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بررسی معرفتشناختی امر سیاسی و اخالق
جالل حاجیزاده

1

چکیده
امر سیاسی 2بهمثابة موضوع اندیشة سیاسی ،دانشواژهای چالشی و مفهومی بحثانگیز است ،به نحوی که از آن با عنوان مشکله 3میتوان
یاد کرد .از یک منظر ،الزمة شناخت و درک اندیشة سیاسی شناخت امر سیاسی و طبیعت آن است .به این جهت ،میتوان نشان داد بر مبنای
الگوهای نظری و چهارچوبهای تئوریک ،میشود اندیشة سیاسی را تا حدودی بررسی و قلمرو آن را ترسیم کرد ،ولی شناخت امر سیاسی
و ماهیت ،استلزامات و جایگاه آن امری دشوار ،مبهم و قابلمناقشه است .توجه به این مسئله از دو جهت ضروری است :نخست اینکه در
اندیشة سیاسی مدرن بسیاری از مفاهیم مرتبط با سیاست و غایت آن با دگرگونی و بعضاً انحطاط مواجه شده است ،و مسئلة دوم ناظر بر
گسست اخالق در معنای یونانی و کالسیک آن با امر سیاسی در دورة مدرن است .در این مقاله ،ضمن بررسی موضوع امر سیاسی ،تالش
شده است تا از یک سو این گسست و تغییر معنایی نشان داده شود و از سوی دیگر ،خاستگاه فلسفی امر سیاسی کالسیک با خاستگاه
علمی سیاست در دورة مدرن به بحث گذاشته شود .تغییر معنایی و جدایی اخالق از سیاست از دورة کالسیک به دورة مدرن ،و نیز از
فلسفة سیاسی به علم سیاست مدرن موجب بحران است .یکی از نتایج این مقاله این است که در اندیشة سیاسی معاصر ،برای عبور از
بحران اخالق و سیاست مدرن اندیشههای فلسفی ارسطو مورد توجه قرار گرفته است و برخی از متفکران سیاسی بر اهمیت بازگشت به
ارسطو و بازاندیشة آرا و اندیشههای او تأکید کردهاند.
واژگان کلیدی :امر سیاسی ،امر اخالقی ،فلسفة سیاسی ،علم سیاست.

مسئلة امر سیاسی
با وجود اختالفنظر متفکران و عالمان سیاست در خصوص چیستی موضوع دانش سیاست ،الزم است معنا و مفهوم امر
سیاسی و ابعاد آن روشن گردد .امر سیاسی به دلیل ماهیت آن با مسایلی گوناگون و متعدد سروکار دارد .در قلمرو امر سیاسی
با مسئلهای با ماهیت عملی روبرو هستیم .تا جایی که به ماهیت امر سیاسی برمیگردد ،پژوهشگر اندیشة سیاسی با معنا ،قصد،
دلیل ،انگیزه و عمل مواجه است .دال کامپانی در بحث پیرامون امر سیاسی بر سه مسئلة اصلی تأکید میگذارد ،که عبارتند از
«تصور کلی و باستانی از آزادی ،مفهوم بسیار کلی و مورد منازعة عدالت ،و سرانجام ،فکر جدید و البته مهم نظم جدید»
 1دکترای اندیشة سیاسی
 2امر سیاسی ( )The Politicalدر اندیشة سیاسی مدرن با سیاست ( )Politokonدر فلسفة سیاسی کالسیک اساساً متفاوت است و این مفهوم عمدتاً در
قلمرو قارهای فلسفه و برای اشاره به جوهر سیاست ش ایع و رایج است .با این حال در این مقاله هر دو مفهوم معادل و مترادف هم به کار رفتهاند.
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(کامپانی .)7-5 :1382،صورت بندی سیاست در دستگاه فکری و فلسفی متفکران سیاسی بر اساس فهم و درک ماهیت امر
سیاسی و اسلوب اندیشیدن دربارة آن استوار است .دیدگاههای متفاوت و بعضاً متضادی در این خصوص وجود دارد .از این
لحاظ ،بررسی امر سیاسی و اجزا و غایت آن از دیدگاه فیلسوفان سیاسی بیانگر ماهیت پویا و زایای آن است ،به این دلیل فقدان
توافق و اجماع بنیادین در باب امر سیاسی و نوع خوانش و تفهم آن امری طبیعی به نظر میرسد .امر سیاسی بر حسب اندیشة
سیاسی متفکر و رهیافت او فهمیده میشود ،بهطوری که خود متفکر متأثر از یک نظام فلسفی گستردهتر است و روش این فهم
و بررسی هم باید بر این اساس انتخاب گردد .حال اگر در جستجوی شناخت امر سیاسی و تنسیق و تفسیر آن باشیم باید آن را
در افق این نظام فلسفی و اندیشة سیاسی برخاسته از آن در نظر گرفت .برای همین است که امر سیاسی در آرا و اندیشههای
افالطون ،ارسطو ،آکویناس ،ماکیاولی ،هابز ،هابرماس ،فوکو ،رالز ،لیوتار ،مکاینتایر و دیگر متفکران سیاسی فرق میکند .به دلیل
ماهیت تنازعی سیاست و پیچیدگی آن ،امر سیاسی را بایستی از مناظر گوناگون میانرشتهای مطالعه و وارسی کرد تا ابعاد
متفاوت و سرشت متنازع آن روشنتر گردد .از منظر دالمایر ،امر سیاسی موضوعی بینارشتهای است و لزوماً به حوزه علوم
طبیعی و یا علوم انسانی محدود نمیشود ،بلکه اساساً جریانی آزاد از ایدهها میان همة شاخههای دانش است
( .)Dallmayer,1981:40-42به این جهت امر سیاسی نیازمند بررسی بینارشتهای است؛ به رغم چنین ضرورتی نباید فراموش
کرد که امر سیاسی موضوع عالیترین دانش ،یعنی سیاست در حوزة عمومی و مدنی است و موضوع دانش دیگری نیست.
بهطور اجمال ،فهم امر سیاسی و استلزامات آن در منظومة فکری متفکران و اندیشمندان متفاوت است .بهعنوان مثال ،منظور از
امر سیاسی «نزد هابز :حیات مدنی تحت حاکمیت دولت؛ اصحاب قرارداد :گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی و سیاسی؛ فوکو:
ابژهبودن در برابر قدرت که قلمرو مقاومتپذیری هم دارد؛ رانسیر :زیستن در قلمرو پلیس؛ هایدگر :امکانهای متفاوتبودگی؛
اسپینوزا :حق طبیعی حاکمیت فردی بر خود و خودمختاری به قصد حفظ هستی خویش؛ هابرماس :کنش ارتباطی آزادانه در
حوزه عمومی» خواهد بود .فهم ماهیت امر سیاسی بر اساس حکمت نظری و بینش فلسفی ممکن میگردد و مبانی ،آموزهها و
استلزامات آن در وجوه عقالنی ،اخالقی ،سیاست ،مدینه ،فضیلت ،قانون ،حق و دیگر مفاهیم در شاکلة جامعه صورتبندی و
ساماندهی شده است.

