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  دهكيچ
انطباق فلسفه و دين استوار است و بخش عملي دين همـان اسـت    فارابي بر ةمدين

اي است واقعي  سينا نيز مدينه  ابن مدينة. عملي بيان شده است ةكه كلياتش در فلسف
اي دارد؟ بـر   چه ويژگي رشد  ابن مدينةحال . تكيه دارد) ص(كه به شريعت پيامبر 

 مدينـة اگـر اسـاس    ،عي دارد؟ در واقـ گاه جايچه استوار است و در آن شرع چه 
بـر چـه    رشـد   ابن مدينةبر شريعت،  سينا  ابن مدينةاساس  فارابي بر تقارن است و

 رشـد   ابندر اين مقاله با توجه به نظام فلسفي اساس و بنيادي شكل گرفته است؟ 
ايـن   .او پرداختـه شـود   فلسـفة سياسـي  شريعت در  گاه جايسعي شده است تا به 

 جمهـوري با توجه به افق فكري خود يعنـي تمـدن اسـالمي، در شـرح      ،انديشمند
دهـد و   افالطون را در افق تمـدن اسـالمي مـورد خـوانش قـرار مـي       ةفاضل مدينة
او بين شريعت و قانون انساني تضادي . كند آن معرفي مي گذار بنيانرا ) ص(  پيامبر
پندارد، فلسفه را نيز در  شريعت را در تحقق فلسفه مؤثر مي كه اينبيند و ضمن  نمي

  .داند اي از فهم شرعي برخوردار مي چنين جامعه
  .پيامبر ،فاضله، فيلسوف مدينة، فلسفة سياسي، شريعت، رشد  ابن :ها دواژهيكل

  
  مقدمه .1
  ابنرا، ) ص( امبريفقط پ نايس  ابنو  داند يماول  سيرا رئ) ص( امبريو پ لسوفيف يفاراب اگر
كه فارابي به بحـث فلسـفي دربـارة     طور همان كند؟ اول معرفي مي سيرا رئ يچه كس رشد

                                                                                                 

 zivyar@ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاديار علوم سياسي،  *
  abrahimmagd@gmail.com )نويسندة مسئول( سياسي ةگر انديش علوم سياسي و پژوهش دكتري **
  etemadi@ihcs.ac.ir كارشناس ارشد علوم سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ***

  8/5/1394 :، تاريخ پذيرش12/3/1394: تاريخ دريافت



  سياسي ابن رشد ةشريعت در فلسف   62

  

عبـارت ديگـر مبنـاي شـريعت، وحـي و        بـه و  پردازد ميسينا به بحث شرعي   مدينه و ابن
نيز بحث فلسفي دربارة  رشد  ابنآنان متفاوت است، آيا  فلسفة سياسيدر نظام ) ص(  پيامبر

  گيرد؟ او مبنا قرار مي فلسفة سياسيدر نظام ) ص(مدينه دارد؟ شريعت، وحي و پيامبر 
حقيقـت   ةنظريهاي فلسفي جدايي دين از دولت به  از ديدگاه برخي انديشمندان، ريشه

ه اگر كسي به حقيقت دوگانه و جدايي دين از فلسفه باور داشت ؛گردد برمي رشد  ابن ةدوگان
زيرا دولـت بـر عقـل و خـرد      ؛ناچار به جدايي دين از دولت نيز باور خواهد داشت ،باشد

اين انديشمندان . كه عقل و خرد حاكم نباشد دولت پايدار نخواهد بود جا آناستوار است و 
خـاطر   هاي مذهبي رنجيـده  او از پيكار فرقه ؛كنند مياشاره  رشد  ابن ةزماندر ادامه به اوضاع 

خواست از اختالف و تفرقه در مدينـه رهـايي    رو با دعوت به عقل، در واقع مي  اينبود؛ از 
گيـري از نـور عقـل     ستيز را در گرو بهره و  به ديگر سخن، دور شدن از هرگونه جنگ .يابد
  .)79: 1384 ديناني،(ست دان مي

براي رهايي از تفرقـه و سـتيز نظـام فلسـفي      رشد  ابن                             ً حال سؤال اين است كه آيا واقعا  
دولت  ةنظريدولت عقل را تبيين كند؟ واقعيت اين است كه  ةنظريخود را ساخت تا بتواند 

بلكـه بـراي    ،چنين ديدگاهي را نه تنها مطـرح نكـرد   رشد  ابنمتأخر است و  اي هنظريعقل 
  ابناز ديدگاه . مي پرداختهاي اسال دانشخود به بازسازي  ةزمانرهايي از اوضاع نابسامان 

او . تر دانـش فلسـفه نيـاز بـه بازسـازي داشـت       ، دانش كالم، دانش فقه و از همه مهمرشد
  ابـن منسوب به  ةدوگاندر مقابل ديدگاه حقيقت . ي اسالمي بودها دانشخواستار اجتهاد در 

 رشـد   ابـن  نظر، حقيقت واحـد بـا آثـار     به. حقيقت واحدند ةنظري، افرادي نيز قائل به رشد
  ).17 :1358 ،رشد  ابن( شهدي و وافقهي بل الحق ضاديال الحق؛ تر است هماهنگ

احكام اجتماعي و سياسـي در فقـه آشـنايي     ابفقيه نيست و  رشد  ابناز سوي ديگر، آيا 
است و بـه احكـام   ) ص(آن پيامبر  ةآورندندارد؟ چگونه ممكن است كه او به شريعت كه 

مـرگ   بعد از رشد  ابنتوجه باشد؟ شايد تفاسير متعدد از آثار  شرع كه در فقه آمده است بي
مخالفان ممكن اسـت مطـرح كننـد كـه     . گيري چنين ديدگاهي شده است منجر به شكل او

هـايي از   شتوجود داشته كه سرانجام به چنين بردا رشد  ابنچنين استعدادي در آرا و افكار 
تـوان   مـي  ،در مقابـل . قبيل جدايي دين و دولت يا جدايي دين و سياست منجر شده اسـت 

 انـد مـورد   هاي كساني را كه ايـن تفسـير را داشـته    آموزهعنوان كرد كه بايد اذهان، سنت و 
اگر .     ً                                                       حتما  اين استعداد در آنان بوده كه چنين خوانشي صورت گرفته است ؛كنكاش قرار داد

آيا باز هم  ،را از جايي بنگريم كه هنوز تجدد، مدرنيته و سكوالريسم مطرح نشده بودتاريخ 
استقالل فلسفه و ديـن را مطـرح كـرده، امـا بـه       رشد  ابنمسلمانان چنين خوانشي داشتند؟ 
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كه ديـن در مناسـبات و    اي جامعهرسد در  نظر مي  به. هماهنگي آن دو نيز اشاره كرده است
 رشـد   ابـن «. سياست فهم دينـي خواهـد داشـت    ةحوزلسفه هم در ف ،سياست حضور دارد

ويـژه شـريعت    بـه و قوانين دينـي   فلسفة سياسيفارابي را سرمشق خود در چگونگي پيوند 
  .)134: 1375اوروي، ( »دهد، اما بيش از فارابي از برتري شريعت آگاه است اسالمي قرار مي

ر جهان اسالم به محاق نرفت، بلكه بـا  د رشد  ابنبحث فلسفي دربارة مدينه و سياست با 
شـريعت را   سـينا   ابـن فـارابي و   چون هماو نيز . تازه بر مباحث فلسفي افكنده شدپرتوي او 

و شرايط   متناسب با فلسفه فلسفة سياسيعالوه بر طرح يك  ،گيرد و اساس مدينه در نظر مي
  .به آن خواهيم پرداختكشد كه در ادامه  اش، پارادايم جديدي را پيش مي سياسي زمانه

