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و  مطلوب از ديدگاه ابن سینا مطالعه تطبیقي حکومت

 1ايرانجمهوري اسالمي 

 * سيدمجيب ديانت

 

 چكيده

ابح سينا از جمله طيلسوطاني است كه با داشتح منظومه طلسفي منسجم و 

، سياست مدني و . نظر بوده است صاحب، در سياست اجتماعي، گسترده خويش

و  اجتماع و تمدن بشر  را ناشي . دروارع ريشه در نظام طلسفي و الهيات و  دارد

بهتريح حالت ممکح برا  يک اجتماع ، از نظر ايشان. مي داند از نياز اطراد به يکديگر

 . نامدمي« مدينه عادله»مطلوب خويش را  است؛ لذا و  مدينه« عدالت»

« سياسه االخيار»ابح سينا به بررسي انواع نظامات سياسي پرداخته و از بيح آنها 

ها  امدر رأس ايح نظ. كندرا بهتريح نوع سياست معرطي مي« کسياست مل»و 

ا  از خاص وجود دارند كه هر يک در شاخهحکيم متأله و يا جمعي از اش، سياسي

حکومت جمهور  اسالمي با وجود ولي طقيه در راس . حکمت تخصص و آگاهي دارند

شباهت بسيار  به نظام مطلوب شيخ الرئيس ، آن كه شرايط خاصي برا  تصد  دارد

 . گردد كه رابل توجه است يمشاهده م ييمشابهت ها يگردر موارد د يحهمچن. دارد

سياست ملک، سعادت، جمهور   مدينه عادله، سياسه االخيار، يلمات يليدو:

 ابح سينااسالمي، 
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 مقدمه

يک سلسله نتايجي را در ، ها  بشر  در تحليل نهاييبسيار  از علوم و دانش

-دست ميم روابط نهادها  سياسي به زمينه كشوردار  و اعمال حاكميت و تنظي

ايح برخوردها  علمي  در. آميزندشناسي سياسي درميدهند و از ايح رو با علم جامعه

طلسفه نيز يکي از جمله . آيدمختلفي برا  مسائل سياسي پديد مياست كه بنيادها  

توانسته است به انسان و جوامع انساني و علوم است؛ چرا كه يک طيلسوف نمي ايح

تفکر و ، از جمله طيلسوطاني است كه در ايح زمينه، ناابح سي. سعادت آن نينديشد

و  نظرات . داشته و به توصيف و تحليل جامعه مطلوب خويش پرداخته است تأمل

ر نموده برپايه براهيح تضميني استوا، خود را درباره جامعه مطلوب سياسي خويش

 . ناپذير در طلسفه سياسي و  استا  خدشهاست و ايح نظريه

شيوه ا  ارائه مي دهد كه بيان كننده خط مشي و  ، بند  علوماو در يبقه

امت »و « مدينه عادله»معمار  ابح سينا در ترسيم . در زمينه سياست مدن مي باشد

 . ناظر به وارعيت ها  خارجي است و ايده ا  خيالي نيست« طاضله

ر طلسفه ابح سينا مبتني بر حکمت مشا  و در تمام آن آثار ايح طلسفه آشکا

است ابوعلي سينا سعي دارد شعب مختلف علوم طلسفه را در سلسله ا  محکم و 

 ٢.ها را به يکديگر نشان دهداستوار مقيد كند و روابط ضرور  آن

ا  از سيستم منسجم ديدگاه الش نگارنده بر ايح است تا خالصهت، در ايح مقاله

را با حکومت  ب و  آنسياسي مدني ابح سينا را ارائه دهد و با معرطي سياست مطلو

 . جمهور  اسالمي ايران تطبيق دهد و اركان و مؤلفه ها  آن را تشريح نمايد

 حكومت مطلوب ابن سينا-1

 روش بحث ابن سينا در مباني سياسي مدني -1-1

بايد مجموع دستگاه طلسفي و  ، برا  رسيدن به مباني سياسي مدني ابح سينا

در ايح ميان الزم است كه . او بررسي شود با هدف ياطتح نظريات سياسي اجتماعي

ابح سينا . آثار ويژه و  در حکمت عملي محور پژوهش انديشمندان ررار بگيرد
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ها  سياسي خود را در بدنه مجموعه منظومه طلسفي خود جا  داده و حتي انديشه

، عرطاني خود –بخشي از آنها را جز  حکمت مشرريه و در درون آثار رمز  طلسفي 

سالمان و ابسال و سر طصل آخر كتاب االشارات و ، حي ابح يقظان، الطيرمنطق مانند

چنان كه در آخريح ، او در منظومه سياسي مدني خود. التنبيهات خود گنجانده است

ها  تغلّبي دوران از سياست، بخش و حتي آخريح سطر الهيات شفا مشهود است

دتمند ها  مهذب و سعاه انساندنبال سياست معنو  است ك خود سرخورده شده و به

در رو  « خليفه اهلل»ن ها  حکيمانه انبيا  را كه خودشاپرورش بدهد تا بتوان آموزه

در جامعه به كار بست و از ايح راه سعادت جاوداني را برا  نوع بشر به ، اندزميح بوده

  3.ارمغان آورد

در پنج ، اشدديدگاه مدني سياسي خود را كه همان حکمت عملي ب، ابح سينا

 رالب متفاوت مورد بحث ررار داده است كه ايح رالب ها از ايح ررارند:

 هابند  دانشدر چارچوب نظام -لفا

 در چارچوب منظومه طلسفي خود –ب

 در چارچوب حکمت مشرريه و آثار رمز  خود –ج

 در چارچوب علم منطق –د

ابواب حکت عملي ها  منفرد خود كه در ها و رسالهنگار در چارچوب تک –ه

 . نوشته است

ها  حقيقي و ماندگار و  حکمت عملي يا علوم سياسي مدني را از جمله دانش

. شوندورد نياز بشر هستند و طراموش نميكند كه در همه دوران روزگار ممعرطي مي

كند كه تقسيم مي« نظر »و « عملي»خست به ابح سينا حکمت را در مرحله ن

آنگاه حکمت نظر  . و بيان مباني سياسي اجتماع است حکمت عملي همان اخالق

تقسيم « حکمت الهي»و « ت رياضيحکم»، «حکمت يبيعي»را نيز به سه رسم 

گذار  تشريع و رانون، را منتهي به مباحث معاد و نبوت« حکمت الهي»آنگاه . كندمي

حکمت نظر  حاصل همه انواع ، و تأسيس مدينه طاضله يا عادله مي نمايد و از ايح راه

دهد كه فه سياسيش ريخته و عمالً نشان ميرا نيز درون ظرف حکمت عملي و طلس
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ها  دستگاه طلسفي و  برا  تمهيد تأسيس مدينه عادله جهت پرورش انسان

 شجاعت و عفت سرشته شده است، سعادتمند  است كه وجودشان از عنصر طضيلت

بنابرايح دستگاه طلسفي . دت استاند كه عيح سعاو از ايح رهگذر به اعتذال رسيده

و « حکمت عملي»ه مبحث ا  يراحي شده كه همه مباحث ببه گونه، ايح سينا

 4.گرددمنتهي مي« مبحث سياست مدني»

 آثار ابن سينا در حكمت عملي و سياست مدني -1-2

باشند و طلسفة آنان در ه عصر خويش و طرزند زمانة خود ميطيلسوطان پرورد

به رول دكتر داور  . شان استها  دورانه با مشکالت و پديدهعامل ناخواستت

خواهد طيلسوف باشد بايد سخح زمان را بشنود و با زمان تفکر كند و هركس مي»

، بنابرايح. 5«...اعتنا باشدمي تواند به احواالت عصر خويش بيالبته در ايح صورت ن

مشکالت طکر  اجتماعي ل و ابح سينا نيز طرزند زمان خود بود و در تعامل با مسائ

عصر ابح سينا عصر تغلب و استيال  و از نظر اجتماعي و . انديشيدعصر خويش مي

ها و اطراد مبتال به آن بوده كه در اصطالح ي آلوده به انواع انحراطات و كژ سياس

شهر  مدينه طاضله و، كه جامعة سالم 6شوندو يا هرزگان ناميده مي« نوابت»ي طاراب

يک بيمار و گمراه ، كنند و تلقي ابح سينا از ايشانيلسوطان را تهديد مينيکو  ط

 . باشدمي

در وارع مقصود نهايي ابح سينا از نگارش همه آثارش كمک به رشد معنو  و 

در راستا  مبارزه با جهل و ناداني و خراطات بوده؛ او از رهگذر همه ، عقالني بشر

نمايي اطراد و تأسيس يک جامعه سالم و ارشاد و راه، درصدد تذهيب نفس، آثارش

بوده كه منظور نهايي  «مدينه عادله»بدور از گمراهي و انحراطات و يا به رول خودش 
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در البه ال  ، بنابرايح مباحث مربوز به علم سياست و علم مدني. حکمت عملي است

بح سينا تريح آثار امهم. حتي آثار منطقي و يبيعي او كم و بيش وجود دارد، آثار و 

 باشند عبارتند از:كه هم اكنون در دسترس نيز مي« سياست مدن»در زمينة 

 «الشفا » -1-٢-1

آخريح . از شاهکارها  ماندگار ابح سيناست« شفا »كتاب بزرگ و ارزشمند 

اختصاص « سياست مدن»به ، باشدآن مي« مقاله دهم»ت ايح كتاب كه مقالة الهيا

گفته است كه علم مدني و سياست را در ايح « شفا »ابح سينا در آغاز  ٧.داده است

كتابي ، چرا كه تصميم دارد در آينده در آن باره مختصر بحث خواهد كرد؛، كتاب

از منطق گرطته « شفا »حال در اغلب جاها  كتاب  با ايح. جداگانه و مفّصل بنويسيد

ر حتي د. است از علم مدني و سياست و مباني و مباد  آنها بحث نموده، تا يبيعيات

بيش از هفتاد ، شفا « منطق»الخطابه در كتاب از طح« سوم»و « دوم»مقاله ها  

بحث ها  مفيد انجام داده ، صفحه راجع به علم سياست و ارتباز آن با علم مدني

 . است

 «النجاه مح الغرق طي بحر الضالالت» -٢-٢-1

آن نيز مباحثي را يکي ديگر از آثار مشهور ابح سيناست كه در « نجات»كتاب 

 . بيان نموده است، مربوز به سياست اجتماع

مقالة ششم آن را به بررسي ، ابتدا در داخل حکمت يبيعي، و  در ايح كتاب

آن را با مراتب عقول و نفوس ، اختصاص داده و يبق شيوه هميشگي خود« النفس»

