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  چكيده
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  مقدمه

بـه سـوى  هيچ دانشـى بـدون روش ممكـن نيسـت؛ زيـرا دانشـمند بـه هنگـام حركـت فكـرى
شناسى در مرحلـه بعـد از روش  روش. كند كه همان روش اوست مجهوالت، راهى را طى مى

هـاى انديشـه و  شناسـى، شـناخت شـيوه روش. شود يك علم درجۀ دوم شناخته مىعنوان  و به
هاى توليد علم و دانش در عرصه معرفت بشرى است و موضوع ايـن دانـش، روش علـم و  راه

گونـه كـه روش معرفتـى هوسـرل، ديـدگاه تفهمـى  همان. )%:: �%����א، $א41ـא: �ـכ( معرفت است
ديلتای، نگرش پوزيتويستى به علم، ديالكتيك ماركس و هگـل، فلسـفۀ پراگماتيسـتى ويليـام 

شناسى خاص خـود را  جميز، منطق اكتشاف علمى پوپر، روش انتقادی بسكار، هر يك، روش
ئاليسم فلسفى دنيای اسالم با مرجعيت و اعتباری آورند، ر مىدنبال  در عرصۀ علوم اجتماعى به

شناسى متناسب  روش -بدون شك  -حس، عقل و وحى، قائل است : كه برای سه منبِع معرفتى
شناسى، دانش متناسب با  با خود را در عرصه علوم اجتماعى در پى خواهد داشت، و اين روش

��: ?�א7( كند خود را توليد مى�(.  
غرب عالم اسالم است كه نقش مؤثر و مهمى در بقای انديشه فلسـفى  از فيلسوفانرشد  ابن

شناسى فيلسوفان شـرق عـالم  شناسى او متفاوت با روش روش. در ممالك اسالمى داشته است
بنـدی بـه  شرح آثار ارسطو و وفاداری به فلسفۀ او، از يك سو و پای. سيناست اسالم، مانند ابن

متمـايز از فيلسـوفان شـرق تمـدن اسـالمى را   شناسى روشمبانى معرفتى اسالم از سوی ديگر، 
ها نيسـت بلكـه صـرفاً بـه  شناسـى مقاله حاضـر در صـدد مقايسـه ايـن روش. ايجاد نموده است

از مبانى معرفتى دينى رشد  اما توجه به درك خاص ابن. اختصاص داردرشد  شناسى ابن روش
  .آورد اهم مىای فر سهيو مالزمات روشى آن زمينه را برای چنين مقا

در ايــران و توجــه بســيار كشــورهای رشــد  انــدك بــودن آثــار انتشــار يافتــه در مــورد ابــن
يافتـه در ايـن  زبان و كشورهای غربى به اين متفكر، و با توجه به اين نكته كه آثار انتشار عرب

انى رابطه بيشتر به مسئله توفيق بين فلسفه و دين توجـه داشـته و آن دسـته از آثـاری كـه بـه مبـ
اند،  شناسى انديشه او نبوده دهنده مالزمات منطقى روش اند، بازتاب معرفتى و روش او پرداخته

  .شناسى اين فيلسوف بپردازد نگارنده را برآن داشت تا به روش
های وجـودی  زمينـه«بخش اول بـا عنـوان . تحقيق حاضر از چهار بخش تشكيل شده است

ها  تأثير ايـن زمينـه. توجه داردرشد  گيری انديشه ابن های انگيزشى شكل ، به جنبه»غير معرفتى
در ايـن بخـش بـا نگـاهى اجمـالى بـه . گيری انديشه، كمتر از مبـانى معرفتـى نيسـت در شكل

عوامل فردی و اجتماعى و مسـائلى كـه ايـن متفكـر در زمانـه خـود بـا آنهـا  رشد،  زندگى ابن
نـوع نگـاه بـه . بيان خواهد شدرشد  تى ابندر بخش دوم مبانى معرف. شود بود، نظر مى رو  به رو
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كه  افزون بر اين. دهد هستى و تلقّى خاص از انسان، بنيادهای معرفتى يك متفكر را تشكيل مى
های منطقى وجود دارد، در مجمـوع ملزومـات منطقـى خـود را در  بين خود اين بنيادها داللت

بـه ملزومـاِت روشـى مبـانى  ،»شناسـى روش«بخـش سـوم بـا عنـوان . آورند به همراه مى  روش
در اين بخش خواهيم ديد كه هر يك از منابع معرفتـى عقـل و وحـى . معرفتى اختصاص دارد

پرداختـه  رشـد  در بخش چهارم و پايانى مقاله به انديشـه ابـن. كنند هايى را توليد مى چه روش
هـايى كـه در  به مسائلى كه در بخش اول به آنها اشاره شد، با روشرشد  پاسخ ابن. شده است

  .بخش سوم بيان شد، نمونه انديشه اجتماعى و توليد دانش متناسب با روش اين متفكر است

  های وجودی غير معرفتى بخش اول؛ زمينه

به زمينه هـای اجتمـاعى و فـردی او توجـه رشد  در اين بخش پس از مروری بر زندگى ابن
 .شود ار او بيان مىبوده و آث رو  به داده شده و سپس مسائلى كه با آنها رو

 زندگى. 1

در قُرطبـه ) م1126/ق. ه520(لوليـد بـه سـال  رشـد، مكنّـى بـه ابـوا  بـن محّمـد  بن احمد  بن محّمد
���א�1�7، ( آندلس ديده به جهان گشود� :�� ،+Hא�؛ �ای كه از زمـان  در خانوادهرشد  ابن. )33: %:�

او در هجده سالگى راهـى  . )%�: ����	� ،�4	M4 (  طوالنى پايگاه علم و قضاوت بود به دنيا آمد
، اّولـين خليفـه از سلسـله موّحـدين راه يافتـه و در سـال لمؤمنشود و به دربار عبدا مراكش مى

رشـد  ابـن. كنـد در برپاسازی مدارس علمى در مراكش با وی همكـاری مى) م1153/ق. ه547(
طفيـل يكـى از  معرفـى ابن المـؤمن، بـا پسر عبـد) ابويعقوب(پس از به خالفت رسيدن يوسف 

، 1שـ�  ؛ א
ـ'�3: %:���אHـ+، ( شـود محققان مبّرز در دربار يوسف، به ِسمت طبيب دربار منصوب مى

�%:او را به سمت قاضى اَُشبِيلِيه كـه پايتخـت ) م1169/ق. ه)565خليفه ابويعقوب در سال  (.��: 
احمد، ابوالقاسـم   بن محمد  بن او بعد از وفات پدرش احمد. دارد اندلس شده بود، منصوب مى

شود و در ايـن زمـان سـفرهايى بـه  قاضى قرطبه معين مىعنوان  كه فقيه و قاضى قرطبه بود، به
قاضى اَُشبِيلِيه گمارده شـده عنوان  به) م1179/ق. ه575(اَُشبِيلِيه و مراكش دارد و دوباره در سال 

���א�1��، (شود و سه سال بعد قاضى القضات مى� :3�'
:%�1ש�،  ؛ א :��(. 

ــن ــد،  اب ــاّهللاٰ  رش ــور ب ــوب، المنص ــيدن يعق ــت رس ــه خالف ــف و ب ــت يوس ــس از درگذش پ
همچون گذشته مورد احترام خليفه جديد بود و خليفه او را بـه منصـبى برتـر ) م1184/ق. ه579(

او را بـرادر خطـاب رشد  و خليفه تا بدان حد اوج يافت كه ابنرشد  دوستى ابن. دهد ارتقا مى
. انگيـزد رفتـه غبطـه و رشـك ديگـر اطرافيـان را برمـى چنـين احتـرام و شـهرتى رفتـه. دكر مى
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وگويى طـوالنى از  خليفه يعقوب در جريان گفـت. كمر به عداوت او بستندرشد  حسودان ابن
موّرخان داليل چندی بـرای ايـن تبـّدل رأی و ناخرسـندی ناگهـانى ذكـر  .دلگير شدرشد  ابن

و تعدادی ديگـر رشد  سيسه تا آن حد موفّقيت آميز بود كه نه تنها ابنبه هر تقدير، د. اند كرده
از فيلسوفان به همراه پيروان خود تبعيـد شـدند، خليفـه دسـتور داد تـا كتـب او را سـوزانده، و 

يعقوب، پس از چندی . تحصيل فلسفه و همه علوم غير از طب، نجوم و حساب را ممنوع نمود
بـا لغـو آن فرمـان . شود تا فرمـان خـود را لغـو كنـد مراكش مىبه اشتباه خود پى برده و راهى 

خليفه آنـان را در دربـار . و پيروانش آزاد و بار ديگر به قدرت و قرب خليفه رسيدندرشد  ابن
گرد آورد و دوباره با آنان طرح دوستى افكند و با جهل و تعّصب كه سرچشمه كينه او نسبت 

. و اطاعت از نظرها و پيشنهادها آنان را از سر گرفـت به فيلسوفان بود برای هميشه وداع گفت
او بــه ســال . ســال زنــده نمانــد پــس از پايــان روزهــای ســخت، بـيش از يــك رشــد  ولـى ابــن

سالگى درگذشت و جنـازه او بـه قرطبـه انتقـال داده شـد و در مقبـره  75در ) م1198/ق. ه595(
؛ @ـNא/ &�: :%�، 1שـ�  ؛ א
':3: %:��אH+، �( خانوادگى آنان موسوم به مقبره عباس به خاك سپرده شد

�: &:��אO?	א��، ��.(  

  های اجتماعى، سياسى و فرهنگى زمينه. 2

كرد، وی در دوران حكومـت مرابطـان بـه  ای زندگى مى در شرايط سياسى آشفتهرشد  ابن
-تـومرت  اين نهضت دسـت ابـن. دنيا آمد، اين سلسله به دست نهضت موحدون واژگون شد

ريزی شد، و سعى داشـت تـا در تـرويج و  ، پىق. ه 515در سال  -ناميد مى» المهدی«ا كه خود ر
گير در علم نجوم و تنجـيم، از فـاطميون كـه  گسترش فلسفه، تأويِل باطنى قرآن و برتری چشم

يك قرن پيش از آن در مصر به قدرت رسيده و امپراطوری بزرگـى را تأسـيس كـرده بودنـد، 
�: &:����، אO?	א @Nא/( تقليد كند�آن زمان كه اهل مغرب و در رأس آنان مرابطان در موضـوع . )3

گـردان  متشابهات قرآن و احاديث بر مـذهب ظاهريـه و از تأويـل قـرآن و علـوم كالمـى روی
تومرت جمود آنان را بر ظاهر، سخت به باد انتقـاد گرفـت و از آنـان خواسـت كـه  بودند، ابن

جانشـينان او از سلسـله موحـدون، . )�:�:  %:��!�א4ـא��، ( نـدطبق مذهب اشعريه، تأويل را بپذير
يوسف، در نشـر و اشـاعه فلسـفه و علـوم، شـهرت بسـياری  يعقوب و ابو المؤمن، ابو يعنى عبد

�: &:��אO?	א��،  @Nא/( داشتند�درون حدود اسـالم،  -در همسازگارترين شكل خود -موحدين . )3
های مسائل متفاوتى كه مكاتب گونـاگون فقهـى  حل اهعبارت بودند از نظم دادن عقالنى به ر

���א�1��، ( كشيدند پيش مى� :�3(.  
در . يعقـوب يوسـف جانشـين وی شـد پسرش ابو ق. ه 557به سال  لمؤمنا پس از مرگ عبد

ها بود،  ها و شكست ها، پيروزی ها، جنگ درگيری دوران فرمانروايى او كه آكنده از حوادث، 
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استوار شد و اندلس از شكوفايى زنـدگى اجتمـاعى و نيـز فرهنگـى  حاكميت موحدون كامال
يعقوب نيز مردی دانشمند و در تاريخ عـرب و لغـت و نحـو عربـى  خود ابو. برخوردار گرديد

ها داشت و سـرانجام بـه  های ديگر مانند فقه و حديث نيز بهره دست بود و از دانش بسيار چيره
�:  %:��!�א4ــא��، ( آمــوختن فلســفه روی آورد��ــه  عالقه ). ــا ب ــه فلســفه ســبب شــد ت منــدی او ب

های فلسفى از گوشـه و كنـار انـدلس و مغـرب مشـغول شـود، او هميشـه در  گردآوری كتاب
ويژه اهـل فلسـفه بـود و بـيش از همـۀ پادشـاهان پـيش از خـود در  وجوی دانشمندان به جست

هـا را صـرفاً بـرای  وب، كتابيعقـ خليفه ابو. )&��: 3�%�א��Hאכש�، ( مغرب، كتاب گردآوری كرد
خوانـد و بـا فلسـفه آشـنايى  چيد، بلكه خود با اشتياق آنهـا را مى ديگر نمى زينت در كنار يك

منابع تاريخى در ايـن . كه اين فرهنگ را در مردم رواج داد تر اين خوبى داشت؛ و از همه مهم
هـای ارسـطو را  تـا كتابطفيل خواست كه كسى را پيـدا كنـد  اند كه خليفه از ابن مورد نوشته

خوبى فهميد، خالصه كرده و اغراض ارسطو را به هم نزديك سازد تـا بـرای  پس از آن كه به
�ـא
��، ( سـپردرشـد  طفيل اين مأموريـت را بـه ابـن عامه مردم قابل فهم باشد كه ابن��% :�%&.( 

كـرد و شـيفته  ىخليفه منصور مانند پدر خويش بهترين علما و متفكرين را به دور خود جمع م
ای داشــت كــه در ايــن  های ويــژه های فلســفى بــود، و بــه ايــن منظــور، نشســت و جــدل  بحـث
: ?�ـא7(داد  ويژه رابطـه ديـن و فلسـفه گـوش مـى های او، به و شرحرشد  ها، به آرای ابن نشست

�%�(.  
مى، مند بود، اما در فضـای عمـو به فلسفه عالقهرشد  كه نظام حاكم در زمان ابن رغم اين به

 تهافـتتنها قرب و منزلتى نداشت، بلكه به دليل تـأثير كتـاب  يعنى در ميان عامه مردم فلسفه نه

�: &:��، אO?	א�� @Nא/( شدند غزالى، فيلسوفان به كفر، بدعت و بدبينى متهم مى الفالسفه��(.  

