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 مقدمه.1

 در برگردان آثار كالسيك در نوينيكي از ثمرات فرهنگي انقالب اسالمي، آغاز رهيافت

به زبان فارسي است و در اين ميان، نيازمندي. حوزه انديشه سياسي اسالم هاي حوزه تدريس

و آثار كالسيك غربةبه ترجم ويژهيپژوهش دانشگاهي رويكرد ي درباره انديشه سياسي اسالم

و انديشه كه اينك.دسياسي انديشمندان مسلمان گشوفلسفه، ديدگاه يكي از آثار گران سنگ

كه هاي ميانه انديشه سياسي در اسالم در سده ارزشمندبه فارسي ترجمه شده، كتاب  است

و پس از تجديدنظر در برخي از عبارانيم قرن و تصحيح برخي پيش در لندن به چاپ رسيد ت

شد1962از اصطالحات در سال به زيور طبع آراسته و نشر.، سه بار ديگر و چاپ ترجمه

و اميد آن مي و فارسي آن باعث نگارش اين مقاله انتقادي گرديد رود كه گامي در مسير توسعه

و برخورد  و تعاطي آرا در سه مقاله حاضر. ها تلقي شودانديشه ترويج انديشه سياسي اسالم

و نقد محتوايي ارايه  .گرددمي بخش نقد روشي، نقد شكلي

 اثر ديگر قابل31به همراه 1387اين كتاب، در مراسم اهداي جايزه كتاب فصل تابستان

شايسته نيز اثر32 كتاب اصلي،11 عالوه بر انتخاب در اين دورهدر واقع،.تقدير شناخته شد

.دبو هاي مياني انديشه سياسي اسالم در سده كتابكه يكي از آنهاتقدير شناخته شدند

 معرفي مطالب كتاب.2
 معرفي ساختاري.1.2
و برخي از هاي كتاب با تأكيد بر انديشهاين متفكران سياسي مسلمان چون غزالي، فارابي

به بررسي سنت ابن هاي عمده انديشه سياسي اسالمي از سده هشتم تا پايان سده پانزدهم رشد

ري از تفكر عموميي عالوه بر ترسيم خطوط كلي فلسفه سياسي اسالم، تصوو ري پرداختههج

جداگانه در دو بخش كتاب.استهاددارائه اسالمو گسترش نهادهاي اصلي فلسفه سياسي 

دروتنظيم شده ده فصلدر» ميراث افالطوني«و»يو تاريخ اسالم]شريعت[قانون اساسي«

و دولتي جهاني پايه،حضرت محمد«: استدهآمآنبخشي از معرفي وكرريزي دين ده

مي همان كه اسالم به فراسوي مراكز آغازين خود گام متفكران سياسي مسلمان نيز نهاد، طور

به كاربست قانون وحي الهي پيامبر با شرايط جديد بودند از عناوين فصول دهگانه.»مجبور

و انسبه توانميكتاب  گرا، انحراف فردگرايانه، ان، ديدگاه اخالق باوري سودمندقانون، خداوند

و وزيران، حكومت  و ادغام، سنتز، فلسفه سياسي در اسالم، ديدگاه اميران، اديبان كاربست

و ايستار سده . هاي مياني اشاره كرد قانون الهي

 هاي مقدماتي چون شناسنامه، تقديم نامه، فهرستبه طور كلي، كتاب حاوي برخي بخش

و يادداشت كوتاه چاپ دومدديا(مطالب، ياداشت نويسنده يا)اشت چاپ نخست داشتد،
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و مقدمه)به زبان انگليسي(مترجم، عالئم اختصاري در) نويسنده(، 18است كه همه آنها

كه بخش. انديافته صفحه سامان اما بخش محتوايي كتاب در دو بخش اساسي سامان يافته

بخش دوم شش فصل ديگر كتاب را در خود جاي داده. گيردمينخست چهار فصل را در بر

هاي برخي از انديشمندان ترك در باره سياست پايان بخشه با نام ديدگاهمبخش ضمي. است

و نمايهياداشت. مطالب كتاب است .اندها نيز در انتهاي اثر جاي گرفتهها

 معرفي محتوايي.2.2

به جهان ذهني مقدمه مي دريچه ورود دار جايي كه الهيات اسالم را وام. شودنويسنده تلقي

و مي و مسيحيت معرفي كرده به هيچ«: گويديهوديت سازگاري اسالم با تمام اين بيگانگان

و برجسته آن نيست اي از حيات ديني اسالم شيوه« زيرا.)1، 1387روزنتال،(» وجه سيماي ممتاز

به واسطه اعتق كه عناصر مختلف آن و پيامبرش در مجموع از است به خداوند اد مشترك

مثال كالسيك قدرت انديشه سياسي اسالم.)2، 1387روزنتال،(» واحد برخوردارندياندازچشم

و ارتباط  و نظريه خاص خود و عقايد بيروني ها، نظريه با نظامآناسالم براي گسترش نظام ها

وه«بنابراين،. دهدرا نشان مي ميانديشه سياسي در و در واقع له اول بر حول خالفت چرخد

و غايت آن را تشكيل مي  بر اين اساس، نظريه.)2، 1387روزنتال،(» دهدنظريه خالفت، خاستگاه

و به هنگام عمل خالفت...«خالفت نقطه عزيمت كتاب قرار گرفته كه تنها به نظريه سياسي

.)5، 1387روزنتال،(» توجه داردنامه نويسان داشت،شباهت كمي با تصوير آرماني شريعت

و فلسفه سياسي برخي از فيلسوفان مسلمان سياسي ابن نظريهاين اثر بررسي را خلدون

و ارسطو با نظريه.دكنمي زيرا نخست فلسفه سياسي آنان مبين تقابل فلسفه سياسي افالطون

و خاستگاه آن است هم،دوم. خالفت در مبداء انند انديشمندان اگرچه فلسفه سياسي آنان،

مييوناني، بخش سازنده فلسفه عمومي بهشان را تشكيل اي گسترده با گونهدهد، اما هم زمان

و مرجعيت شريعت گره خورده است به رغم اختالف نظرهاي،سوم. شناسايي اقتدار  آنان

كوشند تا بر پايه فصل مشترك جايگاه محوري فقه در دولت سنتزي واقعي ميان بنيادي مي

به وجود بياورند و افالطوني و شاگرد فلسفه عملي. عقايد اسالمي تالشي كه در مقام فيلسوف

و فلسفه نظري ارسطو انجام مي  ديدگاه متافيزيكي اين فيلسوفان فاقد،چهارم. گرفتافالطوني

به شريعت اسالم مي و مشروط سان، نقطه عزيمت كتاب در بررسي بدين. باشداستقالل كامل

س و ابنياسي فارابي، ابنفلسفه به غير از ابنسينا ـ نه ارسطو استرشد و ـ اسالم زيرا. باجه

و ارسطو هستند و سپس هوادار فلسفه افالطون دو جهان مستقل. آنان ابتدا فيلسوفي اسالمي

ميدر ذهن آنان با يكديگر تالقي مي و كوشيدند تا وحي را در شكل قانون نبوي با عقل يافت

ن ـ شهر يوناني، هماهنگ سازنددر شكل آن. وموسي دولت و قدرت برتر از در اينجا اولويت
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مي و سپس پيرو افالطون، قانون وحي اسالم ارزيابي و فقيه و آنان در وهله نخست متأله شود

و شارحان دوره هلنيستي آنها تلقي مي به عنوان گونهبه. گردندارسطو كه در استقالل آنان اي

ميفيلسوف در حو به جز ابن«به هرحال،. شودزه متافيزيك نيز ترديد حاصل به فالسفه، باجه،

و ارسطو هستند و افالطون  تفكر مبتني بر ميراث.)2، 1387روزنتال،(»شدت تحت تاثير شريعت

و قوانين افالطون افالطوني آنان، در پرتو ماهيت آثار سياسي كه همگي مبتني بر جمهور شان

كه. توجيه استباشد، قابل مي به منزله انكار اهميت اخالق نيكوماخوسي ارسطو نيست اين امر

و ابن و آشكار در فارابي .رشد داردحضوري قوي

 قانون اساسي اسالم:بخش نخست
 ايستار اصلي،است كه با الگوگيري از انديشه ارسطوجوي سعادتوفصل اول جست

