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Abstract  
The purpose of the present study is to explain the theory of state in the political philosophy of Avicenna in 

order to display the way of presenting a favorable government in terms of political issues based on 

Spragens' methodology. In this regard, by delving deep into the political ideas and doctrines of Avicenna, it 

was attempted to answer this main question: How does Shaykh al-Ra'is (Avicenna) think of a favorable 

political system? Thus, the present research is compiled in four parts investigating problems, causes, goals, 

and solutions. The method of study is historical-descriptive and the results convey that Avicenna's political 

philosophy has an integrated intellectual-philosophical system including the social nature of human beings, 

the necessity of a prophet's leadership due to his connection with demiurge, and the necessity of 

prophethood in politics. In presenting his approach to statism and proposing the theory of state, Avicenna 

deems that the best system is the prophetic political model in which a prophet or his successor is at the 

center of affairs. In fact, the theory of state in Avicenna's political philosophy has been based upon the 

divine nature of humans and the utmost role of government in people's prosperity and salvation in both 

worlds.  
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چکیده
را در امر سیاسی براساس  هدف پژوهش حاضر تبیین نظریه دولت در فلسفه سیاسی ابن سینا است تا نحوه ارائه دولت مطلوب

تالش شده است تا به این سوال ، با تأمل در آراء و منظومه سیاسی ابن سینا، گنز نمایان سازد. در این راستایاسپر یجستار یالگو
پژوهش حاضر در چهار ، اندیشد؟ بر این اساس مطلوب چگونه می یاسیالرئیس در ترسیم نظام س اصلی پاسخ داده شود که شیخ

بوده و نتایج  یفیتوص -یخیتدوین شده است. روش پژوهش تار یشناس حل و راه یشناس آرمان، یشناس علت، یشناس شکلمحور م
ضرورت ، بالطبع بودن انسان یمنسجم شامل: مدن یفلسف -یمنظومه فکر ینا دارایحاکی از آن است که فلسفه سیاسی ابن س

گرایی و طرح  ت در سیاست است. ابوعلی سینا در ارائه رویکرد دولترهبری نبی به واسطه اتصال به عقل فعال و ضرورت نبو
در رأس امور قرار دارند. در واقع نظریه ، نبوی دانسته که پیامبر یا جانشین او یاسیس یبهترین نوع نظام را الگو، ه دولتینظر

ادت و رستگاری اتباع در هر دو جهان دولت در فلسفه سیاسی ابن سینا بر مبنای فطرت الهی انسان و نقش حداکثری دولت در سع
 بنا شده است. 
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.مقدمه0

، مسئله منشاء، گیرد یم فلسفی در باب نهاد دولت صورت  -اصواًل هر زمانی که بحث از تأمالت فکری
از ، های آن آید. در واقع منشاء پیدایش دولت و کارویژه عدم ضرورت وجود دولت به میان میا یضرورت و 

در عرصه دانش سیاسی و در محافل « نظریه دولت»ترین مباحث اندیشه سیاسی است.  ترین و مهم بنیادی
، ارکانای برخوردار بوده و همواره رویکردهای متفاوتی نسبت به  علمی و دانشگاهی از جایگاه ویژه

ساختار و شکل دولت ارائه شده است. به طوری که هر یک از متفکران و اندیشمندان حوزه اندیشه ،  کارویژه
 اند. سرچشمه و منشاء این نهاد را مشخص ساخته و کارکردهای آن را برشمرده، سیاسی به زعم خود
مطرح ، های گوناگونی به شکلپیدایش دولت همواره با اجتماعات انسانی همراه بوده و ، از نظر تاریخی

نا و با تمرکز بر یابن س یاسیه دولت در فلسفه سین نظرییبا هدف تب، پژوهش حاضر، نیشده است. بنابرا
ا علت یمت درباره منشاء ینقطه عز انجام شده است.، پردازی دولت مباحث فلسفی و سیاسی او در باب نظریه

 کند. ین میده را مشروط و معیچیت پین کل  یر اجزاء ایساه دولت بوده که ینظر یدینقطه کل، دولت یوجود
از صد  خود موفق شد بیش یابن سینا به عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ جهان اسالم در دوران کوتاه زندگ

« الشفاء»و  «الطب القانون فی»ها کتاب  ترین آن های مختلف به نگارش درآورد که از مهم کتاب در حوزه
یکی از کتب  برای نخستین بار در قرن دوازدهم میالدی به التین ترجمه گردید و به« انونالق»هستند. اثر 

ش به یدرسی معیار و اصلی در علم پزشکی اروپا تبدیل شد. وی به طور مکرر در دربار سالطین عصر خو
(. Hajar, 2013: P.196-197) بسیاری را رفته است یعنوان پزشک و مشاور سیاسی خدمت کرده و سفرها

طب و پزشکی بوده و در مورد اندیشه   تبحر او در مسائل فلسفی و سیاسی همانند توانمندی او در حوزه
است به اندازه علوم و یآثار زیادی در قالب کتب و مقاالت نوشته شده است. گرچه او در باب س یسیاسی و

حکومت و طرز اداره اجتماع و  تیاو را در خصوص ماه یاسیاما آراء س، ندارد یفلسفه بحث مبسوط
افت. با این یهات یاالشارات و التنب، از جمله الشفاء یتوان در کتب مختلف یم یاجتماع -یاسیس ینهادها
اما هنوز زوایای پنهان اندیشه سیاسی او مکشوف نشده و نیاز به واکاوی بیشتری دارد که یکی از این ، وجود
 (.1.1-.15: ص.593، یایشان است )حلبدر فلسفه سیاسی « نظریه دولت»، موارد

نا انجام یابن س ینیب و جهان یاتیاله، یاسیس یها هینظر، ها شهینه اندیدر زم یقات متعددیتاکنون تحق
 یگنزیل اسپریبا تحل یو یاسیه دولت در فلسفه سیدر خصوص نظر یق جامع و مدونیاما تحق، شده

 صورت نگرفته است. 
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ت  یاسیه دولت در فلسفه سیسه نظریمقادر پژوهشی با عنوان ، (5911نسب ) یو جهان یپوالد سن 
ن یدگاه ایاز د یو ساختار یکارکرد، یت در سه وجه مفهومیث ماهینهاد دولت را از ح، نایاوگوستن و ابن س

در  یدهد که نهاد دولت از لحاظ مفهوم یها نشان م قرار دادند. پژوهش آن یشمند مورد بررسیدو اند
گوسیاند ، نایابن س یاسیت و در فلسفه سیو حفظ نظم و امن یژه برقراریبا کارو یکیو مکان یابزار، نیتشه آ

اتباع با  یاخرو یو رستگار یوین سعادت دنیکارکرد آن تأم، ریو انداموار است که در مورد اخ یکیارگان
 نان اوست.یا جانشیامبر و یعت توسط پیح قانون شریصح یاجرا

دارد  یان میب« نایابن س یاسیفلسفه س یها ها و مؤلفه روش»پژوهشی با عنوان در ، (5913) یاری یعل
، چون برهان ییها خود منابع شناخت را متعدد دانسته و از روش یاسیس در طرح فلسفه سیالرئ خیکه ش

عادل  یرامون حکومت نبیپ یو یاسیفلسفه س، تیجسته است. در نها یاری یتجربه و وح، عقل و حس
 باشد. ن میییمتصل به عقل فعال قابل تب

ا یت جامع ینا؛ غایسعادت از نظر ابن س»در پژوهشی با عنوان ، (5911) یمهر و مالحسن یدیسع
را بر  ینا سعادت انسانیپردازند. ابن س یلسوف مین فیدر نظر ا یبه بحث حصول سعادت انسان، «غالب

