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  يدهكچ
پردازد. دغدغـۀ اصـلی   سیاسی اسالمی می ۀه به بررسی نظریۀ الیور لیمن دربارة فلسفکاین مقاله نخستین نوشتاري است 

سیاسی اسالمی را متـأثر از   ۀهاي موجود دربارة مطالعه فلسفۀ سیاسی اسالمی است. وي فلسفنقد تفاسیر و رهیافت، لیمن
ه کـ بل، در این فلسفه را نه به معنـاي محتـوایی  » اسالمی«صفت ، داند. بر این اساستب نوافالطونی و نوارسطویی میکم

برداشـت  ، فق است. وي در وجـه انتقـادي  وهر دو وجه انتقادي و ایجابی نامپذیرد. اما نظریۀ لیمن در به معناي تمدنی می
هاي موجود ندارد و در وجه ایجابی نیز به فهم مناسبی از رابطۀ میان وحـی و عقـل یـا دیـن و     درستی از تفاسیر و رهیافت

  فلسفه دست نیافته است.

  الیور لیمن.، لسفۀ سیاسی یونانیف، فلسفۀ سیاسی اسالمی، فلسفۀ اسالمی، فلسفۀ سیاسی ها:لیدواژهک
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  مقدمه
 اندیشـمندان  مورد توجه محافل علمی غربی است.، بیش از گذشتهسیاسی اسالمی  ۀفلسف ۀمطالعامروزه 

الیـور   .پردازنـد مـی  زمینـه  ایـن  هاي متعدد درو برگزاري دوره آثار متعددبه نگارش ، غربی و نویسندگان
پـردازد.  صورت انتقادي به مطالعۀ فلسفۀ سیاسـی اسـالمی مـی   بهه کاست  از جملۀ این اندیشمندان لیمن

  اي مختصر به زندگی علمی ایشان گردد.مناسب است اشاره، هنظری این پیش از بررسی
رد. وي پـس از مـدتی   کـ مبریج اخـذ  کاز دانشگاه  1979تري خود را در سال کد، )1950( الیور لیمن

اسـتاد فلسـفه در دانشـگاه     2000از سـال  ، بـود ول انگلسـتان  جان مورز لیورپ ه استاد فلسفه در دانشگاهک
فلسـفۀ   منـد بـه مطالعـۀ   عالقـه ، عالوه بر تخصص در فلسفۀ یهودي و فلسفۀ شـرقی  لیمن. ی استکنتاک

، )1985( میانـه  ورةبر فلسفۀ اسـالمی د  درآمدي .ده استرکزمینه منتشر  این در نیز اسالمی است و آثاري
، )1999( وتـاه بـر فلسـفۀ اسـالمی    کاي مقدمه، )1996( تاریخ فلسفۀ اسالمی، )1988( رشد و فلسفۀ اوابن

دانشـنامۀ  ) و 2004( شناسـی اسـالمی  زیبـایی  درآمـدي بـر  ، )2001( کالسـی کدرآمدي بر فلسفۀ اسالمی 
  جملۀ این آثار هستند. ) از2006( اي فلسفۀ اسالمینامهزندگی
ها و مجالت علمی به چاپ رسیده است. مقالۀ مجموعه، هاوتاه و بلندي در دانشنامهکمقاالت  لیمناز 

» تداوم در فلسفۀ سیاسی اسـالمی «) و مقالۀ 1980» (اشتباه است؟ کبر ی آیا تفسیر فلسفۀ اسالمی مبتنی«
ایـن  ، اسـاس  پردازنـد. بـر ایـن   ه به مطالعۀ فلسفۀ سیاسی اسالمی میکدو مقالۀ مهم وي هستند ، )1998(

ابتدا نگاهی به نقد ایشان نسبت بـه مطالعـۀ فلسـفۀ سیاسـی     ، ابع اصلی و مرتبط لیمنمقاله با استفاده از من
  پردازد.به بررسی نظریۀ ایشان دربارة فلسفۀ سیاسی اسالمی می، اسالمی در غرب دارد و سپس

  نقد تفسير معيار
اسـالمی   بـه مطالعـۀ فلسـفۀ سیاسـی    ، طریق نقد رهیافت تفسیري از، در برخی از آثار خویش الیور لیمن

» اشتباه اسـت؟  کبر ی آیا تفسیر فلسفۀ اسالمی مبتنی«مقالۀ ، زمینه این ی از آثار مهم وي درکپردازد. یمی
ران مشـابه در تفسـیر فلسـفۀ سیاسـی اسـالمی      کو متف اشتراوسنگاري ه به نقد رهیافت پنهانکباشد می
تـاب  ک؛ یعنـی  اشـتراوس از دو اثـر  توصیف و تلخیصی اسـت  ، همقال این پردازد. البته بخش زیادي ازمی

). 1957» (ردکـ فارابی قـوانین افالطـون را چگونـه مطالعـه     «) و مقالۀ 1988( تعقیب و آزار و هنر نگارش
خوانـد؛ زیـرا ایـن تفسـیر در میـان      مـی » Standard Interpretationتفسیر معیـار  «رهیافت تفسیري را  لیمن

طرحی براي مواجهه با متون فلسـفۀ  ، تفسیر معیار لیمنر شده است. به نظ »معیار«مفسران فلسفۀ اسالمی 
، ه حاوي روشی براي فهم متون فلسفۀ اسـالمی اسـت. براسـاس تفسـیر معیـار     کند کاسالمی پیشنهاد می
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ه کـ بل، ات فلسفی نیـاز نـدارد  کصرفاً به توانایی خواندن متن و قدرت پرداختن به ن، مفسر براي فهم متن
لید در توجـه بـه   که متن بدان شیوه نوشته شده است. آن کیوة خاصی است لید فهم شک، است الزمآنچه 

ه آن نـزاع در  کـ ، ل خاصـی که در هر دورة فرهنگی و تاریخی و شک استاعتقادي نزاع میان اعتقاد و بی
ه فلسـفۀ اسـالمی در آن   کفهم بافتی ، روبسیار مهم است. ازاین، گیردبافت فرهنگی و تاریخی خاص می

