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ابنطفیل به دورهای از تاریخ تعلق دارد که به عصر موحدو585-662( ،ق) معروف است.
دولت موحدو ،از جمله دولتهای بزرگ اسالمی در غرب جها ،اسالم بود ک ه ب هدس ت
علمای دینی بربر تاسیس شد؛ دولتی که به تعصب دینی شهرت دارد .بنیا،گذار و چهرهی
شاخص این دولت ،فارغالتحصیل مدارس نظامیهی بغداد و ش یفتهی غزال ی ،محم د ب ن
تومرت است .دولت موحدو ،نتیجهی حرکت گستردهی او در قالب امر به معروف و نه ی
از منکر علیه دولت مرابطو ،در مغرب ب ود .س رانجام ما ارزات سیاس ی و فرهنگ ی اب ن
تومرت و شاگرد او عادالمومن ،به ایجاد جناشی فراگیر در سراس ر مغ رب انجامی د (پ ا،،
 .)18 ،8828این جناش با طرح شعار «العظمۀ و الدین و الجدیندی» و ب ا مط رحس اختن
اصولی همچو :،امر به معروف و نهی از منک ر ،ت ر ،تقلی د ،بازگذاش تن ب اب اجته اد و
بازگشت به اصول و در نهایت برپایی فرهنگ اصیل اسالمی؛ گام بلن دی در راه شکس ت
دولت مرابطو ،و برپایی دولت موحدو ،برداشت .رسالهی «ح ی ب ن یقظ ا »،در چن ین
زمانهای تالیف شده است.
ابنطفیل در ابتدای رسالهی «حی بن یقظا »،پس از آ،که فارابی ،ابنسینا ،غزال ی و
ابنباجه را مورد انتقاد قرار میدهد ،به نقل قصهای فلسفی م یپ ردازد ک ه م یخواه د از
طریق آ ،،فلسفهی عصر خود را با ساکی خاص ،آ،طور که از ابنسینا  -صاحب رس اله-
های رمزی و تمثیلی  -الهام گرفته ،تشریح کند .وی سپس به این نکته اشاره میکند که
هدف ،سعادت است و چگونگی کسب سعادت برین را از طریق تجربههای قهرما ،فلسفی
داستا ،خود« ،حی بن یقظا ،»،نشا ،میدهد .وی در ضمن ای ن داس تا ،،مس الل مه م
فلسفی را به وجهی خاص بیا ،میکند .ابنطفیل ،دربارهی معرفت و نحوهی ادرا ،آدمی
سخن میگوید و در اینراستا ،به بررسی رابطهی فلسفه ،دیانت و سیاست ماادرت میورزد.
او این کار را بر مانای شخصیتهای اصلی داستا ،خود (حی بن یقظا ،،سالما ،و ابسال)
انجام میدهد.
رسالهی «حی بن یقظا »،درصدد پاسخ به چند پرسش سیاسی است :نقش فیلس وف
در تدبیر زندگی سیاسی چیست؟ فقیه مقامش باالتر است یا فیلسوف؟ چه رابط های ب ین
فقه و فلسفه وجود دارد؟ و کدامی باید بر جامع ه حکوم ت کنن د؟ در ای ن مقال ه س عی
میکنیم با استفاده از روش هرمنوتی قصد کولنتین اسکینر ،به سواالت فوق پاسخ داده و
مراتب سیاست را از دیدگاه ابنطفیل مورد بررسی قرار دهیم.

 -1روششناسی

1. quentin skinner.
2. Speech Act Theory.
3. Textualism.
4. Contextualism.
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در این مقاله با استفاده از روش هرمنوتی ِ قصد کولنتین اس کینر 8ب ه بررس ی اندیش هی
سیاسی ابنطفیل خواهیم پرداخت .اسکینر ،هرمنوتی را رهی افتی ب رای تفس یر و فه م
متو ،تلقی نموده و هدف اصلی مفسر را اثاات معنای متن میداند .وی معتقد اس ت بای د
متنهای مورد بررسی خود را درو ،چنا ،بافت فکری و چارچوب گفتمانیای ق رار ده یم
که بتوانیم این نکته را دریابیم که مولفا ،متو ،هنگام نوشتن آ،ها چه میکردهاند (اسکینر،
 .)88 ،8878او با توسل به نظریهی کنش گفتاری 2سعی میکند تا از عادتهای رایج نظیر
متنگرایی 3و زمینهگرایی 4انتقاد کند و از رویکردی به تاریخ اندیشه دفاع نماید که بیشتر
بر تاریخاندیشی ماتنی باشد .اسکینر دربارهی هستهی اص لی اس تدالل خ ود م ینویس د:
«هستهی اصلی استدالل من این است که اگر میخواهیم ت اریخ فلس فهای ب ا روحی های
حقیقتاً تاریخی نوشته شود ،باید یکی از تکالیف اصلی خود را این بدانیم که متنهای مورد
بررسی را بر آ ،زمینههای فکریای قرار دهیم که به ما این امکا ،را میدهند که از آ-،
چه مولفا،شا ،با نوشتن آ،ها انجام میدادند ،سر درآوریم» (هما.)88 ،،
با استفاده از روش هرمنوتی قصد م یت وا ،گف ت ک ه فلس فه در ان دلس رابط هی
نزدیکی با تحوالت سیاسی و اجتماعی در «دورهی گذار» از عصر مرابطو ،ب ه موح دو،
ینرو ،پیوند تاریخی بین فلسفهی اندلسی و وضعیت سیاسی را ناای د ک م
داشته است؛ از ا 
ارزیابی کرد (اووی .)81 ،8895 ،در واقع ،زمینههای سیاس ی و اجتم اعی ب هعن وا« ،عام ل
محرکی» برای طرحکرد ،مسالل فلسفی در اندلس عصر موحدو ،شده است .نکتهای که
بیا،گر درهمتنیدگی استدالل فلسفی و دعویه ای مرب وب ب ه ق درت اجتم اعی اس ت.

فیلس وفانی مانن د اب نطفی ل ،ک ه ای دلولوگ دول ت موح دو ،محس وب م یش وند،
ایدلولوژیستهای نوآوری هستند که وظیفهشا ،موجه جلوهداد ،صورتی از رفتار اجتماعی
در دورههای «بیقراری» است که تردیدپذیر بهنظر میرسد .در راستای تحقق این هدف،
وی واژههای توصیفی -ارزشی را برای انجامداد ،کاری ب هک ار م یب رد و ای ن موض وع
اهمیت ایدلولوژی فوقالعادهای به این واژههای ارزشی-توصیفی میبخشد.
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این ایدلولوژیستهای نوآور با وظیفهی خطابی دشوار ،ام ا واض حی روب هرو هس تند.
هدف آنا ،موجه نمایاند ،صورتهای مشکو ،رفتار اجتماعی است (اس کینر.)861 ،8878 ،
او درصدد دستکاری و دخل و تصرف در واژگا ،هنجاری است؛ واژگانی ک ه مرب وب ب ه
اخالق رایج در جامعه و معلول نیازهای اجتماعی هستند .در رسالهی «حی بن یقظا »،نیز
ابنطفیل میخواهد تا کنشی 8را با استفاده از واژههای ارزشی-توص یفی ب ه اج را درآورد.
نکتهی مهم این است که کیش موحدو ،از همگرایی چندین جریا ،ناهمگن شکل گرفته
همینخاطر گفته شده است که حتّی ق رارداد ،آ ،در س نت اس المی ب ه آس انی
بود و به 
امکا،پذیر نیست .در رسالهی «حی بن یقظا ،»،ابنطفیل با «دخل و تصرف در معیارهای
مربوب به کاربرد مجموعهای از واژههای ستایشآمیزی که موجودند» ب رای توجی ه ی
شیوهی مشکو ،زندگی استفاده میکند تا اینکه توانسته باشد ایدلولوژی روزگارش را نیز

توجیه کرده باشد .لذا موضوع به پیوندی برمیگردد که میا« ،دگرگونی زبانی و اجتماعی»
بهطور خاص ،وجود
در فضای فکری آ ،دوره بهطور عام ،و در رسالهی «حی بن یقظا »،
دارد.
بن ابراین ،یک ی از کاره ای عم ده در ض من بح ِ «تغیی ر معن ا در مش اجرهای
ایدلولوژی » ،تاکید بر روی آ ،دسته از کلمات «قوی» و «برانگیزاننده» (حی ،سالما ،و
ابسال) خواهد بود که عقاید و ارزشها را دربر میگیرند .الاته توجه ما ن ه ص رفاً ب ر روی
«معنا»ی واژگا ،و مفاهیم ،بلکه بر روی نح وهی «ک اربرد» ای ن واژگ ا ،خواه د ب ود؛
واژگانی که بهمنزلهی ابزارهایی ب رای مش اجرات ای دلولوژی در عص ر موح دو ،تلق ی
میشوند .بنابراین ،برای در ،اندیشهی سیاسی ابنطفیل نیازمن د «ب ازآفرینی» محیط ی
هستیم که رسالهی «حی بن یقظا »،در درو ،آ ،محیط به تصنیف درآمده است.
 -2محتوای رسالهی حی بن یقظان

