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  چكيده
اين مقاله با رويكردي انتقادي در باره كتاب تاريخ انديشه سياسي در اسـالم نوشـته شـده    

هاي تاريخ و علوم سياسي است. نگارنده  است. اثري كه مرجع محققان و دانشجويان رشته
نظري و محتواي علمي كتاب را معرفي و آنهـا را در بوتـه نقـد    مقاله ابعاد شكلي، روشي، 

نهاده است تا ميزان شايستگي تخصصي آن را براي مطالعه و تدريس درس انديشه سياسي 
در اسالم و ايران مشخص نموده و عيار آن را براي مخاطبان دانشگاهي روشن كنـد. ايـن   

گوناگون شكلي، روشي، نظـري و   هاي مثبت است. اما در ابعاد كتاب داراي برخي ويژگي
هـاي بعـدي برطـرف گـردد و متنـي       شود در چـاپ  هايي دارد كه توصيه مي علمي كاستي

  پيراسته و شايسته در اختيار مخاطبان، دانشجويان و محققان قرار گيرد.
  نديشه سياسي اسالم.، حكومت، انديشه سياسي، اپاتريشيا كرون، سياست ها: كليدواژه

  

  مقدمه. 1
سياست در تاريخ اجتماعي بشر از جايگاه وااليـي برخـوردار بـوده و نقـش و اهميـت آن      
همواره فزوني يافته است. دانش سياسي نيز جايگاهي فراتـر پيـدا كـرده اسـت. در سـخني      

) ايـن سـخن   17، 1373(عـالم،  » اند. علم سياست را ارباب علوم ناميده«منسوب به ارسطو 
ي چندان دور از حقيقت نيست. چون وظيفـه علـم سياسـت    شود. ول امروزه گزاف تلقي مي

هـاي زنـدگي اجتمـاعي بشـر پيونـد دارد.       شناخت سياست است و سياست با همـه جنبـه  
يابد. علومي كه هر يك وظيفه شـناخت   بنابراين، علم سياست با همة علوم بشري ارتباط مي
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ست ماننـد سـاير علـوم    يك جنبه از زندگي مادي و معنوي بشر را بر عهده دارند. علم سيا
هاي تخصصي متعددي يافتـه اسـت. ايـن     بشري تحوالت بسياري را تجربه كرده و گرايش

كننـد. در   هاي تخصصي بخش خاصي از زندگي سياسي بشر را مطالعه و تبيين مـي  گرايش
اين ميان، فلسفه سياسي از پيشينه تاريخي درازي برخـوردار اسـت. نخسـتين بـار فالسـفه      

اط، افالطون و ارسطو، فلسفه سياسي را به مثابه يك ديسپلين علمي دقيق سياسي چون سقر
  به جامعه بشري عرضه كردند تا به تبيين ماهيت قدرت و سياست بپردازد. 

ورزي، و چيســتي، چرايــي و چگــونگي  پرسـش در بــاره ماهيــت سياســت و سياســت 
نديشه سياسـي بـه   حكمراني، گوهر اصلي فلسفه سياسي است. اين گرايش نظري با عنوان ا

هاي نظري دانش سياسي تبديل شده و با مسـاعي انديشـمندان آثـار و     بخش بنيادي گرايش
، منسبريج 1386، شريعت، 1383ادبيات سياسي مهمي را توليد كرده است. (حسيني بهشتي، 

ــن، 1387و ديگــران،  ، 1390، تاجيــك نشــاطيه، 1388، آرنــت، 1388، گلــدمن، 1388، آل
، 1392، بشـيريه،  1391، بشيريه، 1392و  1391، پوالدي، 1392برسفورد،  ،1390طباطبايي، 

، 1393، مك كالوم، 1392و  1389، قادري، 1392، فوالدوند، 1392، وينسنت، 1392باربيه، 
و ...) اين آثار به منزله گنجينه نظري، فكري و فرهنگـي، دگرگـوني مبـاني فلسـفي و سـير      

ا ثبت و ضبط نموده و گوهر انديشه سياسي در حوزه تحوالت تاريخي اين ميراث تاريخي ر
كننـد.   هاي فرمانروايي سياسي را معرفـي مـي   سياست، حكومت، نهادهاي سياسي و ويژگي

هـاي   ورزي و سـبك  هاي انديشه سان، آثار تاريخ انديشه سياسي، باعث آگاهي از شيوه بدين
  شوند.  زندگي سياسي پيشينيان مي
ن فارسي انـدكي در ايـن حـوزه نظـري توليـد شـده و بيشـتر        متأسفانه آثار بومي و متو

بـرداري از آثـار التـين بـه نگـارش       هاي فارسي در باره انديشه سياسي غرب با گرتـه  كتاب
انـد. (طـاهري و مقصـودلو،     درآمده و بدون هرگونه نوآوري و ابتكاري، چاپ و منتشر شده

، و ...) 1392ي و ديگـران  ، سـاالر 1390، سـاالري،  1391، طاهري، 1390، صالحي، 1388
  البته اين ضعف بايستي جبران شود.

  
  . درآمد نظري2

اي در حوزه انديشه سياسي در جوامع شرقي و  سياسي در اسالم، جايگاه ويژه  تاريخ انديشه
كشورهاي اسالمي دارد. زيرا بخش مهمي از تـاريخ سياسـي و اجتمـاعي بشـر در گسـتره      

در اين بستر تاريخي، عصري زرين، فرهنگي ماندگار و  انديشه سياسي اسالم رقم خورده و



 159   عباس خلجي

تمدني پربار آفريده است. بنابراين، مطالعه مبادي و مباني و فهم اصـول فلسـفي و شـناخت    
سير دگرگوني تاريخي اين انديشه براي پژوهشگران تاريخ انديشه و انديشمندان سياسـي از  

  ارزش و اهميت وااليي برخوردار است. 
چندين سده است كه تاريخ انديشه سياسـي در اسـالم را در چـارچوب    محققان غربي 

هاي گسترده  سازي مورد توجه قرار داده و با پژوهش شناسي و گفتمان غيريت پارادايم شرق
اند. برخـي از ايـن    خود آثار بسياري در مراكز علمي و پژوهشي غرب توليد و منتشر نموده

، 1385، بلك، 1383فارسي برگردانده شده است. (هضيبي، آثار به اهتمام مترجمان ايراني به 
، 1392، تيجـاني،  1390، جـانز و الهـود،   1389، حسن، 1387، روزنتال، 1386محمصاني، 

  ...)    و
هـاي اسـتواري دارد.    نگارش آثار فلسفي و فلسفه سياسي در تاريخ اسالم و ايران ريشه

اسي افالطون و ارسطو طرحي بديع از فلسفه نخستين بار فارابي با الهام از آثار فلسفي و سي
سياسي اسالم و انديشه سياسي مسلمانان ترسيم كرد كه توسط اخالف وي پيگيري نشـد و  

هاي سياسي در اسالم و انحطاط ايران، نگرش فلسفي به زنـدگي سياسـي و    با زوال انديشه
راموشي سپرده شـد.  اجتماعي و تالش فلسفي براي توليد انديشه سياسي در ايران به بوته ف

) پس از مواجهه ايرانيان با غرب و رويـارويي سياسـي و نظـامي    1384و  1382(طباطبايي، 
ايران با كشورهاي غربي وجه تكنيكي و دانش تجربي غربيان جذابيت بيشتري براي ايرانيان 

پيشـگان ايـران قـرار گرفـت. (بهنـام،       يافت و در اولويت برنامه و كار دولتمردان و سياست
) با حاكميت استبداد مدرن در دوران پهلوي، ديگر مجالي براي طرح انديشه سياسـي  1383

  و توجه به آثار بنيادين انديشه سياسي در غرب پيدا نشد.
ورزي بومي در باره سياست و حكومـت   پيروزي انقالب اسالمي، از سويي شور انديشه

هـاي جهـان را ضـروري     ت ملـت مندي از آثار و تجربيا را برانگيخت و از سوي ديگر بهره
پژوهان سياسي و فلسفه سياسـي پديـدار شـد كـه هـم       ساخت. پس نسل جديدي از دانش

گيري از آثار بيگانه  كردند و هم در پي ترجمه و بهره انديشه سياسي بومي را جدي تلقي مي
اي از ادبيات سياسي و انديشه سياسي در غرب در همين  بودند. به همين دليل، بخش عمده

انقالبي با شور و هيجـان انقالبـي    - دوره به زبان فارسي برگردانده شد. اين رويكرد علمي 
توان نقش  همراه بود و پيامدي منفي در ترجمه آثار غربي داشت. اما در نگاهي منصفانه نمي

اين جنبش علمي و فرهنگي را در اعتالي دانش سياسي در ايران ناديده گرفت. البته توجـه  
ديشه سياسي در اسالم و سير تحول و تطور تاريخي آن صورت گرفـت. يعنـي   اندكي به ان



 »در اسالم ياسيس ةشياند خيتار«نقد كتاب ؛ اسالم ياسيس ةشياندپرتويي نو بر    160

هم آثار بومي قابل توجهي به نگارش درنيامد و هم آثار ناچيزي به فارسي برگردانـده شـد.   
تنها اثر بومي قابل تامل كتاب ماندگار مرحوم حميـد عنايـت اسـت كـه نسـخه اصـلي آن       

