
  109ـ  91صفحه ، 1390بهار و تابستان ، اولشماره ، سومسال ،    
Ma'rifat-i Syasi, Vol.3. No.1, Spring & Summer 2011 

  
  
  
  

  سیاسی اسالمی در غرب ۀمحسن مهدي و بسط فلسف
  محسن رضوانی

  يدهكچ
سياسـي   ةميت وي در بسط فلسفو اه محسن مهديسياسي  ةمقاله حاضر به بررسي انديش

و » عقل«سياسي اسالمي، مبتني بر پيوند  ةاز فلسف مهديپردازد. تفسير اسالمي در غرب مي
فلسفة  است. همچنين، تالش وي در بازشناسي» سياست«و نقش متعالي اين دو با » وحي«

 محسن مهـدي سياسي غرب گرديد.  ةموجب تفسير جديدي از سنت فلسف ،فارابي سياسي
نسلي  هكاسالمي و بسط محتواي آن اهتمام ورزيد، بل فلسفة سياسيه تنها به احياي متون ن

ل كتب مهدي را در محافل علمي غرب شكه امروزه مك ردكتربيت  را ناو محققاستادان  از
 ةاسالمي و حتي فلسف فلسفة سياسي، فلسفة سياسيدادند و به بسط رهيافت وي در تفسير 

  د.پردازنسياسي غربي مي
، فلسـفة سياسـي   يوناني فلسفة سياسياسالمي،  فلسفة سياسي، ها: فلسفة سياسيكليدواژه

  فارابي، محسن مهدي.
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  مقدمه
فلسـفۀ  ترین و مؤثرترین شخصیت در بسط عمیـق  ، مهم)2007-1926( 1مهديسید محسن
از پدري عراقی  ربالي عراقکدر  1926ژوئن  21در  مهدياسالمی در غرب است.  سیاسی

 رد.کـ پدرش طبیب بود و بر اساس اصول جالینوس طبابـت مـی   متولد شد. ادري ایرانیو م
بـه   را رد و دو سـال آخـر متوسـطه   کـ ربال دنبال کخود را در  ۀتحصیالت ابتدایی و متوسط

ه بورس دولتی عراق جهت تحصیل مدیریت تجـاري در دانشـگاه   کبا این مهدي بغداد رفت.
ه درخواسـت  کـ فلسـفه بـود    و شـیفته  مندهما چنان عالقا؛ ردکایی بیروت را دریافت کآمری

سال تدریس اقتصاد در دانشگاه بغداد در حـالی  کاز ی پس ويداد.  رشته را تحصیل در دو
تحصیل اقتصاد در دانشگاه  جهت سال سن داشت موفق شد بورس دیگري بیست و دوه ک

، تحت تـأثیر  1948ر سال اگو دکشی دانشگاه به رفتناز  ی پسکاند. ندکدریافت را  اگوکشی
 قـرار گرفـت.   اشـتراوس لئوو  4نابیا ابتو باالتر از همه  3،ایوس سیمون 2،آرنولد برگستراسر

وي و  داد فلسـفۀ اسـالمی  تاریخ  شناسیبه ویژه باز، اقتصاد جاي خود را به فلسفه بنابراین،
شـیکاگو   هدانشـگا  خود را در تخصصی اترک. تحصیالت دپیوستاجتماعی  ۀاندیش ۀمیتک به

ی بعـد  که انـد کبه پایان رساند  اشتراوسنظر اي زیررساله ۀارائ نگارش و بام 1954در سال 
همچنین  5منتشر شد. اي در مبناي فلسفی علم فرهنگخلدون: مطالعهتاریخ ابن ۀفلسفبا عنوان 

  تري را در دانشگاه پاریس و دانشگاه فرایبورگ گذراند.کفوق د
ي به عنوان اسـتاد مـدعو در دانشـگاه فرایبـورگ، بـه بغـداد       ابعد از دوره محسن مهدي

بـر عهـده   ده هنر و علوم دانشـگاه بغـداد   کالج حقوق و دانشکهایی را در سمتبرگشت و 
فلسـفۀ  یهـودي، مسـیحی و اسـالمی،     ۀیونـان باسـتان، فلسـف    ۀوي متخصص فلسف .گرفت
حـاظ تـاریخی و   لبـه  تر متخصص برجسته زبـان عربـی   غرب مدرن و از همه مهم سیاسی

هـاي شـرقی دانشـگاه    ها و تمدن، مقام استادیاري گروه زبانم1957در سال جغرافیایی بود. 
و  فـارابی آثـار   شناسـی ه در آنجا بود، بـه باز کدر مدت دوازده سالی  و پذیرفت را اگوکشی

پـس از دعـوت    محسن مهـدي . پرداختها و مطالعات عمیق آنها ها، ترجمهانتشار ویرایش
ز مطالعـات خاورمیانـه و   کـ مریت مـدیر  1969سـال   علمـی، در  سسـات ؤي از مزیاد تعداد

اخیر  ۀ. وي در دو دهپذیرفترا دانشگاه هاروارد  6کنزدی گروه زبان و تمدن خاورریاست 
ـ هدانشگادیگر دانشگاه هاروارد و و پژوهشگران به دانشجویان  خـدمات زیـادي    یهاي غرب
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وي . ه شـد تسـ دانشـگاه هـاروارد بازنش   ياسـتاد  سـال  27 پـس از م 1996و در سـال  نمود 
 و در پرینسـتون بـود   کنزدیـ  هاي طوالنی عضو شوراي مشورتی گروه مطالعات خاورسال

میانه در ایاالت متحده و خاور کنزدی مطالعات خاور عالیدهی مراتب لکنقش مهمی در ش
 ا، درکـ آمری متعـدد هـاي  دانشـگاه  عالوه بر تـدریس در  به عنوان استاد مهمان رد. ويکایفا 

ــرا هــايدانشــگاه ــورگ، م ــاریس، فرایب ــاهره، پاکپ ــدریس  کش، ق ــز ت ــوردو نی  وســتان و ب
بیماري طـوالنی   تحمل پس ازم 2007جوالي  9در  مهدي هاي علمی داشته است.سخنرانی
  7از دنیا رفت. سالگی 81در سن 

می پرداختـه  اسال فلسفۀ سیاسی ۀآثار متعددي در زمین به نگارش و انتشار مهديمحسن 
 فـارابی شف، ویـرایش، ترجمـه و تفسـیر بسـیاري از آثـار      که به طور ویژه به خاطر کاست 

، آثار فراوان و بسـیار  مهديهمانند  اسالمی و غربی، از محققان کیهیچ شناخته شده است.
 دقیقـی ویرایش  ،بر اساس معیارهاي روش تحقیق فلسفی وي .ردندکشف نکرا  فارابیمهم 

دنیـا مسـافرت   اقصی نقـاط  پدید آورد. مهدي بارها به  او سیاسی آثار، به ویژه ابیفار آثاراز 
از نظـرات  واقعـی   ۀافانکویرایش موشـ  فارابی ةشدهاي فراموشنوشتهدستبا کشف رد تا ک

