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 طفیلابن یاسیس ییشهاند

  

 

 82/88/79 یید:اتاریخ ت      82/2/79 تاریخ دریافت:

 * یروزجاهف یعباس یثمم 

 ** یلیاسماع یمحمد مهد

حوی بون   »ی  هدر منشورر لسفوفی رسوا     طفیلسیاسی ابن ی اندیشه بررسی ،هدف پژوهش

هرمنرتیک »و با استفاده از روشِ است تحسیسی  –، ترصیفی. روش این پژوهشاست« یقظان

طفیل مررد بررسی قرار داده اسوت.  ین اسکینر، مراتب سیاست را از دیدگاه ابنتکرئن« قصد

 و نیو   "لیسفرفلقیه و  مقام ی مقایفه"، "نقش لیسفرف در تدبیر زندگی سیاسیبررسی "

. نتوای  حواکی از  ن   اند بردهترین مفائل مررد بحث  مهم "لقه و لسففهسنجی میان  ارتباط"

و دیون و لسفوفه بورده    ی  هحول راب و   یقظانحی بن  ی رسا هطفیل در هدف ابناست که 

او وین بدود سیاسوی     اسوت.  قرار دادهلسففه و عرلان  ،لقهبر بحث  ترجه خرد رای  هعمد

عسم لقوه در تمودن اسوالمی     گردد. می ازب "نظام دانایی تمدن اسالمی"به  طفیلابنی  هرسا 

مهم پیامدهای سیاسی ، از اخراج لسففه و لیسفرف از متن اجتماعو  داشته جایگاهی ممتاز

، یقظوان حوی بون    . از دیودگاه برده است در زندگی انفان مفسمان لقهی  هجانبحضرر همه

، در راسوتای مبوانی لکوری دو وت     طفیول ابون . پذیر نیفتبردگی لقه و لسففه امکانباهم

کوه دسوت از    دهود  هشودار موی   به لیسفرلان یقضان،حی بن ی  هرسا  مرحدون، با تدوین

 .تدرض به عقاید مردم بردارند و شریدت را محترم بدارند
 

قص د،   ی   هرمنوت یقظ ا،، ب ن   یح  ی  هرسال یاسی،فلسفه س یاسی،فقه س :ها هکلیدواژ

 .عصر موحدو، یل،طف ابن

                                                 
 .(meysam.abbasi@ut.ac.ir) )نویسنده مسئول(دانشگاه تهرا، یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو *
 .(m.m.esmaeli@ut.ac.ir) دانشگاه تهرا، یاسیعلوم س یاراستاد **
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 مقدمه

ق( معروف است. 585-662ای از تاریخ تعلق دارد که به عصر موحدو، )طفیل به دورهابن

دس ت  ک ه ب ه   بودهای بزرگ اسالمی در غرب جها، اسالم  دولت موحدو، از جمله دولت

ی  هگذار و چهرد. بنیا،دولتی که به تعصب دینی شهرت دار ؛سیس شداعلمای دینی بربر ت

ب ن    محم د غزال ی،  ی  هغداد و ش یفت بی  هس نظامیالتحصیل مدارفارغ ،شاخص این دولت
معروف و نه ی    به  در قالب امر اوی  هحرکت گستردی  هیجنت موحدو، . دولتاست تومرت

 اب ن  سیاس ی و فرهنگ ی   س رانجام  ما ارزات   ، در مغرب ب ود. واز منکر علیه دولت مرابط

 )پ ا،، انجامی د  ایجاد جناشی فراگیر در سراس ر مغ رب   به من، وو شاگرد او عادالم تومرت 

س اختن  مط رح و ب ا  « و الدین  و الجدیندی   ۀالعظم»شعار طرح جناش با این  .(18، 8828

گذاش تن ب اب اجته اد و    ف و نهی از منک ر، ت ر، تقلی د، باز   معرو  به امر چو،:ی هملواص

در راه شکس ت   یبلن د  گام ؛برپایی فرهنگ اصیل اسالمیبازگشت به اصول و در نهایت 

در چن ین   «یقظ ا، ح ی ب ن   »ی  هرسال، و برپایی دولت موحدو، برداشت. ودولت مرابط

 لیف شده است.اای تزمانه

سینا، غزال ی و  که فارابی، ابناز آ،  پس «یقظا،حی بن »ی  هرسال ابتدایطفیل در ابن

خواه د از  پ ردازد ک ه م ی    ای فلسفی م ی دهد، به نقل قصهباجه را مورد انتقاد قرار میابن

-صاحب رس اله  - سیناطور که از ابنعصر خود را با ساکی خاص، آ،ی  هفلسف ،طریق آ،

کند که  الهام گرفته، تشریح کند. وی سپس به این نکته اشاره می -های رمزی و تمثیلی 

های قهرما، فلسفی تجربههدف، سعادت است و چگونگی کسب سعادت برین را از طریق 

، مس الل مه م   ای ن داس تا،  در ضمن  . ویدهد، نشا، می«یقظا،حی بن »داستا، خود، 

ادرا، آدمی  یمعرفت و نحوهی  هطفیل، دربارکند. ابنفلسفی را به وجهی خاص بیا، می

ورزد.  فلسفه، دیانت و سیاست ماادرت میی  هراستا، به بررسی رابطگوید و در این سخن می

های اصلی داستا، خود )حی بن یقظا،، سالما، و ابسال(  او این کار را بر مانای شخصیت

 دهد. انجام می

است: نقش فیلس وف   سیاسی پرسش چند صدد پاسخ بهدر «یقظا،حی بن »ی  هرسال

ای ب ین  در تدبیر زندگی سیاسی چیست؟ فقیه مقامش باالتر است یا فیلسوف؟ چه رابط ه 

در ای ن مقال ه س عی     د؟ن  ی  باید بر جامع ه حکوم ت کن  رد؟ و کدامفقه و فلسفه وجود دا

با استفاده از روش هرمنوتی  قصد کولنتین اسکینر، به سواالت فوق پاسخ داده و  کنیم می

 طفیل مورد بررسی قرار دهیم.مراتب سیاست را از دیدگاه ابن
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 شناسی روش -1

ی  هاندیش  ب ه بررس ی    8با استفاده از روش هرمنوتی ِ قصد کولنتین اس کینر  مقالهدر این 

رهی افتی ب رای تفس یر و فه م     هرمنوتی  را  ،خواهیم پرداخت. اسکینرطفیل سیاسی ابن

داند. وی معتقد اس ت بای د   متو، تلقی نموده و هدف اصلی مفسر را اثاات معنای متن می

ای ق رار ده یم   بافت فکری و چارچوب گفتمانیهای مورد بررسی خود را درو، چنا، متن

 )اسکینر، اندکردهها چه میلفا، متو، هنگام نوشتن آ،وکه بتوانیم این نکته را دریابیم که م

نظیر های رایج کند تا از عادتسعی می 2کنش گفتاریی  هاو با توسل به نظری .(88، 8878

تر دی به تاریخ اندیشه دفاع نماید که بیشانتقاد کند و از رویکر 4گراییو زمینه 3گراییمتن
 نویس د:  اص لی اس تدالل خ ود م ی    ی  ههستی  هاسکینر دربار اندیشی ماتنی باشد.بر تاریخ

ای ای ب ا روحی ه  خواهیم ت اریخ فلس فه  اصلی استدالل من این است که اگر میی  ههست»

های مورد بدانیم که متنحقیقتاً تاریخی نوشته شود، باید یکی از تکالیف اصلی خود را این 

-دهند که از آ، امکا، را می ای قرار دهیم که به ما اینهای فکریبررسی را بر آ، زمینه

 .(88، )هما، «درآوریم سر ،دادندها انجام میشا، با نوشتن آ،لفا،وچه م

ی  هفلس فه در ان دلس رابط    ت وا، گف ت ک ه    م ی  با استفاده از روش هرمنوتی  قصد

 ، ب ه موح دو،  واز عصر مرابط« گذاری  هدور»در  ا تحوالت سیاسی و اجتماعیزدیکی بن

اندلسی و وضعیت سیاسی را ناای د ک م   ی  هپیوند تاریخی بین فلسف ،روینا از ؛داشته است

عام ل  »عن وا،  های سیاس ی و اجتم اعی ب ه   ع، زمینه. در واق(81، 8895 )اووی، ارزیابی کرد

ای که ، شده است. نکتهفلسفی در اندلس  عصر موحدوکرد، مسالل برای طرح« محرکی

ه ای مرب وب ب ه ق درت اجتم اعی اس ت.        تنیدگی استدالل فلسفی و دعوی گر درهمبیا،

د، نش  وطفی  ل، ک  ه ای  دلولوگ دول  ت موح  دو، محس  وب م  ی  فیلس  وفانی مانن  د اب  ن

 اجتماعیداد، صورتی از رفتار شا، موجه جلوهری هستند که وظیفههای نوآو ایدلولوژیست

رسد. در راستای تحقق این هدف، نظر میاست که تردیدپذیر به «قراریبی»های در دوره

ب رد و ای ن موض وع    ک ار م ی  داد، کاری ب ه ارزشی را برای انجام -های توصیفیوی واژه

 بخشد.توصیفی می-های ارزشیای به این واژهالعاده اهمیت ایدلولوژی  فوق

                                                 
1. quentin skinner. 

