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شناسی حکمی و علمی سیاسی  ظرفیت معرفت
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 چکیده

شناسی حکمی و علمی سیاسیِ حکمت متعالیِ محض و اجتماعیِ عالمه  ظرفیت معرفت
اعم از  ـفرض استوار است که ایشان حکیم متعالی محض و مدنی  طباطبایی بر این پیش

است؛ ولو بسان امام خمینی وارد گفتمان انقالب  ـاجتماعی و حتی سیاسی اجتماعی 
شده باشد. پرسمان حکمت محض و مدنی متعالی سازي ن جایی قدرت و دولت سیاسی، جابه
شناسی  شناسی، چیستی شناسی اعم از هستی شناسی و پدیده شناسی، روش معرفت  فراهم آمده
باشد که مبین و مستلزم ظرفیت تداوم و کاربست در حکمت و علم شناسی می و چگونگی

تزامی است. کتاب ویژه ال مدنی، اجتماعی و سیاسی به روش داللت تضمنی، مطابقت و به
ویژه در مبحث اعتباریات، متعرض  عالمه عموماً، و به "اصول فلسفه و روش رئالیسم"

شناسی سیاسی و هم در  شناسی محض و تا حدودي اجتماعی شده که هم در معرفت معرفت
ي  شناسی مدنی و سیاسی قابل توجه و کاربست است. فرضیه منظور پدیده شناسی به روش

شناسی حکمی و علمی سیاسی حکمت متعالی محض و اجتماعی  یت معرفتاین مقاله، ظرف
ویژه در  عالمه طباطبایی است. روش بررسی، تحلیل متن و محتواي آثار و آراي عالمه به

توان این را شرح و کاربست فلسفی که می اصول فلسفه و روش رئالیسم است؛ تاجایی
ثار و آراي عالمه و سایرین و سیاسی آن دانست. این روشی براي بازیابی سایر آ

 هاست. روزآمدسازي و کاربري علمی آن
 

 کلیدي: هايواژه
 شناسی، عالمه طباطبایی. حکمت، فلسفه، سیاست، معرفت
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 پیش درآمد
حکمت متعالی محض عالمه طباطبایی داراي ظرفیت و امتداد حکمت سیاسی متعالی 

مستقل مورد واکاوي قرار گرفته  تر توسط نگارنده ضمن دو مقالهاست. موضوعی که پیش
ظرفیت حکمت سیاسی حکمت محض عالمه طباطبایی: روش و «است. به ترتیب شامل: 

ظرفیت حکمت «و » مدنی، اجتماعی و سیاسی -یابی و بازتولید حکمی محضنمونه ظرفیت
اینک و در این مقاله  هم». سیاسی متعالی حکمت محض و اجتماعی عالمه طباطبایی

 مطرح» محض و اجتماعی عالمه طباطبایی شناسی حکمت سیاسی  فتظرفیت معر«
نیز » شناسی حکمت سیاسی متعالی حکمت محض عالمه طباطبایی ظرفیت روش«گردد. می

شناسی حکمت سیاسی متعالی  ظرفیت پدیده«موضوعی جداگانه در همین راستاست. 
حقیقت به اصل  هم وجود دارد. این مقاله در» حکمت محض و مدنی عالمه طباطبایی

شناسی حکمی سیاسی متعالی اصول فلسفه  ي معرفت امکان یعنی ظرفیت، ضرورت و زمینه
) 5-6شناسی ادراکات اعتباري جلد دوم (مقاالت پردازد. معرفتو روش رئالیسم عالمه می

ترتیب که در  باشد. سایر مقاالت بهي این مباحث می بخش و تکمله از نگاه معرفتی تداوم
 واهند آمد، بنیاد یا برآمد آنند.خاتمه خ

شناسی حکمی و علمی سیاسی حکمت متعالی محض و اجتماعی عالمه  ظرفیت معرفت
فرض استوار بوده که عالمه طباطبایی، حکیم متعالی محض و  طباطبایی بر این پیش

عبارت دیگر، عالمه طباطبایی،  اجتماعی (حتی اجتماعی سیاسی یا سیاسی اجتماعی) است. به
دد و محیی یعنی تجدید حیات کننده حکمت متعالی و مدرس و مروج بنام آن است؛ مج

هاي روزآمد و کارآمد علمی و نظري بلکه ورز دهنده و منقح آن به تناسب زمانه و زمینه
گردد. عالمه داراي حکمت متعالی محض معطوف به عملی و عینی اجتماعی محسوب می

 یۀالحکمه: آغاز فرزانگی) و نهایت حکمت (نها ۀیکه کتب بدایت حکمت (بدا است؛ چنان
چنین داراي حکمت اجتماعی متعالی  الحکمه: انجام فرهیختگی) ایشان، حاوي آن است. هم

بوده که تفسیر کبیر المیزان و برخی از سایر آثار و مقاالت اجتماعی ایشان، محتوي آن 
اري حکمت محض و هستند. رابطه و نسبت میان حکمت نظري و حکمت عملی به اعتب

حکمت مدنی، اجتماعی و سیاسی یا مدنیت حکمت و میان حکمت و حکومت، حتی 
حکمت مدنی و حکومت مدنی، بسان رابطه و نسبت امامت به نبوت بوده و اکمال آن 

باشد؛ راهنمایی و راهبرد است. ي طریق می معناي ارایه که نبوت، هدایت به است. چنان
معناي ایصال (رسانیدن) به  که امامت هدایت به باشد. کما اینمیتعبیري راهبرد راهبري  به

ي حکمت است. کاربرد حکمت در  باشد. اعمال و اقامه مطلوب است. راهبري راهبردي می
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که سفر چهارم در اسفار حکمت  باشد. چنانحکومت بوده و ابتناي حکومت بر حکمت می
شناسی و  تر معرفت و معاد که نخست بیشویژه بخش مدنی شواهد ربوبیه و مبدأ  متعالی (به

شناسی سیاسی است) یعنی سیر و راهبري  تر پدیده شناسی سیاسی بوده و دومین بیش روش
گونگی  سوي خالق بر اساس راهبرد راهبري حکمی و خدایی تا مرز خداي راهبردي خلق به
ر پیشین، پیشینه، ي پیشین بوده و اسفا گانه ترتیب اسفار برآمد اسفار سه مدنی است. بدین

