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  چكيده

ويژه سياست،  هاي عملي، به ي دانش در حوزه» نسبت عقل و دين«ي  در امتداد مسأله
اهميت فراواني دارد؛ » ها سلسله مراتب دانشجايگاه عقل و شرع در تنظيم «بحث 

شناسي  بندي و جايگاه كه هرگونه تلقي از اين رابطه، تأثير انكارناپذيري بر طبقه نحوي به
ي يوناني به  گيري نهضت ترجمه و انتقال انديشه با شكل. گذارد جاي مي ها از خود به دانش

شان  مي، بر اساس مباني و مفروضاتي تمدن اسال جهان اسالم، برخي از انديشمندان برجسته
اند كه ناشي از پذيرش اقتدار  هاي عصر خويش ارائه داده هاي جديدي از دانش بندي طبقه

مثابه  در چنين نگرشي، دانش فقه به طبيعتاً. بوده است» فقه«شريعت و دانش مبين آن يعني 
، فيلسوف مشائي و فقيه رشد اندلسي ابن. شود بنيادي شرعي و مدني براي سياست تلقي مي

ق يكي از انديشمندان اسالمي است كه اگرچه همانند فارابي .ي قرن ششم ه برجسته
شناسي دانش سياسي در  توان با استناد به برخي آثارش به جايگاه ننوشته، اما مي احصاءالعلوم

 رشد دانش ي حاضر در پاسخ به اين پرسش كه از ديدگاه ابن مقاله. نظر وي دست يافت
كند  سياسي از چه جايگاهي در سلسله مراتب علوم برخوردار است، اين فرضيه را دنبال مي

خاطر اشتراك در غايت بودن  و دانش فقه، به) اخالق و سياست(كه حكمت عملي 
  .گيرند ذيل علم مدني قرار مي» فضيلت«

  
   :كليدي هايواژه
  .اسالمي، علم مدني، فقه سازي دانش سياسي، حكمت عملي، دانش سياسي رشد، بومي ابن
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  مقدمه
از جمله حكمت عملي به جهان  ي يونان، نهضت ترجمه و انتقال مباحث فلسفه در پي

و رفع برخي  »هاي ديني آموزه«و » عقلي ـ هاي فلسفي يافته«سنجي بين  اسالم، نسبت
اگر  .اصلي متفكران مسلمان تبديل شد ي به مسأله و دغدغه ،ها آن موجود ميان يها تعارض
، فالسفه و متكلمان كنيمنظري و عملي تقسيم  ي هاي عقل بشري را به دو حوزه يافته
دار  كه فقها عهده كردند؛ درحالي نظري تالش مي ي تر در جهت رفع تعارض در حوزه بيش

عمل با روش  ي بنابراين، در حكمت عملي موضوعات مربوط به حيطه. امور عملي بودند
رو،  ازاين. نظر بود ديني مد كه در دانش فقه رويكردي درون درحالي ،شد عقلي بررسي مي

 ي وجود آمد كه در قلمرو عمل، نسبت اين دو حوزه مسأله براي انديشمندان مسلمان بهاين 
. ندنحوي اين مسأله را حل كن ست؟ هر دسته و گروهي كوشيد تا بهمعرفتي چگونه ا

نحوي به اين مسأله  است بهبرجسته تالش كرده  عنوان فقيه و فيلسوفي به رشد اندلسي ابن
 رشد صورت گرفته ابن ي هايي كه درباره اكثر پژوهش. دكنحلي ارائه  پاسخ داده و راه

تر به مباحث مربوط به  حكمت نظري دنبال كرده و كم ي هاي او را در حوزه ، انديشهاست
رشد در  هاي ابن انديشه ي ا مطالعهبنابراين، اين مقاله قصد دارد تا بد؛ ان حكمت عملي پرداخته

از . فكري او بپردازد ي به ويژه سياست، به جايگاه دانش سياسي در منظومه ،عمل ي حوزه
رشد در حكمت  شناسي حكمت عملي وارد بحث شده و با بررسي روش ابن رو، با مفهوم اين

  .گرديده استواكاوي وي سياسي  ي عملي و نيز فقه، نسبت اين دو در انديشه
الدين شيرازي،  سينا، غزالي، قطب حكما و دانشمندان زيادي از قبيل فارابي، ابن

بندي علوم عصر خويش پرداخته، و بعضاً جايگاه دانش سياسي  به مبحث طبقه... خلدون و ابن
پرسشي كه . هاي گوناگوني ارائه نمود توان مدل اند؛ كه بر اساس آن مي مشخص كرده را

دانش سياسي از  ،رشد دهي به آن هستيم آن است كه از نظر ابن پاسخدر اين نوشتار در پي 
رشد  ست كه ابنا پژوهش آن ي مبنا و روش از چه جايگاهي برخوردار است؟ يافته حيث

دهد و از عقل فلسفي در  حكمت عملي را در جزئيات زندگي مدني و اجتماعي دخالت مي
  .پذيرد مي نيز را) سياسي(ر فقه در عين حال اعتبا ؛برد مي  استنباطات فقهي بهره

  مفاهيم
  حكمت عملي. 1

فلسفه . آوردند حساب مي معارف بشري را زير پوشش فلسفه بهعلوم و  ي در گذشته همه
گاه  آن. »بشريتوان  ي اندازه كه هست، به چنان دانش به واقعيت اشياء آن«بود از عبارت 

 ي كه وجودشان در اختيار و تابع اراده اول، اشيائي: كردند اشياء را به دو دسته تقسيم مي
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انسان نيست؛ دوم، اشيائي كه جزء افعال اختياري انسانند و تحت اراده و قدرت او قرار 
كه علم به واقعيت اشياء است، به دو بخش نظري و  بندي، فلسفه را اين دسته بنابر. دارند

چنان كه هستند يا  آن ،شياءمعني علم به احوال ا به» فلسفه نظري«: دندنمو عملي تقسيم مي
كه افعال  معني علم به اين به »فلسفه عملي«و  .پردازد اول مي ي به اشياء دستهكه خواهند بود؛ 
و چگونه و به چه منوال بد  ،چگونه و به چه منوال خوب است و بايد باشد اختياري بشر

اولين بار ارسطو . )12- 11: 1388مدرسي، ( است و نبايد باشد؛ يعني به اشياء دسته دوم مي پردازد
  :توان به سه شاخه تقسيم نمود نظر ارسطو، فلسفه را مي به. ارائه دادبندي از علوم را  اين تقسيم
جا علم هدف  در اين. ستا در آن هدف از دانش و علم، خود آن :ي نظري فلسفه. الف
  .، نه وسيلهاست

  .ابزار عمل است ،معل. جا هدف از علم، عمل است در اين :ي عملي فلسفه. ب
  .)300: 1377ملكيان،( توليد است ي اين از مقوله علم نيست، بلكه از مقوله :ي شعري فلسفه. ج
 شان توان گفت كه فيلسوفان مسلمان در مباحث حكمت عملي ميچنين  كلي طور به
يكي از دالئل اين اقبال نزديكي . اخالق نيكوماخوس ارسطو هستند ي تر متأثر از رساله بيش

ديگر ارتباط مباحث مذكور دليل و  ،هاي ارسطو با اخالق ديني و اسالمي و قرابت ديدگاه
سياست و كشورداري نيز مربوط  ي با زندگي اجتماعي و شهروندي است كه به حوزه

: كند عملي را به چهار بخش تقسيم مي ي فهارسطو فلس. )109: 1384احمدي طباطبايي، ( شود مي
دانشمندان مسلمان، حكمت كه  درحالي ؛علم اقتصاد و سياست، علم لشكركشي، علم خطابه

اخالق، تدبير منزل، سياست : اند صورت حصر عقلي مشتمل بر سه قسم دانسته بهعملي را 
  .)303: 1377ملكيان، ( مدن

