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چکیده
مقاله حاضر نخستین نوشتاري است که به دو بحث تاریخ و صورت بندي مطالعه فلسفه سیاسي 
اسالمي در غرب مي پردازد. در بحث نخست، به پیدایش و سیر تاریخي مطالعه اندیشمندان غربي 
درباره فلسفه سیاسي اسالمي اشاره دارد و ضمن بیان زندگي علمي این دسته از اندیشمندان، به 
معرفي مهم ترین آثاري مي پردازد که در غرب درباره فلسفه سیاسي اسالمي نوشته شده است. 
در بحث دوم، مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب در چهار رهیافت تاریخي، تفسیري، 
انتقادي و توصیفي صورت بندي مي شود. صورت بندي مذکور نه بر اساس تقدم و تأخر زماني 
اندیشمندان و آثار، بلکه بر ساس هم خواني محتوایي مباحث مي باشد. همچنین دست یابي 
به رهیافت هاي مذکور و صورت بندي آن، نه بر اساس معیار قیاسي، بلکه بر اساس مطالعه 

استقرایي آثاري است که درباره فلسفه سیاسي اسالمي در غرب نوشته شده اند.
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مقدمه
مطالعه اندیشمندان غربي دربارة »فلسفه اسالمي« از حدود قرن سیزدهم میالدي آغاز شده 
است و این مطالعات، بیشتر در زمینه هاي متافیزیکي، عرفاني، دیني، اخالقي، کالمي و تاریخي 
صورت مي گرفت، اما در خصوص وجه سیاسي فلسفه اسالمي که از اهمیت واقعي و دروني 
خاصي برخوردار است، تا دورة معاصر، مطالعه قابل مالحظه اي در غرب صورت نپذیرفته 
است. در دورة معاصر و به ویژه نیم قرن اخیر، به دلیل کشف، ویرایش، ترجمه و تفسیر برخي 
آثار فلسفه سیاسي اسالمي در غرب، جهش قابل مالحظه اي در مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي 
صورت گرفته است. در این مدت، اندیشمندان غربي آثار متعددي نگاشتند که اغلب به 
عنوان منابع مرجع در محافل علمي دنیا در صدد تبیین ماهیت، موقعیت و مسائل فلسفه سیاسي 
اسالمي اند؛ آثار و مباحثي که تاکنون نه تنها فهم و بررسي آنها، بلکه حتي آشنایي و معرفي 
آنها در مؤسسات علمي و به ویژه مراکز اسالمي مغفول مانده است؛ از این رو مقاله حاضر 
نخستین نوشتاري است که به دو بحث تاریخ و صورتبندي مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در 
غرب مي پردازد. در بحث نخست، به پیدایش و سیر تاریخي مطالعه اندیشمندان غربي درباره 
فلسفه سیاسي اسالمي اشاره مي شود و ضمن بیان زندگي علمي این دسته از اندیشمندان، به 
معرفي مهم ترین آثاري مي پردازد که در غرب درباره فلسفه سیاسي اسالمي نوشته شده است. 
بي تردید پرداختن به حدود بیست اندیشمند غربي و ده ها اثر علمي متفاوت امر آساني نیست. 
در حالي که دسترسي به زندگي علمي برخي از اندیشمندان غربي به راحتي امکان پذیر است، 
درباره برخي دیگر اطالعات چنداني وجود ندارد. این امر باعث پیدایش نوسانات و ابهاماتي 
در معرفي زندگي علمي اندیشمندان مربوطه مي گردد. بنابراین هر چند تالش زیادي صورت 
گرفته است تا با جستجوهاي ممکن، نوعي یکساني و همگوني ایجاد شود، اما بازهم خألهایي 
مشاهده مي شود. عالوه بر این، در معرفي آثار اندیشمندان غربي، اولویت با معرفي آثاري است 
که درباره فلسفه سیاسي اسالمي است؛ بنابراین تا حد ممکن تالش مي شود از معرفي آثاري 
که چندان ارتباطي با مباحث اسالمي و به ویژه موضوع مقاله ندارند پرهیز شود. البته هر چند 

در این امر نیز شاید موارد استثنایي یا حتي غفلتي صورت پذیرد.
در بحث دوم، مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب در چهار رهیافت تاریخي، تفسیري، 
انتقادي و توصیفي صورتبندي مي شود. البته صورتبندي رهیافت هاي مطالعاتي نه بر اساس 
تقدم و تأخر زماني اندیشمندان و آثار مربوطه، بلکه بر اساس همخواني محتوایي مباحث انجام 
مي پذیرد. همچنین دست یابي به رهیافت هاي مذکور و صورتبندي آن، نه بر اساس معیار 
قیاسي، بلکه بر اساس مطالعه استقرایي آثاري است که درباره فلسفه سیاسي اسالمي در غرب 

نوشته شده اند.
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تاریخ مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب
تاریخ مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب به دورة معاصر و به ویژه نیم قرن اخیر بر 
مي گردد1. اروین روزنتال تاریخ توجه اندیشمندان غربي به مطالعه اندیشه سیاسي فالسفه 
اسالمي را مربوط به دهه 1940 مي داند. وي لئو اشتراوس و خود را نخستین کساني مي داند که 
 ,Rosenthal( در سال 1935 به توصیف و بررسي فلسفه سیاسي فارابي در غرب پرداختند
1968: 10(. محسن مهدي نیز نخستین مطالعه قابل توجه درباره فلسفه سیاسي اسالمي و به 
ویژه فلسفه سیاسي فارابي را مربوط به اشتراوس در همین تاریخ مي داند که توانست یکي از 
مهم ترین آثار سیاسي فارابي یعني فلسفه افالطون و ارسطو را شناسایي کند و گام هاي مهم تري 
در تفسیر فلسفه سیاسي اسالمي بردارد )Mahdi, 2001: 5(. آنچه مسلم است پیش از دورة 
معاصر مطالعه اي در زمینه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب صورت نگرفته است. همچنین با 
مطالعات به دست آمده مي توان بیان کرد که تعداد معدودي از اندیشمندان غربي به طور 
تخصصي به مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي پرداختند. عمده آنها موضوعات عام تري همچون 
فلسفه اسالمي را مطالعه کردند و در خالل آن به مباحث فلسفه سیاسي اسالمي نیز اشاره 
داشتند. در این مقاله سعي شده است هم اندیشمنداني که به طور تخصصي به مطالعه فلسفه 
سیاسي اسالمي پرداختند و هم اندیشمنداني که به صورت عمومي به آن اشاره داشتند، معرفي 

و بررسي شوند.
شاید تي. جي. دبور )1866- 1942(، اولین نویسنده اي باشد که به طور پراکنده مطالبي 
 De(در زمینه فلسفه سیاسي اسالمي در کتاب تاریخ فلسفه در اسالم منتشر کرده است
Boer,1903(. دبور استاد دانشگاه آمستردام هلند بود. مي توان گفت کتاب وي خالصه 
 ،)Dieterici( اندیشه ها و افکاري است که پیش از وي متفکران غربي همچون دیتریسي
 ،)Müller( مولر ،)Houtsma( هوتسما ،)Goldziher( گلدزیهر ،)de Goeje( دخویه
مونک )Munk(، نلدکه )Nöldeke(، رنان )Renan(، هرجروني )Hurgronje(، فلوتن 
)Vloten( و دیگران دربارة فلسفه اسالمي بیان داشتند. آن گونه که وي در دیباچه کتاب 
خویش گفته، نگارش این کتاب را مدیون این نویسندگان مي داند )1bit: 8(. دبور یکي از 
نخستین نویسندگان معرفي عمومي تاریخ فلسفه اسالمي است که کتابش نخستین بار در سال 
1901 در آلمان منتشر شد )De Boer, 1901( و دو سال بعد نیز به زبان انگلیسي ترجمه شد. 
ترجمه فارسي این کتاب نیز نخستین بار در سال 1343 منتشر گردید )دبور، 1362(. این کتاب 
سال ها به عنوان کتاب مرجع و الگویي براي مطالعه محققان در زمینه فلسفه اسالمي تبدیل 
 ,Corbin( 1964 گردید و تا زمان انتشار کتاب تاریخ فلسفه اسالمي هانري کربن در سال