ي سفر چهارمند. اسفار چهارگانه بدون سفر چهارم، منتج نبوده و عقیم و ابتر  پایه و پشتوانه
و نارساست. بدان صورت که سفر چهارم نیز بدون اسفار پیشین، هم از حیث 

شناسی در معرض نارسایی و ناسازاوري: ناکارآمدي؛  شناسی و پدیده شناسی، روش معرفت
ري و اثربخشی بهینه و بسامان حقیقی، یقینی و واقعی توحیدي دو ساحتی مادي و عدم بهره

جاي  توان مدعی شد بهباشد. تا حدي که میو معنوي باطنی و ظاهري متعادل و متعالی می
جاي تقسیم حکمت به دو  حکمت محض و نظري و حکمت عملی و مدنی، یعنی به

حکمت نظري و عملی محض و مدنی  حکمت نظري یا محض و عملی یا مدنی، ما داراي
بوده که یک حکمت بوده با تقسیمیات یا حتی وجوه بلکه اعتبارت دوگانه موضوع متعلق 

شناسی هستی یا  آن یعنی یکی و نخست محض هستی یا هستی نظري و به تعبیري نظریه
نگري و دیگري عمل هستی و هستی عملی و به تعبیري عمل  شناسی نظري و هستی هستی
اي که مورد گونه باشیم. بهگرایی می شناسی عملی و هستی شناسی هستی و هستی لیو عم

نخست یعنی نظري محض بدون مورد دوم یعنی عملی مدنی منتج نبوده و نارسا بوده و 
عنوان مؤسس حکمت  به -تصریح فارابی  که به باشد. چنانپایه می دومین بدون نخستین بی

در کتاب تحصیل سعادت  -خ و جهان اسالم و ایران یعنی حکمت محض و مدنی در تاری
و اذا «نمایند: همین سبب در این موضع در این موضوع تأکید می خود این چنین است. به

انفردت العلوم النظریه و لم یکن لمن حصلت قوه علی استعمالها فی غیرها کانت فلسفه 
داري در غیر، یعنی در مدن بر علم نظري بدون حصول توانایی بهره«؛ )39(همان: » ناقصه

الفیلسوف الکامل علی االطالق هو ان یحصل له العلوم «که  کما این». باشدفرزانگی نارسا می
؛ فاضل (همان)» النظریه و یکون له قوه علی استعمالها فی کل ماسواء بالوجه الممکن فیه

ل نموده و صورت مطلق کسی بوده که علوم نظري را تحصی فرزانه کامل به«فرهیخته و 
کلما کانت قوته علی هذه «چنین  هم». برداري در غیر را تا حد ممکن دارا باشد توان بهره

الفضایل النظریه اوال ثم العملیه ببصیره یقینیه ثم ان تکون له قدره علی ایجادها جمیعا فی 
ی کامل . در نتیجه فرزانگ(همان)» االمم و المدن بالوجه و المقدار الممکن فی کل واحد منهم

گاه توان  فیلسوف کامل جامع توان اول نظري و سپس عملی با بینش یقینی بوده، آن«و 
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ها و مدن ها و فضایل) را در امتها (فرزانگی ن (تعلیم، ترویج و) ایجاد همگی (و همگن) آ
قدر  قدر طاقت بشري یا به به اصطالح، به». گونه و میزان ممکن در هر یک داشته باشد به

تناسب مقتضیات زمان، زمینه و  تناسب فهم و توان و به قدر مقدور یعنی به به متیقن و
 موضوع است.

ویژه مدنی بوده و  بدین ترتیب؛ اول. حکمت اعم از محض یا نظري و عملی و به
باشد. حکمت و فرهیختگی  چنین فرهیختگی و حکمتی مطلق و برین و کامل می این
دي و فرابردي است. حکمت: زیرساخت راهبردي و چنین از جمله حکمت مدنی، راهبر این

 راهبرد زیرساختی بنیادین و غایی حکومت است و بایسته و شایسته بوده باشد. این
شناسی محض تا مدنی و نظري  گیرد. از معرفتشناسی عالمه را نیز دربر می مقوله معرفت

ی و حکمی نظري و شناسی عمل معطوف به عملی و منتج و منجر بدانست. با این سیاق روش
 عملی از راهبردي و کابردي تا تحققی اجرایی و جاري عینی مدنی، اجتماعی و سیاسی

 است.
ي سیاسی و بازتولید  برداري در فلسفه سان، حکمت محض عالمه ظرفیت بهره بدین

طور حکمت اجتماعی عالمه از قابلیت تداوم و  حکمت سیاسی متعالی را دارد. همین
ي سیاسی و تکمیل حکمت سیاسی متعالی برخوردار است. کتاب و  سفهکارگیري در فل به

در حقیقت نگاه، نظریه و نظام اصول فلسفه و روش رئالیسم که عمدتاً در علم و 
شناسی نگاشته شده است؛ به اعتباري حد وسط حکمت محض و حکمت اجتماعی  معرفت

ناسی و در نتیجه بر حکمت ش شناسی حتی بر هستی باشد. به اعتبار تقدم معرفتعالمه می
رشته  توان تصور نمود آن را حتی ولو از حیث زمانی متأخر از بدایه و نهایه بهمحض، می

تحریر در آمده باشد؛ ولی از حیث ذاتی آن را مقدم بر حتی حکمت محض تا چه رسد به 
رسه شناسی سیاسی و مدنی: پ حکمت اجتماعی عالمه تلقی نمود. در پرسمان پدیده و پدیده

شناسی (اپیستمولوژي) و پاسخ به پرسش از؛  شناسی، یکی و نخست پرسش شناخت معرفت
.حدود شناخت؛ الف. حقیقی، ب. یقینی (در قبال ظنی یا پنداري و 2. امکان شناخت و 1

چنین دیگري و دوم پرسش  باشد. همتوهمی یا کاذب یعنی دروغین) و ج. واقعی می
تعبیر امام خمینی  گانه و منابع فطري (به سش از مراتب سهشناخت (انتولوژي) و پاسخ به پر

