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يك�ي از محوره�اي برنامه ريزي جري�ان تجدد در 
فضاي فكري عصر پهلوي، ترويج ش�بهات ديني و 
نقد عقايد سنتي و نفي آنان به صورت كلي و با ايجاد 
ترديد در حقانيت معارف ش�يعي ب�ا هدف تضعيف 
مذهب ش�يعه به عنوان »مكتب اعت�راض به وضع 
موجود« و »مهم ترين دش�من پروژه استعمار« بود. 
لذا طيفي از متجددي�ن مأموريت ويژه داش�تند تا 
همصدا با جريانات نوپاي تكفيري كه عقايد شيعه را 
باطل و مشركانه مي دانند، اصول اماميه را زير سؤال 
ببرند. نوش�ته هاي احمد كس�روي در عصر پهلوي 
يكي از بارزترين نمونه هاي بروز اين جريان اس�ت. 

     
  اسرار هزارساله

در ادامه اي��ن جري��ان و در اوايل ده��ه 1320 يكي از 
درس خوان��دگان ح��وزه علميه ق��م به ن��ام علي اكبر 
حكمي زاده كه فرزند يكي از علماي بزرگ قم نيز بود، 
كتابي تحت عنوان اسرار هزارساله منتشر نمود كه در 
آن با تأثيرپذيري از نوشته جات كسروي، تالش نموده 
بود اين عقايد را در ميان طالب و حوزه هاي علميه ترويج 
نمايد و اصول شيعه را سرشار از خرافات توصيف كند. 

نويس��نده اين كتاب در مقدمه مطلب خود هدفش را 
انحراف زدايي و پاك كردن دين اس��الم از دامن شرك 
عنوان كرده است و به موارد و مصاديقي در كتاب اشاره 
دارد كه از نظر وي تحريفاتي است كه مسلمانان در دين 

پيامبر وارد كرده اند. 
حكمي زاده مي گويد نس��خه هايي از اي��ن كتاب را در 
س��ال 1322 براي برخي از روحانيون و علما ارس��ال و 
در آن 13 س��ؤال درباره دين مطرح نموده است اما از 
علماي قم پاسخي دريافت نكرده و لذا اين مطالب را در 
نشريه آيين اسالم منتشر ساخته است. او درباره علت 
نامگذاري كتاب چنين مي نويس��د: »مي گوييد هر كه 
را اس��رار حق آموختند، مهر كردند و زبانش دوختند، 
مي گويم اين چگونه اسراري اس��ت كه تنها به مردمان 
زودباور و بي سواد حق داريد بگوييد و نشان دهيد ولي 
پاي مردمان دقيق و كنجكاو كه به ميان مي آيد، انگار 
جزو اسرار مي ش��ود. اگر سر اس��ت به هيچ كس نبايد 
گفت و اگر نيست، باري يكبار آن را در چنين مجلسي 

آشكار كنيد.«
اين در حالي اس��ت كه برخي از س��ؤاالت مطرح شده 
توس��ط نويس��نده كتاب قباًل بارها به ك��رات به عنوان 
شبهات ديني در آثار روشنفكران دين ستيز معاصر وي 
يا پيش از او )افرادي نظير ش��ريعت سنگلجي( نوشته 

شده و پاسخ گرفته بودند؛ شبهاتي نظير موارد زير:
- آيا خواس��تن حاجت از پيامبر و ائمه يا اعتقاد به شفا 

گرفتن از امامان شرك نيست؟
- آيا اس��تخاره جزو خرافات س��اخته ش��ده به دست 

شيعيان نيست؟
- چرا از امامت و ائمه در قرآن با وجود اين همه اهميتي 
كه ش��يعه براي آن قائل است س��خني به ميان نيامده 

است؟
- اگر ثواب ه��ر كاري به ميزان عملي اس��ت كه انجام 
مي دهيم پس ذكر پاداش هاي بسيار زياد توسط روايات 
و احاديث شيعه براي اعمال مختصري همچون زيارت 

عاشورا يا عزاداري چه معنا دارد؟
- در روايات ش��يعه احاديثي وجود دارد كه با علم اين 
روزگار ما نمي سازد. پس آيا نمي توان ادعا كرد اعتقادات 

شيعه با عقل در تعارض است؟
همانطور كه مش��اهده مي ش��ود، همه مواردي كه در 
باال ذكر ش��د پرس��ش ها و ش��بهات جديدي در دين 
شيعه نيست و س��اليان زيادي قبل و بعد از انتشار اين 
كتاب همواره از سوي دين ستيزان مطرح شده و هر بار 
جواب هاي درخوري را نيز از س��وي علم��ا و به صورت 

