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مقاله حاضر نخستين نوشتاري است که به دو بحث تاريخ و صورتبندي مطالعه فلسفه سياسي
اسالمي در غرب ميپردازد .در بحث نخست ،به پيدايش و سير تاريخي مطالعه انديشمندان غربي
درباره فلسفه سياسي اسالمي اشاره دارد و ضمن بيان زندگي علمي اين دسته از انديشمندان ،به
معرفي مهمترين آثاري ميپردازد که در غرب درباره فلسفه سياسي اسالمي نوشته شده است.
در بحث دوم ،مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب در چهار رهيافت تاريخي ،تفسيري،
انتقادي و توصيفي صورتبندي ميشود .صورتبندي مذکور نه بر اساس تقدم و تأخر زماني
انديشمندان و آثار ،بلکه بر ساس همخواني محتوايي مباحث ميباشد .همچنين دستيابي
به رهيافتهاي مذکور و صورتبندي آن ،نه بر اساس معيار قياسي ،بلکه بر اساس مطالعه
استقرايي آثاري است که درباره فلسفه سياسي اسالمي در غرب نوشته شدهاند.
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مطالعه انديشمندان غربي دربارة «فلسفه اسالمي» از حدود قرن سيزدهم ميالدي آغاز شده
است و اين مطالعات ،بيشتر در زمينههاي متافيزيکي ،عرفاني ،ديني ،اخالقي ،کالمي و تاريخي
صورت ميگرفت ،اما در خصوص وجه سياسي فلسفه اسالمي که از اهميت واقعي و دروني
خاصي برخوردار است ،تا دورة معاصر ،مطالعه قابل مالحظهاي در غرب صورت نپذيرفته
است .در دورة معاصر و به ويژه نيمقرن اخير ،به دليل کشف ،ويرايش ،ترجمه و تفسير برخي
آثار فلسفه سياسي اسالمي در غرب ،جهش قابل مالحظهاي در مطالعه فلسفه سياسي اسالمي
صورت گرفته است .در اين مدت ،انديشمندان غربي آثار متعددي نگاشتند که اغلب به
عنوان منابع مرجع در محافل علمي دنيا در صدد تبيين ماهيت ،موقعيت و مسائل فلسفه سياسي
اسالمياند؛ آثار و مباحثي که تاکنون نه تنها فهم و بررسي آنها ،بلکه حتي آشنايي و معرفي
آنها در مؤسسات علمي و به ويژه مراکز اسالمي مغفول مانده است؛ از اينرو مقاله حاضر
نخستين نوشتاري است که به دو بحث تاريخ و صورتبندي مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در
غرب ميپردازد .در بحث نخست ،به پيدايش و سير تاريخي مطالعه انديشمندان غربي درباره
فلسفه سياسي اسالمي اشاره ميشود و ضمن بيان زندگي علمي اين دسته از انديشمندان ،به
معرفي مهمترين آثاري ميپردازد که در غرب درباره فلسفه سياسي اسالمي نوشته شده است.
بيترديد پرداختن به حدود بيست انديشمند غربي و دهها اثر علمي متفاوت امر آساني نيست.
در حالي که دسترسي به زندگي علمي برخي از انديشمندان غربي به راحتي امکانپذير است،
درباره برخي ديگر اطالعات چنداني وجود ندارد .اين امر باعث پيدايش نوسانات و ابهاماتي
در معرفي زندگي علمي انديشمندان مربوطه ميگردد .بنابراين هر چند تالش زيادي صورت
گرفته است تا با جستجوهاي ممکن ،نوعي يکساني و همگوني ايجاد شود ،اما بازهم خألهايي
مشاهده ميشود .عالوه بر اين ،در معرفي آثار انديشمندان غربي ،اولويت با معرفي آثاري است
که درباره فلسفه سياسي اسالمي است؛ بنابراين تا حد ممکن تالش ميشود از معرفي آثاري
که چندان ارتباطي با مباحث اسالمي و به ويژه موضوع مقاله ندارند پرهيز شود .البته هر چند
در اين امر نيز شايد موارد استثنايي يا حتي غفلتي صورت پذيرد.
در بحث دوم ،مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب در چهار رهيافت تاريخي ،تفسيري،
انتقادي و توصيفي صورتبندي ميشود .البته صورتبندي رهيافتهاي مطالعاتي نه بر اساس
تقدم و تأخر زماني انديشمندان و آثار مربوطه ،بلکه بر اساس همخواني محتوايي مباحث انجام
ميپذيرد .همچنين دستيابي به رهيافتهاي مذکور و صورتبندي آن ،نه بر اساس معيار
قياسي ،بلکه بر اساس مطالعه استقرايي آثاري است که درباره فلسفه سياسي اسالمي در غرب
نوشته شدهاند.

تاريخ مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب

تاريخ مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب به دورة معاصر و به ويژه نيم قرن اخير بر
ميگردد .1اروين روزنتال تاريخ توجه انديشمندان غربي به مطالعه انديشه سياسي فالسفه
اسالمي را مربوط به دهه  1940ميداند .وي لئو اشتراوس و خود را نخستين کساني ميداند که
در سال  1935به توصيف و بررسي فلسفه سياسي فارابي در غرب پرداختند (,Rosenthal
 .)10 :1968محسن مهدي نيز نخستين مطالعه قابل توجه درباره فلسفه سياسي اسالمي و به
ويژه فلسفه سياسي فارابي را مربوط به اشتراوس در همين تاريخ ميداند که توانست يکي از
مهمترين آثار سياسي فارابي يعني فلسفه افالطون و ارسطو را شناسايي کند و گامهاي مهمتري
در تفسير فلسفه سياسي اسالمي بردارد ( .)5 :2001 ,Mahdiآنچه مسلم است پيش از دورة
معاصر مطالعهاي در زمينه فلسفه سياسي اسالمي در غرب صورت نگرفته است .همچنين با
مطالعات به دست آمده ميتوان بيان کرد که تعداد معدودي از انديشمندان غربي به طور
تخصصي به مطالعه فلسفه سياسي اسالمي پرداختند .عمده آنها موضوعات عامتري همچون
فلسفه اسالمي را مطالعه کردند و در خالل آن به مباحث فلسفه سياسي اسالمي نيز اشاره
داشتند .در اين مقاله سعي شده است هم انديشمنداني که به طور تخصصي به مطالعه فلسفه
سياسي اسالمي پرداختند و هم انديشمنداني که به صورت عمومي به آن اشاره داشتند ،معرفي
و بررسي شوند.
شايد تي .جي .دبور ( ،)1942 -1866اولين نويسندهاي باشد که به طور پراکنده مطالبي
در زمينه فلسفه سياسي اسالمي در کتاب تاريخ فلسفه در اسالم منتشر کرده است(De
 .)1903,Boerدبور استاد دانشگاه آمستردام هلند بود .ميتوان گفت کتاب وي خالصه
انديشهها و افکاري است که پيش از وي متفکران غربي همچون ديتريسي (،)Dieterici
دخويه ( ،)de Goejeگلدزيهر ( ،)Goldziherهوتسما ( ،)Houtsmaمولر (،)Müller
مونک ( ،)Munkنلدکه ( ،)Nöldekeرنان ( ،)Renanهرجروني ( ،)Hurgronjeفلوتن
( )Vlotenو ديگران دربارة فلسفه اسالمي بيان داشتند .آنگونه که وي در ديباچه کتاب
خويش گفته ،نگارش اين کتاب را مديون اين نويسندگان ميداند ( .)8 :1bitدبور يکي از
نخستين نويسندگان معرفي عمومي تاريخ فلسفه اسالمي است که کتابش نخستينبار در سال
 1901در آلمان منتشر شد ( )1901 ,De Boerو دو سال بعد نيز به زبان انگليسي ترجمه شد.
