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  باسمه تعالي
  

  در جھان اسالم )سیاسی(دانش  بندیطبقه
  ١٣٨٣، زمستان ٢٨مجله علوم سیاسی، ش 

بندی علوم از دوران باستان امر رايجی بوده است. ارسطو در اين میان بنیان گذار بندی يا تقسیمطبقه
ھر متفکر و ند. تقسیم مشھوری بود، که ديگران تا حد زيادی از وی پیروی کرده، يا آن را تکمیل نمود

از علوم ارائه  ایويژه بندیطبقهداده، میو اھمیتی که به علمی خاص  ھابر حسب پیش فرضانديشمندی 
دانش  بندیطبقهتوان در نوع میدانشمندان را با کمی تأمل  و ارزش داوريھای نموده است. پیش فرض

يا شرعی اھمیت خاصی قائل است، در  علوم عقلی رایبه طور مثال کسی که بنزد ايشان مشاھده کرد. 
نمايد که اين اولويت سنجی مشھود باشد. ھمچنین میزان ارزش میدانشھا نیز به شکلی رفتار  بندیطبقه

علوم و کیفیت جای دادن سیاست در اين بین، مشخص  بندیطبقهاز نوع نھادن به علم سیاست، 
  شود.می

دانش به معنای عام آن، میسر نیست؛ چرا که  ندیبطبقهدانش سیاسی بدون ذکر  بندیطبقهبحث 
در اين بین,  بشری مشخص شود. ھایقبل از ھر چیز بايد جايگاه دانش سیاسی در بین ديگر دانش 

تقسیم حكمت به دو قسم حكمت نظري و حكمت عملي از اھمیت فوق العاده اي برخوردار مي باشد. 
اورده, اما اين تفكیك كه به ارسطو منتسب است, مبناي ینھرچند افالطون از تقسیم فوق بحثي به میان 

در فلسفه كالسیك كه عقل نظري از عقل عملي تفكیك مي  طبقه بندي علوم در جھان اسالم قرار گرفت.
شد, ارجاع به نظم طبیعت و مطابقت نظام سیاسي با نظم كیھاني و ھمچنین طبیعي بودن جامعه مفروض 

ي را بالكل از عقل عملي جدا نمود و مدركات عقل عملي را دستورھاي تلقي مي شد. اما كانت عقل نظر
قاطع عقالني انگاشت. او سیاست ماكیاولیستي را اساسًا سیاست نمي دانست, چون مشمول فرامین 

به طور کلی  ھادانش بندیطبقهدر مقاله حاضر به شکل مختصر به  به ھر حال, قاطع عقل عملي نمي شد.
نیز سیاسی قرار دھیم. قید "جھان اسالم"  ھایکنیم نقطه تمرکز را بر دانش میعی پردازيم، ولی سمی

شوند؛ خواه ارائه کننده میدر اين محیط بررسی ارائه شده  ھای بندیطبقهبه اين نکته اشاره دارد که 
  اعتقادی به اسالم داشته باشد يا نه.

یاسی در جھان اسالم است. در اين راستا دانش س بندیطبقهتدوين اين مقاله توصیف و تحلیل ھدف 
دانش  بندیتقسیمپردازيم. سپس معیارھای میروش شناسی ابتدا به اھمیت بحث حاضر و ارتباط آن با 

انواع  ترطرح اين عوامل، مطالعه عمیق نمايیم.میسیاسی و جايگاه آن در علوم بشری را مطرح 
دانش سیاسی در جھان اسالم را به ترتیب  بندیطبقه سازد.میدر جھان اسالم را میسر  ھابندیطبقه

و علوم  بندیتقسیم، زمینه تحلیل هارائه شد بندیطبقهمعیارھای  بر اساستاريخی مرور خواھیم کرد، اما 
شود. بنابراين مقاله با تحلیلی بر مباحث قبل به پايان خواھد میجايگاه دانش سیاسی در آن بین فراھم 

  رسید.
معیار در تقسیم دانش سیاسی اسالم در دوران قديم، نسبت  ترينقاله آن است که مھمفرضیه اين م

ايشان  علوم نزد بندیطبقهباشد. به طور کلی مبانی فکری انديشمندان اسالمی در نوع میعقل و نقل 
 - نقلو در اين بین نسبت عقل و  -خود ایانعکاس دارد. بر اين اساس، ھر متفکری بر اساس مبانی انديشه

  پردازد.میعلوم  بندیطبقهبه مبحث 
  

  سیاسی ھایدانش بندیطبقهاھمیت 
  

ھايي گیرد، و از طرف ديگر خود به زير شاخهدر دل دانشھای ديگر قرار میدانش سیاسی از يک طرف 
رود، به میعلوم آيینه تمام نمای انديشه دانشوران به شمار  بندیطبقهشود. از آنجا که بحث میتقسیم 

ھر انديشمندی به نوعی  ھایو انگاره ھاباشد. پیش فرضمیديگر قابل طرح عنوان سنگ زيربنای مباحث 
 ھایعلوم و جای دادن دانش بندیطبقهطراحی علوم قابل مشاھده است. چگونگی  بندیطبقهدر مبحث 

  باشد.میون پذيرد که گاه شفاف، و گاه ديگر مکنمیسیاسی در ذيل آن، بر اساس معیارھايي صورت 
ان در ارتباط آن با فلسفه علم و تومیسیاسی را از سويي ديگر  ھایعلوم و دانش بندیطبقهاھمیت 

با روش شناسی را چنین و رابطه آن فرھنگ فلسفه کمبريج فلسفه علم روش شناسی جستجو نمود. 
  دھد:میتوضیح 

روشھا و نتايج آنھا تمرکز دارد.  از فلسفه است که بر بررسی نقادانه علوم، ایشاخهفلسفه علم «
از فلسفه علم، با معرفت شناسی مرتبط است. روش شناسی به دنبال  ایروش شناسی به عنوان شاخه

و بنابراين گیرند، میکشف روشھايي است که به وسیله آنھا علوم در جايگاه حقايق مربوط به جھان قرار 
عالئق روش شناسی عبارتند از: مطالب  ترينذارد. مھمگمیاين روشھا را به بحث روابط ادعا شده برای 
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که نسبت به آن ادعاھای  ایو درجه ،ارتباط بین اثبات و فرضیه ماھیتمقبول در علم،  ھاینظريهمربوط به 
  ١»ابطال شود.مشاھدتی  ھایعلمی توسط داده

را ايای يک علم از فلسفه علم است که میزان اعتبار و عدم اعتبار قض ایروش شناسی شاخهپس  
علوم نیز از عالئق روش شناسی بیگانه  بندیطبقهتوان گفت میکند. بر اين اساس است که میتعیین 

معرفت شناسی و روش نمايد. اگر تاريخ علم از حیث میمنعکس نیست، و به نحوی آنھا را در آيینه خويش 
(استقرايي) و  سالمی، علوم جديدعلوم ا، خاصی ھمانند علوم قديم (قیاسی) ھایشناسی را به دوره

توانیم در مبحث میفراز و نشیب روشھاي عقلی، نقلی و علمی (تجربی) را ، ٢علوم معاصر تقسیم کنیم
 اگوست کنتعلوم مشاھده نمايیم. پس به ھمان میزان که معرفت شناسی و روش شناسی  بندیطبقه

دوره میانه متمايز مي و و متفکران اسال(و مکتب اثبات گرايي) از معرفت شناسی و روش شناسی ارسط
علوم نزد خود مسلمانان نیز  بندیطبقهبا ھم تفاوت دارد. به ھمین میزان  آنھا از علوم نیز بندیطبقهاست، 

  نويسد:میاحمد پاشا در اين زمینه  پذيرد.میاز معرفت شناسی و روش شناسی خاص آنھا تأثیر 
به مراحل  با توجه -که کوشش متفکران در باب فلسفه علم راعلوم از موضوعاتی است   بندیطبقه«

علوم، ارزيابی آنھا بر  بندیطبقهمقصود از  نیاز دارد. - قديم و اسالمی و جديد و معاصرش به يک میزان
و ارتباط آنھا با توجه به  حسب موضوع و يافتن نقاط مشترک و غیر مشترک به حسب موضوع و روش،

  ».٣، عملی روش شناختی استبندیطبقهس باشد. پمیچارچوب کلی 
فوق آن بود که نسبت روش شناسی با فلسفه علم از يک سو، و با  ھایغرض از مباحث و نقل قول

از فلسفه علم است، که مبنای  ایاز سوی ديگر آشکار شود. روش شناسی شاخه بندیطبقهمسأله 
  دھد.میعلوم را تشکیل   بندیطبقهاصلی 

