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1. رابطــۀ ایــن کتــاب و کتــب پیشــین مبانــی اندیشــۀ اســامی را فهمیده باشــد 

و بــه ارتبــاط منطقــی میــان محتــوای خــود ایــن کتــاب پــی بــرده باشــد؛

2. تبیینی دقیق از کاربرد لغوی و اصطاحی سیاست ارائه دهد؛

3. از طریــق آشــنایی بــا معنــا، روش و ضــرورت فلســفۀ سیاســت، انگیــزۀ الزم 

را بــرای پیگیــری مباحــث ایــن حــوزۀ مطالعاتــی کســب کنــد؛

4. واژۀ »حکومــت« و »حاکمیــت« را تعریــف کنــد و بــه مــوارد کاربــرد هــر یــک از 

ایــن دو واژه پــی ببــرد؛

5. تبیین روشن و دقیقی از مفهوم »حکومت اسامی« ارائه دهد.

درس اول

مفاهیم و کلیات
از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری این درس:





 نقص فلسـفۀ ما این نیسـت که ذهنی اسـتـ  فلسـفه طبعًا با ذهن 
و عقـل سـر و کار دارد ـ نقـص فلسـفۀ مـا ایـن اسـت کـه ایـن ذهنیـْت 
امتداد سیاسی و اجتماعی ندارد. فلسفه های غربی برای همۀ مسائل 
زندگـی مـردم، کـم و بیـش تکلیفـی معّیـن می کنـد: سیسـتم اجتماعـی را 
معّین می کند؛ سیسـتم سیاسـی را معّین می کند؛ وضع حکومت را معّین 
می کنـد؛ کیفیـت تعامـل مـردم بـا همدیگـر را معّیـن می کنـد؛ امـا فلسـفۀ 
مـا بـه طـور کلـی در زمینـۀ ذهنیـاِت مجـرد باقـی می مانـد و امتـداد پیـدا 
نمی کنـد. شـما بیاییـد ایـن امتـداد را تأمیـن کنیـد، و ایـن ممکـن اسـت؛ 
کما اینکه خود توحید یک مبنای فلسـفی و یک اندیشـه اسـت؛ اما شـما 
ببینیـد ایـن توحیـد یـک امتداد اجتماعی و سیاسـی دارد. »ال اله اال اهلل« 
فقـط در تصـورات و فـروض فلسـفی و عقلـی منحصـر و زندانـی نمی ماند؛ 
وارد جامعـه می شـود و تکلیـف حاکـم را معّیـن می کنـد؛ تکلیـف محکـوم را 
معّیـن می کنـد؛ تکلیـف مردم را معّیـن می کند. می تـوان در مبانی موجود 
فلسـفی مـا نقـاط مهمـی را پیـدا کـرد که اگر گسـترش داده شـود و تعمیق 
گـردد، جریان هـای بسـیار فیاضـی را در خـارج از محیـط ذهنیـت بـه وجـود 

مـی آورد و تکلیـف جامعـه و حکومـت و اقتصـاد را معّیـن می کنـد.1

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از نخبگان حوزوی، 1382/10/29.

اٮݑ مفاهیم و�ل�ݔ
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مقدمه

طـرح مبانـی معرفت شـناختی، هستی شـناختی و انسان شـناختی و نیز مطالبـی بنیادین در 
حـوزۀ فلسـفۀ اخـاق و فلسـفۀ حقـوق در کتـب پیشـین طـرح والیت، بسـتر مناسـبی را 
فراهـم کـرده اسـت تا در این کتاب، مباحث بنیادین سیاسـت را، در قالب فلسـفۀ سیاسـت 
دنبـال کنیـم. امـا پیش از طرح آنها الزم اسـت با مفاهیم اساسـی در این حوزه بیشـتر آشـنا 
شـویم و مطالبـی را طـرح کنیـم کـه درک محتوای کتاب را آسـان سـازد. بدیـن رو، در این 
درس ابتـدا بـه ارتبـاط میان کتاب موجود با کتب پیشـین مبانی اندیشـۀ اسـامی، و منطق 
حاکـم بـر مباحـث خـود ایـن کتـاب خواهیـم پرداخـت؛ آن گاه مفاهیم سیاسـت، فلسـفۀ 
سیاسـت، حکومت و حاکمیت را که در این نوشـتار کاربرد وسـیعی دارند، روشـن خواهیم 
کـرد. البتـه خواهیـم کوشـید ذیل هـر یـک از ایـن واژگان، در کنـار تبیین مفهومـی، برخی 
از نـکات مرتبـط بـا آن واژگان را نیـز کـه در فهـم مطالـب دروس بعد مهم اند، بیـان کنیم. 