بهاءالدين خرمشاهي به فارسي برگردانده شـد.  انگليسي چاپ و منتشر شده بود و به همت 
  ) 1362(عنايت، 

بنابراين، بخش عمده آثار فارسي كه در حوزه انديشه سياسي اسالم و ايران در دسترس 
ــأثير گفتمــان شــرق  شناســي  شناســانه و رويكردهــاي نظــري و روش قــرار دارد، تحــت ت

ي اروين روزنتال در كتاب پوزيتويستي به نگارش درآمده و الگوي نظري و چارچوب تحليل
به مثابه الگوي آرماني براي نگارش آثار فارسي  انهيم يها اسالم در سده ياسيس ي شهياند

) با اين وجود، توسعه كمي و كيفي و گستره تاثيرگـذاري  1387به كار رفته است. (رزنتال، 
. (ميراحمـدي،  توان ناديده گرفت آثار فارسي در حوزه انديشه سياسي اسالم و ايران را نمي

 1384، عميد زنجاني، 1386، حاتمي، 1383، خراساني، 1382، ستوده، 1381، نجفي، 1381
، موسـوي،  1386، قـادري،  1385و  1362، عنايـت،  1385، روزبه، 1385، حقيقي، 1390و 

ــريعتمدار، 1391و  1387 ــي، 1387، ش ، 1388و  1386، عليخــاني، 1392و  1387، فيرح
، 1390، فتحعلــي، 1389، روحــاني، 1389، حقيقــت، 1389ني، الــدي ، شــمس1388حلبــي، 
  ، و ...) 1392، ميرموسوي، 1390راد،  رضايي

پس از پيروزي انقالب اسالمي، رويكرد مترجمان نسبت به برگردان آثار غربي در حوزه 
انديشه سياسي اسالم رشد كرد و آثار بسياري چاپ و منتشر شد. نگارنده برخي از اين آثار 

) و برخي ديگر را در قالب مقاالت 1386قالب مقاالت مروري معرفي نموده (خلجي،  را در
) اينك يكي ديگـر  1389انتقادي به محك آزمون نقد و بررسي علمي نهاده است. (خلجي، 

از آثار دانشگاهي كه رويكردي نقادانه نسبت به تاريخ انديشه سياسي در اسالم دارد (كرون، 
  گيرد تا عيار علمي آن روشن شود. نقد و ارزيابي قرار مي )، معرفي و در معرض1389
  

  گفتار اول: معرفي كتاب. 3
گفتار متـرجم (فارسـي)،    پس از شناسنامه، فهرست مطالب كتاب آمده است. عالوه بر پيش

گفتار مؤلف براي ترجمه فارسي و مقدمه، در چهار بخش جداگانه سامان يافته اسـت.   پيش
نخست، با عنوان سرآغاز عرضه گرديده است. بخش دوم يـا   فصل نخست، در قالب بخش

باشـند.   هاي چهارم تا يازدهم مـي  گيرد كه فصل اي هشت فصل را در بر مي افول سنت قبيله
هاي دوازدهم تا شانزدهم، يعني پنج فصل در چارچوب بخش سوم با عنوان سازگاري  فصل
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بخش كتاب، بخش چهارم است كه اند. واپسين  بندي شده با جهاني از هم گسيخته، صورت
شـود. از عنـوان ايـن بخـش      حكومت و جامعه نام دارد و شش فصل پاياني را شـامل مـي  

هاي هفدهم تا بيست و دوم كتـاب نهفتـه    پيداست كه رويكرد تحليلي و تبييني اثر در فصل
 اي است كه به تبارشناسي امت اسالمي گانه است. بخش پيوست نيز شامل نمودارهاي يازده

هـاي هاشـمي، علـوي، عباسـي و      اندازهاي گوناگون (امـوي و شـيعي) و خانـدان    از چشم
پـردازد. در نمـودار پايـاني كتـاب سـال شـمار        هاي گوناگون شيعي و اهل سـنت مـي   فرقه

انـدازي   نمايد. اين نمودارها چشم رويدادهاي مهم تاريخ انديشه سياسي اسالم را ترسيم مي
گشايند و در تفهيم مطالب  برابر خوانندگان و عالقمندان ميروشن و افق تاريخي بلندي در 

شناسي با گردآوري و معرفي منابع فارسـي، عربـي و    نمايند. كتاب نقشي روشنگرانه ايفا مي
التين (انگليسي) كه مترجم فرنگي ناميده است، منبع پژوهشي بسيار غني و درخـور تـأملي   

مـك شـاياني نمـوده و بـراي كـاربران،      تدارك ديده است. اين فهرست به نگارش كتاب ك
عالقمندان و پژوهشگران حوزه انديشه سياسي در اسـالم نيـز قابـل اسـتفاده اسـت. نمايـه       

  پيوستي بسيار دقيق و غني تدوين شده است. 
بندي آثار علوم انساني، كتاب را در زمره آثار دسته سوم معرفي  گفتار مترجم با دسته پيش

كند كه راهي ميانه در پيش گرفته و در عين وفاداري به اصول و مباني آثار دانشـگاهي و   مي
اي جذاب نيسـت. زيـرا    هاي مقايسه گيري تحقيقي، خالي از تحليل و تركيب نظري و نتيجه

تفكر و نظر و متخصصان انديشه سياسي در اسالم و كارشناسان دانشگاهي اصوالً براي اهل 
سياسي در تمـدن    اين كتاب روايتي است تحليلي از مسير تحول انديشه«نوشته شده است. 

) وي با اشراف به منابع اصـلي و دسـت   17، 1389(كرون، » اسالمي از آغاز تا حمله مغول.
هاي بديع ارايه  گيري هاي تازه و نتيجه رده و تحليلدوم، اثري روشمند و دانشگاهي پديد آو

دهد. او مفاهيم انتزاعي و عقايد ذهني را در بافت و موقعيت تاريخي خودشان قـرار داده   مي
  ها كيفيتي عيني و انضمامي بخشيده است.  و به آن

به  هاي تاريخي، فلسفي، كالمي و فقهي را فراهم آورده است. اما نويسنده انبوهي از داده
دليل فقدان شناخت دقيق، كامل و درست از مباني شريعت اسالم و حقيقـت نـاب مكتـب    

هاي  هاي نظري وي با ديدگاه گيري هاي تاريخي و نتيجه تشيع، در مواردي گوناگوني تحليل
هاي بومي جهان اسالم سازگار نيست و بنابراين، قابل نقـد و   رايج علماي اسالمي و انديشه

  رد است.
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ر مؤلف بنا به تقاضاي مترجم به نگارش درآمده است. نويسنده بـر ايـن بـاور    گفتا پيش
است كه كتاب در درجه نخست براي مخاطبان غربي نوشته شده است و اگر براي مخاطبان 

از برخـي جهـات    - بي آن كه محتوايش تغيير كند  - آمد  ايراني و مسلمان به نگارش درمي
لي كتاب اين بـوده اسـت كـه درك مفـاهيم بنيـادين      هدف اص«شد.  ارتباط با آن آسانتر مي

منـدان ايـن حـوزه و     انديشه سياسي مرسوم در تمدن اسالمي را براي دانشجويان و عالقـه 
) مؤلـف كتـاب مـورخ    23، 1389(كـرون،  » هاي نزديك به آن آسان گرداند. محققان حوزه

ه آن چنان كه امروزه باشد. البته آن چنان كه بوده ن است و دغدغه اصلي وي فهم گذشته مي
ها چگونه در طول زمـان   خواهد بفهمد كه پديده تاريخ نگار مي«نگريم يا دوست داريم.  مي

هـاي تـاريخي در پرتـو     ) بنابراين، وي مسـايل و پديـده  24، 1389(كرون، » اند. تحول يافته
هـاي   اهبيند و براي فهم تاريخ گذشته در جوامع اسالمي، عقايد و ديـدگ  تجربه امروزين نمي

انـد.   هاي متفاوتي داشـته  دهد. زيرا مردم در دوران كهن ديدگاه امروزين خود را دخالت نمي
هاي امروزين را به كلي تغيير داده است. به نظر كرون، برخي  فرض در حالي كه مدرنيته پيش

هاي منفي در جهان اسالم نسبت به كتاب وجود دارد كه به اين نكات توجه نكرده و  واكنش
(كـرون،  » هاي حقيقي اسالم چنان كه بايد توجه نداشته اسـت.  اين كتاب به آموزه«اند:  هگفت

اي از  ها بيانگر ديدگاه گروهي از مسلمانان در دوره ) در حالي كه اين واكنش26- 25، 1389
داري در اسالم نيز  هاي حقيقي اسالم. مثالً عالوه بر مسأله زنان، برده تاريخ است و نه آموزه

اي كامالً مدرن است كـه در دوران كهـن    به لحاظ تاريخي الغاي بردگي پديده«ست و مهم ا
) بردگي بـراي مسـلمانان واقعيتـي انكارناپـذير     26، 1389(كرون، » قابل تصور نبوده است.