ند متن را در بـافتی قـرار دهـد    که تالش میکن است ای، ز بسیار مهم است. مزیت تفسیر معیاررخ داده نی
ه کـ نـد  کاشاره می لیمنتوان هدف متن را فهمید. البته ن نمیآه براساس آن پدید آمده است؛ زیرا بدون ک

یـن  ه در مخالفـت بـا ا  کـ بل، جهـت در مخالفـت بـا رهیافـت تفسـیري نیسـت       هـر  بحث مقالۀ مزبور از
نـزاع میـان دیـن و فلسـفه از     ، ه در آنکـ ايگونـه به .ی استکه بافت و زمینه همواره یکفرض است پیش

  .)525ص ، 1980، اهمیت اصلی برخوردار است (لیمن
مربـوط بـه   ، ند: ویژگی اولکید میکفلسفۀ اسالمی تأ كتفسیر معیار بر دو ویژگی مشتر، لیمنبه نظر 

 ردند و بـه کسندگان فلسفۀ اسالمی اغلب در شرایط نامناسب فعالیت میشرایط نامناسب زمانه است. نوی
. دنمبتنـی سـاز  باورهـاي اسـالمی    بـه امالً کـ هاي خود را مجبور بودند اندیشه، مالحظات محتاطانه دلیل

ه کـ اي ارائه دادنـد  شیوههاي خود را بهنگاري است. فیلسوفان اسالمی اندیشهمربوط به پنهان، ویژگی دوم
ه خواهان فهم مـتن فیلسـوفان اسـالمی    کاي هر خواننده، و مقاصد واقعی آنان پنهان است. بنابراین عقاید
براسـاس تفسـیر    .)همـان فلسفی بحـث دسـت یابـد (    ۀافد تا به هستکباید الیۀ رویین سنتی را بش، است
امـا  ، انـد ظاهر سنتیه بهکآثار باطنی و آثاري ، شوند: آثار ظاهريآثار فلسفی به سه دسته تقسیم می، معیار

ه مناسـب و شایسـتۀ   کسانی کند و فقط کایت از وجوه بحث میکه حکاي هستند در باطن داراي ویژگی
ایـن راهبـرد   ، لـیمن بـه عقیـدة    .)526ص ، هماننند (ک كتوانند آن را درمی، اي هستندفهم چنین فلسفه

ار کآمـوزة آشـ  ، یکـ ند: یکزه را ارائه میه خداوند دو نوع آموکظاهراً در پیروي از خداوند در قرآن است 
ه قادرنـد آن را  کـ سـانی اسـت   که فقـط در دسـترس   کآموزة پنهان ، اند و دیگريه همۀ مؤمنان پذیرفتهک

  .)هماننند (ک كدر
مسـئلۀ رابطـه   ، پردازدبه نقد آن در رهیافت تفسیري می، نگاريعالوه بر پنهان لیمنه کمسئلۀ دیگري 

تفسیر معیار درواقع پاسخی به تفسیر قدیمی فلسفۀ اسـالمی اسـت   ، ويبه نظر  میان دین و فلسفه است.
طـور  لی دین و فلسفه را آشتی دهند. تفسیر قـدیمی بـه  ک طورفالسفۀ اسالمی توانستند به، ه براساس آنک

گرایـانی  ه فالسفۀ اسالمی عقـل کنی اینیعرشدگرایی در اروپاي مسیحی است؛ بر ماهیت ابن وسیع مبتنی
 لـیمن ردنـد.  کها و باورهاي جامعۀ اسـالمی را رد مـی  ارزش، و منطق یونانی ارسطوپیروي از ه بهکند بود
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ه نـزاع میـان   کـ بـر این  مبنی، ی دارندکفرض مشترپیش، هم تفسیر معیار و هم تفسیر قدیمی، مدعی است
می فالسـفۀ اسـالمی   موضوع و عالقۀ دائ، اعتقادي استه وجهی از نزاع میان اعتقاد و بیک، دین و فلسفه

بـه ایـن   ، ه چگونه فالسفۀ اسالمیکصرفاً در پاسخ به این پرسش تفاوت دارند ، است. البته این دو تفسیر
یا باورهـاي فلسـفی و دینـی    ، نندکتمان کآیا باورهاي فلسفی ضددینی خود را  .پردازندموضوع دائمی می

ه نـزاع میـان اعتقـاد و    کـ ایـن اسـت    كمشترفرض ، نند. بنابراینکرا در سازش و هماهنگی واقعی ارائه 
و اغلـب   كفرض مشـتر این پیش، لیمنل فلسفۀ اسالمی است. به نظر کنندة کموضوع تعیین، اعتقاديبی

  .)528 -  527ص ، همانشایستۀ برخی مالحظات انتقادي است (، تلویحی
نـدارد. بـه نظـر     شده ارتبـاطی  فرض یادبا پیش، فلسفۀ اسالمی هه برخی از وجوکمدعی است  لیمن

رد. عالقۀ فالسفۀ اسـالمی بـه   کبررسی ، ه فلسفۀ یونان بر فیلسوفان اسالمی گذاشتکباید تأثیري را ، وي
آنچـه فالسـفۀ   ، بنابراین .)531ص ، هماناست ( کسیاست و متافیزی، اخالق، فلسفۀ یونانی شامل منطق

خلـود جسـمانی و مـوارد    ، ازلیـت عـالم   هایی ماننـد محدود به آموزه، اسالمی از فالسفۀ یونانی آموختند
رسد با وحی اسالمی ناهماهنگ اسـت. آنچـه فالسـفۀ اسـالمی از فالسـفۀ      ه به نظر میکشود دیگر نمی

ه قـدرت مفهـومی را در اختیـار    کـ ردن بـود؛ اندیشـۀ منطقـی    کـ ر کامالً جدید فکشیوة ، یونانی آموختند
رده اسـت.  کـ ارائه  ارسطوطور گسترده دیشۀ منطقی را بهیعنی ان، دهد. این قابلیتنندگان قرار میکاستفاده