 های فردی زمينه.3

نيای وی كه او هم . دنيا آمد ای اهل علم به در خانوادهرشد  گونه كه پيشتر گفته شد، ابن همان
شد، قاضى القضاة سراسر اندلس، و امام جماعت مسجد جامع قرطبه بود؛  ناميده مى »رشد  ابن«

او فقيهى عالم و حافظ فقه بود كه بـه جميـع اهـل زمانـه خـود تقـدم داشـت، همچنـين مـورد 
داری  عهـدهاو پـس از مـدت طـوالنى . گاه آنهـا در كارهـای مهـم بـود مراجعه مـردم و تكيـه

نيـز رشـد  پـدر ابـن. ها و تأليفاتش مشغول شـد قضاوت، استعفا كرد و پس از آن به نشر كتاب
از . )�&: ����	4ـM �	4ـ�، ( اسـت آنچنان كه منقول است، همين مقام را در علم و قضاء داشـته 

وان يكى از مراكـز مهـم فلسـفه مشـهور بـود، در حـالى كـه عن طرف ديگر زادگاه او قرطبه به
و رشـد  در گفت و شنودی كـه ميـان ابـن. های هنری خود معروف بود شبيليه به سبب فعاليتا

كـه بـه محـيط رشـد  صورت گرفت، ابـن لمؤمنا عبد بن زهر، طبيب معروف درباِر منصور  ابن
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های او را  اگر عالمى در اشبيليه بميرد، كتاب«: كرد چنين گفت علمى زادگاه خود مباهات مى
ای در قرطبـه بميـرد، آالت موسـيقى  فرستند و اگر خواننده يا نوازنده به مىبرای فروش به قرط

درواقـع، قرطبـه در آن روزگـار بـا دمشـق، بغـداد، قـاهره و . »دارند وی را به اشبيليه گسيل مى
�: &:��ש��M، ( كرد ديگر شهرهای بزرگ شرق اسالم برابری مى��M4	� �4،   ؛	���� :&�(.  

از . نين محيط علمى، زمينه را برای فعاليت علمـى او فـراهم كـردرشد فيلسوف قرطبه در چ
رو، تفسير قرآن، احاديث نبوی، علم فقه و زبان عربى را به طور شفاهى از علمـای زمـان  همين

های مختلـف علمـى، چـون رياضـيات، علـم  وی همچنان مطالعاتى در زمينـه. خود فرا گرفت
�: &:��!�א4א��، ( طبيعت، نجوم، منطق، فلسفه و طب دنبال كرد�در عين حال حظ وافری هم  ).�

گويد، اشعار حبيب و متنبـىء را حفـظ  چنان كه ابن االبار مى از لغت و ادب حاصل كرد و آن
���	�   ،�4	M4( كرد بود و در مجالس و درس خود بسيار به آنها تمثل مى& :&�(.  

او . را در مكتب مالكى آموخت كالم و اعتقاد را در مكتب اشعری و احكام فقهىرشد  ابن
كتاب الموطأ مالك را كه نزد پدر خويش آموخته و از حفظ كـرده بـود، مـورد تجديـد نظـر 

و بستگانش به پيروی از پدر خود، پيرو مسلك اشعری بودند و از نظر فقهى رشد  ابن. قرار داد
كالمـى، فقهـى و واقع، سبب همگونى آراء  ها در به مذهب مالكى تمايل داشتند، اين گرايش

دلبستگى داشـت تـا » درايت«رو، او در فقه بيشتر به  از همين ).�3: %:���אH+، (شد رشد  فلسفى ابن
�: %:��!�א4א��، ( را نگاشت بدایةالمجتهد و نهایة المقتصدو در اين زمينه كتاب » روايت«��(.  

معطـوف ) يا حكميهعلوم عقليه (به فراگيری فلسفه و علوم اوايل رشد  پس از آن توجه ابن
طفيـل  باجـه و ابن يك از دو فيلسـوف بـزرگ مغـرب اسـالمى، يعنـى ابن وی شاگرد هيچ. شد

���	M4 �	�4، ( نبود� :&�(.  

  رشد  آثار ابن

كنند و برخى ديگر آثـار او را بيسـت و هفـت  را بالغ بر پنجاه اثر ذكر مىرشد  برخى، آثار ابن
كه از او به چاپ رسيده اندك است، و بخـش بيشـتر  به هرحال آنچه. دانند كتاب و رساله مى

آثارش خطى بوده و برخى آثار، اصل عربى آن از بين رفته و آنچه به ما رسيده ترجمۀ ِعبـری 
هـای  بخش نخست، شـرح كتاب: شوند های او به دو بخش تقسيم مى نوشته. يا التين آن است

بهـايى اسـت كـه خـود او نوشـته های ارسطو است و بخـش دوم، كتا ويژه كتاب گذشتگان، به
:%�، 1ש�  א
'( است :�&(. 

اند كـه پزشـك خليفـه،  هـای ارسـطو بـه دسـت او نوشـته منابع تاريخى دربارo شرح كتاب
ــن ــه ابــنطفيــل فيلســوف مشــهور اب شــنيدم كــه خليفــه از پيچيــدگى «: گفــترشــد  ، روزی ب
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. خليفه مبهم مانده است های ارسطو يا مترجمين او شكايت دارد و اغراض ارسطو برای عبارت
خوبى فهميـد،  كاش كسى پيدا شود اين كتابها را پس از آن كه به ای: بار به من گفت وی يك

چـون » .خالصه كند و اغراض ارسطو را به هم نزديك سازد تا برای عامه مردم قابل فهم باشد
رشـد  خود ابن در آن زمان سن بااليى داشت و بيش از اندازه مشغول بود، به دوست طفيل ابن

رشـد  ابـن. های ارسطو پرداخت نيز پذيرفت و به شرح كتابرشد  ابن. اين كار را پيشنهاد كرد
�ـא
��، ( ويژه در منطـق سـرگرم بـود ، بهجوامOپيش از اين تنها به نوشتن ��، אO?ـ	א�� ؛ @ـNא/&%�: %

��:& :��3(.  
ارسـطو را تـا رشـد  ابـن. ردهای خود را بر آثار ارسطو تدوين كـ شرح رشد،  گونه ابن بدين

حّد تقديس ستوده است و صـفاتى بـرای او شـمرده كـه عقـل در هـيچ فـرد بشـری سـراغ  سر
حال، گاه اختالف نظر خود را با ارسـطو ابـراز داشـته و همـين مـا را  در عين. تواند گرفت نمى

های ارسطو را  لكه بكوشد استدال آن  بىرشد  ابن. كند كه به او با ديده احترام بنگريم وادار مى
كند و سپس بـه آرامـى از كنـار  با مجادله رد كند، استدالل خود را با تأكيدات الزم تثبيت مى

ويـژه در مـواردی كـه آراء ارسـطو بـرخالف  بـه. گـذرد نتايجى كه ارسطو گرفته اسـت، مـى
  .)�:: %:���אH+، ( معتقدات باشد

شرح كوتاه يا ساده با ) ت؛ الفگونه شرح بر ارسطو نوشته اس سهرشد  مشهور است كه ابن
شرح وسط يا متوسط كه به شكل آزادانه با نقل فرازی از كالم ارسـطو، بـه ) ؛ بجوامOعنوان 

كـه در آن بـه صـورت كامـل، كتـاب ارسـطو را تفسـير  شرح کبیـر )پردازد؛ ج شرح كتاب مى
تحريـر  پس از شرح مختصر و شـرح متوسـط) مفّصل(از نظر ترتيب زمانى شرح كبير. كند مى

�: &:��، אO?	א�� ؛ @Nא/��&: %��؛ �א
��، �:: ?�א7( شده است��(.  
كـه  بدایةالمجتهـداند كه خود او نگاشته است؛ مانند كتاب  هايى ها افزون بر كتاب اين شرح

�: &:��، אO?ـ	א�� @Nא/(در فقه چون مرجعى در اين علم پيوسته مورد استفاده قرار گرفته است �:( .
كـه  فصل المقالوجو كرد، يعنى كتاب  ر فلسفى او را بايد در سه كتاب مهم جستآراء و افكا

در آن به وجوب مطالعۀ فلسفه از نظر شرع و توفيق بين دين و فلسـفه پرداختـه اسـت و كتـاب 
ـ كه در آن مذهب اشعری را نقد كرده و برای آن جايگزينى  ال,شف عن مناه[ االدله بنـا بـه  ـ

تهافـت روح شـريعت و مقاصـد آن، معرفـى كـرده اسـت و در كتـاب تر بـه  نزديك ـگفته او 
اساس و اتهامات او را نسبت به فلسـفه نـاروا دانسـته  های او را بى آرای غزالى و برهان التهافت

�: &:��، אO?	א�� @Nא/( است�: ،��
��؛ �א% :�%�(.  

 رشد  مسئله ابن

دوران ) 1: ى، به سه دوره تقسيم نمـودهای اجتماع توان، بر اساس زمينه را مىرشد  زندگى ابن
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كودكى او كه همزمان با بحران سياسى برآمده از انتقال قدرت سياسـى مرابطـى بـه موحـدون 
رسد و بـه تأسـيس سلسـلۀ  به پايان مى» تومرت ابن«اين دوره سرانجام با پيروزی جريان . است

داری خلفـای اول،  ن زمـامدورo ميانى حيات او كه همزمـان بـا دورا) 2انجامد؛  مى» موحدون«
حضور در بدنه حكومت كـه گـاه . دوم و روزهای آغازين خالفت خليفۀ سوم موحدون است

ای فـراهم آورد تـا  در كسوت مشاور آموزشى و زمانى متصدی امر قضـاوت و طبابـت، زمينـه
ش بتواند با اهتمام جّدی به مطالعه و شرح آثـار ارسـطو بپـردازد، و همچنـين بـا آرامـرشد  ابن

های فقهى و كالمـى زمانـه خـود هّمـت  خاطر و حمايت حكومت به توليد آثاری در نقد نحله
يـك فيلسـوف عنـوان  كه به نخست اين: رو بود  به با دو مسئله رورشد  در اين دوره ابن. گمارد

ويـژه پـس از  بـه -دانست كه از فيلسوفان در برابر حمله شديد فقها و متكلمـان  وظيفه خود مى
�: &:��שـ��M، ( دفـاع كنـد -تكفير كرده بود تهافت الفالسفهزالى آنان را در كتاب كه غ آن��( .

دورo ) 3گردانى جوامع از اين نوع مدينـه اسـت؛  دوم، ترسيم مدينه فاضله و بررسى علل روی
 .پايانى حيات او كه با تبعيد و سوزاندن آثارش بدست خليفۀ سوم همراه است

 بخش دوم؛ مبانى معرفتى

انديشمندی به تناسب موضوع و روش خود از برخـى مبـادی بـديهى و يـا نظـری اسـتفاده هر 
يك فيلسـوف مسـلمان، از مبـانى معرفتـى اسـالمى بهـره بـرده و بـه عنوان  بهرشد  ابن. كند مى

انكـار ايـن سـه اصـل را  كنـد و او سـه اصـل را مطـرح مى. های روشى آن ملتزم اسـت داللت
در آن معـذور نيسـتند، بلكـه هركسـى كـه در  1چ يـك از مـردمداند كه هي طايى معرفتى مىخ

شناخت آن به خطا رود كافر است؛ چرا كه ُطرق ثالث يعنى برهان، خطابه و جدل بر اين سـه 
كسـى . توانند به اين اصول معرفت پيدا كنند بنابراين، همه اصناف مردم مى. اصل داللت دارند

طـور اسـت در مـورد اهـل جـدل و اهـل  و همينرسـد  كه اهل برهان است با برهان بـه آن مى
عبارتند از، اعتراف به وجود خداوند، اعتراف بـه نبـوت و رشد  سه اصل مورد نظر ابن. خطابه

:%�، 1ש�  א
'( اعتراف به سعادت و شقاوت اخروی :33-3�(. 

ن رشد، هركس به اقتضاء طبعش يا از طريق جدل و يا خطابه و يا برهان بـه ايـ به اعتقاد ابن
كند، مگـر كسـى كـه از روی عنـاد انكـارش كنـد، يـا  امور معرفت يافته و آنها را تصديق مى

                                                        
نخست، اهل برهان يعني فيلسوفان كـه انديشـه و   : كند ها به سه دسته تقسيم مي ابن رشد نوع بشر را به اعتبار انواع قياس. 1

ند، ولي در ا استدالل آنان بر مقدمات عقلي و يقيني استوار است؛ دوم، اهل جدل يعني متكّلمان كه به ساحل يقين رسيده
اند، زيرا قياس آنان، مقدمات و نتايج احتمالي دارد و جز جدل يا مناظره، به كار ديگري نيايد؛ سوم،  ور نشده آن غوطه

اند و قياس خطابي، بيش از آن كه جنبه عقلي يا اقناع داشـته باشـد،    عامه مردم كه داراي عقول تاريك و فطرت ناقص
  .)67: 1383فيرحي، ( اري استتأثيرگذ جنبه عاطفي دارد و هدفش
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ايـن آيـۀ شـريفه را شـاهد رشد  ابن. و نشودر  به كه از سر غفلت با يكى از اين سه طريق رو اين
ِهـى   لُْهْم بِـالتىَسبيِل َربك بِالِْحكَمة َوالَْمْوِعَظـة الَْحَسـنَة َوجـادِ   اْدُع إِلى(: آورد ادعای خود مى

1َأْحَسنُ 
  .)3�: ?�א7( )

معرفـت نسـبت : گويد داند و مى او معرفت به هر يك از اين اصول را مترتب بر ديگری مى
شود مگر پس از معرفت به خداوند و علم بـه سـعادت و شـقاوت انسـانى  به نبوت حاصل نمى

)'
%%�، 1ש�  א)P :(�&( .  

  شناسى هستى. 1

داند، اقرار به  اقرار و اعتراف به آن را برای هر مسلمانى واجب مىرشد  ابن يكى از اصولى كه
به اختصار رشد  توان در چند عنوان، مباحثى را از ابن دربارo اين اصل مى. وجود خداوند است

 .مطرح نمود

 اثبات وجود خداوند 1.1

كـه ايـن داليـل  كند و معتقد است دو دليل عقلى بر اثبات وجود خداوند اقامه مىرشد  ابن
تواننـد بـا اقامـه آنهـا بـه وجـود  ، مى2 تنها داليلى هستند كه همه مردم با وجود تفاوِت فطـرت

، 1שـ�  א
ـ'( »دليـل اختـراع«و » دليـل عنايـت«اين دو دليل عباتند از . خداوند سبحان اقرار نمايند

�%% :��، استوار اسـت و مبـدأ شناختى دليل اول، بر برهان غايى و دليل دوم، بر برهان جهان. )
�: &:��، אO?	א�� @Nא/( برهان در هر دو، انسان و موجودات ديگر است و نه عالم در كليت آن�(.  