ميسده و سعادت بشري ويژگي در نظريه ارس. شودهاي ميانه تلقي به مثابه خير طو سياست

ميمشترك سده ميهاي ميانه را تشكيل و اين سعادت در پيوند با خداوند تصور . شوددهد

به خدا بود« حكومت سياسي براي كسب كمال اخالقي« اما.»نقطه اوج اين سعادت در عشق

و عقل بودمساله ايما مساله محوري،.)12-1387،11روزنتال،(» ضروري است و عقل يا وحي در.ن

به شيوه و سعادت انسان را و عقل متعارض نبوده ميعصر ميانه وحي . دندكراي متفاوت دنبال

به عنوان حقيقت مطلق تاكيد مي و عقل انساني در فيلسوفان ديني بر برتري وحي ورزيدند

و بشر نيازمند هدايت خداومقامي پايين شاگردان. ند بودتر از حكمت االهي قرار داشت

كه  و ارسطو براين باور بودند ي تنها قانونگذار نبوي از صالحيت الزم براي اشاعه«افالطون

و آخرت برخوردار است نوموس يوناني محصول. قانون جوياي كمال سعادت انسان در دنيا

و فاقد چنين هدف االهي بود نب«سان، بدين.)17، 1387روزنتال،(» عقل انساني وي قانون قانون

ميو)18، 1387روزنتال،(»آل بودايده اساسي .كرد باالترين خير را براي مومنان تضمين

و كاركرد: فصل دوم خالفت  قانون دينيايقبيلههمبستگي فرا عامل اصلي. استنظريه

و تمام وجوه حيات انساني را در بر مي را. گرفتاسالم بود قرآن، سنت وحديت منابع آن

و حنبلي گردآوريميتشكيل  كه در تفاسير چهار مكتب فقهي حنفي، مالكي، شافعي دهند

ميشده و قانون اساسي اند كه با استفاده از آنها و عمل خالفت اسالم] شريعت[توان به نظريه

و اقتدار قايل نيست«.پي برد شريعت تنها يك اقتدار برتر،. قانون اساسي تمايزي ميان قدرت

ا مييعني اقتدار به رسميت به.)18، 1387روزنتال،(»شناسدمام را  زيرا اسالم تنها قانون شريعت را

و سياسي سيطره داشترسميت مي و فرهنگي كل. شناخت كه بر حيات اجتماعي، اقتصادي

و زندگي انسان تحت اراده دين قرار داشت تا زندگي توسط قانون فراگير االهي تنظيم مي شد

از. آخرت آماده سازندخود را براي جهان  و در اين شرايط، دولت بايد حافظ اسالم ناب بوده
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و در برابر كفار مقاومت نمايد در. مومنان حمايت بنابراين، خالفت تكاليف را به عنوان نهادي

و طبق به فقه محدود به مثابه عامل. كندميبندي قانون شرع آشكارا بخش وحدتمفهوم امت

اس. كردعمل مي كه دو عنصر مهم پيامبر اسي قانون الگوي قانون اساسي امپراتور اسالمي بود

و بسط هر دو مفهوم در بر مي و ذمه را با وجود دگرگوني را. گرفتجهاد هسته اصلي امت

مي» مومنين« مي«. دادندتشكيل و جنگ ».باشدخليفه مدافع دين، موزع عدالت، پيشواي عبادت

به.)24-23، 1387روزنتال،(»باشدمي مطلقاسالم يك تئوكراسي«بنابراين، چهار جانشين پيامبر

 با وجود. اما معاويه ملوك يا سلطنت مطلقه را پديدار ساخت. معناي دقيق كلمه خليفه بودند

مي«، اين .)24، 1387روزنتال،(»باشدمعناي واقعي خالفت، حكومت خدا محور منطبق بر شريعت

 چهارگانه اهل سنت از شريعت اسالمي مبتني بر سازش ميان ولي تفسير فقهاي سني مكاتب

ميهنجار ايده و واقعيت سياسي بود كه دو هدف را پيگيري و هواداري از غايت«:دكرآل اثبات

و حمايت از خلفاي عباسي در مبارزه عليه چالش و تعديات گروهاالهي دولت اسالمي هاي ها

و فرقه  بنابراين، نظريه حكومت تحت.)24، 1387روزنتال،(»دار آنهابه اقت] شيعيان[... گرا سني

به تدريج تحول يافت  فشار مدعيان قدرت

 ابوالحسن ماوردي.1
كه. گيردنقطه عزيمت روزنتال قرار مي ماوردي احكام السطانيهكتاب به منظور بيان اثري

شاقتدار خلفاي عباسي در برابر امراي آل به عنوان مبناي نظري مرزگذاري بويه نوشته و د

به عنوان اداره كننده واقعي حوزه و امير هاي اقتدار ميان خليفه، به مثابه مسئول امور ديني

و تفسير وظيفه«زيرا. شودمي دولت، بر اساس پيماني توافقي تلقي ي فقهاي سني نه تدوين

ـ سياسي موجوآموزه د با شريعت از طريق تفسيري خالفت بلكه انطباق وضعيت تاريخي

به منظور حفظ وحدت امت اسالمي بود و و حديث در پرتو واقعيت سياسي »قرآن، سنت

و كاركردهايش را ضروري مي.)26، 1387روزنتال،( كه توضيح شرايط خليفه . ساخت امري

و جماعت تاسيس مي كه با پيمان امام  دارايامام. يابدضرورت امامت انكارناپذير است

و عزملستقالاعدالت، علم،. استهفت شرط و روحي، شجاعت و اجتهاد، سالمت جسمي

و قريشي بودن از شرايط وي هستند مصلحت سياسي در سايه با تاكيد بر اصل بيعت.كافي

به«: فريب مذهبي زاده شد حفظ وحدت اسالمي در پرتو اقتدار خليفه كه صبغه ديني او

ع و قدرت ميتناسب كاهش اقتدار نظريه«، اين با وجود.)28، 1387روزنتال،(»يافتمليش افزايش

به وضوح از امت اسالم اوليه  .»مد در مدينه الگوبرداري شده استمح] حضرت[خالفت

 ابوحامد غزالي.2
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كه نظريه كالسيك خالفت مبتني بر شرع ايده آل را از واقعيت سياسي خالفت شكافي

به طورعباسي جدا مي و عارف شافعي ابوحامد غزالي تبلوريسازد، جالب در بيانات فيلسوف

بهودر جديت وي در جست«به نوشته روزنتال،. يافته است و وفاداري قلبي او جوي خداوند

در.)34، 1387روزنتال،(»توان داشتخداوند ترديدي نمي في وي به اندازه ماوردي االجتهاداعتقاد

و ارتدوكس است و«. كالسيك به شدت با واقع،اينجود با و كتاب المستظهري گرايي سياسي

به«او.)34، 1387روزنتال،(»انديشي درهم آميخته استمصلحت به منظور حفظ نهاد خالفت

»آوردعنوان نماد وحدت امت اسالمي در مقابل قدرت سلطان سلجوقي سر تعظيم فرود مي

ميو كلمه سلطان را جايگزين.)34، 1387روزنتال،( ـ مطابق امام و فقدان ويژگي خليفه را  كند

و مورد المستظ ـ شرايط سياسي عمومي مي هر . نمايدتوجيه

 جماعهبدرالدين ابن.3
ميجماعه شافعي ديدگاهابن خداوند حامي ملوك«به نظر وي،. دهدهاي غزالي را گسترش

كه از چهار شرط عبادت، صدقه و نهيمعربه دادن، امرو پادشاهي است از منكر، وف

و.)39، 1387روزنتال،(»برخوردار باشند  دفاع از دين، دفع تجاوز، پرداخت غرامت مظلومين

و جلوگيري از فساد از تكاليف امام است چهل سال«. استقرار حق، رعايت مصلحت، امنيت

وو اقتد.)40، 1387روزنتال،(»ظلم سلطان بهتر از رهايي رعايا براي يك ساعت است ار بر هرج

به نفع اقتدار مستقر قانوني مي جماعه آشكارا به رهبر ابن. ساختمرج افضل است شرايط را

كه با مقام امامت اقتدار عالي را غصب مي  چون بر اساس.»كندنظامي نيرومندي نظر داشت

و حكم قرآن اطاعت از ولي امر وظيفه ديني مي وند اطاعت از خليفه همان اطاعت از خدا«باشد

 مالحظات.)40، 1387روزنتال،(»باشدو بيعت با خليفه در واقع معادل با بيعت با خداوند مي

و شناسايي مشروعيت امامت غصب از طريق نيروي نظامي وا سياسي ابن جماعه را به پذيرش

به عنوان تعهدي وحدت بخش. اشتند و دين اسالم بلكه عالقه عمده وي حفظ وحدت امت

مي حال، وي با واقعيتبا اين. بود  گرايي سياسي صرف واقع«. كندهاي سياسي سازش

به تكاليف متقابل ميان سلطان و متكلمان و توجه فقها و امت تعديل/ جماعه با عالقه خليفه

