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  چکیده
 يبـه مبنـا   ياست. باور راسخ و اسالمیدر مغرب  سلفی اصالحی مفسران و شمندانیاز اند یکیابن عاشور 

ت گرفتـه از  أنشـ  يکارها و . استفاده از سازردیبه کار گ ریرا در تفس ياژهیو کردیرو تا او سبب گردید عتیمقاصد شر
معهود آن خـارج سـاخته اسـت. اجتهـاد و      يرف، به معناص یِمفسران سلف ۀرا از جرگ است که او ياه گونهمبنا ب نیا

 عتیتالش در جهت اثبات معقول بودن شـر  ز،یمفسر و عدم قبول هرگونه گزارة عقل ست نیا یشیو آزاد اند ییگرا عقل
بـه   یدر مغـرب اسـالم   یمفسـران  ةن او را از زمرتوایاست که م ییهاسمحه سهله، از نشانه عتیشر يو تسامح بر مبنا

آن  یدر پ نموده و نییرا تب یشیو نواند یو اصالح طلب يگریسلف نیب ۀرابط نسبت و اند تاآورد که کوشش کرده مارش
قابـل    عتیمقاصـد شـر   ۀشیکه تبلور آن در اند -ییگراعقل يمبنا ریثأتحت ت و ریدر تفس یسلف يهاشهیبا گذر از اند

ـ ا آورد. يرو ریالتنـو  و ریالتحر ریدر تفس هاطایاحت اعبا انو ختهیآم یطلب اصالح نوعی به –است  یبایرد مقالـه  بـا    نی
 هـاي مؤلفهبرخی  ياإلسالم بزرگ تونس به واکاو خیش یسلف یِتیبا قطع نظر از بعد شخصو  یلتحلی – یفیتوص یروش
از نگاه ابن عاشور، اسـالم اصـیل،    خته و ثابت کرده است کهپردا شمندیاند نیا ریدر تفس یاصالح کردیرو نیا یاساس

دینی فطري است و آزادي نقش مهمی در رشد و توسعۀ فطري انسانها دارد؛ از ایـن رو، بـه بـاور وي آزادي یکـی از     
مین رود و به مقتضاي این امر و نوع نگاه آیات قرآن کریم، همۀ مردمی که در سرزترین مقاصد شریعت به شمار میمهم

کنند به دلیل حضور ایشان در داراإلسالم در انجام تکالیف و دستیابی اسالمی یا تحت حاکمیت نظام اسالمی زندگی می
   بر حقوق یکسانند. 
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  بیان مسأله  -1

 ثیرتـأ  تحـت  تفسـیر  دري سلفی خـود،  هابه رغم بن مایه که است مفسري 1عاشور ناب
نکـ : ( است بوده عبده محمد شیخ و آبادي اسد ینالد جمال سید گرایانه اصالح هاياندیشه

و ابن عاشور،  1/11و ابن عاشور،  12و ابن عاشور،  190لیس الصبح بقریب، ابن عاشور، أ
 بـه  پاسخ در وي هايدغدغه و عصري نگرش ).254تا  6/250و ابن عاشور،  1/39-40

 سـاختی  زیر جنبۀ تریناساسی که آنچه .است پذیرياثر این مصادیق از عصري هايپرسش
 و جامعـه  2فرهنگـی  اصـالح  به او ویژة نگاه، دهدمی تشکیل عاشور ابن نزد را نگرش این

                                                                                                                                        
ترین علماي اسالمی و توانمندترین مفسران تونس در قـرن بیسـتم در   : وي یکی از برجستهIbn Ashur. ابن عاشور  1

ابن عاشور اندیشمندي چند بعدي است که از سویی سلفی و پایبند به اصول و مبانی اهل سنت  مغرب اسالمی است.
و  11/64. و 8/274. و 18/117: ابن عاشور، کـ ن( هاستو محتواي انتقال یافته از سلف صالح در باورها و کنش

 61 اشـعري، . و 195قیم جـوزیه،  و ابن 3/341تیمیه،  ابنو  29/359و   6/260و  22/103و   22/15و  22/14
و از سـوي   .)30/746 ،و فخـررازي  6915، ح 9/12و  2129، ح 3/67و بخـاري،   3787، ح 5/204و ترمذي، 

اصالح طلبان و  و اجتهاد، خود را در قالبهاي گذشته محبوس نساخته پا به جرگۀ دیگر با عدم پذیرش تعطیلی عقل
گذاشته و منجر به شکسته شدن حصارهاي جمود و رکود فکري و فرهنگـی و ایجـاد انقالبـی در عرصـۀ      نوگرایان

از عمـر پـر    : به ادامۀ مقاله) وي با نگارش تفسیري که نزدیک به چهل سـال ـ (نک تمدنی در مغرب اسالمی گردید.
این اندیشمند بزرگ  رود.بارش را به خود اختصاص داد از بزرگترین مفسران قرآن کریم در عصر مدرن به شمار می

نزدیک پایتخت ، اي اصیل و دانشمند در حومۀ مرسیخانواده . درم1879 مصادف باهـ 1296جهان اسالم، در سال 
ی قاضـ  به سمت .م1913ه شروع به تدریس نمود. در سالمدرسۀ صادقیدر  .م1904وي در سال . تونس متولد شد

شـیخ اإلسـالم    م.1932ابن عاشور در سال . ن منصوب گردیدمالکیا یمفت . به عنوانم1923در سال  ه ومالکی فرقۀ
وي  ه شد. پس از یک سال از سمت خود در این دانشگاه استعفا کرد.زیتون مالکیان و هم زمان با آن رئیس دانشگاه

ابـن   . که زمان عزلش بـود در آنجـا مانـد.   م1951 بازگشت و تا سال هزیتون . بار دیگر به دانشگاهم1945در سال 
م. در این 1962رسید و تا سال زیتونۀ  م. به ریاست دانشگاه1956تونس بار دیگر در سال ستقالل عاشور پس از ا

نگاشـت.  علـوم  ادبیـات عربـی و دیگـر     زبان ودیث، اصول، حتفسیر،  هايدر زمینه هاییباکتسمت باقی ماند. وي 
که حدود چهار دهه از عمـر وي  » تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید« وزین فسیرت

م. نوشته شده است. عـالوه بـر آن، ابـن عاشـور آثـار      1960م. تا  1922را به خود اختصاص داد، در طی سالهاي 
، »فـی الموطـأ   قعـةاأللفاظ الـوا  کشف المغطا من المعانی و« ،»يعـةمقاصد الشر«مود که ارزشمند دیگري نیز تألیف ن

 در سال از آن جمله است. وي» النظر الفسیح عند مضایق األنظار فی الجامع الصحیح«و » هالخطاب أصول اإلنشاء و«
  درگذشت.تونس سالگی در  98در  )م.1973( مصادف با)، ق.1394(

آن در کتابهاي معتبـر فرهنـگ   در مورد تعریف و است  یداراي معانی و مفاهیم متنوعو  تردهگس مفهومی »فرهنگ«. 2
اي از آداب، رسـوم،  که موارد ذیل از جملۀ آنهاست: پدیـدة کلـی پیچیـده    تعاریف گوناگونی ارائه شده است فارسی

  !قال به نسـلهاي بعـدي اسـت؛   گیرد و قابل انتاندیشه، هنر و شیوة زندگی که در طی تجربۀ تاریخی اقوام شکل می
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 ،اسـاس  این بر .گیرد قرار مدنظر باید قرآن تفسیر در که است اسالمی فرهنگ هايشاخصه
 این با 1اسالمی فرهنگ مواجهۀ چگونگی و آسمانی کتابهاي و رسل ارسال چرایی به توجه

  .دارد ايویژه جایگاه» 2التنویر و التحریر« مفسر  تفسیري گفتمان در مهم موضوع
  باره مورد توجه قرار دهیم.  این در را مفسر این نگاه است شایسته رو، از این 

سال پیامبران و تشریع دین فقط بـه خـاطر   مراد خداوند متعال از ار«گوید: ابن عاشور می
هاي ظاهري آن نبوده است. بلکه خواسـت  استماع ظاهر عبارات دینی و لذت بردن از زیبایی

هاي آسمانی بود و از آنجا که خواست خداونـد  خداوند متعال، عمل به تعالیم پیامبران و کتاب
هـاي  منـدي بـه میـزان تـوان   هـاي مخاطبـان و   عمل بوده است، شرایع را متناسب با قابلیـت 

شان تشریع فرمود تا بتوانند همیشه و به طور مـنظم بـه آن عمـل کننـد و از آنجـا کـه        فکري
کنند بپذیرند و به آن عمل کنند، ناگزیر حال مخاطبان توانند آنچه را که درك نمیها نمیانسان

  لخیص).  با اندکی تصرف و ت 2/337(ابن عاشور،  »سایر ادیان نیز لحاظ شده است
مناسب آن است. ابن عاشـور در   ابزارهاياصالح فرهنگی نیازمند به باور ابن عاشور 

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِذا ضَرَبتُم فی سبِیلِ اللَّه فَتَبینُوا و ال تَقُولُوا لمـنْ  «ذیل آیۀ در این زمینه 
کَـذلک   ةٌ الدنْیا فَعنْد اللَّـه مغـانم کَثیـرَ    ةِ بتَغُونَ عرَض الْحیاإِلَیکُم السالم لَست مؤْمناً تَ  أَلْقى

                                                                                                                                        
شـود؛ ادب، شـعور یـا تربیـت      کتابی که در آن واژههاي یک زبان به همراه معناي آنها به همان زبـان نقـل مـی    "

معموالً دانشمندان، فرهنگ را از دو بعد متمایز مـورد  ) 5347-6/5346 ،: انورينکـ اجتماعی؛ علم، معرفت و .... (
اند یا هر آنچه به عنوان حاصـل یـا    وان واقعیتی عینی، نظیر آثاري که تحقق پذیرفتهـ به عن دهند: الف توجه قرار می

