اعتبارات نظریه به ا. اس 

ی واه نظرر  حام اگر ما حقیق  انسان را به مثابه مواودی  ارا. شود انسانی ناشی می
 ود قرار د یم و به مثابه یک  ستی مشخص مورد محالعه قررار د ریم، در ایرن مااقره     

کنا که ظر  عروضشان در ذ رن اسر     عقل صفات و احکامی را برای انسان انتزاع می
برای آنها اشیاء  ارای و مصااق عینی واود ناارد . و ظر  اتصافشان در  ارج اس 

به محصوم این فرآینا معقوم ثرانی فلسرفی   . شونا ها میولی اشیاء  ارای متصف به آن
به عنوان مثام با دق  در حقیقر  انسران ایرن موضروع مرورد بررسری قررار        . گوینا می
گیرد که آیا برای مواودی با چنین مختصاتی آبادی بره مثابره معقروم ثرانی فلسرفی       می
 توانا معنا یابا؟  می

معنا اس  که آبادی به مثابه اربشی انسانی و  اگر ااسخ به این سوام مثب  بود، این باان
حام با امتااد دادن این اعتبار و حقایق اشرتیبان  . محابق من علوی انسان بایا اعتبار شود

شونا که سامان دادن منسهم آنها با یکایار منهر بره   آن، اعتبار ای حاوسحی طرح می
گیرری   توانرا بره شرکل    امترااد دادن ایرن نظریره مری    . شرود  گیری نظریه آبادی می شکل

اعتبار ای مباشر بالعال نیز  تم شود، امرا اب آنهرا کره ایرن قبیرل اعتبار را در گسرتره        
گیررد، اب حیحره فلسرفه      ای اسالمی در حوبه فقه سیاسی مورد بررسی قررار مری   دانش

ارردابی در حروبه فلسرفه     تروان الاروی نظریره    بر این اساس می. شود سیاسی  ارج می
 :ترسیم کرد این صورتسیاسی را به 
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  نوشت پی
 سینا ابن.3

 «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعُهُ»: ، سوره فاطر31آیه .5

: بره  ناراه کنیرا   در در باب چیستی معقوم ثانی فلسفی و نحوه ایاایش آن محالعه بیشتربرای .1
ج، 3133محهررری،)کنیررا برره   و  اچنررین نارراه ( 513-533ب، صررص3133محهررری، )

 .(412-132صص
 

 نامه کتاب
دفترر تبلیغرات   : باده آملری، قرم   ، به تحقیق حسن حسرن الهیات شفا، (3133)سینا، حسین ابن عبااج ابن

 .اسالمی
 .طرح نو: ، ترااه محاا حسن لحفی، تهرانا الق نیکوما وس، (3131)ارسحو

، بره  امکان فلسفه سیاسی اسرالم ، در « ای معرفتی اسالم بنیانفلسفه سیاسی و »، (3113)اارسانیا، حایا
 .اژو شااه علوم و فر ن  اسالمی: راد، قم ا تاام مرتضی یوسفی

  فعل الهی

  حقیقت انسان

معقول ثانی 
 فلسفی

 

ارزش های 
اساسی اعتبار 

 شده

اعتبارات 
 حدوسط

 اعتبارات خرد
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کتراب  : ، قمویرایش دوم، چاپ دوم، شناسی انتقادی حکا  صارایی روش، (الف3132)اارسانیا، حایا
 .فردا

 .کتاب فردا: قم، چاپ سوم،  ای ااتااعی اهان، (ب3132)اارسانیا، حایا
، فصرلنامه اسرراء، سرام سروم،     «سیاس  متعالیه اب منظر حکا  متعالیره »، (3131)اوادی آملی، عبااج

 .31-3شااره سوم،صص
، عالمره سریا محااحسرین    تحریر رساله الوالیه شراس الروحی تبریرزی   ، (3131)اوادی آملی، عبااج
 .اسراء: ، قم3طباطبائی، الا
 .رحاه اج مفسسه آموبشی و اژو شی امام  اینی: ، قمببان دین و قرآن ،(3111)سااای، ابوالفضل 

