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 چكيده
و ابن رشد(در اين رساله به شريعت در فلسفه سياسي فيلسوفان اسالمي در.پرداخته ايم)فارابي، ابن سينا

و انديشه هاي. اين رساله فلسفه سياسي به مثابه پارادايم در نظرگرفته شده است در واقع، با توجه به آراء
و فلسفه سياسي بويژه شلدون ولين، به تبيين شريعت در فلسفه  و بازتاب آن در علوم سياسي توماس كوهن

و فلسفه سياسي هر فيلسوف را به مثابه يك پارادايم سياسي فيلسوفان جهان اسالم پرداخته شده است
و فقه در انديشه سياسي فارابي-1:مطرح شده است پارادايم سياست-2پارادايم تقارني ديدن فلسفه سياسي

و دين در انديشه سياسي-3شرعي در انديشه سياسي ابن سينا و هماهنگي فلسفه سياسي پارادايم استقالل
در.ابن رشد فلسفه سياسي فيلسوفان جهان اسالم نيز خود به مثابه يك پارادايم بوده همچنين طرح شريعت

و به تبع آن فلسفه. است فيلسوفان اسالمي در فلسفه سياسي خود ،علي رغم داشتن نظام فلسفي متفاوت
و نظام سياسي مطلوب را به گونه اي طراحي كردند  سياسي متفاوت،به تبيين آموزه هاي سياسي پرداختند

ر و انتظام امور مدني.اس آن پيامبر قرار داردكه در در فلسفه سياسي فيلسوفان مسلمان شريعت ضامن نظام
و. در مدينه اسالمي بوده است فارابي با توجه به فلسفه در يونان، طرح جديدي را بنا مي نهد كه در آن دين

و مدينه مي باشد و روابط مردم و شريعت بعنوان اساس مناسبات ان. فقه ديشه ابن سينا، قانون زندگي را در
و روابط را اين قانون تنظيم مي كند اما اين به معناي خروج سياست از فلسفه  و مناسبات پيامبر آورده است

ابن رشد متفكري. يا استقالل آن نيست بلكه ابن سينا در نظام دانايي خود سياست را در شريعت مي بيند
و دين را مشخص نمايد از اين رو سعي مي كند.پسا غزالي است ابن رشد بر اين باور است. تا نسبت فلسفه

و دين بوجود آيد با تاويل است كه فيلسوف مي تواند دين را درون خود  كه اگر اختالفي بين فلسفه سياسي
و گفتار ديني ببخشد. دين بفهمد و منطق است را به قول در. عالم ديني مي تواند آنچه را كه الزمه عقالنيت

و خواهر اف و حكمت دوست شريعت و گواه آن است ق فكري ابن رشدحق با حق تضادي ندارد بلكه همراه آن
.رضاعي او است

 فيلسوف،پيامبر،فلسفه سياسي،شريعت،حكمت عملي،فقه،مدينه فاضله،اصناف السياسات:كليد واژه
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 مقدمه
يشه شريعت در اند طرحو سوفان مسلمان بودهفيل در پي طرح شريعت در فلسفه سياسي رسالهدر اين

و قانون مي باشد را فيلسوفان مسلمان متناسب با سياق تمدن اسالمي كه پيامبر آورنده بهترين مدينه ،
و بررسي قرار داده ام علي رغم)فارابي،ابن سينا،ابن رشد(هريك از سه فيلسوف مورد نظر.مورد تحقيق

او نظام فلسفي متفاوت،داشتن اختالف  و رفتار با اين وجود در ي طرح شريعت بعنوان قوام جامعه نديشه
و نيزدرست د ،ديدگاه مشترك دارند .مي باشدر انديشه سياسي آنان برآمده از نظام فلسفيشريعت

و هر گونه فاصله مي جامعه اي است كه مبتني بر شريعت جامعه اي مطلوب فيلسوفان جهان اسالم، باشد
ي مط و فاضله مي باشداز آن،در واقع فاصله از مدينه و ابن.لوب رشد كه مدينه هرچند برخالف ابن سينا

و مي توان به آن رسيد اما در انديش مطلوبشان امكان تحقق و تحقق پيدا نمي كنده فارابي مدينه فاضلهدارد
و هستي ؛با اين وجود،در نظام فكري فيلسوفان مسلمان شريعت چنان قوام بخش جامعه افقي است در وجود

ك و بهترين شريعت را مي آورداست و جامعه مطلوب اگر تمدن يوناني بر مبناي.ه نبي جامعه ساز است
و نبي ي شريعت و بر پايه و،فلسفه است تمدن اسالمي نيز تمدني است شرع محور و پيامبر بهترين شريعت

و پيامبر و جامعه مطلوب جامعه اي است كه نبي را قانون را آورده است .بسازد آن
و پرسشد ر طول دوران تحصيل نسبت فلسفه سياسي با دانش هاي اسالمي در تمدن اسالمي، سوال ها

