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  نایس ابن یاسیفلسفه س در یاسیالزام س
  *یوسفیاهللا  اتیح

  دهيچک
نا و بـر محـور مسـئله    يس ابناز منظر  ياسيفلسفه ساين مقاله با رويكرد تحليلي، به بررسي 

ـ   ياخالق -يفلسف يرا به عنوان مبنا» عدالت«که  افتهيسامان  ياسيالزام س ف ياقتـدار توص
، تعامل .بالطبع و محتاج تعامل است يمدن، نايس ابن ياسيس -يکند. انسان در تفکر فلسف يم

ـ   يباشـد تـا تـأم   »عادالنه«دياست و قانون با محتاج قانون انسـان   ين کننـده مصـالح واقع
ـ ن دليبه ا، است »عدالت«و کامل  يقيار حقيمنبع و مع، »يعت عادله الهيشر«باشد. ل کـه  ي

عت عادلـه محتـاج   ياجتماع و شـر ، ن حاليم و عادل دارد. در عيحک، عالم يمنشأ و منبع
سـالم و   ياجرا يبرا ينمونه کامل انسان، عادلا امام ي، ياست. نب عادل يسرپرست و مجر

اطاعت از حکومـت/   يمردم برا يل اخالقيدل، »عدالت«عت عادله خواهد بود. يصادق شر
  حاکم عادل اسالم است.

ـ  ابني، اسيفلسفه س، عدالتي، اسيها: الزام س واژه ديکل ـ ، نايس عت يشـر ، سـعادت ، لتيفض
  عادل. يعادله و نب
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  مقدمه
و  یفلسـف  یو مبـان  یشمندان در مورد هستی نظـام سیاسـی  اند یمل فلسفأهر وقت ت اصوالً
رابطـه   یاسیالزام س، شود. در واقع یدار میپد »یاسیالزام س« لهئمس، ردیآن صورت گ یاخالق

ـ   یخاصـ  یاخالقـ  و  یســتیچ 1آن موجــود اسـت.  یاسـ ین اعضــا و جامعـه س یاســت کـه ب
ن یـ ا یاسـ یالزام س ی. سئوال اصلاست یاسیله فلسفه سئن مسیتر يادیبن»یاسیالزام س«ییچرا

شـود؟ چـه    یحق و مشروع م، ک حکومتیوجود ی، فلسف ِاست که چرا و به کدام استدالل
ک یـ ش اقتـدار  یریموظـف بـه پـذ    یوجود دارد که شهروندان به لحاظ اخالقـ  یل فلسفیدل

و بـر اسـاس کـدام ارزش     یاز نظـر عقلـ  ، گریحکومت و اطاعت از آن باشند؟ به عبارت د
، نیـ کننـد؟ بنـابر ا   يرویـ ک حکومـت پ ید) از دستورات یاند( با شهروندان موظفی، اخالق

  2دهد. یل میرا تشک یاسیالزام س یمعضل فلسف یهسته اصل، »هیتوج«له ئمس
از  یکـ یدگاه یـ درو،  از ایـن  ،اسـت  یاخالقـ ـ   ینوشته حاضر متمرکز بر مباحث فلسـف 

ف و یتوصـ ، آن یاخالق یو مبان یاسیله الزام سئمسلمان را در خصوص مس یاسیفالسفه س
امـا  ، آن هرچنـد مهـم اسـت    یو شـناخت مبـان   »یاسـ یالـزام س «ل خواهد کرد. مبحث یتحل

بـه خصـوص آنکـه جنبـه     ، است به آن توجه شدهکمتر  یاسالم یاسیسفانه در فلسفه سأمت
ف و یله الـزام و توصـ  ئپرداختن به مسـ  رو، از این دارد،شتر یت بیمهجور، ن بحثیا یاخالق

  باشد. می ما یضرورت جامعه علم، فالسفه مسلمان يها دگاهید یل عقالنیتحل
ن است که از نظـر  یا یاسیال مهم الزام سؤسی، لت اسالمیمنطق سعادت و فض براساس

 »عـدالت «، نوشته یه اصلیست؟ فرضیچ یحکومت/حاکم اسالم یاسیالزام س ينا مبنایس ابن
ل و یجـامع فضـا  ، عدالت در نگاه فالسفه مسلمان زیرا، کند یم یمعرف یاسیالزام س يرا مبنا

ن اخالق یادیاز اصول بن یکی »عدالت. «لت حاکم و حکومت استیل فضیتحص ینقطه اصل
  .دارداقتدار)  یه اخالقی(توج یاسیالزام س يبرا یمحکم ینیو د یان فلسفیاست که بن

  ياسيالزام س
ـ ا 4.اسـت  ترجمـه شـده   »یاسیف سیتکل«و  »تعهد«به  یدر فارس 3»یاسیالزام س«  ن واژه دری

 یل زبـان عرفـ  یچ تحلیه لین دلیبه هم، ندارد يادیکاربرد ز یاسیخارج از مباحث فلسفه س
شهروندان بـه   یتعهد اخالق ايبه معن »یاسیالزام س« 5ست وجود داشته باشد.یاز آن ممکن ن

ن پرسـش  یـ خاص خود بـا ا  ين مفهوم در معنایحکومت است. ان یانجام دستورات و قوان
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 »از دولـت اطاعـت کـرد؟    »دیـ با« یل اخالقـ یچرا و بنا به کدام دال«مرتبط است که يهنجار
  ن و دستورات دولت گردن نهند؟یدارد تا به قوان می شهروندان را وا یل اخالقیکدام دال

طـرح شـده کـه معقتدنـد زور و     لسـوفان م یآن دسـته از ف  ياز سو ها ؤالن دسته از سیا
باشد  اي کننده قانع یل اخالقید دالیست و بایاعمال قدرت ن يبرا یموجد حق اخالق، اجبار

ز یبرتر و در هرحال اجبـارآم  یک قدرت عمومیت دولت به عنوان یو مشروع یکه هم هست
 ه کنـد. الـزام  یـ ط اطاعـت شـهروندان را توج  یل حدود و شـرا یو هم دالی، اسیدر جامعه س

مشروع سروکار دارد و  یاسیک قدرت سیاطاعت از  يشهروندان برا یبا اقناع درون یاسیس
ن فرد با دولـت و  یب یل اخالقیه دالیرا بر پا يو الزام آوري، و رابطه اقتدار یرونینه اجبار ب
اقتـدار   یق اخالقـ یل تصـد یـ افتن دالی، یـ را مشـکل اصـل  یـ ز، کند یبرقرار م یاسیجامعه س

 وجود الزام به اطاعت از -مستلزم دو امر است: الف یطور کل هکه ب ياقتدار ؛حکومت است
 -. بدارنـد اقتدار (و نه قـدرت صـرف)   که  یا گروهیشخص  يصادره از سو يدستورها
 6 باشد. مند بهرها گروه از حق صدور دستورات وحق اطاعت شدن یشخص 

ن یدسـتور حـاکم و التـزام بـه اطاعـت از فـرام       یه اخالقیانگر ضرورت توجیب، امر دوم
ز دسـتورات  یرش مصلحت آمیفراتر از پذ، لهاین مس کهروشن است البته  حکومت است. و

را بـه حـق   یـ ز، شهروندان خواهـد بـود   یا منفعت شخصیاز ترس  یل ناشیبه دال یحکومت
شـاره دارد.  شهروندان به اطاعت از حکومـت ا  یو الزام اخالق ییفرمانروا یوحقوق یاخالق
اطاعـت از   یل اخالقـ یـ و دال یاسیالزام س«له قابل طرح است که ئن مسیا ین صورتیدر چن

در باره الـزام   يه پردازیله کانون نظرئن مسیا »ن کرد؟ییا تبیه یتوان توج می دولت را چگونه
  دهد. یل میرا تشک یاسیس

کـاربرد   یاسـ یدر خـارج از مباحـث فلسـفه س    »یاسـ یالزام س«واژه ، آمد همان گونه که 
انگر یـ ت خـودش ب یاست که در ماه یفن نسبتاً اي واژه، ن اصطالحیارو،  از این ،ندارد يادیز
 یاسـ یدست کم سه پرسش عمده در باب الـزام س  است. در پی این مسئله »لسوفانیطرح ف«

  وجود دارد:
 م؟یدار یاسیس يها الزام يزیا چه چی یدر قبال چه کس. الف
 ست؟یها چ ن الزامیگستره و حدود ا. ب
 7ست؟.یها چ ن الزامیه ایا توجین ییتب. ج
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پرسش سوم ی، اما از نظر علم، د استیکأمورد ت یبه لحاظ عمل یهرچند دو پرسش اول
 شـمار نه و مقدمه پرسش سوم بـه  یزمی، دو پرسش اول، ت امریدارد. در واقع یت فلسفیاهم

 یاسـ یس يهـا  ه الـزام یـ ا توجیـ  یکند که مبان ین نکته اشاره میرا پرسش سوم به ایز، دیآ یم
  دهد. یل میتشک را یاسیالزام س یمعضل فلسف یهسته اصل، هیتوجبنابراین، ست؟ یچ

 »یاسـ یجامعه س«ا ی »حکومت«از واژه ، »یاسینظام س«واژه  ياز موارد به جا ياریدر بس
 يهـا  هرچند ممکن است تفاوت، استقت یک حقیانگر یها ب ن واژهیشود. تمام ا یاستفاده م

گر بـر اسـاس   یکـد یآن بـا   يمنـد اعضـا   دولت و ارتباط نظام ان کنند. معموالًیرا نما یفیظر
 ايو لـزوم اطاعـت از آن بـه معنـ     یاسـ ید بر الـزام س یکأالبته ت 8ت افراد است.یط عضویشرا

خـود  ی، مـدن  یرا زنـدگ یـ ز، سـت یغفلت از الزام افراد نسبت به قانون خاص آن حکومت ن
ـ با ا است؛ و التزام به قانون یبه نظم عموم يبندیمستلزم حداقل پا ن یـ ن فـرض کـه اگـر ا   ی

 یاسـ یمانـد. الـزام س   یمـ  یبـاق  يدر سطح التزام صـور ، ابدین یو اخالق یعمق عقالن، التزام
ی، اسـ یسی، ر بوده و تمـام الزامـات اجتمـاع   یفراگ یاسینسبت به تمام ابعاد و گستره نظام س

  .را در بر خواهد داشت یاسی/ نظام س ازحکومت یناش یحقوقو  یفرهنگ

  تيمشروع
ی، اسـ یم کـه هرنـوع بحـث از الـزام س    یابیـ  یدرمـ  روشنیبه  یاسیله الزام سئبا دقت در مس
رابطـه  ی، اسـ یس است، زیرا مبحـث الـزام   legitimacyمشروعیت یا ن از یشیمستلزم بحث پ