ترجمه فارسي اين کتاب نيز نخستينبار در سال  1343منتشر گرديد (دبور .)1362 ،اين کتاب
سالها به عنوان کتاب مرجع و الگويي براي مطالعه محققان در زمينه فلسفه اسالمي تبديل
گرديد و تا زمان انتشار کتاب تاريخ فلسفه اسالمي هانري کربن در سال ,Corbin( 1964
 ،)1964متني پر مراجعه بود که به همين دليل بارها تجديد چاپ شد.
اما لئو اشتراوس« )1973 -1899( »Leo Straussمهمترين شخصيتي است که نخستينبار
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به طور تخصصي و فلسفي ،فلسفه سياسي اسالمي را مطالعه و معرفي کرد .اشتراوس در شهر
هسه آلمان و در خانواده يهودي متولد شد .تحصيالت دانشگاهي را در دانشگاه ماربورگ
آغاز کرد که در آن زمان مرکز مکتب نوکانتي هرمان کوهن و مکتب پديدارشناسي
ادموند هوسرل بود .سپس به دانشگاه هامبورگ رفت و از رسالة دکتري خود با راهنمايي
ارنست کاسيرر در سال  1922دفاع کرد .دورة فوق دکتري را در دانشگاه فرايبورگ با
شرکت در درسهاي هوسرل ،ابينگهاوس و هايدگر جوان گذراند و سپس به تحقيق در
مؤسسه آموزشي روزنزويگ فرانکفورت ،مؤسسة مطالعاتي يهودي برلين و بنياد راکفلر آلمان
پرداخت .در سال  1932به فرانسه رفت و مطالعاتي در باب فلسفة اسالمي و يهودي دورة
ميانه با راهنمايي لوئي ماسينيون و آندره زيگفريد انجام داد .سپس به انگلستان رفت و در باب
توماس هابز به مطالعه پرداخت .اشتراوس در سال  1937به امريکا مسافرت کرد و تا پايان
عمر در آنجا به تحقيق و تدريس در مراکز مختلف علمي پرداخت .از جمله آنها ميتوان به
دانشگاه کلمبيا ،مدرسة جديد تحقيقات اجتماعي نيويورک ،دانشگاه شيکاگو ،کالج کلر مونت
کاليفرنيا و کالج سنت جان اشاره کرد.
نگارش بيش از بيست كتاب و هشتاد مقاله دربارة فلسفة سياسي ،حاصل تالش علمي اشتراوس
است که عمدت ًا متأثر از فلسفة سياسي اسالمي و در نقد فلسفه سياسي غرب است .از مهمترين
آثار وي ميتوان به :فلسفه و شريعت ( ،)1995 ,Strauss()1935در باب استبداد ()1948
( ،)2000 ,Straussتعقيب و آزار و هنر نگارش ( ،)1988 ,Strauss()1952حق طبيعي
و تاريخ ( ،)1950 ,Strauss()1953فلسفة سياسي چيست؟ (،)1988 ,Strauss()1959
تاريخ فلسفة سياسي ( ،)1987 ,Strauss()1963شهر و انسان ( ،)1964ليبراليسم؛ قديم و
جديد ( ،)1995 ,Strauss()1968مطالعاتي در فلسفة سياسي افالطوني ( ،)1983مقدمهاي بر
فلسفة سياسي ( ،)1989نوزايي عقلگرايي سياسي کالسيک ( )1989و ايمان و فلسفه سياسي
( )1993اشاره کرد (رضواني .)201-198 :1385 ،اما مهمترين آثاري که وي در زمينة فلسفة
سياسي اسالمي نوشته است ،عبارتاند از دو کتاب فلسفه و شريعت ( )1935و تعقيب و آزار
و هنر نگارش ( ،)1952مقالة فرانسوي «ديدگاه ابنميمون و فارابي در باب دانش سياسي»
( ،)1936مقالة آلماني «فارابي» ( ،)1936مقاالت انگليسي «مطالعة فلسفة ميانه را چگونه
آغاز کنيم» (« ،)226 -207 :1989 ,Strauss()1944افالطون فارابي» (,Strauss ()1945
 )1952و «فارابي قوانين افالطون را چگونه مطالعه کرد؟» (.)1957
ريچارد ردولف والزر « )1975-1900( »Richard Rudolf Walzerشخصيت ديگري
است که کمي بعد از اشتراوس به صورت پراکنده به مطالعه فلسفه سياسي اسالمي پرداخت.
والزر در شهر برلين آلمان متولد شد و در آکسفورد از دنيا رفت .وي در سال  1927با نگارش
رساله اخالق مگنا و اخالق ارسطو «»Magna Moralia und Aristotelische Ethik

به راهنمايي ورنر يگر « »Werner Jaegerدکتري خود را اخذ کرد .در دوره حکومت
نازي مطالعات خود را در ايتاليا ادامه داد و در آنجا کتاب فرگمنتا « »Fragmentaرا منتشر
کرد که درباره ارسطو و هراکليتوس بود .در سال  1938به انگلستان رفت و در سال 1945
ابتدا به عنوان مدرس و سپس به عنوان متخصص فلسفه يوناني و عربي در آکسفورد پذيرفته
شد .والزر يکي از اعضاي اصلي کالج کثرين « »Catherine’s Collegeآکسفورد بود و
در سال  1956به عنوان عضو آکادمي بريتانيا انتخاب شد .وي چند سالي به عنوان استاد مهمان
دانشگاه هامبورگ به آلمان برگشت .به طور خالصه ،والزر آلماني االصل ،بزرگشده بريتانيا
و متخصص فلسفه يونان بود.