کنند، مشـارکت در سلسـله امـور     ها با آن زندگی می ـ به عنوان واقعیتی که انسان شود؛ ب اي ارائه و کسب می نتیجه
  ).77و  76آلن بیرو، ( ها مستمر و باتحرك، هیأتی پرتحرك متشکل از ارزش

هایی که برگرفتـه از شـریعت اسـالمی    هاي به دست آوردن شاخصهگ اسالمی عبارت است از شناخت روش. فرهن 1
، آخـرون  طه السـید و  ی،عزم( یابداست و در رفتار هوشمندانه انسان در تعامل با زندگی اجتماعی ظهور و بروز می

شود. بنـابراین، هـر چقـدر    ردم سنجیده میهاي رفتاري میابیم که معیار فرهنگ جامعه با واقعیت) از اینجا درمی26
تري دارند و اگر از این معیارها عقب بمانند، امـت  امت اسالم اوامر و نواهی اسالمی را اجرا نمایند، فرهنگ پیشرفته

  شود.در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. بنابراین ضرورت اصالح فرهنگی همیشه احساس می
ـ در ا يو. شـده اسـت   نیت که توسط ابن عاشور در دوران معاصر تدواس يریتفس ریالتنو و ریالتحر. 2 اثـر، ضـمن    نی

ـ یمفسـران بعـد از عصـر نهضـت اصـالح د      یمبان یمفسران سلف با کاربست برخ یمبان یبه برخ يوفادار  دیسـ  ین
 يکـرد یوراز مستواي معمول سلفیان فراتر رفته، به نوعی از اصالح در تفسیر دست یافتـه و   ،ياسدآباد نیالد جمال
  )1/7عاشور،  (ابن .کرده استقرآن اتخاذ  ریدر تفس ینینو
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 نویسد: می) 94(النساء، » کُنْتُم منْ قَبلُ فَمنَّ اللَّه علَیکُم فَتَبینُوا إِنَّ اللَّه کانَ بِما تَعملُونَ خَبِیرا
اي سترگ کند؟! این آموزها را راضی میشماگر کسی اسالم شما را نپذیرفت، آیا این امر «

دهـد،  است که شخص احساس کند که هنگامی که انسان دیگري را مورد مؤاخذه قرار مـی 
شرایط وي با شرایط مؤاخذه شونده یکسان است. هماننـد مؤاخـذة دانـش آمـوز خطاکـار      
توسط معلمی که از تالش نسبت به آموزش وي کوتاهی نکـرده اسـت. همچنـین ایـن امـر      

گیرند و عادت دارنـد کـه بـر    اندرزي است نسبت به کسانی که از دانش آموزان امتحان می
هاي ایشان هستند. نیز این امر تـذکري  گیري کنند و به دنبال کوچکترین لغزشایشان سخت

نسبت به مدیران و کارمندان ارشد در تعامل با کارکنان جزء و نیـز والـدین در برخـورد بـا     
با اندکی تصرف و تلخیص).  ابن عاشور بار دیگر بـا   4/226، جا(همان »شان استفرزندان

سـورة بقـره    220در آیـۀ   »إِصـالح لَهـم  «هدف تقویت اصالح فرهنگی با اشاره بـه واژة  
اصالح مورد نظر در قرآن کریم، فراگیر و شامل همۀ انواع اصالح است، نه فقط «نویسد:  می

ست، بلکه این اصالح، متضمن اصالح عقایـد،  اصالح شخصی که در درجه نخست اهمیت ا
هـا بـا   اخالق، آموزش صحیح، آداب اسالمی، شناخت احوال جهان و حتی اصـالح مـزاج  

ها و مداواي آنها و دفع ضرر از آنها و تأمین غذا و پوشـاك  جلوگیري از خطرات و بیماري
  ص).  با اندکی تصرف و تلخی 338/ 2، جا(همان »و مسکن به میزان متعارف است

این آثار نـاظر   هایی نوشته شده است.در خصوص تفسیر ابن عاشور کتابها و پایان نامه
که به تناسب تحلیل  است به روش شناسی تفسیر ابن عاشور و یا نگاه او به مقاصد شریعت

ـ  ییچرا. 1هاي مختلف مقاله به آنها ارجاع داده شده است آراي وي در بخش  ینگـاه  نیچن
                                                                                                                                        

التحریـر  «پیشینۀ تحقیق: به رغم آثار پژوهشی مختلفی که تا کنون در خصوص شخصیت ابن عاشور و تفسـیر وي،  . 1
ـ   » والتنویر ه ذکـر  نگاشته شده است، اثري که حاکی از پیشینۀ این مقاله باشد در آثار موجود یافت نشد کـه اینجـا ب

کـه   اسماعیل حسنی، ترجمه مهدي مهریـزي نوشته ، »عاشورمقاصد شریعت از نگاه ابن«پردازیم: تعدادي از آنها می
 پرداخته است. عاشورابن در استنباطات فقهیمقاصد شریعت در آن نویسنده با قطع نظر از موضوع تفسیر به کاربرد 

کـه نویسـنده در آن جریانهـاي مختلـف      ؛لی زاده موسويسید مهدي عنوشتۀ » سلفی گري و وهابیتتبارشناسی «
نوشته محسن آرمین؛ کـه نویسـنده بـا    » جریانهاي تفسیري معاصر و مسئلۀ آزادي«سلفی را بازشناسی کرده است. 

نگاهی روشنفکرانه و امروزي موضوع آزادي را در بخی جریانهاي تفسیري معاصر مـورد بحـث قـرار داده اسـت.     
  !نوشـتۀ فریـده عبودیـت و   » روش شناسـی ابـن عاشـور در تفسـیر التحریـر و التنـویر      «د رسالۀ کارشناسی ارش
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ـ او موضوع ا ژهیو یبرگرفته از مبان کردیرو یبررس ن عاشور واب يبه قرآن از سو مقالـه   نی
  :است که پرسش نیجستار در مقام پاسخ به ا نیسان ا نیاست. بد

 يعصـر  ریبا مسائل  تفس وندیپ در و ریالتنو و ریالتحر ریدر تفس عهیمقاصد الشر يمبنا 
 یاصـالح  شـۀ یبه اند یسلفانصراف او از جمود  ابن عاشور و يدر انقالب فکر يریچه تأث
  ؟ه استداشت

  
  حرکت آرام از ایستایی رویکرد سلفی در تفسیر به سوي رویکرد اصالحی. 2

هایی تفکر سلفی گري را به سه دسته تقسیم کرده است. براي یکی از محققان با بررسی
ابن عاشور شایسته است به اختصـار ایـن دسـته بنـدي را      1توضیح دیدگاه سلفی اصالحی

  کنیم.مرور 
(دو قـرن اول، بـه    هستند که زمان خاصی کسانی ):گرا گري قالب سلفی( گروه نخست«

رخ داده است گیرند و عدول از این زمان و آنچه را در این زمان ویژه قرن اول) را معیار می
  دانند.  وجه جایز نمی به هیچ

ـ ها ندار البدر حقیقت چندان کاري به ق : این گروه)گرایی محتوایی سلفی( گروه دوم د. ن
                                                                                                                                        

نوشتۀ نصرت نجفـی؛ کـه هـر دوي ایـن     » روش ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر«رسالۀ کارشناسی ارشد  "
و التنـویر   اي از حیات ابن عاشور نگاهی کلـی بـه روشـهاي او در تفسـیر التحریـر     ها ضمن معرفی تاریخچهرساله
 ،»دراسـه نحویـه داللیـه   ؛ التنویر للطاهر ابـن عاشـور   و اثر السیاق فی توجیه المعنی فی تفسیر التحریر«اند. کتاب  داشته
. نویسنده در این کتاب صرفاً به توضیح و تبیین نقش سیاق در فهم و تفسیر قرآن کریم توسـط  ابراهیم، سید احمد نوشتۀ

اعجاز القرآن الکریم عند االمام ابن عاشـور فـی تفسـیر التحریـر و التنـویر عرضـا و       «ابن عاشور پرداخته است. کتاب 
؛ این کتاب به شرح و بیان مسائل مربوط به اعجاز در تفسیر التحریـر و  محمود بن علی بن احمد البعدانینوشتۀ » سةدرا

فـرج    یـونس  نوشـتۀ » شـور  عـا   تفسـیر ابـن    فی  سةدرا  الکریم  القرآن  فی  نی ء البیا االستثنا«کتاب  التنویر پرداخته است.
  ن البیـا   ئـق  دقـا «؛ وي در این کتاب صرفا به کاربردهاي استثناء بیانی در تفسیر ابن عاشور پرداخته است. کتاب جبوري
. نویسـنده در ایـن کتـاب روشـی     طالب محمد إسـماعیل  نوشتۀ)» ضوء تفسیر (التحریر و التنویر  فی  ظ القرآن الفا  لبعض

همانند ابن هشام در مغنی را پیش گرفته و به شرح و توضیح مفردات قرآن کریم با نگاه و استفاده از روش ابن عاشـور  
بینیم که هرچند در کشور ما و در میان شیعیان، دربـارة شخصـیت   در تفسیر التحریر و التنویر پرداخته است. بدینسان می
د و قابل توجهی نگاشته نشده است، در جهان عرب کتابهاي متعـددي  علمی ابن عاشور و کتابهاي وي، پژوهشهاي متعد
کنون کتاب یا رسالۀ دانشـگاهی مسـتقلی بـا هـدف تحلیـل رویکـرد       تا در مورد کارهاي علمی او تالیف شده است؛ اما

  است. نشده اصالحی ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر نوشته - سلفی
1. Reformism Salafism. 
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هادي ها، که صدر اول اسالم است، با نگاهی تحلیلی و اجت اینها به محتوایی در یکی از زمان
ه تحلیلـی و اجتهـادي بـه آن روي    رغم مقدس شمردن محتوا، بـا نگـا   اند. علیروي آورده

