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  آن كس كه اشيا را در آغاز نمو و مبدأ

نگرد، اعم از اينكه آن شيء شان مياوليه
تري از  منظرة روشندولت باشد يا چيز ديگر،

   .آنها را خواهد ديد
  ارسطو                                   

  
  چكيده

 يك دولت به مفهوم حقيقي آن چه بايد كرد؟ ادبيات علم سياست مملو و آكنده از سيتأسبراي 
. شناختي، سياسي، فرهنگي و جز آن است هاي ساده و پيچيدة اقتصادي، جامعهها و فرمولحل راه

ها شد، واقعيت اين است كه كاربست آنها در بسياري از توان منكر اهميت اين نظريه اگرچه نمي
توان بر   ميكه يدرحال. كشورها در بهترين حالت به جوامعي ناهمگون و فاقد انسجام انجاميده است

در هاي مختلف علمي اين امر را توضيح داد، از منظر مقالة حاضر دليل آن را بايد حسب رشته
بدون وجود يك سنت عقلي . وجو كردفقدان يك سنت فكري عقالني مدون و منسجم جست

در صورت نياز به . توان انتظار داشت يك دولت مدرن واقعي شكل گيرد دار، نميمنسجم و ريشه
سازي سياست   نخستين تالش فكري انسان براي عقالنيعنوان به چنين دولتي، فلسفة سياسي سيتأس

كوشد با تمركز بر فلسفة سياسي و كندوكاو در مقالة حاضر مي.  مورد توجه باشدندتوا يمهنوز 
 يك سيتأسچيستي و ماهيت آن، توجه خوانندگان را به امكانات بالقوة اين مكتب فكري براي 

  .دولت مدرن عقالني جلب كند
  

  واژگان كليدي
  دولت، عقالنيت، فلسفة سياسي، قانون، نظم سياسيجامعة سياسي، 

                                                           
  Email: aliardestani@semnan.ac.ir                                                           0233365408۳: فاكس. ۱
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  مقدمه
 فقدان ،نيافته كشورهاي توسعه ترين موانع سد راه ايجاد يك دولت مدرن دريكي از مهم

. دكن ارگانيك برقرار ةن اجزاي دروني دولت رابطبي عقالني است كه بتواند - ساختار سياسي
 آن ـ فرهنگي و جز -شناختي، اقتصادي  توان اين امر را از زواياي مختلفي ـ جامعه اگرچه مي

 عقالني - علت زيربنايي آن به امتناع يا ضعف يك سنت فكريرسد يمنظر  د، بهكرده مشاه
 در اين كشورها همواره وجود آنچهدر واقع، . گردد منسجم و مدون در اين كشورها برمي

علمي و  اي از تفكرات خام، غير ـ يا ضد ـ عقلي، كالمي، شبهداشته است، مجموعه
گيري ساختارهاي عقالني محسوب اي براي شكلده كه خود مانع عماستايدئولوژيك 

د كه فقدان تاريخي عقالنيت در كرتوان به كشور خودمان اشاره   مثال، ميرايب. شود يم
اگرچه بررسي .  تشكيل دولتي معطوف به عقالنيت را نداده استةگاه اجازساختارهاي آن، هيچ

 چنين سنتي همواره نبودجه داشت كه داليل اين موضوع به دفتري جداگانه نياز دارد، بايد تو
شان، ما را در وضعيت ظاهر عقالني رغم ظاهر مدرن و بههاي موجود در ايران را بهدولت

 وجود داشته است نجايا در آنچهدر واقع، . پيشاقانون و بدين ترتيب، پيشادولت قرار داده است
  . آنبوده است نه دولت در مفهوم واقعي حكومت ـ در مفهوم آمريت ـ

 پايدار و حقيقي متضمن وجود ةگونه توسع  شرط ضروري هررسد يمنظر  چه بايد كرد؟ به
ها و بستر الزم را براي چنين ساالر و معطوف به عقالنيت است كه بتواند زمينه يك دولت عقل

 كه چگونه شود مي در تجارب كشورهاي ديگر مشاهده وضوح به مسئلهاين . دكنامري آماده 
 رايب .)Silberman,1993(  سنگ بناي پيشرفت و توسعه شودتواند يمولت عقالني  يك دسيتأس

 صنعتي و ةاي عالي از توسع توان يافت كه اگر بخواهد نمونه مثال، امروزه كمتر كسي را مي
 يا گونه به به سراغ كشور آلمان نرود، اما همين كشور تنها زماني ،تكامل فكري را بيان كند

 كه دولتي عقالني در آن شكل فت پايدار دست ياةيشرفت گذارد و به توسعجدي پا در مسير پ
 چنين دولتي ـ چه در ايران و چه سيتأس حاضر بر آن است كه ة مقال.)Zimmera,1999( گرفت

 كه از قبل امكان نظري استدر هر كجاي ديگر ـ مستلزم وجود يك سنت فكري عقالني 
  گونه؟چ.  را تدارك ديده باشدگونه نيادولتي 

به   ـشود يم ديتأكترين راهكارها بازگشت آگاهانه ـ بر اين آگاهانه شايد يكي از مهم
اي طوالني اي باشد كه در ادوار گذشته صورت گرفته است و سابقههاي فكري عقالنيتالش
واقعيت آن است كه . شود سياسي مربوط ميةها به فلسفترين اين تالشترديد، مهم يب. دارد
ورزي ها از چه زماني پي به اهميت حيات سياسي و انديشه روشن نيست كه انسانقيدقطور  به

توان حضور مفهومي از  از اعصار كهن ميجامانده به آن بردند، اما براساس تمام آثار ةدربار
 سيتأس مهم آن است كه حيات سياسي، فارغ از زمان ة نكت.)1375:1آدميت، ( سياست را يافت



  
 289                                                              فلسفة سياسي و مسئلة دولت عقالني                  

ي و نظر و أها بيشتر به راما اين معرفت. سياسي بوده است) هايي( ي معرفتآن، همواره حاو
ها، باورها و اعتقادات، برداشت. هاي سياسي تعلق دارند تا معرفتي منسجم و مدونگمان
خالف  اما بر. ندا هاي سياسي محور اين گمان،جز آنها، انتظارات، خطاها و بيني ها، پيشحدس