ک نظـام  یـ ملـزم بـه اطاعـت از     یشـهروندان زمـان  بر این اساس،  .داردن مفهوم یبا ا یقیوث
نظام موصوف را حق و مشـروع بداننـد و سـپس بـا     ، د بود که در مرحله اولنخواه یاسیس

  باشند. ملتزم و اطاعت از آن ییت آن به قبول فرمانروایتوجه به حقان
ـ یـ و دل ییت فرمانروایه حقانیتوج« ايبه معن یبا نگاه فلسف یاسیت سیمشروع  یل عقالن

ال مربوط ؤدر پاسخ به س یت فلسفیمشروع يها هینظر 9»ک نظام/فرد استیت یبول حاکمق
ن یـ ال اؤسـ  یعنی ؛شوند یارائه م »یاسیو قبول سلطه س ییحق فرمانروا ییوچرا یستیچ«به 

ت یـ شـامل حقان  »یاسـ یالـزام س « 10 سـت؟ یاطاعت از حکومـت چ  »دیبا« یل اصلیاست: دل
ن قـدرت  یعـ  ،هرچـه باشـد   ییهم اسـت. فرمـانروا   با یخصوص ارزش اخالق بهو  یفلسف

 يو قدرت صـرف بـرا   ،حکم راندن است یستگیمربوط به شا ییست. فرمانروای(محض) ن
  11ست.ین یکاف یستگین شاین ایمأت
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هـم افـق بـوده و     ی)فلسـف  یتلقـ (بـر اسـاس   »تیمشـروع «و  »الـزام سیاسـی  «اصطالح 
هرجا الـزام   ؛ت استیتر از مشروع عامی، اسین تفاوت که الزام سیبا ا ، البتهدارند یپوشان هم
فـرض   یاما ممکن است نظام مشـروع ، آن است یت شرط قبلیمشروع، وجود دارد یاسیس

 یگروهـ  یمـدن  یممکن است نافرمان ، زیراباشد یاسیفاقد الزام س، شود که در مورد خاص
 یتمرکـز اصـل  ی، اسیدر مورد الزام س 12ابد.یز مصداق یاز شهروندان در مورد نظام مشروع ن

ک یـ موظـف بـه اطاعـت از     یزمـان  یمردم از نظر اخالقـ  یعنی باشد؛ می یه اخالقیبر توج
  را داشته باشد. ییت/ حق فرمانروایاز مشروع ییها اقل اند که حد حاکم حکومت/

آن در  یو عملـ  ينظـر  يو کارآمـد  یاسیت نظام سیبه مقبول یت جامعه شناختیمشروع
ن است که مردم چرا ازحکومت خودشـان اطاعـت   یال اسؤو، ر از این عرصه عمل نظر دارد.

بحـث  شناس معـر.ف آلمـانی    جامعهاطاعت کنند؟ ماکس وبر  »دیبا«نه آنکه چرا  13،کنند یم
ارائـه کـرده اسـت.    ی، ت جامعـه شـناخت  یمباحث مشـروع  بارةدر يمند ممنسجم و نظا يها

خ تفکـر  یدر تـار  یشـناخت  و جامعـه  یخیت با استفاده از مطالعات تاریاز مشروع ويل یتحل
ادت مشـروع را منحصـر در سـه    یرد. ماکس وبر سیگ یجوامع صورت م یاسیسـ   یاجتماع

  14داند. یم یو سنت ییزمایکاری، قانون ـ ییعقال :نوع

  عدالت
العدالَـۀُ و المعادلَـۀُ: لفـظٌ    «کـار رفتـه اسـت:     هبـ  يتساو ايلغت به معن هاي باعدالت در کت

فالعدلُ هـو  ...یقتضی معنى المساواة، و یستعمل باعتبار المضایفۀ، و العدلُ و العدلُ یتقاربان، 
کـه از   ییه معنایاست. شب يز متساوین دوچیب يم مساویتقس، عدالت 15.»على سواء التّقسیط

  .شود یاستفاده م يبرابر اي) به معن»ع«(به کسر عدل
 یف فلسـف ین تعریتر . مهماند کردهعدالت  يبرا يمتعدد يها فیتعر نیز فالسفه مسلمان

ا یـ ف در فلسـفه  یـ ن تعریـ ط اشـاره دارد. ا یانه افراط و تفریحد وسط و مي، تساو ايبر معن
نا عـدالت را بـه اعتـدال قـوا و     یس دارد. ابن یشتر تجلیب، خصوص اخالق هبی، حکمت عمل

ل نفـس انسـان سـه    یرئـوس فضـا  ، از نظـر او  16کنـد.  یف میتعرلت نفس انسان یملکه فض
هماهنگ وکمال ، حاصل جمع »عدالت«لت یشجاعت وحکمت است که فض، لت عفتیفض

  است. یاد شدهلت یهر سه فض
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عت یو شر یاست که در مورد قانون مدن »استحقاق«، نا از مفهوم عدالتیس دوم ابن یتلق
اسـت   يا به گونه یعت عادله الهیو شر یه قانون مدنن است کیرود. منظور ا یکار م هعادله ب

را هـر  یـ سـت. ز یرا مد نظر قرار داده و موجب ظلم و انظـالم ن  يسته هر فردیکه حقوق شا
بخش جامعه خواهد  ز اعتدالینه نیسته خودش قرار داده و در نظام مدیگاه شایرا درجا یحق

 .را داردلت اعتدال قوا و ملکه عدالت یکه فض یکس یعن، یبود. حاکم عادل
 يم قـوا یداست که عدالت در بحث فالسفه مسلمان اغلـب در ارتبـاط بـا تنظـ    یناگفته پ

نا بـه  یسـ  ابـن ، ن حـال یشـود. در عـ   می حاکم مطرح یو عدالت اخالق ی)ملکه نفسان( نفس
عام  یلقعدالت در ت يدارد. معنا یار مهمیاشاره بس یاسیو عدالت نظام س یعدالت اجتماع

و  یم روابط اجتماعیقانون در تنظ یاو شامل عدالت حاکم و رفتار متناسب او و نقش اعتدال
اسـت. هـر وقـت نظـم      »استحقاق« اياز عدالت به معن ین تلقیت حقوق افراد است. ایرعا

ن است که قانون حـاکم بـر   یمراد ا، شود یف میتوص »عادالنه« یا حکومت اسالمی یاجتماع
  عادالنه است.ی، اسالم يا جامعه

  ياسالم ياسيفلسفه س
و بـا   یره تمـدن اسـالم  یاست که در دا یاسیس يها دگاهید، »یاسالم یاسیفلسفه س« مراد از

مالت أتـ  ايبه معن یاسیشود. فلسفه س یفالسفه مسلمان شناخته م یاسیسـ   یمالت فلسفأت
ن یادیـ ل بنئفالسـفه در مـورد مسـا    يهـا  دگاهیو مجموعه د یاسیدر امور س یو فلسف یعقل
دولـت   يریگ شکل يدولت مطلوب و مبنا، س آنیسأفلسفه ت، همانند هدف دولت، استیس

  اقتدار حکومت است. یه اخالقیو توج  مشروع
ح خـود را  یهـا هـدف صـر    است: اگـر انسـان   چنین نیا باره در این دگاه لئواشتراوسید

دار یـ پد یاسـ یفلسفه س، وب قرار دهندخ يا خوب و جامعه یکسب معرفت نسبت به زندگ
 یاسـ یانگر روش بحـث از مقولـه س  یـ ب »فلسفه«کلمه ، »یاسیس فلسفه« شود. در اصطالح یم

هـم  ، »یاسـ یس « له توجـه دارد. کلمـه  ئشـه مسـ  یر است و هم به ریکه هم فراگ یروش است؛ 
 »یاسـ یفلسـفه س «دهـد.   ین مشـغله را نشـان مـ   یژه ایهم کارو انگر موضوع بحث است ویب

البته  17گمان در باره آنها. يبه جا یاسیت امورسینشاندن معرفت به ماه ياست برا یکوشش
در دسـترس عقـل و    یفلسـف ـ   یعقلـ  يهـا  مجموعـه داده  را صرفاً یاسیاشتراوس فلسفه س

بوده و  یسم غربیبرالیدگاه خاص لین دیاما ا، کند یف میتعر ینید يها بدون ارتباط با گذاره
  18د.ت نداریچندان کل
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 یه اخالقـ یها و توج دولت يها ها و شالوده هین الیتر قیخواهند عم یم یاسیلسوفان سیف
د؟ جوامـع  ینام یاسیس  را جامعه  د باشد تا بتوان آنیک جامعه چگونه بایآنها را درك کنند؛ 

مشروع دانسـت؟ و   ین جوامع را از نظر اخالقید ایآورند؟ چرا با یر بر مچگونه س یاسیس
را  یاسـ یلسـوفان س یف یاصل يها ها مشغلهدولت و جامعه سیاسی چیست؟ این یلهدف تشک

ل یـ ر تحلیف صرف فراتر رفته و درگید از سطح توصیبا یاسیلسوفان سیدهند. ف یل میتشک
 19کننـد.  يبنـد  ممکن را صـورت  يها شوند تا بتوانند پاسخ یاخالق يپرداز هیو نظر یمفهوم

هماننـد  امـا  ، کنـد  یارائـه مـ   یاسـ یرا از فلسـفه س  يتر قیدق  یمصداقـ   فیف توصین تعریا
  ندارد. اشاره چندانی وه بحث و روش استدالل هایبه ش تعریف اشتراوس

است کـه در حـوزه    یاسیمنظور آن فلسفه س، »یاسالم یاسیفلسفه س«ف خاص یدرتعر
ر یـ تعبا بـه  یو  20ابد.ی یت مینیلسوفان مسلمان عیف يها شهیمالت و اندأو با ت یتمدن اسالم

، اسـت  یمالت دانشمندان اسـالم أو ت، از اسالم یکه ناش یک سلسله مباحث عقالن، یگرید
 21 م.یگرفت ین راه به کار نمیعقلمان را در ا، کرد ینها را مطرح نمیکه اگر اسالم ا به گونه اي

و  يتصـور  ياز مباد یو فلسف یمباحث مربوط به بحث عقل يسر کیرا  یاسیاگر فلسفه س
ک یـ « :عبارت از یاسالم یاسیفلسفه س، میف کنیتعر یاسی/ علوم س استیم سعل یقیتصد