ن کـ شـده را مم شـف سـنت فرامـوش   کشـده،  شف متـون فرامـوش  ک وي با .وي ارائه دهد
اهمیـت داشـته    ان اسالمی، بیش از محققان غربـی، محققبراي تواند آینده میه در کساخت، 

ابو نصر الفارابی، فلسفه ارسـطوطالیس، فلسـفۀ افالطـون و     8خلدون،فلسفه تاریخ ابن .باشد
ابونصر الفارابی، کتاب المله و نصوص اخري، کتـاب   9ارسطوي فارابی، فلسفۀ سیاسی میانه،

شناسـی  شرق 11سی فلسفۀ اسالمی،بعد سیا 10الحروف، دیدگاه فارابی در باب فلسفه و دین،
 تـرین مهـم  از جملـه  13و فارابی و تأسیس فلسفۀ سیاسی اسالمی 12و مطالعه فلسفۀ اسالمی

ترین کتابی است که به افتخـار  کتاب وجوه سیاسی فلسفۀ اسالمی، مهم 14مهدي هستند.آثار 
  15منتشر شده است. محسن مهدي

در بـاب   محسـن مهـدي  علمـی  عمر تالش  کجانبه یروشن است، بررسی دقیق و همه
 کدر یـ تنها اسالمی، نگارش آثار محققانه متعدد و تربیت شاگردان برجسته،  فلسفۀ سیاسی

نیازمنـد   محسـن مهـدي   فلسفۀ سیاسی ةتردید بحث جامع درباربیپذیر نیست، امکانمقاله 
ده و گزیـ گیـرد،  ر اینجا مورد بررسی قرار مـی رو، آنچه دتابی مستقل است. از اینکنگارش 
اسـالمی و بسـط آن    فلسفۀ سیاسیدرباره فیلسوفان و  محسن مهديهاي از اندیشه اجمالی
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ه متأسفانه در محافل علمی جهـان اسـالم و بـه    کهایی اندیشه؛ در محافل علمی غرب است
  شور ما چندان شناخته شده نیست.کویژه 

  خلدونفلسفه تاريخ ابن
هـاي  ی از سـتون کـ ی هکنخستین اثري است  ،خلدونابن ةدربار مهدي محسنتري کد ۀرسال

 اندیشهدر  خلدونابن 16.دهدمیسیاسی اسالمی را در اختیار همگان قرار  تاریخی و اندیشه
 هماننــدشــمندان سیاســی عــرب معاصــر، دیان ،زیــرا .دارداي عـرب معاصــر اهمیــت ویــژه 

گ عـرب، دریـافتی   ، براي تمدن یا فرهنخلدونابن ۀشناسان، در اندیششناسان و مردمجامعه
 ۀرد تـا مفهـوم اصـلی اندیشـ    کـ اي سـعی  سـابقه طور بیه ب مهديبینند. خاص و عجیب می

معاصـر   ۀاندیشي با و ۀمیان اندیشپنهان  يهاتفاوتها و و شباهت ندکشف کرا  خلدونابن
داشت،  خلدونابن ۀه نگاهی بدبینانه به اندیشک ربنکهانري برخالف  مهدي 17.ندکتبیین را 

ل و توجه وي . البته تأمنمایدارائه  خلدونابن ۀبینانه و مثبتی از اندیشند نگاه واقعکمیسعی 
اسالمی  فلسفۀ سیاسیه به عمق کماند و هنگامی در حد همین رساله باقی می خلدونابنبه 

  نیست. خلدونابناصلی ایشان  ۀبرد، دیگر دغدغپی می فارابی فلسفۀ سیاسیو به ویژه 

  فارابي يفلسفة سياس
بسـیار   محسـن مهـدي  هـاي  در نوشـته  فـارابی  فلسفۀ سیاسیتردید، اهمیت و اهتمام به بی

جهـانی اسـت و صـرفاً منحصـر در دنیـاي       فارابیاهمیت  مهديزیرا به نظر ؛ برجسته است
را  فـارابی ، سـینا ابن است؛ ارسطوفلسفی پس از  ةترین نویسندبزرگ فارابیاسالمی نیست. 

هـاي  نوشـته  میمـون ابـن نـد؛  کمیمعرفی ترین شخصیت در میان اسالفش به عنوان برجسته
فارابی مطالعات خود را به عنوان محقق معتقد به آثار رشد ابنداند؛ را بسیار عالی می فارابی

از ن کراجـر بـی  منطق را مورد اسـتفاده قـرار داد؛    ةدربارفارابی آثار بیر کآلبرت رد؛ کشروع 
رشدگرایان التینی و ابنیناس ئوکتوماس آند؛ کر میکن و الهیات ذبه عنوان مرجع دیفارابی 

 19و دال میرانـدوال کـ پیردنـد؛ محقـق رنسانسـی    کبسیار اسـتفاده   18در باب عقلفارابی اثر  از
در بـاب دانـش    فارابیو در دنیاي اسالمی آثار  ردکرا تحسین فارابی رانه کمهم و متف کسب

فـارابی  با این حـال،   20گرفت.مورد مطالعه قرار میمدرن  ةسیاسی، منطق و موسیقی تا دور
، جمهـوري هاي یونانی نیز بود. هاي اسالمی، تحت تأثیر آموزهعالوه بر تأثیرپذیري از آموزه
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آثـار  سیاسـت  به اسـتثناي   ارسطوو تقریباً تمام آثار  افالطونقوانین و تیمائوس ، سیاسی مرد
 فـارابی در مطالعـه   ارسـطو سیاست . البته هرچند فراهم بود فارابیه براي کسنت یونانی هستند 

طریق شـرحی بـر منـابع     افالطون ازجمهوري بر مطالب مهم  ارسطوغایب بود، اما نقدهاي 
در خصوص تأثیرپذیري  مهديه کاما پرسش مهمی  21شناخته شده بود. فارابیبراي  ارسطو
و آثـار وي   افالطـون  بـه  فـارابی ه اساسـاً چـرا   کـ ند آن است کمطرح می افالطوناز  فارابی

  براي پاسخ به این پرسش مناسب است بندهاي بعدي مقاله مطالعه شوند. 22رد؟کمراجعه 
کـه  اسـت  تاریخ فلسفۀ سیاسی تـاب  کدر » فارابی«، فصل محسن مهديی از آثار مهم کی
فلسـفۀ  ی از منابع اصلی تاریخ کینوشته شده است.  راپسیکجوزف و  لئو اشتراوسنظر زیر

هـاي  بار اندیشـه ه نخستینکور آن است کتاب مذکویژگی  23رود.به شمار میغرب سیاسی 
نار دیگر اندیشـمندان سیاسـی غـرب مطـرح     کرا در  میمونابنو  فارابیفیلسوفانی همچون 