ميجما ابن.)42، 1387روزنتال،(» شده است .ورزدعه بر مشروعيت غصب تاكيد

 حكومت قانون االهي: تيميه ابن.4
و متكلمان با پذيرش مصلحتفق و چارچوب حكومت ها  را آرمانيانديشي وحدت امت

از.ندكردميحفظ كه .دشوميناشيساختار سياسي ناپايدار امپراتوري عباسي واقعيت امري

ميابن اما اميداوار بود. كردجماعه مشروعيت بخشي به غصب قدرت اجرايي شريعت را حس
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ق و قدرت او را توجيه كندقدرت نظامي سلطان را تحت كه ابن تيميه. انون درآورده در حالي

و اشتياق ديني  و كاربست آن بر حيات امت همراه با شور كوشيد، از طريق تمركز بر شريعت

و اسالفش گير گرايي موجود، از دايره خطرناكي كه ابنو اصالح ماهيت پرشور حنبلي جماعه

ح. كرده بودند، فرار كند به و سامان سياسي با واقععالقه او و فظ گرايي سياسي در هم آميخته

و معنوي حيات مردم وظيفه حاكم است به«سان، بدين. تمهيد شرايط مادي و توجه وي عالقه

به هوادار سرسخت اصالح حكومت بر اساس روح  و اجتماعي او را اصالح زندگي فردي

ع.)47، 1387روزنتال،( كردآل بدل شريعت ايده و متكلم حنبلي در برابر وي به نوان يك فقيه

و با تاكيد بر توحيد، ماهيت تئوكراتيك اسالم را برجسته مي . سازدبدعت مبارزه

فيديدگاه ابن و و دوام تمييه در مورد امت تحت هدايت شريعت مناسب است نفسه ثبات

مفرا ميان ناپايداري سازمان سياسي در شكل خالفت نويد مي به جاي هوم متمركز دهد كه

مي» شهر خدا در زمين« به. گيرداز دوآليسم خليفه تحت سلطه سلطان سرچشمه اگر شريعت

و مقتدر زميني است، تنها امتي مي و اقتدار، عنوان قانون آمرانه تواند بر شكاف ميان قدرت

و ديني اداره شود به عنوان وحدت سياسي كه بر همان پايه اسالم و معنوي، غلبه كند . مادي

. مناسب براي شرايط مدرن نيستيحلتيميه راهبنابراين، وهابيت به عنوان ميراث فكري ابن

. در دو بند جداگانه ارايه شده است حكومتبا عنوانفصل سوم

 هاي اخالق باوري سودمندگراديدگاه.1
به وسيله شريعت تعيين مي و حكومت و بر عهده خليفه يا امام استسياست با اين. شود

طي تاريخ تحول يافته است و محتواي سياسي در و دولت. حال، معنا امامت مقهور ملك بوده

و حاكم موجود اصالت يافته است علي بن اين موضوع در تاريخ الفخري محمدبن. واقعي

به ابن ميطباطبا معروف به. شودطقطقي مشاهده كه گرايش سودمندگرايانه آن در مقدمه

ميپرمي» سياست شاهانه« و ثابت قدم علي. شوددازد، نمايان است؛ اما)ع(او هوادار صادق

به ندرت بر داوري منصفانه ميگرايش شيعي او وي. نهداش تاثير با اين حال، گرايش شيعي

و سلطنت شده استموجب بي به نظريه خالفت به عنوان يك اخالق. توجهي باور درباره وي

ميصفات حاكم، رفتار، روابط با رعاي و اندرزهايي ارايه و تكاليف آنها نصايح طوربه. كندا

و زمامداري مي و قواعد اداره پردازد كه از رئاليسم خاص كلي، او به بررسي اصول حكومت

به قلمرو«به نظر او عرصه سياسي. كندحكايت مي كه مسئوليتش فقط بر عهده» دين«خليفه

مي.)57، 1387روزنتال،(» باشداوست، محدود مي به ساكنان ملك خود به مثابه رعيت تا امير نگرد

مي. امت اسالمي و بيمار تشبيه و رعيت را به رابطه طبيب كند كه به معناي نقد او رابطه حاكم

و توانايي عملي با اين. حكومت مطلقه است به علو اخالقي و موفق حال، حكومت خوب
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و. حاكم بستگي دارد و منزلت. وظيفه آنان اطاعت از اوستوظيفه او دفاع از رعايا نفوذ

و جلب اعتماد تمام رعايا براي حاكم مهم است و. اجتماعي عواملي تعيين كننده هستند تشابه

ـ آشكار است و محيط متفاوت ـ با وجود هدف زيرا آنان در ارزيابي.همانندي او با ماكياولي

و موفق، اشتراك نظردارند و عالقه به حاكم خوب اما ماكياولي تجربياتش را عقالني. قدرت

و فلسفه سياسي مبتني بر مفهوم  و آنها را با روندهاي فكري عصر خويش پيوند زد ساخت

طقطقي، فضايل به خاطربه طور كلي، از نظر ابن.قرار دادرا راهنماي سياسي» عقل دولت«

از. اغراض سياسي ارزشمند هستند و مفهوم در مجموع، نوعي آگاهي سياسي ناشي مشاهده

به ابنتاريخي را مي كه ميتوان در آراي ابن طقطقي ديد .رسدخلدون

و اديبان ديدگاه.2  هاي اميران، وزيران
هاي شاهي ويژگي طبقه كاملي از ادبيات، يعني بخشي از ميراث ايراني هستند برخي از آينه

و ابن دكه با ماهيت خاص اسالم انطباق يافته ر سده هشتم ميالدي به زبان عربي مقنع آنها را

قتيبه، جاحظ، بيهقي، هاي شاهي ايران، ابنهاي عربي وي از آينهبه واسطه ترجمه. معرفي كرد

و ابن  به عنوان الگوي حكمغزالي  در اين. فرمايي برگزيدندعبد دبيحه، شاهان ساساني را

ميآينه و چهره اصلي عرصه سياسي و دولت.دباشها حاكم در كانون توجه در عمل منافع او

و دادگري موجب غفلت از عنصر قوي مصلحت. يكي است  تاكيد بيش از حد بر عدالت

و ارزش«. شودنمي نه به عنوان مطالبات و دادگري به عنوان عدالت هاي اخالقي بلكه بيشتر

ميارزش و حاكم عنوان و مفيد به حال دولت .)61، 1387روزنتال،(»گردندهاي سياسي ضروري

مياهميت آينه به انديشه سياسي در اسالم محدود و پيشينهها تنها و زمينه ي شود

و ابن خلدون تجربهواقع ميگرايي سياسي ابن طقطقي سودمندگرا مقفع ابن. سازندگرا را فراهم

و رسوم حكام را در ادبيات اسالمي بنا نهاد و شيوه نگارش آداب ايي ترديد خردگربي.. سبك

به گونهاو ميراث عصر پيش از اسالمش مي كه آميز با دين اسالم پيوند خورده اي موفقيتباشد

و باالترين شرط براي مسير ابن. است و حكمت توام است مقنع كه با تفسيري ديني از علم

و دارنده اقتدار سياسي محسوب مي شود، بيانگر ميل وي به انطباق الگوي ساساني با نهاد

مينماده مي. باشداي پيشتاز اسالم و فرمانبرداري از تنها حاكمان عادل توانند انتظار وفاداري

از. بنابراين، ولي امر بايد قدرت را با محبوبيت در هم آميزد. رعايا را داشته باشند در ادامه

ميابينامه ابويوسف، نامه احمدبنخراج به ميان و كتاب التّاج جاحظ سخن و آيدطاهر طيفور

ميبررسي آينه .رسدهاي شاهي اوليه به پايان

كه ميان سه نوع امام بررسي كتاب استحقاق االمامه جاحظ در رديف آينه هاي بعدي است

و امام«: شودتمايز قايل مي و خلفاء را با تاكيد بر)61، 1387روزنتال،(» رسول، نبي  او نياز به انبياء
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كه عقل فاقد توان الزم براي تض مياين ميمين رفاه انسان را توجيه و تنها يك امام: گويدكند

و دنياي مردم باشد تا وحدت اسالم را تضمين كد نامه سپس قابوس. بايد مسوول صالح

و سياست مينامه نظامكيكاوس و نمونه نوع خود انتخاب اسالم. شوندالملك، به عنوان نماينده