كه همۀ موجودات، موافق وجـود انسـان  نخست، اين: بر دو اصل مبتنى است» دليل عنايت«
را قصد نمـوده كه موافقت ضرورتاً از جانب فاعلى است كه اين موافقت  اصل دوم اين. هستند

يقين به موافقـت همـه موجـودات بـا . است؛ زيرا امكان ندارد اين موافقت از روی اتفاق باشد
وجود انسان، با تأمل در موافقـت روز و شـب و خورشـيد و مـاه بـا وجـود انسـان، و همچنـين 

. شـود كند، با انسان حاصـل مى موافقت فصول چهارگانه و زمينى كه انسان در آن زندگى مى
ای در موافقت بسياری از حيوانات، گياهان، و جمادات مانند باران و رود، نيز  ن هماهنگىچني

%%�، 1ש�  א
'( ظاهر است)P :(��-��%( .  
. نيز بر دو اصل مبتنى است كـه در فطـرت همـه مـردم بـالقوه موجـود اسـت» دليل اختراع«

                                                        
درحقيقت، . كه نيكوتر است مجادله نماى]  اى شيوه[ با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به«. 1

  .)125: نحل(» داناتراست] نيز[ يافتگان راه]  حال[ كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به]  حال[ پروردگارتوبه
صحيح نيست؛ زيرا فطرت به معنـاي  » تفاوت در فطرت«بر اساس نظريه پذيرفته شده در حكمت اسالمي، تعبير  اگرچه. 2

 .رشد تغيير داده نشد هاست، اما براي حفظ امانت در نقل كالم ابن ميان همه انسان خلقت مشترك
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. مختَرعـى، مختـِرع دارد اند، اصل دوم اين است كه هر كه همۀ موجودات مختَرع نخست، اين
شـود؛ چـرا كـه مـا اجسـام جامـدی را  اصل اول با نگريستن در حيوانات و نباتات آشـكار مى

كنيم كه در آنهـا  شود، در نتيجه يقين به موجودی پيدا مى بينيم كه در آنها حيات دميده مى مى
بر اساس اين . تحيات دميده يا مانع از حيات آنها شده است و آن خداوند تبارك و تعالى اس

  .)%��: ?�א7( دو اصل، صحيح است كه بگوييم برای هر موجودی، فاعلى مختِرع است
راهى را كه شرع برای شناخت خداوند به آن اشاره نموده است را منحصر در اين رشد  ابن

، متضـمن هـر دو سـنخ از قـرآن کـریمداند و بر اين باور است كه آيات شريفۀ  دو سنخ دليل مى
دارد كه اين دو سنخ دليل هم طريـق خـواص يعنـى علمـا  اذعان مىرشد  ابن. )�&�: ?�א7(دان ادله

ای كـه بـرای  تفـاوت معرفتـى. برای اثبات وجود خداوند است و هم طريق برای عمـوم مـردم
شود به اجمال و تفصيل اسـت؛ يعنـى  خواص و معرفتى كه برای عوام از اين دو راه حاصل مى

ی اوليه مبنى بر علم حسى، از معرفتى كه از طريـق ايـن دو روش حاصـل ها عامه مردم به يافته
انـد را  های عامه، آنچه كـه بـا برهـان يافته كنند، در حالى كه عالمان بر يافته شود بسنده مى مى
ها نيسـت، بلكـه  يابند تنهـا بـه كثـرت در يافتـه البته، آنچه علما در نسبت با عامه مى. افزايند مى

تری نسـبت بـه آن  كننـد، علمـا معرفـت عميـق مـردم بـه آن معرفـت پيـدا مى آنچه را كه عامه
  .)&&�: ?�א7( يابند مى

  توحيد. 2.1

بـه اعتقـاد او، دليـل . پردازد پس از اقامه دليل بر وجود خداوند به اثبات توحيد مىرشد  ابن
 قرآن کـریمسوای خداوند، همان دليلى است كه در سه آيۀ شريفه از آيات  بر نفى الوهيت از ما

  : به آن تصريح شده است، اين سه آيه عبارتند از
ُ لَفََسَدتا() 1 )&&: א��2אء(؛ )لَْو كاَن فيِهما آلَِهة إِال اّهللاٰ

  ؛1
ُ مِْن َولٍَد َو ما كاَن َمَعُه مِْن إِلٍه إِذاً لََذَهَب كل إِلٍه بِما َخلََق َولََعال بَعُْضـُهْم َعلـى() 2   َما اتَخَذ اّهللاٰ

ا يِصفُون َعم ِ )�%: א�N�H#	7(؛ )بَعٍْض ُسبْحاَن اّهللاٰ
  ؛ 2

)��: א�4Oאء( )ِذی الَْعْرِش َسبيال  قُْل لَْو كاَن َمَعُه آلَِهة كما يقُولُوَن إِذاً الَبْتَغَْوا إِلى() 3
3.  

روشن است اگر دو َملَك باشند : گويد او دربارo داللت اين آيات بر توحيد خداوند متعال مى

                                                        
  .»شدند بود، هر دو تباه مى اگر در زمين و آسمان خدايانى جز اللَّه مى«. 1
كشيد  سو مى بود، هر خدايى با آفريدگان خود به يك اگر چنين مى. خدا هيچ فرزندى ندارد و هيچ خدايى با او نيست«. 2

  . »كنند، منزه است گونه كه او را وصف مى خدا از آن جستند، ديگر برترى مى و بر يك
  .»حب عرش راهى جسته بودندگويند، اگر با او خدايان ديگرى هم بودند پس به سوى صا كه مى همچنان: بگو«. 3
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ای واحـد را  هر يك از آنها فعلش فعل ديگری است، ممكن نيسـت كـه هـر كـدام مدينـهكه 
در نتيجه، . تدبير كنند؛ چرا كه ممكن نيست از دو فاعل از نوع واحد، يك فعل صورت پذيرد

ضروری است كه اگر با هم فاعل مدينه واحد هستند، آن مدينه بـه فسـاد كشـيده شـود، مگـر 
، 1שـ�  א
ـ'( يگری عاطـل كـه ايـن صـفت در مـورد اّهللاٰ منتفـى اسـتكه يكى فاعل باشد و د اين

�%%)P :(�&�(.  

  صفات خداوند. 3.1

صـفاتى : گويد پس از اثبات توحيد در بيان صفات خداوند، مى ال,شـفدر كتاب رشد  ابن
علـم، : كه كتاب عزيز صانع موجد عالم را به اين صفات متصف نمـوده، هفـت صـفت اسـت

اند كـه در كمـال مطلـق  اينهـا همـان صـفات انسـانى. مع، بصر و كالمحيات، قدرت، اراده، س
%%�، 1ש�  א
'( اند خويش اعتبار شده)P :(�&%(.  

معتقد است كه معنايى از علـم كـه مقتضـى شـريعت و بـرای عمـوم » علم«او دربارo صفت 
ه كه بگوييم خداوند به شىء، پـيش از وجـودش و بـ مردم قابل فهم است، عبارت است از اين

آنچه پس از وجود خواهد بود، معرفت دارد، و همچنين به آنچه شىء حين وجـودش هسـت، 
و همچنين به تلف شدِن آنچه كه تلف خواهـد شـد، و زمـان تلـف شـدنش عـالم . آگاه است

پس از اثبات صفت علم، صفات حيات، اراده و كالم از صفت علم و صفت قـدرت بـا . است
  .)���: ?�א7( رسد به اثبات مى» دليل اختراع«

: گـردد معرفت افعال خداوند به پنج اصل باز مى«: نويسد رشد، دربارo افعال خداوند مى ابن
عالم و انسان  اين اصول، ارتباط ميان خداوند، . خلق عالم، بعث رسل، قضا و قدر، عدل و معاد 

  ).�:�: ?�א7(» دارد را مبين و مقّرر مى
داند كه خداوند عالم را  داوند، بر اين عقيده مبتنى مىيكى از افعال خعنوان  را به» خلق« او

عـالَم نظـامى مـتقن . به مقتضای عنايت و مشيت ايجاد كرده است و نه از روی صدفه و اتفـاق
دارد و كاملترين نوع نظم و ترتيب را دارد و ايـن امـر خـود، وجـود خـالق حكيمـى را اثبـات 

مبنـای مفرضـات » اصـل عليـت«ه تعبيـر بهتـر، اصل اسباب و مسببات يـا بـ. )�:�: ?�א7( كند مى
بر وجود صانعى حكيم بـرای خلـق عـالم، بـر ايـن اصـل رشد  همۀ داليل و براهين ابن. اوست

مبتنى است كه رخ دادن هيچ امری بدون علت ممكن نيسـت و سلسـله متنـاهى علـل از علـت 
  : گويد او در اين زمينه، مى. شود اولى صادر مى

صناعيه، كسى كه وجود مسببات مترتّب بـر اسـباب طور كه در امور  همان
درستى ادراك نكند، علـم بـه صـناعت و صـانع  و علل را انكار كند، يا به

گونه در اين عالم، هر كه ترتّب مسبّبات بر اسـباب و علـل را  ندارد، همان
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%%�، 1ש�  א
'( وجود صانع حكيم را انكار كرده است منكر شود، )P :(�::(.  
تـوانيم دليلـى بـر رد قـائلين بـه  اگر منكر اصل اسباب و مسببات شـويم، نمىرشد  نبه عقيدo اب

افتـد از  گويند صانعى وجود ندارد و همـه آنچـه اتفـاق مى اتفاق بياوريم، يعنى كسانى كه مى
%%�، 1ש�  א
'(اسباب مادی است )P :(�:�اگر واسـطۀ ميـان مبـدأ و غـايتى را كـه بـر آن مبـدأ . )
نكنيم، بايد منكر نظم و ترتيب شـويم و اگـر منكـر نظـم و ترتيـب شـويم،  مترتب است تعقل

بنـابراين، . )%:�: ?�א7( كه موجودات عالم فاعلى مريد و عالم دارند نخواهيم داشت دليلى بر اين
كـه عـالم دارای خـالقى حكـيم اسـت، ايـن اسـت كـه معتقـد باشـيم همـۀ  الزمۀ پـذيرش اين

  .دموجودات عالم مبدأ و غايتى دارن

  شناسى انسان. 2

گانۀ  اعتراف به نبوت و اعتراف به سعادت و شقاوت اخروی دو اصـل ديگـر از اصـول سـه
  .رشد هستند كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد ابن

 سعادت. 1.2

معرفت به آن را از هر سه طريق معرفتـى رشد  سعادت، دومين اصل از اصولى است كه ابن
معرفت به سعادت و شقاوت انسانى را در گرو معرفت به نفس و جوهر  او. داند پذير مى امكان

%%�، 1שــ�  א
ــ'( دانــد آن مى)P :(�گرايى ايــن فيلســوف  توجــه بــه ســعادت انســان، از غايــت )&
جا كه انسـان موجـودی طبيعـى اسـت، و هـر موجـود  او معتقد است از آن. گيرد سرچشمه مى

، انسان كه اشرف مخلوقات است بايد برای غايتى است، در نتيجه طبيعى برای غايتى خلق شده
  : گويد در مقام مقايسۀ عالِم اجتماعى و عالِم طبيعى مىرشد  ابن )&3�: ?�א7( خلق شده باشد

عالم اجتماعى با عالم طبيعى در اين مورد با هم مشترك هستند كه هـردو از 
رو  كنند؛ چرا كه غايت، كمـال جسـم طبيعـى اسـت، از ايـن غايت بحث مى

نگرد و كمال موجود آن را با كماالت ديگر مقايسه  عالِم طبيعى در اشياء مى
عـالِم اجتمـاعى از ... كند تا شايد برای آن بيش از يك كمال واحد بيابد  مى

كماالت و غايات انسانى، از اين جهـت كـه وصـول بـه ايـن كمـاالت از راه 
از راه طبيعـى  كند؛ چرا كـه كمـاالت انسـانى شود بحث مى اراده حاصل مى

: ?�ـא7( تـوان رسـيد يابى نيستند، بلكه با اراده و مهارت به آنهـا مى قابل دست

�3:- �3�(.  
كه غايت در انسان را بيان كند، به بررسى برخى مباحث علوم طبيعـى  فيلسوف قرطبه برای اين

م جسـ. در اين مباحث آمده است كه انسان مركب از جسم و نفس اسـت. پردازد در فلسفه مى
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جا كه ماده بـرای صـورت  از آن. به منزله ماده و نفس به منزله صورت برای اين مركب هستند
است و صورت منشئيت اثر دارد، بنابراين ضرورتاً غايت در انسان، غـايتى اسـت كـه از افعـال 
صادر از نفس انسانى باشد؛ چرا كه انسـان در بعضـى از افعـال بـا ديگـر موجـودات مشـترك 

شود، اين درحالى است  ل مشترك ضرورتاً از صورت مشترك با آنها صادر مىاست، اين افعا
كه انسان افعال مخصوص به نوع خود دارد كـه ضـرورتاً از صـورت مخصـوص بـه ايـن نـوع 

  ).:3�: ?�א7(. شود صادر مى

وجـه . نبـات و حيـوان: اشياء مركبى كه انسان با آنها در فعل مشترك است، دو نوع هستند
ع آنها استمشترك انسان  اشتراك نبات بـا انسـان در . با اين اشياء مركب در داشتن نفس منو

آب، هـوا، (اين نفس كه به وسيله اجسام بسـيطه )?�א7( داشتن نفس غاذيه، ناميه و تناسليه است
اشـتراك . كند، افعال صادره از آن، افعال نفس انسانى نيسـت انسان را جمع مى) خاك، آتش

ه بر اين نفوس در نفس نزوعيه است، كه در اين نفس از جهتى اشتراك و حيوان با انسان عالو
اما آن نفسى كه انسان را از ديگر انـواع هـم جـنس خـود متمـايز . )?�א7( جهتى اختالف دارند

نفس عاقله صورت نوعيه انسان است و انسان به جهت اين صورت . است» نفس عاقله«كند  مى
رشـد  از سـوی ديگـر، ابـن. شود نسانى از اين قوه صادر مىافعال ا. نوعيه است كه انسان است

شود، يعنى حسـن  معتقد است كه حسن هر شىء و قبح آن در افعال مخصوص به آن يافت مى
شـود، بـا تأمـل در ايـن  و قبح در افعـال انسـان، ضـرورتاً در افعـال مخصـوص بـه او يافـت مى

شـود  سـعادت او زمـانى حاصـل مى به اين نتيجه مى رسد كه غايت انسان ورشد  مقدمات ابن
اين،  بنـابر. كه افعاِل خاِص انسانى صادر شـده از او، در بـاالترين درجـۀ خيـر و فضـيلت باشـد

�3�: ?�א7( كه نفس ناطقه عمل با فضيلت را انجام دهد سعادت يعنى اين(.  

