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 سخن پ�وهشگ�ه 

انســ�نی معطــ�ف بــه طــ�ح جــ�مع اعــت�ی عل�مکت�ب ح�ض� یکی از آث�ر ب�گ�فتــه از  
کش�ر که اکن�ن به محض� ارب پیش�فت   گ�دد.�ب مع�فت تق�یم میاست 

ژه کــه پی�سته و مسئلههمه�یی بهط�ح ج�مع اعت� مجم�عه پ�و مح�ر اســت 
پیشبــ� مبنــ�ی منشــ�ر پ�وهشــگ�ه در ســ�ل رهی�فــت گــ�فتن ه�ی اخیــ� مبنــی بــ� در

ب�دی ک�ر گ�فتــه و بــ� پ�یــ  انســ�نیســ�زی عل�مبــ�می و  خ�دجمعــی و تعــ�طی  ه� شــکل 
گــ�رگ�ه انجــ�م فــ�ز مط�لعــ�تی و  افکــ�ر خب�گــ�ن، نخســت طــی یــک ســ�ل و نــیم، از 

ین  ک�ده سپس وارد اج�ای ط�ح RFPت�و  ه� ش�ه است. عب�ر 
پ�یـــ  ــ�ن ب� کـ ــ�ح  ــن طـ ــ�ای ب�می ه� ایـ ــه بـ کـ گ�فـــت  ــق شـــکل  ــن منطـ ــ�زی و ایـ سـ

ب�دی یــ�ه مهــم به  ه� انس�نی �زم اســت ســه مق�لــ س�زی عل�مک�ر ک�و صــ�رت متمــ�ی� 
گی�د. ه� تلفیق ط�ح ه� ش�ن� و نه�یتً� از هم  ص�رت 

 (ک�رگ�وه مب�نی)   .انس�نی ج�ی� ارزی�بی و نق� ش�ن� ه�ی عل�م مب�نی و ریشه .  1
یخ ورود و استق�ار این رشــتهقلم�و و ف�این� شکل .  2 ه� در ایــ�ان گی�ی و سی� ت�ر

گ�دد یخ) .نظ� افکن�ه ش�د و نق�   (ک�رگ�وه ب�زشن�سی انتق�دی و ت�ر
ک�ربســت شــی�ه. 3 ایــ�ان در  ه� ه� بــ� ج�معــ هــ� و تع�مــل ایــن رشــتهآنه� و مظــ�ه� 
گی�د ه� چ�خ ی�بی و تحلیل ق�ار  ک�ربست) .ارز  (ک�رگ�وه 

گنجینــه کن�وک�وه�، اتصــ�ل یــ� عــ�م پی�نــ� آن بــ�  گ�رگ�ه این  ه�ی می�اثــی و از 
ز روشن می ه� ه� نسبت به نی�زه�ی ج�معتن�سب ی� تغ�ی� احتم�لی آن شــ�د. از ام�و

ه�ی ف�هنگ بــ�می و دینــی و بــ� پشــت�ان� ه� ب� تکیه ب� می�اثس�ی دیگ�، این ط�ح
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ی و به ی�یــ گبه�ه
ّ

گــ�ا و محصــ�ل ه� ب�ن�مــ  ه� صــ�رت شــبکاز مط�لعــ�ت جهــ�نی و ملــ
یک�د بینی�فته  �نه شکلیاف�اهم ای و بــ� مشــ�رکت محققــ�ن ت�انــ�ی رشــتهان� و ب� رو

ین ش�هپ�وهشگ�ه و ص�حب ی ت�و
ّ
 �.اننظ�ان س�آم� سطح مل

ه�ی انق�ب اســ�می مبنــی بــ� ه� یکی از آرم�نرود ب� انج�م این ط�حامی� می
و رهنم�ده�ی حض�ت ام�م خمینی و مق�م معظم رهب�ی در این   استق�ل فک�ی

یی ش�د. ط�حب�ره پی یکــ�د ایجــ�د ج� ه�ی اعت� ب�ای تحقق ه�ف ی�دشــ�ه بــ� رو
اث�بخشــی و ســ�دمن�ی علــ�م انســ�نی را تــ�  ک�شــ� ، میپی�نــ� میــ�ن نظ�یــه و عمــل 

کش�ر مبنی ب� م�لفه  متعّین نم�ی�. گ�اییه�ی ب�میمعط�ف به پیش�فت 
هــ�یی از انســ�نی و مط�لعــ�ت ف�هنگــی در مســی� تحقــق بخشپ�وهشــگ�ه عل�م

یــ�اســن�د ب��دســتی و پی یــت و یی م�م�ر امنــ� و بــ� مســ�ع�ت ســ�زم�ن هیئت ه� جــ�
نخبگــ�نی علــ�م انســ�نی   ه� ب�ای استق�ار عینــی شــبک  ب�ن�مه و ب�دجه، ط�ح اعت� را

رده است.  ک�ده و به اج�ا درآو  کش�ر ط�احی 
یج پس از انتش�ر مجل�ات ح�ض� در  پ�وهشگ�ه به فضل الهی در نظ� دارد به  ت�ر

هــ�ی  گ�ارش هــ� (از ط�یــق  س�زی نش� محص��ت ط�ح زم�ن ب� متن�ع این م�حله و هم 
ــیه  ــ�دی، ت�صـ گ�ارش راهبـ ــی،  ــته ه�ی سی�سـ ــی، بسـ ــی ملـ ــ�ی علمـ ــ�م�ت  هـ ه�ی خـ

، ی _ پ�وهشــی ه�ی علمــ ای، جســت�ره�ی علمــی و فنــی، مق�لــه تخصصــی و مشــ�وره 
و...)  ه�ی علمـــیه�ی نخبگـــ�نی و ســـخن�انیان�یشـــیتخصصـــی، هم_  علمـــی

کت�ب آم�ده� را نی� بهم�بقی نت�یج پ�وهش  نش� س�زد. ه� ص�رت 
 یکی از ش�خص

ً
که میاص�� ت�فیق یک نه�د پ�وهشی،  ه� ت�ان� نش�نه�ی مهم 

ــه ــ�و عل�مبــ ی�ه در قلمــ ــ�ای ط�حو ــ�، اجــ ــ�نی ب�شــ ــ�خص، همانســ ــ�ی شــ ــ�ا، هــ گــ
ــئله ــه چ�لشمســــــ ــ�ظ� بــــــ ــ�ار در ع�صــــــــ من� و نــــــ ــ�عی و اث�گــــــ ــ�ی اجتمــــــ  ه� هــــــ
کن�نی در حقیقت م�سسگ�اری سی�ست که بت�ان� در ش�ایط  پ�وهشی   ه� ه�ست 
نسل چه�رم نه�ده�ی علمی وارد س�زد. تع�یف و اج�ای ط�ح اعت� به   ه� را به ج�گ



