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بنـابراین . اسـت آمـده میـان بـه سخن»اسالمیسیاسیفلسفۀمفهومیشبکه«
هـاي خانوادههموسیاسیفلسفۀواژةازاندازيچشمارائه،حاضرمقالههدف

مفهـومی شـبکه ازتـري روشـن تعاریفوتصویرارائه،تراصلیهدفوآن،
مفهـومی شـبکه ایـن اصطالحاتازکدامهرتعریفواسالمیسیاسیفلسفه

.استبوده
شـبکه اسـالمی، مطالعـات فلسـفی، سیاسـت سیاسـی، فلسفه:يدیکلگانواژ
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مقدمه
مـورد  در یو اسـتدالل ی، مباحـث عقلـ  یاسـالم یاسیمطالعات سيهاازجمله حوزه
شـود.  یز گفته مـ ینیاسیاسالم است که به آن فلسفۀ سیاجتماعـیاسیموضوعات س

توانـد بـا اسـالم    یاست و چگونه مـ یمشابه به چه معنيهابیو ترکیاسیفلسفۀ س
خاص از تعقل، تفکر، بحـث،  ینوع» استیفلسفۀ س«ا ی» یاسیفلسفۀ س«شود؟ جمع 

حـال  اسـت.  یاسـ یسيهـا دهیم، موضوعات و پدیمند در مورد مفاهو استدالل نظام
وجـوه  ،موضـوع ،نهـا اضـافه شـود   یبـه هرکـدام از ا  یا اسالمید اسالم یقکههنگامی

قرار یخواهد بود، و حتيدیف جدیتعريکند و دارایدا میپيتردهیچیمضاعف و پ
. آنچـه  اسـت ه و اثبـات  ین و توجییتبنیازمند م، خود ین مفاهیگرفتن اسالم در کنار ا

ـ امشابه ارائـه داده يهابیو ترکیاسین مقاله در مورد فلسفۀ سیدر ا در مجمـوع  ،می
. شـود یرا شامل میو دوازده اصطالح فرعیانی، شش اصطالح میسه اصطالح اصل

جـه از  یدر نتشده وف یطور خاص تعرمِ مرکب بهین مفاهیاز ایکهردر طول مقاله 
مقالـه  البته در عنوان؛ان آمده استیمسخن به» یاسالمیاسیفلسفۀ سیشبکه مفهوم«

تـر  تـر و روان ل مـأنوس یـ دلداخل متن، با تسامح و بهیو حتهاي فرعیعنوانو در 
ن شبکه یکل ا،م که مقصودیااستفاده کرده» یاسالمیاسیفلسفۀ س«بودن، از اصطالح 

و یاسـ یاز واژة فلسـفۀ س يانـداز ن هدف مقالـه، ارائـه چشـم   یاست. بنابرایمفهوم
از شـبکه  يترروشنهايریفر و تعیارائه تصو،تریآن، و هدف اصليهاخانوادههم

ین شـبکه مفهـوم  یاز اصطالحات ایکف هریو تعریاسالمیاسیفلسفه سیمفهوم
ج فلسـفۀ  یـ ف رایبه تعراست، الزم ین هدف اصلیاز پرداختن به اپیشبوده است. 

م.ینکات مربوط به آن بپردازاز یو برخیاسالمیاسی، و امکان فلسفۀ سیاسیس
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یاسیج فلسفه سیف رایتعر. 1
در بیشـتر فلسـفه،  یجنبـه اصـل  عنـوان بهیاسیمعتقد است فلسفۀ سمونت پالنتیر

بـه  یافالطون و ارسطو کمـک مهمـ  يهاافت و نوشتهیونان باستان گسترش یحوزه 
ا ین، ییه، تبی، توجیاسیفلسفۀ سیاصلهلئدگاه او، مسیبر دن موضوع کرد. بنایبسط ا

بود ییهاوهیو شیا پادشاهییگارشی، الیچون دموکراسیعامیاسیسيهانقد روش
ن رابطـۀ فـرد و نظـم    یق آن فهم و درك شود؛ همچنـ ید از طریت دولت بایکه حاکم

از منظـر ملـت و   یاسیت نظم سیت الزام فرد به آن نظم؛ تحقق و ماهیو ماهیاسیس
ت ی؛ ماهیاسینظم سيهامؤلفهعنوانبهدرون آن؛ نقش فرهنگ، زبان و نثر يهاگروه
گـر  یاست مثل دولت، فـرد، حقـوق، اجتمـاع، عـدالت و... از د    یسیاساسيهامؤلفه

.)120: 1380(پالنت، روندیشمار مبهیاسیسهفلسفيهالهئموضوعات و مس
یاسـ یسهمعتقـد اسـت فلسـف   يمـر رود یکال، یاسیسهاز فلسفيگریف دیدر تعر
ـ بـا غا یانتزاعيهاوهیاغلب به ش و بـه آن یابیمناسـب دسـت  يات حکومـت و ابزارهـا  ی

را یاسـ یسهفلسـف ین شکل حکومـت سـروکار دارد. موضـوعات اصـل    یجه با بهتریدرنت
ي، لـوازم آزاد یر و صالح عمـوم یخیقت، عدالت، مبانیفهم حقیچگونگانندمیمباحث

حکومـت،  ل و ضرورت وجـود  ی، دلیبر اصول اخالقیاسیسی، بنا کردن زندگيو برابر
-Brech, 1959-1970: 3)دهـد یل میل تشکین قبیاز ايل اطاعت اتباع از قدرت و مواردیدال

.)17: 1379همچنین ر.ك: بشیریه، ؛ 21
هاخـالق، جامعـه و فلسـف   اننـد میموضـوعات ،یمعتقد است فلسفۀ عملرافائل

:Raphael, 1970)دهدیرا مورد بحث قرار میاسیس ک، یکالسـ هنظر او در فلسـف . به(8
امـا  ،شـد یدانسته مـ یباورها کافیابیارزيبود و برایهدف اصل،میمفاهيبندطبقه

فلسـفه و  یفـۀ اصـل  یرا وظیاسیم سیباورها و مفاهيانتقادیابیلسوفان امروز ارزیف
ا یـ ز دارد یـ نيگـر یف دیوظـا یاسیسهنکه فلسفیدانند. ایمیاسیسهفلسف،تبع آنبه
یاسـ یم سیباورهـا و مفـاه  يانتقـاد یبررسـ ،طور مسلماما به،بحث استر، قابلیخ

ن یجـ . (Raphael, 1970: 11-12)اسـت یاسـ یسهفلسـف یو اساسیازجمله اهداف اصل
آنهـا بحـث   یسـت یو چیاسـ یدرباره جوامـع س یاسیسهز معتقد است فلسفینهمپتن

ر هستند یپذهیتوجیاسیپردازد که کدام صورت از جوامع سین نکته میکند و به ایم
بلکه ،ستینیاسیجوامع سیف سطحیتوص،یاسیسهفلسفهفید باشند؛ وظیو چه با
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ن یتـر قیـ روزمره جوامع، درصـدد درك عم يهااستیبا گذار از سیاسیلسوف سیف
ک جامعـه  یـ نکـه  ید؛ ایـ آیآنهـا برمـ  یه اخالقـ یها و توجدولتيهاها و شالودههیال

چگونه شکل یاسیدانست؟ جوامع سیاسیجامعۀ سد باشد تا بتوان آن را یچگونه با
يار بـرا یـ مشروع باشند؟ مـالك و مع ین جوامع از نظر اخالقید ایرند؟ چرا بایگیم

یاسـ یسـت؟ مـردم در جوامـع س   یبد چیاسیخوب از جامعۀ سیاسیز جامعۀ سییتم
دیبایاسیلسوفان سی، فهاي باالپرسشپاسخ به يخورند؟ برایوند میچگونه به هم پ

يپـرداز هیـ و نظریل مفهـوم یـ ف فراتـر برونـد و بـا پـردازش و تحل    یاز سطح توص
).12: 1380(ر.ك: همپتن، کننديبندممکن را صورتيها، پاسخیاخالق

ـ ارایاسـ یاز فلسفه سیگوناگونهايریفز تعیسندگان معاصر نیر نویسا .انـد ه دادهئ
یمعرفـت بـه زنـدگ   يسـو بـه یاز نظر ذاتیاسیلئواشتراوس معتقد است، تمام اعمال س

یاسـ یرا جامعـه خـوب همـان سـعادت کامـل س     یز،ل دارندیا جامعه خوب تمایخوب 
ح یها هدف صـر ح شود، و انسانیر تصریمعرفت به خيسوبهيریگن جهتیاست. اگر ا

یاسـ یخوب و جامعه خوب قرار دهنـد، فلسـفه س  یزندگدربارهخود را کسب معرفت 
اسـت؛  یاسـ یسهـاي انگر روش بحث از موضـوع یب» یاسیفلسفه س«د. مفهوم یآید میپد

، هـم  »یاسـ یس«ها توجه دارد. کلمـه  لهئمسيهاانیر است، و هم به بنیکه هم فراگیروش
دهـد.  یرا نشـان مـ  یاسـ یسهفلسـف یژه اصـل یانگر موضوع بحث است، و هـم کـارو  یب

یزنـدگ یعنی، یاسیسیگداند که با زندیاز فلسفه ميارا شاخهیاسیاشتراوس فلسفه س
نظـر  بـه ). 2: 1387(اشتراوس، استیکین نزدیشتریبي، دارايبشریو زندگیرفلسفیغ

