
  

  

  

  

  

  

  

 دین و سیاست در نزد فالسفۀ غرب تمدن یرابطۀ چند وجه
 د برابن رشدی با تأکیاسالم

  یئمحمدرضا مال/  لكیغالمرضا بهروز
)٨٤-٦٣(  

  

  چکیده
ات فلـسفه، شـاهد دغدغـۀ فالسـفه در اصـالح یـ حین روزهایمسلمانان از نخست

 یل رابطۀ چندوجهیرشد در تحل  ابن؛ اما دغدغۀ )خچهیتار(اند    بودهیجامعۀ اسالم
؛ )نهیشیـپ( قرار نگرفته اسـت یاست بر پایۀ فقه و فلسفه، مورد توجه جدین و سید

 اسـت یرشـد، همچنـان بـاق   از نگـاه ابـنیا  ن رابطـهیرو، ابهام در وجـوه چنـ  نیازا
» ن دین و سیاستیرشد در رابطۀ ب   نگاه ابنیچگونگ«ن، پرسش از یبنابرا) مسئله(

 یاسـت بـر پایـۀ فلـسفه و فقـه از سـوین و سیوند دی پیارائۀ الگو« و ی اصلشپرس
کوشـد بـا   یرو مـ  شیمقالۀ پ) هیفرض. (ن مقاله را شکل داده استیگمان ا» رشد  ابن

به تبیین مشکل اصلی جامعۀ اسـالمی ) روش (یری تفسیکردی با رویوه اسنادیش
ج نوشتار پیش رو، ینتا). هدف(دازد رشد اندلسی بپر  حل آن از منظر ابن  و عرضۀ راه

رشد، همان فلسفه است؛   این است که حلقۀ ارتباطی بین دین و سیاست در نزد ابن
که خـود او   گونه  جه، رئیس مدینۀ فاضله، هم فیلسوف است و هم فقیه؛ همانیدرنت
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توجـه بـه : شـود ن در این تحقیق بر این نکته تأکید مییهمچن. فیلسوف ـ فقیه بود
ن، فقه بـه تنهـایی و یُبعد نظر و عمل، برای اصالح یک جامعه الزم است؛ بنابرادو 

  .)افتهی(تنهایی، کارآمدی الزم جهت تحقق این مهم را نخواهند داشت   فلسفه به

  واژگان کلیدي
  رشد  ابن و لسوف، سیاست، مدینۀ فاضلهیه، فین، فلسفه، فقید

  مقدمه
 را داشتند، همیشه بـا ایـن پرسـش مهـم مواجـه متفکران مسلمانی که دغدغۀ اصالح جامعه

پاسخ به این پرسش مهم، منـشأ برخـی . بودند که ارتباط دین اسالم با سیاست چگونه است

توانـد مبنـایی بـرای  های اصالحی در جامعۀ مسلمین بوده و هست؛ و این الگـو مـی جنبش

 در ادامـه و در راسـتای  کـه–رشد اندلـسی   ابن. های مسلمانان باشد  ها و قیام  تحلیل جنبش

 ازجملـه اندیـشمندانی –باجه قرار دارد   طفیل و ابن  ورزی دو فیسلوف دیگر، یعنی ابن  فلسفه

.  داشـته اسـتیزیست، سـع ای که در آن می  راهی برای ارتقا و رشد جامعه است که در ارائۀ

گسـست، تـأثیر دید و معتقد بود ایـن  رشد، مشکل جامعه را در گسست فلسفه و دین می  ابن

توان بین سیاست و دیـن   که بدون توجه به عقل، نمی  ای گونه  سوئی بر سیاست نهاده است؛ به

د با کنار هم نـشاندن ی کوش–کنیم  که در ادامه مشاهده می  چنان–ن یارتباط برقرار کرد، بنابرا

ین وظـایف ط ریاست و نیز تبیـیبا تعیین شرا – سیاسی جامعه را ۀفلسفه و دین، مشکل ادار

دلیل، در این نوشتار ارتباط دین و سیاست را در اندیشۀ سیاسی   همین  به.  حل کند–حکومت 

کید بر ابـن. کنیم رشد، بررسی می ویژه ابن  فیلسوفان غرب جهان اسالم، به رشـد، بـه چنـد  تأ

ای هـم  ورزی، قاضی و فقیه برجسته بر تفلسف و سیاست  نخست آنکه وی افزون: دلیل است

های مختلف، وی را از دو فیلسوف دیگر، یعنـی  رشد در حوزه ت؛ همچنین تعدد آثار ابنهس

 ۀتوان محصول تالش فلسفی و ادام برآن، او را می  افزون. کند طفیل، متمایز می باجه و ابن ابن

  .طفیل دانست باجه و ابن راه ابن

دانند کـه  ای می هنظریۀ محوری بحث این است که هر سه فیلسوف، مدینۀ فاضله را مدین

 و مردمان آن،  ـ رئیس آن فیلسوف باشد؛ ـ یعنی کسی که در علوم نظری سرآمد دیگران است
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سمت کمال خود   هر یک به فراخور استعدادی که در نهاد آنان به ودیعه گذاشته شده است، به

علم در این مدینۀ فاضله که رئیس آن فیلسوف است، تدبیر جامعه براساس . در حرکت باشند

 کـه –ارتباط این فضای سیاسـی . گیرد  که در وی به کمال رسیده است، صورت مییا  نظری

باجـه  طفیل و ابن رشد و ابن شود که ببینیم ابن  با دین، وقتی روشن می– فلسفی دارد ۀمای  ُبن

گیرنـد کـه شـریعت و  رشد نتیجـه مـی آیند و مانند ابن درصدد بیان نسبت دین و فلسفه برمی

همچنین تفـاوت مردمـان در . شوند اند و از یک منبع، ارتزاق می  دو خواهر رضاعیحکمت، 

 اسةیالـسالـضروری فـی  کـه در کتـاب – فهمیدن ۀاستعدادها و در قوای عقلی و فهم و شیو

شود هر انسانی کمال مخصوص خود را با توجه  مبنای تکوین مدینۀ فاضله است و باعث می

رشـد  های ابن ، مبنای پژوهشفصل المقال در کتاب –به استعداد مخصوص خود طلب کند

که هدف سیاست و شـریعت هـم   در رابطه با هماهنگی میان دین و فلسفه قرار گرفت؛ چنان

  .یکی دانسته شده است

گونه است که ما از رهگذر مدینۀ فاضله و ساختار آن ـ که بحثی سیاسی اسـت ـ بـه   بدین

دیگر، حلقۀ ارتباط سیاسـت   بیان  به. ان به شریعت افتادفلسفه رسیدیم؛ و از فلسفه، سروکارم

با این مقدمه، الزم است ما از سیاست در نزد . رشد، فلسفه و حکمت است و دین در نزد ابن

  . فلسفه به شرع برسیمیرشد آغاز کنیم تا از اثنا  ابن

  استین، فلسفه و سیرشد؛ د  تاریخ زندگانی ابن. 1
محمد بن رشد، مشهور به حفید، فیلسوف و شارح و مفسر آثـار ابوالولید محمدبن احمدبن 

 قمری در قرطبه در اندلس ٥٢٠ غرب جهان اسالم، در سال ۀارسطو، فقیه و پزشک برجست

سرگذشت وی با دو تن از فرمانروایان موحدون، ابویعقـوب یوسـف و ابویوسـف . متولد شد

وی در نــزد منــصور . )٥٥٧: ١٣٦٩خراســانی، (گــره خــورده بــود ) ملقــب بــه منــصور(یعقــوب 

 قمری عـازم ٥٨٥ شد تا اینکه منصور در سال محترم و بزرگ شمرده می) ابویوسف یعقوب(

که امیـد بـه   ای گونه  ها، به مراکش رفت و سخت بیمار شد؛ به  پس از اخراج پرتغالی. نبرد شد

چینی برای نشستن بر تخت ریاست   ابویحیی، برادر منصور، شروع به زمینه. بهبودی وی نبود
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درخواسـت او، سیاسـت   رشد به یاری وی شتافت و برای وی و البتـه بـه  ابن.)٥٥٨: همان(کرد 