 7سخن پ�وهشگ�ه         

ـــ همـــــین منظـــــ�ر در مســـــی� تحقـــــق قســـــمتی از چشـــــم یـــــت روشــ ن ان�از و م�م�ر
ــ�رج در ب�ن�مـــ  ــگ�ه، منـ ــع ه� پ�وهشـ ــ�دی آن، به ه� ت�سـ ــم�ر میراهبـ ــ�ای شـ ــه بـ کـ ــ�  آیـ

یخ پ�وهشـــگ�ه ب�ن�مـــ  ت�ســـعه تع�یـــف و اجـــ�ا شـــ�ه اســـت و  ه� نخســـتین بـــ�ر در تـــ�ر
کت�ب رده�ی آن  انســ�نی هــ�ی اعــت�ی عل�مه�ی مجم�عه ط�حبخشی از دست�و

 است. 
ارتقــ�ی لهــی، ف�صــت در ف�این� تع�یف و اج�ای ط�ح ج�مع اعت�، بــه لطــف ا

ی�ســـ�خت ت�انمن�ســـ�زیهـــ� و ط�ح کیفیـــت علمـــی یـــت ز ه� در پ�وهشـــگ�ه و تق�
ه� و بــه مــ�ازات اجــ�ای ایــن طــ�ح کــه طــی ایــن ســ�لدوچن�ان شــ�ه اســت، چن�ن

کثی�ی از اعضــ�ی محتــ�م هیئــت  ه� ک�ن، مش�رکت ب�لن�  علمی در اجــ�ای تع�اد 
و رشــ� بــیش از  دو ب�ابــ�یش از  علــم بــه رشــ� بــی  ه� ط�ح م�ک�ر و رسی�ن ت�لی� س�ان

ــنج ب�ابــــ�ی ــ�  پــ ــگ�هی و رشــ ــ�ن دانشــ ــِ� متــ ــ��ت و  ه� ف�اینــــ�نقــ ــ� مقــ ــ� و نشــ ت�لیــ
کیفیت پ�وهشی،  ن�مهجست�ره�ی انتق�دی و انتش�ر فصل ش�ن سه ب�ن�هه�ی ب� 

المللــی بین ه� شــ�ن مکــ�ر در جشــن�ارنقــ� ســ�ل و ب�گ�ی�ه ه� ســ�ل پیــ�پی در جشــن�ار
ای پ�تــ�ل در صــع�د بــیش از چه�رصــ� پلــهملــی دیگــ�،  ه� هــ� جشــن�ارو ده فــ�رابی

انس�نی در سطح عل�م ه� نظ�ی ه� بن�ی جه�نی الکس�، ت�سیس قطب علمی، ارائرده
 ه� و تحقــق شــبک ســ�زی علــمت�ویجی ه� هــ�ی حــ�ز فع�لیت چشــمگی�و رشــ�  ملــی

کش�ر، ش�اه�ی بنف�ه متشکل از است�دان ص�ح  ه�ارسهنخبگ�نی   نظ� از س�اس� 
 آی�.شم�ر میس�زی و ارتق�ی ت�انمن�ی بهاز این ظ�فیت

هــ�یی از هــ� و آثــ�ر، بخشهــ�ی ایــن مجم�عــه ط�حم�یت  ه� ب�یهی است ب� همــ 
کت�ب ــ� نقــ� ایــن  ک�ســتی نب�شــ�، یقینــً� اهــل نظــ� ب هــ� خــ�لی از خلــل و عــ�ری از 

پ�وهشـــگ�ه را بـــ�ای قـــ�ام و هـــ�ی راهگشـــ�ی ایجـــ�بی خـــ�د ن�صـــح�نه و راهنم�یی
ری بیشت� این آث�ر در چ�پم�یه  ه�ی بع�ی م�د خ�اهن� رس�ن�.و

یی تعــ�لی و ابــ�از مســّ�ت از پیدر پ�ی�ن، ضمن سپ�سگ�اری بــه درگــ�ه حق جــ�
ونـــ� (ره) در منشـــ�ر ایشـــ�ن مبنـــی بـــ� ی�د دکتـــ� صـــ�دق آیینهاســـت�د زنـــ�ه ه� دغ�غـــ 
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یش شــ�د ایــن مجم�عــه م�هــ�ن حم�یــت ر میانطبــ�ق بــ� زمــ�ن» یــ�دآو  ه� «اتص�ل به ر
یــ�ان محتــ�م جنــ�ب دکتــ� ف�جی ز دانــ�، دکتــ� ف�هــ�دی و دکتــ� غ�مــی و اعضــ�ی و

ربــط محت�م هیئت محت�م امن� و س�زم�ن ب�ن�مه و ب�دجه و نم�ین�گ�ن محتــ�م ذی
همکــ�ران طــ�ح جــ�مع اعــت�،   ه� ســ� و اهتمــ�م همــ مجلس شــ�رای اســ�می از یک

کمیتــ ش�مل اعضــ�ی محتــ�م شــ�را علمــی طــ�ح اعــت�،   ه� ی پ�وهشــی پ�وهشــگ�ه، 
یــ�ن محتــ�م ط�ح  ه� ج�نشین رئیس و رئــیس دبی�خ�نــ  هــ�، مــ�ی�ان طــ�ح اعــت�، مج�

ک�رگ�وهک�رگ�وه ــ�ی محتــ�م  ران، اعض ــ�و ــ�رای مش کلیــ هــ�، ش ــی و   ه� هــ�ی تخصص
ران ط�ح ه�ی پ�وهشی وک�رشن�ســ�ن از ســ�ی دیگــ� محقق�ن و ن�ظ�ان علمی و داو

ی�ه جنــ�ب آقــ�ی آن�ن ب�شیم؛ به  ه� رس� سپ�سگ�ار همنظ� میوار بهاست. ل�ا س�ا و
کمــ�لیزادهدکتــ� سی�محم�رضــ� امیــ�ی طه�انــی زاده، ، ســ�ک�ر خــ�نم دکتــ� طــ�ه�ه 

جن�ب آق�ی دکت� یحیی ف�زی، جن�ب آق�ی دکت� علی�ض� م�یــی تــ�انی، جنــ�ب 
، جنــ�ب ف�زاده، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�ال�حمن حســنیآق�ی دکت� مه�ی معــین

شــن�س، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� حمیــ� تنکــ�بنی، جنــ�ب آقــ�ی مهنــ�س ف�امــ�ز حق
یــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�س خلجــی، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ�  ی� آقــ�ی دکتــ� ف�هــ�د ز

زاده، جن�ب آقــ�ی دکتــ� عب�ا� قنب�ل�، جن�ب آق�ی دکت� سی�محم�رحیم رب�نی
نــ�ب آقــ�ی پــ�ر، جاله�ی، جن�ب آق�ی دکت� سی�محســن عل�یسی�سج�د علم