ولی به هر حال محتواي واقع شده در آن زمان، با ابعـاد و مشخصـاتی کـه دارد،     ،آورند می
  رایشان محوریت و جنبه روشی و منهجی دارد و به هیچ وجه از آن عدول نمی کنند. ب

گروه سلفی دیگري هـم   :)گرایی محتوایی با نگاه اجتهادي و مقاصدي سلفی( گروه سوم
گري محتوایی با نگاه اجتهادي و اصولی و عمدتاً  اند. سلفی تر از گروه پیش هست که معتدل

شـود؛ یعنـی سـلفی گـري محتـوایی       اي نامیـده مـی  لشـریعه در میان اهـل سـنت، مقاصدا  
کوشند همان محتـوا را بـا نگـاهی عقالنـی داشـته باشـند و نوعـاً        اي. اینها میمقاصدالشریعه

فصـلنامه سـراج    ،(مبلغـی  .»الشریعه است عقالنیت مدنظر آنان عقالنیت تبلوریافته در مقاصد
از گروه سوم شمرد. وي روش اصالح تفسـیر  توان به یقین ابن عاشور را می )18شماره  ،نیرم

پیشـنهاد کـرد و آن را در دروس    »لیس الصـبح بقریـب  أ«را بر مبناي معیارهایی که در کتاب 
تر در کتاب التحریـر  تفسیر خود در دانشگاه زیتونه تونس منطبق ساخت و سپس به نحو کامل
آنچه که شایسته « :گویدو التنویر متجلی ساخت. ابن عاشور در مورد روش تفسیري خود می

است اصالح علم تفسیر بر آن قرار گیرد و آن را از تفاسیر دیگر جدا سـازد، تفسـیر تراکیـب    
قرآنی بر مبناي بیان معانی کلمات قرآن به حسب کاربرد در زبان عربی و آنگاه اخذ معـانی از  

هـاي   لـت سـازي معـانی بـا دال    هاي بالغی و سپس خالصدالالت الفاظ و تراکیب و ویژگی
مطابقی و تضمنی و التزامی است، هر چند احتماالت آن متعدد باشند و پس از آن نقـل آنچـه   
که در نزد بزرگان مفسران سلف و خلف ترجیح داده شده است به شرط آنکه مخالف اصول و 

  ).190: ابن عاشور، نکـ ( »مسلمات زبان عربی نباشد
ها نو کند لذا مفهوم دقیقـی  اهیم و تعریفابن عاشور تالش کرد که تفسیر را از طریق مف

شرح مـراد   ،علم تفسیر«نویسد: را براي علم تفسیر بیان نمود. وي در یکی از کتابهایش می
عال در قرآن و روش رسیدن به مراد اهللا است که بتـوان بـه وسـیله آن احتجـاج     خداوند مت

مـراد خداونـد متعـال از     ،رتفسی« نویسد:در جایی دیگر می ).12 : ابن عاشور،نکـ (.» کرد
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آن بتوانـد   ت دقیق عربی را ندارد تا به وسیلۀقرآن به کسی است که ذوق و ادراك فهم نکا
) وي در مقدمـۀ  160 : ابـن عاشـور،  نکــ  (.» را دریابدهاي کالم ایشان زبان عرب و شیوه

فاظ قرآن تفسیر در اصطالح، اسم براي علمی است که از بیان معانی ال«نویسد: تفسیرش می
با اندکی تصرف  11/ 1(ابن عاشور،  »شودو آنچه که با اختصار یا توسعه از آن استفاده می

و تلخیص) مطلب اساسی در تفسیر از نگاه ابن عاشور بیان مراد خداونـد متعـال در قـرآن    
شـود. ایـن بیـان، گـاه بـا      ها محقق میکریم است که با بیان معانی الفاظ و تراکیب و جمله

دهـد:  گونـه توضـیح مـی   یابـد. وي ایـن مطلـب را ایـن    ر و گاه با توسعه امکان مـی اختصا
) اکتفا بر ظاهر معانی اصلی با بیان و 1هاي مفسران براي تفسیر قرآن سه گونه است:  روش

) استنباط معانی نهفته در وراي ظاهر الفاظ بر مبنـاي  2توضیح آن؛ و اصل هم همین است؛ 
روش سـوم   )3عمال که این امر نیز در علم بالغت بیان شده است. داللت لفظ یا مقام یا است

هاي موجود بین آیات و مسائل موجود در جهت فهم مناسبت 1نگاه دقیق به مقاصد شریعت
                                                                                                                                        

گـذار مرحلـه   تـوان بنیـان  هــ) را مـی   790شـاطبی (م.  :the higher purposes of Islamic Shari'aشریعت مقاصد . 1
سازي بحث مقاصد دانست. به دیگر سخن مراحل گذشته بحث درباره موضوع مقاصد به اعتبار فرعی از فروع  علمی

مایی چون جوینی، ابوحامد غزالـی،  رفت و توسط علعلم اصول بود. بنابراین مقاصد یک قاعده اصولی به شمار می
 ،الجـوینی  إمـام الحـرمین  : نکــ  هاي اصولی مورد مطالعه قرار گرفـت. ( ابن تیمیه، العز بن عبدالسالم، در ذیل بحث

، جـا و همان  ،2/22ابن قیم، و  .115-14/114 ه،تیمی نباو  .4/376، آمدي . و5/623. و رازي، فخرالدین، 2/923
اما در عصر شاطبی موضوع مقاصد به طور مستقل و با عنوان یـک علـم    .)575-2/537، جاو همان 1/169-200

الیـوبی، سـعید بـن    ( اند شاطبی مبدع علم مقاصد استجدید مورد بررسی قرار گرفت تا جایی که برخی گمان برده
را مسـتقل  هاي گذشته روشن شد، شاطبی فقط علم مقاصد حال آنکه همان گونه که از بحث ).68احمد بن مسعود، 

ساخت و موضوع آن را در میان شارع و هدف تشریع محدود ساخت و بدین ترتیب موضوع مقاصـد از ذیـل علـم    
شاطبی بیان کرد کـه همـۀ شـریعت مبتنـی بـر       )68، جاهمان( اصول خارج شد و به طور مستقل شرح و بسط یافت

در نتیجه الفاظ نص به خودي خود نیـاز  مقاصد است و مقاصد نسبت به شریعت به منزلۀ روح نسبت به بدن است و 
به علم مقاصد دارند تا اشکاالت از بین رفته و معانی ظاهر شوند. الفاظ بر تأویل مقاصد و رسیدن بـه آنهـا کمـک    

کند. ولی بهتر آن است که نخست مقاصد را بشناسیم و آنگاه الفاظ را تفسیر کنیم و معـانی را معـین سـازیم. وي    می
گویـد  شمرد و مـی ، مقاصد معتبر در اعمال عبادي و دالیل آن را برمی»عمال بالنیاتإمنا األ«ث هنگام بحث از حدی

) شـاطبی بـا   .48-40: الریسونی احمد، نکـ ( قصد شارع از مکلف این است که قصد عمل با قصد تشریع یکی باشد
ه نیاز به دیدگاه فراگیر مقاصـد را  سازد بلکاین فهم دقیق خود از علم مقاصد نه تنها ضرورت این علم را آشکار می

کند تا بتوان میان مقصود شارع و مقصود آنچه که تشریع شده است، ایجاد همبستگی کرد. با این نگاه دقیـق  بیان می
توان احکام را به درستی فهمید و مردمان را به انجام آن پایبند ساخت. این رویکرد شاطبی در تقسیم مقاصد بـه  می

  !شود که یک نوع آن به قصد شارع و نـوع دیگـر  ص شارع و مقاصد خاص مکلف ظاهر میدو بخش مقاصد خا
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عالم واقع. این روش به دلیل آگاه ساختن خوانندگان و پاسخ بـه کسـانی اسـت کـه منکـر      
آیه مد نظر قرار گرفته است نه به ایـن   تناسبهاي یادشده هستند و با هدف توسعه در معناي

: ابن نکـ ( ایممعنا که مدعی شویم مراد قطعی خداوند از این آیه همان است که ما ذکر کرده
ابن عاشور این شیوه را در تفسیر خود از طریق اعراض از مطالبی که  .)40-1/39عاشور، 

کار برده است. براي مثال وي اند، به عموم مفسران اهل سنت در تفسیر برخی از آیات گفته
) 103(االنعـام،  » ال تُدرِکُه الْأَبصار و هو یدرِك الْأَبصار و هو اللَّطیف الْخَبِیـرُ «در ذیل آیۀ 

خداوند متعال، پر عظمت تر از آن است که چشـمان  «کند: سخن خود را این گونه آغاز می

                                                                                                                                        
ابن عاشور یکی از مهمترین مفسرانی است کـه بـر نقـش     )2/5شاطبی، ابواسحاق، ( به قصد مکلف مربوط است "

ابـن  ( کنـد یترین مقاصـد شـریعت قلمـداد مـ    آزادي را یکی از مهمکند و آزادي در رشد و توسعۀ انسانها تأکید می
  .)130 ،مقاصد الشریعه االسالمیه  عاشور،

از نگاه وي فطرت یک اصل کلی است که بسیاري از مقاصد شرعی اعم از خاصه و عامه بر مبناي آن اسـت. آزادي و  
) ابـن عاشـور تأکیـد    جـا (همان اي است که بر اساس ویژگی فطرت قابل طرح استبرابري از مهمترین مقاصد عامه

اجتناب «ار نکرده است. آزادي در نگاه ابن عاشور از پرداختن به مسئلۀ آزادي فروگذ سالم به هیچ رويکند که ا می
ابن عاشور، مقالـه  » (به دیگري است. -شماردبه میزانی که شریعت و اخالق نیکو آن را مجاز نمی -از تسلیم شدن 

