
 عالیه تَسمِبِ

 (4شماره، )نشریه منارهسیاست خالی از فلسفه!

 

پذیذارضٌاسی رٍح حقائق ذُ ّا ٍ ، تِ دًثال اًذیطِ در پذیفلسفِ تِ عٌَاى علن أعلی ٍ پیطیٌی 

در ّز عزصِ ای اضارات ٍ تٌثیْات خَد را تزای ضفای درد حقیقت یاتی اًذیطوٌذاى   ،عالن

ٍجاّت هی تخطذ. ًِ حقیقتی  تَاى گزیش اس تیغ ، عالن هی گستزاًذ ٍ تِ آغاس ٍ اًجام ایي 

دارد ٍ ًِ رحوی در سیٌِ ی فلسفِ ستاًِ هی کطذ. تَدًص جش خیز چیشی ًثَدُ ٍ  رافلسفِ 

ضعارش رسیذى تِ حقیقت  ٍ ضعَرش هثتٌی تز تزّاى  ًثَدًص جش آسَدگی ًوی افشایذ.

ّفت ضْز عطق را گطتِ  ،دست یافتگاى تِ آى هٌکزاى فلسفِ اس ّفت دٍلت رّایٌذ ٍ  است.

 اًذ ٍ طالثاى آى ًیش اًذر خن یک کَچِ ّستٌذ.

،چٌاًچِ اس اًذیطِ ٍ فلسفِ تاس است ،کِ هَضَعص حکَهت ٍ قذرت استدر ایي تیي سی

سهاًی  تٌْا ،ایي ٍ تَی خطًَت ٍ ًفزت است،  تِ هطام هی رسذ، تٌْا تَیی کِ اس آى تواًذ 

خَاّذ  ضیفتگاى خذهت تِ تی خزدی، ى قذرت ٍتطٌگااست کِ حکَهت ٍ قذرت در دستاى 

کالم افالطَى کِ تا  السم است تزایضعلِ ّای تی خزدی داهاى سیاست را تگیزد،اگز .افتاد

 تزتیة داد.  یختو هجلس "یا حاکواى حکین ضًَذ ا حکیواى حاکن ٍی "صَتی رسا هی گفت:

کِ ًِ هی تَاى تِ آى خزدُ  ،حیَاًات هی خَرد قلعِ یسیاست خالی ، تٌْا تِ درد ادارُ ی 

اس چٌیي ادرُ ای ّذف ٍاالیی را دًثال کزد. جاهعِ ای تاس است تا گزفت ٍ ًِ هی تَاى 

رفتار ٍ هٌص هزدم  هزدهاًص کِ ّوِ اس داضتِ ّای لغَ ٍ سٍال پذیز خَد خطٌَد ٍ خزسٌذًذ.

ذاى اًذیطِ ی خذاًٍ ًذارد ٍایي جاهعِ ّیچ ارتثاطی تا  اًذیطِ ّای  اّل هذیٌِ ی فاضلِ 

  چارُ ای ًوی تیٌٌذ.،سیاسی تز سلَک آًْا جش هطتاقی ٍ هْجَری 



هسیز تعالی جاهعِ ی اسالهی در ایزاى تا تطکیل  تاُ کٌین کِ الکالم یجزّ الکالم ،سخي کَ

آغاس ضذ ٍ اکٌَى سهاى آى است کِ  اسالمرّثزی حکیوی عارف تِ احکام  حکَهت اسالهی ٍ

راحل کِ تذاعی اًذیطِ ی سیاسی اسالم ٍ قزائت ایطاى اس اسالم ًاب اًذیطِ ی سیاسی اهام 

السم ٍ  گزدد تأکیذتِ ضکلی رٍش هٌذ  ،تز تکاهل ٍغٌای آى است ، تاسخَاًی ٍ تثییي ضَد ٍ

ن دٍام اًذیطِ ی سیاسی در ایزاى را تلٌذ لَدر تزاتز سٍال اًذیطِ ی سیاسی در ایزاى، عَاست 

ّا تیاتین ٍ اس هسلک ٍ هزام خَدرأیی ّا ٍ اعَجاج در تصوین  راّی تِ رّایی استا  ًوایین

 خَیص دفاع فلسفی ٍ عقلی ًوایین. سیاسی

ّوچَى سیاست هذاری پیاهثز اسالم ٍ اٍلیاء دیي ،  تایذ سیاست هذاری سیاستوذاراى هسلواى

هثتٌی تز جْاى تیٌی اسالهی ًظن ٍ ًسق یاتذ ٍ در ایي چْارچَب ، ساختار حکَهت ٍ 

در قالة فقِ حکَهت ٍ ، سیاست تعزیف گزدد. ایي هْن کِ در الیِ ی رٍییي ٍ عیٌی تزخَد 

ی اًذیطِ پطتَاًِ سیاست جلَُ هی کٌذ، سهاًی قاتل تثییي ٍ دفاع عقالًی خَاّذ تَد کِ 

 ،طِ ، ّواى چیشی است کِ تا ًام اًذیطِ ی سیاسی اسالم یا تا تساهح داضتِ تاضذ ٍ ایي اًذی

خَاًذُ هی ضَد ٍ در تزدارًذُ ی اًذیطِ ی فیلسَفاى ٍ هتکلویي فلسفِ ی سیاسی اسالم 

اًذیطِ ی سیاسی اسالم عزصِ ی تثادل ٍ تقاتل تا دیگز اًذیطِ ّاست ٍ در  هسلواى است.

آى دست ها اس  کِ تذٍى ی جای دارد ،اساله خط هقذم اثثات حقاًیت ٍ عقالًیت حکَهت

کَتاُ خَاّذ هاًذ ٍ پایِ ّای فقِ حکَهت تِ تشلشل کطیذُ خَاّذ  تَجیِ حکَهت اسالهی

 ضذ.
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