1. نسبت کتاب پیش رو با دیگر کتب مبانی اندیشۀ اسالمی

آشـنایی عمیـق بـا دیـدگاه اسـام، در حوزه های نظـری و عملـی آن، موجـب مصونیت در 
برابـر انحرافاتـی خواهـد شـد کـه بدخواهان اسـام به جامعـه تزریـق می کنند تا دیـن را از 
صحنه هـای فـردی و اجتماعـی بیـرون براننـد. از این رو، ضـرورت دارد هر مسـلمانی، آن 
مقـدار بـا منظومـۀ فکری دین خود آشـنا باشـد کـه القائات انحرافی، از سـوی هـر کس و 
در هـر جـا، بـر او اثـر نکند؛ بلکـه حتی بتواند بـا اسـتدالل های منطقی و محکـم، دیگران 

را نیـز در برابـر ایـن گونه القائات و شـبهات مصون سـازد. 
بدیـن منظور در سلسـله کتب مبانی اندیشـۀ اسـامی، ایـن منظومۀ فکری بـه گونه ای 
بـرای فراگیران طراحی شـده اسـت کـه بتوانند بـه این هدف دسـت یابند. بدیهی اسـت در 
طـرح ایـن منظومـۀ فکری منظم و منسـجم، الزم اسـت ابتـدا اندیشـه های بنیادین اسـام 
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طـرح گـردد. بدیـن منظور چون اسـاس همۀ علوم و معارف، »شـناخت« اسـت، در کتاب 
»معرفت شناسـی«، انـواع شـناخت و میزان اعتبار آنها بررسـی شـد. سـپس سـیر طبیعی 
بحـث اقتضـا می کـرد کـه عام ترین مسـائل هستی شـناختی مـورد نیـاز بـرای مباحث بعد 
کاویـده شـود و بـه دنبـال آن، در بـارۀ محـور هسـتی، یعنـی خـدای متعـال تحقیـق کردیم 
و بدیـن ترتیـب، بـه روش فلسـفی بـه مباحـث »خداشناسـی« پرداختیم. سـپس نوبت به 
شـناخت انسـان رسـید که محور همۀ مباحـث رفتاری و عملـی فردی و اجتماعی اسـت. 
در آن مجـال، مباحـث »انسان شناسـی« از قبیـل رابطـۀ انسـان با خـدا، هـدف خداوند از 
خلقـت انسـان، راه وصـول انسـان به هدف و نیـز افرادی کـه خداوند بدین منظـور مبعوث 

کرد، مطرح و بررسـی شـد.
پـس از مشـخص شـدن دیدگاه صحیـح در این سـه حوزۀ بنیادیـن، نوبت آن رسـید که 
بـر اسـاس نـوع نـگاه به معرفـت، هسـتی و انسـان، ماک هـا و معیارهـای خـوب و بد و 
بایدهـا و نبایدهـای اخاقـی نیز مشـخص شـود. بـه همین جهـت، طرح مباحث فلسـفۀ 
اخـاق ضـرورت یافـت. همچنیـن بـرای تنظیم روابـط میان انسـان ها در جامعـه، می باید 
حقـوق و تکالیـف تعریـف شـوند، و بـرای تبییـن و توجیـه عقانـی مکتـب حقوقـی قابل 

قبـول، نیازمنـد مباحث فلسـفۀ حقـوق بودیم. 
پس از مشـخص شـدن نظـام مطلوب حقوقـی، سـخن از چگونگی اجـرای قوانین به 
میـان آمـد؛ چراکـه صرف وجـود قانـون نمی توانـد تأمین کننـدۀ مصالـح افراد باشـد؛ بلکه 
الزم اسـت افـزون  بـر شـناخت آن نظـام حقوقـی، چگونگـی اجـرای قوانین منبعـث از آن 
نظـام نیـز مشـخص شـود. اینجاسـت که ضـرورت طـرح مباحـث بنیادین مربـوط به یک 

نظـام سیاسـی نیـز رخ می نماید. 
بنـا بـر ایـن به  منظـور تکمیل ایـن منظومۀ فکـری، الزم اسـت مباحـث کان و مبنایی 
مرتبـط بـا سیاسـت نیز بـا رویکرد برهانی، در قالب فلسـفۀ سیاسـت، بررسـی گـردد. این 
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سـیر منظـم فکـری، در هر مکتبـی می تواند مطرح باشـد؛ لیکـن از آن رو که سلسـله کتب 
مبانـی اندیشـۀ اسـامی، متکفـل تبییـن ایـن منظومۀ فکـری بر اسـاس چارچـوب فکری 
اسـام اسـت، در ایـن کتـاب تاش خواهد شـد بـا تمرکز بر نگاه اسـام به مباحـث کان و 

بنیادین سیاسـت، این سـیر منظـم فکری تکمیـل گردد.

2. چارچوب مباحث کتاب پیش رو 

طـرح مباحـث بنیادیـن در حـوزۀ سیاسـت، مسـتلزم شـناخت دقیـق مفاهیم مرتبـط با آن 
اسـت. از ایـن رو، درس اول بـه طـرح مفاهیـم مهم و اساسـی این نوشـتار اختصاص یافته 
اسـت و در دروس بعـد، دیـدگاه اسـام در بـاب مسـائل کان سیاسـت، یک به یک مطرح 

شـده است. 
اولیـن بحـث در ایـن حـوزه، بررسـی ضـرورت حکومت اسـامی اسـت. بررسـی این 
موضـوع و مباحـث پیرامـون آن، می توانـد بسـیاری از شـبهات منکران ضـرورت حکومت 

اسـامی، از جملـه سـکوالرها را برطرف سـازد.
پـس از اثبـات ضـرورت حکومـت اسـامی، عناصـر قوام بخـش آن موضـوع کاوش 
قـرار می گیرنـد. از ایـن  رو، در درس سـوم، بحـث مشـروعیت حکومـت اسـامی مطـرح 
شـده اسـت و پـس از بیان مفهوم مشـروعیت و بررسـی اجمالـی دیدگاه ها )به ویـژه نظریۀ 
رضایـت اکثریـت(، دیـدگاه اسـام را در ایـن زمینه مطـرح، و به اختصار حاکمیـت خداوند 