محمــ�علی مینــ�یی، جنــ�ب آقــ�ی به�نــگ ذوالفقــ�ری و تمــ�می اعضــ�ی محتــ�م 
ک�رشن�س�ن محت�م ط�ح. همچنین ب�ی� از جنــ�ب  ران و  ش�رای دبی�خ�نه و مش�و

گ�امـــی ایشـــ�ن در  ه� آقـــ�ی دکتـــ� یـــ�ا� رفیعـــی مـــ�ی� محتـــ�م نشـــ� و همـــ  همکـــ�ران 
ــ�ز  کــــنم. اگ�چــــه ب�رگــــ�ن و مفــــ�خ�انتشــــ�رات پ�وهشــــگ�ه تشــــک�  و اعضــــ�ی معــ

گ�ن و در م�احــــل مختلــــف علمی فــــ�اوان دیگــــ�ی در بخشهیئــــت گ�نــــ� هــــ�ی 
که ذک� ن�م این شخصــیت کــه بــیش از صــ� تــن را م�درس�ن ب�دن�  ه� و محققــ�ن، 

 ش�د، مت�سف�نه در این مج�ل ان�ک میس� نیست.ش�مل می



 9سخن پ�وهشگ�ه         

پ�وهشــی و علمــی بت�انــ�   ه� رود بــه لطــف خ�اونــ� ایــن ح�کــت ف�خنــ� امی� می
یت اث�بخشی عل�مضم کشــ�ر، راهگشــ�ی ن تق� انس�نی و پی�ن� پ�وهش و اج�ا در 
ــ�داری بیشــت� از ظ�فیتبه�ه شــم�ر آیــ� و انتشــ�ر مجلــ�ات انســ�نی بههــ�ی عل�مب

گ�ارش گ�می در مسی� پیش�فت و ب�لنــ�گی ایــ�ان اســ�می بع�ی  ه�ی ط�ح اعت� 
 ب�ش�. 

 حسینعلی قب�دی 

 �لع�ت ف�هنگیرئیس پ�وهشگ�ه عل�م انس�نی و مط
 و

کش�ر رئیس ط�ح اعت�ی عل�م  انس�نی معط�ف به پیش�فت 

 

 





 درآم� 

که ب� روی ان�یشه کنم. ه�ی ف�رابی پ�وهش میمن اکن�ن بیش از یک دهه است 
نگــ�ه بــه فــ�رابی _   ه�ی ایــن حــ�زهچ�ن س�ی� پ�وهشهم_    ه�ی من نی�آغ�ز پ�وهش

گــــ�ر از خــــ�انش  کتــــ�ب، شــــ�ح  بــــه مث�بــــه فیلســــ�ف م�ینــــه ف�ضــــله بــــ�د. ایــــن 
گــ� قــ�ار   ه� گ�ای�نکم�ل کــه ا کــه بــه مــن نشــ�ن داد  گــ�ری  من از فلســفه فــ�رابی اســت؛ 

ک�ر م� آی�، این ان�یشه او در ب�ب م�ینه که است ف�رابی به  ه�ی غی�ف�ضله است 
ه� بــه غ�یــ�تی عینــی و مــ�دی نظــ� ت�ان� محل ت�جه ب�ش�. ف�رابی در ایــن م�ینــهمی

کنش ــ�ی  ــه مبن ک ــ�ه از دارد  ــن نح ــ�، در ای ــ�ی دیگ ــتن�؛ از س ــ�عی هس ــ�ی اجتم ه
ش�د و او ش�ارت در ان�یشه او به رسمیت شن�خته می  مسئلهنگ�ش، ح�ودی از  

کـــه چگ�نـــه میتـــ� حـــ�ودی بـــه مـــ� ب�می هـــ�ی انســـ�نی، تتـــ�ان در م�قعی نم�ی�نـــ� 
ک�د. شن�س�یی و ش�ارت را  مه�ر 

که به دو ی�فته دیگ� نی� دست ی�فتم. یکی این گ�ر ب�د  که فــ�رابی در می�نه این 
ســ��ری ای�انــی بــ�د و در ان�یشه خ�د ب� س� م�ینــه ف�ضــله، بــه دنبــ�ل احیــ�ی دی�ان

کــ�دن آمــ�ز  یتــ  ه� دیگــ� اینکــه، فــ�رابی آن احیــ� را بــ� دنبــ�ل  ی دنبــ�ل الهیــ�تی دوفی�
کــه طــی آن، خــ�ا دو طبیعــت (یــ� دو نــ�ع تجســ� و یــ� حضــ�ر) کــ�د؛ آمــ�زهمی ای 

دارد: یکــی در آســم�ن و بیــ�ون از محــ�ودیت جهــ�ن، و دیگــ�ی در تــن و ج�معــه و 
کم زمینــی را همــ�ن خــ�ای آســم�نی (و بــ�لعکس) می ،جه�ن. این آم�زه دانــ�. ح�

گ�نـــه ،خـــ�ا در ایـــن ان�یشـــه عـــین عـــ�ل اســـت کـــه بـــه  متن�ســـب بـــ� عـــ�ل او ای 
گست�ده ب�ش�. الهیــ�ت سی�ســی فــ�رابی، یعنــی مســ�همت او در  قلم�وش نی� ب�ی� 
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س��ری ب� اســتن�د بــه الهیــ�ت دوفی�یتــی، ط�ح ع�ل الهی در جهت احی�ی دی�ان
 هیچ نسبتی ب� مع�ص�یت و آینــ�ه مــ� نــ�ارد؛ بنی�دگــ�اری آینــ�ه بــ� ان�یشــه م�ینــه

رزی س�ق میمسلم ش�ارت ف�ضله، پی�سته م� را به م�زه�ی ده�. آن دو ی�فته را و
که م�اد آن عم�مً� ف�اهم آم�ه است، ت�ضیح خ�اهم داد.  در پ�وهش بع�ی، 

کن�نی، پ�سخی نخستین (و ش�ی� هنــ�ز خــ�م) بــه پ�ســش واپســین (و ب�یــ�  اث� 
ران مع�ص� است. ب� ایــن ه� پخت  ک�ربست ان�یشه ف�رابی در دو ) من در ب�ب امک�ن 

گفتنی ا که من در ایــن اثــ� همح�ل  گــ�هی هســتم. ایــن ست  چنــ�ن درگیــ� فلســفه آ
یخ  ــ�هیم یــ� تــ�ر یخ مف ــ�ی (و نــه تــ�ر یخ فک ــ� پــ�وهِش تــ�ر ــ�ی خــ�د را در ف�این درگی

یخ چی�ی ج� تحــ��ت فکــ� نیســت. ه�) ب�زت�ب میای�ه یی ت�ر گ� که طی آن  ده� 
کــه حــ� نقشبــ� ایــن حــ�ل، ت�جــه داشــته گــ�هی در تحــ��ام  ت آف�ینــی فلســفه آ