بـه ایـن دو    اشـتراوس شـدت عالقـه   مسـئله   ه در آثار مشابه آن سابقه ندارد. ایـن کند کمی
 فلسـفۀ سیاسـی  در خصـوص   ،ورکر فصـل مـذ  د، محسن مهديدهد. فیلسوف را نشان می

مطالـب بسـیار مهمـی نوشـته     و فلسفۀ سیاسی اسالمی به طـور عـام،   به طور خاص  فارابی
 را با کالسیکفلسفۀ سیاسی  ردکتالش ه ک استفیلسوفی  نخستین فارابیاست. به نظر وي 

 فـارابی امـا   نمایـد.  هماهنـگ  ن اسـت کـ ه ممکمرتبط، و تا آنجا  ،مواجه یاسالمهاي آموزه
کـامالً  در فضـاي فرهنگـی    کالسـی ک فلسـفۀ سیاسـی  ل معرفی ک، با مشسیسرونبرخالف 

، از محـیط  آگوسـتین ند. همچنـین بـرخالف   کبایست آن را حل ه میمتفاوت مواجه بود، ک
بتواند بدون چالش مورد استفاده قرار گیرد،  کالسیک فلسفۀ سیاسیآزادي برخوردار نبود تا 

  24ند.کو دین مواجه و آن را حل  فلسفۀ سیاسیهاي متعارض بایست با ادعاه میکبل
سـازي سـنت   همانـا بازیـابی و مفهـوم    فلسـفۀ سیاسـی  در تاریخ  فارابیاهمیت جایگاه 

تـرین آثـار   ه ادیان وحیانی فـراهم سـاختند. مهـم   کدر درون بافت جدیدي است ک، السیک
دت از طریق زندگی سیاسـی  هاي سیاسی و دستیابی به سعاه به نظامک، آثاري هستند فارابی

هماهنگی میان فلسـفه و اسـالم را از منظـر جدیـدي     مسئله  فارابیپردازند. آثار سیاسی می
فهمید، و قانون  افالطونه کگونه رابطه میان بهترین نظام، به ویژه آنمسئله  ند و بهکارائه می

تلفیق علـم الهـی و   جو براي بهترین نظام ما را به ضرورت وجست 25پردازد.الهی اسالم می
ردن را بـا  کـ ومت کم باید مهارت حکحاکه در نهایت ضروري است که برد، سیاسی راه می
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ه بـراي  کـ م فیلسـوف، بشـري اسـت    کم نبی یا حاکمهارت نبوت یا فلسفه تلفیق نماید. حا
م کم نبـی و حـا  کدهد و از این جهت وظایف حاحل ارائه میپرسش تحقق بهترین نظام راه

مت یا فلسفه شرط ضروري براي بنیان و بقاي مدینۀ کح 26رسد.سان به نظر میکفیلسوف ی
 27فاضله است. اما نبوت بـراي بنیـان مدینـۀ فاضـله، و نـه بـراي بقـاي آن، ضـرورت دارد.        

یونـان   ۀدر فلسـف  افالطـون و  سقراطنظیر جایگاه  فلسفۀ اسالمیدر  فارابیبنابراین، جایگاه 
ترین نگرانی آنان، رابطه میان فلسفه و مدینـه بـوده   فت اصلیتوان گه میکاي است، به گونه

هـاي سیاسـی و   فلسفی به مطالعه و فهم پدیـده  یه رهیافتکمؤسس سنتی بود  فارابیاست. 
گـردد. آثـار مهـم    برمـی  ارسـطو و  افالطـون به وي و از طریق وي به دارد. این سنت دینی 

ـ و ضله الفا ۀالمل، المدینۀ الفاضلهمانند  فارابیسیاسی  میـان  تالقـی  ، میـدان  المدنیـه  ۀالسیاس
هـا یـا   ه نـه تفـاوت  کـ باشـد. میـدانی   هاي سیاسـی یونـانی مـی   هاي اسالمی و آموزهآموزه

خود را در معـرض دیـد همگـان    هاي میان این دو آموزه، که شباهتن، بلکهاي ممتعارض
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هـاي  اسـالمی و آمـوزه   هـاي گیري میان آمـوزه هاي چشمشباهت محسن مهديبه نظر 
ننـد و  کگذاري شروع میخدا به عنوان علت غایی قانون کوجود دارد. هر دو با ی افالطونی

مخلوقات الهی و جهان طبیعت را به عنوان اساسی براي ایجاد نظام  ةباورهاي درست دربار
ن را یهـا کگیرند. در هر دو، این باورها باید تصویري مناسـب از  سیاسی مطلوب در نظر می

امور الهی و واالتـرین اصـول جهـان را     ةاس دهد، براي تمام شهروندان، حقیقت دربارکانع
یافتنی سازد، منجر به عمل فاضله شود و بخشی از اسباب ضروري براي دسـتیابی بـه   دست

گـذار و پـس از او وظـایف    گذار و قـانون ل دهد. هر دو وظایف بنیانکسعادت نهایی را ش
امالً محـوري بـراي   کـ ه اهمیـت  کـ دهند ري جامعه مورد توجه قرار میجانشینان را در رهب

مخـالف ایـن   پرداخته، و هر دو به ارائه و حفظ قوانین الهی  دارد.ساماندهی و حفظ جامعه 
ه ذهن یا روح از جسم گرفته شده یا خود ذهن یا روح جسـمانی هسـتند،   کدیدگاه هستند 

سـازد. هـر دو مخـالف بـا زهـد      زلزل میه فضیلت بشري و زندگی جمعی را متکدیدگاهی 
ه دعوت به پـذیرش  کان فهم معناي عقالنی باورهایی که انسان را از ام؛ چراکبزدالنه هستند

ند. هـر دو  کشود، مأیوس میه دعوت به انجام آن میکعمالی اشود یا معناي عقالنی آن می
سـازند. در  عطـوف مـی  شان مهاي دنیويمشغولیشهروندان را به سوي سعادتی فراتر از دل
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گـذار و قـانون او و   لم را به جایگاه دوم حفظ مقصـود بنیـان  کنهایت، هر دو، هنر فقیه و مت
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دینان و در واقع تمام مبلغان ادیان وحیانی را قادر سازد تـا  آن است تا هم فارابیمقصود 
را مشاهده  کالسیک فلسفۀ سیاسیی و مقصود عملی عرصه وسیع هماهنگی میان قانون اله

تـرین  هاي برجستهتوانند در قانون الهی خود، شاهد تحقق عملی آموزهنند. خوانندگان میک
توانند به مطالعۀ این فالسفه روي آورند، البته نه صرفاً ماي دوران باستان باشند. آنها میکح

ن، یا هدف منفی اطمینان بخشیدن بـه خـود   عمالشاابه خاطر هدف محدود دفاع از عقاید و 
ه بدین خـاطر  که فهم عقالنی در مقابل مرجعیت واالتر وحی و قانون الهی ناتوان است، بلک
بصیرت فائق آیند و به نیات نهفتۀ وحـی و قـانون الهـی    ورانۀ معتقدانِ بیکورکه بر حالت ک