 . ٨خته استو به ويژه نفس نايقه انساني و نبوت و سياست مدن و اخالق مرتبط سا

 «االشارات و التنبيهات» -3-٢-1

بحث ها  گسترده و ، نيز مانند ديگر آثار طلسفي خود« اشارات» ابح سينا در

سنگيني دربارة مراتب موجودات عقليه انجام داده و آنها را به نفس نايقه يعني روح 

به  ،آنگاه در ضمح بحث ها  متنوع و مفصل. پايان داده است، يا طرد ويژه انسان
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آنگاه به بيان مذهب حق . 9پردازدوة حصول شناخت برا  نفس نايقه ميموضوع نح

ها كه همة ايح 1٠درچگونگي اتصال نفس نايقه با كماالت و عقول پرداخته است

ست كه در طصول آخر كتاب و  ا« سياست مدن»مقدمات طلسفي برا  اظهار نظريه 

 . پردازدگير  از آن ميبه نتيجه

مشکل ، نمايد تا از آن رهگذررا يرح مي« نظام احسح»ا بحث سين سپس ابح

تغلب ، ظلم، خشونت، مانند طقر« شرور اجتماعي»خصوصاً « شرور»مربوز به مسئله 

و زورگويي و امثال اينها كه هميشه مورد سؤال بشر بوده و هست را مورد بررسي ررار 

 . 11دهد

نمط »نا ايح است كه و  در ابح سي« اشارات»ها  بسيار مهم در كتاب از نکته

، نسبت به جوامع انساني كه به يور مستقيم شاهد ظهور پيامبر  نيستند« نهم

« نبي»كوشد تا در غياب مي، ايشان در ايح بخش از كتاب. تر شده استبيحوارع

اجتماعات انساني مطرح « محور»ها  به كمال رسيده از همان نوع بشر را انسان

ها  جوامع انساني و نوع بشر از ميان به دنبال رطب، ر ايح نمطشيخ الرئيس د. نمايد

را نه تنها با « مهذب بودن»به هميح دليل است كه و  . ها  طرهيخته استانسان

« طلسفه تمدن»بلکه اساساً با ، دهدنروايي بر جوامع انساني پيوند ميشهريار  و طرما

ا ناشي ازد و عرطان و عبادت رسمرتبط مي، و ماهيت زندگي اجتماعي و مدني انسان

 . 1٢داندانسان مي« يبيعت مدني»از 

 «رساله طي السياسه» -4-٢-1

. اكثر محتوا  رسالة سياست ابح سينا مربوز به اخالق و تدبير منزل است

مسائل مربوز به سياست مدن و حکومت نيز از منظر چگونه بودن اخالق و رطتار 

ا  و كلي مفيد  در باب مطالب ريشه، همهبا ايح . درآن بحث شده است، حاكمان
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سبب نيازمند  انسان به ، و  در ايح رساله. سياست مدن به معنا  عام نيز دارد

نيز از دو مسأله « تمالکي». داندمي« مالکيت»تدبير سياسي را اصل  تشکيل جامعه و

ود كه روز  خ« عمل و كار»انسان و ديگر « نگر آينده»گيرد؛ يکي ديگر نشأت مي

  13.گذر طراهم نمايدرا از آن ره

كساني  ضرورت وجود»ابح سينا در رسمت ديگر  از ايح رساله تحت عنوان 

ا نيازمندتريح اطراد به طرمانروايان و سالييح ر، «كنندكه عيوب رؤسا را بازگو مي

و  . دانددار  ميتريح آطت حکومتداند و پنهان داشتح عيوب را بزرگنصيحت مي

هم در زندگي سياسي و اجتماعي و هم در زندگي طرد  و خانوادگي ، ال راروش اعتد

 14.دانديک اصل بنياديح مي، و حتي در صدرات و احسان به نيازمندان

رساله ، ظفرنامه، الفراسه، حکمت العروضيه، ابح سينا در آثار ديگر خود همچون

ها و رساله، السعاده رساله طي، كتاب االنسان، تدبير منزل العسکر، در عدل پادشاهي

نيز به بررسي سياست مدن . . . رساله طي االخالق و ، رساله عهد، مباحث علم النفس

 .پرداخته است

 نظام اجتماعي و مطلوب از ديدگاه ابن سينا -1-3

مبحثي را با ايح عنوان آغاز ، ابح سينا در يکي از طصول مقالة دهم الهيات شفا 

چگونگي بنيادگذار  مدينه و »؛ يعني «عقد البيت طي عقد المدينه و»كرده است: 

و  در ايح طصل به تفصيل دربارة ارشار و اهالي يبقاتي يک . «بنيادگذار  خانواده

همچنيح ايشان در مبحث خطابه از . 15مدينه و روانيح حاكم بر آن سخح گفته است

ها و ياستراجع به انواع ر« الحکمه العروضيه»علم منطق كتاب شفا و نيز در كتاب 

سخح گفته و ديدگاه خود را راجع به ، متنوع« نظام ها  سياسي»ها يعني سياست

 . ها  سياسي اجتماعي به صراحت بازگو نموده استز نظامهر يک ا

اصناف »بند  نظام ها  سياسي و يا به رول خود او شيخ الرئيس در مقام دسته

                                                                                                     
 114ص، 1364، اميركبير، ابن سينا به روايت اشكورو و اردياني، ديباجي، سيدابراهيم  13

انتشارات  نجمي زنجاني،محمد  ترجمه ، مجموع الرسائل، رساله ري السياسه. ابح سينا،  14

 ٨٨ص، بيدار
 44٧ص، . ابح سينا، همان 15
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يرش مردمان يک مشترك مورد پذ روانيح و آداب و رسوم، مبنا را بر سنح« السياسات

به ، گذارد و معتقد است كه شيوه اشتراك مردمان يک اجتماعاجتماع و مدينه مي

جمعاً بر شش ، تربند  طرعيچهار حالت خارج نيست كه در دسته از، حسب استقرا 

ها عبارتند از: نظام وحداني ايح. رابل تقسيم است، حالت و يا شش نوع جامعه سياسي

سياست اخيار و سياست ، سياست اجماعي، رياست طکر ، نظام كرامت، بداد يا است

يا نظام سياسي سقرايي « سياست سقرايي»ملک كه ايح دو شاخه بطور مشترك 

 . ناميده مي شود

 نظام وحداني:-1-3-1

ايح اصطالح ساخته . باشدمي« تک»اصالح وحداني از ريشه واحد به معنا  

تر به منظور رابل طهم، «استبداد »را معادل با اصطالح  شده خود ابح سيناست كه آن

، ساختح آن برا  مخايبان خود در جامعه اسالمي و بومي كردن مفاهيم سياسي

سياست »تعريف ابح سينا از جوامع سياسي وحداني چنيح است: . ابداع كرده است

به هيچ  ،در امور حکومت به مشاركت ديگران، وحداني آنست كه سائس )رهبر مدينه(

به تسليم محض و ، هدف سياست ها  وحداني« . وجه راضي نباشد و تح در ندهد

 .16«بردگي واداشتح مردمان مدينه است

ح هدف رهبر نظام سياسي ابح سينا در جائي ديگر از منطق شفا در مقام تبيي

چکيده غرض رئيس و رهبر رياست وحداني ايح است كه از راه »گويد: وحداني مي

 . شخصاً صاحب عزت و كرامت گردد، و به تسليم و بردگي كشيدن ديگران خودكامگي

ت تلفيقي و رياست وحداني گاهي به صورت بسيط و محدود است و گاهي به صور

چرا . باشدمورد پسند ابح سينا نمي، رياست وحداني يا حکومت خودكامه. 1٧«مركب...

را به هيچ وجه به حساب  گيرد كه نظرات اهل جامعهكه حاكمي در رأس آن ررار مي

كند و مردم را به زير به تنهايي طرمانروايي مي« تک رو »نياورده و با اتخاذ شيوه 

 . كشاندمي «استعباد»يوغ بردگي و 

                                                                                                     
 ٨3ص، جلد دوم، 13٧6، اميركبير،دادجوابراهيم ترجمه ، منطقشفا ابح سينا،  16

سازمان چاپ و انتشارات وزارت  ،سجاد سيدجعفر ترجمه ، سياست مدنيه طارابي، ابونصر، 1٧

 ٧3ص، 13٧1، طرهنگ و ارشاد اسالمي
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 نظام سياسي كرامت-٢-1-3

نظام سياسي ديگر  كه ابح سينا از آن ياد كرده و آن را به يور مختصر نيز 

مصالح ، در ايح حکومت رئيس مدينه. مت نام داردنظام سياسي كرا، تعريف كرده است

بلکه صرطاً برا  ، كند نه به خاير عوض ماد  خالصحکومت شوندگان را رعايت مي

ابح سينا هدف ايح حکومت را بديح گونه . ايح كه در تعظيم و تکريم و  بکوشند

 عزت و نگهباني، غايت حکومت كرامت عبارتست از حفظ كرامت»نمايد: دنبال مي

 .1٨«آن از منازعات

توان اعتباريلب و اطتخاريلب ناميد و شباهت بسيار ايح نوع نظام سياسي را مي 

شود كه در آنها دارند به آنچه كه امروزه نظام ها  ملي و ناسيوناليستي ناميده مي

جان ، عزت و اطتخارات رومي و ميهني مقدم بر همه چيز است و حتي برا  حفظ آن

 .شودو مال بذل مي

شهروندان آن ، و  نشان داده است كه در نظام كرامت عالوه بر رئيس مدينه

احترام هستند؛ اعم از اينکه  به دنبال كسب اطتخارات و كرامت و، نيز به نوبة خود

معيارها  متفاوت كرامت در نزد ، آنگاه شيخ الرئيس 19.ها وارعي باشد يا موهومايح

به مسألة زورمدار  اشاره  شمرد و از آن جملهمي مردمان مدينه جاهلة كراميّه را بر

. باشدنزد مردمان جوامع جاهلة كرامت ميكند كه جز  خصائص محبوب در مي

دروارع در مدينه كرامت ايح از طضائل اطراد شمرده مي شود كه زور داشته باشند و 

اگر ا  باشند كه يعني به گونه. هميشه و به هر ريمتي غلبه نمايند و مغلوب نشوند

توانند بر هركس كه بخواهند غلبه يابند و او را در ناراحتي و مشقت اراده كنند مي

 ٢٠.به نظام ديکتاتور  تبديل شوند، چه بسا كه ايح نظام ها، از ديدگاه ابح سينا. اطکنند