گــ�هی  گــ� فلســفه آ اجتمــ�عی را بــه قلمــ�و ســ�ژگی اخ�قــی انســ�ن محــ�ود ســ�زم. ا
شن�ســی دنبــ�ل چنــ�ن تــ�جیهی داشــته ب�شــ� ب�یــ� آن را در قلمــ�و روانبــ�ای مــ� هم

گ� م�ج� عمل ک�د؛ درست آن گ�هی و ب�ر نظ�ی ان�یشه و مع�فت، حتی ا که آ ج� 
کنش نب�ش�، «در نه�یت»، ش�می روان ر اقلــیم وجــ�ان مــ� بیــ�ار و شــن�ختی را دو 

که م� را در هنگ�م پ�ی�ار می س�ز ه�ی م�قعیتمب�ش�ت در ش�ارت ه� کن�: ش�می 
کــه حیــ�انی را آن_  و بــه تعبیــ� یکــی از دوســت�نم_  المثلبه خلج�ن وادارد و فی گــ�ه 

ــ� می ــ� میبــ�یم و س یم». بــ� ایــن حــ�ل، آن  شــ�من�گیکشــیم «ب ــ�ر گ�شــتش را بخ
کــ »نه�یــت« شن�ســی قصــ�ه�ی خــ�د شــ�وع �ر م�ســت. مــ� ب�یــ� از روان، «بــ�ایت» 

خــ�اهیم تــن و خــ�اهیم»؟ آیــ� میهــ�ی خــ�د «چــه میکنش ه� کــه در همــ کنــیم: این
 ج�معه و جه�نی بهت� داشته ب�شیم؟

کت�ب به ط�ر خ�ص در ضــمن ف�صــت مط�لعــ�تی م�سســه عــ�الت ام در  این 
گ�فــت؛ از لطــف و مه�بــ�  اجتم�عی ســی�نی نی و همکــ�ری ج�مــه تحقــق بــه خــ�د 

ن بســی�ر سپ�ســگ�ارم.  ِگلیســُ ُکمپ�یــ�یس، ن�صــ� قبــ�دزاده و خــ�نم پــ�ئ��  نیک��س 
کتــ�ب (بــه طــ�ر خــ�ص مب�حــث م�بــ�ط بــه روش بخش کمــی از ایــن  هــ�ی بســی�ر 
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تی چنــ� منتشــ� پنه�ن نگــ�ری، و دوســتی مــ�نی و ن�ابــت)، پیشــت� در ق�لــب مقــ��
ــ� در این ــ�، ه�چن ــ�ه ب�دن ــ�زخ�انی ش ــ�مً� ب ک ــ�  ــ�هج ــیح ش ــن و تنق ــن در ای ان�. م

که   کس�ن بسی�ری هستم  و احتــ�ام خــ�د   ســپ�س�زم است م�اتــب  ت�لیف م�ی�ن 
کن  ییرا اب�از  ران دانشج� ام در دانشگ�ه ت�بیت مــ�رس بــ�زگ�دم: م: ابت�ا ب�ی� به دو

ره و راهنمــ�یی و   ،اب�الفضل شــک�ری  کــه مشــ�و عبــ�س منــ�چه�ی و حــ�تم قــ�دری 
ری پ�ی�ن ی�ســت و محبــت در فلســفه فــ�رابی) را بــه ام (بــ ن�مــهداو � عنــ�ان نســبت ر

ج� ش�وع ش�؛ اگ�چه پیشــت�، در یکــی از خ�انی من از هم�نعه�ه داشتن�. ف�رابی
ر ک�س ک�رشن�سی ارشــ�، محم�رضــ� طب�طبــ�یی مــ�ا بــه مط�لعــه   ه� ه�ی درس دو

آثــ�ر جــ�اد طب�طبــ�یی ســ�ق داد و مــن در آن زمــ�ن بــه فضــل تقــ�م فــ�رابی در طــ�ح 
گ�هی ی�فته ب�دم. در ج�ی�ن ن�شتن ت� دکت�ی، و ضمن بح ث از ان�یشه سی�سی آ

یی ام در آلمــ�ن، پ�وفســ�ر هنینــگ روِگمــن پ�سشــی را ف�صــت مط�لعــ�تِی دانشــج�
که می ک�د  گ�ه�یی را ب� من آغ�ز  گفت و  یم هســته پیش روی من نه�د و  ت�انم بگــ�

فــ�رابی یــک فیلســ�ف مســلم�ن گ�دد: «به چه معن�  ج� ب�ز میبنی�دین این اث� به آن
گــ�فتم، امــ� بــه پ�ســخی (تق�یبــً�) جــ�ی شــ�د؟» آن زمــ�ن ایــن پ�ســش را تلقــی می

کــه دانســتم فــ�رابی چنــ�ان هــم مســلم�ن  ایج�بی ب�ای آن دســت نیــ�فتم، جــ� ایــن 
که او در آثــ�ر اصــلی خــ�د هیچ لم این ب�د  گــ�ه بــه قــ�آن و حــ�یث نب�د. تنه� است��

بــ� آشــن�یی و مط�لعــه آثــ�ر م�سســه إنــ�ره، بــه درک و ارجــ�ع نــ�اده اســت. بعــ�ه� 
کــه در بخــش دوم ایــن پــ�وهش آن را بــه  تفسی�ی ت�زه از ن�مسلم�نی فــ�رابی رســی�م 
یــ�ن هســتم. از او، و  گ�اشت. آن آشن�یی و درک را مــ�ی�ن ن�صــ� تق� بحث خ�اهم 

گـــ� بـــ� آنـــ�ن را همـــ�اره مفیـــ� ی�فتـــه گفـــت و  کـــه  ام، بســـی�ر نیـــ� از رضـــ� صـــمیم 
چنــین ب�یــ� م�اتــب ســپ�س خــ�د از مســئ��ن محتــ�م پ�وهشــگ�ه ســگ�ارم. همسپ�

عل�م انس�نی و مط�لع�ت ف�هنگی را نی�، به خ�ط� حم�یت م�دی در اتم�م ایــن اثــ� 
کنم.  و نی� به خ�ط� مس�ع�ت در انتش�ر آن، اع�م 
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 کنم.تق�یم می 1این اث� را به پ�رم
 1399ته�ان، زمست�ن

 
ــ� را می   . ١ ــن درآمــ ــه ایــ ــته کــ ــ�ل گ�شــ ــ�ران  ســ ـ ــ�رم، ـب ـ ــتم، ـپ ــپس، ( ن�شــ ــین و ســ ــ�ه�، عب�الحســ   و بعــ

� دم  .  دنیـ� رفتـه اسـت کـ�د؛ او اکنـ�ن از  هن�ز زن�گی را تج�به می )  حسن   علی، و در نه�یت، شیخ ح�ج  او ـت
مــن بــ� خــ�ف خ�اســت او بــ�ای رفــتن بــه حــ�زه  .  مــ�گ، متعبــ� و متشــ�ع و البتــه آم�زگــ�ر شــ�ع بــ�قی م�نــ� 