2. Speech Act Theory. 

3. Textualism. 

4. Contextualism. 
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رو هس تند.  ب ه ام ا واض حی رو   ،خطابی دشواری  هنوآور با وظیفهای این ایدلولوژیست

. (861، 8878 )اس کینر،  های مشکو، رفتار اجتماعی استهدف آنا، موجه نمایاند، صورت

ب ه   واژگانی ک ه مرب وب   ؛، هنجاری استکاری و دخل و تصرف در واژگااو درصدد دست

نیز  «یقظا،حی بن »ی  هدر رسال .ندستهاخالق رایج در جامعه و معلول نیازهای اجتماعی 

آورد. توص یفی ب ه اج را در   -های ارزشیبا استفاده از واژهرا  8خواهد تا کنشی طفیل میابن

گرفته  گرایی چندین جریا، ناهمگن شکل، از همومهم این است که کیش موحدی  هنکت

آس انی  داد، آ، در س نت اس المی ب ه    حتّی ق رار که  است خاطر گفته شدههمینبود و به

معیارهای دخل و تصرف در »طفیل با ، ابن«یقظا،حی بن » یپذیر نیست. در رسالهامکا،

ب رای توجی ه ی      « آمیزی که موجودندهای ستایشای از واژه مربوب به کاربرد مجموعه

که توانسته باشد ایدلولوژی روزگارش را نیز کند تا اینمشکو، زندگی استفاده می یشیوه

« جتماعیدگرگونی زبانی و ا»گردد که میا، میشد. لذا موضوع به پیوندی برده باتوجیه کر

طور خاص، وجود به «یقظا،حی بن » یو در رساله ،طور عامدر فضای فکری آ، دوره به

 دارد. 

ای تغیی  ر معن  ا در مش  اجره »در ض  من  بح   ِ  هیک  ی از کاره  ای عم  د  ،بن  ابراین

)حی، سالما، و  «برانگیزاننده»و « قوی»کلمات ، تاکید بر روی آ، دسته از «ایدلولوژی 

ن ه ص رفاً ب ر روی     ما گیرند. الاته توجهمی ها را دربربود که عقاید و ارزشخواهد  ابسال(

 ؛واژگ ا، خواه د ب ود   ای ن  « ک اربرد »ی  هبلکه بر روی نح و  ،ی واژگا، و مفاهیم«معنا»

تلق ی   در عص ر موح دو،    ابزارهایی ب رای مش اجرات ای دلولوژی   ی  همنزلواژگانی که به

محیط ی  « ب ازآفرینی »طفیل نیازمن د  ابن سیاسیی  هاندیشبرای در،  ،بنابراین شوند. می

 آمده است.در درو، آ، محیط به تصنیف در «یقظا،حی بن »ی  ههستیم که رسال

 حی بن یقظان ی محتوای رساله -2

حی ب ن  »سینا را با داستا، سالما، و ابسال ابنی  هق( قص 506-528طفیل اندلسی )ابن

ای خلق کرده است. او او در آمیخته و با تصرفات بسیار، اثر فلسفی و کالمی ویژه «یقظا،

افت اده از  دور ایدر جزیره« یقظا،حی بن »کند که مانای این فرض آغاز میداستا، را بر

طفیل بن ابر برخ ی   اما ابن ؛از خا، پدید آمده است ،با هوایی معتدل و مناسب ،ر هندجزای

                                                 
1. Illocution. 
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کند می حکایت کند. ویدیگری نیز روایت میی  هپیدایش این انسا، را به شیو ،مالحظات

که پادشاه نس ات ب ه او حس اس ب ود و      خواهر  پادشاه ستمگر و سرکش ،ایکه در جزیره

دور از چش ما، ب رادر   ، ب ه یقظا،نام بهداشت، با مردی خواهر را از اختیار شوهر برحذر می

حاصل این ازدواج را در تابوتی ق رار داد و   ،از بیم برادر .د ازدواج کرد و از او آبستن شدخو

جا در آ، .ردکه خالی از سکنه بود، بُ مقابلی  هدریا پسر بچه را به جزیر به دریا افکند و آب 

 و از او دادب ه او ش یر    طف ل را ش نید و  ی  هاش را عقاب ربوده بود، نالکه بچه آهوییماده

 .کردمراقات 

ثیر ااند،، در تنهایی بالید و پرورش یافت و در میا، جانورا،، دور از تاین طفل، اند،

 ،او را از شناخت عوالم محسوس مل در احوال موجودات جها،او تهذیب انسا، رشد کرد. ت

گونه که فالسفه به فهم و ادرا، حقایق معقول کشاند و عالم محسوسات و مجردات را آ،

ه ای درس ت   اند، ادرا، کرد و دس تورهای زن دگی و روش  حکمای یونا، و اسالم گفتهو 

ی و اصول عقاید شرایع الهی را و معارف ربوب کرد ساً از طریق استدالل، کشفااخالقی را ر

و به ذات و صفات ح ق معرف ت یاف ت و ب ه ریاض ت و      نمود مانای نظر و برها، در، بر

ها خا ر نداش ت، از طری ق اس تدالل و     آمده است و او از آ، چه را در تعالیم انایامل، آ،ات

دهد که طفیل در ادامه توضیح می. ابن(17، 8828؛ امین، 62، 8898 )دینانی،مکاشفه در، کرد 

 جا ساکن بودند.وجود داشت که شهروندانی در آ،نیز دیگری ی  هدر کنار این جزیره، جزیر

المثل بر ود داشت که حقایق را از طریق ضربسیاست و دیانتی وج ،شهریی  هدر آ، جامع

نام س الما، و  دوست بهره دو جوا،  خیرخواه فضلنمودند. در آ، جزیمردم آ، دیار باز می

ت ر و دان اتر و از مع انی روح انی     ب ین در باطن شریعت ژرف»بودند که ابسال  حاکم ابسال

ت ر و از  فظ ظاهر شریعت مای ل به ح»و دوست او سالما،  «تر بودویل طامعاتر و در تآگاه

 ک ار  ،. اما در نهای ت (887، 8878 طفیل،ابن)« تر بود تابمل محاویل دورتر و در تصرف و تات

ویل ب ود ک ه ب ه    ادار و اهل ت. ابسال مردی دینبه اختالف و جدایی کشید ستواین دو د

ب ود،   همین جهت با دوست خویش سالما، که اهل ظ اهر کرد؛ بهظواهر دین قناعت نمی

با ابس ال   «یقظا،حی بن »آمده بود.  «یقظا،حی بن »ی  هتر، صحات کرده و به جزیر

دین و زبا، و آداب اجتم اعی را ف را    ،آشنایی یافت و صحات با او را غنیمت شمرد و از او

 .(811، )هما،گرفت 

چه ابسال از طری ق تعل م در ب اب ش ریعت     دهد که آ،طفیل توضیح میجا ابنایندر 

یقظا،، پیش از ای ن، از راه اعتا ار و تفک ر دریافت ه ب ود،      حی بن چه فراگرفته است، با آ،
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که محل اقامت سالما، و ابسال مجاور ی  همطابق است. حی بن یقظا، با ابسال به جزیر

را تر، بود، رفتند تا حی  جهت آزاداندیشی و عدم توجه به قیود ظاهری آ،بود و ابسال به

و حکمت تشریع قوانین زکات و حج را که مربوب به اجتماع است، ادرا،  بن یقظا،، معنی

زیرا او هر چند از طریق تفکر و اعتاار به اصول و ماانی شریعت رس یده ب ود، ام ا از     .کند

ها را به حس و عیا، درنیافته بود و لزوم حفظ مسالل زندگی اجتماعی آگاهی نداشت و آ،

دانست. هنگامی که ب ه  مربوب به معامالت را نمی سنت و شریعت و ضرورت وضع قوانین

ویل اآ، جزیره رفتند و با مردم معاشر شدند، دریافتند که حفظ ظاهر شریعت و اجتناب از ت

ول ی ح ی ب ن یقظ ا، و      ؛برای مصلحت جامعه و خلق ضروری اس ت  ،در عقاید و قوانین

و ریاضت الزم اس ت،   ابسال چو، زندگی در میا، خلق را با فراغ خاطری که برای عاادت

، 8898)دینانی، خلوت خویش بازگشتند ی  هسازگار ندیدند، آ، جزیره را رها کردند و به جزیر

طفی ل،  فک ری عص ر اب ن   ی  هلمش ک ی  ه. در ادامه، پس از بح  دربار(50، 8828 ؛ امین،67

 سیاسی وی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.ی  هاندیش

 عصر موحدونفکری ی  هطفیل و مشکلابن -3

ثیر اجا که محیط سیاسی و شرایط اجتماعی در پیدایی و تکامل ی  فک ر فلس فی ت    از آ،
رمزی با مسالل زما، حکومت موحدو، در  یسزایی دارد، باید اذعا، کرد که این رساله به