1964(، متني پر مراجعه بود که به همین دلیل بارها تجدید چاپ شد.
اما لئو اشتراوس»Leo Strauss« )1899- 1973( مهم ترین شخصیتي است که نخستین بار 
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به طور تخصصي و فلسفي، فلسفه سیاسي اسالمي را مطالعه و معرفي کرد. اشتراوس در شهر 
هسه آلمان و در خانواده  یهودي متولد شد. تحصیالت دانشگاهي را در دانشگاه ماربورگ 
آغاز کرد که در آن زمان مرکز مکتب نوکانتي هرمان کوهن و مکتب پدیدارشناسي 
ادموند هوسرل بود. سپس به دانشگاه هامبورگ رفت و از رسالة دکتري خود با راهنمایي 
ارنست کاسیرر در سال 1922 دفاع کرد. دورة فوق دکتري را در دانشگاه فرایبورگ با 
شرکت در درس هاي هوسرل، ابینگ هاوس و هایدگر جوان گذراند و سپس به تحقیق در 
مؤسسه آموزشي روزنزویگ فرانکفورت، مؤسسة مطالعاتي یهودي برلین و بنیاد راکفلر آلمان 
پرداخت. در سال 1932 به فرانسه رفت و مطالعاتي در باب فلسفة اسالمي و یهودي دورة 
میانه با راهنمایي لوئي ماسینیون و آندره زیگفرید انجام داد. سپس به انگلستان رفت و در باب 
توماس هابز به مطالعه پرداخت. اشتراوس در سال 1937 به امریکا مسافرت کرد و تا پایان 
عمر در آنجا به تحقیق و تدریس در مراکز مختلف علمي پرداخت. از جمله آنها مي توان به 
دانشگاه کلمبیا، مدرسة جدید تحقیقات اجتماعي نیویورك، دانشگاه شیکاگو، کالج کلر مونت 

کالیفرنیا و کالج سنت جان اشاره کرد.
نگارش بیش از بیست کتاب و هشتاد مقاله دربارة فلسفة سیاسي، حاصل تالش علمي اشتراوس 
است که عمدتاً متأثر از فلسفة سیاسي اسالمي و در نقد فلسفه سیاسي غرب است. از مهم ترین 
آثار وي مي توان به: فلسفه و شریعت )Strauss()1935, 1995(، در باب استبداد )1948(
)Strauss, 2000(، تعقیب و آزار و هنر نگارش )Strauss()1952, 1988(، حق طبیعي 
 ،)1988 ,Strauss()1959( فلسفة سیاسي چیست؟ ،)1950 ,Strauss()1953( و تاریخ
تاریخ فلسفة سیاسي )Strauss()1963, 1987(، شهر و انسان )1964(، لیبرالیسم؛ قدیم و 
جدید )Strauss()1968, 1995(، مطالعاتي در فلسفة سیاسي افالطوني )1983(، مقدمه اي بر 
فلسفة سیاسي )1989(، نوزایي عقل گرایي سیاسي کالسیک )1989( و ایمان و فلسفه سیاسي 
)1993( اشاره کرد )رضواني، 1385: 198-201(. اما مهم ترین آثاري که وي در زمینة فلسفة 
سیاسي اسالمي نوشته است، عبارت اند از دو کتاب فلسفه و شریعت )1935( و تعقیب و آزار 
و هنر نگارش )1952(، مقالة فرانسوي »دیدگاه ابن میمون و فارابي در باب دانش سیاسي« 
)1936(، مقالة آلماني »فارابي« )1936(، مقاالت انگلیسي »مطالعة فلسفة میانه را چگونه 
 ,Strauss ()1945( »افالطون فارابي« ،)1989: 207- 226 ,Strauss()1944( »آغاز کنیم

1952( و »فارابي قوانین افالطون را چگونه مطالعه کرد؟« )1957(.
ریچارد ردولف والزر »Richard Rudolf Walzer« )1900-1975( شخصیت دیگري 
است که کمي بعد از اشتراوس به صورت پراکنده به مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي پرداخت. 
والزر در شهر برلین آلمان متولد شد و در آکسفورد از دنیا رفت. وي در سال 1927 با نگارش 
 »Magna Moralia und Aristotelische Ethik« رساله اخالق مگنا و اخالق ارسطو
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به راهنمایي ورنر یگر »Werner Jaeger« دکتري خود را اخذ کرد. در دوره حکومت 
نازي مطالعات خود را در ایتالیا ادامه داد و در آنجا کتاب فرگمنتا »Fragmenta« را منتشر 
کرد که درباره ارسطو و هراکلیتوس بود. در سال 1938 به انگلستان رفت و در سال 1945 
ابتدا به عنوان مدرس و سپس به عنوان متخصص فلسفه یوناني و عربي در آکسفورد پذیرفته 
شد. والزر یکي از اعضاي اصلي کالج کثرین »Catherine’s College« آکسفورد بود و 
در سال 1956 به عنوان عضو آکادمي بریتانیا انتخاب شد. وي چند سالي به عنوان استاد مهمان 
دانشگاه هامبورگ به آلمان برگشت. به طور خالصه، والزر آلماني االصل، بزرگ شده بریتانیا 

و متخصص فلسفه یونان بود.
آثار والزر دوره هاي تاریخي وسیعي از فلسفه و ادبیات یونان باستان تا فلسفه و ادبیات عربي 
میانه را دربر مي گیرد. همکاري والزر در نگارش مقاالت دانشنامه هاي عمومي و تخصصي 
همچون دانشنامه بریتانیکا )مقاالت کندي، فارابي، ابن سینا، ابن باجه، ابن طفیل و ابن رشد( و 
دانشنامه اسالم )مقاالت افالطون، ارسطو، فارابي، جالینوس، فورفوریوس و اخالق( نیز قابل 
توجه است. مشهورترین اثر والزر کتاب یوناني در عربي: مقاالتي در باب فلسفه اسالمي 
)1962( مي باشد که از چهارده مقاله تشکیل شده است. عناوین مهم ترین مقاالت این کتاب 
عبارت اند از: »فلسفه اسالمي«، »میراث کالسیک در دنیاي اسالمي«، »دیدگاه جدید درباره 
ترجمه هاي عربي از ارسطو«، »مطالعات جدید در باب کندي«، »نظریه پیامبري و پیشگویي 
فارابي«، »وجوهي از تهذیب االخالق مسکویه« و »افالطون گرایي در فلسفه اسالمي«. عالوه 
بر این، برخي از مقاالت وي به صورت مستقل منتشر شده اند که مهم ترین آنها عبارت اند 
از: »ظهور فلسفه اسالمي« )1950( و »وجوه اندیشه سیاسي اسالمي: فارابي و ابن خلدون« 
)1963(. والزر براي اولین بار مدینه فاضله فارابي را در سال 1985 به زبان انگلیسي ویرایش 
و ترجمه کرده است )Al-Farabi, On the Perfect State(. بهترین اثر در خصوص 
زندگي، آثار و افکار والزر، کتاب فلسفه اسالمي و سنت کالسیک است که در هفتادمین 
سال تولد والزر و به پاس تالش هاي علمي وي توسط همکاران و شاگردانش نوشته شده است 