و جايگاه سیاست در اين بین دنبال  میعلوم اسال بندیطبقهکلی را بخواھیم در  اين خطحال اگر 
  به دو مسأله اصلی اشاره کنیم:توانیم مینمايیم، بر اساس فرضیه پژوھش 

دانشھای اسالمی و ديدگاه ايشان نسبت به  بندیطبقهتأثیر مبانی فکری انديشمندان در  - الف
   (به شکل عام)، سیاست

  دانشھای اسالمی(به شکل خاص). بندیطبقهل و نقل و تأثیر آن در نسبت عق -ب
توان در شريعت مداران و عقل گرايان به شکل خاص مقايسه نمود. میمسائل روش شناسانه فوق را 

 بندیطبقهبر اساس مبانی نظری خود، به نحوی علوم را  -ھمان گونه که خواھیم ديد -به طور مثال غزالی
، فیلسوفی که تفکر عقلی را مبنای و فلسفه سیاسی به حاشیه رانده شود. برعکسکند که فلسفه می

کند که روش می بندیطبقه ایدھد، علوم و دانشھا را به گونهمیخود قرار  ھایپژوھش و معیار صدق گزاره
  شناسی و معرفت شناسی خاص خويش در آن جلوه نمايد.

محسوب نويسی و فلسفه سیاسی نیز بحثی لفظی  ھم عرض قرار گرفتن اندرزنامه با شريعت نامه
 ھایسه گانه يا دوگانه قلمداد کردن حوزه، روش شناسانه ھایشود. به بیان ديگر يکی از مصاديق نزاعمین

فوق معتقد به تثلیث  -ھمان گونه که اشاره خواھد شد -فوق است. روزنتال بر اساس نگرشی خاص
 ٤است.

رزنامه نويسی با شريعت نامه و فلسفه سیاسی اعتقادی نداشته کسی ھم که به ھم عرض بودن اند
علوم امری ذوقی و استحسانی نیست،  بندیتقسیم ٥سازد.میمبانی استداللھای او را مخدوش باشد، 

جامع که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت. رضا داوری بر اين اساس، معیار مؤسس بودن فارابی را ديدگاه 
در آن (و در اينجا دانش سیاسی)  دانش بندیطبقهاھمیت  ٦داند.میعلوم  بندیطبقهمبحث وی نسبت به 

  را به ھمراه دارد. است که مباحثی محتوايي 

                                                   
١  Robert Audi(Editor). The Cambridge Dictionary of Philosophy (U.K: Cambridge University Press, 
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  سیاسی ھایدانش بندیطبقهمعیارھای 

  
دانش سیاسی در جھان اسالم را به بحث گذاريم، ضروری  بندیطبقهقبل از آن که در بند بعد انواع 

آن است که توصیف تاريخی را گوشزد نمايیم. فايده تقدم اين بحث  ھااين دانش بندیقهطباست مالکھای 
  توانیم با معیارھای مشخصی به بوته تحلیل و نقد گذاريم.میرا  بندیطبقهخود از موضوع 
تعريف (و نسبت عقل و وحی) باشد.  معیار در اين بین، نسبت علوم عقلی و شرعی ترينشايد مھم

کند. فارابی و ابن سینا با مینسبت فوق را مشخص ن میزان کارآمدی آن نزد ھر انديشمند، عقل و تعیی
مشرب عقلی را در دانش سیاسی اسالم بنیان نھادند. موفقیت فارابی در اين باب، اقتدا به فالسفه يونان، 

بین رايي الحکیمین) او را مفتخر به لقب "معلم دوم" نمود. ھدف او جمع بین آرای افالطون و ارسطو(الجمع 
اصالت يافتن فلسفه سیاسی دارد.  ھایدانش بندیطبقهاولويت دادن به عقل، لوازم خاصی در بود. 

از ديدگاه آنھا سیاسی نزد کندی، فارابی، ابن سینا، مسکويه و امثال ايشان از باب اتفاق نبوده است. 
گیرد. ھمان گونه که در میقرار ن سیاسی، و فقه سیاسی در ذيل آ ھایفلسفه سیاسی در صدر دانش

فلسفه سیاسی بدان دلیل است که  داوری وی درباره جايگاه رفیعقضاوت و فارابی خواھیم ديد،  بندیطبقه
 .دھدمی را ونان، اين فلسفه است که امکان برافکندن پرده و راھیابی به عالم مثليطبق مشرب فالسفه 

 بندیطبقه، به مبحث اندمھری قرار دادهعقالنی را مورد بیو تأمالت برعکس، کسانی که فلسفه سیاسی 
که گويا عقل مستقل جايگاه خاصی در علوم ندارد. در  اندنگريسته ای(و از جمله سیاست) به گونه علوم

دھد، و بنابراين تأمالت عقلی در میبه ديگر علوم شريعت گرايان از علوم، فلسفه جای خود را  بندیتقسیم
بدعت و کفر شود. به طور مثال غزالی انديشه فارابی و ابن سینا را نظام مند، ولی میمعنا بی سیاست نیز

  ١داند.میو يا الاقل امری بیھوده 
) با . ھـ ٥٨١تا  ٥٤٥جريان فکری ديگری که بسیار مھم و قابل توجه است، حکمت اشراق(بین سالھای 

او عالوه بر احیای سنت اجداد، بر آن بود که روشی در باشد. میسھروردی نمايندگی شیخ شھاب الدين 
عکس العملی در مقابل استدالل گرايي منطقی مقابل روشھای پیشین اتخاذ نمايد. اين خط فکری که 

زمین انعکاس فالسفه و اھل فرھنگ و ادب مشرق  برخی رود، بعدھا در افکار و تألیفاتمیارسطو به شمار 
-از دیدگاه وی، علمکند. بر اساس اکتسابی یا فطری بودن آنھا طبقه بندی میی ھمه علوم را و پیدا کرد.

- بندی جدیدی در مقابل طبقهشود؛ ھرچند قصد او ارائه طبقهالنفس (روانشناسی) ذیل الھیات مطرح می
  .بندی فالسفه مشاء نبود

عقلی، نقلی و  سیاسی و اجتماعی در اسالم، شايد بتوان در کنار گرايشھای ھایدر خصوص انديشه
و اشراقی، از گرايش ديگری با عنوان گرايش علمی نام برد. ابن خلدون در عین حال که از علوم عقلی 

گذارد و از اين جھت از ديگر میقل مباحث خود را بر روشھای علمی و تجربی ثگويد، مینقلی سخن 
عقل نظری، از عقل تجربی نیز و شود. وی عالوه بر عقل حسی(تمییزی) میانديشمندان اسالمی متمايز 

  ٢برد.مینام 
گیرند. پس ھمان گونه که میمختلف معرفت در عرض يکديگر قرار  ھایمعیارھای فوق بر اساس روش

علوم  بندیطبقهتوان میو شھود و حس وجود دارد، رسیدن به شناخت، راھھای مختلف عقل و نقل برای 
(و از جمله علوم  علوم بندیطبقهتوان میعالوه بر اين معیار  در جھان اسالم را بر اين اساس تحلیل نمود.

 بندیطبقهسجادی پس از ذکر  را بر اساس تقدم و تأخر تاريخی ارائه کرد. سیاسی) در جھان اسالم
  نويسد:میارسطويي از اقسام دانش، 

به  بندیطبقه مثًال .مطرح گرديد بندیطبقهبه ھر حال مبانی ديگر ھمراه با توسعه علوم عقلی در «
به اعتبار موضوع که معنويات و ماديات  بندیطبقهبه اعتبار خارج و عین، و يا  بندیطبقهاعتبار قوای ذھنی، 

د با افزوده شدن علوم اسالمی و شعبات وب ارسطويي که مبنای کار بندیطبقهبه ھر حال را در بردارد. 
و در قرن چھارم، بیشتر علما علوم را به دو دسته شد،  ترآن و نیز معرفت دينی و عرفانی کاملمختلف 

  »٣دانشھای عربی و دانشھای نخستین يا دانشھای غیر عربی تقسیم کردند.
 بندیطبقهاز جمله  -علوم بندیطبقهتوان به معیارھای ديگری در میبنابراين عالوه بر مالکھای مذکور 

  نیز توجه نمود. -به علوم عربی و غیر عربی ھادانش
  

  دانش از ديدگاه ارسطو بندیبقهط

                                                   
 ١یک 
 ٢ پگی کیگی 

 
 ٣یگیکیک 



 ٤

  
 بندیطبقهاسالم که از الکندی و سپس فارابی آغاز شد، ريشه در  جھانعلوم در  بندیطبقهمبحث 