علمي دريافت كرده است. 
اما شايد مهم ترين مباحثي كه اين كتاب براي نخستين 
بار مطرح س��اخته مش��ابهاتي جديد و ناظ��ر به آينده 

حكومت ايران و جامعه شيعه است؛ مسائل و پرسش هاي 
سياسي مخصوصاً درباره نقش فقيهان در حكومت است. 
چنين پرس��ش هايي تا قبل از اين كمت��ر مطرح بودند 
و ش��رايط اجتماعي پس از خلع رضا ش��اه و آغازگري 
حركت اصالحي و بعد از انق��الب برخي فقها و در رأس 
آنها امام خمين��ي در زمينه فرهنگ س��ازي و ضرورت 
نقش آفريني فقها در اداره حكومت اسالمي باعث طرح 
شبهاتي همچون موارد زير از سوي برخي جريان هاي 

ضدديني گرديد:
مجتهدين چرا در عصر غيبت خود را نايبان امام معصوم 
مي دانند و حدود اي��ن نيابت تا كجاس��ت؟ آيا فقير ها 
معتقدند وظيفه حكومت را نيز در عصر غيبت به عهده 

دارند؟
حضرت امام خمين��ي)ره( در آن دوره ك��ه اين كتاب 
به نگارش درمي آمد، از اس��اتيد بنام حوزه علميه بوده 
و كرس��ي درس اخالق داشتند. ايش��ان پس از آن كه 
متوجه شدند برخي از طالب قم به مباحث و نقد كتاب 
اسرار هزارس��اله مش��غولند اين كتاب را تهيه نموده و 
كوش��يدند تا به صورت علمي به ادعاهاي مطرح شده 
و شبهه برانگيز در آن پاسخ گويند. كتاب كشف االسرار 
امام خميني در واقع پاس��خ به كتاب اس��رار هزارساله 
اس��ت كه در آن موضوعات مختلفي خصوصاً پيرامون 
اجتماعيات اسالمي بيان ش��ده است. اين كتاب كه در 
مدت زمان كوتاهي به دست امام خميني نگاشته شد به 
صورت بسيار عميق و متفكرانه و با پرهيز از تنش هاي 
سطحي و عوامانه به صورت علمي مطالب را نقد كرده 

و پاسخ داده است. 
شايد كتاب كشف االس��رار امام خميني را بتوان يكي از 
قديمي ترين اس��ناد مبارزه امام با حكومت طاغوت نيز 
دانست كه در آن عالوه بر پاسخگويي به شبهات اعتقادي 
براي نخستين بار، نگرش سياس��ي و اجتماعي خود را 
نيز تا قبل از تأليف واليت فقيه تحرير نموده اند. ايشان 
در زماني كه حوزه علميه از فضاي روش��نفكران فاصله 
داشته و به جاي پاس��خ به انتقادات و شبهات، بيشتر به 
نفي و تكفير صاحبان عقايد ضاله و پرهيز دادن جامعه از 
خواندن اين كتب اهتمام داشت، درصدد برآمد تا زمينه 
هدايت جامعه را از مسير روشنگري و مقابله به مثل فعال 
بر عهده گيرد؛ به گونه اي كه اين نهضت در سال هاي بعد 
تأثير زيادي بر علماي حوزه علميه و مخصوصاً شاگردان 
ايشان همچون شهيد مطهري و بهشتي گذاشت كه در 
جهاد علمي و مبارزه با عقايد انحرافي به روش��نگري و 
ش��بهه زدايي مي پرداختند و توجه ويژه اي به مس��ئله 

اسالم و مقتضيات زمان داشتند. 
  سياست در كشف االسرار

همانگونه كه بيان شد يكي از ويژگي هاي كليدي كتاب 
كشف االسرار امام خميني بيان سياسي مسئله حكومت 
در ديدگاه و تفكر فقهي ايش��ان اس��ت. ب��ه طور كلي 
پيرامون مس��ئله حكومت و دولت دو نوع نگاه ايجابي و 