آثار والزر دورههاي تاريخي وسيعي از فلسفه و ادبيات يونان باستان تا فلسفه و ادبيات عربي
ميانه را دربر ميگيرد .همکاري والزر در نگارش مقاالت دانشنامههاي عمومي و تخصصي
همچون دانشنامه بريتانيکا (مقاالت کندي ،فارابي ،ابنسينا ،ابنباجه ،ابنطفيل و ابنرشد) و
دانشنامه اسالم (مقاالت افالطون ،ارسطو ،فارابي ،جالينوس ،فورفوريوس و اخالق) نيز قابل
توجه است .مشهورترين اثر والزر کتاب يوناني در عربي :مقاالتي در باب فلسفه اسالمي
( )1962ميباشد که از چهارده مقاله تشکيل شده است .عناوين مهمترين مقاالت اين کتاب
عبارتاند از« :فلسفه اسالمي»« ،ميراث کالسيک در دنياي اسالمي»« ،ديدگاه جديد درباره
ترجمههاي عربي از ارسطو»« ،مطالعات جديد در باب کندي»« ،نظريه پيامبري و پيشگويي
فارابي»« ،وجوهي از تهذيباالخالق مسکويه» و «افالطونگرايي در فلسفه اسالمي» .عالوه
بر اين ،برخي از مقاالت وي به صورت مستقل منتشر شدهاند که مهمترين آنها عبارتاند
از« :ظهور فلسفه اسالمي» ( )1950و «وجوه انديشه سياسي اسالمي :فارابي و ابنخلدون»
( .)1963والزر براي اولينبار مدينه فاضله فارابي را در سال  1985به زبان انگليسي ويرايش
و ترجمه کرده است ( .)Al-Farabi, On the Perfect Stateبهترين اثر در خصوص
زندگي ،آثار و افکار والزر ،کتاب فلسفه اسالمي و سنت کالسيک است که در هفتادمين
سال تولد والزر و به پاس تالشهاي علمي وي توسط همکاران و شاگردانش نوشته شده است
(.)Al-Farabi, On the Perfect State
اروين ايزاک ياکوب روزنتال «،)1991 -1904( »Erwin Isak Jakob Rosenthal
مشهورترين شخصيتي است که همزمان با والزر به صورت خاص به مطالعه فلسفه سياسي
اسالمي پرداخته است .روزنتال مستشرق آمريکايي با اصالت آلماني و يهودي و پژوهشگر
مطالعات شرقشناسي در دانشگاه کمبريج بود .در سال  1932دکتري خود را با نگارش
رسالهاي درباره انديشههاي ابنخلدون در باب دولت به پايان رساند .در سال  1933به عنوان
مدرس زبان عبري و متخصص زبانهاي سامي به دانشگاه لندن مهاجرت کرد .در سال 1936
به منچستر رفت و به تدريس ادبيات و زبانهاي سامي پرداخت .در سال  1948به تدريس
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در دانشگاه کمبريج پرداخت و در سال  1967استاد دانشگاه کلمبيا در اياالت متحده آمريکا
شد .متأسفانه اطالعات چنداني از زندگي و آثار علمي روزنتال در منابع کتابخانهاي و حتي
منابع الکترونيکي يافت نميشود .مهمترين اثر روزنتال کتاب انديشه سياسي در اسالم ميانه
است که براي نخستينبار در سال  1958منتشر شد ( .)10 :1968 ,Rosenthalاين کتاب
فوقالعاده مورد توجه محافل علمي قرار گرفته است و مدتها تنها کتاب در نوع خود در زبان
انگليسي بود که متشکل از دو بخش است :بخش اول به «قانون اساسي و تاريخ مسلمانان» و
بخش دوم به «سنت افالطوني» ميپردازد .ترجمه فارسي اين کتاب در سال  1387منتشر شده
است (روزنتال .)1387 ،روزنتال همچنين کتاب ديگري با عنوان اسالم در دولت ملي مدرن
( )1965نوشت که مکمل کتاب فوق است .در حالي که کتاب اول به انديشه سياسي اسالمي
دورة ميانه ميپردازد ،کتاب اخير به انديشه سياسي اسالمي دورة مدرن ميپردازد که در مواجه
با مدرنيته شکل گرفته است .اثر ديگر روزنتال يهوديت و اسالم است که در سال  1961منتشر
شده است .برخي از مقاالت روزنتال در مجموعه فرهنگ اسالمي منتشر شده است.
هانري کربن « ،)1978 -1903( »Henry Corbinعجيبترين شخصيتي است که به طور
رمزي و استعاري اشاراتي درباره فلسفه سياسي اسالمي دارد .زندگي فلسفي کربن را ميتوان
به سه بخش تقسيم کرد :بخش اول مربوط به دو دهه  1920و  1930است که به تحصيل و
تدريس فلسفه غربي اشتغال داشت .بخش دوم مربوط به سالهاي  1939تا  1946است که
شهابالدين سهروردي و مکتب اشراقي را در استانبول مطالعه کرد .بخش سوم مربوط به سال
 1946تا زمان مرگش است که به مطالعه و بازشناسي فلسفه اسالمي در ايران پرداخت .کربن
استاد مطالعات اسالمي دانشگاه سوربن پاريس و مستشرق مشهور و متمايز فرانسوي بود که
سالها در ايران به تحقيق و پژوهش پرداخت و مدير بخش ايرانشناسي انجمن ايران و فرانسه
در تهران بود .وي برجستهترين مفسر حکمت معنوي ،فلسفه اسالمي و شيعه ايراني است .در
غرب نزد اساتيد بزرگي همچون اتين ژيلسون ،ادموند هوسرل ،مارتين هايدگر و مهمتر از همه
لويي ماسينيون تلمذ کرد .در ايران با سيد محمد کاظم عصار ،مهدي الهي قمشهاي و مهمتر از
همه سيد محمد حسين طباطبايي همکاري و گفتگوهاي طوالني داشت و بهرههاي معنوي از
وطن ثاني خود برد .کربن کتب ،مقاالت و رسائل متعددي در زمينه فلسفه اسالمي و به ويژه
مذهب شيعه تأليف کرد که به لحاظ کمي و کيفي بسيار شايان توجه است (پازوکي:1382 ،
 .)18-11هر چند تقريب ًا تمام آثار کربن ارتباط مستقيمي با فلسفه سياسي اسالمي ندارد ،اما
کتاب تاريخ فلسفه اسالمي حاوي نکات مختصر و بسيار مهمي است که چشمپوشي از آن
ناممکن است .مقدمه اين کتاب در نوامبر سال  1962در تهران نوشته شد و در سال 1964
کتاب مذکور به زبان فرانسه منتشر گرديد .ترجمه کامل فارسي آن نيز در سال  1373منتشر
شد (کربن.)1373 ،

محسن سيد مهدي ( )2007-1926مهمترين و مؤثرترين شخصيت در بسط عميق فلسفه
سياسي اسالمي در غرب بوده است .هر چند شايد بر اساس عنوان مقاله ،پرداختن به محسن
مهدي از دايره و محدوده مقالة حاضر خارج باشد ،اما به دليل تأثير شگرف وي بر بسياري
از انديشمندان غربي که امروزه به مطالعه فلسفه سياسي اسالمي ميپردازند ،نميتوان بدون
معرفي و بررسي محسن مهدي به اين مطالعه پرداخت .محسن سيد مهدي در  21ژوئن 1926
در کربالي عراق از پدري عراقي و مادري ايراني متولد شد .پدرش طبيب بود و بر اساس
اصول جالينوس طبابت ميکرد .تحصيالت ابتدايي و متوسطه خود را در کربال دنبال کرد
و دو سال آخر متوسطه را به بغداد رفت .مهدي با اينکه بورس دولتي عراق جهت تحصيل
مديريت تجاري در دانشگاه آمريکايي بيروت را دريافت کرد ،اما آنچنان عالقهمند و شيفته
فلسفه بود که درخواست تحصيل در دو رشته را داد .وي پس از يکسال تدريس اقتصاد
در دانشگاه بغداد ،در حالي که  22سال سن داشت موفق شد بورس ديگري جهت تحصيل
اقتصاد در دانشگاه شيکاگو را دريافت کند .اندکي پس از رفتن به دانشگاه شيکاگو در سال
 ،1948تحت تأثير آرنولد برگستراسر « ،»Arnold Bergstrasserايوس سيمون «
 ،»Yves Simonو باالتر از همه نابيا ابت « »Nabia Abbottو لئو اشتراوس قرار
گرفت .بنابراين اقتصاد جاي خود را به فلسفه و به ويژه بازشناسي تاريخ فلسفه اسالمي داد
ي خود را در
و همچنين وي به کميته انديشه اجتماعي پيوست .تحصيالت دکتري تخصص 
دانشگاه شيکاگو در سال  1954با نگارش و ارائه رسالهاي عالي به پايان رساند که اندکي بعد
با عنوان فلسفه تاريخ ابنخلدون :مطالعهاي در مبناي فلسفي علم فرهنگ منتشر شد (Mahdi,
 .)Ibn Khaldun’s Philosophy of Historyهمچنين فوق دکتري را در دانشگاه
پاريس و دانشگاه فرايبورگ گذراند .محسن مهدي بعد از دورهاي به عنوان استاد مدعو در
دانشگاه فرايبورگ ،به بغداد برگشت و سمتهايي را در کالج حقوق و دانشکده هنر و
علوم دانشگاه بغداد عهدهدار شد .وي متخصص فلسفه يونان باستان ،فلسفه يهودي ،مسيحي
و اسالمي ،فلسفه سياسي غرب مدرن و از همه مهمتر متخصص برجسته زبان عربي هم به
لحاظ تاريخي و هم جغرافيايي بود .در سال  ،1957مقام استادياري گروه زبانها و تمدنهاي
شرقي دانشگاه شيکاگو را پذيرفت و در مدت دوازده سالي که در آنجا بود ،به بازشناسي آثار
فارابي و انتشار ويرايشها ،ترجمهها و مطالعات عميق آنها پرداخت .محسن مهدي پس از
دعوت تعداد زيادي از مؤسسات علمي مختلف ،در سال  1969دعوت دانشگاه هاروارد را به
عنوان مدير مرکز مطالعات خاورميانه و رئيس گروه زبان و تمدن خاور نزديک ()NELC
دانشگاه هاروارد پذيرفت .وي در دو دهه اخير بيشترين خدمت را به دانشجويان هاروارد و
پژوهشگران دانشگاههاي غرب انجام داد و در سال  1996پس از  27سال استادي دانشگاه
هاروارد بازنشسته شد .سالهاي طوالني عضو شوراي مشورتي گروه مطالعات خاور نزديک
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در پرينستون بود و به طور خالصه ،نقش مهمي در شکلدهي مراتب عالي مطالعات خاور
نزديک و خاورميانه در اياالت متحده ايفا کرده است .وي به عنوان استاد مهمان عالوه بر
تدريس در دانشگاههاي متعدد آمريکا ،تدريس و سخنرانيهاي علمي در دانشگاههاي پاريس،
فرايبورگ ،مراکش ،قاهره ،پاکستان و بوردو نيز داشته است .محسن مهدي در  9جوالي
2
 2007پس از تحمل بيماري طوالني در سن  81سالگي از دنيا رفت.