  هـ ق) 1353دایه االسالمیه، اثر الدعوه المحمدیه فی الحریه و المساواه، چاپ شده در مجله اله
فَـأَقم وجهـک للـدینِ حنیفًـا     «فرمایـد:  هاست. خداوند متعال میهاي فطرت انسانآزادي از نگاه ابن عاشور از ویژگی

) و مـادام  30(الـروم، » کنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمونَلَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها لَا تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلک الدینُ الْقَیم ولَفطْرَت اللَّه ا
ومـا أَرسـلْنَاك إِلَّـا    «رود. اسالم با دعوت رحمـه للعـالمین   که آزادي از اصل فطرت است، بخشی از ایمان به شمار می

کرده و بـا فراخوانـدن بـه ارتبـاط      ) بر همه غل و زنجیرها و اسباب بردگی اعالن جنگ107(االنبیاء، » للْعالَمینََرْحَمًة 
هـاي اجتمـاعی و سیاسـی    اجتماعی و مدنی میان مردم بر همکاري در چارچوب شـرایع و قـوانین از خـالل سـازمان    

فراخوانده است.اسالم از نگاه ابن عاشور باالترین اهمیت ممکن را به آزادي امت داده است و بیشـترین سـطح آزادي را   
انجامد. بـه  به نحوي که اعطاي بیش از آن ممکن نیست چرا که به انهدام زیربناي جامعه میبه آحاد مردم بخشیده است 

فَـأَقم  «این ترتیب فطرت گرانیگاه نظریه مقاصد شریعت از نگاه ابن عاشور اسـت. وي ایـن مطلـب را بـر اسـاس آیـۀ       
» یها لَا تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلک الدینُ الْقَیم ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمـونَ وجهک للدینِ حنیفًا فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَ

داند که خداوند آن را در همۀ مخلوقات بـه وجـود آورده اسـت. پـس     ) استنباط کرده و فطرت را نظامی می30(الروم، 
هري و باطنی یعنی ذهنی و عقلی بر مبناي آن است (ابن عاشور، فطرت انسان چیزي است که خلقت انسان به لحاظ ظا

) از نگاه ابن عاشور دین فطري، مبدع زیست مسالمت آمیز با انسانهاي اقـوام و طوایـف و   55 ،مقاصد الشریعه االسالمیه
دیگـري همچـون   هاي ابن عاشور نیامده است اما وي با تعـابیر  واژه در نوشته ادیان مختلف نیز هست؛ هرچند این دانش

و  6/109 ،) و مسامحه (ابن عاشور، التحریـر و التنـویر  213 ،معاشرت (ابن عاشور، اصول النظام االجتماعی فی االسالم
) از آن یـاد کـرده اسـت. بـه     213 ،عاشور، اصول النظام االجتماعی فی االسـالم  ) و واالترین ویژگی اسالم (ابن21/92

دارد. در » آمیـز زیستی مسـالمت هم«ادي است، مولود میمون دیگري نیز با نام دیگر سخن مبدأ فطرت که مولد مقصد آز
  .ادامه به تبیین و توضیح دو عنوان یاد شده خواهیم پرداخت
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تعریضی است بر انتقاي الوهیت از بتهاي محـدود و  آفریدگانش بر او احاطه یابند. این آیه، 
مند. بنابراین، آنچه که با چشم سر دیده شود، خود آفریده اسـت و سـزاوار پرسـتش    مکان
هـر چنـد بـا     -و بدین ترتیب ایستار خود را از همان ابتـدا در خصـوص رؤیـت    » نیست

معنـاي حقیقـت    سازد. وي آنگاه پس از توضـیح واژة ادراك کـه بـه   آشکار می -احتیاط 
نکره در سـیاق نفـی، امکـان ادراك    «نویسد: وصول به مطلوب است و نه دیدن بصري، می

سازد. ولی از این آیه نه امکان ادراك بصري پروردگـار  بصري خداوند را در دنیا منتفی می
نویسـد:  متعال در آخرت قابل اثبات است و نه نفی آن. آنگاه در ضمن بحـث مفصـلی مـی   

تکلمان در خصوص مسألۀ رؤیت خداوند متعال در آخرت، دچار اخـتالف رأي  هاي مفرقه
هستند. جمهور اهل سنت به دلیل کثرت ظواهر ادله از کتـاب و سـنت موضـوع رؤیـت را     

اند. هر چند که معتقدند این رؤیت، با رؤیت متعارف، متفاوت اسـت. وي آنگـاه   اثبات کرده
نویسد: مالک در ذیـل  ک بن انس پرداخته میبه مخالفت تلویحی با بزرگ مذهب خود، مال

جوبونَ«آیۀ  حلَم ذئموی هِمبنْ رع مبر این باور است که اگر مؤمنان 15(المطففین، » کَلَّا إِنَّه (
ـونَ در روز قیامت قادر به دیدن خداوند متعال نبودند، کفار با تعبیر ( وبج ح در آیـۀ یـاد   لَم (

شدند. مالک آنگاه براي توجیه ادراك بصري خداوند در آخرت نمی شده مورد مالمت واقع
نویسد: علت عدم ادراك بصري خداوند متعال در دنیا این است که باقی به وسـیلۀ فـانی   می

قابل ادراك نیست ولی در آخرت به دلیل برخورداري از ابزار بصري باقی توسـط بنـدگان،   
  .دشوامکان ادراك خداوند باقی نیز فراهم می

ابن عاشور آنگاه با ابراز تمایل تلویحی بـه نگـاه عقـل گرایانـۀ مکتـب مخـالف خـود        
اند چرا که این امر مسـتلزم  اما معتزله رؤیت خداوند را در آخرت محال دانسته«نویسد:  می

اند محدودیت مکانی خداوند است و همۀ علما بر منزه بودن خداوند از حیازت مکانی متفق
اوند متعال اتفاق نظر ر جواز کشف علمی تام مؤمنان نسبت به حقیقت خدو نیز همه ایشان ب

  ).254تا  6/250 ،التفسیر و التنویر (ابن عاشور، »ددارن
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  1آزادي. 2
ابن عاشور معتقد است آزادي مفهومی فطري است که بشر بر مبناي آن خلق شده است 

ه تعارض منـافع بـین ایشـان در    ها آزاد بودند تا زمانی کو در آغاز آفرینش نیز همه انسان
) اصل در آزادي نیز ایـن اسـت کـه    162: ابن عاشور، نکـ ( گرفت و راه آزادي را سد کرد

کوشد آزادي را در کالمش معرفـی کنـد. وي   یک ویژگی فطري مطلق است. ابن عاشور می
از نویسد: آزادي در نفوس همه بشریت به ودیعه نهاده شده است که قواي انسانیت اعـم  می

هاي عقلـی در گسـتره ابتکـار و تعمـق در     روید و موهبتپندار و گفتار و کردار، از آن می
آزادي جز بـا قیـد دفـع    «گوید ) ابن عاشور می163، جا: هماننکـ ( یابدسایه آن امکان می

) پر واضح است کـه  163، جا(همان» شودضرر و جلب منفعت از صاحب خود، محدود نمی
هـا را هماننـد خودکشـی، آزار مـردم و ایجـاد      لوي برخی از آزاديبراي دفع ضرر باید ج

مشکالت اجتماعی براي جامعه و... گرفت. از سویی نیز بـراي جلـب منفعـت گـاهی بایـد      
هنگامی که به عیادت یکی از اصحابش رفـت   $آزادي را محدود کرد چرا که پیامبر اکرم

مالی دارم که جـز دختـرم    سؤال کرد: اي رسول خدا من $آن صحابی از حضرت پیامبر
توانم همه مالم را صدقه دهم؟ پیامبر فرمود: خیر و دوبـاره  برد. آیا میکسی از من ارث نمی

فرمود: خیر. وي دوبـاره   $توانم نصف مالم را صدقه بدهم؟ حضرت پیامبرپرسید آیا می
است.  فرمود: ثلث مالت هم زیاد $توانم ثلث مالم را صدقه بدهم؟ حضرتپرسید آیا می

 اگر تو ورثۀ ثروتمندي داشته باشی بهتر از آن است که ایشان پس از تو محتاج مردم شوند
در شـرع  «گویـد:  ) ابن عاشور در این خصـوص مـی  1628و مسلم، ح  1295(بخاري، ح 

بـا   163(ابن عاشـور،   »اسالم رضایت ذینفع براي از زوال نفع و ایجاد ضرر پذیرفته نیست
در سخن ابن عاشور به این معنـی اسـت   » پذیرفته نیست«عبارت  اندکی تصرف و تلخیص)

خواهم. چرا که ایـن مـال توسـت و نـاگزیر     که جایز نیست که او بگوید من این مال را نمی
باید حفظش کنی تا صاحبان حق آن را از تو دریافت کنند. پس هنگـامی کـه بخـواهی بـه     

                                                                                                                                        
1. liberty 
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سوم آن را صدقه بده ولی بیش از خاطر تقرب به خدا آن را صدقه دهی یک چهارم یا یک 
  .  فرمود: یک سوم زیاد است $یک سوم صدقه نده. چرا که پیامبر

 –که بسیاري از علماي چنین نگاهی ندارنـد   -ابن عاشور به آزادي  هاينگاهدیگر از 
مساوات را  ،قرار دادن آزادي در ذیل مبناي مساوات است. این عاشور معتقد است شریعت

هاي آزاد، برابـر باشـند و جـایز نیسـت کـه      انسان ه همۀت و دستور داده کمقرر فرموده اس
برخی از آزادها از برخی دیگر آزادي بیشتري داشته باشند و یـا برخـی آزادي کمتـري از    

) وي معتقـد اسـت مسـاوات،    391و ابن عاشور،  144، جا: هماننکـ ( دیگران داشته باشند
مسـلمان و غیرمسـلمان   اعم از مردم  راي همۀز عموم شریعت است. شریعت باصلی ناشی ا