همچون فقر و بيماري بـود. بـه نظـر وي متـرجم متنـي پيراسـته از مـتن انگليسـي فـراهم          
  است.  ساخته

پـردازد و جنبـه    شود كه انديشه سياسي به موضـوع قـدرت مـي    مي او در مقدمه يادآور
شود و همواره به كارگيري  ترين نمود قدرت در نهاد دولت مشاهده مي تجويزي دارد. كامل

يافته است. مذهب نيـز بـه    اي بوده كه دولت با اتكاي به آن استقرار مي ترين شيوه زور رايج
ريزي ساماني فراتر از سـطح محلـي و    ن منبع پيكرده و گاه مهمتري استقرار دولت كمك مي

مذهب در جهان اسالم از همان آغاز منشاء و خاستگاه دولت هم «خويشاوندي بوده است. 
) همواره قدرت و سياست با زمينه تاريخي و اجتماعي خود 30، 1389(كرون، » بوده است.

اني خاصي استوار است كـه  پيوند دارند. بر اين مبنا، قدرت و سياست در قلمرو اسالم بر مب
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شـود كـه    شود. اما تالش مي براي بيگانگان تازگي دارد و قلمرويي ناآشنا و رازآلود تلقي مي
  اين كتاب براي همگان قابل فهم باشد. 

شود كه به نظر مسلمانان اوليه، بهترين جامعه بر مبناي دين بنا و اداره  نويسنده يادآور مي
ي عبارت از اعتقاد به خدا (توحيد) و جهان ديگر (معاد) است. ترين جلوه تعال شود. عالي مي

دين وحياني، پيش و بيش از هر چيـز،  «كند.  نماينده خدا به عنوان رهبر جامعه حكومت مي
) دين به جز بعد سياسي 656، 1389(كرون، » ها توجه دارد. به عاليق و روابط جمعي انسان

ا عاليق و مسايل جمعي، نظم و سـامان اجتمـاعي   و اجتماعي ابعاد ديگري نيز دارد و خدا ب
مسلمانان پيوند دارد. اموال عمومي متعلق بـه خداسـت و از آن مؤمنـان اسـت. حقـوق اهللا      
تعهداتي است كه مسلمانان در قبال خدا و جامعه اسالمي دارند. ايـن تعهـدات بـه وسـيله     

  شود.  و هم جانشين تلقي مي شوند. امام يا خليفه هم نماينده مردم حكومت تنظيم و اداره مي
توان نوعتي سپهر عمومي پديد آورد. پيامبر با توسل به خدا، نـوعي   با توسل به خدا مي

اي وجود نداشت كه  حوزه عمومي را در مدينه شكل داد. در تمدن اسالمي شخص برگزيده
مردم قدرت خداوند به او تفويض شده باشد. در شرايط جديد، علما وظيفه ارشاد و هدايت 

را بر عهده داشتند و خليفه ظاهري قدرت را در دست داشت. همين قـدرت در نهايـت بـه    
با اين حال، در هر دو تمدن [مسيحي و اسالم] هم شمشير «شاهان و حاكمان محلي رسيد. 

) خلفا حاكماني زميني بودند 658، 1389(كرون، » و هم كتاب همچنان از آن خدا باقي ماند.
كردند. بدين ترتيب، اگر اين كتاب صرفاً به قلمرو اقتدار و حاكميـت   ا ميكه نقشي ديني ايف

شاهان و حاكمان توجه كند، ناقص بوده و بايد به همه كساني توجه كند كـه بـدون اقتـدار    
كردند يا خواهان چنين كـاري بودنـد: روحـانيون،     سياسي و نظامي پيروان خود را اداره مي

ها گرايش سياسي داشتند.  فه، اوليا و قديسين كه بيشتر آنعلماي ديني، مشايخ صوفيه، فالس
اگر حيات اجتماعي شامل سه حوزه دين، حكومت و جامعه تلقي شـود، تـاريخ اسـالم بـا     

شود كه دين هر سه قلمـرو را در اختيـار دارد.    هويتي كامل و يكپارچه و در حالي آغاز مي
جامعـه و حكومـت از درون ديـن     ميان اين سه قلمرو نوعي همساني وجـود دارد و عمـالً  

  گيرند : مدينه. اما اين سه حوزه به تدريج از يكديگر فاصله گرفتند. نشأت مي
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  گفتار دوم: نقد كتاب .4
 هاي تمايزبخش و مثبت كتاب ويژگي 1.4

هاي مثبتيبرخوردار است و توجـه بسـياري از منتقـدان را جلـب كـرده       اين كتاب از ويژگي
ري در باره انديشه سياسي اسالم را جـذاب و ماجراجويانـه ارزيـابي    است. زارع نگارش اث

كرده است. جذابيت آن مديون همزيستي ديانت و عقالنيت در تمدن اسالمي اسـت. جنبـه   
باشد. مطالعه اين كتـاب هـم    ماجراجويي آن نيز ناشي از برخورد اهل دين با اهل فلسفه مي

ايي با منابع فلسفي، آبشخورهاي فكـري و  بخش است. نويسنده به سبب آشن اي لذت تجربه
سياسـي در اسـالم را بسـيار دقيـق،       تـاريخ انديشـه    فضاي تمدني اسالم، سـيماي عمـومي  

پردازي و قابـل اعتمـاد ترسـيم كـرده اسـت. (زارع،       گرايانه و به دور از هر گونه خيال واقع
نظير اسـت   تادانه و كماثري اس«) به نظر بستاني، كتاب كرون در مقايسه با كتاب بلك، 1390
شك نقطه عطفي مهم در حوزه پژوهشي انديشه سياسـي در اسـالم ميانـه بـه شـمار       كه بي
  )1390(بستاني، » تواند براي خواننده ايراني بسيار مفيد باشد. آيد و مي مي

شناختي فرق و مـذاهب   انگيز كرون به ابعاد مختلف فكري و جامعه زارع تسلط شگفت
هاي تمـايزبخش كتـابش از همتايـان غربـي وي      يكي از مهمترين جنبه گوناگون اسالمي را

اي كه او را بر صدر آثار پيشين در حوزه انديشه سياسي اسالم، نظير بلك و  داند. به گونه مي
هاي آثار پيشين، به ويژه آثار بلك و مونتگمري،  نشاند. بستاني با تأكيد بر ضعف روزنتال مي
پردازد. از ديـدگاه زارع، تمـايز ديگـر اثـر كـرون       ين كتاب ميسازي نقاط قوت ا به برجسته

شناسـانه اسـت. در حـالي كـه زارع در ادامـه       تالش در جهت اعـراض از تمـايالت شـرق   
ورزد. به نظر نگارنده اين مقاله هم كرون  شناسانه كرون تأكيد مي يادداشتش بر رويكرد شرق

  گردد.  نتقادي گفتار دوم ارايه ميدر اين مسير موفق نبوده است و داليل آن در بخش ا
وي بـر تـاريخ و منـابع      شناسان غربي در تسلط هاي كرون با ساير اسالم يكي از تفاوت

شناسي تاريخي را برگزيده تا تحول انديشـه سياسـي    تاريخي اسالم است. او رويكرد جامعه
مايد. پس تاريخ شناختي آن تحليل ن در جهان اسالم را در بستر تاريخ اسالم و تحول جامعه

فرهنگي آن در صدر اسالم را تحت عنـوان   - هاي تاريخي انديشه سياسي در اسالم و ريشه
نمايـد.   يابي تاريخي سياست و حكومت در اسالم از حضرت آدم تا كنون بررسي مـي  ريشه

البته فقط تحوالت تاريخي انديشه سياسي در اسالم شش قرن پس از ظهـور اسـالم، يعنـي    
، 1389كند. (كرون،  مغوالن به ايران و ساير قلمرو جهان اسالم را واكاوي ميهنگامه هجوم 
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) بنابراين، تجزيه و تحليل تاريخ انديشه سياسي در اسالم در چارچوب رهيافت تاريخ 661
  تحليلي صورت گرفته و در بستر آن تار انديشه در پود تاريخ در هم تنيده شده است. 