  علم مدني. 2
ي دانشي است كه از انواع افعال و رفتار ارادي انسان و نيز از ديدگاه فارابي، علم مدن

چنين به  هم ؛بحث كرده ،گردد ملكات و عاداتي كه افعال و رفتار ارادي از آن ناشي مي
علم مدني نشان . پردازد شود، مي ها انجام مي غاياتي كه اين افعال و رفتار براي رسيدن به آن

آدمي سعادت حقيقي است و برخي ديگر  هايتاردهد كه نتايج برخي از افعال و رف مي
راه رسيدن به سعادت حقيقي، تمسك به خير و فضايل . )106: 1381فارابي، ( پنداري و ظني

است كه از طريق افعال و سنن فاضله در شهرها و جوامع انساني در وجود آدمي ايجاد 
حكومتي و چگونه ست كه در پرتو چه نوع ا گر آن بنابراين، علم مدني بيان. شود مي
: همان( فرد و جامعه به سعادت حقيقي برسند ،توان به فضايل دست يافت تا در نهايت مي
بخشي با تعريف سعادت به بازشناسي سعادت : علم مدني دو بخش است ،بنابراين. )107
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به نيز بخش دوم  ؛كند حقيقي از پنداري پرداخته، و سنن فاضله و غيرفاضله را مشخص مي
 .)110- 109: همان( پردازد فاضله و انواع حكومت مي ي مناسب مدينه ي ينهتوصيف زم

خاطر ابتناء بر  ها به ست كه آنا آن نسبت علم مدني و فقه و كالم بر ي فارابي درباره
هاي وحي شده  ها و سنت علم مدني اساساً علم انديشه. دپيوند عقالني دارن ديگر يكبا  ،وحي

اما علم فقه و كالم دو علم با  ؛شود فلسفه درك مي ي مرتبهيا شريعت الهي است كه در 
البته علم مدني به قوانين . دنشو دين درك مي ي كه در مرتبه ندستههايي يكسان  انديشه

فارابي، فيلسوف به  ي به عقيده. پردازد، هرچند كه در نهايت ريشه در وحي دارد انساني مي
از . )182: 1381بكار، ( نقش اساسي داشته باشدسبب شناخت از باطن شريعت بايد در حكومت 
اسالمي در  ي هاي زندگي سياسي در جامعه نظر فارابي، مسايل مربوط به كليات و ضرورت

اما پرداختن به جزئيات  ؛فهم فلسفي است و بايد شريعت را هم فلسفي فهم كرد ي حيطه
بنابراين، رئيس . است فقه و در راستاي فهم فقاهتي و اجتهادي ي زندگي سياسي به عهده

تواند بر اساس فهم اجتهادي خود  اسالمي ديگر نيازي به فلسفه ندارد و مي ي سنت در جامعه
  .)173: 1384ميراحمدي، ( از شريعت عمل نمايد

، برخي از مبادي افعال بشر متكي به طبع اوست الدين طوسي خواجه نصيربنابر ديدگاه 
اين  ؛كنند شان، اين افعال را به تفصيل بيان مي ده از عقلس با استفاهاي بصير و كي كه انسان
اساس وضع و جعل  اما برخي ديگر از مبادي افعال بشر بر. نامند مي» ت عمليحكم«قسم را 

) بشري باشد( در اين نوع، اگر اتفاق نظر گروهي باعث اين جعل و وضع باشد. استوار است
الهي ( ضع، اقتضاي رأي پيامبر يا امامي باشداما اگر مبدأ و ؛گويند »آداب و رسوم«به آن 
چه راجع  يكي آن« :نواميس الهي خود سه صنف است. گويند »نواميس الهي«به آن ) باشد
اهل منزل بود به  اچه راجع ب هر نفسي بود به انفراد، مانند عبادات و احكام آن؛ دوم آن با

 ،ها بود راجع با اهل شهرها و اقليمچه  مشاركت، مانند مناكحات و ديگر معامالت؛ و سيم آن
بنابراين فقه به . )41- 40: 1388طوسي، (» مانند حدود و سياسات، و اين نوع را علم فقه خوانند

خواجه . پردازد و حكمت به تبيين مصالح و منافع آدمي وضع قوانين فردي و اجتماعي مي
دم تحول و تغيير حكمت ديگري اصرار دارد و آن ابديت و جاودانگي و ع ي نصير بر نكته

هاي  رو، سياست فقهي در زمان ازاين ؛عملي و تغيير و عدم جاودانگي احكام فقهي است
  .)41: همان( ولي سياست مدن ثابت و هميشگي است ،مختلف متجدد است

  بنيادهاي حكمت عملي: چارچوب نظري
بنيادهاي حكمت  ،در ادامهه، پس از روشن شدن جايگاه حكمت عملي و تمايز آن با فق

  .كنيم عملي در تلقي متفكران مسلمان را بررسي مي
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  باوري اراده. 1
ها؛ »بايد« ي اما نه همه ،هاي افعال اختياري انسان مربوط است»بايد«حكمت عملي به 

: 1379مطهري، ( هاي فردي و نسبي»بايد«و نه  ،هاي نوعي و كلي و مطلق و انساني»بايد«بلكه 
بايست بدان  گر ما چيزهايي را درك كنيم كه در اختيار ماست و ميا« ترتيب بدين .)179

عمل نماييم و به اصطالح معلوماتي را درك كنيم كه آن معلومات مقدورات ما نيز 
اساس، اراده و   اين  بر .)8: 1361حائري، ( »گيرد گاه اين حكمت عملي نام مي باشند، آن مي

لذا  ؛هاي مرتبط با آن است عملي و كنش حكمت ي ترين محور و شاخصه عمل ارادي مهم
  .انسان و مسائل مربوط بدان است ي موضوع حكمت عملي، اراده

  محوري فضيلت. 2
رساند  ها بر حكمت را مي ها، ابتناي آن كه حكيمانه بودن رفتارها و كنش با توجه به اين

حور اصلي و عملي حكيمانه است كه در نهايت درك حقيقت، احكام و اتقان باشد، لذا م
ارسطو در اخالق . دهد جوي سعادت و مقتضيات آن تشكيل ميو حكمت عملي را جست

كرده عقلي و اخالقي تقسيم  :نيكوماخوس به موضوع فضيلت پرداخته و آن را به دو نوع
دست  راه تربيت و رشد انديشه و فكر بهاز  ، فضيلت عقلي راآدمي به باور او. است
  :1381ارسطاطاليس، ( نمايد اخالقي را از طريق عادت كسب مي كه فضيلت حالي آورد؛ در مي

شود و  اي است كه به اجتماع و سياست مربوط مي فضيلت اخالقي در نهايت مقوله. )88- 87 
كمال و نيل بشر به سعادت را  ي ارسطو الزمه. در سالمت حيات اجتماعي نقشي اساسي دارد

اور بود كه سعادت آدمي بدون داشتن نمود و بر اين ب جو ميو در پرتو فضيلت جست
  .)70- 69: همان( شود فضيلت حاصل نمي

  گرايي اعتدال. 3
مبحث مهم ديگري كه ارسطو در اخالق نيكوماخوس مطرح كرده و بسيار مورد توجه 

شايد بتوان گفت . روي و اعتدال است فيلسوفان و حكماي مسلمان قرار گرفته، بحث ميانه
. دهد ي سياسي او را تشكيل مي شالوده و بنيان فلسفه ،تدالباب اع ارسطو در ي نظريه

، اعتدال يابد ارسطو باالترين فضائل و ملكات نفساني كه در رفتار آدمي ظهور مي ي عقيده به
صفات و فضائل اخالقي، خود حد وسط و ميانگين دو حد  ،باور وي به. روي است و ميانه