منشأ و خاستگاه نظری امر سیاسی
تفکیک امر انسانی از امر اسطورهای و تحقیق و تفحص دربارة ماهیت آن به متفکران پیشاسقراطی ،یعنی آرا و عقاید
حکمای الئایی برمیگردد .تمایز میان طبیعت و انسان بهتدریج به تمایز میان فوزیس و متافوزیس سمت و سو پیدا کرده است،
به نحوی که انسان همچون دیگر پدیدههای طبیعی بهعنوان یکی از موضوعات متافیزیک در آمد .این برداشت تازه از طبیعت،
شالودة مشترکی برای برداشت جدیدی از حیات فردی و اجتماعی بشر شد .به زبان ارسطو ،رهیافت حکمای پیشاسقراطی در
باب طبیعتپژوهی در تقابل با تفسیر اسطورهای پدیدارهای طبیعی بود (کاسیرر .)126 :1382،تالس با تمرکز بر عنصر طبیعی
آب و تفسیر طبیعی-اسطورهای آن ،جایگاه انسان و نسبتش را با عناصر دیگر جهان موجود به یک مسئله تبدیل ساخت .به نظر
شوپنهاور ،حکیمان الئایی نخستین متفکرانی بودند که به تمایز میان آنچه بهطور شهودی ادراک میشود با آنچه استنباط میگردد
پی بردهاند .امر شهودی و به تجربه درآمده متغییر و بدون سکون است ،حال آنکه امر استنباطشده بدون تغییر و ثابت است
(شوپنهاور .)6 :1394،آگاهی و بسط آن به میزان درک این مسئله و کوشش علمی برای فهم و تبیین آن بستگی دارد .تمایز بین
بود و نمود در ساحت فلسفی سقراط ماحصل این مباحث است .از این دید ،سازمان اسطورهای امر سیاسی جای خود را به
سازمان فلسفی داد .حوزة متافیزیک ،که در واقع همان قلمرو فلسفه بود ،در خصوص پدیدارشدن امور طبیعی و واقعی بر اساس
پیوند دو نوع دستگاه فکری هراکلیتوس و پارمنیدس بسط پیدا کرد .اولی بر وضعیت شدن و اصل تغییر تأکید داشت و دومی،
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بودن و اصل ثبات را آموزش میداد .فلسفة متافیزیکی افالطون جمع میان آن دو بر مبنای دیالکتیک انسان شمرده میشود.
تفکیک میان حس و عقل ،و نیز نسبت آنها با یکدیگر ،ریشه در این آرا و آموزهها دارد .عالم مثال (امر معقول) با آموزة ثبات
پارمیندس متناظر است و عالم شهادت (امر محسوس) با آموزة تغییرپذیرندگی هراکلیتوس تناظر دارد .کندوکاو در باب امر
انسانی و پدیدههای طبیعی بر حسب هر کدام از این سه رویکرد متفاوت است .امر انسانی که در حال دگرگونی و شوندگی
است چگونه در مقام امر واقع قابل تتبع و شناخت خواهد بود؟ آیا آنچه پدیدار میگردد همان است که واقعاً هست؟ نسبت
بین امور پدیداری (نمود) و امور فینفسه (نومن) چگونه است؟ امر انسانی و به تبع آن امر سیاسی چگونه قابل مطالعه و شناخت
قرار میگیرد؟ تا جایی که به امر سیاسی برمیگردد چگونه میتوان میان امور حسی و امور عقلی ،یعنی رویکرد فلسفی و علمی،
آموزة آرمانی و آموزة واقعگرایی ،سازگاری و تجمیع ایجاد کرد؟ رابطة ارزش با واقعیت چیست؟
هرچند به نظر می رسد از حیث زمانی ،پیدایش علم سیاست بر پیدایش فلسفه تقدم دارد .چرا که نگرش علمی حکمای
پیش از سقراط ،برخی از سوفیستهایی نظیر پروتاگوراس ،و نیز مورخینی مانند توسیدید این راه را هموار ساخته بودند .آنها
جهان پیرامون انسان و قلمرو انسان را توصیف و بررسی میکردند و مفاهیم را برخاسته از آن میدیدند ،در حالی که سقراط و
افالطون بر ماهیت خود این مفاهیم تمرکز میکردند .پرسشهایی از قبیل «انسان چیست؟ نظم چیست؟ نظم خوب چیست؟
عدالت چیست؟ نیکی چیست؟ امر سیاسی چیست؟» مطرح و ارائه گردیدند .مطابق تتبعات کاسیرر ،برای نخستین بار ،در سنت
فلسفه یونانی نظریهای عقالنی درباره امر سیاسی ارائه شد .توسیدید نخستین کسی بود که برداشت اسطورهای از تاریخ را نقد
کرد و رویکرد علمی و واقعگرایانهای را گسترش داد .سوفسطاییان با نقد اسطورهها و تفسیر تمثیلی ،آنها را با حیات اجتماعی
و اخالقی در مدینه مرتبط ساختند و سرانجام افالطون مسئلة انسان و اخالق مدنی را بر اساس ایدة نیک در کانون نظام اندیشیدن
خویش قرار داد (کاسیرر .)136 :1382،به این جهت ،در تاریخ اندیشة سیاسی غرب ،واقعیتگرایی فیزیکی بر آرمانگرایی
متافیزیکی تقدم داشته است .آنها زندگی انسان را در یک روند تاریخی بر حسب قوانین طبیعی و فیزیکی تحلیل میکردند حال
آنکه متافیزیک افالطونی آن را بر اساس یک حقیقت مثالی جستوجو میکرد .ارسطو از جمله متفکرانی است که رویکرد
طبیعتگرایی را در امور انسانی پی گرفت و آن را به سطح قابلقبول علمی رسانده است.
از دورة افالطون به بعد ،غالب متفکران و فیلسوفان سیاسی بر آن بودهاند تا امر سیاسی را در منظومهای معرفتی
صورتبندی کنند و مبنایی عقالنی و استداللی برای سیاست بیابند .سوفسطاییان با نقد اسطورهها و تفسیر تمثیلی ،آنها را با
حیات اجتماعی و اخالقی در مدینه مرتبط ساختند و سرانجام افالطون مسئله انسان و اخالق مدنی را بر اساس ایدة نیک در
کانون نظام اندیشیدن خویش قرار داد (کاسیرر .)136 :1382،امر سیاسی و نسبت آن با انسان و مدینه در کانون توجه تفکر او
قرار گرفت و با آموزههایی نظیر عدالت ،سعادت و خیر مشترک پیوند خورد.

امر سیاسی و خیر مشترک
امر سیاسی بنا به طبیعت خود داعیة توجه و گرایش به سوی خیر مشترک دارد .از نظرگاه فروند ،وظیفة اصلی امر سیاسی
مراقبت از خیر مشترک واحد سیاسی و خیر و دارایی ویژة هر عضو جامعه است (فروند .)221 :1384 ،خیر برین موضوع
سیاست است ( .)Aristotle,1999:4اخالق نیکوماخوسی با این گزاره شروع میشود« :غایت 4هر چیزی همانا خیر آن چیز
است» (تلیس .)31 :1385 ،بر مبنای استدالل ارسطو اگر غایت هر چیزی خیر آن چیز باشد پس غایت سیاست سعادت است.
ارسطو معتقد است که یک خیر کلی و غایی وجود دارد که همة دانشها و فعالیتهای بشری رو به سوی آن دارد .این خیر
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همان سعادت است (اوکانر .)90 :1389 ،از آن رو که انسان موجودی طبیعی است پس غایتی دارد .غایت انسان همانا جستجوی
سعادت 5و دستیابی به آن است .پس خیر سیاست در آن است که انسان را به غایتش ،یعنی سعادت برساند .ارسطو سعادت را
در پرورش و بهکارگیری قوای عقالنی میداند ( .)a1098سعادت به خاطر خودش اهمیت و شأنیت دارد و به خاطر چیز دیگری
طلب نمیگردد .معنای سعادت که با نظام تعلیم و تربیت و فرهنگ انسان پیوند دارد مستلزم زندگی اجتماعی و مراودات مدنی
با دیگران در چهارچوب مدینه است (تلیس .)34 :1385،از نظر ارسطو ،جامعهای که در جستجوی خیر برین است شهر یا
اجتماع سیاسی نام دارد (سیاست1252 ،الف) .خیر مشترک در قلمرو شهر تعریف میشود .غایت یا هدف ویژة امر سیاسی
چیست؟ این پرسش متفکر را با زیستجهان انسانی پیوند میدهد و هدف از آن پرسش از «خیر کل اجتماع» است (فروند:1384،
 .)51خیر مشترک جامعه وابسته به سیاست است .از منظر فروند وظیفة امر سیاسی تأمین امنیت بیرونی و تفاهم درونی واحدهای
سیاسی بر مبنای خیر مشترک است (فروند .)16 :1384،از این جهت هدف سیاست عمل در راستای مصلحت عمومی و منافع
مشترک است .با ازدست رفتن هدف عمومی و منافع مشترک ،از هنجارهای عمومی ،وجوه اندیشه و استنباط و اجماعهای
مشترک دربارة جهان و شیوة زیست محروم خواهیم شد .چشمانداز فکری مانهایم معطوف به نوعی از عقالنیت در جهان معاصر
است که موجب امکان تفاهم متقابل و حصول اهداف عمومی است (مانهایم .)26 :1392،امر سیاسی در حوزة عمومی با خیر
مشترک عمومی پیوند دارد .شرایط رونق و دوستی ،به تعبیر درستتر سعادت ،به نوع سازماندهی اجتماعی بستگی دارد ،که در
واقع امر سیاسی برگزیده است (فروند .)64 :1384،از این منظر ،امر سیاسی با بهترین غایت و وسیلة دستیابی به آن در جامعه
سروکار دارد .به این جهت است که فروند شأنیت امر سیاسی ،یا به تعبیر خودش هدف ویژة امر سیاسی را در سه حوزه قابل
تمییز میداند:
 .1حوزة غایتشناسی که هدف ویژة امر سیاسی را معین میکند؛
 .2حوزهای که میتوان تکنولوژیک نامید :دستیابی به اهداف معین و محدود؛
 .3حوزة فرجامشناختی که برتری اهداف خاص است (فروند.)16 :1384 ،
خیر مشترک با عالیق و مصالح عمومی اجتماع سیاسی ارتباط دارد .هرگونه پژوهشی دربارة امر سیاسی و نسبت آن با
خیر عمومی جامعه با عالیق و منافع مشترک جامعه پیوند میخورد .یکی از هدفهای ویژة امر سیاسی توجه به خیر مشترک و
الزامات نظری و عملی آن است .فروند به صراحت هدف سیاست را خیر سیاست اعالم میکند (فروند .)76 :1384 ،اگر موضوع
دانش سیاسی امر عمومی باشد ،خیر مشترک جامعه و تالش برای دستیابی به آن ،یعنی سعادت متعلق اندیشه و عمل سیاسی
است.