  
  ضرورت وحي و شريعت در مدينه .2
 هـيچ   و معتقد است حق، به بيند ميبين شريعت و حكمت تعارض و ناسازگاري ن رشد  ابن

يند چيزي جز گو مياما حقي كه دين و فلسفه از آن سخن . شود ميحق شناخته ن ضد ،وجه 
به دنبال  مند فضيلتفضيلت نيست؛ با اين تفاوت كه دين از راه سوق دادن مردم به رفتاري 

فضيلت عملي است، اما فلسفه فضيلت عملي را از راه معرفتي نظري كه صـاحب آن را بـه   
 منـد  فضيلتحال كه رفتار  .)124: 1391 جابري،( كند ميد دنبال ده ميرفتاري فاضل سوق 

و  ؟آيا شريعت در مدينه نقـش دارد  ،رشد  ابن ةفلسفبا توجه به  ،ن و فلسفه استاساس دي
  چه نسبتي با عقل دارد؟

صـنايع ضـروري    شـود  مياز عقل و شرع اخذ  ها آنشرايعي كه مبادي  ،رشد  ابنبه نظر 
 و العقـل  مـن  مبادئها تاخذ يالت ةيالمدن ةيالضرور الصنائع يه الشرائع ان بالجمله و( اند مدني
انديشـة  در  ،در واقـع  .از عقـل و وحـي باشـند    مأخوذبايد شرايع  ،رشد  ابندر نگاه . )الشرع
بـه   رشـد   ابـن  اگـر كـه   رسد مي به نظر 1.هر شريعت وحياني آميخته با عقل است رشد   ابن

در او همان قياس است كه  تر بيش دارد، منظورش از عقلاشاره آميخته شدن عقل با شريعت 
آميختگي شرع با عقل همان استنتاج  از نظر او و داند ميترين برهان  آن را كاملفقيه مقام يك 

اين باور است كه همگان اتفاق نظر دارند كـه مبـادي عمـل را     بر رشد  ابنزيرا است؛ احكام 
مگـر   برهان بر وجوب عمل نيسـت، اقامة     ً                                             حتما  بايد از راه تقليد اخذ كرد، زيرا هيچ راهي به 

  .)556: 1384 ،رشد  ابن( گيرد نشئت ميهايي كه از اعمال اخالقي و عملي  فضيلتوجود 
وسـيعي وجـود دارد كـه     ةحيطـ يد خارج از قلمرو عقل گو مي رشد  ابن از سوي ديگر،

عقول  چه آندر هر «بنابراين غزالي حق داشت كه بگويد ؛ تواند به آن قدم گذارد نميفلسفه 
و  )همـان ( »ست كه در آن باب به شرع رجوع كنيمانساني از ادراك آن قاصر است واجب ا
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بدين معنـي   ؛دليل آن اين است كه علم برگرفته از وحي براي تمام ساختن علوم عقل است
ماند خداي تعالي آن را به طريق وحي بر انسان افاده  ميرا كه عقل از آن عاجز  چه آنكه هر 

 ةارادبحث از كيفيت صدور فعل از خـداي تعـالي بـه     رشد  ابن ةانديشدر واقع، در  .كند مي
عقـل بـدين امـور    ...  پس مبادي اين امور را بايد از پيامبران بپذيريم...  فضول و عبث است

  .)همان(راهي ندارد 
  :يدگو ميچرا عقل بدين امور راهي ندارد  كه ايندر پاسخ به  رشد  ابن

راكي عقل بشر بيرون است بايد بـه شـريعت   از توان اد چه آنيد در هر گو ميغزالي  كه اين
 چـون  هـم آيد  ميدست ه وحي ب ةوسيلرجوع كنيم سخني است درست، زيرا دانشي كه به 

را عقل از درك آن ناتوان است خـدا از طريـق    چه آنيعني  ؛متممي است براي علوم عقلي
انسـان و وجـود او   هايي كه در زندگي  شناختنيناتواني از . وحي بر انسان افاده كرده است

يعني عقل از آن جهت كـه   ،گروهي حالت مطلق دارند :ضرورت دارند بر چند دسته است
حسـب طبيعـت برخـي از     اي ديگر فقط بـر  دسته ؛عقل است توانايي شناخت آن را ندارد

سـت و يـا   ها آنشوند و اين ناتواني يا در اصـل فطـرت    مياصناف مردم ناتواني محسوب 
علم وحي رحمتـي اسـت بـر    . سوادي عارض شده است بيج بر اثر امري است كه از خار

  .)302: 1384 ،رشد  ابن(تمامي طبقات 

شـود   مطرح مـي كه عقل توانايي شناخت برخي امور را ندارد اين پرسش  اينبا توجه به 
  :كند ميچنين بيان  رشد  ابنچه اموري راه ندارد؟  در عقل انساني رشد  ابنكه در ديدگاه 

شـناخت نفـس و جـوهر آن و    : معرفت سعادت و شقاوت انساني مستلزم امور زير اسـت 
آيا سعادت اخروي و شقاوت اخروي براي نفس انساني وجود دارد يا نه؟ و  كه اينشناخت 

چـه مقـدار    كـه  ايناگر چنين سعادت و شقاوتي وجود دارد تا چه اندازه است؟ و شناخت 
 ةهمـ اين مسائل منحصر در شرايع است و  ةهم شناخت...  شود ميحسنات سبب سعادت 

تبيـين آن از طريـق وحـي     كـه  اينيا  شود مياين امور يا اكثر آن فقط از طريق وحي تبيين 
  .... افضل و بهتر است
بايد بداند كه جمهور مردم براي سعادت به چه مقـدار   كه اينعالوه بر  ،واضع شريعت

اين  ةهم. ه طريقي در اين معارف با آنان مشي كنداز اين معرفت نيازمندند، بايد بداند از چ
  .)182: 1979 ،رشد  ابن(با تعلم و فن و حكمت درك كرد  توان مينامور يا اكثر آن را 

  ابـن در واقـع، اگـر   . استارتباط عقل و شرع  استدر اين مطالب حائز اهميت  چه آن
عقل تنها در وضـع قـوانين   يد هر شريعتي آميخته به عقل است به معناي انكار گو مي رشد
قائـل بـه تفسـير     رشـد   ابـن زيرا حق با حق تضاد ندارد و اگر متضاد با شرع باشد  ؛نيست

 تـر  بـيش  كند مياز آميختگي عقل با شرع صحبت  رشد  ابن اگر ،از سوي ديگر. شرع است



 65   ديگران و فرهاد زيويار

  

ر ترين و بهترين ابزا فقيه هم هست و قياس را كاملوي زيرا  ،ستاستنتاج احكام منظور او
  .داند ميبراي اجتهاد 

در  رشـد   ابنايم وضعيت فيلسوفان در اين امور چيست؟  گفتهتاكنون  چه آنبا توجه به 
  :يدگو ميجواب 

اطالق فاضل باشد و اگر زمان يابد و ه اساس فضايل شرعي برآمده باشد ب پس هرگاه انسان بر
أيي مبـد دربارة هرگاه براي او تأويلي : سعادت يار او شود تا از دانشمندان راسخ در علم گردد

از مبادي شريعت دست دهد، واجب او اين است كه بدان تأويل تصريح نورزد، و در آن بـاره  
آل ( »    رب نا عند من كل به    ّ امن ا ونقولي العلم يف والراسخون«همان را بگويد كه خداي سبحان گفت 

  .)445: 1384 ،رشد  ابن(اين است حدود شريعت و حدود كار عالمان  ؛)7آية عمران 

 فقطآيا تسليم شدن به ظاهر شرع  اند، يافتهدست ويل أتحال كه اين راسخان در علم به 
نظر او، تسليم در برابـر    به ؛چنين ديدگاهي ندارد رشد  ابن هاي مردم است؟ تودهمخصوص 