مت دین خـویش  کح ةرمت بشري، درباکترین سنت حدست یابند، تا از طریق فهم مناسب
دهد تا نگـرش جدیـدي نسـبت بـه     ان را میکدر این آثار، به آنان این ام فارابیآگاه شوند. 
شـیدن از ایـن تلقـی    کبه دست آورند. وي آنها را بـه دسـت    ارسطوو  افالطونمطالعۀ آثار 
ن اسـت باورهـا و   کـ ه ممکـ این فالسـفه، مبـدع سـنتی بیگانـه هسـتند      کند، که تشویق می

کـردن و  بایست آن را بـه منظـور رد   ه میکي اجتماعی آنان را متزلزل سازد، سنتی هاارزش
ه این سـنّت بـه همـان    کشود آنان ببینند مورد مطالعه قرار دهند. وي باعث میمقابله با آن، 

ه متعلق به یونانیان است، متعلق به آنان نیز هست و لذا آنهـا بایـد آن را متعلـق بـه     کاندازه 
ذهان و قلوب ای با که بیشترین نزدیکپردازد ه این سنّت به موضوعاتی میچراک؛ خود بدانند

تري از واالتـرین دغدغـۀ سیاسـی و دینـی آنـان      املکآنها دارد. این موضوعات به امید فهم 
دهـد، آنـان را از   یل مـی که اساس دین و شیوه زندگی آنـان را تشـ  کاند، اموري ساخته شده

سازد و موجب ادعاي خاص آنهـا مبنـی بـر برتـري بـر دیگـر       دینشان متمایز میسالف بیا
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 فلسـفۀ سیاسـی  و بـه طـور عـام،     فـارابی  فلسفۀ سیاسـی به طور خاص،  محسن مهدي
بنـدي  جمـع اسالمی  سیاسی فلسفۀفارابی و تأسیس ترین اثرش اسالمی را در آخرین و جامع

 فلسـفۀ سیاسـی   ةدربـار  مهـدي  محسـن ور حاصل چهار دهه تحقیقات کتاب مذک 31ند.کمی
، و شـده اسـت  منتشـر   1999تا  1963تاب از سال که ده فصل از یازده فصل کاست  فارابی
 1995ه در واقع سخنرانی مهدي در سال کبار منتشر شده است فصل براي نخستین کتنها ی
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 ،»یفلسفۀ اسـالم تأسیس « ،»فلسفه و اندیشه سیاسی« ،»فلسفۀ اسالمیبعد سیاسی «باشد. می
تحصـیل  « ،»پیامبري و وحـی « ،»فاضله ۀمدین« ،»و دین فلسفۀ سیاسی« ،»علم، فلسفه و دین«

عنـاوین  » دیـن و نگـاه دورانـی تـاریخ    «و  ،»فلسفه و دیـن « ،»نقطه شروع ارسطو« ،»سعادت
 ،»المکـ فلسـفه، فقـه و   «ه ذیـل سـه بخـش    کدهند یل میکور را تشکتاب مذکاصلی فصول 

تـاب تـا   کاند. محتواي اصلی مطالـب  تنظیم شده» افالطون و ارسطو ۀفلسف« ،»فاضله ۀمدین«
میـل خواهـد شـد. آنچـه     کحدودي در بندهاي گذشته بیان شده است و در بندهاي آتـی ت 

یه بر معـارف اصـلی   کور با تکتاب مذکدر  محسن مهديه کید افزود آنکتوان به عنوان تأمی
اسـالمی را دگرگـون   ـ نت عربـی    سـ  فـارابی ه چگونه کدهد به روشنی نشان می اشتراوس

ه بـا تأسـیس نظـم سیاسـی     کاست  یفیلسوفنخستین  فارابی ،مهديبه نظر همچنین  32رد.ک
 مهدي 33شید.کی را به چالش فلسفۀ یونانسنت ، نی بر پیامبري، وحی و قانون الهیمبت دینیِ
ه کحالی  دهد. دررا نشان می فارابی ۀور به خوبی نسبت میان چهار اثر برجستکتاب مذکدر 

و سیاست مدنیه نند، کرا تبیین می فارابیدین  ۀفلسف مبناي نظريکتاب المله و احصاءالعلوم 
» فلسـفه دیـن  «. البتـه آنچـه را امـروزه    ننـد کاربسـت عملـی آن را بیـان مـی    کمدینه فاضله 

برتـر   مهـدي از این منظر، استدالل  34داند.می» فلسفۀ سیاسی«اي از شاخه فارابیخوانیم، می
زیـرا  ؛ اسـت فـارابی   سیاسـی  فلسفۀسیاست و فضیلت: تاب کدر  میریام گالستوناز استدالل 

سیاست و نقش عملی کتاب المله و احصاءالعلوم به درستی بین نقش نظري  مهدياستدالل 
  35گذارد.تمایز میمدینه فاضله و مدنیه 

 یفلسـفۀ سیاسـ  مؤسـس   فـارابی ه کـ امروزه در غرب بسیار عجیب و غیرعـادي اسـت   
در  فـارابی  ۀرغـم نقـش برجسـت   ه علیاست کتردید دلیل این امر اینجا . بیدانندمیاسالمی 

اسـت. البتـه   نبـوده  اسالمی و یهودي دورة میانه، در دانش غربی چندان مورد توجه  ۀاندیش
محسـن  در دانش اسالمی نیز چندان برجسته نیسـت.   فارابیه توجه به کتأسف است جاي 
وفایی عظیم فلسـفه در تمـدن   که چرا شکدهد سو نشان میکتاب از یکبا انتشار این  مهدي

فلسـفۀ  را در تأسیس  فارابیبدیل بی و از سوي دیگر نقشِسیاسی بوده است  اسالمی عمیقاً
دهـد  نشان مـی ري زمانه کحوادث ف 36دهد.اسالمی به محافل علمی جهان نشان می سیاسی

باید به طور یاسی فراموش شده و مطالعه نشده اندیشمندان اسالمی، به ویژه فیلسوفان سکه 
هـاي فـوري بـراي معضـالت     حـل راه فـارابی ه کتوان گفت البته، نمیجدي بررسی شوند. 
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ه متأسـفانه نقـش و تـأثیر وسـیع     کـ ند کمیدهد، اما به ما یادآوري معاصر در اختیار قرار می
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  مياسال فلسفة سياسيفهم 
اسالمی است. به نظـر   فلسفۀ سیاسی، فهم درست محسن مهديهاي اساسی ی از دغدغهکی

هـاي بیشـتري را بـدانیم.    اسالمی، ضروري اسـت واقعیـت   فلسفۀ سیاسی، براي فهم مهدي
نیم و باالتر از همه رهیافتی درسـت و منطقـی   کبسیاري از متون اصلی را ویرایش و مطالعه 