ي علمي در بررسي وقايع تاريخي و دگرگوني افكار و طرف تالش نويسنده در رعايت بي
طرفانـه   هاي رايج در دوران تاريخي گوناگون قابل ذكر است. نويسنده در تشريح بي انديشه

هاي مختلف اسالمي در صدر اسالم تقريباً كامياب بوده است. ويژگي  چگونگي تشكيل فرقه
از تاريخ اسالم است. اما اسـتنادات  ديگر رويكرد راديكال نويسنده در ارايه تصويري عرفي 

وي به احاديث و رواياتي كه چندان مورد تأييد گفتمان رسمي نيست و به مذاق مـدافعان و  
هـا را   پيروان اين گفتمان خوش نخواهد آمد، براي خوانندگان فارسي زبان تازگي دارد و آن

  توان يافت.  در كمتر اثر بومي مي
اين ويژگي اساسي است كه خواننـدگان را از زاويـه   به طور كلي، محتواي كتاب حاوي 

سـازد. در ايـن    ديگري با تاريخ انديشه سياسي در اسالم و سير تحول تاريخي آن آشنا مـي 
ها را  هاي مشهور و پيشين آن هاي بنيادي و داده هاي رايج را با پرسش فرايند، افكار و انديشه

صوالً بيـنش تـاريخي و نگـرش فلسـفي     سازد. بدين سان، ا هاي اساسي مواجه مي با چالش
  كشد. خوانندگان نسبت به تاريخ انديشه سياسي در اسالم را به چالش مي

گرايي و بنيـادگرايي را در آيينـه تحـوالت آينـده جهـان اسـالم        وي تقابل كنوني عرفي
بيني در حـال تعبيـر و تفسـير عينـي      ) اين پيش663- 665، 1389كند. (كرون،  بيني مي پيش

گاهي تفاسير بديعي ارايه داده است كه براي خوانندگان و مخاطبان كتاب جالب  است. وي
توجه و قابل تامل است. مثالً وي با درك جايگاه رفيـع فقـه و فقاهـت در شـرايط كنـوني      
جوامع اسالمي و نقش فقهاي برجسته و علماي بصير در تداوم و استمرار روح اسالميت و 

سيري جالب توجه و تاريخي از حكم اعدام سلمان رشدي به هاي اسالمي، تف بازتوليد آموزه
وسيله امام خميني ارايه نموده است. از اين ديدگاه، حكم و رأي مهدورالدم بودن مرتدان و 
ناسزاگويان به پيامبر و امامان پيشاپيش و به طور كلي توسط فقهـاي مسـلمان صـادر شـده     

  كنند.  خود چنين نمياست. بنابراين، مفتيان و مجريان معاصر به ميل 
به عبارت ديگر، اين افراد مردماني عادي بودند كه با اتكا به اقتدار معنوي فقهـا دسـت   

زدند. اين نقشي است كه فقهاي شيعه و سني به يـك انـدازه مؤمنـان را بـه      به عمل مي
  )494، 1389اند. (كرون،  كرده ايفاي آن ترغيب مي
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 محتوايي كتابهاي  رويكرد انتقادي و كاستي .5

هـاي آن را   هاي محتوايي كتاب، نگـاه انتقـادي كاسـتي    هاي نظري و ارزش به رغم جذابيت
شناسـانه،   سازد. نخست، تالش نويسنده در جهـت اعـراض از تمـايالت شـرق     برجسته مي

شناسي بر رهيافت روشي و رويكرد نظري نويسنده آشكار اسـت و در   سيطره گفتمان شرق
كوشد خود را از چنبره اين گفتمان دگرساز  يافته است. نويسنده مي جاي جاي كتاب بازتاب

رها سازد؛ اما رهايي از قيد و بنـدهاي آن ممكـن نبـوده اسـت. بـه همـين دليـل، گفتمـان         
شناسي به مثابه روح حاكم بر طرح پژوهشي تلقي مي شود كه شيوه نگارش كتـاب را   ق شر
ها و گزينش بخشي از  گردآوري داده بندي چارچوب نظري تا از گزينش روش و صورت - 

انگاشتن بخشي ديگر از منابع و تجزيه و تحليـل و تبيـين و اسـتنتاج نتـايج و      منابع و ناديده
پردازي نهايي در ساختار كالن، سامان پـژوهش، چـارچوب نظـري، مـدل مفهـومي،       نظريه
امـدهاي  شناسي و روش تحقيق و شيوه تجزيه و تحليل و تبيين علمـي موضـوع و پي   روش

در بستر اين گفتمان شكل داده و كليات متن را تحـت تـأثير قـرار داده اسـت.      - نظري آن 
بدين سان، اين كتـاب هماننـد همتايـان غربـي خـويش، در چنبـره گفتمـان ايـدئولوژيك         

شناسي گرفتار است و اسالم را به مثابه يك غيريت تاريخي براي اروپـاي مسـيحي و    شرق
  نمايد. به همين دليل، تحوالت تـاريخي انديشـه   طبان معرفي ميجهان غرب تلقي و به مخا

هـاي تـاريخي دگرسـازانه غـرب و در آينـه       سياسي در اسالم را به مثابه بخشـي از پديـده  
نمايد و در اين چارچوب بـه   تحوالت تاريخ انديشه سياسي در اروپاي مسيحي مشاهده مي

  پردازد. و تاريخي آن مي شناختي تجزيه و تحليل و تبيين علل و عوامل جامعه
گويد كـه ايـن كتـاب را بـراي مخاطبـان و       نويسنده در پيشگفتار كتاب به صراحت مي

خواسـت آن را بـراي جوامـع اسـالمي و      مندان غربي به نگارش در آورده و اگر مـي  عالقه
كـرد تـا    مخاطبان مسلمان و به ويژه ايرانيان بنويسد، شيوه ديگري براي نگارش انتخاب مي

امكان ارتباط مخاطبان ايراني با آن بيشتر و بهتر فراهم شود. در حالي كه نويسنده اين نكات 
گيرد كه آيا حقايق نظري، واقعيات تاريخي و عناصر فكـري و شـيوه بررسـي،     را ناديده مي

تجزيه و تحليل و تبيين موضوعات گوناگون تـاريخي و فلسـفي و انديشـه سياسـي بـراي      
به ويژه براي غربيان و شرقيان و اروپائيان و ايرانيان و مسـيحيان و   جوامع مختلف بشري و

شناسـانه اثـر را    رقمسلمانان، تفـاوت دارد. همـين اشـارات آشـكار نويسـنده رويكـرد شـ       
  سازد. مي  مالبر
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شـناختي انديشـه    وي تاريخ انديشه سياسي در اسالم را در چارچوب تحـوالت جامعـه  
كند. تشبيه جامعه اسالمي به جوامع مسـيحي   بيين ميسياسي در اروپاي مسيحي بررسي و ت

غرب، به ويژه در اروپاي غربي كه فراينـد تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي تـدريجي آن بـه       
جدايي دين و دولت و مذهب و سياست منجر گرديد، چندان قياس مقبـولي نيسـت. زيـرا    

ادهاي دينـي چـون   نويسنده دگرگوني نهادهاي مذهبي در جامعه اسالمي را با دگرديسي نه
نمايد و تحوالت تاريخي در جامعه و انديشه اسـالمي را   كليسا در غرب مسيحي مقايسه مي

كنـد. در حـالي كـه     هاي ميانه بررسي و تبيين مي در پرتو تحوالت جهان مسيحيت در سده
شناختي جهان اسالم و جوامع مسلمان از يك طـرف و   ميان شرايط تاريخي و عوامل جامعه

ريخي و موقعيت سياسي و اجتماعي جهان مسيحيت و جوامع مسيحي در اروپاي شرايط تا
غربي از طرف ديگر، تفاوت فاحشي وجود دارد. به ويژه جوامع اسالمي هيچگاه حاكميـت  

اند. بنابراين، از گزنـد تعصـبات    مطلق يك نهاد ديني چون كليساي مسيحي را تجربه نكرده
انـد.   كليسا و پديده تفتيش عقايد آن مصـون مانـده   ديني ارباب كليسا و پيامدهاي حاكميت

  )662، 1389(كرون، 
هاي حكومتي در  مقايسه ديگري نيز قابل نقد است. نويسنده تداوم و گسست در سلسله

نمايد؛ بدون آن كه منطق نظري خاصي ميان اين مطالعـه تطبيقـي    اروپا و ايران را مقايسه مي
هاي پي در پي در تاريخ ايران، اين بخش از كتـاب   وجود داشته باشد. تأكيد وي بر گسست

مدت و جامعه  سازد و يادآور نظريه جامعه كوتاه را شبيه آثار محمدعلي همايون كاتوزيان مي
كـه ارجـاع يـا اسـتنادي بـه آثـار وي شـده باشـد. (كـرون،           باشد؛ بـدون آن  گلنگي وي مي

1389،  662(  
كند. بدون آن  مانان دوران كهن معرفي مينويسنده مسلمانان صدر اسالم را به مثابه مسل

كه مبناي نظري و معيار علمي خاصي اين تفكيك و نامگذاري را مشخص و تبيـين نمايـد.   
وي همچنين تحليلي غير واقعي از جايگاه تاريخي سه جريان فكري مهم در يونان باسـتان،  

به دوران پيش از سقراط  ها را يعني كلبيان، رواقيان و شكاكان ارايه داده و آبشخور فكري آن
» خوش باش«شناختي اين سه جريان فلسفي  نسبت داده است. در حالي كه به لحاظ جامعه

هـاي سياسـي و اجتمـاعي     گراي ارسطويي و وقوع بحران پس از افول جريان تجربي وعقل
  يونان باستان رشد يافتند. 