دانش سیاسی :فلسفة سیاسی و علم سیاست
بررسی و شناخت جایگاه و شأنیت امر سیاسی در دانش سیاسی معاصر از منظر دو حوزة فلسفی و علمی حایز اهمیت
است و از این دیدگاه این پرسش هم مدنظر است که شأنیت و اهمیت امر سیاسی برای ما چیست؟ تأمل فلسفی در باب امر
سیاسی چه تفاوتی با تفکر علمی دربارة آن دارد و پیامدهای آن کدامند؟
علم سیاست یکی از عرصههای قدیمی پژوهش فکری است؛ در آغاز شاخهای از فلسفه ،تاریخ یا حقوق تلقی میشد.
هر چند تفکر فلسفی با تفکر علمی تفاوت دارد و به تعبیر هایدگر ،فلسفه مقدم بر علم و مادر آن است ،با این وجود ،عقل
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علمی با عقل فلسفی دربارة تفکر سیاسی ماهواً متمایز است (هایدگر .)36 :1390،پرسش فلسفی از امر سیاسی با شناخت علمی
امر سیاسی متفاوت است .تبیین و مراد متفکران از امر سیاسی بیانگر نوع اندیشة سیاسی آنان است .نیکلسون بر این باور است
که هر چند افالطون ادعا داشت که پایهگذار معرفت و نظریة سیاسی است ،لیکن ارسطو مؤسس علوم سیاسی و همچنین مطالعة
ترکیبی فلسفه و سیاست بود (نیکلسون .)69 :1375،هر چند شأن نزول امر سیاسی از حیث موازین اخالقی و عقالنی به آرا و
اندیشههای افالطون بر میگردد.
شناخت امر سیاسی کار دانش سیاسی است .اگر شناخت فلسفی امر سیاسی مورد توجه باشد ما وارد قلمرو اندیشه و
فلسفة سیاسی شدهایم و اگر شناخت علمی امر سیاسی مورد نظر باشد در حوزة علم سیاست قرار داریم .علم سیاست در جهان
معاصر ،امتداد نوعی اندیشیدن دربارة امر سیاسی است ،با این تفاوت که در علم سیاست وجه هنجاری آن کمرنگ شده است
(منوچهری الف .)26 :1395 ،مطالعه پیرامون فلسفة جدید و درک گرایش فلسفة سیاسی مدرن بدون درنظرگرفتن پیدایش و
رشد علوم مختلف ناممکن مینماید« .تأثیر علم بر فلسفة جدید ژرف و پردامنه بوده است» (کاسیرر .)11 :1382 ،اگر در قرون
وسطی ،الهیات و دین فلسفه را تحت تأثیر قرار داده است ،در دوران معاصر این نقش توسط علوم طبیعی و رهیافتهای برخاسته
از آن ایفا شده است .از طرفی جداکردن علم سیاست از فلسفه یکی از زمینههای بروز دگردیسی در مفاهیم سیاسی و اخالقی
در دوران روشنگری و نیز معاصر است .اشتراوس ضمن اذعان به شکست اندیشة پیشرفت که فلسفه نوکانتی 6بر مبنای آن قرار
دارد ،معتقد است که مدرنیته از سالهای دهة بیست ،دچار بحران شده و عقلگرایی دورة روشنگری که پایهگذار مدرنیته بوده
است ،میبایست بهکلی باز ایستاده شود و برخالف متفکرانی نظیر نیچه و هایدگر خود را به دست نیهیلیسم 7ضدعقلگرایی
نمیسپارد (کامپانی1382 ،ب .)329 :به این جهت ،توجه به گسست معرفتی علم از فلسفه و تأثیر آن بر سیاست اهمیت دارد.
رابطة بین علم و فلسفه قدمت طوالنی دارد .هر دو محصول تالش مداوم و کنکاش ذهن بشری هستند .به اعتقاد برخی از
متفکران ،از جمله های دگر ،فلسفه مادر علوم و مقدم بر آن است .این مهم از آن روست که فلسفه «بنیادهایی برای پژوهشهای
انجامشده در رشتة خاصی فراهم میآورد» (بنتون و کرایب .)5 :1384 ،در اندیشة سیاسی کالسیک دولت متقدم بر حاکمیت و
جامعه بود .جامعه متأثر از شکل درست و ماهیت آن بود .در اندیشة روسو حاکمیت مقدم بر دولت است و بیانگر ثانویبودن
آن است .در قلمرو سیاست ،حقیقتِ اولیه دولت نیست ،دولت یک شیء ضروری است (اشتراوس .)92 :1373،دیوید میلر شأن
فلسفة سیاسی را عبارت از تفهم و تأمل نظاممند پیرامون ماهیت ،غایت و مقاصد حکومت میداند ( .)Miller,1987:383لیکن
اهمیت این موضوع در دیدگاههای متفاوت متفکران سیاسی است؛ عالمان سیاست به واقعیتها ،یعنی آنچه هست ،میپردازند
و فیلسوفان سیاسی به آنچه باید باشد .این تفاوت در رهیافت و رویکرد آنان ،وجه تمایز بین رویکرد تجربی و هنجاری است
(مک کالوم .)61 :1393 ،با پیدایش و بسط رویکرد اثباتی در حوزة امر عمومی علم سیاست از فلسفه جدا گشت و اهداف و
روشهای تحلیل و تبیین امر سیاسی نیز دچار دگرگونی شد .این امر منجر به بحران در امر سیاسی و زوال اندیشة سیاسی
کالسیک گردید .به تعبیر هوسرل ،مسئول اصلی عسرت دورة معاصر پوزیتیویسم 8بوده است (کامپانی1382 ،ب )68 :برخی از
متفکران ،مانند راسل و کواین ،فسلفه را در امتداد و استکمال علم قلمداد میکنند و معتقدند فلسفه از جایی آغاز میشود که
علم به پایان میرسد؛ از طرفی عدهای از اندیشمندان ،نظیر کانت ،هایدگر ،ویتگنشتاین و آستین مباحث فلسفی را از مطالب و
مقتضیات علم متمایز میدانند .هر کدام از این دو دسته قائل به نوعی از معرفت در باب امر سیاسی هستند .تمایز میان نگرش
و تبیین فلسفی امر سیاسی با ایستار و تحلیل علمی امر سیاسی در این فقره جای تأمل است.
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فلسفه از مبادی و غایت پدیدهها میپرسد و علم از چگونگی و چرایی آنها سؤال میکند .تحلیل فلسفی امر سیاسی
مستلزم آن است که معرفت در باب امر سیاسی و تأمل پیرامون ماهیت و لوازماتش بخشی از فلسفه و یا پژوهش فلسفی تلقی
شود .فلسفة سیاسی تمام حوزههای حیات اجتماعی انسان را در بر میگیرد و تالش دارد تا با پاسخهای فلسفی به پرسشها
درصدد تغییر و دگرگونی در جهان باشد (کوهن .)10-9 :1395،تفکری که موجب بهبود زندگی نیک انسان میشود غایت
فلسفة سیاسی است .مطابق برداشت اشتراوس از علم سیاست و فلسفة سیاسی ،درک راستین پدیدههای سیاسی بدون ارزیابی
اخالقی و مدنی آنها ( خوب و بد  -عادالنه و غیرعادالنهبودن) ناممکن است .متفکر علم سیاست در مباحثهای چالشی درگیر
میشود و میخواهد بداند ک دام خوب است و کدام بد است ،کدام عادالنه است و کدام ظالمانه است .بر آن است توصیه و
مالحظاتی در مورد بهبود زندگی افراد جامعه مورد مطالعهاش به عمل آورد و پذیرای انتقاداتی است که میتواند موجب
بهبودبخشیدن به زندگی هموطنانش گردد (اشتراوس .)49 :1373،به این معنا که اولی از ماهیت و معنای مفاهیم میپرسد و
دومی در قلمرو علم سیاست بر امر واقع تمرکز دارد .بر هویت سیاست و وجوه افتراق آن از سایر رشتهها تأکید میورزند،
فیلسوفان جدید سیاسی در مقایسه با اسالف خویش ،از ویژگیهای امر سیاسی و محدودیت آشکار قلمرو آن ،شناخت عمیقتری
دارند .هدف اصلی علم سیاست پیبردن به اصولی بود که جامعة انسانی باید بر آنها بنا شود .اما از اواخر سدة نوزدهم به بعد،
این تأکید فلسفی جای خود را به تالش برای علمیکردن این رشته داد .این تحول همگام با ظهور و رشد نحلههای اثباتی و
منطقی (بهعنوان موضوع متافیزیکی بیمعنا) به اوج خود رسید .در دورة مدرن متأخر و معاصر کوشش برای تبدیل و تقلیل
سیاست به علم محض رو به افول نهاده است و اهمیت و شأنیت پایدار «ارزشهای سیاسی و نظریههای هنجاری» تجدید نظر
صورت گرفته است (هیوود .)21 :1395 ،امر سیاسی در سنت سیاست کالسیک با امر سیاسی در سنت علمی مدرن متفاوت
است .علم سیاست با کاربست رهیافتهای اثباتی و رفتاری از سیاست در معنای اصلی خویش گسسته است .ما نهتنها به سطح
طرح دقیقی برای علم سیاست دست نیافتهایم ،بلکه علم اثباتی نیز با دشواری و آشفتگی روبرو هستیم .ما در سیاسی هنوز
شالودهای محکم و متقن نیافتهایم (کاسیرر .)420 :1382 ،بر اساس نگرش اثباتی مفاهیمی مانند غایت زندگی نیک و سعادت
جوامع انسانی در اندیشة سیاسی کالسیک مفاهیمی هستند که به عصر ماقبل علمی تعلق دارند ،در حالی که علم جدید اساساً
با هرگونه تجویز و تعیین معیارهای هنجاری و سودمند بیگانه است (بشیریه .)65 :1396 ،در فلسفة سیاسی جدید ،خوبی طبیعت
در کل مورد تأیید قرار نگرفته و غایتگرایی هم رد شده است .بحث در باب نارسایی و عوارضات وضع طبیعی به شکل
گستردهای در این سنت فکری پیگیری شده است .از این منظر ،اقتضای طبیعت آن است که اصالح شود یا بهتر است گفته شود