مـثالً از نظریـۀ ازلیـت     ارسـطو ه کآندلیل  البته نه به، وي فالسفۀ اسالمی را شیفتۀ خود ساخت، روازاین
فالسـفۀ اسـالمی را   ، طور خـاص آنچه به لیمنبه نظر ، رد. بنابراینکعالم یا محالیت خلود جسمانی دفاع 

ه نـه بـراي عمـوم    کـ نه نتیجه یا مقدمۀ آن. فالسفۀ اسالمی در آثاري ، ل بحث بودکش، ردکبه خود جلب 
ه درواقـع  کـ آندلیـل   نـه بـه  ، ردندکچندان بحثی از اسالم نمی، نوشتندفیلسوفان می سایره براي کبل، مردم

وت بـا  پـرداختن بـه فلسـفه را متفـا     لیمنپرداختند. ه به فلسفه میکآندلیل  ه بهکبل، مسلمان مؤمن نبودند
  .)529ـ528ص ، هماننه فلسفه (، ه اسالم دین استکداند؛ چراپرداختن به اسالم می

ه فالسفۀ اسالمی وقت زیادي را به مسئلۀ نسـبت میـان فلسـفه و دیـن     کدرست است ، لیمنبه نظر 
نتیجه گرفته شود ایـن مسـئله یـا عالقـۀ      که است خطااما ، باب نگاشتند این اختصاص دادند و آثاري در

ل کشـ بـه ، ه بـراي فالسـفۀ اسـالمی   ک گونهآن، ه نزاع میان دین و فلسفهکران اسالمی بود؛ چراکصلی متفا
اي بـه ایـن   تقریبـاً هـیچ اشـاره    ؛براي فالسفۀ یونـانی مطـرح نبـود   ، تقابل میان وحی و فلسفه مطرح بود

وجـود یـا عـدم     بـر  لـیمن ید کتأ .)529ص ، همانموضوع در بحث از آثار فالسفۀ یونانی وجود ندارد (
  ی از تأثیرپذیري وي از رهیافت تاریخی است.کحا، اي در فلسفۀ یونانیمسئله
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ه تفسیر معیار بایـد بـه اسـتفاده از    ک این است گرو صرفاً بیانمحدود بسیار  لیمنهدف مقالۀ ، بنابراین
س تفسـیر  هـم براسـا  ، ه تفسیر آنکامالً ضروري است. اغلب متونی وجود دارد که کمتونی محدود شود 

توانـد مفسـر را   تفسـیر معیـار نمـی   ، رون است. ازاینکمعیار و هم براساس اصول عام فلسفۀ اسالمی مم
ذهـن  ، ه نزاع میان دین و فلسفهکر کاین ف، ه همۀ متون نیاز به چنین تفسیري دارند. بنابراینکند کمجبور 

امالً به نگـارش دربـارة   ک، فۀ اسالمینیازمند بازنگري است. فالس، ردکفالسفۀ اسالمی را به خود مشغول 
ه کـ نای بـر  ه نگرانی دربارة رابطۀ دین با فلسـفه داشـته باشـند. عـالوه    کبدون آن، دین یا فلسفه قادر بودند

خواهـد  همان توانایی را براي تفسیر متون فلسـفی مـی  ، از خوانندگان مبتدي فلسفۀ اسالمی، تفسیر معیار
، همـان مطمئناً این خواسته بسیار نـامعقول اسـت (  ، لیمنشود. به نظر سوي محققان آگاه دنبال  ه باید ازک

مشخصـۀ  ، ه نزاع میان دین و فلسفهکنار گذاشته شد که وقتی این فرض کگیرد وي نتیجه می .)536ص 
نیسـت و صـرفاً روشـی مناسـب     » معیـار «تفسیر معیار دیگر شایستۀ برچسب ، ل فلسفۀ اسالمی نیستک

شـاید  بـا ذهنـی بـازتر،     رهیابی به فلسـفۀ اسـالمی  ، يگردد. به نظر ومحدود می براي فهم آثاري معین و
تردید به بررسی بهتر محتواي فلسفی آثـار آن سـنت   یاما ب، براي طرفداران تفسیر معیار ساده به نظر رسد

  .)537- 536ص ، همانمنجر خواهد شد (

  نقش زبان تمثيل
تـداوم در فلسـفۀ   «مقالـۀ  ، پـردازد لسفۀ سیاسی اسالمی مـی در آن به مطالعۀ انتقادي ف لیمنه کاثر دیگري 

، ه اندیشۀ سیاسی اسالمی معاصـر کن است ایلیدي این مقاله کاست. سخن » سیاسی اسالمی: نقش تمثیل
بـه نقـش محـوري    ، براي اثبات این مطلـب  لیمنبیانگر تنزل قطعی از اوج فلسفۀ سیاسی اسالمی است. 

هـاي  ارگیري قصـه کـ فیلسوفان سیاسی اسالمی به، پردازد. به نظر ويتمثیل در فلسفۀ سیاسی اسالمی می
هـاي مناسـب   ل جامعه را به رفتار در شیوهکطریق  این ردند تا ازکمان تبیین و توجیه میکتمثیلی را با حا

امالً تحـت  که فلسفۀ سیاسی اسالمی کدارد با تأثیرپذیري از رهیافت تاریخی بیان می، لیمننند. کترغیب 
اسـتدالل  ، ه از افالطـون داشـتند  کـ یر اندیشۀ یونانی و نوافالطونی است. فالسفه براساس میزان فهمی تأث

وسـیلۀ   بایـد بـه  ، س قادر به فهم واقعی دالیل خاص ضرورت سیاسی نیست. بنابراینکه هیچکردند کمی
هـا و  پـاداش و تخیلـی   روشـن لی کش ه بهکهایی به اطاعت از قانون مدنی هدایت شوند؛ قصه هاییقصه

از ، لـیمن بـه نظـر    .)147ص ، 1987، همـان ه براساس قـانون وجـود دارد (  کنند کهایی ارائه میمجازات
تمایز اساسی میان حداقل دو گـروه  ، ه در فلسفۀ سیاسی وجود داشتکموضوعی  رشدابنتا  فارابیزمان 