 .انتشارات توحیا: قم ،چاپ دوم ، رمنوتیک ،(3112)سبحانی، اعفر 
اژو شرااه حروبه و   : قم شناسی فهم آن، تحلیل ببان قرآن و روش، (3111)سعیای روشن، محاا باقر 

 .دانشااه
، چاپ ارنهم ، 1، الا، ترااه محااباقر موسویتفسیر الایزان، (الف3134)حسین طباطبائی، سیامحاا

 .دفتر انتشارت اسالمی: قم
 ،چاپ ارنهم  ،33، ترااه محااباقر موسوی، الاتفسیر الایزان، (ب3134)حسین طباطبائی، سیامحاا

 .دفتر انتشارت اسالمی،: قم
: ، قمچاپ انهم، 3، ترااه محااباقر موسوی، الاتفسیر الایزان، (ج3134)حسین طباطبائی، سیامحاا

 .دفتر انتشارت اسالمی
: ، قرم چراپ ششرم   الریهانی،، ترااه صادق انسان اب آغاب تا انهام، (3113)طباطبائی، سیامحااحسین
 .موسسه بوستان کتاب

: ، تهرران الرا اوم، چراپ ارانزد م    ،اصوم فلسفه و روش رئالیسم( 3131)حسین طباطبائی، سیامحاا
 .اراص

: تهران الا دوم، چاپ بیس  و یکم ،لسفه و روش رئالیسماصوم ف( 3133)حسین طباطبائی، سیامحاا
 .صارا

 .باقیات: ، قممهاوعه رسائل العالمه الحباطبائی، (ق3415)طباطبائی، سیامحااحسین
: ، ترااره مهتبری مینرویی و علیرضرا حیراری، تهرران      ا رالق ناصرری  ، (3123)طوسی،  وااه نصریر 

 . واربمی
دانشرااه امرام   : ، تهرانشناسی در محالعات سیاسی اسالم روش، (3113)علیخانی، علی اکبر و  اکاران 

 .علیه السالم صادق
 .سروش: ، ترااه و شرح حسن ملکشا ی، تهرانفصوم منتزعه، (3115)فارابی، ابونصر
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انتشرارات علاری   : تهران، چاپ چهارمام، ، ترااه حسین  ایواحصاء العلوم، (3113)فارابی، ابونصر
 .فر نای

 .دارالاشرق: ، بیروتکتاب الالّه، (5113)فارابی، ابونصر
 .موسسه آموبشی و اژو شی امام  اینی: قم ،الا اوم ،شرح الهیات شفا، (3113)مصباح، محاا تقی

 .صارا: ، تهران3، الامهاوعه آثار شهیا محهری، (الف3133)محهری، مرتضی
 .صارا: ، تهران2، الاهاوعه آثار شهیا محهریم، (ب3133)محهری، مرتضی
 .صارا: ، تهران3، الامهاوعه آثار شهیا محهری، (ج3133)محهری، مرتضی
 .صارا: ، تهران31، الامهاوعه آثار شهیا محهری، (د3133)محهری، مرتضی

کراربرد روش تحلیرل  رمنوتیرک در محالعرات     »، (3131)اناه، محااصرادق و در شره، ارالم     نصرت
 .، سام انهم شااره سوماستار ای سیاسی معاصر ،«یاسالم

الاوی اهانشاوم حکارانی اسالمی در انایشه امرام  ، (3133)اناه، محااصادق و مسعود بخشی نصرت
 . دانشااه امام صادق علیه السالم: ، تهرانبا تکیه بر نظریه اعتباریات( رحاه اج علیه) اینی

 .اژو شااه حوبه و دانشااه: ، قمتفسیر متن  نظریه (.3131)واعظی، احاا 
 .اژو شااه علوم و فر ن  اسالمی: ، قمدرآمای بر فلسفه سیاسی اسالمی، (3132)واعظی، احاا

انسران شناسری و ایامرا ای آن در انایشره سیاسری  رابز و عالمره        ، (3133)یزدانی مقرام، احاارضرا  
 .اژو شااه علوم و فر ن  اسالمی: ، قمطباطبایی
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