.)Al-Farabi, On the Perfect State(
 ،)1991 -1904( »Erwin Isak Jakob Rosenthal« اروین ایزاك یاکوب روزنتال
مشهورترین شخصیتي است که همزمان با والزر به صورت خاص به مطالعه فلسفه سیاسي 
اسالمي پرداخته است. روزنتال مستشرق آمریکایي با اصالت آلماني و یهودي و پژوهشگر 
مطالعات شرق شناسي در دانشگاه کمبریج بود. در سال 1932 دکتري خود را با نگارش 
رساله اي درباره اندیشه هاي ابن خلدون در باب دولت به پایان رساند. در سال 1933 به عنوان 
مدرس زبان عبري و متخصص زبان هاي سامي به دانشگاه لندن مهاجرت کرد. در سال 1936 
به منچستر رفت و به تدریس ادبیات و زبان هاي سامي پرداخت. در سال 1948 به تدریس 
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در دانشگاه کمبریج پرداخت و در سال 1967 استاد دانشگاه کلمبیا در ایاالت متحده آمریکا 
شد. متأسفانه اطالعات چنداني از زندگي و آثار علمي روزنتال در منابع کتابخانه اي و حتي 
منابع الکترونیکي یافت نمي شود. مهم ترین اثر روزنتال کتاب اندیشه سیاسي در اسالم میانه 
است که براي نخستین بار در سال 1958 منتشر شد )Rosenthal, 1968: 10(. این کتاب 
فوق العاده مورد توجه محافل علمي قرار گرفته است و مدت ها تنها کتاب در نوع خود در زبان 
انگلیسي بود که متشکل از دو بخش است: بخش اول به »قانون اساسي و تاریخ مسلمانان« و 
بخش دوم به »سنت افالطوني« مي پردازد. ترجمه فارسي این کتاب در سال 1387 منتشر شده 
است )روزنتال، 1387(. روزنتال همچنین کتاب دیگري با عنوان اسالم در دولت ملي مدرن 
)1965( نوشت که مکمل کتاب فوق است. در حالي که کتاب اول به اندیشه سیاسي اسالمي 
دورة میانه مي پردازد، کتاب اخیر به اندیشه سیاسي اسالمي دورة مدرن مي پردازد که در مواجه 
با مدرنیته شکل گرفته است. اثر دیگر روزنتال یهودیت و اسالم است که در سال 1961 منتشر 

شده است. برخي از مقاالت روزنتال در مجموعه فرهنگ اسالمي منتشر شده است.
هانري کربن »Henry Corbin« )1903- 1978(، عجیب ترین شخصیتي است که به طور 
رمزي و استعاري اشاراتي درباره فلسفه سیاسي اسالمي دارد. زندگي فلسفي کربن را مي توان 
به سه بخش تقسیم کرد: بخش اول مربوط به دو دهه 1920 و 1930 است که به تحصیل و 
تدریس فلسفه غربي اشتغال داشت. بخش دوم مربوط به سال هاي 1939 تا 1946 است که 
شهاب الدین سهروردي و مکتب اشراقي را در استانبول مطالعه کرد. بخش سوم مربوط به سال 
1946 تا زمان مرگش است که به مطالعه و بازشناسي فلسفه اسالمي در ایران پرداخت. کربن 
استاد مطالعات اسالمي دانشگاه سوربن پاریس و مستشرق مشهور و متمایز فرانسوي بود که 
سال ها در ایران به تحقیق و پژوهش پرداخت و مدیر بخش ایران شناسي انجمن ایران و فرانسه 
در تهران بود. وي برجسته ترین مفسر حکمت معنوي، فلسفه اسالمي و شیعه ایراني است. در 
غرب نزد اساتید بزرگي همچون اتین ژیلسون، ادموند هوسرل، مارتین هایدگر و مهم تر از همه 
لویي ماسینیون تلمذ کرد. در ایران با سید محمد کاظم عصار، مهدي الهي قمشه اي و مهم تر از 
همه سید محمد حسین طباطبایي همکاري و گفتگوهاي طوالني داشت و بهره هاي معنوي از 
وطن ثاني خود برد. کربن کتب، مقاالت و رسائل متعددي در زمینه فلسفه اسالمي و به ویژه 
مذهب شیعه تألیف کرد که به لحاظ کمي و کیفي بسیار شایان توجه است )پازوکي، 1382: 
11-18(. هر چند تقریباً تمام آثار کربن ارتباط مستقیمي با فلسفه سیاسي اسالمي ندارد، اما 
کتاب تاریخ فلسفه اسالمي حاوي نکات مختصر و بسیار مهمي است که چشم پوشي از آن 
ناممکن است. مقدمه این کتاب در نوامبر سال 1962 در تهران نوشته شد و در سال 1964 
کتاب مذکور به زبان فرانسه منتشر گردید. ترجمه کامل فارسي آن نیز در سال 1373 منتشر 

شد )کربن، 1373(.
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محسن سید مهدي )1926-2007( مهم ترین و مؤثرترین شخصیت در بسط عمیق فلسفه 
سیاسي اسالمي در غرب بوده است. هر چند شاید بر اساس عنوان مقاله، پرداختن به محسن 
مهدي از دایره و محدوده مقالة حاضر خارج باشد، اما به دلیل تأثیر شگرف وي بر بسیاري 
از اندیشمندان غربي که امروزه به مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي مي پردازند، نمي توان بدون 
معرفي و بررسي محسن مهدي به این مطالعه پرداخت. محسن سید مهدي در 21 ژوئن 1926 
در کربالي عراق از پدري عراقي و مادري ایراني متولد شد. پدرش طبیب بود و بر اساس 
اصول جالینوس طبابت مي کرد. تحصیالت ابتدایي و متوسطه خود را در کربال دنبال کرد 
و دو سال آخر متوسطه را به بغداد رفت. مهدي با اینکه بورس دولتي عراق جهت تحصیل 
مدیریت تجاري در دانشگاه آمریکایي بیروت را دریافت کرد، اما آنچنان عالقه مند و شیفته 
فلسفه بود که درخواست تحصیل در دو رشته را داد. وي پس از یک سال تدریس اقتصاد 
در دانشگاه بغداد، در حالي که 22 سال سن داشت موفق شد بورس دیگري جهت تحصیل 
اقتصاد در دانشگاه شیکاگو را دریافت کند. اندکي پس از رفتن به دانشگاه شیکاگو در سال 
1948، تحت تأثیر آرنولد برگستراسر »Arnold Bergstrasser«، ایوس سیمون » 
Yves Simon«، و باالتر از همه نابیا ابت »Nabia Abbott« و لئو اشتراوس قرار 
گرفت. بنابراین اقتصاد جاي خود را به فلسفه و به ویژه بازشناسي تاریخ فلسفه اسالمي داد 
و همچنین وي به کمیته اندیشه اجتماعي پیوست. تحصیالت دکتري تخصصي  خود را در 
دانشگاه شیکاگو در سال 1954 با نگارش و ارائه رساله اي عالي به پایان رساند که اندکي بعد 
 Mahdi,( با عنوان فلسفه تاریخ ابن خلدون: مطالعه اي در مبناي فلسفي علم فرهنگ منتشر شد
Ibn Khaldun’s Philosophy of History(. همچنین فوق دکتري را در دانشگاه 
پاریس و دانشگاه فرایبورگ گذراند. محسن مهدي بعد از دوره اي به عنوان استاد مدعو در 
دانشگاه فرایبورگ، به بغداد برگشت و سمت هایي را در کالج حقوق و دانشکده هنر و 
علوم دانشگاه بغداد عهده دار شد. وي متخصص فلسفه یونان باستان، فلسفه یهودي، مسیحي 
و اسالمي، فلسفه سیاسي غرب مدرن و از همه مهم تر متخصص برجسته زبان عربي هم به 
لحاظ تاریخي و هم جغرافیایي بود. در سال 1957، مقام استادیاري گروه زبان ها و تمدن هاي 
شرقي دانشگاه شیکاگو را پذیرفت و در مدت دوازده سالي که در آنجا بود، به بازشناسي آثار 
فارابي و انتشار ویرایش ها، ترجمه ها و مطالعات عمیق آنها پرداخت. محسن مهدي پس از 
دعوت تعداد زیادي از مؤسسات علمي مختلف، در سال 1969 دعوت دانشگاه هاروارد را به 
 )NELC( عنوان مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و رئیس گروه زبان و تمدن خاور نزدیک
دانشگاه هاروارد پذیرفت. وي در دو دهه اخیر بیشترین خدمت را به دانشجویان هاروارد و 
پژوهشگران دانشگا ه هاي غرب انجام داد و در سال 1996 پس از 27 سال استادي دانشگاه 
هاروارد بازنشسته شد. سال هاي طوالني عضو شوراي مشورتي گروه مطالعات خاور نزدیک 
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در پرینستون بود و به طور خالصه، نقش مهمي در شکل دهي مراتب عالي مطالعات خاور 
نزدیک و خاورمیانه در ایاالت متحده ایفا کرده است. وي به عنوان استاد مهمان عالوه بر 
تدریس در دانشگاه هاي متعدد آمریکا، تدریس و سخنراني هاي علمي در دانشگاه هاي پاریس، 
فرایبورگ، مراکش، قاهره، پاکستان و بوردو نیز داشته است. محسن مهدي در 9 جوالي 