و معصومـان را اثبـات کرده ایـم.1
پـس از اثبـات مشـروعیت الهی حکومـت، این پرسـش رخ می نماید که بـا این فرض، 
نقـش مردم در حکومت اسـامی چیسـت. در درس بعد، به تبیین جایـگاه و نقش مردم در 
حکومـت اسـامی پرداخته ایـم. بدیـن منظور ابتـدا به حقـوق و وظایف مـردم در حکومت 

1. به دلیل طرح مباحث بنیادین ناظر به اثبات حاکمیت خداوند و حاکمیت انبیای الهی و ائمۀ معصوم در کتب پیشین مبانی 
اندیشۀ اسامی، به ویژه کتاب انسان شناسی، در این کتاب، آن را گذرا بیان کرده ایم.
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اسـامی پرداخته ایـم و ضمـن تبیین مردم سـاالری اسـامی، رابطـۀ آن را با دموکراسـی، به 
مفهوم رایـج آن، بررسـی کرده ایم. 

از آن پـس، عمـدۀ توجـه خـود را به عصر غیبت معطـوف سـاخته ایم و مباحث مهم در 
بـاب والیـت فقیه را بررسـی کرده ایـم. درس پنجم در مقام اثبات این مدعاسـت: کسـی که 
سـه شـرط فقاهـت، عدالـت و مدیریـت را دارد )فقیه جامع الشـرایط(، در عصـر غیبت از 

طـرف خداوند، برای حکومت منصوب شـده اسـت. 
میـزان و محـدودۀ  بـرای حکومـت،  اثبـات نصـب فقهـای جامع الشـرایط  از  پـس 
اختیـارات و تصرفات آنها بررسـی شـده اسـت. درس ششـم با عنـوان »گسـترۀ اختیارات 
ولـّی فقیـه« بـه این موضـوع پرداخته اسـت و با توضیـح دو اصطاح والیـت مطلقۀ فقیه و 
والیـت مقیـدۀ فقیـه، والیت مطلقه را صحیح دانسـته اسـت و ضمنًا از نسـبت دیکتاتوری 

بـا والیـت مطلقـه، و رابطـۀ مرجعیـت بـا ولّی فقیه سـخن بـه میان مـی آورد. 
از آن رو کـه موضـوع پیشـینۀ نظری والیت فقیه بسـیار اهمیت دارد، و شـبهات زیادی 
در ایـن زمینـه طـرح شـده، درس هفتـم بـه »پیشـینۀ والیـت فقیـه« اختصـاص یافتـه، و 
شـواهد و قرایـن متعـددی آورده شـده اسـت تا روشـن گـردد والیـت فقیه، بحثـی جدید و 

نوظهور نیسـت. 
موضـوع فـردی یا شـورایی بـودن والیت فقیـه و نیز چگونگـی تعین والیت بـرای فقیه 
در عصـر غیبـت، از دیگـر موضوعـات مهمی انـد که درس هشـتم بـا عنوان »نحـوۀ تعیین 

ولـّی فقیه« بـه آنها پرداخته اسـت. 
در نهایـت نیـز موضـوع پراهمیـت »کارآمـدی نظام سیاسـی مبتنـی بر والیـت فقیه«، 
هـم از جنبـۀ نظـری و هـم از جهـت تجربـۀ عملـی، درس نهـم و پایانـی کتـاب را بـه خود 

اختصـاص داده اسـت. 
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3. سیاست

الف( معنای لغوی 

سیاسـت )Policy( در لغـت، معانـی متعدد اما مرتبـط با یکدیگر دارد. ایـن واژه در اصل، 
واژه ای عربـی اسـت. در فرهنگ هـای لغـت عـرب آمده اسـت که سیاسـت، اقـدام کردن 
شـخص بـه چیزی اسـت کـه بـرای او مصلحـت داشـته باشـد؛ و واژۀ سیاسـت، در مورد 
کسـی کـه چهارپایانـی در اختیار دارد، به  معنای رسـیدگی به وضعیت آنهاسـت، و در مورد 

والـی، بـه معنـای تدبیر امـور رعیت به کار مـی رود.1
از میـان لغت دانـان زبان فارسـی، دهخـدا پاس داشـتن ُملک، نگاه  داشـتن، حفاظت، 
نـگاه داری، حراسـت، حکـم  رانـدن بـر رعیت، رعیـت داری کـردن، حکومت و ریاسـت و 
داوری، مصلحـت، تدبیـر، دوراندیشـی، قهـر کـردن و هیبت نمـودن، شـکنجه و عذاب و 

عقوبـت را بخشـی از معانـی متعدد این واژه دانسـته اسـت.2 
از آنچـه گذشـت می تـوان پی بـرد که تمـام معانی لغـوی ایـن واژه را در عبـارت »تدبیر 

امـور« می تـوان خاصـه کرد. 