ابنطفیل اندلسی ( 506-528ق) قصهی سالما ،و ابسال ابنسینا را با داستا« ،حی ب ن
یقظا »،او در آمیخته و با تصرفات بسیار ،اثر فلسفی و کالمی ویژهای خلق کرده است .او
داستا ،را برمانای این فرض آغاز میکند که «حی بن یقظا »،در جزیرهای دورافت اده از
جزایر هند ،با هوایی معتدل و مناسب ،از خا ،پدید آمده است؛ اما ابنطفیل بن ابر برخ ی

04

1. Illocution.

اندیشه سیاسی ابنطفیل

مالحظات ،پیدایش این انسا ،را به شیوهی دیگری نیز روایت میکند .وی حکایت میکند
که در جزیرهای ،خواهر پادشاه ستمگر و سرکش که پادشاه نس ات ب ه او حس اس ب ود و
بهنام یقظا ،،ب هدور از چش ما ،ب رادر
خواهر را از اختیار شوهر برحذر میداشت ،با مردی 
خود ازدواج کرد و از او آبستن شد .از بیم برادر ،حاصل این ازدواج را در تابوتی ق رار داد و
به دریا افکند و آب دریا پسر بچه را به جزیرهی مقابل که خالی از سکنه بود ،بُرد .در آ،جا
مادهآهویی که بچهاش را عقاب ربوده بود ،نالهی طف ل را ش نید و ب ه او ش یر داد و از او

مراقات کرد.
این طفل ،اند،اند ،،در تنهایی بالید و پرورش یافت و در میا ،جانورا ،،دور از تاثیر
و تهذیب انسا ،رشد کرد .تامل در احوال موجودات جها ،او را از شناخت عوالم محسوس،
به فهم و ادرا ،حقایق معقول کشاند و عالم محسوسات و مجردات را آ،گونه که فالسفه
و حکمای یونا ،و اسالم گفتهاند ،ادرا ،کرد و دس تورهای زن دگی و روشه ای درس ت
اخالقی را راساً از طریق استدالل ،کشف کرد و معارف ربوبی و اصول عقاید شرایع الهی را
برمانای نظر و برها ،در ،نمود و به ذات و صفات ح ق معرف ت یاف ت و ب ه ریاض ت و
تامل ،آ،چه را در تعالیم انایا آمده است و او از آ،ها خا ر نداش ت ،از طری ق اس تدالل و
مکاشفه در ،کرد (دینانی62 ،8898 ،؛ امین .)17 ،8828 ،ابنطفیل در ادامه توضیح میدهد که
در کنار این جزیره ،جزیرهی دیگری نیز وجود داشت که شهروندانی در آ،جا ساکن بودند.
در آ ،جامعهی شهری ،سیاست و دیانتی وجود داشت که حقایق را از طریق ضربالمثل بر
مردم آ ،دیار باز مینمودند .در آ ،جزیره دو جوا ،خیرخواه فضلدوست بهنام س الما ،و
ابسال حاکم بودند که ابسال «در باطن شریعت ژرفب ینت ر و دان اتر و از مع انی روح انی
آگاهتر و در تاویل طامعتر بود» و دوست او سالما« ،به حفظ ظاهر شریعت مای لت ر و از
تاویل دورتر و در تصرف و تامل محتابتر بود» (ابنطفیل .)887 ،8878 ،اما در نهای ت ،ک ار
این دو دوست به اختالف و جدایی کشید .ابسال مردی دیندار و اهل تاویل ب ود ک ه ب ه
ظواهر دین قناعت نمیکرد؛ بههمین جهت با دوست خویش سالما ،که اهل ظ اهر ب ود،
تر ،صحات کرده و به جزیرهی «حی بن یقظا »،آمده بود« .حی بن یقظا »،با ابس ال
آشنایی یافت و صحات با او را غنیمت شمرد و از او ،دین و زبا ،و آداب اجتم اعی را ف را
گرفت (هما.)811 ،،
در اینجا ابنطفیل توضیح میدهد که آ،چه ابسال از طری ق تعل م در ب اب ش ریعت
فراگرفته است ،با آ،چه حی بن یقظا ،،پیش از ای ن ،از راه اعتا ار و تفک ر دریافت ه ب ود،
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مطابق است .حی بن یقظا ،با ابسال به جزیرهی مجاور که محل اقامت سالما ،و ابسال
بود و ابسال بهجهت آزاداندیشی و عدم توجه به قیود ظاهری آ ،را تر ،بود ،رفتند تا حی
بن یقظا ،،معنی و حکمت تشریع قوانین زکات و حج را که مربوب به اجتماع است ،ادرا،
کند .زیرا او هر چند از طریق تفکر و اعتاار به اصول و ماانی شریعت رس یده ب ود ،ام ا از
مسالل زندگی اجتماعی آگاهی نداشت و آ،ها را به حس و عیا ،درنیافته بود و لزوم حفظ
سنت و شریعت و ضرورت وضع قوانین مربوب به معامالت را نمیدانست .هنگامی که ب ه
آ ،جزیره رفتند و با مردم معاشر شدند ،دریافتند که حفظ ظاهر شریعت و اجتناب از تاویل
در عقاید و قوانین ،برای مصلحت جامعه و خلق ضروری اس ت؛ ول ی ح ی ب ن یقظ ا ،و
ابسال چو ،زندگی در میا ،خلق را با فراغ خاطری که برای عاادت و ریاضت الزم اس ت،
سازگار ندیدند ،آ ،جزیره را رها کردند و به جزیرهی خلوت خویش بازگشتند (دینانی،8898 ،
67؛ امین .)50 ،8828 ،در ادامه ،پس از بح دربارهی مش کلهی فک ری عص ر اب نطفی ل،
اندیشهی سیاسی وی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 -3ابنطفیل و مشکلهی فکری عصر موحدون

از آ ،جا که محیط سیاسی و شرایط اجتماعی در پیدایی و تکامل ی فک ر فلس فی ت اثیر
بهسزایی دارد ،باید اذعا ،کرد که این رسالهی رمزی با مسالل زما ،حکومت موحدو ،در
مغرب اسالمی ارتااب داشته و جمع میا ،عقل و نقل ،عمدهترین هدف آ ،را تشکیل می-
دهد .موحدو ،اوالً ،مدعی پیروی از مشرب غزالی بودند و به اعتقاد خالص ب ه وح دانیت
خداوند شهرت داشتند و عقاید مشاهه در نظر آنا ،کفر صریح بود .ثانیاً ،بر اثر القالات اب ن
تومرت ،بنیا،گذار سلسلهی موحدو ،،طرفدار رعایت دقیق ظواهر و شعالر دی ن بودن د و
«فقه ظاهریه» اساس مذهب رسمی ایشا ،را تشکیل میداد .ثالثاً ،بهعنوا ،میراثی از ابن-
باجه ،فلسفه را نوعی حقیقت باطنی میدانستند که مخصوص خواص مطلع و بصیر است؛
همچنین معتقد بودند که به تودهها که از نیل به معرفت خ الص عاجزن د ،ناای د ب یش از

معانی تحتاللفظی آیات مربوب به عاللم زنده و مجسم قیامت ،چی زی دیگ ری آموخ ت.
محتوای معرفتی رسالهی حی بن یقظا ،نشا ،میدهد ک ه برخ ی از عقای د موح دو ،در
البهالی این داستا ،فلسفی موجود است .با توجه به توضیحات فوق چنین مینمای د ک ه
زمینهی ذهنی ابنطفیل را عمدتاً مذهب رسمی موحدو ،ف رآهم آورده اس ت و ح ی ب ن
یقظا ،،چیزی جز دفاعی از نحوهی مواجههی موحدو ،با مردم و فالسفه نیس ت (ش ریف،
.)955 ،8868

اندیشه سیاسی ابنطفیل

تاثیرپذیری فکر فلسفی در اندلس از شرایط سیاسی و اجتماعی آشکار است و ابنطفیل
نیز در رسالهی حی بن یقظا ،درصدد است میا ،دین و فلسفه ی نوع س ازگاری ایج اد
کند؛ چراکه اوضاع زمانه چنین ایجاب میکرد قلمرو فلسفه و قلمرو شرع مش خص ش ود.
بهخصوص که فلسفه بهشدت از طرف فقها تحریم شده و فیلسوفا ،تکفیر میش دند؛ ل ذا