 نظام رياست طکريه:-1-3-3

الرياسه »يبق اصطالح و  ، كندنظام سياسي ديگر  كه ابح سينا معرطي مي

اند و نه ارسطو و نه طارابي به كار برده، چنيح اصطالحي را نه اطاليون. است« کريهالف

                                                                                                     
 63ص، پيشيح، . ابح سينا 1٨
 همان 19
 6٢صهمان،  ٢٠
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يکي ديگر از »كند: ها  ابداعي ابح سيناست و او آن را چنيح تعريف ميلذا از واژه

رياست طکريه است و آن چنيح است كه پيشوا ثروتمند باشد ، ها  سياسيانواع نظام

اما بدون آن ، ديگران را به خاير ثروتش به دست آورد رهبر  و تدبير امور، و رياست

 .٢1«كه جنبه تغلّب و اعمال زور داشته باشد

گزيند و آن نام ابح سينا برا  ايح نوع نظام سياسي نام ديگر  نيز برمي

، «رياست طکريه»همانند ، نيز« سياست رلّت»البته اصطالح . است« سياست رلّت»

گويا طارابي آن را در  ٢٢.پيشيح يوناني و اسالمي نداردسابقه كاربرد در آثار طالسفه 

عنوان نموده است و منظور آن بسنده نمودن اهالي « مدينه ضروريه»آثار خود با نام 

شان از رهگذر تدبيرات رئيس مدينه بر تأميح حدارل نيازها  اوليه ماد  زندگي

 ٢3.مدينه است

ها  رت تركيب با شيوهدر جايي ديگر مدينه طکريه را در صو، شيخ الرئيس

. ناميده و هدف اصلي آن را رطاه و لذت معرطي نموده است« سياست خسّت»متغلّبانه 

، خواجه نصيرالديح يوسي كه يکي از طيلسوطان ادوار بعد  تحت تأثير ابح سيناست

اجتماع ، «و امّا مدينه خسّت»گويد: چنيح مي «رياست خست»در شرح و توضيح 

محسوسه مانند مأكوالت و مشروبات و منکوحات و  متع از لذاتجماعتي بود كه بر ت

يلب لذت بوده نه روام ، تعاون كنند و غرض ايشان از آن، اصناف هزل و باز 

 ٢4.«بدن...

 نظام دموكراسي-1-3-4

عامر  و ، طارابي، مانند كند ، به نظر مي آيد كه از طيلسوطان جهان اسالم

. را عيناً در آثار خود نياورده است« وكراسيدم»واژه ، كسي جز شيخ الرئيس، غيره

ابح ، سهرورد ، حتي بعد از ابح سينا نيز از ميان كساني مانند خواجه نصير يوسي

                                                                                                     
 63صهمان، ٢1
 ٧5، صطارابي پيشيح ٢٢
تصحيح مجتبي مينو  و عليرضا حيدر  ، اخالق ناصرونصيرالديح، خواجه يوسي،  ٢3

 ٢9٠ص، 13٧3، انتشارات خوارزمي
 63ص، پيشيح، منطقشفاابح سينا،  ٢4
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مالصدرا و امثال ايشان كسي ايح واژه را عيناً به كار نبرده ، جالل الديح دواني، يفيل

« سياست جماعت» ،«سياست حريّت»عربي و طارسي آن مانند ، البته آنها معادل. است

 . به كاربرده است« الديمورراييه»را به جا  لفظ دموكراسي يا « مدينه جماعيه»و 

نظام ها  سياسي برمي شمارد و  ابح سينا دموكراسي را نوع چهارم از انواع

 ٢5. است« حرّيت و دموكراسي، نوع چهارم سياست»گويد: مي

دموكراسي آنست كه سياست »و  در تعريف مدن دموكراسي چنيح مي گويد: 

در . همه اهالي مدينه دربرابر رانون برابر و از حقوق و كرامت يکساني برخوردار باشند

تواند به جز از راه اجماع و اتفاق نظر همگان به مقام رياست ايح نظام هيچ كس نمي

 .«توانند آن رئيس را تغيير بدهندآنان هر ورت بخواهند مي. برسد

شناسي كرده و يادآور خطرات را آسيب« دموكراسي»م نظا، آنگاه شيخ الرئيس

و  معتقد است نظام . كنندشود كه موجوديت آن را تهديد ميو نقاز ضعفي مي

رلّت و يا هر نظام ديگر  تغيير ، دموكراتيک هر آن امکان دارد كه به نظام رهر و غلبه

ار  در ايح نظام و ايح هم به خاير اطراز يا تفريط در روانيح ج و تبدّل پيدا كند

هر دو در ايح نظام سياسي ركح هستند و جمع ، چرا كه رانون و آزاد . باشديم

 . كردن ميان ايح دو در مقام عمل بسيار دشوار است تا يکي ررباني ديگر  نشود

يلبد ولي نظام دموكراسي هدطش طراهم گير  ميشدت و سخت، عمل بر رانون

گير  و آزاد  امکان ندارد ع كردن ميان سخته بيشتر است و جمآوردن آزاد  هرچ

اشخاصي پيدا شوند كه با صرف مال يا اعمال ، و لذا ممکح است كه در چنيح نظامي

 ٢6.نظام دموكراسي را نابود سازند، زور

بلکه راجع ، كندا اصل نظام دموكراتيک را رّد نميرسد كه ابح سينبه نظر مي

 . ايح نوع جامعه مسئله دارد ها و آزاد  دربه چگونگي اجتماع ارزش

حقيقت ، ابح سينا رصد دارد به لحاظ وارعي حقيقت دموكراسي را نشان دهد

. نه اكثريت دموكراسي حکومتي است كه در آن آحاد مردم اتفاق نظر داشته باشند

ئيس دموكراسي حقيقي را چه بسا كه اكثريت را  به عدالت ندهند لذا شيخ الر

                                                                                                     
 6٢صهمان،  ٢5
 64-43صهمان، ص ٢6
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به آن راغب باشند حتي اگر در عالم خارج چنيح حکومتي  داند كه همهحکومتي مي

 . نتواند عينيت پيدا كند

 نظام سياسي سقرايي-1-3-5

بند  جوامع سياسي از دو نوع اجتماع ديگر نيز نام برده و ابح سينا در دسته

« نظام سياسي خير»پردازد كه عبارتند از يک از آنها به توضيح و تبييح مي دربارة هر

و  از ايح دو نمونه همان مدينه طاضله يا مدينه عادله را . «سياسي مُلک نظام»و 

رصد كرده است كه از ديرباز مورد نظر طيلسوطان بوده است؛ لذا مجموع ايح دو نظام 

و « ينظام سياسي سقراي»ها  مشتركي كه از ابداعات و  است با عنوان با نام

 ٢٧.دارداعالم مي« السياسه الشريفه»

حالت نخست يک  كشد؛ درحالت به تصوير مي است خير را نيز در دوايشان سي

گيرد و رصد و  به سعادت رساندن مردمان طاضل در رأس مدينه ررار مي« طرد»

سياست »برا  آنان؛ لذا نظام سياسي آنان را « خير»مدينه است و نصيب ساختح 

 ٢٨.نامدمي «خير

لت هركدام واجد يک طضي در حالت دوّم گروهي و جمعي از اطراد هستند كه

در ايح . باشند ولي هيچ كدامشان به تنهايي همه طضائل را يک جا در خود ندارندمي

-ئوليت اداره مدينه را بر عهده ميمس، حالت همه آنان به صورت مجتمع و شورايي

طضائل »اگر يک حکيم كه . ناميده مي شود« سياسه االخيار»چنيح نظامي نيز . گيرند 

يعني حکمت « طضائل نظر »شرائط و توان الزم برا  مديريت سياسي و  يعني« مدني

ردسي يا طلسفه و حکمت نظر  را بصورت يک جا در وجود خود داشته باشد و در 

 . مي نامد« سياست مُلک»آن را ، رأس جامعه ررار گيرد

شوند ولي سياست ست ملک هر دو نظام الهي محسوب ميسياست خير و سيا

ياست ها  خير و اخيار است و در آنها به رول سقراز و اطاليون ملک اطضل از س

كه محصول عقل ردسي و ناشي « شريعت»و  «سنت»و به رول ابح سينا « ناموس»

صرطاً ، در ايح نظام ها رهبر جامعه». گيردمبنا  اداره جامعه ررار مي، از وحي است
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چرا كه بر وضع . رسدمي كه دارد به مقام رياست مدينه به دليل استحقاق و شايستگي

 ٢9. «سنح و روانيح و يا حفظ و حراست آنها توانايي دارد

نظام سياسي ترجيحي و ايده ، درحقيقت بايد گفت كه نظام سياسي سقرايي

تطبيق داده و « امامت»و « نبوت»آل ابح سيناست كه در الهيات شفا آن را به نظام 

 . وحي را حل نموده است ثنويت ديريح ديح و طلسفه و عقل و، بديح يريق

ابح سينا دو شاخه اصلي نظام سياسي سقرايي يعني سياست اخيار و سياست 

  مُلک را به يور خالصه چنيح تعريف و تبييح مي نمايد:

سياست أخيار است و آن چنيح است كه اهل ، ها  سياسياز جمله انواع نظام»