گمـان بـه کـل اسـت، و     يجـا نشاندن معرفت به کل، بهيبرایاشتراوس، فلسفه کوشش
يجـا ، بـه یاسـ یت امـور س ینشاندن معرفت به ماهيبرایکوششیاسیجه فلسفه سیدرنت

را بـه دو دوره  یاسـ یسهفلسفيو).2- 3: 1387(اشتراوس، گمان درباره آنها خواهد بود
ک عمـدتاً در آثـار   یکالسـ یاسـ یکنـد. فلسـفۀ س  یم مـ یک و مـدرن تقسـ  یکالسیخیتار

ـ ن«و با امـور  ) 45و 31: 1387(اشتراوس، افتهیونان تبلور یلسوفان یف ، و »عادالنـه «، »کی
ـ ی. چنـ )91: 1387(اشـتراوس،  سـروکار دارد » عدالت«و » ریخ«هايهمقول هـایی هن مقول

ک هسـتند. از  یکالسـ یاسـ ین موضوع فلسفه سیواالتریعنیبخردانه، یمعطوف به زندگ
در ).95: 1387(اشـتراوس،  نـدارد يان دغدغـه یمدرن چنـ یاسیسهنظر اشتراوس فلسف

یلت انسـان یر فضک و بخردانه که بینیاست و زندگین سیمدرن، ارتباط بیاسیفلسفه س
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اشـتراوس  ).145- 157و 50: 1387(اشـتراوس،  شـود یبوده است، از هم جدا مـ یمبتن
شود، سـه مـوج   یآغاز میاولیاست که با ماکیدهد که تفکر مدرن در عرصه سیح میتوض

رقـم خـورده   چـه ینت یو درنهاروسو، یاولیماکن سه دوره با نام یکرده است. ايرا سپر
.)157و 149، 141: 1387(اشتراوس، است

دانسـت کـه   یرا دانشیاسیسهتوان فلسفیدگاه اشتراوس مین براساس دیبنابرا
و درصـدد  آنهـا نیـی و تبیاسـ یق امور سیدرك و فهم حقایدر پیفلسف» روش«به 
اسـت آنبـه  2دگاه و بـاور یـ ديجـا ، بـه یاسیت امور سیبه ماه1معرفتینیگزیجا

ل غار، یۀ افالطون است که در تمثیف برگرفته از نظرین تعری. ا)1387:4(اشتراوس، 
» فلسـفه «ن، واژة یدانـد. بنـابرا  یل باور و اعتقاد به معرفت و شناخت میفلسفه را تبد

شۀ مسائل توجـه دارد، و واژة  یکالن است و هم به رانگر روش بحث است که همیب
).4و 2: 1387تراوس، (اشنشانگر موضوع و مسائل مورد بحث است» یاسیس«

يد اسـت بتـوان بـرا   یم، بعیک رشته، بلکه روش بدانیرا نه هنجا اگر فلسفیدر ا
پنـدارد  یف کرد، برخالف آنچه لئواشـتراوس مـ  یتعرییهاها و شاخهرمجموعهیآن ز

3نیپلیسـ یک رشـته و د یـ یاسـ یسهرشاخۀ فلسفه اسـت. فلسـف  یزیاسیسهکه فلسف
گـر  یصـورت د نیـ خاص خود را دارد، دراهايموضوعات و یمستقل است که مقتض

ــ  خ آنیو تـار ست و قواعد حاکم بر آن ـ یاز فلسفه نياشعبه و شاخهیاسیسهفلسف
ـ ،تابع فلسفه نخواهد بـود یلحاظ موضوعز بهین لحـاظ روش و نـوع بحـث    بـه یول

و ن رشـته منطـق  یست که اان معنایبه ایاسیسههمانند فلسفه است. استقالل فلسف
ا وجـود وجـوه   یـ ن دو حـوزه  یان این امر با تعامل میقواعد خاص خود را دارد، و ا

بـا یاسـ یسهفلسـف فاوتاساس، تنیبرا.)34: 1384(بستانی، نداردیمشترك، منافات
ک یـ اسـت،  یحـوزة س يهار دانشیساباآن فاوتاست و تیموضوعفاوتفلسفه، ت

ـ یکنـد؛  یدا مـ یـ ضوعات نمود پمویاست که عمدتاً در نوع بررسیروشفاوتت یعن
یـی و چرای، چگـونگ یسـت یت عقـل، بـه چ  یـ و بـا محور ياشـه یق و ریـ طور عمبه

کنـد  یجاب مـ ین روشِ بحث ایپردازد. ایمیاسیسيهادهیم و پدیموضوعات، مفاه

1. Knowledge

2. Opinion

3. Discipline
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خـارج  یرنـد و برخـ  یشتر در کانون بحث قرار گیبیاسیسهايموضوعاز یکه برخ
، چـون همـۀ   یجابِ موضـوع یاست، نه ا» یجاب روشیا«ک ین صرفاً یایشوند، ول

.هستندیاسیش سیبوموضوعات کم
يدیـ و ابعاد و حدود و ثغور آن، مباحـث مفصـل و مف  یاسیسهدر مورد واژه فلسف

ـ ، اما چون موضـوع ا )1(دگاه آنان مطرح شده استیا از دیتوسط متفکران غرب  ن مقالـه  ی
م. امـا مشـهور   یکنین مختصر بسنده میو به هممیپردازیبه آن نمیلیطور تفصست، بهین

یابونصـر فـاراب  بـار در جهـان اسـالم، توسـط     نینخستیاسیسهاست که اصطالح فلسف
ن مختلـف آن را  یبـا عنـاو  وي و کـار رفـت  به)م871ـ941/ ق257ـ329/ ش250ـ320(

موجـودات  بـاره درنخسـت م کـرد؛ قسـم   یفلسفه را به دو قسم تقسـ یمطرح کرد. فاراب
م، علـوم  ینـد و شـامل مجموعـۀ علـوم تعـال     یگو» ينظرهفلسف«است که به آن يرارادیغ

است کـه بـه آن   يعه است و قسم دوم در مورد موجودات ارادیو علوم مابعدالطبیعیطب
شود:یم میند که خود به دو بخش تقسیگویمیمدنهو فلسفیفلسفه عمل

خـوب و اخـالق   ياعمال و رفتارهـا دربارهکه به کمک آن :یصناعت خُلق. 1
.آیددست میبهمعرفت ،از آنیناش

شـود و  یجـاد مـ  ینـه ا یاهل مدير برایله آن امور خیوسکه به:یاسیفلسفه س. 2
).66: 1415(فارابی، دهدینه نشان میاهل مديآنها را براجاد و حفظیقدرت ا

ن حجـم  یشـتر یاسـت و ب برخوردار ياژهیگاه ویاز جایعلم مدنیدر آثار فاراب
از انـواع  یعلم مـدن اوافته است. از نظر یاختصاص یبه علم مدنیفارابیاسیآثار س

کند که افعـال  یبحث میا و عاداتیو از ملکات و اخالق و سجايافعال و رفتار اراد
ـ پردازد که ایمییهارد، و به هدفیگیاز آنها سرچشمه ميو رفتار اراد ن افعـال و  ی

انسـان  يبـرا یکند که چه ملکاتین مییتبشود، ویدن به آنها انجام میرسيرفتار برا
ن ملکات را در انسان فراهم یرا شدن اینۀ پذیتوان زمیمیه راهچسته است و از یشا

ـ اکهد دنبال کرد یرا بایرند و چه راهیشه گیسته در وجود او رینحو شاکرد تا به ن ی
ن یـ که ایجینتايبنداز طبقهین علم مدنیچنجاد شوند. همیایملکات در وجود آدم
ـ از ایکند که برخـ یبحث م،زندیمجاد آنها از انسان سریايافعال و رفتارها، برا ن ی

).79-80: 1375(فارابی، استيسعادت پندار،یو برخیقیج، سعادت حقینتا
ز در یـ م)، ن1200ــ 1273ق/ 597ــ 672ش/579ــ 652(ین طوسـ یرالدیخواجه نصـ 
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دوگانـه حکمـت   يبنـد مین علـوم، تقسـ  یبدر گاه آن یو جایاسیموضوع فلسفه سمورد 
يمصالح حرکـات اراد «را یرا مطرح کرده است. او موضوع حکمت عملیو عملينظر

، یو جمعـ يفـرد ین افعـال بـه زنـدگ   یم ایدانسته و با تقس» ینوع انسانیو افعال صناع
ياو در جـا ).40: 1387(طوسی، نامدیاست مدن میرا سیجمعیافعال مربوط به زندگ

مصـلحت  یضـ تکـه مق دانـد یمـ ياین کلیرا تأمل و نظر در قوانی، حکمت مدنيگرید
متوجه باشند. موضـوع  یقیبه کمال حقيعموم است، از آن جهت که با تعاون و همکار

د و بر وجـه  یآیاز جماعت است که از جهت اجتماع حاصل مين علم مربوط به بعدیا
رات در عالم و ازالـه شـرور   ین علم اشاعه خیده ایشود و فایشان میل ایاکمل مصدر افاع

).254: 1387(طوسی، استیبه قدر استطاعت انسان

یاسالمیاسیفلسفه سیستیامکان و چ. 2
ر یاو را از سـا یتـوجه طـور قابـل  انسان در نظام خلقت که بهیژگین ویترین و اصلیترمهم