سلبي ارائه مي نمايد. 
در نگاه سلبي ايش��ان به مفهوم حكومت طاغوت و رد 
آن مي پردازند. در نگاه ايش��ان هر حكومت بشري كه 
از حيث اس��تناد متصل به حكم خداوند نباشد مردود 
است و نبايد واليت آن را پذيرفت. ايشان حكومت هاي 
مختلف بنا شده بر اساس پايه هاي فكري غيرالهي را نام 
مي برند و نهايتاً مخرج مش��ترك همه را طاغوتي بودن 
مي دانند: »هيچ فرق اساس��ي ميان مشروطه، استبداد 
و ديكتاتوري و دموكراسي نيس��ت، مگر در فريبندگي 

الفاظ و حيله گري قانونگذارها.«
از نظر ايجابي حضرت ام��ام اعتقاد خود را اينگونه بيان 
مي نمايند كه چون فقط خداوند قدرت مالكيت و تملك 
دارد جز او نمي توان كس��ي را صاحب حكومت دانست 
و خواه ناخ��واه بايد از او پيروي ك��رد. تصرف به واليت 
خداوند بر حكومت بش��ر از نگاه امام نتيجه اي قهري و 
عقالني است كه آيات قرآن نيز بر همين مسئله صحه 

مي گذارند. 

امام خميني)ره( با اين مقدمات مسئله حكومت در زمان 
غيبت را مطرح مي كنند و مي كوشند شبهه مطرح شده 
در كتاب اسرار هزارس��اله مبني بر اينكه حق فقيه براي 
حكومت هيچ س��ند و س��ند روايي ندارد را مورد انتقاد 
قرار  دهند. ايش��ان نمونه هايي از احاديث و آيات قرآن را 
بيان مي كنند كه مستقيماً به مسئله حكومت و واليت 
در زمان نبود انبيا و رسوالن مي پردازد و ضمن استدالل 
روايي با تشريح احكام اس��المي به جنبه هاي اجتماعي 
فراوان آن اين اعتقاد كه قلمرو اسالم فقط در حدود بعد 
فردي زندگي افراد مسئوليت دارد را با اكثر احكام الهي 
در تعارض معرفي مي كنند: »قانون اسالم در طرز تشكيل 
حكومت و وضع قانون مالي��ات و وضع قوانين حقوقي و 
جزايي و آنچه مربوط به نظام مملكت اس��ت )از تشكيل 
قش��ون گرفته تا تش��كيل ادارات( از هيچ چيز فروگذار 
نكرده است.« ايشان در جاي ديگر مي نويسند: »اساس 
حكومت بر قوه قضاييه و قوه مجريه و بودجه بيت المال 
است و براي بسط سلطنت و كشورگيري بر جهاد و براي 
حفظ استقالل كش��ور و دفع هجوم اجانب بر دفاع امت. 

همه اينها در قرآن حديث اسالم موجود است.«
  امام و واليت فقيه

در ادامه ضرورت دخال��ت و نقش آفريني روحانيت در 
عرصه اجتماع��ي و حكومت داري ايش��ان وارد مبحث 
واليت فقيه مي شوند و در پاس��خ به شبهه مطرح شده 
در كتاب انسان هزارساله موضوع واليت فقيه در روايات 
اسالمي را عنوان مي كنند كه در آيات قرآن نيز اصل اين 
موضوع در آيه اولواالمر مورد اش��اره قرار گرفته است. 
ايشان مي نويس��ند: »خداي تعالي در اين آيه تشكيل 
حكومت را ]اش��اره[ داده اس��ت... و چون بر تمام امت 
واجب كرده اطاعت از اولواالم��ر را، ناچار بايد حكومت 

اسالمي يك حكومت بيشتر نباشد. 
سپس ايشان اس��تناد مي كنند كه فردي بايد مصداق 
اولواالمر قرار گيرد ك��ه لياقت و ويژگي ه��اي مد نظر 
خداوند را براي تصدي حكومت داش��ته باشد و آشنا به 
قواعد خداوند و حكومت دين باشد لذا برداشت سنتي 
برخي را مبني بر اينكه پادشاهان جانشينان خداوند و 
ظل اهلل هستند مورد انتقاد قرار مي دهد و نهايتاً اشاره 
مي دارد كه به جز فقيه آگاه به زمانه كسي نمي تواند اين 

مسئوليت الهي را عهده دار گردد. 
ايش��ان ايده واليت فقيه را در كشف االس��رار اينگونه 
با علوم سياس��ي و قواي حاكمه امت��زاج مي دهند: »ما 
مي گوييم اگر آن حكومت حق خدايي، عادالنه بخواهد 
تشكيل ش��ود، بايد مجلس از فقها... تشكيل شود و در 
مجلس قوانين آسماني طرح ش��ود و در كيفيت عملي 
شدن آن بحث شود و دولت قوه اجراي آن باشد. منظور 
از حكومت فقيه آن اس��ت كه فقيه بايد نظارت در قوه 
تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسالمي داشته باشد، 
زيرا قانوني را كه عقل و دانش مي پذيرد و حق مي داند، 