با هم به ، و دنيا  ديگرمدينه برا  به دست آوردن سعادت و خوشبختي ايح دنيا 

برا  همه ساكنان مدينه متناسب با طضيلتي كه ، در ايح نظام. مشاركت بپردازند

هركس در مقام خود اگر ماطوق و يا . جايگاه مناسب و پسنديده وجود دارد، دارند

، در ايح مدينه. عامل است، بدان راضي و به وظايف خود، پاييح تر از خود داشته باشد

در ايح مدينه . دارد كه نتيجه آن تأميح مصلحت مشاركت مدني است هركسي شغلي

برابر  همچنيح در. اندهستند كه مانند نفس واحده« رؤسايي»يا يک رئيس هست و يا 

اكتساب ، در ايح جامعه. همه طرمانبرند، بدون هيچ اجبار و اكراهي، آن رئيس يا رؤسا

اگر در نظام سياسي  لود اتفاق...و استحقاق است و نه مو رياست بسته به شايستگي

سقرايي رييس مدينه حکيمي باشد كه عالوه بر طضائل مدني و نظر  از عقل ردسي 

 3٠.«گرددتر گشته و سياست ملک حاصل مينظام سياسي كامل، مند باشدنيز بهره

ها را كه يک حکيم كامل و يا جمعي از شيخ الرئيس رسالت و هدف ايح نظام

حمايت و ، هي دارنداتخصص و آگ، ا  از حکمتشان در شاخهاشخاص كه هر كدام

كارشناسان و صاحب و آرا  « مشاورت»گير  از پاسدار  از شريعت و سنت با بهره

سخنور و خطيب نيز ، ايح مشاوران كه كامالً آموزش ديده. داندنظران مختلف مي

و آن پنج محور  رسانندجامعه و رهبران آن را يار  مي، هستند در پنج محور اصلي

حمايت مدينه؛ يعني ، جنگ و صلح، عبارتند از: عدّه؛ يعني بيت المال و خزانه كل

                                                                                                     
 ٨٢ص، همان  ٢9
 ٨٢صهمان،  3٠
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مراعات امر ، آبادساز  و نگهدار  مدينه و تهيه و تدارك امکانات دطاعي برا  آن

دخل و خرج؛ كه همان برنامه و بودجه است و باالخره امر رانون گذار  يبق نيازها 

 31.و مصالح روز

 بيق با مباني حكومت جمهورو اسالميتط-2

، همانگونه كه ذكر شد نظام سياسي مطلوب از ديدگاه ايح طيلسوف برجسته

. گرددم ميسياست سقرايي است كه به دو دسته سياست اخيار و سياست ملک تقسي

حال برآنيم كه با توجه به شناخت سياست مطلوب از ديد شيخ الرئيس آنرا با مباني 

با صرطنظر كردن از تطبيق سياست ملک به دليل . تطبيق دهيم جمهور  اسالمي

سينا  برخوردار بودن رئيس مدينه از عقل ردسي به ديگر سياست سقرايي الهي ابح

 . پردازيميعني سياست خير و اخيار مي

تطبيق رئيس مدينه عادله ابن سينا با شخص نخست جمهورو -2-1

 اسالمي

در حالت » :گويددر سياست خير چنيح ميهمانطور كه ذكر آن رطت ابح سينا 

نخست يک طرد طاضل در راس مدينه ررار مي گيرد و رصد و  به سعادت رساندن 

 «مردمان مدينه است و نصيب ساختح خير برا  آنان

ه مجاز كسي را گويند كه در ب» ميگويد عالمه دهخدا در معنا  طاضل چنيح

 «مردداننده ،صاحب طضل ،دانشمند ،دانش و علم بر ديگران طزوني يابد

 ،برترى همچون دانند مي معنا هفت تا را ررآن آيات در طضل كلمه كاربرد برخي

  ...و رحمت ،احسان ،يّهعط

 يعنى يند؛گو يم طضل نباشد الزم معطى بر كه را اىيّهعط هر :يدگويم راغب

 از کهبل ،يستن الزم خداوند بر كنديم بندگان بر خدا كه يعطائ و رحمت و احسان

 حقى بندگان گرنه و است يادتز كه ييمگويم طضل آن به لذا است؛ كرم و لطف روى

 داشته  برتر و طضل يگراند هب نسبت كه را يكس توانمي لذا 3٢ندارند خدا نزد در
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  .ناميد طاضل را نباشد نياز سر از احسانشان و عطيه وباشد

سالم يامبرپ از يتروا در ستفاده واژه دو هر از )ص( ا ست: شده ا سول رال ا  ر

لُ الْعَالِمِ نَوْمُ يُّعَلِ يَا اهلل: لهيهِمَا يْحِرَكْعَتَ يُّعَلِ يَا الْعَابِدِ عِبَادَةِ مِحْ أَطْضننَ لُ الْعَالِمُ يُصننَ  أَطْضننَ

َصلهيهَا رَكْعَةٍ أَلْفِ مِحْ  عابد عبادت از عالم خواب يعل يا طرمود: )ص( يامبرپ 33الْعَابِد؛ يُ

 يم عابد كه يركعت هزار از خواند يم عالم كه  نماز ركعت دو يعل يا ،اسنننت برتر

 است برتر خواند

 عمل و علم در كه است كسي ،طاضل كه گفت بتوان تلويح كمي با شايد لذا

 كه باشد بايد يكس سينا ابح عادله مدينه رئيس پس دارد برتر  ديگران به نسبت

 .باشد مردم تريحعامل و تريحعالم

 شناخت مقام اول جمهورو اسالمي-2-1-1

ابتدا بايد بدانيم كه شخص اول جمهور  اسالمي ، برا  تطبيق مورد نظر

 كيست؟

امام خميني)ره(به عنوان سردمدار نظريه واليت طقيه در عصر حاضر چنيح مي 

 نويسد:

در زمان غيبت  ،وطق نظر غالب و رايج در تفکر اسالمي شيعه نسبت به حکومت»

، بايد زمام حکومت بدست طقها و عالمان ديح كه در وارع نايبان عام امام اند، امام)ع(

 34«باشد

به ايح امر كه در زمان غيبت كبر  علما به عنوان وارثان انبيا  و  لذا با اعتقاد

نت طقها به عنوان امنا  پيامبران و آنان كه بعد از پيامبر )ص( احاديث او را روايت و س

در اجرا  احکام و ، كرده و به مردم رسانند مسووليت ادامه راه معصوميح را او را اجرا

امام ، در زمان غيبت كبر ، گفته شده است. روانيح اسالمي عهده دار هستند

به عنوان نواب عام خود به مقام واليت و ، معصوم)ع(طقها  عادل واجد شرايط را

                                                                                                     
 36٧هن ق، ص  1413، 4، جانتشارات جامعه مدرسيح الفقيه ال يحضرهمن شيخ صدوق،   33
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طرموده و شناسايي و گزينش آنها را بر عهده  حکومت به گونه نامتعيح و عمومي نصب

  35مسلمانان گذارده است

 رانون اساسي چنيح آمده است: در مقدمه

رهبر  طقيه  رانون اساسي زمينه تحقق، بر اساس واليت امر و امامت مستمر

 جامع الشرايطي را كه از يرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود

 االمنا  علي حالله و حرامه(آماده مي كند تا )مجار  االمور بيد العلما  باهلل

 . ضامح عدم انحراف سازمان ها  مختلف از وظايف اصيل اسالمي باشد

رهبر  مقام اول نظام » از مقدمه و اصول رانون اساسي چنيح برمي آيد كه 

اجرا  ، با بکارگير  شيوه ها  مشخص رانوني، جمهور  اسالمي است كه توسط و 

 . 36«در كشور تضميح مي گردداحکام اسالمي 

 

 مفهوم واليت رقيه و شرايط رهبرو-٢-1-٢

در ايح رسمت به ايح موضوع خواهيم پرداخت كه شرايط تصد  چنيح مقامي 

 چيست؟

زمامدار  ، مفهوم كلي واليت طقيه كه رهبر  جمهور  اسالمي را به عهده دارد

اجتهاد و اطتا  در احکام امور مختلف جامعه اسالمي توسط طرد  كه به مرتبه باال  

اسالمي رسيده و دارا  دو ويژگي بارز علم و اشراف كامل به احکام اسالمي و عدالت 

 3٧است

همچنيح واليت طقيه را چنيح دانسته اند:زمامدار  و سرپرستي امور مختلف 

جامعه اسالمي توسط طرد  است كه به مرتبه باال  اجتهاد و اطتا  در احکام اسالمي 

دارا  دو ويژگي بارز علم يعني اشراف كامل به احکام و روانيح اسالمي و رسيده و 

                                                                                                     
، حقوق اساسي جمهورو اسالمي ايران، اصول و مباني يلي نظامهاشمي، سيدمحمد،   35

 1٠6تهران، جلد اول، ص 
 11٧همان، ص  36
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 3٨. عدالت است

در امور سياسي واليت امر و امامت امت)رهبر (بر عهده طقيهي است كه بايد -

صالحيت علمي الزم برا  اطتا  در ابواب مختلف طقه و عدالت و تقوا  الزم برا  

  39. رهبر  امت اسالم را داشته باشد

حال كه شخص اول نظام جمهور  اسالمي شخص رهبر است شرايط الزم برا  

 تصد  چنيح مقامي چيست؟

 اصل پنجم رانون اساسي چنيح مقرر مي دارد:

ي طرجه((در جمهور  اسالمي در زمان غيبت حضرت ولي عصر))عجل اهلل تعال

، شجاع، مانآگاه به ز، بر عهده طقيه عادل و با تقو  ايران واليت امر و امامت امت

مقدمه رانون . مدير و مدبر است كه يبق اصل يکصدو هفتم عهده دار آن مي گردد

ايح رانون را زمينه ساز تحقق رهبر  طقيه جامع الشرايط با رعايت نقش ، اساسي

رانون اساسي ، بر اساس واليت امر و امامت مستمر»مردم دانسته است و بر مبنا  آن 

الشرايطي را كه از يرف مردم به عنوان رهبر شناخته  زمينه تحقق رهبر  طقيه جامع

مي شود آماده مي كند تا ضامح عدم انحراف سازمان ها  مختلف از وظايف اصيل 

 4٠«. اسالمي خود باشد

مقام اول نظام جمهور  اسالمي است كه توسط و  با بکارگير  ، رهبر 

 41. مي گردداجرا  احکام اسالمي در كشور تضميح ، شيوه ها  مشخص رانوني

اصل يکصدو نهم رانون اساسي شرايط و صفات رهبر را چنيح ذكر نموده  و

 است:

 صالحيت علمي الزم برا  اطتا  در ابواب مختلف طقه-1

 عدالت و تقوا  الزم برا  رهبر  امت اسالم-٢

 مديريت و ردرت كاطي، شجاعت، تدبير، بينش صحيح سياسي و اجتماعي-3

                                                                                                     
 ٢1٧همان، ص 3٨
 16٨ص  پيشيح، هاشمي، سيدمحمد،  39
 ٢35، ص پيشيحلطفي، اسداله،   4٠
 11٧، ص پيشيحهاشمي، سيدمحمد،   41
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 برا  رهبر 