-ترین هدف آ، را تشکیل میعمده ،ارتااب داشته و جمع میا، عقل و نقل یمغرب اسالم

مدعی پیروی از مشرب غزالی بودند و به اعتقاد خالص ب ه وح دانیت    ،والًد. موحدو، اده
 بر اثر القالات اب ن  ،خداوند شهرت داشتند و عقاید مشاهه در نظر آنا، کفر صریح بود. ثانیاً

دار رعایت دقیق ظواهر و شعالر دی ن بودن د و   موحدو،، طرف یگذار سلسلهتومرت، بنیا،
-عنوا، میراثی از ابنداد. ثالثاً، بهمی ایشا، را تشکیل میاساس مذهب رس« فقه ظاهریه»

دانستند که مخصوص خواص مطلع و بصیر است؛ باجه، فلسفه را نوعی حقیقت باطنی می
ناای د ب یش از    ،ها که از نیل به معرفت خ الص عاجزن د  چنین معتقد بودند که به تودههم

آموخ ت.   ، چی زی دیگ ری  سم قیامتاللفظی آیات مربوب به عاللم زنده و مجمعانی تحت
دهد ک ه برخ ی از عقای د موح دو، در     حی بن یقظا، نشا، میی  همحتوای معرفتی رسال

نمای د ک ه   الی این داستا، فلسفی موجود است. با توجه به توضیحات فوق چنین میالبه
طفیل را عمدتاً مذهب رسمی موحدو، ف رآهم آورده اس ت و ح ی ب ن     ذهنی ابنی  هزمین
 )ش ریف، موحدو، با مردم و فالسفه نیس ت  ی  همواجهی  هچیزی جز دفاعی از نحو ،یقظا،

8868 ،955). 
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طفیل ثیرپذیری فکر فلسفی در اندلس از شرایط سیاسی و اجتماعی آشکار است و ابنات

یقظا، درصدد است میا، دین و فلسفه ی  نوع س ازگاری ایج اد    بن حیی  هنیز در رسال

د. ش و کرد قلمرو فلسفه و قلمرو شرع مش خص  چنین ایجاب می که اوضاع زمانهچرا ؛کند

ل ذا   ؛ش دند و فیلسوفا، تکفیر میشده ا تحریم شدت از طرف فقهخصوص که فلسفه بهبه

ا، دهند که عقل ضدّ نقل نیس ت.  الزم بود که فیلسوفا، به دفاع از حکمت بپردازند و نش

اانی عقلی به دو جهت بوده اس ت:  ها با مرسد طرح مطالب مذهای و تطایق آ،نظر میبه

 مردم و مسلمین آ، سرزمین )تونس و مراکش و ان دلس( ک ه از   یکه عامهیکی برای آ،

ش اید متوج ه    ،نگریستندنظر تحقیر و مخالفت با دین میفلسفه رمیده بودند و به حکما به

هما،  بین سرانجام بهشوند که در حقیقت میا، شرع و عقل اختالفی نیست و عقل روشن

گردند و اعمال مذهای به همگی و رسد که از راه شرع و مذهب بدا، منتهی مینتیجه می

 کند. با ای ن تف اوت  یید میاکه حکمت نیز آ، را ت ندستهفی یبر نکات و لطا نیتمامی، مات

ص ریح و روش ن بی ا،     ،رو حقایق در تعالیم فلسفی که حکمت برای خواص است و از این

ک ه   ،اکثری ت ی  هب ه مالحظ    ،طاقات اس ت  یمتوجه همههم که خطابات شرع  .شودمی

ت ا آ، ع ده از    ک ه آ، و امثال آم ده اس ت. دیگ ر    اتدر لااس تشایه ،فهم دارنددر ور صق

 ت ر و عم ومی  گیرند و از مح یط ب زرگ  خود را در نظر میی  هپژوها، که تنها حوزحکمت

ش وند  نظم منطقی کالم آنا، چنا، دلااخته م ی حکما و  یگردند و گاه نیز به آراغافل می

کنن د و ب ه   شمارند و تندروی آغ از م ی   را در نظرهای محدودشا، منحصر می که حقیقت

ن اکی ب ه عق ل و    از این پندار و خواب ،گیرنداصحاب کشف خرده میو روش اهل سلو، 

کنند و متوجه شا، نگاه مل در کالم خاصا، حق و طرز تعلیماتاهوش باز آیند و از روی ت

ناس جز به آ، طریق، که مخالف اصول عقلی هم نیست، میس ر  ی باشند که تربیت عامه

. چنین تعای ری از س ازگاری فلس فه و    (851-858 ، 8878طفیل، ؛ ابن8878)فروزانفر،  گرددنمی

شناسی سیاسی مسلمانا، در عصر کالسی  یافت که در ادامه  توا، در انسا،شریعت را می

 خواهیم پرداخت.به آ، 

 طفیلشناسی سیاسی ابنانسان -4

ی  هش ود. هم   آغ از م ی  « انس ا، »ی  هامر سیاس ی ب ا بح   درب ار    ی  هفلسفید، در حوز
اکنو، اگ ر   .«انسا، چیست؟»رو هستند که ههای سیاسی با این پرسش بنیادین روب فلسفه

ی پاسخ ب ه ای ن   جووحی بن یقظا، را برجسته کنیم، باید در جستی  هوجوه سیاسی رسال
اس ت و ح ی ب ن     ایشناس ی بر چه نوع انس ا، ش باشیم که این وجوه سیاسی ماتنیپرس
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انسا، را چگونه شناخته است. در واقع برداشتی که حی بن یقظا، از انس ا، دارد،   ،یقظا،
گیرد. دنیای کالسی  عمدتاً انسا، را با امیال و شناسی کالسی  جای میدر درو، انسا،

ای از ق وای  ب ه ای ن ص ورت ک ه انس ا، مجموع ه       ؛کندکه دارد تعریف می هاییگرایش
ناهمخوا، و ناهماهنگ است. برای برقراری اعتدال در نفس انسا، الزم است که هر ی  

خود عمل کنند و مطیع نی روی خ رد باش ند. از طرف ی، در ادبی ات      ی  هاز این قوا به وظیف
پ ذیر  چرا که حیاتش تنها با تمد، و تعاو، امک ا،  ؛است« انسا، مدنی بالطاع»کالسی  

وجود انسا، ب ه   لذا .است یگیری شهر و تمد، نیز احتیاجات بشرگردد و اساس شکلمی
« قاد بالد در تعیشش ضروراعداد متفرقه و احزاب مختلفه و انع»پس  ؛انفراد ممکن نیست

عم ده قاللن د: نخس ت،    طور کلی فیلسوفا، مسلما، برای فطرت بشر دو ویژگی است. به
 و دوم، ناسازگاری درونی و نااس تواری ذات ی فط رت    ؛مدنی فطرت بشر-ماهیت اجتماعی

تنها قادر به تنظیم شود که این موجود مدنی نهوا، میچنین عن . بنابراین(15، 8878 )فیرحی،
، ساما ،کندتواند امورات شهری را که در آ، زندگی میقوای درونی خود نیست، حتی نمی

 بخشد.
شود آ، چیزی که قادر است تا هم قوای درونی انس ا، و ه م   در این دیدگاه گفته می

های مختلف جامعه را به شکلی مطلوب، منسجم و منظم کند، نیروی خرد است. ای ن  نیاز
گ ر  ذاتی ناخود ساما، ،است و فرد انسانی« نابسنده»در حالی است که خرد اکثریت مردم 

سیاسی ی  هتواند ادارچگونه می ،پس این انسانی که توانایی تنظیم قوای خود را ندارد .دارد
ی  هگیری دو تئوری کال، جهت ادارجا ما شاهد شکلی  شهر را بر عهده بگیرد؟ در این

حکوم ت   تئوریزندگی سیاسی هستیم که از سوی فیلسوفا، مطرح گشته است. نخست، 
 نام دارد. حکومت نایتئوری است و دیگری  فالسفه

رغم تر نشا، داده است که تئوری حکومت فالسفه، علیافالطو، به زیاایی هرچه تمام

نقاشی انسا، »ی  هبا طرح اید مطلوب بود، آ،، در هیچ شهر زمینی امکا، وقوع ندارد. او

، ب ه ای ن کم ال مطل وب     رس ید  کن د ک ه  بیا، م ی  (881، 8870 )افالطو،،« و شهر کامل

س یس  احکوم ت و ش هری ک ه او ت    ،در این جها، مقدور نیست. بنابراین قل[]حکومت ع

آ، در آس ما، موج ود    یاست که نمون ه « در قلمرو سخن»و « آسمانی»شهری  ،کند می

نفس خود از آ،  ،بتواند آ، را مشاهده کند و در استقرار حکومت ،کس بخواهدهر»است تا 

خارجی چن ین حک ومتی دارای اهمی ت     برای افالطو، وجود .(512، )هما، «سرمشق گیرد

نیست و یا ح دّاقل او از وج ود خ ارجی چن ین حک ومتی، ب ا م رگ س قراب و س فرهای          

ک ه   (گذار الهیقانو،) او نیاز به ی  نیروی کمکی بیرونی لذاشود. اش، ناامید می نتیجه بی