خـالص و   یاست بوده و با روش عقلیعلم س یخواهد بود که مربوط به مبان یسلسله مباحث
لسـوفان  یدگاه فیـ ا دیـ ن یـ از موضـوعات خـود را از نقـل (د    يسر کیکه  یا مباحث عقلی

  22»رد.یگ یمسلمان) م
ـ یـ کشـف و ب  یاسـ یفلسفه س، گرید یک تلقیدر  قـدرت  « يگـاه وجـود  یجا یان عقالن
ـ یـ دال یعنی است؛ یجوامع انسان »یاسیت سیو حاکم یاجتماع ت یـ ه حاکمیـ توج یل عقالن

ی، عـ یطب یسـتگ یاعـم از شا ، آنها يوجود يها یستگیشا يبر مبنا، ا گروهیک فرد ی یاسیس
جامعـه   یاسـ یرش قدرت سیپذ يک اجتماع آن را برایو... که افراد  یا الهی یانسانی، اخالق

شـامل   یاسالم یاسیسفلسفه ، دگاه فوقی. طبق ددندان یم یبه فرد/گروه مورد نظر الزم وکاف
ل اسـالم. مباحـث   یمستند به منابع اصـ  یو مباحث نقل یدوگونه مباحث است: مباحث عقل

، اسـت  یاسـ یس يک تئـور یـ ارائـه   يفالسـفه بـرا   یمستقل و عقالن يها شامل تالش یعقل
اسـت و برگرفتـه از متـون    یآنان در باب س یعلم يها شامل تالش یکه مباحث نقل یالدرح

  23باشد. یم یو فلسف یعقل يها و مرتبط با استدالل ینید
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انـد.   خوانـده  »یحکمـت عملـ  «از  ئـی را در گذشته جز یاسیفلسفه سی، اسالم يحکما
ی، انـواع حکمـت عملـ   خصوص  بهحکمت و  یکل يبند میدر تقس در این زمینه نایس یابوعل

ق یـ دق گونـه  ش را از حکمت/فلسـفه بـه  یخـو  يبنـد  میف و تقسـ یدارد که تعر یکالم جامع
بـا تصـور و    ی(فلسفه) استکمال نفس انسان ف او از حکمتیتعر .دهد می انجام يتر وکامل
کـه مربـوط بـه     ییها به معرفت يف حکمت نظریو توصی، و عمل يق نظریق به حقایتصد
، اسـت کـه دانـش آن    يمعرفت به امـور ی، دانستن است. اما حکمت عملسته یکه شا يامور

ات و یـ ن جزئیـی عت در تبیو نقش شـر  یو مدن یخلقی، حکمت منزل .باشد یمقدمه عمل م
  24نا است.یس یدگاه ابوعلید یانگر کلیبی، ن عمل در حکمت عملیقوان

 یاسـ یس فلسفه يرا مفهوم محوریز، دارد یرنگ اخالق یاست اسالمیست که سین یشک
روح   اسـت. سـعادت بـه نفـس/     »لتیفضـ « و »سعادت«، به تبع افالطون و ارسطوی، اسالم

حکمت و عدالت به دسـت  ، عفت، شجاعت یل نفسانیانسان مربوط بوده و با حصول فضا
حاصـل از   یلتیرا فضیز،  لت استین فضیتر کامل، نگاه افالطون و ارسطو د. عدالت دریآ یم

، مطلوب فالسـفه مسـلمان   یاسیگر است. نظام سیلت دیسه فضت وکمال یجامعی، هماهنگ
مطـرح شـد.    ینه فاضله ابتدا توسط فـاراب یه مدیف شده است. نظریعادله توص /  نه فاضلهیمد 
ق خواجـه  یـ عم یاسیمالت سأت و در ادامه باي، ه رازیتوسط مسکو یبعد از فاراب  هین نظریا

  افت.یر تداوم ینص
مالت أکـه بـا تـ   ه ده شدینام »عادل ینب«است یگر سید یتلقدر ، »است فاضلهیس«ه ینظر

د یـ کأت »اعتـدال «لت یز بـر عنصـر عـدالت و فضـ    ین  یینایاست سیشود. س ینا مطرح میس ابن
و  »عتیشـر «را  یعـدالت و اعتـدال اجتمـاع    یمحور اصـل  ين تفاوت که ویاما با ا، داشت

  داند. یم »عادل ینب«انسان را 

  ياسينا وآثارسيابن س
ک بخارا متولد شد. پـدر  ینزد، در افشنه 370در ماه صفر ، ناین بن عبداهللا بن سیحس یابوعل

س هم دارد. عمده اطالعات ما از یشرح حال خود نو يسامان بود. و ان دولت آلیاز وال يو
و دوره  ییعصـرطال ، نا در آن متولـد شـد  یسـ  که ابـن  یزمان 25ق است.ین طریاو از ا یزندگ

 يهـا  يفرهنـگ و آزاد ، تمـدن ، علـم  ییرا عصر شـکوفا یز، شود یده میمنا یرنسانس اسالم
را  يو یبرخـ  ؛نا اختالف استیس در باره مذهب ابن 26.م بودخ اسالیتار یاسیس و یاجتماع
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انـد. شـواهد    خوانده يعه جعفریگر او را شید یو برخ یحنف یسن یو برخ یلیعه اسماعیش
  27.هاست دیگر دیدگاهش از یپدرانش بها و سابقه مذهب  شهیع او درآثار و اندیتش

مجلـدات  یـن آثـار،   از ا یبرخـ  وگـذرد   یکه: فهرست آثار او از صد مـ شده است گفته 
 يآن اسـت کـه و   اسـه یکتاب السنا در رساله یس ابن یاسیاز مباحث س یبخش 28.داردمتعدد 

امـر   یرا نـوع  یت اجتماعیها و موقع ییتفاوت مراتب افراد جامعه در عقل و استعداد و دارا
نظـام جامعـه و    يریـ گ شـکل  یعینه طبیزم، ن امریداند. از نظر او هم یو قابل قبول م یعیطب

اسـت  ین کتاب در مـورد س یمباحث عمده ا 29گر است.یافراد در تعامل با همد يها يهمکار
ن یکمتـر  یاسـت مـدن  یسـفانه بـه س  أمت اامـ ، ردستان استیاست زیاست منزل و سیس، نفس
  ندارد. يا اشاره

ن یدر عـ ، ات اسـت یـ ات و الهیـ عیطب، منطق، مختلف فلسفه يها آثار او درجنبه يمحتوا
ز یـ ن یعملـ  یاسـ یت سیـ داشت. شـغل وزارت و فعال  یپرحادثه و کودتاه یزندگ يحال و

و  یاسـ ینه فلسـفه س یدر زم، ن حالیاما درع 30، نگذاشته بود یکار علم يبرا يادیفرصت ز
، ن مباحـث یاز ا يادیخودش آورده است. در بخش ز هاي بادرکت یز مطالب مهمیاخالق ن

  روشن است. ین او به فارابید، حال خودشح شر طبق
 يبا فالسفه قبل از او آن است کـه و  یاسینا در فلسفه سیس معروف است که تفاوت ابن

مباحـث   و عمـدتاً  یاسـ یو مباحث کـالم س  یاسیرا با فقه س یاسیتالش داشت تا فلسفه س
، مثال رايباشد. ب یبرگشت به زمان قبل از فاراب ین ممکن است نوعیکند. و ا کینزد ینید
اسات بر قـرار کـرد کـه بحـث در     یان نبوات و سیم يوندیپ ات شفاءیالهان کتاب یدر پا يو

 )و... یونـان یو فالسـفه   يوعـامر  یفـاراب (فالسـفه   ي کهریاز مس یبه طور کل، استیباره س
نه را ینا قانون مدیس ابن که یا اینکه گفته شده است 31خارج شد.، آن هموار کرده بودند يبرا

و ایـن  شـتر فاصـله گرفـت.    یب یاسیسـ   یفلسف يه پردازیعت واگذار کرده و از نظریبه شر
شـه در  یهم يان رفتـه و بـرا  یاست از میاز س ینا استقالل و امکان بحث فلسفیس با ابن گونه
را بـرخالف آن شـروع    یتالش یکه فاراب يزیچ ؛عت قرار گرفتیهان وعالمان شریار فقیاخت

  32کرده بود.
اما او ، دینما یم یرفتنینا پذیس توسط ابن يهرچند تا حدود ین اقدامیرسد چن یبه نظر م

جهـان   در یعـت تفکـر فلسـف   یرا طبیـ ز، سـت یه نیا گالیسته مالمت ین اقدام هرگز شایدر ا
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اسـت کـه بـه     یهمـان انسـان   ینبـ  رو کـه  از آن، عت مرجع باشـد یاسالم اقتضا دارد که شر
نـه  یس اول مدیرئ ینب  زین یده است. طبق سنت فارابیلت رسین مرحله تعقل و فضیتر یعال

ن یـ و ا، اول اسـت  ن او برگرفته از الهامات عقـل یتمام قوان و باشد یم یفاضله فلسفه اسالم
اسـت  یو رت یـ وال یعـ یز تداوم طبیو فقها ن  ت امام معصومی. والاست »عتیشر«جز  يزیچ
ت یـ است با فقـه و کـالم و اثبـات مرجع   یوند سیعت و پیت شریرود. مرجع یشمار م هب ینب
را تفکـر  یـ ز، ستیاست نیلسوف در جهان سیا فیفلسفه  يطرح انزوا ايبه معن، فقها یاسیس

عت و فلسـفه  یشر يم دوخط موازیترس يبرا یچندان يدرجهان اسالم اقتضا ینید و یفلسف
انگر قـانون  یـ ب یعت الهـ یو شر استعت یشر یر عقالنیتفس، که فلسفه، نیا بر ندارد. عالوه

  عالم است. یقینظام حق و یواقع
و  یالهـ  أرا منشـ یـ ز، عت اسـت ین قانون عادله برگرفته از شرینا معتقد است: بهتریس ابن

، عتیبه شر ین عدالت دارد. ارجاع قانون عادله نبیمأشناخت حقوق و ت يبرا يریخطا ناپذ
انت است. اوج تفکـر  یوند فلسفه و دیپ يبلکه به معنا، عتیارجاع فلسفه به شر يعنانه به م

کامـل در   اي گونـه اسـت بـه   ین سیـ خواهد بود و ا ینیاست دیز سین یاسالم یاسیفلسفه س
عت یو البتـه تـابع شـر   ، نان امام معصـوم یکه فقها را جانش یعتیشر ؛ان شده استیعت بیشر