  :آورند ميبلكه علما نيز سر تسليم فرود  ،هاي مردم نيست تودهمخصوص  فقطظاهر 
و سـبب در  . ايمان آورده بودنـد  ها آناز همه به شرايع تعظيم داشتند و به  تر بيشفيلسوفان 

و . پـردازد  مـي اند كه شرايع بـه اداره كـردن مردمـان     داشتهاين آن بوده است كه آنان اعتقاد 
. سازد ميل ئناو او را به سعادت خاص به او  كند ميوجود انسان را، به عنوان انسان، تدبير 

و علت آن اين است كه شرايع در وجود يافتن فضايل خلقي انسان و نيز فضايل نظـري و  
معتقدند كه آدمي را ) فيلسوفان(و اين براي آن است كه ايشان . صنايع عملي ضرورت دارد

طور جز به فضايل در اين دنيا   همينجز به صنايع عملي حياتي نباشد و ) دنيا(ن خانه در اي
 هـا  آناز اين دو تمام نشود و بـه غايـت    يك هيچو . آخرت حياتي نداشته باشد ةخانو در 

مگـر بـه معرفـت     ،و نيز فضايل اخالقي نيرومند نگردد. جز به فضايل اخالقي ،نتوان رسيد
 ؛از شرايع براي ايشان تشريح شده يك هراو از طريق عباداتي كه در خداي تعالي و تعظيم 

هاي ضـروري  كار راهفيلسوفان اعتقاد دارند كه شرايع صنايع يا . ها و نمازها قرباني چون هم
  .)515: همان(اند  برگرفتهسياسي هستند كه مبادي خود را از عقل و شرع 

از عقـل و شـرع    ها آنكه مبادي  داند ميهاي ضروري سياسي كار راهشرايع را  رشد  ابن
از  فقـط تـوان   ميقانون را  رشد  ابن ةانديششود كه آيا در  سؤالممكن است . اند شدهگرفته 

 رشـد   ابـن  ،   ًاوال  :گفـت  تـوان  مي رشد  ابنبا توجه به نظام فلسفي  ،عقل اخذ كرد؟ در پاسخ
ها در مبـادي عمـل و كـردار     سانان ،     ًثانيا  ؛داند ميعقل بشري را در ادراك برخي امور ناقص 

قائـل   رشـد   ابن ،     ًثالثا  ؛شود ميزيرا براي وجوب و الزام يك عمل برهان اقامه ن ،اهل تقليدند
از ايـن رو،  . است و هيچ تضـادي بـين ايـن دو قائـل نيسـت      شريعت و عقل به هماهنگي

  :يدگو مي يجمهور شرحدر  رشد  ابن
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آن  اريـ از اخت هـا  امـت از  يامت چيه يكه برا كنند يمرا انتخاب  يقانون عام مشترك...  مردم
مخـالف قـانون عـام مشـترك باشـد و       دينبا) اسالم( آنان خاص عتيشر و ستين يا چاره

ما  نيكه در زمان ما و در د طور  همانخود برسد،  تيبه غا تواند يم يزمان نيفلسفه در چن
  ).516: همان( است داده رخ) اسالم(

ديـدگاه   چـون  هـم خود و چه بسا  ةفلسفمتناسب با  رشد،  ابنكه آورده شد،  طور  همان
و حتي اگر تضاد  بيند ميحي ابن يقظان ابن طفيل، بين قانون انساني و قانون شرع تضادي ن

 بـه سـوي  ي انسـان  نمـون  رهعامـل   رشـد   ابنشريعت براي . باشد قائل به تفسير شرع است
  .حكمت نظري است

 نمـون  رهآدميـان را بـه سـوي حكمـت      هـا  آنزيـرا  . شرايع از نظر فيلسوفان واجب اسـت 
چه فلسفه به راه تعريف سعادت بعضي از  ؛به طريقي كه براي همه مشترك است ،شوند مي

شرايع آهنگ  كه آن، و بنابراين ايشان بايد حكمت را بياموزند، و حال رود ميگرا  عقل    ِ مردم  
  .)516 :همان( رندمردم را دا ةعامتعليم 

را نيز به اعمال فاضـله   ها تودهبلكه  ،ي به سوي حكمت نيستنمون رهپس شريعت فقط 
  .دده ميسوق 

از اديان را بگيرد و  هريكهاي شرعي  سنتانسان بايد از پيامبران و واضعان مبادي عمل و 
بر اعمال فاضله  تر بيشرا  ها تودهيي ممدوح است كه ها آناز اين مبادي ضروري نزد ايشان 

خـداي تعـالي    كـه  چنـان نمازها در شريعت ما چنين اسـت، زيـرا    كه چنان هم...  برانگيزد
  .)517: همان(دارد  مييد نماز از فحشا و منكر بازگو مي

سعادت نظري در ميان فالسفه و خواص مردم تحقق پذيرد ناچار بايـد   كه اينپس براي 
زيـرا سـعادت عملـي از     ؛تحقق پذيرفته باشـد  ،مردم ةهمسعادت عملي عام و شامل، براي 

و بدون تحقق سعادت عملي عام و شامل، در  آيد مي شرايط زندگي و هستي مردم به شمار
چـه عقـل    آن. پـذيرد  نمـي جمهور مردم، سعادت نظري براي فالسفه و خواص مردم تحقق 

تعالي عقل نظري  ند راه تكامل وتوان ميد زدودن موانع و اموري است كه ده ميعملي انجام 
  .)344: 1384 ديناني،(و آن را از رسيدن به كمال و فعليت بازدارند ند كنرا مسدود 

  
  علم مدني و فقه :رشد  ابن .3

او فقه را ذيل علـم مـدني    ؛پردازد ميفارابي فيلسوفي است كه به معقول كردن سياق جديد 
 پردازد ميند به حكمت عملي م دقيق و نظام به طوربندي علوم  طبقهابن سينا نيز در  .آورد مي
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در خصوص  رشد  ابنديدگاه  ،ابتدا .يابد ميارتباط با شريعت و نبوت هويت  و سياست در
  .شود ميعلم مدني توضيح داده 

اسالمي به علـم تـدبير شـناخته شـده     فلسفة در و  علم مدني اصطالح يوناني ناب است
 تـوان  مـي  .)117: 2006 عرفـه، (زيرا سياست در جوهرش همان قدرت بر تدبير است  ،است

يد گو ميابن باجه از آغاز . كسب كردابن سينا و ابن باجه  علم تدبير را از خالل كتب فارابي،
است و داراي چند داللت است كه از تدبير ناقص تا تدبير كامل و  اللسان ةيعربكه لفظ تدبير 

 و لسـانهم،  اهـل  احصـاها  قد رهيكث يمعان يعل تقال العرب لسان يعل ريالتدب ظةلف«؛ استمطلق 
  .)9: 1994 ابن باجه،( »مقصوده اتيغا نحو افعال بيالترت يعل بالجمله داللتها اشهرها
 يعلـم مـدن  . دهـد  يمرا به عقل ربط  استيو س كند يمصحبت  ياز علم مدن رشد  ابن

 رشـد   ابـن . اسـت  يدر مقابل، اشرف علوم عمل ،يول است، تر نييپا يشأنش از علوم نظر
 موضوع است،مخالف  يبا علم نظر      ًاساسا  ،معروف است يعلم به علم عمل نيا: ديگو يم

 يعملـ  علـم  موضـوع . اسـت  ينظر علوم باآن متفاوت  يو مباد ينظر علم باآن متفاوت 
اسـت   عتيعلم طب موضوعكه  گونه  همان. است وابسته ما به آن تحقق و است ياراد امور