زیـرا   ؛نونی ما نادرست استکهاي ، رهیافتمواردثر کهیم. در ارا نسبت به موضوع، بسط د
ه توجـه فیلسـوفان   کـ هـایی  هاي اصلی دست برداشـتیم، پرسـش  از توجه به اهمیت پرسش

اي از انکـار  تحلیلـی صـبورانه  بزرگ اسالمی را به خود مشغول داشته است. محققان غربـی  
سبت به عقایـد ایشـان تـالش    فیلسوفان اسالمی ندارند و در جهت کسب معرفت مناسب ن

ه بـه چـه میـزان و بـه چـه شـیوه آنچـه آنـان         کنند کقضاوت توانند نکردند؛ در نتیجه نمی
بـدون توجـه بـه    لـیکن  رد، کـ توان در اصطالحات اسالمی یا غربی ترجمـه  گویند را میمی

آمیـز وجـود دارد، شـروع بـه ترجمـه      ار مخاطرهکه در این کاي الت پیچیدهکبسیاري از مش
ه بـیش از  کـ ین دلیل است همنند. شاید به کطالب آنها در اصطالحات اسالمی یا غربی میم
 ةافی دربـار کـ گـذرد امـا هنـوز فهـم     فیلسوفان اسالمی در غرب میۀ آثار قرن از مطالع کی

گرایی داشتند، یـا  ه آنها از نوافالطونکاي مسائل اساسی مانند ویژگی ادبی آثار آنها، استفاده
  38رابطه میان فلسفه و دین، وجود ندارد. فهم آنها از

اسـالمی   فلسـفۀ سیاسـی  براي رفع این دغدغه صرفاً بـه تفسـیر انتزاعـی     محسن مهدي
اسالمی و به ویژه مؤسـس   فلسفۀ سیاسیشف، ویرایش و ترجمه آثار که به کپردازد، بلنمی
 رالف لرنـر  و محسن مهدينظر که در غرب زیری از آثار مهمی ک. یآوردروي می فارابیآن 

تـاب ارائـه متـونی از    کویژگی بارز این  39است.میانه  سیاسی فلسفۀتاب مرجع کمنتشر شد، 
فلسـفۀ  یهـودي و   فلسـفۀ سیاسـی  اسـالمی،   فلسـفۀ سیاسـی  یعنی فلسفۀ سیاسی میانه؛ سه 

ایفـا   محسن مهديه نقش بارز آن توسط کاسالمی  فلسفۀ سیاسیمسیحی است. در  سیاسی
به زبان انگلیسی ترجمـه  رشد ابنو طفیل ابن، باجهابن، سیناابن، ارابیفشده است، متونی از 

ن ابـار صـورت گرفتـه اسـت. البتـه مترجمـ       ها براي نخسـتین ه برخی از این ترجمهکشده 
به دو زبـان   محسن مهديترجمه متون را به عهده داشتند، اما به دلیل تسلط  ۀمتعددي وظیف



۱۰۰     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  

نظر ایشـان  فلسفۀ سیاسی اسالمی، این امر زیرر وي در تر از آن تبحعربی و انگلیسی و مهم
، احصاءالعلوم، فارابین به ترتیب عبارتند از: اصورت پذیرفته است. فهرست متون و مترجم

، تحصـیل السـعاده  ، فـارابی ؛ فـوزي نجـار  ، ترجمه سیاست مدنیه، فارابی فوزي نجار؛ ۀترجم
فـی اقسـام   ، سـینا ابـن ؛ حسن مهديم ۀ، ترجمقوانین افالطون، فارابی؛ محسن مهدي ۀترجم

مایکـل   ۀتاب دهم، ترجمک، شفاء: مابعدالطبیعهسینا، ؛ ابنمحسن مهدي ۀ، ترجمالعلوم العقلیه
مایکـل   ۀ، ترجمـ فی اثبات النبوات و تفسیر عالئم و استعارات پیـامبر ، سیناابن 40؛اي. مارمورا
، بـن یقظـان   حـی ، طفیـل ابـن  41؛لورنس بـرمن  ۀ، ترجمتدبیر المتوحد، باجهابن؛ اي. مارمورا

ـ   ، رشدابن 42؛جرج ان. آتیه ۀترجم میـان دیـن و    ۀرساله فصل المقال: تعیـین چگـونگی رابط
فلسـفۀ  ور براي بسط و تعمیـق  کمتون ترجمه شده مذ 43؛جورج اف. حورانی، ترجمه فلسفه

  .موداسالمی در غرب بستر بسیار مهمی فراهم ن سیاسی
نوشـته شـده اسـت، حـاوي      رالف لرنـر و  ن مهديمحسه به قلم کور کتاب مذکمقدمه 

لیـدي  کتـه  کاسالمی، یهودي و مسـیحی اسـت. ن   فلسفۀ سیاسی ةمطالب بسیار مهمی دربار
ران سـه دیـن توحیـدي در تـالش     کـ ه متفکـ دورة میانه آن اسـت   فلسفۀ سیاسیبراي فهم 

و بررسـی  هاي سیاسی دین خـود مـورد مقایسـه    سیاسی یونان را با آموزه ةبرآمدند تا آموز
ن کهم ممفلسفۀ سیاسی براي فیلسوفان سه جامعه دینی، ه کته مهم دیگر آنکن 44قرار دهند.

ه اصـوالً  کـ ان عمل خویش نداشـتند و معتقـد بودنـد    کو هم مهم است. آنها تردیدي در ام
فلسـفۀ  در حد فهم بشري است. حتی بیشـتر، آنهـا   تیابی به معرفت ماهیت امور سیاسی، دس

دانستند. عالوه بر این فیلسـوفان سیاسـی   اسی را باالترین علوم عملی مییا علم سی سیاسی
ـ  کرا بـازخوانی   کالسـی کآموزه سیاسـی  کردند، میانه تالش  ۀ خـویش  ننـد و آن را در زمان

 45ها و شروح دنبال شده است.به خوبی در تلخیصمسئله  ه ایندار و مرتبط سازند، کمعنی
دینی نیستند،  فلسفۀ سیاسین تمایزات میان سه دین و سه در مقام بیاتنها  مهديو  لرنرالبته 

را دنبـال  یونـانی   فلسفۀ سیاسیدینی در نسبت با  فلسفۀ سیاسیهر سه  كه وجوه اشتراکبل
امـا  ک منظر درست باشد، از یمسئله  بر جوامع دینی خود تأثیر بگذارند. شاید اینکردند تا 

. استل مواجه کدینی است با مش ۀ سیاسیفلسفه مربوط به فهم دقیق سه کاز منظري دیگر 
العـاده آن از  آید، تأثیرپذیري فوقل مقدمه به دست میکه، آنچه پس از مطالعه کآنبر عالوه 

ه کـ ور بیان شده کدر مقدمه مذ است. فلسفۀ سیاسیدر خصوص ماهیت  اشتراوسرهیافت 
، لرنـر و  مهـدي دام اسـت.  کـ دورة میانـه   فلسفۀ سیاسـی چیست و مشخصه  فلسفۀ سیاسی
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میانه  فلسفۀ سیاسین است مانع فهم که ممکهاي مدرنی اشتباهات و سوءبرداشتنسبت به 
توانند با بیشـترین  نند متون برگزیده چگونه میکدهند و بیان میهشدار میبه خواننده شود، 