بر آن فرمان رانده شود .حکومت بر طبیعت یکی از آرزوهای انسان مدرن بوده است (اشتراوس.)263 :1373 ،
امر سیاسی سنتی با غلبه علوم طبیعی و کاربست روشهای آن در اندیشة سیاسی دچار دگردیسی گردید و رهیافت اثباتی
و تجربهگرایانة علمی غالب گردید .این مسئله منجر به پیدایش نوعی از دانش سیاسی شد که از آن با عنوان علم سیاست یاد
میشود .مترادفدانستن سیاست با قدرت و مناسبات آن ریشه در اندیشة ماکیاولی دارد ،هرچند قدرت را نباید تنها مقولة علوم
سیاسی دانست (نویمان .)40 :1390 ،ماکیاولی بنیانگذار علوم سیاسی جدید بود (انگلو .)113 :1375 ،هدف این علم توصیف
و تبیین عینی و بیطرفانه امر سیاسی و پدیدههای انسانی است« .در این دانش محض پدیدههای سیاسی و اجتماعی همچون
پدیدههای طبیعی و بیرونی ،اموری عینی تلقی میشوند و به شیوة رایج در علوم طبیعی ،قابلمشاهده و تجربه به شمار میروند»
(بشیریه« .)61 :1396 ،متون کالسیک فلسفی و سیاسی دیگر اهمیت نداشتند و از آثار جدید علمی سخن به میان آمد .زیمرن
نیز بر عصر گذاری تأکید دارد که اساساً در دورهای از فترت علوم سیاسی به سر میبریم که آثار و کتابهای قدیمی منسوخ
شدهاند و دیگر اعتبار خود را از دست دادهاند» (لینکلیتر .)25 :1385 ،نویمان مشکلة اساسی علم جدید سیاست را به این صورت
بیان میکند:
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«مشکل فلسفة سیاسی ،آشتیدادن آزادی با الزام و اجبار است ...تاریخ اندیشة سیاسی از زمان ماکیاولی تا کنون ،تاریخ
همین گونه کوششها به منظور توجیه حق و زور یا قانون و قدرت در جوار یکدیگر بوده است .هیچ نظریهای در علم سیاست
نیست که این هر دو کار را با هم نکند .هابز از این طریق که حاکم را به قسمی نماینده یا کارگزار بازرگانی جامعه مبدل کند و
اگر او در کارش موفق بود همة قدرتها و اختیارات را به وی بسپارد ،و اگر در استقرار نظم و امنیت شکست بخورد کلیة آن
اختیارات را از او بگیرد؛ اسپینوزا به این نحو که با ضابطهای که درست کرده است ،حق را مساوی زور قرار میدهد ،به هر گروه
اجتماعی برخوردار از قدرت کافی اجازه دهد که قدرت اجتماعی را به حق بدل سازد ...حتی الک که طرفدار حق و قانون
است ،خویشتن را ناچار میبیند که اختیار ویژهای برای شاه قائل شود و اگر حق و قانون موجودیت دولت را به خطر انداختند
بدون قانون وارد عمل شود» (نویمان)20-19 :1390،
به نظر میرسد فلسفة سیاسی تنها مجموعهای از نظریهها و آموزه نیست بلکه اساساً نوعی فعالیت معطوف به عمل در
عالم زندگی است .یکی از دغدغههای مانهایم در باب ماهیت اندیشه و اسلوب اندیشهورزی این است که اندیشیدن چگونه در
زندگی همگانی و در سیاست بهعنوان یکی از ابزارهای عمل جمعی تأثیر میگذارد .نویمان علم نظری سیاست را وسیلهای برای
پیکار به قصد ساختن جهانی بهتر میدانست (نویمان :1390،پیشگفتار) .نگرش فلسفی به امر سیاسی بیانگر این است که وظیفة
فلسفه نهتنها درک و شناخت وضعیت تاریخی پیشین و موجود است ،بلکه باید در تقابل با آن بیندیشد و از زمانة موجود فراتر
رود .بدون این داعیة عقالنی و اخالقی فلسفه نمیتوانست به رسالت خویش در حوزة عمومی و مدنی عمل کند (کاسیرر:1382،
 .)422از این منظر است که وظیفة فیلسوفان سیاسی است تا زندگی فلسفی اصیل را از زندگی فلسفی کاذب و سوفیستی تفکیک
و روشن سازد .اشتراوس این مسئله را به دوران معاصر تعمیم میدهد و فیلسوفان و متفکران اصیل را از روشنفکران مدرن که
حتی پایینتر از سوفیستهای باستان قرار میگیرند ،جدا میسازد .روشنفکر یا سوفیست ،که نقطه مقابل فیلسوف قرار دارد به
عقل توجه دارد اما نه بهخاطر خود عقل ،بلکه بهخاطر افتخار یا شرمی که قرین عقل است (اشتراوس.)35 :1373 ،
علم سیاست امر سیاسی را تشریح و تحلیل میکند و هدفش توضیح علمی و عینی آن است ،به این دلیل در باب امر
سیاسی به تأمل و تفکر از حیث غایت و امور مطلوب نمیپردازد .غایتزدایی و عدم التفات به عالیق و عوایق اندیشمندان
سیاسی ،از یک طرف ،و تأکید بر امر واقع موجود آنگونه که هست ،از طرف دیگر ،شاخصة امر سیاسی علمی و اثباتی است.
بنا به چشمانداز دولوز ،علم ممکن است توصیفات قطعی در باب «امر واقع» و «وضع موجود» به دست دهد ،لیکن فلسفه قدرتی
برای فهم جهان بالقوه دارد .اولی محدود به جهان «هست»ها است و دومی معطوف به امکان و گشایشهای جهانهای «ممکن»
دیگر است (کولبروک .) 26 :1387،به تعبیر بشیریه ،علم سیاست به این معنا هرگونه عالیق و دغدغههای اخالقی ،هنجاری،
عملی ،ترویجی و تربیتی پیشین را کنار گذاشت و صرفاً به شناخت امر واقع و هستها محدود ساخت و تأمل دربارة امر
مطلوب را بیرون از صالحیت خود به شمار آورد .آنچه در اندیشة سیاسی قدیم موضوع اصلی حکمت سیاسی بود ،یعنی تدبیر
منزل و حکمت عملی ،اینک به موضوعی بیربط به علم سیاست جدید تبدیل میشد ،تا جایی که علمای سیاسی جدید و
اثباتگرا پرداختن به هرگونه نگرش تجویزی ،اخالقی و هنجاری و صحبت از هر نوع غایت و سعادت زیستجهان را دون
شأن علمی خود میدانستند .علم سیاست اثباتی در واقع بدون توجه به جامعة خوب و زیست نیک و سعادت جوامع انسانی
امر سیاسی را صورتبندی میکرد (بشیریه .)62 :1396 ،مطابق تحقیقات هابهاوس ،یکی از خصوصیات عقاید و باورهای بدوی
مردمان این است که نشانة حقیقتداشتن ،از خصوصیات و کیفیتی که آن را مقبول نشان میدهد جدا نیست .به باور لینکلیتر
همین خصوصیت در مورد آرمان شهرگرایی علوم سیاسی نیز صادق است .او رؤیای ابتدایی را با آرمانشهرگرایی ربط میدهد
و معتقد است اگر آرمان مقدم بر اندیشه باشد معموالً رغبت به تحلیل واقعیتها و کاربست روشها ضعیف است .در این
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مرحله ،پژوهشگران به واقعیات مسلم موجود یا به اصل تعلیل چندان توجهی ندارند ولیگرایش به شرح و بسط ایده و طرحهای
رؤیایی به شدت باالست .تنها پس از شکست آرمانها و طرحهاست که آشکار میشود که داشتن منظور و غایت بهتنهایی برای
دستیابی به اهداف مطلوب کافی نیست؛ آن وقت است که متفکران و محققان با اکراه دست به تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی
میزنند و ادعای این گونه تحلیل را که میخواهد علم تلقی شود ثابت میکنند (لینکلیتر .)64 :1385 ،گمان غالب این است علم
سیاست نوعی موجهسازی مناسبات موجود در چارچوب قدرت تصور میشود؛ به همین جهت ،هدف علم سیاست تعیین
حدود اطاعت شهروندان از قدرت فائقه و الزامآمیز دولت است (نویمان )65: 1390 ،لیکن شلدون تأکید میکند که یکی از
وظایف علم سیاسی توجه به واقعیت هاست .این توضیح بر این استدالل استوار است که شکل گیری نظریههای سیاسی باید
مطابق با واقعیتهای زندگی سیاسی باشد .به عبارتی ،نظریههای سیاسی باید برخاسته از زندگی سیاسی باشند
( .)Sheldon,1969:1074بر اساس دیدگاه واقعگرایی ،علم جستجوی شناخت چیستی اجزا و توضیح چرایی و چگونگی روابط
بین آنها است ،در حالی که آرمانگرایی فلسفی عمدتاً به دنبال شناخت کلیات و تطابق واقعیت با کلهای مثالی و ایدئالی است.
فرانکلین در مقالة «واقعگرایان ارسطویی» 9معتقد است که واقعگرایی ریشه در آرا و اندیشههای علمی ارسطو دارد و الگوی
غالب فلسفة علم در سدة بیست و یک ،بهویژه فلسفة ریاضیات ،خواهد بود .او معتقد است علم به بررسی روابط بین اشیا و
اجزا میپردازد و مطابق الگوهایی 10به این پرسش پاسخ میدهد که این روابط چگونه هستند و حتی چرایی آن را نیز تحلیل و
تبیین کند؛ به این دلیل واقعگرا یی ارسطویی با حقیقت و کشف آن نسبتی ندارد .بلکه حقیقت این روابط را بر مبنای استخراج
ساختارهای عام با توجه به تطابق با واقعیت نشان میدهد .این نگرش نقطه مقابل گرایشهای افالطونی 11است