راهـی بـرای تأسـیس   ان عربی ترجمه نمود تا ابـویحیی نفـشهافالطون را خالصه کرد و به زب

  رشد در تلخیص سیاست افالطون، با توجـه بـه اینکـه منـصور  ابن. مدینۀ فاضله داشته باشد

کرد، آشکارا مـورد انتقـاد  که در نهان نقد می  گونه  در بستر مرگ است، جامعۀ زمان خود را آن

کـه از تـسلط متـشرعان   تبدادی خوانـد؛ چنـانقرار داد و سـاختار حکومـت آن زمـان را اسـ

  شدت گالیه کرد؛ اما منصور از مرگ گریخت و برادرش ابویحیی را اعـدام کـرد   ضدفلسفه به

  ٢٠٠٢رشــد،   ؛ ابــن٧١–٥٥:  ١٩٩٨عابــدالجابری، (رشــد و تبعیــد وی آغــاز شــد  و دوران نکبــت ابــن

  .)٣٨–٣٦:  الف

. از دین و برتری دادن حکم طبیعت بـر شـریعت شـدرشد در اندلس متهم به خروج  ابن

من خـود دیـدم کـه وی : نویسد قدر مؤثر بود که یکی از همراهانش می  این فضای تکفیر، آن

تـرین اشـتباهات وی، انکـار قـوم عـاد اسـت   گویند یکی از بـزرگ برخی می! خواند نماز می

و  )٥٦٠: همـان(شدت مورد غضب و حسادت فقیهان قشری بـود    وی به.)٥٥٩: ١٣٦٩خراسـانی، (

شان و سـوزاندن یـوجـود آورد و در تبعیـد ا  رشـد بـه این مسئله نیز مصیبتی بـزرگ بـرای ابـن

. )٢٤٨: ١٣٩٠سـلمان، (ود و حتی شـاگردان او نیـز تـرور شخـصیتی شـدند هایش مؤثر ب  کتاب

، یـک اسـت نمای فلسفۀ غرب تمـدن اسـالمی   بر اینکه آیینۀ تمام  رشد افزون درمجموع، ابن

وی، هم در زمینۀ حکومت و سیاست دست به اصالحات زد و هـم در . عیار بود  مصلح تمام

رشـد،  راستا، مدینۀ فاضله در نـزد ابـن  نی درا.)٤٣ـ٣٨ و ٢٧ـ٢٦:  الف٢٠٠٢رشد،   ابن(علم و فلسفه 

رشـد، همـان تقـسیم   تقسیم علوم در نزد ابن.)٧٧:  همان(بندی علوم دارد  ارتباط وثیقی با طبقه

  :اند  که علوم بر دو قسم  صورت  این  ؛ به)٢٦: ١٣٨٣ فیرحی،(ارسطویی است 

علـوم نظـری . است» دانستن«قسم اول، عبارت است از علم نظری، که مقصود از آنها، 

؛ و علوم طبیعـی )مانند حساب و هندسه و فلک و موسیقی(علوم تعلیمی : اند  خود بر دو نوع

  ؛ )النفس و علم طب است  که شامل طبیعیات عامه و علم(



  ٦٧      د برابن رشدی با تأکی دین و سیاست در نزد فالسفۀ غرب تمدن اسالمیرابطۀ چند وجه

علم مدنی بـر دو جـزء . است» عمل«قسم دوم، علم مدنی است و مقصود از این قسم، 

باشـد؛ و علـم  علم اخالق، که موضوع آن تدبیر نفس بـرای رسـیدن بـه کمـالش مـی: است

رشـد،  ابـن( رسیدن به کمال مخصوص خودش است یسیاست، که موضوع آن تدبیر مدینه برا

 .)٤٦: الف٢٠٠٢

که یک نظام سیاسـی فاضـله   صورت این  این تقسیم، مبنای تشکیل مدینۀ فاضله است؛ به

، ایـن امـر کـامال رشـد  ابـنۀعقیـد  به. باید مبتنی بر علم نظری باشد که در ادامه خواهد آمد
ً

 برخالف نظر افالطون کـه تـشکیل ؛)١٥: ١٣٦٨؛ بـاترورث، ٢٤٧:  ١٩٩٨عابدالجابری، (ممکن است 

 .)١٣٨:  الف٢٠٠٢رشد،   ابن(دانست   مدینۀ فاضله را در زمین ممکن نمی

اسـتوار ) باشـد که از علـوم نظـری مـی(های علم طبیعی  رشد، سیاست بر پایه درنزد ابن

النفس هم علـم اخـالق را تأسـیس  النفس را، و علم که علم طبیعی، علم  صورت  این  است؛ به

   )٤٦:  همـان(از طرفی، سیاست همان تدبیر مدینه بـرای رسـیدن بـه کمـاالتش اسـت . کند می

و مراد از مدینه، نه زمین و مساحت آن و منازلش، بلکه مقصود، اهل آن اسـت؛ و همچنـین 

تدبیر اهل مدینه، نه تدبیر جسم آنها، بلکه تدبیر نفوس آنهاست؛ نفوسی که سعی در رسیدن 

ینجاست که رابطۀ علم اخالق و سیاست را در ا. به کماالتشان در زیست مشترک انسانی دارد

کنیم؛ زیرا علم اخالق، علم تدبیر نفس فرد است و علـم سیاسـت، علـم تـدبیر  مشاهده می

دیگر، در علم اخالق، صحبت از ملکات و افعال ارادی و عـادات و   بیان  به. )٤٧:  همان(نفوس 

کـه در علـم سیاسـت، از چگـونگی   نسبت میان آنها و تأثیر آنها بر یکدیگر اسـت؛ درحـالی

ای از ملکات بر دیگری تأثیر  شود و اینکه چگونه ملکه خ این ملکات در نفوس بحث میرسو

در نزد وی، موضوع علـم . )٧٤:  همان(ترین وجه باشد  گذارد تا فعل حاصل از آن، بر کامل می

از طرفی، غایت این علـم، بـرخالف . سیاست، افعال ارادیه و مبادی آن، اراده و اختیار است

در ادامه خواهیم دید که غایت علم سیاست، چگونه بـا . )٧٢:  همانعلم نظری، عمل است 

  .شود  یفقه همراه م
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  ت و علت احتیاج به مدینهیمدینۀ فاضله؛ غا. 2
ای که نباید مغفول بماند، تشخیص غایت انسان و ارتباط آن با غایـت سیاسـت در نـزد  نکته

نـشیند و از طریـق  خصوصیات انسان، به بررسی افعال وی میوی با توجه به . رشد است ابن

  : همـان(پـردازد  زنـد، بـه شناسـایی غایـت او مـی  ناطقیت انـسان سـر مـیۀافعالی که از جنب

داند که در وجود وی،  هایی می فعلیت رساندن ظرفیت  رشد غایت انسانی را به ابن. )١٤٣–١٤٢ 

سـبب غـایی در نـزد فیلـسوف . باشد، به ودیعه گذاشته شده اسـت از آن جهت که انسان می

عامر، (کند  سمت آن حرکت می  ن وجود خود، بهقرطبه، چیزی است که انسان برای کامل کرد

فعلیـت برسـد؛    ناطقـۀ وی بـهۀرسد که تمام ظرفیت قو انسان وقتی به کمال می. )٢٩٧: ١٩٩٨

هـای عقـل  ز در بـروز ظرفیـتیـ ناطقـه نۀکمال نهایی قو. ای که انسانیت آدم به آن است قوه

های رسیدن به ایـن  البته راه. روز کرده استویژه فلسفه، ب  باشد که در قالب علم نظری، به می

یکـی از راه برهـان، یکـی جـدل و یکـی هـم از راه : کمال نهایی برای آدمیان، متفاوت است

هـر سـه راه . تواند خود را به این غایت ـ که غایت مدینه هم هست ـ نزدیـک کنـد خطابه می

کمـک حکمـت    این طریـق بـهکه خواهیم دید ـ در شریعت تعبیه شده و فقه از  اشده ـ چنانی

 حکمت هژیو  بینیم، علوم نظری، به که می  گونه  همان. آمده است تا جامعه به غایت خود برسد