 برهـانی را دارنـد و گـروه   ه توانایی فهم مباحـث نظـري و   کران کفشامل روشن، گروه کاز مردم بود: ی
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هـا و  ارگیري قصـه کـ ه توانایی فهم چنین مباحثی را ندارند. فیلسوفان اسـالمی بـا بـه   کشامل عوام دیگر، 
ردند تا عـوام را  کهاي اصیل نامتعارف خود را دربارة رابطۀ میان اسالم و دولت پنهان میدیدگاه، تمثیالت
هـاي  تبیـین ، توانند بـراي عمـل سیاسـی   ه نخبگان میکنند. درحالیک شیوة خاص عمله بهکنند کترغیب 

نویسندگان سیاسی معاصر اسالمی نیز بسیار شبیه به اسـالف خـویش   ، شودنند. گفته میکعقالنی فراهم 
هـا میـان   مورد تمایز میان نخبه و عوام باشـد. همچنـین برخـی شـباهت     ه درک ویژه وقتیاندیشند؛ بهمی

شود تا دلیلی براي این تشابه و تـداوم  و دنیاي اسالمی میانه ترسیم می اوضاع سیاسی و اجتماعی امروزه
هـاي  شـیوه  حقیقت اسـالم بـه  ، ه گرچه در نظر فیلسوفان اسالمیکند کید میکتأ لیمنالبته  .)همانباشد (

ی از کـ یـافتنی اسـت. ی  حقیقت واحد است. سعادت براي همـۀ مسـلمانان دسـت   ، شودمختلف فهم می
ه همـۀ جامعـه بتواننـد خـوب     کـ رد کـ مـی وضع  اي قانونگونهه بهکاین است ، فضایل حضرت محمد

  .)149ص ، هماننند (کنند و بفهمند چگونه باید رفتار کزندگی 
هماننـد مقالـۀ    يو .پردازدهاي مختلف دربارة ماهیت فلسفۀ اسالمی میبه دیدگاه، در این مقاله لیمن

دارد. وي  اشـتراوس ریشـه در آثـار   ، ماهیت فلسـفۀ اسـالمی  قبلی معتقد است بانفوذترین دیدگاه دربارة 
، ایـن رهیافـت   کـه  داند و مـدعی اسـت  از فلسفۀ اسالمی می» یکرهیافت هرمنوتی«را  اشتراوسرهیافت 

ه حتی از زمـان پیـدایش خـود فالسـفۀ اسـالمی      کايگونهتردید امروزه مشهورترین رهیافت است؛ بهیب
نـد و معتـرف   کشناسی این رهیافت اشـاره مـی  قدهاي خویش بر روشبه ن لیمنطرفدارانی داشته است. 

ی همچنان موقعیـت خـود را در   که رهیافت هرمنوتیک وجود نداردتردیدي ، هارغم این نقدعلی که است
فلسفۀ اسالمی را اساساً نوعی نگـارش تلقـی   ، رهیافت این رد؛ زیراکمطالعۀ فلسفۀ اسالمی حفظ خواهد 

بـراي  ، نـوع نگـارش   بیان پنهانی عقاید و مقاصد پدیدآورندگان آن است. این، نه هدف اصلی آکند کمی
، ه آن نـوع نگـارش در آن پدیـد آمـده    کهاي شرقی و موقعیت سیاسی را ه زبانکسانی قابل فهم است ک

  .)همانفهمند (می
ادبیـات   در، لـیمن چه ارتباطی با این بحث دارد؟ به نظر ، »تمثیل«ه مفهوم کن است ایاما پرسش مهم 

ه فالسـفۀ اسـالمی زبـان دیـن را     کـ بـر این  انتقادي مطلبی دربارة فلسفۀ سیاسی اسالمی وجود دارد مبنی
و ، طراحی شده تـا رفتـاري مناسـب در مخاطبـان ایجـاد     ، نند. این زبانکراز با زبان تمثیلی قلمداد میتهم

حـاوي   جمهوري افالطـون ، نـه نموبراي ه قصه یا داستان خاصی درست است. کند به اینکآنان را ترغیب 
ه کـ ادعا نـدارد   افالطون، حالهایی است تا مردم مباحث فلسفی و سیاسی پیچیده را بفهمند. درعینقصه

ه میان زبـان  کنند کفالسفۀ اسالمی بیان می، لیمنبه نظر  .)150 -  149ص ، هماناند (ها درستاین قصه
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 تـر و قابـل  ل عمـومی کشـ  اسالم زبان فلسـفه را بـه   اسالم و زبان فلسفه ناسازگاري وجود ندارد و زبان
گزارش و نقلی با سـاختار  ، در اینجا مهم است؛ زیرا تمثیل »تمثیل«مفهوم ، ند. بنابراینکتري ارائه میقبول

هـا و تردیـدها را پایـان    اي از پرسـش ه طراحی شده تـا مجموعـه  کهمراه با شروع و پایانی است ، روایی
 کدو سطح نگـاه از یـ  ، فلسفه و شریعت تضادي وجود ندارد. شریعت و فلسفه میان، دهد. بر این اساس

باید هم شـریعت و هـم   ، دهی دولتهر دلیلی دربارة بهترین شیوة سازمان، حقیقت واحد هستند. بنابراین
  .)151 -  150ص ، هماناصول فلسفی عدالت و سعادت را به حساب آورد (

نـد.  کدیدگاه خود را در مقالۀ قبلی تعدیل  کوشدمیاین مقاله نوعی در بهلیمن ، اینکه آنچه مهم است
اي از فنـون ادبـی و راهبـردي    بـا مجموعـه  ، ه باید پذیرفت فلسفۀ سیاسی اسـالمی کند کوي اعتراف می
طور سنتی اهمیت بزرگی در دنیاي اسـالمی (داراالسـالم)   به »تقیه«جهت تقیه است.  ه درکتوصیف شده 
ننـده  کی از تمـایزات تعیـین  کـ ار و پنهان تمایزي وجود دارد. یکظاهر و باطن یا آشمیان ، داشت. بنابراین