2007 پس از تحمل بیماري طوالني در سن 81 سالگي از دنیا رفت.2
اساساً اهمیت محسن مهدي و استادش لئو اشتراوس بر پژوهشگران فلسفه سیاسي پوشیده 
نیست. محسن مهدي نسلي از متخصصان فلسفه سیاسي اسالمي را تربیت کرد که چارلز 
باترورث »Charles E. Butterworth«، میریام گالستون »Miriam Galston« و 
جاشوا پرنز »JoshuaParens« مشهورترین آنها هستند. مهدي شاگردان مشهور دیگري 
همانند جان ولبریج »John Walbridge«، استون هروي »Steven Harvey«، جیمز 
موریس »James Morris« و حسین ضیایي »Hossein Ziai« را نیز تربیت کرد که 
البته گرایش چنداني به فلسفه سیاسي و رهیافت اشتراوسي ندارند. محسن مهدي به نگارش و 
انتشار آثار متعددي در زمینه فلسفه سیاسي اسالمي پرداخته است که به طور ویژه به خاطر 
کشف، ویرایش، ترجمه و تفسیر بسیاري از آثار فارابي شناخته شده است. هیچ یک از محققان 
همانند مهدي، آثار فراوان و بسیار مهم فارابي را کشف نکردند. وي بر اساس معیارهاي روش 
تحقیق فلسفي، ویرایش دقیقي از آثار فارابي، به ویژه آثار سیاسي او پدید آورد. مهدي بارها 
به دنیا مسافرت کرد تا دست نوشته هاي فراموش شده فارابي را کشف کند که بدون آن، 
ویرایش موشکافانه واقعي نمي توانست به وجود آید. کشف متون فراموش شده، کشف سنت 
فراموش شده را ممکن ساخت، که در آینده مي تواند بیش از محققان غربي، اهمیت بیشتري 
براي محققان اسالمي داشته باشد. فلسفه تاریخ ابن خلدون )1957(،  ابو نصر الفارابي، فلسفه 
ارسطوطالیس )1961(، فلسفه افالطون و ارسطوي فارابي )1962(، فلسفه سیاسي میانه )1963( 
)Mahdi, 1993(،  ابو نصر الفارابي، کتاب المله و نصوص اخري )1968(، ابو نصر الفارابي، 
کتاب الحروف )1969(، »دیدگاه فارابي در باب فلسفه و دین« )1972(، بعد سیاسي فلسفه 
اسالمي )1982(، »شرق شناسي و مطالعه فلسفه اسالمي« )1990( و فارابي و تأسیس فلسفه 
سیاسي اسالمي )2001( از جمله مهم ترین آثار مهدي هستند. کتاب وجوه سیاسي فلسفه 
 ,Butterworth ( اسالمي، مهم ترین کتابي است که به افتخار محسن مهدي منتشر شده است

.)142-141 :2008
 )1921( »Fauzi M. Najjar« البته عالوه بر محسن مهدي باید به نقش فوزي متري نجار
نیز در بسط و تعمیق فلسفه سیاسي اسالمي در غرب توجه داشت. اساساً هنگامي که به فلسفه 
فارابي توجه مي کنیم نام فوزي نجار پس از نام محسن مهدي به ذهن مي رسد. نجار اهل لبنان 
و استاد علوم سیاسي و فلسفه سیاسي اسالمي است. دوره کارشناسي را در رشته علوم سیاسي 
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از دانشگاه آمریکایي بیروت اخذ کرد و دوره کارشناسي ارشد و دکتري را در کالج علوم 
اجتماعي دانشگاه شیکاگو در سال 1954 به پایان رساند. وي از سال 1967 با مقام استادي 
علوم اجتماعي در دانشگاه میشیگان »Michigan State University« مشغول شد و 
هم اکنون استاد بازنشسته دانشگاه مذکور است که همچنان به تحقیق، ویرایش و نگارش 
مشغول است. نجار بیش از 60 سال است که مسائل خاورمیانه را دنبال مي کند و مقاالت مهمي 
 .)www.islamonline.net( در مجالت مربوط به سیاست خاورمیانه منتشر کرده است
ویرایش الجمع بین رأي الحکیمین، ترجمه فصل پنجم احصاء العلوم، ویرایش سیاست مدنیه 
و ترجمه بخش دوم آن و به ویژه ویرایش فصول المدني از مهم ترین فعالیت نجار در احیاي 
 ،)72-57 :1961 ,Najjar( »آثار فارابي است. همچنین »فلسفه سیاسي فارابي و شیعه گري
»سیاست در فلسفه سیاسي اسالمي« )نجار، 1366: 68-92(، »دموکراسي در فلسفه سیاسي 
اسالمي« )Najjar, 1980: 107-122( و »فارابي و هماهنگي فلسفه افالطون و ارسطو« 

)Najjar, 2004: 29-44( از مهم ترین مقاالت سیاسي نجار است.
چارلز اي. باترورث »Charles E. Butterworth« )1938(، شاگرد برجسته محسن مهدي 
است که در حال حاضر مشهورترین و پرکارترین استاد فلسفه سیاسي اسالمي در غرب 
مي باشد. باترورث استاد حکومت و سیاست دانشگاه مریلند بود و هم اکنون عضو مؤسسات 
علمي و فرهنگي متعدد است. وي در سال 1959 دورة کارشناسي رشته علوم اجتماعي را در 
دانشگاه میشیگان خواند. در سال 1962 دورة کارشناسي ارشد رشته علوم سیاسي را در دانشگاه 
شیکاگو گذراند و در سال 1966 دورة دکتري تخصصي رشته علوم سیاسي را در دانشگاه 
 )Bordeaux University( شیکاگو به پایان رساند. عالوه بر این، در دانشگاه هاي بوردو
 )Ayn-Shams University( فرانسه و عین شمس )Nancy University( و نانسي
مصر نیز تحصیالتي داشته است. همان گونه که از زندگي نامه علمي باترورث مشخص است، 
وي فعالیت هاي زیادي در زمینه فلسفه اسالمي و به ویژه فلسفه سیاسي اسالمي در دانشگاه ها، 
مؤسسات و مراکز علمي مختلف جهان داشته است )مطابق با زندگي نامه علمي ژانویه 2008(.
باترورث نویسنده بسیار پرکاري است و مباحث وي از جامعیت خوبي برخوردار است. عمده 
آثار وي در زمینه فلسفه سیاسي، فلسفه اسالمي و فلسفه سیاسي اسالمي است. آثار منتشره وي 
شامل: ویرایش هاي انتقادي بر اکثر شروح میاني )Middle Commentaries( ابن رشد 
درباره منطق ارسطو، ترجمه برخي کتب و رسائل ابن رشد و فارابي و رازي و ابن میمون، 
مطالعاتي درباره وجوه مختلف آموزه سیاسي متفکران مذکور و دیگر متفکران سنت فلسفي 
دوره کالسیک و میانه و مدرن، نگارش تحلیل هاي تک نگاري درباره اندیشه سیاسي فرانتس 
فانون و ژان ژاك روسو، نگارش ده مقدمه مبسوط درباره اندیشه سیاسي اسالمي معاصر 
)Adamson, 2005: 9(، و به طور مشخص نگارش حدود بیست کتاب و یکصد مقاله و 
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نیز دویست معرفي و نقد کتاب و مقاله، حاصل تالش علمي وي تاکنون بوده است. برخي از 
مهم ترین آثار وي عبارت اند از:

کتب: فارابي؛ نوشته هاي سیاسي: فصول مدني و دیگر متون )2001(، میان دولت و اسالم 
)2001(، درآمدي بر ورود فلسفه عربي به اروپا )1994(، وجوه سیاسي فلسفه اسالمي: مقاالتي 
به افتخار محسن مهدي )1992(، ترجمه شروح ابن رشد بر ارسطو در چند جلد )1986-1977( 

و مقاالتي درباب فلسفه سیاسي اسالمي )1999(.
مقاالت: »فلسفه قانون در اسالم و یهودیت میانه« )2007(، »افالطون فارابي: داستان دو 
شهر« )2007(، »دیدگاه ابن رشد در باب قانون و سعادت سیاسي« )2006(، »فلسفه اخالقي 
 ،)1995( اسالم«  و  )2000(، »دموکراسي  ابن سینا«  سیاسي  )2005(، »آموزه  سیاسي«  و 
ابن رشد«  »ابن رشدگرایي سیاسي چیست؟« )1994(، »ترجمه و فلسفه: در مورد شروح 
)1994(، »آموزه سیاسي ابن رشد« )1992(، »سرچشمه هاي اسالم سیاسي« )1992(، »مطالعه 
امروزه فلسفه عربي« )1988(، »فلسفه اسالمي میانه و فضیلت اخالق« )1987(، »دولت و 
اقتدار در اندیشه سیاسي عربي« )1987(، » اخالق و فلسفه اسالمي کالسیک: مطالعه شرح 
جمهوري افالطون ابن رشد« )1985(، »اخالق در فلسفه اسالمي میانه« )1983(، »احتیاط در 
برابر مشروعیت: موضوع مبرم در اندیشه سیاسي اسالمي معاصر« )1982(، »معرفت جدید 
به فلسفه سیاسي ابن رشد« )1975(، »ابن رشد: سیاست و اعتقاد« )1972( و »خطابه و فلسفه 

سیاسي اسالمي« )1972(.
 )2008-1912( »Ann Katharine Swynford Lambton« ان کثرین سانفورد لمبتون
مورخ و مستشرق انگلیسي و ایران شناس مشهور است که مطالعه مختصر و گزینشي درباره 
فلسفه سیاسي اسالمي انجام داده است. لمبتون مدت زیادي در ایران زندگي کرد و در سال 
1327 ش رئیس اطالعات سفارت انگلستان در ایران بود. وي استاد کرسي زبان فارسي 
دانشگاه لندن بود و در آنجا ایران شناسان بسیاري را تربیت کرد. لمبتون در زمینه تاریخ و 
فرهنگ ایران، تحقیقات مفصلي انجام داده است که دو دوره آن بیش از ادوار دیگر است: 
دورة سلجوقیان که رساله دکتري اش در این زمینه است و دوره قاجار و به خصوص عهد 
مشروطیت. وي زبان فارسي را مي دانست و آثاري به انگلیسي براي تدریس زبان فارسي 
تألیف کرده است )لمبتون، 1363: 5(. لمبتون آثار متعددي در زمینه اسالم و ایران نوشته 
است که عمده آنها به زبان فارسي ترجمه شده اند. مهم ترین اثر ایشان که در آن مطالبي درباره 
فلسفه سیاسي اسالمي آمده کتاب دولت و حکومت در اسالم میانه است که نخستین بار در 

سال 1981 منتشر شده است.
هانس دایبر »Hans Daiber« )1942( اسالم شناس برجسته آلماني است که در حال حاضر 
به مطالعه در زمینه علوم اسالمي مي پردازد. وي تحصیالت خود را در دانشگاه هایدلبرگ 
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 Johann( به انجام رساند و هم اکنون استاد دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته فرانکفورت
Wolfgang Goethe-Universitat( مي باشد. دایبر به زودي بازنشسته خواهد شد و از 
هم اکنون دانشگاه ماربورگ ایشان را براي مدیریت بخش اسالم شناسي انتخاب و دعوت به 
همکاري کرده است. هر چند دایبر صاحب آثار متعددي در زمینه اندیشه عربي یوناني، فلسفه 
و کالم اسالمي و تاریخ علم در اسالم است، اما ممحض در مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي نیست 
و آثار چنداني در این ارتباط ندارد. اثر کوچک و ناشناخته حاکم به مثابه فیلسوف: تفسیر 
 ,Daiber( »و به ویژه فصل طوالني »فلسفه سیاسي )1986 ,Daiber( جدید از اندیشه فارابي

1996: 841-885( ایشان در مجموعه تاریخ فلسفه اسالمي مرتبط با موضوع رساله است.
از شاگردان برجسته محسن  نیز یکي   )1946( »Miriam Galston« میریام گالستون
مهدي است که مباحثي تخصصي در زمینه فلسفه سیاسي اسالمي به ویژه فلسفه سیاسي فارابي 
 Cornell( منتشر کرده است. گالستون پس از اخذ مدرك کارشناسي از دانشگاه کرنل
 University of( دانشنامة دکتري علوم سیاسي را از دانشگاه شیکاگو ،)University
Chicago( و دانشنامة دکتري حقوق را از دانشگاه ییل)Yale University( دریافت 
کرد. گالستون از سال 1990 عضو هیئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه جرج واشنگتن 
مي باشد. عمده فعالیت فعلي خانم گالستون در موضوعات حقوقي است و از این جهت مقاالت 
و تحقیقاتي در زمینه نظریه حقوقي، تاریخ اندیشه هاي حقوقي، مسائل سیاست گذاري عمومي 
گردآوري کرده است. پیش از این، در دانشگاه شیکاگو در زمینه فلسفه اسالمي تخصص 
گرفت و به شغل معلمي و نگارش درباره فلسفه یونان، فلسفه اسالمي و یهودي، فلسفه سیاسي 
اسالمي و یهودي پرداخت. مهم ترین اثر گالستون کتاب سیاست و فضیلت: فلسفه سیاسي 
فارابي است که در سال 1990 منتشر شد. پیش از این مقاله »بررسي مجدد نوافالطون گرایي 
فارابي« را در سال 1977 منتشر کرد که ویرایش آن در کتاب مذکور نیز آمده است و 
همچنین مقاله »واقع گرایي و آرمان گرایي در فلسفه سیاسي ابن سینا« را در سال 1979 منتشر 
کرد. خانم گالستون در دومین جشنواره بین المللي فارابي به خاطر نگارش کتاب سیاست و 
فضیلت: فلسفه سیاسي فارابي به تهران آمد و جایزه ویژه جشنواره را دریافت کرد. شایان 
ذکر است، معرفي کتاب مذکور نخستین بار در سال 1384 توسط نگارنده مقاله در وبالگ 
فلسفه سیاسي منتشر شد )http://rezvani.blogfa.com( و متن کامل آن در جشنواره 
http://www.( به عنوان معرفي اثر، قرائت و سپس در سایت رسمي جشنواره منتشر شد
farabiaward.ir(. این کتاب در سال 1386 به زبان فارسي ترجمه و منتشر شد )گالستون، 