ب( معنای اصطالحی 

سیاست در اصطاح الاقل دو گونه معنا دارد: 
1. سیاسـت بـه  معنای عام: در برداشـت عام، مراد از سیاسـت، هر گونـه روش و تدبیر 
اسـت کـه انسـان ها بـه  منظور تأمیـن مصالح خویـش و جامعـه در پیش می گیرنـد. در این 
صـورت، کاربـرد واژۀ سیاسـت، وسـیع خواهد بـود و حوزه های مختلف زندگـی اجتماعی 
انسـان را در بـر می گیـرد. اصطاح هـای سیاسـت اقتصـادی، سیاسـت نظامی، سیاسـت 
فرهنگـی، سیاسـت مالـی و سیاسـت جمعیتـی بـر ایـن مبنـا معنـا می شـوند. همچنین بر 

1. محمد  بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج6، ص108، ذیل واژۀ »الَسْوس«.
2. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ج29، ص741، ذیل واژۀ »سیاست«.
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اسـاس این برداشـت، حتی شـهروندان نیز می توانند از طریق مشـارکت در حوزۀ عمومی، 
فعالیتـی سیاسـی را به خود نسـبت دهند؛1 

2. سیاسـت بـه  معنـای خاص: بر اسـاس این برداشـت، سیاسـت را می توان مسـاوی 
بـا مدیریـت کان جامعـه گرفـت. در این صـورت، مـراد از سیاسـت، »تدابیری اسـت که 
حکومت هـا در ادارۀ امـور کشـور و تعیین شـکل و محتـوای فعالیت خود اتخـاذ می کنند، 
و ایـن تدابیـر در دو مجـرای داخلـی و خارجی معمول می گـردد«.2 بر اسـاس این تعریف، 
سیاسـت ناظـر بـه روش ادارۀ جامعـه و تدبیر مسـائل و رویدادهای کان جامعه اسـت، و 

بـه طور خاصـه می توان سیاسـت را »آییـن کشـورداری« خواند.
گفتنی اسـت بیشـتر مباحث این کتاب، ذیل سیاسـت به  معنای خاص گنجانده شـده 
اسـت؛ لیکـن بـه آن اکتفا نشـده و در مواردی، سیاسـت به  معنـای عام آن نیز مـد نظر قرار 

است. گرفته 

ج( خنثی بودن واژۀ سیاست

بـر اسـاس بیـان اهـل لغـت و نیـز دو برداشـتی کـه در توضیـح اصطاحـی ایـن واژه آمـد، 
روشـن شـد کـه واژۀ »سیاسـت« بـار مثبـت یا منفـی نـدارد و برداشـت احتمالـِی منفی از 
ایـن واژه، نتیجـۀ عملکـرد غلـط برخـی سیاسـت مداران بوده اسـت. شـاهد مدعـا اینکه، 
در متـون اسـامی، سیاسـت بـه انبیـای الهـی و ائمۀ معصوم نسـبت داده شـده اسـت. 
محـض نمونـه، در زیـارت جامعـۀ کبیـره در بارۀ ائمـۀ معصوم تعبیـر »ساسـة العباد«، 
یعنـی تدبیرکننـدگان امـور بنـدگان بـه کار رفتـه اسـت. پیامبـر اکـرم نیـز در کنـار دیگر 
صفـات و ویژگی هـای خـود و اهل بیت مطهرشـان فرموده انـد: وحنـن ساسـة العبـاد.3 

1. ر.ک: اسماعیل دارابکایی، نگرشی بر فلسفۀ سیاسی اسام، ص19ـ21.
2. غامرضا علی بابایی، فرهنگ سیاسی، ص358، ذیل واژۀ »سیاست«.

3. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج25، ص23، ح38.
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امـام رضـا نیـز یکـی از صفـات ائمۀ اطهـار را »عالـم بالسیاسـة«1 دانسـته اند. 
همچنیـن اهل بیـت در برخـی فرموده هایشـان از اینکه افراد ناالیق سیاسـت گذاری 
را بـر عهـده گرفته انـد، اظهـار تأسـف کرده انـد. مثًا حضرت علـی در نامـه ای خطاب 
بـه معاویـه فرمودنـد: »ای معاویـه، شـما از چه زمـان سیاسـت مداران رعیـت و زمامداران 

امـت شـده اید و حـال آنکـه نه سـابقۀ درخشـان، و نه شـرافت واالیـی دارید؟!«2

د( ابتنای سیاست بر مبانی

هـر تصمیـم و اقدام سیاسـی، مبتنی بر مجموعـه ای از ذهنیت ها و اعتقادات و باورهاسـت 
و کسـی را نمی تـوان یافـت کـه بـدون در نظر گرفتـن این امور، به تصمیمی سیاسـی برسـد 
یـا اقدامـی سیاسـی انجام دهـد. بنا بر این، سیاسـت به شـدت متأثـر از باورهـا، اعتقادات 
و بینش هاسـت، و سیاسـت هـر کـس متناسـب بـا اعتقـادات و مبانـی نظـری ای شـکل 
خواهـد گرفـت کـه در حوزه هـای معرفت شـناختی، هستی شـناختی، انسان شـناختی و 
ارزش شـناختی، پذیرفتـه اسـت. بـرای روشـن شـدن مطلـب، بـه دو موقعیـت زیـر توجه 