  شريعت. 2.2

آن اسـت كـه  رساند كه سـعادت انسـان بـه اين مطلب را به اثبات مىرشد  پس از آنكه ابن
ای بـرای اثبـات  انسان عمِل قوه ناطقه خود را به باالترين درجه فضيلت برسـاند، آن را مقدمـه

  . دهد وجود شريعت قرار مى
  : دارد تصريح مىرشد  ابن

فيلسوفان معتقدند كه شريعت انسان را به سمت وجه انسـانى كـه رسـيدن بـه 
ل وجـود شـريعت به همين دلي. كند سعادت مخصوص به اوست، هدايت مى

 برای رسيدن به فضايل اخالقى، فضايل نظری و صنايع عملى ضروری اسـت

)'
  .)3&�: �%%�، 1ש�  א
رشد، معرفت نسبت به امور ارادی، همچون خيرات و حسنات كه انجام آنها مايۀ  به اعتقاد ابن
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د، انجامـ وصول سعادت و امور ارادی ديگر همچون شرور و سيئات كه بـه شـقاوت انسـان مى
%%�، 1שـ�  א
ـ'( تنها محدود بـه شـريعت اسـت)P :(�كـه وجـود فلسـفه  در نتيجـه گمـان اين )&

تنهايى برای رسيدن به سعادت كافى اسـت، صـحيح نيسـت؛ چـرا كـه فلسـفه تنهـا موجـب  به
شناسايى سعادت برای صنف خاّصى از مردم يعنـى آنهـا كـه تـوان يـادگيری علـوم عقلـى را 

: �%%�، 1שـ�  א
ـ'( دهـد كه شريعت راه سعادت را به عامه مردم نشان مى شود؛ در حالى دارند، مى

�&�(.  
خواهد بر مبادی شرعى و عقلى قـرار  ای كه مى نه تنها شريعت، برای جامعهرشد  از نظر ابن

ای بـرای جامعـه  ترين شريعت در هـر زمانـه بلكه واجب است با فضيلت. گيرد، ضروری است
تر، شـريعِت  ر شريعتى حق است، اما با آمدن شريعِت با فضيلتانتخاب شود؛ چرا كه اگرچه ه

  ).?�א7( شود قبلى نسخ مى

  نبوت. 3.2

برهان بر وجود خداوند و اثبات سعادت برای انسان و همچنين اقامه دليل بر وجود شريعت 
و عدم كفايت عقل برای ادراك سعادت، مقـدماتى هسـتند كـه از آنهـا ايـن نتيجـه بـه ظهـور 

رشد  ابن. خداوند برای نزول شريعت و ابالغ آن به انسانها شخصى را مبعوث كند رسد كه مى
. كنـد پيش از بيان نظر خود، ابتدا دليل متكلمين بر اثبـات نبـوت را نقـل مى ال,شـف در كتاب

  : دليل متكلمين بدين شرح است
و بـر خداونـد مـتكلم، مريـد و مالـك عبـاد اسـت : گويند متكلمين در مورد وجود انبيا مى

شاهد جايز است كه رسولى به سوی بندگان ] عالم[متكلم مريد كه مالك امور عباد است، در 
، 1שـ�  א
ـ'( غيب ممكن باشد] عالم[پس اين مسئله واجب است در مورد . مملوك خود بفرستد

�%%)P :(���-��3(.  
را كـه از گـذرد، ادلـه كسـانى  كه با سكوت از كنـار ادلـه متكلمـين مى بعد از اينرشد  ابن

او در . دانـد كننـد را باطـل مى بر رسالت، حكم بـه جـايز بـودن آن مى 1طريق اقامه دليل عقلى
��: ?�א7( »فإذا إِعتََرفنا«وإِن َسلمنا و يا «ادامه با تعابيری همچون �-���وجوب نبوت را مفروض ) 

ل مبتنى است دارد كه برهان وجوب بعث و ارسال رسل بر دو اص ح مىينهايت تصر گرفته، در
  : بر آن تنبيه شده است قرآن کریمكه در 

نامنـد وجـود آنهـا  كه آن صنفى كه مـردم آنهـا را نبـى و رسـول مى اول اين
                                                        

 گونه استدالل كند كه عقل دال بر رسالت است؛ زيرا از نظر عقل منعي براي رسالت وجـود نـدارد   تواند اين كسي نمي. 1
%%�א
' 1ש�، ()P :(���.( 
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نفسه معلوم است و اين صنف از مردم همان كسانى هستند كـه شـريعت را  به
. كنند، نـه بـه وسـيله تعلـيم انسـانى به وسيله وحى از طريق خداوند وضع مى

شود مگر كسانى كه وجود متـواترات  صنفى را كسى منكر نمى وجود چنين
اصل دوم، اين است كه هركسى كه از طرق وحى، كـه از . شوند را منكر مى

اين هم اصلى است كه . جانب خداوند است، شريعتى را وضع كند نبى است
طور كه فعـل  واضح است، همان. بر اساس فطرت انسانى شكى در آن نيست

يمـار اسـت و هركـه مباشـر عـالج بيمـار شـد طبيـب اسـت؛ طبيب، معالجه ب
همچنين فعل انبياء، وضع شرايع به وحى االهى است و هر كس كه اين فعـل 

. نزد او يافت شود نبّى است
��: ?�א7(%-��(.  

وجود رسالت و نزول وحى از طريق رسـول را امـری رشد  رساند، ابن سان كه عبارت مى همان
ا َأْوَحينا إِلَيـك كمـا َأْوَحينـا (: آورد را شاهد مى قرآن او اين آيه از. داند وجدانى و فطری مى إِن

إِبْراهيَم َو إِْسماعيَل َو إِْسـحاَق َو يْعقُـوَب َو اْألَْسـباِط َو   نُوحٍ َو النبِييَن مِْن بَعِْدِه َو َأْوَحينا إِلى  إِلى
ُ ُموسى...َ تَينا داُوَد َزبُور َو َأيوَب َو يونَُس َو هاُروَن َو ُسلَيماَن َو آ  عيسى : � אء( )تَكليماً   َو كلَم اّهللاٰ

��:-���.(
1  

  شناسى معرفت

 .توان در سه عنوان بيان نمود را مىرشد  شناختى ابن  های معرفت ديدگاه

 وحى. 1

پيش از اين بـه صـفات خداونـد اشـاره . وحى، تجلى يكى از صفات خداوند يعنى كالم است
از صفات خداوند كالم است كه اين صـفت از طريـق صـفت علـم بـه  شد و گذشت كه يكى

وحى به معنای وقوع معنا در نفس كسـى اسـت كـه خداونـد او را بـه رسـالت . رسد اثبات مى
در نفـس كسـى كـه او را بـه ) خداوند( بلكه متكلم ،مبعوث نموده، يعنى به واسطه لفظ نيست

شـود  بـرای مخاطـب معنـايى كشـف مى دهـد كـه از آن فعـل رسالت برگزيده فعلى انجام مى
)'
%%�، 1ש�  א)P :(���(. 

. شـود معتقد است كه تمام آنچه از شريعت انتظار داريم، از طريـق وحـى بيـان مىرشد  ابن
يابيم علـم  ترين شكل، ممكن مى وقتى ما همه اين موارد را در كتاب عزيز يعنى قرآن به كامل

                                                        
را نيـز  [ نىآنـان را پـيش از ايـن بـر تـو حكايـت نمـوديم؛ و پيـامبرا        ]  ماجراى[ كه درحقيقت]  را فرستاديم[ و پيامبرانى«. 1

  .»و خدا با موسى آشكارا سخن گفت. ايم ايشان را بر تو بازگو نكرده]  سرگذشت[ كه]  ايم برانگيخته
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اسـت كـه خداونـد از زبـان پيـامبر القـا نمـوده  شود كه قرآن وحى االهى و كالمى حاصل مى
داند كه قديم است و بر اين باور اسـت  قرآن را كالم خداوند مىرشد  ابن. )&�?�אS ،7( است

كه الفاظ قرآن مخلوق خداوند است نه بشر، اما اين الفاظ همان الفاظى اسـت كـه بشـر بـا آن 
نقـش بسـته، سـاختۀ مـا بـه اذن  نقل، مجموع حروفى است كه در صفحۀ قـرآن. كند تكلم مى

تعظيم به اين حروف واجب است چـرا كـه داللـت بـر لفظـى دارد كـه مخلـوق . خداوندست
 .)&��: ?�א7( اوست و معنايى كه قديم است

 عقل فعال و عقل هيوالنى. 2

ای اسـت كـه در سراسـر فلسـفۀ  عقل به عنوانى يكى از منابع كسـب معرفـت از مسـائل عمـده
اين مسئله در فلسفۀ اسـالمى بـا موجـودات عـالى چـون . قرار گرفته استاسالمى مورد بحث 

دربـاره رشـد  سـخنان ابـن. شـود، ارتبـاط دارد كه انسان با آن متصـل و متحـد مى» عقل فعال«
  .های ارسطو است ماهيت عقل فعال و ارتباط آن با عقل هيوالنى، به پيروی از انديشه

ان از جسم و نفس تشكيل شده است و نفس انسـان انسرشد،  پيشتر اشاره شد كه از نظر ابن
در بعض افعال با نباتات و حيوانات اشتراك دارد و اين قوه عاقله است كه افعال نفـس انسـان 

%%�1ש�،  א
'( سازد را از ديگر نفوس متمايز مى)MـH): א�3�بـه پيـروی از  -رشـد  بنـابراين، ابـن .)
او در اين باب به مسئلۀ عمده و . داند س مىنفس را صورت بدن و عقل را صورت نف -ارسطو 

بايد توجه داشت كه مسئله قوه و فعل يا مـاده و صـورت از جملـه . بنيادی قوه و فعل نظر دارد
. ای دارد و قابـل مالحظـه  مسايلى اسـت كـه در توجيـه نظـام معقـول ايـن جهـان نقـش عمـده
مراتـب وجـود، و سـطوح  فيلسوف قرطبه بر اساس همين مسـئله توانسـته اسـت در ميـان همـه

او بـه همـان . آهنگـى سـخن بگويـد مختلف هستى ارتباط برقرار كند و از نوعى وحدت و هم
گويد به قـوه عقلـى يـا عقـل هيـوالنى نيـز  اندازه كه از قوه مادی يا هيوالی نخستين سخن مى

ويـد، گ توان گفت او تنها از مادo نخستين حّسى سـخن نمى به عبارت ديگر، مى. كند توجه مى
كسى كه از عقل هيوالنى و قـوه قبـول و . پردازد بلكه درباره ماده اولى عقلى نيز به بررسى مى

نيـز نظـر داشـته باشـد و كسـى كـه بـه » عقل فعال«گويد ناچار بايد به  پذيرش عقلى سخن مى
تواند بـه ارتبـاط تنگاتنـگ و محكـم جهـان طبيعـت و آنچـه  باور دارد مى» عقل فعال«وجود 

3��א
�א?��� /�#א��، ( شود، دست يابد بيعت خوانده مىماواری ط : �%:(.  
اين عقل پيوسته موجود اسـت و . استرشد  اصطالح ديگر عقل در انديشه ابن» عقل فعال«

اين عقل فعال از همه جهـات بـا . وجود بالفعل دارد، چه مورد ادراك ما واقع شود و چه نشود
� : ?�א7(معقوالت، وحدت و عينيت دارد (.  



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             68

 

ای سـخن  گونـه بهارسطو، درباره ماهيت عقل فعال و چگونگى ارتباط آن با عقل هيـوالنى 
. ديگر قرار داده اسـت گفته كه فهم آن ساده و آسان نبوده و شارحان خود را نيز در برابر يك

» عقـل فعـال«های اين فيلسوف تحقق پذيرفتـه  براساس برخى از تفسيرهايى كه در مورد سخن
اگـر . يابـد تفكر است و بـدون فعاليـت ايـن عقـل، انديشـه صـورت وقـوع نمى شرط ضروری

شود ناچار بايد بپذيريم كه ايـن مبـدأ  بپذيريم كه عقل، مبدأ صوری و فاعلى تفكر شناخته مى
تـأثير . گـذارد گيرد، اثر مى پذير آن قرار مى در عقل منفعل كه به منزله ماده و هيوالی انعطاف

ل به اين معناست كه صورت اشياء قابل شناخت و انديشيدنى را در آن عقل فعال در عقل منفع
را در انديشـيدن انسـان نشـان » عقل فعال«كه چگونگى تأثير  ارسطو برای اين. سازد منتقش مى

» نـور«بـرای اهـل بصـيرت پوشـيده نيسـت كـه . تشـبيه كـرده اسـت» نـور«دهد آن را به تـأثير 
نيـز معقـوالت » عقل فعـال«. نمايد آنها را قابل مشاهده مىكند و  های بالقوه را بالفعل مى رنگ

عقل «جاست كه  در اين). ��� : ?�א7( رساند بخشد و به منصه بروز و ظهور مى بالقوه را فعليت مى
يك فعليت كه با امور معقول اتحـاد و يگـانگى دارد، اهميـت عمـده و بنيـادی عنوان  به» فعال

آخـرين . شـود رساندن امـور بـالقوه روشـن و آشـكار مى كند و نقش آن در به فعليت پيدا مى
ای است كه بر اهميت بنيادی عقل فعال بـيش از  گونه جمله فصل پنجم از كتاب سوم نفس، به

هر سخن ديگـری كـه از ارسـطو بـه جـا مانـده داللـت دارد، در تفسـير همـين جملـه ممتـاز و 
� : ?�א7( »انديشد ز نمىبدون عقل فعال هيچ چي«: اند برخى از شارحان گفته، مشخص�(.  