باكي است و يا جود و  ين ترس و گستاخي يا بيشجاعت ميانگ :مثالً. ندستهافراط و تفريط 
شرمي  حد وسط شرم و بي ،حد وسط اسراف و امساك است و تواضع و فروتني ،بخشش
  .)150- 146: همان( است
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  عملي غايت. 4
 ترين مسأله در تفكر فلسفي قديم اخالق و سياست، مهم ي شايد در بحث از رابطه

بر  فرانك. دانيل اچ. ارتباط آن با نظام سياسي باشدماهيت خير انساني و  )يوناني و اسالمي(
اين ( اين باور است كه از ديدگاه ارسطو، اخالق دانشي عملي است؛ يعني غايتي عملي دارد

از سوي ديگر، آن  ).زيست و به خير انساني نايل آمد توان خوب غايت كه چگونه مي
با توجه به . ماهيت آن علم است ي كننده غايتي كه يك علم در پي تأمين آن است، تعيين

دهد كه اخالق و فلسفه سياسي را  بندي ارسطو از علوم اين اجازه را به ما نمي اين امر، تقسيم
اخالق و . كمال نظري باشد] رسيدن به[حتي هنگامي كه اين غايت  ؛علوم نظري بدانيم

ند، دانش براي ا يعني در خدمت غايتي عملي ؛تر علوم عملي هستند سياسي بيش ي فلسفه
بر مباحث   ي اخالق ارسطو عالوه كه رساله جا آن از .)129- 128: 1379: فرانك( رسيدن به سعادتند

سياسي يا مدني است، توجه به  ي سياست و فلسفه ي اخالقي، مشتمل بر آرايي در حوزه
ودن الطبع ب مدني :مانند ،سياسي ي فلسفه ي پرداختن به مباحثي در حوزه ،مزبور ي رساله

فلسفي و  آدمي، ضرورت وجود اجتماع و دولت و مقوله سعادت و خوشبختي را در ادبيات
  .دنبال داشته است اخالقي حكماي مسلمان به

  شريعت مرجعيت. 5
 ي هاي اسالمي بر خالف مسيحيت، تعاليم فراواني در حوزه كه در آموزه جا آن  از

دار پرداختن به اين  قه و اخالق عهدهرفتارهاي فردي و اجتماعي ارائه شده، و دو دانش ف
سياسي نيز، دو دانش فقه سياسي و ) بايدها و نبايدهاي(عمل  ي اند، لذا در حيطه امور بوده

داراي هم داراي مباني شرعي است و هم  ،بنابراين، سياست. دنهست اخالق سياسي دخيل
هاي فلسفي و حكمي  رشد، دانش سياسي صرفاً ذيل دانش اما آيا از نظر ابن. مباني عقلي

قرار هاي شرعي نيز  دانش وكه جز يا اين ؛ستا دار آن است، يعني حكمت عملي عهده
  گيرد؟ مي

 ي در منظومه »پژوهش فلسفي«و  »دانش سياسي«نسبت بين  ي گالستون با مطالعه
  :مدل متمايز را شناسايي كرده استفكري فيلسوفان كالسيك، سه 

كه اوج آن  ـ سياست عملي در بهترين حالت در تماميت فلسفه :مدل افالطوني. الف
 ي معرفت مفهوم كلي خير است كه همه ،ريشه دارد؛ موضوع آن ـ مابعدالطبيعه است

فكري و فلسفي  ي در منظومه. )358: 1386گالستون، ( ها را شامل مي شود ها و غيرانسان انسان
او ذيل مابعدالطبيعه از سياست  د وارنظري جاي د ي فلسفه ي افالطون، سياست در حوزه

  .كند بحث مي



 

  

33 

  سياست متعاليه
  سومسال  
  يازدهمشماره  
  94زمستان  

  ابن رشد و
  دانش سياسي

  )46تا  27( 

) حكمت(فاضله مبتني بر دانش ) مدينه( در نظام فكري ارسطو، شهر :مدل ارسطويي. ب
اساس اين مدل، پژوهشگر  بر. يابد گيرد و امكان بروز مي سياسي خودآيين شكل مي

به معرفت منظم از خير  تواند از طريق تأمل و انديشه در مشاهدات خود از امور انساني، مي
ارسطو سياست را در . )همان( دست يابد ـ گر زندگي سياسي است كه هدايت ـ انساني
  .دهد ترين بخش حكمت عملي جاي مي عملي
در اصول و  دانش سياسي مبتني بر پژوهش فلسفيدر نظام فكري فارابي،  :مدل فارابي. ج

 )مدل افالطوني( اين مدل در مواجهه با پژوهش مابعدالطبيعه. عملكرد عقالنيت انسان است
  .)همان( دهد شناسي فلسفي را مد نظر قرار مي ضرورت روان

همان اندازه كه بخشي از  به ي سياسي فيلسوفان مسلمان فلسفهروزنتال معتقد است 
 افالطون و ارسطو نيز هست ي از فلسفه شود، بخشي عمومي آنان محسوب مي ي فلسفه

مسلمان، مرجعيت شريعت را  ي فكري فالسفه ي دانش سياسي در منظومه. )106: 1388روزنتال، (
اند نقش و جايگاه محوري فقه  يدهآنان با وجود اختالف نظرهاي اساسي، كوش. پذيرد نيز مي

ياسي متفكران مسلمان را از نظر برزگر، دانش س. و شريعت در دانش سياسي را حفظ كنند
، »عقايد سياسي« :ي گانه توان بر اساس يك مدل برخاسته از تعامالت و روابط ميان سه مي
مطابق با اين مدل، دانش سياسي . تبيين كرد »سياسي] فقه[احكام «و  »اخالقيات سياسي«

  .)45: 1389برزگر، ( شود شود و يا دانش توليد شده، توضيح داده مي توليد مي

  رشد و علم مدني ناب
بايد بيشترين  است؛ بنابراينرشد وفادارترين فيلسوف مسلمان به سنت ارسطويي  ابن

حال، او يك مسلمان  هر بهاما . تأثير را از ارسطو در مباحث اخالقي و سياسي پذيرفته باشد
هاي ديني  تواند به آموزه پس نمي. اي است كه فقيه و قاضي برجسته خصوص اين است؛ به

ويژه  كوشد تا ميان حكمت يونان، به مي بنابراين بسيار. باشدبوده اعتنا  اين حوزه بي در
در  رشد ابن. اطي نزديك برقرار نمايدفلسفه و اخالق ارسطو و تعاليم ديني و اسالمي ارتب

بسياري از آثار خود از سعادت و خوشبختي آدمي در پرتو احراز فضائل نظري و عملي 
به باور . داند ل انسان را بيش از هر چيز در كمال عقل او ميسخن گفته است و كما

فلسفه اين  ي رشد، كار اديان آن است كه مردم را با فضائل عملي آشنا كنند، و وظيفه ابن
  .)119- 118: 1384احمدي طباطبايي، ( است كه فضائل نظري را تعميم دهد

عقل «رشد به پيروي از پيشينيان، عقل را بر حسب وظايف و كاركردهايش به  ابن
به موضوع اخالق مطابق با مقتضيات عقل عملي  و تقسيم كرده» عقل عملي« و »نظري

قوه و استعدادي است  ،ست كه اين عقلا آن او در تعريف عقل عملي بر. پرداخته است
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لي و چيزهايي كه سزاوار است انجام داده شود عم] هاي ضدارزش  و[ها  براي ادراك ارزش
مشخص بنابراين، عقل عملي سلوك اخالقي را . و يا شايسته نيست كه انجام داده شود

يافته، و از  جربه و با همكاري حس و خيال تكونت ي واسطه هاي اخالقي به ارزش. كند مي
: م1989زيدان، ( گيرد مي خالل اقبال به فضايل و اعراض از رذايل، سلوك اخالقي انسان شكل

215(.  
 ي اول درباره ي رشد در آغاز شرحي كه بر كتاب جمهور افالطون نگاشته، در مقاله ابن