 اسـت  عمـل      ً  صـرفا   ياسـ يس علـم  تيـ غا اسـت،  ياله امور وخدا  عهيمابعدالطب موضوعو 
)Averros, 1969: 111.(  

يد اين علم شبيه علـم پزشـكي   گو ميتقسيم را به ذهن متبادر كند  كه اينبراي  رشد  ابن
يـد  گو مـي ه در ادامـ . نامد ميجزء اول آن را علم نظري و جزء دوم آن را علم عملي  ؛است

درسـتي و   درست ماننـد تـن   ؛ي با هم دارندسان يكجزء اول و دوم در علم سياست ارتباط 
  .)ibid: 112( درستي و دفع بيماري در علم پزشكي بيماري و تدبير تن

 .اش قـرار دهـد   نظريـه ارچوب هـ معرفتـي و چ  ةحوزكوشد سياست را در  مي رشد  ابن
فعـل   ؛است كه در علم مدني اندراج يافته اسـت سياست موضوعش برگرفته از فعل انساني 

ـ غا   ّان  ؛شـود  ميانساني از آن جهت كه به اراده و اختيار مرتبط است غايت سياست   هـذا  ةي
بر ايـن اسـاس سياسـت     .)66 :2002 ،رشد  ابن( فحسب الفعل او العمل هو} ياسيالس{ العلم

  .علم عملي است و نه نظري
  ابـن پـس  . )116: 2006 عرفه،(» المرتبطه بوجوده هيبالغا رشد  ابنعند  يالعلم المدن زيتمي«
علـوم نظـري كليـات و     موضـوع . بين علوم نظري و علوم مدني تفاوت قائـل اسـت   رشد

امـا   ؛به فعل و رفتار موجود بپـردازد  كه اينبدون  ،مجردات و بحث از ماهيت موجود است
اخالق  ةحوزو اگر رفتار فردي باشد در  پردازد ميعلوم مدني به رفتار و اعمال ارادي انسان 

  .استقرار دارد و اگر در سياق جمعي باشد به سياست مربوط 
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  :كند ميعلم مدني را به دو قسم تقسيم  رشد  ابن
 ازو هـدف   پـردازد  مـي به افعال ارادي موجود عاقل و عادات و احـوالش  : علم الملكه

 .دنملكات را دار ساير يعني ملكاتي كه نيروي تأثير بر ؛پژوهش معرفت است
ملكـات در نفـس    هـا  آنواسـطة  كه بـه   پردازد ميها و كيفياتي  به راه: علم الكيف

 تأثير بگذارنـد  ديگر يكتا در  استو از جهت ديگر چگونگي انجام ملكات  دنكن ميرسوخ 
 .)73: 1998 ،رشد  ابن(

زيرا  ؛ارتباط وثيقي با سياست داشته باشد كه اينمگر  ،علم مدني ممكن نيست فعال باشد
در  تـوان  مـي و اين را  كند ميبه فعل سياسي نيز صدق  كند ميبه فعل اخالقي صدق  چه آن

 كومـاخوس ين اخـالق كتـاب   ةعهـد ه قسم اول از اين صناعت ب: كشف كرد رشد  ابنگفتار 
  .)همان( گيرد ميمورد بحث قرار  استيسارسطوست و قسم دوم از آن در كتاب معروف 

ي هـا  دانـش پرداختند و نسبتي با تأسيس خود به فلسفة خالف فارابي و ابن سينا كه در  بر
فارابي تفسير عقلي از شرع و ابن سينا تفسير شـرعي از سياسـت ارائـه    ( اسالمي برقرار كردند

فقـط   رشد  ابن به سخن ديگر،؛ كند ميبندي حكمت عملي اكتفا  تقسيمفقط به  رشد  ابن، )كرد
علوم با توجـه بـه تـاريخ     بندي طبقهكه فارابي در  در حالي ،علوم پرداخته است بندي تقسيمبه 

او نه ؛ كند ميرا در افق تمدن يونان مالحظه ن بندي طبقهي اسالمي ها دانشخود يعني اسالم و 
لم مـدني  ي اسالمي با عها دانشنسبت بررسي بلكه به  ،دكن مي را تبيين ي اسالميها دانش تنها
علوم نـه   بندي طبقهابن سينا نيز در  .نه شارح ارسطو ،استمؤسس فارابي فيلسوف  .پردازد مي

و بلكه او نيز افقش در تمـدن يونـان نيسـت     ،پردازد ميتنها به حكمت عملي و انواع سياست 
علـوم   بنـدي  طبقـه     ً              صرفا  بـه توضـيح    رشد  ابن؛ اما داند ميحكمت عملي را در شريعت  مبدأ

نسبت علـم مـدني بـا فقـه و كـالم       بررسي و برخالف فارابي و ابن سينا به پردازد ميارسطو 
تـا   بينـد  مـي اين نسبت پرداخته است او ديگر نيازي ن بررسي شايد چون فارابي به .پردازد مين

 يجمهـور  شرحو آن را مفروض گرفته است؛ اما در كند  را بررسي بخواهد دوباره اين نسبت
  ابن. دده ميرا در افق تمدن اسالمي و شريعت توضيح  يجمهوربرد و  ميانش فقه نام او از د
فاضـله بحـث    مدينـة ، هنگامي كه از شـروط رئـيس   يجمهور شرحسوم مقالة در آغاز  رشد
تمـدن اسـالمي را در نظـر دارد و از افـق     تجربـة   ،)فيلسوف قرطبه و قاضي القضات( كند مي

آگـاه   كه اينمگر  ،داند خود را در اين مرتبه نميمدينة رئيس  رشد  ابن. شود ميافالطون خارج 
را آورده باشد و بر اوسـت كـه قـدرت     ها آن) نبي( اول گذار قانونو آشنا به شرايعي باشد كه 

د و اين ده ميپس فتوا و حكم  .نكرده داشته باشدتصريح اول  گذار قانونرا كه  چه آناستنباط 
  .)169: 1998 ،رشد  ابن( شود مينوعي از علوم است كه صناعت فقه ناميده 
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  فاضله و كماالت انساني مدينة. 4
ارسـطويي و   ــ  افالطـوني  هـا  آنبر اصولي بنا نهاده شده است كه بعضي از  رشد  ابن مدينة

در هم آميخته از تـأمالت و اختالطـي از    رشد  ابن مدينةدر واقع . برخي ديگر شرعي است
 بلكـه نـوعي تـوازن و همـاهنگي     ،شود ميولي اين تباين منجر به اختالف ن ؛هاست فرهنگ

با توجه به هماهنگي شريعت اسالمي و فلسفه معنـا   رشد  ابن انديشة ،در واقع. برقرار است
  :يندگو ميبرخي . كند ميپيدا 

بـا   رشد  ابنكه  استجديدي  مدينةقانون اساسي براي  المقتصد ةينها و المجتهد ةيبداكتاب 
هـاي   گـرايش منتقـد   رشد  ابنزيرا  ؛خود دارد ةجامعتوجه به نگاه انتقادي به وضع موجود 

 ةجامعـ به همين جهت او به تدوين كتاب فقهـي خـود بـراي     .فكري فقهي و كالمي است
يعنـي   ؛ديـد  رشـد   ابـن  ةفلسـف اين موضوع را بايد بـر اسـاس    ومورد نظر خود اقدام كرد 

  .)189: 2006 عرفه،(هماهنگي شريعت اسالمي با فلسفه 

، موحـدون  رشد  ابندر زمان . استاش  زمانهدر ارتباط با واقعيت  رشد  ابن ةفاضل مدينة
 ،هسـتند  )اصـل ( معـادن مـردم   كه ايناساس  اما نه بر ؛دانستند ميخودشان را رئيس و رهبر 