کنجکـاو، پژوهشـگر، و اهـل    يتعقل و تفکر است. انسان موجود،دکنیمز یموجودات متما
ـ  یآمیو تفکر با سرشت موجود انسانيورزعقل.استدالل است از ذات یخته اسـت و جزئ

رود. اساساً ذات و فطرت انسان با برهـان و اسـتدالل و عقـل سرشـته اسـت     یشمار ماو به
بـر تعقـل و   یمبتنرویاروییمند وه نظامیو شاگر فلسفه را روش ).16- 17: 1388(طباطبایی، 

ت و یـ فهـم ماه يبـرا یا آن را کوششـ یـ م، یها بـدان دهیتفکر و استدالل با موضوعات و پد
ـ   دهیـ ر پدیسـا و ، خـدا، انسـان،   یقت هستیحق صـورت فلسـفه و   نیـ درا،میهـا قلمـداد کن

و يورزعقـل ادفاختصـاص نـدارد، و متـر   یبه زمان و مکان و مذهب خاصيورزفلسفه
ـ تفکر و استدالل در سطوح مختلف، با هـدف درك و فهـم خواهـد بـود کـه       یژگـ یک وی

ـ فلسـفه  » واژه«شـه  ینکه ریاست. ایانسان يمعنـا بـه philoمرکـب از دو کلمـۀ   philosophyا ی
از ینـوع خاصـ  یی، شـکوفا يااسـت و در دوره یونـان ی، ییدانـا یمعنبهSophiaدوستدار و 

ـ توانـد بـه ا  یونان بـوده، نمـ  یو معرفت در يگرو پرسشییدانا ـ ی باشـد کـه فقـط    ین معن
ـ انـد،  ا صاحب تعقل و اسـتدالل بـوده  یها و اعقاب آنها دوستدار دانش یونانی ا فقـط آنهـا   ی

شه در هـر فرهنـگ   یها را دارند. البته تفکر و انددهیاء و پدیقت اشیت و حقیقدرت فهم ماه
آن يوبـو از متـون منجـر گـردد، رنـگ    ياد مجموعـه یکه بالنده شود و به تولییایو جغراف

ـ هانن متیرد و ایگیا را به خود میفرهنگ و جغراف ـ و، کـم هـا هو تجرب ش قابـل انتقـال از   یب
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ونـان رفتـه اسـت   یران باستان به یمعتقد است فلسفه از ای. فارابهستندگر یبه مکان دیمکان
ـ ا،شـأ فلسـفه اشـراق   ز معتقـد اسـت من  ینيسهرورد). 34: 1345(همایونفرخ،  ران باسـتان  ی

ـ  يسوز، اگرچه حمالت و آتش)11: 1372(سهروردي، است ن رفـتن آثـار   یها موجـب از ب
صورت ران بهیونان، ایاز پیشدهد یها نشان مپژوهشیول،ران باستان شده استیایفلسف

)2(.بوده استیو استداللیمنظم و منسجم خاستگاه مباحث عقل
م، موضـوع و  یک روش فهم امور که بگـذر یعنوان از روش تعقل و استدالل به

رد، و یگیصورت ميورزا فلسفهیمتعلَّق آنچه در مورد آنها تعقل و تفکر و استدالل 
است که یطیتابع مجموع شرايادیتا حد زآید،دست میبهکه یجینتا،تر از آنمهم

هـا و اصـول   ا، گزارهیاز قضاياالبته مجموعه.ندادهیو بالست کردهیها در آن زانسان
آنهـا را انکـار   یچ انسـان عـاقل  یوجـود دارد کـه هـ   یو مسلم در عرف انسانیهیبد
حـال  هـر شود. بهیگران به نقص عقل شناخته میدياز سو،کند و اگر انکار کندینم

تـوان جـدا   ین اسـالم نمـ  یتبع آن از دو بهيو استدالل را از جوامع بشريورزعقل
د کرده است. در قرآن یطور مستقل، بر تعقل و استدالل تأکنکه اسالم بهیکرد، ضمن ا

د بدون تفکر یخواند و اساساً تقلیها را به تعقل و تفکر فرامناه انسیصد آیش از سیب
ت ندارد.یدر اسالم مشروعیو آگاه

یاسالمه. فلسف3
جـۀ تأمـل مسـتقل عقـل     یفلسفه نتیمطالعاتاند که حوزة دگاه را مطرح کردهین دیایبرخ
هد کـردن فلسـفه و فلسـف   یـ مقواسـت یانیو وحینیدوبند دیو فارغ از هرگونه قيبشر

ـ از بنیز خواهد بـود. تفکـر فلسـف   یآمبه اسالم، نادرست و تناقضیاسیس توانـد  یان نمـ ی
ـ ا.باشد. چون اساس فلسفه، استدالل و عقل مطلق و آزاد بشـر اسـت  ینیو دیمذهب ن ی

ن یـ که دیمورد قبول اهل فلسفه خواهد بود، درحال،دیرسياجهیعقل و استدالل به هر نت
يهـا تواند خـارج از آمـوزه  یکند و فلسفه نمیمطرح مرا ییهاو چارچوبدهایاز ابتدا ق

ن ین نخسـت یبنـابرا ؛ابدیجه متضاد با آنها دست یا به نتیبردارد گامییالهیو مبانیانیوح
ـ ا اساسـاً ترک ین است که آیشود ایکه مطرح میپرسش تبـع آن  و بـه یاسـالم هبِ فلسـف ی
ـ اسـالم  یاسـ یسها فلسـف ی، درست است؟ و آیا اسالمیاسالم یاسیسهفلسف یا اسـالم ی

ز وارد یـ نیا در گذشته وجود داشته است؟ شـبهات یامکان وجود دارد؟ و آیلحاظ منطقبه
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ونـان  یهاز فلسـف يدیا تقلییبازخوان،شودیده مینامیاسالمیاسیسهشده که آنچه فلسف
ـ از ايگـر یديهاو پرسشهاهن شبهیبه اياست. در آثار متعدد ییهـا ن دسـت، پاسـخ  ی

)3(م.یکنیداده شده است و ما آنها را تکرار نم
نکه اگر عقـل آزاد و مطلـق، براسـاس اسـتدالل و در     یا،نجا قابل ذکر استیآنچه در ا

ص داد کـه خـود را بـه    ین تشـخ یقـرار داد و چنـ  یرا در چارچوب وح، خود يکمال آزاد
ـ بند و مقیپایانیو وحیاسالميهاآموزه ـ آ،د سـازد ی ـ ا ای ـ   ین ی اسـت و  یافتـۀ عقـل، عقالن
ن یـ دیا متضاد بـا مبـان  ین یمتبایجید به نتاینکه ضرورتاً عقل بایا ایاحترام خواهد بود؟ قابل
عقـل و  يک دانشـمند مسـلمان بـه اقتضـا    یـ م؟ اگر یبدانیآن را عقلکهابد یدست یانیوح

،سـت یرش نیپذخاصه قابلد که معاد وجود ندارد و نبوت عامه ویجه رسین نتیاستدالل به ا
چون براساس عقل و استدالل حرکـت کـرده و عقـل او بـه     ،لسوف دانستیتوان او را فیم
قـل آزاد و اسـتدالل خـود    ، باز هم براساس عيگریده است، اما اگر دانشمند دیرسياجهینت

لسـوف  یتـوان او را ف ینمـ ،د که معاد وجود دارد و نبـوت درسـت اسـت   یجه رسین نتیبه ا
افتـه اسـت؟ البتـه    یدسـت  یاسـالم يهاو آموزهیراستا با وحهمياجهیچون به نت،دانست

یاسـ یسهاساسـاً موضـوع فلسـفه و فلسـف    یاسالميهااز آموزهياریست که بسینيدیترد
و یاز مبـان يگـر یرنـد، امـا در بخـش د   یگیقرار ميرة احکام تعبدیا در دای،شودیواقع نم
یهـا عقلـ  هو آموزین مبانیا خود ای،ستاروایو استداللی، مباحث عقلیاسالميهاآموزه

فرض اثبـات  شیاز دانشمندان با پياریتوان انکار کرد که بسیاگرچه نم؛هستندیو استدالل
يورزفلسـفه یروند که البته باز هم نـوع یمیدنبال استدالل و مباحث عقلبهیانیاصول وح

یا در عمـل، دانشـمندان  یـ يلحـاظ نظـر  که بهطور مطلق قضاوت کردتوان بهیاست، اما نم
مطـرح  را یو اسـتدالل یقت، مباحث عقلیفرض و با هدف درك حقشیاند که بدون پنبوده

نکه ممکن اسـت  یل ایاز دالیکیده باشند. یرسینیديهاآموزهراستا باهمیجیکرده و به نتا
،د سـازد یـ مقیانیـ جه برسد که خود را در چارچوب معـارف وح ین نتیک متفکر به ایعقل 

ت یو محـدود یها نداند و به ضعف، نـاتوان دهیفهم پدين است که خود را قادر مطلق برایا
)4(انـد. ن امـر معتقـد بـوده   یـ لسـوفان بـه ا  یاز فینکـه برخـ  یکما ا.ببردیفهم و درك خود پ

ـ بـه یکـرد فلسـف  یو بـا رو یاز منظـر فلسـف  یلسوفین ممکن است فیهمچن و یعقلـ یمعن
ر کنـد.  یاسالم را بفهمد و تفس،را فهم کند و با زبان فلسفهینیديهان و آموزهی، دیاستدالل