نفس را در اتصال به عقل فعال و  ییداده و سعادت نها حیانسان توض ینفسان یحصول کمال قوا یمبنا
 داند. یم یادراك عقل
ت و س یوستگیپ»در پژوهشی با عنوان ، (5910) یکاظم اخوان « نایابن س یاسیاست در فلسفه سینبو 

است و نقش ین نبوت و سیق بیوث یه اثبات ارتباطیبر پا یابوعل یاسیده است که فلسفه سین عقیبر ا
دن به جامعه یسامان بخش یبرا یت الهیها بنا شده و نبوت را عنا انسان یت و راهبریدر هدا ینب یمحور
 دانست.  یم یانسان
ضمن برشمردن ، «نایابن س یاسیدر فلسفه س یاسیالزام س»در پژوهشی با عنوان ، (5941) یوسفی

عت یو شر یاسیحکومت و الزام س، ها به قانون اقتدار و التزام انسان یاخالق -یفلسف یعدالت به منزله مبنا
 داند.  یعدالت م یقیار حقیرا منبع و مع یعادله اله
رد و یگ یرا در بر م یا طه گستردهیاست که خود ح یاسین مباحث فلسفه سیتر از مهم یکیه دولت ینظر

 تعهد به انسجام، ه دولتیگنجد. در نظر یسازد که در حیطیه پژوهش حاضر نم یرا م یا عرصه جداگانه
ن مفروض که ینام دارد. با ا یاسیا نظم سیاست که دولت  یا دهیچیت پین اجزاء کل  یوند بیمستلزم پ، هینظر
بودند که  یمطلوب و دولت آرمان یاسیبه دنبال نظام س، با توجه به اوضاع زمانه خود یاسیشمندان سیاند
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، اند م دولت درباره آن بحث کردهل مفهویدهد. آنچه گذشتگان ذ ین نوع دولت در نظر آنان را شرح میبهتر
چون  یمیدر پژوهش حاضر مفاه، شود. لذا یاز آن سخن گفته م یاسیشتر با مفهوم نظام سیدر زمان ما ب

  شود. ین معنا به کار برده میو دولت مطلوب در هم یاسیسامان س، مطلوب یاسینظام س، یآل دهیدولت ا
در فلسفه سیاسی « نظریه دولت»پرسش اساسی است که پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی به این 

مطلوب  یاسیالرئیس در ترسیم نظام س توان استخراج و تحلیل کرد و اینکه شیخ ابن سینا را چگونه می
بهره گرفته شده  5گنزیاسپر یاسیس یها هیاز روش فهم نظر، پاسخ به این پرسش یاندیشد؟ برا چگونه می

از چهار مرحله شامل مشاهده بحران ، «های سیاسی فهم نظریه»در کتاب  است. بر اساس الگوی اسپریگنز
فرض پژوهش  ه است. در واقع پیشبازسازی جامعه و راه درمان استفاده شد، تشخیص علل درد، نظمی و بی

گیرد که برای  ضر این است که اندیشه و تفکر در یک شرایط خاص و مرتبط با زمانه اندیشمند شکل میحا
 ابد. ی یوجه به این الگو ضرورت مت، فهم آن

.مبانینظری2

شود.  یپرداز ساخته نم شهیاند ینینش ناب و در چله ینگر د و در درونیآ یشه از آسمان فرود نمیاند
وند یپ یخیو تار یاسیس، یط اجتماعیم و آشکار و پنهان با شرایمستقریم و غیها همواره به طور مستق شهیاند

 یا شهیاند یش و کم همخوان با آن هستند. اما وقتیب یآن بوده و در اغلب موارد به صورت غالبًا بازتاب، دارند
 یسم درونینامیت مستقل شده و دیهو یدارا، ش منسجم شدیکم و ب یتیساختار گرفت و موجود، د آمدیپد

 (.11: ص5915، یابد )جابری ین میکند و با آن رشد و تکو یدا میخود را پ
به روش ، ینویس یاسیه دولت را از منظر فلسفه سیش حاضر در تالش است تا نظرب پژوهین ترتیبه ا
 یورز شهیاند یریگ شکل یشمند و بسترهایزمانه اند، ن اساسیکند. بر ا یگنز بررسیتوماس اسپر یجستار

های سیاسی فهم و توضیح نظم صحیح در جامعه و  رد. هدف نظریهیگ د مورد توجه و دقت نظر قرار یاو با
 یها ها و چالش به بحران ییبا هدف پاسخگو یاسیس یها هیهای موجود در آن است. نظر تشخیص بحران

ت موجود هستند. نخستین گام در فرایند یر در وضعییو ارائه شده و اغلب خواهان تغ یزمانه طراح یاحتمال
، های سیاسی ردازیپ نظمی و بحران است. هدف نهایی و اساسی نظریه مشاهده بی، پردازی سیاسی نظریه

                                                           

1. pragens 
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ص درد و غلبه بر آن است که در نهایت به یبازگرداندن سالمت جامعه از طریق تشخ، درمانیمانند روان
 (. 04-16ص :5914، شود )اسپریگنز آل ختم می طرح یک جامعه ایده

شناسی سیاسی است. در واقع بین روش اندیشیدن  اندیشه، های مهم مطالعات سیاسی یکی از عرصه
از ، شناسانه و در روش دوم ی با فهم اندیشه سیاسی باید تفاوت قائل شد. روش نخست امری هستیسیاس

عد معرفت به دنبال پیدا  -که مورد نظر پژوهش حاضر است -شود. در روش اخیر شناسانه استفاده می ب 
روش منطق  ،ترین الگو های فهم اندیشه سیاسی دیگران و قرائت آراء آنها هستیم که مناسب کردن روش

 یبسترها، گیری اندیشه متفکر بازسازی شده اسپریگنز است. اسپریگنز در نظریه بحران و ارتباط آن با شکل
، بین تفکر و نظریه سیاسی با وضعیت عصر متفکر، کند. پس یم یشمند را بررسیاند یاجتماع -یاسیس

 (. 14-..5ص :5910، ارتباط مستقیمی وجود دارد )حقیقت
 یریگ شکل یدرون یندهایفرا، گنزیاسپر یاسیس یها هیز در روش فهم نظرین یمنطق درونمنظور از 

در  یپرسش اصل، رو نیاست. از ا یاجتماع -یاسیپرداز و فهم آن در بستر س هیك نظری یاسیشه سیاند
پرداز و متفکر  هیدغدغه نظر، گرید یانیا به بین است که مشکل و بحران و یگنز ایاسپر یروش جستار

 یها ینظم یها و ب د بحرانیکدام است؟ در روند فوق چهار مرحله وجود دارد: نخست محقق با یاسیس
 آن بپردازد.  یها شهیل ریبه تعل، ص داده و در مرحله دومیشمند را تشخیزمانه اند

ت یارفت از آن به ارائه راهکار مبادرت ورزد. در نه برون یبرا یدر قدم بعد، ها پس از شناخت علل بحران
شمند به عنوان یاند ین مرحله نمونه آرمانیکند. اساسًا در ا یشمند طرح جامعه مطلوب خود را مطرح میاند

کن یل، دارد یکینزد یشده مرزها یبا منطق بازساز یشود. گرچه منطق درون ین میمع یزیکرد تجویك روی
مثابه  به یمنطق درون ییایشده بدون استفاده از پو یکسان انگاشت. در واقع منطق بازسازیها را  توان آن ینم

عد وجود  (.95-90: ص5914، گنزیست )اسپریاز موضوع ن یر آرمانیجز تصو یزیچ، یاسیه سینظر یب 
فهم بحران و تشخیص مشکالت موجود ، توان های سیاسی را می نقطه آغازین پیدایش نظریه، نیبنابرا