و نسبت آن با دين پرسش هايي را برايم ايجاد. هايي را در ذهنم ايجاد مي كرد ورود فلسفه به جهان اسالم
و انديشه. مي كرد كه در كالس ها با اساتيد خود در جريان مي گذاشتم در جهان اسالم همواره جريان فكر

در رسالهوپرسش هايي را برايم مطرح مي كرد كه سعي مي كردم تا مطالعاتم را در آن راستا قرار داده 
در.دكتري به موضوع شريعت در فلسفه سياسي اسالمي پرداختم  با توجه به مطالعاتم در دوران تحصيل

و كارشناسي ارشد و ارتباط فقه با فلسفه به همواره وضعيت تمدن اسالمي كارشناسي و دانش هاي اسالمي
و فقه سياسي با فلسفه سياسي به معناي اخص برايم مهم بوده، از اين رو در رساله دكتري به اين معناي اعم

.موضوع پرداختم 
و بخصوص دكتر و مخصوصاً كارشناسي ارشد در اين رساله الزم مي دانم از تمام اساتيد دوره كارشناسي

ت .در نوشتن اين رساله همواره موضوعات طرح شده در كالس ها مورد نظرم بوده است. شكر كنمفيرحي
در طرح پروپوزال اين رساله از نظرات دكتر.در نوشتن اين رساله اساتيد دوره دكتري ام مرا ياري نمودند

و مرا ياري كردند و دكتر فتح اللهي استفاده كرده ا به راهنمايي آقاي دكتر اين رساله در ابتد. مهدوي زادگان
،نجفي و استاد راهنمايم جناب آقاي دكتر وكيليو مشاوره آقاي دكتر قنبري نوشته شده بود اما در پايان

و از ديدگاهايشان بهره ها بردمم، جنيديدكتر آقاي استاد مشاورم جناب .را در اين رساله ياري نمودند
و مطالعاتدر.الحمداهللا اين دوره را به پايان رساندم ي پژوهشگاه علوم انساني پايان از كتابداران كتابخانه

و انجم و سپاس دارمفرهنگي و فلسفه تشكر در.و كتب راهنمايم بوده اند كه همواره در منابعن حكمت
و و دكتر مواليي بخاطر اينكه رساله را خوانده و دكتر اسماعيلي با پايان از اساتيد داورم آقايان دكتر زيويار

و ارائه نكات مهم وارزنده سپاسگذاري مي نمايم در پايان از خداوند منان بخاطر الطافش. نقد هاي خود
.شكرگذار هستم
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 پيشگفتار
 طرح تحقيق
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:تعريف مسأله يا بيان مشكل-1
و تفكر مسلمانان فلسفه را نه تنها از يونان اخذ كرده بلكه با توجه به ساختارهاي معرفتي خود به تامل

مسئله فيلسوفان اسالمي در سياست، با توجه به اينكه فلسفه را از يونان اخذ. فلسفي در آن پرداخته اند
پرسش فيلسوفان اسالمي آيا همان چيزي است كه فيلسوفان يوناني مطرح كرده اند يا اينكه كرده اند، 

؟مي باشدزفيلسوفان يوناني متماي هايشان با پرسش هاي 
ي سياسي نقش آن در زندگي سياسي مسلمانان مي باشد همواره اين.يكي از مهمترين مسائل در فلسفه

پرسش مطرح مي باشد كه وجه مميزه فلسفه سياسي تمدن اسالم با تمدن يونان چيست؟ اين پرسش نه 
ف و تفكر در جهان اسالم مربوط مي باشد بلكه به تاريخ لسفه سياسي جهان اسالم نيز تنها به ماهيت فلسفه

طرح اينگونه پرسشها افق هايي را بر روي ما مي گشايد كه مي تواند در اكنون ما مورد. مربوط مي باشد
استفاده قرار گيرد اما طرح پرسش هايي مانند اينكه فلسفه سياسي در اقتدارگرايي جامعه اسالمي نقش 

ه و پرسش و هيچ گاه داشته است يا نه؟ در واقع، اين پرسش اي مشابه آن،در دوران جديد طرح شده است
ي چنين پرسش هايي را نداشته اند در واقع در دوران جديد پرسش هايي مطرح.فيلسوفان مسلمان دغدغه

شده است كه متفكران مسلمان سعي كرده اند تاريخ انديشه را متناسب با اين دوران مورد كندوكاو قرار 
د طرح اين پرسش ها جز اسير شدن در گرداب ايدئولوژي ها چيزي در برندارد دهند،در حاليكه بنظر مي رس

و امروزين مطرح شده است نمي توان در و يا در سنت هاي فكري گذشته و اكنونيت ما و آنچه را كه در حال
نم.سنت هاي ديگر طرح كرد و ي براي فهم متفكران بايد آنها را همانگونه فهميد كه آنها خود مي فهميدند

و به آن چيزي را تحميل كرد كه نتوان پاسخي را در آن يافت .توان از سنت فكري پرسشي را مطرح كرد
و موضوعات پرداخت مثالً چرا و داليل مسائل بجاي طرح پرسش هاي ايدئولوژيك مي توان به علت ها