ه حـ�زه و  .  علمیه، به دانشگ�ه رفته ب�دم و به فلسفه و به وی�ه فلسفه ی�ن�نی ع�قمن� ش�ه ب�دم  �فتن ـب آن ـن
�د من�ی به فلسفه، س�نخی هم�اره  این ع�قه  هـ� چنـ� البتـه، مـن  .  پی�ا ب�ای ت�دی� او در ب�ب ایم�ن من ـب

ب� ایـن حـ�ل،  .  ک�د رفته ب�دم که کم از ح�زه ن�اشت و همین، کمی او را آرام می   » دانشگ�ه ام�م ص�دق « به  
ــ�گی  ــت زـن ــه م�دـی ــ�، کـ ــگ هشت او نیـ ــ�ی جنـ ــه ـپ ــ� از  ش را ـب ــ�ه بعـ ــه ویـ ــ�د، ـب ــ�ده ـب ــ�ده و وانهـ ــ�له نهـ سـ

تــ�  .  کــ�د کــ�دم، ســک�ت می هــ�یی کــه بــ� او می عم�مــً� در بحث .  پــ�ر آم�زگــ�ر نبــ�د   ، دیگــ� آن 88انتخ�بــ�ت 
یــک مــ�ه قبــل از مــ�گش، او را بــه  :  دیگــ� بــ�ایش جــ�ابیتی ن�اشــت )  و سی�ســت ب�آمــ�ه از آن ( یــن  گــ�یی، د 

به س�مت، امـ�  : « به ش�خی گفتم ».  میخ�م ب�م : « گفت .  ی� س�حل   یک ج�یی شبیه دشت .  خ�اب دی�م 
ه .  ام به خن�ه ـب�ل شـ� ش�خی .»  معل�مه دیگه، اون جه�ن : « گفت »  کج�؟  ای  در حـ�لی کـه نگـ�ه مت�م�ـن

ب� دست به پشت س�م اشـ�ره  »  چه کمکی؟ : « ؟ گفتم » ح�� نمیخ�ی کمک کنی : « من داشت گفت به  
تــ� مــن بــ�م م�شــین بیــ�رم، تــ�  : « گفــت .  بن�ی شــ�ه، امــ� درهــم و پ�اکنــ�ه جعبــه بســته   تعــ�اد انبــ�هی .  کــ�د 

�دم ».  ب�شه : « گفتم ».  ن ش�ن ک م�تب  �د .  مشـغ�ل م�ـتب کـ�دن ـب   ه� ـ دـی�م داخـل یکـی از بسـته .  هـ�ا گـ�م ـب
�دارم و بخـ�رم،    ه� را از بسـتنی   خ�استم یکی .  بستنی هست آب خنک و  ه�ی مس�ف�تی ـ  شبیه یخچ�ل  ـب

در همــین فکــ� بــ�دم کــه از دور صــ�ای  .  دانم چــ�ا مکــث کــ�دم؛ گــ�یی بخــ�اهم از او اجــ�زه بگیــ�م نمــی 
� کـ�می�نی کـه خـ�دش راننـ�گی می   ؛ سـ�م را بلنـ� کـ�دم .  م�شینی را شنی�م  �د، سـ�ار ـب او  ( کـ�د  بلـه، ـپ�رم ـب

� چهــ�ه   ؛ ) هـیچ گــ�ه راننــ�گی بــ� م�شــین را یــ�د نگ�فتــه بــ�د  .  و ب�اف�وختــه از دور بــه ســمت مــن آمــ� ای شــ�د  ـب
� دسـت راسـتش   �د و ـب ن�دیک که آم� در ح�لی که ب� دست چپش به ق�ب شیشه دِر م�شین تکیـه داده ـب

نگــ�هی انــ�اخت بــه  ».  تــ� ب�یــ� نظــ� بــ�ی : « گفــتم !»  همــه چیــ� م�تبــه؟ : « رد، گفــت ک ف�مــ�ن را صــ�ف مــی 
� پیـ� نیمه   ا ه�، دِر م�شین ر ه� و جعبه بسته  �ره روی صـن�لی کـ�می�ن جـ�ی گ�فـت و  .  ده شـ�د ب�ز کـ�د ـت دوـب
ه :  یه س�ال ازت دارم : « گفت  �، کسـی کـه هنـ�ز میت�ـن   ت� که اف�ط�ن و ارسط� خ�ن�ی، بگ� ببینم از نظ� اوـن

ه هـیچ می   ت�ی »  بم�نه، رفتنش چه حکمی داره؟  م گفـتم، ـپ�رم همیشـه ایـن حضـ�ات را ـب گ�فـت؛ او  دـل
�  !»  پ�سـه؟ �ی ـب�هک�ر نبـ�د، چـی شـ�ه ا�ن نظـ� ایـن افـ�اد را می گ�شش به چی   و دع�   ج� به آیه و ح�یث  ـت

� م�ـن�ن  ی�د داست�ن جـ�لین�س و  .  ای به من نش�ن داد که منتظ� ج�اب است فک� ب�دم که ب� س�فه  اصـ�ار ـب
ه او گفـتم   ؛ در جه�ن، حتی در شکم است� افت�دم  � رفـتن جـ�ی� نیسـت : « به زب�ن فقهی ـب :  گفـت ».  از نظـ� اوـن

ارزد که بگـ�یم و  می .  در مجم�ع، م�د خ�بی ب�د   ! رفت   یک م�ه بع�   ؛ و البته » فعً� نمی�م   خب، ولش کن « 
 . م�رن ب�ش�   داشت ی�د ح�وی ارزشی بخ�اهم که ی�دش گ�امی ب�د؛ اگ� گ�امی 
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ــه را نم�ینــ�گی می ــه ان�یش گ�ن ــ�رابی دو  ــه ف ــتع�یی م�ین ــه اس ــی، ان�یش ــ�: یک کن
ری م�ینــه تــ�ین ُبعــ� اســتق�لی ه�ی غی�ف�ضــله. مهمف�ضله و دوم، ان�یشــه ضــ�و

گــ� غ�یــت م�ینــه ف�ضــله، ه� داشتن غ�ی�تی عینی و انضم�می اســ این م�ینه ت. ا
ه�ی غی�ف�ضله جستج�ی حکمت و ن�عی ت�مل حکیم�نه است، غ�ی�ت م�ینه

ک�امــت اســت. ان�یشــ  ــ� بنیــ�د  ه� امــ�ری چــ�ن لــ�ت، ثــ�وت و قــ�رت و  نخســت ب
ــ� بنیــ�د اصــ�لت  اصــ�لت وجــ�د و عــ�می بــ�دن شــ� اســت�ار اســت و ان�یشــه دوم ب

ز ش�ارت؛ در  م�ینــه ف�ضــله، فــ�رابی بــه یــک م�هیت و استع�اد م�قعیت ب�ای ب�و
ال ه�ی غی�ایــــ�هه�ی غی�ف�ضــــله بــــه وضــــعیتآل اشــــ�ره دارد و در م�ینــــهایــــ�ه