ارسطو ياد  بندیطبقهدانش نزد ارسطو دارد. بدين جھت قبل از پرداختن به انديشمندان جھان اسالم، از 
به علوم نظری، عملی و فنی(يا  تردقیقو بنابر قول کنیم. ارسطو علوم را به علوم نظری و عملی، می

  غايت علوم نظری معرفت به خاطر معرفت است، و اقسام آن عبارتند از: ١کند.میشعری) تقسیم 
  کند،میبحث  -وجود ومن حیث ھ -علم الھی يا مابعدالطبیعه که از وجود  -١
ب، ھندسه، فلکیات و کند، و اقسام آن عبارتند از: حسامیرياضیات که از مقدار بحث  -٢

 موسیقی.
کند و اقسام آن عبارت است از: علم میطبیعیات: که از متحرک و محسوس بحث  -٣

 علم طب و علم کیمیا. علم آثار علويه، علم کون و فساد، علم نبات و حیوان، علم نفس،طبیعت، 
  گیرند، و سه قسم دارند:میعلوم عملی در عرض علوم نظری قرار 

  آن افعال فردی انسان است،اخالق: که موضوع  -١
 تدبیر منزل: که موضوع آن افعال جمعی انسان در منزل است، -٢
 باشد.میسیاست: که موضوع آن افعال انسان در جامعه  -٣

  شوند:میغايت علوم شعری، تدبیر اقوال انسان است، و به سه قسم تقسیم 
  شعر: که موضوع آن اقوال انسان است به صورت نظم، -١
 آن اقوال انسان است که به صورت خیال حاصل شود، خطابه: که موضوع  -٢
 و قانع کردن است.جدل: که موضوع آن تحقق بخشیدن  -٣

دانشمندان اسالمی  بندیطبقهمبنای  -که ھمان گونه که خواھیم ديد-ارسطو از انواع دانش بندیطبقه
قسام حکمت است. ارسطو ا ر اين جا، جايگاه سیاست در بیننکته حائز اھمیت ددر دوره میانه قرار گرفت. 

معرفت سیاسی دھد. میداند، و بنابراين آن را در ذيل حکمت عملی قرار میسیاست را حکمتی نظری ن
اکتفا  شود، و بنابراين به عنوان کلی "سیاست"میبه شعب مختلف تقسیم ن -بر خالف متأخرين وی -نزد او

  ند.کمینمايد و آن را يکی از سه شاخه حکمت عملی معرفی می
  

  نزد فارابی )سیاسی(دانش  بندیطبقه
  

و غیر اسالمی قرار علمی در کشورھای اسالمی  ھایفارابی پايه فرھنگنامه احصاء العلومکتاب 
کند. علوم نظری که درباره موجوداتی سخن میگرفت. وی ابتدا علوم را به دو بخش نظری و عملی تقسیم 

ر سه قسم است: تعالیم يا رياضیات، علم طبیعی و علم بد، باشمیدر آن دخیل نگويد که عمل انسان می
(که به تعريف  شود: علم اخالقمیالھی يا مابعدالطبیعه. علوم عملی نیز به نوبه خود به دو بخش تقسیم 

(که از شناخت  دھد)، و سیاستمیپردازد و شیوه رسیدن به علل و اسباب آنھا را نشان میافعال نیک 
  ٢برای مردم شھرھا فراھم شود).که به وسیله آنھا زمینه انجام اعمال نیک  گويدمیاموری سخن 

کتاب فوق درصدد احصای کلیه علوم روزگار خويش است، و برای اين مقصود به پنج گروه اصلی اشاره 
  کند:می

: آنچه در داردعلم زبان: که شامل علم صرف و نحو و شعر و قرائت است و خود دو قسم  -١
  باشد.میو آنچه مربوط به قوانین اين الفاظ تی است، ما الفاظ نزد ھر مورد حفظ داللت

 دھد.می: که قوانین کلی طريق صواب و خطا را ياد علم منطق -٢
علم عدد، علم ھندسه، علم مناظر، علم نجوم، علم علم تعالیم يا رياضیات: شامل:  -٣

م عدد، ھندسه، نجوم و البته او در جايي ديگر به چھار عل موسیقی، علم اثقال و علم حیل.
 کند.می؛ و بقیه را به عنوان مثال ذکر هموسیقی اشاره کرد

 را علم طبیعی: علمی که اجسام طبیعی و اعراض آنھا که اراده آدمی در آن نقشی ندارد -٤
علم الھی، علمی است که درباره  کند. وی در اين بخش به علم الھی نیز اشاره دارد.میمطالعه 
  کند.میمطالعه  ،نه در جسم قرار دارند نه جسمند وی که مفارقاشیای 

ملکات ارادی و ھم چنین از  ھایعلمی است که درباره اصناف افعال و سنتعلم مدنی:  -٥
کند. اين علم به میھستند، بحث  ھايي که منشأ اين افعال و سنتھاو اخالق و سجايا و سیرت

                                                   
 ١ژکیپی ک

 
 ٢یکیگی

 



 ٥

دارد: سعادت شناسی و بخشی که  فلسفه انسانی و فلسفه عملی ھم موسوم است و دو جزء
  ١حفظ و کنترل فضايل در جامعه را به عھده دارد.

است که انسان به وسیله آن بر ناعتی ص علم فقه .کندمیبه علم فقه و علم کالم اشاره  وی در آخر
ين کند. امیاستنباط اموری که شارع به آنھا تصريح نکرده، از منابع قطعی بر اساس غرض شارع قدرت پیدا 

تواند از آرا و افعال و اراده میناعتی است که انسان به وسیله آن صعلم کالم علم، فرع بر شريعت است. 
در دين و شريعت دفاع کند و شبھات مخالف را دفع نمايد. علم کالم مانند علم فقه دارای دو جزء نظری و 

الطون و ارسطو در تقسیم حسین خديو جم در خصوص تأثیر اف ٢باشد.میعملی است که فرع بر دين 
  نويسد:میفوق(و باالخص علم مدنی) 

ارسطو  سیاستافالطون و کتاب  جمھوريتدر اين تعريف بر اساس کتاب کند که میفارابی اعتراف «
کند: بخشی که شامل تعريف سعادت حقیقی میاو علم مدنی را به دو بخش تقسیم سخن گفته است. 

حقیقی در زندگی زودگذر اين جھان دھد که دست يافتن به سعادت یمو توضیح يا سعادت پنداری است، 
  ٣»غیر ممکن است، و بخش ديگر که به تعريف انواع حکمت و مدينه فاضله اختصاص يافته است.

(آراء) و افعالی است، علم فقه و کالم به دو بخش آرا و افعال تقسیم  که ھر آيینی دارای عقايد از آنجا
    ٤شوند.می

دقیق تر مي توان گفت علوم يا مطوب لذاته يا ابزار ديگر علوم ھستند. دسته دوم شامل علم به شكل 
يا علوم شرعیه اند يا علوم فلسفیه. علوم شرعیه شامل فقه و  اوللسان (زبان) و منطق مي شود. دسته 

يا علم  كالم, و علوم فلسفیه شامل علوم نظري (علم تعالیم, علم طبیعي و علم الھي) و علوم عملي
   ٥مدني ( سیاست و اخالق) مي شود.

علوم عملی از ديدگاه ارسطو عبارتند از  علوم نزد فارابی دقیقًا ھمانند ارسطو نیست. بندیتقسیم
(علم اقتصاد کنونی) و سیاست مدن. فارابی اصطالح "فلسفه مدنی" را در مورد تمامی  اخالق، تدبیر منزل

نويسد، از احد و واحد و سبب اول بحث را میکتاب سیاست مدنی را  برد. او وقتیمیعلوم عملی به کار 
به عبارت ديگر اخالق و سیاست را با ھم، يا سیاست را به دنبال پردازد. میکند و بعد به اخالق میآغاز 

  کند.میاخالق مطرح 
فت که سیاست چون فارابی علم فقه و علم کالم را در ذيل علم مدنی مطرح کرده، شايد بتوان نتیجه گر

حاکم مدينه تواند شکل فلسفی، فقھی يا کالمی داشته باشد. فقه نزد او صرفًا بعد فردی ندارد. مینزد او 
رئیس اول موجود برای وقتی نصوص جويد. از ديدگاه فارابی میو در جزئیات از فقه بھره  ،در کلیات از فلسفه

کند. فقیه کسی است که در غیاب میستنباط غیر مصرح را انباشد، اين فقیه است که حکم موضوعات 
  ٦شود.می، جانشین آنھا اندائمه ابرار که ملوک حقیقی