ي قانون طبيعي در جهان اسالم مطرح نشد؟طرح اينگونه پرسش ها افق هايي را مي انديشه بر روي ما باز
و ماهيت تفكر در جهان اسالم را به ما نشان دهد و.كند كه مي تواند سنخ و تفكر در واقع سنخ پرسش ها

و اگر آنچه را كه متفكران در تمدن يونان جستجو  انديشه در تمدن اسالمي متمايز از تمدن يونان مي باشد
ا نمي توان به پاسخ رسيد بلكه با انحناي در ديد مي كردند،بخواهيم در تمدن اسالمي جستجو كرد نه تنه

و هر گونه.روبرو مي شويم و درون تمدن اسالمي باشد پرسش هايي معنا پيدا مي كنند كه متناسب با سياق
و خارج از سنت فكري نمي باشد،و اينگونه پرسش ها انحناي در ديد  پرسش از بيرون جز نگاهي ايدئولوژيك

.ايجاد مي كند
از.حاضر، بيشتر متفكرين اسالمي در دوره جديد به اثبات تفكر فلسفي در جهان اسالم پرداخته انددر عصر

و تامالت فلسفه سياسي فيلسوفان اسالمي نيز اين رو، ضروري بنظر مي رسد تا به جايگاه شريعت در تفكرات
.پرداخته شود

نمايند، در خصوص رابطه نص ،كه محور برخي از انديشمندان معاصر كه در حوزه انديشه سياسي تحقيق مي
و انديشيده اند و فلسفه ،كه محصول تمدن يوناني است، تامل برخي از محققان. جامعه اسالمي مي باشد،

و يا به تجملي بودن فلسفه  و انحطاط انديشه سياسي انديشه سياسي در عصر حاضر به تبيين نظريه زوال
انديشه سياسي، بر اين ديدگاه است كه با ابن سينا ،استقالل صاحب نظريه زوال. سياسي اقدام كرده اند

و انديشه فلسفي در ايران نتوانست خود را از سيطره الهيات، به گونه اي كه با ابن  بحث سياسي از ميان رفت
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و تامل قرار دهد و قلمروهايي غير از وجود مطلق را مورد توجه پر سش اين است. سينا تدوين شد، رها كرده
و شريعت وجود كه  آيا با ابن سينا استقالل بحث سياسي از ميان رفته است آيا هيچ نسبتي بين سياست

دردو نيز برخي بر اين باورنندارد؟  كه فلسفه سياسي در جهان اسالم دانش تجملي است زيرا فلسفه سياسي
و مباشر در زندگي سياسي مسلمانان وارد نشد ، هرگز به طور مستقيم و همواره با وساطت جهان اسالم ه

فل در اين تحقيق. شريعت عمل نموده است به سفه سياسي در جهان اسالم پرداخته شده استبه چيستي و
ب و بنياد جامعه ي فيلسوفان جهان اسالم نه تنها بعنوان اساس لكه فيلسوفان جهان اسالم شريعت در انديشه

و قانون مي دانس و شريعتنبي را بعنوان آورنده بهترين مدينه آيا. را انتظام بخش جامعه مي دانند تند
و اجتماعي مسلمانان مي دانستند مي  و مبناي مناسبات سياسي فيلسوفان اسالمي كه شريعت را اساس

و به سخن. توانستند آن را ناديده بگيرند و فلسفه در واقع، مهمترين پرسش فيلسوفان اسالمي رابطه دين
و چه ديگر، رابطه شريعت با علم مد و بهترين قانون چيست؟ ني است؟ براي فيلسوفان اسالمي بهترين مدينه

 چيزي انتظام بخش جامعه است؟
و با توجه به آنچه ذكر شد، مي توان گفت، همچنانكه برخي به مقام فلسفه در جهان اسالم پرداخته اند، الزم

و جايگاه شريعت در انديشه فيلسوفان اسالمي .پرداخته شود ضروري است تا به مقام
و نيز تجملي بودن فلسفه در اين تحقيق با توجه به نگاه انتقادي به نظريه زوال انديشه سياسي درايران

و انديشه هاي فيلسوفان اسالمي در جهان اسالم؛  سياسي در جهان اسالم، سعي بر آن است تا با توجه به آراء
و ابن رشد،به دو موضوع، پردا و انديشه هاي جايگاه اوالً: خته مي شوديعني فارابي،ابن سينا شريعت در آراء

و ي سياسي كه در واقع نقد ديدگاههاي رقيب است ثانياً به رابطه فيلسوفان اسالمي و فلسفه ، شريعت
.ه استشدهمچنانكه ذكر شد، پرداخته

را در نتيجه، با توجه به ماهيت فلسفه سياسي در اسالم، سعي بر اين است تا، تاريخ فلسفه سياسي اسالمي
و فهميد و يا تجملي بودن دانش فلسفه. به گونه ديگر ديد يعني بجاي پرداختن به ترسيم منحي زوال