م مغـوالن بـه ايـران    كرون مانند بلك و روزنتال، پژوهش خود را در آستانه عصر تهـاج 
سازد و به تحوالت فكري و فلسفي در جهان اسالم و ايـران، بـه ويـژه در دوره     متوقف مي
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ناي كه اسالم شيعي در ايران شكل گرفت و در بخش مهمي از ايران  پردازد؛ دور صفوي نمي
فرهنگي استقرار يافت و در قالب امپراتوري شيعي صفوي در برابر امپراتوري سني عثمـاني  

هاي خود را بـا تحـوالت معاصـر جهـان و پويـايي       گيري آرايي كرد. او در پايان نتيجه صف
هاي عرفي در جهان اسالم معاصر مرتبط ساخته است. در  انديشه سياسي اسالم و دگرگوني

حالي كه اين امر بـا تمركـز تـاريخي پـژوهش كـه صـرفاً تـا دوران هجـوم مغـوالن را در          
  گيرد، منافات دارد.  برمي
ه لحاظ نقد مبنايي و درون ساختاري نيز نقدهاي فراواني بر كتاب وارد اسـت : فقـدان   ب

شناسي و روش تحقيق دقيق، و مـدل مفهـومي روشـن و     چارچوب نظري مشخص، روش
هاي بنيـادين دارد.   شود. يك طرح كالن پژوهشي كه داعيه تبيين شفاف، آشكارا احساس مي

  د. بر اما از فقدان چارچوب نظري رنج مي
نويسنده از منابع اهل سنت بهره وافري برده و  به منابع شيعي، به ويـژه منـابع اصـيل و    

توجهي نموده است. بنابراين، ميان منابع كتاب تعادل و توازن قابل قبولي  دست اول تشيع كم
كشـد. برداشـت    طرفانه نويسنده را بـه چـالش مـي    وجود ندارد. اين عدم موازنه رويكرد بي

ها و  تنتاج نظري كتاب نيز قابل پرسش است. زيرا برداشت دقيق و واقعي از دادهعلمي و اس
ماند. نويسنده برداشتي نادرسـت از   هاي علمي كتاب دور از دسترس مخاطب باقي مي تبيين

گرايي در تاريخ اسـالم دارد. ايـن رويكـرد گزينشـي      علل و عوامل سياسي و اجتماعي فرقه
هـاي كالمـي شـيعه شـده و آن را بـه معيارهـاي خـوني و         همايـ  باعث درك نادرستي از بن

اي و جغرافيايي فرق مختلـف   هاي قومي، قبيله تبارشناختي امامان شيعي از يك سو و مالك
  دهد. شيعي از سوي ديگر تقليل مي

شناسانه تاريخي و تحليلي، به جاي بذل توجه كـافي بـه اصـول و     در اين فرايند جامعه
روايات و احاديث معصومين و بررسي معيارهاي شايستگي فردي و مباني قرآني و آيات و 

علمي، اخالقي و عقالني معصومين (عقالنيت، علم، عدالت و تقوا) كه معيارهاي   صالحيت
اي و پيشينه تبارشناختي آنهـا تكيـه    هاي قومي و قبيله بنيادين مذهب تشيع هستند، بر مالك

  )134، 1389الني، علمي دور مانده است. (كرون، هاي منطقي، عق كرده و از تحليل و تبيين
وي تحليلي شاذ و برداشتي بسيار استثنايي از مظلوميت امام دوم شيعيان ارايـه داده كـه   

) نقد ديگر، انتصـاب مكتـب   135، 1389نادرستي آن بر مخاطب آگاه روشن است. (كرون، 
حاصل است. چون به  تشيع به رويكرد گنوسي در جهان شرق است كه تالشي بيهوده و بي

) از سـوي  152، 1389ها وجود ندارد. (كـرون،   لحاظ نظري امكان برقراري ارتباط ميان آن
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ديگر، نقش غاليان شيعي را در تاريخ انديشه سياسي اسالم و سـير تحـول انديشـه سياسـي     
  )155، 1389مسلمانان برجسته ساخته است. (كرون، 
امامت و رهبري امت اسالمي از يك سو و سياست نويسنده وجه اين هماني ميان مقوله 

و حكومت بر جامعه اسالمي از سوي ديگر برقرار نموده و معيار امامت و رهبـري امـت را   
گيري مخدوش رسـيده   صرفاً در فعاليت سياسي خالصه نموده است. بنابراين، به اين نتيجه

(ع) دوران فتـرت  است كه پس از شهادت امام سوم تـا پايـان امامـت امـام جعفـر صـادق      
گردد. بدين سـان، تنهـا امـام     ورزي و مداخله در امور سياسي امامان شيعه تلقي مي سياست

موسي كاظم(ع) با ورود به عرصه سياسـت و حمايـت مسـتقيم از قيـام زيـديان و جنـبش       
) در حالي كه واقعيات تـاريخي بيـانگر   205، 1389اعتراضي فخ سياسي عمل كرد. (كرون، 

همه امامان شيعه در قبال حكام جور و غصب است. حتي امام چهـارم كـه    رويكرد سياسي
بيشتر عمر خويش را به عبادت و دعا پرداخت، دعاوي سياسي امامـت را در قالـب دعـا و    

كرد كه در صحيفه سجاديه گـردآوري شـده اسـت. عملكـرد سياسـي امـام        نيايش بيان مي
امام جعفر صادق در زوال امويـان و  محمدباقر در سلب مشروعيت از خاندان اموي و نقش 

حاكميت عباسيان و گذار از عصر اموي به عصر عباسي قابـل انكـار نيسـت. ايـن خانـدان      
عباسي بودند كه بر خالف خواسته عمومي مسلمانان عمل نموده و حق حاكميـت سياسـي   

  خاندان هاشمي و امام ششم را سلب و جايگاه حكومت اسالمي را غصب نمودند.
طرفانه) امام محمدباقر(ع) و امـام   لي، برداشت نويسنده از رويكرد سياسي (بيبه طور ك

جعفر صادق(ع) درست نيست. وي فقدان هر گونه نقش سياسي در نزد آن دو امام شاخص 
شيعيان را برجسته ساخته و بر اين باور است كه امامان پنجم و ششم شيعيان نقش سياسـي  

- 201، 1389بت به حكومتداري نداشتند. (كرون، و اجتماعي و رويكرد سياسي خاصي نس
سازي فكري و عقيدتي براي فعاليـت سياسـي امامـان     ) در حالي كه نقش آنان در زمينه203

سازي بستر علمي و فرهنگي رشد و گسترش تشـيع آشـكار اسـت. در منـابع      بعدي و آماده
د در مهياسـازي  تاريخي نيز بر نقـش فرهنگـي و سياسـي تأثيرگـذار ايـن دو امـام دانشـمن       

بسترهاي فكري و مباني نظري و ساختار عقيدتي فقه سياسي شيعه و تثبيـت مكتـب تشـيع    
  تاكيد شده است.

كرون درك صحيحي از جايگاه معنـوي و سياسـي امامـت در مكتـب شـيعي نـدارد و       
اي  دهد؛ به گونه گرايانه، عرفي و عيني از غيبت امام دوازدهم شيعيان ارايه مي برداشت مادي

) او مساله غيبت را در 210- 211، 1389فلسفه و هدف غيبت را درك نكرده است. (كرون، 
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گريزي مسيح و مذهب مسيحيت و واگذاري داوطلبانه قـدرت بـه قيصـر     مقايسه با سياست
) و اصل مسيحي دو شمشير (كليسـا و حكومـت) را بـر    212، 1389كند (كرون،  تحليل مي

نمايد : آنچه را كه به قيصر مربوط اسـت   ان تحميل ميمهدويت و غيبت امام دوازدهم شيعي
چه را به مسيح و كليسا مربوط است به آنان دهيد. وي پـاي از دايـره    به قيصر بسپاريد و آن

دهد و هادي را به منزله  ربط فراتر نهاده و مسأله غيبت را به دوران اموي نسبت مي قياس بي
  نمايد. كلي هدايت شده تلقي مي

دهد  هاي سياسي و اجتماعي آنان مي هاي ناروا به شيعيان و انديشه خي نسبتنويسنده بر
  داند. به نظر اماميان  گريزي با مسيحيان مشابه مي و آنان را در مقوله سياست

ها  گاه ديگر بار با قدرت سياسي جمع نخواهد شد و بايد يكي از آن شرع و اخالق هيچ
دنبال قدرت سياسـي هسـتند آن چنـان دلبسـته      را برگزيد. از نظر اماميان كساني كه به

توانند در انديشه صواب و خطا باشند. بنابراين،  شوند كه نمي منافع اين جهاني خود مي
اي  پيشـگان واگذارنـد و بكوشـند جامعـه     بهتر آن است كه مؤمنان سياست را به قدرت

داشـته  غيرسياسي را شكل دهند كه از آن خودشـان باشـد و در آن زنـدگاني صـالحي     
شود و كار قيصر به قيصر، اما نه به ايـن   باشند. در واقع، كار مسيح به مسيح واگذار مي

شود، بلكه بـه ايـن    كه در غرب امروز خوب و درست تلقي مي دليل كه اين عمل چنان
تـوان صـورت داد. (كـرون،     دليل كه اين بهترين كاري است كه در چنين شرايطي مـي 

1389 ،428 (  

دهد كه اين برداشت نسبتي با  ريخ انديشه و عمل سياسي شيعيان نشان ميدر حالي كه تا
  واقعيات تاريخي ندارد.