، 8859 )افالط و،، گ ردد  ملتفت م ی سازما، بخشد، ، آ، را ساما، و اندبتواند شهر و شهرو
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ی   ش هر   ی  هس یس و ادار اگذار الهی را برای تافالطو، وجود ی  قانو، ،. بنابراین(681

ش ود  د و از زبا، فیلسوف آتنی مت ذکر م ی  نکمیو به لزوم وجود او اشاره  هضروری دانست

مرتک ب گن اه    ه ا هرگ ز عم داً   ست، ب ا اطاع ت از آ،  یی اکسی که معتقد به قوانین خدا

. ای ن توض یح افالط و،    (1، 8852 )آرب ری،  ران د قانونی بر زبا، نم ی و کالمی غیرشود  نمی

 ،طفیلسینا و ابناز جمله ابن ،گذار الهی بر فیلسوفا، مسلما،ضرورت وجود قانو،ی  هدربار

ی  هگ و درب ار  وگف ت ای که فیلسوفا، شرق و غ رب، ه ر دو،   گونهبه ؛ثیرگذار بوده استات

عن وا،  اص حاب فق ه و مجته دا،، ب ه    ی  هعهدزندگی سیاسی را بهدهی ت و ساما،سیاس

داد، طفی ل ب ا مان ا ق رار    ترتی ب، اب ن  ب دین . ان د برا، نا ی، واگذاش ته  جانشینا، و میراث

ماً تدبیر زندگی سیاسی را تما باید فالسفه رسد کهبه این نتیجه می 1شناسی سینوی انسا،

مش غول  « المتوحد تدبیر»و خود به  هندقرار د و مجتهدا، هادر اختیار رقیب خود، یعنی فق

شریعت اص ل و   ،اصحاب فقه، در سیاست مد، ید. با واگذاری تدبیر سیاسی به عهدهونش

خود این پرسش را مطرح ی  هطفیل در بخش دوم رسالرو، ابناز این د.وشمیسیاست فرع 

 کند که چه کسی باید زمامدار باشد؟ فقیه یا فیلسوف؟می

                                                 
های مهمّ خود یعنی شفا، نجات و اشارات بر ضرورت وجوب نبوت استدالل کررده کرت  را برت     در کتاب سینا. ابن7

 رین برهان ضرورت نبوت از سوی فیلسوفان پس از او ارائت شده است. شیخ در  رین و رایجعنوان مهم امروز نیز بت
مطالر  سسرمت    ی هکنندو التنبیهات بیان مهمی در اثبات شریعت و نبوت دارد کت روشننمط نهم کتاب االشارات 

در بیان حاجرت برت نبروت،     ،او در این نمط است. دوم کتاب حی بن یقظان، در بیان ضرورت وجود نبوت و شریعت
آدمی منوط بت  عاون و مدنی دارد و حیات -انسان فطر اً و ضرور اً ماهیت اجتماعی. 7کند کت: طور استدالل میاین

گذرد و در جامعت، کت محل مشرارکت  اجتماع است و مسیر زندگی جویندگانِ خدا  نها از مسیر زندگی اجتماعی می
مشارکت متوسف بر معاملت است و معاملت نیز نیازمنرد سرانون و   . 4گردد. پذیر میاین جویندگی امکان ،آدمیان است
رو باید میان مردم دادوستد و عدالت باشد  از این. 9کشد. و مرج و شورش میوگرنت کار مردم بت هرج  ؛عدالت است

ای باشد کت  نهرا او  گونت حافظ آن عدالت باشد، و این شارع باید بت ،یک شارع آورده شده ی توسیل و شریعتی کت بت
خدا جزا و پاداش داشتت  برای استمرار حیات نوع بشر الزم است کت نیکوکار و بدکار نزد. 0اطاعت باشد.  ی تشایست
خرتم  »نظرر برت   کند و برا عطرف  عنوان عواملی بازدارنده  وجت می بت« پاداش»و « مجازات»الرئیس بت  شیخ ؛باشند
کند کت باعث بقای اعتقاد مردم بت مبدأ و معاد و معرفت آفریردگار، برا   کید میا « بقای شریعت» ی هبر فاید« نبوت

چراکت  ؛نگردجهت بر لزوم وجود عبادات و رسوم در داخل شریعت می همین ود و بتشپیامبر می ی تدور شدن از زمان
ثرواب و عقراب    ،برای جلوگیری از مخالفت شررع  ،بنابراین«. نبی برای بقای شریعت باید  دبیر عظیم داشتت باشد»

ی، مانند نمراز و روزه و  رو عبادت مکرر در اوسات متوال دهنده الزم است. از ایندهنده و عذاباخروی و معرفت ثواب
 (.704، 7911؛ روزنتال، 094، 7949)ملکشاهی،  ها واج  استغیر این
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 کسی باید زمامدار باشد؟چه  -5

طفی ل ح ق حکمران ی و    شود این است که اب ن جا مطرح میای که در اینپرسش اساسی

  بای د ت دبیر اجتم اع    ی  داند؟ فقیه یا فیلسوف؛ کدامهدایت مردم را از آ، چه کسانی می

بوده است که سیاست را  رسم معمول نزد فیلسوفا، مسلما، این دست گیرند؟سیاسی را به

مدنی نداشته باشند. آنا، با وجود ی  هتدبیر فقها واگذارند و خود چندا، توجهی به فلسف به

 ین د. از طرف ی، ط رح مدین ه    اهشریعت، چندا، نیازی برای ورود به مااح  سیاسی ندید
ح ل  وضوع سیاسی واقعی باش د، ن وعی راه  که ناظر به مفاضله از سوی ایشا، بیش از آ،

نزد آنا،، صرفاً فن « سیاست. »شده استآشنا به فلسفه تلقی  روانی برای نخاگا،-فکری

ک ه ب ه تعای ر    اس ت  غیر ملتزم ب ه فلس فه   ی  هتدبیر زندگی فردی فیلسوف در ی  جامع

باجه، فیلسوفا، در آ، جامعه زیستی غریاانه داش تند و ب رای جا را، غرب ت خ ود ب ه        ابن

طفیل را نیز بای د  ی بن یقظا، ابن. ح(887-882، 8827 )فیرحی، پرداختندمیمالت فلسفی ات

کند کید میاباجه تباجه در، کرد. او همانند ابنابن تدبیرالمتوحدچو، در راستای آثاری هم

 .(86، 8728 )غالب، شوندخطری بزرگ برای متوحد محسوب می ،که جمهور

)ک ه   دومی  هسازگاری حکمت و ظاهر شریعت در جزی ر دهد که طفیل توضیح میابن

دارند: نه « تااین»پذیر نیست و این دو جزیره نسات امکا، اندلس است(ی  هکنایه از جامع

توان د آن ا، را ه دایت کن د و از     توانند حکمت را در، کنند و ن ه حک یم م ی   جمهور می

آورد. در ی  درحکومت باور و اعتقاد خارج ساخته و آنا، را به زیر حکومت خرد ی  هسیطر

ای دیگر، ب اور و اعتق اد   کند و فیلسوف حاکم است و در جزیرهکومت میجزیره، فلسفه ح

دهد و فقیه حاکم است و همواره ب ین ای ن دو،   است که رکن اساسی جامعه را تشکیل می

تنش ی همیش گی    یعنی فقیه و فیلسوف، معرفت و اعتقاد و در نتیجه، بین ای ن دو جزی ره  

تومرت مط رح گش ته    که از سوی ابن است« حقیقت یراه دوگانه»این هما،  وجود دارد.

ام ا   ؛داردطفیل، دولت موحدو، را از تدریس فلسفه برای جمه ور برح ذر م ی   لذا ابن .بود

پذیرد. او معتقد اس ت   ذوق میستعد و خوشخواص و افراد مرا برای  آموزش و تدریس آ،

است و قلمرو آ، دو  ها و عوام است، اما فلسفه امتیاز نخاگا، و خواصکه دین برای توده

 ،دین اگر درست فهمیده شود و تنها به ظاهر آ، توجه نش ود  ،از هم جدا است. بدو، ش 

رس ند و  حقیق ت م ی  با فلسفه یکی است )اتفاق فلسفه و باطن شرع(. هر دو از دو راه ب ه  

خوش اختی و س عادتی نی ز ک ه ب ه      ی  هبلکه در درج ،تنها در روش و میدا، عملها نه آ،

 اند.بخشند، متفاوتخویش می پیروا،
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گرایش وجود دارد: حی در گ رایش نخس ت س عی     نوعحی بن یقظا، دو  یدر رساله

وارد عالم معقوالت شود. گرایش  ،های جها، حس و تجربهمحدودیت با رهایی ازکند  می

نم ود، آ،  داد، و عقالن ی به جها، محسوس و تالش برای س اما، آ، توجه بیانگر  دوم

شکافی که بین نظ ام سیاس ی مناس ب     ؛گرددمیچیز به شکاف میا، این دو برهمه است.