.سياسي در جهان اسالم ضروري است تا، نوع خوانش مان را هم افق با فيلسوفان مسلمان نمائيم

و ضرورت انجام اين پژوهش.2 :)چرايي پژوهش درباره اين موضوع(اهميت
ي سياسي در جهان اسالم ،نه تنها امروزه مهم مي باشد بلكه مي تواند به وضعيت تفكر فهم جايگاه فلسفه

و ماهيت.امروزين ما نيز كمك نمايد در واقع، نه تنها با فهم جايگاه فلسفه سياسي بلكه با فهم چيستي
و نيز جايگا ميه شريعت در فلسفلسفه سياسي در جهان اسالم .ي پرداختتوان به نقد علوم انسان فه سياسي

و علوم انساني در جهان اسالم كه فهم آن نياز به سخن ديگر نسبتي هست بين فلسفه سياسي،شريعت
به. امروزين ماست و سلطه آن، مسلمانان در برخورد با تمدن غرب در اوايل قرن بيستم، با توجه به هژموني

و واكاوي سنت فكري خود پرداختند بهسك. تامل و نظامي وت حاكم بر جوامع اسالمي كه به لحاظ سياسي
و تفكر داشتند كه. نقطه صفر رسيده بودند در بر خورد با غرب نياز به تامل اين برخورد ،جامعه اسالمي را

و حتي، مي توان گفت، از خود بيگانه  داراي سنت فكري نيرومند بود منجر به چند پاره گي جامعه اسالمي
ا رخيب.نيز كرد و ، آراء اسالمي را نه تنها انكار بلكه عامل عقب ماندگي نديشه هايدر برابر تمدن غرب
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عده اي ديگر با هم افق شدن با تمدن غرب به نقد سنت فكري خود از زاويه. جامعه اسالمي معرفي كردند
.تجدد پرداختند

، البته بدور از نگ اه تجدد غربي، اوالً نه تنها به نقد اين پژوهش بر آن است تا با توجه به تمدن اسالمي
بلكه به چيستي فلسفه سياسي در انديشه در جهان اسالم اعوجاجات حاكم بر نوع نگاه به فلسفه سياسي 

و جايگاه شريعت در فلسفه سياسي  و ثانياً با تبيين مقام فيلسوفان اسالمي در تمدن اسالمي مي پردازد
.نوع نگاه آنان به فلسفه سياسي، هم افق با آنان شود اسالمي، سعي بر آن دارد تا با توجه به

و مباحث اسالمي به استفاده از منابع فكري فلسفه از سوي ديگر، فيلسوفان مسلمان در پردازش به مسائل
و آموزه هاي شريعت اسالمي غافل نشدند و هيچ گاه از نص اين. سياسي يونان؛ يعني افالطون پرداختند

ي سياسي در تمدن اسالمي با نگاه به تحقيق با توجه به نق د خوانش هاي جديد به اثبات سنت فكر فلسفه
مي.فهم خود فيلسوفان اسالمي، به جايگاه شريعت در انديشه هاي فيلسوفان اسالمي مي پردازد در واقع،

توان گفت، در ژرف ساخت اين تحقيق اثبات اين موضوع نيز مي باشد كه در سنت فكر سياسي اسالمي 
از اين رو، آموزه هاي وحياني در شريعت اسالم، بر خالف مسيحيت ايمان صرف. والريسم معنا نداردسك

و بهترين قانون مي باشدنيست بلكه آورند و اجتماعي مطلوب .ه نظم سياسي
اين تحقيق با توجه به انديشه هاي فيلسوفان اسالمي به تبيين جايگاه شريعت در نظام دانايي فيلسوفان

كه اسالمي و نيز بر آن است تا به تبيين اين مسئله بپردازد فيلسوفان مسلمان به شريعت در خواهد پرداخت
در واقع فيلسوفان مسلمان به شريعت در اپيستمه يا نظام دانايي. فلسفه سياسي خود بدان توجه كرده اند 

و خود  ياتوجه كرده اند  سياسي تناقض در انديشه اين امر به معناي اين است كه شريعت عامل محدوديت
و مسلمانان نمي باشد بلكه در فلسفه سياسي فيلسوفان اسالمي بهترين شريعت پيامبر آورنده نظم مطلوب

.تبيين شده استقانون 

 تعاريف مفاهيم-3
و فراگير،بدين معنا كه نه فقط.مسلمانان شريعت را تجسم عيني اراده الهي مي دانند:شريعت عيني است

كلي اخالقي مي باشد بلكه جزئيات طريقي را كه انسان بايد هرجنبه اي از زندگي دنيوي شامل اصول
و اجتماعي،را در آن مسير هدايت كند نيز در بر مي گيرد به سخن ديگر،در اسالم.خود،اعم از زندگي شخصي