اي معين و مشخص از سير فكري  كه در دورهرسد يمنظر   انساني، بهاين روند عمومي جوامع
 منظور اي از انديشمندان پيدا شدند كه تمام تالش و كوشش خود را به دستهكبارهي  بهبشر 
كار  به امور سياسي معطوف ة گمان و نظرورزي درباريجا به معرفتي اصيل و حقيقي سيتأس

ها به كنه و حقيقت تمام امور از جمله امور نظامي از انديشه با ايجاد خواستند يمآنان . گرفتند
ها كه  اين نظام از انديشه.)Haddock,2008:1-27؛ 477 ـ 480قطعات ،1374 افالطون،(سياسي دست يابند 

ة  از زماني شروع شد كه فلسفيدن دربارقاًيدق، شود يم سياسي ناميده ة اخص فلسفطور به
با اين حال، بايد توجه . جنبش سقراط، افالطون و ارسطو بودندرهبران اين . دشسياست آغاز 
 ة سياسي تنها زماني به ايجاد دولت عقالني همت گمارد كه پيش از آن فلسفةداشت كه فلسف

نظر  به. عمومي تا حد زيادي توانسته بود تعبيري عقالني از هستي، انسان و دين ارائه دهد
جهان انسان، حتي   شدن عقالنيت در زيستريگ يجا اين شرطي ضروري است و بدون رسد يم

 هم در اختيار كشوري باشد، تغييري در اصل موضوع رخ نخواهد ها يفناورترين اگر پيشرفته
اين رابطه را رابرت .  ماهيت پيشامدرن خود را حفظ كندتواند يمداشت و دولت همچنان 

  .)Statham,2002(  در كتاب مهم خود بررسي كرده استيخوب بهاستات هام 
 براي عقالني ساختن امر سياسي است،  سياسي كه نخستين تالش فكري انسانةاما فلسف

د؟ و ن سياسي و دولت بر چه اصولي استوارةچيست؟ ساختار معرفت چگونه است؟ جامع
 اساس و ها پرسش پاسخ دهد؟ پاسخ به اين يمسائلها و  به چه پرسشكوشد يم سياسي ةفلسف
  . دهدا تشكيل مياين مقاله ر محور

 سياسي آن بخش از ة نخست آنكه، منظور از فلسف؛ بايد به دو نكته توجه داشتنجايادر 
اي خاص و معين در يونان شكل گرفت و چنانكه اشاره شد، معارف بشري است كه طي دوره

 وجه چيه بهدوم آنكه، اين مقاله .  فكري سقراط، افالطون و ارسطو بودندةبزرگان اين نحل
 اصلي ةمسئلكوشد در پرتو صدد توضيح آرا و افكار متفكران اين دوران نيست، بلكه ميدر

هاي مشترك اين متفكران شمايي سازي دولت، با احصاي ويژگي خود، يعني ضرورت عقالني
 سياسي، بلكه خود ةبنابراين، محور اين مقاله نه تاريخ فلسف. كلي از اين پارادايم ارائه كند

 با بررسي يكي از ـ و شايد شود يم اساس، در ابتدا كوشش نيبر هم. ت سياسي اسةفلسف
 عيني و ملموس سرشت و ماهيت يا گونه به از عصر يونان باستان جامانده بهمتون  ترين ـمهم

. اين نظام فكري نشان داده شود؛ سپس به ماهيت معرفت در اين پارادايم فكري پرداخته شود
  .خواهد شد سياسي از اين منظر پرداخته ة به ماهيت جامعرمذكو در پرتو مباحث در پايان
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   دولت عقالنيسيتأسو ضرورت » قوانين«. 1
  افالطون، كه قوانينترين شكل در كتاب   سياسي به واضحة فلسفتيو ماهشايد سرشت 

 قانون و ةوگويي است دربار گفتقوانينكتاب  . شود يمترين اثر سياسي اوست، ظاهر عالي
اي كهنسال از آتن، يك كرتي سالخورده و يك اسپارتي لي امور سياسي؛ بين بيگانهك طور به

 كه آتني به كرت رسد يمنظر  در آغاز به. رديگ يم كرت صورت ةوگو در جزيرگفت. سالخورده
آمده است تا بهترين قوانين را مطالعه كند، زيرا اگر حقيقت اين باشد كه خوب و قديمي 

ترين قوانين يوناني است و چنان  قوانين براي يك يوناني قديمييكسان است، پس بهترين
اما اگر اولين اجداد از خدايان، فرزندان خدايان، يا شاگردان . قوانيني همانا قوانين كرت است

، اهالي سبببه همين . خدايان نبوده باشند، يكي شمردن خوب با قديمي قابل قبول نيست
، )Minos(از طرف زئوس آمده است كه فرزند خويش مينوس كرت باور داشتند كه قوانين آنها 

 شود يم معلوم سرعت به و شده با اين اعتقاد شروع قوانينكتاب . قانونگذار كرت، را تعليم داد
اما راستگويي شاعران جاي . هاي هومر و اهالي كرت ندارداي جز گفتهكه اين اعتقاد هيچ ريشه

 از اينكه واقعيت كدام نظر صرف. غگويي معروف بودندترديد دارد و اهالي كرت نيز به درو
 از ارزش ذاتي سؤال قوانين كرت و قوانين اسپارت نوبت به منشأ ةمسئلاست، كمي پس از 

اند، وضع بشري داشته  قوانيني كه خدايان يا موجوداتي كه فضايل فوقة؛ مجموعرسد يمآنها 
 سؤال مفرط به اين اطيبااحت و آرام آرام آتني،.  بايد بدون هيچ ترديدي خوب باشد،اندكرده

 قوانين كرتي و ةدر ابتدا، او انتقاد خود را به اصل زيربنايي مجموع. شود يمخطير نزديك 
 قوانين، بلكه با انتقاد از يك ة و آن را هم نه از طريق نقد اين مجموعكند يماسپارتي محدود 

عيدي كه اين هر دو اصل را ستايش كرده گونه آمريت و انتقاد از يك تب شاعر، فردي فاقد هر
، بلكه تفسيري از كند ينم قوانين كرت يا اسپارت را نقد ةبنابراين، فيلسوف هنوز مجموع. بود

او به يك . دهد يمصحبتش ارائه شده بود، مورد انتقاد قرار  دو همةليوس بهاين قوانين را كه 
تا  ـ شرايطي كه دارد يميط خاص مجاز قانون اسپارتي و كرتي، كه چنان انتقادي را در شرا