.)1386
الیور لیمن»Oliver Leaman« )1950( از جمله نویسندگاني است که به صورت انتقادي 
به مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي پرداخته است. لیمن دکتري خود را در سال 1979 از دانشگاه 
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کمبریج اخذ کرد. وي پس از مدتي که استاد فلسفه دانشگاه جان مورز لیورپول انگلستان بود، 
از سال 2000 استاد فلسفه دانشگاه کنتاکي است. لیمن عالوه بر تخصص در فلسفه یهودي و 
فلسفه شرقي، عالقه مند به مطالعه فلسفة اسالمي است و آثاري نیز در این زمینه منتشر کرده 
است: درآمدي بر فلسفة اسالمي دورة میانه )Leaman( )1985, 2001(،  ابن رشد و فلسفة 
او )Oliver Leaman( )1988,  1997(، تاریخ فلسفة اسالمي )1996(، مقدمه اي کوتاه بر 
 ،)2002 ,Leaman( )2001( درآمدي بر فلسفه اسالمي کالسیک ،)فلسفه اسالمي )1999
درآمدي بر  زیبایي شناسي اسالمي )2004( و دانشنامه زندگي نامه اي فلسفه اسالمي )2006( از 
جمله این آثار هستند. از لیمن مقاالت کوتاه و بلندي در دانشنامه ها، مجموعه ها و مجالت 
علمي به چاپ رسیده است. مقاله »آیا تفسیر فلسفه اسالمي مبتني بر یک اشتباه است؟« 
)1980( و مقاله »تداوم در فلسفه سیاسي اسالمي« )1998(، دو مقاله مهم لیمن است که به 

مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي مي پردازد.
جاشوا پرنز »Joshua Parens« )1961( یکي از جوان ترین و متخصص ترین اندیشمندان 
غربي است که در حال حاضر به مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي مي پردازد. پرنز متخصص 
متافیزیک، فلسفه سیاسي، فلسفه سیاسي اسالمي و یهودي، فلسفه مدرن و اسپینوزاست. مدرك 
کارشناسي را در سال 1984 از کالج سنت جان گرفت. کارشناسي ارشد را در سال 1988 
از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و دانشنامة دکتري خود را نیز در سال 1992 از دانشگاه 
 »University of Dallas« شیکاگو گرفت. وي هم اکنون استاد دانشگاه داالس آمریکا
است. مهم ترین آثار پرنز دو کتاب متافیزیک به مثابه خطابه: تلخیص النوامیس فارابي )1995( 

و فلسفه اي اسالمي درباره ادیان فاضله: معرفي فارابي )2006( است.
دانیل ایچ. فرانک »Daniel H. Frank« )1950( فیلسوف و متخصص مطالعات یهودي، 
مسیحي و اسالمي است. در سال 1973 در حد کارشناسي در دانشگاه برکلي کالیفرنیا تحصیل 
کرد، سپس در سال 1975 کارشناسي و در سال 1982 کارشناسي ارشد خود را در دانشگاه 
 Pittsburgh« از دانشگاه پیتسبرگ کمبریج گذراند و در سال 1982 دکتري خود را 
 Purdue« اخذ کرد. فرانک از سال 2005 تاکنون استاد فلسفه دانشگاه پردو »University
کنتاکي  دانشگاه  فلسفه  استاد   2005 سال  تا   1997 سال  از  وي  است.   »University
»Kentucky University«، از سال 1987 تا سال 1997 دانشیار فلسفه دانشگاه کنتاکي 
و از سال 1981 تا سال 1987 استادیار فلسفه دانشگاه کنتاکي بود. فرانک متخصص فلسفه 
کالسیک، فلسفه اسالمي و یهودي میانه، تاریخ فلسفه سیاسي و اخالق است. عمده آثار فرانک 
درباره تاریخ فلسفه یهودي و به ویژه ابن میمون است. مهم ترین اثر فلسفه سیاسي اسالمي 
ایشان، مقاله »فلسفه سیاسي در اسالم کالسیک« است که در سال 1998 در دانشنامه فلسفه 
راتلیج منتشر شد. پیش از این در سال 1996 یک فصل از فصول مجموعه تاریخ فلسفه اسالمي 
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با عنوان »اخالق« توسط ایشان نگارش شده است که در این فصل نیز وي به مباحث فلسفه 
سیاسي اسالمي مي پردازد )فرانک،  1388(.

آنتوني بلک »Antony Black« )1936( از جمله مورخان اندیشه سیاسي است که در دهه 
اخیر به مطالعه اندیشه سیاسي اسالمي و به صورت پراکنده فلسفه سیاسي اسالمي عالقه مند 
 »Shrewsbury School« متولد شد و در مدرسه شورزبري »Leeds« شد. بلک در لیدز
و کالج کینگ » King’s College« تحصیل کرد. مدرك کارشناسي خود را در سال 
1960 و دانشنامة دکتري خود را در سال 1967 از دانشگاه کمبریج گرفت. عالقه پژوهشي 
وي تاریخ اندیشه سیاسي از منظر مقایسه اي و جهاني است. بلک استاد تاریخ اندیشه سیاسي 
گروه سیاست دانشگاه داندي » University of Dundee« بود و هم اکنون استاد بازنشسته 
تاریخ اندیشه سیاسي در مدرسه علوم انساني دانشگاه داندي است. بلک درباره اندیشه سیاسي 
و نظریه هاي جامعه دوره میانه و دوره مدرن اروپا مطالعه کرد و این اواخر به مطالعه اندیشه 
سیاسي اسالمي پرداخت و مقایسه اي میان بسط اندیشه سیاسي در سرزمین هاي غربي و اسالمي 
انجام داد. مهم ترین آثار علمي منتشر شده بلک عبارت اند از: تاریخ جهاني اندیشه سیاسي 
باستاني )2009(، غرب و اسالم: دین و اندیشه سیاسي در تاریخ جهاني )2008(، کلیسا، دولت 
و جامعه: دورنماي تاریخي و مقایسه اي )2003(، سازمان و دولت: اندیشه سیاسي اروپایي 
از قرن دوازدهم تا امروز )2002(، تاریخ اندیشه سیاسي اسالمي از پیامبر تا امروز )2001(، 
اندیشه سیاسي در اروپا، 1250-1450 )1992( و مقاله »اسالم کالسیک و اروپاي میانه: مقایسه 
فلسفه ها و فرهنگ هاي سیاسي« )1993(. بلک هم اکنون در حال نگارش کتاب تاریخ اندیشه 
سیاسي جهاني است که متضمن یک دورنماي مقایسه اي و جهاني است که از تحول انسان 
هوشمند، جوامع ماقبل تاریخ و تمدن هاي اولیه مصر، بین النهرین، هند، چین، یونان و روم آغاز 
مي شود؛ سپس با ظهور اسالم و بسط اندیشه سیاسي در اروپا، چین و هند تا دوران مدرن ادامه 
مي یابد؛ و سرانجام با تأثیرات متقابل اندیشه سیاسي اروپایي و غیراروپایي در دوران اخیر و 
بسط ایدئولوژي سیاسي در ایاالت متحده آمریکا به پایان مي رسد. این کتاب قرار است به 
زودي از سوي انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شود. عالوه بر این، وي مشغول ویرایش 