  تعقّل. 3

پـذيرد و در  رشد، هرگونه شناخت و معرفت معقول بالفعل را در بيرون از حوزه نفـس نمى ابن
تنها با نظريۀ مثـل  او نه. شود نتيجه از پذيرفتن قول به انواع يا عقول عرضيه افالطون نيز دور مى

عقـل «معـارف از سـوی » افاضـه«ى كه بـه افالطونى سر سازگاری ندارد، بلكه در مقابل كسان
انديشـد كـه كـار تعقـل و از  به سخن ديگـر او چنـين مى. گيرد باور دارند نيز موضع مى» فعال

مرحله قوه به مقام فعليت رسيدن يك امرمعقول، پيوسته در درون نفس ناطقه و حـوزه هسـتى 
ن بـه عقـل فعـال فقـط در توان دريافت كه اتصال انسـا جا مى پذيرد و از اين انسان صورت مى

كند و امـر معقـول نيـز در درون نفـس بـه مرحلـه ظهـور و حضـور  هنگام تعقل تحقق پيدا مى
  .)&�3 : ?�א7(رسد  مى

داند، در نظر اين فيلسـوف بعـد  به تبع ارسطو ادراك حسى را سر آغاز معرفت مىرشد  ابن
كـه در آنهـا هنـوز  رسـيم از احساس و حس مشترك به مرحله تخيل و تصويرهای خيـالى مى

وجــود دارد و پــس از تخيــل نوبــت بــه مراحلــى از معرفــت » فرديــت«و » تشــخّص«آثــاری از 
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رسد كه فاصله و واسطه تخيل و تفكر است و در هر كدام از آنها معرفت انسان انـدكى بـه  مى
  .)�%� : ?�א7( رسد كه سر انجام به عمل تعقل مى شود تا اين تر مى معرفت كليات نزديك

وقتـى . عقل سه عمل اساسى تجريد، تركيـب و تصـديق را بـر عهـده داردرشد،  نظر ابناز 
تنها تصورات بسيط را از  عقل نه. كنيم كنيم آن را از ماده تجريد مى مفهوم كلى را ادراك مى

كه حمل برخى بر  كند به اين ديگر تركيب و حكم مى كند، بلكه آنها را با يك ماده تجريد مى
نـام » تصديق«نام دارد و دومين آنها » تصور«نخستين عمل، . ق يا كاذب استبرخى ديگر صاد

نخســت آنكــه در عقــل مفــاهيم : گيــرد پــس در ادراك ســه عمــل متعاقــب صــورت مى. دارد
دوم . نام دارد» تجريد«شود و اين عمل  است حاصل مى  مشخصى كه كامًال از ماده انتزاع شده

شود كـه مركـب از دو  ری مثل تصور انسان حاصل مىآنكه با تركيب دو يا چند مفهوم، تصو
جزء عقلى حيوانيت و ناطقيت يا جنس و فصـل اسـت و ايـن همـان ماهيـت شـىء را تشـكيل 

اند نه كاذب، وقتى در قضيه منطقى مورد  سوم آنكه چون تصورات فى نفسه نه صادق. دهد مى
�: &:��، �אO?	א� @Nא/( شود شوند، تصديق يا حكم حاصل مى ايجاب واقع مى�Dא TـU� +
א
ـ' 1שـ�، : ، 

�:، كتاب النفس(.  
بنابراين نيل به معرفت، يا از طريق حواس اسـت يـا بـه واسـطۀ عقـل، كـه ايـن خـود يـا بـه 

معرفت حقيقى را همان معرفت بـه رشد،  ابن. انجامد يا به شناخت كليات شناخت جزئيات مى
  . ای دارند ناخت بهرهتوان گفت حيوانات هم از ش داند، وگرنه مى كليات مى

  عقل عملى و عقل نظری. 4

عقـل . شـود رشد، عقل به لحاظ مدركاتش به عقل عملى و عقل نظری تقسيم مى بنابر نظر ابن
های بشـری  ايـن قـوه سرچشـمه و خاسـتگاه صـنعت. عملى در همه افراد انسانى مشترك است

از طريـق تجربـه، كـه معقـوالت عملـى . است كه برای حفظ و بقای او ضروری و مفيد اسـت
در نتيجه عقـل عملـى فسـادپذير اسـت؛ . شود خود بر احساس و تخيل مبتنى است، حاصل مى

بـه همـين جهـت، معقـوالت عملـى بـه . چراكه اعتماد معقوالت آن بر احساس و تخيل اسـت
  .شود هنگام تكون تصورات و مدركات، كائن و به هنگام فساد آنها، فاسد و زايل مى

كنـد و دوسـت  ورزد، در اجتمـاع زنـدگى مى ست كه انسان مهر وكـين مـىبا عقل عملى ا
چيزی جز صور مرتسـمه در اند و فضايل و ملكات اخالقى حاصل عقل عملى . كند اختيار مى

كنيم؛  ترين شيوه ممكـن حركـت مـى نفس نيست كه از آن به سوی اعمال مطلوب، به درست
�: ?�א7( و در حد اعتدال برای مثال، اظهار شجاعت در زمان و مكان مناسب(.  

برداشتن هرگونه فاصله و دوگانگى رشد  های مهم طرز تفكر و سبك انديشه ابن از ويژگى
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  . ميان عقل نظری و عملى و برقراری اتصال ميان آنهاست كه در ادامه توضيح آن خواهد آمد

 تعامل عقل و وحى. 5

عنـوان  عقل و وحـى بـهرشد،  سى ابنشنا شود كه در روش از آنچه تاكنون بيان شد روشن مى
تعامل اين دو منبـع رشد  پرسش مهم آن است كه از نظر ابن. شوند دو منبع معرفتى شناخته مى
 :كند در اين مورد به دو نكته مهم اشاره مىرشد  ابن. شناختى به چه شكلى است

ز ادراك كه به اعتقاد او، وحى، متمم و مكمل عقل است؛ چرا كه آنچه عقل ا نخست، اين
در هرچه كه عقـل آدمـى از دريافـت : اما گفته او كه. شود آن عاجز است با وحى شناخته مى

از آن رو . آن كوتاه آيد، الزم است كه در آن به سوی شرع بـازگرديم، سـخن درسـتى اسـت
های عقل آمده است، يعنى آنچـه  كه شناخت يافته شده به وسيلۀ وحى، همچون متمم شناخت

اك آن ناتوان است خداونـد متعـال آن را بـه وسـيله وحـى بـه انسـان بخشـيده كه عقل از ادر
��: �%%�، 1ש�  א
'( است�(.  

رساند كه عقل از معرفت نسبت به بعض امور عاجز است، امـا  سان كه اين عبارت مى همان
اين شبهه پيش آيد كـه مـراد او از عقـل در ايـن رشد  ممكن است به لحاظ ادبيات مباحث ابن

و «: سـازد عقل عامه مردم است نه فيلسوفان، اما عبارت بعدی او اين شـبه را مرتفـع مىعبارت 
عجز عقل از ادراك آنچه كه معرفت به آن در زندگى و هستى انسان ضروری است يـا عجـز 
به اطالق است، يعنى در طبيعت عقل نيست از آن حيث كه عقل است آن را ادراك كنـد، يـا 

مردم است و ايـن نـوع عجـز، يـا در اصـل فطـرت اسـت و يـا  عجز به حسب طبيعت صنفى از
دانش وحى ] به هر حال. [ كه به لحاظ امری عارض شده از خارج، از قبيل عدم تعلّم است اين

��: ?�א7( »برای همۀ اين اصناف، رحمت است�(.  
شمول عجز عقل به سه مورد فوق جايى برای شبهه در مكمل بودن وحى نسبت به عقل در 

  .گذارد او باقى نمى انديشه
معتقد به اختالط عقل با وحى يا به عبـارت ديگـر عقالنـى بـودن رشد  كه ابن نكته دوم اين

  : شريعت است
طور كه مبادی صنايع برهانى از اصول موضوعيه تشكيل شده، به طريق  همان

اولى بايد مبادی شريعت وحيانى دارای اصول موضوعه باشـد؛ چـرا كـه هـر 
اگـر بپـذيريم شـريعت و قـانونى هـم . عقل مخلوط اسـت شريعت وحيانى با

ممكن است وجود داشته باشد كه صرفاً مبتنى بر عقل تنهـا باشـد، ضـرورتاً، 
تر از شـرايعى اسـت كـه بـا عقـل و وحـى  چنين شريعت عقالنى تنها، ناقص

  ).:&�: �%%�، 1ש�  א
'( شوند استنباط مى
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در رابطه با مسئله تعامـل رشد  ر در ديدگاه ابناين عبارت به روشنى بيان كننده دو نكته مذكو
گيـرد كـه بـه او  ای قـرار مـى در موقعيت معرفتـى ويـژهرشد  سان ابن بدين. عقل و وحى است

ای از فلسفه يونان و وضعيّت زندگى شرعى مسـلمانان در زمانـه  دهد نقّادی دو سويه امكان مى
مبتنِى بر عقِل تنها ناقص اسـت، شـريعت به نظر او، به همان سان كه زندگِى . خود داشته باشد

@���ـ�، ( است، نارساسـت رو  به تخليه شده از تأويالت عقلى نيز كه وی در زمانه خود با آن رو

��� :�&.(  

 بندی علوم تقسيم. 6

نفس ناطقه به دو . كند نفس ناطقه و كماالت آن، تقسيم مى 1علوم را بر اساس اجزایرشد  ابن
بندی علـوم عملـى و نظـری را بـه  ايـن تقسـيم. طقه نظری و ناطقه عملىشود، نا جزء تقسيم مى

تفاوت علوم نظری و عملى را در سه امر يعنى موضوع، مبدأ و غايت رشد  ابن. آورد وجود مى
موضوع در علوم نظری مثل علم طبيعت، طبيعت اشياء و مبدأ آن طبع اسـت و غايـِت . داند مى

اسـت كـه از   ه موضـوع در علـوم عملـى، افعـال ارادیك در حالى. علوم نظری ذات علم است
%%�، 1שـ�  א
'( شود و مبدأ آن اراده و اختيار و غايت آن صرفاَ عمل است انسان صادر مى)MـHא :(

�3�.( 

فضايل نظـری، فضـايل اخالقـى و صـنايع : شوند كماالت نفس ناطقه به سه قسم تقسيم مى
ناطقه است و فضايل اخالقى و صنايع عملى فضايل نظری كمال جزء نظری نفس  ).?�א7(عملى

فضايل نظری، از جمله علوم طبيعـى و متافيزيـك امـر . كماالت جزء عملى نفس ناطقه هستند
همچنين موضوعات اين علوم موضوعاتى . عملى نبوده و يعنى اراده در وجود آنها اثری ندارد

اً و بـه جهـت انجـام عمـل بـه آنهـا رو، ابتدائ از همين. هستند كه ما قدرت ايجاد آنها را نداريم
مراد از فضايل اخالقى اين است كه نفس تشويق شود به آنچـه كـه  ).���: ?�א7( شود توجه نمى

صـنايع عملـى  ).3��: ?�ـא7( دهد كند، به مقدار و زمانى كه به آن فرمان مى فكر به آن حكم مى
ليـت رسـيدن آن صـرف نوع اول نوعى است كه برای بـه فع: شود خود به دو بخش تقسيم مى

نوع دوم آن است كه برای به اجـرا در آمـدن بـه دقـت . معرفت به كليات آن علم كافى است
نظر و انديشه در كليات نيازمند است؛ يعنى بايد در مورد رابطۀ سببى جزئيات با كليات بحـث 

طـات اين رابطه جزئيات با كليات به حسب هر مورد از اين صـاحبان علـوم و ارتبا. علمى شود
%%�، 1ש�  א
'( زمانى و مكانى و غيره مختلف است)MH): א�3�.(  

                                                        
ولما كان أجزاء «. براي نفس تعبير مناسبي نيست، اما از باب امانت در نقل از اين تعبير استفاده شد» اجزاء«اگر چه  تعبير . 1

%%�1ש�،  א
'(» متعددة النفس الناطقه كما تبين هناك، اجزاء)MH): א�3�(.  
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دهد و آن تقسيم اين قسم به لحـاظ قـرب  تقرير بهتری نيز از اين دو قسم ارائه مىرشد،  ابن
  : و بُعد به عمل است

جا كه غايت در علوم عملى، عمل است، هرچه از امور عامه اسـتنباطى در ايـن علـم،  از آن
شـوند و آنهـايى كـه از  فاصله بيشتری با عمل داشته باشـد بـه قسـم اول ملحـق مىكلى بوده و 

�: ?�א7( شوند ترند به قسم دوم ملحق مى كليت كمتری برخوردار بوده و به عمل نزديك�.(  
فضـايل نظـری، : شـوند با تقسيم اخير، كماالت و به تبع آن علوم به چهـار قسـم تقسـيم مى

3�: ?�א7( يل اخالقىصنايع عملى، فضايل علمى، فضا.(  

  ابتناء علوم. 7

پس از بيان كماالت انسانى و فضايل نفسانى بايد توجه داشت كه بعض از اين كماالت بـرای 
رسـيم كـه همـه  كند تا به فضـيلتى مى رسيدن به كمال ديگری هستند و اين ابتناء ادامه پيدا مى

به فضيلت ديگری نـدارد، يعنـى  فضايل به خاطر آن فضيلت وجود دارند و اين فضيلت اعتماد
 اين كمال،شوند،  خود مطلوبيت ذاتى داشته و ديگر فضايل به واسطه رسيدن به او مطلوب مى

%%�، 1ש�  א
'( آدم است شود و سعادت نهايى بنى كمال اسمى ناميده مى)MH): א�3%.(  
تـری و دانـد، او وجـوه متعـددی بـرای بر كمال اسمى را در جزء نظـری نفـس مىرشد  ابن

ای از آنهـا اشـاره  جا بـه گوشـه كند كه در اين سيادت جزء نظری نفس بر جزء عملى ذكر مى
  .شود مى

  : گويد رشد دربارo شرافت و تقدم فضايل نظری بر فضايل اخالقى مى ابن
نوعى كه از خيال : نددر علم طبيعى بيان شد كه شهوت و شوق دو نوع هست 