شخصي كه دارا  بينش طقهي و سياسي ، واجديت شرايط طوق در صورت تعدد

 . رو  تر باشد مقدم است

به موجب بند اول اصل طوق كسي شايسته رهبر  جامعه است كه از لحاظ 

مجتهد مطلق باشد كه ردرت استنباز تمامي احکام طقهي را در ابواب طقه از ، طقهي

از ايح جهت است كه مطابق  مطرح شدن ايح شرز، منابع و ادله طقهي داشته باشد

طرد  صالحيت طتوا دادن و اجرا  حدود و امور مربوز به ، نظر مشهور در طقه شيعه

را دارد كه دارا  ملکه اجتهاد و استنباز در همه ابواب طقه باشد تا بتواند از  حکومت

كسي كه در ايح حد از مرتبه علمي ررار ندارد هرچند  4٢.عهده مديريت جامعه برآيد

ن اجتهاد در بعضي مسايل و امور را داشته باشد كه اصطالحاً مجتهد متجز  تلقي توا

 43.صالحيت احراز مقام رهبر  را ندارد، مي شود

شيعيان مکلف به تبعيت شرعي از نواب عام مي ، مطابق اعتقادات مذهب تشيع

شرعي  باشند و منظور از آنها طقها جامع الشرايطي هستند كه تقليد از ايشان در احکام

در خصوص تشکيل حکومت و يا نحوه اداره امور مسلميح در عصر ، امر گرديده است

 44. موضوع تحت عنوان واليت طقيه رابل يرح است، غيبت كبر 

عدالت و تقوا  الزم هم برا  رهبر  شرز ، به موجب بند دوم اصل مزبور

داشته و از مراربت بر انجام واجبات و ترك محرمات ، ديگر  است كه به موجب آن

تقوا  باال برخوردار باشد تا از نظر اخالري هم صالحيت كاطي را برا  رهبر  جامعه 

 45. دارا باشد

، مديريت، شجاعت، آگاهي به زمان، تقوا، عدالت، شروز مذكوريعني طقاهت

و ردرت رهبر  به نظر  صالحيت علمي الزم برا  اطتا  در ابواب مختلف طقه ،تدبير

                                                                                                     
 ٢36، ص پيشيحلطفي، اسداله، .  4٢
ستر، چاپ ششم، ، دادگمي ايرانالمختصر حقوق اساسي جمهورو اس. مهرپور، حسيح،  43

 1٠٨، ص1394
 ٢16، ص پيشيحلطفي، اسداله،   44
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ضل يک شخص هست و جالب اينکه رانون اساسي ذيل اصل شروز كاطي برا  ط

شخصي ، در صورت تعدد واجديت شرايط طوقيکصد ونهم چنيح ذكر كرده است ))

 ((كه دارا  بينش طقهي و سياسي رو  تر باشد مقدم است

از نظر و  حکومت ديني حکومتي است . ابح سينا معتقد به حکومت ديني بود 

الهي و روانيح ناشي از آن( و عامل بدان باشد و حکومتي  كه عالم به رانون عدل)رانون

انديشمند و عالم در ، شايستگي اجرا  رانون عدل را دارد كه حاكم آن دورانديش

 46يعني حکومتي كه در آن تمايز  بيح ديح و سياست نباشد، ديح باشد

و گرچه عبارت واليت طقيه اوليح بار توسط شهيد ثاني در كتاب مسالک 

ليکح ابح سينا نيز كه 4٧در مباحث مربوز به رضاوت استعمال گرديده است االطهام

رئيس مدينه را واجد شرايطي ، طيلسوطي شيعي است بدون ذكر عبارت ولي طقيه

 . مي داند كه با ولي طقيه مشابه است

توان نتيجه گرطت رانونگذار اساسي جمهور  اسالمي برا  تعييح رئيس پس مي

اضل بوده است كه ابح سينا از شرايط رئيس مدينه دانسته حکومت به دنبال شخص ط

 . است

 تطبيق جايگاه مردم در حكومت  -3

سوالي كه در اينجا پيش مي آيد اينست كه جايگاه مردم در سياست ملک و 

سياست خير كجاست؟آيا با توجه به اصول سياست ملک كه نظامي الهي بوده و رئيس 

  برا  مردم مترتب است يا خير؟آن دارا  عقل ردسي است جايگاهي 

زماني كه مولفه ها  نظام سياسي مطلوب را ، ابح سينا در كتاب الهيات شفا

عنوان مي كند به بحث مشروعيت حکومت نبي و بعد از آن بحث امامت و خالطت و 

جانشيني بعد از نبي مي پردازد و چنيح مي گويد اگر چه محصول مستقيم عقل 

تريح مرحله عقل ردسي و از هر بشر  شايسته تر به حکومت ردسي است و نبي در باال

 . ولي اربال مردمي در پذيرش حکومت نبي بطور مستقيم موثر است، و سياست

خواجه نصير به عنوان شارح ابح سينا در كتاب اخالق ناصر  ايح عبارت ابح 

                                                                                                     
 ٨٨٠531٠9٢6، خبرگزار  طارس شماره ابن سينا و انديشه هاو سياسي و اجتماعي.  46
 ٢1٧، ص پيشيح. لطفي، اسداله،  4٧
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 و عنوان كرده كه منظور شيخ اينست كه اگر چه حکومت نبي سينا را شرح داده

پذيرش حکومت نبي را نداشته ، دارا  مقبوليت الهي است ولي اگر مردم زمان نبي

چه بسا انبيا  الهي كه ، باشند ايشان نمي تواند حکومت خود را به مردم تحميل كند

به دليل عدم اربال مردمي موطق به تشکيل حکومت نشدند و به ارشاد و هدايت ايشان 

 . بسنده نمودند

ياست ملک كه رئيس مدينه دارا  عقل ردسي و متصل به حال زماني كه در س

وحي است اربال مردمي از ديدگاه شيخ الرئيس آنچنان مهم است كه تشکيل حکومت 

نبي را بدون پذيرش مردمي غيرممکح مي داند به يريق اولي سياست خير نيز چنيح 

 . شرايطي دارد و بدون مقبوليت مردمي راه به جايي نخواهد برد

ا در كتاب منطق شفا برا  تعامل بيح شرع و عقل در رانونگذار  و ابح سين

محمودات يعني عرف و رسوم پسنديده ، حکومت از اصطالحاتي مثل شريعت مشتركه

سنت غيرمکتوب و شريعت خاصه و ايح ييف اصطالحات ، سنت مکتوب، مردمي

 . ايي دارداستفاده كرده كه داليلي ديگر بر نقش مردم و آرا  آنها در سياست سقر

اهل مدينه . . . طيلسوف بزرگ بوعلي سينا در سياست خير چنيح مي گويد:

با هم به مشاركت ، برا  به دست آوردن سعادت و خوشبختي ايح دنيا و دنيا  ديگر

جايگاه ، برا  همه ساكنان مدينه متناسب با طضيلتي كه دارند، در ايح نظام. بپردازند

ركس در مقام خود اگر ماطوق و يا پاييح تر از خود ه. مناسب و پسنديده وجود دارد

هركسي شغلي ، در ايح مدينه. عامل است، بدان راضي و به وظايف خود، داشته باشد

در ايح مدينه يا يک رئيس . دارد كه نتيجه آن تأميح مصلحت مشاركت مدني است

رئيس يا همچنيح دربرابر آن . هستند كه مانند نفس واحده اند« رؤسايي»هست و يا 

اكتساب رياست بسته ، در ايح جامعه. همه طرمانبرند، بدون هيچ اجبار و اكراهي، رؤسا

 . . . . به شايستگي و استحقاق است و نه مولود اتفاق

در روايات زياد  به را  مردم در موضوع واليت و رهبر  ارزش و اعتبار داده 

م را به پيرو  از حکم خود شده است از جمله امام صادق )ع( كسي را كه به زور مرد

در حکم خدا و ديح »نکوهش مي كند و امام علي)ع( مي طرمايد ، مجبور مي سازد

برا  خود و تمام كارها  اجتماع خود . . . اسالم بر عموم مسلمانان واجب است
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پيشوايي عفيف و دانشمند و خداترس و آشنا به احکام رضا و سنت انتخاب نمايند تا 

ا  »:و در هنگام بيعت مردم با امام چنيح طرمودند« . . . مت نمايد ودر بيح آنها حکو

مردم انبوه و هوشمند امر حکومت مربوز به شما است هيچ كس حق ندارد آن را به 

  4٨«. خود اختصاص دهد مگر آن كسي كه شما او را امير و حاكم ررار دهيد

اسالمي بنا به به هر حال با توجه به مکتبي و اسالمي بودن حکومت جمهور  

بنياد  ايح انقالب نسبت به ديگر نهضت ها   مقدمه رانون اساسي ))ويژگي اظهار

((سخنان بزرگان مذكور رابل . ايران در سده اخير مکتبي و اسالمي بودن آن است

 . تامل است

در اينجا برا  تبييح موضوع به اختصار به رانون اساسي جمهور  اسالمي به 

 . پردازيم عنوان رانون مادر مي

 مباني حکومت-3-1

 اصل دوم رانون اساسي چنيح مقرر مي دارد:

 نظامي است بر پايه ايمان به:، جمهور  اسالمي

خدا  يکتا)ال اله اال اهلل( و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم -1

 . در برابر امر او

 وحي الهي و نقش بنياد  آن در بيان روانيح-٢

 . . . 

 و رهبر  مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالميامامت -5

 

 حاكميت-٢-3

 در مقدمه رانون اساسي چنيح آمده است:

صالحان عهده دار حکومت و اراده مملکت مي ، برا ساس تلقي مکتبي. . . 