( Franklin,

 .)2009 :105به نوعی واقعیتگرایی سیاسی نیز که با آرمانگرایی افالطونی متفاوت است ریشه در کاربست مدرن اندیشههای
ارسطویی دارد.
تحویل و تبدل فلسفة سیاسی به علم سیاست در دوران معاصر به نوعی گسست از تفکر هنجاری و حرکت به سمت
علم قدرت و دانش حکومتداری است (منوچهری ،ج)47 :1،1394؛ یکی از دالیل آن تقلیل و منحطشدن امر سیاسی است.
فلسفة سیاسی ،برخالف علم سیاست ،با تمرکز و تأمل بر امر سیاسی هنجاری در جستوجوی ساماندهی زیست جهان انسان
بر مبنای نظم بهتر و اهتمام به استلزامات و تضمنات دستیابی به سعادت است .فلسفة سیاسی در ذات خودش با زیست جهان
انسان و تأمالت وی نسبت دارد .به این جهت ماهیت هنجاری دارد و همین خصلت است که با علوم مدرن و معاصر تمایز
ماهوی پیدا میکند .پالمناتز با تأکید بر ماهیت هنجاری فلسفة سیاسی و ارتباطش با فلسفة زندگی تأکید دارد که موضوعش
انسان ،جامعه و دولت است .به اعتقاد پالمنتاز ،عالم سیاسی به فیلسوف سیاسی نیاز دارد تا از آشفتگی و کژتابیهای اندیشه
برحذر باشد .از نظر پالمناتز ،فهم ماهیت اندیشة سیاسی در چهارچوب نسبت بین فیسلوف و ماهیت انسان امکانپذیر است و
آنچه که خاص وجود اوست و اینکه چگونه در جهان قرار دارد و نگرش وی دربارة اینکه انسان چگونه باید عمل نماید ،برای
چه چیزی تالش به خرج دهد و ساختار جامعه چگونه باید ساماندهی شود (منوچهری .)83 :1388 ،متفکر سیاسی به دنبال
برونرفت از شرایط نامطلوب به شرایط مطلوب بر اساس هنجار بهتر است .انحطاط و زوال تدریجی امر سیاسی و پیامدهای
بحرانزای آن در دانش سیاسی معاصر ،متفکران را به این سمت سوق داده است که با بازگشت به سرآغازهای فلسفة سیاسی،
بهطور مشخص اندیشة ارسطو ،اندیشهورزی سیاست را به ساحت خیر عمومی با عطف نظر به سامان زندگی نیک و بهتر
اندیشهورزی نمایند .این امر مستلزم شناخت فلسفی امر سیاسی و پیوند آن با امر اخالقی در ساحت حوزة عمومی است.
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معرفت نسبت به امر سیاسی و استلزامات آن
شناخت امر سیاسی و استلزامات عقالنی-اخالقی آن یکی از بنیادیترین مباحث فلسفة سیاسی در اندیشههای سیاسی
غرب در دوران مدرن به شمار میرود .چیستی امر سیاسی و استخراج مفاهیم و اجزای آن در نظریههای سیاسی بیانگر نوع
اندیشة سیاسی نزد اندیشمندان و فالسفة سیاسی کالسیک ،مدرن و پستمدرن است .به عبارتی ،امر سیاسی جوهر سیاست
است .پرسش فلسفی دربارة امر سیاسی موضوع اصلی فلسفة سیاسی است .فلسفة سیاسی فرایند جستوجوی حقیقت امور
سیاسی بر اساس معرفت نسبت به آن است .به تعبیر اشتراوس ،کوششی برای نشاندن معرفت نسبت به ماهیت امور سیاسی به
جای گمان دربارة آن است .از دیدگاه او موضوع فلسفة سیاسی ،شناخت ماهیت امور سیاسی و نظم سیاسی خوب و زندگی
سیاسی به سامان است (اشتراوس .)2 :1381 ،امر سیاسی مستقیماً با حیات سیاسی ارتباط دارد .بنابراین تأمل و تعمق فلسفی
دربارة امر سیاسی و ساماندهی امور زندگی و صورتبندیهای آن ،مستلزم جستوجوی معرفت به جای گمان است .نظم
سیاسی عقالیی و اخالقی امر زندگی ،در چارچوب معرفت فلسفی نسبت به امر سیاسی قرار میگیرد .در واقع پرسش از بهترین
نظم سیاسی در جامعه ،دغدغة اصلی متفکران سیاسی است.
شناخت ماهیت امر سیاسی و مبانی و الزامات عقالنی و اخالقی آن همان معرفت سیاسی است .معرفت سیاسی پاسخ
فلسفی به مسایل سیاسی است .به نظر اشتراوس فهم ماهیت امور سیاسی از منظر فلسفی ،همان معرفت سیاسی ،یعنی فهم
فلسفی امر سیاسی است .این امر پیشاپیش مستلزم شناخت امور سیاسی عادی است (اشتراوس .)8 :1381 ،معرفت سیاسی در
واقع ساماندهی امر سیاسی در جامعة سیاسی است .جامعة سیاسی بر اساس نظام فلسفة سیاسی معطوف به بهترین نظم زندگی
و ساماندهی آن است .مطابق دریافت اشتراوس «زندگی فعالیتی است که برای هدف خاصی دنبال میشود .زندگی اجتماعی
فعالیتی است که برای هدفی که در جامعه میتوان پی گرفت دنبال میشود ،اما برای پیگیری آن هدف فراگیر باید جامعه را نظم
بخشید ،سازمان داد ،ساخت و به وجهی متشکل کرد که با اهداف آن هماهنگ باشد( ».اشتراوس .)38 :1381 ،از این منظر
سیاست بر معنای اصیل خودش ،یعنی بهترین نظام ساماندهی امر سیاسی و استلزامات آن در جامعة سیاسی به منظور دستیابی
به غایت آن ،که همان فضیلت و سعادت است ،داللت دارد .معنای کالسیک سیاست ،یعنی امر سیاسی ،با معنا و تضمنات مدرن
علم سیاست تمایز بنیادین پیدا کرده است و دیدگاههای مدرن اثباتگرایی 12و رویکرد تاریخیگری 13بر این فاصله افزودهاند.
به نظر اشتراوس ،بر اساس رهیافت اثباتگرایی و تاریخیگری فلسفه سیاست با علم سیاست جدید بنا به ماهیتشان متفاوت
تلقی میشوند و فلسفة سیاسی و احکام و آموزههای ارزشی آن غیرعلمی و فراتاریخی قلمداد شده است .سیاسی جدید با اتکا
به توانمندی عقل انسانی و خودبنیادی انسان مدرن داعیة بینش غیرارزشی و بیطرفی دارد .امری که با ماهیت فلسفة سیاسی
کالسیک پیوند خورده است .اشتراوس بهخوبی تفاوت میان رهیافتهای فلسفة سیاسی کالسیک و فلسفة سیاسی مدرن را به
این صورت جمعبندی کرده است:
 ...بر اساس یک نقطه نظر رایج ،دانشی که ارزش نام معرفت را دارند تنها معارف علمی است که آنها نیز نمیتوانند احکام
ارزشی 14را تصدیق کرده و فقط محدود به احکام واقعی 15هستند .در حالی که پیشفرض فلسفة سیاسی این است که احکام
ارزشی به نحو معقولی میتواند مورد تصدیق قرار گیرد ...تصور غالب نسبت به جدایی واقعیت از ارزش قابلدفاع نیست.
مقوالت فهم نظری به شکلی متضمن اصول ارزشگذاری است .اما همین اصول ارزشگذاری همراه با مقوالت فاهمه به لحاظ
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تاریخی متغیر بوده و از دورهای به دورة دیگر تغییر میکنند .به همین دلیل ،پاسخدادن به پرسشی در مورد درست و غلط یا
بهترین نظم سیاسی به نحوی که دارای اعتبار عام باشد ،یعنی به شکلی که برای تمام دورانهای تاریخی معتبر باشد ،چنانچه
الزمة فلسفة سیاسی است امکانپذیر نیست( .اشتراوس)138 :1381،