وگوي ايشان تحقق يافته است ـ توسل نجسته و به نقد صريح اين مجموعه  در گفتيحدود
 بگويند كه قوانين كرت كصداي و كدليبراساس قانون، همه بايد . زند ينمقوانين محترم دست 

 چيزي جز اين بگويد؛ اما  اجازه نداردكس چيهاند؛ بدين معنا كه خدادادند و يا اسپارت خوب
 در مقابل قاضي ، استياله، شود يميك شهروند سالخورده مجاز است قانوني را كه ادعا 

 ديگر براي نجاياتا . شرطي كه جواني حضور نداشته باشد، به نقد بكشد همسن خويش، به
د، بلكه خواننده روشن شده است كه آتني به كرت نيامده است تا بهترين قوانين را مطالعه كن

 نهادها و قوانين قتاًيحقآمده است تا در كرت قوانين و نهادهاي جديدي را معمول كند كه 
 ارتباط احتمالي ميان برخي نهادهاي ةاو انتقاد صريح خود را با اظهار نظري دربار. خوبي باشند
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در دفاع مرد اسپارتي، . كند يمبازي در اين دو شهر آغاز  كرتي و اسپارتي و رايج بودن همجنس
ها را حالت تهاجمي آتني ، بلكه باپردازد ينمبازي  از وطن خويش، در واقع به دفاع از همجنس

آورد تا رواج دست مي بدين ترتيب، آتني بهترين بهانه را به. كند يمگساري تقبيح دليل مي به
 اين دفاع او نقش با. شود كه از اين نهاد دفاع كنداو ناگزير مي. نهاد آتني ضيافت را توصيه كند

، بلكه كند ينمست، بازي ا هم دوست انساندليل فيلسوف بودن  كننده را كه به فيلسوف متمدن
 براي كامالًكند كه او به وجهي عمل مي. شود يم ظاهر پرست وطندر نقش يك 

 مي  نشان دهد كه كوشد يماو .  قابل قبولكامالً قابل فهم است و از نظر آنها شيها صحبت هم
 براي آموختن ،دگير، انجام شود يم اداره يخوب بهگساري و حتي مستي اگر در ضيافتي كه 

 شراب قسمت اصلي دو فصل كتاب  ةوگو درباراين گفت. روي و اعتدال مفيد استميانه
 رسانده اش يمنطق ة شراب به نتيجةوگو دربارتنها پس از اينكه گفت. دهد يم را تشكيل قوانين

 كه آغاز نظر سياسي حقيقي يسؤالآورد؛ به  آغاز حيات سياسي رو ميةمسئله ، آتني بشود يم
  . سياسية شراب درآمدي است بر فلسفةوگو درباررسد كه گفتنظر مي به. اوست

ه كه بيشتر معطوف به ناقص زمين آتني بعد از بحثي مفصل در اين ةبه هر صورت بيگان
ها و همچنين،  از باالترين لذتشهروندانشانبودن قوانين اسپارت و كرت و عدم برخورداري 

تعيين غايتي ـ تعليم و تربيت و فضيلت ـ كه زندگي سياسي بايد تعقيب كند، به آغاز زندگي 
ها را كشف  علت تغيير نظامژهيو به تا علت تغيير سياسي و گردد يمسياسي يا ابتداي مدينه بر 

هاي  معدودي بر قلهةه است و تنها عدآغازهاي زيادي براي زندگي سياسي وجود داشت. كند
 هموار هايكردند به دشتت أهاي بسياري گذشت تا جرنسل. كوه يا نقاط امن زنده ماندند

شرايطي كه . هاي هنري هم از ياد رفتها آخرين خاطره و در خالل اين نسلپايين بيايند
ها فاقد د، اين بود كه انسانساز ايجاد مدينه و نظام، هنرها و قوانين، رذيلت و فضيلت شزمينه
اگر .  كه فقدان تمدن، علت تمام تغييرات سياسي استرسد يمنظر  به.  اين چيزها بودندةهم

 مراحل ة، براي همناچار به تغيير نبود و اين آغاز ناكامل، هانسان آغاز كاملي داشت، نيازي ب
نكته را از طريق پيگيري تغييراتي بيگانه اين . گذارد يم ريتأث هم پيشرفته باشد، اندازهتمدن هر 

نخستين ـ كه بشر داراي ة او از دور. كند يمكه زندگي بشر پشت سر گذاشته است، اثبات 
 و در عين حال وحشي شياند سادهدليل اينكه فرزانه بود، بلكه چون معصوم و  فضيلت نه به
 اش مسينااي همسايهه اسپارت و مدينهةهاي اولي تا نابودي زيستگاه وكند يمبود ـ شروع 

(Messene) و آرگوس 
(Argos) جستار خود را در شمارش عناوين يا ةاو نتيج. دهد يم ادامه 

ن اين عناوين يا ادعاها با خودشان است كه تغيير بيتعارض . كند يممدعيان حكومت خالصه 
  كومت براساس فرزانگي، در عين اينكه كه حشود يممعلوم . دهد يمها را توضيح نظام

 حاكميت عنوان بهها ميان ديگر عنوان در. ترين است، تنها يكي از هفت عنوان استشايسته 
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اند بر كساني ها، اقويا بر ضعفا، و ادعاي كساني كه از جانب اكثريت انتخاب شدهارباب بر برده
ي از افرزانگي عنواني كافي نيست؛ يك نظام ماندني بر آميزه. ميخور يبرماند، كه انتخاب نشده

اي از فرزانگي با شايد آميزه.  استها مبتني برتريمبتني بر ديگرادعاي فرزانگي و ادعاي 
 آتني، ةبيگان.  جانشين براي عنوان برآمده از فرزانگي استعمال شودعنوان بهعناوين ديگر بتواند 

 الئايي، مطلب را بر اين اساس كه زور جسمي را عنصر ضروري براي ةخالف بيگان بر
از نظر وي، نظام ماندني بايد . كند ينم، مجرد و خالصه دانست يمومت انسان بر انسان حك

  .نظامي مختلط باشد
 پرسشنظام اسپارت نظام مختلط است، اما آيا اختالط آن عاقالنه است؟ براي پاسخ به اين 