تاب مقدس مربوط بـه  که فهم معناي پنهان کدر طرفداري از این اندیشه است ، میان جوامع سنی و شیعه
یـل یـا   تواند راهنمایی شایسته براي جامعه باشد. این امر منجر به بسط مفهوم تأوتنها ایشان می .امام است

  .)151ص ، همانگونه گردید. همچنین این مسئله با تمایز میان عام و خاص ارتباط دارد (تفسیر تمثیل
در مقـام   لیمناین بحث چه ارتباطی با اندیشۀ سیاسی اسالمی معاصر دارد؟ ، هکاینپرسش مهم دیگر 

و شـریعت را  ، یـد کیعت تأبر پیوند میان بهترین دولت و شر، ه نظریۀ سیاسی معاصرک کندبیان می، پاسخ
، لـیمن بـه نظـر    .)152ص ، همـان نـد ( کآخرین سخن در توجیه ماهیت و ساختار دولت محسوب مـی 

بر فهم فلسفی نحـوة زنـدگی مـردم و رفتـار      ه فالسفۀ اسالمی رابطۀ شریعت و دولت را مبتنیکدرحالی
امـل  کاصول ، شریعت یعنی .دهنداندیشمندان اسالمی معاصر این رابطه را تغییر می، دانندجمعی آنان می
هـاي سیاسـی   نظـام ، معیار بهترین نوع سازمان اجتماعی است. بنابراین، دهد و خودل میکاجتماعی را ش

 :مـدعی اسـت   لـیمن شان با مقتضیات شریعت سنجیده شوند. توانند برحسب هماننديمختلف صرفاً می
ه کـ ايگونـه بـه ، دانـد امـل مـی  کشان اسالم را دینی ه ایک؛ چرااندمطرح فرموده این اندیشه را امام خمینی

را از سلسـلۀ برجسـتۀ فقهـا     امام خمینی، لیمنندارد. البته  کراتیکنیازي به محمول یا توصیفی مانند دمو
ردنـد  کوم مـی کـ یا دولت را مح، بخشیدندیا به دولت مشروعیت می، ه به دالیل الهیکداند و علمایی می

  .)153ص ، همان(
بـا رهیافـت اندیشـۀ سیاسـی معاصـر      ، اساساً رهیافت اندیشۀ سیاسی فالسفۀ اسالمی :افزایدمی لیمن

تـرین  امـل ک، ه قـانون شـرعی  کـ اگرچه فالسفۀ اسالمی پذیرفتند ، جهان عرب متفاوت است. به نظر وي
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امـل و متنـوعی از قـانون مـدنی     کبـه مجموعـۀ    امـا ، ترین زندگی استقانون و زندگی اسالمی باارزش
سـنت   لـیمن ، ارزش برخورداري دارند. بنابراین، ه هرچند بهترین قانون نیستندکنوان قانونی پرداختند عبه

ه امـروزه  کـ دانـد  و بسیار مایۀ تعجب مـی ، انگیز و جنجالیمستقل فلسفۀ سیاسی در اسالم را امري بحث
، اسـالمی هسـتند  ومـت  کگـذاري ح وجوي بنیانپردازند و در جسته به اقتدار سیاسی میکنویسندگانی 

نظریـۀ  ، طـور خالصـه  بـه  .)همانچندان توجهی به آثار فالسفۀ اسالمی دربارة مشروعیت دولت ندارند (
در پرداختن بـه فلسـفۀ سیاسـی بـر     ، رشدابنو  سیناابن، فارابیه فالسفۀ اسالمی همانند کن است ای لیمن

  ید دارند.کتأ بر شرع، ه اندیشمندان اسالمی معاصرکدرحالی، ید داشتندکعقل تأ
ومـت  که بـه اندیشـۀ سیاسـی و ح   کـ ، اً اندیشمندان جهان عربعمومه کتۀ درستی است کالبته این ن

ـ  ، چندان توجهی به سنت فلسفۀ سیاسی اسـالمی ندارنـد  ، پردازنداسالمی می تردیـد ایـن مسـئله    یامـا ب
، همین دو بنـد اخیـر   ،رسددرست نیست. به نظر می ویژه امام خمینیبه، درخصوص اندیشمندان ایرانی

تـا چـه حـد دچـار     ، در فهم مباحث فلسـفۀ سیاسـی اسـالمی    لیمنه کافی باشد کبراي تأیید این مطلب 
رد و نه امـام  کفلسفۀ سیاسی خود را تبیین ، صرفاً براساس عقل و مقتضیات زمانه فارابیل است. نه کمش

در همـان سـنت    خت. امام خمینیبدون توجه به عقل و مقتضیات زمانه به فلسفۀ سیاسی پردا خمینی
وجـوي  در جسـت ، با تأثیرپذیري از رهیافت تاریخی لیمندر آن قرار داشت.  فارابیه کفلسفی قرار دارد 

ه فیلسـوفان اسـالمی   کگري در سنت فلسفۀ اسالمی است. درحالیی بر دیکنزاع عقل و وحی و برتري ی
یـد دارنـد.   کمل بودن این دو معرفت تأکل و وحی و مهمواره به پیوند میان عق، تا امام خمینی فارابیاز 

اندیشۀ سیاسـی و نظریـۀ   ، یبی همانند فلسفۀ سیاسیکهمواره در فهم اصطالحات تر لیمن، هکآن بر عالوه
  ل معرفتی و روشی مواجه است.کسیاسی با مش

  تحليل استدالل معتبر
نـد. وي در  کرار مـی کـ نیـز ت  اسـالمی  تاریخ فلسفۀتاب کدر ، نوعی عمده مطالب دو مقالۀ خود رابه لیمن

ه بـه خواننـده اطالعـات جـامعی از مطالعـۀ      کآنجايبه، تابک این »شناسی و فلسفۀ اسالمیشرق«فصل 
پـردازد:  صرفاً به نقد سه رهیافت مطالعـۀ فلسـفۀ اسـالمی در غـرب مـی     ، فلسفۀ اسالمی در غرب بدهد