: کنید
1. کسـی معتقـد اسـت اساسـًا عاَلمـی فراتـر از ایـن دنیـا وجـود نـدارد کـه در آن بـه 
حسـاب و کتـاب افـراد رسـیدگی شـود و ایـن دنیـا نیـز صرفـًا مـادی اسـت و انسـان هـم 
موجـودی تک بعـدی و مـادی اسـت. نتیجـۀ چنیـن دیدگاهـی ایـن خواهـد بـود کـه در 
سیاسـت، تنهـا جنبه هـای مـادی اهمیـت داشـته باشـد، و سیاسـت از نظر چنین کسـی، 
تنهـا در تدبیـر زندگـی مـادی خاصـه خواهـد شـد. بدیهی اسـت از نظر چنین شـخصی، 
مـاک ارزش گـذاری در سیاسـت، میزان کسـب ثـروت و موقعیـت و امنیت و رفـاه مادی 

بـرای خـود خواهـد بود. 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، باب نادر جامع فی فضل االمام وصفاته، ص202، ح1.
 َشَرٍف َباِسٍق )نهج  الباغه، نامۀ 10(.
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امـا اگر کسـی معتقد باشـد کـه دنیای مادی تنها بخشـی از هسـتی اسـت و نیز معتقد 
باشـد کـه انسـان افـزون  بر بعد مـادی، ابعـادی روحانـی و معنوی نیـز دارد که انسـانیتش 
به آنها وابسـته اسـت و همچنین باور داشـته باشـد که آخرتی نیز در کار اسـت و انسـان ها 
هـر آنچـه در ایـن دنیا کاشـته باشـند، در آن نشـئه برداشـت خواهند کـرد، در ایـن صورت، 
سیاسـت او نیـز سیاسـتی متعالـی خواهـد بود کـه تدبیر امـور مـادی و معنوی را بـر عهده 

می گیـرد؛1 
2. سیاسـت، بـه اصطـاِح مـادی آن، بـا دنیاطلبـی و سـودگرایی درآمیختـه اسـت و 
»سـلطه گری« و »قـدرت« در آن اصالـت دارد و در نتیجـه، ماهیتـی صرفـًا مـادی یافتـه 
اسـت. بـر ایـن مبنـا، سیاسـت را می تـوان در چگونگی کسـب قـدرت، روش حفـظ آن و 
نحـوۀ انتقـال آن خاصـه کـرد؛ در حالی کـه اگر قـدرت را امانتی الهی بدانیـم که در جهت 
تحقـق اهـداف متعالـی همچـون عدالـت، آزادی و اسـتقال بایـد از آن بهـره ُبـرد، در ایـن 

صـورت، سیاسـت  ماهیتـی متعالـی خواهـد یافت. 

4. فلسفۀ سیاست 

الف( معنای فلسفۀ سیاست

بـرای مطالعـۀ »سیاسـت«، شـیوه های مختلفـی وجـود دارد. گاهـی هـدف از مطالعـۀ 
سیاسـت، تحلیـل مسـائِل پیرامـون اسـت. در این صـورت، نگاه بـه سیاسـت جزئی نگرانه 
و روبنایـی خواهـد بـود. در تحلیـل سیاسـی، فرد می کوشـد با کسـب اطاعـات صحیح، 
پاسـخ مسـئلۀ خـاص خـود را بیابـد. از بـاب نمونـه، بـرای گزینـش نامـزد شایسـته در 
انتخابـات، رأی دهنـده الزم اسـت در خصوص افـراد تأییدصاحیت شـده، اطاعات جامع 
و مطمئنـی داشـته باشـد تـا بتوانـد پیامدهـای انتخاب هـر یـک از نامزدها را بسـنجد و بر 

1. ر.ک: عبدالله الجوادی اآلملی، خمس رسائل، ص4.
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اسـاس آن تصمیـم بگیـرد کـه به چـه کسـی رأی دهد. 
البتـه گاهـی هـدف از مطالعـۀ »سیاسـت«، روشـن شـدن مسـائل بنیادین و اساسـی 
سیاسـت اسـت. در ایـن صـورت، دغدغۀ اصلی، حل مسـائل بنیادین سیاسـت اسـت، نه 
یافتـن راه حـل برای مسـائل روبنایـی و مصداقی سیاسـت. در این صورت، می باید سـراغ 

شـاخه هایی از سیاسـت رفـت کـه این هـدف را دنبـال می کنند. 
»فلسـفۀ سیاسـت« از جملـه حوزه هایـی اسـت کـه یافتن پاسـخ پرسـش های بنیادین 
در عرصـۀ سیاسـت را بـر عهـده دارد. در ایـن حـوزۀ مطالعاتـی، الزم اسـت فـرد در درجۀ 
نخسـت، به چیسـتی مفاهیم بنیادین سیاسـی بپـردازد و ضمن تبیین و تحلیـل این مفاهیم، 
تئوری هـای مطرح شـده در بـارۀ هـر یـک از آنهـا را واکاوی و ارزیابـی کنـد و در نهایـت، 

کامل تریـن تئـوری را محـور تفکـر خود قـرار دهد. 
قـدرت، اقتدار، مشـروعیت، قانون، دولـت، حکومت، حاکمیـت، عدالت اجتماعی، 
آزادی و... از مفاهیم بنیادینی هسـتند که در فلسـفۀ سیاسـت زوایای مختلف آنها روشـن 
می شـود و ارتبـاط میـان این مفاهیم نیـز در آن تبیین می گـردد. در نهایـت، تحلیل صحیح، 
دقیـق و جامـع مفاهیـم، مـا را به مجموعـه ای از احـکام و قواعد رهنمون خواهد شـد، که 