از پادشاهي اند آنها عبارت.  مجزا مورد بحث قرار دادطور بهابتدا بايد عناصر اختالط درست را 
 ةپادشاهي نمون. كه ايران مثال بارز آن است و دموكراسي كه آتن بهترين مثال آن است

اختالط درست يعني .  آزادي استانگرينماحكومت مرد فرزانه يا سرور است و دموكراسي 
اختالط فرزانگي با آزادي، فرزانگي با رضايت مردم، و حكومت قوانين خردمندانه كه توسط 

 با حكومت عوام شود يم فرزانه طرح شده و به دست بهترين اعضاي مدينه اجرا قانونگذار
  .مردم

 كلي بهترين نظام و حكومت ممكن ة از آنكه غايت و خصيصپس به بعد، يعني نجايااز 
وجودآمده و چگونگي قانونگذاري  ، اساس و محور بحث بر حول ثبات نظم بهشود يمآشكار 

 هابعد ، شده استسيتأسد كرد كه نظم جديدي كه با مرد فرزانه دقت بسيار باي. رديگ يمقرار 
 ممكن بايد از هر تغييري جلوگيري كرد، زيرا حد تا ؛توسط مرداني با فرزانگي كمتر تغيير نكند

 اطياحت باقوانين را بايد . هر تغييري در نظم خردمندانه تغييري در جهت بدتر شدن خواهد بود
قانونگذاران بعدي . مه به ضرورت آن صحه بگذارند، تغيير دادكامل و تنها در مواردي كه ه

 كمال يسو به همان هدفي قدم بردارند كه قانونگذار اوليه برداشته است؛ يعني، يسو بهبايد 
ها بايد براي جلوگيري از تغيير قوانين، ارتباطات شهروندان با خارجي. روحي اعضاي شهر

اما . نبايد براي اهداف خصوصي به خارج سفر كندهيچ شهروندي .  تحت نظارت باشدكامالً
 و آرزو دارند كه طرز شتهشهرونداني كه از اعتبار وااليي برخوردارند و از پنجاه سال بيشتر دا

 بهبود ة از آنها دربارتوانند يمها، كه  ديگر مدينهةزندگي ديگران را ببينند و با افراد برجست
اينها و تدابير مشابه  در عين حال، تمام. رفتن تشويق شوندقوانين چيزي ياد بگيرند، بايد براي 

چنان بنيادي تنها . كند؛ بنيان استوار هنوز وجود نداردبراي نجات قوانين و نظام كفايت نمي
ترين شهروندان كهنسال و منتخبي از  كه از برجستهشود يمتوسط شوراي شبانه گذارده 

اين شورا براي مدينه همان نقشي را ايفا . تتر تشكيل شده اس و مسنساله يسشهروندان 
 خود را انجام دهد، اعضاي آن ةبراي اينكه شورا كارويژه و وظيف.  كه ذهن براي فردكند يم
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اي را دارا باشند كه تمام اعمال ترين معرفت نسبت به هدف يگانهبايد باالتر از همه چيز كامل
. اين هدف، فضيلت است. دهند يمخود قرار  آن را غايت ميرمستقيغ يا ميمستقطور  بهسياسي 

 دو كم دستهاي متعددي وجود دارد و منظور از فضيلت يكي است؛ در عين حال، فضيلت
توان براي  پس چگونه مي. اي با هم تفاوت دارند ريشهطور بهفضيلت ـ فرزانگي و شجاعت ـ 

 ة ويژةتواند وظيف نمي پاسخ دهد، پرسشمدينه يك هدف قائل بود؟ اگر شورا نتواند به اين 
 دانند يمتر، شورا بايد شامل مرداني باشد كه تر و دقيقعبارت كلي به. خود را به انجام رساند

 آنها را يگانگي بخشيده، كه آنچههاي گوناگون و اند يا كساني كه مثال فضيلتفضايل كدام
ي كه براي انسان ممكن آنها تا جاي. شناسند يمواحدي خواند، » فضيلت«مجموع آنها را بتوان 

احترام استوار براي خدايان تنها از معرفت به روح . است بايد به حقيقت خدايان پي برده باشند
و هاي محبوب تنها مرداني كه اين معرفت را با فضيلت. زديخ يبرمو حركت ستارگان 

راي شبانه  اگر شو؛توانند فرمانرواي مناسبي براي مدينه باشند مي، تركيب كنندپسند عوام
؛ اشتراوس، 1375افالطون، : ك.براي تكميل بحث ر(تشكيل شد، بايد حكومت مدينه به آنها واگذار شود 

  .)240ـ 257 ژهيو به 1373
 روشن به ترسيم يا گونه به قوانين  ةكلي، چنانكه مشاهده شد، افالطون در رسال طور به

 كرت ـ نجايااهيت قوانين ـ در او در ابتدا به بررسي م. پردازد يم سياسي ةماهيت فلسف
 با استناد به قوانين مناطق ديگر كوشد يم از شناخت نقص و عدم كفايت آنها پسپردازد و  مي

در راستاي همين بحث و بعد از تعيين قانون و . شمايي كلي از يك قانون درست ارائه كند
كن را براي اجراي اين  تا بهترين نظام ممكند يمغايتي كه جامعه بايد دنبال كند، او تالش 

 كه در ذيل اين يسؤالبالفاصله .  افالطون به نظامي مختلط نظر داردنجايادر . دكنقانون ترسيم 
 اين است كه چه كسي يا كساني بايد در اين بهترين نظام ممكن شود يمموضوع مطرح 
ست،  سياسي بوده اةهاي مهم فلسفاين پرسش كه خود همواره يكي از پرسش. حكومت كنند

، كه جمهورخالف   برنجاياافالطون در . دهد يم را تشكيل قوانينبخش پاياني و نهايي كتاب 
ند و ا به فيلسوف ـ شاه يا انسان كامل نظر داشت، به جمعي از مرداني كه واجد صفات عالي

به نظر او، در صورت . دهد يماند، توجه نشان مجمعي به نام شوراي شبانه را تشكيل داده
اين بدان معناست كه در . نين شورايي بايد زمام امور شهر را به دست آنان سپردوجود چ

 سياسي بايد مبتني بر ة زمامداري در جامعة سياسي، قانونگذاري و شيوةچارچوب فلسف
  .عقالنيت و خرد جمعي باشد