الزم بود که فیلسوفا ،به دفاع از حکمت بپردازند و نشا ،دهند که عقل ضدّ نقل نیس ت.
بهنظر میرسد طرح مطالب مذهای و تطایق آ،ها با ماانی عقلی به دو جهت بوده اس ت:

یکی برای آ،که عامهی مردم و مسلمین آ ،سرزمین (تونس و مراکش و ان دلس) ک ه از
فلسفه رمیده بودند و به حکما بهنظر تحقیر و مخالفت با دین مینگریستند ،ش اید متوج ه
شوند که در حقیقت میا ،شرع و عقل اختالفی نیست و عقل روشنبین سرانجام به هما،
نتیجه میرسد که از راه شرع و مذهب بدا ،منتهی میگردند و اعمال مذهای به همگی و
تمامی ،ماتنیبر نکات و لطایفی هستند که حکمت نیز آ ،را تایید میکند .با ای ن تف اوت
که حکمت برای خواص است و از اینرو حقایق در تعالیم فلسفی ،ص ریح و روش ن بی ا،
میشود .خطابات شرع هم که متوجه همهی طاقات اس ت ،ب ه مالحظ هی اکثری ت ،ک ه
آ،ک ه ت ا آ ،ع ده از
قصور در فهم دارند ،در لااس تشایهات و امثال آم ده اس ت .دیگ ر 
حکمتپژوها ،که تنها حوزهی خود را در نظر میگیرند و از مح یط ب زرگت ر و عم ومی
غافل میگردند و گاه نیز به آرای حکما و نظم منطقی کالم آنا ،چنا ،دلااخته م یش وند
که حقیقت را در نظرهای محدودشا ،منحصر میشمارند و تندروی آغ از م یکنن د و ب ه
روش اهل سلو ،و اصحاب کشف خرده میگیرند ،از این پندار و خوابن اکی ب ه عق ل و
هوش باز آیند و از روی تامل در کالم خاصا ،حق و طرز تعلیماتشا ،نگاه کنند و متوجه
باشند که تربیت عامهی ناس جز به آ ،طریق ،که مخالف اصول عقلی هم نیست ،میس ر
نمیگردد (فروزانفر8878 ،؛ ابنطفیل .)851-858 ،8878 ،چنین تعای ری از س ازگاری فلس فه و
شریعت را میتوا ،در انسا،شناسی سیاسی مسلمانا ،در عصر کالسی یافت که در ادامه
به آ ،خواهیم پرداخت.
 -4انسانشناسی سیاسی ابنطفیل

فلسفید ،در حوزهی امر سیاس ی ب ا بح درب ارهی «انس ا »،آغ از م یش ود .هم هی
فلسفههای سیاسی با این پرسش بنیادین روب هرو هستند که «انسا ،چیست؟» .اکنو ،اگ ر
وجوه سیاسی رسالهی حی بن یقظا ،را برجسته کنیم ،باید در جستوجوی پاسخ ب ه ای ن
پرسش باشیم که این وجوه سیاسی ماتنیبر چه نوع انس ا،شناس یای اس ت و ح ی ب ن
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یقظا ،،انسا ،را چگونه شناخته است .در واقع برداشتی که حی بن یقظا ،از انس ا ،دارد،
در درو ،انسا،شناسی کالسی جای میگیرد .دنیای کالسی عمدتاً انسا ،را با امیال و
گرایشهایی که دارد تعریف میکند؛ ب ه ای ن ص ورت ک ه انس ا ،مجموع های از ق وای
ناهمخوا ،و ناهماهنگ است .برای برقراری اعتدال در نفس انسا ،الزم است که هر ی
از این قوا به وظیفهی خود عمل کنند و مطیع نی روی خ رد باش ند .از طرف ی ،در ادبی ات
کالسی «انسا ،مدنی بالطاع» است؛ چرا که حیاتش تنها با تمد ،و تعاو ،امک ا،پ ذیر
میگردد و اساس شکلگیری شهر و تمد ،نیز احتیاجات بشری است .لذا وجود انسا ،ب ه
انفراد ممکن نیست؛ پس «اعداد متفرقه و احزاب مختلفه و انعقاد بالد در تعیشش ضرور»
است .بهطور کلی فیلسوفا ،مسلما ،برای فطرت بشر دو ویژگی عم ده قاللن د :نخس ت،
ماهیت اجتماعی-مدنی فطرت بشر؛ و دوم ،ناسازگاری درونی و نااس تواری ذات ی فط رت
(فیرحی .)15 ،8878 ،بنابراین چنین عنوا ،میشود که این موجود مدنی نهتنها قادر به تنظیم
قوای درونی خود نیست ،حتی نمیتواند امورات شهری را که در آ ،زندگی میکند ،ساما،
بخشد.
در این دیدگاه گفته میشود آ ،چیزی که قادر است تا هم قوای درونی انس ا ،و ه م
نیاز های مختلف جامعه را به شکلی مطلوب ،منسجم و منظم کند ،نیروی خرد است .ای ن
در حالی است که خرد اکثریت مردم «نابسنده» است و فرد انسانی ،ذاتی ناخود ساما،گ ر
دارد .پس این انسانی که توانایی تنظیم قوای خود را ندارد ،چگونه میتواند ادارهی سیاسی
ی شهر را بر عهده بگیرد؟ در اینجا ما شاهد شکلگیری دو تئوری کال ،جهت ادارهی
زندگی سیاسی هستیم که از سوی فیلسوفا ،مطرح گشته است .نخست ،تئوری حکوم ت
فالسفه است و دیگری تئوری حکومت نای نام دارد.
افالطو ،به زیاایی هرچه تمامتر نشا ،داده است که تئوری حکومت فالسفه ،علیرغم
مطلوب بود ،آ ،،در هیچ شهر زمینی امکا ،وقوع ندارد .او با طرح ایدهی «نقاشی انسا،
و شهر کامل» (افالطو )881 ،8870 ،،بیا ،م یکن د ک ه رس ید ،ب ه ای ن کم ال مطل وب
[حکومت عقل] در این جها ،مقدور نیست .بنابراین ،حکوم ت و ش هری ک ه او تاس یس
میکند ،شهری «آسمانی» و «در قلمرو سخن» است که نمون هی آ ،در آس ما ،موج ود
است تا «هرکس بخواهد ،بتواند آ ،را مشاهده کند و در استقرار حکومت ،نفس خود از آ،
سرمشق گیرد» (هما .)512 ،،برای افالطو ،وجود خارجی چن ین حک ومتی دارای اهمی ت
نیست و یا ح دّاقل او از وج ود خ ارجی چن ین حک ومتی ،ب ا م رگ س قراب و س فرهای
بینتیجهاش ،ناامید میشود .لذا او نیاز به ی نیروی کمکی بیرونی (قانو،گذار الهی) ک ه
بتواند شهر و شهروندا ،آ ،را ساما ،و سازما ،بخشد ،ملتفت م یگ ردد (افالط و،8859 ،،