پ�دازد. از این رو، ف�رابی ت�أم�ن به اص�لت وج�د و م�هیــت نظــ� داشــت امــ� هــ� می
کــ�ر می گ�فــت. مــن در اینجــ� بــه بخــش دوم ان�یشــه او یــک را در جــ�ی معینــی بــه 

 ت�جه دارم.
رت مســ�لاین   پیشــ�فت و مع�صــ�یت   ه� نح�ه خ�انش بــ� بنیــ�د اهمیــت و ضــ�و

ب�دگی و ن�مع�صــ�یت ب�ای م�ست. ان�یشه م�ینه ف�ضله همچن�ن م� را در عقب
فــ�رابی و اعتبــ�ر آن بــ�ای مــ� در  ه� غی�ف�ضــل  ه� م�ینــ  ه� ان�یشــ  دارد. فضــیلِت نگــ�ه مــی

کـــه فـــ�رابی در این شن�ســـ� و شـــ�ارت را بـــه رســـمیت می مســـئلهجـــ�، ایـــن اســـت 
ه�ی انفسی (ب�نی) و انجمنی (اجتم�عی) و آفــ�قی ه�یی را ب�ای مه�ر ش�ارتراه

کنــ�. مــ� (جه�نی) پیش می که به م� ع�ضــه  نه�. ف�رابی چی�ی بیش از این ن�ارد 
رتً� ب�یــ�   ب�ای س�ختن ج�معه و جه�نی بهت�، و در ف�این� تم�ین مه�ر ش�ارت، ض�و

کنیم. ه�ی هم�است� و ب�آم�ه از آن، و ارزشی م�رنه�و تج�به ه�به ان�یشه  رو 
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 . ان�یشه سی�سی ١

ــ�رز و غ�لــِب ان�یشــی�ن در بــ�ب سی�ســت و ج�معــه ی�گــی ب یــ�ه در شــکل و ــه و  _ ب
گــ�هی بــ�د ه� ابتنــ�ی آن بــ� فلســف_  سی�ســی ان�یشــه ه اســت؛ یعنــی مبتنــی بــ� ایــن آ

که واقعیــت را شــکل می که این ان�یشه است  ی�گــِی تلقی  غ�لــب، بــه  دهــ�. ایــن و
ــه طــ�ر اخــص، بعــ� از جنگ ــ�ن بیســتم، و ب ــه ق رود ب ــ� و ــ�ه ب ی هــ�ی هــ�ی جنگو

کســ�نی جه�نی ب� چ�لش ه� و ت�دی�ه�ی ج�ی م�اجه ش�. البته، پیش از این نی� 
کیــ�ولی و هــ�ب� ان�یشــه سی�ســی خــ�د را بــ� عطــف ت�جــه بــه واقعیــت  یه�چــ�ن م�

ک�ده ب�دن� و همین ان�یشــه کــه بــه مث�بــه عینی و من�سب�ت اجتم�عی اب�از  ه� بــ�د 
؛ و البتــه در من�، ان�یشه سی�سی ج�ی� را شکل داده�ی ان�یشه م�قعیتآغ�زگ�ه

کــه ب�یــ�  کــ�د  ک�ر   اواخ� ق�ن ن�زدهم نی� جنبش پ�ی�ارشن�سی ب� این داعیه آغ�ز به 
ــه  ــ� ف�صــله ســ�ژگ�نی از م�ضــ�ع�ت ب ــ�ا تــ�ش شــ� ت ــه خــ�د امــ�ر نگ�یســت و ل ب

 .کمت�ین ح� خ�د ب�س� 
که ف�ی�ه من�ی خ�د ب� این ح�ل، ان�یشه سی�سی این دغ�غه را داشته است 

کن�.   ه�ی بنی�دین در قلم�و ان�یشه سی�سی مع�ص� این یکی از چ�خشرا اثب�ت 
ــ�ای ادامــه حیــ�ت کــه ان�یشــه سی�ســی ب ــ�د  ــت و ف�ی�ه ب منــ�ی و اثبــ�ت م�ج�دی

کنــ�ر ت�مــل بــ� م�ضــ�ع�ت سی�ســی، بــه ت�مــل در بــ�ب خــ�د و پــ�وهش در  خــ�د، در 
پ�وهی» مق�م ب�ب خ�ستگ�ه و ج�یگ�ه خ�د پ�داخت و ت� ح�ی «فلسفه سی�سی

تش�ی� فلسفه سی�ســی تج�ی� و  ن ام�، یعنی  یپ�وهی فلسفی» ش�. اب� «سی�ست
گ�هی  پ�سش و به  از ط�یق به گ�هی، ت�انست فلســفه س آ را  ی�ســ ی گ�اشتن خ�د آ

گ�فــت. بــ�ای   ی اعتب�ر یکــ�د انتقــ�دی، جــ�ن  ت�زه ببخش�. این اعتب�ربخشی بــ� رو
که فلسفه سی�سی ب�ی� از دع�وی بلن�پ�وازانه خ�د دست ب�دارد و  گفته ش�  مث�ل 

که دیگ� نمی یخ تح��ت اجتم�عی و جه�نی، ب�ان�   ت�ان ه� ارزشــی راب� نظ� به ت�ر
یــ�ا نمی یم وارد سی�ســت و زنــ�گی سی�ســی بکنــیم، ز زمــ�ن تــ�ان همکه دوست دار

کشــی�ن از همه ارزش ک�د؛ چه بس� دست  کمک نه�ده�ی م�ج�د محقق  ه� را به 
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کنـــ�  ،ارزشـــینظـــ�م فکـــ�ی همه نـــ�د ب�خـــی از  1.مـــ� را بـــه ارزشـــی ج�یـــ� رهنمـــ�ن 
چه پیشینی�نش�ن آنو کنن� منتق�ان، «نه ان�یشمن�ان سی�سی در ب�ب آنچه می

گــ�ه ایــن شن�ســ�ن نســبت بــه جغ�افیــ� و ج�یاجم�ع دارن� و نه مع�فت  ،ک�دن� می
گ� به وجه مع�فتی آن اذعــ�ن داشــته ب�شــن� _    مع�فت اجمــ�ع در  2ت�افــق دارنــ�»؛_  ا

کـــه «فخصــ�ص ان�یشـــه سی�ســـی بـــه ایـــن نکتـــه محـــ�ود  لســـ�ف�ن ی شـــ�ه اســـت 
که خ�د مطسی�ست در پ�سخ به پ�سش ک�دهه�یی   3ان�»ان� ق�ین ت�فیق نب�ده�ح 

ـــ نظ� ی�ســـ ی و دیگـــ� اینکـــه «واژگـــ�ن س  4مـــ�رن منســـ�خ» شـــ�ه اســـت. یه فلســـفی
کــه فلســفه بــ� آن پ�ســش ه�ی م�بــ�ط بــه مخمصــه «خ�صه اینکــه روشــن نیســت 