معرفت سیاسی ،طرح پرسشهای فلسفی از ماهیت مقوالت سیاسی و مباحث پیرامون بهترین یا عادالنهترین نظم سیاسی
است .به نظر ژیلسون در هر عصری امر سیاسی با توجه به عقل و حکمت نظری درک و صورتبندی شده است؛ افالطون
نخستین متفکری است که معرفت در باب امر سیاسی را جایگزین گمان کرده است و بحث عقالنی نظاممند دربارة امر سیاسی
با او آغاز شده است .افالطون در جستجوی معرفت فلسفی برای امر سیاسی است .وی فلسفه را با امر سیاسی جمع و پیوند
میزند؛ از نظر افالطون اخالق فردی و اخالق سیاسی زمینه را برای ایجاد جامعه مطلوب فراهم میساخت (ژیلسون:1370 ،
 .)405مطابق دستگاه فلسفی او ،سیاست عرصة دیالکتیک دانایی است و امر سیاسی کنش عقالنی و اخالقی برای سامان جمهور
میباشد (افالطون .)227 :1383 ،در فلسفة افالطون اخالق و عقالنیت از امر سیاسی جدا نمیباشد .به نظر افالطون فلسفه و
سیاست یکی است (کویره .)14 :1389 ،فلسفة سیاسی او معطوف به عدالت در جامعه و اصالح آن است .همچنین در نامة هفتم
به این نتیجه رسیده است که امروزه تمام جوامع به طرز ناپسندی اداره میشوند و تنها فلسفه میتواند زندگی خصوصی و
اجتماعی انسانها را سامان بخشد .از این رو انسانها هنگامی از بدبختی رهایی خواهند یافت که یا فیلسوفان راستین زمامدار
جامعه شوند ،یا زمامداران جامعه با تأمل و تعمق کافی به فلسفه روی بیاورند (افالطون .)1970 :1364 ،در نظام فکری افالطون،
نسبت فلسفه با امر سیاسی در مقام فلسفة سیاسی ،با مسئلة جامعه و انسانشناسی ارتباط جوهری دارد .او در کتاب جمهوری
مینویسد:
« ...اگر فلسفه و قدرت سیاسی با یکدیگر توأم نشوند ...بدبختی جوامع ،و بهطور کلی ،بدبختی نوع بشر ،به پایان نخواهد
رسید( »...افالطون .)1074 :1364 ،در هر صورت شناخت ماهیت امر سیاسی و صورتبندی آن در افق تفکر و تعمق فلسفی
برای اداره جوامع و کسب فضایل و سعادت ضروری و حیاتی است .بر اساس اندیشة سیاسی افالطون بایستی این دو نکته را
پذیرفت که جامعه باید اصالح شود ،و اصالح جامعه باید بر عهدة فیلسوف باشد (کویره .)23 :1389 ،این مهم نیازمند
صورتبندی امر سیاسی بر اساس شناخت فلسفی ماهیت و استلزامات عقالنی-اخالقی آن است .از منظر ارسطو ،سیاست دانش
بهتر زیستن در شهر و جامعة سیاسی است؛ بنابراین امر سیاسی ،مشارکت فعاالنة شهروندان ،تناسب با طبیعتشان ،در اداره مدینه
است (ارسطو .)177 :1386 ،ارسطو میپرسد که غایت دانش سیاست چیست و برترین تمام خیرهای قابلدستیابی 16از طریق
عمل کدام است؛ و سپس پاسخ میدهد که عموم مردم توافق دارند که این خیر ،سعادت 17است ( .)Aristotle,1999:5سعادت
یک فعالیت و عمل است و شرط آن عمل موافق فضیلت است (ارسطو .)41 :1378 ،بنابراین اخالق مقدمهای بر علم سیاست
است .غایت دانش فهم چیستی و صورتبندی آن است؛ غایت سیاست نیز چگونگی دستیابی به سعادت و تحقق آن است .از
این منظر ،غایت معرفت سیاسی شناخت سعادت و تحقق آن به شمار میرود .سیاست در معنای پولیتیکون و پولیتیا با سعادت
و بهترین نظام سیاسی و اخالقی حاکم بر مدینه و جامعه داللت دارد .به نظر اشتراوس ،رژیم یا پولیتیا حاصل حل و فصل
منازعه سیاسی در هر جامعه است؛ رژیم باالتر از هر چیز به معنای نوع مقررات آدمیان است .رژیم مرجع تعیین و تفسیر راه
درست زندگی جامعه است؛ از این منظر ،سیاست در این مفهوم متعالی ،بیش از هر عامل دیگر تعیینکننده خصلت جامعه است
و بنابراین علم سیاست را میتوان معیار علوم اجتماعی دانست .به این جهت ،سؤال محوری انسان این است که بهترین رژیم
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برای هر جامعه معین کدام است؟ پاسخ به این پرسش خود منوط به پاسخدادن به پرسش کلیتر و عام است :بهترین نظام کدام
است؟ معیار و ضابطه چیست؟ ( اشتراوس.) 36 :1373 ،
ارسطو امر سیاسی را با حکمت عملی پیوند زده است .از دید ارسطو سیاست بهعنوان بنیادیترین دانش با حکمت عملی
پیوند دارد .سیاست در حوزه حکمت عملی دانش برتر و بنیادیتر 18است و حکمت عملی بهعنوان شاخهای اصلی از حکمت
و فلسفه خود دارای شاخههایی نظیر اخالق ،تدبیر منزل ،سیاست و قانونگذاری است ()Aristotle,1999: 12؛ به همین جهت
نوعی معرفت سیاسی است .از آنجایی که امر سیاسی و شناخت آن با حکمت عملی پیوند خورده است و مهمترین اجزا و
مؤلفههای آن ،یعنی اخالق و سیاست و تدبیر منزل با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ و توأمان دارند هر گونه نقصان در اخالق و
سیاست ،و یا گسست میان آن دو ،نقصان در امر سیاسی به شمار میرود .حکمت عملی نیز با عقلورزی 19و فضایل عقالنی
ارتباط دارد؛ حکمت عملی به معنای توانش عمل مطابق با تفکر درست است (ارسطو .)216 :1378،از این لحاظ

«فرونسیس»20

فضیلت است و غایت آن سعادت جامعه شمرده میشود .در عصر قرون وسطی رابطة اخالق و سیاست در چارچوب ایمان و
امر دینی استوار شده بود که بر اساس آن امر سیاسی مستلزم رعایت قواعد اخالقی مبتنی بر ایمان دینی ،و نه عقالنیت کالسیک
بود (فاستر .)404: 1376 ،توماس آکویناس ،در اواخر قرون وسطی ،نگرش عقالنی ارسطو به سیاست را به عالم روحانی و معنوی
گسترش میدهد .وی عقل را پرتوی از لطف الهی میداند .بدین معنا ،از نظر آکویناس ،امر سیاسی کنش عقالنی و آزادانة انسان
مطابق با ارادة الهی است (اینگلس .)126 :1388 ،امر سیاسی مطابق اندیشة آکویناس یک امر زمینی است و کارکرد آن به سامان
کردن جامعه انسانهای قدرت طلب و شهوت طلب میباشد .بنابراین امر سیاسی بایستی با حکمت الهی پیوند ،و سازگار گردد.
در این عصر که امر سیاسی تابع ،و موافق با امر الهی بوده است از مبانی و موازین اخالقی پیروی کرده است .این نسبت با
پیدایش اندیشة سیاسی جدید به هم خورد و دانش و معرفت سیاسی وارد مرحلهای متفاوت گردید.
برداشت ارسطویی از سیاست که مطلوب مکاینتایر و دیگر ارسطوگرایان است ،در تاریخ اندیشة سیاسی تداوم نیافت و
با ظهور هابز عمالً به «علم مدیریت تعارضات اجتماعی» تقلیل یافت .آنچه جالب توجه است اینکه در این روند ،نقش محوری
را توماس آکویناس بر عهده میگیرد .توماس از یکسو به محوریت سیاست و اخالق کالسیک –که همانا «جستجوی زندگی
نیک» و «کنش فضیلتمندانه»– شهروندان است پایبند میماند .اما از سوی دیگر با تقلیلدادن پولیس به سوسیتاس 21محتوای
سیاسیِ اراده و آگاهی معطوف به سیاست شهروندان را –آنگونه که در مباحث عمومی پولیس جاری بود– کنار میگذارد .با
این کار توماس آکویناس« ،حکمت عملی» به «فلسفة نظم اجتماعی» تبدیل میشود و از محتوای اخالقی خود و جستوجوی
«خیر عمومی» تهی میشود .با این حال ،تالش وی برای حفظ پیوند میان اخالق و سیاست ،در کنار عدم ابتنای نظم اجتماعی
بر پراکسیس شهروندان آزاد ،او را نیازمند مبنایی تازه برای اندیشه خویش میکند .او راهحل را در «قانون طبیعی» مییابد؛
آموزهای که به او این امکان را میدهد که نظمی اخالقی بر مبنای سلسله مراتب اجتماعی بنیان نهد .محوریت یافتن «کمبود» و
همچنین ترس از «حمله دیگر انسانها» ،مباحثی است که زمینه را برای ظهور اندیشة سیاسی مبتنی بر محوریت تکنیک و غلبه
فراهم ساخت .در دورانی که ماکیاولی و توماس مور میزیستند ،این دو خطر آن قدر جدی بود که مسئلة تکامل اخالقی
شهروندان تبدیل به «حفظ حیات» شد؛ ماکیاولی در معارضه با دشمنان انسانی به راهحلی «سیاسی» برای تضمین تداوم حیات
میاندیشید و توماس مور در معارضه با مشکل کمبود به راهحلی «اجتماعی و

اقتصادی» (.)Habermas,1996a: 48-51
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هابز با بهرهمندی از عنصر متدولوژی ،و همچنین شرایط پدیدآمده در نتیجة گسترش تجارت بورژوایی –که مبتنی بر
قراردادهای تجاری بود– افزون بر بهرهمندی از مباحث ماکیاولی (قدرت سیاسی) و دغدغههای توماس مور برای سازماندهی
عقالنی جامعه ،کمبودهای این دو نظریه را برطرف میکند و با ارائة نظریهای جامع ،به بنیانگذار «فلسفة اجتماعی