یکـی از وظایف فلسـفۀ سیاسـت، یافتن توجیـه منطقی و عقانی برای آنهاسـت.
بـا توجـه بـه اینکه »حکومـت« یکـی از مفاهیم بنیادین سیاسـت اسـت، بخش مهمی 
از مباحـث فلسـفۀ سیاسـت، بـه بررسـی زوایـای مختلـف ایـن مفهـوم اختصـاص یافتـه 
اسـت. ضـرورت حکومـت، انـواع حکومـت، بهترین شـکل حکومت، شـرایط حکومت 
مشـروع، شـرایط حاکـم مشـروع، قلمرو حکومـت، و نقش مـردم در حکومـت، از جمله 
مباحـث بنیادیـن سیاسـت اند که در بـارۀ مفهوم حکومت می تـوان طرح  کرد. نوشـتار پیش 
رو، عهـده دار طـرح ایـن مباحـث نظری اسـت؛ مباحثی که بسـتر نظری بـرای حوزۀ عمل 

سیاسـی شـمرده می شوند. 
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ب( روش فلسفۀ سیاست

فلسـفۀ سیاسـت، روشـی عقلـیـ  تحلیلـی و در مـواردی هنجـاریـ  تجویـزی دارد. البته 
کمـک گرفتـن از مؤیـدات نقلی، کامـی، تجربی و... بـرای تقویت اسـتدالل عقلی و نیز 
بهره گیـری از روش هـای نقلی، تجربـی و... در کنـار روش عقلی، با ایـن رویکرد منافاتی 
نـدارد؛ زیـرا نوشـتار حاضر، در پـردازش مطالـب، رویکـردی اسـامی دارد و از همین رو 
الزم اسـت ضمن بهره گیری از روش عقلی، از متون معتبر اسـامی نیز به تناسـب اسـتفاده 
شـود. بـر ایـن اسـاس، در ایـن کتـاب، برای اثبـات مدعـای خـود در بسـیاری از مطالب، 
ابتـدا بـه اسـتدالل عقلی پرداخته ایم و سـپس، به منظـور تأیید مدعـا، از آیـات و روایات و 
سـایر مسـتندات نیـز یـاد کرده ایم. افزون بـر این، در مقدمات اسـتدالل های عقلـی نیز، در 

مـواردی، از آموزه هـای نقلـی بهـره برده ایم.

ج( اهمیت و ضرورت فلسفۀ سیاست

بـا توجـه بـه نـکات مزبـور، می تـوان بـه اهمیـت و ضـرورت فلسـفۀ سیاسـت پی بـرد. در 
اینجـا بـه چند ضـرورت اشـاره می شـود:

گاهانه یا  1. از آنجـا کـه هـر نـوع حکومتـی، فلسـفۀ سیاسـتی خـاص خـود دارد کـه آ
گاهانـه بـر آن مبتنی اسـت، ضروری اسـت بـا ژرف کاوی در فهم مسـائل بنیادین در هر  ناآ
حکومتـی، تمایزهـا و اشـتراک های آنهـا مشـخص شـود تـا هـر کس بـر اسـاس منظومۀ 
فکـری خـود، در چارچوبـی خاص حرکـت کند و این اشـتراک ها باعث غفلـت از تمایزها 
و سـردرگمی در مطالعـات نشـود. مثـًا اعتقـاد بـه توحید و خدامحـوری، مسـتلزم اعتقاد 
بـه امامـت و اسـتمرار آن در عصـر غیبـت در قالـب والیـت فقیـه اسـت؛ امـا اعتقـاد بـه 
انسـان محوری، مسـتلزم اختیـار و آزادی مطلـق انسـان در قانون گذاری و اجـرای قانون و 
نظارت بر اجرای آن اسـت. حال ممکن اسـت در سـطوحی، اشـتراکاتی نیز بر اسـاس این 
دو بـاور بـه نظر آید، اما این اشـتراکات سـطحی نبایـد موجب غفلت از تمایزهای اساسـی 
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ایـن دو دیـدگاه گـردد، و الزمـۀ ایـن بصیـرت، فهـم مسـائل بنیادینـی اسـت کـه در این دو 
نگرش مطرح اسـت. خاصه آنکه فلسـفۀ سیاسـت، مـاک و معیار حقانیـت و نیز برتری 

و مزیـت سیاسـت ها و حکومت هـا را نسـبت بـه یکدیگـر تبییـن می کند؛ 
2. درك ثبـات و انسـجام یک نظام سیاسـی، جز با شـناخت فلسـفۀ سیاسـت آن نظام 
میسـور نیسـت، و در صورتـی کـه یک نظـام سیاسـی بتواند از ایـن طریق، انسـجام درونی 
خـود را نشـان دهـد، به ثبـات خواهد رسـید. فلسـفۀ سیاسـت، در حقیقـت، توجیه کنندۀ 
منطقـی و عقانـی یـک حکومـت اسـت، و از همیـن رو، اگـر نظامـی نتواند بدیـن طریق 

خـود را توجیـه کنـد، دیـری نخواهـد پایید کـه پایه هایش سسـت خواهد شـد؛ 
3. فلسـفۀ سیاسـت می توانـد بـا ترسـیم آرمان هـا در عرصـۀ سیاسـت، دورنمایـی از 
جامعـه و نظـام حکومتـی ترسـیم  کنـد، و ایـن خود کمـك می کند کـه چارچوبی روشـن و 