که خ�ط� همه م� را پ�یش�ن می  5دارن� چه نسبتی دارد».انس�نی 
ک�ر مــ� می  نظ�ب�   که ان�یشه سی�سی ف�رابی، به چه  ، آیــ� به پ�سش این ن�شت�ر 

ان�یشـــه محـــل ت�مـــل هســـتن�.  چنـــین اظه�رنظ�هـــ�یی در بـــ�ب ان�یشـــه سی�ســـی
ــ� س ــ� و میمی ه�ییپ�ســش چنــین طــ�حی�ســی ب ــ�وهش و ت�ان ــ�ثی� پ کــه ت ب�یســت 

کنــ�.    ب�یــ� چیــ�ی  نظ�یــ�ت سی�ســی،  ه� مجم�عــ آم�زش را به ح�زه عمل معطــ�ف 
 نظــم  بــ�ای  تــ�جیهی  ارائــه  ی�  دولت،  ی�  و  ج�معهس�خت�ر    تبیین  ب�ای  ت�ش  از  بیش

کم کــ�ر  آن ب�شــ�: فلســفه سی�ســی ب�یــ� «فلســفه  بــه  حملــه  ی�  و  ح�  زنــ�گی» ب�شــ� و 
ب�شــ�.   »خ�دشــ�ن  بــه  تعهــ�   داشــتن  بــ�ای  افــ�اد  بــه  کمــک«ب�یــ�    سی�ســی  فیلس�ف

ب�ین منظ�ر ان�یشه سی�سی، متن�سب ب� تحــ��ت زم�نــه، ب�یــ� همــ�اره در تحــ�ل 
یکــ�دی هنجــ�ری،  6ب�شــ�. یــ� بــه درســتی، و بــ� رو منــ�چه�ی در ف�اســ�ی رنــج و رو

کــه «می یســ�  یــ� نظــ�م سی�ســی تفکــ� سی�ســی عم�مــً� بــه ن�ن� درســت بــ� عنــ�ان نظ�
 

1 Robert E. Goodin, “The Contribution of Political Science”, p. 157. 
یفت، فلسفه س  .٢  .15، صی�سیآدام س�
 .9خچه فلسفه اخ�ق، صی� الس�ی�، ت�ریانت�مك  .٣

4 Baryan Magee, “who (or what) killed the language of politics”, p20. 
 .12صن�وا،  یچ�رل� ب�نتمپ� و جك اودل، جغ� م  .5
گ�ار؛ ب�رسی انتق�دی، صین�ئل ُاس�ل  .6  .9�ان، نظ�یه سی�سی در 
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که مک�تب ان�یشــ� سی�ســی یــ� متفکــ�ان سی�ســی  شن�خته ش�ه است، در ح�لی 
ــ� هنج�رهــ�یی چــ�ن  ــ� ابتنــ� ب ــ� همــ�ن نظــ�م سی�ســی را ب الگــ�ی مطلــ�ب اقتــ�ار ی

کشی�ه ی�  کــه هــ� ع�الت، آزادی، صلح اجتم�عی، حق طبیعی و... به تص� ان�، 
شــکل خــ�ص خــ�دش مبنــ�ی ت�ســیم من�ســب�ت  کــ�ام از اینهــ� در هــ� مکتبــی بــه

کنن�ۀ ســ�م�ن مطلــ�بی بــ�ده تفک� سی�سی همیشــه ت�ســیم  ...مطل�ب ب�ده است
کنــ� و از جهــت دیگــ� است   که از یک جهت ش�ط امک�ن زن�گی خ�ب را تــ�مین 

یــ� اقتــ�ار سی�ســی  ؛بــ�یل و ج�نشــینی بــ�ای وضــع م�جــ�د ب�شــ�  کــه نظ� در حــ�لی 
  1.»ش�د�مل میفقط بخشی از این مجم�عه را ش

ــه و ســ�بق ــ� تج�ب ــ� عطــف ت�جــه ب ــ�فته  ه� ان�یشــ  ه� ب ــ�ره�ی پیش کش ــی در  سی�س
یــه یــ� اعــ�م بی نیــ�زی از ف�یــ�گی و بیجه�ن، ف�وک�ستن این مع�فت به ص�ف نظ�

پــ�ی� شــ�ه اســت؛ امــ� بــه رغــم شــ�ی�ت�ین آن در میــ�ن مــ�، یــک وس�ســه اجتن�ب
ت�ان� و ب�ی� نقــش مهمــی را در سی�سی، هن�ز میه� و نی� انتق�ده� به ان�یشه تغ�فل

کنـــ�. ایـــن نقـــش، معـــ�د�ت اجتمـــ�عی و سی�ســـی خـــُ  کـــ�ن ایفـــ�   بـــه لحـــ�ظ�د و 
هنجـــ�ری ب�یـــ� معطـــ�ف بـــه م�قعیـــت ب�شـــ�؛ ان�یشـــه سی�ســـی ب�یـــ� ف�اینـــ�ی از 

کنش رزی و  ــه تنهــ� خــ�د، بلکــه ســ�ی� دانشنظــ�و کــه ن ــه گــ�ی ب�شــ�  هــ� را ملــ�م ب
کنـــ�. ایـــن الـــ�ام ب�خ�ســـته از ســـ�خِت تـــن، ج�معـــه و ج هـــ�نی بهتـــ� بـــ�ای زنـــ�گی 

رت زن�گی آزاد است. زن�گی آزاد، زن�گِی  ی�دی_    ض�و رهــ� از خشــ�نت و _  ت� ح� ز
ــ�اع شــ�ارتتبعــیض و به�ه ه�ی انفعــ�لی (همچــ�ن جهــل و کشــی و تخ�یــب و ان

کــه  تقــ�ی�گ�ایی و تــ�هم و ...) اســت. ان�یشــه سی�ســی بــ� نظــ� بــه ایــن واقعیــت 
ه� و مهــ�ر آنهــ� مستع� ش�ارت است، ب�ی� هم�اره در شن�ســ�یی شــ�ارت  م�قعیت

 نقش داشته ب�ش�. 
ــ� ت�جــه بــه وجــه هنجــ�ری آن، ســه  از  تبیــیندر بــ�زخ�انی ان�یشــه سی�ســی و ب

ان�یشه سی�سی م� را در ارائه خ�انشــی مــ�ث� از ان�یشــه سی�ســی فــ�رابی و نســبت یــ� 
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ن�: لئ� اشت�اوس ان�یشه سی�سی کش�ارت، رهنم�ن می  مسئلهنسبت آن ب�  ع�م
ــ�ری، جه�ن ــ�فً� هنج ــ�ن میرا ص ــ�ن و مک ــه زم ــته ب ــم�ل و ن�وابس ــ�س ش ــ�؛ ت�م دان