آورد، اما طبق تعريف وی، میھمچنین فارابی ھر چند از اصطالح "کالم سیاسی" سخن به میان ن
ال محدود و معینی آرا و افعتواند از راه گفتار به ياری میاست که انسان به مدد آن  ایملکه«صناعت کالم 

از طرف ديگر  ٧»و ھر چه را مخالف آن است باطل نمايد. ،که واضع شريعت آن را صريحًا بیان کرده بپردازد
 بنابراين در بستر سازی فقه سیاسیفقھی را آماده کند.  ھایتواند بستر استداللمیدانیم که کالم می

واھد بود. مؤيد اين برداشت آن است که فارابی گیرد، کالم سیاسی خمیکه شکل می(يا فقه مدنی)، کال
  .(ملت) قرار داده است (و ھمچنین علم فقه) را زير مجموعه علم مدنی علم کالم

  
  
  

  علوم نزد اخوان الصفا بندیطبقه
  

که در قرن چھارم ھجری سعی در تلفیق حکمت يونانی با شريعت اسالمی  اخوان الصفا گروھی بودند
ابن خلدون که بین صنعت و علم تفاوت قائل است، تمام دانستنیھا را تحت عنوان  نمودند. ايشان برخالف

شود. مراد از میعلمی و صنايع عملی تقسیم . علوم نزد ايشان به دو دسته صنايع اند"صنايع" ارائه کرده

                                                   
 ١ 
 ٢ 
 ٣یپ 
 ٤ 

  ٥. علي عباس مراد‘ دولة الشریعة: قراء ة في جدلیة الدین و السیاسة عند ابن سینا‘ بیروت‘ دارالطلیعة‘ ١٩٩٩‘ ص ٤٤.
 ٦یکی 
 ٧یپ 



 ٦

در در ذھن دارند به صورت ھیواليي مصنوع صنايع علمی، علوم نظری است و در اين مورد صورتی را که 
  آورند. از ديدگاه ايشان، علوم بر سه قسمند:می

علوم رياضی به اصطالح آنھا عبارت از علومی است که برای جستجوی علوم رياضیه:  -١
کتابت و قرائت لغت و نحو، حساب و  و شاملمعاش و سامان دادن زندگانی دنیا وضع شده 

  .شودمی شرا و سیر و اخبارحیل، حرف و صنايع، بیع و معادالت، شعر و عروض، سحر، کیمیا، 
ويل، علم روايات و اخبار، علم فقه و سنن، عی: علم التنزيل، علم التأضعی وعلوم شر -٢

 علم مواعظ و زھد و تصوف و علم تأويل خوابھا.
 (شامل علم ھندسه و عدد و نجوم و موسیقی)، منطقیات فلسفه حقیقی: رياضیات -٣

 ١عیات و الھیات.یغالطه) و طبناعت شعر و خطابه و جدل و برھان و مص(شامل 
  شود: میبه نوبه خود به پنج قسم تقسیم  -از علوم فلسفی ایشاخهبه عنوان -علوم الھی
  علم خداشناسی -١
 ت اعلم روحانی -٢
 علم نفسانیات  -٣
 علم سیاست -٤
 علم معاد -٥

یه؛ کنند، تحت علوم ناموسیه و شرعمیآنھا که سیاست را به "روش رفتار و معامله با ديگران" تعريف 
(که غرض از آن اخالق حسن  تدبیر بدن انسان است)، سیاست نفسانیه(که ھدف آن  جسمانیهسیاست 

(که الزمه آن اطالع نسبت به احوال آنھا و صالح و  باشد) و سیاست اصحابمیبرای خود و اھل خانواده 
-به معنای عام آن-تبه پنج نوع سیاسی ترجزيي بندیتقسیمآنھا در  ٢دھند.میاست) قرار فساد ايشان 

  کنند:میاشاره 
  ،(کشورداری پیامبران) سیاست نبوی -١
 (کشورداری شھرياران)، ملوکیهسیاست  -٢
 (کشورداری توده مردم)، سیاست عامیه -٣
 (اداره خانواده)،  سیاست خاصه -٤
 ٣(خودشناسی). سیاست ذاتیه -٥

 ھایسیاست در زير شاخهعلوم می توان به جايگاه  بندیطبقهاز جمله ابداعات اخوان الصفا در مبحث 
  الھیات، و تقسیم آن به سیاست نبوی، ملوکی و عامی اشاره نمود.

علي عباس مراد به شكل دقیق تري به طبقه بندي ايشان اشاره مي كند. بر اين اساس علوم يا خبريه 
ت, حساب (علوم شرعي و آسماني) اند يا علوم نظري. دسته دوم به علوم آدابي (قرائت و كتابت, نحو و لغ

و معامالت, شعر و عروض, زجر و فال, حرف و صنائع, تجارت, حرث و نسل, و سیر و اخبار), علوم شرعي 
وضعي (شامل تنزيل, تأويل, مواعظ و تصوف, روايات و حديث, فقه و احكام, و تعبیر خواب) و علوم فلسفي 

لھیات نیز به نوبه خوداز علم باري حقیقي (شامل رياضیات, منطقیات, طبیعیات و الھیات) تقسیم مي شود. ا
(خداوند), روحانیات, نفسانیات, معاد و سیاست (سیاست نبوي, ملوكي,عامي, خاصي و ذاتي) تشكیل 

  ٤مي شود.
ابوحیان توحیدی در نقد ايشان می گويد رسائل آنھا از ھر فنی بدون آن که به عمق آن راه داشته باشد، 

موجود در خصوص  ھایاخوان الصفا چارچوب ٥يات و لغزشھاست.سخن گفته؛ و مشحون از خرافات و کنا
و  ھاجديدی ارائه نمودند. پیش فرض بندیتقسیمعلوم را نپذيرفتند، و بر اساس اعتقادات خود  بندیتقسیم

باطن و تصوف در کنار  ، عبارتند از: اعتقاد به تزکیهاندعلوم قابل مشاھده بندیتقسیممبانی ايشان که در 
اعتقاد به تأثیرات ماوراء الطبیعه ھمانند سحر و کیمیا و تأثیرات و و شريعت، اسماعیلی گری، فلسفه 
(تقسیم حکمت به دو قسم  ھر چند ممکن است در انديشه پیشینیان ھاايشان از دانش بندیطبقهکواکب. 

فه با شريعت کیب فلستررسدمیبه نظر در نوع خود بديع است.  ظری و عملی) ريشه داشته باشد، ولین
از بین برده  (فلسفه و) فلسفه سیاسی را در انديشه ايشان و تصوف و مسائل ماوراء الطبیعه، استقالل

  اند.است. آنھا رمز و رموز اعداد را حتی به سیاست و اجتماع نیز سرايت داده
  نويسد:می نزد آنھا علوم و جايگاه سیاست بندیطبقهحمید عنايت در نقد 

                                                   
 ١ییگی 
 ٢ 
 ٣ 

  ٤. مراد‘ پیشین‘ ص ٤٦.
 ٥یکی 



 ٧

 این است که به نظر اخوان، دانش سیاسی دانش يگانهآيد ايمیبر  بندیطبقهاز اين  کهنکته مھمی "
گیرد، بلکه چون مه احوال دربرنیست که ھمه قواعد مربوط به سیاست فردی و اجتماعی انسان را در ھ

شد داشته با گوناگون ھایو متعدد است، دانش سیاسی نیز بايد رشته دارای وجوه گوناگونزندگی انسان 
يي جداگانه مناسب آن بیابد. تا جايي که نگارنده آگاه ھاتا بتواند برای مسائل ھر وجه از زندگی انسان چاره

  ١."انداز ديگر متفکران مسلمان به کار نبردهرا ھیچ يک  بندیطبقهاست اين 
شان است. مبانی کثرت گرايانه اي ، مبتنی بر ديدگاه وسیاسی نزد اخوان الصفا ایمتکثر ديدن شاخه

گوناگون سیاسی در داخل يک  ھایبه معنای روا بودن مشرب- ايت مشرب آنھا را نوعی تکثر گراييعن
 ٢داند.می -ل مورد اتفاق و اجماع عامه مردمسلسله اصوجامعه به شرط رعايت يک 

 
  فلسفه مدنی نزد مسکويه و ابن سینا

  
فلسفه و سیاست را در منظومه فکری خود اخالق، تاريخ، شريعت، به ترتیب  -مسکويه -معلم ثالث 

پاي  ارتباط وثیقي دارد و به ھمین دلیل جاي اخالق؛ تاريخ واز ديدگاه او سیاست با فلسفه ٣دھد.میجای 
فارابی حکمت را به دو قسم نظری و عملی تقسیم اوھمانند  ٤جستجو نمود.آن را بايد در تجارب امم 

دھد، و دست سیاست مداران را از آن کوتاه میلسوفان قرار کند، و حکمت عملی را در انحصار فیمی
دھد، تفاوت اساسی بین فلسفه مدنی فارابی و فلسفه میح یداند. ھمان گونه که طباطبايي توضمی

  مدنی مسکويه رازی وجود دارد:
ين خود را در حکمت عملی بر پايه فلسفه مدنی سازمان داد. با مسکويه رازی، ا ھای"فارابی انديشه

آنکه عنايتی جدی به فلسفه مدنی داشته باشد، نخستین و ارجمندترين وضعیت دگرگون شد و ھمو بی
  ٥رساله اخالقی يونانی مشرب را به رشته تحرير کشید."