آن شـوقى . شـود نديشه و تفكـر صـادر مىو نوعى كه از ِقبل ا شود صادر مى
كه از خيال صادر شود حيوانى و صدور شوق كه با تـدبر و انديشـه باشـد از 

فضايل اخالقى چيزی غير از اين نيست كه نفس تشويق . خواص انسان است
كند، به مقدار و زمانى كه به آن فرمـان  شود به آنچه كه فكر به آن حكم مى

ء كه تفكر و تدبر و حكم از روی انديشه را بر دهد و روشن است اين جز مى
در نتيجه جزء عملى، فضـيلت را از جـزء . جزء نظری نفس است ،عهده دارد

، 1שـ�  א
ـ'( تر اسـت تر و بـا فضـيلت رو، شـريف از ايـن. كنـد عقلى كسـب مى

�%%)MHא :(��3.(  
بت بـه كمـال شود كـه منزلـت كمـال اخالقـى نسـ اين نكته را متذكرمىرشد  با اين وجود ابن

رو،  از ايـن. پـذير نيسـت ای است كه رسيدن بـه غايـت بـدون آن امكان نظری، به منزله مقدمه
تر بـه خـاطر نزديكـى او بـه  گمان شده كه كمال اخالقى غايت بعيدی است كه غايات قريـب
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%%�، 1ש�  א
'( كنند كمال اسمى آن را خدمت مى)MHא :(���.(  
نايع عملى معتقد است، صنايع عملى، به سبب نقصى كه او در باب برتری علوم نظری بر ص

امـا علـوم نظـری وجـودش . عارض وجود انسان شده است، برای حيات او ضرورت پيدا كرد
آنچـه كـه . برای زندگى طبيعى انسان ضرورت نداشته، بلكـه بـه جهـت فضـيلت انسـان اسـت
. رت اسـتوجودش از جهت فضيلت است، افضل است از آنچه كه وجودش به جهـت ضـرو

 عملى وجـودش بـر جـزء نظـری مبتنـى اسـت  گيرد كه جزء با اين مقدمات نتيجه مىرشد  ابن

)'
%%�، 1ש�  א)MH): א�3%.(  

شود كه همۀ كماالت انسانى و به تبـع آن علـوم، بايـد در  براساس وجوه مذكور روشن مى
ايع عملى است كه فضيلت اخالقى در خدمت صن اما اين. دشخدمت و مبتنى بر كمال نظری با

كه بعـض صـنايع عملـى در خـدمت  كه صنايع عملى در خدمت فضايل اخالقى و يا اين يا اين
. فضايل اخالقى و بعض فضايل اخالقى در خدمت صنايع عملى هستند، جای بحث دقيق دارد

الجمله رياست فضايل ديگر را داراسـت،  با اين وجود، روشن است كه فضيلت اخالقى كه فى
ضرورتاً خود را مطابق و موافق فضيلت نظری نمايد و همچنـين فضـايل اخالقـى  شايسته است

در صنايع عملى كسب شوند، در اين صورت است كه عمل صنايع به شـكل اكملـش خواهـد 
��، 1ש�  א
'( بود كه موجب حمد و ستايش است� :�%%.(  

 شناسى بخش سوم؛ روش

. به انديشه او معرفى نمود نسبت سه روش را توان بيان شد، مىرشد  براساس آنچه از مبانى ابن
 ،رشـد ابـن  اند از روش برهانى، انتقادی و تأويلى، اما پيش از بيـان روش اين سه روش عبارت

گروهـى كـه . های موجود در آن زمان شـود های او نسبت به روش مناسب است نگاهى به نقد
در توضيح روش اين گـروه در رشد  ناب. اند نامد، پيرو روش نقلى مى» حشويه«آنها را رشد  ابن

 : گويد مورد راه شناخت خداوند، مى

طور كه احوال معاد و ديگر مواردی كـه عقـل تـوان معرفـت بـه آن را  همان
كنند، برای معرفـت  ندارد، مردم از طريق قرآن و سنت به آن معرفت پيدا مى

�، 1שـ  
ـ'א( پيدا نمودن بـه خداونـد نيـز بايـد از راه قـرآن و سـنت اقـدام شـود

�%%)P :(���.(  
كند، به عبارت ديگر پاسخى جدلى  رشد برای رد اين گروه از روش خود آنها استفاده مى ابن

  : دهد به آنها مى
آشكار است كه آياتى از كتاب خداوند، مردم را دعوت بـه تصـديق وجـود 

كند كه به آن تصريح نموده است، ماننـد قـول  ای مى حق به وسيله ادله عقليه
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َها الناُس اْعبُُدواْ َربكُم الِذى َخلَقَكْم َوالِذيَن ِمـن (اوند تبارك و تعالى خد يَأي
قُونَ  َماَء بِنَاًء َوَأنَزَل مَِن (؛ )قَبْلِكْم لََعلكْم تَت ِذى َجَعَل لَكُم اْألَْرَض فَِراًشا َوالسال

َماِء َماًء فَـَأْخَرَج بِـِه ِمـَن الثَمـَراِت رِ  َأنـَداًدا َوَأنـتُْم الس ِ ْزًقـا لكـْم فَـَال تَجَعلُـواْ ِهللاّٰ

�X "�UאW ( )تَعْلَُمونَ &&-&�.(

ِ َشـك (و مثل قول خداوند  1 قالَْت ُرُسلُُهْم َأ ِفـى اّهللاٰ
ماوات واالرض א?�>( )فاطِِر الس�
).��: א

و آيات ديگری كه دال بر همين معنـا  2
%%�، 1ש�  א
'( است)P :(��&.(  

در رشـد  ابـن. خواند، پيرو روش شـهودی هسـتند آنها را صوفيه مىرشد  ديگری كه ابن گروه
  : گويد نقد روش صوفيه مى

دهند طريق نظری به معنای تركيب از مقـدمات  طريقى را كه صوفيه ارائه مى
كننـد كـه معرفـت بـه خداونـد و  بلكه آنها گمـان مى. و قياسى بودن، نيست

بعد از پاك نمودن نفس از شـهوات، ايـن ديگر موجودات طريقى است كه 
آنهـا بـرای نظـر خـود از آيـات قـرآن شـاهد . شـود معارف به نفس القـا مى

ُ (: آورند مى َ َويَعلُمكُم اّهللاٰ 
�U"( )اتقُوا اّهللاٰ :&&(
َوالذيَن (: و مانند قول خداوند 3

َ لََمـَع  4.)%:: .#כ2ـ	W( )الُْمْحِسـنينجاَهُدوا فينا لَنَْهِدينُهْم ُسـبُلَنا َوإِن اّهللاٰ
، 1שـ�  א
ـ'(

�%%)P :(���.(  
  : رشد به اعتقاد ابن

دانيم، چه  اگر هم چنين روشى را بپذيريم آن را مناسب برای عامه مردم نمى
كه اگر بپذيريم مقصود شارع از معرفت بـه خداونـد همـين روش اسـت،  اين

نيم و ايـن در حـالى بايد طريق نظر را باطل و وجود آن را در مردم عبث بـدا
%%�، 1ש�  א
'( كند است كه قرآن به راه نظر و اعتبار دعوت مى)P :(���.(  

توانـد مطلـِق  نمى -بـه لحـاظ مبـانى خـود -رشـد  دهند، ابن همانسان كه اين نقدها شهادت مى
روش نقلى و شهودی را انكار كند، لذا او به روش نقلـى در كنـار روش عقلـى معتقـد اسـت؛ 

رسـند و از سـوی ديگـر مبـادی  ماتى هستند كه صرفاً از طريق نقـل بـه شـناخت مىيعنى معلو
وجود دارد كه الزم است تنها از طريق ادله عقلى به اثبات برسند و در مورد روش شهودی نيز 

  .او ناقد روش شهودی اهل تصوف است، نه مطلق شهود
                                                        

قرارداد؛ و از آسمان آبى فرود آورد؛ ]  افراشته[ ، و آسمان را بنايى] گسترده[ كه زمين را براى شما فرشى]  خدايى[ همان«. 1
  .»دانيد ها رزقى براى شما بيرون آورد؛ پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد، در حالى كه خود مى و بدان از ميوه

  ترديدى هست؟ -پديدآورندة آسمانها و زمين - مگردرباره خدا«: گفتند. 2
  .»دهد، و خدا به هر چيزى داناست به شما آموزش مى]  گونه بدين[ و از خدا پروا كنيد، و خدا«. 3
  .»وكاران استنماييم و در حقيقت، خدا با نيك هاى خود را بر آنان مى اند، به يقين راه و كسانى كه در راه ما كوشيده«. 4
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 برهانى. 1

عـال و همچنـين از لـزوم اتصـال ايـن شناسى از انواع عقل هيـوالنى و عقـل ف در بخش معرفت
: فيلسوفان اسالمى به دو طريق به اتّصال به معرفت يا عقل فّعال نظـر دارنـد. عقول صحبت شد

ايـن دو طريـق از دو مكتـب افالطـونى و ارسـطويى . برهانى يا صعودی و اشـراقى يـا هبـوطى
قلى به لحـاظ وجـودی در مكتب افالطونى و قائلين به نظريه فيض، عالَِم ع. گيرد سرچشمه مى

در اين نظر معارف نظری ازلى هستند؛ زيرا به عالم عقلى اختصاص . مقدم بر عالم حسى است
اين مطلب مطابق با عقيده مشهور افالطون مبنى بر اين است كه علم يـادآوری و جهـل . دارند

علم يادآوری حقايقى است كـه نفـس قبـل از حلـول در بـدن آموخـت و جهـل . نسيان است
ول شدن نفس به عالم حسى و در نتيجـه، فراموشـى آنچـه از قبـل از تعلـِق نفـس بـه بـدن مشغ

سينا بر اين باورند كه علم از عقل فعـال بـه  قائلين نظريه فيض مانند فارابى و ابن. آموخته است
. ، عالَم عقلى و علم به حقـايْق ازلـى نيسـتندرشد  اما در مذهب ارسطو و ابن. شود انسان القا مى

اين، از نظر او كسب معرفت طريق صعودی دارد، به اين ترتيـب كـه از محسوسـات آغـاز  بربنا
هنگامى كه اين معقوالت در . رسد گاه به صور معقوله مى شود و سپس به صور خياليه و آن مى

ای كـه فعـل محـض  عقل آدمى آيد، اتصال حاصل شده است و عقل هيوالنى با صور معقولـه
��، 1שـ�  א
ـ'( دانـد اين طريق را برای هر انسـانى ميّسـر مىرشد  ناب. اند است، متصل شده� :�%% 

)�Y1�؛ @����، )$א��� :�&(.  
اعتقـاد بـه صـعودی بـودن  همچنـين،يك منبع معرفتى و عنوان  پذيرش عقل به با بنابراين، 

تنها روش عقلى برای كسب معرفت تصـديقى دانسـته عنوان  آيد كه برهان به معرفت، الزم مى
برهان قياسى است يقينى كه علم به شىء بر اساس «: نويسد در تعريف برهان مىرشد  ابن. ودش

�א
' 1ש�، ( »آنچه در وجود است، به علتى كه با آن علت موجود شده را افاده دهد :�%&.(  
�א
ـ' 1שـ�، (رسـاند  بر اساس اين تعريف، برهان قياسى است كه ما را بـه علـم حقيقـى مى :

�%دانـد؛ چـرا كـه مـا بـه  به پيروی از ارسطو علم حقيقى را علم به علت اشياء مىرشد  ، ابن)&
���: ��א
ـ' 1שـ�، (كه علّت آنها را بشناسـيم  بريم، مگر اين حقيقت شىء پى نمى�و ايـن مهـم،  )

  .منحصر در بكارگيری روش برهانى است

 انتقادی. 2

رفتى خود، به دو قسم نظری و در بخش مبانى معرفتى گذشت كه عقل به تناسب مدركات مع
ها  هايى اسـت كـه بـا آگـاهى و اراده انسـان موضوع عقل عملى، هسـتى. شود عملى تقسيم مى

كه انسان به سعادت برسد الزم است كه عقـل عملـى  همچنين بيان شد برای اين. آيند پديد مى
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اسـى شن ايـن مبـانى سرچشـمۀ اخـذ رويكـرد انتقـادی در روش. به خدمت عقل نظری درآيـد
با اين بيان كه عقل عملى با حفظ هويت معرفتى خود به تناسب اهدافى كـه بـا . استرشد  ابن

كند، مفاهيم و معانى انسـانى را نيـز ابـداع  كمك عقل نظری بر صحت و سقم آنها داوری مى
ايـن . كنـد اين بخش از ابداعات الگوی صحيح رفتار و زيسـت انسـانى را ترسـيم مى. كند مى

حضـور . آورد های اجتماعى فراهم مـى اساسى را برای رويكرد انتقادی به واقعيت مدل، مبنا و
هـای موجـود و  شود كه دانشمند علـوم اجتمـاعى در ظـرف واقعيت عقل عملى مانع از اين مى

3��: �%��$א41א��א، ( شود، محصور بماند آنچه كه فهم عرفى ناميده مى(. 