نازل شده است. شریعت براي مسلمان دینی است که به آن اعتقاد دارد و قانونی است که به 
اگـر   شود کهنهد و براي غیر مسلمان فرهنگ و امري است که به آن دعوت میآن گردن می

مند و به همه تکالیفشـان  هامتیازات ایشان بهر شود و از همۀپذیرفت داخل در مسلمانان می
اي است که مسلمانان شود و اگر نپذیرفت اسالم به عنوان فرهنگ حاکم بر جامعهمکلف می

  ).  153: ابن عاشور، نکـ ( کننددر آن زندگی می
مردمـی اسـت کـه در سـرزمین      حاکمیت قانون واحد بر همـۀ » عموم شریعت«مراد از 

کننـد. بنـابراین آنـان در انجـام تکـالیف و      می اسالمی زندگینظام اسالم یا تحت حاکمیت 
 واز آزادي برخـوردار باشـند   تـا  شـود  دستیابی بر حقوق یکسانند. این مساوات سبب مـی 

مردم در انتصـاب   ، همۀبتوانند به منافعشان دست یابند و ضرر را از خود دفع کنند. بنابراین
منان به دلیل حکم خداونـد متعـال   ) اما مؤ329: ابن عاشور، نکـ ( به جامعه اسالمی برابرند

» إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ فَأَصلحوا بینَ أَخَـویکُم واتَّقُـوا اللَّـه لَعلَّکُـم تُرْحمـونَ     «در قرآن کریم: 
) و غیر مؤمنان به دلیل حضور ایشان در داراالسالم؛ چرا که ایشـان نیـز در   10 (الحجرات،

یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُـم الَّـذي   « فرماید:برابرند؛ خداوند متعال می اصل خلقت با مسلمانان
داحنْ نَفْسٍ وم ي     ةٍ خَلَقَکُمالَّـذ اتَّقُـوا اللَّـهو اءسنیرًا والًا کَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوا زنْهقَ م وخَلَ

ـا تَساءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ  یبقر کُملَیکَانَ ع کنـد کـه:   ). ابن عاشور تأکید می1 (النساء،» اللَّه
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بر یک اصل اصیل، اسالم دینی فطري است و هر آنچه که فطرت درآن قائل به تسـاوي  بنا«
کند و هر آنچه که فطرت قائل به تفاوت میان مسلمانان است، شریعت نیز همان حکم را می

(ابـن عاشـور،   » نیز در آن موارد حکم به تساوي نخواهد کـرد. کند، شریعت میان مردم می
) ولی این مقصد موانعی دارد که یکی از آنها موانع شرعی اسـت و آن عبـارت اسـت از    95

آنچه که بر مبناي تشریع حق وارد شده است، صحیح است. چرا که تشریع حق جز «اینکه: 
ر و گاهی پوشیده است. شریعت بر مبناي حکمت و دلیل، معتبر نیست. حکمت گاهی آشکا

الگوي معین ساختن این موانع است و مراعـات اصـول شـرعی برتـر از اجـراي مسـاوات       
  ).  98، جا(همان »است.

شود که نخست آنکه: مقاصد شرعی تابع نصوص جزئـی  از آنچه که گفته شد روشن می
م آنکـه:  شـوند و دو هستند و گاهی مقاصد شرعی در مواجهه با نصوص مخالف ابطال مـی 

بیش از آنکه یک مصلحت دنیوي باشـد، مصـلحت اخـروي     ،مصلحت معتبر یا همان مقصد
شود که ابن عاشور بـه  است و اوامر شرع بر مصلحت دنیوي مقدم است. همچنین روشن می

نگرد، تأکیـدي  رغم آنکه به مساوات به عنوان یک مقصد مهم از مقاصد شریعت اسالمی می
، حکم تعدد همسران، احکام اهل ذمه، عبید و إماء و... بر زن مرددر بازنگري مفهوم برتري 

ندارد. این امر به بـاور بـر حاکمیـت مـتن شـرعی        -که بر مبناي اصل مساوات نیست  -
آنچه که در اسالم تشریع شده است، بـا هـدف   «گردد. چرا که ابن عاشور معتقد است: برمی

خالفت شود، این دو هدف محقق نخواهـد  جلب منفعت و دفع ضرر بوده است و اگر با آن م
خداوند متعال انسان را آزاد و با کرامت آفریده، او را بـر سـایر    )111، جا: همانـ ک(ن »شد.

اي را براي او در نظر گرفته است ولی جدال میان حـق  موجودات برتري داده و حقوق ویژه
راي او ترسـیم فرمـوده   و باطل گاهی سبب شده است که انسان از مقاصد بلندي که اسالم ب

ها، قبایل و کشورهاي مختلف سبب هایی میان گروهجنگ ،است، دور شود. در طول تاریخ
انـد و در نهایـت دو طـرف از    هاي مردمی شده است کـه درگیـر جنـگ بـوده    سلب آزادي

اند. از این رو، اسالم با تأکید بر حفظ مبناي کرامت براي یکدیگر کسانی را به بردگی گرفته
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ها، براي محقق ساختن مقصد آزادي قواعدي را ترسیم فرموده است. به عنـوان مثـال   سانان
لَـا  «گاهی آزادي بردگان را کفارة بعضی از گناهان بزرگ قرار داده است. براي مثال در آیۀ 

شَـرَ   یؤَاخذُکُم اللَّه بِاللَّغْوِ فی أَیمانکُم ولَکنْ یؤَاخذُکُم بِما عقَّدتُم الْ ع ـامإِْطع تُـهانَ فَکَفَّارمِة أَی
جِد فَصیام َثلَـا  َرَقبَةٍ مساکینَ منْ أَوسط ما تُطْعمونَ أَهلیکُم أَو کسوتُهم أَو تَحرِیرُ  ی نْ لَمثَـةِ فَم 

کَفَّار کامٍ ذَلاُة أَیمفَظُوا أَیاحو لَفْتُمإِذَا ح کُمانمأَی      لَّکُـملَع ـهاتآی لَکُـم نُ اللَّـهـیبی ککَذَل نَکُم
شْکُرُونَ وما کَانَ لمؤْمنٍ أَنْ یقْتُـلَ مؤْمنًـا إِلَّـا    «به خاطر شکستن قسم و در  )89(المائده، » تَ

إِلَى أَهله إِلَّا أَنْ یصدقُوا فَـإِنْ کَـانَ    ِمنٍَة َوِديٌَة ُمَسلََّمةٌ خَطَأً ومنْ قَتَلَ مؤْمنًا خَطَأً فَتَحرِیرُ رقَبۀٍ مؤْ
َفِديَـٌة وإِنْ کَانَ منْ قَومٍ بینَکُم وبینَهم میثَـاقٌ   َرَقبٍَة ُمْؤِمنَةٍ منْ قَومٍ عدو لَکُم وهو مؤْمنٌ فَتَحرِیرُ 

جِد فَصیام شَهرَینِ متَتَابِعینِ َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة إِلَى أَهله وتَحرِیرُ ُمَسلََّمٌة  ی نْ لَمکَـانَ   تَْوبًَة فَمو نَ اللَّـهم
ا یمکا ح یملع در خصوص قتل خطأیی و  )92(النساء، » اللَّه»   هِمـائسـنْ نرُونَ مَظاهینَ یالَّذو

یتَماسا ذَلکُم تُوعظُـونَ بِـه واللَّـه بِمـا تَعملُـونَ       منْ قَبلِ أَنَْرَقبَـٍة ثُم یعودونَ لما قَالُوا فَتَحرِیرُ 
  در خصوص ظهار. )3(المجادله، » خَبِیرٌ

ابن عاشور یکی از مهمترین مفسرانی اسـت کـه بـر نقـش     شود که رو، روشن می از این
ت ترین مقاصـد شـریع  کند و آزادي را یکی از مهمآزادي در رشد و توسعۀ انسانها تأکید می

از نگاه وي فطرت یک اصل کلی است که بسیاري  ).130: ابن عاشور، ـ کن( کندقلمداد می
از مقاصد شرعی اعم از خاصه و عامه بـر مبنـاي آن اسـت. آزادي و برابـري از مهمتـرین      

) ابن عاشـور تأکیـد   هماناي است که بر اساس ویژگی فطرت قابل طرح است(مقاصد عامه
ار نکرده اسـت. آزادي در  از پرداختن به مسئلۀ آزادي فروگذ ويکند که اسالم به هیچ رمی

به میزانی که شریعت و اخالق نیکو آن را مجاز  -اجتناب از تسلیم شدن «نگاه ابن عاشور 
  )10و  9(مجله الهدایه االسالمیه، شماره .» به دیگري است -شماردنمی

خداونـد متعـال    هاسـت. هـاي فطـرت انسـان   آزادي از نگاه ابـن عاشـور از ویژگـی   
قِ اللَّـه  «فرماید:  می فَأَقم وجهک للدینِ حنیفًا فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها لَا تَبدیلَ لخَلْ

م ولَکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَمـونَ  ینُ الْقَیالد کو مـادام کـه آزادي از اصـل    30 (الـروم، » ذَل (
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الَّـذینَ یتَّبِعـونَ   «رود. ابن عاشور در خصوص آیۀ ت است، بخشی از ایمان به شمار میفطر
ا عنْدهم فی التَّـورا  کْتُوبم ونَهجِد ي یالَّذ یالْأُم ولَ النَّبِیةِ الرَّس     رُوفعبِـالْم مرُهـأْمِجیـلِ ی إِنْ والْ

حینْکَرِ ونِ الْمع ماهنْهیالْأَْغلَالَ وو مرَهإِص منْهع ضَع یثَ وائالْخَب هِملَیع رِّمحیو اتبالطَّی ملُّ لَه
لَ معه أُ زِ زَّروه ونَصرُوه واتَّبعوا النُّور الَّذي أُنْ عو نُوا بِهینَ آمفَالَّذ هِملَیع ی کَانَتالَّت مه کولَئ