 مدینـۀ فاضـله و ییو فلسفه، هم مبنای تشکیل مدینۀ فاضله و سیاست است و هم غایت نها

  .انسان مدنی است

ل ی؛ فـضا)عقلی(ل نظری یضاف: کند رشد، کماالت انسانی را به چهار نوع تقسیم می ابن

کند که بسیار سخت است یـک نفـر  وی تصریح می. ل اخالقی و صنایع عملییعملی؛ فضا

صورت متفرقه در افراد   ل بهیشتر این فضایفعلیت برساند؛ ولی ب  ل را در خود بهیتمام این فضا

ِفعلیت رساندن فـضیلت مخـتص بـه خـو  شود و البته شخص برای به متعددی یافت می د در ِ

دلیل، در رابطه با انسان گفته شده که وی مدنی   همین  از دارد؛ و بهینهادش، به کمک دیگران ن

تنهـا بـرای تحـصیل کمـاالت، بلکـه در تمـام   نـه آدمی . )٧٤:  الف٢٠٠٢رشد،  ابن(بالطبع است 

آوا بـا  رشـد، هـم  ابـن. از داردیـاش، به کمک دیگـران ن نیازهای خود، حتی نیازهای ضروری

افالطون و البته با قرائتی ارسطویی از او، معتقد است که شایسته نیست هـر کـدام از اهـالی 
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؛ بلکه فقط باید به صناعتی مشغول شود کـه مدینۀ فاضله، بیش از یک صناعت را تعلیم ببیند

دیگر، یـک فـرد در   بیان  به. )٧٥: همان متناسب با آن، در وی به ودیعه نهاده شده است ۀملک

 هم جنگجو و هم فیلسوف؛ چـون افـراد تواند هم خطیب باشد، هم شاعر، مدینۀ فاضله نمی

انـد   دلیل اختالف فطرت و طبع با یکدیگر، در ملکات هم با یکدیگر مختلف  مدینۀ فاضله به

ن، واجب است که هر انسانی در مدینۀ فاضله بکوشد تا بر بیشترین مقدار ی؛ بنابرا)٧٦: همـان(

حسب اقتضای طبعش و با توجه به مقـدار اسـتعدادی   هاز کماالت انسانیه دست یابد؛ البته ب

رسـد و معتقـد  رشد به مدینـۀ فاضـله مـی در اینجاست که ابن. )١٢٠ و ٨٠: همان(که دارد 

د جمیع انـواع کمـاالت بـالقوه اسـت، در ها که مجموعشان واج  است باید گروهی از انسان

اجتماعی مانند مدینه یکدیگر را یاری کنند تا این کماالت نهانی را به ظهور و بروز برسانند؛ 

عنوان یک کل، واجد تمام کماالت انسانی باشد؛ و این امر میسر نیـست،   تاآنجاکه مدینه، به

شتری دارد، تبعیت کننـد؛ تـا هـم او  کمال کمتر، از کسی که کمال بییمگر اینکه افزون دارا

تر کردن کمـاالتش   آنها را برای رسیدن به کماالتشان، یاری رساند و هم آنها وی را در خالص

 .)٣٢٥: ١٩٩٣رشد،  ؛ ابن٧٦:  همان(کمک کنند 

چیـنش . وی استرشد در نظر دارد، اعم از کماالت مادی و معن ساختار کماالتی که ابن

این کماالت و برتری داشتن برخی از آنها بر دیگر کماالت، کامال در ارتبـاط بـا طبقـه
ً

بنـدی  

ل انسانی در مدینه، همانند نسبت قـوای یعلوم است؛ با این توضیح که ساختار و نسبت فضا

در کـه   گونـه رشد معتقـد اسـت همـان دلیل، ابن  همین  به. است  نفس آدمی ینفسانی در اجزا

و اعتدال ـ   اند   ل خلقیهی که منشأ فضا– عقلیه و غضبیه و شهویه قرار دارد ۀسه قو نفس آدمی 

کـه عقـل   صـورت  این   ناطقه، یعنی عقل باشد ـ بهۀبه این است که ریاست این قوا با قو آدمی 

 ۀ غضبیه در کجا و به چه مقدار منشأ شجاعت گـردد و عقـل تعیـین کنـد کـه قـوۀبگوید قو

ه در چه زمانی و مکانی و به چه مقدار منشأ عفت شود ـ در مدینۀ فاضله هـم ریاسـت شهوی

بندی علوم    که در ساختار و طبقه– این مدینه، یعنی اهل علوم نظری یِباید از آن افضل اجزا

باشد؛ و این همان عدلی است که بایـد در مدینـۀ  –گرفت  نوعی مبنای علوم دیگر قرار می  به

 اهل علوم نظری در مقام ریاست این مدینۀ .)٧٧–٧٦:  الف٢٠٠٢رشد،  ابن(رما باشد ف  فاضله حکم
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که دیگران ملکات و خلقیات خود را در کجا و چه زمانی و به کنند  فاضله و عادله، تعیین می

که اگر بیش از این مقدار یا کمتـر از آن باشـد، نقـص   ای گونه  فعلیت برسانند؛ به  چه مقدار به

  توانـد منـشأ شـجاعت باشـد، اگـر بـیش   ی غـضبیه کـه مـۀکه قو  صاحب کمال است؛ چنان

  گـردد و از کمـالش   یصـراط اعتـدال خـارج مـگوید ظهور یابـد، از  از مقداری که عقل می

  .شود دور می

نوا با افالطون بر این باور است که باید از میان اهـالی علـوم نظریـه کـسی را   رشد هم  ابن

ترین افراد بوده و هم بیشترین حب را بـرای اهـالی مدینـه   برای ریاست برگزید که هم مهذب

... شرایطی چند، ممکن است؛ مانند ثبـات رأی وداشته باشد، که البته این حالت با اجتماع 

میـان حال، نتیجه این است که رئیسان این مدینه بدون هیچ شکی باید از   ؛ درعین)١٠٢:  همان(

شـوند  اند و شایسته ریاسـت مـی  لی چند افزودهیفالسفه باشند؛ کسانی که حکمت را به فضا

شـمارد و معتقـد اسـت  اف مدینۀ فاضـله را برمـیرشد در جایی دیگر، اوص ابن. )١٠٣: همان(

ّای است حکمیه، شجاعه، عفیفه و عادله  مدینۀ فاضله مدینه َ
ّحکمیـه، یع. )١١٦:  همـان(ِ َ

نـی بـه ِ

ِغایت انسانی ـ که مقصود سیاست است ـ علم داشته باشد و غایـت انـسانی هـم بـا کمـک 
ای، با توجه به استمداد از علم مدنی و علم نظـری،  چنین مدینه. شود علوم نظری شناخته می

ای حکمی مدینه
َ

ضـرورت   رو، رئـیس بـه  خواهد بود؛ و این حکمت، در فالسفه است و ازاین ِ

در ادامه خواهیم دید کـه غایـت دیـن، همـان غایـت فلـسفه . )١١٧: همان( باشد باید فیلسوف

  .اوت، آن غایت را مدنظر دارداست؛ هرچند از دو طریق متف

رشد از سیاست و شئون آن، به حکمت نظری و فلسفه رسـید؛  که مالحظه شد، ابن  چنان

میـان   حال باید دیـد نقـش شـریعت درایـن. تاآنجاکه فیلسوف را رئیس مدینۀ فاضله قرار داد

وجـه بـه او بـدون ت. رشد به تبیـین انـسان اسـت   قابل توجه، اهتمام ابنۀنکت. چگونه است

شناسـی او   البتـه انـسان. توانست بین سیاست و فلسفه ارتباط برقرار کنـد شناسی، نمی  انسان

وبوی کامال فلسفی دارد  رنگ
ً

سیاسـی   گـرا در اندیـشۀ   نخبـهیرشد رویکرد  براین، ابن  افزون. 