سرچشمه شريعت.هيچ قلمرويي از زندگي آدمي كه خارج از محدوده تشريع الهي قرار گيرد وجود ندارد
و هر هدف يا فعل آدمي ضرورتاً در يكي از مقوالت زير قرار مي گيرد -3مندوب-2واجب-1:معرفت است

.مباح-5مكروه-4حرام
احكام«فقه در تعريف مشهور. فقه سياسي بخشي از دانش عمومي فقه در جهان اسالم است: فقه سياسي

و عقل است ه راهنماي عمل انسان مسلمان در فرهنگفق» شرعي فرعي از ادله تفصيلي كتاب،سنت،اجماع
و اجتماعي او را فرا مي گيرد و زندگي شخصي موضوع عمومي» افعال مكلفين«بدين سان،. اسالمي است

و بطالن مسائل اين علم را  و نيز صحت و اباحه و احكام پنج گانه وجوب،حرمت،استحباب،كراهت فقه است
و احكام فقه قرار داردبه همين دليل احكام زندگ. تشكيل مي دهند .ي سياسي مسلمانان، در قلمرو كاوش ها

«:استاد مطهري كالم را چنين تعريف مي كند.كالم سياسي شاخه اي از علم كالم مي باشد: كالم سياسي
و درباره آنها علمي است كه درباره اصول دين اسالم بحث مي كند به اين نحو كه آنها را توضيح مي دهد
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و از آنها دفاع مي كنداستدالل مي كن و توضيح كالم سياسي نيز كه بخشي»د از علم كالم است به تبيين
و آموزه  و از آنها در قبال ديدگاه ها و ديدگاه هاي ديني در باب مسائل سياسي پرداخته آموزه هاي ايماني

.هاي رقيب دفاع مي نمايد
سي: فلسفه سياسي اسي بجاي گمان درباره فلسفه سياسي داشتن معرفت به ماهيت امور

به.آنها فلسفه سياسي هنگامي پديدار مي شود كه تمام اعمال سياسي ذاتاً به سوي معرفت
ماهيت خير دارند يعني به سوي معرفت به زندگي خوب يا جامعه خوب، زيرا جامعه خوب همان 

. سعادت كامل سياسي است

 قلمرو پژوهش.4
: قلمرو مكاني) الف

و غرب تمدن اسالميفيلسوفان . اسالمي شرق
و ابن رشد در غرب تمدن اسالمي و ابن سينا در شرق تمدن اسالمي .فارابي

:قلمرو زماني)ب
 از زمان فارابي تا ابن رشد

:قلمرو موضوعي)ج
و غرب اسالم و شريعت در جهان شرق  فلسفه سياسي

:هاي پژوهشسؤال.5
:سئوال هاي اصلي:الف

و ابن رشد(ميدر فلسفه سياسي فيلسوفان اسال شريعت نقش-1 ؟چيست)فارابي،ابن سينا
و ابن(در فلسفه سياسي فيلسوفان اسالميو حكمت عملي شريعت چه رابطه اي بين-2 فارابي،ابن سينا

؟وجود دارد)رشد
:فرعي سئوال:ب
؟چيستجايگاه فقيهان بعنوان تبيين گران شريعت در فلسفه سياسي فيلسوفان اسالمي-1
 چرا در فلسفه سياسي فيلسوفان اسالمي قانون طبيعي مطرح نشده است؟-2
را-3 و هر فلسفه سياسي آيا مي توان فلسفه سياسي در جهان اسالم را بصورت پارادايمي مطرح كرد؟

 بصورت پارادايمي ديد؟
 تفاوت فلسفه سياسي اسالمي با فلسفه يوناني چيست؟-4

:پژوهش فرضيه.6
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ا ازفرضيه :صلي اين تحقيق عبارت است
و مباحث سياسي با توجه به استفاده از منابع فك ري فلسفه سياسي فيلسوفان اسالمي در تبيين به مسائل

ااوالً؛ يونان  و آموزه هاي شريعت شريعت را ضامن حفظ نظام، ثانياً است سالمي غافل نشدههيچ گاه از نص
و قوانين شرع را محور فيلسوفان اسالمي نه تنها ثالثاً.مناسبات انسان ها مطرح كرده اند كلي جهان دانسته

و فقيهان در فلسفه سياسي خود در تفكر خود به شريعت توجه داشته بلكه  بعنوان تبيين گران به فقه
اند، رابعاً رابطه شريعت با علم مدني در فلسفه سياسي هر فيلسوف مسلمان منجر به طرح پرداختهشريعت 
.هاي متفاوت در جهان اسالم شده است پارادايم

:فرضيه رقيب-7
سعي كرده اند در فلسفه سياسي همان پرسش هاي به شريعت توجه نكرده اند بلكه،فيلسوفان اسالمي

و در امتداد آنان باشند .فيلسوفان يوناني را بسط دهند

):بررسي اجمالي كارهاي مشابه پيشين(پيشينه پژوهش.8
، مستشرق معروف، به مطالعه فلسفه سياسي در قرن بيستم ، لئو اشتراوس،فيلسوف سياسي و،اروين روزنتال