 .7ابنسینا در کتاب های مهمّ خود یعنی شفا ،نجات و اشارات بر ضرورت وجوب نبوت استدالل کررده کرت را برت
امروز نیز بتعنوان مهم رین و رایج رین برهان ضرورت نبوت از سوی فیلسوفان پس از او ارائت شده است .شیخ در
نمط نهم کتاب االشارات و التنبیهات بیان مهمی در اثبات شریعت و نبوت دارد کت روشنکنندهی مطالر سسرمت
دوم کتاب حی بن یقظان ،در بیان ضرورت وجود نبوت و شریعت است .او در این نمط ،در بیان حاجرت برت نبروت،
اینطور استدالل میکند کت .7 :انسان فطر اً و ضرور اً ماهیت اجتماعی-مدنی دارد و حیات آدمی منوط بت عاون و
اجتماع است و مسیر زندگی جویندگانِ خدا نها از مسیر زندگی اجتماعی میگذرد و در جامعت ،کت محل مشرارکت
آدمیان است ،این جویندگی امکانپذیر میگردد .4 .مشارکت متوسف بر معاملت است و معاملت نیز نیازمنرد سرانون و
عدالت است؛ وگرنت کار مردم بت هرج و مرج و شورش میکشد .9 .از اینرو باید میان مردم دادوستد و عدالت باشد
و شریعتی کت بتوسیلتی یک شارع آورده شده ،حافظ آن عدالت باشد ،و این شارع باید بتگونتای باشد کت نهرا او
شایستتی اطاعت باشد .0 .برای استمرار حیات نوع بشر الزم است کت نیکوکار و بدکار نزد خدا جزا و پاداش داشتت
باشند؛ شیخالرئیس بت «مجازات» و «پاداش» بتعنوان عواملی بازدارنده وجت میکند و برا عطرفنظرر برت «خرتم
نبوت» بر فایدهی «بقای شریعت» اکید میکند کت باعث بقای اعتقاد مردم بت مبدأ و معاد و معرفت آفریردگار ،برا
دور شدن از زمانتی پیامبر میشود و بتهمینجهت بر لزوم وجود عبادات و رسوم در داخل شریعت مینگرد؛ چراکت
«نبی برای بقای شریعت باید دبیر عظیم داشتت باشد» .بنابراین ،برای جلوگیری از مخالفت شررع ،ثرواب و عقراب
اخروی و معرفت ثوابدهنده و عذابدهنده الزم است .از اینرو عبادت مکرر در اوسات متوالی ،مانند نمراز و روزه و
غیر اینها واج است (ملکشاهی094 ،7949 ،؛ روزنتال.)704 ،7911 ،
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 .)681بنابراین ،افالطو ،وجود ی قانو،گذار الهی را برای تاس یس و ادارهی ی ش هر
میکند و از زبا ،فیلسوف آتنی مت ذکر م یش ود
ضروری دانسته و به لزوم وجود او اشاره 
کسی که معتقد به قوانین خدایی است ،ب ا اطاع ت از آ،ه ا هرگ ز عم داً مرتک ب گن اه
نمیشود و کالمی غیرقانونی بر زبا ،نم یران د (آرب ری .)1 ،8852 ،ای ن توض یح افالط و،
دربارهی ضرورت وجود قانو،گذار الهی بر فیلسوفا ،مسلما ،،از جمله ابنسینا و ابنطفیل،
تاثیرگذار بوده است؛ بهگونهای که فیلسوفا ،شرق و غ رب ،ه ر دو ،گف توگ و درب ارهی
سیاست و ساما،دهی زندگی سیاسی را بهعهدهی اص حاب فق ه و مجته دا ،،ب هعن وا،
جانشینا ،و میراثبرا ،نا ی ،واگذاش تهان د .ب دینترتی ب ،اب نطفی ل ب ا مان ا ق رارداد،
انسا،شناسی سینوی 1به این نتیجه میرسد که فالسفه باید تدبیر زندگی سیاسی را تماماً
در اختیار رقیب خود ،یعنی فقها و مجتهدا ،قرار دهند و خود به «تدبیر المتوحد» مش غول
شوند .با واگذاری تدبیر سیاسی به عهدهی اصحاب فقه ،در سیاست مد ،،شریعت اص ل و
میشود .از اینرو ،ابنطفیل در بخش دوم رسالهی خود این پرسش را مطرح
سیاست فرع 
میکند که چه کسی باید زمامدار باشد؟ فقیه یا فیلسوف؟
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پرسش اساسیای که در اینجا مطرح میشود این است که اب نطفی ل ح ق حکمران ی و
هدایت مردم را از آ ،چه کسانی میداند؟ فقیه یا فیلسوف؛ کدامی بای د ت دبیر اجتم اع
سیاسی را بهدست گیرند؟ رسم معمول نزد فیلسوفا ،مسلما ،این بوده است که سیاست را
به تدبیر فقها واگذارند و خود چندا ،توجهی به فلسفهی مدنی نداشته باشند .آنا ،با وجود
شریعت ،چندا ،نیازی برای ورود به مااح سیاسی ندید هان د .از طرف ی ،ط رح مدین هی
فاضله از سوی ایشا ،بیش از آ،که ناظر به موضوع سیاسی واقعی باش د ،ن وعی راهح ل
فکری-روانی برای نخاگا ،آشنا به فلسفه تلقی شده است« .سیاست» نزد آنا ،،صرفاً فن
تدبیر زندگی فردی فیلسوف در ی جامعهی غیر ملتزم ب ه فلس فه اس ت ک ه ب ه تعای ر
ابنباجه ،فیلسوفا ،در آ ،جامعه زیستی غریاانه داش تند و ب رای جا را ،غرب ت خ ود ب ه
تامالت فلسفی میپرداختند (فیرحی .)887-882 ،8827 ،حی بن یقظا ،ابنطفیل را نیز بای د
در راستای آثاری همچو ،تدبیرالمتوحد ابنباجه در ،کرد .او همانند ابنباجه تاکید میکند
که جمهور ،خطری بزرگ برای متوحد محسوب میشوند (غالب.)86 ،8728 ،
ابنطفیل توضیح میدهد که سازگاری حکمت و ظاهر شریعت در جزی رهی دوم (ک ه
کنایه از جامعهی اندلس است) امکا،پذیر نیست و این دو جزیره نسات «تااین» دارند :نه
جمهور میتوانند حکمت را در ،کنند و ن ه حک یم م یتوان د آن ا ،را ه دایت کن د و از
سیطرهی حکومت باور و اعتقاد خارج ساخته و آنا ،را به زیر حکومت خرد درآورد .در ی
جزیره ،فلسفه حکومت میکند و فیلسوف حاکم است و در جزیرهای دیگر ،ب اور و اعتق اد
است که رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و فقیه حاکم است و همواره ب ین ای ن دو،
یعنی فقیه و فیلسوف ،معرفت و اعتقاد و در نتیجه ،بین ای ن دو جزی ره تنش ی همیش گی
وجود دارد .این هما« ،راه دوگانهی حقیقت» است که از سوی ابن تومرت مط رح گش ته
بود .لذا ابنطفیل ،دولت موحدو ،را از تدریس فلسفه برای جمه ور برح ذر م یدارد؛ ام ا
آموزش و تدریس آ ،را برای خواص و افراد مستعد و خوشذوق میپذیرد .او معتقد اس ت
که دین برای تودهها و عوام است ،اما فلسفه امتیاز نخاگا ،و خواص است و قلمرو آ ،دو
از هم جدا است .بدو ،ش  ،دین اگر درست فهمیده شود و تنها به ظاهر آ ،توجه نش ود،
با فلسفه یکی است (اتفاق فلسفه و باطن شرع) .هر دو از دو راه ب ه حقیق ت م یرس ند و
آ،ها نهتنها در روش و میدا ،عمل ،بلکه در درجهی خوش اختی و س عادتی نی ز ک ه ب ه
پیروا ،خویش میبخشند ،متفاوتاند.
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در رسالهی حی بن یقظا ،دو نوع گرایش وجود دارد :حی در گ رایش نخس ت س عی
میکند با رهایی از محدودیتهای جها ،حس و تجربه ،وارد عالم معقوالت شود .گرایش
دوم بیانگر توجه آ ،به جها ،محسوس و تالش برای س اما،داد ،و عقالن ینم ود ،آ،
همهچیز به شکاف میا ،این دو برمیگردد؛ شکافی که بین نظ ام سیاس ی مناس ب
است .
عوام با عالیق فلسفهی سیاسی وجود دارد و این ش کاف و تع ارض ح لناش دنی اس ت.
بنابراین نمیتوا ،از نظام سیاسیای سخن گفت که ماتنیبر عالیق فلسفی باشد و تحقق
عینی داشته باشد .لذا ابنطفیل به این نتیجه میرسد که سیاس ت را محت وای اندیش ید،
فلسفی قرارداد ،،خطرنا ،است؛ چرا که افق فلسفه« ،حقیقت» است و جوالنگاه سیاست،
میدا« ،قدرت»« :تضاد میا ،فلسفه و سیاست نابرچیدنی است» (پیشت.)882 ،8858 ،
برطاق نظر ابنطفیل ،جامعهای که در آ ،فقط ظاهر ش ریعت ح اکم اس ت و توفی ق
میا ،حکمت و شریعت ممکن نیست ،از نمونههای بارز مدین هه ای غیرفاض له محس وب
میشود .فیلسوفا ،گفته اند که ب ر انس ا ،فاض ل حک یم واج ب اس ت در مدین های ک ه
شایستهی اوست« ،مهاجرت» کند و به کار سیاست بپردازد؛ منظور از این مدینه ،مدینهی
کامله است که نه نیاز به طایب و نه نیاز به قاضی داشته باشد .ام ا اگ ر چن ین مدین های
موجود ناود« ،فرد دارای فضیلت در دنیا غریب خواهد زیست؛ زندگی او تااه خواهد ش د و
برای او مرگ از این زندگی بهتر است» (طااطا ایی .)8861 ،8829 ،نکت هی مه م در هم ین
غربت و هجرت نهفته شده است .فرد منفرد و متوحدی که اب نباج ه و اب نطفی ل از آ،
سخن میگویند ،کسی نیست که واقع اً در خل وت و عزل ت و ب هدور از هی اهوی اجتم اع
زندگی کند ،بلکه منظور از متوحد کسی است که بهلحاظ فکری متوحد است .بنابراین ،این
افراد صاحب فضیلت در مدینههای ناقصه بهمنزلهی «ن وابتی» محس وب م یش وند ک ه
برخالف عرف عوام و آداب و رسوم مستقر ،بهشکل خودرو و خودساخته درصدد هستند ت ا
به سعادت برسند.
پرسش محوری این است که این فرد متوحد در مدینهی غیرفاضله چگونه میتواند به
سعادت برسد؟ متوحدی که روح او گرفتار جه ا ،زن دانیا ،و غ ار ظلم ت اس ت ،چگون ه
میتواند در این جها ،ناس از و ن اهمخوا ،ب ا او ،ب ه س عادت قص وی دس ت پی دا کن د؟
ابنطفیل ،متاثر از مذهب موحدو ،و اندیشهی ابنباجه ،سعی دارد این موضوع را با تحلیل
جایگاه «سعادت» در نسات میا ،انسا،شناسی و فلسفهی سیاسی بیا ،کند.
حکیم اندلسی توضیح میدهد هنگامی که حی وارد جزیرهی ش ریعتم دارا ،ش د ،از
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ظاهرسازیها و انحرافات پدیدآمده در شریعت متحیر گشت و با مشاهدهی این انحراف ات
که بهنام ظاهر شریعت انجام میگرفت ،دلش به حال مردم سوخت و درصدد برآمد ت ا ب ه
هدایت و اصالح مردم بپردازد؛ چرا که معتقد بود اگر مردم حقیقت دین را بفهمند ،از ای ن
امور باطل بیبنیاد دوری میگزینند و روی به یقین و حقیقت میآورن د و از تک الیفی ک ه
شرع بر آنا ،بار کرده ،بینیاز میشوند .در چنین حالتی «کسی مال مالی نخواهد بود تا از
او زکات مطالاه کند یا ب هواسطهی سرقت آ ،،دستها را بارند یا بهساب غ ارت و آش کار
برد ،آ ،نفوس بسیار تلف شوند» (ابنطفیل.)819 ، 8878،
این بخش از رساله ،سفر متوحد ب ه اجتم اع را ب رای اص الح و ه دایت خل ق نش ا،
میدهد .این سفر ،ی سفر سیاسی است که بهمنظور حاکمکرد ،عالیق فلسفهی سیاسی
در مدینه انجام میشود؛ این سفر هنگامی رخ میدهد که حی بن یقظا ،ب ه اش تااه فک ر
میکند که همهی مردم صاحب فط رت پ ا ،و ذهن ی تی ز هس تند و از نقص ا ،فه م،
بداندیشی و ضعف عزم آنا ،آگاه ناوده و نمیداند که مانند چهارپایا ،یا گمراهت ر از آن ا،
هستند .بنابراین ،حی بن یقظا ،به جزیرهی مقابل سفر کرد تا آرزوهای سیاسی خود را در
جهت خیر و سعادت جامعه عملی سازد .اما او بهزودی دریافت که بین او و جمهور ه یچ-
گونه تفاهم و همسخنیای وجود ندارد و آنا ،نهتنها با او همدل نیستند ،بلکه ضدّ تفکرات
او هستند و از پذیرش سخن او امتناع میورزند .بنابراین ،امید حی بن یقظ ا ،ب ه اص الح
خلق و رستگاری آنا ،قطع شد .ابنطفیل مینویسد« :دریافت که به رهی عام ه از من افع
دین فقط در هما ،زندگی دنیوی است ،تا امر معاش آنا ،مرتب شود و دیگری به حدود و
حقوقشا ،تجاوز نکند .و نیز فهمید که از میا ،عامهی مردم جز عدهای اند ،و ن ادر ب ه
سعادت اخروی نمیرسند» (هما.)858-850 ،،
بهوضوح تمام عقیدهی ابنطفیل را درب ارهی ش کاف می ا ،فلس فه و
توضیحات فوق 
اجتماع نشا ،میدهد و اینکه سعادت حقیقی و برتر در درو ،اجتماع بهدس ت نم یآی د؛
بلکه در بیرو ،از عالم قدرت و سیاست بهشکل بهتری میتوا ،به آ ،رس ید .ای ن هم ا،
تدبیر «تدبیر المتوحد» ابنباجه است که به فکر چارهجویی برای بیگانگا ،و یا نوابتی است
که در مدینهی ناقصه گرفتار شد هاند؛ مدینهای که در آ ،فقط ظاهر شریعت ح اکم اس ت.
حی بن یقظا ،،آ،گاه که احوال مردم را در جامعهی دینی فهمید ،دانست که توفیق میا،
جمع فلسفه و آ،چه پیامارا ،به زبا ،شریعت سخن میگویند ،در چنین جامعهای ممک ن
نیست (فیرح ی« .)95 ،8828 ،بنابراین ،حی بن یقظا ،دریاف ت ک ه اکث ر م ردم ،ک ه دارای
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فطرت ناقص و عقول تاریکی هستند ،به چهارپایا ،شااهت بیشتری دارند تا ب ه انس ا،؛
پس متوجه این نکته شد که حکمت و هدایت و توفیق در راهی است که پیغما را ،از آ،
سخن گفتهاند و در شریعت آمده است و جز آ ،امکا ،ندارد» (ابنطفیل.)817 ،8878 ،
حی پس از آ،که متوجه شد نجات شریعتمدارا ،میسر نیست ،پی ب رد ک ه ادام هی
بهبار خواهد آورد .از ی سو این
دعوت او نهتنها سودی ندارد ،بلکه پیامدهای سنگینی نیز 
احتمال وجود دارد که اگر بیشتر پردهدری کند و ذخایر حکمت خود ب ر روی ای ن زم ین
بیحاصل بیفشاند ،جا ،خود را به خطر افکند؛ چراکه «وقتی حی بن یقظا ،اندکی از ظاهر
فراتر رفت و بیش از آ،چه که درخور فهمشا ،بود با آن ا ،س خن گف ت ،از او دلگی ر و
رمیدهخاطر شدند و تنها به مالحظهی غربت او و رعایت حق دوستشا ،ابسال ب هظ اهر
اظهار خشنودی میکردند؛ اما در باطن آ ،سخنا ،حی را ناخوش میپنداشتند» (هم ا .)،از
آ ،مهمتر ،از آ ،جا که حی در تالش بود تا باورها و اعتقادات موج ود در جامع ه را نق د و
اصالح کند ،ترسید که مردم به فرجام بد گرفتار شوند و رشتهی امورشا ،بگسلد .در واقع،
او نگرا ،بود که با نقد باورها و اعتقادات ی جامعه ،که رک ن اساس ی جامع ه محس وب
میشود ،ثاات آ ،جامعه بهخطر افتد .پس ح ی ب ن یقظ ا ،در رها ری م ردم ب هس وی
رستگاری و سعادت شکست خورد و آرزوی سیاسی او برای نجات مردم به سرانجام نرسید
(هما.)858-858 ،،
 -6مراتب سیاست در رسالهی حی بن یقظان