اسـت سـمت سی  این رویکرد، در نزد بیشتر کسانی که از فلسفۀ اسالمی به. کند خود ارائه می

 حـاکم ۀمسئلۀ مهم دیگری که نباید مغفول بمانـد، وظیـف. کنند، موجود است عزیمت می
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 کـه –فاضـله ۀ حکومت در مدینـهۀوی معقتد است وظیف. رشد است  سیاسی در تفکر ابن

تربیـت مـردم بـرای رسـیدن بـه کمـاالت مناسـب بـا –ریاست آن در دست فیلسوف است 

 فاضله، تربیت انسان است؛ و تأمین  ت در مدینۀترین وظایف حکوم  اصلی. وجودشان است

القاعده، درصورت تـزاحم هـر هـدف   علی. منظور این هدف اصلی خواهند بود  ، به...رفاه و

 .رشد باید قائل به تقدم تربیت شود  دیگری با این رویکرد تربیتی، ابن

  رشد و دعواي شریعت و حکمت  ابن. 3
عابـد . از قبـول تـا انکـار شـد روز یـک جنـبش علمـی ورود فلسفه به دنیای اسالم، باعث ب

کند و معتقد است که برای تـاریخ  های سیاسی در برابر فلسفه یاد می گیری  الجابری از موضع

 وی .)١٣:  ب٢٠٠٢رشـد،  ابـن(تـوان دو مظهـر سیاسـی و نظـری نـشان داد  فلسفه در اسالم، می

داند که درصدد احقـاق حـق خـود   یی من کسیسفیان را نخست  بن ابی  خالدبن یزیدبن معاویة

شده از کتب یونـانی، برآمـد   ، ترجمه)کیمیا و تنجیم و طب(ل یا قدیم یبا استفاده از علوم اوا

ل یـمواجهیم که به علوم اوا) اعم از معتزله و اشاعره(مین از لحاظ نظری، با متکل. )١٤: همان(

ِنگاه مثبتی نداشتند؛ و در مقابل آنها، کسانی بودند که ) علوم نظری و عملی، ازجمله فلسفه(
: ل، خود بر سـه دسـته بودنـدیداران علوم اوا  طرف. نگریستند  مثبتی میۀبه این علوم از زاوی

اضی و طب اشتغال داشتند؛ کسانی که به علوم بـاطنی از کسانی که فقط به علوم طبیعی و ری

توان از اسماعیلیان نام برد، که مایل بـه تـأویالت  پرداختند که در رأس آنها می  یل میعلوم اوا

پرداختند؛ مانند کندی و فارابی  افالطونی بودند؛ و درنهایت، کسانی که به فلسفه و منطق می

هرچند در برخـی مـوارد بـا قرائتـی (طق ارسطو و الهیات وی این گروه آخر، به من. سینا  و ابن

کردنـد؛  پرداختند و البته با تمام وجود، اختالف بین دیـن و فلـسفه را درک مـی ) نوافالطونی

رو تالش کردند تا نشان دهند که این اختالف، فراتر از سطح تعبیـر و خطـاب نیـست و   نیازا

ز  البتـه هـر کـدام ا)٣٢–٣١:  همـان( اسـت مضمون شریعت و حکمت در تحلیل نهایی، یکـی

:  همـان(اند   فالسفۀ اسالمی، برای عالج اختالف حکمت و شریعت، راه متفاوتی را ارائه کرده
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ورتـر   شـدند کـه آتـش اخـتالف را شـعله هرچند کسانی هم مثل غزالـی پیـدا مـی. )٤٢ – ٣٢

  .)٤٠:  همان(کردند  می

طفیل، از منهج خاصـی در جمـع بـین  رشد و ابن باجه و ابن میان، کسانی مانند ابن  دراین

البته الزم به ذکر است که پیـدایش فلـسفه در غـرب تمـدن . فلسفه و شریعت استفاده کردند

ژة اندلس، کامال با شرق تمدن اسالمی متفاوت بودیو  اسالمی، به
ً

انـدلس از دعـاوی علـم . 

ل، بـروز فلـسفه در آن دیـار، یـن دلیّکالم و جدلیات متکلمین و فرق کالمی آزاد بود؛ به هم

سیری کامال منطقی و طبیعی داشت و فلسفه با ظهورش در اندلس توسط ابن
ً

باجـه، گرفتـار  

این بدین معناست که وقتی فلسفه در غرب تمدن اسالمی . شدمشکل جمع بین عقل و نقل ن

و در اندلس ظاهر شد، از همان ابتـدا همچـون کوشـشی برهـانی و عقلـی تلقـی شـد، کـه 

  .)٤٤–٤٣:  همان(کند  باجه به این مطلب تصریح می ابن

شکالت کسانی مانند کنـدی ن فیلسوف غرب تمدن اسالم بود و چون میباجه، نخست ابن

ای به توفیق بین دیـن و فلـسفه  و فارابی را در جمع بین عقل و نقل نداشت، در کالمش اشاره

بر این اساس که . یابیم وجود ندارد؛ بلکه برعکس، وی را مایل به جداسازی دین و فلسفه می

قابل تفسیر عقلی باجه  میدان دین، مستقل است و عقل دخالتی در آن ندارد، وحی در نزد ابن

نیست، بر خالف فارابی؛ زیرا عقل در نظر او موهبتی الهی است که خداوند متعال به هر که 

، اسـرار یقظـان بن ّحیطفیل با کتاب  طور، ابن  همین. )٤٦:  همان(دهد  بخواهد، اختصاص می

باجـه سـخن گفتـه    همان چهارچوبی که ابنکند؛ البته در  یسینا را ذکر م حکمت مشرقی ابن

ِطفیل ـ که تمثیلی برای طریق   ابنِیقظان بن ّحی. )٤٦: همان(است؛ یعنی جدایی دین از فلسفه 
ِای دور از سرزمین ساالمان، کـه تمثیلـی بـرای طریـق وحـی  فلسفۀ مشرق است ـ در جزیره

شوند که هر دو  رسند، متوجه می هم می  یقظان و ساالمان به بن ّکند؛ وقتی حی است، رشد می

یک هدف را، البته به دو طریق کامال مختلف، دنبال کرده
ً

اند که همان طریق فلسفه و طریـق  

یقظـان در اقنـاع  بن ّطفیل مستقل بودن دین را از خالل ناتوانی حی در اینجا، ابن. وحی است

ّگیرد و معتقد است که مطلوب حی ِجمهور مؤمنین نتیجه می
 جمهـور، ۀقظان و خواستی  بن  ِ

ای که جمهور با آن مواجه است، مقصد نهایی نیست؛ بلکـه  ّیکی است و عبادات و جو دینی
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کمـک   به آن مقصد، البتـه بـه) یقظان بن ّحی(برای رساندن آنها به مقصدی است که خودش 

  .)٤٧:  همان(نظر و تأمل، رسیده است 

لی است، تفاوتی چشمگیر رشد از فلسفه، هرچند در چهارچوب دو فیلسوف قب دفاع ابن

رو   نیـازا. القـضات  وی فقط فیلسوف نبود؛ بلکه هم فقیهی زبردست بود و هـم قاضـی. دارد

دفـاع وی از فلـسفه در برابـر شـریعت، مبتنـی بـر . دفاع وی از فلسفه، فقهی بود، نه فلسفی

ر استقالل هر کدام از دیگری در اصول و منهج مختص به خودشان اسـت و اینکـه هـر دو د

 جالـب ۀنکتـ. )٥٠–٤٩:  همـان(انـد   هدفی که مدنظر دارند ـ که همان فضیلت است ـ مـشترک

رشـد آنـان را راسـخان در  کرد، ابن توجه این است که در مقابل غزالی که فالسفه را تکفیر می

: گویـد رشد در رابطه با منزلت عقـل مـی روست که ابن  نیازا. )١٦٤: ٢٠١١اورفوا، (نامد  علم می

اه اسـتناد بـه هایـشان هـستند، نـه از ر  عقـلۀوسیل  دنبال شناخت موجودات به  فیلسوفان به«

فیلـسوفان در ایـن . خواند  خود بدون برهان فرامیۀ کسی که ایشان را به پذیرفتن گفتۀگفت

این گفتار . )٥٥٦: ١٣٦٩خراسـانی، (» اند بسا با چیزهای محسوس نیز مخالفت کرده  رهگذر، چه

تواند کمک کند که چرا وی در جمع بین حکمت و شریعت، از تأویل ظاهر شریعت  وی می

  .کند نفع حکمت و فلسفه استفاده می  به

 رشد فلسفه و شریعت در نزد ابن. 1ـ3

 شرعی و هم ۀوی، هم ظاهر ادل. ، از ساختاری چندالیه برخوردار استرشد دین در نزد ابن

. توان بـه آن رسـید نامد؛ واقعیتی که با تأویل می واقعیت پنهان در ورای این ظواهر را دین می

اتفاقا به
ً

دلیل تفاوت مخاطبین شرع در فهم، شارع مقـدس هـم ظـاهر شـریعت و هـم الیـۀ   

رشد مبنـای  ابن. اد شده، دین استیدلیل، هر دو الیۀ   همین  بهتأویلی آن را اراده کرده است و 

شان قـرار داد؛ اختالفـی  های درونی پژوهش خود را اختالف مردمان در استعدادها و ظرفیت

که اتفاقا مبنای ساختار قدرت در مدینۀ فاضله بود
ً

با توجه به این اخـتالف اسـتعدادها و بـا . 