و پژوهش ها نسبتي با آنها دارند، الزم در جهان اسالم پرداخته اند، با توجه به اينكه امروزه، تقريباً، تحقيقات
و پژوهش پرداخت  و نقدهايي از آن، به مطالعه و نمي توان آنها را ناديده است نسبت به اين دو جريان،

و تحقيق پرداخته اند و ساير محققان در نسبت به آنها به پژوهش لئو اشتراوس. گرفت زيرا كه شاگردان آنها
و مهم در خصوص فلسفه سياسي  كه فيلسوف سياسي قرن بيستم است تا مستشرق، اما مطالعات جدي

و حتي، مي توان گفت از طريق  و فلسفه اسالم انجام داده است و درستي از افالطون فارابي به فهم عميق
، مستشرق معروف، كه مطالعات مهمي در خصوص انديشه. سياسي او دست يافته است اروين روزنتال

و فلسفه سياسي در جهان اسالم، به معناي اخص، پژوهش هايي را انجام داده است؛  سياسي به معناي اعم
و نقد.ونِ ابن رشد را به جهان معرفي كرده استروزنتال حتي كتاب شرح جمهوري افالط در ادامه به معرفي

.آثار نوشته شده در خصوص فلسفه سياسي اسالمي پرداخته مي شود

و فلسفه سياسي اسالمي-1  لئو اشتراوس
اشتراوس در مطالعه فلسفه سياسي، از دو زاويه به مطالعه فلسفه سياسي اسالمي پرداخته است؛ اولين زاويه

. تگاه تاريخي است، گويي جامعه افالطون با جامعه اسالمي از نظر پردازش به فلسفه سياسي تشابه دارندخاس
و تحقيق نداشتند و هم فيلسوفان اسالمي در پردازش به فلسفه آزادي تعليم بنظر اشتراوس،. هم افالطون

ف و و افكار آن متوليان شريعت معتقد بودند با وجود شريعت ديگر نيازي به فلسفه نيست لسفه براي جامعه
مضر است، در دومين زاويه از مطالعات اشتراوس،كه نگاه ابن رشدياست، رجوع به خود شرع است،زيرا شرع 

و شريعت«اشتراوس در كتاب. دستور پرداختن به فلسفه را مي دهد م چاپ شده 1935كه در سال» فلسفه
:است به دو موضوع مهم اشاره مي كند
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 شرعي فلسفهمبناي: الف
اشتراوس براساس كتاب فصل المقال ابن رشد، معتقد است كه فلسفه پايين تر از شريعت واقعي قرار دارد
و تغاير آن دو نيست بلكه  زيرا كه به وسيله شريعت، امر به مطالعه فلسفه شده است اما اين به معناي تضاد

و شريعت ،هر دو، حق هستند؛ با اين وجود اگر تضادي  و دين ايجاد شود، ابن رشد به تفسير فلسفه بين عقل
و اينان كه راسخان در علم  و فقط هم عده اي خاصي توانايي تاويل را دارند و تاويل شرع قائل مي شود

و عوام بگويند . هستند، نمي توانند تاويل خود را آشكارا به همگان
و و مطلقاً حال كه فلسفه پايين تر از شريعت است آيا فلسفه نامحدود است محدود به هيچ حدودي نيست

. آزاد است؟ اشتراوس در اين كتاب، مي گويد ابن رشد هيچ اشاره اي به حدود آزادي فلسفه نكرده است
و فلسفه ابن ميمون، در اين زمينه، نگاه انتقادي بر ابن رشد دارد اشتراوس. اشتراوس با توجه به مطالعات

يا مي گويد آزادي فلسفه در يك مورد كه و و آن انكار اصول شرع مورد توجه ابن رشد نيست محدود است
پس اشتراوس ديدگاه ابن. اينكه فلسفه منجر به بدعت در آموزه هاي شرع شده باشد، محدود مي شود

1.ميمون را بر ديدگاه ابن رشد مبني بر نابسنده بودن عقل بشري نسبت به وحي را ترجيح مي دهد

 مبناي فلسفي شرع:ب
و قوه متخيله كامل استپ چنين انساني مي تواند با بهره مندي از دانش. يامبر انساني برخوردار از عقل كامل

ماوراي طبيعي به طور كامل حكومت كند، فقط چنين انساني كه در ارتباط مستقيم با جهان ماوراي طبيعي 
و ديگر امور ماوراي طبيعي را بشناسد و فرشتگان انش ماوراي طبيعي، برتر از همهد.است ،مي تواند خدا

و  و پيامبر براي فيلسوفان معلم است، از آن جهت كه از عقل كامل برخوردار است دانش هاي بشري است
2.معلم است براي توده مردم، از آن جهت كه از قوه متخيله كامل برخوردار است

و ابن رشد پيامبر را برتر از فيلسوف آيا فارابي،ابن:با توجه به آنچه از اشتراوس نقل شد؛سوال اين است سينا
مي دانند؟و يا اينكه در بين فيلسوفان مورد نظر تفاوت ديدگاه وجود دارد؟بنظر مي رسد بنابر خوانش 