خطوطـی مشـخص بـرای حرکـت در مسـیر تحقـق آن آرمان هـا شـکل گیرد.1 

5. حکومت اسالمی 

الـف( معنـای لغـوی حکومـت: واژۀ »حکومـت«2 از مـادۀ »حکم« گرفته شـده اسـت، 
و واژۀ »ُحکـم« در لغـت بـه معانـی مختلفـی از جمله اسـتقرار، ثبوت و اتقان آمده اسـت. 
برخـی لغت دانـان تصریـح کرده انـد کـه واژۀ »ُحکـم« از »َحَکمـة الّلجام« گرفته شـده که 
بـه  معنای قسـمتی از افسـار اسـب و مانند آن اسـت که بر دهـان و چانه اش احاطـه دارد و 
سـوارکار، حیـوان را بـا آن مهـار می کنـد.3 راغب ایـن واژه را بـه  معنای منع کـردن به قصد 

است.4  دانسـته  اصاح 

1. ر.ک: محمدجواد نوروزی، فلسفۀ سیاسی اسام، ص19.
2. Government.

3. اسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، ج5، ص1902، ذیل واژۀ »حکم«.
4. حسین  بن محمد الراغب االصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص248، ذیل واژۀ »حکم«.
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ب( معنـای اصطالحـی حکومـت: حکومـت را، به اختصـار، می توان قدرت سیاسـی 
سـازمان یافته ای دانسـت کـه بـه  منظـور تأمیـن مصالح افـراد جامعـه، ایجاد نظـم و امنیت 
در کشـور و هدایـت جامعـه در مسـیر صحیـح خـود، قوانینی را وضـع و اجـرا می کند و بر 

حسـن اجرای آنهـا نیز نظـارت دارد. 
بـا توجـه بـه تعریف حکومـت، به آسـانی می توان بـه ماهیـت حکومت اسـامی نیز پی 
بـرد: حکومتـی که تمام ارکان آن، مطابق شـرع اسـام شـکل گرفته باشـد. بر این اسـاس، 
در حکومـت اسـامی، همـۀ قوانیـن برگرفته از احکام اسـام اسـت، و مجریـان حکومت 
نیـز بـر پایـۀ ارادۀ تشـریعی خداونـد و در چارچوبـی که او فرموده اسـت، تعیین می شـوند، 
و نیـز نظـارت بر حسـن اجـرای قانـون، بر اسـاس موازین اسـامی صـورت می گیـرد. بر 
اسـاس فرمایـش امـام خمینی حکومتی اسـامی اسـت که در تمـام زمینه هـا از قانون 
الهـی تبعیـت می کند و تمام شـئون و لـوازم حکومت، حتی اطاعـت از والیان امـر، باید در 

چارچـوب فرمان هـای الهی باشـد.1
البتـه در صورتـی کـه حکومـت اسـامی، به طـور کامـل، تحقق پذیر نباشـد، بـرای آن 
مراتـب نازل تـری نیز می تـوان در نظر گرفت؛ همچـون حکومتی که قوانین اسـامی را اجرا 
کنـد، امـا حاکمـان آن، از شـرایط و معیارهای حاکم مشـروع و صالح برخوردار نباشـند. 

6. ماهیت حاکمیت

اندیشـمندان سیاسـی بـرای »حاکمیـت« تعاریـف گوناگونـی بیـان کرده اند؛ امـا به اجمال 
می تـوان گفـت حاکمیـت، همـان اقتـدار عالـی، و بـه  معنـای قـدرت برتـر فرماندهـی یـا 
امـکان ِاعمـال اراده ای فـوق ارادۀ دیگـر اسـت. به بیان دیگر، حاکمیت از آِن کسـی اسـت 
کـه در حـوزۀ معینـی، از باالترین سـطح اقتدار برخوردار باشـد و قدرت دیگـری که بتواند 

1. سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج2، ص619.
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بـا او برابـری کند، در کار نباشـد. 
بـرای »حاکمیـت«، تقسـیم بندی های مختلفـی ارائـه کرده انـد)1(؛ لیکـن بـه اعتبـار 

منشـأ، سـه نـوع حاکمیـت برشـمرده اند:
الـف( حاکمیـت فـردی: در ایـن قسـم از حاکمیت، آن کس که زورش بیشـتر باشـد و 
قـدرت قانون گـذاری و اجـرای قانون داشـته باشـد، به تنهایی همـه چیـز را در اختیار خود 

می گیـرد؛ 
ب( حاکمیـت مردمـی: در این قسـم حاکمیـت، قدرت به همۀ مردم متعلق اسـت و هر 

گونـه که آنـان بخواهند، قـدرت را در میان خـود توزیـع و جا به جا می کنند؛ 
ج( حاکمیـت الهـی: در ایـن نـوع حاکمیت، منشـأ اصلی اقتـدار در جامعـه، اذن الهی 

اسـت و ِاعمـال هـر نوع حاکمیتـی بدون اذن الهی، نامشـروع اسـت.