ناش دنی اس ت.   وجود دارد و این ش کاف و تع ارض ح ل   سیاسی  یعوام با عالیق فلسفه

بر عالیق فلسفی باشد و تحقق  ای سخن گفت که ماتنینظام سیاسی توا، ازبنابراین نمی

ت را محت وای اندیش ید،   رسد که سیاس  جه میطفیل به این نتیعینی داشته باشد. لذا ابن

 ،جوالنگاه سیاستو است  «حقیقت» ،افق فلسفه ؛ چرا کهداد،، خطرنا، استفلسفی قرار

 .(882، 8858 )پیشت،« تضاد میا، فلسفه و سیاست نابرچیدنی است» :«قدرت»میدا، 

 ای که در آ، فقط ظاهر ش ریعت ح اکم اس ت و توفی ق    طفیل، جامعهطاق نظر ابنبر

ه ای غیرفاض له محس وب    های بارز مدین ه میا، حکمت و شریعت ممکن نیست، از نمونه

ای ک ه  اند که ب ر انس ا،  فاض ل  حک یم واج ب اس ت در مدین ه       فیلسوفا، گفته .شودمی

ی  همنظور از این مدینه، مدین ؛به کار سیاست بپردازد کند و« مهاجرت»، اوستی  هشایست

ای چن ین مدین ه   ام ا اگ ر  و نه نیاز به قاضی داشته باشد. کامله است که نه نیاز به طایب 

زندگی او تااه خواهد ش د و   ؛فرد دارای فضیلت در دنیا غریب خواهد زیست»موجود ناود، 

مه م در هم ین   ی  هنکت  . (8861، 8829 )طااطا ایی، « برای او مرگ از این زندگی بهتر است

طفی ل از آ،  باج ه و اب ن  که اب ن غربت و هجرت نهفته شده است. فرد منفرد و متوحدی 

دور از هی اهوی اجتم اع   ت که واقع اً در خل وت و عزل ت و ب ه    گویند، کسی نیسسخن می

این  ،بنابراینلحاظ فکری متوحد است. که منظور از متوحد کسی است که بهزندگی کند، بل

ش وند ک ه   محس وب م ی  « ن وابتی »ی  همنزلهای ناقصه بهاحب فضیلت در مدینهافراد ص

صدد هستند ت ا  شکل خودرو و خودساخته درتقر، بهخالف عرف عوام و آداب و رسوم مسبر

 به سعادت برسند.

تواند به فاضله چگونه میغیر یت که این فرد متوحد در مدینهپرسش محوری این اس

چگون ه   ،سعادت برسد؟ متوحدی که روح او گرفتار جه ا،  زن دانیا، و غ ار  ظلم ت اس ت     

جها، ناس از و ن اهمخوا، ب ا او، ب ه س عادت قص وی دس ت پی دا کن د؟          تواند در این  می

سعی دارد این موضوع را با تحلیل  باجه،ابنی  هثر از مذهب موحدو، و اندیشا، متطفیل ابن

 کند. سیاسی بیا،  یشناسی و فلسفهدر نسات میا، انسا،« سعادت»جایگاه 

از  م دارا، ش د،  ش ریعت  یدهد هنگامی که حی وارد جزیرهحکیم اندلسی توضیح می
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این انحراف ات   یآمده در شریعت متحیر گشت و با مشاهدهها و انحرافات پدیدظاهرسازی

صدد برآمد ت ا ب ه   گرفت، دلش به حال مردم سوخت و درنام ظاهر شریعت انجام میکه به

ای ن  از  ،چرا که معتقد بود اگر مردم حقیقت دین را بفهمند ؛هدایت و اصالح مردم بپردازد

آورن د و از تک الیفی ک ه    د و روی به یقین و حقیقت مینگزینبنیاد دوری میامور باطل بی

کسی مال  مالی نخواهد بود تا از »شوند. در چنین حالتی نیاز میشرع بر آنا، بار کرده، بی

آش کار  ساب غ ارت و  ها را بارند یا بهدست ،سرقت آ،ی  هواسطهاو زکات مطالاه کند یا ب

 .(819،  8878طفیل،)ابن «نفوس بسیار تلف شوند آ،برد، 

ب رای اص الح و ه دایت خل ق نش ا،      را این بخش از رساله، سفر متوحد ب ه اجتم اع   

سیاسی  یکرد، عالیق فلسفهمنظور حاکماین سفر، ی  سفر سیاسی است که بهدهد.  می

فک ر   یقظا، ب ه اش تااه  دهد که حی بن یاین سفر هنگامی رخ م ؛شوددر مدینه انجام می

 ،ت پ ا، و ذهن ی تی ز هس تند و از نقص ا، فه م      رمردم صاحب فط  ی  هد که  همنکمی

ت ر از آن ا،   که مانند چهارپایا، یا گمراه ددانو نمی هبداندیشی و ضعف عزم آنا، آگاه ناود

مقابل سفر کرد تا آرزوهای سیاسی خود را در  یحی بن یقظا، به جزیره ،بنابراین .هستند

-زودی دریافت که بین او و جمهور ه یچ عادت جامعه عملی سازد. اما او بههت خیر و سج

بلکه ضدّ تفکرات  ،تنها با او همدل نیستندای وجود ندارد و آنا، نهسخنیگونه تفاهم و هم

اص الح   ب ه حی بن یقظ ا،   امید ،ورزند. بنابرایناو هستند و از پذیرش سخن او امتناع می

عام ه از من افع   ی  هدریافت که به ر » نویسد: طفیل مینا، قطع شد. ابنستگاری آخلق و ر

تا امر معاش آنا، مرتب شود و دیگری به حدود و  ،دین فقط در هما، زندگی دنیوی است

ی اند، و ن ادر ب ه   اجز عدهمردم  یشا، تجاوز نکند. و نیز فهمید که از میا، عامهحقوق

 .(858-850، )هما،« رسند سعادت اخروی نمی

لس فه و  ش کاف می ا، ف   یطفیل را درب اره ابن یوضوح تمام عقیدهبهتوضیحات فوق 

 ؛آی د دس ت نم ی  حقیقی و برتر در درو، اجتماع به که سعادتدهد و ایناجتماع نشا، می

توا، به آ، رس ید. ای ن هم ا،    شکل بهتری میر بیرو، از عالم قدرت و سیاست بهبلکه د

ست اجویی برای بیگانگا، و یا نوابتی باجه است که به فکر چارهابن« حدتدبیر المتو»تدبیر  

ای که در آ، فقط ظاهر شریعت ح اکم اس ت.   مدینه ؛نداهناقصه گرفتار شدی  هکه در مدین

دینی فهمید، دانست که توفیق میا،  یگاه که احوال مردم را در جامعهحی بن یقظا،، آ،

ای ممک ن  گویند، در چنین جامعهزبا، شریعت سخن میچه پیامارا، به جمع فلسفه و آ،

حی بن یقظا، دریاف ت ک ه اکث ر م ردم، ک ه دارای       ،بنابراین» .(95، 8828 )فیرح ی،  نیست
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 ؛تری دارند تا ب ه انس ا،  فطرت ناقص و عقول تاریکی هستند، به چهارپایا، شااهت بیش

ت که پیغما را، از آ،  پس متوجه این نکته شد که حکمت و هدایت و توفیق در راهی اس

 .(817، 8878 طفیل، )ابن« اند و در شریعت آمده است و جز آ، امکا، نداردسخن گفته

 یمدارا، میسر نیست، پی ب رد ک ه ادام ه   که متوجه شد نجات شریعتحی پس از آ،
سو این بار خواهد آورد. از ی به تنها سودی ندارد، بلکه پیامدهای سنگینی نیزدعوت او نه

دری کند و ذخایر حکمت خود ب ر روی ای ن زم ین    تر پردهاحتمال وجود دارد که اگر بیش

وقتی حی بن یقظا، اندکی از ظاهر »که د، جا، خود را به خطر افکند؛ چراحاصل بیفشان بی

گی ر و  شا، بود با آن ا، س خن گف ت، از او دل   چه که درخور فهمفراتر رفت و بیش از آ،

ظ اهر  شا، ابسال ب ه او و رعایت حق دوستغربت ی  ها به مالحظخاطر شدند و تنهرمیده

از  .)هم ا،( « پنداشتند ، سخنا، حی را ناخوش میاما در باطن آ ؛کردنداظهار خشنودی می

جا که حی در تالش بود تا باورها و اعتقادات موج ود در جامع ه را نق د و    تر، از آ،آ، مهم

امورشا، بگسلد. در واقع،  یگرفتار شوند و رشتهاصالح کند، ترسید که مردم به فرجام بد 

او نگرا، بود که با نقد باورها و اعتقادات ی  جامعه، که رک ن اساس ی جامع ه محس وب     

س وی  پس ح ی ب ن یقظ ا، در رها ری م ردم ب ه      افتد. خطر شود، ثاات آ، جامعه به می

 انجام نرسیدرستگاری و سعادت شکست خورد و آرزوی سیاسی او برای نجات مردم به سر

 .(858-858، )هما،

 حی بن یقظانی  همراتب سیاست در رسال -6

ی  هتنها موفق نشد که حکوم ت عق ل ی ا مدین     حی بن یقظا، نهطور که گفته شد، هما،

روی فلسفه و فقه نیز وجود ندارد و او ای ایجاد کند، بلکه متوجه شد حتی امکا، همفاضله