) معتقد است که این آیه در خصوص آزادي به عنـوان اصـلی از   157 (االعراف،» الْمفْلحونَ
تکالیف شاقی اسـت کـه آزادي مـردم را کـه     » اغالل«و » اصر«کند و اصول اسالم یاد می

برد. بنابراین، انسان بر مبناي فطـرت خـود   کنند، از بین میحاکمان جور بر مردم تحمیل می
ار و تاریخ، وسایل فشار و خشونت و سلطه را بـر او تحمیـل   آزاد بوده است تا اینکه روزگ

ومـا  «کرده و او را قربانی مطامع خویش ساخته است. اسالم بـا دعـوت رحمـه للعـالمین     
إِلَّا ر لْنَاكسینَ  ْحَمةً أَرـالَملْعبر همۀ غل و زنجیرها و اسباب بردگی اعالن 107(االنبیاء، » ل (

بـه ارتبـاط اجتمـاعی و مـدنی میـان مـردم بـر همکـاري در         جنگ کرده و با فراخواندن 
هاي اجتماعی و سیاسی فراخوانده است. اسـالم  چارچوب شرایع و قوانین از خالل سازمان

از نگاه ابن عاشور باالترین اهمیت ممکن را به آزادي امـت داده اسـت و بیشـترین سـطح     
از آن ممکن نیست چرا کـه   آزادي را به آحاد مردم بخشیده است به نحوي که اعطاي بیش

انجامد. به این ترتیب فطرت گرانیگاه نظریه مقاصـد شـریعت از   به انهدام زیربناي جامعه می
فَأَقم وجهک للـدینِ حنیفًـا فطْـرَت    «نگاه ابن عاشور است. وي این مطلب را بر اساس آیۀ 

م ولَکـنَّ أَکْثَـرَ النَّـاسِ لَـا          اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها لَا تَبدیلَ ینُ الْقَـیالـد ـکذَل قِ اللَّـه لخَلْ
دانـد کـه خداونـد آن را در همـۀ     ) استنباط کرده و فطرت را نظامی می30(الروم، » یعلَمونَ

مخلوقات به وجود آورده است. پس فطرت انسان چیزي است که خلقت انسان بـه لحـاظ   
) به این معنی 55: ابن عاشور، ـ ی و عقلی بر مبناي آن است (نکظاهري و باطنی یعنی ذهن

تواند با استعانت از آن هاي فکري و عقلی است که مکلف میکه فطرت از امکانات و انرژي
) این اندیشۀ ابن عاشور از ابن سینا کـه  267 الحسنی اسماعیل،( بر اداي تکلیف توفیق یابد

) احکـام شـریعت از   55: ابن عاشـور،  ـ کنگیرد (ت میبسیار از او تأثیر پذیرفته است نشأ
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ق، 1322 العظمی، سال ةنگاه ابن عاشور کامال با فطرت انسان هماهنگ است (مجلۀ السعاد
  .)20-19 شماره

از اسـرار شـریعت اسـالمی تـالش در جهـت      «گویـد:  ابن عاشور در این خصوص می
 $تعال هنگامی که پیامبر اکـرم اي منظم است. خداوند مگسترش آزادي در اسالم با شیوه

داري را به رسالت دین اسالم برگزید، بردگی در میان مردم رواج داشت و از رهگـذر بـرده  
هـا، گـاه   کردند. دالیل آن نیز متفاوت بود. گاهی اسـارت در جنـگ  کسب مال و ثروت می

تـرس   ري در هنگـام ربایی در اثر شبیخون، فروش فرزندان توسط پدر و مادر، گروگذاآدم
باطل سـاخت و آن را بـه دلیـل تشـویق      ،این موارد را جز اسارت جنگی و... . اسالم همۀ

قیام بـر علیـه مسـلمانان     صورتقهرمانان به جنگ با دشمنان دین و ترساندن دشمنان در 
  .)218-4/217 ،التحریر و التنویر(ابن عاشور،  مشروعیت بخشید

  

   1آمیززیستی مسالمتهم. 4
هاي ابن عاشور نیامده است اما وي زیستی مسالمت آمیز در نوشتهارة همهر چند دانشو

التحریر   (ابن عاشور، »مسامحه«) و 213 (ابن عاشور، »معاشرت«با تعابیري دیگر همچون 
) از آن یـاد  213(ابـن عاشـور،    »واالترین ویژگی اسـالم «) و 21/92و  6/109 ،و التنویر

آمیز از نگاه ابن عاشور و زیستی مسالمتهاي همهکرده است. به جهت معین ساختن شاخص
بایسـت نگـاه ابـن عاشـور را بـه روش اسـالم را در تعامـل        روشن شدن مطلب ناگزیر می

پیروانش با دیگران در مقایسه با شیوة پیروان ادیان گذشته با غیر هم کیشـان خـود مـورد    
  .مطالعه قرار دهیم
در اسالم را به طـور کامـل در تعـارض بـا     آمیز زیستی مسالمتطبیعت هم ،ابن عاشور

ادیـان از   سـایر  داند. چرا کـه پیـروان  هاي پیروان ادیان و مذاهب گذشته با مردم میروش
دانند به این معنـی کـه دیـن را جـامع     زمانی که تاریخ به یاد دارد، دین را جامع و مانع می
ن حـال آن را مـانع از   دانند و در عـی متدینان در امر دوستی و حسن معاشرت و تعصب می

                                                                                                                                        
1. Peaceful coexistence.  
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شود در بین آنـان  . این امر سبب میکنندقلمداد میمعاشرت و دوستی با پیروان سایر ادیان 
کینه و کدورت و دشمنی ایجاد شود و کارشان به جنگ و درگیري بکشد. شواهد تـاریخی  

) وي همـین معنـی را در تفسـیر تحریـر و     215: ابن عاشـور،  ـ کن( بر این امر فراوان است
بسیاري از پیروان ادیان مختلف، مخالفان خود را تحقیـر و  «گوید: کند و میتنویر تأکید می

  .)107/ 3  ،همانجا (ابن عاشور، »اندحقوق شان را محترم نشمرده
گیري دینی بـر علیـه او یکـی از    ابن عاشور معتقد است قربانی ساختن مخالف و سخت

یل فراوانی براي این گفته اقامه کـرده اسـت.   هاي پیروان ادیان گذشته است. وي دالویژگی
اوانی از توطئه، نهـی کـرده و آن را مخـتص بنـی     متون تورات در موارد فر«نویسد: وي می

 »بینـیم داند و در هیچ دینی از ادیان مـا تصـریح بـه مسـاوات در حقـوق نمـی      اسرائیل می
  )3/107 ،همانجا عاشور، (ابن

آمیز مسلمانان صدر اسالم بـا پیـروان   ی مسالمتزیستسپس ابن عاشور به شرح نوع هم
ن دیگـر از جملـه   هنگامی که مسلمانان با پیـروان ادیـا  « :گویدپردازد و میادیان دیگر می

ان عراق و یهودیان اریحا آمیختند، بـه  یابئمسیحیان عرب و زرتشتیان فارس و قبطیان و ص
، از آنان کردندا آنان معاشرت کند، ببهترین شکلی که یک عشیره با جماعت خود تعامل می

شان را ترجمـه کردنـد و بـراي برگـزاري     هاي علمییاد گرفتند و به ایشان آموختند، کتاب
 »شان به آنان آزادي دادند، همانند عید نوروز در ایران و عیـد غمـس در مصـر   هاي  مراسم

  با اندکی تصرف و تلخیص). 219(ابن عاشور،  
آمیـز از نگـاه ابـن عاشـور از     زیستی مسـالمت ست که همتوان داناز آنچه گفته شد می

ادیـان وجـود    سبب پیدایش مفهومی شـد کـه در گذشـتۀ   اسالمی است که مهم هاي آموزه
طري هاي اسالم است چرا که اسالم دینی فنداشت. لذا وي معتقد است که این امر از ویژگی

ا و اجراي چنین امري ممکـن  هامت ها و به نفع همۀدوره است و جاودان و متناسب با همۀ
باشـد. همـین فطـري بـودن      ی استواربر اصول فطرت انسان دین نیست جز آنکه احکام آن

باشـد چـرا کـه آسـانی و     » سـهله  و سمحه«اسالم دینی  تا اسالم است که باعث شده است
  ).113: ابن عاشور،  ـ کناست (گیري از اقتضائات فطرت آسان
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آمیز با اهل کتاب را مطرح کرده زیستی مسالمتحث همهایی که بیکی از بهترین آیه
الْیوم أُحلَّ لَکُم الطَّیبات وَطعام الَّذینَ أُوتُوا الْکتَاب حلٌّ لَکُم وطَعامکُم حـلٌّ لَهـم   « است آیۀ

کتَـاب مـنْ قَـبلکُم إِذَا آتَیتُمـوهنَّ     والْمحصنَات منَ الْمؤْمنَات والْمحصنَات منَ الَّذینَ أُوتُوا الْ
 لُهمبِطَ عح انِ فَقَدإِیم وهـو  أُجورهنَّ محصنینَ غَیرَ مسافحینَ ولَا متَّخذي أَخْدانٍ ومنْ یکْفُرْ بِالْ

آخرَ یـز زنـان اهـل    است. این آیه غذاي اهل کتـاب و ن  )5 (المائده،» منَ الْخَاسرِینَ ةِ فی الْ
بـر ایـن بـاورم کـه     «گویـد:  کتاب را براي مسلمانان حالل فرموده است. ابن عاشور مـی 

دهـد. از ایـن رو   گیـري بـا اهـل کتـاب هشـدار مـی      خداوند متعال به ما در مورد آسان
شـمرد. از ایـن دو حکـم    کند و اطعام ایشان را نیـز مبـاح مـی   غذایشان را بر ما مباح می