افالطـون دارد بـا مبـانى  السیاسةه بر كتاب در تلخيصى كرشد  بر همين اساس است كه ابن
  . پردازد از اين مدل آرمانى مىخود گردانى يخود مدينه فاضله را ترسيم كرده و به داليل رو

 تأويلى. 3

منبـع عنـوان  يك منبـع معرفتـى در كنـار عقـل بـهعنوان  روش تأويل در سايه پذيرش وحى به
تنها با روش تأويل تعارض عقـل و وحـى  نهشد ر ابن. كند معرفتى ديگر، ظهور و بروز پيدا مى

 .كند وفاق ايجاد مىنيز كند، بلكه ميان فلسفه و دين  را برطرف مى

همچنين روش تأويل بر پذيرش اين امر مبتنى است كه برخى منقوالت شرع دارای معنـای 
ين حتى علمای مسلمانى كه ا. اين مطلب بر خالف عقيده اهل ظاهر است. ظاهر و باطن هستند

بـرای . بودند، بين آنان در رابطه با آيات مورد تأويل، اختالف وجود داشـت  مطلب را پذيرفته
كننـد در حـالى كـه  مثال، اشاعره برخى از متشابهات ماننـد اسـتواء علـى العـرش را تأويـل مى

:%�א
' 1ש�، ( كنند حنابله آن را بر ظاهر حمل مى :�:(.  
باطن آمده را اختالف فطرت مـردم، و تبـاين قرائـت  كه در شرع ظاهر و دليل اينرشد  ابن

داند و دليل تعارض بعضى از ظواهر با هم را تنبه و توجـه راسـخون در علـم، بـه يـك  آنها مى
ُهَو الذی َأنَْزَل َعلَيـك (: آورد تأويل جامع دانسته است، او اين آيه را شاهد بر مدعای خود مى

 ذيَن فى الْكتاَب ِمنُْه آياٌت ُمْحكماٌت ُهنا ال الْكتاِب َوأَُخُر ُمتَشابِهاٌت فََأم بُِعـوَن   أُمقُلُوبِِهْم َزيٌغ فَيت
 ْ اِسخُوَن ِفى ال َوالر ُ ا ما تَشابََه ِمنُْه ابْتِغاَء الِْفتْنَة َوابْتِغاَء تَأْويلِِه َوما يعْلَُم تَأْويلَُه إِال اّهللاٰ عِلِْم يقُولُـوَن آَمنـ

كُر إِال أُولُوا اْألَلْباببِِه كل ِم  نا َو ما يذْن ِعنِْد َرب( )FX 7א��. :�(
1

:%�א
' 1ש�، ( :�:(.  
                                                        

آنهـا  . اسـت ]  صـريح و روشـن   [= اى از آن، آيات محكم پاره. فرستاد رابر تو فرو]  قرآن[= اوست كسى كه اين كتاب«. 1
جويى و  اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه]. پذيرند كه تأويل[ ديگر متشابهاتند]  اى پاره[ كتابند؛ و اساس

داران در دانش كسى  كه تأويلش را جز خدا و ريشه كنند، با آن از متشابه آن پيروى مى] خود به دلخواه[ طلب تأويل آن
، و جز »از جانب پروردگار ماست]  چه محكم و چه متشابه[ ما بدان ايمان آورديم، همه«: گويند مى]  كه آنان. [داند نمى

← 
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تأويل خارج نمودن لفـظ از داللـت حقيقـى آن بـه داللـت «: گويد در تعريف تأويل مى او
كه در اخذ مجاز اخاللى در قواعد مجازگيری در زبان عرب، بـه  البته بدون اين. مجازی است

��: ?�א7( »آيد وجود(.  
آورد  برای بيان امكان استفاده از روش تأويل، عمل فقها را به اين روش شاهد مـىرشد  ابن

آورد، حكمـت بـه طريـق  روی مـى 1طور كه فقه در استنباط حكم شرعى بـه تأويـل همان«كه 
يم با زند اما حك دليل اولويت آن است كه فقيه با قياس ظنى دست به تأويل مى. تواند اولى مى

   .):�: ?�א7( »زند قياس برهانى دست به تأويل مى
يقين دارد هرآنچه كه برهان به آن رسيده و مخالف بـا ظـاهر شـرع اسـت، قابـل تأويـل  او

كه ديگر  گيرد مگر اين ای مورد تأويل قرار نمى كند كه هيچ منطوق شرعى است و تصريح مى
در ايـن . يك به شـاهد بـر ايـن تأويـل اسـتشاهد بر اين معنا و تأويل و يا نزد ،منقوالت شرع

  .)?�א7( مسئله هيج مسلمانى شك و هيچ مؤمنى ترديد ندارد

  انديشه اجتماعى  بخش چهارم؛

توان  مى ؛شناختى اوست های روش گر داللت كه بيانرا رشد  انديشه اجتماعى ابن oبحث دربار
 .گرفت در سه مسئله پى

 مدينه فاضله. 1

دانـد و از  علوم، علم سياست مدن را متعلق به حوزه صـنايع عملـى مى بندی در تقسيمرشد  ابن
مطابق دو قسم صنايع عملى كه پيش از اين به آن اشاره  -رو، مباحث مطرح شده در آن  همين

ارسـطو و  نی,وماخیـااو بخش اول را متضمن مباحث كتـاب . شود به دو بخش تقسيم مى -شد 
يابـد،  ارسطو را نمى السیاسةكه كتاب  اند و به اين دليل د مى السیاسةقسم دوم را متضمن كتاب 

%%�א
' 1ש�، ( كند افالطون را تلخيص مى السیاسةكتاب )MHא :(��(. 

كند كه در ايـن كتـاب تنهـا اقـوال برهـانى افالطـون را  در آغاز بحث تصريح مىرشد  ابن
توان گفت كـه  ديگر، مى به عبارت )��: ?�א7( تلخيص نموده و اقوال جدلى او را نياورده است

بنابراين، او اقوالى . باز نويسى شده استرشد  افالطون با روش قياس برهانى ابن السیاسةكتاب 
آورد كه درسـتى آنهـا اجمـاالً پذيرفتـه و آنهـا را بـا روش خـود تصـحيح و  از افالطون را مى

  .تكميل كرده است
                                                                                                                                 

←  
  .»شود خردمندان كسى متذكر نمى

 .شود ار رفته و در فقه اماميه از علم و علمي پيروي ميك سنت به روش تأويل در فقه اهل. 1
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  تصوير مدينه. 1.1

ه تصـوير بكشـد، هماننـد تقسـيم علـوم، از فضـايل و كه يك مدينـه را بـ رشد برای اين ابن
كـه  امكـان اين«: دارد او پس از ذكر فضايل چهارگانه بيـان مـى. جويد كماالت انسان مدد مى

همۀ اين صفات در يك انسان و در يك زمان جمع شود اگر چه ممكن است ولى حصول آن 
  .»توزيع شده استغالباً اين فضايل در ميان كثيری از مردم . بسيار دشوار است

انسـانها بـرای . ها فطرتاً و طبعاً در پـذيرش ايـن فضـايل مختلـف هسـتند به اعتقاد او، انسان
رو الزم اسـت كسـى كـه يـك  از همـين. كسب اين فضايل به انسانهای ديگـر محتـاج هسـتند

تری دارد كمـك  فضيلت را در حد كمال داراست به كسـى كـه آن كمـال را در مرتبـه پـايين
انسان طبعاً «گيرد كه  از مقدمات بيان شده نتيجه مىرشد  ابن. آن را به حد كمال برساندكند تا 

3�: ?�א7( »اجتماعى است-��(.  
طبيعـت اجتمـاعى انسـان را در جهـت كسـب فضـايل رشـد  سان كه مالحظه شد ابن همان

كسب فضايل ديگر تنها جهت  ها به يك داند، البته از اين نكته غافل نيست كه احتياج انسان مى
كـه حيوانـات بـا ــ  چهارگانه نيست، آنها برای رسيدن به ديگر نيازهای ضروری حيات خود 

ـ آنها در اين موارد مشترك هستند  ماننـد خـوراك، پوشـاك، . ديگر نيازمندنـد نيـز بـه يـك ـ
�: ?�א7( مسكن و ديگر نيازهايى كه از ِقبَل قوo شهوانى است:(.  

  خصوصيات مدينه فاضله. 2.1

دهـد  عقل نظری و عقل عملـى را مبنـا قـرار مى شد برای ترسيم مدلى از مدينه فاضله، ر ابن
به عبارت ديگر مدينه در نظر او همان نفس است اما . كند او جامعه را به نفس تشبيه مى. )?�א7(

  .كه مدينه بسط اجزاء و خصوصيات نفس است تر اين تر؛ دقيق با مقياسى بزرگ
در مدينه مانند نسبت قـوای نفسـانى و اجـزاء نفـس اسـت، پـس بالجمله نسبت اين فضايل 

دار باشـد،  همانطور كه انسانى حكيم است كه جزء نظری نفس او مديريت ديگر اجزا را عهده
ای حكيم خواهـد بـود كـه جـزء نظـری جامعـه بـر همـه اجـزاء جامعـه  به همين مقياس جامعه

  .)?�א7( مديريت كند
از نظـر او اگـر چهـار . كنـد ی مدينـه فاضـله را ترسـيم مىها با اين مقياس ويژگىرشد  ابن

ايـن چهـار فضـيلت . ناميد» فاضله«توان آن مدينه را  ای باهم جمع شوند، مى فضيلت در جامعه
  .):��: ?�א7( حكمت، شجاعت، عفّت و عدالت: اند از عبارت

ای است كه هم علم و هـم ُحكـم در آن بـر اسـاس حكمـت  جامعه َحكيم جامعه :حكمت
ای كـه در  گونه از علم عبارت است از حسن تدبير و صحت رأی، اما نه بهرشد  مراد ابن. است
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از . به غايـت توجـه داردرشد  جا نيز ابن در اين. صنايعى مانند كشاورزی و نّجاری وجود دارد
گرداند علم به غايت انسانى است و غايت انسـانى  نظر او علمى كه جامعه را جامعه حكيمه مى

جامعـه «كنـد  ای كه بر اساس اين علـوم نظـری عمـل مى جامعه. شود وم نظری حاصل مىبا عل
  .شود خوانده مى» حكيم

. ترين جزء جامعه از حيث تعداد، يعنى فيلسوفان وجود دارد به باور او، فضيلت در كوچك
در . بديهى است كه حكمت بايد در رأس جامعه قرار گرفته و تـدبير امـور را بـه عهـده گيـرد

���: ?�א7( رؤسای جامعه ضروری استعنوان  يجه قرار گرفتن فيلسوفان بهنت-��:(.  
فيلسوفى شايسته رياست مدينه است كه افزون بر علوم نظری بر علم عملـى رشد  از نظر ابن

. نيز حكيم باشد، پس فيلسوف بايد افزون بر فضـيلت علمـى، دارای فضـيلت عملـى نيـز باشـد
ای نيست كه علوم نظری و عملـى را بـا هـم  مال آگاه شد چارههرگاه فيلسوف از رسيدن به ك

روشن . ترين آنها را كسب كند ويژه رفيع تحصيل كند و همچنين فضايل اخالقى و عملى را به
رسد كـه تمـام ايـن شـروط  شود، زمانى به كمالش مى است كه فنونى كه با آن تدبير مدن مى

  .):��: ?�א7( گفته با هم جمع شود پيش
اين پرسش را كه از مبنای فكـری او سرچشـمه  ،فيلسوفاز پس از بيان مراد خود شد ر ابن

گويد  آيا سزاوار است كه رئيس مدينه نبى باشد؟ و در جواب مى: كند گرفته است، مطرح مى
شـايد بتـوان ضـروری ندانسـتن  )���-:��: ?�ـא7( بهتر آن است كه نبى باشد، اما ضروری نيست

، بر زمان عدم حضور انبياء حمل نمود؛ چراكه رشد  مدينه را از نظر ابنتصدی انبياء بر رياست 
در اين صورت فيلسوف در زمان عدم حضور انبيـاء . سازگار استرشد  اين حمل با مبنای ابن

كه بـرای رياسـت مدينـه -گيری از منبع عقل و وحى توان كسب فضايل علمى و عملى  با بهره
 .را خواهد داشت -ضروری است

ای كـه ملكـه افـراد  به معنای ثابت نگهداشتن عقيده و تمسـك بـه آن تـا انـدازه: شجاعت
جامعه شود است، لزوم وجود اين ويژگى از اين جهت است كه در صـورت رويـارويى افـراد 

آميز است،  ترسند يا اموری كه شهوت جامعه با احوال گوناگون همچون اموری كه از آنها مى
���: ?�א7( را باشندتوان صيانت از نفس خود را دا(.  

 انـد موظف آنهـا. داند كارگزاران جامعه مى وظيفهمسئوليت احيای اين فضيلت را رشد  ابن
تا از ايمان مردم در برابر هجوم احوال گوناگون محافظت كنند تا مبادا ضعيف شود؛ چرا كـه 

�� :?�א7(ميان بردن فضايل در جامعه هستند  مندترين اشياء برای از قدرت ،شهوات(.  
عفيـف . روی در خـوردن و نوشـيدن و ازدواج اسـت عفت به معنای اعتدال و ميانـه: عفّت

عفّـت را رشـد  ابن. كند ها محافظت مى ها و شهوت كسى است كه از نفس خود در برابر لذت
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رو، بـرخالف  ايـن از. شود داند كه انسان به آن متّصف مى ترين صفت از اوصافى مى فضيلت با
ين كه مختص به جزئى از اجـزاء جامعـه بودنـد، وجـود ايـن فضـيلت در تمـام دو فضيلت پيش

  .)%��: ?�א7( نفوس جامعه ضروری است
. گردانند، بيان شد جامعه را فاضله مىرشد  تاكنون سه مورد از فضايلى كه از نظر ابن :عدل

چيـزی  عـدالت. يك از اجزاء جامعه است دانسته شد كه هر يك از اين فضايل متعلق به كدام
غير از آنچه تاكنون گفته شد نيست، يعنى شايسته است هر واحـدی از أهـل مدينـه، كـاری را 

به بيـان . است  توانايى آن را پيدا كرده  انجام دهند، كه جامعه به آن نياز داشته و بر اساس طبع،
. دهـد ای است كه هر فرد وظيفه مخصوص به خـودش را انجـام مى مدينه» مدينه عادله«ديگر، 

ای است كه وجود آن در تمام افـرد جامعـه  ، بايد گفت كه عدل همانند عفت ويژگىرو اين از
�: ?�א7( ضروری است���&�(.  