طاایع به چند دسته تقسیم کرده بود، برای سیاست نی ز  حسب ها را برکه انسا، گونههما،

احیاء در کتاب  غزالی 1شااهت با آرای امام محمد غزالی نیست.شود که بیمراتای قالل می

                                                 
 ؛، امرام محمرد غزالری اسرت    برداز آنان نام می حی بن یقظان یتطفیل در مقدمکت ابنمهمی از متفکران . یکی 7

 یهغزالری دربرار   یتنظریر  برت  مختصرر  یاشاره ،بنابراین .انددانستت «پدر کیش موحدان»عنوان کسی کت او را بت
هرای غزالری در مبررب  مردن     ثیرگذاری اندیشرت اخاطر  ز دو جهت واجد اهمیت است: یکی بتا« یاستسمرا   »

رسرمیت  یک موج فراگیرر در دولرت موحردون برت    عنوان رت بت وم ثیرگذاری از طریق ابنااسالمی است کت این  
ولت موحدون، بت آرای غزالری  عنوان ایدئولوگ دطفیل، بتای است کت ابنهوجت ویژخاطر  شناختت شد. و دیگری بت

  سیاست دارد. یهدربار
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نگرد و ملهم از تع الیم اس المی خ ود،    چشم مذهب میی  هبه سیاست از دریچ علوم دین

ااطی اصولی و تح ولی منطق ی   شود، ارتنامیده می« آخرت»و آ، چیزی که « دنیا»میا، 

در استص الح  « سیاس ت »نویسد . وی در جزء اول کتاب فوق می(71، 8890 )قادری، یابدمی

دهن ده در دنی ا و آخ رت اس ت، و آ، چه ار       مردما، و نمود، ایشا، به راه راست و نجات

  مرتاه است:

واص اول که اعلی مراتب است، سیاست انایاست و حکم ایشا، ه م ب ر خ    ی  همرتا»

سیاس ت خلف ا و    ،دومی  ههم در ظاهر اس ت و ه م در ب اطن. مرتا      ؛است و هم بر عوام

حکم ایشا، هم بر خواص و هم بر عوام است، لکن در ظاهر، ن ه   ؛سالطین و ملو، است

و ب ه دی ن او    -عزوج ل  –آ، علماست ک ه ب ه خ دای     ،سوم سیاستی  هدر باطن. مرتا

و حکم ایشا، بر بواطن خواص است و فهم ع وام ب دا،    اندوارثا، ناوتاند، و ایشا،  عالم

درجه نرسد که از ایشا، اقتااس توانند کرد و قوت ایشا، بدا، حد نه انجامد که در ظواهر 

سیاست واعظا، است و حکم ایشا، ب ر   ،چهارمی  هعوام، به منع و الزام تصرف کنند. مرتا

 .(15-11، 8861 )غزالی، «بواطن عوام است و بس

حی بن یقظا، بیا، ی  هتوانیم مراتب سیاست را در رسالپس از اشارات فوق می اکنو،

 نموده و به توضیح آ، بپردازیم.

 متوحدی  همرتب -1-6

توان د  ک ه م ی  اس ت  کن د، سیاس تی   طفیل به آ، اشاره میترین نوع سیاستی که ابنعالی

سیاستِ متوح د )ی ا سیاس تِ    ؛ وی این مرتاه را سعادت برتر را برای انسا، به ارمغا، آورد

پردازند و خود را اصالح فس می. متوحدانی که نخست به سیاست ننامدمیفیلسوفِ عارف( 

گوید که هر کسی ورزند. حی بن یقظا، میکنند و سپس به اصالح دیگرا، ماادرت می می

ا ای رتر است. این ش خص بای د زمین ه   مندتر و شادما،تر است، سعادتکه به خدا نزدی 

ما بر او دست آورند. اکسب سعادت دنیوی و اخروی را بهی  هایجاد کند تا مردم بتوانند زمین

که به سیاست خلق بپردازد، به سیاست نفس خود بپ ردازد و ب ه   واجب است که قال از این

حی بن یقظا،، سال  راه ح ق، ب ه    تکامل برسد تا بتواند دیگرا، را نیز به تکامل برساند.

داند که صالح مردم کس دیگری میتر از هروست که بیشگردد و هم اباز میمیا، مردم 

 یشناس ی و تفک ر سیاس ی در فلس فه    های مهم ارتا اب معرف ت  در چیست. یکی از حوزه
حسب میزا، معرف ت نس ات ب ه    ها برجا که انسا،است؛ یعنی آ، اسالمی در همین نقطه

ند. مشخص است که انسانی ک  ه در  شو، وجودی میاعالم حضور و عالم غیب، دارای ش
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شود و خالیق نیازمن د  خوانده می« اهللۀخلیف»معرفت رسیده است  یاین میا، به اوج قله

 .(58، 8826 )فیرحی و فدایی مهربانی، هستند هدایت و رهاری وی

ام ا در   ،شناخت از دیگرا، ربوده استی  هحی بن یقظا، گرچه گوی ساقت را در زمین

ی  هنیس ت. تنه ا اراد   حکوم ت سیس اگرفتن از دیگرا، و تقادر به ساقت سیاستی  هحوز

تواند قدرت و سیاست را برای حی بن یقظا،، ک ه از مش روعیت اله ی    مردم است که می

ی  همعرفت ی ب ه ح وز   ی  هتواند اقتدار را از حوزاو نمی ،برخوردار است، بالفعل کند. بنابراین

ظا، آسایش و آرامش روحانی را ب ر خ ود ح رام    سیاسی و اجتماعی بسط دهد. حی بن یق

کند تا موجب راحتی خلق در دنیا و کند و به زندا، غار و عالم محسوسات ورود پیدا میمی

فهم باشند  دهد و مردم اگر تیزبین و نی می کند و اندرزآخرت شود. اما او تنها موعظه می

رهانن د. ام ا   سوسات و زندا، تن میدهند و خود را از غار محهای او گوش فرا میبه اندرز

کرد، مردما، ن دارد. ای ن ن وع سیاس ت و     در متقاعد« اجااری»حی بن یقظا،  حال،هربه

ش ود، ام ا   سیس آ، ی  خیر ب زرگ محس وب م ی   امطلوب است و ت نوعحکومت، گرچه 

ای تنه ا  فاض له ی  هچنین مدینی  هامکا، واقعی تشکیل چنین حکومتی وجود ندارد و نمون

چن ین حک ومتی، در اس تقرار     یشود و فردِ فاضل  متوحد ب ا مش اهده  سما، یافت میدر آ

 گیرد.حکومت نفس خود از آ، سرمشق می

نظ ام دان ایی فیلس وفا، کالس ی       چیز ب ه طفیل قال از هرابن یاین وجه از اندیشه

در که تغییر قهرآمیز روابط و مناساات اجتماعی و سرنگونی قدرت سیاس ی  چرا ؛گرددمیبر

خواهی فیلسوفا، سیاسی، طور کلی آرما،ت است که بهتفکر قدیم جایی ندارد و به این عل

بیش نیست و کاربردی در واقعیت و م تن جامع ه    -آبادییعنی ناکجا -ای فاضله یمدینه

ت وجهی ب ه واقعی ت    « فاضلهی  همدین»توا، گفت که نویسندگا، ندارد. از این دیدگاه می

ند که انسا، با س یر  اهای پرداختود نداشته و صرفاً به تصویر افق فاضلهاجتماعی واقعاً موج

 .(52، 8865 )طااطاایی، تواند سعادتمند گردددر جهت آ، می

کن د. وی ب ه ن وعی از    ورزی م ی فلسفه ،طفیل نیز در درو، همین سنت کالسی ابن

یلس وفِ  سیاست ف ،ترین نوع آ،رسد که عالیسیاسی میی  هشناسی اخالقی به فلسفروا،

دهد که هیچ نس اتی ب ا   بر نیروی خرد و دانش تشکیل میعارف است که حکومتی ماتنی

سیس چنین سیاستی وجود ندارد، اجا که امکا، عملی تآداب و رسوم جامعه ندارد. اما از آ،

د و در اس تقرار سیاس ت   ناقصه هج رت کن   ی  هبر متوحد و غریب واجب است که از مدین

بر این، در این نوع سیاستِ نفس، نی ازی   د. عالوهمایای پیروی نینهچنین مدنفس خود از 
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تواند به سعادت و رستگاری نالل آید. تنهایی میود پیامار نیست و حی بن یقظا، بهبه وج

 خوریم.میدا و انتهای این داستا، به آ، برای است که در ابتاین هما، نکته

عی از داند که در آ،، قدرت سیاسی تابظمی میحی بن یقظا، بهترین نظم سیاسی را ن

طفی ل  اب ن  ،بر تلفیق حکمت بحثی و ذوقی اس ت. بن ابراین   دانشی که ماتنی ؛دانش باشد

باشد.  ،داند که هم واجد بح  و هم واجد کشف، هر دوحکیمی می را از آ،  مدینه ریاست

طفی ل  ب ن در نزد ا شود.مداری، دو ویژگی بارز این حکیم محسوب میمداری و عشقعقل

بالفع ل ای ن ن وع    ی  همشروعیت حکومتِ حکیم وابسته به پذیرش م ردم نیس ت، ام ا اراد   