 طور اجمال نسبت بين اين دو دسته از علوم بههاي عملي و  هاي نظري و دانش ماهيت دانش
داراي دو ) نيمد(كند كه خود علم عملي  جا بيان مي او در آن. مباحثي را مطرح كرده است

ها بحث  ها و نسبت بين آن در بخش اول در مورد ملكات، افعال ارادي و عادت: بخش است
 ي اما در بخش دوم چگونگي و كيفيت رسوخ اين ملكات در نفس و نيز نحوه ؛شود مي

رشد نسبت اين دو جزء از علم مدني  نظر ابن به. شود ملكه در ديگري بررسي مي تأثير يك
باحث مربوط به سالمتي و بيماري با مباحث مربوط به حفظ سالمتي و درمان مانند نسبت م

رشد در شرحي كه بر كتاب اخالق نيكوماخوس ارسطو  ابن. بيماري در دانش پزشكي است
عبري آن موجود است به  ي اي از ترجمه نوشته و اصل عربي آن مفقود بوده و تنها نسخه

بر كتاب جمهور افالطون به بخش دوم از علم  حركه در ش بخش اول پرداخته است؛ درحالي
  .)73: م2002رشد،  ابن( پردازد مدني مي

. »علم سياست«و ديگري  »علم اخالق«: علم مدني شامل دو جزء استبا اين حساب، 
ر سعادت و خير بنيان خواهد اخالقي مبتني ب رشد با تأسي از ارسطو در مبحث اخالق مي ابن

شود  حال سؤالي كه مطرح مي. لي اساسي براي سياست فراهم آوردوسيله، مدخ نهد تا بدين
دليل  جا به دهد؟ در اين است كه چه چيزي اخالق را مقدمه و مدخل سياست قرار مي اين

رشد بر كتاب اخالق ارسطو ناگزيريم به خود كتاب اخالق  دسترسي نداشتن به شرح ابن
بنابراين از  ؛داند معه را يكسان ميارسطو ماهيت خير فرد و جا. نيكوماخوس نگاه كنيم

جاكه علم اخالق سعادت و خير افراد را مد نظر دارد، علم سياست به دنبال سعادت و خير  آن
پس علم سياست  ،چون خير جامعه و مدينه مقدم و برتر از خير فرد است اما. جامعه است

  .)47: 1381، ارسطاطاليس( برتر از ساير علوم عملي است كه همه ذيل علم اخالقند
سياسي كالسيك، به پيروي از ارسطو، مشروعيت سياست تنها بر  ي بنابراين در فلسفه

را ) اخالق و سياست(طور اجمالي ارسطو غايت حكمت عملي  به. ي اخالق استوار است پايه
اما . فضيلت است ي سعادت روي ديگر سكهلذا  ؛داند مندانه مي فضيلت و زندگي فضيلت

دارد  روي نگاه مي نهضامن بقاي سعادت، حكمت است؛ زيرا نفس را در حالت اعتدال و ميا
طور كه مالحظه  همان. )70- 69: همان( دهد سوي سعادت روحي و خير سوق مي  و آن را به
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پل ارتباطي بين اخالق و سياست است؛ ) فلسفه( شود، طبق روايت ارسطويي، حكمت مي
  .رسد ناسايي مفهوم خير و سعادت است كه نفس انساني به فضيلت مييعني با ش

  رشد در علم مدنى روش ابن. 1
بنابراين، او نه فقه را . كند رشد حكمت عملى را در جزئيات زندگى مدنى وارد مي ابن

و نه عقل فلسفى را از حضور در  ،كند جايگزين مطلق حكمت مدنى در جوامع دينى مي
ديگرند،  رشد، چون حكمت و شريعت معاضد يك نظر ابن به. ددار مىاستنباط فقهى باز 

مدار ضرورت دارد،  عنوان يك نظام دانايى مستقل براى جامعه شريعت ، هم بهمدنى ي فلسفه
بداية المجتهد و «دوم را در  ي رشد نكته ابن. و هم براى تأويل و تأثير در اجتهاد فقيهانه آنان

تخليص السياسة « ي تر در رساله اما مطلب اول را بيش ،دده توضيح مى »نهاية المقتصد
  .)82: 1383فيرحي، ( دنبال كرده است »افالطون
و استنتاجات برهانى  ي شرعى نيز ضرورت دارد عالوه، اگر حكمت مدنى در جامعه به

آن بايد مبناى تأويل ظاهر شريعت باشد، ضروري است جهت بنيان نهادن مباني نظري 
رشد با اين  ابن. استواري براي آن، در آثار فيلسوفان گذشته تأمل و بازانديشي صورت گيرد

كند، و هم خود با تخليص  سياسى قدما حكم مى ي تحليل، هم بر وجوب شرعى نظر به فلسفه
منظور تأسيس حكمت  وگوى انتقادى با قدما به و شرح انتقادى جمهور افالطون، به گفت

  :نويسد او در توضيح روش خود مى. )83- 82: همان( زند مدنى خود دست مي
دانيم كه نظر در مقدمات و مباحث محتاج اليه قياسات عقلى از  چون مى

اند، پس بر ما  ر دادهطور كامل مورد بحث و بررسى قرا امورى است كه قدما به
اند  ها گفته چه را در اين باب واجب است كه به كتب آنان مراجعه كرده، آن

و . ها درست بود، همه را بنمايانيم ي آن اگر همه. مورد نظر و توجه قرار دهيم
هنگامى كه از بررسى در كتب قدما، فراغت يافته، وسايل و مقدمات و ابزار 

در ... شويم، فرا گرفتيم قادر بر نظر در موجودات مى ها كافى را كه به وسيله آن
آن هنگامه شرعاً بر ما واجب خواهد بود كه خود بحث در موجودات و بررسى 

ها را طبق موازين و روشى كه از شناخت قياسات برهانى  وجوى در آن و جست
  .)83: همان؛ به نقل از 45: رشد، فصل المقال ابن(ايم، شروع كنيم  آموخته] از كتب قدما[

  سياست برهاني علمتأسيس . 2
داده جمهور افالطون را تلخيص و شرح  ،رشد شده، ابن شناختي گفته بنابر مبناي روش

رو،  از اين ؛آورد او در اين تلخيص، تنها فرازهايي را كه به نظرش برهاني است، مي. است
يونان  ي فرهنگ و زمانهچه به  پس هر آن. قبول دارد فراگير و همه ي تنها برهان جنبه
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رشد بارها مباحث نظرى خود را  ابن. اختصاص دارد و برهاني نيست بايد كنار گذاشته شود
اي  بر اين اساس، جمهور را آينهداده و خود تطبيق  ي هاى اسالمى زمانه با وضيعت دولت

: م1998د، رش ابن( دهد هاى آن قرار مى حل براي نشان دادن مشكالت سياسى جهان اسالم و راه
  .شود ميسازي دانش سياسي نايل  به نوعي به بوميترتيب، بدين  و )47

سياسي و مدني  ي خواهد فلسفه رشد با تلخيص و شرح انتقادي جمهور افالطون، مي ابن
تأسيس ) اي از علم طبيعي ذيل حكمت نظري شاخه( النفس ارسطويي خود را بر مبناي علم

جا بين  او در اين. هاي آن را بر برهان استوار سازد پايه مباني و ،نمايد تا از اين رهگذر
اين آمد و شد ميان ارسطو و  عابد الجابري محمد. است» آمد و شد«افالطون و ارسطو در 

هاي  از تتبع در انديشه. داند رشد مي گر دست كم سه چالش در برابر ابن افالطون را بيان
اجه شده و پيوسته در تالش براي پيروزي بر آيد كه او با اين مشكالت مو بر مي رشد ابن
  .)1389: هدايت( ها بوده است آن

رفت، از او  شمار مي رشد به كه از دوستان ابن موحدي ي كه برادر خليفه نخست اين
سياست كتابي بنويسد تا بتواند هنگامي كه خليفه شد از آن استفاده  ي خواسته بود در زمينه