، و علـم بـه   یامور ازلدر مجموع آن را معرفت به است که از فلسفه ارائه شده هاییریفتع
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ـ ا)5(.دندانیاء میق اشیت و حقایماه ـ یهـ هـا ریـف ن تعی نکـه در  یبـر ا یندارنـد مبنـ  یچ داللت
؛دا کـرد یـ اء علـم پ یق اشـ یو حقایتوان به امور ازلینمیانیوحيهان و آموزهیچارچوب د

هم وجود ندارد.یلینکه دلیضمن ا

)6(یاسالمیاسیسه. فلسف4
هتـوان گفـت فلسـف   یمطرح شد، مـ یاسیسهف فلسفیکه در تعریبا توجه به مباحث

دگاه و یـ ل دیاز بحث است که درصدد تبـد ياوهی، نوع و شیا اسالمیاسالم یاسیس
است، به معرفت و شناخت ین اسالم و مسلمانان در حوزة سیدیها و مبانباورِ آموزه
.چند نکته قابل ذکر استموردن یاست. در ا

هـا و  دهیـ اسـت و امـور و پد  ی، فهـم س یاسـالم یاسیسهفلسفنکه هدف ینخست ا
اگر قائـل  یاست. حتیا در متون و معارف اسالمیدر جامعۀ مسلمانان یاسیسيرفتارها

هن سخن دربـارة فلسـف  یجاد هم ندارد، ایت ایوجود ندارد و قابلیم که فلسفۀ اسالمیشو
در مـورد  یپـرداختن بـه مبـاحث   تواند درست باشد. موضوع فلسـفه،  ینمیاسالمیاسیس

کـامالً  ،طۀ خودیدر حیعنیمبدأ و معاد و مانند آن است؛ نش،ینظام خلقت، هدف از آفر
پـردازد.  ین و کالن میادیت، به موضوعات بنیبدون محدوديچراوعقل و چونيبر مبنا

ت بـا  ــ مخالفـ  ر آنیـ چه فقها و متشرعان و چه غـیاسالمهل مخالفان فلسفیاز دالیکی
یازجملـه ذات اقـدس الهـ   ین موضوعاتیچرا در چنوگونه چوننین مسئله است که ایا

، یاسـ یسهطـۀ فلسـف  یرد. حیپـذ ین نمـ یـ د،جـه رد آن باشـد  یچون اگـر نت ،ستیز نیجا
ن یـ چـرا در ا وهرگونه چون.است و حکومت استیحوزة سیموضوعات کالن و اساس

نهـا  یچـون ا ،م نداردیمعاد و نظام خلقت ربط مستقد، مبدأ و یطه و به هر نحو، با توحیح
ستند.ینیاسیسهموضوع درجه اول فلسف

مطـرح  یاسـ یسهل مباحث مربوط بـه فلسـف  یتوان در اسالم ذیمکه ن نکته را یدوم
گـر  یدين از سـو یت دیسو، و جامعکیازیاسیسهاز جامعه به فلسفیبه ضرورت ن،کرد
الزم یاسـ یسهفلسـف «ا یـ در اسالم وجـود نداشـته باشـد،    یاسیگردد. اگر فلسفۀ سیبرم

ین، مـدع یـ ن دیتـر ن و کامـل یآخـر عنوانبهاسالم ». ستین اسالم جامع نید«ا ی» ستین
بـه سـعادت   رسیدنراستايبشر را در يازهاینيهاات و چارچوبیت است و کلیجامع

امـور،  یسـامانده يبران یادیک علم بنیعنوانبهیاسیسهافت. اگر فلسفیتوان در آن یم
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ات و یـ ن اسـالم در کل یـ د دیپس با،محسوب شوديجوامع بشريد و الزم برایمفيامر
اسـالم آن را  يهاا بتوان در اصول و چارچوبیپرداخته باشد ه آنبیاصليهاچارچوب

با آن نداشته باشد.ين مخالفت و تضادین دیکم اا دستیو مورد بحث قرار داد، 
ن و یـ دکـه  این است ملتزم به یاسیسهفلسف،تبع آنه اگر فلسفه و بهنکینکتۀ سوم ا

بـودن  ینیردید به غیخواهد بود که ملتزم و مقین معنیه انداشته باشد، بيدوبندیق،یوح
،را قبـول داشـتن  یانیوحيهادار بودن و آموزهنیالتزام است. دین خود نوعیاست، و ا

اگـر  ؛نگـرش و اعتقـاد اسـت   یز نـوع ینها نیقبول نداشتن ابوده ونگرش و اعتقاد ینوع
چـون  ،تواند در خـأل بمانـد  ینم،ن نباشدیديهابند به آموزهیخواهد ملتزم و پایفلسفه م

ـ ، ید به نگرش و اعتقاد مقابل وحیباناگزیرپس ؛شودیست مین ـ ا هـر د ی يگـر یدگاه دی
ـ ملتزم شود کـه خـود آن ن   ط یشـرا يداراياجامعـه ت اسـت. هـر  یز التـزام و محـدود  ی

يفکـر يک فضـا یـ در ناچاربهیخودش است و هر انسانيو اعتقادی، فرهنگیاجتماع
،خواهد باشـد یهرچه میشگیو انديفکرين فضایا؛کندیشد و تأمل میاندیمیفرهنگ

ين فضـا یـ است و خارج شـدن انسـان از ا  يبندیت و پایالتزام و محدودیخودش نوع
محال است.يمرا،یو فرهنگيفکر

يل باورهـا یتبـد يبرایعقالنیرا کوششیاسیسهنکه اگر فلسفینکته چهارم ا
م یهر جامعه بـدان یاسیبه مسائل و مشکالت سیا پاسخی، یاسیبه معرفت سیاسیس

اگر رونـد فهـم و معرفـت    یک جامعۀ اسالمیشود، در یخاص انجام میکه با روش
خواهـد  یخود اسالمن کوشش و پاسخ خودبهیا،ش برودیبه پیعیطور طببهیاسیس

کـه  یموجود و موضوعاتیاسیا مسائل و مشکالت سیها چون باورها و نگرش؛بود
دارد، و یاند کـه صـبغۀ اسـالم   جاد شدهیايشود، در فضا و بسترینها پرداخته مه آب

رد، بلکـه معطـوف بـه    یـ گینمـ ها، طبعاً در خأل شکلمباحث مربوط به آنها و پاسخ
نباشد. اما اگر رونـد  یتواند اسالمیا مسائل و مشکالت است، پس نمیهمان باورها 

طـور  ن اسالم و جهان اسالم، بهیدر دیاسیسيهادهیاست و پدیفهم و معرفت به س
ن اسـالم و  یخارج از دییهاشود با منطق و شاخصیکوشش م،ش نرودیپبهیعیطب

در اسـالم و جامعـه مسـلمانان    یاسـ یسيهـا دهیـ اسـت و پد یجهان اسالم به فهم س
اما نـوع  ،دنبال خواهد داشتبهياریبسيهایکژفهم،ن نوع شناختیپرداخته شود. ا

چـرا  وبر چونی، و مبتنیی، مبناياشهی، ریصورت کلبهیاسیسها روش بحث فلسفی
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ندارد.یراسالمیو غین نوع بحث، اسالمیدر استدالل است. ا
ن اسـت  یـ ایاسـالم یاسیسهبر فلسفهاي واردشدهاز اشکالیکینکه ینکته پنجم ا

یاسـ یسه، با فلسـف یآن بر وحيها و هنجارها، و ابتناداشتن ارزشسبب دربرن بهیکه د
مهـم و  يهـا ز در بخـش یـ ــ ن جیـ راـیاسیسهن است که فلسفیندارد. پاسخ ایهمخوان

آن بخـش از  ).120: 1380(ر. ك: پالنـت،  اسـت ياز مباحث خود، هنجاریتوجهقابل
يمشـترك اسـت. از سـو   یاسـ یسهنجا با فلسفیدر ا،استيز که هنجارینینیمباحث د

عقل صـورت  يبر مبناین و وحیرش دیهستند و پذیز عقلین نیدیگر، اصول و مبانید
کـالن و  يهـا دهیبر ارائۀ ایقیر عمیج، تأثیرایاسیسهفلسفيهنجاريهارد. نگرشیگیم

و یفی، توصـ یک ابعـاد اسـتدالل  یـ ل امـروزه تفک یـ ن دلیشمول گذاشته است؛ به همجهان
(پالنـت،  سـت؛ یممکن نیآسانآن، بهيو هنجاريزی، از ابعاد تجویاسیسهفلسفیلیتحل

د، نبـوت،  یـ توحاننـد کـالن اسـالم م  يهـا است که نگرشیعین، طبیبنابرا).121: 1380
ـ  یاخالقيهاهیا توصیمعاد،  یاسـ یسهتـر فلسـف  یاسالم، در مباحث و موضـوعات جزئ

ر داشته باشد.یت، فرد، جامعه و... تأثیحکومت، دولت، تبعانندم

است، و اسالمیفلسفه، سيهابیم و ترکیمفاه. 5
،میـ ان آوردیـ مم و از آن سخن بهیدینامیاسالمیاسیسهنجا، با تسامح، فلسفیآنچه را تا ا

یاسـ یسهفلسـف یتـوان از شـبکۀ مفهـوم   یق میدقیک بررسیدر .استیک مفهوم کلی
سـه  يداراین شـبکه مفهـوم  یـ هرکدام را ارائه کرد. اهايریفسخن گفت و تعیاسالم