. شـود تر فضيلت عدل شباهت جامعـه بـه نفـس را يـادآور مى برای توضيح روشنرشد  ابن
وست كه گذشت كه در نفس، جزء ناطقه، يعنى عقل، مديريت ديگر اجزاء را به عهده دارد، ا

انسان به اعتبار رهبری عقل است . نمايد با كنترل شهوات، انسان را دارای كماالت اخالقى مى
اين عقل است كه شايستگى انجام هر فعلـى را در زمـان، مكـان و . شود ناميده مى» حكيم«كه 

دو فضيلت هـر يـك عنوان  درست است كه شجاعت و عفت به. كند مقدار معين مشخص مى
ای از نفس هستند، اما اين عقل است كه زمان، مكـان و مقـدار عمـل هـر يـك را  همتعلق به قو

�: ?�א7( كند معين مى�طور كه در نفـس، بـه مقتضـى عـدل، بايـد همـه قـوا در  بنابراين، همان). 
ای نيـز فاضـله خواهـد بـود كـه همـه فضـايل بـه رهبـری  مقابل قوه عقل خضوع كنند، جامعـه

  .حكمت قرار گيرند
كند و از پيونـد آنهـا سـخن  نها به بيان شباهت و مقايسۀ نفس و جامعه بسنده نمىترشد  ابن

ها تشكيل شده اگر عدالت در نفـوس نباشـد  جا كه جامعه از انسان به عقيده او از آن. گويد مى
جا كه هر يـك از فضـايل جامعـه در نفسـى از  به عبارت ديگر از آن. جامعه عادل نخواهد شد

د است، تحقق مدينه فاضله متفرع بر آن است كه قوای نفسانى هر فردی نفوس افراد آن موجو
  .)�&�: ?�א7( درجامعه به عدالت عمل كنند

  ُمُدن غير فاضله. 3.1

معنای عدل در نفس دقيقاً همان عـدل در جامعـه  -رشد در نظر ابن -كه دانستيم  پس از آن
و  بـود جور در جامعـه خواهنـد است، به همين نسبت ظلم و جور در نفس به عينه همان ظلم و

جای  تحقق نفس جاهل و يا مدينه جاهله به اين است كه به. گردانند جامعه را مدينۀ جاهله مى
مانند تسلط يـافتن نفـس . كه عقل، زمام امور را در دست گيرد، ديگر اجزاء، بزرگى كنند اين
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ع مختلـف اانـو ،ضطور كه در نفس صحت يك نـوع و امـرا اما همان. غضبيه و نفس شهوانيه
جامعـه رذيلـه انـواع  ، امـادارند جامعه هم به همين شكل است، يعنى فضيلت در آن يك نـوع

 .)�&�: ?�א7(مختلف هستند 

  دين و فلسفه. 2

گويـد، يعنـى ابتـدا  برای توفيق ميان فلسفه و دين ابتدا از احكام بيرونى آنها سخن مىرشد  ابن
ريعت اسـالم فلسـفه امـری مبـاح اسـت يـا حـرام؟ كند كه آيـا در شـ اين پرسش را مطرح مى

گويى بـه ايـن پرسـش دسـت  با طرح چند مقدمـه بـه پاسـخرشد  مستحب است يا واجب؟ ابن
 . يازد مى

  كند؛ شرع، اعتبار موجودات را مستحب دانسته و تشويق مى. 1
  همانا موجودات داللت بر صانع دارند؛. 2
ت و اعتبـار آنهـا از جهـت داللـت آنهـا تفلسف، عبارت اسـت از نگريسـتن در موجـودا. 3

  برصانع؛
  تر خواهد بود؛ تر شود، معرفت به صانع كامل هرچه نظر به مصنوع كامل. 4

تنها از نظر شرع ممنوع و مورد نهـى نيسـت، بلكـه مسـتحب و حتـى  فلسفه، نه: كه نتيجه اين
  . واجب است

بِـِل ( :دهد افزون بر عقل، نص آيات قرآن نيز بر اين مطلب شهادت مى َأفَال ينُْظُروَن إِلَى اْإلِ
1كيَف ُخلِقَْت 

َ ِقياماً َوقُعُوداً َوَعلى(؛ )��: אKHאש�+( ) َخلِْق   ُجنُوبِِهْم َويتَفَكُروَن فى  الذيَن يْذكُروَن اّهللاٰ
ماواِت َواْألَْرِض َربنا ما َخلَقَْت هذا باِطًال ُسبْحانَك فَِقنا َعذاَب النارِ  2الس

(«)FX �.7א� :�%�( )'
1שـ�،   א

�%: :&�.(  
استحباب كه بلكه وجوب فلسفه اين مطلب را مقدمه قـرار داده و در  رشد پس از اثبات ابن

روش كسب معرفت عنوان  قدم بعد در پى آن است تا اثبات كند كه شرع آموختن منطق را به
  : گويد او در مقام استدالل مى. داند جايز مى

شرع تعقل در موجودات و معرفت نسبت بـه : ] ولمقدمه ا[وقتى روشن شد، 
معرفت چيزی جزرسيدن از مجهول به : ] مقدمه دوم[داند و آنها را واجب مى

و اين طريـق خـود : ] مقدمه سوم[ معلوم يا استخراج مجهول از معلوم نيست، 
شود، در نتيجه واجب است نگريسـتن در  قياس است و يا با قياس حاصل مى

                                                        
  نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا به شتر نمى. 1
كننـد و در آفـرينش آسـمانها و زمـين      ايستاده و نشسته و به پهلـو آرميـده يـاد مـى    ]  در همه احوال[ همانان كه خدا را«. 2

  .»پس ما را از عذابِ آتش دوزخ در امان بدار! اى؛ منزهى تو دهپروردگارا، اينها را بيهوده نيافري:] كه[ انديشند مى
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:%�א
' 1ש�، ( قياس عقلى انجامد موجودات از طريق :&(.  
اسـت و چـون خداونـد انسـان را بـه » برهـان«ترين شـكل قيـاس عقلـى  جا كه كامـل اما از آن

ترين شكل معرفت؛ يعنى برهان امر نموده است، بنابراين، بهتر و يا ضروری است انسانى  كامل
نـد، در قـدم نخسـت اشـكال خواهد با برهان به خداوند و ديگر موجودات علم پيـدا ك كه مى

مختلف قياس را شناخته و بتواند ميان قياس برهـانى، جـدلى، خطـابى و سفسـطى تمـايز قائـل 
�:%�، 1ש�  א
'( شود :&-&%(.  

جا كـه فقـه  از آن. كند از قياس اولويت استفاده مىرشد  در دليل ديگری بر اين مطلب، ابن
بـا او فقهـا و متكلمـين  رو  بـه طـرف رو پذيرفته شـده اسـت و همچنـينرشد  نزد مخاطبين ابن

  : كند هستند، او در اين دليل، حكمت را با فقه از حيث روش مقايسه مى
طور كه فقيه از امر به تفقه وجوب معرفت به قياسات فقهى، انواع آن و  همان
كنـد، همچنـين بـر حكـيم االهـى نيـز  اسـتنباط مى ؛كه قياس نيسـترا آنچه 

در موجودات، وجوب شـناخت قياسـات عقلـى و  واجب است از امر به نظر
به ايـن امـر اولـى اسـت؛ چـرا كـه ] حكيم[بلكه او . انواع آن را استنباط كند

وجـوب شـناخت » فأعتبرو يا أولى االبصار« وقتى فقيه از قول خداوند تعالى 
توانـد از ايـن قـول  كند، به طريق اولـى حكـيم مى قياس فقهى را استنباط مى

  .)��: ?�א7( عقلى را استنباط كند وجوب شناخت قياس
در . پردازد توافق بيرونى فلسفه و دين، به بحث از توافق درونى آنها مى رشد، پس از اثبات ابن

اين قسمت مـدار بحـث بـر ايـن پرسـش قـرار دارد كـه آيـا فلسـفه و ديـن بـه حقيقـت واحـد 
سـه مقدمـه اسـتفاده او بـرای رسـيدن بـه ايـن نتيجـه از . مثبت اسـترشد  رسند؟ پاسخ ابن مى
  : كند مى
  شريعت االهى ما مسلمانان حق است؛. 1
  شود؛ فلسفه به حق منتهى مى. 2
  .حق با حق ضديت ندارد. 3

رسد كـه نتيجـه نگـرش فلسـفى مخـالف  با كنار هم نهادن اين مقدمات، او به اين نتيجه مى
  : گويد نيست آنچه دين مى

شـود،  ه بـه حـق منتهـى مىجا كه شريعت ما حق است و به نگرشى كـ از آن
بنابراين ما مسلمانان علم قطعى داريم كه تأمل برهانى به . دعوت نموده است

شود؛ چرا كه حق ضد حق نيست، بلكه موافـق  مخالفت با شريعت منجر نمى
:%�א
' 1ש�، ( آن و شاهد بر آن است :��(.  



  83                                                      رشد  ابن ىاجتماع يشهاند ىشناس روش

 

  : دهد عمل نشان مىدر قدم بعدی مالزمات پذيرش نتيجه اين قياس را در مقام رشد  ابن
وقتى با شناخت برهانى به معرفتى نسبت بـه موجـودی رسـيديم، از دو حـال 
خارج نيست، يا شريعت نسبت به ايـن موجـود سـكوت كـرده و يـا معرفتـى 
نسبت به آن بيـان نمـوده، اگـر از مـواردی اسـت كـه شـرع در رابطـه بـا آن 

اسـت كـه در منزلـۀ احكـامى  ساكت بوده است، تعارضى وجود ندارد و بـه
مورد آنها سكوت شده است، فقيه در چنين مـوارد بـه وسـيله قيـاس شـرعى 

اما اگر شريعت در مورد آن ساكت نبوده و كالمـى نسـبت . كند استنباط مى
به آن بيان نموده است، ظاهر اين كالم از اين دو حال خارج نيست، يا ظـاهر 

در صـورت . لف استآن موافق است با آنچه با برهان به آن رسيده و يا مخا
 موافقت، مجدداً تعارضى نيست و در صورت مخالفت، نياز بـه تأويـل اسـت

��: ?�א7((.  
  . كند موضوع مورد اختالف ميان فلسفه و دين را با روش تأويل حل مىرشد  بنابرين ابن

 گيری نتيجه

تمـدن  از جمله فيلسوفان غرب تمدن اسالمى و پلى بـرای انتقـال انديشـه اسـالمى بـهرشد  ابن
اشـتهار . ساز تحصيل او در علوم مختلف شـد ای اهل علم زمينه تعلق او به خانواده. غرب است

الخصوص يـادگيری  قرطبه در فلسفه و عالقه او به اين علم موجب رشد علم او در فلسفه، على
های مهم حكومتى از جملـه قضـاوت و طبابـت پايگـاه  تصدی سمت. و شرح آثار ارسطو شد

ارائه نظرات، نقد مكاتب كالمى موجود و حل مسائل زمانه خود با مبانى خاص محكمى برای 
وجود خداوند، توحيد و اثبات صفاتى چـون، علـم، قـدرت و كـالم و اعتقـاد بـه . خويش شد

. دهنـد شـناختى او را تشـكيل مى وجود سلسله علل تا علتى كه خود معلول نيست، مبانى هستى
وجود سعادت و شقاوت اخـروی، سـعادت انسـان در انجـام  شناختى شامل اعتقاد مبانى انسان

افعال خاص صورت منوعه خود يعنـى عقـل و لـزوم وجـود شـريعت بـرای رسـيدن انسـان بـه 
يك منبع معرفتى مكمـل عقـل و عقالنـى عنوان  پذيرش وحى در كنار عقل به. سعادت، است

عملـى و عقـل نظـری و  تقسيم عقـل. شناختى او هستند ترين منابع معرفت دانستن شريعت مهم
شناسى  های مهم مبانى اوست كه مالزم روش لزوم پيروی عقل عملى از عقل نظری از ويژگى

روش . روش برهانى الزمۀ نگرش ارسطويى او به عقل است. شناسى او است انتقادی در روش
لسـفه او با روش تأويل و برهان بين دين و ف. تأويل ثمره تعامل عقل و وحى در انديشه او است

ــره ــا به ــرده و ب ــاد ك ــتى ايج ــود آش ــان ب ــم آن زم ــائل مه ــه مس ــه از جمل ــری از روش  ك گي
  .های آن مدينه است كند كه عدل از ويژگى ای ترسيم مى انتقادی، مدينۀ فاضله  برهانى



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             84

 

  نامه كتاب

  .طرح نو: ، تهرانرشد در ح,مت مشاء درخشش ابن) 1384(ابراهيمى دينانى، غالمحسين  .1
. ، نقلـه الـى عربـى دالضـروری فـ
 السیاسـة) الـف1998(وليد محمد ابن احمـد ابن رشد، ابوال .2

  .مركز دراسات الوحدة العربيه: محمد عابد الجابری، بيروت: محمد شحالن، مقدمه
، ، تحقيـق محمـد عابـدالجابرىال,شـف عـن منـاه[ االدلـة فـc عقایدالملـة) ب1998(  ـــــــــــ .3

  .مركز دراسات الوحدة العربيه: بيروت
 .انتشارات حكمت: ، جلد اول، تهرانتفسیر مابعدالطبیعه) 1377(  ـــــــــــ .4

: محمود قاسم و تكميـل و تقـديم و تعليـق: ، تحقيقتلخیص کتاب البرهان) م1982(  ـــــــــــ .5
  .الهيئة المصرية: بترورث و هريد، قاهره

 .دارالفكر: بيروت محمد العربى،: ، مقدمه و تعليقتهافت التهافت) م1993(  ـــــــــــ .6

  .دارالمشرق، چاپ سوم: ، بيروتفصل المقال) م1968(  ـــــــــــ .7
  .مركز نشر دانشگاهى: ، تهران1، ج رشد، تاریخ فلسفه در اسالم  ابن) 1362(االهوانى، فؤاد  .8
  .كتاب فردا: ، قمشناس
 انتقادی ح,مت صدرایی روش) 1390(پارسانيا، حميد  .9

: ، ترجمـۀ محمـد آل مهـدی، تهـرانای دیhر هایی از گونه قراطس) 1389(جابری، محمد عابد  .10
  .فرهنگ جاويد

مركزدائرة : ، تهران3، ج رشد، دائرة المعارف بزرگ اسالم
  ابن) 1369(الدين  خراسانى، شريف .11
  .المعارف بزرگ اسالمى

  .نشرمركز: ، ترجمه فريدون فاطمى، تهرانابن رشد) 1375(دوميتيك اوروی  .12
، حقـوق و علـوم سیاسـ
، مجلـه »شناسى انديشه سياسى ابن رشـد روش«) 1383(فيرحى، داود  .13

  .36دانشگاه تهران، ش
  . نشر دوزی: ، قاهرهالمعجب ف
 تاریخ المغرب) م1914(المراكشى  .14
، مش,وة، ترجمۀ محمد نورنبى، مجله »دوران و آثار ابن رشد ،زندگى«) 1369(واله، حسين  .15

  .27ش
، ترجمـۀ رشـد و فیلسـوفان قـرون وسـط
 سفه از دیhاه ابندین و فل) 1382(يوسف موسى، محمد  .16

  .دانشگاه شهيد چمران: محمدحسين گنجى، اهواز
17. www.iranculture.org 

 
 