غير از قانون خدايي نيست.« 
همي��ن تعاريف مكتوب ام��ام از واليت فقي��ه در كتاب 
كشف االسرار كه نزديك به سه دهه بعد رنگ و بوي عيني 
به خود بخشيد، نشان مي دهد امام بر خالف تصويرسازي 
برخي كه مي كوشند چنين بنمايانند كه ايشان در ابتدا 
اعتقاد به واليت فقيه به عنوان ناظر س��ه قوه نداشتند و 
تنها به عنوان يك ايدئولوگ به جايگاه واليت فقيه اشاره 

داشته اند كاماًل نقش فعالي براي ولي فقيه قائلند. 
مجموعاً كتاب كشف االس��رار را باي��د كتاب مهمي در 
جريان سازي سياس��ي امام خميني و ش��روع نهضت 
ايشان توصيف نمود و از رويكرد امام نسبت به شبهات 
مطرح شده در كتاب اسرار هزارساله چنين برمي آيد كه 
ايشان كاماًل معتقد به گفت وگو و تناظر آرا و افكار بوده و 
رويكرد تكفيري صرف بدون شبهه زدايي و پاسخگويي 
علمي را نمي پسندند. خروجي كشف االسرار ايده واليت 
فقيه است كه بعداً توسط امام پرورش يافته و به عنوان 
الگويي اجرايي ب��ه عنوان جايگزين نظ��ام طاغوت در 

كشور ايران استقرار يافت.

پاسخ امام)ره( به اسرار هزارساله
نگرشي به كشف االسرار امام خميني)ره(

مهديراستيفر
تحلیل

شايد كتاب كشف االسرار امام خميني را 
بتوان يكي از قديمي ترين اس�ناد مبارزه 
امام)ره( با حكومت طاغوت دانس�ت كه 
در آن عالوه بر پاس�خگويي به ش�بهات 
اعتق�ادي ب�راي نخس�تين ب�ار، نگرش 
سياس�ي و اجتماعي خود را ني�ز تا قبل 
از تأليف والي�ت فقيه تحري�ر نموده اند

كشف االسرار كتاب مهمي در جريان سازي 
سياسي امام خميني)ره( و شروع نهضت 
ايش�ان اس�ت و از رويكرد امام نسبت به 
ش�بهات مطرح ش�ده در كتاب» اس�رار 
هزارساله« چنين برمي آيد كه ايشان كاماًل 
معتقد به گفت وگو و تناظ�ر آرا و افكارند

دكتر حميد طالب زاده، استاد فلسفه دانشگاه 
تهران و دبير ش��وراي تحول و ارتقاي علوم 
انس��اني ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در 
چهارمين دوره طرح ملي گفتمان نخبگان 
علوم انس��اني ك��ه در قم برگزار ش��د طي 
سخناني به امكان س��نجي سياسي فلسفه 

مالصدرا پرداخت. 
وي در ابتداي س��خنان خود ب��ا طرح اين 
پرس��ش كه علوم انس��اني در چه شرايطي 
ممكن مي ش��ود و به لحاظ تاريخي و سنت 
انديش��ه تا چه حدودي چنين شرايطي را 
در خودم��ان فراهم كرده اي��م، گفت: بحث 
من در حدود سنت فكري و فلسفي اسالمي 
اس��ت. تأمل در مورد امكان علوم انس��اني، 
بي ترديد كار فلسفه و انديشه فلسفي است. 
تأمل درب��اره امكان ه��ر امري به فلس��فه 
مربوط مي ش��ود. خاس��تگاه علوم انساني 
انديشه فلس��في بوده اس��ت و از همين رو 
تأمل درباره امكان علوم انس��اني به فلسفه 

مربوط مي شود. 
طال��ب زاده در ادامه با بررس��ي تمايز تفكر 
سياسي ابن س��ينا و مالصدرا اش��اره كرد: 
»مالص��درا بي��ش از ابن س��ينا پيرام��ون 
سياست بحث كرده اس��ت و شيوه بحث او 
شبيه ابن س��ينا است. او در مش��هد پنجم 
شواهدالربوبيه، بحثي با عنوان تفاوت ميان 
نبوت، ش��ريعت و سياس��ت مط��رح كرده 