اساس ًا اهميت محسن مهدي و استادش لئو اشتراوس بر پژوهشگران فلسفه سياسي پوشيده
نيست .محسن مهدي نسلي از متخصصان فلسفه سياسي اسالمي را تربيت کرد که چارلز
باترورث « ،»Charles E. Butterworthميريام گالستون « »Miriam Galstonو
جاشوا پرنز « »JoshuaParensمشهورترين آنها هستند .مهدي شاگردان مشهور ديگري
همانند جان ولبريج « ،»John Walbridgeاستون هروي « ،»Steven Harveyجيمز
موريس « »James Morrisو حسين ضيايي « »Hossein Ziaiرا نيز تربيت کرد که
البته گرايش چنداني به فلسفه سياسي و رهيافت اشتراوسي ندارند .محسن مهدي به نگارش و
انتشار آثار متعددي در زمينه فلسفه سياسي اسالمي پرداخته است که به طور ويژه به خاطر
کشف ،ويرايش ،ترجمه و تفسير بسياري از آثار فارابي شناخته شده است .هيچيک از محققان
همانند مهدي ،آثار فراوان و بسيار مهم فارابي را کشف نکردند .وي بر اساس معيارهاي روش
تحقيق فلسفي ،ويرايش دقيقي از آثار فارابي ،به ويژه آثار سياسي او پديد آورد .مهدي بارها
به دنيا مسافرت کرد تا دستنوشتههاي فراموششده فارابي را کشف کند که بدون آن،
ويرايش موشکافانه واقعي نميتوانست به وجود آيد .کشف متون فراموششده ،کشف سنت
فراموششده را ممکن ساخت ،که در آينده ميتواند بيش از محققان غربي ،اهميت بيشتري
براي محققان اسالمي داشته باشد .فلسفه تاريخ ابنخلدون ( ،)1957ابو نصر الفارابي ،فلسفه
ارسطوطاليس ( ،)1961فلسفه افالطون و ارسطوي فارابي ( ،)1962فلسفه سياسي ميانه ()1963
( ،)1993 ,Mahdiابو نصر الفارابي ،کتاب المله و نصوص اخري ( ،)1968ابو نصر الفارابي،
کتاب الحروف (« ،)1969ديدگاه فارابي در باب فلسفه و دين» ( ،)1972بعد سياسي فلسفه
اسالمي (« ،)1982شرقشناسي و مطالعه فلسفه اسالمي» ( )1990و فارابي و تأسيس فلسفه
سياسي اسالمي ( )2001از جمله مهمترين آثار مهدي هستند .کتاب وجوه سياسي فلسفه
اسالمي ،مهمترين کتابي است که به افتخار محسن مهدي منتشر شده است ( ,Butterworth
.)142-141 :2008
البته عالوه بر محسن مهدي بايد به نقش فوزي متري نجار «)1921( »Fauzi M. Najjar
نيز در بسط و تعميق فلسفه سياسي اسالمي در غرب توجه داشت .اساس ًا هنگامي که به فلسفه
فارابي توجه ميکنيم نام فوزي نجار پس از نام محسن مهدي به ذهن ميرسد .نجار اهل لبنان
و استاد علوم سياسي و فلسفه سياسي اسالمي است .دوره کارشناسي را در رشته علوم سياسي

از دانشگاه آمريکايي بيروت اخذ کرد و دوره کارشناسي ارشد و دکتري را در کالج علوم
اجتماعي دانشگاه شيکاگو در سال  1954به پايان رساند .وي از سال  1967با مقام استادي
علوم اجتماعي در دانشگاه ميشيگان « »Michigan State Universityمشغول شد و
هماکنون استاد بازنشسته دانشگاه مذکور است که همچنان به تحقيق ،ويرايش و نگارش
مشغول است .نجار بيش از  60سال است که مسائل خاورميانه را دنبال ميکند و مقاالت مهمي
در مجالت مربوط به سياست خاورميانه منتشر کرده است (.)www.islamonline.net
ويرايش الجمع بين رأي الحکيمين ،ترجمه فصل پنجم احصاء العلوم ،ويرايش سياست مدنيه
و ترجمه بخش دوم آن و به ويژه ويرايش فصول المدني از مهمترين فعاليت نجار در احياي
آثار فارابي است .همچنين «فلسفه سياسي فارابي و شيعهگري» (،)72-57 :1961 ,Najjar
«سياست در فلسفه سياسي اسالمي» (نجار« ،)92-68 :1366 ،دموکراسي در فلسفه سياسي
اسالمي» ( )122-107 :1980 ,Najjarو «فارابي و هماهنگي فلسفه افالطون و ارسطو»
( )44-29 :2004 ,Najjarاز مهمترين مقاالت سياسي نجار است.