دربر كل كتاب سياست و دليل. نامه سيماي ديني نماياني دارد مقايسه با قابوسنامه سايه افكنده

كه نظام و اشتياق جنگجويان نومسلمان ترك به اسالم سني بود به آن اصلي آن شور الملك

و ميانه. واقف بود ميوي طرفدار اعتدال و اساسي تلقي و عدالت را شرط اصلي . كردروي بود

كبه نظر وي ريختن خون بي و پايمال .ردن آن هرگز مجاز نيستگناهان

ـ دولت ابن هاي ميانه هاي سده از ديدگاهكهاستخلدون فصل چهارم، نظريه قدرت

مي» علم جديد«خلدون كه در گرايي ابنتجربه«. رودفراتر مي گرايي او يابد، با سنتوي تجلي

را رويكرد واقع.)77، 1387روزنتال،(»هماهنگي دارد به انسان وي به شناسايي اراده گرايانه او  قادر

به قدرت به عنوان نيروي دانش ساخت در. معطوف با اين حال، آمال واالي انسان عاقل تنها

مي و دولت مندي عالقه. تواند آن را فراهم سازديك جامعه سياسي كارآمد قابل تحقق است

بياين ميراث زنده همراه با مشاهدا. وي به سياست ريشه در ميراث اسالمي داشت طرفانه،ت

و عمومي حاكم بر كل تمدن بشري ساخت به استنتاج قانون كلي وي. او را قادر انسان باوري

ميبي به رنسانس را به چالش و انتساب آن بي. كشدنظير است هاي بعد نظير وي سدهاما عقايد

مي.به ثمر نشستند به فرمولاو كه در دوره گذار زندگي دكرد، قادر ر رابطه با بندي عقايدش

و سقوط اجتناب شدزايش، رشد، اوج، افول و فرهنگ طبق قانون التيغير عليت . ناپذير جامعه

و سازمان مي كه متضمن اجتماع سه دولت. باشددولت برايند طبيعي زندگي انسان است

ازمتمايز ابن و غايت سياست عبارتند ـ ديني،: خلدون بر حسب حكومت  حكومت سياسي

آل اسالمي؛ سياست عقلي، حكومت مبتني بر قانون عقل انساني؛ مبتني بر شرع تئوكراسي ايده

انسان داراي. آل فالسفه يا سياست فاضله جمهور افالطونسياست مدني، حكومت دولت ايده

به مدنيت يا عمران مي و تشكيل اجتماعي مسرشت مدني است و تمدن اراده عطوف به انجامد

و برمي با«. انگيزاندقدرت را تهييج كل نظريه او بر تمايز بنيادي ميان بدويت، يعني زندگي توأم

و حضارت، يعني زندگي توأم با تمدن شهري قرار دارد  و تهاجم، سادگي، شجاعت، خشونت

و امنيت،  به صلح كه در آن اين صفات طبيعي در اثر حكومت خودكامه به تدريج با ميل

ميآسا و لذت از بين كه.)83، 1387روزنتال،(»رونديش، تجمل از« در حالي پادشاه مستبد تنها

تواند حكومت مستقل خود طريق تضعيف همان عصبيتي كه با كمك آن به قدرت رسيده، مي

پي ابن)83، 1387روزنتال،(»را حفظ كند و حيات اجتماعي خلدون به اهميت اقتصاد براي سياست

به شمار بودجه«ا زير. برد و كليد ثبات نظم سياسي ي متعادل براي اقتصاد سالم ضروري است

و منافع دولت استابن مالحظه اصلي.)84، 1387روزنتال،(»رودمي در.خلدون مصلحت عمومي
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و سياست عقلي تمايزي اساويانديشه ي پژوهشو شالودهسي است تمايز ميان سياست ديني

مي از جامعهاوتاريخي . دهدو تمدن عصر خويش تشكيل

و تجربه تاثير سنتخلدون در قبال علوم تحتايستار ابن بااو. گرايي قرار داردگرايي

و آميزش تجربه ملك) الف(«: سياسي كمك كردبه انديشهگرايي سنتگرايي خالفت در قالب

و] پادشاهي[ اگ)ب(در امپراتوري اسالمي ادامه يافته است، درچه به همان اندازهدين، هروي

ميخالفت عامل تعيين ملك به شمار به عنوان عامل مهم در روزنتال،(»رودكننده نيست، اما هنوز

بيو.)89، 1387 ا مفهوم قدرت سياسي بدون ترك موضع اسالمي، مفهوم ديني اوليه از دولت را

مييمهم دين نقش. دولت درهم آميخت امو كند ايفا و با اتحادپراتوري استمنبع اصلي

و حقيقت رهنمون مي به سوي خداوند و شوق مذهبي انگيزه الزم«. سازدقلوب انسان را شور

ميرا براي اراده و.)90، 1387روزنتال،(»سازدي معطوف به قدرت فراهم كه دين فرمانروا  مادامي

ميو غايت واالي انسان رستگاريبا تاكيد بر فرمانبران را ازد، ضامن حيات دولتسمتحد

ازببه اهميت سياسي دين خلدون ابن. است آنيوجوه تمدنيش البته. توجه داشتو اخالقي

و مؤثر عقايد ديني تاكيد مي و قدرت براي اجراي مطلوب .ورزدبر ضرورت زور

و.1: درك نشداما در زمان خود.تخلدون بينش نويني داشابن تمايز زندگي روستايي

ض و و دولت؛ شهري به عنوان نيروي رانه.2رورت دومي براي ظهور تمدن ي اصالت عصبيت

و توجه به انسانيت؛.3اصلي عمل سياسي؛ ترسيم طرح اسالم در درون تمدن عمومي بشري

ـ دولت.4 اقتصادي، نظامي،: فهم وابستگي متقابل عوامل مختلف زندگي اجتماعي در قدرت

و ديني؛  .6 مبتني بر شارع نبوي در تمايز از دولت مبتني بر قدرت؛ مفهوم دولت.5فرهنگي

و عقل را كه قانون شريعت به عنوان ساختاري مختلط ملك اسالمي و تحليل و تجزيه  تعريف

شناسايي نقش حياتي دين در دولت به ويژه هنگامي كه عصبيت را به نيروي.7گيرد؛ در برمي

و پايداري كه در چرخه.8 بدل كند؛ محركه معنوي منسجم اصالت قانون عليت براي دولت

و سقوط گسترش مي او در ارزيابي آثار سياست قدرت، فهم. يابدتولد، رشد، اوج، افول

و بازشناسي ضرورت اقتصاد سالم براي دولتي كارآمد،  اهميت گروه انساني ملهم از عصبيت،

رجامعه و قلمرو جديدي و تمدني پيشرفته مياي شكوفا بنابراين، برخي ابعاد. كندا ترسيم

و درك. خلدون با آراي ماكياولي قابل مقايسه استتفكر ابن به ماهيت انسان نگرش آنان

و قدرت يك مورخ مسلمان را به انسان رنسانس متصل مي .سازداهميت زور

 ميراث افالطوني: بخش دوم
و تمركز نقطه عزي. نام داردفصل پنجم فلسفه سياسي در اسالم گرايان اخالقو فقها مت

ق. دولت اسالمي استسياسي منصبانو صاحب و اولي موضع خويش را از انون اساسي
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ميكند ودوميشريعت آغاز مي و حكومت صالح را بر اساس واقعيت سياسي دولت را پذيرد

و اخالقي اسالم تعريف مي برخوردار گرايي آنان از عنصر قوي مصلحت واقع. كندتعاليم ديني

او در مقام يك متفكر سياسي. خلدون در طبقه خاص خودش قرار دارددر اين ميان، ابن. بود

و تاريخي مشابه آنان برخوردار است كه ريشه در اسالم دارد، از رويكرد سياسي . مستقل

به ديدگاه گروه ميديگرياينك  فلسفه سياسي آنان بخشي از فلسفه عمومي. شود پرداخته

و ميبخود و ارسطو به. باشدخشي از فلسفه افالطون كه معتزليان نخستين متفكراني بودند

و با طرد انسان و عقل پرداختند و مخالفت با مفهوم خداوند صاحب منازعه ميان وحي پنداري

به. وحي به خداوند محدود به جاودانگي ماده ارسطو، در برابر ارسطو از وحي دفاع كردند آنان

عدم مغايرت كتاب مقدس با عقل به تفسيري استعاري از كتاب مقدس توسل منظور اثبات 

دند كه نتيجهكردر مقابل اشعريان عقل را تا سرحد يكي از منابع دانش ديني تصديق. جستند