در شرح جنود عقل، فطري عقلی و قلبی، نقلی یا وحیانی و عینی (یعنی تجربی جامعه، 
ي دوگانگی  آید (گفتمان امام خمینی هرگونه شبههشمار می جهانی و تاریخی) بوده و به

 برهانی و قلبی شهودي میان عقل و دل و برهان را برداشته است. فطرت عقلی
 ضمن دوگونگی نگرش حصولی و گرایش حضوري سیاسی ولی بنیاد و غایت فطري
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نگر بوده و قلب  اي دارند. آن نیز حق و حقیقت است. یکی یعنی عقل حقیقتیگانه
ي حقیقت، ماهیت و واقعیت سیاست،  گانه گراست). شناخت مراتب و وجوه سه حقیقت

ي برهانی و شهودي درونی،  شناسی فراهم آمده، شیوه شسیاسی و مدنی است. پرسه رو
ي عرفی (حسی، استقرایی و  ي تحلیل متن و محتوایی نقلی (تفقه و تفسیر) و شیوه شیوه

شناسی (فلسفی)،  گانه، هستی شناسی: مراتب سه باشد. پرسه پدیدهتجربی و عرفی) می
باشند. و در همین راستا میشناسی بر همین اساس بوده  شناسی (کالمی) و چگونگی چیستی
شناسی سیاسی عموماً و  شناسی عالمه نیز امکان بازپردازي سیاسی و پشتیبانی معرفت معرفت
دهد. شناسی حکمی و حکمت سیاست و سیاسی متعالی را در اختیار قرار داده و می معرفت

یاسی نیز توان آن را تحت همین عنوان اصول فلسفه و روش رئالیسم ستا جایی که حتی می
ي  شناسی و نقادي علم و فلسفه یاد نمود. اصول فلسفه و روش رئالیسمی که با نظریه

 -خواه دیالکتیکی و حتی پوزیتیویستی علمی آن  -ویژه روش ماتریالیسم  مدرنیسم و به
پردازي و روزآمدسازي علم و ادراکات در تفکر و تمدن پیشین  شود. با نظریهآغاز می

رود.  ي مکتب علمی دینی مدنی، اجتماعی و سیاسی اسالم پیش می انهاسالمی و با پشتو
شناسی علم و حکمت و  ور و اثربخش معرفت سازي جدید و کارآمد، بهره سرانجام با نظریه

 رسد.ي محض، اجتماعی و سیاسی متعالی به انجام می فلسفه

 درآمد
فلسفی و حکمی سیاسی شناسی علمی،  شناسی که روش ي سیاسی: معرفت پرسمان پدیده

شناسی سیاسی  شناسی سیاسی بوده و خواهد بود. پدیده ساز پدیده متعالی را دربر داشته و زمینه
ي نظریه و عملی تا  گانه معناي اعم، که فراگیر و فراهم آمده مراتب سه یا علم سیاسی به

 باشد شامل:عینی ذیل می
فرزانگی سیاسی و دانایی سیاسی و  معناي خاص یعنی فلسفه به شناسی سیاسی: یکی هستی
تعبیر فارابی، مبادي سیاسی یا حقیقت سیاسی و حتی معناي  شناسی سیاسی و به بنیاد و غایت

 هاي سیاسی بنیادین و غایی است.سیاسی یا ارزش سیاسی، مراد ارزش
تعبیري ماهیت سیاسی یا  ماهیت و بینش سیاسی و بودشناسی و به شناسی: دیگري چیستی

 باشد.ی سیاسی یعنی مبانی ماهوي سیاست میمبان
معناي نمودشناسی و  دانش سیاسی یعنی آگاهی سیاسی به شناسی: چنین چگونگی هم

تعبیري مظاهر سیاسی یا عوارض  واقعیت سیاست و سیاست واقعی (عملی و عینی) و به
 ي سیاسی است. گانه نه
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شناسی سیاسی و  معناي عام یا اعم فراگیر هستی حکمت و فلسفه سیاسی به
شناسی سیاسی با کالم  باشد. چیستیشناسی سیاسی یا حقیقت و ماهیت سیاسی می چیستی

 سیاسی (بخش سیاسی کالم، نگاه سیاسی کالم و نگاه کالمی سیاست) بسیار قریب
؛ P.K.: Political Knowledge(باشد. هیوم از این تحت عنوان معرفت سیاسی یاد کرده است می

 .)1361، ر.ك.: حائري
دنبال علم یعنی شناخت حقیقی و یقینی (حکمت) واقعی است. با  عالمه طباطبایی به 

تعبیري گفتمان اصول فلسفه و روش رئالیسم را همراه با تفسیر  همین دغدغه کتاب و به
اند. این اثر عنوان دو اثر ماندگار تدوین و ارایه نموده و از خود به یادگار گذاشته المیزان، به

شناسی حسی و مادي است. اصول فلسفه و روش رئالیسم را در  دتاً در پاسخ به معرفتعم
شناسی اصطالح چپ و سوسیالیستی کمونیستی  تر در مقام نقادي معرفت این میان بیش
ظاهر متعارض با سویه به اصطالح راست لیبرالیستی پوزیتیویستی و ارایه  مارکسیستی به

خصوص در رد آن سویه  ي تحریر در آورده است. به شتهر شناسی بدیل اسالمی به معرفت
گرا و حتی نگر و واقعمعناي واقعیت دیالکتیکی به تبع از مارکسیسم، که خود را رئالیست به

ي رئالیسم شده و دیگر جریانات از جمله  علمی دانسته، مدعی رئالیسم فلسفی و فلسفه
 افی و در نتیجه غیرحقیقی و غیرعلمیگرا و خرمعناي خیال مکاتب دینی را ایدئالیسم به

 گرا و انقالبیهمین سبب این جریان در ایران آن زمان، علمی، تحول دانست. بهمی
نمود نمودند. در آن برهه، دکتر تقی ارانی، جریان مزبور را تا حدود زیادي نمایندگی میمی