، محسن مهـدي  ۀی دیگر از شاگردان برجستک، یچارلز باترورثفایده خوانده شوند. به نظر 
هـا و مطالـب   اي ضروري است. زیرا، تقریبـاً بسـیاري از ویژگـی   مهه و فهم چنین مقدمطالع

فلسـفۀ  هـاي  میانه براي خواننده مدرن نامفهوم است. به عنوان نمونه، نوشـته  فلسفۀ سیاسی
رو، قصـه زیبـاي   اند. از اینمدرن ارائه نشده فلسفۀ سیاسیهاي میانه به شیوه نوشته سیاسی

براي  کبه معناي دعوت رمانتیو رسد به صورت سطحی به نظر می طفیل ابن حی بن یقظان
ـ  کـ بازگشت به زندگی تنهایی است. در حالی  ایـن تصـور   کـر فـراوانِ،   ل و تفه پـس از تأم

پردازد و بـه  می» وحی و عقل«میان  ۀه این قصه به رابطکفهمیم رود و میسطحی از بین می
ه بـه  کرد کومت کتوان بر مردمی حه چگونه میکمانند این، دهدهاي مهمی پاسخ میپرسش

وظیفه مرد خردمنـد در محظـور میـان خـدمت بـه      نایی عقالنی متفاوت هستند، و لحاظ توا
فلسفۀ ه کهاي خود چیست. دلیل دیگري جوي اندیشهوهمنوعان خویش و تمایل به جست

ه ایـن فلسـفه   کـ میانه معموالً براي خواننده مدرن نامفهوم است، این تصـور اسـت    سیاسی
ورانـه  کورکاین تصور برآمـده از تقلیـد    باترورثو فاقد اصالت است. به نظر  کبسیار خش
، رابطـه عمیـق ایـن    ت. مشخصه دیگر فلسفۀ سیاسی میانـه مسیحی اس کوالستیکفلسفه اس

با مرتب نمودن نویسندگان بر اساس دیـن   مهديو  لرنرفلسفه با وحی و قانون الهی است. 
ردنـد. البتـه   کمیانـه را برجسـته    فلسفۀ سیاسیو مسیحیت، اهمیت دین در اسالم، یهودیت 

ور بـه سـادگی تحـت تـأثیر     که نویسـندگان مـذ  کـ اهمیت دادن به دین بـدین معنـا نیسـت    
هاي مورد قبول جوامع خاص خود بودند. بنـابراین، مـا نیـز بایـد هماننـد فیلسـوفان       آموزه

ه ادعاهاي عقـل یـا علـم را جـدي     کگونه نسیاسی میانه ادعاهاي دین را جدي بگیریم، هما
ه با یـادآوري  کمیانه آن است  فلسفۀ سیاسی ۀگیریم. به طور خالصه، ارزش نهایی مطالعمی

  46.دهدسوق میبازنگري باورهاي خود به سوي مسائلی ما را 

 گراييگرايي و وحيعقل
» سیاسـت « و پیونـد ایـن دو بـا   » گرایـی وحـی «و » گرایـی عقـل «، مهـدي  محسن ۀدر اندیش

پرسـش  ۀ اسالمی، در اندیش مهدياسالمی است. به نظر  فلسفۀ سیاسیهاي ترین آموزهمهم
. چـه  اسـت ومـت و فرمـانروایی   کحشود مسـئله  میگرایی با آن آغاز عقله بحث کاساسی 

سـرآغاز   اساسـاً  ؟شـت دارا  اسـالمی ومت بـر جامعـۀ   کداعیۀ ح ،سی بعد از رحلت پیامبرک
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سی بعد از پیامبر حـق  که چه کالم، همین پرسش است ک، یعنی علم ر اسالمیکاندیشه و تف
باشد؟ میچه فرد ؟ مشخصات و صفات و سجایاي این شترا دا یمرانی بر امت اسالمکح

 مهـدي بـه نظـر    ومت را بـه دسـت او داد؟  کبرگزید و زمام امور ح توانرا میفردي  آیا هر
در اسالم از همـان   گراییرو، عقلاز این 47د.شواز اینجا آغاز می، گرایی در اسالمعقلفرایند 

مسـئله   ه بـه ایـن  کـ ار نداشت، بلکتنها با اصول عقاید سرو هک امعنآغاز سیاسی بود، به این 
ه چرا باید جامعۀ دینی وجود داشته باشد و روابط میان جامعۀ دینی و جامعۀ کتوجه داشت 

 ۀمسـئل  ه باکاست  ینی بخشترین بخش سنت عقالجالببنابراین،  48غیردینی چگونه است.
هـاي دیـن و سـاختار جامعـۀ     سرچشـمه کند تا این بخش تالش میند کدین ارتباط پیدا می

دربـارة  راهکـار انسـان را   در روزگـار مـا و   وضعیت آن را کشف نمایـد  و را بشناسد دینی 
بـه خـود    فلسفۀ سیاسـی معموالً صورت مسئله  این به دست آورد.یالت آن کسازمان و تش

دین و پدیدة کند به وسیلۀ آن تالش میه سنت عقالنی کترین راهی است گیرد و جالبمی
 توان از سنت عقالنی بـه عنـوان  ه میکن معناي خاص است همیجامعه دینی را بشناسد. به 

  49سخن گفت. »اسالمی« سنت
گرایی افراطی ی عقلکرد. یکگرایی ظهور ر اسالمی دو نوع عقلکدر تف مهدياما به نظر 

ه بـراي  کـ شـود  چنـین توجیـه مـی    و شودار میکباشد رد و ان دینیه که در آن هر چیزي ک
خـود را  تـالش  ه کـ  متعالی گراییعقلو دیگري  .جامعه استکردن ردن و فاسد کومت کح

تـوان  ه به آسانی نمـی ک ندکمی و مسائلی شریعتی چون نبوت، وحی، یهاوقف فهم پدیده
گرایـی را در آثـار   عقلاول  ۀنمون محسن مهدي 50قرار داد.آنها را موضوع قوانین عقل ناب 

ه کـ داشـت  دارد ه به نوعی شباهت بـا نـوعی   ک، ندکجو میوجست محمدبن زکریاي رازي
 را گرایی نوع دومعقله ک. در حالی شودمیبعدها در فرانسه توسط اصحاب دانشنامه دنبال 

 ،فـارابی چـون   فیلسـوفانی  ۀفلسـف  تـوان در ه میک داندمی فلسفۀ اسالمیمغز و هستۀ سنت 
نـار  که دیـن  کـ گرایـی افراطـی آن اسـت    عقـل مفهوم  51رد.کجو وجست رشدابنو  سیناابن