خاطر است که ای ن  همینردم و پذیرش از سوی آنا، است. بهحکومت منوب به خواست م

رغم شایستگی برای هدایت خلق، ممکن است ناشناخته بماند و مردم از تدبیر و علی حاکم

ها ب ا مردم ا،   رفتاری که شهر»جا که به تعایر افالطو، نصیب گردند. از آ،ریاست او بی

 «بین د کس در جها، چنین رفتاری نم ی ای ناپسند است که هیچاندازهکنند بهدانشمند می

کار جویی  ، شخص حکیم ناگزیر است که دست از هدایت خلق و چاره(818، 8870 )افالطو،،

یابد که حضور فیلسوف در جامعه، هنگ امی ک ه اوض اع    میآنا، بردارد. حی بن یقظا، در

اس ت و م ردم ت وا، در، او را    « دنیاخواه ا، »و  «ت ا، منارح»روزگار  نامساعد و روزگار، 

که متوجه متوحد باشد، متوجه شود؛ این خطر بیش از آ،ندارند، خطری بزرگ محسوب می

این عدم حض ور   ؛گناه او نیست اگر فیلسوف در جامعه حضور ندارد، ،جمهور است. بنابراین

 کنند.تقصیر کسانی است که از او استفاده نمی

 علما ی مرتبه -2-6

اختصاص به عالمانی ]مانند ابس ال[ دارد ک ه ب رای ادرا، حقیق ت      ،دوم سیاست یمرتاه

بلکه کس انی هس تند    ،تنها دانا به ظاهر شریعت نیستند اما این علما ؛نیازمند ناوت هستند

« ت ر ویل ط امع اتر و در تتر و داناتر و از معانی روحانی آگاهبینطن شریعت ژرفدر با»که 

، این گروه کس انی هس تند   احیاء علوم دینتعایر غزالی در . به(882، 8878 طفیل،)ابن هستند

اند و حکم ایشا، بر بواطن خواص است و فهم عوام تا بدا، حد نیست که که وارثا، ناوت

قوت عالما، نیز به حدی نیست که در ظواهر عوام، به من ع   ؛اقتااس کنندبتوانند از ایشا، 

، «االنبیداء  ۀالعلماء ورثد »لما که بر طاق حدی  . ع(15، 8861، )غزالی و الزام، تصرف کنند

شا، از اعمال قدرت و دخالت در شوند، دستبر برحق پیامار محسوب میجانشین و میراث

را توا، تصرف در ظاهر نیست و آنا، نیز ناگزیرند تدبیر  اعلم ،سیاست کوتاه است. بنابراین

جها، سیاست را به اهلش واگذار کنند و میدا، سیاست را تر، گویند. ای ن عالم ا،، ک ه    
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نفس  بایست به سیاستِشوند، همانند فیلسوفِ عارف میباطن دین محسوب میی  هنمایند

د، به فیلسوف رجوع کنن د و ب ه او   رای حل تعارضاتی که در شریعت وجود دارببپردازند و 

 اقتدا جویند.

  فقها ی مرتبه -3-6

دیگر سیاست، سیاستِ فقها و متشرعا، ]مانند سالما،[ است که قدرت نفوذ آنا، ی  همرتا

ویل دورت ر و در  اتر و از تبه حفظ شریعت مایل»بر ظواهر عوام و خواص است. این گروه 

طفی ل،  اب ن ی  هطا ق عقی د  . بر(887، 8878 طفی ل، )اب ن هس تند  « ترمل محتاباتصرف و ت

شریعت، ظاهر و باطنی دارد و میا، این ظاهر و باطن نوعی ناس ازگاری و تع ارض وج ود    

خوبی حی بن یقظا، بهی  هداد، سفر ابسال به جزیرتعارض بنیادی را با نشا،دارد. او این 

شتند و این اختالف نظر، نظر دا ونه این دو دوست در شریعت اختالفدهد که چگ نشا، می

س ال در  بعنوا، اخ تالف س الما، و ا  چه که تحتدو انجامید. آ،آ،« جدایی»سرانجام به 

شود، در واقع چیزی جز هما، اختالف میا، ب اطن و ظ اهر   مطرح می داستا، فلسفیاین 

 شریعت نیست.

طفی ل  ش ود، اب ن  ای که در این داس تا، عرض ه م ی   ویژه« شناسیانسا،»با توجه به 

ذاتی های مندیگوید که نظم اجتماعی مطلوب و ممکن برای انسا،، نه با تکیه بر توا، می

ممک ن اس ت.    الهی و نظ ام نا وت   و صرفاً از طریق عنایت او، بلکه از بیرو، طایعت وی

رسد ک ه اگ ر   به این نتیجه می سخن با جماعت فیلسوفا، مسلما،همهمین ساب، وی به

رو ن و تربیت دینی امید داش ت. از آ، باشد، تنها باید از دیسعادتی بوده  در دنیا امید خیر و
هستند، وی عنا، سیاست را  که جمهور، صاحاا، فطرت ناقص و عقول تاری ، پیرو فقها

ای که در ناقصه )مدینه یشود که امکا، اصالح مدینهسپارد و متوجه میدست فقها میبه

پذیر است و نه جایز است شود(، با سالح عقل، نه امکا،یآ، تنها به ظاهر شریعت اکتفا م

 به چنین کاری دست زد.

بندی اقسام مردم به ع وام و خ واص   تقسیم ،فوقی  هگانطفیل از مراتب سهمنظور ابن

ها در در، و فهم مسالل صورت گرفته اس ت. وی ب ا   های وجودی آ،با توجه به ظرفیت

دهن د،  ، عوام را، که اکثریت ی  جامعه را تشکیل میمردمی  هآلود دید، زندگی تودغفلت

داند. فیلسوف اندلس ی بهت رین و   های کامالً سطحی از دین و سیاست میصاحب برداشت

س اما،  هتواند نظم سیاسی درست و بمی و دهدن نوع سیاستی را که تشخیص میتریعالی

اهیت زمانه امکا، برقراری است؛ اما طایعت و م« فیلسوفِ عارف»وجود آورد، سیاست را به



 

 

44 

ل 
سا

کم
و ی

ت 
یس

ب
 /

وم
وس

تاد
هش

ره 
ما

ش
  /

ز 
ایی

پ
79

31
 

برد. بدیل و جایگزین این سیاست اعل ی چیس ت؟ سیاس ت    این نوع سیاست را از بین می

را ت وا، تص رف در ظ واهر     که علماکل اساسی وجود دارد؛ اینجا ی  مشعلما. اما در این

س اما،  هتواند جامع ه را س ازگار و ب    و چه نوع سیاستی می نیست. پس راه حل در چیست

س ینا و غزال ی )و اغل ب    طفی ل همانن د اب ن   ده و مردم را به هدف خویش برساند؟ ابنکر

ن ام  تواند با نماین دگانی ب ه  ست که میدهد این شریعت امیانه( پاسخ میی  همتفکرا، دور

کرد تا با تدبیر زندگی خلق را برعهده گیرد. در حالی که غزالی کوشش می ،فقیه یا سلطا،

را از سیاست و ق درت   ت علماسیاسی از نوع دوم به سیاست اعلی، دسسازی سازما، تشاه

های اعمال نفوذ سیاست اعلی در دیگ ر مرات ب سیاس ت و    طور کلی حوزهکوتاه نکند و به

ی   منتش ر    و وعاظ( با توجه به مقتضیات ه ر  را )سیاست خلفا، ملو،، علما عامال، آ،

م ذهب رس می موح دو، ب وده اس ت،       ،ک ه فق ه ظاهری ه   با توجه به ای ن  طفیلابن ؛کند

بن دد  سیاست )سیاست شرعی( می یهای اعمال نفوذ سیاست اعلی را در دیگر مرتاه حوزه

اشتراکی ب ا  ی  هتواند هیچ نقطدهد که سازما، سیاسی مناسب برای عوام نمیو نشا، می

زال ی نی ز   از غ ،او در نگ اه ب ه خل ق   تر، روشنبیا،بهسیاسی داشته باشد. ی  هعالیق فلسف

 .ه استناامیدتر بود

 نتیجه

در حل  دین و فلسفه است. روش اوی  هحل رابط ،رساله حی بن یقظا،طفیل در هدف ابن
ی  هدور»طفیل ی    . اندلس در عصر ابناستشناسی موحدو،  بر معرفتاین رابطه ماتنی

گردیده صورت که دولت موحدو، جایگزین دولت مرابطو، به این ؛کردمیرا سپری « گذار
بلکه در کنار آ،، شد؛ محدود نمیقدرت نظامی ی  هجایی صرفاً در عرصهو این تغییر و جاب

چه در این تغییر و آ، پدیدار گشته بود.بینی اندیشه و جها،ی  هتغییرات مهمی نیز در عرص
های اص لی ای ن نظ ام دان ایی،     ، ستو،استبینی واجد اهمیت تثایت و ساختن این جها،
توجه خ ود را در ای ن   ی  هطفیل، عمدجهت ابنهمیناست. بهیعنی فقه و فلسفه و عرفا، 