وي در  .شناسـی و رهیافت ضـد شـرق   شتراوسلئو ارهیافت تاریخی ، ادوارد سعیدشناسی رهیافت شرق
، دنبـال آن رده اسـت و بـه  که در گذشته این رهیافت را نقد کدارد بیان می اشتراوسنقد رهیافت تاریخی 

 انـد. امـا آنچـه   هاي مورد نظر خویش ارائه دادههاي پرشوري در دفاع از دیدگاهمدافعان و ناقدان استدالل
آن دسـته از تصـورات   ، ره بـه بررسـی آن در ایـن فصـل بپـردازد     دوبـا  ويشود می موجب، به زعم وي
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از منظـر   لـیمن ). 238ص ، 1388، نـد (لـیمن  کمـی از آنها طرفـداري   اشتراوسه کاي است شناسانهشرق
ه فلسـفۀ  کـ بل، فلسفه بـه شـمار آورد   کمثابۀ یه نباید فلسفۀ اسالمی را از آغاز بهکند کبیان می، اشتراوس
شـود.   هاي فیلسوفان اسالمی باید رمزگشـایی شف آرا و دیدگاهکمنظور ه بهکاست بیشتر رمزي ، اسالمی

ه چهـرة آراي واقعـی مؤلفـان را پنهـان سـاخته و ایـن وظیفـۀ        کاي از ادبیات است گونه، فلسفۀ اسالمی
آراي واقعی و اعتقـادات اصـیل نویسـنده را    ، هاتمانکهاي ه با نفوذ به الیهکمفسران فلسفۀ اسالمی است 

  .)238ص ، هماننند (کشف ک
اسـت.  » تاریخ فلسـفه «چیزي فراتر از » فلسفه«ه ککند بیان می، اشتراوسدر مقام نقد به رهیافت  لیمن

، لیمنه به نظر کهاي جدید است. درحالیارزیابی آنها و ارائۀ استدالل، هافهم استدالل، هدف اصلی فلسفه
خـود فلسـفه   ، ند. در این رهیافتکید میکسفۀ اسالمی تأهاي تاریخی فلصرفاً بر جنبه اشتراوسرهیافت 

و  ه نیازمند حـل کتوبات جذاب و دشواري دانست کمناسب است آن را م، ارزش بررسی و مطالعه ندارد
ه ما را به فهـم مـراد پنهـان نویسـندگان و نـه فهـم       کاي است دانش عقالنی فریبنده، فصل هستند. فلسفه

اري ارزشمند نیست؛ زیرا اساساً اسـتدالل امـر چنـدان    ک، هافهم استدالل دهد.هاي آنان سوق میاستدالل
ثمر اساساً تالشی بی اشتراوسافزاید فلسفۀ اسالمی در رهیافت می لیمن). 239ص ، جذابی نیست (همان

براي هماهنگی دین با فلسفۀ یونان و مخفی ساختن دیدگاه واقعی فالسفۀ اسالمی است؛ زیرا در مقایسه با 
هـاي مطـرح در ایـن فلسـفه     اسـتدالل ، رواینسوي حقیقت است. ازفلسفۀ یونان راهنماي بهتري به، دین

را  اشـتراوس رهیافت  لیمناند (همان). بینی و تبعیامالً قابل پیشکچندان جذابیتی نخواهند داشت؛ زیرا 
دستاوردهاي فلسفۀ  ند همۀکور تصور میکزعم وي رهیافت مذداند؛ زیرا بهشناسی میل شرقکبدترین ش

ه فیلسوفان کصورت رازآلودي از ادبیات بیرون آورد. الزمۀ چنین تصوري این است توان بهاسالمی را می
ه قادر بـر انجـام   که افرادي به شمار آورد کبل، واقعاً فیلسوف ندانست، اسالمی را همانند فیلسوفان یونانی

، برند (همـان هاي غیراصیل بهره میعرضۀ پیچیدة دیدگاهترند و از زبان فلسفی براي فعالیت فروتر و نازل
در ، امل فلسفهکعنوان بخشی از تغایت مطالعۀ فلسفۀ اسالمی به، لیمنه به نظر ک). درحالی240- 239ص 

). 240ص ، هـا قـرار دارنـد (همـان    ه در موزة تاریخ اندیشهکهایی نه فسیل، ها نهفته استتحلیل استدالل
، ازجملـه فلسـفۀ اسـالمی   ، اتب فلسفیکتوان در همۀ مه میکداند را تنها معیاري می استدالل معتبر لیمن

ید بر رهیافتی واحد در فهم فلسـفۀ  کشناسی را تأل اصلی شرقکار گرفت. وي مشکمسیحی و یهودي به 
 ند براي تفسـیر کند؛ یعنی تصور میکورزي تحمیل خواهد خود را بر جریان فلسفهه میکداند اسالمی می

، اي از متـون فلسـفی  لیشـه کاین تحلیل ، لیمنفرد وجود دارد. به نظر راه منحصربه کتنها ی، متون فلسفی
  ).243ص ، مردود است (همان، همانند تعصبات قومی و نژادي
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  سياسي تمدني ةفلسف
پـردازد.  اجمال به دیدگاه خویش دربارة فلسفۀ اسـالمی مـی   به، اشتراوسپس از نقد رهیافت  لیمن
ه هر مطلبی ذیل ایـن  کمعنا نیست  به این، در فلسفۀ اسالمی» اسالمی«منظور از صفت ، ظر ويبه ن

فلسـفۀ  ، سکـ عبـه  هکـ نـد. بل کمستقیم یا غیرمستقیم بر مباحث دینی داللت می، شودفلسفه ارائه می
هـاي مطـرح در جهـان اسـالمی تـأثیر      ه در مقطع زمانی خاص از اندیشـه کاي است اسالمی فلسفه