ویژه نظر او در  ه یا بهتر توجه به پسیکولوژي دکتر تقی ارانی و از جمل (عالمه ظاهراً بیش
مقاله بوده،  9ي  باب مذهب و معرفت دارند). حتی چینش مقاالت این اثر که در بردارنده

نمایاند. از همان مقاله اول تحت عنوان شناختی عالمه را بر می ي معرفت روشنی دغدغه به
سفی بوده ولی که آن هم ولو با رویکرد حکمی و فل )25-37تا:  (طباطبایی، بی» فلسفه چیست؟«

که از همان مقاله دوم تحت عنوان  شناسی نگاشته شده است، کما این با رهیافت معرفت
شناسی حقیقی و  نگرش معرفت )41-66(همان: آلیسم)  (رئالیسم و ایده» فلسفه و سفسطه«

باشد. در گفتمان شود. در مقابل، شناخت متشابه مییقینی ماهوي واقعی مطرح می
مه، شناخت واقعی یقینی و حقیقی، یکی در قبال شناخت غیریقینی یعنی شناسی عال معرفت

انگیز  ناك و شبهه نگر نارسا شبهه ساحتی ظاهري ظنی یا پنداري و به اصطالح تفلسف یا تک
آمیز است. دیگري در مقابل شناخت توهمی و کاذب یعنی دروغین و به اصطالح  شبهه

انگیز تنازعی  تی مشاغبی یعنی اشتباه و اشتباهتعبیري مغالطی و ح سوفیسم یا سفسطه و به
 تعبیر مولوي در مثنوي معنوي: که به باشد. چنانناسازوار می
 که گوید جمله باطل او شقی است آن   که گوید جمله حقند احمقی است آن
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یکی که هر شناخت ولو ظاهري و حسی را واقعی و یقینی حقیقی دانسته و دیگري 
 یقینی را نیز واقعی نداند. هیچ شناخت ولو حقیقی 

بنابراین رئالیسم معرفتی و معرفت رئالیستی در تلقی عالمه، شناخت و علم حقیقی یقینی 
واقعی است. ایدئالیسم در تعبیر وي شبه شناخت یقینی یا علم ظاهري و ظنی یعنی پنداري 

 هیلیسمسان نی نماست. به باشد. نیز شناخت و علم کاذب ضد یقینی واقعغیریقینی می
گراي مطلق فرامدرنیستی تا نفی انگار بدبینانه پسامدرنیستی امثال فایرابندي (چالمرز، نسبی

که  باشد. یا اینگیري و نیز علیه روش پل فایرابندي) از حیث نظري می مقدمه و نتیجه
جاي فضیلت (فرزانگی و  ثروت، شهرت (اعتبار و پرستیژ) یا قدرت یعنی زور و سلطه به

که ثروت و  ی)؛ سیاست و سعادت (برین) انسانی و مدنی انگاشته شوند. در حالیفرهیختگ
بسا رذیلت بوده  عنوان غایت، چه عنوان ابزار سعادت، خیر بوده به ویژه قدرت به شهرت و به

 گردند.و منجر به شقاوت گشته و می
گرایش  )69-98تا:  (طباطبایی، بی» علم و ادراك«ي سوم تحت عنوان  که از مقاله کما این

ارزش معلومات: علم و «شود. مقاله چهارم شناسی عالمه بروز کرده و نمایانده می معرفت
 (همان:» پیدایش کثرت در علم و ادراکات«و نیز مقاله پنجم  )101-165(همان: » معلومات

ادراکات «ي ششم تحت عنوان  شناسی است. اما مقاله حاوي مبادي بنیادین معرفت )265-169
» هاي پندارياندیشه«یا » اعتباریات و علوم حقیقیه«و به تعبیري  )269-351(همان: » اعتباري
کیفیت ارتباط علوم مجعوله انسان با «یا » ها ارتباط اعتباریات با حقایق مترتبه به آن«و نیز 

ي حکمت علمی و  بیت منظومه ي اوج و شاهکار عالمه و شاه ، نقطه»وي خواص واقعی
آید. از مقاله شمار می شناسی حکمی محض و اجتماعی و حتی انسانی او بوده و به معرفت

پردازند. یعنی هفتم ترتیب به مسائل، مباحث و مبادي فلسفه و حکمت می هفتم تا نهم به
شناسی مدنی، هشتم  از جمله پدیده و پدیده )355-403(همان: » واقعیت و هستی اشیاء«
علت «، فراگیر ضرورت و امکان مدنی و سرانجام نهم )407-486(همان: » ضرورت و امکان«

، قابل کاربري در علت و معلول مدنی، اجتماعی و سیاسی را )489-548(همان: » و معلول
 نمایند.واکاوي می

جریان دارد. رویکرد فلسفی و حکمی با شناسی  در این نگاه نیز رهیافت معرفت
شناسی محض و  شناسی محض و مدنی که متضمن و یا مستلزم راهبرد روش رهیافت معرفت

ي استاد عالمه، عالمه استاد مطهري در قالب مقدمه  باشد. شروح شاگرد برجستهمدنی نیز می
ي خود در این زمینه  هنوب ترین آثار استاد مطهري بوده نیز به و پاورقی که خود از بنیادین

ها  باشند. حتی در خود نظام آراي و آثار عالمه مطهري که اوج آنحائز کمال اهمیت می
 (همان)» اتحاد عقل و عاقل و معقول«و مبحث  ق)1406(مطهري، » شرح مبسوط منظومه«
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هاي شناخت  تواند ملهم در این مطلب گشته و در آن مؤثر باشد. حتی کتاباست می
اند. استاد  شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن عالمه جعفري بدین ترتیبمطهري و 

سازي کل مقاالت اصول فلسفه و روش رئالیسم استاد خویش  مطهري ضمن تشریح و روان
شناسی اعتباري و این مطلب، بر غنا و نیز بر  ویژه مقال معرفت یعنی عالمه طباطبایی به
بسا تصور شده که مبحث ادراکات اعتباري و  اند. چهافزودهمراتب  اثربخشی و اشتهار آن به

ویژه اعتبار ریاست و مرئوسیت،  ویژه اعتباریات بعد از اجتماع یا اعتباریات اجتماعی و به به
شناسی سیاسی  خاص سیاست و علم و ادراك یا ادراکات سیاسی بوده و موضوع معرفت