مسکويه  تھذيب االخالقارسطو در حوزه تمدن اسالمی ناشناخته بود،  سیاستبنابراين در حالی که 
ارد شد. الزمه چنین جابجايي و وبه فرھنگ و تمدن اسالمی  وماخوسیاخالق نیکبه عنوان ترجمانی از 

اخالق محوری در سیاست، آن بود که به تدريج در طول زمان، اخالق نیز به حوزه فردی کشانده شود. از 
مسکويه (تعادل عمل و سیاست و اخالق) ھر چند در بطن خود نوعی ثبات را ديدگاه طباطبايي "راه میانه" 

  ٦بعدی اين ناپايداری خود را به خوبی نشان داد. ھای، اما سخت ناپايدار بود و در دورانداشتبه ھمراه 
سیاسی در آن شبیه فارابی است. وی ابتدا علم را  ھایابن سینا از علوم، و جايگاه دانش بندیتقسیم

تمام  نمايد. دسته اول علومی ھستند که احکامشان درمیبه دو قسم حکمی و غیر حکمی تقسیم 
شوند. غايت علوم نظری، برخالف غايت میی تقسیم و به دو نوع نظری و عمل ،زمان جاری است ھایبرھه

مابعدالطبیعه اعتقاد يقینی به حال موجوداتی است که وجود آن به فعل انسان بستگی ندارد.  علوم عملی،
عملی يا ری ھستند. حکمت ی) سه نوع علم نظدن(علم اعلی)، رياضیات (علم اوسط) و طبیعیات (علم ا

شود (سیاست مدن و تدبیر میمخصوص شخص واحد است (تھذيب اخالق)، يا به ديگران نیز مربوط 
  ٧منزل).

به شكل دقیق تر مي توان گفت ابن سینا دو تقسیم دارد. در تقسیم اول علوم را سه قسم مي داند: 
ضي و علم الھي) و علوم عملي (شامل علوم ابزاري (منطق), علوم نظري (شامل علم طبیعي, علم ريا

تقسم ديگري دارد. او ابتدا علوم را به دو  منطق المشرقییناخالق, تدبیر منزل و تدبیر شھر). وي در كتاب 
قسم دائمي و موقت, و سپس بخش اول را به توابع يا فروع و اصول تقسیم مي كند. مقصود او از توابع, 

باشد. علوم اصول نیز به دو دسته تقسیم مي شود: علوم پزشكي و كشاورزي و ستاره شناسي مي 
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علوم  يا و است علوم نظري (طبیعي, رياضي, الھي و كلي) ياابزاري و مطوب در ذات خود. دسته دوم 
   ١صناعت شارعه (مثل علم نبوت).عملي (اخالق, تدبیر منزل, تدبیر شھر و 

دانش نزد  بندیطبقهداند. او میعلوم  ندیبطبقهمطھری ابن سینا را در رأس قدما در مبحث مرتضی 
حکمت به نظری و عملی بر اساس غايت است، در  بندیتقسیمکند که میشیخ الرئیس را اين گونه تحلیل 

باشد. حکمت به اين میکه تقسیمات خود حکمت نظری و حکمت عملی بر اساس موضوعات آنھا  حالی
دلیل به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده که در حکمت نظری ھدف از علم، خود علم است؛ اما ھدف 

 کارھا تريندر اخالق و تدبیر منزل و سیاست مدن که درباره بھترين و نیکباشد. میدر حکمت عملی، عمل 
گونه جنبه کشف حقیقت در آنھا نیست. کنند، ھیچ میمقررات اجتماعی بحث  ترينو خلق و خوھا و عالی

نه در زمره اصول ، اندکنند که از جمله امور مشھوره و مقبولهمیاين علوم از زيبايي و زشتی کارھا بحث 
  کند:میاستباط  نجاتوی سپس سه نکته محوری از کلمات شیخ در کتاب  ٢عقالنی و برھانی.

االتر است، در حالی که علوم علوم نظری محصول توجه ذاتی نفس (عقل) به جھان ب -١
پس غايت ھر دو کمال نفس است، ولی غايت باشد. میعملی محصول توجه نفس به تدبیر بدن 

  باشد.میاولی علم حقیقی، و غايت دومی علم اعتباری و قراردادی 
ابزار و وسیله برای چگونگی عمل نفس  -برخالف علوم نظری - آرا و عقايد در علوم عملی -٢

 ھستند.
 و عقايد عملی، قراردادی و اعتباری و از جمله مشھورات و مقبوالتند، نه از يقینیات.آرا  -٣

 ھم باشند. پسمی، به ھیچ وجه ضروری و کلی و دائمی نانداين گونه علوم اعتباری و قراردادی چون
  ٣ند.و زمانھای مختلف درباره آنھا به اختالف حکم ک ھاو ھم ممکن است عقول در محیط ،قابل تغییرند

و محلی بودن فلسفه سیاسی از جمله مھمترين مجادالت فالسفه  ایبحث جھانشمول يا منطقه
شود آن است که فلسفه سیاسی در میشان استفاده يسیاسی امروز است. نکته مھمی که از کلمات ا

عتباری و از آنجا که قضايای موجود در فلسفه سیاسی اباشد. میاسالم ضرورتًا دارای احکام جھان شمول ن
  ارائه نمود. ایتوان بر حسب خصوصیات زمان و مکان خاص، فلسفه سیاسی ويژهمی ،اندقراردادی

  نويسد:میطباطبايي در مقايسه ابن سینا و فارابی در اين زمینه 
پیوند زد. او اھمیت چندانی به بحث "ابن سینا سیاست را در الھیات شفا وارد کرد، و آن را با بحث نبوت 

رسد که ابن سینا میدھد. به نظر نمین که در دوره اسالمی با فارابی آغاز شده بود، ای، به گونهسیاسی
با توجه به طبیعت دوره اسالمی و با تکیه  -درباره اخالق و تدبیر منزل نوشته بود يي مستقلھاکه رساله–

سیاست را ضروری دانسته بحث مستقلی درباره  -که او از ديانت داشت ایفلسفی ويژه–بر تفسیر شیعی 
  ٤با ابن سینا، استقالل بحث سیاسی از میان رفت."باشد. 

محور را ارتباط عقل و نقل معرفی نموديم.  ترينسیاسی، مھم ھایدانش بندیطبقهمعیارھای  در بحث
سیاست اولويت داشت، اما در طول زمان اين استقالل از بین در فارابی فلسفه مدنی و روش عقلی در 

حتي خود فارابي ھم با مطرح  علوم نیز نشان داد. بندیطبقهاين مسأله خود را در و مھم آن است که ، رفت
علوم  بندیطبقهنوع  داند. به ھر حال،شأن فقھا مي کردن فقه سیاسي، رسیدگي به امور جزيي جامعه را

  باشد.میطه مسائل علوم مربو ترينگر ديدگاھھای او نسبت به مھمبیاننزد ھر انديشمندی، 
را که نسبتی معکوس نسبت به فارابی  -ابو حامد محمد غزالی -در بند بعد ديدگاه شريعت مدار معروف 

  اسالمی دارد، مورد مالحظه قرار خواھیم داد. و عقل گرايان
  

  علوم نزد غزالی بندیطبقه
  

را بزدايد. اشرف  قصد داشت اضافاتی که به مرور بر دين افزوده شده احیاء علوم الدينغزالی در 
اصول، سیاست است که به اصالح و الفت دادن آدمیان و مجمع آنھا برای ياری دادن بر اسباب معیشت و 

دارای چھار مرتبه است: سیاست سیاست به مفھوم استصالحی خود  پردازد.میھا آنمضبوط دانستن 
دينی به دو دسته تقسیم  علوم عاظ. وانبیا، سیاست حکام و فقھا، سیاست علمای آخرت و سیاست 