 نـاموس پـس   .اساس ارث تاريخي كه به زور شمشير و ثروت كسب كـرده بودنـد   بلكه بر
كه نگاهي انتقادي دارد و  رشد  ابن. داد ميحق تسلط و طغيان بر عامه را  ها آنخاص آنان به 

 سـلب  مـردم  ةعاماز  يو سرور ييحال آقا نيا در: يدگو ميهمين امر موجب تبعيد او شد 
 ةسلطامر منجر به قدرت تسلط و  نيو ايابند  مي الياست مردم ةعاماموال  بر يبرخ و شود مي
 اتفاق افتاده اسـت  زيامر در زمان ما و در شهر ما ن نيكه ا طور  همانشود؛  مي مردم بر ها آن
فاضله و مضـادات آن در   مدينةدر تميز  رشد  ابنيد گو ميروزنتال . )176: 1998 ،رشد  ابن(

  اشـاره        ً               و مشخصا  ملوك الطوايفي  شاسالمي معاصر مدينةبه  ً ال  تماحاسوم از تلخيص  ةمقال
  .)Averros, 1969: 256( دارد

 مدينـة  ؛پـردازد  مـي خـود   ةفاضل مدينةاش به ترسيم  زمانهبا توجه به سالطين  رشد  ابن
از ايـن رو،  . اند اركانش در نسبت با هم و در ارتباط با واقعيت ةهماست كه  اي مدينه هفاضل
يك كـل؛   مثابةاجزائش مانند بدن انسان است به  راه همفاضله به  مدينة رشد  ابن ةانديشدر 

 مدينـة  رشـد   ابـن  ةانديشـ در  :اسـت داراي دو مميزه  رشد  ابن ةفاضل مدينة ،از سوي ديگر
. پيـامبر  مدينةمانند  ؛دناست كه افعال و آرا، هر دو با هم، صالح و حسنه باش اي مدينهفاضله 
 ياهل مدن اسـالم  يآرا رايز ،شود ميحسنه بنياد نهاده  يآرافاضله بر اعمال صالح و  مدينة

فاضـله   ةنـ يمدبـه   يزود  بـه پـس آن  «: ناقص و كم باشد ها آن ةصالحنسبت به اعمال  دينبا
و تو آن را در  هستند] با هم[ حسنه يآرازمان اعمال صالحه با  نيو در ا كند يم دايتحول پ
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 يجمالت اسـت كـه جـابر    نيتوجه به ا با). 164: 1998 رشد،  ابن( »يكن يمشهر ما لمس 
  .است ريفراگ اصالح آثار گونه نياز ا رشد  ابن تيغا ديگو يم

خود را بـه روش   رشد  ابن. ممكن است رشد  ابنفاضلة  مدينة... برخالف افالطون 
بلكـه بـه    ،كنـد  مـي و جدل كه افالطون مطرح كرده مقيـد ن  وگو گفتكتاب يعني روش 

كتـاب  مقدمـة  در  رشـد   ابـن . خطاب تحليلي تركيبي يعني خطـاب برهـاني تكيـه دارد   
 اسـت يسقصد ما در اين گفتار، تلخيص اقاويـل علمـي اسـت كـه در كتـاب      «يد گو مي

» ميا كرده افالطون در علم مدني مطرح شده است و آرا و گفتارهاي جدلي را از آن حذف
  .)64: 2006 ،رشد  ابن(

بلكـه او در مـتن    ،كنـد  مـي ن محصـور  بندي افالطون ارچوبهچ، خود را در رشد  ابن
  ابـن  .اسـت نوشته است خارج از افق افالطـوني   رشد  ابن چه آندر واقع،  .كند ميتصرف 

فاضـله بحـث    مدينةجمهوري، هنگامي كه از شروط رئيس  شرحدوم مقالة در آغاز  رشد
 يمردم قانون عـام مشـترك   ديگو يم رشد  ابن. تمدن اسالمي را در نظر داردتجربة  ،كند مي

 عتيشـر  و سـت ين يا چـاره از آن  اريـ اخت ها امتاز  يامت چيه يبراكه  كنند يمرا انتخاب 
ـ  ميو فلسفه در چنين زماني  باشد يانسان قانون مخالف دينبا آنان خاص د بـه غايـت   توان

رخ  )اسـالم ( كه در زمان ما و در دين مـا  طور  همان« يدگو مي سپس رشد  ابن. خود برسد
زيرا هـدف او   ،را ديد رشد  ابنافق  توان مي جا ايندر  ).Averros, 1969: 180( »داده است

 مشـخص كـردن   ديگـر بيـان  ؛ به كند ميورزي را بيان  فلسفهفلسفه است و شرايط رشد و 
  .است رشد  ابند رشد كند غايت توان مي اي جامعهدر چه فلسفه  كه اين

و خواننده را به ايـن امـر    كند ميرها ) مثل(تعريف افالطون را از فيلسوف  رشد  ابن
و تو شايسته است بداني كه فيلسوف همان كسي اسـت كـه نظـرش در    «: كند ميمتوجه 

كـه ارسـطو در كتـاب     اسـت  اي چهارگانـه علوم نظري به قصد اول و بر حسب شروط 
 يـابي  دستو  كند مياو افق افالطوني را رها . )247: 2001 جابري،(» است آورده برهان

هاي مطلوبي را كه در خصوص رئـيس مدينـه گفتـه شـده سـخت و دشـوار        ويژگيبه 
روي زمـين شـك    اي فاضـله  مدينةچنين برپايي و در امكان  كند ميدر آن شك  ،داند مي
  .)247: همان( كند مي

 ،امكان مطلـق فقط ، نه داند ميفاضله را ممكن  مدينة برپاييبا اين شك امكان  رشد  ابن
  :استو مكان او  رشد  ابنبلكه امكان مشخص و معين در زمان و مكان يعني همان زمان 

 يبـرا را وصف كرديم تربيـت كنـيم و    ها آنمردم را به اين صفات طبيعي كه  يمتوان مي
. سـت ين يا چـاره ، )عتيشر ايمنظور قانون  جا نيادر (از آن  ارياخت ها امت نيا از يامت



 71   ديگران و فرهاد زيويار

  

 رسـد  مي تشيباشد و فلسفه در عهدشان به غا يانسان عيشرامخالف  ديآنان نبا عتيشر
است و اگر متفق بر مثل اين صـفات  ) اسالم(و آن همان حال ما در زمان و در دين ما 

جاد اي  مدينهو اين  شود ميو آن، بدون انقطاع، ممكن  شوند ميباشند اصحاب حكومت 
  .)همان( شود مي

فاضله  مدينةهاي تعليم و تربيت براي آماده كردن رياست  برنامههنگامي كه به  رشد  ابن
فاضله را در رشـد   مدينةاو غايت . شود ميو از او جدا  گيرد مياز افالطون فاصله  پردازد مي

بحث در كماالت انساني از خصوصيات جزء اول علم مدني اسـت   ؛داند ميكماالت انساني 
  .مطرح كرده است كوماخوسين اخالقكه ارسطو در كتاب 

و  ستارسطو كوماخوسين اخالقجزء اول از فن سياست در كتاب « :يدگو مي رشد  ابن
در كتاب  چنين همآمده است كه در دسترس ما نبوده است و  او استيسجزء دوم در كتاب 

در جزء اول از . )Averros, 1969: 1129( »پردازيم ميون آمده كه اينك به تلخيص آن افالط
فضـايل   فضـايل علمـي،   فضـايل نظـري،  : اند اين علم، كماالت انساني هستند كه چهار نوع