هما،طور که گفته شد ،حی بن یقظا ،نهتنها موفق نشد که حکوم ت عق ل ی ا مدین هی
فاضلهای ایجاد کند ،بلکه متوجه شد حتی امکا ،همروی فلسفه و فقه نیز وجود ندارد و او
هما،گونه که انسا،ها را برحسب طاایع به چند دسته تقسیم کرده بود ،برای سیاست نی ز
مراتای قالل میشود که بیشااهت با آرای امام محمد غزالی نیست 1.غزالی در کتاب احیاء
 .7یکی از متفکران مهمی کت ابنطفیل در مقدم تی حی بن یقظان از آنان نام میبرد ،امرام محمرد غزالری اسرت؛
اشارهی مختصرر برت نظریر تی غزالری دربرار هی
کسی کت او را بتعنوان «پدر کیش موحدان» دانستتاند .بنابراین ،
«مرا سیاست» از دو جهت واجد اهمیت است :یکی بتخاطر اثیرگذاری اندیشرتهرای غزالری در مبررب مردن
اسالمی است کت این اثیرگذاری از طریق ابن ومرت بتعنوان یک موج فراگیرر در دولرت موحردون برترسرمیت
شناختت شد .و دیگری بتخاطر وجت ویژهای است کت ابنطفیل ،بتعنوان ایدئولوگ دولت موحدون ،بت آرای غزالری
دربار هی سیاست دارد.
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علوم دین به سیاست از دریچهی چشم مذهب مینگرد و ملهم از تع الیم اس المی خ ود،
میا« ،دنیا» و آ ،چیزی که «آخرت» نامیده میشود ،ارتااطی اصولی و تح ولی منطق ی
مییابد (قادری .)71 ،8890 ،وی در جزء اول کتاب فوق مینویسد «سیاس ت» در استص الح
مردما ،و نمود ،ایشا ،به راه راست و نجاتدهن ده در دنی ا و آخ رت اس ت ،و آ ،چه ار
مرتاه است:
«مرتاهی اول که اعلی مراتب است ،سیاست انایاست و حکم ایشا ،ه م ب ر خ واص
است و هم بر عوام؛ هم در ظاهر اس ت و ه م در ب اطن .مرتا هی دوم ،سیاس ت خلف ا و
سالطین و ملو ،است؛ حکم ایشا ،هم بر خواص و هم بر عوام است ،لکن در ظاهر ،ن ه
در باطن .مرتاهی سوم سیاست ،آ ،علماست ک ه ب ه خ دای – عزوج ل -و ب ه دی ن او
عالماند ،و ایشا ،وارثا ،ناوتاند و حکم ایشا ،بر بواطن خواص است و فهم ع وام ب دا،
درجه نرسد که از ایشا ،اقتااس توانند کرد و قوت ایشا ،بدا ،حد نه انجامد که در ظواهر
عوام ،به منع و الزام تصرف کنند .مرتاهی چهارم ،سیاست واعظا ،است و حکم ایشا ،ب ر
بواطن عوام است و بس» (غزالی.)15-11 ،8861 ،
اکنو ،پس از اشارات فوق میتوانیم مراتب سیاست را در رسالهی حی بن یقظا ،بیا،
نموده و به توضیح آ ،بپردازیم.
 -6-1مرتبهی متوحد