فقط صاحبان عقل و خرد، بلکه جمهور مردم است، شرع   توجه به اینکه مخاطب شریعت، نه
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 آن، ۀ آنها را خطاب کند که هر صنفی با هر استعدادی بتوانـد از سـفریا  گونه  مجبور است به

  .طعامی برگیرد

تالش فیلسوف قرطبه هماهنگ کردن حکمت و شریعت نبود؛ بلکه اهتمام وی، بر حـل 

. )٥٠:  ب٢٠٠٢رشـد،  ابـن(مهور و علما بـود دعوای شریعت با حکمت از طریق تفکیک بین ج

کید داشـت کـه یوی ابتدا دعوای  ادشده را در میدان حکمت و ظاهر شریعت تصور کرد و تأ

واقع شریعت، تعارضی با حکمت ندارد؛ افزون
ِ

الناس، مـأمور بـه واقـع   برآن، جمهور و عوام  
ِ

انـد کـه   د به همان ظاهر شـریعت بـسنده کننـد؛ راسـخون در علـمشریعت نیستند؛ بلکه بای

توانایی ادراک واقع شریعت ـ که همان حکمت اسـت ـ را دارنـد؛ و راسـخ در علـم، کـسی 

رشد بـین مردمـان   جمع، مبتنی بر همان تفکیکی است که ابنۀاین شیو. نیست جز فیلسوف

 یرو  هـیچ  گروهی از آنان بـه: اند ستهوی معتقد است که مردم بر سه د. مدینۀ فاضله قائل شد

انـد، ولـی   اند؛ گروهـی دیگـر اهـل تأویـل  اهل تأویل نیستند، که همان عوام و جمهور مردم

. انـد اند، که اهـل تأویـل یقینـی  گروه سوم فالسفه. اند  تأویل جدلی، که اینان همان متکلمین

:  همـان( چه رسد به جمهـور توان به اهل جدل عرضه داشت؛ تأویالت فلسفی یقینی را نمی

ای  گونـه  رو بـه  نیـبینـد؛ ازا  سـه نـوع از آدمیـان مـیشرع مقدس، خود را در برابر این. )١١٩

کند که برای هر سه گروه، معرفتی درخور استعدادش داشته باشد؛ برای حکیمان  صحبت می

رشـد  ابـن. ای نیکو با حکمت، برای متکلمین با جدال احسن، و برای جمهور مردم با موعظه

ِأدع إلـی«: کند  نحل تمسک میۀ سور١٢٥ۀیـدر تأیید این نظر، به آ
ُ َل ربـك بالحکمـة یَ سـب ْ ْ

ِ
ْ

ِ
َ ِّ َ

ِ
والموعظة الحسنة وجادلهم بالت
َّ ْ ْ ْ

ِ
ْ ُ

ِ ِ
َ ََ ََ َ ْ َ أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبَیِه  یَ ْ ْ َُ ْ َّْ َ َ

ِ
ُ َ َ ََ َُ َ َّ َّ

ِ
ُله وهو أعلم یَ َ ْ َ َ ُ َ

ِ ِ
َبالمهتد ْ ُ ْ

  .)٩٦:  همان(» َنیِ

کند تا توجه  رشد، خداوند از روی توجه و عمد، در قرآن متعارض صحبت می از نگاه ابن

؛ ٩٨:  همان( ـ که همان واقع شریعت است ـ جلب کند حکیمان را به معارفی ورای این ظواهر

خور حکمت است؛ این واقع شریعت، از همان منبعی جوشیده، که آبش. )٣٢٥: ١٩٩٣رشـد،  ابن

دلیل، محال است که در تعارض با هم باشند   همین  کنند؛ به ن، هر دو از حق ارتزاق مییبنابرا

  .)٩٦:  ب٢٠٠٢رشد،  ابن(
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کـه   صـورت  ایـن   خود در قبال شریعت عمـل کننـد، بـهۀوظیفاگر هر صنف از مردمان به 

تنها بین حکمت   جمهور مردم ظواهر شرع را اخذ کنند و فالسفه به واقع شریعت بپردازند، نه

شـوند؛ البتـه بـا  سوی خیر و فضیلت رهنمون می  و شریعت تعارضی نیست، بلکه همگان به

این توضیح که خیر و فضیلت هر شخصی متناسب بـا اسـتعدادهایش، متفـاوت از کمـال و 

تنها باید تأویالت صحیح را از منظر عـوام دور داشـت، بلکـه   ن، نهیخیر دیگری است؛ بنابرا

آنـان و باعـث آشـکار  ۀاظهار این معارف برای جمهور، موجب کفر مردم و تشتت در عقیـد

هدف و غایت شـریعت، فقـط معرفـت . )١٢١:  همان(شود  های مختلف و باطل می شدن فرقه

 فلـسفه اسـت و مردمـان همگـی تـاب حقیقـت را ۀوظیفـِمعرفت حقیقت، . حقیقت نیست

: ١٣٨٣فیرحـی، (رشد، ایجاد فضیلت و تحـریض بـر خیـر اسـت  هدف دین در نزد ابن. ندارند

 .باشد ؛ هدفی که اساس و قوام مدینۀ فاضله می)٥٩
ل یـسمت تدبیر انسان و رساندن او بـه بلـوغ مختـصش م  ژة شریعت اسالم، بهیو  دین، به

که زندگی برای انسان در این دنیا، بـدون صـنایع عملـی ممکـن نیـست؛   صورت  این  دارد؛ به

، چه صنایع ییاز سو. ل نظریه، متصور نیستین فضا وی در دنیا و عقبی بدویکه زندگ  چنان

دیگـر، بـه ایـن دو   بیـانی  ل اخالقی ناتمام است؛ و بـهیل نظری، بدون فضایعملی و چه فضا

قبال هم اشاره شد که مبنای علم . )٣٢٤: ١٩٩٣رشد،  ابن(ل اخالقی یتوان رسید، مگر با فضا  نمی
ً

ل اخالقی یدیگر، فضا  یازسو. )٤٧:  الـف٢٠٠٢رشد،  ابن(النفس و اخالق است   سیاست، از علم

. ِفقــط بــا معرفــت خداونــد و تعظــیم وی از طریــق عبــادات مــشروع قابــل تحــصیل اســت

ِ صنایع ضروری مدینه ها ازجمله  وصف، شریعت  بااین ِ
اش از عقـل و شـرع   اند کـه مبـادی  ای 

فاضـله بایـد بـا اطاعـت از شـریعت،  این یعنی ساکنان مدینۀ. )٣٢٥: همان(گرفته شده است 

فاضله  ل اخالقی، در مدینۀیکمک این فضا  ل اخالقی را در خود ایجاد کنند تا بتوانند بهیفضا

توان گفـت  جه مییدرنت.  دست یابند– که همان کمال واقعی انسان است –ل نظری یبه فضا

تکفل تبیین آنهاست  که فلسفه م–با رعایت شریعت، جمهور مردم خود را به کماالت نظری 

رسـند؟ اهـل حکمـت در مواجهـه بـا   اما اهل حکمت چگونه به شریعت می؛رسانند  می–

شوند؛ چون فلسفه را با واقع شریعت در تالئم کامل می شریعتی الهی، به آن مؤمن می
ِ

بینند؛  
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 بـا ای که در اسنکدریه مشغول تعلیم مردم بودند و در مواجهه بـا اسـالم، آن را مانند فالسفه

: همـان( شـتافتند که حکمای بالد روم به نـصرت شـریعت عیـسی  روی باز پذیرفتند؛ چنان

هـر : تـوان گفـت ن مـییبنـابرا.  خود انبیا نیز از حکما و فالسفه بودندرشد، نظر ابن  به. )٣٢٥

اند که در وصف آنها گفتـه   ای حکیم است؛ ولی هر حکیمی نبی نیست؛ هرچند علمایی نبی

  .)٣٢٦: همان(اند   شده است وارثان پیامبران

  است در مدینۀ فاضلهیدین و س. 4
رشـد، هـر شـریعتی کـه وحیـانی باشـد، قطعـا عقـل هـم در آن دخیـل اسـت نظـر ابـن  به

ً
 .