اي عملی یعنی ارادي و تدبیري د پدیدهباشد. اما حقیقت این بوده که سیاست اگر چه خو
ي عینی و به اصطالح خارجی  عنوان یک پدیده بوده و در نتیجه امري اعتباري است، اما به

باید که مقرر باشد به نزدیک ناظر در «تعبیر خواجه نصیر:  یعنی خارج از ذهن ناظر (و به
. ناظر یعنی )303تا : همو، بی(» ها از اتفاق رأي جماعتی خیزد... امور ملک که مبادي دولت

تعبیري دانشمند و حکیم پدیده عینی  پرداز یا نظردهنده یا نگرنده و عالم و بهنظریه نظرکننده
 و خارجی سیاسی بوده که خود این پدیده سیاسی عینی و خارجی متعلق و موضوع

یري طرفینی تعب معناي: یکی اضافی است. به معناي اعم به باشد. اعتباري به علم سیاست می
 پذیر، سیاست  -مدار گزار یا سیاست مسوس؛ سیاست -باشد. یعنی داراي دو طرف سایسمی

تحت حاکمیت، ... بوده و  -ملت تا حاکم -رهرو و دولت -مرئوسیت، رهبر -ریاست
تعبیري  باشد. بهمدار می مند و هدف دارست. یعنی هدف گردد. دیگري هدفمی محسوب

دار و  باشد. یعنی ارزشي جهت است. سوم ارزشی میدار بوده یعنی دارا جهت
معناي مثبت و منفی، حق و باطل و  شود. بهمدارست. به اصطالح نسبی محسوب می ارزش

توان  همین سبب می آید. بهشمار می ها بوده و به سان این مشروع و نامشرع، روا و ناروا، و به
یاست، سیاسی و مدنی) واقعی دانست. ي عینی اعتباري (س علم سیاست را علم حقیقی پدیده

سان علم سیاست و ادراکات سیاسی فراگیر هم ادراکات و علوم حقیقی بوده، هم  بدین
پایه  معناي جعلی محض و بی باشد. آن هم اعتباري بهآمده ادراکات و علوم اعتباري می فراهم

اضافی یا طرفینی،  که سبب این نبوده، بلکه مراد اختیاري یعنی ارادي و تدبیري است. به
ویژه  همین سبب تمامیت اصول فلسفه و روش رئالیسم و به مدارست. به مدار و ارزش هدف

مصداق مفهوم مخالف) خواه غیرحقیقی که عالمه  مبحث ادراکات و علوم خواه حقیقی و (به
ومات و نمایند، فراهم آمده و فراگیر اهم علوم و ادراکات و معلها به اعتباري تعبیر می از آن

 معارف و شناخت (شناسایی و شناساندن) ذیل است:
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هاي: یکی هم باید و نباید یا ویژه گزاره مراد موارد و به . ادراکات و علوم غیرحقیقی؛1
بایسته و نابایسته یعنی ضرورت و امتناع و دیگري هم خوب و بد یا شایسته و ناشایسته 

ها نیز که ها یا بکن و نکنحتی امر و نهی ها در قبال بود و نبودها است. یعنی حسن و قبح
 انشائی و تجویزي بوده و به اصطالح هنجاري (نرماتیک) هستند نیز در همین راستا

باشند. علوم و ادراکات حقیقی اعم است از: الف. چه وجود یعنی هستی (بسیط) و عدم می
ورت و حسن یا سان اصل موضوعیت و ضر باشد. بههستی می یعنی نیستی و در حقیقت نه

زیبایی ایجادي و وجود امنیت، نظام سیاسی، دولت و عدالت یا اصل عدم ضرورت و قبح 
ومرج یا آنارشی، فقدان یا حتی ناکارآمدي و ضعف و  ها؛ یعنی ناامنی، هرج غیر و ضد این

گري سیاسی  عدالتی اعم از ظلم یا انظالم یعنی چه ستم عدم اقتدار الزم و کافی دولت و بی
سان  باشد. بهپذیري سیاسی باشد. ب. یا چه استی (هستی رابط) و نه استی می ه و چه ستمبود

نظام سیاسی باعث «، »امنیت برقرار است«هاي فوق همانند: حمل موردي بر اصل هستی
وري و اثربخشی کارآمدي، بهره«، »عدالت سبب پایداري است». «افزایی ملی است هم

 ». ...معه و کشور نیستسیاسی مانع توسعه متعالی جا
تعبیر حکماي اسالمی  تدبیري است. به-اختیاري، ارادي ؛. ادراکات و علوم جعلی2

اصالح  باشد. بلکه بهروي جبري، طبیعی و خَلقی می صناعی و خُلقی یعنی آفرینندگی روبه
اصطالح نرماتیک یعنی  ایجابی و ایجادي، وضعی و انشایی یا تجویزي و دستوري و به

 ي است. هنجار
مراد تخیلی اعم است از: یکی یقینی، دیگري غیریقینی؛  . ادراکات و علوم پنداري؛3

الف. شناخت ظنی (حکمت ظنی) یا پندار و پنداري یعنی ظاهري نارسا یا تفلسف سیاسی 
بوده و نیز ب. شناخت توهمی (حکمت مموهه یا سوفیسم سیاسی یعنی شناخت کاذب و 

 باشد.دروغین می
ها و ها با بایدها و نبایدها یا بایستهها و نیستها و استتولیدي میان هستي  رابطه
هاي سیاسی در این موضع توسط ها و حتی خوب و بدها یا شایست و ناشایستهنابایسته

که به اجمال،  تعبیري داراي ابهام و ایهام است. حداقل این اند. بهعالمه روشن و مبرهن نشده
ي تولیدي میان علوم، ادراکات و قضایا و  اند. این مطلب رابطهشدهاشارت و گذرا برگذار 

هاي) توصیفی عینی، تحلیلی و تجریدي ذهنی و حتی تعلیلی انتزاعی و ایجابی  قوانین (سنت
ها و راهبردهاي) تجویزي، تعبیر عالمه حقیقی را با علوم، ادراکات و قواعد (و سیاست و به