چارلز اي .باترورث « ،)1938( »Charles E. Butterworthشاگرد برجسته محسن مهدي
است که در حال حاضر مشهورترين و پرکارترين استاد فلسفه سياسي اسالمي در غرب
ميباشد .باترورث استاد حکومت و سياست دانشگاه مريلند بود و هماکنون عضو مؤسسات
علمي و فرهنگي متعدد است .وي در سال  1959دورة کارشناسي رشته علوم اجتماعي را در
دانشگاه ميشيگان خواند .در سال  1962دورة کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي را در دانشگاه
شيکاگو گذراند و در سال  1966دورة دکتري تخصصي رشته علوم سياسي را در دانشگاه
شيکاگو به پايان رساند .عالوه بر اين ،در دانشگاههاي بوردو ()Bordeaux University
و نانسي ( )Nancy Universityفرانسه و عين شمس ()Ayn-Shams University
مصر نيز تحصيالتي داشته است .همانگونه که از زندگينامه علمي باترورث مشخص است،
وي فعاليتهاي زيادي در زمينه فلسفه اسالمي و به ويژه فلسفه سياسي اسالمي در دانشگاهها،
مؤسسات و مراکز علمي مختلف جهان داشته است (مطابق با زندگينامه علمي ژانويه .)2008
باترورث نويسنده بسيار پرکاري است و مباحث وي از جامعيت خوبي برخوردار است .عمده
آثار وي در زمينه فلسفه سياسي ،فلسفه اسالمي و فلسفه سياسي اسالمي است .آثار منتشره وي
شامل :ويرايشهاي انتقادي بر اکثر شروح مياني ( )Middle Commentariesابنرشد
درباره منطق ارسطو ،ترجمه برخي کتب و رسائل ابنرشد و فارابي و رازي و ابنميمون،
مطالعاتي درباره وجوه مختلف آموزه سياسي متفکران مذکور و ديگر متفکران سنت فلسفي
دوره کالسيک و ميانه و مدرن ،نگارش تحليلهاي تکنگاري درباره انديشه سياسي فرانتس
فانون و ژان ژاک روسو ،نگارش ده مقدمه مبسوط درباره انديشه سياسي اسالمي معاصر
( ،)9 :2005 ,Adamsonو به طور مشخص نگارش حدود بيست کتاب و يکصد مقاله و
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نيز دويست معرفي و نقد کتاب و مقاله ،حاصل تالش علمي وي تاکنون بوده است .برخي از
مهمترين آثار وي عبارتاند از:
کتب :فارابي؛ نوشتههاي سياسي :فصول مدني و ديگر متون ( ،)2001ميان دولت و اسالم
( ،)2001درآمدي بر ورود فلسفه عربي به اروپا ( ،)1994وجوه سياسي فلسفه اسالمي :مقاالتي
به افتخار محسن مهدي ( ،)1992ترجمه شروح ابنرشد بر ارسطو در چند جلد ()1986-1977
و مقاالتي درباب فلسفه سياسي اسالمي (.)1999
مقاالت« :فلسفه قانون در اسالم و يهوديت ميانه» (« ،)2007افالطون فارابي :داستان دو
شهر» (« ،)2007ديدگاه ابنرشد در باب قانون و سعادت سياسي» (« ،)2006فلسفه اخالقي
و سياسي» (« ،)2005آموزه سياسي ابنسينا» (« ،)2000دموکراسي و اسالم» (،)1995
«ابنرشدگرايي سياسي چيست؟» (« ،)1994ترجمه و فلسفه :در مورد شروح ابنرشد»
(« ،)1994آموزه سياسي ابنرشد» (« ،)1992سرچشمههاي اسالم سياسي» (« ،)1992مطالعه
امروزه فلسفه عربي» (« ،)1988فلسفه اسالمي ميانه و فضيلت اخالق» (« ،)1987دولت و
اقتدار در انديشه سياسي عربي» (« ،)1987اخالق و فلسفه اسالمي کالسيک :مطالعه شرح
جمهوري افالطون ابنرشد» (« ،)1985اخالق در فلسفه اسالمي ميانه» (« ،)1983احتياط در
برابر مشروعيت :موضوع مبرم در انديشه سياسي اسالمي معاصر» (« ،)1982معرفت جديد
به فلسفه سياسي ابنرشد» (« ،)1975ابنرشد :سياست و اعتقاد» ( )1972و «خطابه و فلسفه
سياسي اسالمي» (.)1972
ان کثرين سانفورد لمبتون «)2008-1912( »Ann Katharine Swynford Lambton
مورخ و مستشرق انگليسي و ايرانشناس مشهور است که مطالعه مختصر و گزينشي درباره
فلسفه سياسي اسالمي انجام داده است .لمبتون مدت زيادي در ايران زندگي کرد و در سال
 1327ش رئيس اطالعات سفارت انگلستان در ايران بود .وي استاد کرسي زبان فارسي
دانشگاه لندن بود و در آنجا ايرانشناسان بسياري را تربيت کرد .لمبتون در زمينه تاريخ و
فرهنگ ايران ،تحقيقات مفصلي انجام داده است که دو دوره آن بيش از ادوار ديگر است:
دورة سلجوقيان که رساله دکترياش در اين زمينه است و دوره قاجار و بهخصوص عهد
مشروطيت .وي زبان فارسي را ميدانست و آثاري به انگليسي براي تدريس زبان فارسي
تأليف کرده است (لمبتون .)5 :1363 ،لمبتون آثار متعددي در زمينه اسالم و ايران نوشته
است که عمده آنها به زبان فارسي ترجمه شدهاند .مهمترين اثر ايشان که در آن مطالبي درباره
فلسفه سياسي اسالمي آمده کتاب دولت و حکومت در اسالم ميانه است که نخستينبار در
سال  1981منتشر شده است.
هانس دايبر « )1942( »Hans Daiberاسالمشناس برجسته آلماني است که در حال حاضر
به مطالعه در زمينه علوم اسالمي ميپردازد .وي تحصيالت خود را در دانشگاه هايدلبرگ

به انجام رساند و هماکنون استاد دانشگاه يوهان ولفگانگ گوته فرانکفورت (Johann
 )Wolfgang Goethe-Universitatميباشد .دايبر به زودي بازنشسته خواهد شد و از

هم اکنون دانشگاه ماربورگ ايشان را براي مديريت بخش اسالمشناسي انتخاب و دعوت به
همکاري کرده است .هر چند دايبر صاحب آثار متعددي در زمينه انديشه عربي يوناني ،فلسفه
و کالم اسالمي و تاريخ علم در اسالم است ،اما ممحض در مطالعه فلسفه سياسي اسالمي نيست
و آثار چنداني در اين ارتباط ندارد .اثر کوچک و ناشناخته حاکم به مثابه فيلسوف :تفسير
جديد از انديشه فارابي ( )1986 ,Daiberو به ويژه فصل طوالني «فلسفه سياسي» (,Daiber
 )885-841 :1996ايشان در مجموعه تاريخ فلسفه اسالمي مرتبط با موضوع رساله است.
ميريام گالستون « )1946( »Miriam Galstonنيز يکي از شاگردان برجسته محسن
مهدي است که مباحثي تخصصي در زمينه فلسفه سياسي اسالمي به ويژه فلسفه سياسي فارابي
منتشر کرده است .گالستون پس از اخذ مدرک کارشناسي از دانشگاه کرنل (Cornell
 ،)Universityدانشنامة دکتري علوم سياسي را از دانشگاه شيکاگو (University of
 )Chicagoو دانشنامة دکتري حقوق را از دانشگاه ييل( )Yale Universityدريافت
کرد .گالستون از سال  1990عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه جرج واشنگتن
ميباشد .عمده فعاليت فعلي خانم گالستون در موضوعات حقوقي است و از اين جهت مقاالت
و تحقيقاتي در زمينه نظريه حقوقي ،تاريخ انديشههاي حقوقي ،مسائل سياستگذاري عمومي
گردآوري کرده است .پيش از اين ،در دانشگاه شيکاگو در زمينه فلسفه اسالمي تخصص
گرفت و به شغل معلمي و نگارش درباره فلسفه يونان ،فلسفه اسالمي و يهودي ،فلسفه سياسي
اسالمي و يهودي پرداخت .مهمترين اثر گالستون کتاب سياست و فضيلت :فلسفه سياسي
فارابي است که در سال  1990منتشر شد .پيش از اين مقاله «بررسي مجدد نوافالطونگرايي
فارابي» را در سال  1977منتشر کرد که ويرايش آن در کتاب مذکور نيز آمده است و
همچنين مقاله «واقعگرايي و آرمانگرايي در فلسفه سياسي ابنسينا» را در سال  1979منتشر
کرد .خانم گالستون در دومين جشنواره بينالمللي فارابي به خاطر نگارش کتاب سياست و
فضيلت :فلسفه سياسي فارابي به تهران آمد و جايزه ويژه جشنواره را دريافت کرد .شايان
ذکر است ،معرفي کتاب مذکور نخستينبار در سال  1384توسط نگارنده مقاله در وبالگ
فلسفه سياسي منتشر شد ( )http://rezvani.blogfa.comو متن کامل آن در جشنواره
به عنوان معرفي اثر ،قرائت و سپس در سايت رسمي جشنواره منتشر شد (http://www.