و  دانسـت عت یاسـت را شـر  یت سیـ نها، گونه که مالصـدرا وعدالت قرار داده است. همان 
 یعت و تمـام یز درخـدمت شـر  یهمه چ یعنی 33؛دیعت نامیاستمدار را خادم صاحب شریس

ن قـانون در  یبهتـر  همچنینعت قابل وصول است. یعمل به شر ابعاد سعادت بشر در محورِ
  عادل است.مجتهد  امام/ /یز نبین یاسیس سین رئیتر عت است و فاضلیاست شریس

در بخش دوم  ي. واست جمع شده  یینامه عال دانشدر  نیزنا یس از آثار ابن یبخش مهم
اسـت  یس و، اسـت منـزل  یس، اسـت نفـس  یرا به سه نوع س یحکمت عمل، یینامه عال دانش

ع یشرا یچگونگی، کیز دوگونه است: یاست عامه نیکند. س یم میرامور عامه تقسینه/ تدبیمد
ـ  یشاخه و خلی، اصل است و دوم، نینخست ، کهاساتیس یچگونگ يگریو د بـا   34.یفـه اول

ز یـ اسـت و ن  ات شـفاء یالهاو از مقاله دهم  ی/حکمت مدنیاسیعمده مباحث س، نیوجود ا
  است. هاتیاشارات تنبو  ات نجاتیالهاز  یبخش کوچک

  ياست عادله نبيس
کـه   یف فـاراب بـرخال ، کنـد  یاست را از معرفت نفس شـروع مـ  یسی، نا به صورت کلیس ابن
دهد که نخست در باره فـرد   یح میترج يشمارد. و یت نفوس میرا باعث ترب یاست مدنیس
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 یعنـی  35؛را معتقد است که اصالح اجتماع وابسته به اصالح فرد اسـت یز، دیسخن گو یآدم
از  گـران همـت گمـارد.   ید و سـپس بـه اصـالح د   ید خود را اصالح نمایاول با یکه هرکس

ت و یـ حاکم يت او بـرا یشرط اول صالح، حاکم و سالمت نفسِ یاخالقت یصالحرو،  این
سـالمت نفـس و آنچـه بـه     بر این اساس، د. یآ یم شماراو به  ینیت دیمشروع یمالك واقع
که عادل  يشود. فرد یده میعدالت نام، ت حقوق جامعه مربوط استیت و رعایریحوزه مد

  ت نفوس عادله باشد.یگران و تربیدسته ین کننده حقوق شایمأتواند ت یچگونه م  نباشد
چـون  ، در نبوت جالب توجه خاص است يه وینظر، نایس ابن ینیدـ    یاسیدر فلسفه س

 یکند که بـا نظـر کلـ    يزیر مات قرآن طرحیموافق با تعل یه فلسفیک نظریده است تا یکوش
 یحـالت  ی، درجـه کمـالِ  در باره جهان سازگار باشد. به نظر او مرتبه وجدان و عقـل نبـ   يو

غمبـر  یده باشـد. از نظـر او پ  یدرآن بـه حـد کمـال رسـ     ياست که همه قوا و استعداد بشـر 
نکـه  یو قدرت ا  لیکمال تخ، عقل يو صفا یاست: روشن یواجد سه شرط اساس مخصوصاً

  36د.یر کند که در خدمت و اطاعت او درآیثأچنان ت یدر ماده خارج
رسـد کـه    یمـ  »یعقـل قدسـ  «ن سه شرط بـه مقـام   یامبر با داشتن ایپ  نایس شه ابنیدر اند

کنـد و   یافت مـ یاز عقل فعال دري، بشر یم قبلیتعلواسطه و بدون  یبی، را ناگهان یهرمعرفت
دو جنبـه دارد:   یرسـالت نبـ   37شـود.  ینده آگاه میحال و آ، ز درگذشتهیبرهمه چ از این راه

و  یقـت وحـ  ید خدا و حقمان به وجویم اصول ایق تعلیرا از طر یکه نفس آدم ينظری، کی
 ؛نیـ د یعملـ  يهـا  م جنبهو دو، کند یم  رهنمون يگر به طرف سعادت ابدینبوت و جهان د

  38دهد. یم مید به انجام برساند تعلیمن باؤرا که م يریآن اعمال صالحه و شعا یعنی
را در  يفـرد  ییفه او ممکن است توهم اقتـدارگرا یو خل ینا براقتدار تام نبیس تمرکز ابن

توسط او  پوپر است که قبالً يها دگاهین اشکال برگرفته از دیا 39جاد کند.یاو ا یاسیه سینظر
له ئت آن اسـت کـه مسـ   یـ امـا واقع  40افالطون مطرح شده بود. درباره و، جامعه بازدرکتاب 

ت یمشـروع  یار اصـل یـ را معیـ ز، سـت یحـاکم ن  ییاقتـدارگرا ی، اسالم یاسیفلسفه س یاصل
عت عادله یشر ياجرا، نیا بر عالوه 41عت عادله است.یاقتدا به شر، حکومت و اقتدار حاکم

توانـد تـوهم    یله مـ ئن مسیو ااست،  یاسیالزام س یاصل يمبنا، د بر عادله بودن حاکمیکأو ت
  دفع کند. یکلطور بهرا  يفرد ییاقتدارگرا

  سعادت لت ويفض
و در عالم  یقرب الهتنها با  ین است که سعادت واقعیف سعادت اینا در تعریس دگاه ابنید

 42سـعادت باشـد.   یتوانـد مـالك واقعـ    یا نمیدن یرا امور فانیز، است يآخرت و جهان ابد



۷۸      ۱۳۸۹زمستان ، سال دوم، شماره دوم، پاييز و 

ن یا و شود یو مطلق است که در نفس انسان حاصل م یمیدا، دیاز لذت شد یتابع، سعادت
ا مقدمـه وصـول بـه    یـ دن یشـود. زنـدگ   یافت می يو سعادت اخرو یارتنها در قرب الهیمع

و ، لت نفـس ی. سعادت تنها با فضاست يمزرعه جهان اخرو، ن جهانیا یدار فانو ، سعادت
 43 ل مختلـف آن اسـت.  یل فضـا یلت نفـس در اعتـدال قـوا و تحصـ    یتجرد روح است. فض

لت یمحتاج اجتماع و حکومت فضـ رو،  از این ست.یممکن ن يفرد یل انسان در زندگیفضا
ب سـعادت اسـت. مجموعـه    یـ تعقت نفوس فاضـله و  یترب، فه حکومتین وظیاست. مهمتر

  44است نامند.یلت را سیاز و کسب فضین نیمأت يانسان برا یعمل يها برنامه
اسـت  یاست نفس است. سیس، ن آنهایتر ياست انسان و ضرورین سیاول، نایس نظر ابن از

، نفـس  يها استیانسان است. ازجمله س زیو غرا ینفسان ير نفس و قوایتدب اينفس به معن
کمـال   45ت نفـس ناطقـه/حکمت وعقـل اسـت.    یت آن تحت هـدا یریاماره و مدر نفس یتدب

ح امکـان  یصـح  ت سالم ویریک مدیلت او تنها با یو اتصاف به صفات حسنه و فض یانسان
ت یریمـد  چگـونگی  و ینفسان يقوا، شناخت کامل نفس مگر باشود  ین نمیر است و ایپذ

عقل و  يشناخت نفس و مقتضا، است نفسیت و سیریمد يح توسط عقل و شرع. برایصح
 ت نفـوس فاضـل و  یـ است که متکفل ترب يزیالزم است. علم اخالق همان چ یعت الهیشر

 يهـا  ت نفـوس صـالحه و انسـان   یترب مگر بانه فاضله امکان تحقق ندارد یبا کمال است. مد
ردسـتان  یز، است اهل ودخل وخرج منزلیس و  است منزلیمقدم بر س، است نفسیفاضل. س

  46نه است.یمد استیو س
و  ینفسـان  ياز اعتـدال قـوا   یلت نفـس را تـابع  یفضی، همانند فاراب باره نینا در ایس ابن

هماننـد  یی، نایداند. در مکتب س یحکمت وعدالت م، شجاعت، عفت یل ملکه نفسانیتحص
لت یوکمال سه فض یل سه گانه نفس انسانیجامع فضا، »عدالت«لت یفض، افالطون و ارسطو

اقتصـاد و   يز بـر مبنـا  یـ است اهل و دخل وخرج منزل را نین سیهمچن ين است. وینخست
سـاز فقـر و    نـه یکه نـه موجـب اسـراف و نـه زم     ياعتدال و اقتصاد ؛ کند یف میاعتدال تعر

 یار واقعـ یـ مع، ت نفـوس فاضـله  یـ را در ترب ياعتدال رفتارگونه،  نیبه هم 47باشد. یدستیته
بـه   یینایس یاست منزلیگر سید وت نفوس فاضله فرزندان یشمارد. ترب یر سالم منزل میتدب

  د.یآ یم شمار
ن یـ در ا يکنـد. و  یمطـرح مـ    نزد حکمـا  را عدالت بحث ، ان رساله نفسینا در پایس ابن

ل یحاصـل از فضـا   یو ملکه نفسان »اعتدال قوا« ايعدالت را به معن،  مرحله و همانند حکما
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داشـتن  سـبب  وان بـه  یاز انسان از حیامت، دگاه اویداند. طبق د یوحکمت م، شجاعت، عفت
نفـس   48.است یجوهر نفس انسان، لتیفض یلت حکمت است. محل واقعیقوه ناطقه و فض

باشد. تجرد کامل  یوابسته م يت خودش به نفس مادیاست که در فعل يانسان جوهر مجرد
 ياز ماده و جهان ماددن ید. تجرد نفس تنها با بریآ یم شمارمرحله کمال او به  ینفس انسان

ه خواهـد بـود. نفـس    یه وغضبیشهو يل قوایآن از رذا یلت نفس به پاکیابد. فضی یامکان م
او ی وانیـ بعد ح، انگریدو قوه نما نیرو که ا دور باشد. از آن هدو قوه ب نیل اید از رذایبا یانسان

لت یفضـ ، جـه یباشـد. در نت  یانسـان  يتابع قـوا  یوانیح يلت آن است که قوایباشد. فض یم
، ن قـوا یـ . حاصل اعتدال ااستناطقه  و هیغضب، هیشهو يقوا ینفس در کاربرد اعتدال یواقع
  49حکمت است. و شجاعت، لت عفتیفض

از  و انـواع مختلـف   رود یبـه شـمار مـ    یانسـان  یل نفسـان یجنس فضا، لتین سه فضیا
ز یـ لت نیسـه فضـ  ن یکاربرد ا که . ضرورت داردستتابع و برگرفته از آنها ی، ل نفسانیفضا