ایـد آن را کنـد، ب  یدلیل، اگر کسی شریعتی را تصور کند که فقـط از عقـل ارتـزاق مـ  همین  به

از ایـن کـالم . )٣٢٥: همـان(شـده توسـط عقـل و وحـی دانـست   تر از شریعت استنباط ناقص

؛ )٢٢: ١٣٦٦فوزی نجار، ( از حکمت به شریعت را در تدبیر مدینه استفاده کردیتوان ن رشد می ابن

در . ع جمهـور و متکلمـین و حکمـاویژه با توجه به کـارکرد عمـومی شـرع از جهـت اقنـا  به

سمت کمال در حرکت باشد، باید آرامش اندیـشه را تـأمین کـرد؛ و   ای که قرار است به مدینه

که دین با توجه به اختالف سطوح فهـم   صورت  این  تواند با دین باشد؛ به تأمین این آرامش می

ی که هدف مشترک آن، کند؛ بستر مردمان، بستری برای ارضای فکری اصناف بشر فراهم می

  .سمت خیر و فضیلت است  سوق دادن جامعه به

: ل در اهالی مدینه، دو راه وجود داردی فضاۀکند که برای تحصیل هم رشد تصریح می ابن

راه اقناع جمهور برای تعلیم حکمت، استفاده از خطابـه و شـعر اسـت و اقنـاع . اقناع و اکراه
ِ

، در مورد متمـردین و دشـمنانی کـه در زمینـۀ تحـصیل راه اکراه. ّحکیم با برهان میسر است

. ان اهالی مدینۀ فاضله وجود نـداردیشود و این راه، در م کنند، اعمال می ل کوتاهی مییفضا

این دو راه، کامال طبیعی
ً

شود؛ مثال در  ده مییاند، د  اند و حتی در شرایعی که برای انسان آمده  
ً

رشـد،   ابـن(موعظـه و جهـاد : اوند، به دو طریق استسوی خد  شریعت الهی اسالم، دعوت به

  .)٨١ و ٨٠: الف٢٠٠٢
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گیرد که به واقع شریعت دست یافته است و اینان کسانی  ه کسی قرار میدر رأس این مدین
ِ

رشد، رئـیس مدینـۀ فاضـله بایـد فیلـسوف و حکـیم   نیستند جز پیامبران؛ زیرا در اندیشۀ ابن

کند هر پیامبری حکیم است، ولی هر حکیمی  رشد تصریح می دیگر، خود ابن  یباشد؛ ازسو

: تـوان گفـت همچنـین مـی. پیامبر باشـد ین آن فیلسوفتواند جانش پیامبر نیست؛ هرچند می

فیلسوفی که جانشین پیامبر است، باید علم به دین ـ اعم از واقع آن و ظاهرش ـ داشته باشد؛ 

زیرا ازجمله علوم دین، فقه است که در تـأمین سـعادت مدینـۀ تـأثیر مـستقیم دارد؛ بـا ایـن 

ِتوضیح که مقصود شرع، آموختن علم حق و عمل حـق  ِاسـت؛ علـم حـق، همـان معرفـت ِ
ِگر و معرفت سعادت است؛ عمل حق هم امتثال افعالی اسـت کـه یپروردگار و موجودات د ِ
معرفـت بـه ایـن . شود و دوری از کارهایی که باعـث شـقاوت اسـت موجب آن سعادت می

 افعال ظاهری و بـدنی و افعـال: اند این افعال، خود بر دو قسم. نام دارد» علم عملی«افعال، 

علـم «نام دارد و علم بـه افعـال نفـسانی، » علم فقه«علم به افعال ظاهری و بدنی، . نفسانی

  .)١١٥:  ب٢٠٠٢رشد،  ابن(» اخالق

دیگـر، غایـت   یشـمرد و ازسـو  فقه و اخالق را جزو علوم عملی برمیییرشد، ازسو ابن

کند که مبـادی آن،  داند و موضوع علم سیاست را افعال ارادیه معرفی می سیاست را عمل می

توان به ارتباط فقـه و سیاسـت  صورت، می  دراین. )٧٢:  الـف٢٠٠٢رشد،  ابن(اراده و اختیار است 

ِفقه متکفل بیان حکم اعمال و افعال ارادی انسان است که : رشد پی برد  فکری ابنۀدر منظوم
اتفاقا م

ً
دلیـل، وی در   همـین  بـه. وضوع علم سیاست، سنخ خاصی از این افعال ارادی اسـت

دانـد و  بر فیلسوف بودن، فقیـه بـودن وی را نیـز الزم مـی  توصیف رئیس مدینۀ فاضله، افزون

بـر   وضعیت مطلوب در رئیس مدینۀ فاضله، هنگـامی اسـت کـه وی افـزون: کند تصریح می

که بر استنباط احکامی که   ای گونه  شارع و حتی مجتهد باشد؛ بهِفلسفه، عالم به سنن و قوانین 

ن، اگـر در یبنـابرا. )١٧٧: ١٩٩٨رشـد،  ابـن(اند، قدرت داشته باشد    شارع مسکوت ماندهیازسو

کی حکـیم بـود و قـدرت بـر مدینۀ فاضله این دو صفت در انسان واحدی جمع نشد، بلکه ی

جهاد داشت و دیگری فقیه بود و قدرت بر جهـاد نداشـت، بایـد هـر دو در ریاسـت بـا هـم 

رشد مبتنی است کـه هـدف   ابنۀاینها همه بر این اید. )١٦٩: الف٢٠٠٢رشد،  ابن(شریک باشند 
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ِشـریعت اسـالم تـابع : گویند دلیل، برخی می  همین  ِشریعت، همان غایت فلسفه است؛ و به
منزلـۀ  دیگر، خداوند متعـال فلـسفه را بـه  عبارت  به. )١٤٩:  همان(حکمت الهی سرمدی است 

جهـت تـسهیل امـر بـرای نـوع آدمیـان،   ها از ابتدا به ودیعه گذاشـت و بـه  حقیقت در انسان

ِدنبال آن حکمت سرمدی، توسط حکی  شریعت را به . نـامیم، فروفرسـتاد مانی که پیـامبر مـیِ

کـه قـبال گذشـت    چنـان–شاید یکی از کارکردهای جنبی دین هم 
ارائـۀ تعلیمـاتی بـرای  –ً

ِهایی است که توانایی درک واقعیت و حکمـت را از طریـق برهـان ندارنـد، ولـی میـل   انسان
   . وجودیۀکنند؛ البته کمال متناسب با سع رسیدن به کمال را در خود احساس می

سمت کمـال خـود   ِفقیه فیلسوف که در مسند ریاست مدینۀ فاضله است، باید مدینه را به

ِرهنمون کند؛ زیرا گفته شد که کمال تـام و تمـام و کامـل، از آن مدینـه اسـت؛ وگرنـه افـراد 
برای تحقق ایـن مقـصود، یکـی از . )٧٦:  همان(توانند واجد تمام کماالت شوند   تنهایی نمی  به

وظایف مهم رئیس مدینه این است که در راستای تحقق عدل، معارف متناسب با هر انـسان 

ن نباید باطن شریعت را ـ که بـا یر اختیار او بگذارد؛ بنابرارا متناسب با استعدادی که دارد، د