 .)farabiaward.irاين کتاب در سال  1386به زبان فارسي ترجمه و منتشر شد (گالستون،
.)1386
اليور ليمن« )1950( »Oliver Leamanاز جمله نويسندگاني است که به صورت انتقادي
به مطالعه فلسفه سياسي اسالمي پرداخته است .ليمن دکتري خود را در سال  1979از دانشگاه
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کمبريج اخذ کرد .وي پس از مدتي که استاد فلسفه دانشگاه جان مورز ليورپول انگلستان بود،
از سال  2000استاد فلسفه دانشگاه کنتاکي است .ليمن عالوه بر تخصص در فلسفه يهودي و
فلسفه شرقي ،عالقهمند به مطالعه فلسفة اسالمي است و آثاري نيز در اين زمينه منتشر کرده
است :درآمدي بر فلسفة اسالمي دورة ميانه ( ،)2001 ,Leaman( )1985ابنرشد و فلسفة
او ( ،)1997 ,Oliver Leaman( )1988تاريخ فلسفة اسالمي ( ،)1996مقدمهاي کوتاه بر
فلسفه اسالمي ( ،)1999درآمدي بر فلسفه اسالمي کالسيک (،)2002 ,Leaman( )2001
درآمدي ب ر زيباييشناسي اسالمي ( )2004و دانشنامه زندگينامهاي فلسفه اسالمي ( )2006از
جمله اين آثار هستند .از ليمن مقاالت کوتاه و بلندي در دانشنامهها ،مجموعهها و مجالت
علمي به چاپ رسيده است .مقاله «آيا تفسير فلسفه اسالمي مبتني بر يک اشتباه است؟»
( )1980و مقاله «تداوم در فلسفه سياسي اسالمي» ( ،)1998دو مقاله مهم ليمن است که به
مطالعه فلسفه سياسي اسالمي ميپردازد.
جاشوا پرنز « )1961( »Joshua Parensيکي از جوانترين و متخصصترين انديشمندان
غربي است که در حال حاضر به مطالعه فلسفه سياسي اسالمي ميپردازد .پرنز متخصص
متافيزيک ،فلسفه سياسي ،فلسفه سياسي اسالمي و يهودي ،فلسفه مدرن و اسپينوزاست .مدرک
کارشناسي را در سال  1984از کالج سنت جان گرفت .کارشناسي ارشد را در سال 1988
از دانشگاه شيکاگو دريافت کرد و دانشنامة دکتري خود را نيز در سال  1992از دانشگاه
شيکاگو گرفت .وي هماکنون استاد دانشگاه داالس آمريکا «»University of Dallas
است .مهمترين آثار پرنز دو کتاب متافيزيک به مثابه خطابه :تلخيص النواميس فارابي ()1995
و فلسفهاي اسالمي درباره اديان فاضله :معرفي فارابي ( )2006است.
دانيل ايچ .فرانک « )1950( »Daniel H. Frankفيلسوف و متخصص مطالعات يهودي،
مسيحي و اسالمي است .در سال  1973در حد کارشناسي در دانشگاه برکلي کاليفرنيا تحصيل
کرد ،سپس در سال  1975کارشناسي و در سال  1982کارشناسي ارشد خود را در دانشگاه
کمبريج گذراند و در سال  1982دکتري خود را از دانشگاه پيتسبرگ «Pittsburgh
 »Universityاخذ کرد .فرانک از سال  2005تاکنون استاد فلسفه دانشگاه پردو «Purdue
 »Universityاست .وي از سال  1997تا سال  2005استاد فلسفه دانشگاه کنتاکي
« ،»Kentucky Universityاز سال  1987تا سال  1997دانشيار فلسفه دانشگاه کنتاکي
و از سال  1981تا سال  1987استاديار فلسفه دانشگاه کنتاکي بود .فرانک متخصص فلسفه
کالسيک ،فلسفه اسالمي و يهودي ميانه ،تاريخ فلسفه سياسي و اخالق است .عمده آثار فرانک
درباره تاريخ فلسفه يهودي و به ويژه ابنميمون است .مهمترين اثر فلسفه سياسي اسالمي
ايشان ،مقاله «فلسفه سياسي در اسالم کالسيک» است که در سال  1998در دانشنامه فلسفه
راتليج منتشر شد .پيش از اين در سال  1996يک فصل از فصول مجموعه تاريخ فلسفه اسالمي

با عنوان «اخالق» توسط ايشان نگارش شده است که در اين فصل نيز وي به مباحث فلسفه
سياسي اسالمي ميپردازد (فرانک.)1388 ،
آنتوني بلک « )1936( »Antony Blackاز جمله مورخان انديشه سياسي است که در دهه
اخير به مطالعه انديشه سياسي اسالمي و به صورت پراکنده فلسفه سياسي اسالمي عالقهمند
شد .بلک در ليدز « »Leedsمتولد شد و در مدرسه شورزبري «»Shrewsbury School
و کالج کينگ «  »King’s Collegeتحصيل کرد .مدرک کارشناسي خود را در سال
 1960و دانشنامة دکتري خود را در سال  1967از دانشگاه کمبريج گرفت .عالقه پژوهشي
وي تاريخ انديشه سياسي از منظر مقايسهاي و جهاني است .بلک استاد تاريخ انديشه سياسي
گروه سياست دانشگاه داندي «  »University of Dundeeبود و هماکنون استاد بازنشسته
تاريخ انديشه سياسي در مدرسه علوم انساني دانشگاه داندي است .بلک درباره انديشه سياسي
و نظريههاي جامعه دوره ميانه و دوره مدرن اروپا مطالعه کرد و اين اواخر به مطالعه انديشه
سياسي اسالمي پرداخت و مقايسهاي ميان بسط انديشه سياسي در سرزمينهاي غربي و اسالمي
انجام داد .مهمترين آثار علمي منتشر شده بلک عبارتاند از :تاريخ جهاني انديشه سياسي
باستاني ( ،)2009غرب و اسالم :دين و انديشه سياسي در تاريخ جهاني ( ،)2008کليسا ،دولت
و جامعه :دورنماي تاريخي و مقايسهاي ( ،)2003سازمان و دولت :انديشه سياسي اروپايي
از قرن دوازدهم تا امروز ( ،)2002تاريخ انديشه سياسي اسالمي از پيامبر تا امروز (،)2001
انديشه سياسي در اروپا )1992( 1450-1250 ،و مقاله «اسالم کالسيک و اروپاي ميانه :مقايسه
فلسفهها و فرهنگهاي سياسي» ( .)1993بلک هماکنون در حال نگارش کتاب تاريخ انديشه
سياسي جهاني است که متضمن يک دورنماي مقايسهاي و جهاني است که از تحول انسان
هوشمند ،جوامع ماقبل تاريخ و تمدنهاي اوليه مصر ،بينالنهرين ،هند ،چين ،يونان و روم آغاز
ميشود؛ سپس با ظهور اسالم و بسط انديشه سياسي در اروپا ،چين و هند تا دوران مدرن ادامه
مييابد؛ و سرانجام با تأثيرات متقابل انديشه سياسي اروپايي و غيراروپايي در دوران اخير و
بسط ايدئولوژي سياسي در اياالت متحده آمريکا به پايان ميرسد .اين کتاب قرار است به
زودي از سوي انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شود .عالوه بر اين ،وي مشغول ويرايش
دوم کتاب تاريخ انديشه سياسي اسالمي از عصر پيامبر تا امروز نيز است.