علمی»22

تبدیل میشود ( .)Habermas,1996a: 56-58هابز که در دوران پیشرفتهای پیدرپی علمی و فیزیکی زندگی میکرد ،با
بهرهمندی از روش علمی گالیله و بیکن ،رویکردی نوین و «علمی» را به سیاست و زندگی اخالقی افراد وارد میکند .بر این
اساس ،هابز نیز با تجزیة جامعه به اعضای منفرد آن ،به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه انگیزههای بنیادین انسان «تمایل به
سلطه و تمایل به پرهیز از مرگ» است (مک اینتایر« )266-265 :1379 ،حالت طبیعی انسانها بیش از آنکه تمایل به گردهمآمدن
برای تشکیل یک اجتماع باشد ،تمایل به «جنگ و ستیز» است؛ آنهم نه فقط جنگ ،بلکه جنگ همگان با همگان» (دیرکس،
 .)111 :1384چنانکه دیده میشود ،در این نگرش جایی برای آموزة «خیر» باقی نمیماند و اجتماع به مکانی برای رقابت و
کشمکش همگان برای «پیشرفت مستمر تمایل [انسانی] از موضوعی به موضوع دیگر [تبدیل میشود] ...و ...میل مداوم و بیقرار
به قدرت پس از قدرت است که جز با مرگ متوقف نمیشود» (مکاینتایر .)278 :1384 ،آنچه الزم است در اینجا افزوده شود،
مسئله تبدیلشدن سیاست نزد وی به «علمی دقیقه» است که میتواند بر مبنای اصول علمی ،نهادهایی سیاسی را خلق کند که
امور سیاسی مردم را با چنان دقتی تنظیم میکنند که ساعت ،حرکات زمان را .این امر سیاست را از ویژگیهای محوری در عصر
کالسیک تهی میسازد و نسبت آن را با اخالق از میان میبرد.
در واقع ،به بیانی خالصه ،آنچه در نظر هابرماس به انحراف مدرنیته از مسیر رهاییبخش روشنگری انجامیده است،
تقلیلیافتن «عقل» به «عقل ابزاری» و غفلت از «عقالنیت ارتباطی» ،تبدیلشدن «حکمت عملی» به «فلسفة علمی اجتماعی»،
تقلیل یافتن «سیاست» از محمل تکامل شخصیت اخالقی فرد به «مدیریت تعارضات اجتماعی» ،و در نهایت غفلت از مقولة
«حق» در اندیشة سیاسی مدرن است .با این حال ،او به آموزههای محوری روشنگری پایبند میماند و راه رهایی را در بازگشت
به این آموزهها –و نه طرد مدرنیته– میجوید.
کانت در مقام فیلسوف روشنگری معتقد است که هرگونه شناخت ناشی از انسان و توانمندی اوست .به عبارتی ،شناختی
بیرون از انسان و توسل به منابع و مراجع غیرانسانی ضرورتی ندارد و انسان ناگزیر است به خود رجوع نماید و با کشف
خودبنیادی خویش بایستی از نابالغی و طفولیت به در آید و جسارت اندیشیدن بیابد .تنها مرجع مقتدر شناخت وضعیت
سوبژکتیویته انسان در مقام شناسنده است و عنصر اصلی ،که به نوعی بیانگر ماهیت انسان است عقل 23است .لذا هر نظریهای
در باب ماهیت و معنای نوع انسان نیازمند بررسی عقل انسانی و ذات و کارکرد آن است .انسان خودبنیاد و خودمختار انسانی
است که بر حسب معنای کلی تاریخ و ضرورت طبیعت ،عقل را به کار میگیرد و با تکامل و تحقق تمامییت عقالنیت به کمال
و تمامییت خود در عالم زندگی دست مییازد .ذات انسان دو ساحتی است؛ ساحتی عقالنی و ساحتی غیرعقالنی (امیال،
احساس و غرایز) دارد .وجود آنتاگونیستی وجه مشخصة ذاتی انسان است .نظام سیاسی کانت نتیجه مطالعه و تفکر فلسفی او
در باب امر سیاسی است .الزمة فهم ماهیت امر سیاسی نزد کانت فهم دوگانگی ذاتی در وجود نوع انسان در مقیاس بزرگ
است .از یک سو انسان ساحتی عقالنی و غیر عقالنی دارد و از یک منظر انسان موجودی اجتماعی است که در عین حال اجتماع
گریز و ضد نظم و خواستار قانونگریزی و انفرادگرایی است ،از سوی دیگر ،وجود انسان دارای سرشتی خیر و شر است و خیر
و شر بخشی از نهاد و طبیعت انسان است .از این دیدگاه ،ساحت عقالنی ،اجتماعی و خیر انسان با ساحت غیرعقالنی،
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اجتماعناپذیری و شرارت در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار میگیرند (کانت .)45-15 :1388 ،امر سیاسی نتیجة منازعة تاریخی
میان این دو ساحت انسانی است که در نهایت با پیروزی و حاکمیت عقل ،نوع انسان به سعادت و کمالی میرسد که غایت
طبیعت است ،و این معنای کلی تاریخ است .لذا تاریخ عرصه نبرد و جدال میان این دو بعد انسان و در نهایت سروری عقل
است .کانت سیاست را عرصة روشنگری میداند؛ یعنی امر سیاسی کنش عقالنی و اخالقی سوژه (فاعل شناسا) بر اساس خودآیینی
میداند (محمودی .)164: 1386 ،بر این اساس ،جامعه سیاسی کانت بر اخالق (قانون وجدانی) ،عقالنیت (قوانین اجتماعی) ،و
صلح پایدار بنا میشود.
برداشت هابرماس از کنش سیاسی اصیل ،تا حدود زیادی متأثر از نگرش او دربارة نوع کنش سیاسی جاری در پولیس
یونانی است .هابرماس ،سه ویژگی بنیادین را در سیاستورزی آتنی بازمیشناسد:
 .1سیاست چونان آموزه زندگی نیک و عادالنه ادراک میشد؛ بهمثابة تداوم اخالق .بر این اساس ،تنها در دل پولیس بود
که شهروندان امکان فعالسازی ماهیت انسانی خویش را داشتند و خصیصة اخالقی عمل ،از قانون و هنجارها تفکیکناپذیر
بود.
 .2سیاست ،مشخصاً تنها به پراکسیس 24در معنای محدود آتنی آن و سلطة تکنیکی بر امور عینی و تولید مصنوعات ارجاع
داشت .بر این اساس ،سیاست همواره معطوف به تکامل اخالقی فرد –که همانا «خیر» اوست– بود.
 .3در نظر ارسطو ،سیاست –و در کل حکمت عملی– اساساً با علم و اپیستمه قیاسناپذیر بود؛ زیرا که هیچ محتوای ثابت
هستیشناختی و یا ضرورت منطقی را در بر نداشت .سیاست به فرونسیس راجع بود که همانا فهم حکیمانه موقعیتهاست
(علوی پور.)29-28 :1389 ،
سیاست شاخهای از عقل عملی 25است و با اخالق و سعادت انسان در جامعه پیوند دارد .به این دلیل است که در اندیشة
سیاسی ارسطو ،معرفت سیاسی در قلمرو حکمت عملی 26دانش برتر و بنیادین 27است .پالمناتز ضمن تمایز میان علم سیاست
و نظریة سیاسی معتقد است که نظریة سیاسی شاخهای از فلسفة عملی است که به تفکر نظاممند دربارة غایت حکومت میپردازد،
از این جهت نظریة سیاسی و تفکر دربارة امر سیاسی در چهارچوب فلسفة عملی یک ضرورت است (پالمناتز.)47-45:1377 ،
بنابراین باید عقل نظری و عقل عملی بر اساس یک سری هنجارهای موجه عقالنی و اخالقی و ارتباط درونی آنها با امر
سیاسی مورد توجه قرار گیرد .به نظر نوارسطویان معاصر و حتی پستمدرنیستهایی نظیر لیوتار تحویل ،دگرگونی و گسست
در ادوار متفاوت تاریخ اندیشة سیاسی ،بحران مدرن را موجب گردیده است .به این منظور با توجه به تقسیمبندی متعارف تاریخ
اندیشههای سیاسی به دورة کالسیک ،میانی و مدرن ،و همین طور نظریة سه موج مدرنیته اشتراوس میتوان معرفت سیاسی ،یا
به عبارت بهتر ،تأمل فلسفی بر امر سیاسی را در سه دوره از حیث اندیشة سیاسی بررسی گردد و نشان داده شود که هر دوره
از تاریخ اندیشة فیلسوفان و متفکران سیاسی چگونه بر اساس تأمالت نظری و رویکرد فلسفی دربارة ماهیت امر سیاسی و
استلزاماتش آن را با تأکید بر ابعاد عقالنی و اخالقی ،تبیین و درک کردهاند و سپس بر اساس همان ،رهیافت هنجاری خود را
در چهارچوب معرفت سیاسی در شهر و جامعة سیاسی ساماندهی ،صورتبندی و ارائه کردهاند؛ و از سوی دیگر ،این
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صورتبندی و تحویل معنایی و انقطاع در مضامین و معانی از دورة اول به ادوار بعدی موجب بحران در امر سیاسی ،که همان
بحران مدرنیته و تالی آن میباشد ،گردیده است ،و سپس راهکار نوارسطوگرایان را در بازخوانی و بازنگری امر سیاسی و
استلزامات عقالنی و اخالقیاش مورد مطالعه و بحث قرار گیرد .تا جایی که به بحران مدرنیته و کاستیهای نظام لیبرالی بر
میگردد بحران جهان معاصر ،روشنگری ،مدرن و مدرنیته متأخر ،بحران در امر سیاسی و فهم و ساماندهی ناقص آن است .امر
سیاسی و استلزامات عقالنی-اخالقی آن یکی از مهمترین مباحث پایهای فلسفة سیاسی سنتی و مدرن شمرده میشود .استخراج
و تعیین این استلزامات برای امر سیاسی در دنیای معاصر و کاوش انتقادی آن برای فلسفة سیاسی معاصر ،به منظور خروج از
بحران در امر سیاسی و نیز مدرنیته حایز اهمیت است .خوانش فلسفی امر سیاسی و تأمل پیرامون سرشت و استلزامات آن که
جوهر فلسفة سیاسی است ،ما را در فهم بحرانهای مدرن و رهایی از آن یاری میرساند و این مسئله به نوعی احیای فلسفة
سیاسی و دفاع از آن به شمار میرود .به اعتقاد مکاینتایر مواضع متقابل و متعارض در اخالق وجه مشخصه نظام اجتماعی و
فرهنگی عصر ماست و تالش برای توجیه عقالنی مواضع اخالقی و استدالل و مباحثه به منظور رفع نزاعهای اخالقی به این
نتیجه رسیده است که عقل و حاکمیت بالمنازع آن در جهان معاصر ناتوان و عاجز است .از طرفی ،داعیه تعینات و بنیانهای
عقالنی مفاهیم و مواضع اخالقی متفاوت در غرب غلط از آب درآمده است و در واقع ،هیچ پشتوانة عقالنی در کار نبوده است
( .)Macintyre, 2007: 62-70در هر صورت ،جامعه مدرن معاصر افزون بر پیشرفتهای کالن تکنولوژیک و علمی ،بحرانهای
متعددی را نیز تجربه کرده است .عصر روشنگری با محوریت رهایی انسان از قید اصول تحمیلی درونی و بیرونی ،جامعه
بشریای را نوید میداد که در آن ،اصالت «عقالنیت» و سیطره آن بر همة امور انسانی ،معیار مشترک میان اعضای جامعه به
شمار میرفت .بر این اساس ،جامعة بهوجودآمده ،جامعهای بود که با وجود اذعان به وجود «جنگ همه با همه» ،با خلق قراردادی
که بر مبنای محاسبة عقالنی افراد منعقد میشود ،زمینه را برای شکوفایی و بهرهمندی هر چه بیشتر افراد از منابع فراهم میآورد.
آنچه در این جامعه محوریت مییابد نه مقولة خیر ،از نوع پولیس «کالسیک» یونانی ،بلکه مقولة «حق» فردی و قانونی است
(علوی پور.)25 :1389 ،
یکی از مهمترین دالیل عدم اجماع عقالنی و هنجاری در خصوص دیدگاههای متفاوت و متعارض اخالقی انحراف از
سنت ارسطویی و ابطال آن بوده است .به اعتقاد مکاینتایر رد فلسفه اخالق ارسطویی در اواخر قرون وسطی و بعد از آن کار
نامعقول و نادرستی بوده است .به همین جهت در کتاب «پس از فضیلت» این استدالل را مطرح ساخته است که متفکرانی مانند
نیچه ،که بهدرستی شکست قطعی روشنگری و آموزههای اخالقی و عقالنی آن را بیان کرده است ،دچار اشتباه گردیدهاند ،چرا
که اخالق و سیاست ارسطویی را نقد و رد کردهاند ،در حالی که نظریة حکمت عملی ارسطو و اجزای اخالقی و سیاسی آن
علت پیدایش طرح روشنگری بوده است ( .)Macintyre, 2007: 69بررسی و شناخت امر سیاسی و ارتباط آن با اخالق و
عقالنیت از منظر فلسفة سیاسی با چشمانداز علم سیاست متفاوت است .برای بررسی سیر دگردیسی در امر سیاسی و نسبتش
با اخالق توجه به این تفاوت ضروری و البته سودمند است.