لت یمستلزم فض، لتین سه فضیاعتدال باشد. اعتدال ا نحوط بوده و به یدور از افراط وتفر هب
باعـث بـه   ، لتیکمال اجناس سه گانه فضـ  و یهماهنگ جمع و؛ به بیان دیگر، است يگرید

لت کامـل  یفض، شود. پس عدالت می دهینام »عدالت«است که  یلت چهارمیوجود آمدن فض
شـود کـه اعتـدال     یحاصل م یصورت تنها در، لتین فضیل نفس است. ایفضا و جامع همه

ل بـه شـمار   یـ ه او از رذایکمال نفس و تزک، ن مرحلهیا ملکه او شود. ای یصفت نفس انسان
ه تجـرد  یز در سـا ین یقیکمال حقاست و  یقیرود که نفس مشتاق وصول به کماالت حق یم

  50باشد. یم یاله ينفس و لقا
ن موجودات مورد توجه قرارگرفته و یتر از کامل، نایس ابن ینظام فلسف مباحث وجود در

ل او درمباحث یتحل یه اصلیابد. پای یقوه محض ادامه م يعناصر ماد ين مرتبه وجودییتا پا
یـب،  ن به ترتییپا ۀن مراتب وجود ازمرتبیتر نییاست. پا یت و لطف الهیعنا، خلقت وجود

 و وانـات اسـت  یح نِیجمادات و عناصر. انسان برتر، واناتیح، عبارت است از: وجود ماده
ت یـ نفس وعقـل او بـه مرحلـه فعل    و است که با عقل فعال ارتباط دارد ین انسان کسیبرتر

 همچنـین  به دست آورده اسـت. ، است یل عملیرا که سرچشمه فضا یافته و اخالقیتکامل 
ن بـه مرتبـه نبـوت را بـه     دیت رسـ یاست که استعداد و صالح یکس، ن گروهین فرد ایبرتر

  51دست آورده است.
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ن جوامـع  یمدار و حـاکم راسـت   استیس، ملکی، ن انسان واقعینا برتریس دگاه ابنیطبق د
قـت کامـل   یبه حق یانسان یعنی. دارد ی/ اخالقیو عمل ينظر -یکمال عقالن يرا ویز، است

و  یوعامله به مرحلـه عـال   ي)فکر(او در بعد نفس ناطقه  یانسان ياست که همه استعدادها
ده یـ خـو و برگز  ز فرشـته یـ ت نفـس ن یـ و ترب ین فرد از نظر کمـال اخالقـ  یده و ایرس یفعل

 يهـا  ت سـعادت و راه یـ ماه، موجـودات  یشـناخت کلـ   ی، برايانسان نب ی.کمال علماست
و  ی. امـا کمـال اخالقـ   اسـت ت نفوس صـالحه  یترب چگونگیرات و یخ، دن به سعادتیرس

گـران  یاو بـر د  یعملـ  /یلت واقعـ ی/ فضـ یو سالمت نفسان یر کمال روحانانگیاو ب ینفسان
 و یلت واقعـ یت و فضـ یانسـان  یپـرواز او بـه قلـه عـال     يتوانـد بـرا   یدو بال مـ  نیاست. وا

  و کامل باشد. یگران کافید سلطه بر براياش  یستگیشا

  اجتماع و قانون عادله
کـه بـه    ید. انسـان یآ یم شماراز کماالت او به  یانسان جزئ یاجتماع ینا زندگیس نظر ابن از

ه یبلکـه شـب  ، سـت یانسـان ن ، قتیفاقد کماالت بوده و در حقاعتقاد ندارد،  یاجتماع یزندگ
لت و سعادت انسان جـز  یل نشانه کمال انسان است که فضین دلایاجتماع به  52انسان است.

انسـان   ازیـ ظرف رفع ن، اجتماعست. یر نیامکان پذ، نه عادلهیس مدیسأاجتماع و ت ياز مجرا
ن اسـت کـه   ی) در ای(سعادت اجتماع کمال انسان .ستاو يت استعدادهایفعل یو بستر اصل

 يهمان گونه کـه توسـط آنـان بـرا    ، آنان بکوشد يازهایگران بوده و در رفع نیهمکار د يو
  53کند. میاز یش رفع نیخو

 ین اسـت کـه او در زنـدگ   یر اوانات دیر حیانسان با سا یتفاوت اصل، نایس طبق نظر ابن
گـران ممکـن   ید کمـک حتاج او بدون ین مایمأرو که ت از آن 54، گران استیخودش محتاج د

ک از یـ را هریـ ز، گـران اسـت  یبـا د  يو همکـار  یجمعـ  یست. پس انسان ناچار از زندگین
 یچ انسـان ی. هـ اسـت گـران  ید يازهاین کننده نیمأتی، و عقالن یعیک تقابل طبیها در  انسان

کـه   یانسان اسـت. کسـان   يبرا یعیاز طبیک نین یست. ایحتاج خود نین تمام مایمأقادر به ت
 یاجتمـاع  یانسـان در زنـدگ   انـد. طبعـاً   ه انسانینها نه انسان که شبیا، محتاج اجتماع نباشند

  55 محتاج شرکت و تعامل است.، خود
نظـام نتوانـد بـود.    ک قـانون و  ین تعامل انسان بدون یروشن است که ا، در مرحله بعد

خواهـد   یمـ  یرا هرکسـ یـ ز، فقدان نظام/ قانون باعث هرج و مرج و اخـتالل معـاش اسـت   
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حقـوق   ، اگـر چـه  اجات خود باشدین کننده احتیمأنموده و ت یخودش را عمل يها خواسته
تضاد و تقابـل بـوده و    افراد همواره در يازهایکه نروشن است . و البته شودمال یگران پاید

و ال بـد فـی   «بنابراین، نیاز به قانون امري ضروري است: باشد.  یواره همسو نمهم کم دست
باید تأمین کننـده   قانون 56.»و العدل من سان و معدل للسنۀو ال بد ، و عدل سنۀمن  المعاملۀ

نظم و حل کننده نزاع ها باشد تا در سایه آن، توافق نسبی به عمـل آمـده و نظـام جامعـه، سـامان      
ها  شود که حقوق هر فردي از انسان سبی افراد تنها و تنها درصورتی حاصل مییابد. توافق ن

  شود مگر به وجود قانونی که باعث این توافق باشد. به تناسب تأمین شود. و این نمی
است که متصـف   یقانون، سته افراد باشدین کننده حقوق شایمأتواند ت یکه م یتنها قانون
خود باعـث ظلـم و   ، طیرا افراط و تفریز، جامعه باشد یاعتدالت یناظر به موقع به عدالت و
محتـاج قـانون عادالنـه     یجامعـه انسـان  ، جـه یساز تضاد و تقابل اسـت. در نت  نهیانظالم و زم

سـنت عادلـه    و یعت الهـ ین قانون عادالنه تنها وتنها بـا شـر  یا  نایس دگاه ابنید طبق 57است.
، حکمـت  اسـت و وجودات وعالم بـه حقـوق   را خداوند خالق میز، ن خواهد شدیمأت ينبو

عت ین و شـر یـ از د یتنها وتنها ناشـ ، . پس قانون عادالنه جامعهداردعدالت و قدرت ، علم
 يتـر از وجـود ابـرو/ مـژه بـرا      يضرور، نا ضرورت قانون عادلهیس ابنباشد. از نظر  یم یاله

جامعـه و نظـام   ات انسان و سعادت وکمال او جـز در  یرا قوام و تداوم حیز 58، چشم است
ممکـن  چطور ، ار نکردهذانسان فروگ يکه ابرو را برا یت الهینه ممکن نخواهد بود. عنایمد

 ياز ارسال ضـرور  ، همین طور چطور ممکن است کهنکرده باشد قانون عادله را اعطا است
  .کندممانعت  یحاکم عادل

 يق (اعطاءکـل ذ اسـتحقا  ايعدالت را به معنـ ، دگاه خودشین مرحله از دینا در ایس ابن
ن متعـادل و  یمأو تـ ، طیافـراط و تفـر   را عدالت را به حـد وسـط  یز، گرفته است حق حقه)

ن یمأتواند تـ  می ان معنیتنها عدالت به ا و روشن است کهکند.  یم امتناسب حقوق افراد معن
 د قـانون/ یست که باا آن  ينزاع باشد. منظور و تقابل و کننده مصالح همه و مانع از تضاد و

. تـا از  کندک یمختلف را به نقطه تعادل نزد يافراد وگروه ها يعت عادله باشد که ادعایشر
، تضـاد ی، خـواه  ادهیافته و از زیسته و متناسب خودش دست یق هرکس به حق شاین طریا

، عادلـه نباشـد  ، سـنت  ست که اگـر ا  آن زمینهن یا ر مهم او دریکند. تعب يتجاوز وظلم دور
سـت کـه   ا منظـور آن  59شـود.  یفسـاد مـ   اخـتالل نظـام و  ، اخـتالف  دچـار  یاجتماع انسـان 

جامعـه  ، و تعامل سالم افراد نباشـد ، ن حقوقیمأت يبرا یجامع و متعادل، سم معقولیاگرمکان
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هـم   گرید یش از حقوق خودش بوده و برخیب یمدع يرا هر فردیز، شود می دچار اختالف
 یفسـاد و تبـاه  ، جنـگ ، تقابـل ، تضاد، جه باعث اتالف حقوقی. در نتشود یع میحقشان ضا
  خواهد شد.