چنين درخواستي . خواسته بود مقفع ابن »الخاصه«گرايانه شبيه كتاب  او كتابي عمل. نمايد
هاي تأليف،  رشد در زمينه خالف محتواي كتاب افالطون و رويكرد كلي ابن در عمل، بر

 دومين مشكل ناشي از آن بود كه افالطون. شرح و تلخيص كتب فيلسوفان ديگر بود
توانست  و نمي رماني بودنهايت، آ كرد كه در اي را تعريف و تصور مي فاضله ي مدينه

رشد كتابي خواسته شده بود كه مربوط  كه از ابن درحالي ؛وجود خارجي و واقعي داشته باشد
ويژه متناسب با سرزمين اندلس آن زمان  و زندگي واقعي، به به جهان انساني و اجتماعي

 ،ن در واقعكتاب جمهور افالطو. دليل روش خاص افالطون بود سومين مشكل به. باشد
بود، كه هر كدام داراي نظر و يوناني  ي هاي گوناگون در جامعه گوي ميان طرفو گفت
اما همگي تحت تأثير يك فرهنگ قرار  ،خاصي بودند يمنزلت سياسي و معرفت رأي و
اما . ها بود گوها و توجيه فلسفي آنو اين گفت ي نقش افالطون در اين جامعه، اداره. داشتند
 جست به مسائل، از روش برهاني بهره ميگرايانه  ند ارسطو، با رويكردي واقعرشد، مان ابن

  .)همان(
د رشد كوشيد با روش خاصي كتاب جمهور را تلخيص و شرح نمايد تا بتوان بنابراين، ابن

 ي كه خودش در مقدمه  طور چالش سوم و اخير، همان ي درباره. بر اين مشكالت فائق گردد
رشد،  ابن( هاي علمي افالطون اكتفا كرده است ته، بر تلخيص گفتهتلخيص جمهور بيان داش

هاي موجود در متن كتاب جمهور را حذف كرده  ها و افسانه مثالً تمام حكايت. )65: م2002
 زيرا. رشد، آسان گرديد از همين رهگذر، عبور از مشكل و چالش دوم نيز براي ابن  .است
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كه  درحالي ؛كرد تر توجه مي كم عالم واقع نظر داشت و به» عالم مثل«به  افالطون همواره
رو،  اين از. ماعي و سياسي بودهاي اجت با نظر به عالم واقع، در پي اصالح واقعيت رشد ابن
رشد،  بنابراين از نظر ابن. در همين جهان ممكن است ي فاضله رشد وقوع مدينه باور ابن به

هاي ديگري نيز وجود  فاضله نيست؛ بلكه راه ي ه رسيدن به مدينهطريق افالطوني تنها را
و هاي انساني اساساً مجالي براي اراده و خواست بشري است  ون و ظرفيتئچون ش. دارد

: همان( دناي نداشته باش آفريده نشده كه از خود هيچ اراده هرگز كامالً تابع و مسخر طبيعت
164(.  

يند كه حاكمي از او متني در مورد سياست و حكومت ب رشد وقتي مي ترتيب، ابنبدين
هاي سياسي  خواسته است، فرصت را غنيمت شمرده و از آن در راستاي بيان آراء و نظريه

سياسي تمدن  ي طور مستقيم به نقد تجربهاو در اين زمينه، به. كند اري ميبرد خويش بهره
طور خاص، و نيز به نقد  سي اندلس بهي سيا هطور عام، و به نقد تجرب عربي اسالمي موجود به

  .پردازد طور اخص، مي ي سياسي زمان خود به تجربه
علم «و  »علم اخالق«كه قبالً گفته شد، حكمت عملي داراي دو جزء  طور همان
موضوع علم اخالق، تدبير نفس براي رسيدن به كماالت انساني است و . است »سياست

ترتيب،  بدين. موضوع علم سياست، تدبير مدينه براي رسيدن به كماالت اجتماعي و سياسي
چه كه هم باعث تأسيس علم  اما در حقيقت، آن. سياست، جزئي از حكمت عملي است

. است »النفس علم«يك چيز است؛ و آن  شود، ست و هم باعث تأسيس علم اخالق ميسيا
» ي انسان هاي جميله دتملكات و افعال ارادي و عا«به اين معنا كه موضوع علم اخالق 

زيرا نفس و روان  ؛كند النفس از آن بحث مي همان چيزي است كه علم اين موضوع. است
ابراين خوشحالي، بن. جسم انسان ي وسيله ، مگر بهدهد انسان، هيچ كنش و واكنشي انجام نمي

اندوه، شجاعت، غضب و ديگر حاالت نفساني انسان، با جسم انسان، ارتباط طبيعي و عضوي 
علم طبيعي در نگاه . دارد؛ و جسم انسان نيز مانند ساير اجسام، موضوع علم طبيعي است

  گاه اصلي علم طبيعي حس و عقل ي علوم است؛ چون تكيه رشد، نمونه و سرآمد همه ابن
  .مشاهده، تجربه و استنباط است ـ ورت توأمانص به ـ

  معتقدند او مبادي علم سياست ،اند رشد تحقيق كرده ابن ي اكثر نويسندگاني كه درباره
النفس  علم اخالق را نيز بر علم ي كند و مقدمات و مبادي اوليه را از علم اخالق اخذ مي

ي تأسيس علم مدني كه بر عقل عملي بنابراين، در راستا. )47: م2002جابري، ( سازد استوار مي
منظور ابتدا بايد  بدين. رشد پرداخت ابن ي متكي است، بايد به جايگاه عقل عملي در فلسفه

النفس آورده شده رشد را كه اغلب در تلخيص كتاب شناسي ابن اي از مباحث نفس هشم، 
  .ارائه نماييم
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  رشد ابن ي عقل در انديشه. 3
ذيل مباحث نفس را پيش از خود، بحث از عقل  سوفان مشائيرشد به پيروي از فيل بنا

عقل . ناطقه و نزوعيه است  نفس انساني شامل قواي غاذيه، حساسه، متخيله،. كند مطرح مي
. كند ، كاركرد آن را مشخص ميرشد براي تعريف اين قوه ابن. ناطقه قرار دارد ي ذيل قوه

ادراك جزئي، . »ادراك كلي«و  »جزئيادراك «: باور او دوگونه ادراك وجود دارد به
ن مانند ادراك حس يا خيال، كه معاني را از آ ؛ادراك معنايي است كه در ماده وجود دارد

اما ادراك كلي، ادراك . كنند صورت جزئي درك مي جهت كه متصل به ماده هستند، به
. كند اي است كه معاني كلي را درك مي ناطقه قوه ي قوه. معناي عام مجرد از ماده است
ديگر تركيب كرده و بعضي از  ناطقه معاني كلي را با يك ي عالوه بر اين كاركرد، قوه

در نتيجه برخي از معاني كلي را از برخي ديگر استنباط . دهد ديگر ارتباط مي به يك ها را آن
ي و نيز علوم نظري از اين قوه يد و عملرو، علوم و صنايع مف اين از. نمايد و استخراج مي

  .ناطقه داراي عقل عملي و نظري است ي پس قوه. )69- 67: م1950رشد،  ابن( آيند دست مي به
  عقل عملي. 1- 3

عقل . كند حاصل از تجربه را درك مي اي است كه معقوالت عمليِ عملي قوه عقل
هايي هستند كه  خيال نهادر واقع، فضايل عملي، ت. عملي منشأ صدور فضايل عملي است

محبت، صداقت، شجاعت،  :مانند(سوي افعال ارادي متصل به فضايل عملي  انسان را به
شهوات و هواهاي  ي كننده عقل عملي مانع و مهار. )71: همان( دهند حركت مي ...)قناعت و 

