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   سيناپيوستگي نبوت و سياست در فلسفه سياسي ابن
   يمسعود اخوان كاظم

  دهيچك
مختلف، تفاسير متفاوت و  ياهتأثير شرايط و گرايشاز ديرباز انديشمندان و متفكران مسلمان تحت

ه اين متفكران و از جمل ؛اندا در تبيين و تشريح پيوند ميان دين و سياست عرضه نمودهمتنوعي ر
هاي سياست عملي، بوعلي ضمن حضور در عرصه. سينا اشاره نمودتوان به ابنمسلمان مي فالسفه

و سينايي خود، پيوند ميان نبوت  ههاي ديني و برمبناي فلسفتالش نمود با استفاده از منابع و آموزه
سينا فيلسوفي است كه در ن است كه ابنآمدعاي اين مقاله . سياست و ضرورت آن را تبيين نمايد

سوي ها بهفلسفي خود، به مناسبت بحث از پيامبر و مقام واالي وي در راهبري و هدايت انسان همنظوم
يش را بر سياسي خو هسعادت، و در راستاي سخن از انسان و ضرورت مديريت زندگي مدني وي، فلسف

وي با اعتقاد به نقش محوري نبي در . اثبات ارتباطي وثيق بين نبوت و سياست ارائه نموده است هپاي
و سعادت نهايي، نبوت را عنايتي الهي براي سامان  اعالسوي خير ها بهمركزيت شريعت و راهبري انسان

اتصال عالم  هكند كه حلقميانساني از طريق رهبري و هدايت انسان كاملي معرفي  هبخشيدن به جامع
  .انساني با ماوراء الطبيعه است

وي با اعتقاد به ضرورت استمرار و محوريت شريعت در اداره امور مجتمع انساني، معتقد است كه با 
با رو ازاين. دهدارتحال پيامبر و ختم نبوت، شريعت مرجعيت خود را در مديريت اجتماعي از دست نمي

عنوان جانشين نبي در رهبري و زعامت ديني و سياسي جامعه، همچنان بر هم بطرح بحث خليفه و اما
  .كندميكيد ها و جوامع بشري تأمحوريت و مركزيت دين و رهبران الهي در امر هدايت انسان

   .سينا، نبوت، سياست، اصل عنايتسياسي، ابن هفلسف: يديكل واژگان
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  مقدمه
ونـد ميـان شـريعت و سياسـت در آثـار متفكـران و       ميان دين و دولـت و پي  هطرح موضوع رابط

ترين فالسفه سياسـي كـه در  يكـي از مهم. اي طوالني داردانديشمندان سياسـي مسلمان سابقه
سـينا در  آوازه شهرت ابـن . هاي مهمي ارائه نموده، بوعلي سيناستاين زمينه نظـريات و ديدگاه

هـاي وي در فلسـفه    باني تفكـرات و انديشـه  طب و فلسفه تا اندازه زيادي باعث مغفول ماندن م
هـاي سياسـت عملـي و هـم در     اين در حالي است كه بوعلي هـم در عرصـه  . سياسي شده است

خصوص در پيونـد نبـوت و سياسـت    ههاي مهمي را بمباحث نظري سياست وارد شده و ديدگاه
  .ارائه نموده است

ـ  در اين مقاله ابتدا تالش مي ر زنـدگي سياسـي بـوعلي در ابعـاد     شود تا ضمن مرور كوتاهي ب
ـ   ها و چگونگي شكل عملي و نظري، آشنايي مختصري با زمينه عمـل  هگيري تفكرات سياسـي وي ب

نظرات او درخصوص ماهيت وجود آدمـي، خصـلت اجتمـاعي انسـان، و     ترين نقطهويژه مهمهب ؛آيد
تـا زمينـه بـراي بحـث     هاي او از اقسام افـراد و اجتماعـات مـورد بررسـي قـرار گيـرد       بنديتقسيم

بـر  . فراهم گردد -  يعني نبوت و پيوند آن با سياست -  درخصوص محور اصلي تفكرات سياسي وي
سـوي  ها به همين اساس ضرورت دارد تا مبحث محوريت نبي و مركزيت شريعت در راهبري انسان

  .شود مورد تجزيه و تحليل واقع تفصيلبهسينا و سعادت نهايي، از ديدگاه ابن عالاخير 
ـ  ترين و معروفسينا يكي از بزرگابن   ؛رودشـمار مـي  هترين فالسفه اسالمي در دنياي اسـالم ب

. شـود جهاني محسـوب مـي   هسفترين فالا نيز از برجستههتوان ادعا نمود كه از منظر غربيحتي مي
ماعـات  هاي او درخصوص ماهيت انسان، جايگـاه وي در جامعـه، مبـاني اجت   شناخت ديدگاه روازاين

بشري، حكومت مطلوب، ارتباط انسان با خدا، و نقش دين در سياست و حكومت و مديريت جوامـع  
هاي اقتصـادي،  از نظر بوعلي، تنظيم روابط اجتماعي در عرصه. بشري از اهميتي بسزا برخوردار است

نظام اجتماعي  هرو از ديدگاه او، اعتقاد به عدم ارائازاين. دين است هسياسي، حقوقي و فرهنگي برعهد
بنـابراين ازآنجاكـه اصـول و    . و سياسي در دين از سوي خداوند، با نظام احسن خلقت ناسازگار است