عالیترین نوع سیاستی که ابنطفیل به آ ،اشاره میکن د ،سیاس تی اس ت ک ه م یتوان د
سعادت برتر را برای انسا ،به ارمغا ،آورد؛ وی این مرتاه را سیاستِ متوح د (ی ا سیاس تِ
مینامد .متوحدانی که نخست به سیاست نفس میپردازند و خود را اصالح
فیلسوفِ عارف) 
میکنند و سپس به اصالح دیگرا ،ماادرت میورزند .حی بن یقظا ،میگوید که هر کسی
که به خدا نزدی تر است ،سعادتمندتر و شادما،تر است .این ش خص بای د زمین های را
ایجاد کند تا مردم بتوانند زمینهی کسب سعادت دنیوی و اخروی را بهدست آورند .اما بر او
واجب است که قال از اینکه به سیاست خلق بپردازد ،به سیاست نفس خود بپ ردازد و ب ه
تکامل برسد تا بتواند دیگرا ،را نیز به تکامل برساند .حی بن یقظا ،،سال راه ح ق ،ب ه
میا ،مردم باز میگردد و هم اوست که بیشتر از هرکس دیگری میداند که صالح مردم
در چیست .یکی از حوزههای مهم ارتا اب معرف تشناس ی و تفک ر سیاس ی در فلس فهی
اسالمی در همین نقطه است؛ یعنی آ،جا که انسا،ها برحسب میزا ،معرف ت نس ات ب ه
عالم حضور و عالم غیب ،دارای شا ،وجودی میشوند .مشخص است که انسانی ک ه در
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این میا ،به اوج قلهی معرفت رسیده است «خلیفۀاهلل» خوانده میشود و خالیق نیازمن د
هدایت و رهاری وی هستند (فیرحی و فدایی مهربانی.)58 ،8826 ،
حی بن یقظا ،گرچه گوی ساقت را در زمینهی شناخت از دیگرا ،ربوده است ،ام ا در
حوزهی سیاست قادر به ساقتگرفتن از دیگرا ،و تاسیس حکوم ت نیس ت .تنه ا ارادهی
مردم است که میتواند قدرت و سیاست را برای حی بن یقظا ،،ک ه از مش روعیت اله ی
برخوردار است ،بالفعل کند .بنابراین ،او نمیتواند اقتدار را از حوزهی معرفت ی ب ه ح وزهی
سیاسی و اجتماعی بسط دهد .حی بن یقظا ،آسایش و آرامش روحانی را ب ر خ ود ح رام
میکند و به زندا ،غار و عالم محسوسات ورود پیدا میکند تا موجب راحتی خلق در دنیا و
آخرت شود .اما او تنها موعظه میکند و اندرز میدهد و مردم اگر تیزبین و نی فهم باشند
به اندرزهای او گوش فرا میدهند و خود را از غار محسوسات و زندا ،تن میرهانن د .ام ا
بههرحال ،حی بن یقظا« ،اجااری» در متقاعدکرد ،مردما ،ن دارد .ای ن ن وع سیاس ت و

حکومت ،گرچه نوع مطلوب است و تاسیس آ ،ی خیر ب زرگ محس وب م یش ود ،ام ا
امکا ،واقعی تشکیل چنین حکومتی وجود ندارد و نمونهی چنین مدینهی فاض لهای تنه ا
در آسما ،یافت میشود و فردِ فاضل متوحد ب ا مش اهدهی چن ین حک ومتی ،در اس تقرار
حکومت نفس خود از آ ،سرمشق میگیرد.
این وجه از اندیشهی ابنطفیل قال از هرچیز ب ه نظ ام دان ایی فیلس وفا ،کالس ی
برمیگردد؛ چراکه تغییر قهرآمیز روابط و مناساات اجتماعی و سرنگونی قدرت سیاس ی در
تفکر قدیم جایی ندارد و به این علت است که بهطور کلی آرما،خواهی فیلسوفا ،سیاسی،
مدینهی فاضلهای  -یعنی ناکجاآبادی -بیش نیست و کاربردی در واقعیت و م تن جامع ه

ندارد .از این دیدگاه میتوا ،گفت که نویسندگا« ،مدینهی فاضله» ت وجهی ب ه واقعی ت
اجتماعی واقعاً موجود نداشته و صرفاً به تصویر افق فاضلهای پرداخت هاند که انسا ،با س یر
در جهت آ ،میتواند سعادتمند گردد (طااطاایی.)52 ،8865 ،
ابنطفیل نیز در درو ،همین سنت کالسی  ،فلسفهورزی م یکن د .وی ب ه ن وعی از
روا،شناسی اخالقی به فلسفهی سیاسی میرسد که عالیترین نوع آ ،،سیاست فیلس وفِ
عارف است که حکومتی ماتنیبر نیروی خرد و دانش تشکیل میدهد که هیچ نس اتی ب ا
آداب و رسوم جامعه ندارد .اما از آ،جا که امکا ،عملی تاسیس چنین سیاستی وجود ندارد،
بر متوحد و غریب واجب است که از مدینهی ناقصه هج رت کن د و در اس تقرار سیاس ت
نفس خود از چنین مدینهای پیروی نماید .عالوهبر این ،در این نوع سیاستِ نفس ،نی ازی
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به وجود پیامار نیست و حی بن یقظا ،بهتنهایی میتواند به سعادت و رستگاری نالل آید.
این هما ،نکتهای است که در ابتدا و انتهای این داستا ،به آ ،برمیخوریم.
حی بن یقظا ،بهترین نظم سیاسی را نظمی میداند که در آ ،،قدرت سیاسی تابعی از
دانش باشد؛ دانشی که ماتنیبر تلفیق حکمت بحثی و ذوقی اس ت .بن ابراین ،اب نطفی ل
ریاست مدینه را از آ ،حکیمی میداند که هم واجد بح و هم واجد کشف ،هر دو ،باشد.
عقلمداری و عشقمداری ،دو ویژگی بارز این حکیم محسوب میشود .در نزد اب نطفی ل
مشروعیت حکومتِ حکیم وابسته به پذیرش م ردم نیس ت ،ام ا ارادهی بالفع ل ای ن ن وع
همینخاطر است که ای ن
حکومت منوب به خواست مردم و پذیرش از سوی آنا ،است .به 
حاکم علیرغم شایستگی برای هدایت خلق ،ممکن است ناشناخته بماند و مردم از تدبیر و
ریاست او بینصیب گردند .از آ،جا که به تعایر افالطو« ،رفتاری که شهرها ب ا مردم ا،
دانشمند میکنند بهاندازهای ناپسند است که هیچکس در جها ،چنین رفتاری نم یبین د»
(افالطو ،)818 ،8870 ،،شخص حکیم ناگزیر است که دست از هدایت خلق و چارهجویی کار
آنا ،بردارد .حی بن یقظا ،درمییابد که حضور فیلسوف در جامعه ،هنگ امی ک ه اوض اع
نامساعد و روزگار ،روزگار «نارحمت ا »،و «دنیاخواه ا »،اس ت و م ردم ت وا ،در ،او را
ندارند ،خطری بزرگ محسوب میشود؛ این خطر بیش از آ،که متوجه متوحد باشد ،متوجه
جمهور است .بنابراین ،اگر فیلسوف در جامعه حضور ندارد ،گناه او نیست؛ این عدم حض ور
تقصیر کسانی است که از او استفاده نمیکنند.
 -6-2مرتبهی علما