نـه و حکومـت را از دو راه بـه    یل مدیضرورت اجتمـاع و تشـک  ی، فالسفه اسالم اصوالً
بـدان اشـاره کـرده     ات شفاءیالهنا درکتاب یس همان است که ابن، ن راهیاول :رسانند می اثبات
انسـان   یو ثـانون  یعـ یبط يهـا  ازیـ رفع ن ين روش برایکه اجتماع را بهتر یراه یعنی ؛است

ز یـ ن یراه دوماین، با وجود  60شود. یده میاز فالسفه د يارین استدالل درکالم بسیداند. ا یم
داند.  یلت و سعادت انسان میم کسب فضیق مستقیوجود دارد که اجتماع و حکومت را طر

توسـط  محور است کـه ابتـدا    لتیخواه و فض سعادت یاسین گونه استدالل ناظر به نظام سیا
ـ ا، مثـال  رايافت. بیق یاخالف او تداوم وتعم يها شهیمطرح شده و سپس در اند یفاراب ن ی

ن یهمچنـ  61شـود.  یده مـ ید یه به روشنیر و مسکویخواجه نص هاي یهگونه استدالل در نظر
  دارد. ين استدالل توجه جدینا به ایس ابن

 یعـ یاز طبیـ ق نیـ از طر نا آن است که ضرورت اجتماع رایس توجه مهم ابن، نهین زمیدر ا
ل اجتمـاع را نشـانه کمـال    ین تشـک یهمچن ، وکند یازها اثبات مین نیمأانسان به ت يوضرور

داند. در عین حـال، او عنایـت الهـی را بـراي کسـب کمـاالت و        میت او یو الزمه انسان، انسان
 کـه شمارد. با این تأکیـد   سعادت عامل اصلی ارسال شریعت عادله و تعیین مجري عادل می

مجري عادل باید انسان باشد، زیرا غیر انسان موجود دیگـري قـادر بـه مـدیریت جوامـع انسـانی       
 در نتیجه، طبق دیدگاه او این». فواجب إذن أن یوجد نبی، و واجب أن یکون إنسانا«نیست: 

د أییـ د بـه ت ؤیـ که م یا انسان مرسلی یجز نب، ستین یسنت عادله کس يانسان عادل و مجر
را یـ . زاست یفه اطاعت از نبیوظ يمردم برا یل اصلیدل )معجزاتی (د الهأییت 62باشد. یاله

  63او و الزام و التزام مردم خواهد بود. یت الهیمشروع يبرا یشاهد صداقت نب
به نظام  )لطفی (ت الهیاز عنا يا عدالت را نشانه ين سنت عادله و انسان مجرییتع يو
شمارد. بعـد مراحـل    یه میو فاعل بالعنا، که خداوند را اول وجود گونهن یا ؛داند یم یانسان

عقـل   يرا از مراتب دهگانه عقول به عالم عقل فعال و انسـان کامـل دارا   یت الهینزول عنا
ر وکمـال  یـ ر و کمال اسـت. نـزول خ  ینظام عالم برخ، کند. ازنظر او یم يبند بیترت، مستفاد

و تعامـل وابسـته    یاجتماع یکمال انسان به زندگات و یح ی. وقتاست یت الهیمستلزم عنا
ر یـ ل خیاز تکم یز مصداق کاملیعدالت ن ين سنت عادله و فرستادن انسان مجرییتع، است
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کـف پـا) را    ير(گودین خیتر کوچکانسان  یزندگ يخواهد بود. خداوند برا یت الهیو عنا
 يدل و مجـر عـا  چطور ممکن است کـه سـنت عادلـه و انسـان     ، پسار نکرده استذفروگ

ر یـ ن خیتـر  سـه بـا کوچـک   یقابل مقا، رین خیا و روشن است که 64عدالت را فراموش کند.
علم کالم بـه   که در  نبوت است اثبات امامت و یل عقلیآور دل ادین گونه استدالل ی. انیست

  شهرت دارد.، ل لطفیدل
کـه حقـوق     اقـدام کنـد   يا عت عادلـه ین شریبه تدو خداد به اذن یعادل با ینب، ازنظر او

د شناخت یعت باین شرین معارف ایابد. اولیها طبق آن نظام  انسان یف واقعیسته و وظایشا
ن یهمچنـ  65باشـد.  ید و کماالت انسـان یشناخت عقا و یق آسمانیدگار و علم حقایحق آفر

ج اعمـال  ینتـا  امـدها و یپ فر اعمال ویک معاد و پاداش و و أعلم به مبد، عتین شریا د دریبا
  درك کند. شایستگیج مترتبه آن را به یعمل و نتا چگونگیانسان  ات  باشد
 عتیمعمول شـر  یفراتر از تلق ايانگر معنیب، عتینا در مورد شریس ن بخش ازکالم ابنیا

گیـرد.   و عقاید) شریعت است، زیرا تمام علوم ومعارف الهی را در بر مـی   (به عنوان قسیم اخالق
و هـم دربرگیرنـده اصـول علـم اعمـال و        این شریعت، هم شامل عقاید است، هم شامل اخـالق 

افعال انسانی. تأکید وي بر وجود علم مبدأ ومعاد و علم حقـایق جهـان از مجـردات ومادیـات، و     
 وط به حقایق اعمال و نتایج رفتار انسان، به این دلیل است کـه اعتقـاد دارد جامعـه   علم مرب

در از بـین ببـرد،   د فاسـده را  یتا عقا داشتهد کامله یو عقا بوده گانهیز ید نینه عقاید در زمیبا
  66آنان فراهم شود. يو دور از دسترس انسان و اجتماع برا یبیق غینه درك حقایزم، جهینت

بـه  ن اسـت کـه   یـ شود. آن نکته ا یم یادآوررا  یار مهمینکته بس، ن مرحلهیا نا دریس ابن
رش ید مجبور بـه پـذ  یبا، ستیو لوازمات آن ن یاجتماع یبند زندگیکه پا یانسان  اعتقاد وي

کـه   یکسـ ، انسان اسـت  یالزمه زندگی، اجتماع یزندگیی، نایرا در تفکر سیز، اجتماع شود
فمن کان منهم غیر محتـاط فـی   «انسان: ه انسان خواهد بود و نه یشب، ندارد یاجتماع یزندگ

بـه  ». فإنه یتحیل على جنس بعید الشبه من النـاس و عـادم لکمـاالت النـاس     ...عقد مدینته 
هـم   ین انسـان یچن با وجود این باشد. البته می همین گونه وي فاقد کماالت اجتماعی انسان

تنـد   ير هرچنـد قـدر  یـ ن تعبیـ گـران اسـت. ا  ید و تعامل با یاجتماع یناچار از قبول زندگ
ن یـ رسد ا یبه نظر م شود.تواند انکار  یروشن است که نم یقتیحق يایاما گو، ح استیوصر

ـ با ااست، نه فاضله یمورد مد در از دیدگاه فارابیدگاه او برگرفته یفقره از د ن تفـاوت کـه   ی
ا یـ اخـراج و  ، تیـ ترب ينا بـرا یسـ  امـا ابـن  اعتقاد دارد، د نسبت به آن یبه برخورد شد یفاراب
  ندارد.، تصریح خاصی آنان ينابود
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، حکومت عادله برابرافراد در  یاسیف سیو تکل یت اجتماعیمسئول بر همین اساس باید
عت ین عادالنه شـر یبند به قوانید پایبا یشود. انسان مدن یتلق يت قانون عدالت جدیو رعا
د یـ باعث اخـتالل واخـتالف نظـام و پد   ، ادلهعت عیکه عدم التزام به شر ، به این سببباشد

له ئن مسـ یـ ا یل اصـل یـ اجتماع خواهد بـود. دل  يآمدن ظلم است وظلم باعث فساد و نابود
کـه   يا . جامعـه اسـت  ینظام مـدن  يل اجتماع و برقراریتشک یممانعت از نقض فلسفه اصل

ن امـر  یتـر  يضرور، ت عدالتیرعا، نش عدالت استین قوانیتدو و يریگ شکل یل اصلیدل
 بـر  یعـادل  ين جامعه عادالنه باشـند و مجـر  یکه قوان ین جامعه خواهد بود. درصورتیدر ا

، ن جامعـه یـ در ا یاسین نظام تمام بوده و الزام سیت ایاد مشروعیبن، نه حاکم باشدینظام مد
  خواهد بود. یامر روشن و قطع

برعدم ضرورت حکومت و نبود رابطـه   یها مبن ستیاشکال آنارشیی، نایطبق استدالل س
را کمال انسـان جـز   یز، مردود خواهد بود، ن مردم و حکومتیب، به خصوص الزامی، اخالق
تواننـد   یخودجوش هم نم یاجتماع يست. نهادهایسر نینه وحکومت میل مدیر تشکیاز مس

تضادها و عامـل  رفع کننده  ندتوان ینم یمدن يها را جماعتیز، دنن هدف باشین کننده ایمأت
ن کننده شاخص عدالت ییباشد که تع يمگر آنکه اقتدار واحد، نظم و عدالت باشد يبرقرار
ن امر تنها بـا  یابدیهی است که و ، عت باشدیشر یو هماهنگ قانون اعتدال يمرکز يو مجر

  .استقابل تحقق  یوحکومت نب یعت الهیشر

  ياعتدال مدن سنت عادله و
و   عتید او بر تداوم سنت عدل بر اسـاس شـر  یکأنا تیس ابن یاسیاز ابعاد مهم فلسفه س یکی

انسان است و مدام زنـده  ی، کند که نب یح میتصر يحاکم است. و ینب يبرا ین عادلیجانش
ن امر بـا  ی. و ااست یمیعاقالنه و دا يریمحتاج تدبي، تداوم خط نبورو،  از این ،نخواهد بود

 یعملـ ، عـدالت  ياجـرا  يبـرا  یتوسـط نبـ   یشخص یمعرف عت) وی(شر تداوم سنت عادله
 انیو از خطا و نسـ  داشته عصمت یهمانند نب، ن شخصیالبته الزم است که ا 67خواهد بود.