   
  ة ماهيت معرفتمسئل. 2

 يتأمل عنوان بهتوان  را مي سياسي ةفلسف «:ديگو يمبدين ترتيب، چنانكه يكي از دانشمندان 
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فلسفي بر چگونگي بهترين نظم و ترتيب زندگي جمعي ـ نهادهاي سياسي و اعمال اجتماعي 
براي مثال، فيلسوفان سياسي . دكرنظير نظام اقتصادي و الگوي زندگي خانوادگي تعريف 

نشان  ؛دكن اصول اساسي و بنياديني هستند كه شكل خاصي از دولت را توجيه سيتأسجوياي 
 معيني دارند، يا به ما بگويد كه چگونه منابع مادي جامعه بايد ريناپذ ييجدادهد كه افراد حقوق 

 و تفسير عقايدي ليوتحل هيتجز شامل معموالًاين موضوع . در ميان اعضايشان مشترك باشد
ادهاي  انتقادي براي نهيا گونه بهنظير آزادي، عدالت، اقتدار و دموكراسي و سپس كاربست آنها 

  .)Manent,2000 ؛ همچنين Miller,1999 (»باشد يمسياسي و اجتماعي 
و منعكس دهد  سياسي را بازتاب ةتواند تمام محتوا و سرشت فلسف اين تعريف هنوز نمي

ترين توضيحات ، هر توضيحي حتي سادهسازد يم خاطرنشانطوركه لئو اشتراوس د و همانكن
      عنوان بهفلسفه . معنا و مفهوم خود فلسفه است سياسي نيازمند توضيح ة فلسفةدربار
پس، . وجوي حكمت، جستاري است براي معرفت جهانشمول، يعني معرفت به كلجست

گريزد، اما ما اجزا كل از چنگ ما مي. كل مجموع اجزاست. فلسفه در پي معرفت به كل است
 ،معرفتي كه ما از آن برخورداريم.  ما نسبت به اجزا معرفت جزيي داريم؛ميشناس يمرا 

در يك قطب، معرفت به همگونگي را . مييآ ينم كه هرگز بر آن فائق دارداي ي دوگانهخصيصه
 يطور اشتقاق بههاي رياضيات و  همچنين در ديگر شاخه. بيش از هر جايي در هندسه؛ميابي يم

 به اهداف ناهمگون ژهيو بهدر قطب مخالف معرفت به ناهمگوني . دهاي مولدر هنرها و صنعت
معرفت به اهداف . ترين شكل اين نوع معرفت هنر دولتمردي و معلمي است عالي. مينيب يمرا 

 يا كليت كند يمزندگي بشري معرفت به همان چيزي است كه زندگي انساني را كامل 
معرفت به اهداف بشر معرفت به روح بشر  ةالزم.  و اين همان معرفت به كل استبخشد يم

 بنابراين بيش از هر جزء ديگري ،است و روح بشر تنها جزيي از كل است كه به كل ميل دارد
 رسد يمنظر  به. ترين معناي آن معرفت به كل نيستاما هنر سياسي در عالي. به كل وابسته است

با معرفت به همگونگي درآميزد و اين كه معرفت به كل بايد معرفت سياسي را در باالترين معنا 
 مورد اختالف را از مسائلشود كه بنابراين، هميشه وسوسه مي. آميزش در اختيار ما نيست

ها، از طريق مطلق كردن معرفت به همگونگي يا معرفت به طريق تحميل وحدت بر پديده
 اقتدار ةجاذب: شود يم مخالف جذب و اغفال ة دو جاذبةليوس به پيوستهانسان . اهداف حل كند

 حيرت خاضعانه كه از تفكر در ة و جاذبشود يمكه از رياضيات و امور وابسته به آن توليد 
 امتناع آرام، اما استوار از تسليم به ة فلسفةخصيص. رديگ يمهايش سرچشمه  روح بشر و تجربه

؛ هالينگ، 46ـ47: 1373اشتراوس، (ترين شكل آميزش اعتدال و جسارت است هر دو جاذبه و عالي
  .)53ـ 59: 1385
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وجو ضرورت پيدا  جستاصالً در اختيار بود، اكنون همبه نظر اشتراوس، اگر چنان معرفتي 
 ؛با وجود اين، فقدان معرفت به كل به اين معنا نيست كه انسان از كل تصوري ندارد. كردنمي

 سياسي ةين، فلسفبنابرا. شود يم بعد از ظن و گمان نسبت به كل حاصل ضرورتاًفلسفه 
 فلسفه چنانچه .)3همان، ( گمان نسبت به كل يجا بهكوششي است براي نشاندن معرفت به كل 

ي كوشش ا سياسي به معنةفلسف. اي از آن است سياسي شاخهةگونه فهميده شود، فلسفاين
ين هايي در ا  آرا و گمانيجا به اصول سياسي ةدن علم يا معرفت اصيل درباركربراي جايگزين 

  :اين اصول شامل دو دسته از موضوعات است. ه استزمين
هاي سياسي؛ يعني ماهيت قوانين، نهادها، قدرت، آمريت، وظايف و  ماهيت مقوله.1

 عامالن فعال يا عنوان بهها، آمال و آرزوها و آدميان ها، برنامهحقوق، شرايط، رفتارها، تصميم
  ؛هاي رفتار سياسيموضوع

  .ترين نظم سياسينه بهترين و عادال.2
 يا رد، انتخاب يا طرد، و ستايش يا مذمت واقع دييتأ موضوع تشانيماهدليل  امور سياسي به

 خنثي نيستند، بلكه از آدمي اطاعت، وفاداري، تصميم يا عتشانيطبدليل  امور سياسي به. شوندمي
ي بر اينكه آنها اگر انسان دعوت صريح يا ضمني امور سياسي را ـ مبن. كنند يمقضاوت طلب 

 ـ جدي تلقي دهد يم مورد قضاوت قرار يعدالت يبرا در چارچوب خوبي و بدي يا عدالت و 
تواند آنها را  نكند، يعني اگر انسان آنها را با معياري از خوبي و بدي محك نزند، نمي

ي براي قضاوت صحيح بايد معيارها.  امور سياسي درك كندةمنزل بهكه هستند، يعني طور همان
 سياسي بخواهد حق مطلب را نسبت به موضوع خود ادا كند، بايد ةاگر فلسف. حقيقي را دانست

 سياسي صادقانه ةفلسف. براي دست يافتن به معرفت اصيل نسبت به اين معيارها بكوشد
در پرتو همين .  تا ماهيت امور سياسي و نظم سياسي خوب و درست، هر دو، را بداندكوشد يم