تعبیر عالمه اعتباري  عبیري اعتباري و جعلی و ایجادي و بهت انشائی، دستوري، هنجاري و به
ي میان حصول و علم حصولی و اکتسابی با حضور و علم شهودي و  نماید. حتی رابطهبرمی

سازد. فقط اجماالً و گذرا اشاره شده و تفصیل و تبیین آن به محل خود وجدانی را روشن می



 

 

 فصلنامه
 علمی
 پژوهشی

16 

هر «ها تولیدي است. به اصطالح  البته مبادي این ها ي میان این گردد. اوالً رابطهاحاله می
الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی «شود: مثالً وقتی گفته می». چه دیده بیند دل کند یاد آن

که کفر و شرك و  ، با این»ماندماند ولی با ظلم پایدار نمیکشور با کفر می«؛ »مع الظلم
عم از کاستی و نارسایی یعنی تعلل در احقاق اند اما شرّیت ظلم ا الحاد نیز خود شر و آسیب

ي حق و تجاوز به حدود و حقوق سایرین یعنی جور، حتی  حق یا ناراستی و تعدي از اقامه
باشد. اما همین قضیه اول اگر مفروض بوده و پذیرفته تر می رسان از کفر نیز بدتر و آسیب

پس ظلم بد است. ظلم نباید.  گیرد کهي دیگري هر انسانی نتیجه می شود، بدون هر اضافه
که تجویزي  ها همه با این هاست. این سان این بلکه باید که ظلم نباشد. ظلم نباید کرد. و به

بوده ولی از همان قضیه تعلیلی، تحلیلی و توصیفی غیر تجویزي تولید و اتخاذ گردیده است. 
ا چرا این چنین نتیجه گرفته باشد. امزادي می ها ذاتی و درون ثانیاً رابطه و نسبت میان این

شود خود بحث جدي است. سبب آن عقل و معقوالت اولیه مشترك یعنی مبادي عقلی می
؛ امام خمینی، 222-4: 1361(فارابی، باشد و اولیات عقول شامل اصول اولیه نظري، علمی و عملی می

که ظلم سبب  ر اینب . در حقیقت قیاسی شکل گرفته مبنی)1358؛ فارابی، 1364؛ فارابی، 1378
جایی که پایداري، هستی و وجود خوب و مطلوب است؛ در نتیجه  ناپایداري است. از آن

ي انسانی و مدنی و اراده و تدبیر او یا آن  ظلم نباید باشد. این به اعتبار انسان و جمع و جامعه
تبعی و از صورت  باشد. حتی به تعبیر امام خمینی در شرح جنود عقل به تبع آن یعنی به می

 ها در درون ذهن انجام باب مخالف، پس عدالت خوبست و باید یا بایست باشد. این
ترتیب توصیفی، تحلیلی و تعلیلی (ظلم سبب ناپایداریست) وارد ذهن و  پذیرند. بدینمی

عقل اولی (نظري، علمی و عملی) انسان شده و انسان با اولیات عقول (اصل اولی نظري 
ایداري، اصل اولی علمی عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین، ظلم و ناپایداري علیت، ظلم علت ناپ

تناقض عدل و پایداري و برعکس، عدل و پایداري متناقض ظلم و ناپایداري و اصل اولی 
ها را  عملی، قبح ناپایداري و در نتیجه ظلم و حسن پایداري و در نتیجه عدل در نهایت) آن

تعبیر عالمه بایستی  پردازد. در واقع بهیري به تجویز میتعب تبدیل به تجویزي نموده و به
 مدعی بوده و اذعان نمود که ادراکات و علم حقیقی تبدیل به ادراکات و علم اعتباري

گردد و هستی و استی به بایستی شود، برهانی شهودي میگردد. حصولی حضوري میمی
ها ها و ناشایستایدها یا نابایستهشود. نب(بایسته) و شایستی (شایسته و خوبست) تبدیل می

باشند. با منطق ذهن، منطق فکر و منطق عقل ها میها و شایست یا خوبیا بدها تبعی بایسته
و خردورزي منطقی بنیادین آدمی (مبادي عقلی، نظام اصول اولیه و اصول اولیه نظام عقلی) 

مهر  به پذیرد. صندوق سراین چنین تحول و تبدیل و در نتیجه تولید و تجویزي صورت می
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بسا همان علم اسماء کلی و علم کلی اسماء که خداوند  عقل و خرد آدمی همین است. چه
» نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها«و  )31(بقره: » علم آدم االسماء کلها«فرمود: 
و فجور و تقواي الهامی و الهامات فجور و تقوي است. این سازکار غالباً باجمال و  )8(شمس: 

بسا بزرگانی که اصالً  باشد. چههمین سبب داراي ابهام و ایهام می گذرا پرداخته شده و به
اند. براي نمونه کانت بدین اند. یا کم نیستند کسانی که در آن لغزیدهبدان ورود نکرده

(ر.ك.: نقادي عقل محض کانت که تحت عنوان سنجش خرد ناب ترجمه شده یک شده است مطلب زیاد نزد

. حتی گرانیگاه فلسفه خویش را بر کاوش عقل یعنی عقل کاوي و خردیابی ي این اثر) و مقدمه
ي اولی عقلی یعنی عقل محض یا خرد ناب،  گانه گذاشته است. سه اثر فخیم در اصول سه

ها  اند. اما درست آن این بوده که اینشناسی ارایه نموده زیباییعقل نظري و عقل عملی یا 
اند؛ نه ي نظري، علمی و عملی ترتیب همان مبادي، محکمات و اولیات عقلی و اصول اولیه به

جا خیلی مهم نیست؛ زیرا اختالف را  که عقل محض، نظري و عملی باشند. تا این این
نیم. اما فرض کانت چنانست که گویی سه گذاري فرض ک تر ممکن است در حد نام بیش

تر  گردد. این در حالی بوده که ما یک عقل بیشعقل داریم. این سبب تعارض و تشتت می
گانگی وجوه و  گانه است. سه نداریم. یک عقل داریم؛ اما عقل ما داراي وجوه یا مراتب سه