ـ هلنيستي نيز به شمار مي و پاسخ رسمي اسالم به چالش فلسفه يوناني . آمدآن كالم بود

و ناقالن اين فلسفه بدل شدندبدين به دريافت كنندگان اما براي مسلمانان. سان، فالسفه

مي. حقيقت مطلق وحي امري مفروض بود كردند آنان در تالش براي سازش با عقل استدالل

و تقسيمك يكي يكي استه حقيقت و فلسفه نيز و بنابراين غايت وحي .ناپذير است

به فهم كامل ماهيت و اخالق نيكوماخوسي، فيلسوفان اسالمي را مطالعه جمهور، قوانين

كه مصالح اين جهانالزاموحي قانوني. سياسي شريعت اسالم رهنمون ساخت  را آور است

و انسان را براي فراهم مي ميكند و جهان آخرت آماده را«نمايد و سعادت او به تنهايي كمال

 اما فراسوي قانون بشري، فلسفه.)108، 1387روزنتال،(»كندبه عنوان موجودي مذهبي تضمين مي

و كمال فكري، از سعادت كه با وجود شناسايي توانايي انسان در نيل به غايت يونان قرار دارد

و مضاعف بي مي. بهره استدوگانه به ماهيت متفاوت دو تمدن باز يكي«: گرددتفاوت اين دو

و متمركز بر انسان عاقل و ديگري مبتني بر اسطوره و متمركز بر خدا است» مبتني بر وحي

اما براي فيلسوفان اسالمي. آل فيلسوف بود براي افالطون جمهور دولت ايده.)109، 1387روزنتال،(

ميآدولت شريعت محور دولت ايده به شمار ودر نزد ابن. آمدل اسالم رشد پيامبر ابن سينا

و دنبال«و داشتواالييجايگاه  و دگرگوني ميراث افالطوني، كه وارث اوليه فارابي با پذيرش

.)110، 1387روزنتال،(» هاي فلسفه سياسي اسالمي را بنا نهادي خالق آن ارسطو بود، بنيانكننده

، فارابي آثار سياسي مبتني بر آراء.ستاسي: فارابي: فصل ششم با وجود پيشگامي الكندي

معلم«پس از ارسطو به عنوان» معلم ثاني«پيشگامي وي از نسبت. افالطون بر جا نهاده است

اباجه، ابن، به ويژه ابناو بر تمام فيلسوفان مسلمان. استقابل استنتاج» اول و بهبنرشد سينا،

ض. شدت تاثير گذارد ـاو و ادغام فلسفه يوناني را من اين كه مسير تركيب  هلنيستي با اسالم

و قاطعي به آن بخشيد و سپس«. نشان داد، نقطه آغاز مطمئن او در وهله اول فردي مسلمان
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و جانشينان هلنيستي آنان بود و مفسران بنابراين،.)117، 1387روزنتال،(»شاگرد افالطون، ارسطو

ميعبارات وي در معنايي مي كه فلسفه به متافيزيسين مسير ايمان را نشان . شوددهد، تفسير

و در نهايت قانون ديني پيش مي . رويمزيرا با شروع از فيزيك، به سمت متافيزيك، سياست

و انديشه و اهل الهامات معنوي پرسشبه اهل بينش هاي استداللي، اهل تميز به مسايل سياسي

كه جا ميمعبه مسايل قانون ديني بدين سان، تفاوت در روش استداللي. پردازندترين آنهاست،

شديو شهودي به عنصر در. مهم در تمام فلسفه ديني در اسالم بدل انديشه سياسي فارابي

و چگونگي كسب آن عالقه داشت كه به هدف غايي انسان به طوري. بستري قابل تحليل است

ميكه تنها يك فيلسوف شاه سعادت كامل انسا از ميان آثار سياسي او سه اثر. كندن را تضمين

و تحصيل. اهميت خاصي دارند كه مهممدينه فاضله، السياسه المدينه ترين ترين، مستقلالسعاده

به. ترين اين آثار استو پخته در اين كتاب، علم سياست چگونگي تحصيل سعادت انسان

و افالطونيف«به طوركلي،. آموزدعنوان شهروند دولت را مي ارابي در آميزش شرايط اسالمي

و در فصول بيشتر به اسالم متمايل است »خاص حاكم در مدينه فاضله بيشتر به افالطون

مي.)132، 1387روزنتال،( و خطيبي حاكم بر خالف نظر افالطون . باشد تاكيد او بر شرط سخنوري

س و اسالم نبايد انتظار و انسجام را داشتالبته از دو نظام متفاوت يونان . ازگاري

. خير اعلي يا سعادت: دهد در مجموع، كل فلسفه او را مسأله محوري سياست تشكيل مي

مي) شرع(قانونگذار تنها در صورت صالحيت تفسير قانون تواند به حاكميو تعاليم نظري آن

ـ به ماهيت فلسفي قانونگذار و فارابي نيز و كارآمد بدل شود به مؤثر نه ـ عالقهو - وحي شرع
و معطوف. مند است تاكيد فارابي بر كمال چهار بخشي مبتني بر آموزش كامل در علوم نظري

و«. به فضايل نظري نيز به همين دليل است اين قانون فصل مشترك ميان فلسفه اسالمي

مي[...] يوناني،  .)134، 1387روزنتال،(» دهدرا تشكيل

و قانونگذار در حيات سياسي اهميت بسيار دارندق. سنتز: سيناابن: فصل هفتم اين. انون

معتزله نيز بر ضرورت قانون االهي براي تضمين. شودموضوع در آراي فارابي ديده مي

غزالي آنان«اما. ورزيدند؛ همان گونه كه فالسفه تاكيد دارندمصلحت دولت اسالمي تاكيد مي

ب و به عمل فيض كافر مييرا به دليل تقليل وحي سينا ابن.)135، 1387روزنتال،(»كنددين معرفي

يا«اما. رساله سياسي نداشت و كمال انسان، يعني تأمل در مورد خداوند، به سعادت او

و اتحاد عرفاني با او، عالقمند بود به عنوان.)135، 1387روزنتال،(»حقيقت،  در چنين متني انسان

آل آل را با دولت ايدهوي همانند فارابي دولت ايده.دشوحيوان سياسي يا شهروند مالحظه مي

ـ شاه افالطون پيوند مي ، 1387روزنتال،(» آل پيامبر استحاكم ايده«از اين ديدگاه. زندفيلسوف

و سياست بركنار است.)148 به. عارف از عرصه قانون هنگامي كه عارف در دانش نظري

بوحدت فكري با خدا دست مي به پرواز در يابد، روحش اين خردگرايي. آيدمير فراز جهان
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ميبنعرفاني در تمثيل حي كه بر ابنيقطان تجلي با رشدابن. طفيل تاثير نهادو ابنباجهيابد

ميدولت ايده. فصول پاياني شفا اشتراك نظر دارد كند آل اسالمي براي شهروندان قانون وضع

به سعادت دنيويو پيروي از اين قانون موجب رفاه  .گرددمياخرويو آمادگي نيل

و كمال انديشمند منفرد ابن. انحراف فردگرايانه: باجهابن: فصل هشتم باجه به سعادت

به سياست، با وجود توافق بر هدف غايي انسان، فهم نگرش متفاوت ابن«. عالقمند است باجه

در توجه مستمر به الگوي ايدهباجه با وجود ابن.)150، 1387روزنتال،(»اي اساسي داردجنبه آل

نتيجه تأمالت. آيدهاي ناقص موجود برميوجوي راهي براي كسب سعادت در دولتجست

كه با فرو رفتن در خود مي و سعادت دست وي خود فرماني متفكر نظري است به كمال كوشد

و به جز در دولت ايده ميآل، آماده كنارهيابد و انزواي. باشدگيري كامل از جامعه او در تنهايي

و تامل مي و اين براي او يك قانون استخود خواسته اوقات خود را صرف مطالعه . كند

 ناميده» خود فرماني فيلسوف منزوي«وي» تدبير المتوحد«بنابراين، فلسفه او همانند رساله

و در راستاي عالقه پرشورش به كمال ابن. شودمي و سعادت فردي باجه با رد ديدگاه افالطوني

و ناساز موجود برمي و اعتدال در صدد يافتن راهي در جهان ناقص . آيدبا حمايت از انزوا

و آيين و تعهدات ميبنابراين، او به افالطون، ارسطو، اسالم اين رفتار غير. كندهايش پشت