اي ه كند و از اين طريق صنايع و بنيان اين عقل به فضايل اخالقي امر مي. نفساني است
. شود هاي فردي و اجتماعي افراد ايجاد مي براي رفع نياز، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه

كه تنها در مرتبه و كاركرد  يا اين ،ندا اما آيا عقل نظري و عملي از حيث ماهيت متفاوت
  )41: م1998المصباحي، ( اختالف دارند؟

سايي مبادي خير و شر و در اولين چيزي كه باعث تمايز عقل عملي از نظري است، شنا
اما عقل نظري به اراده و  ؛است نتيجه تحريك انسان نسبت به طلب خير و پرهيز از شرّ

بنابراين حكم به سلب و . كند تحريك انسان كاري ندارد و تنها به سلب و ايجاب حكم مي
اً ها ماهيت لذا اين. ايجاب در عقل نظري همانند حكم به شر و خير در عقل عملي است

رشد در مورد غايت  ابن. )45: همان( اند تفاوتي ندارند و تنها دو كاركرد متفاوت از يك قوه
وجود ضروري انسان است؛  ي كننده اين دو عقل بر آن است كه وجود عقل عملي تضمين

. كه عقل نظري متكفل وجود افضل انسان است حالي در. يعني آدمي بدون آن، انسان نيست
  :نويسد اره ميب اين رشد در ابن
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حس و [تواند صرفاً با آن دو قوه  بعضي از انواع حيوان، يعني انسان، نمي
ي آن  واسطه اي باشد كه بتواند به هستي داشته باشد، بلكه بايد داراي قوه ]خيال

را درك كند و بعضي از اين معاني را با برخي  ]ماده[معاني مجرد از هيولي 
ديگر تركيب و برخي را از بعضي ديگر استنباط نمايد، تا از اين طريق صنايع 

يا از  ]فرايند[اين . فراوان و مهمي كه براي وجودش سودمند است را ايجاد كند
ي نطق در انسان  رو، وجود قوه اين  جهت اضطرار است و يا از جهت افضليت؛ از

  . )68: م1950رشد،  ابن(است  ]و ضروري[واجب 
  نظريعقل . 2- 3

اين ادراك پيوند وثيقي با . كند اي است كه معقوالت كلي را درك مي عقل نظري قوه
  :رشد معتقد است رو، ابن اين از. حس و تخيل دارد

براي تحقق اين معقوالت، ناگزير بايد ابتدا حس و سپس تخيل كنيم تا 
همين خاطر، هر كس فاقد يكي از حواس  به. دست آوريم هبتوانيم كلي را ب

چنين، كسي كه افراد يك نوع را  هم... باشد، معقولي را نيز فاقد خواهد بود
براي درك ... صورت معقول درك نمايد تواند آن را به تواند حس كند، نمي نمي

تكرار ي حافظه نيز نيازمنديم تا با  بر حس و تخيل، به قوه معقول كلي، عالوه
لذا اين معقوالت، تنها با . پي احساس، مفهوم كلي برايمان آشكار شود در پي

  . )79: همان(شوند  گذشت زمان حاصل مي
  و عملي نظريتعامل عقل . 3- 3

گونه  عقل نظري به عمل كاري ندارد، اينرشد و تأكيد او بر اين كه  نبايد از سخن ابن
زيرا عقل نظري در تأمين  ؛به عمل ندارد گونه ارتباطي برداشت شود كه اين عقل هيچ

او در . ضروري و الزم است ،شوند عمل و علومي كه به عمل منتهي مي ي مبادي عرصه
  :نويسد مي السياسه تلخيص

رو علوم نظري  اين ضروريند؛ از) عملي(علوم نظري براي وجود اين صنايع 
ها منافع ديگري نيز به  مندي از آن بسترساز عمل هستند، اگرچه انسان با بهره

  .)156: م1998رشد،  ابن(آورد  دست مي
محسوس ضروري ) شيء( معقول براي وجود) شيء( اين بدان خاطر است كه وجود

شود كه بين عقل نظري و عملي نوعي تعاون و تعامل وجود  حظه ميبنابراين، مال. است
سازي  عقل نظري با زمينه. زان اثرگذاري هر كدام به يك اندازه نيستاما نقش و مي ؛دارد

كه عقل عملي از طريق تطهير  حالي رساند؛ در مي دمبادي افعال و صناعات به عقل عملي مد
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و نيز انجام اعمال علمي را اعطا  ال به متافيزيكو پااليش نفس، به عقل نظري امكان اتص
رساند و با  نحو سلبي به عقل نظري ياري مي روشن است كه عقل عملي به. نمايد مي

  .)47: م1998المصباحي، ( نمايد و پراكندگي را رفع مي تپاكسازي نفس عوامل تشت
علم  ي آورنده وجود هس بالنف النفس، و علم علم ي آورنده وجود بدين ترتيب، علم طبيعي به

علم سياست  ي وجود آورنده ؛ اما چگونه علم اخالق، بهاين مسأله واضح است. اخالق است
تدبير نفوس «جا  در اين» سياست«است؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد گفت كه مراد از 

دن به هايي هستند كه براي رسي اهالي مدينه انسان. )65: م1998رشد،  ابن( است» اهالي مدينه
صورت، هدف از علم اخالق،  اين در. كنند كماالت خود در زندگي مشترك، تالش مي

كه  چه در نتيجه، آن. تدبير نفس فردي است و هدف از علم سياست نيز تدبير نفس جمعي
كند، بر نفس جمعي نيز صادق است؛ زيرا فرد و جمع از نوع  بر نفس فردي صدق مي

  .ندا دهواحدي به نام انسان تشكيل گردي
كه  پس موضوع اصلي علم سياست يا علم تدبير مدينه، همان نفس انساني است؛ چنان

 ناطقه ي گونه كه نفس فردي داراي سه قوه انهم. موضوع علم اخالق نيز نفس انساني است
شجاعت  غضبيه كه فضيلت آن ي آن معرفت و حكمت است، قوهكه فضيلت ) عاقله(

به لحاظ . همين شكل است ؛ مدينه نيز بهت آن عفت استشهوانيه كه فضيل ي است، و قوه
رشد، وقتي مدينه، خود، مستحكم است، تمام اعضا و اجزايش نيز مستحكم  مكتب فكري ابن

اش است و  كه انسان با عقل خود، حكيم و دانا بر تمام قواي نفساني گونه همان. خواهد بود
دارد و  اشد، به تحرك وا ميي الزم بهاي زندگ عقل انسان، او را به مقداري كه در عرصه

كه انسان  چنان بر همين اساس، هم. كند، جامعه نيز چنين است هر چيزي را معين مي ي اندازه
قل و حكمت، هاي انساني است و ع شجاع، داراي فضيلت شجاعت، عفت و ديگر فضيلت

، شهر و مدينه نيز كند كارگيري اين فضايل، تعيين مي اندازه و به ي رفتار انسان را درباره
  .)77- 76: م2002رشد،  ابن( چنين است
. تك مردم است رشد، شهر همان جمع تك بينيم، در تحليل ابن گونه كه مي همان

يرا فرد انسانى و بنابراين، يك نفر و يك جامعه در شناخت و تحقق عدالت يكسانند؛ ز
. حكم واحدى دارند) اننوع انس( از اين لحاظ كه از نوع واحدي هستند ها مجموع انسان

  :نويسد كيه بر يك تحليل فلسفى مىرشد با ت ابن
دليل آن است كه اشيايى كه از حيث نوع واحدند، اما به لحاظ كميت 

پس در اين . ها متناقص با ديگرى نخواهد بود متفاوتند، هرگز يكى از آن
چه به ضرورت موجب وجود عدل در نفس يك فرد است، همان  حالت، آن