سان شخصیت ما  ن بهي عقل و عقل مخل یگانگی عقل و عقل یگانه نیست. ای گانه وجوه سه
 باشد. ما داراي وجوه متفاوت شخصیتی در عین یگانگی شخصت و شخصیت یگانهمی
توانیم باشیم. این تعدد شخصیتی که خود یک بیماري روانی بوده، نیست که سبب می

تشتت و تعارض شخصیتی و چند شخصیتی گردد. عقل اولی انسانی یک عقل بوده و عقلی 
سان نور  نوعی به وجوه و اصول اولیه نظري، علمی و عملی است. به یگانه است؛ ولی داراي

ي آن در ما نیز  باشد. معرفت و شناخت و قوهو روشنایی که مشترك بوده ولی مشکک می
متشکک بوده ولی مشترك است. اشتدادي یعنی داراي شدت و ضعف بوده و محسوب 

حال  باشد. در عینه عقلی میگردد. وحدت عقلی در عین کثرت اصول و مبادي یا وجومی
و برعکس نیز کثرت اصول، مبادي و وجوه عقلی در عین وحدت عقلی و عقل واحد است. 
این نیز فراي عقل بالقوه در تعابیر حکماي اسالمی بوده که با تمرین (آموزش نظري و 

شود. در این فضا و فرایند و در این سیر و ساختار ادراکات پرورش عملی) بالفعل می
تعبیري  گردد. بهحقیقی به اعتباري، توصیفی به تجویزي و حصولی به حضوري تبدیل می

چنین نگرش نظري به گرایش عملی  شود. همعلم برهانی به علم شهودي مبدل و منجر می
گر یا روایت عقلی به عقل نزوع یا نزوع تعبیر فارابی عقل مروي یعنی روایت گراید. بهمی

گردد. ها تبدیل می سان این جاذبه چه گریزش و دافعه و بهعقلی یعنی چه گروش و 
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عبارتی برعکس، شناخت و علم و ادراك و قواعد (ارادي و تدبیري) اعتباري، تجویزي،  به
 ... از شناخت، و علم و درك و قوانین (تکوینی و تشریعی) حقیقی، توصیفی، ... تولید

ز شناخت اکتسابی و حصولی برهانی عقلی گردد. تداوم و تحقق آن است. البته این غیر امی
سان درك ضرورت و زیبایی و بایستگی و  زادي به به معناي مبرهن فطري و درون

نگري،  نگري، نظم شایستگی امنیت، نظم و نظام، دولت، امانت و عدالت و امنیت
نگري و همانند این مبادي و محکمات سیاسی و مدنی  نگري و عدالت نگري، امانت دولت
معناي قلبی وجدانی و کشفی ذاتی  طور غیر از شناخت شهودي و حضوري به . همیناست

گرایی و همانند  گرایی و امانت گرایی، عدالت گرایی، دولت گرایی، نظم و نظام سان امنیت به
باشند. اما فعلیت یافتن همین فطریات و ذاتیات عقلی ها بوده که مبداء مبادي معرفتی می این

سان نور که  ها نیازمند است. به ن حصول، اکتساب و توصیف، تحلیل و تعلیلو قلبی نیز بدی
بیند. ولو ما دیده داشته و دیده بینا داریم ولی تا روشنایی نباشد دیده ولو بیناي ما نیز نمی

تواند ببیند. اما بینایی ما نیز ذاتی بوده و از نور نیست. امکان بینایی ما یکی در یعنی نمی
ایی و حتی ابزار بینایی یعنی چشم ما بوده اما روشنایی نیز نیاز داریم که با کمک استعداد بین

سازي آن بتوانیم رؤیت کرده و ببینیم. شهود و حضور حقیقی و  و پرتوافکنی و روشن
زادي است. اما ذهن همگی ما یعنی نفس  ها وجدان و کشقیات ذاتی و درون مبادي آن

تعبیر عالمه حقیقی ولی  ما با حصول ادراکات اکتسابی (به تعبیر عقل اولیه شناساي ما و به
ها فعال و بالفعل شده و این مواد  عنوان مواد اولیه یک کارخانه این واقعی یقینی حقیقی) به

داده را پردازش و بر اساس مبادي یعنی اولیات یا اصول اولیه نظري، علمی و عملی ذاتی و 
اصل بازتولید کرده و تجویزات، اعتباریات، بایدها و  زادي خود بازپردازي نموده و در درون

 نبایدها، و خوب و بدهاي ایجابی و ضروري یعنی مکمات و مبادي را ایجاد و تولید
تعبیري دیگر  سازند. بهترتیب و با این سازکار ایجاب را ایجاد می تعبیري بدین کنند. بهمی

انین عینی یا نظري را به علم و درك حصولی به حضوري، اکتسابی را شهودي، علم و قو
معناي  معناي تحقیق جنبه تحققی به نمایند. حقیقی بهها تبدیل می سان این قواعد عملی و به

یابد. اعتباري یافته و وجوب یعنی ضرورت یا حقیقت، جنبه وجودي یعنی واقعیت می
اوالً هرکدام تعبیر عالمه حقیقی و اعتباري  ادراکات، علوم و شناخت نظري و عملی و به

گانه حقیقت، ماهیت و واقعیت آن هم یقینی، ظنی یا تعبیر عالمه  داراي مراتب یا وجوه سه
باشند. هریک از این مراتب یا وجوه علم (نظري و عملی خیالی و نیز توهمی (کاذب) می

گانه عقل یا  یا حقیقی و اعتباري) نیز داراي منابع و روش خاص خویش است. منابع سه
گانه برهانی و  هاي سه فؤاد) عقلی و قلبی، نقل یا وحی و حس یا عرف و روشفطرت (
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ترتیب  شهودي، تحلیلی (متن و محتوایی یا تفقه و تفسیر) و تجربی مربوطه، در اصل و به
آیند. تفصیل این شمار می گانه وهم و علم و ادارك یا شناخت بوده و به مراتب یا وجوه سه

 وجو ساز علمی را در سایر آثار نگارنده جست رنوشتمبحث بس سرشتین و بسیار س
ویژه گرایش فلسفی سیاسی، علم مدنی فارابی و برخی از اهم مقاالت علمی  نمایید (به
 نگارنده).