و فهم واقعيت  اجتماعي يا ضد اجتماعي با كاربست يك جانبه وي از شريعت براي شناخت

و در اين عقلگراي سدهباجه تنها عقلابن. هماهنگ است گرايي افراطي هاي ميانه اسالم است

و تنها مي و تكليف مدني در ميان فالسفه اسالمي يگانه .باشدو رد مسئوليت اجتماعي

ميبا ابن. اوج: رشدابن: فصل نهم به جريان اصلي سنت افالطوني در فلسفه رشد توان

. باجه، اهميت بسيار داردگيرانه ابنمخالفت شديد وي با رويكرد كناره. سياسي بازگشت

و كاركرد سياسيرشد در مورد تفوق شريعت به عنوان قانون وحي ايدهابن اش به عنوان آل

بنابراين، وي در كنار. آل اسالمي آگاهي بيشتر از فارابي داردقانون اساسي مطلوب دولت ايده

ديابن ميسينا فيلسوف و عنوان معروف شارح ارسطو در سدهني مهم تلقي به شود هاي ميانه،

مي. حق برازنده اوست به كار به مثابه اصول كلي اسالم و او عقايد سياسي افالطون را برد

ميفلسفه سياسي افالطون را جدي مي و نتايج اصلي وي را معتبر تنها در پرتو. داندگيرد

ميانديشه سياسي ارسطو برخي اص و الحات موضعي در آن انجام دهد تا براي دولت

كه» درست آييني«او. شهروندان قابل اجرا شود و عدالت وجه«نسبي است به قانون عالقه

و استاد يونانيش را فراهم مي  اين امر او را قادر. سازداشتراك ميان اين فيلسوف مسلمان

و هم سازد تا هم فلسفه عملي يونان را بر روي اسالمي به كار ببندد و دولت اسالمي خود م

نظير آن براي كسب آنچه قرار بود فلسفه براي سرشت سياسي شريعت را همراه با فرصت بي

به دست آورد، يعني خيراعلي، برجسته كند .)199، 1387روزنتال،(» يونانيان
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و ادغام: دواني: فصل دهم و ابنابن. كاربست خوسينا كه فلسفه سياسي د را بر حول رشد

به ادغام برخي از گرايان چون ابناند، برخي سنتقانون نبوي بنا كرده و دواني را قادر تيميه

و انديشه خود  در حوزه فلسفه سياسي جايگاه«سان بدين.دكرعقايد سياسي آنها در تفكر

و فالسفه، ابن و ارسطو را از يك سو ومحوري قانون فصل مشترك ميان افالطون  دواني تمييه

و ابن چگونگي برخورد.)201، 1387روزنتال،(»سازدرا از سوي ديگر مهيا مي رشد با مساله فارابي

و قانون وحي«در متن مساله محوري فلسفه اسالمي، يعني) شرع(قانون  توافق ميان فلسفه

و تعيين كننده ابن»نبوي و چگونگي توفيق نسبي ابن، گام اساسي به سوي يك سنتز رشد سينا

شدو يك پارچه به يك راه حقيقت نشان داده او از مقدمات كالمي خود. سازي دو راه حقيقت

مي) شريعت(به سوي تفسير وحي در شكل قانون  و قانون«وي. رودپيش توافق ميان فلسفه

و عقل از حيث. سازدمي را تا سرحد امكان برقرار» وحي زيرا امكان هماهنگي كامل ميان دين

و صحت فكري وجود نداردانسجام و صداقت و اختياري. منطقي كامل دين عمل ارادي

دروبه طور كلي، با وجود جست. آزادي انسان است و كمال جوي مشترك آنان براي سعادت

و سنت و رويكرد فيلسوف به خداوند، همواره تمايز ميان ايستار و عشق به وحي شناخت گرا

و تضاد. باقي خواهد ماند به همين دليل استتناقض ـ و دورويي نه رياكاري .ـ

زيرا. اين تلخيص براي تعيين جايگاه دواني در فرايند اين مبارزه عظيم فكري الزم است

ـ كه او فلسفه يوناني و كالم اسالمي ادغام نمود، تنها ظاهر قضيه است اين . هلنيستي را با فقه

و كمك دواني انطباق استادانه« »ي اسالمي است كامالً فلسفي توسي با آموزهيي رسالهسهم

و فقيه آن را با اسالم سنتي.)202، 1387روزنتال،( به عنوان متكلم و  دواني رساله توسي را تلخيص

و كمال استدالل، انديشه و با قرباني نمودن دقت و روشن و با سبكي ساده، روان وفق داد

شد بر شريعت، تاكيد دواني بر اقتدار برتر قانونربه طور كلي، تاكيد ابن. توسي را روشن كرد

و كمال انسان را توضيح  و سعادت به عنوان ضامن حكومت عادالنه، برابري  وحي االهي

مي. دهدمي كه متأثر از ميراث افالطوني او. باشددواني وارث سنتي در انديشه اسالمي است

و به نسلبااين ميراث را پذيرفت و در فرايند سازگاري استدالل برهاني بعدي منتقل نمود

و اجتماعي. حامل روح زمان خود بود با اين حال، تاثيرش ناشي از جو ديني، شرايط سياسي

آن. باشدعصر مي و معرفي و براي توصيف به حكومت قانون خدادادي كامل عالقه داشت او

و كمال انسان به قرآن، حديث، اقوا و افالطون به عنوان تنها راهنماي سعادت ل مسلمانان پارسا

به مسلمان بدل كردگونهبه. جستو ارسطو استناد مي كه اين دو انديشمند يوناني را .اي

تُرك در باره«ضميمه پاياني كه در گيردرا در برمي»ي سياستديدگاه برخي از انديشمندان

به انديشمندان عثماني نظر دارد و ارتشي زيرا امپراتوري عثماني با اتكا. آن به قدرت نظامي ي

شدحرفه و پايگاه اسالم تبديل به مركز و نفوذ زيادي بر سياست داشت، كه تاثير . اي
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 نقد كتاب.3
و معرفي كتاب هاي ميانه انديشه سياسي اسالم در سده اينك پس از طرح مقدماتي بحث

و ارايه برخي از مهم ميترين فرازهاي از مطالب آن از سوي ديگراز سويي و، توان به بررسي

و محتوايي اين كتاب پرداخت بديهي است، نگارش يك مقاله انتقادي. ارزيابي شكلي، روشي

و نقد كتاب«در قالب  ، گامي مثبت در راستاي ترويج رويكرد پژوهشي كتاب از سويي»معرفي

و محتواي علمي اثر در چاپو امكان بهبود رهيافت روش ديشناختي گر، هاي آتي از سوي

و جايگاه. كندفراهم مي و نقش و تعامل سازنده، ضرورت  اين مقاله با تعاطي افكار

ميروش و چارچوب نظري در كتاب را تبيين بنابراين، هدف اساسي اين نوشتار. كندشناسي

و محتوايي  و ارايه پيشنهادهاي سازنده براي بهبود شكلي، روشي و نقد كتاب از سويي معرفي

. نه از آثار از سوي ديگر استاين گو

: براي دروس زير كاربرد داردهاي ميانهانديشه سياسي اسالم در سدهكتاب

هاي دوره كارشناسي رشته علوم سياسي دانشگاهمباني انديشه سياسي در اسالم،.1

؛كشور

و ايران،.2 و كارشناسي ارشد رشته علوم دوره انديشه سياسي در اسالم كارشناسي

؛سياسي

در،2و1سياسي فقه.3 و كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي  دوره كارشناسي

.هاي كشوردانشگاه

به ترتيب زير قابل معرفي است :آثار مشابه كتاب حاضر نيز

: آنتوني بلك، ترجمه محمدحسين وقار، تهرانتاريخ انديشه سياسي اسالم،.1

.1385 اطالعات،اتراشتنا

و مشروعيت.2 نشر: ميانه، داود فيرحي، چاپ سوم، تهرانهاي در سدهدانش، قدرت

.1386ني، 

و ايران،.3 .1378سمت،: حاتم قادري، تهرانانديشه سياسي در اسالم

و تهران در اسالمي انديشه سياسيمبان.4 بهو دانشگاه مفيد:، سيدصادق حقيقت، قم

و تدوين كتب علوم انسان .1378) سمت(ها دانشگاهيهمت سازمان مطالعه

ت.5 قمحول دولت در اسالم،تاريخ . 1385انتشارات دانشگاه مفيد،: داود فيرحي،

و دولت در اسالم،.6 قم: داود فيرحي، تهراننظام سياسي و موسسه آموزش: سمت

.1382،)ع(عالي باقرالعلوم
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و ايران،.7 .نشر سمت: ابراهيم برزگر، تهرانتاريخ تحول دولت در اسالم