هـاي سياسـي شـيعه در دوران     ها و نظريـه  نويسنده به واقعيت تحول عظيم در رهيافت
بندي نظريـه واليـت فقيـه توسـط امـام       صفويه و پس از آن در ايران اذعان دارد و صورت

پـذيرد. امـا از بررسـي و     آن در ايران پس از انقالب اسالمي مي خميني و حاكميت سياسي
شـوند، طرفـه    تبيين اين دو دوره تاريخي كه دوران تجديد حيات مكتـب شـيعه تلقـي مـي    

رود. اين رويكرد با توجـه بـه تمركـز تـاريخي پـژوهش قابـل درك اسـت. شـايد وي          مي
  بر انتظار مخاطبان نيفزايد.توانست از اشاره به اين دوران تاريخي پرهيز نمايد و  مي

هـاي   هاي زكرياي رازي را به طور غلـوآميزي تحليـل نمـوده و نسـبت     نويسنده ديدگاه
نادرستي به ايشان وارد كرده است. حتي او را مخالف اصل نبوت و پيامبران و اديـان الهـي   

  معرفي و قلمداد نموده است: 
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لسوف نامدار، دين وحياني ) طبيب و في313/925محمد بن زكرياي رازي (درگذشت : 
را نادرست و مردود دانسته بود. او معتقد بود كه تنها يك حقيقت نجات دهنده وجـود  
دارد و آن هم فلسفه است كه به يكسان در دسترس همه است و هـم نخبگـان و هـم    

مند شوند. خداوند با اعطاي نيروي الهام به همـه مـردم    توانند از آن بهره مردم عادي مي
   )294، 1389انايي را به آنان داده كه راه رستگاري خود را بيابند. (كرون، اين تو

ها با اتكا به آن خوب و بـد   اين الهام الهي يكسان شبيه غريزه است و حيوانات و انسان
اند كه با نيرنگ و تردستي  از نظر او پيامبران فريبكاراني بوده«دهند. بنابراين،  را تشخيص مي
) به نظر كرون، سرخسي از نخستين فالسـفه تمـدن   294، 1389(كرون، » ندا مردم را فريفته

اسالمي نيز در كتابي با عنوان اسرار فريبكاران، از پيامبران انتقاد كرده است و متكلم خردگرا، 
ابن راوندي نيز با استناد به قول حكماي هند و برهمنان، معجزات پيامبران را حيله و ترفنـد  

اعتبار و مردود دانسته است. زيرا اگر اين شريعت با عقل و  اني را بيخوانده و شريعت وحي
منطق همخوان باشد، زايد و غيرالزم است و اگر با آن نـاهمخوان باشـد، نادرسـت و خطـا     

) در اين ميان، ارزيابي و داوري كرون در باره رازي به هيچ منبعي 294، 1389است. (كرون، 
باره عقايد و عملكرد دو نفر اخير مستند به منابع اصيل مستند نشده است و اظهار نظرش در 

و دست اول يا منابع خود آنان نيست. مورد سرخسي از روزنتال نقل قول شده و مورد ابـن  
هاي دقيق علمي و پژوهشـي و   شود و اين با روش راوندي هم به استناد اثر كراوس بيان مي

  علمي كرون سازگار نيست. - رويكرد اخالقي 
ه درك صحيحي از مساله بردگي در اسالم ندارد و برداشت نادرسـتي از پديـده   نويسند

هـاي وي   بردگي از ديدگاه قرآن ارايه داده است و اين بيانگر نقصـان مطالعـات و پـژوهش   
هـاي   دانـد و همچـون برخـي ديگـر از واقعيـت      قرآن بردگي را واقعيتي موجود مي«است. 

ي در دست نداريم كه پيامبر در صدد الغـاي بردگـي   گذرد. هيچ دليل اجتماعي از كنار آن مي
) از ديدگاه نويسنده الغـاي بردگـي انديشـه دوران جديـد     587، 1389(كرون، » بوده است.

است و در صدر اسالم مطرح نبوده است. بنابراين، نويسنده بردگـي در صـدر اسـالم را در    
ر حالي كه شيوه برخـورد  ) د587، 1389هاي مدرن تحليل كرده است. (كرون،  پرتو انديشه

پيامبر اعظم و علي(ع) با بردگان و اسيران جنگي و آزادي آنان در قبال آمـوختن سـواد بـه    
مسلمانان، براي اثبات بطالن نظريه كرون كافي است. كرون ديدگاه حضرت علي (ع) نسبت 

ي كيفـر  بردگـ «كنـد :   اسـتناد مـي    به بردگي را نيز به درستي درك نكرده و به تعبير بـزدادي 
:  ) كليني از علي (ع) نقل كرده اسـت 591، 1389(كرون، » خدانشناسي برخي از مردم است
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خداونـد برخـي را بـرده    «امـا  » حضرت آدم غالم يا كنيز به دنيا نياورد و همه مردم آزادند«
، 1389(كـرون،  » ها صبور و شـكيبا باشـند.   ديگران قرار داده است و همگان بايد در سختي

گردد و نشانه اين واقعيت  خن كرون به همان ديدگاه رايج در باب بردگي بازمي) اين س591
  است كه برابري نژادي و قومي در اسالم به مسأله مهمي تبديل شده است. 

در باره اين روايت چند نكته قابل ذكر است: نخست، ميزان صحت و وثوق آن كه بايـد  
هنگام بررسـي و تحقيـق چنـين چيـزي     شد و  بررسي مي 26، ش 69، ص 8از كافي، جلد 

مشاهده نگرديد. دوم، تناقض ميان دو بخش روايـت اسـت كـه اصـالت آن را بـه چـالش       
خواهانه امـام اول شـيعيان    كشد. سوم، اين روايت با رويكرد نظري و سيره عملي عدالت مي

دگـي در  تناسبي ندارد. بدين ترتيب، يا نويسنده مطالعه كافي و شناخت دقيقي از جايگاه بر
شـناختي جوامـع اسـالمي نـدارد يـا       سير تحول انديشه سياسي اسالم و دگرگـوني جامعـه  

  ورزانه به تحليل و تبيين اين موضوع پرداخته است. غرض
به طور كلي، در ابعاد مختلف پژوهش تاريخي، تجزيه و تحليل كامل و تبيين مناسبي از 

سياسي شيعه صورت نگرفته اسـت. ح  سير تحول انديشه سياسي در اسالم، به ويژه انديشه 
پذير است. چون نويسنده شناخت دقيقي  هاي اساسي رو به رو و آسيب اين تحقيق با چالش

از مباني نظري و انديشه سياسي در اسالم و مذهب شيعه ندارد. بنابراين، صـرفاً بـه تحليـل    
ايــن  شناســي تــاريخي انديشــه سياســي در اســالم بســنده كــرده اســت. در فراينــد جامعــه
طلـب و كشورگشـا تلقـي     شناسي تاريخي، اسالم را ديني جنگجو و آئيني خشـونت  جامعه

كند كه فقط با اتكا به زور بازوي جنگجويان مسلمان و قدرت شمشير سپاهيان مسـلمان   مي
هـاي الهـي،    هاي همسايه پرداخته است. بدون آن كه آرمـان  به كشورگشايي و فتح سرزمين

ناپذير و اهداف متعالي مؤمنان  خلل هاي معنوي، ايمان اي قلبي، ارزشهاي ديني، باوره انگيزه
و جهادگران مسلمان در نظر گرفته شود و نقش بنيادين جهاد عقيدتي بـه درسـتي بررسـي،    
تحليل و تبيين شود. به همين سان، وي برداشـتي درسـت از مقـدس بـودن جهـاد در نـزد       

هاد جاي قتال (جنـگ) را گرفتـه اسـت. وي    مسلمانان ندارد و بر اين باور است كه واژه ج
كنـد. (كـرون،    سـازد، نفـي مـي    هاي آييني جهاد را كه آن را از امور دنيوي متمايز مـي  جنبه

1389،  608 -607 (  
گاه و در بخش چهارم، به ترويج اين ديدگاه پرداخته كه  به طور كلي، نويسنده گاه و بي

بـا زور شمشـير جهـادگران مسـلمان     دين اسالم دين خشونت، جنگ و جهاد است و تنها 
هـاي معنـوي و    گسترش يافتـه اسـت. بنـابراين، ايمـان قلبـي، باورهـاي عقيـدتي و ارزش       
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جويانه نقش چنداني در فرايند گسترش حـوزه نفـوذ     هنجارهاي سياسي و اجتماعي عدالت
) بـدين سـان، كـرون    606- 630، 1389اسالم و گرايش مردم به آن نداشته است. (كـرون،  

كافي و وافي بر همه منابع تاريخي اسالم، به ويژه منـابع اصـيل و دسـت اول شـيعي      تسلط
ندارد. در نتيجه، در بيان برخي از آراي خـود در بـاره شـيعيان محتاطانـه عمـل كـرده و از       

هـاي نظـري وي در بـاره شـيعه بـا       صراحت لهجه كافي برخوردار نيست. گـاهي اسـتنتاج  
ندارد و چندان قابل اعتماد نيسـت. بـه طـور مثـال، وي     واقعيات تاريخي شيعيان سازگاري 

درك درستي از عوامل فرهنگي و اجتماعي تأثيرگذار ايران فرهنگي بر رشد تدريجي مذهب 
  شيعه به مثابه اسالم ايراني ندارد.