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

نیازمند ناوت هستند؛ اما این علما تنها دانا به ظاهر شریعت نیستند ،بلکه کس انی هس تند
که «در باطن شریعت ژرفبینتر و داناتر و از معانی روحانی آگاهتر و در تاویل ط امعت ر»
هستند (ابنطفیل .)882 ،8878 ،بهتعایر غزالی در احیاء علوم دین ،این گروه کس انی هس تند
که وارثا ،ناوتاند و حکم ایشا ،بر بواطن خواص است و فهم عوام تا بدا ،حد نیست که
بتوانند از ایشا ،اقتااس کنند؛ قوت عالما ،نیز به حدی نیست که در ظواهر عوام ،به من ع
و الزام ،تصرف کنند (غزالی .)15 ،8861 ،علما که بر طاق حدی «العلماء ورثدۀ االنبیداء»،
جانشین و میراثبر برحق پیامار محسوب میشوند ،دستشا ،از اعمال قدرت و دخالت در
سیاست کوتاه است .بنابراین ،علما را توا ،تصرف در ظاهر نیست و آنا ،نیز ناگزیرند تدبیر
جها ،سیاست را به اهلش واگذار کنند و میدا ،سیاست را تر ،گویند .ای ن عالم ا ،،ک ه

نمایندهی باطن دین محسوب میشوند ،همانند فیلسوفِ عارف میبایست به سیاستِ نفس
بپردازند و برای حل تعارضاتی که در شریعت وجود دارد ،به فیلسوف رجوع کنن د و ب ه او
اقتدا جویند.
 -6-3مرتبهی فقها

اندیشه سیاسی ابنطفیل

مرتاهی دیگر سیاست ،سیاستِ فقها و متشرعا[ ،مانند سالما ]،است که قدرت نفوذ آنا،
بر ظواهر عوام و خواص است .این گروه «به حفظ شریعت مایلتر و از تاویل دورت ر و در
تصرف و تامل محتابتر» هس تند (اب نطفی ل .)887 ،8878 ،برطا ق عقی دهی اب نطفی ل،
شریعت ،ظاهر و باطنی دارد و میا ،این ظاهر و باطن نوعی ناس ازگاری و تع ارض وج ود
دارد .او این تعارض بنیادی را با نشا،داد ،سفر ابسال به جزیرهی حی بن یقظا ،بهخوبی
نشا ،میدهد که چگونه این دو دوست در شریعت اختالف نظر داشتند و این اختالف نظر،
سرانجام به «جدایی» آ،دو انجامید .آ،چه که تحتعنوا ،اخ تالف س الما ،و ابس ال در
این داستا ،فلسفی مطرح میشود ،در واقع چیزی جز هما ،اختالف میا ،ب اطن و ظ اهر
شریعت نیست.
با توجه به «انسا،شناسی» ویژهای که در این داس تا ،عرض ه م یش ود ،اب نطفی ل
میگوید که نظم اجتماعی مطلوب و ممکن برای انسا ،،نه با تکیه بر توا،مندیهای ذاتی
او ،بلکه از بیرو ،طایعت وی و صرفاً از طریق عنایت الهی و نظ ام نا وت ممک ن اس ت.
بههمین ساب ،وی همسخن با جماعت فیلسوفا ،مسلما ،به این نتیجه میرسد ک ه اگ ر

در دنیا امید خیر و سعادتی بوده باشد ،تنها باید از دین و تربیت دینی امید داش ت .از آ،رو
که جمهور ،صاحاا ،فطرت ناقص و عقول تاری  ،پیرو فقها هستند ،وی عنا ،سیاست را
بهدست فقها میسپارد و متوجه میشود که امکا ،اصالح مدینهی ناقصه (مدینهای که در

آ ،تنها به ظاهر شریعت اکتفا میشود) ،با سالح عقل ،نه امکا،پذیر است و نه جایز است
به چنین کاری دست زد.
منظور ابنطفیل از مراتب سهگانهی فوق ،تقسیمبندی اقسام مردم به ع وام و خ واص
با توجه به ظرفیتهای وجودی آ،ها در در ،و فهم مسالل صورت گرفته اس ت .وی ب ا
غفلتآلود دید ،زندگی تودهی مردم ،عوام را ،که اکثریت ی جامعه را تشکیل میدهن د،
صاحب برداشتهای کامالً سطحی از دین و سیاست میداند .فیلسوف اندلس ی بهت رین و
عالیترین نوع سیاستی را که تشخیص میدهد و میتواند نظم سیاسی درست و ب هس اما،
را بهوجود آورد ،سیاست «فیلسوفِ عارف» است؛ اما طایعت و ماهیت زمانه امکا ،برقراری
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این نوع سیاست را از بین میبرد .بدیل و جایگزین این سیاست اعل ی چیس ت؟ سیاس ت
علما .اما در اینجا ی مشکل اساسی وجود دارد؛ اینکه علما را ت وا ،تص رف در ظ واهر
نیست .پس راه حل در چیست و چه نوع سیاستی میتواند جامع ه را س ازگار و ب هس اما،
کرده و مردم را به هدف خویش برساند؟ ابنطفی ل همانن د اب نس ینا و غزال ی (و اغل ب
متفکرا ،دورهی میانه) پاسخ میدهد این شریعت است که میتواند با نماین دگانی ب هن ام
فقیه یا سلطا ،،تدبیر زندگی خلق را برعهده گیرد .در حالی که غزالی کوشش میکرد تا با
تشاهسازی سازما ،سیاسی از نوع دوم به سیاست اعلی ،دست علما را از سیاست و ق درت
کوتاه نکند و بهطور کلی حوزههای اعمال نفوذ سیاست اعلی در دیگ ر مرات ب سیاس ت و
عامال ،آ ،را (سیاست خلفا ،ملو ،،علما و وعاظ) با توجه به مقتضیات ه ر ی منتش ر
کند؛ ابنطفیل با توجه به ای نک ه فق ه ظاهری ه ،م ذهب رس می موح دو ،ب وده اس ت،
حوزههای اعمال نفوذ سیاست اعلی را در دیگر مرتاهی سیاست (سیاست شرعی) میبن دد
و نشا ،میدهد که سازما ،سیاسی مناسب برای عوام نمیتواند هیچ نقطهی اشتراکی ب ا
روشنتر ،او در نگ اه ب ه خل ق ،از غزال ی نی ز
بیا ،
به 
عالیق فلسفهی سیاسی داشته باشد .
ناامیدتر بوده است.
نتیجه

هدف ابنطفیل در رساله حی بن یقظا ،،حل رابطهی دین و فلسفه است .روش او در حل
این رابطه ماتنیبر معرفتشناسی موحدو ،است .اندلس در عصر ابنطفیل ی «دورهی
میکرد؛ به اینصورت که دولت موحدو ،جایگزین دولت مرابطو ،گردیده
گذار» را سپری 
و این تغییر و جاب هجایی صرفاً در عرصهی قدرت نظامی محدود نمیشد؛ بلکه در کنار آ،،
تغییرات مهمی نیز در عرصهی اندیشه و جها،بینی پدیدار گشته بود .آ،چه در این تغییر و
تثایت و ساختن این جها،بینی واجد اهمیت است ،ستو،های اص لی ای ن نظ ام دان ایی،
همینجهت ابنطفیل ،عمدهی توجه خ ود را در ای ن
یعنی فقه و فلسفه و عرفا ،است .به 
میدهد که در قالب اشخاص خیالی ،عهدهدار نقش
رساله بر روی این مفاهیم کلیدی قرار 
«تاریخی» خود باشند.
هما،طور که از محتوای این داستا ،فلسفی برمیآید ،این دانش فقه است ک ه ت دبیر
زندگی سیاسی و هدایت خلق بهسوی سعادت را بهدست م یگی رد و دان ش فلس فی ب ه
حاشیه میرود .در اینجا فلسفهی م دنی از حض ور در جزلی ات زن دگی سیاس ی مح روم
میشود و فقه ،جایگزین مسلم و مطلق حکمت مدنی در جوامع شریعتمدار میگردد .این