ي براي فهم ماهيت حكم و آمريت، هاي مفاهيم و نظرةاسي، به تنظيم و عرضاشتغال خاطر سي
اطاعت و تبعيت، ماهيت، ضرورت، و غايت جامعه و دولت، علت و چگونگي تشكل انسان در 

 سازمان دادن به زندگي انسان در جامعه و ةاجتماعات، شرايط بهزيستي انسان يا بهترين شيو
 پردازد يم عدالت، آزادي و برابري ژهيو بهندگي سياسي هاي اساسي ز غايات و ارزشمĤالً

  .)4ـ5: 1374بشيريه، (
 حيات ة سياسي در اين حقيقت نهفته بود كه خصيصةبنابراين، ريشه و خاستگاه فلسف

 شهروندان خوب، نه ة كه ويژگي اساسي و بنيادي روحي راسياسي توسط مباحثات سياسي
 نظمي كه بيشترين تناسب را با ضروريات تعادل ةاي كند و آن را در سوفصل حل ،متعصب بود

رو، فيلسوف سياسي براي انجام اين كارويژه مجبور بود از همين. آدمي دارد، انجام دهد
آنها بيشتر .  علمي يا فلسفي نداشتندة مشخص جنبطور به را مطرح كند كه يمسائل و ها سؤال
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 مطرح دولتمردانها و ميان  باشگاه كه در اجتماعات، شوراها،هايي بودند و پرسشمسائل
شدند  طرح مييا گونه بهها ها اين است كه آن و پرسشمسائل اين در مورد مهم ةنكت. شد يم

 روزمره، قابل درك و ةگونه تجربه و استفاد  از هرنظر صرفكه براي تمام افراد بالغ و عاقل 
ترين ويژگي و وجه ياسي ـ مهم سياسي با حيات سةاين امر ـ ارتباط مستقيم فلسف. فهم بود

اي بارور تعلق دارد كه تمام  و به زمانهدهد يمهاي فكري ديگر توضيح تمايز آن را با سنت
در .  سياسي پا نگرفته بودفلسفة در يهاي سياسي متزلزل شده بود، اما هنوز سنت استوارسنت
 سياسي فلسفةك سنت گري ي فيلسوف در امور سياسي به ميانجية بعد از آن، مطالعدوران
، كرد يم يا انكار داشت يم از اينكه شخص فيلسوف آن را عزيز نظر صرف و گرفت يمانجام 

توان دريافت كه فيلسوفان   مينجايااز . شداي بين فيلسوف و امور سياسي حائل ميمانند پرده
 وضوح به را رديموانگريستند، اما كالسيك امور سياسي را از منظر شهروند يا دولتمرد آگاه مي

 اصالً ديده يا وضوح به توانستند ينم ريضم روشنكردند كه شهروندان يا دولتمردان مشاهده مي
اما اين دليلي جز اين نداشت كه آنها در همان جهت ديد شهروند يا سياستمدار آگاه . ببينند

 و در كردند ينم آنها مانند ناظران خارجي، زندگي سياسي را از دور نظاره. دنديد يمدورتر را 
كار   اصطالحي را بهندرت به ؛گفتندآثارشان به زبان شهروندان و سياستمداران سخن مي

 سياسيِ آنها فراگير ةبه همين دليل، فلسف.  كه براي مردم كوچه و خيابان نامفهوم باشدبردند يم
حقوقي هاي نحوي يكسان، هم به جنبه به.  سياسي است و هم مهارت سياسيةاست؛ هم نظري

 و به يك اندازه از رود يمهاي حقوقي و نهادي فراتر  و هم از جنبهپردازد يمو نهادي 
 آزاد طلبان فرصت و فرومايگي پردازان اليخ اهل فن، بوالهوسي يمغز خشك وكيالن، ينظر تنگ

 .)27ـ29: اشتراوس، همان(است 

  
  ة ماهيت جامعة سياسيمسئل. 3

تقيم آن با حيات سياسي است، زيرا موضوع اصلي آن  سياسي ارتباط مسةويژگي خاص فلسف
 تمامي فرض شيپ كه آنجااز . است سياسي ةهاي سياسي واقعي و موجود در جامعدرگيري

 نيست كه چرا سؤال اين نگران دل نخست ة سياسي است، در وهلةمباحثات سياسي جامع
 ةكنند تيهدا سؤالليل، به همين د.  سياسي وجود دارد يا چرا بايد وجود داشته باشدةجامع
 مطلوبيت يا ة دربارسؤالبه همين نحو، .  سياسي نيستة سياسي از ماهيت و غايت جامعةفلسف

عبارت  به. ي ارتكاب خيانت استا به معنعتاًيطب سياسي ةضرورت حيات و استقالل جامع
 ةفلسفبدين ترتيب، .  نيستزيانگ بحث اساساً هدف نهايي سياست خارجي ة دربارسؤالديگر، 

 ة، بلكه فلسفشود ينم سياسي هدايت ة روابط خارجي جامعة دربارييها سؤالسياسي توسط 
 موضوع اصوالً، زيرا ساختار داخلي پردازد يم سياسي ةسياسي در ابتدا به ساختار داخلي جامع
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: ك.براي مثال، ر (هاي داخلي است كه پيامد آن خطر جنگباشد يمآن دسته از مجادالت سياسي 
  .)1300طو، سياست، قطعة ارس

كنند،  سياسي براي كسب قدرت مبارزه ميةهايي كه در جامعتعارضات واقعي ميان گروه
 كه كدام گروه بايد حكومت كند، يا چه مصالحه و توافقي بايد شود يم سؤالموجب بروز اين 

م اجتماعي عبارت ديگر، كدام نظم سياسي بايد بهترين نظ به.  اين تعارضات قرار گيردحل راه
اند هايي هستند كه از افراد همسان تشكيل شده جناحصرفاًهاي مخالف يا گروه. تلقي شود

هاي يك از گروه يا هر) هاي مخالفمثل احزاب طرفدار اشراف يا حزب طرفداران دودمان(
هاي  سياسي متوجه ريشهةتنها در مورد اخير مبارز.  خاص استة يك نمونةمخالف نمايند