  
  پيشنهاد و گيري نتيجه. 6

رويكـرد   و ارزيابي روش علمي،تاريخ انديشه سياسي در اسالم  اين مقاله با معرفي كتاب
هاي تاريخي و محتواي تبييني آن، در مسير معرفي نقـاط قـوت و بيـان نقـاط      نظري و داده

هـاي نظـري، روشـي،     هايش تالش نموده است. هر اثـري در كنـار قـوت    ضعف و كاستي
نيز برخوردار است. مهـم سـيطره نقـاط قـوت بـر نقـاط        هايي ضعف محتوايي و شكلي، از

هـا و   هاي كتاب اسـت. بيـان كاسـتي    ها در برابر ارزش تيضعف احتمالي و ناچيز بودن كاس
توانـد بـا نگـارش     هاي كتاب صـرفاً در جهـت بهبـود و تقويـت آن اسـت كـه مـي        ضعف
  هاي آتي صورت پذيرد. هاي توضيحي بيشتر توسط مترجم در چاپ پاروقي

ژگان اين مقاله انتقادي در پنج بند جداگانه سامان يافته است: پس از چكيده و معرفي وا
هاي مطالب كتاب معرفي گرديـد. در   كليدي، نخست درآمد نظري و دوم مهمترين سرفصل

بند سوم، فرازهاي مهمي از مطالب اثر انتخاب و تقديم خوانندگان شد تا آگـاهي نسـبي از   
محتواي كتاب حاصل شود. در بند چهارم، نقد شكلي، روشي و محتوايي اثر سامان گرفـت  

حول محور انتقادات روشي و محتوايي قرار دارد. در كنار اين نقد كه مهمترين بخش آن در 
  پيشنهادهاي سازنده و اصالحي براي بهبود روشي و محتوايي اثر ارايه شد. 

زدني به منابع اصيل و دست دوم تاريخ انديشه سياسـي در اسـالم،    كرون با اشراف مثال
هـاي بـديعي    گيـري  تازه و نتيجـه هاي  اثري روشمند و متني دانشگاهي پديد آورده و تحليل

ارايه داده است. عالوه بر نگاه تحليلي نو، مفاهيم انتزاعي را در بافـت و موقعيـت تـاريخي    
هـاي   ها كيفيتي عيني و انضـمامي بخشـيده اسـت. او انبـوهي از داده     خود قرار داده و به آن

را فـراهم آورده  تاريخي، فلسفي، كالمي و فقهي در باره تاريخ انديشـه سياسـي در اسـالم    
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است. اما متاسفانه به دليل غلبه رويكرد شرقشناسانه در بررسي تاريخ انديشه سياسي اسـالم  
از سويي، و درك نادرست مباني شريعت اسالم و به ويژه حقيقت ناب تشيع، تبيين دقيقـي  

هـاي   هاي تاريخي و تبيين شناسي تاريخي اسالم ارايه نكرده است. بنابراين، تحليل از جامعه
هاي نظري وي در مواردي گوناگوني با ديدگاه علمـاي شـيعي    گيري شناختي و نتيجه جامعه

هاي رسـمي در ايـران سـازگاري     هاي بومي جهان اسالم و روايت منطبق نيست و با انديشه
  ندارد. بنابراين قابل نقد است.

  
  نامه كتاب

، مقـدم  ديسـع ي، ترجمـه  اسـ يس ي شـه يدر اند ني: هشـت تمـر  نـده يگذشته و آ انيم ،1388 ،آرنت، هانا
  .اختران  :تهران
و  سـم ي: فورد تـه يمدرن يو اقتصـاد  ياسـ ي: اشكال س مدرن ي بر فهم جامعه يدرآمد ،1388 ،آلن، جان

   .آگه نشر :، تهران محمود متحد، ترجمه صنعت مدرن
 .: نشر آگهي، تهران عبدالوهاب احمدي، ترجمه اسيس ي تهيمدرن ،1392 ،سيمور ه،يبارب

جـواد  ، ترجمه : افالطون، ارسطو : قسمت اولي اسيس شهيخداوندان اند ،1392 ،كليبرسفورد فاستر، ما
 .ريركبي: امي، تهران االسالم خيش

تومـاس   ن،يآگوسـت  سـرون، ي: قسـمت دوم: س ي اسيس شهيخداوندان اند ،1392 ،كليبرسفورد فاستر، ما
 .ريركبي: امي، تهران االسالم خيجواد ش، ترجمه اوليماك ناس،يآكو

كتاب تاريخ انديشـه   ينقد و بررس، ؛ مسأله اين است»انديشه«يا » تاريخ انديشه«« ،1390، احمد ،بستاني
  .1390، مرداد 14 شماره، مهرنامه، »سياسي در اسالم

: ي، تهـران  سـت يماركس يهـا  شـه ي: اند سـتم يدر قـرن ب  ياسيس يهاشهياند خيتار ،1391 ،نيحس ،هيريبش
  ي.ن  نشر

: ي، تهـران  كـار  و محافظـه  سـم يبرالي: ل ستميدر قرن ب ياسيس يها شهياند خيتار ،1392 ،نيحس ،هيريبش
  ي.ن  نشر

، وقـار  نيمحمدحسـ ، ترجمـه  تا امروز امبري: از عصر پ اسالم ياسيس شهياند خيتار ،1387ي، آنتون، بلك
 .اطالعاتتهران : 

  تهران : نشر و پژوهش فرزان روز.، ايرانيان و انديشه تجدد، چاپ دوم، 1383بهنام، جمشيد، 
  .: نشر مركز، تهرانتا ماركس ياولي: از ماك در غرب ياسيس شهياند خيتار ،1391، كمال ي،پوالد
  .: نشر مركز، تهرانستمي: قرن ب در غرب ياسيس شهياند خيتار ،1391، كمال ي،پوالد
، )انـه يم يها باستان و سده وناني( انديشه سياسي در غرب : از سقراط تا ماكياولي ،1392، كمال ي،پوالد

  .: نشر مركزتهران 
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  .: نشر مركز، تهرانو اسالم رانيدر ا ياسيس شهياند خيتار ،1392، كمال ي،پوالد
  .: نگاه معاصري، تهرانخيسقراط تار شهيدر اند استياخالق و س ،1390، نرگس ،هينشاط كيتاج
مشـتاق  و  يليمهران اسماعي، ترجمه مك اتيدر آ ياسيس شهياند يمبان ،1392 ،حامد عبدالقادر ،يجانيت

  ي.: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم، تهرانحلو
: سـازمان  ، تهـران مبريرضا س، ترجمه الملل نيب استيدر س اسالم ،1390الهود،  ينل ، واچ يجانز، آنتون

  .دانشگاه امام صادق ي وانتظام يروين ياسيس يدتيعق
  ي.: علوم و فنون راز، تهران عهيش ياسيس شهيدر اند تيمشروع يمبان ،1389 ،محمدرضا ي،حاتم

:  قـم ي، فضـائل  يمصـطف ، ترجمـه  اسـالم  ياسـ يس شهياند يمنطق ساختار،  1389 ،حسن، حسن عباس
  .كتاب  بوستان

: ، تهـران  معاصـر غـرب   ياسـ يس شـه يدر شناخت اند ييجستارها  ،1383، رضايدعليس ي،بهشت ينيحس
   ي.و توسعه علوم انسان قاتيموسسه تحق

كتـب علـوم    ني: سازمان مطالعـه و تـدو  ، تهران در اسالم ياسيس شهياند يمبان ،1389 ،صادق ،قتيحق
  ي.و توسعه علوم انسان قيمركز تحق و دانشگاهها (سمت) يانسان

  .شي: گرا، تهران رانيدر اسالم و ا ياسيس شهياند، 1385 ،محمودي، قيحق
  .ري: اساط، تهران و اسالم رانيدر ا ياسيس يها شهياند خيتار ،1388 ،اصغر يعل ي،حلب
  .: زواري، تهران و جهان اسالم رانيدر ا ياسيس يها شهياند يمبان ،1388 ،اصغر يعل ي،حلب

  .بوستان كتاب قم، قم : اسالم ياسيس شهيدر اند استيو س اخالق، 1383 ،رضا ي،خراسان
 دوفصـلنامه نامـه علـوم انسـانى،    ، »انديشـه سياسـى اسـالم   تاريخ « معرفى كتاب، 1386خلجي، عباس، 

ويـژه علـوم   ، 86، تابستان و پـاييز   16شماره ، دوفصلنامه شوراى بررسى متون و كتب علوم انسانى
  .158- 155، ص ص سياسى

دوفصـلنامه نامـه علـوم    ، »شناسى در مطالعات سياسى اسالمروش« معرفى كتاب، 1386خلجي، عباس، 
ويـژه  ، 86، تابستان و پاييز  16شماره ، مه شوراى بررسى متون و كتب علوم انسانىدوفصلنا انسانى،