سازوکار تأویل به آن دست یافته است، در اختیار جمهور قرار دهد؛ زیرا این کـار، جامعـه را 

شـود و  هـای مختلـف مـی کند و موجب بروز بدعت و فرقـه  یشدت دچار تالطم فکری م  به

  .دارد مدینه را از رسیدن به مقصود و غایت بازمی

توان تـدبیری اندیـشید  ماند، این است که آیا می رشد مسکوت می  ای که در کالم ابن نکته

سمت واقع شریعت راهنمایی کرد یا اینکه آنها مجبورند تا آخر به ظـاهر   تا جمهور مردم را به
ِ

یقظـان چنـین  بـن ّ حـیۀطفیل در قص شریعت بسنده کنند و از حکمت محروم بمانند؟ ابن

رشد، به  ؛ اما در کالم ابن)٤٢:  ب٢٠٠٢رشد،   ابن(توان جمهور را رشد داد  گیرد که نمی ینتیجه م

 شـده اسـت  ای که در آن قرار دارند بـه مقـام حکمـت، اشـاره رشد مردم و انتقال آنها از رتبه

  .)٨٠:  الف٢٠٠٢: رشد  ابن(

کـه   صـورت  این  رشد نتیجه گرفت؛ به شاید بتوان چنین امکانی را حتی براساس مبانی ابن

د تـا آنـان کنـ ِفیلسوف حاکم، برای رهنمود مردم به سعادت، از قوانین مـذهبی اسـتفاده مـی

منظور تحقق ایـن هـدف،   به. ل اساسی را که برای سعادتشان الزم است، تحصیل کنندیفضا



  ٧٩      د برابن رشدی با تأکی دین و سیاست در نزد فالسفۀ غرب تمدن اسالمیرابطۀ چند وجه

ّباید از فن سیاست استفاده کرد؛ ولی با توجه به غیرمحتمل بودن تأسیس یک نظـام سیاسـی 

. کامل از ابتدا، خـوب اسـت کـه جمهـور براسـاس قواعـد و قـوانین مـذهبی زنـدگی کننـد

ّسیاست شرعیه چون قابل تحقـق اسـت، از سیاسـت مدنیـه برتـر اسـت؛ ولـی دیگر،   بیان  به ّ

 خـود را انجـام ۀتواند وظیـف ّسیاست شرعیه، تنها با تشویق به شکوفایی فلسفه است که می

 و این یعنی بسط فلسفه در جامعه و آماده کردن اذهان مردم عادی )٢٢: ١٣٦٦فوزی نجـار، (دهد 

برای درک حقیقت، که همان واقع شریعت است
ِ

.  

  شناسی دین ـ سیاست  آسیب. 1ـ4

فقیه  و –ای را که رئیس آن فقط فیلسوف است  تواند جامعه رشد نمی طبق آنچه گفته شد، ابن

 فاضله بنامد؛ زیرا دست فیلسوف از ابزار مناسب برای اقناع مردمی که استعدادهای –نیست 

شـرع . متفاوتی دارند، خالی است؛ یعنی اقناع مردم دربارۀ معرفت به مبدأ و منتهـای هـستی

کنـد و بـا بـاطن خـود، حکـیم را سـیراب  ُاست که با ظاهر خود، جمهور را قانع و منقاد می

 مثال اعتقاد به معادی کـه شـرع در برخـی مـوارد بـهنماید؛ می
ً

صـورت جـسمانی توصـیف   

سمت خیر و فضیلت، از معادی کـه بـا   مراتب مؤثرتر است در سوق دادن مردم به  کند، به می

 شـرع یکند دستورها رشد اذعان می ابن. )٣٢٦: ١٩٩٣رشد،  ابن(شود  حکمت و برهان ثابت می

شود، هم مورد مـدح حکماسـت و هـم  سمت خیر و فضیلت می  که باعث تشویق جمهور به

اذعان   براینکه عقل، به   افزون.هایی است که فقط از عقل برخاسته باشد  مؤثرتر از دستورالعمل

تر از   ِرو، شریعت برخاسته از عقل، ناقص  نیرشد، در فهم مبادی عمل ناکارآمد است؛ ازا ابن

رشـد، فلـسفه  اعتقاد ابـن  به. )٣٢٦: همان(شریعتی است که از عقل و وحی نشئت گرفته باشد 

کـه شـرایع قـصد   متکفل تأمین و شناسایی سعادت عقلی برخی از مردمان اسـت؛ درحـالی

ن، فالسفه باید شریعت را نیز بیاموزند؛ زیـرا شـرایع، هـم یبنابرا.  اصناف را دارندۀتعلیم هم

 حکیمان برای رسیدن بـه ییآورند و هم درمان جمهور را دارند؛ ازسو مقصود حیکم را برمی

گـاهی بـه کیفیـت تعلـیم   همین  از دارند؛ بهیسعادت خود، به مشارکت با عموم مردم ن دلیل، آ

  .)٣٢٥: همان(جمهور، برای حکما الزم است 
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رانـد؛ آن  طور، اگر رئیس مدینه فقط فقیه باشد که براساس ظـاهر شـرع حکـم مـی همین

مدینه غیرفاضله خواهد بود؛ چون از واقع شـریعت بهـره
ِ

بـرد؛ و بـه طـرد حکیمـان  ای نمـی 

شـود کـه بایـد بـرای گـذران  مـی) تنهـا(باجه، متوحد   تعبیر ابن  د و فیلسوف بهیانجامخواهد 

یقظان وقتی از اصالح مردم مأیوس شـد،  بن ّکه حی  گونه  همان. زندگی خود، تدبیری بیندیشد

ّگیرد و به سالمان و اصحاب وی ـ کـه مقیـد بـه ظـاهر شـریعت بودنـد ـ  تصمیم به تقیه می

أویل بپرهیزند و به حدود شـرع و اعمـال ظـاهری آن پاکند از ت توصیه می
َ

بنـد باشـند؛ و در ی

: ١٣٨٣فیرحـی، (کنـد  مثابۀ مدینۀ غیرفاضله تـرک مـی  ملتزم به ظاهر شریعت را به ۀانتها، جزیر

اتفاقا. )١٢
ً

وی تسلط دشمنان فلسفه . گونه بود  خودش، همینۀگفت  رشد به  دوران زندگی ابن

  دانـد   یترین دلیل بر ضایع شدن فلسفه و خاموشی نـور آن مـ  بر شهرها را در زمان خود، مهم

شوند؛  و بر این باور است که در زمان وی این دشمنان در این شهرها، به تعداد زیاد یافت می

منزلـۀ انـسانی اسـت در میـان حیوانـات  د، فیلسوفی حقیقی یافت شود، بـهو اگر در این بال

. توانـد در فـساد آنهـا شـریک شـود و نـه ایمـن بـر جـان خـویش اسـت درنده؛ که نـه مـی

کنـد و  گیـران زنـدگی مـی دهـد و همچـون گوشـه ّدلیل، توحد و تنهایی را ترجیح می  همین  به

ماند؛ کمالی که قرار بـود در ایـن مدینـه حاصـل  ، از کمال واقعی و نهایی بازمییرو  ازهمین

  .)١٤١:  الف٢٠٠٢رشد،   ابن(شود 

 فقـه ۀ هماهنگ کردن بین حکمت و شریعت، در حوزِفقیه و فیلسوف قرطبه، در راستای

رو   نیـوی به ابتنای فقـه بـر مبـانی ظنـی اعتـراض داشـت؛ ازا. هایی دست زد  هم به نوآوری

هایی محکم، مانند مقاصد شریعت برای فقه، این ایراد را برطرف کند و  د با تأسیس پایهیکوش

: ١٣٨٢ الجـابری، عابـد(لـسفه ایجـاد نمایـد صورت، تالئم بیشتری بین این علم مدنی با ف  این  به

ای کـه بـر  فلـسفه. رشد هم وارد بود گمان برخی، حتی بر فلسفۀ زمان ابن  این ایراد، به. )١٢٤

. )١٢٥: همـان(جواز و امکان بنا شده بود، حال خوشی بهتر از فقـه مبتنـی بـر گمـان نداشـت 