منـــ� و ظهـــ�ر آن را وابســـته بـــه شـــ�ایط بحـــ�ان اســـپ�یگن� ان�یشـــه سی�ســـی را زم�ن
که میمی ت�ان� وجه ت�صیفی نی� داشته ب�ش�؛ و بیخــ� پــ�رخ عــ�وه بــ� شــ�ایط دان� 

که از نظ� او، همه اقلیممن� می�سی را مک�نبح�ان، ان�یشه سی  هــ� دان� به نح�ی 
ب�شـــن�؛ شـــ�ایط پیشـــنه�دی او، روهـــ� مســـتع� ظهـــ�ر ان�یشـــه سی�ســـی نمیو قلم

ان�یشه سی�سی را �ج�م فقط در وجه هنجــ�ری و در قلم�وهــ�یی خــ�ص، متعــین 
 کن�. می

فلســفی  کلیــت ان�یشــه از ج�ئــی سی�ســی، فع�لیــِت ان�یشــه  ،از نظ� اشت�اوس
که در آن،   است.   بحث  م�ض�ع  بی�نگ�  »سی�سی«و    ،روش  بی�نگ�  »فلسفه«است 

حســب اینکــه، فلســفه بــه   .گــ�اردسی�سی را به فلسفی�ن می  این ان�یشه، زن�گی
مع�فتــی اســت جه�نشــم�ل، ان�یشــه سی�ســی نیــ�، مع�فتــی   پــ�دازد وکِل وجــ�د می

کـــل ــ�اســـت  ــله نیـ ــ�، از سفســـطه و جـــ�ل ف�صـ ــفه می نگ�. از ایـــن نظـ ــ�د. فلسـ گیـ
ک�ششی  بــه  سی�ســی  امــ�ر   س�شــت  بــه  نســبت  «مع�فــت»  نشــ�ن�ن  بــ�ای  سی�سی، 

ــ�ره آنهــ� اســت «گمــ�ن» جــ�ی ــه سی�ســی امــ�ر  .درب شــ�ن، خنثــی س�شت دلیــل ب
 .شــ�ن� مــی مــ�مت یــ� ســت�یش طــ�د، و ی� انتخ�ب رد، ی� ت�ئی�  رو   این  از  و  نیستن�،

 و خ�ب سی�سی نظم و سی�سی ام�ر  س�شت حقیقت�ً  ت� ک�ش� می  سی�سی  فلسفه
  1.ب�ان�  را دو ه� درست

کــه در می تعمــق بــه دعــ�ت را سی�ســی تفکــ� در همــین رابطــه، اســپ�یگن� دانــ� 
ی� نمــ�دار می  هی�ت یگ�ان مط�لعــه بــه آن ت�صــیفی وجــه. شــ�دت�صــیف و تجــ�  بــ�ز
اشــ�ره  آنهــ� میــ�ن روابــط و سی�ســی زنــ�گی ســ�زن�ه هــ�یچ�رچ�ب و ع�امــل مهــم،

ــ� . دارد ــ�ری  بعـ ــ� هنجـ ــ�» نیـ ک�دهـ ــ�  ــه ب�یـ ــه «چـ ــی و  و بـ کیفیـــت فع�لیـــت سی�سـ
یــه اس�ســی اجتمــ�عی مطلــ�ب نظــ� دارد. هــ�ف بــ�ای  حلــیراه ارائــه پ�دازاننظ�
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«بحــ�ان»  سی�ســی، پ�دازی نظ�یــه آغــ�ز نقطــه مســ�ئل و مشــک�ت م�جــ�د اســت.
یــه  پ�دازی سی�ســی در شــ�ایط غی�بحــ�ان، امــ�ی اســتثن�ییاســت. (از نظــ� او، نظ�

پ�داز بــه ارائــه است). پس از مش�ه�ه بح�ان و ب�زس�زی وضعیت مطل�ب، نظ�یــه
ین نظ�م ب�یل میراه   1پ�دازد.حل و ت�و

 از  معــ�ودی  در  تنهــ�  هــ� در ج�امــع مختلــف،از نظ� پ�رخ، به رغــم وجــ�د بح�ان
 ه�یتمـــ�ن تطبیقـــی مط�لعـــه اســـت. او بـــ� شـــ�ه شـــک�ف� آنهـــ� ان�یشـــه سی�ســـی

 ظهـــ�ر  بــ�ای را شــ�ط چهــ�ر ی�نــ�نی، و رومـــی ای�انــی، چینــی، اســ�می، هنــ�ی،
ــه ــی ان�یش ــی سی�س ــ� می مع�ف ــه، «سی�ســت». کن ــه، در آن ج�مع  دارای اول اینک
یت فلسفی در آن ج�معه وجــ�د  پ�وهش سنت یک دوم اینکه، است؛  مستقل  ه�

 پــ�وهش  و  سی�ســی  حیــ�ت  رایــج  أشــک�ل  کــه  اســت  ایــن  ســ�م  شــ�ط  داشته ب�ش�؛
 م�اجهه و داد و ست� داشته ب�شن�؛ و در نه�یــت اینکــه، در  یک�یگ�  ب�  ب�ی�   فلسفی
ــه مق�بـــل ــ�ی  ه�یان�یشـ ــه نحـ ــ� بـ ــته ب�شـ ــ�د داشـ ــ�ارا وجـ ــی مـ ــمن� سی�سـ ان�یشـ

ان�یشـــمن� سی�ســـی بـــ� طیـــب خـــ�ط� و بـــ� امنیـــت بت�انـــ� بـــه ت�لیـــ� ان�یشـــه و اثـــ� 
  2بپ�دازد.

از نظــ� مــن در دو خــ�انش اشت�اوســی و پــ�رخی ان�یشــه سی�ســی از م�قعیــت 
کن� و راه آینــ�ه را گی�د. این دو خ�انش، ان�یشه سی�سی را مح�ود میف�صله می

ک�رانــه، ان�یشــه کنن�. اشت�اوس، به ط�ر خ�ص، بــه نحــ� نئ�مح�فظهب� م� س� می
ــه میرا نخبه کســی نمیگ�ای�ن ــ� بین�یشــ� چــ کنــ�: هــ�  کــه ان�یشــه، ان�یشــه ت�ان �ا 

کلیــ�ت دست�ســی نــ�ارد. ضــمن اینکــه او  کســی بــه  کلی اســت و هــ�  نسبت به ام� 
که سنجش کلی روشنگ�انه را  رزی اســت، این ق�ع�ه  گ�ی (نق�) همت�فته خــ�دو

یســت کنــ�ر می گــ�ارد. او بــ�ون ت�جــه بــه نقــ� مــ�رن و پی�مــ�ه�ی آن بــ�ای یــک ز
یکــ�د، تفکــ� نخبهانس�نی بس�م�ن، اصل م�رنیته را نق� می گ�ای�نــه کن�. در ایــن رو
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