 . . . گردند)ان االرض يرثها عباد  الصالحون(

 و اصل پنجاه و ششم رانون اساسي چنيح مي گويد:

انسان را بر سرنوشت ، يت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اوحاكم

                                                                                                     
 1٧4لطفي، اسداله، همان، ص .  4٨
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 اجتماعي 

هيچ كسي نمي تواند ايح حق الهي را از انسان . خويش حاكم ساخته است

 سلب كند 

يا در خدمت مناطع طرد يا گروه خاصي ررار دهد و ملت ايح حق خداداد را از 

 . يرطي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند

 مشاركت مردم-3-3

 در مقدمه رانون اساسي چنيح ذكر شده است:

مقام  ملت ايران بطور يکپارچه و با شركت مراجع تقليد و علما  اسالمي

 رهبر  در همه پرسي 

جمهور  اسالمي تصميم نهايي و رايع خود را بر ايجاد نظام نويح جمهور  

 اسالمي 

 . ر  اسالمي را  مثبت داددرصد به نظام جمهو ٢/9٨اعالم كردو با اكثريت 

 و در جا  ديگر مقدمه در مورد مشاركت مردم مذكور است كه:

رانون اساسي تضميح گر نفي هر گونه ، با توجه به ماهيت ايح نهضت بزرگ

 استبداد  طکر  و اجتماعي و انحصار ارتصاد  مي باشد

و در خط گسستح از سيستم استبداد  و سپردن سرنوشت مردم به دست 

 ان تالش مي كند)و يضع عنهم اصرهم و الغالل التي كانت عليهم(خودش

 اصل اول رانون اساسي:

بر اساس اعتقاد ديرينه ، حکومت ايران جمهور  اسالمي است كه ملت ايران

 ، به حکومت عدل ررآن اش

در پي انقالب اسالمي پيروزمند خود به رهبر  مرجع عايقدر تقليد آيت اهلل 

 در همه پرسي، العظمي امام خميني

و يازدهم طرورديح ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجر  شمسي  دهم

 برابر با اول و دوم جماد  االولي

كليه كسانيکه  %٢/9٨سال يکهزار و سيصد و نود ونه هجر  رمر  با اكثريت 

 . به آن را  مثبت داد، حق را  داشتند
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 مؤلفه هاو جامعه سياسي مطلوب ابن سينا -3-4

 اجتماع بشر  و دليل پديدآمدن مدينه -3-4-1

ابح سينا هيچ گاه اصطالح معروف طالسفه يعني )انسان موجود مدني بالطبع 

و  اجتماع و تمدن مطلوب بشر  را طقط . است( را در آثار خود به كار نبرده است

و طقط ناشي از نياز اطراد بشر به همديگر و تعاون و مشاركت آنان دانسته و زندگي 

به « بعيد الشبه»ه ها  پراكنده را كه از هيچ رانون مدني پيرو  نمي كنند گرو

 49. زندگي انساني معرطي كرده است

با ايح حال معتقد است كه آنان نيز ناچار از پذيرش نوعي زندگي اجتماعي و 

 . تشبه به مدنيت مي باشند

ر ابح سينا در كتاب اشارات ضمح اظهار ترديد راجع به امکان زندگي غي

آن را بسيار دشوار ، درصورت طرض امکان نيز، اجتماعي و غير مدني برا  اطراد بشر

جنس خود به تنهايي  از آنجا كه انسان بدون مشاركت ديگر اطراد هم»دانسته است: 

انجام همه امور خود نيست و بدون عرضة متقابل حاصل كار خود و معاوضة  توانا بر

ک آنان انبوه مي شود؛ لذا درصورت طرض امکان مشکالت بر تک ت، آن در ميان آنان

 5٠. «نيز وضعيت بسيار دشوار  پيش مي آيد

با توجه به ايح ديدگاه ابح سيناست كه مي توان گفت از نظر و  انسان ها اگر 

و به منظور به دست آوردن وضعيت كمال « بالعرض»حدارل بصورت ، «بالطبع»نه 

پذيرش ، معاوضه و معامله، تقسيم كار، نياز به گردهمايي، مطلوب در زندگي خود

 . رانون و درنهايت زندگي اجتماعي دارد

ابح سينا در مقالة دهم الهيات شفا و نيز در طصل آخر كتاب النجاه ايح موضوع 

پر روشح است كه طرق انسان »و  مي گويد: . را به گونه روشح تر  بيان نموده است

بخواهد به تنهايي متکفّل همه امور معيشتي از ساير جانوران در ايح است كه و  اگر 

نخواهد ، خود گرددو در برآورده ساختح نيازهايش از كمک ديگر  بهره گير  نکند

                                                                                                     
 3٧٢ص، پيشيح، . ابح سينا، االشارات و التنبيهات 49
 3٧٢ص، همان.  5٠
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لذا الزم است هر يک از آنان از . توانست معيشت خود را درست تنظيم و تدبير كند

 51«. توانايي ديگر  بهره گير  نمايد تا اجتماعشان پابرجا و استوار شود

 جايگاه اصل مشاريت  -3-4-2

« مشاركت»ابح سينا بعد از بيان ضرورت تقسيم كار در اجتماع بشر  به اصل 

اشاره مي كند كه در طلسفه سياسي اجتماعي و  جايگاه و مفهومي بسيار كليد  

مشاركت به معنا  ضرورت احساس تعهد تک تک انسان ها برا  حضور طعال . دارد

معاوضه و ، تعاون، ک نقش ويژه مي باشد كه نتيجة آندر اجتماع و برعهده گرطتح ي

و  در توضيح . و  بقا  انسان را منوز به مشاركت و همکار  مي داند. معامله است

اكنون مي گوييم همه »چند و چون مشاركت و نسبت آن با رانون چنيح مي گويد: 

ند زندگي مطلوبي مي دانند كه انسان با ساير حيوانات تفاوت دارد و به تنهايي نمي توا

به گونه ا  كه بتواند امور مربوز به نيازها  ضرور  خود را بدون . داشته باشد

پس اگر يکي از آنها در ايجاد زندگي . . . همکار  و مشاركت ديگران انجام دهد

چنيح كسي تنها به همزيستي با اطراد ، اجتماعي به شرايط الزم جامعه پايبند نباشد

درنتيجه به نوعي زندگي ناهمانند با زندگي انساني و به . كند همانند خود اكتفا مي

 . دور از كماالت انساني دست خواهد ياطت

با ايح همه ايح اطراد نيز ناچارند به نوعي زندگي جمعي گردن نهند و خود را با 

پس به ايح ، چون ايح موضوع روشح است. همانند سازند، مردمان اجتماعي و متمدن

كه مشاركت و همکار  برا  وجود و بقا  انسان ضرور  است و ايح نتيجه مي رسيم 

 5٢. «. . . امر نيازمند به داد و ستد است

مشاركت را مالزم و همزمان با تشکيل خانواده عنوان « السياسه»ابح سينا در 

مشاركت انساني را به دو رسم مشاركت جزئيه « منطق المشررييح»مي كند و نيز در 

. تقسيم مي نمايد، م دارد و مشاركت كليه كه تدبير مدينه استكه تدبير منزل نا

يک امر انتزاعي و ماورايي ، حاصل آنکه برپايي عدالت در آرا  سياسي مدني ابح سينا

نيست؛ بلکه امر  انضمامي است كه تحقق آن با عملکرد و مشاركت تک تک اعضا  

                                                                                                     
 441ص، پيشيح، شفا. ابح سينا،  51
 441صهمان،   5٢
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. ان نيازمند مشاركت استوجود و بقا  انس»لذا چنيح مي گويد: . جامعه پيوند دارد

مشاركت نيز سرانجام نمي گيرد جز با معامله و ديگر اسبابي كه در ايح مورد الزم 

بايد از ناحيه يک رانون گذار  معامالت نيازمند به رانون و عدالت مي باشند كه. است

ايح رانون گذار و عدالت پرور بايد از جنس خود انسان بوده . و عدالت پرور طراهم شود

 53. «. . . بتواند با انسانها  ديگر در مراوده باشد و

 ارراد مدينه « صالح الحال»نيک بختي يا  -3-4-3

ابح سينا در مقام بيان اهداف تأسيس اجتماع صرطاً به رستگار  و سعادت 

اخرو  نظر ندارد؛ بلکه به سعادت و خوشبختي دنيو  و ايح جهاني شهروندان نيز 

درضمح معرطي نظام ، شمارش انواع نظامها  سياسي و  درضمح. نظر كامل دارد

در نظام »چنيح مي گويد: ، است« سياسه االخيار»سياسي مطلوب خود كه همان 

شهروندان در جستجو  به دست آوردن خوشبختي ايح جهان و آن ، سياسه االخيار

 54. «جهاني كوشش و با هم مشاركت مي كنند

ز شهروندان را عالوه بر امور معنو  هر يک ا« صالح الحال»نيک بختي يا ، و 

در طراهم بودن برخي از امکانات و امور رطاهي و ، و رستگار  نفس و رشد عقل

عبارت است از انجام دادن ، نيک بختي»معيشتي ررار مي دهد و چنيح بيان مي دارد: 

داشتح رطاه ، محبوب دل ها  مردم بودن، داشتح عمر بلند، كارها  زيبا و طضيلت بار

همچنيح داشتح مال ، ال و معيشت پاك و دست يابي به احترام از يرف مردمح

 55. «وسيع و باالخره امکان ادامه و استمرار ايح حاال ت در زمان ها  مختلف

است كه داشتح چنيح ديدگاهي درمورد اعضا  جامعه موجب تشويق  يبيعي

شرطت هرچه بيشتر آنان برا  بهبود زندگي دنيو  و رطاه حال خودشان و آباد  و پي

 . جامعه مي گردد

 وجود قانون در اجتماع -3-4-3

آنچه كه مسلم است اينست كه اجتماع بشر  در هر سطحي از تراكم و كميت 
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 65صهمان،  55



 1396بهار و تابستان  /چهاردهمدوطصلنامه حقوق اساسي/ سال 
 

 

                13٠ 

 

بديهي است كه هيچ گونه نظمي . سامان ويژه نيازمند است كه باشد به انتظام امور و

. امکان پذير نيست ،ناميده مي شود« رانون»بدون وجود مقررات و ضوابط ويژه كه 

ابح . بنابرايح اجتماع مورد نظر ابح سينا نيز به مجموعه ا  از روانيح نيازمند است

ويژه و نخبه « مشاوران»سينا معتقد است كه يکي از ضروريات اجتماع ايح است كه 

برا  مدينه انتخاب ، كه بر طحّ خطابه مسلط بوده و بر موضوع روانيح كامالً آشنا باشند

به نظر و  مقام و مورعيت ايح مشاوران بزرگتر و خطيرتر از بقيه مسئوليح  .شوند 

 لذا چنيح مي گويد:. مدينه است

مشاورت در امر سنح و روانيح از بزرگتريح و خطيرتريح ابواب موضوع مشورت »