ه رونـد عمـدة فلسـفۀ    کـ اي صرفاً بر پایۀ عقل به وجود آید. در حالی گذاشته شود و جامعه
یا امـوري چـون    اي بتواند صرفاً بر پایۀ عقل بنیان پذیرد،ه جامعهکاسالمی هرگز بر آن نبود 

فلسـفۀ  سنت بنابراین، رد. کام الهی را بتوان صرفاً بر مبناي عقل توجیه و تبیین کنبوت یا اح
 شدنده وراي عقل دانسته میکهایی ه به نحوي پدیدهکوششی بود براي آنکاسالمی  سیاسی

، را دتوانستند به صورت خردپذیر و عقالنی درآینآمدند و هرگز نمیعقالنی به شمار نمی و
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هـاي اسـرارآمیزي در   ها و راهفیلسوف سیاسی اسالمی شیوه 52د.نمعقول و درخور فهم ساز
آنها  يپذیرانکتوضیحی عقالنی براي امحداقل ند آنها را بفهمد یا کیابد و سعی میدین می

  53.به دست دهد
تداوم  رشدابنپس از  چند سنت عقالنی در دنیاي اسالمیِمعتقد است هر محسن مهدي

در قـرن یـازدهم   اما وجه سیاسی آن مورد غفلت واقع شد. به نظر وي، ایـن سـنت   اشت، د
تـداوم یافـت و   » الجدیدة ۀالحکم«هجري قمري (هفدهم میالدي) در اصفهان تحت عنوان 

مـت  کبودند، اما ح اصدراملّو شاگرد وي  میردامادمت کگذار بزرگ این حر و بنیانکدو متف
اخـالق نـزد    54از مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی بـود.     نقص داشـت و آن غفلـت   کجدید ی

 ياربردکه کاست  یعنی راهی براي رسیدن به رستگاري فردي؛ است اخالق فردي اصدراملّ
هـن در میـان نوافالطونیـان اسـت و     کاین داستانی  مهديبه نظر  .ندارد در زندگی اجتماعی

خواجـه نصـیرالدین    چندهرنیز تا حدي به ترویج آن پرداخته است.  سیناابنحتی  انهمتأسف
 محسن مهـدي به نظر  55.وشید تا این روند را وارونه سازدک اخالق ناصريتاب کدر  طوسی

 محمـد اقبـال   ،نـد کاسالمی را دوبـاره زنـده    فلسفۀ سیاسیه توانست کترین شخصیتی مهم
اما تـالش  ، آموخت الدین افغانیجمالمت جدید را نزد کح اقبالهرچند  ياست. به نظر و

. ردي فلسفی به مسائل سیاسـی و اجتمـاعی بپـردازد   کد و با روینکضعف آن را جبران  ردک
تالش در جهت بازسـازي سـنت    یکري شد: یکدر این راه دچار دو اشتباه ف اقبالمتأسفانه 
؛ و »راسـی روحـانی  کدمو«بر پایـۀ اندیشـه جدیـد اروپـایی و خلـق      ، از جمله دین، اسالمی

ه اسالم و قوانین اسالمی متعلق به دورة خاصـی  کبدین معنا دیگري نگاه تاریخی به اسالم، 
 ،اقبـال در پاسخ به باور تغییـر   محسن مهدي 56نون باید آن را تغییر داد.که اکاز تاریخ است 

دام میزان و معیار قوانین اسالمی را تغییر دهیم؟ بـا معیـار   کند: با کی را مطرح مییهاپرسش
ه معنـایش جـدایی   کـ لیساي پروتستان؟ با معیـاري  کعیار اروپایی؟ با معیار عصر تجدد، با م

ردند؟ کدر مصر  حدوديتا  هاوالرکدین از دولت است؟ یا با معیار این و آن، مانند آنچه س
دام معیار تغییر دهیم؟ قوانین اسالمی همیشه دسـتخوش تغییـر بـوده اسـت، آنچـه      کمطابق 
نین اسـالمی بـه عنـوان چیـزي     ه به شریعت و قـوا کانگیز است آن است و فاجعه كخطرنا

پیشـرفت و  ، در روزگـار خـود   هکـ بلنه در قرن بیسـتم،   هکقرون وسطایی بیندیشیم، چیزي 
  57شده است.ترقی بزرگی محسوب می
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  تب محسن مهديكم
 پوشیده نیست. اسالمی در غرب فلسفۀ سیاسیبر پژوهشگران  محسن مهدياهمیت امروزه 
 58،چـارلز بـاترورث  ه کـ رد کـ تربیـت   را المیاسـ  فلسفۀ سیاسینسلی از متخصصان  مهدي

 مشـهور دیگـري   شاگردان مهديهستند. مشهورترین آنها  60جاشوا پرنزو  59میریام گالستون
را نیـز تربیـت    64حسـین ضـیایی  و  63جیمز موریس 62،استون هروي 61،جان ولبریجانند هم
بـا تواضـع    ديمهاستادچه زمانی اگر. «ندارند فلسفۀ سیاسیچندانی به  گرایشه البته ک، ردک

اسـتاد   65مایکـل مـارمورا  اسـالمی   ۀترین محقـق زنـده فلسـف   ه مهمکو فروتنی به من گفت 
 فلسـفۀ سیاسـی  نظـر  تـرین صـاحب  برجسـته  مهدياستاد تردیدبی، اما استدانشگاه تورنتو 

جایگـاه   ةدربـار  مهـدي  ۀی از شـاگردان برجسـت  کی جاشوا پرنزاین مطلب را » .اسالمی بود
 به نظـر وي، شـاید   66ند.کاسالمی در غرب بیان می فلسفۀ سیاسی ۀلعدر مطا محسن مهدي

 چنـین  هکـ ، در حـالی  نظریـه سیاسـی بـود    در متخصص مهديه کبه نظر رسد  بدو امردر 
متبحـر در تـاریخ    و سیاسـی  ۀنظری متخصص چند مهديهرننده خواهد بود. کسخنی گمراه

رد تا نشان که زندگی خود را وقف ک محققی بوداز این،  ترمهم اما بود، فلسفۀ سیاسیامل ک
 دلیـل ایـن   ،پرنـز به نظـر   .است، ذاتاً سیاسی فارابی ۀبه ویژه فلسف و فلسفۀ اسالمیه کدهد 

 خـود  ه در درونکـ  دینـی اسـت   وسـیع، اسالم به طـور  زیرا دین  روشن است. امالًمسئله ک
مؤسس  به عنوان فارابیه کند کاستدالل می مهدي عالوه بر این،متضمن بعد سیاسی است. 