دوم کتاب تاریخ اندیشه سیاسي اسالمي از عصر پیامبر تا امروز نیز است.
دیمیتري گوتاس »Dimitri Gutas« )1945(، نیز همانند الیور لیمن از جمله نویسندگاني 
است که به صورت انتقادي به مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي پرداخته است. وي استاد عربي 
دانشگاه ییل »Yale University« و متخصص سنت عقالني در تمدن اسالمي است. 
مطالعات خود را در دانشگاه ییل در زمینه ادبیات کالسیک، تاریخ ادیان، مطالعات عربي و 
اسالمي تکمیل کرد و دکتري خود را در همین دانشگاه در سال 1974 اخذ کرد. گوتاس به 
طور ویژه به فهم اشکال متعدد عربي کالسیک و انتقال آثار علمي و فلسفي یوناني به جهان 
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اسالمي مي پردازد. از جمله آثار علمي وي عبارت اند از: ادبیات عقالني یوناني در سنت عربي 
 ,Gutas( )1992( واژگان یوناني و عربي ،)1975(، ابن سینا و سنت ارسطویي )1988(
1997( و تفکر یوناني، فرهنگ عربي )1998(. مهم ترین اثر وي که درباره مطالعه فلسفه 
سیاسي اسالمي است مقاله »مطالعه فلسفه عربي در قرن بیستم: مقاله اي درباره تاریخ شناسي 
فلسفه عربي« مي باشد که در سال 2002 منتشر شد و بر اساس آن تاکنون مقاالت و رسائل 

متعددي نوشته شده است.
پاتریشا کرون »Patricia Crone« )1945( محقق، نویسنده و مورخ دانمارکي تاریخ 
اسالمي و عربي است که مطالعه توصیفي درباره فلسفه سیاسي اسالمي انجام داده است. کرون 
تحصیالت پیش دانشگاهي و دانشگاهي را در دانشگاه لندن گذراند و دکتري خود را در سال 
1974 از مدرسه مطالعات شرقي و آفریقایي گرفت. وي در دانشگاه هاي لندن، آکسفورد، 
کمبریج و پرینستون به تدریس و تحقیق درباره مطالعات اسالمي پرداخت و هم اکنون استاد 
تاریخ اسالمي موسسه آموزش عالي پرینستون است. مهم ترین اثر اندیشه سیاسي کرون 
حکومت خدا، حکومت و اسالم: شش قرن اندیشه سیاسي اسالمي میانه است که در سال 
2004 منتشر شد. این کتاب مجدداً در سال 2005 با عنوان اندیشه سیاسي اسالمي میانه منتشر 
شد که اولي از سوي انتشارات دانشگاه کلمبیا و دومي با اندك ویرایش از سوي انتشارات 
دانشگاه ادینبورا منتشر گردید. یکي دیگر از آثار کرون، کتاب از قبایل عربي تا امپراطوري 
اسالمي )Crone, 2008( است که البته هیچ گونه بحثي درباره فلسفه سیاسي اسالمي ندارد. 
تمام مباحث آن با نگاهي تاریخي به تحول سپاه، دولت و جامعه در بخشي از تمدن اسالمي 

مي پردازد.
نلي لحود »Nelly Lahoud« )1972(، آخرین محققي است که مطالعه موردي درباره فلسفه 
سیاسي اسالمي داشته است. لحود در شهر بیروت لبنان متولد شد و در حال حاضر استاد نظریه 
سیاسي و اندیشه سیاسي اسالمي در کالج گوچر »Goucher College« ایاالت متحده 
 »Monash University« آمریکاست. وي مدرك کارشناسي خود را از دانشگاه موناش
در رشته سیاست، دین و الهیات اخذ کرد و دکتري خود را در سال 2002 در مدرسه پژوهشي 
علوم اجتماعي وابسته به دانشگاه ملي استرالیا به پایان رساند. لحود در سال 2003 بورسیه 
فوق دکتري کالج سنت جان دانشگاه کمبریج انگلستان بود و در سال 2005 بورسیه راکفلر 
در زمینه مطالعات اسالمي در کتابخانه کنگره بود. لحود در زمینه اندیشه سیاسي کالسیک، 
مدرن، معاصر و اسالمي تدریس مي کند و عالقه پژوهشي وي در حوزه اندیشه سیاسي اسالمي 
کالسیک و معاصر است. دو کتاب اندیشه سیاسي در اسالم: مطالعه اي در مرزهاي فکري 
)2005( و اسالم در سیاست جهاني )2005( مهم ترین آثار منتشره لحود است. وي در حال 
 Past « نگارش اثري دیگر درباره گذشته و حال جهادگرایي و رادیکالیسم در سنت اسالمي



• سال اول
• شماره اول
• تابستان 92

تاريخ و صورتبندي
مطالعه فلسفه 

سياسي  اسالمي 
در غرب

)133 تا 160(

141

and Present Jihadis/Radicalism in the Islamic Tradition« است.

صورتبندي مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب
صورتبندي مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي مکمل تاریخ مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي است. تاریخ 
مطالعه مذکور، صرفاً به سیر تاریخي به لحاظ زماني و بر اساس منابع منتشر شده پرداخت، 
در حالي که صورتبندي مطالعه مذکور، صرف نظر از سیر تاریخي، به منطقي اشاره دارد که 

مي تواند مطالعات مشابه را در دسته بندي خاصي قرار دهد.
مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب را مي توان به گونه هاي مختلف صورتبندي و بررسي 
کرد. براي نمونه گاهي مي توان این مطالعه را بر اساس مباحث و مسائل مورد بحث صورتبندي 
و بررسي کرد. در این صورت، مباحثي مانند مطالعه آثار فلسفه سیاسي اسالمي، مطالعه مفاهیم 
فلسفه سیاسي اسالمي، مطالعه مسائل فلسفه سیاسي اسالمي، مطالعه تاریخ فلسفه سیاسي اسالمي 
و مطالعه تطبیقي فلسفه سیاسي اسالمي مي تواند مورد بحث باشد. گاهي مي توان مطالعه مذکور 
را بر اساس انگیزه اندیشمندان غربي صورتبندي و مورد بحث قرار داد. در این صورت، 
مباحثي مانند انگیزه شناختي: شناخت فلسفه هاي سیاسي متعدد، انگیزه چالشي: به چالش 
کشاندن اندیشه مدرن غربي؛ انگیزه تفریحي: مطالعه تفریحي فلسفه سیاسي اسالمي، و انگیزه 
طریقي: کمک به فهم بهتر فیلسوفان سیاسي دورة میانه مي تواند مورد بحث باشد. گاهي هم 
مي توان بر اساس محدوده و قلمرو مطالعه آن را صورتبندي کرد. در این صورت، مواردي 
مانند مطالعه به لحاظ تاریخي، مطالعه به لحاظ فیلسوفان و مطالعه به لحاظ موضوعات مي تواند 

مورد بحث باشد.
براي نمونه مي توان به صورتبندي که درباره مطالعه فلسفه اسالمي در غرب صورت گرفته 
است اشاره داشت. برخي از متفکران غربي همانند اولریخ رادولف مطالعه فلسفه اسالمي در 
غرب را در سه مرحله مورد بررسي قرار مي دهند. در مرحله اول، مطالعه فلسفه اسالمي به 
منظور رد آن صورت گرفته است؛ در مرحله دوم، مطالعه فلسفه اسالمي ابزاري براي فهم بیشتر 
متفکران غربي است. براي مثال با مطالعه فلسفه اسالمي مي توان میزان استفاده و تأثیرپذیري 
توماس آکویناس از این فلسفه را فهمید. بنابراین تمام کردن مباحث با ابن رشد به خاطر آن 
است که براي فهم متفکران غربي تا اینجا بسنده است؛ در مرحله سوم، مطالعه و فهم فلسفه 
اسالمي از آن جهت است که داراي اصالت است )Rudolph, 2004(. برخي دیگر همانند 
چارلز باترورث مطالعه فلسفه اسالمي در غرب را به هفت صورت: 1. مطالعه نویسندگان 
خاص؛ 2. بازیابي آثار نویسندگان؛ 3. مطالعه موضوعات کلي؛ 4. کتاب شناسي و نسخه شناسي؛ 
5. اصطالح شناسي؛ 6. مطالعه تاریخي؛ 7. مطالعه تطبیقي)Butterworth, 1988( در حالي که 
صورتبندي رادولف بر اساس انگیزه مطالعه مي باشد، باترورث مطالعه فلسفه اسالمي در غرب 
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را بر اساس نوع مطالعه صورتبندي مي کند.
اما به نظر مي رسد صورتبندي که مي تواند به نوعي جامع گونه هاي مختلف باشد و خواننده 
را به فهم بهتري هدایت کند، صورتبندي بر اساس رهیافت هاي مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي 
باشد، چرا که این نوع صورتبندي براي آثار رساله اي و پژوهشي مناسب تر از صورتبندي است 
که عمدتاً براي کارهاي دانشنامه اي است؛ از این رو با مطالعه مستقیم منابع غربي و به شیوه 
استقرایي مي توان مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب را در چهار رهیافت تاریخي، تفسیري، 