بسیاري از فیلسـوفان اسـالمی   ، آیده با مطالعۀ تاریخ فلسفۀ اسالمی به دست میکگونهته و آنپذیرف
با دیدگاه دینـی  ، تالش براي گره زدن این فلسفه، لیمنبه نظر ، اند. بنابرایناري با دین نداشتهکسرو

ی انگاري فاحش است. هرچند بخش اعظم فلسـفۀ اسـالمی از درون بافـت دینـ    نوعی ساده، خاص
، تاریخ فلسـفۀ اسـالمی  تاب کدر مقدمۀ  لیمن، رو). ازاین242ص ، خاصی سر برآورده است (همان

و صـرفاً معتقـد اسـت: ایـن     ، نـد کمعناي محتوایی آن را نفی میدانستن فلسفۀ اسالمی به» اسالمی«
ه در کـ درحـالی  ).23ــ 5ص ، 1383، همـان رده است (کفلسفه در سرزمین و فرهنگ اسالمی رشد 

اخذ شـده   لیمنامالً مخالف کدیدگاهی ، نوشته است سیدحسین نصره ک، تابکۀ دیگر همین مقدم
گـذارد  صحه می ربنکهانري داند و بر دیدگاه معناي محتوایی آن اسالمی میو فلسفۀ اسالمی را به

  ).40ـ29ص ، 1383، داند (نصرمی» فلسفۀ نبوي«ه فلسفۀ اسالمی را همان ک
نـد. بـه نظـر    کرا نقـد   لـیمن وشـد دیـدگاه   کمی، ز مدافعان رهیافت تفسیريی اکعنوان یبه باترورث

با مراجعه به آثار اصلی فیلسوفان اسـالمی و   .امالً اشتباه استکبه فلسفۀ اسالمی  لیمنرهیافت ، باترورث
وجوي عقالنی یا تالش بـراي فهـم   جست، پاسخ داده خواهد شد. فلسفه، معناي دقیقنیز مفهوم فلسفه به

تحقیـق دربـارة خیـر بشـري یـا      از ، وجووسیلۀ عقل طبیعی است. این جست هاي طبیعی بهو پدیدهبشر 
فیلسـوفان اســالمی در  ، شــود. بنـابراین مـی را شـامل  تـا تحقیـق دربــارة علـت تحقـق جهــان     ، سیاسـی 
ه چنین مسـائلی را بـا   کگرفتند گراي دینی قرار میاغلب در نزاع با طرفداران جزم، وجوي خویشجست

، بـاترورث ه به نظر کآنبر عالوه  .)98ص ، 1988، ردند (باترورثکوب میکسر، ظاهري به وحی کمست
نسـبت   افالطـون وي بـه  ، نمونـه عنـوان  بسیار مایۀ شگفتی و تعجب است. بـه  افالطوناز  لیمنخوانش 

ي ه وکـ شغل داشته باشد. در حـالی   که هر فردي یکمعناي آن است ه در جمهوري عدالت بهکدهد می
تب بعدي جمهوري ندارد و اساسـاً ایـن   کتاب اول و نیز در کاساساً توجهی به تعاریف متعدد عدالت در 

نـد  کهـاي بعـدي جمهـوري بیـان مـی     تابکدر  افالطونه کچه نسبتی با مباحثی دارد ، تعریف از عدالت
د کنـ نایـه بیـان مـی   ک بهداند و اي آزاد و بدون استناد میرا مطالعه لیمنمطالعۀ  باترورث .)97ص ، همان(
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چنـین فهمـی بـدیع از     لیمنشود می موجبه کدقت از منابع اصلی است ه همین فهم آزاد و رها و بیک
  فلسفۀ اسالمی داشته باشد.

ه ضـرورت ویـرایش آثـار    کـ ها دربارة فلسفۀ اسـالمی اسـت   گونه مسائل و فهماین، باترورثبه نظر 
تـوان تصـویر درسـتی از فلسـفۀ     نمی، دون مطالعه و فهم آن آثاره بکند؛ چراکار میکفلسفۀ اسالمی را آش

اسالمی داشت. همچنین ترجمۀ دقیق و درست متون اصلی نیز امري ضروري اسـت. اگرچـه مطالعـه و    
نیازمنـد آثـار انتقـادي و محققانـه     ، بر این افزوناي همواره ترجیح دارد. بر متون ترجمه، فهم متون اصلی

تب و یا مقاالت علمی پژوهشـی  کچه در قالب ، مسائل فلسفی و غیره، شناسینسخه، دربارة اصطالحات
ه معتقـد  کـ انـد: دیـدگاهی   همواره سه دیدگاه در مقابل هم بـوده ، به نظر وي .)99ص ، هماننیز هستیم (

ه کـ دیـدگاهی   .افی اسـت کـ عقل بشري براي فهم همۀ امـور  ، است انسان میزان همۀ امور است. بنابراین
ه معتقـد  کـ دیـدگاهی   .ندکتواند امور خویش را بفهمد و حل عقل نیز می کمکانسان بدون معتقد است 

 ارسـطو و  افالطونشده است. این سه دیدگاه را همواره باید در مطالعۀ  انسان بدون وحی الهی گم است
هاسـت  گاهمورد توجه قرار داد. توجه به ایـن دیـد  ، دیگر سوي از رشدابنو  سیناابن، فارابیو ، سوکی از
  .)100ـ99ص ، همانباب فلسفۀ اسالمی برساند ( تري درتواند ما را به فهم درسته میک

 هکـ شـود  از آنجـا ناشـی مـی    لـیمن  اصـلی  اشـتباه رسـد  به نظر می، باترورثعالوه بر نقدهاي مهم 
. وي مراجعه به فلسفۀ اسـالمی را بفهمـد   از اشتراوس ویژهبه، رهیافت تفسیري نتوانست هدف و مقصود

به ایـن  ، علمی ۀعالق دلیلبه صورت تفنن و شایدهمانند برخی از نویسندگان به اشتراوس، ندکتصور می
ه بـه فلسـفۀ   کـ فلسـفۀ سیاسـی اسـت    ۀ براساس دغدغـ ، اشتراوسه کدرحالی .رده استکفلسفه مراجعه 