هـم، هرکـدام   ياست که در راستایو دوازده مفهوم فرعیانی، شش مفهوم میمفهوم اصل
ـ لدن مقاله، بـه یف خاص خود را دارند و ما در طول ایتعر ج بـودن، از  یـ ل مـأنوس و را ی

ـ تـوان  یم. اکنون مـ یاستفاده کرد،است» یاسیفلسفه س«م که همان ین مفاهیاز ایکی ک ی
یاسالم و اسـالم یاسیسهفلسف«کهن شرح ارائه دادیبه این مفهوم کلیه از ایف اولیتعر

اسـت  یسیها و موضـوعات اساسـ  انیبر عقل و استداللِ بنیعبارت است از شناخت مبتن
ـ ییدر قرآن و سنت و در جامعۀ مسـلمانان در دو شـأن تب  یو عملينظر ». يزیو تجـو ین

ۀ یـ اسـت و عقـل پا  » معرفت«نکه یانخستاست؛ یل ضرورتاً عقلین شناخت به دو دلیا
یو عملـ ينظـر یاسیبه مسائل س» زمان«نکه در هر یدوم ا،رودیشمار ممهم شناخت به

ـ ، واقعیان، هم مسائل جامعۀ اسالمزمپردازد. همیمیجامعۀ اسالم هسـتند کـه   ییهـا تی
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طلبد.یم عقل را میآنها نقش و دخالت مستققیعمیبررس
یـی و چرای، چگونگیستیفقط به فهم چیاسالمیاسیفلسفۀ س،ینییدر شأن تب

در جامعـه  یاسـ یسيهـا دهیـ است در قرآن و سنت، و رفتارهـا و پد یت علم سیماه
و یدر چـارچوب کلـ  یاسـالم یاسـ ی، فلسفۀ سيزیشأن تجوپردازد. در یمیاسالم

اسـت و حکومـت   یدرسـت را در حـوزة س  يهـا رات و راهیل، خین خود، فضایادیبن
شـأن فلسـفۀ   کـه ایـن  پـردازد یمناسب و کارآمد ميا به ارائه الگوهایدهد ینشان م

کند.یگذار مریتأثمحور و لهئآن را مسيها، آثار و پژوهشیاسیس
و هـا ریـف ن تعیـ م. ایپـرداز ین شبکه میم ایاز مفاهیکق هریف دقیبه تعردر ادامه

ف موجـود در متـون   یو ممکن است با تعارهستندپژوهشن یايهاافتهیها، يبندمیتقس
ـ اهـاي ریـف از تعیـک د. هرننداشـته باشـ  یا همخـوان یق یتطبیمتفکران غرب ن شـبکۀ  ی

م.یاز آنها مواجه شویقیهستند و ممکن است در عمل با تلف1ی، نوع مثالیمفهوم

یاسیسه. فلسف6
معـادل  عنـوان بـه » یحکمت مـدن «و » یعلم مدن«مثل ییهاعبارتیدر علوم اسالم

یاسـ یسهشود. فلسـف یاستفاده میاسیز از خود فلسفه سیآمده و گاه نیاسیسهفلسف
نجا یصفت فلسفه قرار گرفته است. در اعنوانبهیاسیاست که سیب وصفیک ترکی

ـ بـه خـود بگ  یمختلفيهاتواند صفتیاصل است که م،فلسفه یاسـ یرد و فعـالً س ی
است. ممکـن  یاسیصبغۀ سياست که دارايافلسفهیمعنصفت آن قرار گرفته و به

رد. آنچه یز به خود بگینيگریديهاها و صبغهموصوف، صفتعنوانبهاست فلسفه 
دار اسـت. فلسـفه   دانینجا فرع بوده، و فلسفه اصل و میاست در اینکه سیامهم است

نکه از روش خـود  یاست کند و بدون ایش را وارد سیهاخواهد خودش و دغدغهیم
با منطق خود مورد آن را زد و یاست را در قالب خود برید، درصدد است سیایکوتاه ب

از بستر یلحاظ موضوعاست که بهيا، فلسفهیاسیل قرار دهد. فلسفه سیتحلوهیتجز
یاسـ یخواهد سیاست رسانده، و میو مادر خود دور شده، خود را به حوزه سیاصل
حال، فلسفه بودن خود را از نظر روش و نوع بحث از دست ندهـد و  نیدرعوشود
، اصالت بـا فلسـفه اسـت و فعـال     یاسیاش را حفظ کند. در فلسفه سیت فلسفیماه

1. Ideal Type.
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و وارد حـوزه  ردهکـ یاسیقواعد خود را ستا حد امکانکند یمیکند و سعیعمل م
از ياریبسـ همچنـین و ردهل کـ یـ را از منظر خـود تحل یاسیم سیمفاه؛دکناست یس

ادهـا  ینشان دهد بنبراي اینکهکند یبازخوانیاسیرا از منظر سیم صرف فلسفیمفاه
م یچه مفـاه یاسیشه سیا علم و اندییاسیسيهامین رفتارها و تصمیریزيهاهیو ال

ا یـ نجـا نقـش منفعـل دارد کـه فقـط      یدر ایاسیهستند. حوزه مطالعات سیو مباحث
آورد تـا  یعمـل مـ  بهیباز فلسفه تالش مضاعف،ردیکند، و اگر نپذیا رد میرد یپذیم

يشـتر یبهـاي ا ابهامیاست ربط دهد یم و مباحث خود را سازگارتر با حوزه سیمفاه
کند.برطرفاست یورود به حوزه سراستايرا در 

اسالمیاسیسه. فلسف6- 1
ـ المضـاف عنوانبهاست که اسالم یب اضافیک ترکیاسالم، یاسیسهب فلسفیترک ه ی
است که متعلق به اسـالم  يایاسیسهفلسف،قرار گرفته و مقصودیاسیفلسفه سيبرا

آن در مـورد بـاً همـه مسـلمانان    یم که تقرین اسالم در دست داریآنچه ما از د؛است
يقرآن و سنت نبو،شودیهمگان شناخته ميبرایمنبع اصلعنوانبهاجماع دارند و 

است که » قرآن و سنت«یمعنن اسالم بهینجا، دین مقصود از اسالم در ایاست. بنابرا
طـور  بـه يشود. اگـر پژوهشـگر  یز به آن اضافه میرة امامان معصوم(ع) نیعه سیدر ش
کـرد فلسـفه   یا با رویجستجو کندرا در قرآن و سنت یاسیم مباحث فلسفه سیقمست

اسـالم پرداختـه   یاسـ یسهدر اصل به فلسف،به مباحث قرآن و سنت بپردازدیاسیس
شود.یم میتقسیو عملياسالم به دو نوع نظریاسیسهاست. فلسف

اسالمينظریاسی. فلسفه س1-6- 1
است و قـدرت  یاست اعم از علم سیسياسالم، مباحث نظرينظریاسیسهدر فلسف

رد. یـ گیل قـرار مـ  یـ و تحلیره مـورد بررسـ  یو حکومت و... در قرآن و سنت و سـ 
درجـه  یتواند وجود داشته باشد که علمـ یز مین» اسالمينظریاسیفلسفۀ فلسفۀ س«

شود.یدوم محسوب م

اسالمیعملیاسی. فلسفه س1-6- 2
ت وجـود  یـ کـه در واقع یاسیسيهادهیرفتارها و پداسالم،یعملیاسیسۀدر فلسف
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ـ از منظــر قـرآن  ،انـد داشـته  عه) مــورد یرة ائمــه(ع) در شـ ی(و سـ يا در ســنت نبـو ی
تواند وجـود  یز مین» اسالمیعملیاسیفلسفۀ فلسفۀ س«رند. یگیل قرار میوتحلهیتجز

درجه دوم خواهد بود.یداشته باشد که علم

یاسالمیاسیسه. فلسف2-6
ـ   ی، واژه اسالمیاسالمیاسیسهب فلسفیدر ترک موصـوف  ی، صفت اسـت کـه در پ

شـمار  نسـبت بـه  يایـ ،یدر واژه اسـالم » ي«آمده است. یاسیسهفلسفیعنی،خود
اسـت کـه منسـوب بـه اسـالم و متعلـق بـه        یاسیسهفلسفنوعی رود و مقصود، یم

یدانشـمندان مسـلمان مبـاحث   ، متفکران و یاسالمیاسیسهمسلمانان است. در فلسف
را مطـرح  یاسـ یسهگفتـه از فلسـف  شیپـ يهـا ا شاخصیها یاز تلقیکیمتناسب با 

یاسـ یسۀدانند. فلسـف یو منتسب به اسالم میصفت اسالمياند که آنها را داراکرده
شود.یم میتقسیو عمليبه دو نوع نظریاسالم

یاسالمينظریاسی. فلسفه س2-6- 1
است و قـدرت و حکومـت، و در مجمـوع    ی، علم سیاسالمينظریاسیسۀدر فلسف

دگاه دانشـمندان و متفکـران مسـلمان بـا     یـ اسـت، در د یمربوط بـه س يمباحث نظر
نـدارد کـه   یرد. تفـاوت یـ گیل قـرار مـ  یـ و تحلیمورد بررسـ یاسیکرد فلسفه سیرو

ها را بـا  دگاه آنیا ما دین مباحث را مطرح کرده باشند یایکرد فلسفیخودشان با رو
توانـد وجـود   یز مین» یاسالمينظریاسیفلسفۀ فلسفۀ س«م. یمطرح کنیصبغۀ فلسف