 تعارضات ة سياسي دامنة و تنها در اين هنگام از خالل زندگي روزمرشود يماسي حيات سي
 سؤالبدين ترتيب، اين . سازد يم قشرهاي جامعه آشكار ةهاي مخالف را بر همسياسي گروه
ترين مباحثات  داشته باشند، موضوع اساسيكننده نييتعاي از مردمان بايد نقش كه چه نمونه
   .)ي تغييراتبا اندك، 84 ـ85: اشتراوس، همان( رديگ يمسياسي قرار 

 يا مسئله سياسي بايد به سه ة كه در سپهر فلسفرسد يمنظر  به هر رو، در شماي كلي به
  : سياسي توجه داشتة جامعدر موردپرسش مهم و بنيادي 

  ؛ماهيت طبع يا طبيعت و نهاد انسان) الف
  ؛ماهيت دولت) ب
  . بهترين شكل حكومت) ج

 فلسفة برداشتي از هر نوع طبع انسان در ةمسئل نخست، واقعيت آن است كه ةئلمس در مورد
ها و استدالالت فيلسوفان سياسي بر تمام تحليل. كند يم و مهمي ايفا كننده نييتعسياسي نقش 

طبيعت يا ماهيت اصلي انسان از .  سياسي استوار استةنگاه و ديد خاصي از سرشت جامع
.  و زندگي در دولت ـ شهر كيفيت و ويژگي انسان استشود يم طريق فعاليت سياسي آشكار

 مراحل پيدايش نبات، حيوان و ةارسطو خانواده، شهر و دولت را از نظر مراتب تكامل قرين
 و مقصود او از طبيعت هر چيز شمرد يم مدني طبعاًدانست و انسان را انسان در طبيعت مي

زندگي سياسي . شودعت انسان در دولت ظاهر ميغايت و كمال آن چيز بود؛ پس غايت يا طبي
اي است  مثال، نه غايت زندگي بلكه وسيلهرايبنفسه غايت زندگي انسان است، اما تجارت، في

و آزادي از » بهزيستي «ة سياست الزمكه يدرحال، دگير يمو به اقتضاي ضرورت انجام 
جامعه عملي است كه فعاليت و مشاركت سياسي در امر عمومي . مقتضيات ضرورت است
يابد، اما برده طبيعتش تحقق ؛ شهروند آزاد طبيعتش تحقق ميكند يمطبيعت انسان را متحقق 

 برده نيست، بلكه موجودي مدني طبعاًبا اين حال، انسان ـ منظور انسان آزاد است ـ . ابدي ينم
  .)12 و 8ارسطو، همان، قطعات : ك.ر( بالطبع و آزاد است 
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، نيز وضعيت به همين گونه است و بايد توجه داشت )ماهيت دولت(دوم  ةمسئل در مورد 
هر تفسيري از ماهيت دولت . دهد يم سياسي را تشكيل فلسفةكه آن محور و ستون اصلي 

 غايات حكومت، بهترين شكل دولت، ضرورت اطاعت، آزادي، ة خود تفسيري دربارتبع به
 ة سياسي دو دسته نظريه دربارفلسفةكلي، در  طور به. آورد يمدنبال   بهجز آنحقوق مدني و 

  .مكانيكية  ارگانيكي و نظريةنظري:  دولت عرضه شده استمنشأماهيت و 
در راستاي بحث حاضر بايد توجه داشت كه به يك معنا ريشه و خاستگاه تمام نظريات 

 عمده به اين هاي پاسخة يونانيان همرسد يمنظر  به. گردد يبازم يونان فلسفةمربوط به دولت به 
ميان اين   مثال، دررايب. ، پيدا كرده بودندكنند يمها از دولت اطاعت پرسش را كه چرا انسان

 ةليوس به و خود كنند يمطبقات شكل دولت را تعيين : توان نظر ماركس را يافتها ميپاسخ
ك هر شهري، هر قدر هم كوچ«: ديگو يمافالطون . شوندساخت منافع اقتصادي تعيين مي

ارسطو . »، يكي شهر تهيدستان و ديگري توانگرانشود يمواقع ميان دو شهر تقسيم  باشد، در
همچنين، . كندنيز بر آن است كه ساخت اقتصادي دولت، ماهيت و طبيعت آن را تعيين مي

ضامن حقوق « آسايش خويش كه نيتأم انسان براي ة ابزار و محصول ارادعنوان به دولت ةنظري
شود؛ اين همان نظري است كه از در آن فلسفه يافت مي» مقابل يكديگر استها در انسان

 فلسفةهمچنين، در . كند و ارسطو به آن حمله ميشود يمجانب ليكوفرون سوفسطايي ابراز 
 از اين جمهورگالوكن در كتاب .  حاصل قرارداد نيز وجود داردعنوان به دولت نظريةيونان 

 نسبت به يعدالت يبقراردادي براي خودداري از «ها ه انسان كديگو يمسخن »  عموميةعقيد«
 نهاد عنوان به دولت ةنظري. همين نظر را اپيكوريان نيز باور داشتند. »كنند يميكديگر وضع 

عدالت تنها مظهر نفع «: ديگو يم جمهورتراسيماخوس در : شودمبتني بر زور هم يافت مي
 بيشترين حد نيتأم كه هدف وجود دولت زمينهاين در عقايد اپيكوريان در . »توانگران است

  .)Wayper,pp.9-10 ( اصالت فايده نهفته استة انديشةممكن خير خصوصي يا لذت است، ريش
رسد نظر مي  دولت در يونان باستان بهةرغم وجود نظريات مختلف درباركلي و به طور اما به

براساس . عهده داشت  را بهاي و عمده ارگانيكي بود كه نقش اصلي ةكه در اين عصر اين نظري
اين نظريه دولت همچون نبات و حيوان ارگانيسمي طبيعي و واجد سه خصلت عمومي 

هاي عالي، يعني ارتباط داخلي ميان اجزا، توسعه و رشد از درون و دروني بودن هدف ارگانيسم
دولت . رند دوم برخورداةمنافع اجزا در مقابل مصلحت كل از اهميت درج. و غايت است

 هدف خاصي آن را ايجاد كرده باشد، بلكه مانند خانواده و نيتأمابزاري نيست كه انسان براي 
 مدني ارگانيسمي است كه خود تحول و تكامل يافته است و خود حاوي غايتي واالتر از ةجامع