طرح آرمانی خود را ارائه داده و سعی در ، با رویکرد تجویزی اندیشمند سیاسی، دانست. در مرحله بعد
و « اصل واقعیت»پرداز سیاسی از دو  جایگزین ساختن آن به جای وضعیت نامطلوب دارد. نظریه

کند تا رفتار  گیرد. اصل واقعیت به این معنا است که متفکر را وادار می بهره می« های طبیعی آدمی انگیزه»
شادی و ، نیکی، فطرتًا میل به خیر، های ذاتی انسان ان خارج داشته باشد و نیروی انگیزهبینانه از جه واقع

آرامش دارد. در واقع اندیشمند سیاسی مسائل را باید آن طور که هستند بیان کند؛ سپس تمایالت طبیعی 
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یک « های هست»اگر کسی توصیف و ، کشاند. به بیانی دیگر ها را به برداشت تجویزی می آن، مخاطبان
ه ی(. فهم نظر510-514: ص5914، گنزیناگزیر به همان نتایج او خواهد رسید )اسپر، اندیشمند را بپذیرد

بوده که در گام  یشناس حل و راه یشناس آرمان، یشناس علت، یشناس شامل چهار بخش مشکل یاسیس
به ، کشف مشکالت زمانه خود است و پس از آن یدرپ، انهیگرا با نگاه واقع یاسیشمند سیاند، نخست

ن خود را در قالب یگزینکه سرانجام طرح مطلوب و جایپردازد تا ا یعلل مشکالت م یجستجو و واکاو
 دهد. یحکومت ارائه م یبازساز یبرا یعمل یها هیو توص هاشنهادیپ

 
بحثیلیچارچوبتحل-(0نمودارشماره)

چهارگانه  یاز محورها یریگ با بهره، نایابن س یاسیدولت از منظر فلسفه سه یب در طرح نظرین ترتیبه ا
زوال و »ه یح که نظرین توضیاست؟ با ا یآرمان، هین نظرینشان داده خواهد شد که چرا ا، گنزیاسپر

ه پژوهش حاضر قرار داد. به یب در مقابل فرضیه رقیتوان به عنوان نظر یرا م ید جواد طباطبائیس« انحطاط
فهم متون در بستر تاریخی بر  یران بوده و ضمن بررسیدر ا یاسیشه سیمعتقد به زوال اند یکه و یطور

اسلوب بررسی ، «زوال اندیشه سیاسی در ایران»در کتاب ، های ایدئولوژیك و تاریخی هر دوره مبنای زمینه
در جهت توصیف ساختار و داند که  ینقادانه از تاریخ اندیشه ایرانی دوره میانه را روش تحلیل گفتار م

کید بر انسجام درونی و خودبسندگی آن است  توضیح شیوه عملکرد عناصر و مفردات قوام دهنده گفتار با تأ
 (.1ص :5963، ی)طباطبائ

نایابنسیاسی.منظومهفلسفهس4

استیسرشتاجتماعی.مقدمهاول:انساندارا4-0

انسان و  یبر ارتباطات اجتماع، او یو نهاد درون یرم با توجه به طبع بشیقد یاسیات سینظر یتمام
 یطبع انسان، شناسانه اند. در نگرش انسان ر گذاشتهیاز جمله دولت تأث ید اجتماعیمطلوب و مف ینهادها

 یر تلقیناپذ ا کمالیر و یپذ کمال یو گاه یرعقالنیا غی یعقالن، دوستانه ا نوعیخودخواهانه ، ایا پویستا یگاه ا
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خاص در باب دولت استخراج  یا هیتوان نظر ینم یات در خصوص طبع بشریفرض یالبته از برخشدند. 
، کنند ید میو دولت مقتدر تأک یاسیکه بر نظم س یپردازان هیتوان گفت که نظر یم یبیکرد. اما به طور تقر

م روابط یو تنظت اراده مردم یکه بر حاکم یپردازان هیمعمواًل نسبت به طبع انسان بدگمان بوده و نظر
دگاه ید، نیدهند. بنابرا یدرباره طبع انسان ارائه م یتر نانهیب دگاه خوشید، از دل جامعه توجه دارند یاجتماع

، نسنتیشود )و یدولت شمرده م یها هین نظرینقطه آغاز، ینسبت به طبع بشر یاسیپردازان س هینظر
، مراتبی موجودات و رابطه آن با ساختار مدینهنا به تبعیت از نظام سلسله یس (. ابن31-36ص :5913

کند که چگونگی آفرینش و تمایز  داند و تأکید می جامعه انسانی و حیات مدینه را مستعد قانون شر  می
 (.909: ص5944، بلکه نشأت گرفته از عنایت الهی است )فیرحی، ای طبیعی نیست ها پدیده انسان

که مرگ جسم تأثیری بر    طوری دی و نفس ناطقه دانسته است. به نا انسان را مرکب از دو بعد مایس ابن
ی در ازدحام حرکات و تصادم عوامل   ها جز با عارض نفس ناطقه ندارد و سعادتمند بودن انسان شدن شر 

گیرند و  افراد انسانی همواره در معرض شرور مختلف قرار می، پذیر نیست و چون در جامعه مختلف امکان
ها  وجود قانون عادالنه الهی در میان آن، شوند رو می  ای روبه های عمده مالیمات و نابرابریهمواره با نا
تصور معانی کلی ، ژگی انسانین ویتر ژهیو»نا یس گفته ابن (. به 935: ص5931، نایس ابد )ابنی یضرورت م

 (.540: صم.516، نایس )ابن« اند از ماده مجرد شده، دین نحو تجریتر عقلی است که به کامل
انسان موجودی مادی است که اغلب توانایی اتصال به عقل فعال را ندارد و همیشه در معرض شر  و نابودی 

تواند به تنهایی به زندگی مطلوب دست یابد و نیازهای ضروری خود را بدون همکاری  است؛ در نتیجه نمی
ایجاد ، او یها ن نیازها و خواستهیانسان و تأمبودن  ل اجتماعی ینخست به دل، نیدیگران برطرف سازد. بنابرا

یابد و دوم اینکه برای هدایت مردم و  شهرها و اجتماعات و تأسیس قوانین و سازوکارهای سیاسی ضرورت می
رهبری جامعه باید ، مطلوب انسانی ۀاجرای قوانین شرع به منظور سعادت و رستگاری مردم و دستیابی به جامع

ن منظومه ینقطه آغاز، گرید یانید متصل به عقل فعال باشد که همانا پیامبر است. به بترین فر بر عهده صالح
 (.9.5-..9: ص5911، است )ژیلسون یات بشریح ینا خصلت اجتماعیس فلسفه سیاسی ابن

قابلحصولاستیاسیسیعتونهادهایقانونشریبااجرای.مقدمهدوم:کمالبشر2-4

است که  یو کمال انسان یدن به سعادت اجتماعیبخش نا تحقق یابن س یاسیاست در فلسفه سیفه سیوظ
د داشته یدر رهبری جامعه تأک ینب یبر نقش محور یرسد. و یعت به منصه ظهور میل نبوت و شریتنها در ذ
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ا شورا ی اجماع اهل سابقه ق استخالف یایدانست که از طر ینان او میو جانش یسته نبیاست را شایو ر
ا به اجماع اهل سابقه یامبر ید فقط از جانب پیفه باید: انتخاب خلیگو ینا میس شوند. ابن میانتخاب 

، نایس شده است )ابن باشد که وجهه او نزد توده مردم پذیرفته  ینظر( بوده و خلیفه باید کس و اتفاق ییرأ )هم
به منظور ، داند یالطبع م ینو مد یاجتماع ینا انسان را موجودینکه ابن سیبا توجه به ا(. 011ق: ص50.0

نه براساس قانون عادالنه یس مدیو تأس یات اجتماعیبر ح، او یو کمال انسان یبه سعادت اجتماع یابیدست
کین شود.  یم یانسان و انتظام اجتماع یازهایمنجر به رفع ن، قانون ین و اجرایتدو، ده اوید دارد. به عقیز تأ