  .)121- 120: همان(يناً، موجب وجود عدل در شهر واحد نيز خواهد بود چيز ع
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ارتباط  ي و نحوه) عقل، غضب و شهوت( نفس ي گانه او با تحليل طبيعى قواى سه
  :دهد ها، حكم فرد را به مدينه نيز سرايت مى آن

به اجزاى مدينه، همانند پيوند نفس به قوايش   و بالجمله، پيوند اين فضايل
ي تأمليه كه بر باقي قوا حكم  ي نظريه بنابراين، مدينه به سبب همين قوه. است
ي  ي قوه منزله راند، فاضله خواهد بود؛ همانند انسان فيلسوف و حكيم كه به مى

نفس سيادت دارد  ي اى است كه نسبت به ديگر قواى مرتبطه ي عاقله ناطقه
  .)70: م1998رشد،  ابن(

  رشد ابن ي فقه در انديشه
 »بداية المجتهد و نهاية المقتصد«كوتاه، اما بسيار مهم كتاب فقهي  ي رشد در مقدمه ابن
 در اين بخش ضروري. )15- 13: م2006رشد،  ابن(كرده است شناسي خود در فقه را بيان  روش

، رشد شناسي ابن اولين اصل در روش .روش او را دريابيم ،با بررسي اين مقدمهكه ست ا
رو  هشود كه فقها با مسايلي روب جا ناشي مي رت اجتهاد از آنضرو. اصل اجتهاد است

شناسي  بنابراين، ضرورت تدوين يك روش. ها ساكت است آن ي شوند كه شرع درباره مي
رشد  ابن. صل اجتهاد خواهد بودا ي بر پايه ،يابي به حكم شرعي اين مسايل متقن براي دست

با پذيرش اصل  ،مذاهب گوناگون فقهي آشناست ته كه با آرايعنوان يك فقيه برجس به
  .برد اهب خاص، خود را از تنگناهاي روشي به در ميذاجتهاد به شكلي عام و وراي اقوال م

يابي به احكام شرعي، و نيز انواع احكام  هاي دست شناسي شيوه رشد ابتدا با صنف ابن
وش خود را شرح چنين اسبابي كه باعث اختالف در تلقي احكام است، ر شرعي، هم

از  ،دست آورد به) شارع( توان احكام را از پيامبر ها و طرقي كه مي از نظر او شيوه. دهد مي
اول از طريق لفظ، يعني اقوالي كه از نبي به ما رسيده است؛ دوم : لحاظ جنس سه دسته است

ايشان نسبت اي پيامبر؛ به معني تأييد و امض) تقرير( از راه فعل و عمل ايشان؛ و سوم اقرار
در جايي كه يكي از اين سه راه جلوي فقيه و مكلف  ،كه مشخص استطور همان. به چيزي

جا مباحث زباني و نحوي  هرچند در اين ؛باز باشد، او به حكم شرعي خود دست يافته است
كه  اما در جايي .شود ثر است و گاه باعث اختالف در فتاوا ميؤدر درك فقيه از ادله م... و

و شارع نسبت به آن سكوت كرده باشد،  نداز اين سه طريق وجود نداشته باش هيچ يك
اند و گروهي با  به قياس روي آورده) اهل سنت( اي از فقها عده. باب اختالف باز است

در . آن انسداد باب اجتهاد است ي اند، كه نتيجه باطل شمردن قياس در شرع توقف كرده
رشد به  شود، ابن ي كه سبب اختالف در برداشت از شرع ميشناسي اسباب گونه ي ادامه، درباره

 .گيرد و مسير را در آن باب پي ميپردازد  مباحث الفاظ مي
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  و فرامذهبي مقاصدگرايانهفقه 
كتب گذشتگان را  ست كه مطالب برهانيِارشد اين  شناسي ابن يكي از اصول روش

يكى از اين موارد، ديدگاه . شدپذيرد؛ هر چند در آن مسأله نظر فقها با آن مخالف با مي
كه آيا طبايع زن و  رشد با بحث در مورد اين ابن. برابرى زن و مرد است ي افالطون درباره

  :نويسد مرد يكسان است، مى
طور مشابه، چون همواره بعضى از زنان بسيار باهوش و عاقل وجود  و به
شابه آن را ببينيم؛ اند، محال نيست كه بين زنان، فيلسوفان و حاكمان و م داشته

ويژه  به. اى عقيده دارند كه اين نوع از زنان اندك و نادر هستند هرچند كه عده
كه برخي از شرايع از اقرار به امامت زنان، يعنى رهبرى سياسى، يعني  اين

توان يافت  كه برخى شرايع ديگر را مى پذيرند؛ درحالي العظمى، آنان نمي امامت
دانند به جواز  كه وجود چنين زنانى را محال نمى جا كه برخالف آن، از آن

  .)125: همان(كنند  رهبرى سياسى زنان حكم مى
رشد نيست كه برخى  ست كه اين تنها مورد در انديشه ابنا آن داود فيرحي بر

به . دهد مورد نقد قرار مى) به اصطالح خود(هاى شرعى را با تكيه بر عقل برهاني  ديدگاه
شناسى  روش ،طور اصولى با اتخاذ مبناى كلى انطباق عقل و شرع، بهرشد  نظر او، ابن

بينيم  كه مي گونه همان. )87: 1383فيرحي، ( كند اى در علوم شرعى تأسيس مى اجتهادى ويژه
سياسي و هم در  ي عقل و دين دارد، هم در فلسفه ي اي كه از رابطه دليل نوع تلقي رشد، به ابن

  :نويسد در اين باب مي حمادي العبيدي. كند ايت ميفقه سياسي، اين مبنا را رع
ي اخالقى  رشد تنها فقيهى است كه مقاصد شريعت اسالمى را بر انديشه ابن

ي فلسفى خاصي در علوم  كوشد تا نظريه بنا كرده است و بر همين اساس مي
نشان » بداية المجتهد«هايى از كتاب  نصوص و مثال. شرعى تأسيس نمايد

ي اخالق روشن و  ن مرد درصدد بناى مقاصد شريعت بر فلسفهدهد كه اي مى
كند كه مفادش آن است  پس او از يك مبدأ عامى عزيمت مى. شفافى است

و سزاوار «: گويد وى مى. ي احكام عملى شرع، رشد فضايل است كه هدف همه
العبيدي، (» هاى عملى شريعت، فضايل نفسانى است كه مقصود از سنت است بدانى

  .)107: م1991
اخالقى، دو  ـ فيرحي معتقد است كه ابتناى مقاصد عملى شريعت بر فضايل نفسانى

انطباق عقل و  ي كه ملتزم به انديشه روى رشد از آن كه ابن اول آن: شناسانه دارد معناي روش
 ي ثانياً، چون فلسفه ؛شرع است، ناگزير به اتخاذ چنين مبنايى در فقه و علوم شريعت است
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قياسات برهانى است، او به ناچار، قياس عقلى و روش تأويل را در  ي ربرگيرندهاخالق، د
  :فيرحي ي به نوشته .كند اجتهاد و علوم شرعى وارد مي

اندازهاى جديدى در  شناختى به چشم رشد، در درون اين الزامات روش ابن
نخست، اجتهاد . اهميت بسياري دارد... رسد كه  باب اجتهاد و شريعت مى

د؛ ابن رشد با تكيه بر انطباق عقل و شرع از يك سوى و ابتناى احكام مقاص
احكام عملى ) الف: گيرد كه اگر ي اخالق نتيجه مى عملى شريعت بر فلسفه

فضايل نفسانى قابل استدالل ) منظور فضايل نفسانى است، و ب شريعت به
: تمام احكام عملى شريعت داراى معناى معقول است) برهانى است؛ پس، ج

  .)88: 1383فيرحي، ( »فاالحكام الشريعة كلّها معقولة المعنى«
رشد اگر احكام شرعى، حتى در عبادات نيز مبتنى بر مصالح معقول  نظر ابن چنين به هم