بــا توجــه بــه توضیحــات پیش گفتــه در بــارۀ دو واژۀ حکومــت و حاکمیت، 
بــه نظــر شــما چــه رابطه ای میان ایــن دو واژه وجــود دارد؟ 

بیندیشیم
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 خالصه 

1. کتـاب »فلسـفۀ سیاسـت«، حلقـۀ پایانـی مبانـی اندیشـۀ اسـامی اسـت کـه در ادامـۀ 
مباحـث معرفت شناسـی، خدا شناسـی، انسان شناسـی، فلسـفۀ اخـاق و فلسـفۀ حقـوق 

مطـرح می شـود و بـر مبانی یادشـده اسـتوار اسـت. 
2. کتـاب پیـش رو، بـه  منظور تبییـن عقانی مباحـث کان و بنیادیـن و چارچوب منطقی 
حاکـم بر نظام سیاسـی اسـام تدوین شـده اسـت و مشـتمل بر مباحثی همچـون ضرورت 
اجتمـاع و حکومـت )به ویژه حکومت اسـامی(، مشـروعیت سیاسـی، جایگاه مـردم در 
حکومـت اسـامی، والیـت فقیـه و کارآمـدی نظـام سیاسـی اسـام اسـت کـه بـا چینش 

منطقـی و منظـم در پـی هم خواهنـد آمد. 
3. واژۀ »سیاسـت« بـه خـودی خـود، نـه بـار منفی دارد نـه بار مثبـت؛ بلکه تنهـا ناظر به 
»تدبیـر امـور« اسـت. معنای اصطاحی ایـن واژه، ناظر بـه تدبیر و مدیریـت کان جامعه 
و چگونگـی کشـورداری اسـت؛ امـا در معنـای عامش، شـامل هـر گونه تدبیری می شـود 
کـه افـراد بـرای تأمین مصالح خـود و دیگران اتخـاذ می کننـد و لزومًا دربرگیرنـدۀ مدیریت 
کان جامعـه نیسـت. در ایـن نوشـتار هـر دو معنا در نظر اسـت، امـا مباحث عمدتـًا ناظر 

بـه معنای نخسـت اند. 
4. با توجه به اینکه سیاسـت اسـامی و سیاسـت مـادی به لحاظ اهـداف و مبانی، متمایز 
از یکدیگرنـد، در عرصـۀ عملـی نیـز راهبردها و راهکارهـای هر یك از ایـن دو نحلۀ فکری 

بـرای تدبیـر امـور جامعه، با یکدیگـر تفاوت های اساسـی دارند.
5. فلسفۀ سیاست، در صدد تبیین و تحلیل مسائل بنیادین سیاست از طریق استدالل های 
منطقـی و عقانـی اسـت. ویژگی فلسـفۀ سیاسـی اسـام که آن را از فلسـفه های سیاسـی 
دیگـر متمایـز می سـازد، این اسـت کـه در این چارچـوب، اسـتدالل های عقلـی، گاهی با 

نقـْل تأیید و گاهـی با آن عجین می شـوند. 
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6. فلسـفۀ سیاسـت، اواًل مـا را قـادر می سـازد کـه مسـائل بنیادیـن سیاسـی را در یـک 
منظومـۀ فکـری مشـخص دنبال کنیـم؛ ثانیـًا تمایزها و اشـتراک های نظام های سیاسـی را 
بـه صـورت عمیـق و مبنایـی نشـان می دهد؛ ثالثـًا با توجیـه یك نظام سیاسـی بـرای مردم، 
باعـث ثبـات آن می شـود؛ رابعـًا آرمان هـا و ایدئال هـا را در عرصۀ سیاسـت نشـان می دهد 

و مـا را بـه سـوی آنهـا سـوق می دهد.
7. حکومـت، در اصطـاح، قـدرت سیاسـی سـازمان یافته ای اسـت کـه به  منظـور تأمین 
اهـداف کان جامعـه، قوانینـی را وضـع و اجـرا می کند و بر حسـن اجرای آنهـا نیز نظارت 
دارد. بـر اسـاس تقسـیمی کلـی، بـه لحـاظ حقانیـت، حکومت هـا بـه الهـی و طاغوتـی 

می شوند.  تقسـیم 
آن،  در  کـه  اسـت  حکومتـی  آن،  شـکل  بهتریـن  در  اسـامی،  حکومـت  از  مـراد   .8
قانون گـذاری، اجـرای قوانیـن و نظارت بر حسـن اجـرای آنها، بر مبنای احـکام و موازین 

باشد. اسـام 
9. حاکمیـت، همـان اقتـدار عالـی، و بـه  معنـای قدرت برتـر فرماندهـی یا امـکان ِاعمال 
اراده ای فـوق ارادۀ دیگـر اسـت. حاکمیـت را می تـوان بـه اعتبـار منشـأ آن، بـه حاکمیـت 

فـردی، مردمـی و الهـی تقسـیم کرد. 

 پرسش ها

1. جایـگاه »فلسـفۀ سیاسـت« را در میـان سلسـله دروس مبانـی اندیشـۀ اسـامی تبیین 
 . کنید

2. معنای لغوی و معانی اصطاحی واژۀ »سیاست« را بیان کنید.
3. اواًل توضیـح دهیـد فلسـفۀ سیاسـت، متکفل بیان چه سـنخی از مسـائل سیاسـی و با 

چه روشـی اسـت؛ ثانیـًا بیان کنیـد دانسـتن آن چرا ضـرورت دارد.
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