ـ فضايل نظري وجود دارند و به فقط به سبب اين فضايل  ةهم. خلقي و فضايل عملي  ةمثاب
ـ  فضـايل سـاير   است كهاي قصوو غايت  اند كاري براي آن خدمت ـ ه سـبب  ب وجـود  ه آن ب
 رشـد   ابـن ، برقرار استبين نفس و قواهايش ارتباط  كه چنان هماز اين رو،  .)ibid(اند  آمده
فاضـله   همدينـ پـس اگـر    .كند ميمدينه تشبيه  ياجزافيلسوفان ديگر، فضايل را به  چون هم

و انسان هم موقعي فيلسـوف   استنظري است كه بر قواي ديگر حاكم  ةقوه سبب ب ،است
پـس   .)ibid: 114( باشـد حـاكم   )غضبيه و شهويه( ناطقه در او بر قواي ديگر ةقوكه  است

نظري و ل يفضاو به  كند ميكماالت آماده  رايبهمان است كه انسان را  رشد  ابنفلسفه نزد 
  .ز آن برخوردارندا ها تام ةهمبلكه  ،و در انحصار قوم خاصي نيست كند ميعملي نزديك 

در  رشـد   ابن؟ كند ميبه چه معناست كه مردمان را هدايت  رشد  ابن ةانديشفضيلت در 
كه افراد را بـراي انجـام دادن كـار     كند ميمعرفي  اي فضيلت را ملكه الخطابه صيتلخكتاب 

جويانـه   فضـيلت تا رفتارهاي معطوف بـه غايـت    شود ميو سبب د كن  ميخير و نيك آماده 
. انـد  مطلـوب افعـالي   كننـد  مياين افعال از آن جهت كه به غايت انسان كمك  .داشته باشند

 ،شجاعت، مروت، عفـت، همـت بلنـد    ،)عامعدل (   ّبر  ،رشد  ابناجزاي فضيلت در ديدگاه 
  .)144: 1967 ،رشد  ابن( است حكمت و لب و سخاءحلم و 
ممكـن   يد يا براي شخص واحد غيـر گو ميل يفضادر خصوص اكتساب اين  رشد  ابن

       ً  تقريبـا   ولـي  ؛سخت است كه كسب شـود اما  ،است كل اين فضايل را كسب كند يا ممكن
 تنهايي بهممكن است كه يك شخص  غير ،ديگر بيانبه  .استافراد ممكن  ةهمدر تحقق آن 
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طبع به كمك ديگـران در   ههمانا انسان ب. اين فضايل را كسب كند ةهم بدون كمك كسي و
ايـن نيـاز فقـط بـراي      .زيرا انسان موجود مدني بـالطبع اسـت   ،كسب فضايل محتاج است

  .ضرورت زندگي نيز محتاج استانسان براي بلكه  ،كماالت انساني نيست
كـه در گـروه محـدودي     مگـر ايـن   ،ممكن اسـت  ها غير انسان ةكسب كماالت براي هم

          ً        افراد ذاتا  در كسب  ةاگر هم ؛اند در طبع و سرشت متفاوتلحاظ ها از اين  حاصل شود؛ انسان
اي انجـام داده   اين كماالت، طبيعت كار نابخردانهمطابق با تفاوت كماالت انساني توانا باشند، 

توضيح داده است كه انسان در طبـع و   يعيطب سماعيد در گو مي رشد  ابن .)ibid: 113( است
  .كسي در طبع و سرشت فيلسوف نيستتر  مهمجو و شاعر نيست و از آن  سرشت جنگ

: يد دو راه براي رسوخ دادن فضايل در نفـوس اهـل مدينـه وجـود دارد    گو مي رشد  ابن
 ؛و اين جزئي از علوم نظـري اسـت   استخطابه و شعر با اولين راه اقناع نفوس اهل مدينه 

افالطـون دو روش  . اسـت خـواص   ولي راه آموختن علم نظري فقط مخصوص نخبگان و
و برهان  تركيبي ازاز طريق برهان است يا      ً مطلقا  يا : مطرح كرده استمردم  ةعامبراي تعليم 

 ،و. ممكن است افراد دادهقدر توانايي كه طبيعت به روش اول به به  تعليم. هاي ديگر روش
مردم در ايـن   و استمورد نظر اول و غايت  أايمان و اعتقادات عامه به مبد ،در روش ديگر

 فضايل اخالقي و در كسب اين روش .كنند به حد استعدادشان سعي و تالش مي روش نيز
 .)Averros, 1969: 117(سلوك عملي مفيد است 

را  ها آنكه  استاول  راهبنياد نهادن فضايل اخالقي و سلوك عملي در نفوس اهل مدينه 
هـاي   گـزاره  :و اين عمل از دو راه ممكـن اسـت   كند ميتحقق اين سلوك هدايت  به سوي

  .دده ميرا به سمت فضايل حركت  ها آنهاي عاطفي و اقناعي  گزاره .اقناعي و عاطفي
هاي عاطفي بـراي دشـمنان مخـالف     گزارهاما  ،است تيجمهور مردم از طفول يبرا اقناع

نيـز  زور و اجبار و مجـازات بـدني    با اين روش. نديستنبند  پايفضايل پسنديده  به كه است
از هـم   آن ،ي ديگرها مدينهفقط در  و ي نداردگاه جاي فاضله مدينةدر البته كه  شود انجام مي

مردمان را به سوي خدا هدايت  توان مياقناع و اكراه و جهاد با پس  .كاربرد دارد ،جنگ طريق
 سـان  يك كنند ميقوانين بشري آن را دنبال  چه آنيد قوانين با گو مي رشد  ابناز اين رو، . كرد
  ).ibid: 119( نديخدا يسو به مردمان تيهدا يبرا ييها راه جهادـ  اكراه و اقناع رايز ،است

حكمـت، عـدالت،   : كنـد  مـي افالطون در محاورات سقراطي چهار فضيلت را مشخص 
دار كمـال   دوسـت  قوام وجود انسان از آن حيث كه موجـود اجتمـاعي و  . شجاعت و عفت

انساني است منوط به اين فضايل است و اين كماالت بايد در ذات انسان قوام يابد و مدينه 
                 ً                            از آن است ضرورتا  به ايـن كمـاالت چهارگانـه   ي ئجزاز آن جهت كه انسان در آن است و 
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مگر بـه وجـود فضـايل     شود ميحاصل ن ، سعادتاگر غايت مدينه سعادت است. دارد نياز
مگـر   شود ميمگر با اجتماع و اجتماع ممكن ن ،شود ميمردم وجودشان تكميل ن« ؛چهارگانه

  ).169: 2006 ،رشد  ابن(» با فضيلت و اخذ فضايل امر ضروري براي اجتماع است
 مدينـة  تأسـيس ل را قواعـد اساسـي و مهـم بـراي     ياش فضا سياسي ةپروژدر  رشد  ابن

در ترتيـب   رشـد   ابـن ولـي   ،ي اسـت درشـ   ابـن اي  نمونهد كه حاكي از ده ميسياسي قرار 
فاضـله در انـدلس    مدينة تأسيس      ً كه اوال   بيند مي رشد  ابن ؛ستا مخالف افالطون ها فضيلت

شـجاعت را بـر حكمـت     ،شرايط تـاريخي  رب بنا ،رشد  ابن. شجاعت است            محتاج فضيلت 
دولت موحدون است  يامراترين نيازهاي  اساسينياز به شجاعت يكي از زيرا  ،داند ميمقدم 

انجام شـود  ) منصور همان خالفت( طغيان مدينةفرايند تغيير حكومت يعني به كمك آن تا 
 به ارسطو رشد  ابنحكمت قرار دارد كه در اين مورد  ،بعد از شجاعت .)169: 2006 عرفه،(