انتقادي و توصیفي صورتبندي و مورد بررسي قرار داد.
»رهیافت تاریخي« رهیافتي است که اصالتي براي فلسفه سیاسي اسالمي قائل نیست. بر اساس 
این رهیافت اهمیت و ارزش مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي صرفاً تاریخي است، بدین معنا که 
هرچند این فلسفه براي اندیشه امروزین کاربردي ندارد، اما از آنجا که در ظرف تاریخي 
وجود داشته است، مطالعه آن به عنوان امري باستاني و تاریخي مناسب است. این رهیافت 
با تأثیرپذیري از فلسفه اسکوالستیک مسیحي و الگوهاي مدرن غربي، فلسفه سیاسي اسالمي 
را امري تقلیدي مي داند که فیلسوفان سیاسي اسالمي تحت تأثیر آموزه هاي یوناني به آن 
پرداختند. مطالعه اندیشمنداني همچون تي. جي. دبور، ریچارد والزر، اروین روزنتال و دانیل 

فرانک را مي توان در رهیافت تاریخي مورد بررسي قرار داد.
»رهیافت تفسیري« رهیافتي است که براي فلسفه سیاسي اسالمي اصالت قائل است. بر اساس 
این رهیافت، اهمیت و ارزش مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي فلسفي است، بدین معنا که مطالعه 
آن مي تواند تفسیر جدیدي ارائه دهد که براي حل بحران هاي فکري امروزي مناسب و حتي 
ضروري است. این رهیافت با نقد فلسفه اسکوالستیک مسیحي و الگوهاي مدرن غربي و 
همچنین با بهره گیري از متون و منابع اصلي، فلسفه سیاسي اسالمي را امري اصیل مي داند 
که فیلسوفان سیاسي اسالمي با استدالل و انتخاب به هماهنگي میان آموزه هاي افالطوني و 
آموزهاي اسالمي پرداختند. مطالعه اندیشمنداني همچون لئو اشتراوس، هانري کربن، محسن 
مهدي، فوزي نجار، چارلز باترورث، میریام گالستون و جاشوا پرنز را مي توان در رهیافت 

تفسیري مورد بررسي قرار داد.
»رهیافت انتقادي« رهیافتي است که با نقد رهیافت تفسیري به دنبال تبیین جدیدي از فلسفه 
سیاسي اسالمي است. بر اساس این رهیافت براي فهم درست فلسفه سیاسي اسالمي باید ذهن 
خود را از نوع مطالعه رهیافت تفسیري خارج کرد و به بازخواني مجدد این فلسفه پرداخت. 
این رهیافت هرگونه تأثیرپذیري فلسفه سیاسي اسالمي از آموزه هاي اسالمي را نفي مي کند 
و بنابراین یا به ترجیح عنوان »فلسفه عربي« به جاي »فلسفه اسالمي« مي رسد و یا اسالمي 
بودن آن را صرفاً بر اساس موقعیت و شرایط جغرافیایي و تمدني در نظر مي گیرد که در هر 
دو صورت نتیجه این رهیافت آن است که فلسفه سیاسي مسلمانان »اسالمي« نیست. مطالعه 
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اندیشمنداني همچون الیور لیمن و دیمیتري گوتاس را مي توان در رهیافت انتقادي مورد 
بررسي قرار داد.

»رهیافت توصیفي« رهیافتي است که بدون اتخاذ موضعي خاص به توصیف فلسفه سیاسي 
اسالمي مي پردازد. بر اساس این رهیافت براي شناخت فلسفه سیاسي اسالمي مي توان به آثاري 
که درباره این فلسفه نگاشته شده اند مراجعه کرد. این رهیافت عمدتاً با استفاده از منابع متعدد 
دست دوم و بدون توجه به تفاوت رهیافت هاي مطالعاتي به توصیف فلسفه سیاسي اسالمي 
دست مي زند. همین امر باعث گردیده که نوعاً مطالعه رهیافت توصیفي داراي ناهماهنگي ها و 
تناقضات روشي و محتوایي باشد. مطالعه اندیشمنداني همچون ان لمبتون، هانس دایبر، آنتوني 

بلک، پاتریشا کرون و نلي لحود را مي توان در رهیافت توصیفي مورد بررسي قرار داد.

نتیجه گیري
پس از تبیین تاریخ و صورتبندي مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب، مي توان با نگاهي 
روشن به بررسي رهیافت هاي چهارگانه تاریخي، تفسیري، انتقادي و توصیفي پرداخت. هر 
یک از رهیافت هاي مذکور را مي توان هم از منظر معرفتي و هم از منظر استفاده از منابع 
اصلي مورد بررسي قرار داد. به لحاظ معرفتي، فهم فلسفه سیاسي اسالمي بستگي به میزان فهم 
ماهیت فلسفه سیاسي، آموزه هاي یوناني، آموزه هاي اسالمي و پیوند میان این سه شاخصه 
دارد. اندیشمنداني که توانستند ضمن فهم درست شاخصه هاي مذکور، پیوند مناسبي میان 
آنها برقرار نمایند، توفیق بیشتري در فهم و بسط فلسفه سیاسي اسالمي نسبت به اندیشمنداني 
دارند که صرفاً بر اساس پیش فرض ها و الگوهاي مرسوم و یا به صورت توصیفي و تفنني به 
مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي پرداخته اند. در حالي که برخي از اندیشمندان غربي، فلسفه سیاسي 
اسالمي را پاسخي براي بحران هاي فکري جامعه غربي مي دانند، برخي دیگر صرفاً از منظر 
تاریخي و دانشي در جهت بسط این دانش اسالمي در محافل علمي غرب مي باشند. عالوه بر 
این، معموالً آن دسته از اندیشمنداني که به صورت مستقیم به منابع اصلي فیلسوفان سیاسي 
اسالمي مراجعه کرده اند، تصویر و فهم مناسب تري نسبت به آن دسته دارند که صرفاً به منابع 

ترجمه اي یا دست دوم مراجعه کرده اند.

پی نوشت ها
ــــــــــــــــــــــــــــ

 در خصوص آغاز مطالعه فلسفه سیاسي اسالمي در غرب، عالوه بر اینکه نگارنده مقالة حاضر به 1. 
آن رسیده است، روزنتال، مهدي و باترورث نیز این مطلب را تأیید و تصریح مي کنند.

(Rosenthal, 1968: 10; Mahdi, 2001: 5; Butterworth, 1992: 1)
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 در معرفي زندگي علمي محسن مهدي، عالوه بر شناخت و اطالعات شخصي، به طور ویژه از 2. 
آثار چارلز باترورث و جاشوا پرنز استفاده شده است. 

(Butterworth, (Ed.), The Political Aspects of Islamic Philosophy: 7-8 and 
(2008): 139–142; Parens, 2008: 227)
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