. در اداره مدينه محسوب مي شود و بيش از هر چيز ديگر به روه خطابه نيازمند است

ايح است كه از ، بر رانونگذار بايسته است كه بدان رسيدگي كند نخستيح چيز  كه

اشتراكات مدني و چگونگي تركيب ياطتح ايح ها با يکديگر و تناسب هر يک از ايح 

روانيح مشترك با خلق و خو  مردمان مدينه آگاه شود و سبب و چگونگي حفظ ايح 

از درون مردمان و مدينه هايي  و  ايح معلومات را. را بداند روانيح و از بيح رطتح آنها

به دست مي آورد يا از بيح مدينه و از يريق ، كه در باور و عمل به آنها اشتراك دارند

هميشه از درون مدينه سربرمي آورد و ايح ورتي است ، طساد و طروپاشي. مخالفان آنها

نکند كه مدّبر مدينه در پا  بند  مردمان به روانيح واجبه آن سختگير  و مراربت 

مسامحه و سست برخورد شود و يا سخت گير  بيش ، و با روانيح به صورت اهمال

  56. «از حد نمايد

شيخ الرئيس رانون و نهادها  مربويه در اجتماع را مهم تر از هر نهاد ، بنابرايح

ديگر  مي داند و معتقد ا ست كه بدون استفاده از نظرات و مشورت ها  صاحب 

يز حتماً بايد به علم منطق و طحّ خطابه و ديگر دانش ها و نظران متخصص كه آنان ن

نمي توان از مدينه حراست نموده و از طروپاشي آن ، ابزارها  الزم مسلط باشند

يک مؤلفه مهم و بنياديح ، پس در جامعة مورد نظر ابح سينا روانيح. جلوگير  كرد

 . محسوب مي شوند

. معرطي مي كند« شريعت»وانيح را منبع و منشأ همة ر، ابح سينا در آثار خود
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حال . شريعت چارچوب كلي روانيح را در جوامع بشر  تشکيل مي دهد، درنظر و 

سؤال ايح است كه چرا شيخ الرئيس منشأ و چارچوب همه روانيح را شريعت مي 

داند؟ پاسخ ايح است كه ابح سينا مجموع مباحث حکمت و طلسفة عملي را در برخي 

به چهار شاخه « منطق المشررييح»مانند ، ه شاخه و در برخي ديگراز آثار خود به س

سياست مدني و حکمت ، حکمت منزلي، تقسيم مي كند كه عبارتند از : حکمت خلقي

نبوت و شريعت ، منشأ همة انواع حکمت عملي، در نظر و . تشريعي يا علوم النبوه

 5٧. ودالهي است و حتي حدود كماالت نيز بر معيار آن سنجيده مي ش

در رسالة ارسام علوم عقلي نيز بر مصدريت شرايع الهي برا  ، شيخ الرئيس

بلکه ، روانيح اجتماع تأكيد نموده است و آن را نه تنها درمورد ديح مقدس اسالم

درمورد اديان پيشيح تاريخ و حتي اديان و مذاهب يونان باستان تعميم داده و بخش 

و  راجع . رطته از تعاليم انبيا معرطي كرده استها  حقوري آثار حکيمان يونان را برگ

شارع طقط احکام كلي »رانون گذار  مي گويد:  به نحوه تعامل شرع و عقل در مقام

نياز هست كه از محمودات ، برا  تفصيل آن به حسب ورايع اتفاري. را تشريع مي كند

 5٨. « . . .و سنت ها  غير مکتوب استفاده شود كه مردم آن را عقل مي نامند

و تعامل شرع و عقل در « اجتماع»در همه آثار خود به ضرورت ، شيخ الرئيس

يعني هر يک از آن را در ايح . با محوريت شرع تأكيد نموده است، امر رانون گذار 

با ايح همه در رساله . و واصل به مقصود نمي داند و اطي، بدون ديگر ، مورد خاص

مطلبي آمده است كه يبق آن گويا  «القَدَر رساله طي سر»ا  از ابح سينا به نام 

ساماندهي نظم اجتماعي و سياست بر پايه هر يک از اصول شرعي يا عقلي به يور 

الزم است كه مردم به يکي از »و  در آن رساله مي گويد: . جداگانه نيز ممکح است

ماع در مقيّد باشند؛ يا رانون شرع يا رانون عقل؛ تا بدينوسيله نظام اجت، دو رانون

آيا تصور نمي كني جامعه ا  كه بدور از عقل يا روانيح . جهان برررار و پايدار گردد

                                                                                                     
انتشارات بيدار،  ترجمه نجمي زنجاني، رساله عيون الحکمه، :. ابح سينا، ، مجموع الرسائل 5٧

 3٠ص
 ٧٠ص همان.  5٨
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 59«شرع است نظامش دچار اختالل و طساد مي باشد و رابل تحمل نيست!

ايح امکان وجود دارد كه اجتماعي بدون تمسک به شريعت نيز اداره ، بنابرايح

گونه اضطرار  با نوعي از نظام پابرجا شود ولي جامعه مطلوب نخواهد بود؛ بلکه به 

خواهد بود كه صرطاً نيازها  معيشتي و رطاهي شهروندان را بريرف مي سازد و نه 

شيخ الرئيس معتقد است كه بايد مسئله عبادات نيز تحت شمول حمايتي . شؤون ديگر

ه همچنيح بيان مي دارد ك. روانيح مدينه ررار بگيرد ولي در آن نبايد سختگير  شود

بلکه بايد . مستقيماً رانون گذار  نمايد، بويژه در معامالت، شارع نبايد در امور جزئيه

متناسب با ، آن را به نظر كارشناسان و اهل مشورت بگذارد تا تحت نظر رئيس مدينه

 6٠. اردام به وضع رانون نمايد، نياز

، ته شدبا توجه به مطالبي كه دربارة رانون و شريعت از ديدگاه ابح سينا گف

مخالف است و « اختراع»چنيح حاصل مي گردد كه و  در امر رانون گذار  با 

ولي با ايح حال معتقد است . شريعت نازلة آسماني را مبنا  زندگي مدني مي داند

و بنياديح « رانون اساسي»كه در شريعت طقط چارچوب اصلي و به اصطالح امروز 

و با استفاده از نظرنخبگان و كارشناسان ولي طرعيات با توسل به اجتهاد . آمده است

 . صورت مي گيرد« رئيس مدينه»و با نظارت كلي 

 عدالت اجتماعي-3-4-5

مطلوبتريح حالت ممکح برا  يک اجتماع « عدالت»، براساس ديدگاه ابح سينا

به هميح دليل و  اغلب ترجيح مي دهد كه برا  توصيف اجتماع . به شمار مي آيد

از منظر و  تعادل  61. استفاده كند« مدينه عادله»ود از اصطالح انساني مورد نظر خ

در مدينه تنها زماني برررار مي گردد كه وجود هيچ طرد  بدون استفاده نباشد و 

در امور توليد  يا خدماتي يا تعليمي كار  ، هركس به طراخور تخصص و توانايي خود

صلي تقسيم مي كند كه عبارتند و  اطراد اجتماع را به سه يبقة ا. را بر عهده بگيرد

، كه شامل صنعتگران« صنّاع»، يعني سياسيون و اصحاب انديشه« مدبران»از: 

                                                                                                     
 ٢4٠ص همان، 59
 454، صالهيات-شفا، نا. ابح سي 6٠
 453همان، ص  61
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پليس و ، كه شامل نظاميان« حَفَظه»پيشه وران و بازرگانان است و ، كشاورزان

 6٢. مرزبانان است

رئيس گماشته ، الزم است كه بر هر يک از ايح يبقات سه گانه»آنگاه مي گويد: 

د و آن رئيس ها نيز هركدام برا  مراتب پاييح تر از خود رئيسي بگمارند تا به شو

پاييح تريح رشر مردم منتهي شود و بدينوسيله در درون مدينه هيچ كس نباشد كه 

 63. «و  معلوم نگردد و بيکار بماند جايگاه مناسب

طراد به مسأله بيکار  و عدم اشتغال ا، ابح سينا براساس ديدگاه عدالت ورزش

و  در بخش طح خطابه از كتاب منطق شفا چنيح . در يک جامعه بسيار حساس است

خطيب مشاور بايد به تبعيد كساني نظر بدهد كه در مدينه دست به هيچ »مي گويد: 

همچنيح بيکاراني كه در اثر معلوليت . كار  نمي زنند كه برا  آنها سود داشته باشد

  هيچ شغلي نيستند؛ و نيز طرد ثروتمند  را كه و از كاراطتادگي ناشي از مرض دارا

بايد محکوم نمايد تا ، از حد اعتدال در مصرف مال خود خارج شده و اسراف مي كند

چرا كه هر ثروتي ناشي از . و  مجبور شود در مصرف اموال خود به اعتدال برگردد

در مصرف  زياد  درآمد نيست؛ بلکه ستون طقرات راعدة ثروتمند  اندازه نگه داشتح

 64. «...و هزينه است

ابح سينا در كتاب الهيات شفا ضمح تأكيد مجدد بر ضرورت تبعيد بيکاران 

تعديل نموده و بر حمايت و ، نظر خود را درمورد بيکاران معلول، سالم از مدينه

سرپرستي رانونمند آنان توسط مسئوالن جامعه و يا خانواده ها و خويشاوندانشان 

نباشد مشروع نمي « كار»البته ابح سينا درآمدهايي را كه ناشي از . تصريح مي نمايد

هرچند كه آن شغل سود . داند و لذا رواج و رسميت هر شغلي را در مدينه نمي پذيرد

همچنيح و  مشاغلي را كه وجود و رسميت آن سبب تزلزل نظام . داشته باشد

 65 .اجتماعي و پيدايش نابساماني در آن مي گردد را نمي پذيرد

                                                                                                     
 453همان، ص 6٢
 44٧همان، ص  63
 59-5٨همان، ص  64
 44٨همان، ص  65
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 پيوند اخالق با سياست در جامعه سياسي ابن سينا -3-4-6