نشين  فيلسوف هم ؛                      ً            محب فلسفه است و ضرورتا  فيلسوف نيست مدينةرئيس است؛  متمايل
 كـه حكمـت   .)170: همـان (ارسطو براي اسكندر  چون هم ،است و عقل مدبر است پادشاه

پس بديهي است كه حكمت بايد «. كند مينيروي تدبير را تضمين  است بنياد و اساس مدينه
سومين صـفت   .)117: 1998 ،رشد  ابن(» المورها المدبرة كوني انو  و در رأس مدينه باشد

هـا و   خوردنياز يك سو معتدل كردن امور از جمله شهوات و  ؛استعفت براي اهل مدينه 
مگر با  ،فاضله ممكن نيست فاضله شود مدينة. از سوي ديگر بنيادي براي كنترل نفس است

صـورت  » ضـبط نفـس  « كه اينمگر  ،اصالح مردمان آن، و اصالح مردمان آن ممكن نيست
  .)170: 2006 عرفه،(گيرد 

مـردم اسـت و   همـة  امـا عفـت بـراي     ،هاسـت  گروهحكمت و شجاعت براي بعضي از 
عدل چهارمين صفت است كه نواميس و . شود ميمردمان اهل مدينه را شامل همة بالضروره 

       ً      عدل اوال  اساس . يابد ميو قوام  شود ميمدينه از طريق عدل شناخته  .كند ميشرايع را واجب 
پس اولين كسي كه عدل را در مدينه  .جمهور استقاعدة        ً و ثانيا  ؛ حاكم و مدبر است ةقاعدو 

. شود ميعادله  همديناگر جمهور مردم از عدل پيروي كنند . همان رأس آن است كند ميآغاز 
اش آن چيـزي نيسـت كـه متكلمـان در      پـروژه كه مقصود از عـدل در   كند ميبيان  رشد  ابن

و سپس » اعدله يلذا للطبع انسان كل احترام هو«بلكه عدل  گويند، مياش  گذشتهعصرش و يا 
فردي  يپس عدل ارزش. كند مياحترام به نواميس شرعي است كه روابط انساني را مشخص 

 نهيبع هو كونيس الفرد نفس يف العدل وجود وجبي ما فبالضرورت اذن، و« ؛)170: همـان (است 
فقدان فضيلت عـدل در مدينـه سـبب     .)121: 1998 ،رشد  ابن(» الواحده نهيالمد يف وجبهي ما

  .شود ميدر حكام احتقان و غضب و نقمت و تمرد در جمهور مردم و جور و ظلم 
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ـ  مـي ند در آرا هم ده ميميزان افعال قرار نرا كه عدل  اي مدينهانديشد  مي رشد  ابن د توان
  :اند مرتبطديگر نيز به عدل  ةگان سهفضايل  ؛فاضله باشد

 ةقوو ) عقل(فهم  ةقويعني  ؛گيرد ميگانه را در بر  سههمانا عدل در مدينه هر واحد از قواي 
گونه عمل كنند كه بايـد عمـل    آن بايد ها آن ةهمو ). عفت( شهوة ةقوو ) شجاعت(غضب 

ييم گـو  ميبه اين معني  ؛يعني به مقداري كه الزم است و در زماني كه بايد انجام شود ؛كنند
  .)171: 2006 ،رشد  ابن(حكيميه و شجاعيه و عفيفيه است  همدينهمانا اين 

  
  فاضله مدينةشريعت و  .5

 آن را خود به شـريعت توجـه داشـته اسـت و     ةفاضل مدينةدر  رشد  ابناين است آيا  سؤال
چـه   رشـد   ابـن  ةفاضـل  مدينـة مورد تفطن قرار داده است؟ بـه سـخن ديگـر، شـريعت در     

  ي دارد؟گاه جاي
همـان   رشد  ابنآل نزد  ايدهپس دولت «: يدگو مي رشد  ابن يآراعمار طالبي با تفطن در 

آل همان خليفه است كه سياستش بر اصول شرعي  ايدهدولت استوار بر شرع است و حاكم 
  .)172: 2006 طالبي،(» رسولش است ةواسطخدا به  ةارادگر  آن شرع بيان واستوار است 

با توجه به هماهنگي عقل و  رشد  ابن .ضروري و مهم استپس نقش شريعت در مدينه 
ـ در آغاز  رشد  ابن. بيند ميفاضله ن مدينةدين تفاوتي بين دولت استوار بر شرع و  دوم  ةمقال

ـ  ،كنـد  مـي فاضـله بحـث    مدينة، هنگامي كه از شروط رئيس يجمهور شرح تمـدن   ةتجرب
كـه   كننـد  يمرا انتخاب  يعام مشترك مردم قانون ديگو يم رشد  ابن. اسالمي را در نظر دارد

و  )رسـند  هـا بـه آن مـي    همـة امـت  ( سـت ين يا چارهآن  از ارياخت ها امتاز  يامت چيه يبرا
 بـه  توانـد  يمـ  يزمان نيباشد و فلسفه در چن يمخالف قانون انسان ديخاص آنان نبا عتيشر
 )اسـالم ( كه در زمان ما و در دين ما طور همان« يدگو مي رشد  ابن ،سپس .برسد خود تيغا

زيرا هـدف   ،را ديد رشد  ابنافق  توان مي جا ايندر . )Averros, 1969: 180( »رخ داده است
 مشخص كردن ،؛ به سخن ديگركند ميورزي را بيان  فلسفهاو فلسفه است و شرايط رشد و 

در نتيجه بين شرع و  .تاس رشد  ابند رشد كند غايت توان مي اي جامعهدر چه  فلسفه كه اين
در  .قانون انساني تضادي وجود ندارد و حتي شرع در شكوفايي فلسفه در مدينه نقـش دارد 

  .كند ميشرعي اعطا  ةسابقنقش شريعت اين است كه به فضايل  واقع،
عمليه همـان فضـائل نفسـانيه    مشروعة سنن  مقصود از شايسته است كه قبل از اين بداني كه

گردد و شكر كسـي كـه بايـد     برميكه به تعظيم كسي كه بايد تعظيمش كني  از جمله آن؛ است
بـه فضـيلت    چـه  آنو از آن جملـه   شـود  مـي عبـادات وارد   ،در اين جنس امور ،شكر كني و
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عـدل و خـودداري از جـور           ِ    بـه طلـب    چـه  آنو از آن جمله  شود ميگردد عفت ناميده  برمي
اموال همة است و از آن جمله سنن وارده در گردد و از آن جمله سنن وارده در اعراض  برمي

كنـي كـه سـخاء ناميـده      مـي و تقويم آن است و هماني است كه با آن طلب فضيلت را قصد 
 چنين همو  شود ميو زكات در اين باب وارد . شود ميو دوري از رذيلت بخل ناميده  شود مي

  .)172: 2006 ،رشد  ابن( كل صدقات چنين همو  شود ميدر باب اشتراك در اموال وارد 
عمليه همان فضايل عمليه است و شريعت اسالمي سـتون مدينـه از    ةمشروعپس سنن 

پس دين  .)172: 2006 عرفه،(است ] الرسول نةيمد محاكات[حيث ماهيت و سرشت مدينه 
زيـرا فلسـفه از فهـم     ،رشدي است و فلسفه نيز در آن حضـور و تـالزم دارد   مدينةاساس 

  .)همان( كند ميو انسان مدارج كمال را درك شرعي برخوردار است 
ل نظـري و  يكماالت آماده و بـه فضـا   رايبهمان است كه انسان را  رشد  ابنفلسفه نزد 
  ابن. از آن برخوردارندامم  ةهمبلكه  ،و در انحصار قوم خاصي نيست كند ميعملي نزديك 