1. Habitus.

اندیشه سیاسی ابنطفیل

وجوه سیاسی رسالهی ابنطفیل را میبایست از دو جه ت م ورد مطالع ه ق رار داد .جه ت
نخست به نظام دانایی در تمد ،اسالمی برمیگردد .چنین مینماید که علم فقه در تم د،
اسالمی جایگاهی ممت از ،همانن د جایگ اه فلس فه در تم د ،یون ا ،را داراس ت؛ دانش ی
تعیینکننده ،محوری و مرکزی در تمد ،اسالمی که بیشترین ت اثیر را ب ر روی زن دگی

انسا ،مسلما ،داشته است و همچنا ،نیز دارد .این حضور هم هجانا هی فق ه در زن دگی
انسا ،مسلما ،پیامدهای سیاسی خود را نیز بهدناال داشته است و یک ی از ای ن پیام دها،
اخراج فلسفه و فیلسوف از متن اجتماع است .اتفاقی که در داستا ،حی بن یقظا ،رخ داده،
میشود باهمبودگی فقه و فلسفه امکا،پ ذیر نیس ت و
این است که حی بن یقظا ،متوجه 
لذا تصمیم به تر ،میدا ،سیاست و اجتماع گرفته و هدایت خل ق و رها ری آن ا ،را ب ه
سالما ،،که فقیه آ ،دیار بود ،واگذار میکند .مشخص است که میا ،شهر معنوی حی بن
یقظا ،و شهر زمینی سالما« ،نسات تااین» وجود دارد؛ هما،طور که ای ن نس ات ب ین
نفس و بد ،انسا ،نیز قابل تشخیص است .وجود «دو جزیره» در این داستا ،حکای ت از
این نسات (نسات تااین) دارد.
بُعد دیگر از وجوه سیاسی رساله ،به عادات زبانی و مکانیای برمیگردد که ابنطفی ل
در آ ،شرایط زیست میکرد .یکی از ویژگیهای مهم در بررسی ای ن ع ادتوارهه ا 8،ب ه
حضور نیرومند فقه ظاهریه در اندلس برمیگردد .عصر ابنطفیل مصادف با شکفتگی علم
فقه در روش ظاهری است .موحدو ،به مذهب ظاهری توجهی ویژه داشتند و مردم را ب ه
ظاهر قرآ ،و حدی دعوت میکردند .در قر ،ششم ،مذهب ظاهری در غرب عالم اسالم،
در اسپانیا و آفریقای شمالی ،بهصورت ی معضل خود را نشا ،داد .در حالی ک ه جمه ور
برطاق خطوب دقیق مذهب ظاهری عمل میکردند ،خود آ ،مذهب از هر سو مورد حمله
واقع میشد .فلسفه و فیلسوف نیز گرچه پیروانی در میا ،طاقهی حاکم داشتند اما از سوی
فقها و پیروا،شا ،مورد طرد و رد واقع شده و از مش کالت بس یاری رن ج م یبردن د .در
قسمت دوم رسالهی حی بن یقظا ،تصویر روشنی از م ذهب ظ اهری ارال ه ش ده اس ت.
ابنطفیل با کم گرفتن از آرای ابن تومرت ،ابنسینا ،غزال ی و اب نباج ه تص ویر بس یار
روشنی از آ ،محیط بهدست میدهد :متوحدا ،و اندیشمندانی معدود در می ا ،انا وهی از
مردم عامی زیست میکردند؛ مردمی که توانایی تفکر را نداشته و تنها ظاهری محس وس
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از زندگی دنیا را میفهمیدند .جزیرهی دوم در این داستا ،فلسفی وض عیت زن دگی م ردم
اندلس را به تصویر میکشد و میتوا ،گفت که ابنطفیل هم میخواهد چن ین روش ی از
زندگی را نقد کند و هم از ضرورت وجود چنین نظامی از زندگی دفاع نماید.
بنابراین ،توجه به این نکته مهم است که ابنطفیل ،در راس تای ما انی فک ری دول ت
موحدو ،،این رسالهی فلسفی را صرفاً در جهت دف اع از فیلس وفا ،و همراه ی ب ا آن ا،
ننوشته است؛ بلکه حتی خواسته به این طریق هشداری به فیلس وفا ،نی ز داده باش د ک ه
دست از تعرض به عقاید مردم بردارند و شریعت را محترم بدارند .این هما ،ه دفی اس ت
که از سوی ابن تومرت مطرح گشته و به عدم معارضهی بین عقل و شرع حکم کرده بود؛
با این قید که نقش عقل را در حوزهی شرع باید محدود ساخت .این هما« ،راه دوگان هی
حقیقت» است که ابنباجه ،ابنطفیل و ابنرشد نیز این راه را پیمود هاند.
سال بیست و یکم /شماره هشتادوسوم  /پاییز 7931

41

منابع
 ابراهیمیدینانی،غالمحسین(.)7711-17ابنطفیل.مقاات وبررسایهاا-71،)15-17(،
 .25
 ابنطفیل(.)7727زندهیبیدار( .فروزانفر،بدیعالزمان،متارم ).تهاران انتااارا میمایو
فرهنگی،چاپهفت  .
 ابنطفیل(7227م)،حیبنیقظان.بیرو دارالمارق .

 اسکینر،کوئنتین(.)7727بینشهایمی سیاست(.ج(.)7مجیدی،فریبارز ،متارم ).تهاران
انتاارا فرهنگماوید .
 افالطون(.)7711قوانین(.لطفی،محمدحسن،مترم ).تهران خوارزمی .
 افالطون(.)7721ممهور( .روحانی،فؤاد،مترم ).تهران انتاارا میمایفرهنگای،چااپ
سیزده  .
 اوروی،دومینیک(.)7711ابنرشد(.فاطمی،فریدون،مترم ).تهران نارمرکز .
 آربری،آی.می(.)771۳مقلووحیدراسالم(.موادی،محسن،مترم ).تهران امیرکبیر .
 پاک،محمدرضا(.)77۳1تحولاندیاههایفیسفی-کالمیدردورهمرابطین.تااری اساالم.
( .11-71،)۳

اندیشه سیاسی ابنطفیل

 امین،سیدحسن(.)77۳7سالمانوابسال.تهران دایرهالمعارفانسانشناسی .

 پیات،گئورگ(.)7715فیسفهوسیاست(.وزیری،هوشانگ،متارم ).فرهناگوزنادگی.
( .757-77۳،)77

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

 روزنتال،اروین(.)77۳۳اندیاهیسیاسایاساالمدرسادههاایمیاناه(طرحایمقادماتی).
(اردستانی،میی،مترم ).تهران قومس .

 شریف،میانمحمد(.)7715تاری فیسفهدراسالم(.پورموادی،نصارا،،متارم ).تهاران 
مرکزنارداناگاهی .
 طباطبایی،سیدمواد(.)7711منحنیتحولاندیاهسیاسیغزالی.فیسافهوکاالم-11،)2(.
 .1۳
زوالاندیاهیسیاسیدرایران.تهران کویر،چاپهات  .

 طباطبایی،سیدمواد(.)77۳1
 غالبمصطفی(72۳7م).فیسبیلموسومهفیسفیه.بیرو مناورا دارومکجبۀالهالل .
 غزالی،ابوحامدمحمد(.)7717احیاءمیومالدّین(.میاد(.)7خاوارزمی،مویّدالادّینمحماد،
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بهکوشش).تهران میمیوفرهنگی .
مترم )(.خدیوم ،حسین ،

 فیرحی،داود(.)77۳5روششناسیاندیاهیسیاسیدرفیسفهیغربتمدناسالمی.میاوم
سیاسی،ش .21-11،55
 فیرحی،داود(.)77۳2قدر  ،دانشومارومیتدراسالم.تهران نارنی .
 فیرحی،داود(.)7725فقهوسیاستدرایرانمعاصر.تهران نارنی .

 فیرحی،داود؛فدائیمهربانی،مهدی(.)77۳1پیونادمرفاانوسیاساتازمنظارمزیزالادین
نسفی.پژوهشسیاستنظری .17-71،)7(.

 قادری،حات (.)7711اندیاهسیاسیغزالی.تهران دفترمطالعا سیاسیوبینالمییی .
میکشاهی،حسن(.)7717ترممهوشرحاشارا وتنبیها .تهران سروش.
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