مسلمانان به معاشرت با نیاز  لت اجازه در خوردن غذاي اهل کتاب،شود که عدانسته می
 با اندکی تصرف و تلخیص) وي سپس 6/122 ،التفسیر و التنویر (ابن عاشور،» ایشان است

تـوانیم   گوید نکاح زنان اهل کتاب مستلزم شدت ارتباط با ایشان است تا جایی کـه مـی  می
  .)جا(همان زنانشان را به عقد خود درآوریم و علقه خویشاوندي با آنها برقرار کنیم

  
  آمیز از نگاه ابن عاشورزیستی مسالمتمبانی و قواعد هم. 4-1

افتد، ناگزیر مسـلمان بایـد   زیستی میان مسلمان و غیر مسلمان اتفاق میهنگامی که هم
اش آرام و اصولی پیش رود. لذا ابـن  ند باشد تا زندگیاي از قواعد و قوانین پایببه مجموعه

  کند:زیستی ذکر میاین نوع از هماي عاشور ساز و کارهایی را بر
  

 هاآگاهی به قانون تفاوت میان انسان. 4-1-1

زیسـتی دینـی، احتـرام بـه تفـاوت میـان       از نگاه ابن عاشور یکی از مبانی اصـلی هـم  
ریق قرآن و احادیث اثبات کـرده اسـت و معتقـد اسـت     هاست. وي این نکته را از ط انسان

اند که تفاوت امري ضروري است که در فطـرت بشـر   قرآن و احادیث به مسلمانان آموخته
) ابن عاشور آراسته شدن اخالقی به قانون تفـاوت  217: ابن عاشور، ـ (نک نهاده شده است

گوید: اگر داند. وي میرا دري از درهاي پذیرش دیگران و دور ساختن خشم و دشمنی می
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نگرد نه به دیدة دشمنی انسان به این ویژگی آراسته شود، به تفاوت به دیدة امري فطري می
جعلَ النَّاس أُ« ) ابن عاشور در تفسیر آیۀجا(همان و خشونت ـةً ولَو شَاء ربک لَ ولَـا   َواِحـَدةً  مَّ

زَالُونَ مخْتَلفینَ هـاي همـه بشـر را    خواسـت عقـل  اگر خداوند میگوید: ) می118 (هود،» ی
آفرید چنان که ادراك حیوانات زبان بسته را یکسان آفریده اسـت کـه از آغـاز    یکسان می

) وي 12/188 ،التحریـر و التنـویر   (ابن عاشور، کنندآفرینش تا پایان دنیا از آن تخطی نمی
موده اسـت کـه ایـن تفـاوت     گوید: بنابراین خداوند متعال بشر را بر نظامی خلق نسپس می

) قانون تفاوت بر مبناي نگاه ابن عاشور امـري جدیـد   جا(همان شان همیشه خواهد بودمیان
نیست بلکه وجود آن به درازاي وجود انسان است و خداوند متعال نیز این امر را در قـرآن  

ور کریم به عنوان یکی از مفاهیم بزرگ از گذشته تـاکنون بیـان فرمـوده اسـت. ابـن عاشـ      
) در 106/ 3، التحریـر و التنـویر  : ـ (نک اختالف دینی را موجب دور شدن مردم از یکدیگر

هـاي تحریـف فطـرت    داند و بدرفتاري حاصل از اخـتالف را از عالمـت  معاشرت آنان می
کند. چرا که بشر تفاوت میان یکدیگر را چاشنی دشمنی و کینه و کـدورت قـرار   قلمداد می
توانست زمینۀ آشنایی و شـناخت  ) حال آنکه این امر می26/260، اج: همانـ (نک داده است

ولَا تُجادلُوا أَهلَ الْکتَابِ إِلَّا بِـالَّتی هـی   «یکدیگر باشد. این مفهوم را ابن عاشور در تفسیر آیۀ 
ا وأُنْزِلَ إِلَیکُم وإِلَهنَـا وإِلَهکُـم واحـد    أَحسنُ إِلَّا الَّذینَ ظَلَموا منْهم وقُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْزِلَ إِلَینَ

دلیل توصیه به جدال احسـن بـا اهـل    «گوید: گونه می) این46(العنکبوت،» ونَحنُ لَه مسلمونَ
کتاب این است که اهل کتاب به خداوند متعال ایمان دارند و مشرك نیستند بنابراین شایستگی 

شان به آنان شناخت روش مجادلـه  ینکه آداب دینی و کتاب آسمانیپذیرش دلیل را دارند و ا
را آموخته است. از این رو شایسته است در مجادله با ایشان بـه بیـان دلیـل اکتفـا کنـیم و از      

  با اندکی تصرف و تلخیص). 21/6، جا(همان »شدت و خشونت با ایشان بپرهیزیم
  

 رانتعامل دوستانه و پرهیز از دشمنی با دیگ. 4-1-2

داند که آمیز میزیستی مسالمتابن عاشور، قانون تفاوت را بر مبناي اصلی از اصول هم
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یابیم که ابـن  شود. در اینجا درمیدر تعامل دوستانه و پرهیز از دشمنی با دیگران نمایان می
جاهلیت هاي دور ماندن از این اصل است که از دوران عاشور به روشنی در پی یافتن ریشه

گویـد:  اسالم در شخصیت عرب رخنه و رسوخ کرده اسـت. وي در ایـن زمینـه مـی     پیش از
اش نسـبت بـه عصـر    هاي خـود و خـود برتـر بینـی    اي نسبت به برتريخودخواهی هر قبیله

: ـکـ ن( کردنـد جاهلیت رواج داشت تا جایی که برخی از قبایل، برخـی دیگـر را تحقیـر مـی    
لَا إِکْرَاه فی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد منَ الْغَی فَمـنْ  «ۀ ) ابن عاشور در تفسیر آی164/ 26، جاهمان

رْوبِالْع کستَماس فَقَد نْ بِاللَّهؤْمیو کْفُرْ بِالطَّاغُوتِة ی    ـیملع یعـمس اللَّـهـا ولَه امصثْقَى لَا انْفالْو «
(ابـن عاشـور،    »از دین اسـالم اجبـار نکنیـد    یعنی کسی را بر تبعیت«گوید: ) می256(البقره، 

اکراه در دین به معنـاي الـزام   «دهد: گونه توضیح می را این» اکراه«) وي معناي 500- 2/499
  ).جا(همان »شان در دین اسالم است.مردم بر خروج از ادیانشان و داخل شدن

قابل سایر ادیـان،  سابق دلیل واضحی بر ابطال اکراه بر دین اسالم در م ابن عاشور از آیۀ
وي بـراي ایـن    )504-2/499 ،التحریـر و التنـویر   : ابن عاشـور، ـ ک(ن استنباط کرده است

  دلیل آورده است:  2قاعده 
  .)جاهمان( ایمان بر مبناي استدالل و پذیرش از سر آگاهی و با اختیار است -الف
) منافـات دارد. چـرا   107(االنبیاء، » ینَللْعالَم َرْحَمةً وما أَرسلْنَاك إِلَّا «اکراه با آیۀ  -ب
تحـت   )اهل ذمه( مسلمانهاي غیررحمت اسالم با امت ، مراد این آیهنگاه ابن عاشورکه از 

سالم نسبت به اهل ذمه و عـدم اکـراه   رحمت ا است و به دیگر سخناسالمی نظام حاکمیت 
  ).17/122 ،التنویرالتحریر و  : ابن عاشور،ـ کن( مراد است شانن بر ترك ادیانایشا

  
 تحقق عدالت . 4-1-3

هاي اساسی دین اسالم است که آن را از مبانی اساسی زنـدگی فـردي،   عدالت از ارزش
تا جایی که قرآن کریم بر پا داشتن عـدل را   ، اجتماعی و سیاسی قرار داده است؛خانوادگی

زَلْنَـا     لَقَد أَرسـلْنَا « :هدف رسالت آسمانی پیامبران معرفی فرموده است رسـلَنَا بِالْبینَـات وأَنْ
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  ل عنَـافمو یدشَـد أْسب یهف یددَزلْنَا الْح لنَّـاسِ  معهم الْکتَاب والْمیزَانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسط وأَنْ
 قَوِي بِ إِنَّ اللَّهبِالْغَی لَهسرو رُهنْصنْ یم اللَّه لَمعیلزِیزٌو عاشور در تفسیر  ابن )25(الحدید، » ع

 یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقسط شُهداء للَّه ولَـو علَـى أَنْفُسـکُم أَوِ الْوالـدینِ    «آیۀ 
ا أَو فَقیرًا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا یکُنْ غَنالْأَقْرَبِینَ إِنْ یو     وا أَوإِنْ تَلْـولُوا وـدى أَنْ تَعـووا الْهتَتَّبِع

إِنَّ اللَّه کَانَ بِما تَعملُونَ خَبِیرًا عدل موجب پایداري جامعه و نبـود   )135(النساء، » تُعرِضُوا فَ
عـدالت در حکـم و اداي   «گویـد:  شـود. وي مـی  آن سبب فرو افتادنش در ورطه فساد می

ایداري صالح در جامعه اسالمی و انحراف از آن هر چند به اندازة شهادت به حق موجب پ
 ،التحریـر و التنـویر   (ابـن عاشـور،   »سر سوزنی باشد منجر به فساد پی در پی خواهد بـود 

  .با اندکی تصرف و تلخیص) 4/275
در یک گزارش واضح و صریح در خصوص احقاق عدل و اجراي آن بـر دشـمنان    وي

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ للَّـه شُـهداء بِالْقسـط    «آمده است: گوید: در قرآن کریم می
آنُ قَومٍ علَى أَلَّا تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ جرِمنَّکُم شَنَ لَا یـا  وخَبِیرٌ بِم ه

نَ) «8 ه،(المائد» تَعملُونَ (ابـن عاشـور،   » در آیه یاد شده به معناي شدت دشمنی است نئاشَ
رو، نهی شده است یعنی دشمنی با ایشان سبب تجاوز بـر   و از این )5/18 ،التحریر و التنویر

  ).جاایشان در حکم نشود (همان
 گویـد از حـب و  گونه که ابن عاشور نیز مـی بینیم که عدالت در اسالم همانبنابراین، می
گـذارد بلکـه همگـان در    پذیرد و میان مسلمان و غیر مسـلمان فـرق نمـی   بغض تأثیر نمی

  سرزمین مسلمانان از آن برخوردارند.  
  