 ینیعت و حکومت دیقانون شر، ن مهم را محقق سازدیتواند ا یکه م ین قانون و حکومتیبهتر، نیبنابرا
 (.35: ص.591، ی( است )بهشتی)دولت نبو

در واقع پیامبر کسی است که اطاعت از وی و قوانین شریعت از سوی او برای اتباع واجب است؛ چرا 
گاه بوده و مصلحت زندگی دنیوی و اخروی آنها را فراهم  نا به یس ابن، رو نیکند. از ا میکه او به احوال مردم آ

ها مورد  ت آنیهدا یضرورت نبی و شریعت را برا، یاجتماع یل وجه نیاز انسان و وجود شرور در زندگیدل
 کند. توجه قرار داده و سیاست را الزمه شریعت عنوان می

و برای شریعت  دهد پیامبر را در مقامی باالتر از فیلسوف قرار می، نا به واسطه همین طرز تفکریس ابن
شاه را با پیامبر  - شود. او فیلسوف شاه( قائل می - پیامبر جایگاهی واالتر از دریافت رئیس اول )فیلسوف

شود. او از  شاه در نظریه او در هیئت پیامبر ظاهر می - یکسان گرفته است. به این ترتیب فیلسوف
سن جریان امور گوید که در همه  قانونگذاری سخن می آل  نظارت دارد و مظهری از دولت ایده جا بر ح 

جهانی اتباع را  گستره وسیعی از امورات اجتماعی و آن، نایس نظریه دولت ابن، رو است. از این یابونصر فاراب
جه او نیاز افراد به همدیگر و تعاون و مشارکت آنان با یدر نت (.41: ص5910، شود )پوالدی ز شامل میین

 (. 005ص ق:50.0، ابن سیناداند ) ضروری می، با مشکالت و معضالتیکدیگر را برای رویارویی 

ابدییبواسطهاتصالباعقلفعالتبلورمینبیدرگرورهبریقیجه:سعادتحقی.نت4-4

 نا خصوصیات پیامبر را در سه ویژگی توصیف کرده است:یس ابن
ل به شکلی معقول  ( مکاشفه به5  ، عنوان درک و فهم از طریق تخی 
 ، ( پیوند با عقل فعال.
 (. Legenhausen, 2013: P.19( معجزه )9
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بوده و  یبودن عالم هست یناظر به سلسله مراتب، «َالواِحد  ال یصِدر َعنه  ِاال الواِحد» ۀدر تفکر اسالمی گزار
ه جهان می ی پیامبر و نا برایس جایگاه و نقشی که ابن، داند. براساس قاعده الواحد خداوند را مبدأ و علت تام 

شود؛ چرا که به عقیده او کسی شایسته  یان مینما، کردن دین در جامعه قائل است   جانشینانش در تئوریزه
تر باشد. وی نبی را ضرورت اجتماعات انسانی  رهبری و اطاعت است که به عقل قدسی و کیهانی نزدیک

در فهم  ییض و صدور از جمله مبانی اساسداند. ف دانسته و بهترین قانون عادالنه را برگرفته از شریعت می
را عبارت از احد  یمراتب هست، با الگو قرار دادن قاعده الواحد یکه و یطور  است. به یفلسفه سیاسی بوعل

مبدأ نخستین رأس هرم و عقول و نفوس ، گرید  یانیب داند. به  یالصور م ا واهبیو عقل و نفس  یا مبدأ اعلی
، نایس شوند )ابن دهند که به زمین و انسان منتهی می نیز بدنه هرم را تشکیل می آفرینش( ۀو افالک )مجموع

 (. .51: ص5949، ؛ نصر9.5-9.9: ص.591
است که قانون عادالنه را به مرحل اجرا  یواسطه برخورداری از عقل قدسی تنها کس نبی به ، نیبنابرا

بر اساس ضرورت نیاز ، دیگر  فیض و از سویطرف براساس نظر  نا ضرورت نبوت را از یکیس گذارد. ابن می
ن مرتبه عقل است که برای تدبیر امور یکند. در واقع عقل قدسی باالتر ها به زندگی اجتماعی بیان می انسان

تر از انبیاء است  ها کم به افراد نادر اختصاص یافته و حکما و فالسفه فاقد آن هستند و دانش آن، زمینیان
که مطلوب انسان  ی(. در نظر او آن سعادت505: ص5931، کاظمی؛ اخوان11م: ص5134، نایس )ابن

، نایس داشته باشد )ابن ییتوانا، اتین غایل برتریست تا نفس بر تحصیموجود ن ین عالم حس  یدر ا، است
 (. 519: ص.596

سیناپردازیسیاسیابن.فهمنظریه3

شناسی(نظمی)مشکل.بحرانومشاهدهمشکالتوبی3-0

توان به امور  ها را نمی اندیشه»تأکید اصلی بر این است که: ، پردازی سیاسی اندیشمندان در فهم نظریه
ضرورتًا در ماهیت دوران ، بالعرض فروکاست و نسبت آن را با طبیعت و زمانه اندیشمند انکار کرد. متفکر

در دوره ، (. ابن سینا.5-59ص :5963، )طباطبائی« پردازد تاریخی خود و لوازم و ضروریات آن به تفکر می
حکام و امراء مورد  یهمواره از سو، وقت یها ه حکومتیعل یاعتراض یل رفتارهایزیست و به دل سامانیان می

همراه بود و با ورود به دربار نوح بن منصور  ییها بیاو با فراز و نش یاسیات سیگرفت. ح  یگرد قرار میپ
(. تعمق و تأمل در آراء 560ص :5946، افت )حلبییالدوله ادامه  و شمس آغاز و سپس با عضدالدوله یسامان
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ط بر سیالرئ خینشانگر آن است که ش، یشناس نا در بحث مشکلیابن س یاسیفلسفه س شه یخ اندیر تاریس با تسل 
به  ،نیراشد یامبر و خلفایتطورات و تحوالت جامعه مسلمان را بعد از پ، انیونان و آراء نوافالطونی یاسیس

انحطاط و ، یاسالم یاسیخود در قالب فلسفه س یاسیرصد کرده و با طرح آراء س یکرد فلسفیق با رویطور دق
که در منطقه وسیعی از رودهای سیحون و  یاقوام پارس، در تمام عمر اواستبداد زمانه خود را به پرسش گرفت. 

بهره  یمستبدانه خلفای عباسی بوده و از حکمت بمردم زیر سلطه ، کردند سند تا دامنه قفقاز و فرات زندگی می
اختالفات ، ن آنیتر گرفت که مهم ین صورت مین سالطیب ییها نا اختالفات و توطئهیبودند. در دوران ابن س

  طلبانه قلمروشان بود. طور گسترش توسعه نیو هم یو مذهب یدتیعق
ل کرده یتبد یرا به سلطنت مطلقه موروث یکه خالفت اسالم ین کسانیان به عنوان نخستیحکومت امو

ها و  ر عربیامبر و غیه خاندان پین وارد کرده و دست به کشتار و ظلم علیها را در د از بدعت یاریبس، بودند
به  یادیز یها پول، خود یو اجتماع ینیکسب وجهه د یها برا زدند. آن یر امویغ یها باالخص عرب

ز دامن ین یا فرقه یها یریبه درگ، رو نیان دادند. از ایژه علوین به وب مخالفانشایتخر یث برایجاعالن حد
ت پ یه عمل به احکام الهیز که داعین یعباس یخلفا یعنیها  نان آنیزدند. جانش ر یدرگ، امبر را داشتندیو سن 