 يت نبـو یر وصـا یتـدب  یهدف اصلحاصل آمده و  ینب ینیجانش یاقت واقعیمن باشد تا لیا
بـه   ین نبـ یکه به عنوان جانشـ  دارداشاره ی به عصمت امام، ازکالم اون نکته ین گردد. ایمأت

  پردازد. یعت عادله میشر ياجرا
، شـود  یم یافراد معرف یاجتماع یر زندگیتدب يبرا یکه توسط نب یعت عادله و سنتیشر

ن یگران است. مجموع ایرابطه او با د رابطه او با خود و، عد مهم رابطه او با خداشامل سه ب
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هـم  ، عت عادلـه یشـر  ، زیـرا ات و عبادات اسـت یاخالق، داتشامل تمام جوانب اعتقا، ابعاد
او در تمام ابعاد  یهم شامل تکامل اجتماع اوست و یلت شخصیفض و يمتکفل تکامل فرد

ج عبـادت  یعنوان اسرار و نتـا  بانا یس دگاه ابنین قسمت از دینه عادله. ایانسان در مد یزندگ
  68شود. یان میا و آخرت بیدر دن

جالب توجه ، نهیمدبر مد ب نفسِیو تهذ يبر خودساز ییناید فلسفه سیکأت، انین میدر ا
ی د انسان الهـ ینه بایر کننده مدید دارد که تدبیکأآخر فصل سوم از مقاله دهم ت در ي. واست
ز یمتمـا ، قت وکمال نفـس یبه حق يو ، زیراباشد داشته وخلق حسنه یلت نفسانیو فض بوده

  .داردساز  ن و سرنوشتیسنگ یتیر انسان ها بوده و مسئولیاز سا
و  هـا  ههرکـدام از صـاحبان حرفـ    ين است که بـرا ینه ایر مدیمد یف اصلیاز وظا یکی
ان یـ نا به تبع افالطون سه حرفه را بـه شـکل روشـن ب   یس کند. ابن یرا معرف یاستیر، عیصنا

ات یـ کـه در ادب  يزیـ چ 69؛صنعت و حفاظـت اسـت  ، تیریشامل مد، ن سه حرفهیکند. ا یم
و مشـاغل   هـا  هسـربازان و صـاحبان حرفـ   ، فالسفه/ سرپرستان جامعه يها به حرفه افالطون
باشـد   يا نه سنت عادله به گونـه یت مدیرین الزم است مدیهمچن شهرت داشت. یساده مدن

 70رنـد. یش قـرار گ یسته خـو یگاه شایع سه گانه در جایصنا و ها هک از صاحبان حرفیکه هر
و  هـا  هفه در انواع و اقسام حرفیانجام وظ تیریساختار مدف و یاز وظا ین نظام روشنیتدو
نا یسـ  ن کالم ابنیعدالت است. ا يجاد نظم و برقراریا ينه برایس مدیفه مهم رئیوظ، عیصنا

 در ین نظـام اعتـدال  یعدالت وتد يله را با برقرارئن مسیا ی. فاراباست یالهام گرفته از فاراب
د بـه  یـ عدالت آن است که هر فرد/ گـروه با  ینظر فارابزد. به  یوند میجامعه پ ینظام عموم

ک حرفه نداشته باشد تا در یش از یچ کس بیحرفه و صنعت خاص خودش گمارده شود. ه
ت شـود.  یـ ع رعایهـا و صـنا   درحرفـه  یـی گرا تخصـص  یو از طرف، کار نباشدیب یجه کسینت

فـراهم   یصتانجام شود و فر یک حرفه به خوبیف هرشخص با حضور او درین وظایهمچن
ـ ا 71رد.یـ ش قـرار گ یسته خـو یت شایشود که هر شخص در کار و موقع عـد  له در بئن مسـ ی

  نه خواهد بود.ین کننده عدالت و تناسب مشاغل در مدیمأخودش ت یاجتماع
نـه  یاز افـراد مد  يچ فـرد یباشد که ه يا د به گونهیبا ینه در اجتماع مدنیس مدیر رئیتدب

فال یکون فـی المدینـۀ إنسـان معطـل     «مسئولیت مدنی نباشد: فایده و بدون  بی، بدون حرفه
لیس له مقام محدود، بل یکون لکل واحد منهم منفعـۀ فـی المدینـۀ، و أن تحـرم البطالـۀ و      

هرگونه بطالـت  رو،  از این ،د باشدیاجتماع مف يد براینه بایمد ياز اعضا يهرفرد 72.»التعطل
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و  یت مـدن یمسئول، ات شفاءیان الهین فقره از بیم شود. اید تحریبا یتیمسئول یو ب يکاریو ب
 نه را در اجتماع مفروض و مسلمیافراد مد یاسیو س ياقتصادی، فرهنگی، مشارکت اجتماع

نـه  یافـراد مد  یانگر الـزام عمـوم  یـ نـه ب یمد يو بطالت اعضا يکاریم بیتحر پندارد. طبعاً می
رش یپـذ  يو الـزام آنهـا بـرا    یاسـ یف سیجه هرگونه تکلی. در نتاست یاسینسبت به نظام س

  ر قابل انکار خواهد بود.یمسلم و غ يامر، ن و اعمال دستورات حکومتیقوان
دراند یا  یا نقصان بدنیت یکه معلول ییها انسان یی، زندگینایدر نظام جامع و عادالنه س

و  تـأمین  د از در آمد فاضـله مـردم  یبا به سبب باال رفتن سن، توانایی انجام کاري را ندارند
و یجب أن یکون فی المدینۀ وجه مال مشترك، بعضه مـن حقـوق تفـرض    «مدیریت شود: 

ق یـ از طر ید امـوال یـ جامعـه با  در »على األرباح المکتسـبۀ و الطبیعیـۀ، کـالثمرات و النتـاج    
م جنـگ فـراهم   یا غنای ع ویصنا یعیثمرات طب ا اموال مشترك ویارباح مکاسب  يآور جمع

 نیمأو تـ  مصـالح مشـترك کشـور   و  دولت يو اقتصاد یمال دهندة نیازهاي شود که پوشش
و  یحقـوق ی، اجتمـاع  هـاي  خسـارت  کننـدة  ل و ناتوان جامعه و جبرانیاز افراد علین کنندة
  73.را فراهم کندو امکانات  ییتوانا مدینه باشدو زمینه توسعه یفرهنگ

سـینا در ایـن    ئیس مدینه باشد. ابـن اهتمام رد مورد یبا نیز در جامعه آور زیانع یم صنایتحر
ها و درآمدهاي به دست آمده از معـامالت ربـوي، قمـار، سـرقت، غـبن و... را تحـریم        باره شغل

کند. دلیل اصلی تحریم، توجه به ضررهایی است کـه از ناحیـه ایـن نـوع مشـاغل و درآمـدها        می
ن نوع مشـاغل بـه اتـالف    یا آنکه تر از همه شود. مهم می براي جامعه و نفوس فاضله افراد وارد

  .شود یاجتماع م یظلم باعث فساد و تباه خواهد شد و طبعاً منجر ش ظلمیدایحقوق و پ
 ز الزم اسـت تـا  یـ ن اي قانون عادلـه ، ن عادالنه مربوط به اموال و معامالتیعالوه بر قوان

کنـد   یمـ  حیتصر بر این اساس ابن سینامردم را سامان دهد.  یها و روابط عاطف نظام ازدواج
 و ها ممانعت شود و روابط نامشروع انسان یاخالق يد از تمام فسادهاینه عادله بایکه در مد

حفـظ شـده و فسـاد از    ، ن شود تا نسل سالم بشـر یل خانواده تدویتشک يبرا ین سالمیقوان
ث و یح اموال و موارین نظام عادالنه موجب انتقال صحین این تدویجامعه دور شود. همچن

همان گونه که باعث تداوم محبـت و  ، ت در جامعه خواهد شدیعدالت و امن يرارباعث برق
  74شود. ینه میج سالمت روح و روان مردم مدیاجتماع و ترو یاد انس و همبستگیازد

برتمام انواع قوانین مدینه برتري دارد. زیـرا کـه شـریعت عادلـه اسـالم،       یعت عادله الهیشر
ی بهتر از همه و به تمام مصالح انسانها آگاه است. خداونـد  ناشی از خداوند است و ذات پاك اله
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از  صرفاً مصالح انسان را مد نظر دارد وخودش در این زمینه، مصـلحت یـا منفعـت نـدارد،    
دور از هرگونه تضاد و محدودیت بوده و تماماً به مصلحت انسـان بـر     حکم الهی به رو، این
ها و همه ابعاد مصلحت مادي و معنوي و فـردي   جنبهعالوه بر این، خداوند تمام  گردد. می

 ياسـتعدادها  یها و تمام نظر قرار داده است. او به همه کماالت انسان انسان را مد و جمعی
  75ل انسان است.یت خودش خواهان تمام کماالت و فضایاو آگاه بوده و به لطف وعنا

  ياستخالف نب
از نصـب امـام و وجـوب اطاعـت     ی، الف نببه استخ، ات شفاءیالهفصل پنجم از مقاله دهم 

 الزم اسـت شـخص بـا    یکنـد کـه بـر نبـ     می حین فصل تصریدر ا ياست. وایشان مربوط 
 یدگاهیـ تداوم همـان د ، ن نکتهیا 76کند. یخالفت خودش به مردم معرف يرا برا یتیصالح

است سنت مطـرح شـده   یفه/ رینه فاضله و به عنوان خلیدر مورد مد یاست که توسط فاراب
سنت استخالف ی (خ اسالمیوه معروف تاریدو ش، نا در ادامه مطالب خودشیس ابنالبته بود. 

ثم یجب أن یفرض السان طاعۀ من یخلفـه،  «: کند یم یمعرف یاستخالف نب يرا برا )و شورا
د کـه  رسـ  می ما به نظرا ».و أن ال یکون االستخالف إال من جهته، أو بإجماع من أهل السابقۀ

ـ ا بـر  دانـد و  یالزم مـ  یاز جانب نب را فهیخل یمعرف يرا ویز، ه باشدیتق ين امر از رویا  نی
واجـب   یبر نبـ  يزیرا محال است که چیزست، او یعیدگاه شیانگر دیب، عبارت اساس، این
 یلحـن فلسـف   یضـمن  يمحتـوا به هـر حـال،    ن ضرورت را انجام نداده باشد.یباشد و او ا

خ اسالم یقت مسلم تاریاهللا حق فه رسولیبه عنوان خل یکه نصب امام علن است ینا ایس ابن
اسـت   ی سـازگار و اخالق یلت عقالنیکمال و فض يها ن امر با مالكیا، نیاست. عالوه بر ا

  کند. یان میعادله ب يا مجرینه فاضله یاست مدیر يبرا ایشانکه 
کند که استخالف از  یح میتصر، استخالف يق برایعالوه بر ذکر دو طر يو، حال با این

و االسـتخالف بـالنص   : «ک به صـواب اسـت  ینزدی، فه توسط شخص نبیق انتصاب خلیطر
زیرا موجـب حفـظ نظـام،     77».أصوب فإن ذلک ال یؤدي إلى التشعب و التشاغب و االختالف

وحدت جامعه و ممانعت از اختالف امت خواهد شد. و تعیین فـرد الیـق بـراي ایـن مسـئولیت،      
نبی و در صالحیت الهـی و عقالنـی اوسـت، زیـرا وي بـیش از هـر کسـی عـالم بـه           حق مسلم

  .گیري وتداوم خالفت است شایستگی افراد همراه خودش و درك شرایط ضروري براي شکل
فـه خـودش را برمـردم واجـب     ید اطاعـت خل یـ با ین است که نبـ ینا ایس د دوم ابنیکأت

و  یاسـ یف سیـ له ضرورت تکلئن مسیکند. ا یم میرا تحر  همان گونه که مخالفت آن، گرداند
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ح یتصـر  يو یسـازد. حتـ   یروشن م یفه نبی/ خلیحاکم اسالم را دربارةاطاعت مردم  ینید
 يا گونـه  بـه ، فه واجب استیت خلیکند که اطاعت مردم در امر جهاد و دفاع و قبول وال یم