طور برهانى استقصاء شده،  به) اخالق و سياست( عملى ي است و اگر اين مصالح در فلسفه
انى عقل عملى، قياس برهانى را به مصالح بره ظاهر شريعت را با توجه ،پس بايد با تأويل

ها و فتاواى فقهى زمان خود  رشد در اين راستا بسيارى از نظريه ابن. ظاهر نص ترجيح داد به
هاى پزشكى و علوم فلكى است، نقد  را از اين لحاظ كه مخالف حكمت عملى يا حتى يافته

  .)89: همان( كند و رد مى
رشد، شريعت مانند  به نظر ابن. تاس» اجتهاد فرامذهبى«، شناسانه روش ي دومين نتيجه
به شريعت  خودخاص  ي از زاويه كلى طور هر يك از مذاهب فقهى به لذا ؛عقل شمول دارد

گونه تقليدى از مذهب خاص، با بررسي تمام  رو، فقيه بايد بدون هيچ اين از. نگرند واحد مي
گيري از  رشد با بهره عنوان مثال، ابن به. )انهم( بپذيرد ،يابد چه را كه درست مى مذاهب، آن

يا  كردن مسح ي سنت درباره در بررسى آراي مذهب جعفرى و اهل اين روش اجتهادى
تر  و شستن براى پاها مناسب«: كند وضو، ديدگاه خاصى را مطرح مي شستن سر و پاها در
است؛ زيرا  تر از شستن كردن براى سر مناسب طور كه مسح همان ،از مسح كردن است

كردن پاك  كه آلودگي سر با مسح گردد، درحالي يناپاكي پاها غالباً جز با شستن پاك نم
العبيدي، (» هاي واجب، مصالح معقوله باشد عبادت] وجوب[و ممكن است كه علت . شود مى

رشد در فقه را  وش ابنر» رشد و علوم الشريعه االسالميه ابن«كتاب  ي نويسنده. )74- 73: م1991
  :صورت زير آورده است اجماالً به

صورت تفصيلي مطرح كرده و سپس دليل آن  ي فقهى به يك مسأله. الف
حال اگر مورد اتفاق بين فقها . آورد را از كتاب يا سنت، يا اجماع يا قياس مي

  .كند باشد، آن را اظهار مي
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اختالفي بين فقها باشد، آن را بيان كرده، سپس ] مسأله[اگر در آن . ب
  .آورد و دليل هر مذهبي را مي] اختالف[علت آن 

اوالً، هيچ : دهد رشد خود را نشان مي در اين مرحله، كار اجتهادي ابن. ج
دهد و اين  پذيرد؛ ثانياً، فروع را به اصول ارجاع مي ديدگاهي را جز با دليل نمي

ي عنوان رويكردي كل رشد در فقه است كه به ي ابن شناسانه يكي از قواعد روش
و در نهايت، ترجيح ديدگاهي كه . المجتهد سيطره دارد در تمام كتاب بدايه

ي داليل به يك اندازه قوت داشته باشند، صرفاً  اگر همه. تر است دليلش قوي
گردان  ها روي كند؛ اگر همه به يك اندازه ضعيف باشند، از آن ها را بيان مي آن

  .)72- 64: نهما(كند  شده و نظر اجتهادي خويش را بيان مي
  گيري نتيجه

اين نقطه . ندا در يك نقطه مشترك) اخالق و سياست(فقه و حكمت عملي  اساساً
طور مطلق به فضايل پرداخته و  الق بهاخ. است »فضيلت« ي عنايت و نظر هر دو به مسأله

عمل و  ي نيز نسبت به نحوه) سياسي ي فلسفه(سياست . ها را احصاء كند كوشد آن مي
رشد،  ابن( بخشد هاي از بين بردن رذايل آگاهي مي ها و راه هاي تعليم فضايل و تثبيت آن راه

از سوي ديگر، غايت فقه نيز . بنابراين، غايت حكمت عملي فضيلت است. )78ص: 2002
اتصال اين دو در غايت  ي در نتيجه رشته. تحقق فضيلت عملي بر اثر ايجاد تقوي است

پس . كند و ديگري از طريق شريعت ز طريق عقل عملي آن را دنبال مياست؛ كه يكي ا
گيرد؛ زيرا  رشد نيز مانند فارابي، فقه ذيل علم مدني قرار مي توان گفت كه از ديدگاه ابن مي

با  نيزبنابراين، غايت فقه . پردازد كه مبدأ پيدايش آن از ماست علم فقه هم به امور ارادي مي
 ،رشد لذا نزد ابن ؛توان سياست را دائرمدار فقه دانست حال، نمي اين  با. سياست مرتبط است
بورشاشن، ( شود اي تعليمي و متكامل است كه به حاكم مدينه ارائه مي فقه جزئي از منظومه

  .)288: م2010
همانند يك فيلسوف سياسي به بحث از  ،رشد با مبدأ قراردادن مفهوم فضيلت ابن
او شرايطي كه ساكنان . پردازد ريزي مدينه مي ي الزم براي پيهاي معرفتي و اجتماع بنيان

سياسي از طريق  ي جا فلسفه در اين. دهد رساند، مورد بحث قرار مي مدينه را به فضيلت مي
در همين راستا . كند هاي فقهي را مهيا مي هاي الزم براي ديدگاه ها، چارچوب بحث در سنت

 ،دهد سياسي ارائه مي ي هايي كه فلسفه ستر چارچوبشود؛ يعني در ب نقش اجتهاد برجسته مي
 سياسي قدما ي بايد به اجتهاد در فقه پرداخت و با كمك اين ابزار، از طريق تفكر در فلسفه

  .اسالمي را ترسيم كرد ي كمال مدينه) افالطون و ارسطو(
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ن از ديدگاه او، انسا. رت دارداسالمي ضرو ي رشد، وجود فقه در مدينه از نظر ابن
با ديگر ساكنان را  هايي كه روابط او از قوانين و سنت ش بايد حتماًا يوجود خاطر نقص به

فاضله  ي مدينه ، انسان جز در )فقه( بدون اين صناعت عملي. نمايدكند، پيروي  تنظيم مي
از سوي ديگر، وجود حاكمي مجتهد براي تعليم و نيز ضمانت اجراي . قادر به زندگي نيست
ست كه ا جا آن جالب توجه در اين ي نكته. اسالمي ضروري است ي احكام فقهي در مدينه

فقه را باعث تقويت انسجام اجتماعي دانسته و براي آن كاركردي مثبت و  ،رشد ابن
و از بين بردن انسجام  اما علم كالم را باعث تشتت آرا. است ضروري در مدينه قائل

  .)292- 291: همان( داند كه كاركردي منفي در مدينه دارد اجتماعي مي
دليل  النيت فقهي با عقالنيت فلسفي، بهرغم تفاوت عق در پايان بايد يادآور شد كه علي

كه معيار اصلي در  ـ هانينگاه به جايگاه عقل و كاربرد آن، استفاده از عقل بر ي نحوه
فرد است؛ زيرا او در زمانه و  رشد امري منحصربه در استنباطات فقهي، نزد ابن ـ فلسفه است

عنوان يكي از مكاتب فقهي ظاهرگراي  زيست كه فقه مالكي به اي مي نت فكريس
پرواضح است كه حركت بر خالف . ديني تسلط داشتـ  سنت بر گفتمان فكري اهل

احكام  ي كننده فقه كه تعيين ي خصوص در زمينه به سيار دشوار است؛ امري بجريان غالب 
 ،حال اين  با. تواند عواقب وخيمي داشته باشد دين در باب افعال بشر است، اين كار مي

عنوان  ، از عقل، هم بهاي براي عقل برهاني قايل است كه جايگاه برجسته رشد به سبب آن ابن
ا در عقالنيت فقهي ارتقا برد تا بتواند نقش عقل ر در فقه بهره مي مثابه منهج منبع و هم به

  .بخشد
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