از غفلت ، یپرست اسراف و تجمل، توان به رواج فساد یها م شدند که از جمله آن ییها ها و چالش بحران
غلبه و نفوذ ، فهیران مستقل در شرق و غرب و محدود شدن قدرت خلیو ظهور ام یاسالم یها نیاداره سرزم
 یداخل یها و وقوع جنگ یاختالفات خاندان، ش هرج و مرجیدایژه ترکان و پیر عرب و به ویغ یعناصر قوم

، یاشاره کرد )خسرو جهان اسالم یو فرهنگ یف علمید و تضعیشد ینیتعصبات د، خاندان ین اعضایب
 (. 33-31: ص5945

ف یمنجر به تضع، ها به دستگاه خالفت آن  رحمانه یبا نفوذ ترکان و هجوم ب یدوره دوم خالفت عباس
، یمحل یها با آزار و شکنجه و کشتار فراوان همراه بود. همچنین شورش یفه شد که حتیشتر خلیهرچه ب

زوال و انحطاط خالفت را  یو تمرکززدائ یه امپراتوریدر حاش یمحل یها ل دولتیو تشک یطلب ییجدا
ط اند كین دوره از ی(. جهان اسالم در ا511: ص5943، ع کرد )برزگریتسر  یاخبار یها شهیسو شاهد تسل 

گر نفوذ عناصر متعصب ترك بر قلمرو جهان ید یو از سو یعیو ش یمعتزل یگرا بر تفکر عقل یو اشعر
وقت را از تمدن  یها ن موارد حکومتیجامعه بود که مجموع ا یپراکندگ ن ویسالط یخواه ادهیاسالم و ز

 آن دور کرد.  یصدر اسالم و انسجام اجتماع
عراق و ، رانیدر ا یعباس یابی ساز قدرت نهیزم، ن دورانیدر ا یاساسًا عدم تمرکز قدرت مرکز
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از بحران  یاندلس شد که خود نشانه آشکار یایدر اسپان یدر مصر و مغرب و امو یفاطم، ماوراءالنهر
دچار ضعف و از هم  ین زمان خالفت و حکومت اسالمیبود. در ا یت در قلمرو اسالمیمشروع

جامعه بپردازند. او  ینا را بر آن داشت تا به کالبدشکافیس یچون بوعل یشد و اذهان عالمان یختگیگس
مذهب و به  یحنف، ینیگذراند که از لحاظ د ینوعصر با سلطنت محمود غز هم، خود را یاز زندگ یبخش

د ییان رو به افول گرایگاه و منزلت سامانیجا، دن اویار متعصب بود. از زمان به قدرت رسیبس یدتیلحاظ عق
به  ینکه آوازه بوعلیکرد. تا ا یها ذکر م را در خطبه ینام محمود غزنو یر سامانیاسم ام یو خوارزمشاه به جا
حکومت خود  یاسیش اعتبار و منزلت سیافزا یل داشت تا از شهرتش براید و او میدربار محمود رس

گذراند  یان عمر در فرار و فشار زندگیرفت و تا پایگاه دعوت او را نپذ چینا هیاستفاده کند. اما ابن س
ده و یز از اداره مناطق تحت سلطه خود غفلت ورزین ی(. امراء سامان49.-46.ص :5943، کوچ ی)ب

شد و  یو ضعف دولت مرکز یمنجر به بروز ناامن، ن امریش بودند. همیخو یاسیت سیحفظ موقع یدرپ
ان ین جنگ با سپاهیچند یز در طین یسامان یدر معرض خطر قرار گرفت. قوا یاجتماع -یاسیوحدت س

ر نوح یبه خصوص از زمان ام ید در دستگاه حکومتین اختالفات شدیو همچن یلك خان و محمود غزنویا
ران سلسله و یام یتجربگ یو ب ید. اکثر مورخان معتقدند که کم سن و سالییبن منصور رو به زوال گرا

سپاه و دخالت غالمان ترك در امور مملکت موجبات ضعف و زوال دولت را  یان و امرایاختالفات دربار
 یحاکم و بروز مشکالت یاسی(. با توجه به نحوه عملکرد نظام س5.9-5.0: ص.594، باپوریفراهم کرد )ز

ت س، یاجتماع یها یو ناامن یثبات یب، چون هرج و مرج داخلی قتل و سرکوب ، یو مذهب یاسیتفرقه و تشت 
ه یبر عل یو هجوم خارج یداخل یها امینه ظهور قیزم، انیعیژه شیبه و یاسیس -یفکر یها انیروها و جرین

گوناگون در  یفکر یاقشار مختلف با آرا، یا ت آشفتهین وضعیدر چن، ت خلفا فراهم شد. لذایحاکم
را  ییها ها و جنبش امیك سلسله قی، به آن ییو پاسخگو یاجتماع -یاسیس ینابسامان یها شهیبرخورد با ر

 به راه انداختند. 
ف تمرکز یم کرد. البته با تضعیتقس ینیردیو غ یاسالم -ینید یها امیتوان به دو دسته ق یها را م امین قیا

مصر و شمال ، العرب رهیجز، رانیا یز از مرکز در نواحیگر یروهاین، متمرکز در جهان اسالم یاسیقدرت س
ت دادن یبا رسم یعباس یخلفا، نیفعال شدند. بنابرا، به زمام امور دستگاه خالفت یابیقا با هدف دستیافر

ت و  یو به شکل ظاهر خود بوده یبرا ینیگاه دیت و پایدرصدد کسب مشروع، به مذاهب چهارگانه اهل سن 
 -یاسیس، یمذهب یروهایها به روش خشن و ظالمانه همه ن پرداختند. آن یم یش مذهبیبه نما یفاتیتشر
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و  یچون رافض ینیه را با عناویعه امامیه و شیلیژه اسماعیمخالف به و یفکر یها و نحله یاجتماع
در ، یلی(. حرکت اسماع4.-.9ص :5946، یگذاران تحت فشار قرار داده و سرکوب کردند )موثق بدعت

با هدف  یانقالب یدئولوژیا یبنا یآن را برا یدر شکل شرق ینوافالطون یماده معرفت، یمه سده سوم هجرین
ده باشد. یمردم ستمد یو طبقات یقوم یها انگر آرزوها و آرمانیبه کار گرفت تا ب یخالفت عباس یسرنگون

ان ینیك فلسفه دیزیرا آن طور که متاف یالنفس افالطون ن حرکت علمیا  یبه عنصر، به آن شکل داده بود یحر 
انقالب  یماد یرویل کرد تا در ذهن کارگزاران انقالب نفود کرده و به نیتبد یانقالب یدئولوژیدر ا یروحان

 (. 514: ص5913، ید )جابریدرآ

شناسی()علت.تشخیصعللمشکالت3-2

 ییها بیفراز و نش، یفه عباسیازده خلیآن با خالفت  یزمان و هم یامراء سامانگانه  ازدهیران امارت یدر ا
گر به ید یها ه و خالفتیورود آل بو، یاجتماع -یاسین تحوالت سیاز ا یکیها بوجود آورد که  ن آنیرا ب

ان که یها فراهم ساخت. سامان ن آنیشتر بیهرچه ب یرگیت ینه را برای( بود که زمی)مرکز خالفت عباس بغداد
به ، خالفت برخوردار بودند یو اعتقاد به مقام معنو ینیت دیو مشروع یت ملیاز مقبولیدر آغاز از دو امت

د که نهاد خالفت و دولت را متزلزل یگرد ییها یها کمرنگ شده و دچار دگرگون ن مؤلفه در آنیا، مراتب
شود که با توجه  یمطرح من پرسش یا، یشناس (. در بحث علت13-..5ص :.594، یساخت )ر.ك: هرو