  78و مستحق عذاب خداوند خواهد شد. یخشم اله، که مخالفت آن حرام و موجب کفر باهللا
ا آن حـد  تـ فـه  یت خلیـ مردم نسبت به نظم موجود و حاکم یاسیالزام س، ن مرحلهیدر ا
فه عادل را موجب ظلـم و نمونـه   یهرگونه مخالفت با نظام عادله و خلوي که  دهد یادامه م

و خـونی،  عاي شـرافت خـانوادگی   با اد یجه اگر کسیشمارد. در نت یم بارز استبداد (تغلب)
ن فـرد ظـالم و متغلـب محسـوب     یا، خالفت و حکومت شود یمدعی، تمکن مال و قدرت

چ گونـه  یهـ  طبعـاً ، رعادالنـه خواهـد بـود   یو سلطه او نامشـروع و غ  یاسینظام س و شود یم
  ت وجود نخواهد داشت.ین حاکمینسبت به ا یاسیف و الزام سیتکل

سـنت عادلـه و انتخـاب مـردم      بـا مخالفت ی، ظلم به نب، ت اویعدم مشروع یل اصلیدل
طبـق  د یـ فـه با یخلاست، عالوه بـر ایـن    یحق نب، فه در مرحله اولیرا انتخاب خلیز، است

انتخـاب  یی، استخالف شورا ينکه طبق مبنایا، و باألخره عت عادله رفتار کندیدستورات شر
حاکمت  ،ابدیار سلطه ین سه معیکه برخالف ا یحاکمرو،  از این است،فرد صالح حق مردم 
  .است یاسیالزام س يبرا یمعقول و مشروع ياو ناحق و فاقد مبنا

را  یسـخت  یو اخالقـ  یط علمیشرا یفه نبیامام/ خل يبرا يست که و گر آنینکته مهم د
عت یشامل علم جامع و کامل او به سـنت عادلـه و شـر   ، فهیخل یط علمیداند. شرا یمعتبر م

فـه شـمرده   یجـامع خل  یشروط علم ءز جزیناست یدر س أير و استقالل ریاست. حسن تدب
 ءر را جـز یحسن تدب يرا ویزاست،  افالطون اتخاذ شده پیروي ازن نوع نگاه به یشود. ا یم

 یل نفسـان یفه به اخالق حسـنه و داشـتن فضـا   یاتصاف خل 79شمرد. یحاکم م یط علمیشرا
ـ ا 80.است یفه نبیخل یو قطع یط اصلیحکمت و عدالت از شرا، شجاعت، عفت ، رطن شـ ی

الـزام   ين کننـده مبنـا  یمأتـ ، اریـ ن معیهمرو،  از این ،حاکم است یو اخالق یعد علمانگر بیب
  فه مشروع خواهد بود.یحاکم/ خل یاسیس

د در مـورد  یـ ست که قـانون با  نه آنیسنت/ قانون مد ينا برایس ابن یط اصلیاز شرا یکی
معتدل و مناسـب  ی، و اجتماع يف فردیمناکحات و روابط افراد در حقوق وتکال، معامالت

از  ياریالزم است بسـ ، ن حالیو موجب تساهل باشد. درع، دیباعث تشد بوده وحال مردم 
بـه   81واگـذار شـود.    به اجتهاد زمانـه علمـا  ی، و معامالت ین مدنیقوان به خصوصن و یقوان
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 ؛باشـد داشـته  ن عادلـه  یقـوان ، مردم يد در مورد اخالق و صفات رفتاریسنت با گونهن یهم
ت یـ ل و تربیکسـب فضـا  ، دهیاخالق حم يریگ باشد که به شکل يا ن قانون به گونهیا یعنی

سنت و اخالق عادله و منش متعـادل   یطراح ياو برا یل اصلیدل منجر شود.نفوس متعادله 
  لت است.یط و موجب حفظ فضیحد وسط افراط و تفر، ست که عدالت آن

لت و حسـن  ینا و درمـورد فضـ  یسـ  دگاه ابـن یـ توان از د می که يگرید یاستدالل عقالن
 يدانـد. و  ین اخـالق مـ  یادیـ م بنیاز مفـاه ، عـدالت  ين است کـه و یا، برداشت کرد عدالت 

 يامـا مبنـا  ، شمارد که هرچنـد مشـهوره اسـت    یم یه مشهوره و عامیرا قض »حسن عدالت«
ک یکه به عنوان  یبلکه زمان، دارد. البته نه درشکل مشهوره بودنش ینیقیو  یاستدالل عقالن

تـوان انکـار    ینم، نیدر نفس االمر باشد. با وجود ا یت فلسفیاز واقع یه و حاکیقیه حقیقض
بحث فـراوان دارد. امـا برداشـت     ينا مطرح شده که جایس ه کالم ابناربدر یکرد که توهمات

را مسـلم   »العـدل حسـن  « هیبودن قض یدگاه او وجود دارد که برهانیاز د یروشن و مستدل
  82شمارد. ینا مدلل میس دگاه ابنید طبقو انسته د

آن ی، کـ ینا اسـت:  یس د ابنیکأل مورد تیدو دله نفس ب یلت اعتدالیو فض یاعتدال اخالق
 نفـس و تجـرد آن از بـدن و در    يباعث حسن خلق و اعـتال  ینفسان ياست که اعتدال قوا

اعتـدال مـزاج و رفتـار    آنکـه  ، شـود. دوم  یعقول کامله مـ  اتصال به عالم مجردات و، جهینت
موجـب حفـظ   ، جـه یدر نت 83، و صحت مزاج خواهد بود یمتعادل انسان عامل حفظ سالمت

موجـب   بـاره ن یط در ای. افراط و تفراستانسان  يوین مصالح دنیمأات و تیتداوم ح، نسل
ـ   یمـ  يو رفتـار  یل اخالقیوجود آمدن رذا هو باعث ب یلت اخالقیخروج از فض  رايشـود. ب

شـجاعت  ، لت عفـت یفض يباعث نابود، هیه و نظریضب، غهیشهو يط قوایافراط و تفر، مثال
متعدد را فراهم  یل نفسانیصفات و رذا يریگ نه شکلیزم، ن صورتیبه هم، وحکمت است

بـه طـور مفصـل در    نفـس   يط در قـوا یج افـراط و تفـر  یله و نتایل صفات رذیکند. تفص یم
  84ان شده است.یب ه نفسیاخالق فالسفه و علم تزکهاي  کتاب

، ر فالسـفه مسـلمان  ینا هماننـد سـا  یسـ  لت ابـن یداست که نظام اخالق فضیالبته ناگفته پ
 یله هرچند نظام محکم و معقـول ئن مسی. استلت افالطون و ارسطویبرگرفته از اخالق فض

را به همراه دارد.  یابهام روشن یول، است یجهان اسالم یو در تداوم سنت فلسف، از اخالق
د یـ کأم تیست. قرآن کریقرآن روشن ن یق آن بر نظام اخالقین ابهام آن است که تطبیتر مهم
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ـ    یا البتهلت وکمال عدالت دارد. یرا بر فض یلیبد یب ات یـ نظر بـا  ینکـه نسـبت عـدالت قرآن
از  ،ن امر توجـه داشـته  یبه ا یر طوسیروشن نشده. خواجه نص، چگونه است یاخالق فلسف

در  سامان داده کـه  یاخالق محتشم عنوانبا  يگریکتاب د، يصراخالق نا عالوه بررو،  این
  85ان کرده است.یم بیات قرآن کریم را طبق آیقرآن کر ینظام اخالقآن، 

یی، ر از عالمـه طباطبـا  یـ به غ ی)عیشی (ن ابهام باعث شده که فالسفه معاصر اسالمیهم
ی اند که نظام اخالق داشتهک اهتمام یهر یآمل ياهللا جواد تیو آ يزدیاهللا مصباح  تیهمانند آ
ـ    یآنان وابسته و متک ینظام اخالق یده سامان 86ان کنند.یقرآن را ب جـا مانـده از    هبـر نظـام ب

ل اخـالق  یاصـول فضـا  ، ر قـرآن یست. هرچند مرحوم عالمـه در تفسـ  یارسطو و افالطون ن
د که نظام کن ید میکأت، ن حالیاما درع، کند یان میدگاه افالطون و ارسطو بیدطبق را  یفلسف
  87فالسفه آشکارا متفاوت است. یقرآن با نظام اخالق یاخالق

  گيري جهنتي
انسـان  ، نایسـ  افت. در نظر ابـن یعادل سامان  یدر محور حکومت نبیی، نایس یاسیفلسفه س

شود. اجتمـاع ناچـار از    ین میمأاو تنها در اجتماع ت یعیطب يازهایرا نیز، بالطبع است یمدن
را یـ ز، ن کننده مصالح همـه باشـد  یمأاست که ت يا محتاج قانون عادله، تعامل است و تعامل

ـ  ، شتر مصلحتیها به سمت جلب هرچه ب انسان یعیش طبیگرا  ر اثـر و باعث تضاد اسـت. ب
ظلم و ، فساد، تضاد  ۀجیشود. در نت یر میگ عالم، شتر شده و فسادیها ب تضاد، نبود قانون عادله

  رود. ین میمصالح همه از ب، اتالف حق
 ین کننده مصالح اجتمـاع و عـدل مـدن   یمأت ییوجود قانون عادله به تنها، گریاز طرف د

 یجز نب یخودش کس یعادل در شکل آرمان يعادل است. مجر يازمند مجرین ، بلکهستین
، دیـ آ یدست م هب یعت الهیتنها با شر، »عادله«قت یهمان گونه که قانون به حق و حق، ستین
و ، انسـان اسـت   یو عملـ  یل عقلیتمام فضا يافته و دارایقت کمال یحقبه  یانسان یرا نبیز
صادق و صالح  يمجر یباشد. نب یمدیگران  بر يو يبرتر یاصل ين کمال او مالك و مبنایا

 عت دارد ویاست که هم علم کامل بـه شـر   یانسان کامل و متعال یعنی است؛عت عادله یشر
 يمبنای، و اخالق یعت. از نظر فلسفیصادقانه شر ياجرا يبرا (عصمت)یهم سالمت نفسان

ه یپا »عدالت« عدالت است. ویت نظام اجتماعی، قانون و حاکمیت ت و مشروعیحقان یاصل
  د.یآ  یبه حساب م یاسیو الزام س، حکومت/حاکم، ها به قانون التزام انسان یو اخالق یفلسف
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