ديميتري گوتاس « ،)1945( »Dimitri Gutasنيز همانند اليور ليمن از جمله نويسندگاني
است که به صورت انتقادي به مطالعه فلسفه سياسي اسالمي پرداخته است .وي استاد عربي
دانشگاه ييل « »Yale Universityو متخصص سنت عقالني در تمدن اسالمي است.
مطالعات خود را در دانشگاه ييل در زمينه ادبيات کالسيک ،تاريخ اديان ،مطالعات عربي و
اسالمي تکميل کرد و دکتري خود را در همين دانشگاه در سال  1974اخذ کرد .گوتاس به
طور ويژه به فهم اشکال متعدد عربي کالسيک و انتقال آثار علمي و فلسفي يوناني به جهان
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اسالمي ميپردازد .از جمله آثار علمي وي عبارتاند از :ادبيات عقالني يوناني در سنت عربي
( ،)1975ابنسينا و سنت ارسطويي ( ،)1988واژگان يوناني و عربي (,Gutas( )1992
 )1997و تفکر يوناني ،فرهنگ عربي ( .)1998مهمترين اثر وي که درباره مطالعه فلسفه
سياسي اسالمي است مقاله «مطالعه فلسفه عربي در قرن بيستم :مقالهاي درباره تاريخشناسي
فلسفه عربي» ميباشد که در سال  2002منتشر شد و بر اساس آن تاکنون مقاالت و رسائل
متعددي نوشته شده است.
پاتريشا کرون « )1945( »Patricia Croneمحقق ،نويسنده و مورخ دانمارکي تاريخ
اسالمي و عربي است که مطالعه توصيفي درباره فلسفه سياسي اسالمي انجام داده است .کرون
تحصيالت پيشدانشگاهي و دانشگاهي را در دانشگاه لندن گذراند و دکتري خود را در سال
 1974از مدرسه مطالعات شرقي و آفريقايي گرفت .وي در دانشگاههاي لندن ،آکسفورد،
کمبريج و پرينستون به تدريس و تحقيق درباره مطالعات اسالمي پرداخت و هم اکنون استاد
تاريخ اسالمي موسسه آموزش عالي پرينستون است .مهمترين اثر انديشه سياسي کرون
حکومت خدا ،حکومت و اسالم :شش قرن انديشه سياسي اسالمي ميانه است که در سال
 2004منتشر شد .اين کتاب مجددا ً در سال  2005با عنوان انديشه سياسي اسالمي ميانه منتشر
شد که اولي از سوي انتشارات دانشگاه کلمبيا و دومي با اندک ويرايش از سوي انتشارات
دانشگاه ادينبورا منتشر گرديد .يکي ديگر از آثار کرون ،کتاب از قبايل عربي تا امپراطوري
اسالمي ( )2008 ,Croneاست که البته هيچگونه بحثي درباره فلسفه سياسي اسالمي ندارد.
تمام مباحث آن با نگاهي تاريخي به تحول سپاه ،دولت و جامعه در بخشي از تمدن اسالمي
ميپردازد.
نلي لحود « ،)1972( »Nelly Lahoudآخرين محققي است که مطالعه موردي درباره فلسفه
سياسي اسالمي داشته است .لحود در شهر بيروت لبنان متولد شد و در حال حاضر استاد نظريه
سياسي و انديشه سياسي اسالمي در کالج گوچر « »Goucher Collegeاياالت متحده
آمريکاست .وي مدرک کارشناسي خود را از دانشگاه موناش «»Monash University
در رشته سياست ،دين و الهيات اخذ کرد و دکتري خود را در سال  2002در مدرسه پژوهشي
علوم اجتماعي وابسته به دانشگاه ملي استراليا به پايان رساند .لحود در سال  2003بورسيه
فوق دکتري کالج سنت جان دانشگاه کمبريج انگلستان بود و در سال  2005بورسيه راکفلر
در زمينه مطالعات اسالمي در کتابخانه کنگره بود .لحود در زمينه انديشه سياسي کالسيک،
مدرن ،معاصر و اسالمي تدريس ميکند و عالقه پژوهشي وي در حوزه انديشه سياسي اسالمي
کالسيک و معاصر است .دو کتاب انديشه سياسي در اسالم :مطالعهاي در مرزهاي فکري
( )2005و اسالم در سياست جهاني ( )2005مهمترين آثار منتشره لحود است .وي در حال
نگارش اثري ديگر درباره گذشته و حال جهادگرايي و راديکاليسم در سنت اسالمي « Past

 »and Present Jihadis/Radicalism in the Islamic Traditionاست.

صورتبندي مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب

صورتبندي مطالعه فلسفه سياسي اسالمي مکمل تاريخ مطالعه فلسفه سياسي اسالمي است .تاريخ
مطالعه مذکور ،صرف ًا به سير تاريخي به لحاظ زماني و بر اساس منابع منتشر شده پرداخت،
در حالي که صورتبندي مطالعه مذکور ،صرف نظر از سير تاريخي ،به منطقي اشاره دارد که
ميتواند مطالعات مشابه را در دستهبندي خاصي قرار دهد.
مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب را ميتوان به گونههاي مختلف صورتبندي و بررسي
کرد .براي نمونه گاهي ميتوان اين مطالعه را بر اساس مباحث و مسائل مورد بحث صورتبندي
و بررسي کرد .در اين صورت ،مباحثي مانند مطالعه آثار فلسفه سياسي اسالمي ،مطالعه مفاهيم
فلسفه سياسي اسالمي ،مطالعه مسائل فلسفه سياسي اسالمي ،مطالعه تاريخ فلسفه سياسي اسالمي
و مطالعه تطبيقي فلسفه سياسي اسالمي ميتواند مورد بحث باشد .گاهي ميتوان مطالعه مذکور
را بر اساس انگيزه انديشمندان غربي صورتبندي و مورد بحث قرار داد .در اين صورت،
مباحثي مانند انگيزه شناختي :شناخت فلسفههاي سياسي متعدد ،انگيزه چالشي :به چالش
کشاندن انديشه مدرن غربي؛ انگيزه تفريحي :مطالعه تفريحي فلسفه سياسي اسالمي ،و انگيزه
طريقي :کمک به فهم بهتر فيلسوفان سياسي دورة ميانه ميتواند مورد بحث باشد .گاهي هم
ميتوان بر اساس محدوده و قلمرو مطالعه آن را صورتبندي کرد .در اين صورت ،مواردي
مانند مطالعه به لحاظ تاريخي ،مطالعه به لحاظ فيلسوفان و مطالعه به لحاظ موضوعات ميتواند
مورد بحث باشد.
براي نمونه ميتوان به صورتبندي که درباره مطالعه فلسفه اسالمي در غرب صورت گرفته
است اشاره داشت .برخي از متفکران غربي همانند اولريخ رادولف مطالعه فلسفه اسالمي در
غرب را در سه مرحله مورد بررسي قرار ميدهند .در مرحله اول ،مطالعه فلسفه اسالمي به
منظور رد آن صورت گرفته است؛ در مرحله دوم ،مطالعه فلسفه اسالمي ابزاري براي فهم بيشتر
متفکران غربي است .براي مثال با مطالعه فلسفه اسالمي ميتوان ميزان استفاده و تأثيرپذيري
توماس آکويناس از اين فلسفه را فهميد .بنابراين تمام کردن مباحث با ابنرشد به خاطر آن
است که براي فهم متفکران غربي تا اينجا بسنده است؛ در مرحله سوم ،مطالعه و فهم فلسفه
اسالمي از آن جهت است که داراي اصالت است ( .)2004 ,Rudolphبرخي ديگر همانند
چارلز باترورث مطالعه فلسفه اسالمي در غرب را به هفت صورت .1 :مطالعه نويسندگان
خاص؛  .2بازيابي آثار نويسندگان؛  .3مطالعه موضوعات کلي؛  .4کتابشناسي و نسخهشناسي؛
 .5اصطالحشناسي؛  .6مطالعه تاريخي؛  .7مطالعه تطبيقي( )1988 ,Butterworthدر حالي که
صورتبندي رادولف بر اساس انگيزه مطالعه ميباشد ،باترورث مطالعه فلسفه اسالمي در غرب
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را بر اساس نوع مطالعه صورتبندي ميکند.