 ةآمـاد امم بالطبع  ةهمزيرا  ،يد فلسفه براي يونانيان استگو ميمنتقد افالطون است كه  رشد
بـوده   از سايران تر بيشها  يونانياهتمام نزد  ؛تفاوت از حيث اهتمام است .اند فلسفي ةانديش
  .)82: 1998 ،رشد  ابن(است 

و  كنـد  مـي شريعت و حكمت معنا پيـدا   ةواسطدر واقع هستي انسان در داخل مدينه به 
دار  وامانسـان در كنشـش بـه دو فعـل      .كنـد د به غايت و هدف دسترسي پيدا توان ميانسان 
در فصـل المقـال و    رشـد   ابن. از جهتي به شريعت و از جهتي به معرفت و حكمت ؛است

و سعادت انسـاني  برقرار است كه بين فلسفه و شريعت هماهنگي  كند ميمناهج االدله بيان 
  .نيز منوط به كسب اين دوست

در فصل المقال كه  رشد  ابن ةگفتيد اين گو مياو  ؛كند ميگيري  نتيجهروزنتال نيز چنين 
كه با هدف  جمهور بر شرحو اظهارات او در » شريعت است ةخواندفلسفه مالزم و خواهر«

  :متفاوتي و براي مردم متفاوتي نوشته شده از اهميت زيادي برخوردار است
قـوانين را  اگـر شـما   . نبوت است }از طريق{... خداوند چه آنتنها راه براي دانستن ... 

تطهيـر احكـام دينـي مربـوط بـه ادراك      ( بررسي كنيد، اين دانش به دو دانش انتزاعـي 
تقسـيم   )شده است }ها آنبه رعايت {اي كه امر  اخالقيتطهير فضايل ( و عملي )خداوند

                 ً                                              در اين باره اساسا  همان هـدف فلسـفه در مـورد طبقـه و غايـت      شريعت هدف . شود مي
  .)179: 1387 به نقل از روزنتال،( است

ي و همانندي نيت و غايت ميان قانون وحي سان همبه محض برقراري  ،يدگو ميروزنتال 
از . شـود  مـي پـذير   توجيهدر شريعت » دانش انتزاعي«و فلسفه، ادعاي فيلسوف براي تفسير 

  :يدگو ميدر فصل المقال  رشد  ابن همين رو،
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تنها دانش حقيقي و عمل حقيقي است و دانش حقيقي دانش خداونـد  ) شرع( هدف قانون
ويژه شريعت، و دانـش سـعادت و شـقاوت در     بهو موجودات ديگر در واقعيت خودشان، 

كه موجب سعادت و پرهيز از  است اعماليدادن  عمل حقيقي شامل انجام. جهان بعد است
  .)179: 1387زنتال، به نقل از رو( شود ميكه موجب شقاوت  است اعمالي

  :يدگو ميدر ادامه 
فعل جسمي : شود ميها به دو قسمت تقسيم  آن .شود ميدانش اين افعال علم عمل خوانده 

شكيبايي  شناسي، حقو افعال روح نظير  ؛شود ميها فقه خوانده  آنبيروني و علم مربوط به 
زهـد و   ها آناست و علم مربوط به ده كرتوصيه يا منع را  ها آن و فضايل ديگر كه شريعت
  .)همان( شود ميعلوم جهان آخرت ناميده 

كه هدف شريعت همـان هـدف علـم سياسـت يعنـي       گيرد ميو سرانجام اين نتيجه را 
  .)176: همان(اي از حكمت عملي يعني سعادت انسان است  شاخه

يع ضـروري  صـنا  شـود  مياز عقل و شرع اخذ  ها آنشرايعي كه مبادي  رشد  ابنبه نظر 
 و العقـل  مـن  مبادئهـا  تاخـذ  يالت ةيالمدن ةيالضرور الصنائع يه الشرائع ان بالجمله و( اند مدني
از عقـل و وحـي    مـأخوذ بايد ع يشراشاهد اين مطلب هستيم كه  ،رشد  ابندر نگاه . )الشرع
 عةيشـر  كـل  وهر شريعت وحياني آميخته با عقل است؛  رشد  ابن ةانديشدر واقع در  .باشند
  .خالطهاي فالعقل يبالوح كانت
  

  گيري نتيجه .6
در  .شـريعت اسـت   رشد  ابن فلسفة سياسياساس  گفت توان ميذكر شد،  چه آنبا توجه به 

وجـود نـاموس كـه صـاحب     ه مگر ب ،شود مي، كارهاي مردم در مدينه برپا نرشد  ابنديدگاه 
امـا   ،ثبـات برخـوردار اسـت    اش از  عامهدر اصول  رشد  ابنناموس نزد . شرع آن را بيان كند

ـ  «. استتدريجي  به طورتحول در سننش  فاضـله   مدينـة ويـژه در   هنواميس به طور عـام و ب
فارابي تقارني بين علم مدني و فقـه   .)204: 1998 ،رشد  ابن(» يابند نميناگهان تغيير و تحول 

خالف فارابي  پرداخته است و ابن سينا بر فلسفة سياسيايجاد كرده است و به تجميع دين و 
زيـرا در ديـدگاه ابـن سـينا انسـان       ،داند مين سان يكشاه و رئيس اول  ـ  پيامبر را با فيلسوف

فلسـفة  بـه تجميـع ديـن و     رشد  ابناما  .است گذار قانونپيامبر  و ي كندگذار قانوند توان مين
از هماهنگي  اي گونه رشد  ابندر واقع، دارند؛ بلكه دين و فلسفه استقالل  ،پردازد مين سياسي

امـا   ؛هر دو در حقيقت مطلق تالقي پيدا كننـد  شود ميبين دين و فلسفه قائل است كه سبب 
 فلسفة سياسياي بين فلسفه و به تبع آن  قضيهدر هر كه گمان كنيم كه  شود مياين امر سبب ن
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 بـا  رشد  ابنوجود دارد؛  تضاد نيز بلكه بين دين و فلسفه ،برقرار استكامل  خواني همو دين 
از سـوي ديگـر، فـزون بـر     . پردازد يم فلسفه و نيد كردن خوان هم به ريتفس علم كردن وارد
و در برخـي از امـور   ندارد و عقل انساني بر همه چيز احاطه  فلسفة سياسي ،ها آن خواني هم

در  نرغـم جهلمـا  بـه   ،و نـد اموري الهي وجود دارند كه از عقول انساني باالتر« جاهل است
  .)113: 1390 بن رشد، به نقل از نادر شكراللهي،ا( »اعتراف كنيم ها آنمورد علتشان، بايد به 
 راه هـم بلكه  ،اند و حق با حق تضادي ندارد حقيقتدنبال ه هر دو، ب پس دين و فلسفه،
ينـد چيـزي جـز    گو مـي اما اين حقي كه دين و فلسفه از آن سـخن   .آن و گواه بر آن است

به دنبال  مند فضيلتبا اين تفاوت كه دين از راه سوق دادن مردم به رفتاري  ؛فضيلت نيست
اما فلسفه فضيلت عملي را از راه معرفتي نظري كه صـاحب آن را بـه    فضيلت عملي است،
از اين رو، اگر به ديـن و فلسـفه از گـذر هـدف     . كند ميدنبال  دده ميرفتاري فاضل سوق 

بـا   كه فقط كسي خواهيم يافت و راه هم               ً ، هر دو را كامال  نگاه شود كنند ميواحدي كه دنبال 
  .گويد سخن ها آندر مورد تعارض  تواند مي ها آشنا نيست كنه آن
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