گرایی خود توانست روش برهانی را در مباحث فلـسفه و حتـی فقـه،  رشد با نهضت عقل ابن

 مدینۀ فاضله بر اساس یقـین و برهـان، و نـه یمحور قرار دهد که نتیجۀ چنین کوششی، ابتنا
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ستیز است در رأس خود  محور را که فقیهی ظن دینه، فیلسوف برهاناین م. ظن و گمان است

  .بیند و مردمان آن در تالش برای رسیدن به کمال خود هستند می

فاضله، فیلسوف را بـه  رشد برای ریاست مدینۀ  تذکر این نکته بایسته است که هرچند ابن

از، بـه یـک میـزان یـد ایـن دو ننظـر رسـ  دید، ولی شاید به ازمند مییفقه، و فقیه را به فلسفه ن

 مدینـۀۀل اخالقی را برای اداریفیلسوف به فقه نیاز دارد تا جمهور را اقناع کند و فضا: نیست

رو، اگـر   نیـفاضله فراهم آورد؛ ولی فقیه به فلسفه نیـاز دارد تـا بـه واقـع شـریعت برسـد؛ ازا

زیـرا او بـه کمـک (ودش منظور کشف واقعیـت بـرای خـ  د دنبال فقه باشد، نه بهیفیلسوف با

منظور اقناع جمهور است؛ این در حالی است   ، بلکه به)فلسفه، به واقع شریعت رسیده است

  .که فقیه برای رسیدن به واقع شریعت، به فلسفه نیاز دارد

رشـد و دو فیلـسوف دیگـر   ژه اگر توجـه کنـیم ابـنیو  این اشکال تا حدی موجه است؛ به

برای رهایی از توحد و تنهـایی، نیـاز بـه فقـه را توجیـه ) طفیل  ابنباجه و   ابن(مغرب اسالمی 

کید می   چنان–رشد   البته ابن. کنند می کند که عقل در فهم مبـادی  که گذشت ـ بر این نکته تأ

کند کـه شـریعت برخاسـته از عقـل و  عمل، در مقایسه با وحی، ناقص است؛ و تصریح می

گـاه یحال، جا  تنهایی ناقص؛ ولی درعین  ز عقل، بهوحی، کامل است، اما شریعت برخاسته ا

ای نبـود و مـثال در   فاضله تعبیردیگر، اگر مدینۀ   فلسفه نیست؛ به ۀانداز  رشد، به  فقه در نزد ابن
ً

ایـن مـدعا را از داسـتان . کل دنیا فقط یک نفر وجود داشت، فقط فلسفه برای وی کافی بـود

تنها، به فقه نیازی نداشت؛ ولـی بـرای ۀوی در آن جزیر: رددست آو  توان به یقظان می  بن  ّحی

  .مواجهه با مؤمنان در جامعه، فقه را الزم دید

  گیري  نتیجه
رشد با آن مواجه بود، از مشکالت اساسی جوامع اسـالمی، حتـی تـا عـصر  مشکلی که ابن

سـاختن د تـا نـشان دهـد یرو کوشـ  نیـرشد، هم فقیه بود، هم فیلسوف؛ ازا ابن. حاضر است

فقـه بـدون فلـسفه، بـه عملگرایـی بـدون .  فقه و فلسفه، ممکن استی فاضله بر مبناۀنیمد

توانـد بـا  ِکه فلسفۀ بدون فقه، ذهنی محض خواهـد بـود و نمـی  گونه  انجامد؛ همان  یهدف م
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تالقی فقه و فلسفه، هم فلـسفه را از فـضای ذهنـی محـض . فضای عینیت ارتباط برقرار کند

  .کند راهی برای فقه تهیه می   هم نفشهکند و خارج می

از مشکالت جهان اسالم، تالش برای مدیریت جوامع براساس الگویی صـرفا فقهـی یـا 
ً

صرفا فلسفی است
ً

فقیهی که با فلسفه آشنا نباشد و حتی به ضدیت با آن برخیزد، برای خود . 

ه رسد به اینکـه بـرای قائل نیست؛ چ... ها و  ِمأموریت تشکیل مدینۀ فاضله و مدیریت انسان

دلیل مأموریتی است که فقه برای خـود   همه، به  این. خود، مقام ریاست آن مدینه را قائل شود

طور، فیلسوفی  همین. این کارها را انجام بده و اینها را ترک کن: گوید فقه می: کند تعریف می

یابـد؛ و  هن خـود نمـیهای ذ که با فقه بیگانه است، دستورالعملی عینی و خارجی برای یافته

را بـا ارائـۀ سـاختار » تقرب الـی اللـه«او . ماند برای همین، همیشه در فضای ذهن باقی می

دهد؛ ولی برای حصول به این تقرب، از ارائۀ راهکاری عملی  شناسی ارائه می وجود و هستی

شناسـی و  خود فالسفه به عجز عقل از فهم احکـام عملـی متناسـب بـا هـستی. عاجز است

از الطاف خداونـد متعـال، ارائـۀ دسـتورالعمل فقهـی . کنند شناسی فلسفی اعتراف می یتغا

بینی فلسفی برای مدینۀ فاضله است که اگر این لطف نبود، عقـل فیلـسوف  متناسب با جهان

  .ماند ّراهی به احکام عملی نداشت و در تطبیق منویات فلسفی خود در مدینه، حیران می

. شناسی است  برین، انسان های الزم برای تأسیس یک جامعۀ   عرصهگر، ازجملهید  انیب  به

شناسی نیاز داشت که آن را براسـاس فلـسفه   فاضله، به این انسان رشد برای تأسیس مدینۀ  ابن

. ارائه کرد و تا آنجا پیش رفت که ساختار جامعه را براساس قوای نهفته در انسان ترسیم نمود

شناسی رواج دارد، در میان عالمـان مـسلمانی کـه بـا   ی، انساناسالم هرچه در میان فالسفۀ

شناسـی موجـود   البته انسان. شناسی مغفول واقع شده است  اند، انسان  فلسفه بیگانه یا دشمن

در فلسفه، برای اینکه به عرصۀ عملیاتی برسد و سیاست دینـی از آن سـربرآورد، هنـوز خـام 

ناسی موجود در فلسفه، به انسان سیاسی برسد؛ کـه ش  د از مباحث نفسیرشد کوش  ابن. است

  .در حد مقتضیات دانشی و زمانۀ خود، از پس این مهم برآمد

ژه یو  توان به نقش فلسفه در ایجاد ارتباط بین دین و سیاست اشاره کرد؛ به براین، می  افزون

ای از ایـن  ونـهگ  رشد بـه  ابن. رشد ورود جدی در آن نیز داشت  ُدر بعد حکمت عملی، که ابن
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 صـۀتوانـد از دیـن در عر  کند که گویی اگر کـسی فیلـسوف نباشـد، نمـی واسطه استفاده می

وضوح در میان عالمـان مـسلمانی کـه ورود جـدی بـه   این نکته به. برداری کند  سیاست بهره

 اصالح جامعـه و تطبیـق  در میان عالمان مسلمانی که دغدغۀ. شود ده مییفلسفه نداشتند، د

بینــیم کــه بــا فلــسفه بیگانــه باشــد؛  ت بــر شــریعت را داشــتند، کمتــر عــالمی را مــیسیاســ

ِدیگر یک فقیه صرف، قابلیـت چنـدانی بـرای عملیـاتی کـردن شـریعت در عرصـۀ   عبارت  به
گیرنـد، از نقـش  عالمان مسلمان، به همان مقـدار کـه از فلـسفه فاصـله مـی. سیاست ندارد

احیای علوم عقلی در . کاهند ورزی می   نیز سیاست اندیشۀ سیاسی وۀعرصاصالحی خود در 

کند تا بتواننـد اقـدامات اصـالحی داشـته  میان عالمان دینی، این قابلیت را در آنها ایجاد می

توجه به این نکته ضروری است که منظور از فلسفه در اینجا، هـم حکمـت نظـری و . باشند

عملـی و سیاسـت مـدن، فلسفۀ نظـری، بـدون ورود در حکمـت . هم حکمت عملی است

 احتماال –اصالحی خود را  دغدغۀ
توصـیف،   بـااین.  تا حد زیـادی از دسـت خواهـد داد–ً
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