است.«
وي افزود: »از ديدگاه صدرا، شريعت يعني 
قوانين و احكام الهي كه اينها ظاهر اس��ت. 
نبوت مثل روح براي ش��ريعت اس��ت و اين 
احكام، قائم به وجود پيامبر است. شريعت نيز 
روح سياست است. اگر سياست روح نداشته 
باش��د، از هم متالشي مي ش��ود. شريعت و 
سياس��ت از چهار حيث با هم تفاوت دارند: 
اولين تفاوت آنها از حيث مبدأ اس��ت. مبدأ 
سياس��ت اراده هاي جزئي اس��ت، اما مبدأ 
شريعت امر كلي و الهي است، بلكه ذات الهي 
و نفس كلي اس��ت. اگر سياست از شريعت 
جدا ش��ود، امر جزئي روزمره مي شود و به 

نتيجه نمي رسد.« 
دبير ش��وراي تحول و ارتقاي علوم انساني 
ش��وراي عالي انق��الب فرهنگ��ي در ادامه 
س��خنانش گفت: »دومين تفاوت در غايت 
است. غايت سياست اتصال با شريعت است. 
امر كلي ش��ريعت حك��م خواج��ه را دارد و 
سياست برده اس��ت. برده از خواجه تبعيت 
مي كند و به اوامر او گردن مي گذارد. برده اي 
كه خواجه او را به رسميت شناخت، اعتبار 
پيدا مي كند. در بيان مالص��درا فرد زماني 
اعتبار پيدا مي كند كه خواجه قبولش كند. 
حال چه زمان��ي خواجه اين ف��رد را قبول 
مي كند؟ زماني كه برده پذيراي تكليف باشد. 
فرد ابن س��ينا در بيان مالصدرا به واس��طه 

تبعيت از خواجه اعتبار پيدا مي كند.« 
وي افزود: »غايت سياست اين است كه خود 
را به فرد مكلف برساند. موضوع سياست فرد 
مكلف اس��ت و اگر اين موضوع از بين برود، 
سياست نيز از بين مي رود. اگر برده از خواجه 
تبعيت نكند، سياست، اهوا و آراي شخصي 
مي ش��ود و تبديل به ديكتاتور و در نهايت 
متزلزل مي شود و از بين مي رود. تفاوت سوم 
از حيث فعل است. فعل سياست ناقص، زائل 
و ضعيف و جزئي است، اما فعل شريعت تام 
است؛ چون مبدأ سياست، اراده هاي جزئي 
اس��ت، فرد تابع اراده هاي جزئي مي ش��ود. 
فعل وقتي بر اس��اس اراده كلي عمل كرد، 
فعل تام است. سياست )فعل ناقص( نياز به 

فعل تام دارد.« 
طالب زاده تصري��ح كرد: »تف��اوت چهارم 
در انفعال اس��ت. فرد وقتي امر ش��ريعت را 
مي پذيرد، اين پذيرش الزمه ذات او است، 
چون ذات انس��ان، الهي و تكليف موافق او 
اس��ت. وقتي انس��ان امر الهي را مي پذيرد، 
انس��ان عين وجود خودش مي شود؛ يعني 
پذيرش تكليف، هيچ ناس��ازگاري با وجود 
او ندارد. تكلي��ف الهي متعلق به انس��ان و 
فطري ذات او اس��ت. اما انس��ان وقتي امر 
سياسي را مي پذيرد، گويي امر غيرخودي را 
مي پذيرد. انسان با اغراض ثانوي امر سياسي 

را مي پذيرد.«
 وي با بسط ديدگاه مالصدرا، بحث خود را 
ادامه داد و افزود: »قوانين اجتماعي عرض 
مفارق اس��ت. صدرا زير بار قانون نمي رود. 
قانون وقتي ش��ريعت اس��ت، موافق با ذات 
مي شود. در فلسفه سياسي صدرا كه شامل 
حقوق، اخالق و خانواده مي باش��د، همگي 
متعلق به عالم ظاهر اس��ت و بايد در اختيار 
عالم باطن باشد؛ يعني تبعيت محض عالم 
ظاهر از عالم باطن. جامعه بايد در شريعت 
مستهلك ش��ود. تمام احكام اجتماعي بايد 
منقاد احكام ش��ريعت ش��ود؛ يعني تقدم و 
اصالت با فقه و شريعت اس��ت. جميع امور 
انسان بايد ذيل ش��ريعت تعريف شود. اگر 
انسان مي خواهد انس��ان شود، بايد مكلف و 
مخاطب االمر واقع ش��ود. اين مجموع بيان 