 اعمال قانون تدافع. 4-1-4

پس از آنکه گفتیم زندگی بر اساس تفاوت و نه بر اساس دشمنی بنا نهاده شـده اسـت،   
بررسـی قـرار دهـیم و بـه خـوبی آن را       ناگزیر این تفاوت را باید از جوانب مختلف مورد

إِذْنِ اللَّه وقَتَلَ داوود جالُوت وآتَاه اللَّه الْملْک «از دو آیۀ: » قانون تدافع«یم. بفهم زَموهم بِ فَه
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الِْحكَْمةَ و تدضٍ لَفَس عبِب مضَه عب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو شَاء ا یمم هلَّمعذُو  و نَّ اللَّهلَکو ضالْأَر
ضْلٍ علَى الْعالَمینَ قٍّ إِلَّا أَنْ یقُولُوا ربنَـا  «) و 251(البقره، » فَ رِ حبِغَی مارِهینْ دوا مینَ أُخْرِجالَّذ

 عبِیو عاموص تمدضٍ لَه عبِب مضَه عب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو ـا  اللَّهیهذْکَرُ فی اجِدسمو اتلَوصو
زِیزٌ ع لَقَوِي إِنَّ اللَّه رُهنْصنْ یم رَنَّ اللَّهنْصلَییرًا وکَث اللَّه مقابل استنباط است40(الحج،» اس (.  

إِذْنِ اللَّه وقَتَلَ داوود جالُوت وآتَـاه ا «ابن عاشور در تفسیر آیۀ  زَموهم بِ فَه   لْـکالْم للَّـه
ضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَکنَّ اللَّه ذُو َوالِْحكَْمـَة  عبِب مضَه عب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو شَاء ا یمم هلَّمعو

ضْلٍ علَى الْعالَمینَ راندنـد،  اگر برخی از مردم برخی دیگر را نمی«گوید: ) می251(البقره،» فَ
) بنابراین ناگزیر اگر دفاع مردم بـه  480-2/477(ابن عاشور،  »گرفتفساد فرا میزمین را 

کـرد و  شان در مقابل مفسدان نبود، به سرعت فساد در آنان رخنه مـی روش دفاع از صالح
) وي در جاي دیگـري از تفسـیر التحریـر و التنـویر     جا(همان گرفتمیهمه امورشان را فرا

بندد و مفسد نیز با احسـاس  سد را از تالش در جهت فساد میدفاع مردم راه مف«گوید:  می
  .)2/503، جا(همان »کند، در اندیشه فساد بر نخواهد آمداینکه دیگري از خود دفاع می

آنچه که در قانون تدافع نمود بیشتري دارد آن است که نفع آن فقط براي مسلمان نیست 
الَّـذینَ أُخْرِجـوا مـنْ    «ور در تفسیر آیـۀ  شود که ابن عاشبلکه غیر مسلمان را نیز شامل می

 ـدضٍ لَه عبِب مضَه عب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو نَا اللَّهبقُولُوا رقٍّ إِلَّا أَنْ ی رِ حبِغَی مارِهید  عامـوص تم
و اتلَوصو عبِییرً وکَث اللَّه ما اسیهذْکَرُ فی اجِدسما و    لَقَـوِي إِنَّ اللَّـه رُهنْصنْ یم رَنَّ اللَّهنْصلَی

زِیـزٌ  از دفاع از حق و دین، همۀ پیـروان ادیـان   «) به آن اشاره کرده است که: 40(الحج، » ع
شوند و این امر فقـط دفـاع از   مند میتوحیدي اعم از یهودیان و مسیحیان و مسلمانان بهره

  .)17/199، جاهمان» (منافع مسلمانان نیست.
هاي عبادت مسلمانان در مقابل حملـه  معناي آیه این است که اگر دفاع مردم از جایگاه

کردنـد و  مشرکان نبود، مسلمانان نیز به سرزمین مشرکان از پیروان ادیان دیگر تجـاوز مـی  
  ).جاهمان( ساختندکنند، نابود میمعابد ایشان را که در آن یاد خدا می
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 همکاريتحقق . 4-1-5

هاي مشترك میـان مردمـان   اهداف و تالش ت که دربردارندةهایی اسهمکاري از ارزش
توان آن را رفتاري تمـدنی بـه حسـاب آورد کـه ضـرورت      هاي مختلف است. لذا میتمدن

نگـرد  زندگی اجتماعی و راز موفقیت آن است. ابن عاشور از نگاه قرآن به امر همکاري می
یـا أَیهـا   «دانـد. وي در تفسـیر آیـۀ    رتباط مردم با یکدیگر میو آن را سنگ بناي نخست ا

أُنْثَى ونْ ذَکَرٍ وم إِنَّا خَلَقْنَاکُم النَّاس ا و وبشُع لْنَاکُمعج     اللَّـه نْـدع کُمفُوا إِنَّ أَکْـرَمارتَعلَ لائقَب
حکمت خلقت مردم بر مبنـاي ایـن   «نویسد: می) 13 (الحجرات،» أَتْقَاکُم إِنَّ اللَّه علیم خَبِیرٌ

) ابن عاشور معتقد اسـت ایـن آشـنایی    26/215عاشور،  (ابن» آیه، شناخت یکدیگر است.
هـاي بشـري جـز بـر     تمدن«نویسد: شود. وي میسبب همکاري در بناي تمدن انسانی می

ـ ) ابـن عاشـ  26/216، جـا (همان» اساس این قاعده حکیمانه پدید نیامده اسـت.  ه بعـد  ور ب
دهـد کـه   دیگري در عرض آموزه همکاري منتقل شده و براي آن هدف انسـانی قـرار مـی   

شـود. ابـن   نمایان می» نیکی«به معناي » برّ«ارتباطی با دین معینی ندارد. این امر در تحقق 
هرَ الْحرَام ولَـا الْهـدي   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تُحلُّوا شَعائرَ اللَّه ولَا الشَّ«آیه عاشور در تفسیر 

فَاص لَلْتُمإِذَا حانًا ورِضْوو هِمبنْ رْضلًا م ینَ الْبیت الْحرَام یبتَغُونَ فَ لَا آمو دلَا الْقَلَائلَـا  ووا وطَاد
رَامِ أَنْ تَعالْح جِد سنِ الْمع وکُمدمٍ أَنْ صآنُ قَو جرِمنَّکُم شَنَ ى   یالتَّقْـولَى الْبِـرِّ ونُوا عاوتَعوا وتَد

ثْمِ والْعدوانِ واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدید الْعقَابِ إِ نویسـد:  ) مـی 2(المائـده،  » ولَا تَعاونُوا علَى الْ
  ).20-5/19، جاهمان(» شوند.ایشان اگر چه کفار هستند، بر انجام کار نیک یاري می«

  
 مقاله یجنتا

ابن عاشور از مفسرانی است که بر نقـش آزادي در رشـد و توسـعۀ انسـانها تأکیـد      . 1
داند. همه مردمـی کـه در سـرزمین    ترین مقاصد شریعت میکند و آزادي را یکی از مهم می

کنند به دلیل حضور ایشان در دار اإلسـالم در  اسالمی یا تحت حاکمیت اسالمی زندگی می
شود از آزادي برخوردار تیابی بر حقوق یکسانند. این مساوات سبب میانجام تکالیف و دس
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 باشند تا بتوانند به منافعشان دست یابند و ضرر را از خود دفع کنند.

بنابر یک اصل اصیل، اسالم دینی فطري است و هر آنچه که فطـرت درآن قائـل بـه     .2
هر آنچه که فطرت قائل به  کند وتساوي میان مسلمانان است، شریعت نیز همان حکم را می

 کند، شریعت نیز در آن موارد حکم به تساوي نخواهد کرد. تفاوت میان مردم می

فطرت گرانیگاه نظریه مقاصد شریعت از نگاه ابن عاشور است. وي فطرت را نظـامی  . 3
داند که خداوند آن را در همۀ مخلوقات به وجود آورده است. پس فطرت انسان چیـزي  می

خلقت انسان به لحاظ ظاهري و باطنی یعنی ذهنی و عقلی بر مبناي آن اسـت. بـه   است که 
توانـد بـا   هاي فکري و عقلی است که مکلـف مـی  این معنی که فطرت از امکانات و انرژي

 استعانت از آن بر اداي تکلیف توفیق یابد.

برتـري داده   خداوند متعال انسان را آزاد و با کرامت آفریده، او را بر سایر موجودات. 4
اي را براي او در نظر گرفته است ولی حق گریزي و باطل گروي گاهی سبب و حقوق ویژه

 شده است که انسان از مقاصد بلندي که اسالم براي او ترسیم فرموده است، دور شود.

هاي مهمی است کـه دیـن مبـین    آمیز از نگاه ابن عاشور از آموزهزیستی مسالمتهم. 5
آن بوده و در گذشتۀ پیروان ادیان دیگر وجود نداشـته اسـت. اسـالم دینـی      گذاراسالم پایه

ها؛ اجـراي چنـین امـري    ها و به نفع همۀ امتفطري است و جاودان؛ متناسب با همۀ دوره
ممکن نیست جز آنکه احکام آن دین بر اصول فطرت انسانی استوار باشـد. همـین فطـري    

باشـد چـرا کـه آسـانی و     » سمحه و سـهله «نی بودن اسالم است که باعث شده تا اسالم دی
  گیري از اقتضائات فطرت است.آسان
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