و انديشه هاي اشتراوس،دو برداشت حاصل مي شود به-1:محسن رضواني از آراء و ابن سينا قائل فارابي
و يا برتري ابن رشد برخالف ابن ميمون فلسفه را برتر-2.شريعت بر فلسفه هستند برتري پيامبر بر فيلسوف

و محدود به هيچ حدودي نيست،هرچند فلسفه داراي مبناي شرعي  از دين مي داند زيرا كه فلسفه مقيد
.است

و يا اينكه بايد به گونه و انديشه هاي اشتراوس درست است سوال ديگر اين است كه آيا اين خوانش از آراء
 اي ديگر انديشه هاي اشتراوس را تحليل كرد؟

و در هر و شهودي را طي كرده است ي سياسي خود يك فرايند كشف به نظر مي رسد اشتراوس در فلسفه
.مرحله از مطالعاتش به نكات جديدي دست يافته است

و شهر از تزاحم و نجات توده مردم و فيلسوف ي او نجات فلسفه و تماميت انديشه ها كليت و انديشه آراء
و اگر كتاب.مي باشد و هنر نگارش«افق ديد اشتراوس از خوانش افالطون نجات فلسفه است و آزار » تعقيب

و پژوهشي امام خميني،: رضواني،محسن.1 و فلسفه سياسي اسالمي، انتشارات آموزشي  140- 137، 1385اشتراوس
 158همان،.2
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به 1952كه در سال م نوشته شده است را معيار قرار دهيم،اين نتيجه حاصل مي شود كه ورود فلسفه
آ و عاميانه شدن و اذيت .ن استجامعه اسالمي حفاظت فلسفه از آزار

يا 1945كه در سال» فلسفه افالطون«اشتراوس در كتاب و كافي سعادت ، شرط الزم م نوشته شده است
با.كمال نهايي انسان را فلسفه مي داند اما فارابي در رساله تلخيص نسبت به فلسفه ساكت است اشتراوس

در»ن را چگونه تفسير كردفارابي قوانين افالطو«و چاپ خوانش خود با عنوان» تلخيص«خوانش كتاب  كه
به.م نوشته شده نسبت به فلسفه ساكت است 1957سال  اشتراوس مي گويد فارابي قوانين را با نگاه

و بطور كلي اديان وحياني پديد آورده بودند،بازنويسي كرد كتاب قوانين حاوي آموزه.شرايطي كه ظهور اسالم
.ه زمان ها معتبر استاي است كه ادعا مي كند درست است يعني در هم

با توجه به آنچه ذكر شد، سوال اين است كه اين تناقض را چگونه بايد حل كرد؟به نظر مي رسد اشتراوس
و واكاوي قرار داد مالحظه مي  و اگر كليت آثار او را مورد مداقه و مذهب است قائل به برتري فلسفه بر دين

و افق ديدش پن و اگر هم به مطالعه قوانين افالطون شود كه اشتراوس همچنان نگاهش هان كاري است
و آشكارگي مي گويد  و ديد كلي را دارد زيرا كه در قوانين افالطون به روشني فارابي مي پردازد همان افق

و راز پوشي افالطون بايد فهميده شود« و شرط اصل پنهان كاري 1».راه حل فارابي در پرتو سازش بي قيد

و ضروري اشتراوس در شرح تلخ يص فارابي مي گويد فلسفه افالطون آموزش مي دهد كه فلسفه شرط كافي
و سعادت در اطاعت از قوانين  و سعادت است اما بر اساس تلخيص به نظر مي رسد كه خوشنودي خوشنودي

ي«2.الهي يا خدايان است و در خوانشي سطحي،تلخيص خودش را به عنوان نوشته در اولين خوانش
و  و اينكه فاقد فهم خشك،مالل و سطحي است بي روح نشان مي دهد كه سرشار از مالحظات خسته كننده

به. افالطون در آن مي باشد درباره انديشه هاي افالطون چيز بسياري نمي گويد،او بسياري از ديدگاه ها را
، دغدغه در نتيجه3».افالطون نسبت مي دهد كه براي هركسي در خصوص متن قوانين فاقد اعتبار است

و گفتگو اصلي فارابي،نه خواسته هاي افالطون است كه خود افالطون عرضه نكرده است يعني هدفش بحث
و معين است .با موضوع خاص

اشتراوس در دومين نگاه به تلخيص مي گويد، آن را كمتر يكنواخت نسبت به نگاه اول مي بينيم، در بسياري
و ديگر سيما هاي قوانين را مي پذيرد از جاها فارابي با مباحثه هاي افالطون اما اشتراوس. هماهنگ است

و قوانين افالطون  اين را نيز مي گويد كه فارابي كسي نبود كه از اختالف هاي بنيادين ميان قوانين اسالم
و سياست فلسفي افالطون آشنايي داشت. اگاهي نداشته باشد 4.فارابي به تفاوت بنيادي ميان اسالم