شود.یداشته باشد که علم درجه دوم محسوب م

یاسالمیعملیاسی. فلسفه س2-6- 2
در جوامـع مسـلمان   یاسـ یسيهـا دهیرفتارها و پد،یاسالمیعملیاسیسهدر فلسف

ا یـ مسلمانان و حکـام آنهـا   یاسیسيچه رفتارها؛رندیگیل قرار میتحلوهیمورد تجز
توسـط پژوهشـگر مـورد    یاسـ یم از منظر فلسـفه س یطور مستق، بهیاسیسيهادهیپد

ر متفکـران مسـلمان   یدگاه سـا یها در ددهین رفتارها و پدیرد، و چه ایقرار بگبررسی
یاسـ یفلسـفۀ فلسـفۀ س  «ل شـود.  یـ بحث و تحل،اندداشتهیاسیکرد فلسفه سیکه رو

د.یآیحساب مدرجه دوم بهیتواند وجود داشته باشد که علمیز مین» یاسالمیعمل
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یاست فلسفی. س7
صـفت  یفلسفوموصوف و اصل خواهد بود ،استی، س»یاست فلسفیس«ب یدر ترک

یاسـ یاست و حکومـت، مباحـث س  یو در عرصۀ سیاسیآن است. در رشته علوم س
مثـل  یمختلفـ يکردهـا یمرتبط با قدرت و حکومت، اصل و محور هستند که بـا رو 

رنـد. در  یگیقـرار مـ  یو... مـورد بررسـ  ی، کالمـ یفقهـ ی، روانشناختیشناختجامعه
يهـا شود و به پرسـش یبحث میکرد فلسفیاست با صبغه و روی، سیاست فلسفیس
خواهـد  یحور قرار گرفته و مم،استینجا سیشود. در این و کالن پاسخ داده میادیبن

اسـت  یها را مورد بحث قرار دهد و اصالت بـا س دهیو پدهاموضوعیبا صفت فلسف
اسـت  یکند. در سیت خود را حفظ میماه،شودینکه وارد حوزه فلسفه میاست و با ا

اسـت  ین سیـ است نقـش منفعـل دارنـد، و ا   یدر مقابل سی، موضوعات فلسفیفلسف
هـا و قواعـد خـود، بـه هـر      دهیکند و با موضوعات و پدیمفا یاست که نقش فعال ا

کار ببندد.کردن خود بهیفلسفبرايکشد تا بتواند آن را یاز فلسفه سرك مییجا

اسالمیاست فلسفی. س7- 1
ـ العنوان مضـاف است که بهیب اضافیک ترکیاسالم، اسالم یاست فلسفیدر اصطالح س ه ی

قـرآن و سـنت   یمعنن اسالم بهیمتعلق به دیفلسفاست یآمده و مقصود، سیاست فلسفیس
شود.یم میتقسیو عملياسالم به دو نوع نظریاست فلسفیخواهد بود. س

اسالمينظریاست فلسفی. س1-7- 1
است که با قواعـد و روش مخـتص   یاست فلسفیسنوعی سیاست فلسفی نظري اسالم،

یاسـت فلسـف  یفلسـفۀ س «پردازد. یاست در قرآن و سنت میسيبه خود، به مباحث نظر
د.یآیشمار مدرجه دوم بهیتواند وجود داشته باشد که علمیز مین» اسالمينظر

اسالمیعملیاست فلسفی. س1-7- 2
يهادهیا پدیاست که به رفتارها یاست فلسفیسسیاست فلسفی عملی اسالم، نوعی 

ـ اند و در قرآن به آنها اشاره شـده،  داشتهیکه وجود واقعیاسیس يا در سـنت نبـو  ی
یعملـ یاست فلسـف یفلسفۀ س«پردازد. یماند، ا مورد اشاره قرار گرفتهیوجود داشته 

شود.یدرجه دوم محسوب میتواند وجود داشته باشد که علمیز مین» اسالم
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یاسالمیاست فلسفی. س2-7
قـرار  یاست فلسفیسيصفت برایاسالم، واژةسیاست فلسفی اسالمیدر اصطالح 

، آن یاسـالم یاسـت فلسـف  ینسبت است. مقصود از سيای،یدر اسالم» ي«گرفته و 
است که منسوب به اسالم و متعلـق بـه مسـلمانان    یکرد فلسفیاست با روینوع از س

اسـت  یو هم بـر علـم س  یاسیسيها و رفتارهادهیاست، هم بر پدیاست. ازآنجاکه س
است.یو عمليدو شاخه نظريز داراینیاسالمیاست فلسفیشود، سیاطالق م

یاسالمينظریاست فلسفی. س2-7- 1
توسـط  ین علم اسـت کـه بـا صـبغه فلسـف     یاياست و مباحث نظریمقصود علم س

ن بحـث و  یـ نکـه ا یرد، اعـم از ا یـ گیل قرار میدانشمندان مسلمان مورد بحث و تحل
درصـدد نشـان دادن   يصورت هنجـار ا بهیو نقد علم موجود باشد، یل، بررسیتحل
ـ ن» یاسـالم ينظـر یاست فلسـف یفلسفۀ س«د. یز برآیحکومت نيهان روشیبهتر ز ی

درجه دوم خواهد بود.یتواند وجود داشته باشد که علمیم

یاسالمیعملیاست فلسفی. س2-7- 2
است در عرصـه عمـل   یسلیو تحلی، بررسیاسالمیعملیاست فلسفیمقصود از س

ـ پد،نکه رفتارهایاست، اعم از ایاسیسيهادهیا رفتارها و پدیو  موجـود را  يهـا دهی
يو رفتارهـا يورزاسـت یا بـه نشـان دادن س  یـ د نـ ل قـرار ده یـ و تحلیمورد بررس

یاسـت فلسـف  یفلسـفۀ س «د. نبپردازیفلسفياست نظریبر قواعد سیمانه و مبتنیحک
د.یآیحساب مدرجه دوم بهیتواند وجود داشته باشد که علمیز مین» یاسالمیعمل

استی. فلسفۀ س8
اسـت موضـوع مـورد    یاسـت کـه س  یمعنه اینب،یب اضافیک ترکیاست یسهفلسف

، یسـت یچ،رونیـ کـرد خـود، از ب  یمطالعۀ فلسفه قرار گرفته و فلسـفه بـا روش و رو  
دهد یل قرار میو تحلیاست را مورد بررسیت و ضرورت سی، ماهیی، چرایچگونگ

ـ نه به بحث و تحلیاست در دو زمیسهپردازد. فلسفیاست میسیشناسیو به هست ل ی
اسـت  یفلسـفۀ س «کـه آن را  ،یاسـ یسياست و رفتارهایدة سیپردازد: نخست، پدیم
اسـت و  یمربـوط بـه حـوزة س   ياست و مباحـث نظـر  یم. دوم، علم سینامیم» یلمع
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است دانست.یا فلسفۀ علم سی» ياست نظریسهفلسف«توان آن را یکه م،حکومت

است اسالمی. فلسفه س8- 1
مضـاف  ،اسـت یه و فلسفۀ سیالمضاف،، واژة اسالمفلسفه سیاست اسالمدر اصطالح 

است در قـرآن و سـنت، از منظـر    یت سیو ماهیستیاست که چین معنیه ااست و ب
ز بـه دو بخـش   یاست اسالم نیفلسفۀ س.ردیگیل و شناخت قرار میمورد تحلیرونیب

شود.یم میتقسیو عملينظر

اسالمياست نظری. فلسفه س1-8- 1
ياست اسالم، معطوف به علم قدرت و حکومت و مباحـث نظـر  یاگر شناخت فلسفۀ س

ياسـت نظـر  یفلسفۀ فلسـفۀ س «خواهد بود. » اسالمياست نظریفلسفۀ س«،است باشدیس
د.یآیشمار مدرجه دوم بهیکه علمتواند وجود داشته باشد یهم م» اسالم

اسالمیاست عملی. فلسفه س1-8- 2
در قـرآن  یاسیسيهادهیاست اسالم، معطوف به شناخت رفتارها و پدیاگر فلسفه س
یاسـت عملـ  یفلسفۀ فلسفۀ س«نام دارد. » اسالمیاست عملیفلسفۀ س«،و سنت باشد

شود.یدرجه دوم محسوب میتواند وجود داشته باشد که علمیز مین» اسالم

یاست اسالمی. فلسفه س2-8
ـ ، »ي«صفت و ی، کلمۀ اسالمفلسفه سیاست اسالمیدر مفهوم  نسـبت اسـت و   يای

اسـت در  یسیو چگـونگ یسـت یاست بـه شـناخت چ  ین است که فلسفۀ سیمقصود ا
است را در جهان یپردازد و سیمیاست مسلمانان و حاکمان اسالمیجهان اسالم و س

و يز به دو بخش نظرینیاست اسالمیدهد. فلسفه سیموضوع شناخت قرار ماسالم 
شود.یم میتقسیعمل

یاسالمياست نظری. فلسفه س2-8- 1
است و مباحث یمعطوف به علم سیاست اسالمیاگر شناخت در چارچوب فلسفۀ س

دگاه دانشـمندان مسـلمان باشـد، آن را    یـ است و قـدرت و حکومـت در د  یسينظر
ياسـت نظـر  یفلسـفۀ فلسـفۀ س  «م. بحـث از  ینامیم» یاسالمياست نظریفلسفۀ س«
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درجه دوم خواهد بود.یتواند مطرح شود که علمیمزین» یاسالم