اي جامع ولی اجمالی کلی و نه تفصیلی از برنمودن وجه سیاسی و در پایان نمونه
و در حقیقت نگاه و نظریه کاربست مدنی مباحث حکمت محض عالمه را بر اساس کتاب 

که این اثر  دهیم. با توجه به اینو نظام فکري اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشان ارایه می
باشد. بلکه با رهیافت شناسی می تر معرفت (اصول فلسفه و روش رئالیسم) بیش

وار مقاالت تر به طرح فهرست گونه که پیش شناسی تهیه و تدوین شده است. همان معرفت
شناسی اشارتی داشتیم. با این وجود برخی از مباحث  ي این اثر با رهیافت معرفت گانه 9

جا  اند. اما در اینشناسی را در فصول اولیه و آخرین آورده حکمت با همین رهیافت معرفت
شناسی حکمت  شناسی سیاسی یا معرفت تر معرفتتعبیر دقیق تر با راهبرد سیاسی و به بیش

 نماییم:ذیل اشارت می ترتیب سیاسی به
فلسفه سیاسی، تفلسف سیاسی، سوفیسم (سفسطه) سیاسی، موضوع مقاله اول  اول.

 باشد.می )25-37تا:  (طباطبایی، بی
فلسفه سیاسی و سفسطه سیاسی (رئالیسم سیاسی و ایدئالیسم سیاسی)، موضوع مقاله  دوم.

 باشد.می )41-66(همان: دوم 
هاي سوم تا ششم. اعتباري/پنداري سیاسی، موضوع مقالهعلم و ادرکات حقیقی و  سوم.

 ».ارزش معلومات سیاسی«. مقاله چهارم )69-98(همان: » علم و ادراك سیاسی«مقاله سوم 
 (همان:. واقعیت و هستی سیاسی، موضوع مقاله هفتم 1مسایل فلسفه سیاسی:  چهارم.

 باشد.می )407-486(همان: م . ضرورت و امکان سیاسی، موضوع مقاله هشت2است.  )403-355
 باشد.می )489-548(همان: موضوع مقاله نهم  )489-548(همان: . علت و معلول سیاسی، 3

شناسی حکمی سیاسی و حتی خود حکمت مدنی، اجتماعی و سیاسی این  امتداد معرفت
لب ویژه التزامی، با کاربست متون و مطا مقوالت و مقاالت، با داللت تضمنی، مطابقه و به

توان اصول فلسفه و روش شده توسط عالمه در اصول فلسفه و روش رئالیسم را می ارایه
ویژه ظرفیت حکمی  ترتیب ظرفیت سیاسی و به رئالیسم سیاسی تلقی و تعبیر نمود. بدین
 خصوص ظرفیت حکمت اجتماعی عالمه را نیز سیاسی سایر آثار و آراي محض و به

 توان با این شیوه بازیافت.می
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 رآمدب
شناسی حکمی و علمی سیاسی حکمت متعالی محض و اجتماعی عالمه  ظرفیت معرفت

طباطبایی، ضرورت امتداد حکمت متعالی محض و مدنی اعم از اجتماعی و حتی سیاسی 
شناسی  شناسی و پدیده شناسی، روش هاي معرفتعالمه طباطبایی را چه در عرصه اجتماعی

و مستلزم ظرفیت تداوم و کاربست حکمت محض و نمایاند. مبین مدنی و سیاسی برمی
باشد. به روش داللت تضمنی اجتماعی عالمه در حکمت و علم مدنی، اجتماعی و سیاسی می

ویژه التزامی است. حتی این شرح و کاربست حکمی و فلسفی مدنی و سیاسی  و مطابقه به
ابی سایر آثار و باشد. این روشی براي بازیحکمت و فلسفه محض و اجتماعی عالمه می

ویژه بدایه و نهایه) و سایرین و روزآمدسازي و کاربري علمی و حکمی  آراي عالمه (به
ها است. عالمه در اصول فلسفه و روش رئالیسم مدعی علم و شناخت یا  مدنی و سیاسی آن

 بندي ادراکات و علوم به؛ الف. حقیقی و ادراکات حقیقی یقینی واقعی است. تقسیم
بندي مرسوم: الف. نظري و ب. عملی  ، روزآمدسازي و بازتولید همان تقسیمب. اعتباري

تناسب ذهنیت و زبان و ضرورت علمی همان  باشد. بهشناسی می بوده با رهیافت معرفت
ها یا قضایاي علمی به: الف. قوانین توصیفی بندي گزاره تعبیري تقسیم برهه عالمه است. به

دبیري (تجویزي، تبیینی و تطبیقی عینی) یا تجویزي (تحلیل و تعلیلی) و ب. قواعد ت
صورت علم، شناخت و  باشد. در ایناصطالح نرماتیک) نیز می (انشایی، دستوري و به

باشد. در حکمت ها می شناسی سیاسی اعم از هردوي این اداراکات یا معرفت و معرفت
ر فرآیندهاي دوگانه و متعالی سیر و ساختار علمی و شناخت فراگردي فراهم آمده و فراگی

معکوس یکی نظري (از واقعیت به حقیقت) و دیگري عملی (از مبادي به مظاهر) و 
تعبیر عالمه، الف. حقیقی و ب. تحققی یا اعتباري است. رابطه و نسبت میان این دو  به

 فرآیند ادراکی و ادراکات؛ 
 . الف. حصولی و ب. حضوري یا 1
 وجدانی،ب. کشفی یا  . الف. اکتسابی و2

معلولی و مثبت)  -(علی ها در حکمت متعالی کامال تولیدي و مبادي و محکمات آن
باشد. اگرچه ویژه سیاسی جامع این دو می اند. علم بهبوده و الزم و ملزوم هم و مکمل هم

این رابطه در گفتمان اصولی فلسفی رئالیستی عالمه به ابهام، اجمال و حتی ایهام برگذار شده 
 بدان پرداخته و بلکه صرفاً اشارت شده است.و گذرا 
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 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرآن .1
 ). پسیکولوژي علم الروح. تهران: انتشارات علمی، فلسفی و اجتماعی.1330ارانی، تقی ( .2
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