و نيز بخش در فصل او و شرق شناسي«ل در. به اشتراوس باز خواهيم گشت»فلسفه سياسي اشتراوس
و شاگرداني را تربيت كرده است كه در ادامه به دو شاگرد  فلسفه سياسي اسالمي آغاز گر حركتي بوده است

و فوزي نجار اشاره مي شود .او، محسن مهدي

1 . Leo Strauss: How Farabi Read Plato s laws;Extrait des mélanges Louis Massignon,Institut Francais de damas 
1955,p.323 
2 .Ibid.326 
3.Ibid.326  
4 .Ibid.330 
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و فلسفه سياسي اسالمي:الف  محسن مهدي
ي فارابي را نخستين فيلسوفي مي داند كه تالش كرده تا فلسفه سياسي كالسيك را با آموزه محسن مهد

» تاريخ فلسفه سياسي«كه در كتاب» فارابي«محسن مهدي در مقاله اي به نام. هاي اسالمي هماهنگ نمايد
و جوزف كراپسي نوشته شده است؛ مي گويد فارابي با هماهنگ ساخ و كه تحت نظر لئو اشتراوس تن فلسفه

اسالم چشم انداز جديدي ارائه مي كند؛ به بيان ديگر، به رابطه بهترين مدينه، به ويزه آنگونه كه افالطون مي 
و قانون الهي اسالم پرداخت 1.فهميد

و قران بسياري از اين رساله ها مقدمه هايي محسن مهدي بر اين باور است كه مطابق الگوي قوانين افالطون
ر و اعمال شهروندان مي براي ارائه و تجويز تقليد وش اعالم قوانين ثاني براي تنظيم رفتار قانونگذار

و براي شهروندان قابل.باشد و سعادت عقالني را در جهان ارائه مي كنند قوانين فضيلت را ترويج مي دهند
و در واقع، تمام2فهم مي باشد مبلغان اديان پس بنظر محسن مهدي مقصود فارابي آن است تا هم دينان

و مقصود عملي فلسفه سياسي كالسيك را  وحياني را قادر سازد تا عرصه وسيع هماهنگي ميان قانون الهي
.مشاهده كنند

و شناساندن آثار فارابي اقدام مي كند، اما بر محسن مهدي كه بر پايه يافته هاي اشتراوس به ادامه تحقيقات
از خالف اشتراوس كه با توجه به بحران فلسفي غرب به بازيافت سنت فلسفي در يونان كه البته لئو اشتراوس

طريق فارابي افالطون را به معناي واقعي شناخته است، اما برخالف اشتراوس كه فلسفه را مي خواهد نجات 
و  و بر اين باور است كه فلسفه بر دين برتري دارد، محسن مهدي در انديشه فارابي بر هماهنگي فلسفه دهد

او حتي قائل است كه فارابي نخستين فيلسوفي است كه با تاسيس نظم سياسي ديني مبتني.ئل استدين قا
و قانون الهي، سنت فلسفه يوناني را به چالش كشيد 3.بر پيامبري،وحي

و تاسيس فلسفه سياسي اسالمي«محسن مهدي در كتاب مهم خود به نام م 2001كه در سال» فارابي
و حاصل مجموع نظريات اش است، او بر اين چاپ شده است، در واقع و پژوهش ، حاصل يك عمر مطالعه

برخالف اشتراوس، رابطه ميان چهار اثر برجسته. نظر است كه فارابي موسس فلسفه سياسي اسالمي است
و الملة«فارابي را نشان مي دهد؛ دو كتاب  مبناي نظري فلسفه دين فارابي را تبيين مي كند» احصاء العلوم

و مدينه فاضله«دو كتابو محسن مهدي خوانشي4.كاربست عملي آن را بيان مي كند» سياست مدنية
و  و صحيح از فلسفه سياسي فارابي ارائه مي دهد، هر چند، بر اساس روش اشتراوس به تحقيق درست

و دين است ا.پژوهش پرداخته، اما او در انديشه فارابي قائل به هماهنگي فلسفه گر او مي گويد بنظر مي رسد
و دين نيست بلكه  فارابي موسس فلسفه سياسي در جهان اسالم است صرفاً اشاره اش به هماهنگي فلسفه

. فارابي افقي را ترسيم مي كنند كه تمام كنش هاي مسلمانان در آن معنا پيدا مي كند

1 . Mahdi,Muhsin:"Alafabi",in:" History of Political Philosophy"; Strauss,Leo and Cropsey,Joseph ,The 
University of Chicago press,1988,p.206
2 .Ibid.208 
3 .Mahdi,Muhsen:Alfarabi and The Foundation of Islamic Political Philosophy,University of Chicago 
Press,2001,p.1 

و تابستان:محسن رضواني:به نقل از و بسط فلسفه سياسي اسالمي در غرب،فصلنامه معرفت سياسي،سال سوم،شماره اول، بهار 98، 1390محسن مهدي
98همان،.4


