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  نقش دكتر حائري يزدي در جريان فلسفه سياسي معاصر
  در جامعه ايراني، ديانت از سياست جدا نيست

  ريحانه منصوري : گفتگو از
  

  ۳/۴/۹۱: روزنامه اعتماد، صفحه انديشه، روز چهارشنبه، مورخ :منبع
  

بي تفاوت نبود و سعي داشت در اين زمينه مسائل نوين و جدي مرحوم حائري يزدي از جمله کساني بود که نسبت به مقوله سياست 
هم اکنون که سالهاست . در طي ارائه نظرات ايشان افرادي همچون آيت اهللا جوادي آملي به نقد آراي حائري پرداختند. را طرح کند

سياست و فلسفه اسالمي در نظرات از فوت مرحوم حائري مي گذرد به نظر مي رسد برخي از متفکران معاصر تمايل دارند به مساله 
اما مي بايست به اين نکته توجه داشت که مساله سياست و فلسفه اسالمي از جمله مسائل مهمي است که . حائري توجه داشته باشند

وجه به  يچها به ه نوع مقاله است كه انتشار اين در عين حال ذكر اين نكته ضروري. بايد در فضاي نقد عالمانه مورد توجه قرار گيرد
نظران در عرصه فكر و انديشه  هاي مختلف صاحب معناي تاييد يا رد آن نيست بلكه به جهت آشنايي مخاطبان محترم با ديدگاه

لذا انتشار اين مطلب در چنين فضاي ميسر شد و مخاطباني که به اين دست قبيل موضوعات توجه دارند مي توانند نقدها و . باشد مي
استاد و محقق دانشگاه تورنتو » سروش دباغ«كالم با دكتر  لذا در واكاوي انديشه سياسي حائري هم. ا اعالم دارنداشارات خود را به م

  .شديم
  

اندازه در ذهن و زبان ايرانيان و در   در سيماي فلسفه معاصر است، تا چه» الحكمتين جامع«يزدي كه وجودش تجسم  مهدي حائري
  شود؟ شته ميكشور آبا و اجدادي خويش گرامي دا

دانم چقدر در كشور گرامي  دانست، اكنون نمي الحكمتين كه فلسفه سنتي و جديد را مي يزدي نويسنده جامع اهللا حائري مرحوم آيت
شد،  وگو مي كه با ايشان گفت ۷۰يكي از دوستان نقل كردند در اواخر دهه . شود، اما در زمانه خود از وضعيت شادكام نبود داشته مي
داشت چقدر خوب  نگريست و بيان مي شد و بعد از مدتي سكوت به پنجره مي تر مي  كه در اطوال خود تامل كرده چشمانشپس از آن

  .اين امر نشان از ناخشنودي وي از زمانه است. ميرد است كه انسان مي
  

ي تجويزهاي اخالقي و زبان تمثيلي روي نگاري بر مبنا نويسي و سياستنامه هاي اندرزنامه چرا در عرصه فكر و فلسفه سياسي، ما به سنت
  آورديم؟

يي استبدادزده بوده است و اين  تصور من اين است كه بخشي از آن به دليل جامعه و مختصات فضاي سياسي و فرهنگي بوده كه جامعه
  :ن كه مولوي گفتچنا. جامعه افراد را به زبان تمثيلي سوق داده است كه حتي در باب سخنان عرفاني نيز صدق پيدا كرده است

  
  خوشتر آن باشد كه سر دلبران

  آيد در حديث ديگران  گفته
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در . گراست قصه، قصه اخالق فضيلت. گرفت هايشان از زبان تمثيل مدد مي هم سر دلبران در حديث ديگران آورده شده و هم يافته
به تعبير امروزي . كردند ان بردن رذائل اخالقي دعوت ميفضائل و رذائل اخالقي تاكيد و افراد را به نهادينه شدن فضائل اخالق و از مي

گرا عنوان كرد كه در آن فضائل و رذائل اخالقي  توان ذيل اخالق فضيلت هاي گذشتگان در اين باب را مي توان گفت بيشتر آموزه مي
. و روابط اخالقي نهادينه شده استدر جهان جديد نوع نويني از مناسبات . نويسي هم چنين است شوند؛ بنابراين اندرزنامه مطرح مي

گرا در جهان جديد محوريت پيدا كرده و براي توزين رفتار، سياستمداران از اين اخالق كه در قرن بيستم  اخالق فايده
هاي اخالقي  در جهان جديد براي پرداختن به رفتارهاي سياسي حاكمان به تئوري. هاي ديگري از آن شده استفاده كردند بندي صورت

اخالق مبتني بر اصول نياز داريم و براي توازن رفتار سياستمداران در ترازوي اخالق به اخالق مبتني بر اصول بيشتر محتاجيم تا  و
  .به اين معنا در عرصه فكر بيشتر از اندرزگويي مدد گرفتيم كه با فضائل و رذائل متناسب است. اخالق مبتني بر فرد

  
يكي از اضالع اصلي دستگاه فلسفي خويش وارد كرده و به صورتي شايسته به احياي اين موضوع حائري مجددا فلسفه سياسي را در 