صدرا است.«
وي سپس با طرح اين سؤال كه در ديدگاه 
صدرا چ��ه زماني فلس��فه سياس��ي ايجاد 
مي شود، گفت: »زماني كه امر جزئي منقاد 
امر كلي شود. اگر اين اتفاق بيفتد، سياست 
پديد مي آيد؛ يعني بايد امر جزئي در امر كلي 
منحل شود؛ به عبارت ديگر سياست بايد در 

فقاهت منحل شود.« 
اس��تاد فلس��فه دانش��گاه تهران ادامه داد: 
»حال با توجه به اين فلس��فه سياس��ي، آيا 
علم سياست، جامعه شناس��ي و ساير علوم 
ممكن مي شود؟ براي پاسخ به اين پرسش 
بايد تأمل و تفكر فراوان كرد. براي پاسخ به 
اين پرسش، ابتدا بايد بپرسيم علم چيست؟ 
تا علم را نشناسيم، نمي توانيم بحث كنيم. 
علم، ش��ناخت درب��اره ع��وارض ذاتي يك 
موضوع واحد است. هر علمي درباره عوارض 
ذاتي يك موضوع بحث مي كن��د. به تعبير 
ديگر، علم، شناخت درست پيرامون موضوع 
و متعلق به موضوع است. علم شبكه در هم 

تنيده معقوالت است. 
آيا اين منطق درباره علم انس��اني نيز شكل 
مي گي��رد؟ موضوع اين عل��وم بايد موضوع 
مس��تقل باش��د. علم االجتماع، شبكه اي از 
گزاره هاي معقول درباره يك امر اجتماعي 
مس��تقل اس��ت. تا اين امر نباشد، شناخت 

شكل نمي گيرد.« 
وي با تأكيد بر اينكه امر جزئي، زائل، ناقص، 
ش��خصي و متكي بر اراده هاي جزئي است، 
بيان ك��رد: »در ظ��رف محس��وس بما هو 
محسوس، وجه معقول جاي ندارد. در اين 
ديدگاه، امر سياس��ي اتفاق نمي افتد. وقتي 
امر سياس��ي نباش��د، امر اجتماعي و بقيه 
امور نيز برپا نمي شود. چون ساحت، ساحت 
محسوس است. چه زماني معقول مي شود؟ 
وقتي كه فرد مي شود فرد مكلف. علم زماني 
پديد مي آيد كه موضوع آن فرد مكلف باشد؛ 
چون موضوع آن فرد مكلف، امر كلي است. 
در امر كلي، ضرورت و كليت وجود دارد. اين 
شأن را ش��ريعت و فقاهت تعيين مي كند. 
تمام كار علم كشف قول شارع است. فرد بايد 

بكوشد قول شارع را در همه امور بفهمد.« 
طالب زاده افزود: »حال سؤال پيش مي آيد 
كه آيا با اين فلس��فه هاي مض��اف اين علم 
ممكن مي شود؟ اين بحث جاي تأمل دارد. 
چرا در غرب شد؟ چون به مكلف نظر ندارد. 
در فرد آزاد، امكان امر سياسي، اقتصادي و 

حقوقي پديد مي آيد.
 اگر كانت و ه��گل نبودند، امر سياس��ي و 
اجتماعي مطرح نبود. اگر هگل بحث جامعه 
مدني را مط��رح نكرده ب��ود، علم االجتماع 
غيرممكن بود. وقتي ه��گل دولت را مطرح 
كرد، امكان سياست مطرح شد و بعد از آن، 
علوم منش��عب ش��دند. با پايان متافيزيك، 
علوم انس��اني پديد آمد. به عب��ارت ديگر، 
هگل امكانش را ايجاد كرد و اين علوم پديد 
آمدند. ما وقتي به فلسفه ها و انديشه ها نظر 
مي كنيم، بايد تأم��ل كنيم و ببينيم كه چه 
اقتضائاتي دارد. نمي توان از هر انديش��ه اي 
انتظار هر چيزي را داش��ت. تم��ام تفكرات 
فيلس��وفان رب��ط منطقي دارن��د و تناقض 
ندارند. هر ديدگاه مابعدالطبيعه اقتضائاتي 
دارد. فيلسوفان اقتضائات حرف هاي خود را 

مي فهمند.«

 امكان سنجي سياست و جامعه شناسي 
در آيينه فلسفه صدرايي

درنگ