یاسالمیاست عملی. فلسفه س2-8- 2
یاسـ یسيهـا دهیحاکمان و مسلمانان و پدیاسیمعطوف به عملکرد س،اگر شناخت
يهـا دهیـ مسـلمان در مـورد رفتارهـا و پد   ا مباحث دانشـمندان  ی، اسالمیدر جوامع 

فلسـفۀ  «تـوان از  یم. مـ ینـام یمـ » یاسالمیاست عملیفلسفۀ س«آن را ،باشدیاسیس
ـ ن» یاسالمیاست عملیفلسفۀ س درجـه دوم محسـوب   یز سـخن گفـت کـه علمـ    ی

دهد.یگفته را نشان مشیپيبندمیر تقسیشود. نمودار زیم
سیاست، و اسالمهاي فلسفه،). ترکیب1نمودار شماره (

سیاسیۀفلسف
فلسفه سیاسی اسالم

فلسفه سیاسی اسالمی

سیاست فلسفی اسالم

سیاست فلسفی اسالمی

فلسفه سیاست اسالم

فلسفه سیاست اسالمی

سیاست فلسفی

سیاستۀفلسف

عملی

ينظر

عملی

نظري

عملی

ينظر

عملی

نظري

عملی

ينظر

عملی

نظري
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گیريجهینت
مستدل و معقـول  رویاروییشه، و یبشر، تفکر و اندیذاتيهان کنشیترازجمله مهم

اسـت.  یو اجتمـاع يفردزندگییو عملينظريهاها و مسئلهمند با پرسشو نظام
عمـق  ،شودیهدفمند مکه هنگامیمستدل با مسائل، رویاروییشه و ین تفکر و اندیا
ک یـ و در مرحلۀ بعد بـه  شدهبرخوردار ییو محتوایو از انسجام روشکندیدا میپ

به هـم متصـل   يارهیزنجهمثاببشر بهيهاشود. دانش و تمدنیل میتبدینظام معرفت
ک بخـش از جهـان شـکوفا    یدر ياخ چندهزارساله، هر دورهیهستند و در طول تار

ـ از ایو استداللیوجود دارد که علوم عقلیها و مستنداتهیاند. نظرشده ران باسـتان  ی
ـ از آن، اپـیش زمان با سقراط و افالطـون و  هموونان رفته استیبه  ران خاسـتگاه  ی

را فلسفه نام نهادند و پـس از  یونان، علوم عقلیبوده است. در یمباحث و علوم عقل
در يبشـر يهـا مسـئله ل یـ فهـم و تحل يمند بران نوع تفکر و استدالل نظامیآن به ا

د.شز فلسفه اطالق یاسالم نيایر نقاط جهان ازجمله دنیسا
يتـا حـد  يک جامعه بـدو یدر یانیو وحیالهيهاپس از ظهور اسالم، آموزه

ـ اسـتعداد و قابل يان جامعهیچناما،ت نجات دهندیتوانستند آن جامعه را از بربر ت ی
د. تمـدن  نبه تمـدن و دانـش برسـ   یانیها و اصول وحآموزه،ه آنینداشت که در سا

یبا تجربۀ علمـ یو اصول اسالمیق مبانیتلف.ن خأل را پر کردیران باستان ایابزرگ
ــایو تمــدن ــزرگ ایران باســتان، تحــولی ظهــور تمــدن ،جــۀ آنیجــاد کــرد و نتیب

آن تـا  يهـا ن بارقهیآن تا قرن پنجم و آخریندگیو زاییایبود که پویرانیاـیاسالم
، یتمـدن اسـالم  ییدر دورة شـکوفا «د: یـ گویخلـدون مـ  هفتم ادامه داشت. ابنقرن 

تصـور  ،رفتنـد ین که در طلب دانش بـه مشـرق مـ   یزماز جهانگردان مغربياریبس
هستند و ساختار مغز آنها بهتـر  یخلقت متفاوتين دارایزمکردند که مردم مشرقیم

ـ ،شـرفت کننـد  یتمدن بسازند و پتوانند ینها میل این دلیست، به هماهایاز غرب یول
)7(.»توانندین نمیزممردم مغرب

یفراوانـ یظهور کردند و متون علمـ ین دوره دانشمندان بزرگیهرحال، در ابه
ما ناشـناخته اسـت. مـا در تمـام     ياکنون بران متون و آثار همیاما اغلب ا،د شدیتول
ـ اشناس نداشتهیفارابناشناس و یسک ابنییحتکنونگذشته تا هاينقر ـ بـه ا ؛می ن ی
افرادنیک متخصص تمام عمر خود را صرف فهم، شناخت افکار و آثار ایکه یمعن
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ده اسـت.  یرا مطالعه کرده و فهمیا فارابینا یسکرده باشد و ادعا کند که تمام آثار ابن
فقـط  انـد و  ن دوره، همچنان ناشناختهیدشده در ایاز آثار توليارین تعداد بسیهمچن
موجود است.يااز آنها در کتابخانهیک نسخه خطیا یاسم

ـ  یاسـ یسهـاي پـژوهش سـابقۀ علـوم مختلـف ازجملـه     یامروزه پس از رشد ب
را در قالب آنهـا  ییمباحث محتواکهم یاز دارینيدیجديهايبندمی، به تقسیاسالم

یکرد عقلـ ی، رویدر علوم اسالمیاسیسهايپژوهشيکردهایاز رویکیم. یان کنیب
یاسـ یفلسفۀ سهطیاست که در حیاسین به موضوعات سیادی، کالن و بنیو استدالل

» اسـت یفلسفۀ س«و » یاست فلسفیس«، »یاسیفلسفۀ س«رد. یگیم مشابه قرار میو مفاه
و » اسـالم «ب آنهـا بـا   یمتفاوت است و ترکاز دیگري یکهستند که هرییهابیترک

مقالـه آنهـا را   در طولکند که یجاد میرا ایفاوتمستقل و متیحوزة معرفت» یاسالم«
نکـه دانـش و معـارف    ید، ضـمن ا یـ جدهايریفو تعيبندمین تقسیم. این کردییتب

رشد ينه را برایدهد، زمیميکند و هر بخش را در خود جایمیرا ساماندهپیشین
*د.کنین حوزه از دانش فراهم میتر اعیتر و سرقیو توسعه عم
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ن فلسـفۀ سیاسـی   امکـا ، رادمرتضـی یوسـفی  ؛ 49-71، صص1384، 21-22ه، شمارحوزه
امکان فلسـفۀ  «مهدي امیدي نقلبري، ؛1386، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، اسالم

، صـص 1384، 21-22ه، شـمار پـژوهش و حـوزه  هفصلنام،»سیاسی اسالمی و نقدهاي آن
108-76.

؛ ابونصـر فـارابی،   80، ص1923نـا،  الدین دوانی، اخالق جاللی، الهور: بـی . ر.ك: جالل4
.87، ص1375 ل، الهالۀـدار و مکتببیروت: بو ملحم، ح علی شر، ء العلوماحصا

، شرح مصـطفی  و الطبیعیات)ۀالحکمـ(فی تسع رسایل. ر.ك: حسین بن عبداهللا بن سینا، 5
؛ صدرالمتألهین شـیرازي،  239-240، صص1370جا: مؤسسه مکتب اهل البیت، نورانی، بی

رسایل الکندي ، بن اسحاق کنديیعقوب؛20، ص1، ج1368المصطفوي، ۀمکتبـ، قم: اسفار
ق، 1241الثـانی،  ۀلطبعـ، ادارالفکرالعربی، تحقیق محمد عبدالهادي الوریده، قاهره: ۀالفلسفیـ
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؛ 48، ص1م، ج1992ق/1412، هـ، بیــروت: دار االسالمیــرســایلاخــوان الصــفاء، ؛25ص
دوره ، 4ه شمار،عالمههفصلنام، نظرنژادنرگس، ترجمۀ »لسفه چیست؟ف«، جی.آر.پارکینسن

مقدمـه بـر   «(از کتـاب  فلسفه چیسـت؟ ، کارل یاسپرس؛ 184-206صص، 1382اول، بهار
هنشـری )، ترجمۀ بیژن کاویـانی،  196-مونیخچاپ، Einfuhrung indie Philosophie» فلسفه
؛ سید جعفر سجادي، فرهنگ علوم عقلـی،  18-19، صص1353آذر30، 115ه ، شمارنگین

واژه نامه فلسفه و صلیبا، ؛ جمیل 448-449، صص1341ابن سینا، هتهران: انتشارات کتابخان
جـا، شـرکت سـهامی انتشـار،     نیسی و صادق سجادي، بیکاظم برگه، ترجمعلوم اجتماعی

.363-364، صص1370
سیاسی اسالمی مباحث مبسوط و مهمی ارائه شده اسـت، ر.ك: مرتضـی  هفلسفمورد. در 6

، سـال  51ه ، شـمار قبسـات هفصـلنام ،»اسـالم سیاسـی فلسـفه امکـانی وجـوه «راد، یوسفی
، »سیاسـت اسـالمی  هفلسـف «؛ غالمرضـا بهـروز لـک،    90-91، صص1388چهاردهم، بهار 

؛ برخی از آثـاري  277-278، صص1385، بهار و تابستان 40و 39ه ، شمارقبساتهفصلنام
سیاسی در هفلسف«اند عبارتند از: داود فیرحی، سیاسی اسالمی پرداختههکه به موضوع فلسف