دار نقش که در قالب اشخاص خیالی، عهده دهدمیرساله بر روی این مفاهیم کلیدی قرار 
  .باشندخود « تاریخی»

دبیر این دانش فقه است ک ه ت    ،یدآمیه از محتوای این داستا، فلسفی برطور کهما،

گی رد و دان ش فلس فی ب ه      دست م ی سوی سعادت را بهزندگی سیاسی و هدایت خلق به

م دنی از حض ور در جزلی ات زن دگی سیاس ی مح روم        یجا فلسفهرود. در اینحاشیه می

گردد. این مدار میجایگزین مسلم و مطلق حکمت مدنی در جوامع شریعت ،شود و فقه می
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جه ت   بایست از دو جه ت م ورد مطالع ه ق رار داد.    طفیل را میابنی  هسیاسی رسالوجوه 

نماید که علم فقه در تم د،  چنین می گردد.میدانایی در تمد، اسالمی برنخست به نظام 

دانش ی   اس ت؛ داررا اسالمی جایگاهی ممت از، همانن د جایگ اه فلس فه در تم د، یون ا،       

ثیر را ب ر روی زن دگی   اترین ت  ، اسالمی که بیشکننده، محوری و مرکزی در تمدتعیین

فق ه در زن دگی   ی  هجانا  چنا، نیز دارد. این حضور هم ه است و هم انسا، مسلما، داشته

دناال داشته است و یک ی از ای ن پیام دها،    ا، پیامدهای سیاسی خود را نیز بهانسا، مسلم

. اتفاقی که در داستا، حی بن یقظا، رخ داده، استاخراج فلسفه و فیلسوف از متن اجتماع 

پ ذیر نیس ت و   بودگی فقه و فلسفه امکا،د باهموشمیاین است که حی بن یقظا، متوجه 

و هدایت خل ق و رها ری آن ا، را ب ه      هلذا تصمیم به تر، میدا، سیاست و اجتماع گرفت

شهر معنوی حی بن که میا، است مشخص  کند.واگذار میسالما،، که فقیه آ، دیار بود، 

طور که ای ن نس ات ب ین    هما، ؛وجود دارد «نسات تااین»یقظا، و شهر زمینی سالما، 

در این داستا، حکای ت از  « دو جزیره». وجود قابل تشخیص استنفس و بد، انسا، نیز 

 .این نسات )نسات تااین( دارد

طفی ل  گردد که ابنمیرای ببه عادات زبانی و مکانی ،بُعد دیگر از وجوه سیاسی رساله

ب ه   8ه ا، وارههای مهم در بررسی ای ن ع ادت  یکی از ویژگی کرد.در آ، شرایط زیست می

طفیل مصادف با شکفتگی علم عصر ابنگردد. میه ظاهریه در اندلس برحضور نیرومند فق

مردم را ب ه  و  . موحدو، به مذهب ظاهری توجهی ویژه داشتنداستفقه در روش ظاهری 

در قر، ششم، مذهب ظاهری در غرب عالم اسالم، . کردندآ، و حدی  دعوت میظاهر قر

صورت ی  معضل خود را نشا، داد. در حالی ک ه جمه ور   در اسپانیا و آفریقای شمالی، به

کردند، خود آ، مذهب از هر سو مورد حمله برطاق خطوب دقیق مذهب ظاهری عمل می

حاکم داشتند اما از سوی ی  هوانی در میا، طاقشد. فلسفه و فیلسوف نیز گرچه پیرواقع می

در بردن د.  شا، مورد طرد و رد واقع شده و از مش کالت بس یاری رن ج م ی    فقها و پیروا،

 حی بن یقظا، تصویر روشنی از م ذهب ظ اهری ارال ه ش ده اس ت.     ی  هقسمت دوم رسال

تص ویر بس یار   باج ه  سینا، غزال ی و اب ن  ابن تومرت، ابن گرفتن از آرایطفیل با کم  ابن

دهد: متوحدا، و اندیشمندانی معدود در می ا، انا وهی از   دست میروشنی از آ، محیط به

کردند؛ مردمی که توانایی تفکر را نداشته و تنها ظاهری محس وس  مردم عامی زیست می

                                                 
1. Habitus.  
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فلسفی وض عیت زن دگی م ردم     داستا،دوم در این ی  هفهمیدند. جزیراز زندگی دنیا را می

خواهد چن ین روش ی از   طفیل هم میتوا، گفت که ابنکشد و میا به تصویر میاندلس ر

 د.ماینن نظامی از زندگی دفاع کند و هم از ضرورت وجود چنیرا نقد  زندگی

، در راس تای ما انی فک ری دول ت     طفیلتوجه به این نکته مهم است که ابن ،بنابراین

 دف اع از فیلس وفا، و همراه ی ب ا آن ا،     فلسفی را صرفاً در جهت ی  هرسالاین  موحدو،،

به این طریق هشداری به فیلس وفا، نی ز داده باش د ک ه      بلکه حتی خواسته ؛ننوشته است

این هما، ه دفی اس ت   . دست از تعرض به عقاید مردم بردارند و شریعت را محترم بدارند

 ؛ه بودبین عقل و شرع حکم کرد یتومرت مطرح گشته و به عدم معارضه که از سوی ابن

 یراه دوگان ه »محدود ساخت. این هما، باید شرع ی  هبا این قید که نقش عقل را در حوز
 ند.اهرشد نیز این راه را پیمودطفیل و ابنباجه، ابناست که ابن« حقیقت
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 71(،15-17)،هاابررسایومقاات طفیل..ابن(7711-17)غالمحسیندینانی،ابراهیمی-

25.

 (.تهاران انتااارا میمایومتارم الزمان،فروزانفر،بدیع) .یبیدارزنده(.7727طفیل)ابن

فرهنگی،چاپهفت .

 بیرو  دارالمارق.حیبنیقظان.م(،7227طفیل)ابن

 ،تهاران (.متارم )مجیدی،فریبارز،(.7)جسیاست.می هایبینش.(7727)کوئنتیناسکینر

ماوید.فرهنگانتاارا 

 (7711افالطون.)(.تهران خوارزمی.مترم .)لطفی،محمدحسن،قوانین

 (7721افالطون.)(.تهران انتاارا میمایفرهنگای،چااپمترم روحانی،فؤاد،) .ممهور

سیزده .

 (77۳7امین،سیدحسن.)شناسی.المعارفانسان.تهران دایرهسالمانوابسال

 (7711اوروی،دومینیک.)(.تهران نارمرکز.مترم )فاطمی،فریدون،رشد.ابن

 (771۳آربری،آی.می.)(.تهران امیرکبیر.مترم )موادی،محسن،.مقلووحیدراسالم

 (تحولاندیاه77۳1پاک،محمدرضا.)تااری اساالمکالمیدردورهمرابطین.-هایفیسفی .

(۳،)71-11.

 (متارم (.فیسفهوسیاست.)وزیری،هوشانگ،7715پیات،گئورگ.)فرهناگوزنادگی.

(77،)77۳-757.

 (ابعادسیاسیفیسفهاسالمی.7711حقیقت،سیدصادق.)5۳1-511(،1.)حکومتاسالمی.

 (77۳۳روزنتال،اروین.)هاایمیاناه)طرحایمقادماتی(یسیاسایاساالمدرسادهاندیاه.

(.تهران قومس.مترم ،)اردستانی،میی

 (7715شریف،میانمحمد.)(.تهاران متارم .)پورموادی،نصارا،،تاری فیسفهدراسالم

مرکزنارداناگاهی.

 (منحنیتحولاندیاهسیاسیغزالی.7711طباطبایی،سیدمواد.)11(،2.)فیسافهوکاالم-

1۳.

 (77۳1طباطبایی،سیدمواد.)تهران کویر،چاپهات .یرانیسیاسیدرازوالاندیاه.

 الهالل.مکجبۀودارمناورا بیرو  فیسفیه.موسومهسبیلفی.(م72۳7)مصطفیغالب

 (7717غزالی،ابوحامدمحمد.)خاوارزمی،مویّدالادّینمحماد،7.)میادالدّیناحیاءمیوم(.)
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(.تهران میمیوفرهنگی.کوششبه(.)خدیوم ،حسین،مترم 

 میاومیغربتمدناسالمی.یسیاسیدرفیسفهشناسیاندیاه(.روش77۳5)فیرحی،داود
.21-55،11سیاسی،ش

 (77۳2فیرحی،داود.)، تهران نارنی..دانشومارومیتدراسالم قدر

 (7725فیرحی،داود.)تهران نارنی.فقهوسیاستدرایرانمعاصر.

 (پیونادمرفاانوسیاساتازمنظارمزیزالادین77۳1فیرحی،داود؛فدائیمهربانی،مهدی.)

.17-71(،7.)پژوهشسیاستنظرینسفی.

 ( 7711قادری،حات.)المییی..تهران دفترمطالعا سیاسیوبیناندیاهسیاسیغزالی

 وش..تهران سرترممهوشرحاشارا وتنبیها (.7717شاهی،حسن)میک 