ن ینه تنها ب، ن دورانیتواند باشد؟ در ا یچه م یاسیس یل بحران و نابسامانیدل، نایابن س یاسیبه آراء س
فه یخل یرویبلکه فقدان پ، وجود نداشت یسازگار یویمثابه رهبر دن و سلطان به یفه به عنوان رهبر معنویخل

ها سلب کرد و منجر به زوال خالفت شد. با  مردم را نسبت به آناعتماد ، ایر و ریش تزویعت و افزایاز شر
ه یفرض، عتیقانون شر یاست و اجرایبر ضرورت نبوت در س ینا مبنیابن س یاسیتأمل در آراء و فلسفه س

ن یدرست قوان یو عدم اجرا یاست نبویس یا الگویاست و یفقدان نبوت در س»دگاه او یقابل توجه از د
ن به ین )اهل دین دیسو و کشمکش ب كیامبر در رأس اداره امور حکومت از یپ -وفلسیعت و نبود فیشر

ن( و فلسفه )فالسفه اسالم( از سویو  یها میرژ، «هیالعروض حکمت »نا در اثر یاست. ابن س« گرید یژه تسن 
ن یك از ایچ یداند. ه یه میتغلب یها ف حکومتیها را در ط ده و آنیه خود را به نقد کشزمان یاسیس

مقتدر بوده و در آن قانون  یو فلسف ینیك رهبر دیست؛ چرا که فاقد ین یها مطلوب و مورد نظر و حکومت
 شود.  یده گرفته میعت نادیشر
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کشد  یر میمطلوب خود را به تصو یاسینظام س، ات(ی)اله ل مقاله دهم الشفاءینا در ذیرو ابن س نیاز ا
به ، نهین مدیت و مقصود رهبر این نوع انسان است. غایرت و عادله تحت زعامت کامل یك دولت نبویکه 

تر بوده و  گران کاملید از دیبا، نه در وصول به سعادتیس مدینه است. رئیسعادت رساندن خود و اهل مد
سو و  كیاست از ین و سین دینا بیابن س (.03ق: ص50.1، ناینه سعادت اتباع را فراهم سازد )ابن سیزم

گر است. بر یکدیها با  وند آنیپ یبلکه در تالش برا، شود یقائل نم یزیگر نه تنها تماید یاز سو یعقل و وح
ن یدانست. وی گسست ب یعت و حکمت میشر، از عقل یوقت را عار یوه اداره خلفاین اساس او شیا

 یاسیت سیر سؤال بردن مشروعیرا منجر به انحطاط جامعه دانسته که به ز یو حکمت عمل یحکمت نظر
داند. در واقع او  ین و فلسفه مین دیدادن ب یوند و آشتیمطلوب را در پ یاسیسامان س، رو نیانجامد. از ا می

ن و فلسفه وجود ین دیب ینداران مسلمان را قانع کند تا نه تنها تضادیدر تالش بود که د یز به مانند فارابین
 ینید یها فلسفه را آفت آموزه، نیاز اهل د یراین اوصاف بسین است. با ایاز د یبلکه فلسفه نماد، نداشته

دهند.  یرا نم یاسیو س یعتیشر، یدتیعق، یو عمل یدانسته و به فالسفه اجاره ورود در رأس امورات نظر
ن و فالسفه اسالم خاتمه دهد ین اهل دیب یریتواند به کشکمش و درگ ین و فلسفه مین دیب یآشت، لذا

  (.15-35: ص5913، ی)جابر
 و اعالء ریخ یبه سو ها ت انسانیهدا و عتیشر تیدر مرکز ینب یمحور نقش به اعتقاد با نایابن س

 تیهدا و یرهبر قیطر از یانسان جامعه به دنیسامان بخش یبرا یاله یتیرا عنا نبوت، یینها یرستگار
است. از  عهیماوراءالطب با یو ماد ین عالم انسانیواسط ب، دانسته که با اتصال به عقل فعال کامل انسان

پیامبر کسی است که اطاعت از وی و قوانین شریعت برای اتباع واجب است؛ چرا که او به احوال ، رو نیا
گاه بوده و مصلحت زندگی دنیوی و اخروی آن ل وجه نیاز یکند. در نهایت او به دل ها را فراهم می مردم آ

ها مورد توجه قرار داده و سیاست را الزمه  ت آنیهدا ینبی و شریعت را برا، یانسان و شرور در زندگ
گذاری را فقط متعلق به خداوند دانسته است که هیچ کس به جز او  قانون یکند. و شریعت عنوان می

تواند در چارچوب وحی و با در نظر گرفتن واقعیات  تواند نظام تقنینی ایجاد نماید؛ ولی بشر عاقل می نمی
  .(..ص ق:50.1، نایابن سا زمان و مکان آن را اجرا کند )متغیر و پایدار و متناسب ب

 شناسی()آرمانها.ارائهراهکاربرایرهاییازچالش3-4

الصفا فرا گرفت  اخوان یها افت و فلسفه و علم را ابتدا از رسالهیپرورش  یلیاسماع یطینا در محیابن س
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به کار گرفت.  یپروژه فلسفه قوم یاش برا یو روحان یریرا با عنصر تخذ ینوافالطون یو همان ماده معرفت
آن را به ، کرد یانیشرفت شایکه علم و منطق پ یر به فرار بود... او زمانیناپذ یریل سیگر م تیکه روا یا فلسفه
گاه یادیز یها ل کرد که عقل و منطق را تا سدهیتبد یا فلسفه شت.  یعرب یدر آ ط یدرست است که شرا»ک 

 یول، ختیر یرا پ یینایدگاه سید، میشناس یکه به عصر انحطاط م یعصر یاسیو س یاعاجتم، یاقتصاد
دن به یت بخشیدر نشر و عموم یو سهرورد یم بود. غزالیسه ینیط عین شرایدگاه خود در ساخت چنین دیا

 (. 511ص :5913، ی)جابر« گوناگون نقش داشتند یها آن در محافل و فرصت
را در باب دولت براساس اصل سعادتمندی انسان و سرشت بهنجار رفتار ابن سینا نظریه سیاسی خود 

مطلوب  یاسینظام س، آدمی طرح کرده و برای رهایی از معضالت جامعه چه در حوزه فردی و چه اجتماعی
سیاست را در رابطه با قانونگذاری برای مدینه فاضله مورد بررسی قرار داده و  یخود را ارائه داده است. بوعل

دانسته که برای  یداند. ابن سینا انسان را موجودی مدن له اصلی سیاست را سعادت و کمال انسان میمسئ
برآورده ساختن ضروریات زندگی خود نیازمند حیات اجتماعی و همگانی است. او در نظریه سیاسی خود از 

وده و هدف قانون شرع سخن گفته که قانون بشری برای سعادت دنیایی ب« شریعت»و قانون « بشری»دو قانون 
او بر ، ها است. به همین منظور رستگاری و سعادت اخروی انسان، شود نیز که توسط پیامبر به مردم ابالغ می

(. وی به مانند 41-46ص :5910، این نکته تأکید دارد که جامعه باید متکی بر قانون شریعت باشد )پوالدی
شود. با این تفاوت  را متصور شده که توسط فیلسوف اداره مییک جامعه آرمانی ، فارابی در نظریه سیاسی خود

ن وجه یبه بهتر، ن استیعت را که برتر از همه قوانیکه این فیلسوف در مقام پیامبر متجلی شده و قانون شر
است با یوند سیبر محور عدالت بوده و ضرورت پ یقیسعادت حق، گذارد. در آن صورت یممکن به اجرا م

سن تدبیر و سیاست رئیس جامعه است. نظام  یعت آشکار میشر شود. در نظر او سعادت جامعه در گرو ح 
ها و اقشار در جامعه سیاسی باید  ها پرداخته و هر یک از گروه دهی بین گروه دهی و سامان سیاسی باید به نظم