پژوهشگاه انتشارات: اسعلي عميد زنجاني، تهرانعبمباني انديشه سياسي در اسالم،.8

و انديشه اسالمي .فرهنگ

درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، سيد جواد طباطبايي، چاپ ششم،.9

.1382كوير،: تهران

زوال انديشه سياسي در ايران، سيد جواد طباطبايي، ويراسته جديد، چاپ چهارم،.10

.1383كوير،: تهران

:، تهراني خرمشاهني بهاءالدهترجمت،يعناديحم، در اسالم معاصرياسيسشهياند.11

.انتشارات خوارزمي

وال.12 ن: تهران،وريكدمحسنييحكومت .1387ي، نشر

و نقد شكلي كتاب. 3,1  بررسي

و نشانه و كاربرد ادات به رعايت اصول نگارش فارسي و با توجه هاي ويرايشي، متني روان

و رسايي مطالب در چارچوب يك متن سنگين.ترسا آماده شده اس با اين حال، رواني

و انديشه سياسي در اسالم سده هاي ميانه قابل درك فلسفي، به ويژه در حوزه فلسفه سياسي

و نگارش در ترجمه.است به طور مطلوب رعايت شده استقواعد ويرايش جمالت. اين اثر

و گويا  رهستكوتاه و و مطالب آن روان و بندهاي مطالب از حد پاراگراف. سا استند ها

و ديدگان خواننده را خسته نميمعمول فراتر نمي .سازدرود

و مطلوب كاغذ و جذاب، كيفيت مرغوب و، حروف كتابطرح جلد زيبا  نگاري ساده

آنآرايي زيباصفحه و تناسب شكلي متنو باالخره صحافي نسبتاً مناسبي ، بر كيفيت مطلوب

 هاي مرسوم نشر قومس پيروي البته طرح جلد كتاب از طرح. اندتاب تاثير مستقيم داشتهك

اي كتاب تقريباً بيش از نيازمندي يك درس دو در اين ميان، حجم سيصد صفحه. كندمي

سه واحدي تناسب كامل دارد. واحدي است از.اما اين حجم با يك درس به طور كلي، كتاب

و صفحهمرغوب، صحافي مطلوب، قلم مناسب، حروفلحاظ شكلي، از كاغذ  آرايي چيني

شناسنامه، فهرست مطالب تفصيلي، پيشگفتار، عاليم اختصاري، مقدمه،. زيبايي برخوردار است

و اشخاص، يادداشت . هاي پاياني فصول نيز بر مطلوبيت آن افزوده استنمايه موضوعي

منب و نشر و هزينه كافي براي چاپ و نظارت مناسب در ابراين، وقت طلوب كتاب صرف شده

و انتشار آن اعمال گرديده است و عيب شكلي مهم در كتاب. فرايند چاپ به طور كلي، نقص

كه قابل برجستهديده نمي و نواقص بر با اين حال، وجود برخي كاستي. سازي باشدشود ها

. كيفيت شكلي كتاب لطمه زده است
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و نقد محتوايي كتا. 3,2 ببررسي
كه فلسفه سياسي اسالم مي باشد، در جاي جاي اين كتاب با توجه به حوزه تخصصي آن

و مفاهيم انديشه سياسي،مطالب و بسياري از واژگان  مشحون از كاربرد اصطالحات تخصصي

مي. است به. شودبنابراين، كيفيت كاربرد اين اصطالحات بسيار خوب ارزيابي نگاهي اندك

م مينمايه پاياني كتاب  پلوتوكراسي، تئوكراسي،: سازدا را با بخشي از اين واژگان آشنا

گرايي گرايي، خالفت، دوآليسم، رئاليسم، واقعگرايي، حكمت عملي، حنبليگرايي، جهانتجربه

ـ نمايانگري، رنسانس اسالم، سنت  گرايي، گرايي، شريعت، سودمندگرايي، عقلخود

و نين، كيهان شناسي، ماديگرايي، كامن ولث، قوافارابي  ... گرايي، مدينه فاضله

و به سازيو واژگان تخصصي، كيفيت معادلرغم كاربرد مطلوب اصطالحاتبا اين حال

و عربي استفاده شده  و بيشتر از واژگان تخصصي التين اين اصطالحات چندان مطلوب نيست

ـ نمايانگري گيريمانند بهره. گاهي نيز معادل سازي نامأنوس است. است :به.ك.ر( از واژه خود

 مانند دواليسم خليفه. گاهي نيز معادل سازي تركيبي صورت گرفته است.)142، 1387 روزنتال،

و مهم و رنسانس اسالم كه قانون اساسي محوري تر از همه، اصطالح مورد نظر نويسنده را

برگردانده است تا قابل فهم نويسي به فارسي شود، به صورت شريعت نامهنويسان ترجمه مي

و واژگان تخصصي نيز ذكر. شود در بسياري از صفحات كتاب معادل التين اسامي خارجي

هاي شخصي نويسنده در هاي روشنگرانه مترجم در مورد داوريالبته برخي پاورقي. اندشده

و احكام ديني در اسالم قابل تحسين است در19 صفحه پاورقي:به.ك.ر(. باره مفاهيم ارزشي  كتاب كه

به»ت«در صفحه در اين ميان،) باره انگيزه واقعي جهاد در اسالم توضيح داده است عالئم اختصاري كتاب

كه البته قابل انتقاد است .فارسي ترجمه نشده

نويسنده به تناسب موضوع فلسفي كتاب از ابزارهاي علمي الزم مانند طرح بحث مقدماتي

و تفهيم بهتر مطالب استفاده تداللو استنادهاي علمي، اس و نقد نظري براي درك هاي منطقي

به عنوان يك متن درسي وارد.كرده است كه متن اصلي اين كتاب تقريباً نخستين اثري بود

و تاثيرات ماندگار بر حوزه انديشه سياسي نويسي در ايران نهاد در. حوزه دانشگاهي كشور شد

ب و چارچوب فكري اين كتاب تاثير واقع، آثار فارسي اين حوزه ه شدت از ساختار پژوهشي

مي. اندپذيرفته و محتواي آن با توجه به اهداف درس بنابراين، به نظر رسد، جامعيت موضوع

انديشي در اهداف درس از اما اينك پس از گذشت سي سال باز. به طور نسبي قابل قبول است

و بازنگري در متون درسي موجود از سو .ي ديگر ضروري استسويي

به طور نسبي قابل قبول است ، عنوان اين با وجود. ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان آن

عالوه بر آن، محتواي متن. تر استمناسب» هاي ميانهفلسفه سياسي در جهان اسالم سده«
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ممحتواي كتاب تقريباً با سرفصل. كتاب با فهرست مطالب آن همخواني كامل دارد ورد هاي

به البته خود سرفصل. ريزي مطابقت داردنظر شوراي عالي برنامه هاي موجود درس با توجه

و ايجاد نيازمندهاي جديد محتاج30تحوالت  و جهان و فرهنگي ايران ساله در عرصه سياسي

و دگرگوني است و تغيير انديشه«مطالب اثر به طور نسبي براي تدريس درس. بازنگري

و كارشناسي ارشد علوم سياسي تناسب در دوره»و ايرانسياسي در اسالم هاي كارشناسي

و بايستي از آثار ديگري استفاده با اين حال، اين مطالب كفايت موضوع درس را نمي. دارد كند

به تنهايي براي تدريس. شود كه در ابتداي اين بخش آمده است در واقع، متن كتاب حاضر

و ي كافي نيست به عنوان .ك متن كمك درسي قابل استفاده استتنها

و در سال نخستين بار نسخه اصلي التين اين كتاب، به1958در حدود نيم قرن پيش

شدست و سپس در سال چاپ سپرده در.دچاپ رسي با ويرايش جديد به 1962د البته كتاب

هر. خاص تجديد چاپ شده استي نيز بدون تغيير1984و 1968هاي سال چهار بنابراين،

كه در چاپ و تغييري هاي متفاوتي ارايه شدهمتن كتاب اند، از مطالب يكسان برخوردارند

آن50رو، روزآمدي مطالب اين اثر با توجه به گذشت از اين. اندنكرده  سال از چاپ نخستين