مؤخره
منزلت و جایگاه امر سیاسی و اهمیت اتخاذ نگرشی اخالقی و تبیین معرفتشناختی آن در اندیشة سیاسی معاصر احیا
شده است .میتوان استدالل کرد که برونرفت از بحران امر سیاسی و مبانی آن در دورة مدرن ،همزمان برونرفت از بحران
مدرنیته و آموزههای سیاسی آن نیز خواهد بود .بررسی تغییرات معنایی و دگردیسی مضامین و مفاهیم امر سیاسی در دوران
معاصر ما را به فهم اندیشة سیاسی نوارسطویان نزدیک میسازد .بسیاری از فیلسوفان سیاسی معاصر معتقد به بازنگری و
تجدیدنظر در مفاهیم مدرن و لیبرالیستی با رجوع به ارسطو و سنت ارسطویی هستند .به همین جهت بازاندیشی امر سیاسی در
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سنت ارسطویی محور اندیشههای سیاسی ،و کانون فکری متفکران سیاسی نوارسطویی معاصر است .نسبت بین اخالق و سیاست
و توجه به آن در حوزة فضیلت و خیر عمومی یکی از الزامات چرخش نوارسطویی در دانش سیاسی معاصر است .اشترواوس
و هابرماس هر دو معتقدند که اندیشة مدرن دچار بحران شده است و یکی از نشانههای این بحران گسست اخالق از امر سیاسی
بوده است .اخالق و سیاست در سنت یونانی با اخالق و امر سیاسی در نظام مدرن تفاوت هستیشناختی و معرفتشناختی پیدا
کرده است .دانش سیاسی به مدیریت حل و فصل منازعات و دانش اجتماعی تبدیل شد و موضوعاتی نظیر امنیت ،حق و
شهروندی مدرن مطرح گردید .در یک کالم ،حکمت سیاسی به علم سیاست بدل گردید .سنت فکری ارسطویی غایتگرایانه
و پراکسیسمحور است .به این اعتبار ،سه مؤلفة اصلی منظومة معرفتی وی مفاهیم «عمل»« ،غایت» و «فضیلت» است .مکاینتایر
مهمترین وجه تمایز مدرنیستها از ارسطوگرایان را حذف «غایت» از تفکر مدرن میداند که از نظر او راهحل عالج بیماری
اخالقی مدرن نیز در همین جا نهفته است :بازگشت به فضیلت غایتمندانه« .نوظریة اخوالق فضیلتمحور» ،از نظر مکاینتایر،
جایگزین مناسبی برای اخالق لیبرالیستی است .مکاینتایر در پردازش نظریه اخالقیاش ،تأکید ویژهای بر فرهنگها دارد؛ این
تأکید نیز ناشی از نقش خاصی است که او برای «سونت» در نوظریة فوضیلتمدارانهاش قائل است .برخالف نوظر لیوبرالیستها،
او موعتقد است که سنت ،امری پویا و در حال دگرگونی است ،ایستا نیست .از نظر او نظریة اخالقی ،در یک بستر فرهنگی
خاص ،پرورانده میشود؛ بنابراین درک عوام 28و جوهانشمولی 29را مورد تردید قرار میدهد« .خویشتن» ،روایتی است کوه از
قرارگرفتن ما در یک فرهنگ خاص که ریشه در یک سنت پژوهش اخالقی معین دارد ،به دست میآید .مکاینتایر به نوعی
بحران معرفتشناختی در ساحت مدرنیته ،مبادی و آموزههای آن معتقد است که به نوعی بحران در مبانی روششناختی علوم
و پارادایم آن ریشه دارد .پرسش فلسفی از امر سیاسی با شناخت علمی امر سیاسی تفاوت دارد .به این معنا که اولی از ماهیت
و معنای مفاهیم میپرسد و دومی در قلمرو علم سیاست بر امر واقع تمرکز دارد .پرسش از امر سیاسی در اندیشههای معاصر با
فلسفة سیاسی و نحوة اندیشیدن به آن مرتبط است .رویکرد فلسفی برای تعریف و تبیین امر سیاسی مستلزم تأمل جدی و کسب
معرفت سیاسی است.
امر اخالقی و امر سیاسی در سنت فلسفی کالسیک با حوزة عمومی و مدنی پیوند داشتند .در اندیشة سیاسی معاصر
بازگشت به سنت فل سفی ارسطو از یک سو بر ضعف و نقصان علم سیاست مدرن داللت دارد و از دیگر سو بیانگر ارتقای
معرفت فلسفی نسبت به سیاست است .سیاست و استلزامات عقالنی و اخالقی آن در اندیشة سیاسی معاصر از قلمرو علم
سیاست مدرن و رهیافتهای تحلیلی و اثباتی به سمت معرفت سیاسی بر بنیاد فلسفة اخالق در سنت کالسیک میل کرده است،
که مهمترین آموزة آن بازگشت به خیر عمومی و غایتگرایی به قصد حصول سعادت و زندگی نیک و عادالنه است .به تعبیر
کامپانی ،شورانگیزترین پژوهشهای فلسفی در آستانة قرن بیست و یکم در حوزه اخالقی-سیاسی صورت میگیرد (کامپانی،
1382ب )545 :این چرخش ارسطویی در حوزة سیاست و اخالق ،متضمن اتخاذ دیدگاه هنجاری در باب امر سیاسی و احیای
فلسفة سیاسی هنجاری است .فلسفة سیاسی معاصر با حکمت عملی ارسطو ارتباط خود را بازیافته است و به همین جهت امر
سیاسی را بر اساس عملیبودن آن باز تعریف کردهاند .هنجاریبودن تفکر سیاسی استلزام عملی آن است.
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