اما به نظر ميرسد صورتبندي که ميتواند به نوعي جامع گونههاي مختلف باشد و خواننده
را به فهم بهتري هدايت کند ،صورتبندي بر اساس رهيافتهاي مطالعه فلسفه سياسي اسالمي
باشد ،چرا که اين نوع صورتبندي براي آثار رسالهاي و پژوهشي مناسبتر از صورتبندي است
که عمدت ًا براي کارهاي دانشنامهاي است؛ از اينرو با مطالعه مستقيم منابع غربي و به شيوه
استقرايي ميتوان مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب را در چهار رهيافت تاريخي ،تفسيري،
انتقادي و توصيفي صورتبندي و مورد بررسي قرار داد.
«رهيافت تاريخي» رهيافتي است که اصالتي براي فلسفه سياسي اسالمي قائل نيست .بر اساس
اين رهيافت اهميت و ارزش مطالعه فلسفه سياسي اسالمي صرف ًا تاريخي است ،بدين معنا که
هرچند اين فلسفه براي انديشه امروزين کاربردي ندارد ،اما از آنجا که در ظرف تاريخي
وجود داشته است ،مطالعه آن به عنوان امري باستاني و تاريخي مناسب است .اين رهيافت
با تأثيرپذيري از فلسفه اسکوالستيک مسيحي و الگوهاي مدرن غربي ،فلسفه سياسي اسالمي
را امري تقليدي ميداند که فيلسوفان سياسي اسالمي تحت تأثير آموزههاي يوناني به آن
پرداختند .مطالعه انديشمنداني همچون تي .جي .دبور ،ريچارد والزر ،اروين روزنتال و دانيل
فرانک را ميتوان در رهيافت تاريخي مورد بررسي قرار داد.
«رهيافت تفسيري» رهيافتي است که براي فلسفه سياسي اسالمي اصالت قائل است .بر اساس
اين رهيافت ،اهميت و ارزش مطالعه فلسفه سياسي اسالمي فلسفي است ،بدين معنا که مطالعه
آن ميتواند تفسير جديدي ارائه دهد که براي حل بحرانهاي فکري امروزي مناسب و حتي
ضروري است .اين رهيافت با نقد فلسفه اسکوالستيک مسيحي و الگوهاي مدرن غربي و
همچنين با بهرهگيري از متون و منابع اصلي ،فلسفه سياسي اسالمي را امري اصيل ميداند
که فيلسوفان سياسي اسالمي با استدالل و انتخاب به هماهنگي ميان آموزههاي افالطوني و
آموزهاي اسالمي پرداختند .مطالعه انديشمنداني همچون لئو اشتراوس ،هانري کربن ،محسن
مهدي ،فوزي نجار ،چارلز باترورث ،ميريام گالستون و جاشوا پرنز را ميتوان در رهيافت
تفسيري مورد بررسي قرار داد.
«رهيافت انتقادي» رهيافتي است که با نقد رهيافت تفسيري به دنبال تبيين جديدي از فلسفه
سياسي اسالمي است .بر اساس اين رهيافت براي فهم درست فلسفه سياسي اسالمي بايد ذهن
خود را از نوع مطالعه رهيافت تفسيري خارج کرد و به بازخواني مجدد اين فلسفه پرداخت.
اين رهيافت هرگونه تأثيرپذيري فلسفه سياسي اسالمي از آموزههاي اسالمي را نفي ميکند
و بنابراين يا به ترجيح عنوان «فلسفه عربي» به جاي «فلسفه اسالمي» ميرسد و يا اسالمي
بودن آن را صرف ًا بر اساس موقعيت و شرايط جغرافيايي و تمدني در نظر ميگيرد که در هر
دو صورت نتيجه اين رهيافت آن است که فلسفه سياسي مسلمانان «اسالمي» نيست .مطالعه

انديشمنداني همچون اليور ليمن و ديميتري گوتاس را ميتوان در رهيافت انتقادي مورد
بررسي قرار داد.
«رهيافت توصيفي» رهيافتي است که بدون اتخاذ موضعي خاص به توصيف فلسفه سياسي
اسالمي ميپردازد .بر اساس اين رهيافت براي شناخت فلسفه سياسي اسالمي ميتوان به آثاري
که درباره اين فلسفه نگاشته شدهاند مراجعه کرد .اين رهيافت عمدت ًا با استفاده از منابع متعدد
دست دوم و بدون توجه به تفاوت رهيافتهاي مطالعاتي به توصيف فلسفه سياسي اسالمي
دست ميزند .همين امر باعث گرديده که نوع ًا مطالعه رهيافت توصيفي داراي ناهماهنگيها و
تناقضات روشي و محتوايي باشد .مطالعه انديشمنداني همچون ان لمبتون ،هانس دايبر ،آنتوني
بلک ،پاتريشا کرون و نلي لحود را ميتوان در رهيافت توصيفي مورد بررسي قرار داد.
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پس از تبيين تاريخ و صورتبندي مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب ،ميتوان با نگاهي
روشن به بررسي رهيافتهاي چهارگانه تاريخي ،تفسيري ،انتقادي و توصيفي پرداخت .هر
يک از رهيافتهاي مذکور را ميتوان هم از منظر معرفتي و هم از منظر استفاده از منابع
اصلي مورد بررسي قرار داد .به لحاظ معرفتي ،فهم فلسفه سياسي اسالمي بستگي به ميزان فهم
ماهيت فلسفه سياسي ،آموزههاي يوناني ،آموزههاي اسالمي و پيوند ميان اين سه شاخصه
دارد .انديشمنداني که توانستند ضمن فهم درست شاخصههاي مذکور ،پيوند مناسبي ميان
آنها برقرار نمايند ،توفيق بيشتري در فهم و بسط فلسفه سياسي اسالمي نسبت به انديشمنداني
دارند که صرف ًا بر اساس پيشفرضها و الگوهاي مرسوم و يا به صورت توصيفي و تفنني به
مطالعه فلسفه سياسي اسالمي پرداختهاند .در حالي که برخي از انديشمندان غربي ،فلسفه سياسي
اسالمي را پاسخي براي بحرانهاي فکري جامعه غربي ميدانند ،برخي ديگر صرف ًا از منظر
تاريخي و دانشي در جهت بسط اين دانش اسالمي در محافل علمي غرب ميباشند .عالوه بر
اين ،معمو ًال آن دسته از انديشمنداني که به صورت مستقيم به منابع اصلي فيلسوفان سياسي
اسالمي مراجعه کردهاند ،تصوير و فهم مناسبتري نسبت به آن دسته دارند که صرف ًا به منابع
ترجمهاي يا دست دوم مراجعه کردهاند.

پی نوشت ها
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 1 .در خصوص آغاز مطالعه فلسفه سياسي اسالمي در غرب ،عالوه بر اينکه نگارنده مقالة حاضر به
آن رسيده است ،روزنتال ،مهدي و باترورث نيز اين مطلب را تأييد و تصريح ميکنند.
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