مقصود از دسته اول علومی است که پس از معرفت به عمل شوند: علوم معاملی و علوم مکاشفه. می
کار سیاست بررسی اين نوع علم است. علوم با توجه به اين که انسان از دو بعد ظاھر و شود. میتبديل 

شود. علم ظواھر به عبادات و میتقسیم شود، به علوم ظواھر (جوارح) و بواطن (دل) میباطن تشکیل 
بر  احیاء علوم الدينکتاب  بندیتقسیممنجیات و مھلکات قابل تقسیم است. علم بواطن به و عادات، 
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به اصول، فروع، مقدمات و مھمات  ھاغزالی علوم را بر حسب جايگاه يافته ١ھمین اساس انجام شده است.
ه مصالح دنیاست. از ديدگاه وی علم کالم صرفًا جھت "حفظ و متعلق بفقه علمی فرعی کند. میتقسیم 

 ٢اھل بدعت" مفید است، و بنابراين فايده خاص ديگری ندارد. ھایعقیده اھل سنت نسبت به تشويق
کند. به نظر میموضع غزالی نسبت به فلسفه به مراتب شديدتر است. وی برخی فالسفه را به کفر متھم 

د را که متعلق به احکام دارای مصلحت در دنیاست، از کتب الھی و انبیای وی، فالسفه مباحث سیاسی خو
نیست، و دستاورد  ایاز ديدگاه غزالی فلسفه مفید فايده ٣، (و از خود چیزی ندارند).اندسلف اخذ نموده

  کند.میعیون و الھیون تقسیم یطبرا به سه قسم دھريون، خاصی برای بشريت نداشته است. وی فالسفه 
شود، اثری از فلسفه اولی و فلسفه مدنی میعلوم نزد غزالی مشاھده  بندیتقسیمن گونه که در ھما

 ھاخود از دانش بندیتقسیممھری خود نسبت به اين دو رشته علمی را در در واقع غزالی بیوجود ندارد. 
عقیده طباطبايي  بهاش نیز مؤثر واقع شد. ت. مواضع نظري غزالي در عملکرد سیاسينیز نشان داده اس

برای او جز لغزيدن به دام واقع گرايي و سیاست  ایپشت کردن به آرمانخواھی و انديشه عقلی، نتیجه
  ٤قدرت نداشت.
توان از ديدگاھی ديگر نگريست. وی با کنار گذاشتن تقسیم بنديھای مبتنی بر فلسفه که میغزالی را 

به علوم اسالمی پرداخت. اين تحول زيربنای حکمت اشراق از يونان وارد شده بود، با نگاھی درونی و بومی 
  شود.میآن محسوب  بندیطبقهبود. پس غزالی از اين ديدگاه نقطه عطفی در علوم اسالمی و 

  
  ديدگاه فخر رازی راجع به طبقات علوم

  
به ترتیب به جای ارائه ساختاری درختی از علوم، آنھا را شککین مامام فخرالدين رازی معروف به امام ال

اجزای حکمت عملی را بیان  و سپسوی ابتدا علم کالم و اصول فقه و جدل پشت سر ھم ذکر کرده است. 
وی عبارتند از: کالم، اصول فقه، جدل، علم  العلومجامع لوم در کند. برخی از اقسام شصت گانه عمی

   ٥مذھب، علم فرايض، علم تفسیر، اخالق، سیاست، تدبیر منزل و علم آخرت.
رسد، میفوق نه تنھا دارای ساختار ھرمی نیست و از کلی و جزيي ن بندیتقسیمرسد میبه نظر 

  مبتنی بر شرع ندارد.  ھایبندیتقسیمبلکه تفاوت چندانی با 
  
  
  

  )سیاسی(دانش  بندیطبقهخواجه نصیر و 
  

ابراين سیاست مدن خواجه نصیر از حکمت و اقسام آن، تفاوت چندانی با فارابی ندارد. بن بندیتقسیم
کند آن است که دانشھای مذکور (که میآنچه وی تأکید شود. مینیز قسمی از حکمت عملی محسوب 

گیرند. قسم اخیر که زمانمند میو در مقابل علوم دينی قرار  اندشوند) فرا زمانیمیعلوم اوايل نامیده 
  شود:میاست، به نوبه خود به آداب و نوامیس تقسیم 

آن را آداب و رسوم خوانند، و  مبدأ آن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق رأی جماعتی بود بر آن، "اما آنچه
اگر سبب اقتضا رأی بزرگی بود، مانند پیغمبری يا امامی، آن را نوامیس الھی گويند، و آن نیز سه صنف 

راجع با اھل منزل بود به  و احکام آن، دوم آنچهمانند عبادات راجع با ھر نفسی بود بانفراد باشد: يکی آنچه 
معامالت، و سیم آنچه راجع با اھل شھرھا و اقلیمھا بود مانند حدود و مشارکت مانند مناکحات و ديگر 

  ٦و اين نوع علم را علم فقه خوانند." ،سیاسات
که  علوم دينی ،گذشت حکمت به عنوان دانشی فرا زمانی، به دو قسم نظری و عملی بنابر آنچه

نوامیس (فقه) شوند. سیاسات، بخشی از علم مید به دو قسم آداب و نوامیس تقسیم زمانمند ھستن
چرا که باشد، میاين بخش از سیاسات غیر از سیاست مدن (به عنوان قسمی از حکمت عملی) است. 

                                                   
 ١یکیگی 
 ٢ ی 
 ٣ 
 ٤یییچپک 
 ٥ی 
 ٦ییچپپیییی

 



 ١٠

شوند، ولی سیاست مدن زمانمند نیست. قسم اول را فقه مدنی و میسیاسات به تقلب احوال دگرگون 
خواجه اين نوع علوم که محدود به زمان و مکان و گردش روزگارند توان نامید. میفلسفه مدنی  قسم دوم را

  کند:میرا از اقسام حکمت خارج 
احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و ت به تقلب م"و چون مبدأ اين جنس اعمال مجرد طبع نباشد، وضع ا

خارج افتد از اقسام حکمت، چه نظر باب از روی تفصیل  تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد، و اين
متول و تفحص از کلیات امور که زوال و انتقال بدان متطرق نشود و به حکیم مقصود است بر متتبع قضايای 

  ١اندراس ملل و انصرام دول مندرس و مبتدل نگردد."
و تبدل راه ندارد. پس آن دلیل آن که اين اقسام داخل حکمت نیستند، آن است که در حکمت، تغییر 

کلیت خواھند يافت و از مباحث و دانشھای سیاسی که شکل غیر زمانی و غیر مکانی پیدا کنند، قسم 
  کند:میداخل حکمت خواھند شد. بھمین سبب او چنین اضافه 

  ٢" و از روی اجمال داخل مسائل حکمت عملی باشد."
عادات نفسانی کند: علم سمیسعادات تقسیم لوم را بر حسب تحصیل بنابر معیاری ديگر عخواجه 

بدنی (شامل علم  علم سعادات ،علم تھذيب اخالق، منطق، رياضی، علم طبیعی و علم الھی)(شامل 
فقه و کالم و اخبار و تنزيل و علوم ظاھر  جمله طب و نجوم) و علم سعادات مدنی (مانند علم شريعت از

  ٣و مساحت و نظاير آن). مثل ادب و بالغت و نحو و نويسندگی و حساب
حکمت عملی خواجه نصیر را آمیزشی از کالم،فقه، عرفان، باطنی گری و فلسفه يونانی طباطبايي 

داند. اين معجون به دلیل تنقیح ننمودن ارتباط عقل و نقل، به "النه تضادھا" تبديل شد، و به ضرورت می
  ٤توانست مؤدی به عمل باشد.مین

  
  ن خلدوندانش نزد اب بندیطبقه

  
کنیم اين گرايش مینگرد. در اينجا سعی میبه سیاست  ترکه ابن خلدون با ديدگاھی تجربی گفته شد

ابتدا به دو نوع طبیعی (که امکان راھیابی به ياری علوم از ديدگاه او دنبال کنیم. او دانش را  بندیطبقهرا در 
گیرد) تقسیم میفرا  اندکه وضع کرده کساني(که انسان آنھا را از انديشه در آن وجود دارد) و نقلی 

بر حسب تواند میکند. گونه نخستین عبارت از دانشھای حکمت و مسائل فلسفی است که انسان می
ه در علوم نقلی، عقل را مجالی نیست، مگر در پیوند دادن فروع آنھا بطبیعت انديشه خود به آنھا پی برد. 