 وظایف خود را به درستی عمل کنند.
برپا کند که همه  ینینو ینیخواست فلسفه د یم، فلسفهن و یختن دیبا درآم ینا همانند فارابیاساسًا ابن س

گر در کشمکش بودند را همپوشان سازد یکدیکه با  یجامعه اسالم یها ها و فلسفه ها و فرهنگ نید
ن یگذاری برای مدینه فاضله بررسی کرده و برتر (. او سیاست را از زاویه قانون53.ص :5915، ی)جابر

داند و سیاست را به دو بخش ریاست سیاسی مدینه  یم یآن را نب یشرع و مجر یها قانون را برگرفته از آموزه
بندی کرده و در تالش برای برقراری ارتباط و پیوند میان ضرورت  یا کشور و بحث درباره تشریع تقسیم
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نا و یابن س یش رویدشواره پ(. 00.: ص5949، تشریع اسالمی و تأسیس و اداره مدینه است )طباطبائی
 یل در بررسیبود. ابن طف ینیبه فلسفه د، ل آن دوین و تبدین در فلسفه و فلسفه در دیاز ادغام د یهدف و

، قظانیبن  یح یها رفتار و آرمان، شهیق نشان دادن اندین بحث را از طریا، نایقظان ابن سیبن  یکتاب ح
علل مشکالت و  یول و واکایدر واقع با تحل(. 593ص :5913، یدهد )جابر یح میقهرمان داستان توض

نه مرکب از یا مدینا تحقق سعادت را در پرتو نظام مجتمع یشود که ابن س یجه حاصل مین نتیها ا بحران
 ید به احکام و مجریك مدبر مقیگران و نگاهبانان دانسته که تحت زعامت  صنعت، طبقات مختلف مدبران

ت کرده یت را به راه حق هدای  د رعیدر جامعه باع اداره شود. نقش او به منزله سر در بدن است و یسنن و شرا
نا گرچه تفاوت و اختالف ینه ابن سینکه در مدیاالراده باشد. ضمن ا مطلق، دهد یفه در آنچه انجام میو خل

ن امر منجر یدانست؛ چرا که هم یم یات الهیذاته از عنا ها را به ن تفاوتیاما او ا، ن افراد جامعه وجود داردیب
ف مهم مدبر را نظارت یاز وظا یکینا یابن س، فین توصیشود. با ا ینه مین اعضاء مدیب یهمکاربه تعاون و 

 (. .15-.15: ص.593، یدانست )حلب یمتعارض اتباع م یها ازها و خواستین نیب یبخش و انتظام
، اصل حقانیت و مشروعیت نظام اجتماعی، او یاسینا با توجه به نحله فکری و آراء سیآرمان ابن س

شود. بر اثر فقدان قانون عادالنه  و قانون الهی محقق می ای است که با وجود پیامبر قانون و حاکمیت عادالنه
تضادها بیشتر شده و مصالح افراد جامعه از بین خواهد رفت. مدینه عادله ابن سینا جامعه ، عادل یو مجر

ای چیزی جز سعادت و  نچنین مدینهناهمگونی است که مبتنی بر تفاوت بین مردم بوده و در نهایت ای
ها در میان مردم جامعه  عدالت نیست. ابن سینا وسیله رسیدن به این سعادت را تقسیم کار براساس تفاوت

 (.5.0ص :5913، یاری داند )علی می

شناسی(حل)راهمطلوبیاسی.طرحنظامس3-3

انبیاء را منشاء و متولی اصلی  نبوت و، «تسع رسائل فی الحکمه و الطبیعیات»ابن سینا در کتاب 
در موضوع سعادت جامعه و  یبا توجه به دغدغه و .(.ص ق:5954، ابن سیناآورد ) سیاست به شمار می
نکه منشاء و یداند. ضمن ا یاو سعادت را در گرو تدبیر و درایت زعیم جامعه م، پیوند آن با سیاست

انواده مسئولیت اداره و ساماندهی اعضاء را بر دانسته که رئیس خ« خانواده»سرچشمه تشکیل جامعه را 
رهبر باید ، نیداند جامعه تحت فرمان خود را تدبیر و سیاست کند. بنابرا عهده دارد و رئیس بر خود الزم می

سن تدبیر خود در اداره جامعه استفاده کند )عمیدزنجانی از هوشمندی و مصلحت  :5943، اندیشی و ح 



 111 ...نظریهدولتدرفلسفهسیاسیابنسیناباتأکیدبر

سیاست را زیرمجموعه حکمت نظری و حکمت عملی معرفی کرده و در رساله علوم او ، نیبنابرا (.4..ص
رسد که علم  کند و در نهایت به این نتیجه می یعملی و ابزاری تقسیم م، حکمت را به سه نوع نظری، عقلی

ل نبوت و در یاست باید در ذیهای سه گانه فوق است و علم س سیاست و تشریع زیرمجموعه همه حکمت
ن ید بر اصول و قوانینا با تأکیرسد ابن س ی. به نظر م(59-51ق: ص5954، نایابن سرد )یبا آن قرار گوند یپ

رفت از  حل برون ه بوده و راهیبو محدود ساختن خالفت مطلقه و حکومت تغل   یدرصدد بازساز، عتیشر
ًا یو ثان، استیوند نبوت و سیق پینان او از طری( و جانشی)دولت نبو نه عادلهیاواًل استقرار مد»را  ینابسامان

نه و کمال یمد یبه سعادت اجتماع یابیامبر به منظور دستیپ -لسوفین شرع توسط فیدرست قوان یاجرا
 قرار داده است. « افراد یانسان

ات شفاء نخست به یدر اله، لیاما نه با آن صراحت و تفص، ین فارابیت از افالطون و همچنیاو به تبع
ن نوع یده او بهتریکند. به عق یم یمطلوب خود را معرف یاسیها پرداخته و سپس نظام س   نظام یبند میتقس

شود. وی از  یم« اسه الملكیس»و « اریاسه االخیس»بوده که شامل دو نظام « نه عادلهیمد» یاسینظام س
عامت جامعه را بر ز، ستهیاد کرده که فرد اصلح و شای یسقراط یاسیبا عنوان نظام س  ن دو نظامیمجموع ا

به  ینب، ن نظامیسلسله مراتب هستند. در ا یشان دارا ز طبق صناعت و حرفهینه نیعهده داشته و اعضاء مد
 ینه به سویاهل مد یجامعه را به منظور راهبر یاسیس یرهبر، یواسطه اتصال به عقل فعال و عقل قدس

خود در  یبراساس نظم سلسله مراتبنا یار دارد. ابن سیدر اخت یاخرو یو رستگار یویسعادت دن
است که به  یدانسته که در رأس آن کس یگاهشان به صورت عمودینه را برحسب جایاهل مد، یشناس یهست

 (. 4..-95.ق: ص50.0، نایتر است )ابن س تر و اعلم گران فاضلیلحاظ علم و معرفت از د
ی از فیلسوف قرار داده و برای شریعت پیامبر پیامبر را در مقام باالتر، ابن سینا به واسطه همین طرز تفکر
شاه را با پیامبر یکسان  -شود. او فیلسوف شاه( قائل می -)فیلسوف جایگاه واالتری از دریافت رئیس اول

شود... چرا که بواسطه  شاه در نظریه او در هیئت پیامبر ظاهر می -گرفته است. به این ترتیب فیلسوف
عقل گذارد. در واقع  ا حکومتی است که قانون عادالنه را به مرحله اجرا میتنه« عقل قدسی»برخورداری از 

او از باشد و به افراد نادر اختصاص یافته است.  ن مرتبه بوده که برای تدبیر امور زمینیان مییقدسی باالتر
سن جریان امور نظارت داشته و مظهری از دولت اید گذاری سخن می قانون آل  هگوید که در همه جا بر ح 