هاي ابداعات و انحصارات وي در فلسفه سياسي چه بود و تامالت شما در اين  نمونه. مهم مغفول و معطل در ظل فلسفه پرداخته است
  باره چيست؟

مطرح كرد، تاكيد بر مفهوم وكالت بود و اينكه مقبوليت و مشروعيت يزدي  اهللا حائري يكي از نكات مهمي كه مرحوم آيت
تشخيص حائري در . اين امر از نكات مهم در كارنامه وي است. گيرد خيزد، نشأت مي حكومتي، از عقدي كه ميان حاكم و مردم برمي

يم و اين نظريه در فلسفه سياسي جاي اين بوده است كه ما به قراردادي ميان حاكمان و مردم احتياج دار» حكمت و حكومت«كتاب 
برخي معتقدند شبيه چنين . وي به جاي سخن از واليت از وكالت سخن به ميان آورده است. آورد دارد و در آنجا مشروعيت مي

يك يي از جنس  زمين بيان كرده است؛ به اين معنا كه حكمراني يك امر زميني و سكوالر است و رابطه استداللي را روسو در مغرب
اهللا حائري يزدي با برجسته كردن وكالت تالش كرده در فقه  مرحوم آيت. قرارداد دارد؛ هابز نيز شبيه چنين سخني را بيان كرده است

  .سياسي نوعي مناسبات و روابط سياسي را كه مبتني بر وكالت به جاي واليت است، توضيح دهد
هاي متفاوت فلسفه و  و كالم تا فقه و اصول، و نيز آشنايي وسيع با حيطه هاي مختلف علوم اسالمي، از فلسفه وي با تسلط بر حوزه

هاي اصيل فلسفه سياسي و  منطق و علوم در غرب، در زمينه سياست و فلسفه سياسي مشكله خروج سياست از دايره حكمت و بحث
طرح . ضع درست آن اهتمام ورزيددخول آن به شرعيات و اعتقادات را تشخيص داد و در بازگرداندن علم به ساحت اصلي و مو

تواند  دهد كه هم به لحاظ مبادي، هم به لحاظ موضوع و سرانجام از نظر نتايج، كالم اسالمي نمي فلسفه سياسي وي به خوبي نشان مي
  .متكفل اين بحث شود

  
فت وي به نوعي از جدايي توان گ با توجه به اينكه تز معروف حائري مبني بر اشتقاق حكومت از حكمت و نه حكم است، آيا مي

  دين از سياست قائل بوده است؟
تواند از  يي مثل ايران ديانت نمي در جامعه. خوب است ميان رابطه ديانت يا سياست با رابطه ديانت يا حكومت تفكيك قائل شويم

به اين دليل ... چه در مرحله قضا و چه اقدامات اجرايي و. كند هاي اخالق ديني به نحو طبيعي ريزش مي سياست جدا باشد؛ زيرا ارزش
در كشوري مثل سوئد ديانت با سياست رابطه وثيقي ندارد؛ زيرا . حاكمان هم منبعث از همان جامعه هستندكه جامعه ديني است و 

اند، بلكه رابطه حقوقي ديانت با  يي ديگر ناظر به جدايي ديانت از سياست نبوده مرحوم حائري يزدي و عده. جامعه ديني نيست
مثال در امريكا كه نيمي از جمعيتش ديندار . يان دين و حكومت برقرار نبودحكومت را قبول نداشتند و از نظر وي رابطه هنجاري م



٣ 
 

يزدي قائل  مرحوم حائري. هستند يا برخي ديگر از كشورها مانند تركيه كه مسلمان بسيار دارند، ديانت با سياست ارتباط ارگانيك دارد
گويد كه سكوالر  وي از سياستي سخن مي. است) عرفي( ورزي به اين معنا سكوالر سياست. به رابطه حقوقي ديانت يا حكومت نيست

هم از پيشگامان نهادينه ) ره(مرحوم عالمه طباطبايي. است؛ به عبارتي سكوالري كه مشروعيت حكومت از مردم است و الغير) عرفي(
به ميان آورد كه سبقه زميني  عالمه از اخالقي سخن. پسنديدند كردن اخالق سكوالر در ميان ما است؛ البته ايشان اين تعبير را نمي

رو، شاگردش شهيد مطهري سخنان ايشان را درباره اخالقيات برنتافت و مرحوم حائري يزدي از پيشگامان سياست عرفي  از اين. داشت
  .شد
  

  آيا به نظر شما فلسفه اسالمي استعداد و قابليت ورود به حوزه سياست يا پرداختن به مباحث فلسفه سياسي را دارد؟
بنابراين بهتر است بيشتر به حوزه سياست از منظر فلسفي و نظري بپردازند تا فلسفه سياسي . اند ه؛ اما كمتر فيلسوفان به اين امر پرداختهبل

كرد كه متاسفانه حكماي مسلمان در اين زمينه كمتر توجه  حتي در اين ميان فلسفه اخالق نيز رشد چشمگيري مي. پروارتر شود
كنند، از نظر فلسفي به مقوالتي همچون سياست،  كه حكما و افرادي كه در حوزه فلسفه اسالمي فعاليت مي رواست. اند داشته

 .حكمراني و مشروعيت بپردازند

 