و روزآمدي داده. قابل خدشه است ها چندان به هرحال، متن كتاب يك متن كالسيك است

و تقسيم.كندنمينقشي ايفا  بندي موضوعي خاص آن نوآوري عمده كتاب در الگوي روشي

كه در دهه و ايران قرارر آثار در حوزه انديشه سياسي در هاي اخير الگوي ساياست اسالم

و نويسي يا نصيحت نامهاندرزنامه.2نويسي؛ شريعت نامه.1:گرفته است سياست.3نويسي؛

كنامه كه البته در .توان از متون اخالقي نيز غفلت كردنار اين آثار نمينويسي

و اين نظم درون منطقي و انسجام خاص برخوردار است مطالب هر فصل از نظم هماهنگي

نويسي در تاريخ اسالم بنابراين، كتاب از شريعت نامه. بر كل ساختار كتاب سايه افكنده است

و سير تحول انديشهآغاز مي ميهاي سياسي انديشكند و سپس به مندان مسلمان را بررسي كند

و شكل و تبيين سير تحول و در بين متفكران معرفي گيري ميراث افالطوني در فلسفه اسالمي

.پردازدو فيلسوفان مسلمان مي

و تنظيم نكردن كتاب به فقدان يك فهرست مستقل در باره منابع كتاب شناسي با توجه

، اين با وجود. در باره كفايت منابع كتاب چندان آسان نيستمورد نياز براي خوانندگان، داوري

به بخش ياداشت كه در انتهاي كتاب گردمراجعه اند، نشان از آوري شدههاي پاياني فصول

و فلسفه سياسي در جهان اسالم بهره و كافي از منابع حوزه انديشه سياسي اسالم گيري الزم

من. دارد از. ابع آن قابل پذيرش استدر واقع، به طور نسبي، كفايت به طور طبيعي، البته كتاب

و آنها را در شمار منابع خويش جاي نداده است عالوه. منابع جديد نيم سده اخير بهره نبرده

و ارجاعات بسيار به استنادات ميبر آن، با توجه  از مطلوبيت شود،ي كه در درون متن مشاهده
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و ارجاعات اث ميو كيفيت مناسب استنادات يك. توان سخن گفتر در واقع، اين متن حاصل

به منابع دست اول حوزه انديشه سياسي  كه ارجاع بسياري و عميق است كار تحقيقي گسترده

.و فلسفه سياسي اسالم داده است

و رهيافت فرهنگي وي جهت به فلسفه تحليلي گيري علمي اثر از گرايش فكري نويسنده

ميدر چارچوب مكتب اصالت اثبات  بر. شوديا پوزيتيويسم ناشي بنابراين، نويسنده از سويي

و الهيات مسيحي بر الهيات اسالمي تاكيد مي و فلسفه اسالمي را تاثير الهيات يهودي ورزد

و مسيحيت معرفي مي  بر انديشه سياسي اهل سنت،و از سوي ديگر. نمايدوامدار يهوديت

و از انديشه سياسي شيعه غفلت گيري بنابراين، به طور كلي، جهت. ده استكر تمركز داشته

و مشروعيت.علمي آن قابل انتقاد است به حاكميت نظام سياسي شيعي در كشور -با توجه
بنبخشي اصل واليت كه مستلزم تقويت و كالمي مايهفقيه بر قانون اساسي ايران هاي فلسفي

ا و فرهنگي ايران است، رويكرد تحليلي كه مروج انديشهشيعه در حوزه سياسي هاي ين اثر

به شمار مي به. رود، قابل قبول نيستسياسي اهل سنت در واقع، فقدان رويكرد تحليلي نسبت

و روشي كتاب، از انديشه به طور ويژه در الگوي بنيادي و ايران هاي سياسي شيعه به طور كلي

مينقاط ضعف روش و محتوايي آن به شمار .رودشناختي

به نگ و روشي بديع در حوزه50ارش كتاب در دهه با توجه و ارايه الگوي نظري  ميالدي

انديشه سياسي اسالم، ساختار تحميلي براي نگارش ساير آثار بعدي در اين حوزه فراهم شده

و رهيافت نظري كتاب. است نظران بعدي اين الگويي براي صاحب،در واقع، رويكرد تحليلي

.تاكنون با رويكرد انتقادي شالوده شكني نشده استحوزه نظري فراهم آورده است كه 

 نتيجه.4
و ارزيابي كتاب  به هاي ميانه انديشه سياسي اسالم در سدهاين مقاله در راستاي معرفي

و در پنج بند جداگانه سامان يافته استنگارش در و معرفي واژگان: آمده پس از چكيده

و دوم سرفصل در بند سوم فرازهاي. ب، معرفي گرديدهاي كتاكليدي، نخست مقدمه نظري

و تقديم خوانندگان شد تا آگاهي نسبي از محتواي كتاب حاصل  مهم از مطالب اثر انتخاب

و محتوايي اثر سامان گرفت كه مهم. شود ترين بخش آن در در بند چهارم نقد شكلي، روشي

و محتوايي مي و اصالحي در اين نقدها، پيشنها. گرددحول محور انتقادات روشي دهاي سازنده

به ترتيب زير است و محتوايي اثر ارايه شده كه سرفصل آنها :براي بهبود روشي

و آشكار از نقاط ضعف عمده فقدان هرگونه روش.1 و چارچوب نظري صريح شناسي روشن

به شمار مي مي. رودو اصلي اين كتاب و روش اگرچه با مطالعه كتاب به رويكرد تحليلي توان
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به طور تلويحي اين روش پوزي پي برد كه را بر نظريو چارچوب مطالعاتي تيويستي نويسنده

.ساختار پژوهشي كتاب حاكم كرده است

و انديشه.2 و محتوايي الزم ميان فصول مختلف اثر به ويژه در بررسي آرا هاي تناسب شكلي

و ساير انديشمندان اسالمي از سوي ديگر، وجودابن هم. نداردخلدون از يك سوي در واقع،

و  و هم از لحاظ محتوايي و شيوه بررسي، و حجم مطالب، هم از لحاظ روشي از لحاظ شكلي

و نوع بررسي انديشه خلدون در مقايسه با ساير انديشمندان هاي ابنعلمي، سبك، شيوه

.مسلمان مورد نظر كتاب، تفاوت فاحش دارد

به پاورقي توضيحي صفحه.3 د19با توجه ر جاي خود اهميت آن بيان شد، ضرورتكه

و خدشهنگارش پاورقي دار كتاب هاي بيشتر از سوي مترجم با توجه به مطالب مختلف

در. شوداحساس مي به ويژه اتخاذ رويكرد انتقادي نسبت به رهيافت ابداعي نويسنده

و تقسيم االگوپردازي نظري .ستبندي متون كالسيك حوزه انديشه سياسي اسالم الزم

با توجه(هاي احتمالي آينده ضرورت بازنگري در معادل سازي واژگان تخصصي در چاپ.4

مي) بررسي شكلي2هاي بندبه ضعف و پيشنهاد كه برگردان فارسي. شوديادآوري ضمن آن

.شودعالئم اختصاري نيز توصيه مي

و مرجعيت تهيه فهرست منابع يا كتابشناسي اثر از سوي مترجم بر كيفيت استن.5 علمي ادي

.كتاب خواهد افزود

در.6 به همراه ساير منابع موجود براي تدريس به عنوان يك منبع كمك درسي اين كتاب

و كارشناسي ارشد دوره ميهاي زير گروه علوم سياسي رشتههاي كارشناسي البته. شودتوصيه

و روزآمدسازي بازنگري در سرفصل جامعه علمي هايديمنها متناسب با نيازآنهاي درس

و كامالً منطقي است .امري ضروري

و جهت.7 گرايانه نويسنده در الگوپردازي انديشه گيري علمي اثباتگرايش فكري ليبرال

و باالخره تاكيد  و غفلت از انديشه سياسي شيعي سياسي در اسالم، تاكيد بر انديشه اهل سنت

به دين يهودي و مسيحيت قابل خدشهوي بر وامداري فلسفه اسالم نسبت و نقادي استت

و اصالح مي.باشدميالزم آن علمي در البته انتظار رود، ناشر گرامي با همكاري مترجم محترم

. را در پاورقي يا پيوست تكميلي كتاب توضيح دهداين گونه مواردهاي آتي چاپ

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است
و مدرنيسم؛ سير انديشه سياسي مذهبي در ايران، نيمه اول قرن بيستم" ؛ 1382، پاييز61، شماره"چالش مذهب
و اجتماعي سعيد حجاريان" و نقد انديشه هاي سياسي ،"آرمان شهر عرفي شدن دين در سپهر سياست؛ شرح

و نقد كتاب اصالح"؛ 1386، پاييز3، شماره37دوره و پدرخواندهطلبان تجديدنظ معرفي ،38، دوره"اه رطلب
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