ز یجهانی اتباع را ن گستره وسیعی از امورات اجتماعی و آن، نظریه دولت ابن سینا، فارابی است. از همین رو
و از سوی دیگر براساس « فیض»شود. ابن سینا ضرورت نبوت را از یک طرف براساس نظریه  شامل می
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 :5931، کاظمی ؛ اخوان41ص :5910، کند )پوالدی بیان می« ها به زندگی اجتماعی ضرورت نیاز انسان»
عد سیاسی قائل م، نی(. بنابرا 11ص م:5134، ابن سینا، 505ص نکه یشود. ضمن ا یاو برای نبوت و وحی ب 

پردازد.  دانسته و به نقش سیاسی نبوت می« سیاست»و « قانون»جامعه متمدن را متشکل از دو رکن اصلی 
 :5943، رود )عمید زنجانی سته جامعه به شمار میگذار برج مدار و قانون به عقیده او پیامبر سیاست

ن و فلسفه و ید، ین عقل و وحیشود که او ب یده مینا فهمیابن س یاسیفلسفه س یاز محتوا (.1..ص
ها  با آن یوند و هماهنگیها را در جهت پ ن تالشیشتریبلکه ب، ك قائل نبودهینه تنها تفک، عتیاست و شریس
بر نقش ، نیدن به سعادت جامعه انجام داده است. بنابرایها و رس ز بحرانعبور ا یمثابه راهکار عمل به

و « استخالف»ق ینان او از طریو جانش یسته نبیاست را شاید داشته و ریدر زعامت جامعه تأک ینب یمحور
 دانست.  یا شورا می« اجماع اهل سابقه»

های مورد نظر او را تبیین نماید.  بتواند بنیانهایی است که  ابن سینا همواره به دنبال تشریح درست مؤلفه
« نبوت»فلسفه سیاسی ابن سینا در راستای تبیین ، شناسی مدنظر او شناسی و معرفت براساس مبنای انسان

، متمرکز شده و نوعًا موضوع نبوت و سیاست را در فلسفه خود به یکدیگر پیوند داده است. از نظر ابن سینا
پذیر نخواهد بود و بارزترین و  امکان، )عادله( گذاری برای تأسیس مدینه فاضله ونسیاست جز از مجرای قان

با توجه (. ..5ص :5931، کاظمی قانون شریعت و واضع آن پیامبر است )اخوان، ترین نمونه این قوانین عالی
و کمال  یبه سعادت اجتماع یابیبه منظور دست، داند یالطبع م یو مدن یاجتماع ینکه او انسان را موجودیبه ا

ن و یتدو، ده ویید دارد. به عقیز تأکینه براساس قانون عادله نیس مدیو تأس یات اجتماعیاو بر ح، یانسان
تواند  یکه م ین قانون و حکومتیشود و بهتر یم یانسان و انتظام اجتماع یازهایمنجر به رفع ن، قانون یاجرا

  (.35ص :.591، ی( است )بهشتی)دولت نبو ینیحکومت د عت ویقانون شر، ن مهم را محقق سازدیا

گیری.نتیجه5

 یشمندان مسلمان سابقه طوالنین و فلسفه در آثار متفکران و اندیطرح موضوع دولت و نسبت آن با د
 یاسیس یها شهیبه آراء و اند، یل شهرت در طب و پزشکینا است که به دلین متفکران ابن سیاز ا یکیدارد. 

زوایای مختلف ، تر پرداخته شده است. پژوهش حاضر با اعتقاد به وجود فلسفه سیاسی اسالمی کم یو
مورد بررسی قرار  یگنزیل اسپریبراساس تحل، ه دولتیعلمی و فکری ابن سینا را به خصوص در باب نظر

چون  ییها نا شامل مؤلفهین استنتاج شد که منظومه فلسفه سیاسی ابن سیت چنیاست که در نها  داده
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قانون  یاست و اجرایضرورت نبوت در س، یبودن عالم هست یسلسله مراتب، بالطبع بودن انسان یمدن
ن یکه نقطه آغاز یباشد. به طور یعت است که در سراسر فلسفه سیاسی وی قابل مشاهده و تبیین میشر
ه ینظر، یهمانند فاراب، نیانسان دانست. بنابرا یو فطرت اله یتوان سرشت اجتماع یاو را م یاسیه سینظر

زان یگاه انسان را برحسب میطرح کرده و نقش و جا یعالم هست یدولت خود را براساس نظم سلسله مراتب
طرح  یس در راستایالرئ خینه برشمرده است. شیاست مدیو ر یاسیبه عقل فعال در قالب نظام س یکینزد

انسان را به سبب ، یات الهیبراساس الطاف و عنان افراد یه دولت ضمن برشمردن منشاء اختالفات بینظر
ک، آن یخصلت اجتماع  نوعان دانسته است.  و تعاون با هم یازمند همکاریو ن یمت 

نبود ، یو عدم وحدت جامعه اسالم یا عصر خود را در اختالفات فرقه یاجتماع -یاسینا بحران سیابن س
ن بحران را فقدان نبوت در یا یها شهید. او رید یت ضعف و زوال خالفت میرومند و در نهاین یدولت مرکز

حکومت از  ییامبر در رأس امور و جدایپ -لسوفینبود ف، عتین شریدرست قوان یاست و عدم اجرایس
عت را به منظور یاست با شریوند سین و فلسفه و پین دیب یآرمان آشت یو، رو نیدانست. از ا یعت میشر

در سر  ین و وحدت جامعه اسالمیراشد یصدر اسالم و خلفا یبه الگو یبازگرداندن جامعه اسالم
جهانی  هم رستگاری اخروی و هم سعادت دنیوی و این، ل وی در تأسیس مدینهین دلیپروراند. به هم یم

 یاخرو یو رستگار یویشهروندان را مورد توجه قرار داده و معتقد است که اتباع باید در رسیدن به سعادت دن
ن یتر ستهید شایبا، ن مهمیبه ا یابیدست یبرا، نیکنند. بنابرا یگر همکاریکدیبا  یاجتماع یدر چارچوب زندگ

گاه انسان ن ید. به همیجامعه را مدیریت نما، عتیت قانون شریدر محور یدار ها به امور حکومت ن آنیتر ها و آ
عت یقانون شر یعادله و اجرانه یل مدیرا تشک یو نابسامان یاسیرفت از بحران س نا راه برونیل ابن سیدل
ت یم ، جامعه را مدیریت نماید و جایگاه او، ها یا شرایع دانست. در واقع مدبری الزم است تا با وضع سن 

ت را به خوبی شناخته و سپس بتواند آن ها را  همانند اهمیت سر در بدن است. چنین فردی باید عدالت و سن 
آن در جامعه بوده و هدایت مردم به  یاستقرار قانون عدل و اجرا یادر تالش بر، نهیم مدیبه اجرا درآورد. زع

 از جمله وظایف اوست. ، ها از شرور شان به عبادت و دور ساختن آن طریق الهی و برانگیختن
ها  کند و به بررسی هر کدام از این نظام های سیاسی اشاره می به انواع نظام« شفا»ابن سینا در کتاب 

در رأس امور قرار دارند. رویکرد ، ام سیاسی او دولت نبوی است که پیامبر یا جانشین اوپردازد. نوع نظ می
های سیاسی مبنا را  بندی نظام گرایانه است. وی در مقام دسته واقع، های سیاسی ابن سینا در خصوص نظام

نبی را ، نهایتدهد و در  قوانین و آداب و رسوم مشترک مورد پذیرش افراد یک جامعه قرار می، بر سنن
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 شمرد. ضروری اجتماعات انسانی دانسته و بهترین قانون عادالنه را برگرفته از شریعت بر می

 
نایابنسیاسیهدولتدرفلسفهسینظر-(2نمودارشماره)
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