؛ سید صادق حقیقـت،  1378، پاییز 6ه ، شمارم سیاسی، دانشگاه باقرالعلومعلوهمجل، »اسالم
؛ محمد پزشـکی،  25ه، شمار1380، نامه مفیدهفصلنام، »سیاسیههاي فلسفچیستی و گونه«
، 1381، 17ه ، دانشگاه باقرالعلوم، شمارعلوم سیاسیهمجل، »سیاسی اسالمیهچیستی فلسف«

ه، ترجمـ »سیاسـی و ایـدئولوژي سیاسـی   هی، فلسـف نظریۀ سیاس«؛ مصطفی رجایی، 67ص
؛ داود 1381، 18ه دانشـگاه بـاقرالعلوم، شـمار   ،علـوم سیاسـی  همجلپور، احمدرضا طاهري

،علوم سیاسـی همجل، »سیاسی در فلسفۀ غرب تمدن اسالمیهشناسی اندیشروش«فیرحی، 
؛ 239، ص18ه ؛ شـمار 35، ص6ه؛ شـمار 67، ص1382، 22ه دانشگاه بـاقرالعلوم، شـمار  

،فصـلنامه علـوم سیاسـی   ، »روش تفکر سیاسی براسـاس فیلسـوفان مشـاء   «محمد پزشکی، 
ه ، سال ششم، شـمار پژوهش و حوزههفصلنام؛ 135-148، صص1382، تابستان 22ه شمار

راد، ؛ مرتضـی یوسـفی  »مفهوم سیاسی اسالمی«، با عناوین: محسن رضوانی، 1384، 22-21
سیاسی اسالمی هامکان فلسف«؛ مهدي امیدي نقلبري، »سیاسی اسالمیهامکان معرفتی فلسف«

».و نقدهاي آن
شـرکت  پـروین گنابـادي،  محمـد ، ترجمـه  مقدمـه بـن خلـدون،   عبدالرحمن بن محمد. 7

.879، ص 2، ج 1375 ی، انتشارات علمی فرهنگ
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منابع
شـرکت  ،يگنابـاد ن یپـرو محمـد ه، ترجمـ مقدمـه ،)1375(عبدالرحمن بن محمـد ابن خلدون، 
. ، یفرهنگیانتشارات علم

ی، شرح مصطفات)یعیو الطبۀالحکمـی(فلیتسع رسا، )1370(ن بن عبداهللاینا، حسیابن س
.تیالبجا: مؤسسه مکتب اهلی، بینوران

.هـیروت: داراالسالمی، بلیرسا، م)1992ق/ه.1412(اخوان الصفاء
، تهـران: انتشـارات   ییفرهنگ رجـا هترجم، ست؟یچیاسیسهفلسف، )1387(اشتراوس، لئو

.یو فرهنگیعلم
هفصـلنام ، »آنيو نقـدها یاسـالم یاسـ یسهامکـان فلسـف  «، )1384(ي، مهدينقلبريدیام

.21-22ه ، سال ششم، شمارپژوهش و حوزه
.فـر و ع ثاقـب یمرتضـ ،يصـنعو قاسمهترجم،ان و بربرهایونانی،)1383(رمهدىیع، امیبد

توس.تهران: انتشاراتبخشان، روح
، پـژوهش و حـوزه  هفصلنام، »یاسالمیاسیسهفلسفينگارخیتار«، )1384(، احمدیبستان
.21-22ه شمار

.ی، تهران: نشر نستمیدر قرن بیاسیسيهاشهیخ اندیتار، )1379(نیه، حسیریبش
دکتـر بهمـن  ه ترجمـ ،یونـان یمعتبـر يهـا متنهیپابریرانیانید،)1377(لیامست،یبنون

قطره.نشر، تهران:یسرکارات
، بهـار و  40و 39، شـمارة فصلنامۀ قبسـات ، »فلسفۀ سیاست اسالمی«بهروز لک، غالمرضا 

.1385تابستان
،عالمـه هفصـلنام ، نظرنـژاد نرگسه، ترجم)»1(ست؟یلسفه چف«،)1382.آریج،نسنیپارک

.4ه دوره اول، شمار
ـ ، »یاسالمیاسیسهفلسفیستیچ«، )1381(، محمدیپزشک ، دانشـگاه  یاسـ یعلـوم س همجل

.17ه شمارباقرالعلوم، 
فصـلنامه علـوم   ، »لسـوفان مشـاء  یبراسـاس ف یاسیروش تفکر س«، )1382(، محمدیپزشک

.22ه شمار،یاسیس
، مجلۀ قبسـات پور، یبراتعليمهدترجمه ، »یاسیسهت فلسفیماه«، )1380(موندیپالنت، ر

.20-21ه شمار
ـ نامـه مف هفصـلنام ، »یاسـ یسهفلسـف يهـا و گونهیستیچ«، )1380(دصادقیقت، سیحق ، دی

.25ه شمار
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.نای، الهور: بیاخالق جالل، )1923(نیالد، جاللیدوان
ه، ترجمـ »یاسـ یسيدئولوژیـ و ایاسـ یسه، فلسفیاسیسهینظر«، )1381(ی، مصطفییرجا

.18ه ، دانشگاه باقرالعلوم، شماریاسیعلوم سهمجلپور، ياحمدرضا طاهر
، سال ششـم،  پژوهش و حوزههفصلنام، »یاسالمیاسیمفهوم س«، )1384(، محسنیرضوان
.21-22ه شمار
نا.یابن سه، تهران: انتشارات کتابخانیفرهنگ علوم عقل، )1341(دجعفری، سيسجاد

کـوربن،  يمحقـق هـانر  ، خ اشـراق یمجموعه مصنفات شـ ، )1372(نیالد، شهابيسهرور
.یفرهنگقات ی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیبیحبین نصر و نجفقلیمصحح حس
.يالمصطفوۀمکتبـ، قم: اسفار، )1368(يرازین شیصدرالمتأله

و صـادق  یسـ ینکاظم برگه، ترجمینامه فلسفه و علوم اجتماعواژه، )1370(لیبا، جمیصل
انتشار.یشرکت سهام:جای، بيسجاد
قـم:  ،يم علـو ید ابـراه یسترجمه ، یالههو فلسفیعل، )1388(نیدمحمدحسی، سییطباطبا

.هیعلمهن حوزیمدرسهوابسته به جامعیانتشارات اسالمدفتر
و ينـو یمیح مجتبـ یح و تنقـ ی، به تصحياخالق ناصر، )1387(نیرالدی، خواجه نصیطوس

.ی، تهران: انتشارات خوارزميدریرضا حیعل
ثالث.نشر، تهران:زرتشتنییآوفلسفه،)1385(احمدان،یعباس
ل.الهالۀـمکتبدار و روت: یببو ملحم، یح علشر، العلوماحصاء ، )1375(، ابونصریفاراب

ن، تهـران:  یاسـ یق اکبر جعفر آلی، تحقةل السعادیسبیه علیالتنب، ق)ه.1415(________
انتشارات حکمت.

ـ ، »یغرب تمدن اسالمهدر فلسفیاسیسهشیاندیشناسروش«، )1382(، داودیرحیف همجل
.22و 18، 6ه شمار، دانشگاه باقرالعلوم، یاسیعلوم س

، دانشـگاه بـاقرالعلوم،   یاسیعلوم سهمجل، »در اسالمیاسیسهفلسف«، )1378(________
،.6ه شمار
، تهـران: خیتـار بسـتر درواستیسيالبالدرفلسفهونان؛یورانیا، )1388(حاتم،يقادر
.معاصرنگاهنشر
يق محمد عبدالهادی، تحقۀـیالفلسفيل الکندیرسا،ق)ه.1241(عقوب بن اسحاقی، يکند
.یدارالفکرالعربده، قاهره: یالور
، تهـران: انتشـارات   یمیهیار دیخشاه، ترجمنیا برلیزایآیاسیفلسفه س، )1389(، جانيگر

طرح نو.
.معاصرهشیاندی، تهران: مؤسسه فرهنگيعدالت و آزاد، )1376(یدعلی، سيمحمود
.32ه ، شمارنامه فرهنگ، »یمیپارادایتیدر روایاسیفلسفه س«، )1378(، عباسيمنوچهر

تحول زبان وریس(رانیدر ایخچه کتاب و کتابخوانیتار«، )1345(الدولهفرخ، رکنونیهما
.46و 45ه شمار،مجله هنر و مردم، ))»3(ران باستانیاات وهنر دریادب

.انتشارت طرح نو، تهران: یمیهیار دیخشاه، ترجمیاسیفلسفۀ س، )1380(نیهمپتن، ج
معـارف انجمـن ، »دیـ جديهـا چـالش ومصـطلح یاسیسۀفلسف«، )1384(احمد،یواعظ
.5ه شمار،یاسالم
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ه ، شـمار قبساتهفصلنام، »اسالمیاسیسفلسفهیامکانوجوه«،)1388(یراد، مرتضیوسفی
، سال چهاردهم.51

Einfuhrung indieبـر فلسـفه  ايمقدمـه ، در:»سـت؟ یفلسـفه چ «)،1353(لکار،اسپرسی

Philosophie ،)115ه ، شمارنینگهینشر، یانیژن کاویبه، ترجم)196-خیمونچاپ.
، قـم: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ     اسالمیاسیسهامکان فلسف، )1386(یراد، مرتضیوسفی

.یاسالم
پـژوهش و  هفصـلنام ، »یاسـالم یاسـ یفلسفۀ سیامکان معرفت«، )1384(___________

.21-22ه ، سال ششم، شمارحوزه
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