منظومه طلسفي هر طيلسوطي از عناصر و مؤلفه ها  چند  پديد مي آيد كه 

همه آنها بر يک محور مي چرخند و به دنبال وارعيت بخشيدن به يک هدف اصلي و 

به  تشبه انسان»طارابي در تعريف طلسفه گفته است كه آن . مشترك نهايي است

مدينه »يعني پرورش انسان خداگونه در  66؛«خداوند در حد توانايي بشر  است

 . «مدينه طاضله»و يا « عادله

ابح سينا در يک تقسيم كلي حکمت را در مرحلة نخست ، چنانکه ربالً گفتيم

به حکمت عملي و نظر  تقسيم مي كند كه حکمت عملي همان اخالق و طلسفه 

 . سياسي است

سينو  با درت نظر طيلسوف و « مدينه طاضله»و يا « عادله مدينه»تشکيل 

توجه به آن به طلسفه سياسي رابل بحث مي باشد و تحقق آن تنها از گذر اخالق و 

 . طضائل اخالري امکان پذير است

حکمت رياضي و ، ابح سينا حکمت نظر  را نيز به سه رسم حکمت يبيعي

و دانشنامة عالئي را اختصاص به حکمت الهي تقسيم مي كند و كتاب بزرگ شفا 

را نيز منتهي « الهيات»آنگاه . شرح و تفسير ايح علوم به اضاطة علم منطق مي دهد

تشريع و رانون گذار  و تأسيس مدينه عادله و يا طاضله ، «معاد و نبوت»به مباحث 

پيوند ، توسط سياست مدني، مي نمايد و از ايح راه بيح حکمت نظر  و حکمت عملي

هد و بيان مي دارد كه دستگاه طلسفي و  برا  تمهيد تأسيس مدينه عادله و مي د

جهت پرورش انسان ها  سعادتمند  ساماندهي شده است كه وجودشان از عنصر 

كه عيح سعادت « اعتدال»سرشته شده و از ايح رهگذر به « شجاعت»و « طضيلت»

با پرهيز « تشبه به خدا»در ايح جامعه است كه امکان تالش برا   6٧. است رسيده اند

. برا  آدمها طراهم مي آيد. . . خيانت و ، از صفات و رطتارها  رذيله ا  مانند دروغ

زمينه ساز  برا  ، هدف اصلي از تأسيس اجتماع انساني و مدينه عادله، از نظر و 

طلسفه وجود  ، دروارع. عرطان و عبادت و پرورش انسان ها  موحد واصل به خداست

                                                                                                     
 1٢5، ص13٨٠، رم، بوستان كتاب، انديشه سياسي رارابي. مهاجرنيا، محسح،  66
 455، صپيشيحابح سينا،   6٧
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همچنان كه هدف غايي رياست در . رساندن انسانها به سعادت است، لهمدينه عاد

 . تسهيل راهها  تحصيل سعادت اهل مدينه است، مدينه نيز

. ارتباز ويژه ا  دارد، سعادت در منظومه سياسي اجتماعي ابح سينا با معرطت

ان ادارة مدينه به دست خداوند  است كه عقل طعال را طرشته و نگهب، در ايح اجتماع

به روا  نايقه رئيس مدينه و از يريق او به جميع اهالي مدينه  و واسطه انتقال طيض

انجام اعمال نيک اراد  و تقييد به اطعال با ، راه تسهيل سعادت نيز. ررارداده است

 6٨. است طضيلت و خوددار  از شرّ اراد  و رذيلت و شقاوت

و همة ايح ها نيز با سعادت با خير و طضيلت مرتبط است ، استدالل با ايح

مباحث بنياديح ، در طصول آخر كتاب اشارات، شيخ الرئيس. درارتبايند« اخالق»

، و  با روش كامالً نويح و بديع. درمورد اخالق و سياست دارد كه از نوع ويژه است

به مسأله شر در يبيعت و اجتماع انساني پرداخته و درمورد ، در ايح طصول از اشارات

عدل و نابرابر  اجتماعي ، و  در آن پديده هايي مانند ظلم. بي داردآن سخنان جال

كه علم « سعادت و شقاوت»را بصورت ريشه ا  مورد ارزيابي ررار داده و مسأله 

متکفل حل و تأميح آن در اجتماع و مدينه موردنظر طيلسوف ، االخالق و سياست مدن

 69. مورد درت نظر ررار داده است، است

« نظام احسح»يخ الرئيس ايح است كه نظام موجود آطرينش چکيده سخنان ش

چه ، است و شرور از خداوند صادر نشده اند و لذا شر حقيقي وجود ندارد؛ بلکه شرور

هستند و بدون چنيح « امور نسبي»، در عالم يبيعت و چه در عالم اجتماعي و مدنيت

ا با نسبي معرطي نمودن دروارع ابح سين ٧٠. نظام احسح به وجود نمي آيد، پديده هايي

پس از بررسي . شرور مي خواهد بررابل كنترل بودن آنها توسط انسان تأكيد كند

ابح سينا دو بخش ديگر اشارارت را مطرح مي سازد و ، احسح مفاهيم عنايت و نظام

خود و  « تأله»رواعد الهي خود را كه نتيجه ، در زمينة تربيت اطراد و جوامع انساني

                                                                                                     
 1٧همان، ص  6٨
 334-31٨همان، ص ،االشارات و التنبيهات. ابح سينا، ترجمه الريجاني، صادق،  69

 
 31٨، همان، صاالشارات و التنبيهات. ابح سينا، ترجمه الريجاني، صادق،  ٧٠
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 . ي دهدارائه م، است

هر نوع سعادت و شقاوت اخرو  را ناشي از چگونگي تربيت نفوس در ، شيخ

ها در ايح دنيا بتوانند نفوس خود را مهذب و آراسته  ايح دنيا مي داند كه اگر انسان

رطعاً سعادت ابديشان نيز تأميح ، نمايند و به طضائل اخالق و دانش ها متصف شوند

 . خواهد بود

كه معتقد  رائل است و همانگونه، بيح جامعه مدني و اخالق ابح سينا به ارتباز

است كه مدينه عادله بايد زمينه ساز امکان تحصيل سعادت سرمد  برا  انسانها 

معتقد است كه شکل گير  اجتماع و تمدن سالم انساني نيز در گرو وجود ، باشد

از ، ينهمي توان گفت كه سير اخالق و سعادت در مد. اطراد طاضل و مهذب است

يک سير صعود  است كه از نفس انساني شروع شده و به ، ديدگاه شيخ الرئيس

 ٧1. جامعه مدني ختم مي گردد

 

 

 نتيجه گيرو

انديشه سياسي مدني را ، ابح سينا در دستگاه طلسفي استوار و ردرتمند خويش

رطت با ارائه يک مفهوم طلسفي و مع و در ميان طالسفه مسلمان به بلوغ نهايي رسانيد

سياست و طلسفه را در هم آميخت و علم مدني و الهيات را در يکديگر ادغام ، شناسانه

را به اوج خود رسانيد تا خداگونه شدن « تأليه طلسفي جامعه مدني»كرد و آنگاه 

 . انسان و جامعه انساني را در پرتو آن برنامه ريز  كند

مبدأ المباد  و علت  خداوند را، و  با پذيرش اصل وارعيتي برا  جهان هستي

العلل پديده ها  سياسي و غير سياسي مي داند و الزمة آن رابليت رانون مند  

وجود پيامبران و امام معصوم )ع( به . از جمله اجتماع انساني است، پديده ها  عالم

بنياد ديگر  ، تشريع و تقنيح ايح جامعه، عنوان حلقه ها  عالم باال به جامعة بشر 

 . ي سياسي مدني خويش را بر آن بنا نهاده استاست كه مبان

يکي از اصول محور  سياست سينايي مي باشد كه « اصل عدالت»همچنيح 
                                                                                                     

 335، همان، صالهيات-شفا. ابح سينا، ترجمه دادجو، ابراهيم،  ٧1
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حاصل آن تعادلي است كه جامعه مدني را دربرمي گيرد و سياست را به علت غايي 

 . يعني نيل به سعادت ابد  منتهي مي كند، خود

را  خود كه اجرا  عدالت براساس چنيح سياستي بايد با تعييح هدف و غايت ب

برنامه ريز  ها و سياست گذار  ها  ارتصاد  و ، با يراحي ها، حکمت عملي است

سازمانها پرداخته و چنيح جامعه ا  را ساماندهي كند ، اجتماعي به تأسيس نهادها

تا محل بروز و ظهور طضائل اخالري گردد و جامعه را از رو  آور  به ناهنجاريهايي 

، نفاق، جبح، تجاوزيلبي، زهد يلبي، دنيا گريز ، شهوت راني، يمع، رصچون ح

 . مصون بدارد. . . طتنه و 

سياسي مطلوب ابح سينا نظامي  در ايح ميان همانگونه كه شرح آن رطت نظام

وجود يک طرد طاضل در راس مدينه ابح سينا خودنمايي مي كند و  الهي است كه

 مدينه است و نصيب ساختح خير برا  آنهارصد و  به سعادت رساندن مردمان 

همچنيح توجه به مشاركت مردمي در مدينه كه ايح خصوصيات با موارد مذكور در 

رانون اساسي جمهور  اسالمي ايران كه نظام را نظام الهي معرطي مي نمايد و وجود 

اصول متعدد رانون مادر شباهت  با يک طقيه در راس آن همچنيح مشاركت مردم

 . به مدينه عادله ابح سينا دارد بسيار 
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Comparative study of favourable 

government from Avicenna 's perspective and 

Islamic Repoblic of Iran 
 

Seyed mojib DIANAT 

 

Abstract 

 

Avicenna is one of the philosophers who has been an expert in 

social policy by having its own coherent philosophical system. 

In fact, his civil policy has root in his philosophical system and 

theology. He knows human society and civilization as a result 

of the need of individuals for each other. According to him, 

“justice” is the best possible state for a society; therefore, he 

calls his utopia as a “Fair city”.  

Avicenna has reviewed various types of political systems and 

presents “policy of the good”[related to meritocracy] and 

“policy of the state” as the best type of policy. On the top of 

this political systems, there are a wise theologian and/or a 

group of persons that each one is expertise and knowledgeable 

in a branch of philosophy. Islamic republic government, 

having a jurisprudent with specific requirements for 

incumbency at the helm, is much similar to Avicenna’s 

desirable system. There are also similarities in other aspects 

which are noteworthy.  

  

Keywords: policy of the good, policy of the 

theologian,Islamic republic of Iran,Avicenna, Happiness,fair 

city  

 
 

  