شود؛ ھر چند اصل میفقه و اصول فقه و کالم و تفسیر و مانند آن علوم نقلی شامل لغت و نحو و اصول. 
  ٥شرعی است. ھایاين علوم، دانش

توان بدون تعريف علم عمران توضیح داد. میعلوم از ديدگاه ابن خلدون را ن بندیطبقهجايگاه سیاست در 
ابن خلدون درصدد است با   ٦شود.میباره اجتماع تعريف ر تجربی د ھایاز دانش ایعلم عمران به مجموعه

پس از تعريف علم تاريخ، نقش علم  ويبنیانگذاری اين دانش، طرحی نو در مطالعه تاريخ و اجتماع دراندازد. 
  کند:میعمران را نسبت به آن تشريح 

اين شیوه را به کار بريم، در باز شناختن حق از باطل، و تشخیص دادن اخبار راست از دروغ "و ھرگاه 
اگر خواھد بود که ھیچ گونه شک به آن راه نیابد، و در اين ھنگام بمنزله قانونی برھانی و منطقی برای ما 

دھد چیزی بشنويم، خواھیم توانست به وسیله آن اخبار میدر خصوص کیفیاتی که در اجتماع روی 
توانست در نقل  معیاری صحیح خواھد بود که مورخان خواھندپذيرفتنی را از ناسره بازشناسیم. و اين شیوه 
  ٧کردن مطالب، راه راست و درستی را بجويند."

کند. اما می خدمتيا "روش" به علم تاريخ ظاھر نقل قول فوق آن است که علم عمران به منزله "ابزار" 
  :نمايددر ادامه بحث، ابن خلدون احتمال مستقل بودن اين علم را مطرح می

عمران بشری و اجتماع  يرا دارای موضوعی است که ھمان"گويا اين شیوه خود دانش مستقلی باشد، ز
و دارای مسائلی است که عبارت از بیان کیفیات و عوارضی است که يکی پس از ديگری به انسانی است، 
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از خصوصیات ھر دانشی  -يعنی داشتن موضوع و مسائل خاص–پیوندند. و اين امر میذات و ماھیت عمران 
  ١خواه وصفی باشد و خواه عقلی."ھمین است، است، و معنی علم 
فن در خصوص تبعی بودن يا اصالی بودن علم عمران تفسیر خاصی دارد: "علم عمران محسن مھدی 

نیست، بلکه جزء علوم است، زيرا ھدف آن، کسب دانش برھانی نه درباره رويدادھای انفرادی بنفسه، بلکه 
عنی يک طبقه از رويدادھاي تاريخی را مورد رويدادھای متشابه ديگر است. يدرباره اصول اساسی آن 

لم عدر خاصیت تبعی دھد تا آنھا را درک و درباره آنھا داوريھای کلی کند... ولی اين امر میبررسی قرار 
در پی جويي طبیعت دھد... زيرا ھمین ھدف است که تعیین خواھد کرد که علم عمران میعمران تغییری ن

چون ھدف علم عمران تصحیح گزارشھای تاريخی بايد پیش برود... يعنی چه حد و علل کردارھای بشر تا 
پی جويي کند، يا درصدد  تواند طبیعت و علل کردارھای آدمی را کامًالمیبرای استفاده مردان عمل است ن

زيرا اين جنبه کاھد، از جنبه علمی آن می تدوين يک علم کامل نظری درباره بشر برآيد. و اين خواه ناخواه
  ٢مواره تناسب با کلیت و ابديت استنتاجات يک علم دارد."ھ

پس از ديدگاه محسن مھدی، ابن خلدون سعی دارد علم عمران را از تاريخ مستقل کند، اما اين امر 
 اما مسأله مھمتر در راستای فرضیه و جنبه ابزاری بودن آن ھنوز غلبه دارد.توسط او ممکن نشده است، 

علوم را به  بندیطبقهاين مسأله در يدگاه ابن خلدون نسبت به عقل و نقل و تأثیر اين مقاله آن است که د
و در مذمت داند، میتوجھی به علم عمران وی افول علوم در مشرق زمین را ناشی از بیبحث گذاريم. 

به نمايد. میکنند" باز میفلسفه بابی تحت عنوان "ابطال فلسفه و فساد کسانی که در آن ممارست 
  ٣دھد که از اول ھم به آنھا وقوف داشته ايم.میعتقاد او فلسفه ظنونی به دست ا

کند. وی تحت عنوان فصل میمشاھده ن ايبا سیاست رابطه از جانب ديگر او بین حرفه فقھا و فالسفه
(در اين که در میان افراد بشر دانشمندان "فقیھان" نسبت به ھمه کس از امور سیاست و روشھای آن  ٣٥

 ٤کند.میبه کنجکاوی در مسائل انتزاعی و قضايای حقیقیه معرفی باشند)، علت اين امر را عادت میورتر د
مھری وی نسبت به روش فالسفه و فقھا در مسائل اجتماعی و ، و بیترتوجه ابن خلدون به علوم تجربی

ع گرايي جامعه شناختی فارابی و واقنصار تقابل میان پندارگرايي رسد. میسیاسی امری روشن به نظر 
  ٥کند.میابن خلدون را در جايگزينی "دولت" به جای "مدينه" ذکر 

ماھیت علم عمران و نسبت آن با علوم نظری و عملی، امری است که ابن خلدون به صراحت به آن 
محسن مھدی در پاسخ به اين سؤال که "اگر علم عمران يک علم عقلی و فلسفی اشاره نکرده است. 

از علوم فلسفی به طرز خاصی متفاوت کلی  بندیطبقهس چگونه است که ھدف آن با اين سه است، پ
  گويد:میاست؟" 

که ما با علم مخلوطی سروکار داريم که اصول اساسی آن متوجه يک ھدف نظری "پاسخ آن اين است 
الق، عملی و در علم عمران ما مخلوطی از سه عنصر را داريم: ھنری يا خيا عملی يا خالق نیست... 

  ٦نظری."
بنابراين علم رای ابعاد سه گانه و منشوری ھنری، عملی و نظری است. از ديدگاه وی، علم عمران دا

  ارسطو قرار داد.  -يا سه گانه–دوگانه  بندیتقسیمتوان به سادگی تحت میعمران را ن
وی گاه اوست. آخرين بحث در خصوص ابن خلدون، جايگاه سیاست در بین دانشھای بشری از ديد

دھد: "سیاست تدبیر میو ھدف آن را چنین توضیح داند، میسیاست را از جمله علوم طبیعی (عقلی) 
منزل يا شھر به آيین اخالق و خرد است تا جمھور مردم را به راھی سوق دھد که به حفظ و بقای نوع 

مران متفاوت است، و گويد ھدف علم سیاست و علم عمیھمان گونه که محسن مھدی  ٧منتھی شود."
در حالی که  اما ديدگاھھای آنھا با ھم فرق دارد.ھرچند ممکن است از موضوعی واحد بحث نمايند، 
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کوشد تا اجتماع را چنان که بايد و شايد سامان دھد، علم عمران، اجتماع را برای تحقیق وقايع میسیاست 
   ١دھد.میمورد مطالعه قرار تاريخی و اصالح اخبار 

  
  و شريعت نامه نويسی ث فلسفه سیاسی، اندرزنامه نويسیتثلی

  
کند: فلسفه سیاسی (به میتبويب  ایسه گانه بندیتقسیمرا در دانش سیاسی اسالم  اروين روزنتال

شريعت نامه (يا انديشه از شريعت)،  ایو با ملغمه -افالطون و ارسطو–عنوان میراث فلسفه سیاسی يونان 
آيینه شاھی (يا اندرزنامه نويسی  ھایدينی) و رساله ھایبا تأکید بر آموزه يشیع و امامت سني خالفت

 ٢با تأکید بر انديشه ايرانشھری).
با  ھادھد که جنس اندرزنامهمیپذيرد، به اين نکته تذکار میرجايي در حالی که تثلیث فوق را فرھنگ 

  دو بديل خود متفاوت است:
رتیب توسط فقھا و فالسفه تحرير تبه  اختصاصًا ھاسفه نامهو يا فل ھا"در حالی که شريعت نامه

، و گاه سیاستنامه، گاه توسط دولتمرد، مثل نصیحه الملوکمثل گاه توسط فقیه  ھا، اندرزنامهاندشده
  ٣."اندتحرير و ارائه گرديده اخالق جاللیمثل توسط ارباب فلسفه 

پذيرد، و به مییاسی در ايران، تقسیم روزنتال را طباطبايي در کتاب درآمدی فلسفی بر تاريخ انديشه س
سه نحله فلسفه سیاسی، اندرزنامه نويسی و ترتیب فارابی، خواجه نظام الملک و خنجی را نمايندگان 