 .169- 159، ص ص علوم سياسى

 شـه يو نقد كتـاب اند  ياهل سنت؟ معرف ياسيس شهياند اياسالم  ياسيس شهياند، 1389خلجي، عباس، 
، 40دوره مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، ، ، فصلنامه سياستانهيم يها دهساسالم در  ياسيس

  ، ص ص 1389 زيي، پا1شماره 
ـ  رانيـ در ا ياسـ يس شهي(اند ييدر خرد مزدا ياسيس شهياند يمبان ،1390 ،محمدرضا ،راد ييرضا از  شيپ

  .: طرح نو)، تهران اسالم
  .لي: كمي، تهران خارج استي: س اسالم ياسيس يها شهياند، 1389 ،حسن ،يروحان
  .لي: كمي، تهران نظر ي: مبان اسالم ياسيس يها شهياند ،1389 ،حسن ،يروحان
  .لي: كمي، تهران و اجتماع ي: مسائل فرهنگ اسالم ياسيس يها شهياند، 1389 ،حسن ،يروحان
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  .جوان شهي: كانون اند، تهران اسالم ياسيدر نظام س تيمشروع يمبان،  1385 ،محمدحسن ،روزبه
ي، مقـدمات  يطرحـ  : انـه يم ياسالم در سده هـا  ياسيس ي شهياند، 1387، اكوبي زاكيآ نيارو روزنتال،

  .قومسنشر تهران :  ترجمه علي اردستاني،
نگـاري   بـاره تـاريخ   وگو با پاتريشيا كـرون در  گفت؛ من مورخ هستم، متفكر نيستم«، 1390زارع، حامد، 

  .1390، مرداد 14شماره ، مهرنامه، »شناسانه از انديشه سياسي اسالم شرق
تورق كتاب تاريخ انديشه سياسـي در اسـالم پاتريشـيا    ؛ مورخ عرفي، تاريخ قدسي«، 1390زارع، حامد، 

  .1390، مرداد 14شماره ، مهرنامه، »كرون
: ي، تهـران اسـ ياسـالم) مجموعـه علـوم س    ستمي(غرب قرن ب ياسيس يها شهياند ،1390، ميمر ،يساالر

  .ماهان  مكتب
: ، تهـران غـرب و اسـالم   ياسـ يس يهـا  شـه ياند، 1392، روشناس ديامو  ،ييعباس كاكا ،ميمر ،يساالر

  .سبحان  مهر
   .نور ي: آوا، تهران در اسالم ياجتماع يها شهياند خيتار ،1382 ،اهللا تيهدا ،ستوده
  ي.: نشر ن، تهران : از سقراط تا ماركس در غرب ياسيس شهياند يمبان ،1386 ،فرشاد عت،يشر
  .جوان شهي: كانون اند، تهران اسالم ياسيبر فلسفه س يدرآمد ،1387 ،دمحمدرضايس ،عتمداريشر

  .: نقش گستران، تهران اسالم و غرب ياسيس يها شهيدر اند يريس ،1389، ديسع ي،نيالد شمس
  .: قومس، تهران ستميغرب در قرن ب ياسيس يها شهياند ،1390 يي،حيملك  ،يصالح
  .: قومس، تهران در غرب ياسيس يها شهياند خيتار، 1391 ،ابوالقاسم ي،طاهر
سنجش (وابسته به ، تهران : در غرب ياسيس يهاشهياند ،1388 ،منوچهر مقصودلوو  ،ابوالقاسم ي،طاهر

  .سنجش) يهنر يموسسه فرهنگ
، درآمـدي فلسـفي بـر تـاريخ انديشـه سياسـي در ايـران، چـاپ ششـم،          1382طباطبايي، سيد جـواد،  

  كوير.  تهران:
اي بر انحطاط ايران، چاپ چهارم،  ديباچه ،جلد نخست ،رانيدرباره ا يتامل، 1384طباطبايي، سيد جواد، 

  تهران : نشر نگاه معاصر.
، چـاپ  رانيانحطاط ا ينظر يگفتار در مبان:  ، زوال انديشه سياسي در ايران1384طباطبايي، سيد جواد، 

 چهارم، تهران : كوير. 

 ياسـ يس شـه ياند خيتا انقالب فرانسه: تـار  شياز نوزا ديو جد ميجدال قد ،1390 طباطبايي، سيد جواد،
   .: نشر ثالث، چاپ ، تهران در اروپا ديجد

  ، بنيادهاي علم سياست، تهران : نشر ني.1373عالم، عبدالرحمن، 
  .: دانشگاه امام صادق (ع)، تهران اسالم ياسيدر مطالعات س يشناس روش ،1386 ،اكبر يعل ي،خانيعل
: پژوهشـكده مطالعـات   ، تهـران  عدالت در اسـالم  ياسيس هيبر نظر يدرآمد ،1388 ،اكبر يعل ي،خانيعل

  .قاتيدانشگاه امام صادق (ع)، مركز تحق ي وو اجتماع يفرهنگ
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  .ريركبي: ام، تهران در جهان اسالم معاصر ياسيس شهي: اندي اسيس فقه ،1384ي، عباسعل ي،زنجان ديعم
: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، تهران اسالم ياسيس شهياند يمبان ،1390 ،يعباسعل ي،زنجان ديعم

   ي.اسالم شهيو اند
  يخوارزمي، تهران : خرمشاه نيالد بهاء، ترجمه در اسالم معاصر ياسيس شهياند، 1362عنايت، حميد، 

: )، تهران كالم (مصححبايصادق ز، و اسالم رانيدر ا ياسيس يها شهيو اند نهادها،  1385 ،ديحم ت،يعنا
  .روزنهنشر 

: موسسـه  ، قـم  اسالم ياسيو س يبر نظام ارزش ي: درآمدي اسالم شهياند يمبان ،1390 ،محمود ي،فتحعل
  .(ره) ينيامام خم يو پژوهش يآموزش
  ي.: ماه، تهران استيفلسفه و جامعه و س ،1392، اهللا عزت ،فوالدوند

ي، اسيس شهيپژوهشكده علوم و اندي، در تمدن اسالم ياسيدانش س يشناس روش ،1387 ،داود ي،رحيف
  ي.: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمتهران 

 يكتب علوم انسان ني: سازمان مطالعه و تدو، تهران و دولت در اسالم ياسيس نظام  ،1392، داود ي،رحيف
  .ها (سمت) دانشگاه

كتب علوم  ني: سازمان مطالعه و تدو، تهران رانيدر اسالم و ا ياسيس يها شهياند ،1389، حاتمي، قادر
  .دانشگاهها (سمت) يانسان

كتـب علـوم    ني: سازمان مطالعـه و تـدو  ، تهران ستميدر قرن ب ياسيس يها شهياند ،1392، حاتم ي،قادر
  .دانشگاهها (سمت) يانسان

  ، تاريخ انديشه سياسي اسالم، ترجمه مسعود جعفري، تهران : انتشارات سخن. 1389كرون، پاتريشيا، 
  .   .: اختراني، تهران انيكاو وايشي، روشنگر ي فلسفه، 1388 ،نيگلدمن، لوس

: ي، تهـران گلسـتان  لياسـماع م، ترجمـه،  در اسـال  يقانونگـذار  فلسفه ،1386 ،رجب يصبح ،يمحمصان
  .شهياند  آثار

(وابسـته بـه    : كتاب طهي، تهران بهروز جندقي، ترجمه اسيفلسفه س ،1393 ،نگيمك كالوم، جرالد كوش
  .طه) يموسسه فرهنگ

، سـم ينيفم ياسـ يباره فلسـفه س  دو جستار در ،1387 كا،يمليك ليو ن،يسوزان مولراوكو  ن،يج ،جيمنسبر
  ي.: نشر ن، تهران انيمهد لوفرينترجمه 

: دانشـگاه  ي)، تهـران  اسـ يدر اسالم (رشـته علـوم س   ياسيس شهياند يمبان، 1391 ،محمد ديس ،يموسو
  .نور  اميپ
  .: باز، در اسالم ياسيو رفتار س يپلماسيد ،1387 ،دمحمديس ي،موسو
  .امروز ثي: حد، تهران و دولت در اسالم ياسيس نظام، 1387 ،دمحمديس ي،موسو

   .: بوستان كتاب قم، قم اسالم ياسيدر فلسفه س يآزاد ،1381 ،منصور ي،راحمديم
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 ياسـ يس شـه يدولـت و تحـول در اند   يسنت، دولت مدرن: نوساز اسالم،، 1392 ي،دعليس ي،رموسويم
  ي.: نشر ن، تهران عهيمعاصر ش

  .شي: فراند، تهران رانيدر اسالم و ا ياسيس شهياند خيبر تار يمدخل ،1381 ي،موس ي،نجف
   ي: نشر ن، تهران هيريبش نيحس، ترجمه دولت يها هينظر، 1392 ،اندرو نسنت،يو

  .: احسانتهران  ،محمد مالزاده، ترجمه در اسالم ياسيس ستميس ،1383 ،مامون ،يبيهض
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