ري کـ هـاي ف رانپاسخ به بحـ ، بازخوانی فلسفۀ اسالمی در اشتراوس ةند. هدف عمدکاسالمی مراجعه می
بـه   لـیمن ه کـ هایی نسبت همۀ، روه عمدتاً برآمده از نوع فلسفۀ سیاسی خاص است. ازاینک است غرب

 و از، هـدف اصـلی فلسـفۀ سیاسـی آنـان      كدر عـدم  سویی ناشی از از، دهدمی شرانکو همف اشتراوس
مسـئلۀ  ، هکـ نای بر عالوه و تأثیرات آن در فلسفۀ سیاسی است.» نگاريپنهان«مفهوم  نفهمیدن، دیگر سوي

ه کـ و اساساً نقد وي بر فلسفۀ مدرن اسـت. درحـالی   اشتراوسدغدغۀ اصلی ، تقدم فلسفه بر تاریخ فلسفه
امالً مخـالف بـا   کـ ه کـ بل، تنها وجود خـارجی نـدارد  ه نهکدهد می اشتراوسنسبتی به ، بدون استناد لیمن

  .)1385، رضوانی: ك.رهیافت وي است (ر

  گيرينتيجه
هم در وجه انتقادي و هم در وجه ایجـابی نـاموفق اسـت. در    ، دربارة فلسفۀ سیاسی اسالمی لیمن نظریۀ
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هـایی بـه ایـن رهیافـت     نسـبت ، بر این اسـاس  .نتوانست اصول رهیافت تفسیري را بفهمد، وجه انتقادي
دارد.  نگـاري و دالیـل آن  فهمی ناقص از مفهـوم پنهـان  ، لیمنه عمدتاً نادرست یا ناقص است. کدهد می

ه کـ نـد  کاي نگارش مـی گونهفیلسوف سیاسی اندیشۀ خویش را به، ه در آنکاي است شیوه، نگاريپنهان
تعقیـب و  «ه فقـط  کـ پذیرد نگاري به سه دلیل صورت میفهم واقعی آن براي همگان میسر نیست. پنهان

ه کـ ، »آموزش فلسفی«و » وظیفۀ سیاسی«یعنی ، ه دو دلیل دیگرکمورد توجه لیمن است. درحالی، »تهدید
حقیقـت  » ظـاهر و بـاطن  «از اهمیت فلسفی خاصی در رهیافت تفسیري برخوردارنـد و ریشـه در فهـم    

نیست. در وجه ایجابی نیز فهم نادرست رابطۀ میان وحی و عقـل یـا دیـن     لیمنهرگز مورد توجه ، دارند
گونـه سـازگاري بـا    هـیچ  هکـ شده است تفسیري از فلسفۀ سیاسی اسالمی ارائه گـردد   موجب، و فلسفه

و » زبـانی «ایـن فلسـفه و تنـزل آن بـه معیـار      » اسالمی«نفی محتواي ، تردیدمحتواي این فلسفه ندارد. بی
  ناشی از برداشت سطحی مفهوم فلسفۀ سیاسی اسالمی است.، »تمدنی«

 ،رسـد نسبت به فلسفۀ سیاسی اسالمی به نظر می لیمنآنچه درمجموع در نقد رهیافت ، بنابراین
  عبارتند از:

میـان نحـوة    کیکاساساً توجه یا تمایلی به تف لیمنخلط میان فلسفۀ اسالمی و فلسفۀ سیاسی اسالمی؛  .1
مطالعۀ فلسفۀ اسالمی و نحوة مطالعۀ فلسفۀ سیاسی اسالمی ندارد. آنچه رهیافت تفسیري یا به تعبیـر  

ه مربـوط بـه حـوزة    کـ بل، یسـت ل فلسفۀ اسـالمی ن کمربوط به ، ندکرهیافت اشتراوسی بیان می، وي
زمینـۀ   تخصصـی در  لـیمن ه اساسـاً  کـ شود فلسفۀ سیاسی اسالمی است. این خلط از آنجا ناشی می

  فلسفۀ سیاسی ندارد؛
از فلسفه و فلسفۀ اسالمی همانند رهیافت تاریخی فهمی ارسـطویی اسـت؛ زیـرا فلسـفه را      لیمنفهم  .2

ود نـوعی بـازي منطقـی اسـت. البتـه وي رهیافـت       ه خـ کند کصرفاً در استدالل و برهان خالصه می
آن را بـه  ، اما خود در فهم فلسـفه و فلسـفۀ اسـالمی   ، دهدغلط به بازي زبانی تنزل می تفسیري را به

  صرفاً استدالل و برهان است؛، آنچه در فلسفه اهمیت دارد یعنی. دهدبازي منطقی تنزل می
، سو کاحث فلسفۀ سیاسی با اندیشه و نظریۀ سیاسی از یخلط میان مب، لیمنهاي دقتیی دیگر از بیکی. 3

  دیگر است؛ و خلط میان مباحث فلسفۀ سیاسی اسالمی با مباحث اندیشۀ سیاسی اسالمی از سوي
دهـد  تنـزل مـی  ، ردهکه در جهان و تمدن اسالمی رشد کاي فلسفۀ اسالمی را به فلسفه لیمن، همچنین. 4

بـه   لیمنهرچند ، نهایت رده است. درکسب نکاحث دینی و اسالمی اي از مبه چندان بهرهکايگونهبه
، رسـد به نظر مـی ، ندکشناسی تلقی میپردازد و آن را در ادامۀ رهیافت شرقنقد رهیافت تفسیري می
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، املی نـدارد کـ تی تکتنها حره نهکايگونهبه .یابدشناسی مفهوم مینقدهاي وي بیشتر در رهیافت شرق
ه اصـالتی بـراي   کـ رهیافت تاریخی مطالعۀ فلسفۀ سیاسی اسالمی اسـت؛ رهیـافتی   ه بازگشتی به کبل

  قرار نگرفته است. لیمنفلسفۀ سیاسی اسالمی قائل نیست و هرگز مورد نقد 
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