يگر  انسان، جامعه و دولت از يكدةبنابراين، در اين ديدگاه تجزي. غايات جزيي و فردي است
 تضمين ةترين وسيل؛ قدرت دولت دشمن آزادي فردي نيست، بلكه مهمشود يمنادرست تلقي 
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؛ عضو كرد يم عضو با بدن مانند ة فرد با دولت را به رابطة مثال، ارسطو رابطرايب. آن است
ارسطو بر آن بود كه . ابدي يم ناقص است و در كل به كمال و طبيعت خود دست ييتنها به

شمار   تكامل خانواده و جامعه بهة فرد وجود دارد و به اين معنا طبيعي است و ادامدولت قبل از
 خود بسازند؛ ضرورت وجود دولت در ة آن را به اراده و سليقتوانند ينمها  و انسانرود يم

اين، در ميان فيلسوفان قديم افالطون   با وجود.)8ارسطو، همان، قطعة ( بهزيستي آدمي است نيتأم
  .است اين نوع نظريه ةين چهرترشاخص

واقع،  در. سازد يم سياسي رهنمون ة اساسي در فلسفةمسئلهمين بحث ما را به سومين 
، بالفاصله بحث از شكل حكومت ديآ يمگاه سخن از ماهيت دولت به ميان   طبيعي هرطور به

كومت  بهترين شكل حة دربارتأملاز همين رو، . شود يميا بهترين شكل حكومت نيز مطرح 
هر يك از فيلسوفان سياسي براساس تفسير .  سياسي استفلسفة ريناپذ ييجدابخش الينفك و 

 سازماندهي به زندگي ة بهترين شيوةخاص خود از واالترين غايت و خير سياسي، دربار
عبارت ديگر، هر يك از فيلسوفان سياسي براساس تعبير  به. اندسياسي و اجتماعي سخن گفته

 در پي يافتن معياري براي جز آنعدالت، آزادي، امنيت، شادي، مصلحت عامه و  مانندغاياتي 
 مثال و در راستاي بحث حاضر، افالطون رايب. اند مطلوبيت اشكال حكومت بودهيريگ اندازه

 خير و مصلحت عامه را معياري براي تعيين نيتأمميزان معرفت به حقايق و ارسطو ميزان 
  .)5 و 3، فصول 1349ساباين، ( ستنددان يمشكل بهتري از حكومت 

  
  نتيجه

روي اين نوشتار، يعني ضرورت وجود يك دولت عقالني براي نيل به    پيشةمسئلدر پاسخ به 
 شود كه ديتأك سياسي بر اين نكته فلسفة در تأمل، تالش شد با يقيو حقاي پايدار توسعه
مدون فكري معطوف به  يك سنت فكري منسجم و سيتأسترين راه تحقق اين امر مناسب

 شدن يا آسمان ريسمان نما خواب، كشبهياين سنت چيزي نيست كه بتوان . عقالنيت است
دست آورد، بلكه بايد  كردن مقوالت فكري ـ موضوعي كه در ايران امري بسيار رايج است ـ به

يكي ترديد،  بي. هاي اصيل بشري به اين مهم دست يافتكوشيد با بازگشت به معارف و تجربه
 كه درخت تناور آن با خون شهيدان زيادي آبياري است سياسي ةها فلسفترين اين تالشاز مهم

كوشد معرفت به اي از فلسفه است كه مي سياسي شاخهفلسفةچنانكه اشاره شد، . شده است
 اشاره شد كه ريشه و زمينهدر همين . ي آنها بنشاند گمان دربارهيجا بهماهيت امور سياسي را 

 از طريق حيات سياسي ة سياسي در اين حقيقت نهفته است كه خصيصةستگاه فلسفخا
، مشخص كنند يم سياسي بر سر قدرت مبارزه ةهايي كه در جامعمباحثات و ستيز ميان گروه

 سياسي اين است كه اين مباحثات سياسي را كه ويژگي اساسي فلسفةواقع، هدف  در. شودمي
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 كند و آن را در وفصل حل، دهد يم، و نه متعصب را تشكيل شهروندان خوبة و بنيادي روحي
بر همين اساس، .  نظمي كه بيشترين تناسب را با ضروريات تعادل آدمي دارد، انجام دهدةساي

 و ها سؤال خود ةچنانكه اشاره شد، فيلسوف سياسي مجبور است براي انجام كارويژ
 ها سؤالآنها بيشتر . يا فلسفي ندارند علمي ة مشخص جنبطور بههايي را مطرح كند كه  پرسش

. شودها و ميان دولتمردان مطرح ميهايي هستند كه در اجتماعات، شوراها، باشگاهو پرسش
 از نظر صرف آن است كه براي تمام افراد بالغ و عاقل ها سؤالترين مشخصه و ويژگي اين مهم
ترين اين نانكه اشاره شد، مهمچ.  روزمره، قابل درك و فهم باشدةگونه تجربه و استفاد هر

. ماهيت طبع يا طبيعت انسان، ماهيت دولت و بهترين شكل دولت: اند از عبارتسؤاالت
يكي مباحث توصيفي و ديگري : شود يم سياسي از دو بخش عمده تشكيل فلسفةبنابراين، 

چه حكم حاكم بر : شود از اين قبيل مطرح مييمسائلدر مباحث توصيفي . مباحث تجويزي
؛ در مباحث جز آناساس است؟ چرا بايد از حكومت اطاعت كرد؟ ماهيت دولت چيست؟ و 

غايت : شود يم طرح گونه نيا از يمسائل سياسي است، فلسفةترين بخش تجويزي كه ناب
شود؟ آيا عدالت در برابري يا نابرابري است؟  مينيتأماصلي زندگي سياسي چيست و چگونه 

، پاسخ به نيقي به قطع .)32: بشيريه، همان( جز آنست يا عمومي؟ و آيا آزادي خيري خصوصي ا
 دولت عقالني در ايران است و چگونگي پاسخ سيتأس پيشاروي ةمسئلترين ها مهماين پرسش
كه   تا زمانيرسد يمنظر  به. اي را تعيين كندتواند جهت هر گونه پيشرفت و توسعهبه آنها مي

 تأمالتسازي ساختار دولت، در كانون توجه مطالعات و  ني، يعني ضرورت عقالمسئلهاين 
هاي غير ـ و حتي ضد ـ عقلي مربوط به توسعه قرار نگيرد، بايد همچنان شاهد بازتوليد سنت
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