تحول وی در بررسی "منحنی تحول انديشه سیاسی غزالی" نمايد. میشريعت نامه نويسی معرفی 
او در کتاب ابن خلدون  ٤گذارد.میبه سیاست نامه را به بحث  انديشه او از سیاست شرعی (شريعت نامه)

اثبات اين باشد، و برای میکند که تمايز قطعی بین سه نوع دانش فوق صحیح نمیو علوم اجتماعی قبول 
  ٥نويسد ماوردی ھم مثل غزالی نصیحه الملوک نوشت.میمطلب 

دانش سیاسی نفی استقالل يک شاخه  فیرحی با توجه به نکات فوق از اندرزنامه نويسی به عنوان
تفاوت برداشت  ٦سازد.میکند و پژوھش خود را بر دو شاخه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی مبتنی می

دھد که اندرزنامه میتوضیح پذيرد ولی میرجايي و فیرحی در آن است که رجايي تقسیم سه گانه فوق را 
تواند کارآيي میدر فھم بھتر انديشه سیاسی اسالمی  ندیبتقسیماين استقالل ندارد. احتماًال به نظر او 

کند و به جای آن تقسیم ثنايي (فلسفه سیاسی و میداشته باشد. ولی فیرحی اساسًا اين تثلیث را رد 
 ھایی از انواع دانشترجامع بندیتقسیم ،البته رجايي در ادامه نمايد.میشريعت نامه نويسی) را جايگزين 

  ند:کمیسیاسی ذکر 
  شیوه فقاھتی: در دو گروه شیعه و سنی، -١
را در تاريخ د از فقھا بیشترين تأثیر با (يا انديشه اندرزنامه نويسان)، که بعادشیوه  -٢

 ،اندسیاسی اسالم داشته
 ٧شیوه تاريخی: ھمانند طبری و جوينی، -٣
: کسانی که با سیاست کاری ندارند، ولی به ھر حال بر سیاست مؤثر شیوه عرفانی -٤
 ، ھمانند حالج و سھروردی، و باالخره:اندبوده

 ٨وه فارابی و ابن سینا و ابن رشد.شیوه فلسفی: ھمانند شی -٥
، به نحوی الزم است علومی ھمانند سفرنامه نويسی و علم تفسیر و حديث را نیز بندیتقسیمدر اين 
فروپاشی سیطره  تا مرحله بندیتقسیمکند که اين میبه ھر حال رجايي به درستی اشاره بگنجانیم. 

  کارآمدی داشت.می فرھنگ اسال
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ھای او الزم است به اين سؤال پاسخ نقدروزنتال از دانشھای سیاسی اسالمی و  بندیطبقهدر پايان 
علوم سیاسی نزد متفکران دوره میانه و تقسیم سه گانه روزنتال  بندیطبقهدھیم که چه نسبتی بین بحث 

  وجود دارد.
تواند بر اساس میعلوم  بندیطبقهکنیم که میبه اين نکته اشاره فوق ال سؤ برای پاسخ گفتن به

سه گانه روزنتال با  بندیطبقهمحور باشیم،  -موضوعموضوع، روش يا غايت انجام شود. اگر در اين بحث، 
کند. از ديدگاه خواجه يک نوع سیاست میپیدا  دانشھای سیاسی نزد خواجه نصیر ھماھنگی بندیتقسیم

گرفت. اين می؛ نوع دوم در نوامیس (فقه)، و نوع سوم در آداب قرار اندنیلوم اوايل که فرا زمادر ع
ھماھنگی کاملی با تثلیث روزنتال دارد؛ چرا که آن سه به ترتیب معادل فلسفه سیاسی، فقه  بندیطبقه

  گیرد.میسیاسی (يا شريعت نامه نويسی) و اندرزنامه نويسی قرار 
روياروی  -روش عقلی و نقلی–توان گفت دو روش اصلی می، روشن باشد؛ علوم بندیطبقهاگر معیار 

. انددر دانش سیاسی فلسفه سیاسی و فقه سیاسیکنند. دو رشته علمی معروف میصف آرايي يکديگر 
دھد و نقد داود فیرحی به تقسیم سه میاصالت خود را از دست است که اندرزنامه نويسی  بر اين اساس

؛ اصوًال تقسیم دوگانه و سه گانه ضرورتی ندارد؛ چرا اگر مالک، غايت باشد ١کند.میذکور معنا پیدا گانه م
  که غايت ھمه آنھا يکی خواھد بود.

  
  نتیجه

  
علوم در جھان اسالم  بندیطبقهپردازيم. بحث میدر پايان مقاله به جمع بندی و تحلیل برخی مسائل 

ستند باشد، به گرايش فلسفه سیاسی و ھت نامه نويسی) یش از آن که به گرايش فقھی (شريعب
گرفت که مبحث فوق از توان نتیجه میھمین جا از  .استناد دارد -ابونصر محمد فارابی -جنبان آن سلسله 

به گرايشھای علمی ھمانند اصول فقه، فقه و انديشه يونان باستان وام گرفته، و در جھان اسالم با توجه 
  ت. شده اس کالم تکمیل

کالسیک اسالمی، دانش  بندیتقسیممسأله در  تريندر آغاز مقاله به اين فرضیه اشاره کرديم که مھم
کند، میآنچه فارابی را از غزالی و ماوردی و خنجی و خواجه نظام الملک جدا  .نسبت عقل و نقل است

علوم نزد  بندیتقسیمد. اگر روزنتال نیز به اين تقابل اشاره دار بندیتقسیمگرايش فلسفی و عقلی اوست. 
در حالی که در بینیم عقل در فارابی مبنای ھمه چیز است، میو غزالی را با ھم مقايسه نمايیم، فارابی 

اولی و فلسفه مدنی از تقسیمات علوم خارج شده است. فقه سیاسی در فارابی، در ذيل غزالی فلسفه 
 .شودمیلسفه سیاسی به چنین سرنوشتی دچار گرفت، در حالی که در غزالی، فمیعلوم بشری قرار 

خود را در  -به شکل مستقیم يا غیر مستقیم–انديشمندان خواه ناخواه  محتوايي ھایمباحث و موضع گیری
انديشمندان سیاسی جھان  تريناين فرضیه را در شاخص تأيیددھد، مینشان علوم  بندیطبقهمبحث 

  یم.اسالم به بحث گذاشت
 ھایعلوم، و ھمچنین زير شاخه بندیطبقهسیاست در گیری ته مھم چگونگی جايدر اين میان نک

. فارابی به عنوان دادحکمت عملی قرار ميباشد. ارسطو سیاست را يکی از سه شاخه میسیاست 
کرد.  ارسطو و افالطون را در انديشه اسالمی بومی بندیتقسیمفلسفه يونان در عالم اسالم، بسط دھنده 

، و چه بسا بتوان کالم مدنی (يا کالم سیاسی) فلسفه مدنی و فقه مدنی تقسیم کردرا به دنی او علم م
مبحث علوم در بین دانشمندان اسالمی،  بندیتقسیممعیار  تريناز آنجا که مھمرا نیز به او منتسب نمود. 

نی و مقايسه آنھا با نمودن علم مد ایعقل و نقل بوده است، فارابی اين محور مھم را به وسیله دو شاخه
  مورد توجه قرار داد. يکديگر 

علوم و جايگاه سیاست در اين بین به وسیله فارابی، استخوان بندی و چارچوب اصلی خود  بندیتقسیم
. اندنمودهرا پیدا کرد. بنابراين ديگر انديشمندان اسالمی يا در تأيید يا در نقد سخن وی، مباحث خود را ارائه 

کنند. میو فقھا (شريعت مداران) در مقابل ھم صف آرايي محوران) دو نحله فالسفه (عقل  در اينجاست که
مبتنی م خود را بر علوم اھتمامھری تمام نسبت به فلسفه، به عنوان نماينده شريعت مداران با بی غزالی،

پیدا ه خاصی دھد. بنابراين فلسفه سیاسی و تفکر عقالنی نسبت به امور سیاسی جايگامیبر شرع قرار 
  کند.نمي

طبق قول  ٢سیاسی، امروزه پاسخگو نیست. ھایکالسیک دانش بندیتقسیمبه قول فرھنگ رجايي 
اي تواند نسخهو نميعلوم، امری زمانمند و مربوط به مقتضیات ھر دوران است  بندیطبقهاحمد پاشا، بحث 

  ٣براي ھمه زمانھا و مکانھا بپیچد.
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