ه کـ ر بزرگ غرب مسیحی دورة میانه نشـان داد  کتر از هر متفاسالمی، روشن فلسفۀ سیاسی
سیاسـت  مـال نیازمنـد بـه    کاي ناقص است و بر به تنهایی شناسییا هستی کاساساً متافیزی

آن را  فـارابی ه کـ آورد امـري را بـه وجـود مـی    ک و سیاست، یب وصفی متافیزیکتر است.
ه کـ ، نـد کتبیین می را یمتفاوت یونانیسنت  فارابیبر این اساس،  خواند.می »فلسفۀ سیاسی«

اصـلی   هـاي آمـوزه  مسـیحی،  کوالسـتی کدر مقایسه با سنت اساست این سنت  معتقد پرنز
 فـارابی شف دوبـاره  ک. به طور خالصه، فهمدمیتر تر و صحیحدرست را ارسطوو  افالطون
 .گردیـد  درسـت بـه صـورت    لسفۀ سیاسیفشف مجدد سنت غربی ک موجب مهديتوسط 

پـیش  ه کرد کشف، راهی را دنبال کدر راهیابی به سوي این  محسن مهدي، پرنزالبته به نظر 
 یعنـی  شآخرین اثر مهديو به همین دلیل  ، شروع شدلئو اشتراوساز این توسط استادش، 

  67رد.کرا به او تقدیم اسالمی  فلسفۀ سیاسی تأسیسفارابی و 
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 فلسـفۀ سیاسـی  ی از آثـار بسـیار مهـم در معرفـی     کی فلسفۀ اسالمیاسی وجوه سیتاب ک
چـارلز   68از سوي شاگردانش نوشـته شـده اسـت.    محسن مهديه به افتخار کاسالمی است 

 70،هیلـل فـردکین  ، اسـتون هـروي  ، جیمز مـوریس ، میریام گالستون 69،پاول واکر، باترورث
تـاب هسـتند.   کان نه مقاله ایـن  نویسندگ 72،جان ولبریجو  حسین ضیایی 71،مایکل بلوستین
تـاب مطـالبی در   کدر مقدمه کور زیرنظر وي نوشته شده است، تاب مذکه ک چارلز باترورث

ري کـ ه نشـان از عمـق تأثیرپـذیري و تـدوام رهیافـت ف     کنویسد می محسن مهديتوصیف 
  ایشان است.

 ۀ سیاسـی فلسفند، تحصیل کرا به هم متصل می تابک ه نویسندگان مقاالتکپیوند عمیقی 
 ضرورت ي دیگرهابیش از نوشته متقن ایشانهاي ه نوشتهک نظیربیاستادي نظر اسالمی زیر
ـ  بیـین ت را فلسفۀ اسـالمی امل یا اصالح تاریخ کتجدیدنظر  بـه عنـوان    مهدياسـتاد  رد.ک

اروپا و خاورمیانـه   ا،کآمری اسالمی در فلسفۀ سیاسیبه ویژه  و فلسفۀ اسالمیسوت کپیش
تـاب  کاز فصول این  کیبارها و بارها در هر ایشاننام و آثار مختلف  ست.ه اشناخته شد

ادا  ه دین خود را نسبت به اندیشمند بزرگـی کخوشوقتی است  ۀنقل شده است. بسیار مای
ه ایـن مقـاالت را بـه افتخـار اسـتاد      کو بسیار خوشحالیم  ،ه ما را به حساب آوردک نیمک

  73.نیمکتقدیم می محسن مهدير کفرهیخته و متف
  افزاید:وي می

مهدي را داشتیم و ملهم از استاد نزدبه صورت مستقیم  فلسفۀ اسالمیما افتخار مطالعه  ۀهم
ـ جوي معرفـت بـودیم.   ودر جست ایشانرهیافت منظم  در  عـالوه بـر تحصـیل   مـا   ۀهم

تـري خـود را بـا    کهـاي د ، رسـاله مهديي علمـی اسـتاد  هاي درسی و سمینارهاسخنرانی
رانه کهاي عمیقاً متفادامه دادیم تا از نوشته همچنان این مطالعه را ن نوشتیم وراهنمایی ایشا

، لـذت  واقعیسب علم و دانش کبه ما اهمیت  استادمهدي یاد بگیریم. باالتر از همه یشانا
ـ مطـالبی   از ما ري و ضرورت همیشگی پرسش از عقاید مقبول را آموخت.کفعالیت ف  هک

ضـروري  ، که پرسش از عقایـد مقبـول  قدر که همانتیم آموخ نوشتمیگفت و می ایشان
اي را مطـرح  بار چنین عقیـده  نخستینسی که چه کاین براي جووهمان اندازه جست ،است

محسن مهدي به ما  استاد هکچیزي  آن ۀاظهار ارادت به هم جهت رد نیز ضروري است.ک
  74.نیمکمیتقدیم  را به ایشان هاي خود، نوشتهآموخت

  گيرينتيجه
فلسـفۀ  هـاي اسـالمی،   هاي یونانی، آمـوزه توانسته است به فهم درست آموزه محسن مهدي

ري کـ هـاي ف و پیوند این سه شاخصه دست یابد. دلیـل ایـن امـر رهـایی از آسـیب      سیاسی
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اسـت. بنـابراین، رهیافـت     فلسـفۀ اسـالمی  ی و فلسفۀ یونـان یه بر متون اصلی کمدرنیته و ت
امل و کسیاسی اسالمی از فیلسوفان سیاسی یونانی را نوعاً مهدي، فهم و برداشت فیلسوفان 

یلسوفان معاصر غربـی  ف شناسیِفیلسوفان اسالمی را بر یونان شناسیِداند و یونانمنسجم می
ی در فلسـفۀ یونـان  تواند تصـویر جدیـدي از   ه مراجعه به آن میکاي به گونهدهد، برتري می

ی را رفـع نمایـد.   فلسـفۀ یونـان  ت موجـود در فهـم   اختیار محقق بگذارد و بسیاري از ابهاما
، خ آن از منظر فلسفۀ سیاسـی اسـالمی  غرب و پاس فلسفۀ سیاسیري کبحران فامروزه حتی 

در تـالش  رده اسـت. اینـان   کـ را بـه خـود جلـب     مهديتب کتوجه برخی از اندیشمندان م
ه کـ بل مدرن، ر غربل گرفته دکش متعدد هايبرآمدند تا به این بحران نه از منظر ایدئولوژي

 فلسـفۀ سیاسـی  فهـم  مطالعـه و   بنـابراین،  پیشامدرن پاسخ دهند. اصیل و اياز منظر اندیشه
 پاسـخگوي  توانسـتند سو میکاز ی :ران داشتکمتف این دسته از براي مهم ةاسالمی دو فاید

فلسـفۀ  ري نشأت گرفته از مدرنیته باشند و از سوي دیگر بـه فهـم بهتـري از    کهاي فبحران
فلسـفۀ  در بسـط و تعمیـق مطالعـه     محسن مهديبنابراین، مقام  .ی دست یابندیونان سیاسی
از سـوي   مهـدي  ۀت و اندیشـ کاسالمی در غرب بسیار برجسته است و امروزه حر سیاسی

سـه تـن از    جاشـوا پرنـز  و  میریـام گالسـتون  ، چارلز باترورثه کشود شاگردانش دنبال می
  ترین آنها هستند.برجسته
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