قوانين نظام اجتماعي و سياسي در شريعت بيان شده است، بايد مجري اين اصول و قوانين نيز فردي 
كمال عقالني و اخالقـي   باشد كه نسبت به شريعت اطالع و آگاهي كامل داشته و در واالترين مراتب
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كند تا ثابت نمايد كه تنها با محوريت نبي و مـركزيت شـريعت،  بدين وسيله او تالش مي. قرار گيرد
  .پذير استو سعادت نهايي امكان اعالسوي خير ها بهراهبري انسان

و سينا و  آشنايي با مبـاني فكـري   پژوهش حاضر با هدف بازبيني و بازشناسي تحليلي آثار ابن
ارتباط ميان دين و سياسـت تنظـيم شـده     ههاي او در زمينفلسفه سياسي وي و شناخت استدالل

اي هرچند اثبات پيوستگي ميـان ديـن و سياسـت در آثـار متفكـران اسـالمي داراي سـابقه       . است
طوالني است، اما اين تفكر در عصر جديد و هنگام مواجهه مسلمانان با دنياي غرب، از سوي برخي 

آنها با تقليد از دستاوردهاي تمدن غـرب و  . ندان و متفكران مسلمان با چالش مواجه گرديدانديشم
ـ   هبا رواج انديش نظـريــات متعــدد و متنــوع در ايـن زمينـه، در       هجدايي دين از سياســت و ارائ

اما حاصل كار  ؛خواستند امكان پيشرفت و ترقي كشورهاي خود را فراهم نمايندبهتـرين تصـور مي
هاي سياسي، عقيدتي و اجتماعي و گسترش بحران هويت و از خود بيگانگي در ها افزايش بحرانآن

هـاي متفكـران پيشـين و آشـنايي بـا مبـاني       امروزه بررسي نظريات و انديشـه . جوامع اسالمي بود
راهكاري براي حل  هساز ارائتواند زمينهپيوستگي ميان دين و سياست، مي هاستداللي آنها در زمين
هاي عقيدتي، سياسي و اجتماعي موجود در كشـورهاي اسـالمي و بازگشـت    معضالت و پيچيدگي

ـ  هـاي طـرح و معرفـي فلسـفه     خصـوص زمينـه  همسلمانان به هويت اصيل و غني اسالمي باشد و ب
  .سياسي اسالم را در مقياسي جهاني فراهم سازد

عنوان يك فيلسوف مسلمان، هسينا بگويي به اين سؤال است كه ابناين مقاله درصدد پاسخ
فلسفه سياسي خود را بر چه مبنايي قرار داده و در بحث از مفهوم و كيفيت حكومـت مطلـوب،   
  چه جايگاهي را براي دين، قوانين الهي و رهبران ديني در عرصه سياست و حكومت قائل است؟ 

لـه اينكـه،   االت فرعي ديگري نيز پاسخ گفت؛ ازجمبايست به سؤدر اين رابطه همچنين مي
بوعلي با استناد به چه مباني و اصولي بر لزوم پيوستگي دين و سياست تأكيد نموده است و چه 

  گيرد؟جايگاهي را براي انبيا در مديريت و راهبري سياسي جوامع درنظر مي
سينا در جايگاه يك فيلسوف مسلمان و معتقد بـه  مطالعه اجمالي مباني فلسفه سياسي ابن

واقعيت اساسي زندگي انسان، و معتقد به مباني وحياني و نقش دين در عرصـه   عنوانهمدنيت ب
سازد كه وي به پيوستگي و ارتباطي منطقي حيات اجتماعي مسلمانان، اين فرضيه را مطرح مي

بين دين و حكومت يـا نبـوت و سياسـت اعتقـاد دارد و نبـوت را در راسـتاي فـيض و خيـر در         
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فلسـفه سياسـي خـود را بـر ايـن       روازايـن . كندات ازلي تلقي ميترين عناياجتماع، ازجمله مهم
  .  پيوستگي و ارتباط مبتني نموده است

 سينافلسفه سياسي ابن

 و برخالف بسياري از فالسفه، بوعلي با سياست و حكومت ارتباطي نزديك و تنگاتنگ داشته
ق ادامه داشته 428ل به سياست عملي، تا زمان وفات وي در سا وياشتغاالت سياسي و نزديكي 

دوران زندگاني وي آميخته با سياست عملي در دربارها و بيشتر توان گفت  كه ميطوريهاست؛ ب
با اين وجود بايد اذعان نمود كه آثار مكتوب وي در  .همراه با حكومتگران زمان خويش بوده است

فه و منطق و طب و مانده از او در باب فلس جاهباب سياست و حكومت در مقايسه با ميراث ب
سو، و  شايد همين كثرت اشتغال و توجه به سياست عملي از يك. مراتب كمتر استرياضيات، به

هاي پرداختن به فلسفه و طب و ساير علوم از سوي ديگر را بتوان دليلي بر قلّت آثار و انديشه
اند كه از آن  دهالبته در توضيح چرايي اين قلّت، فرضيات ديگري ارائه ش 1.سياسي وي دانست

مذهب اشاره نمود كه قاعدتاً او را ياي سن توان به وجود تمايالت شيعي بوعلي در جامعه جمله مي
از سوي ديگر،  .داشته استمي آميز در بيان عقايد واقعي خود در باب سياست وا به رفتاري احتياط

ز ديدگاه اسالمي يا شيعي، ل و مطلوب ائاپرداختن بوعلي به ترسيم و توصيف جامعه و حكومت ايد
هاي سياسي موجود قرار دهد و هاي وقت و نظامتوانست آشكارا او را در تعارض با حكومتمي

  . )156، ص1378 قادري،( را در معرض مخاطره قرار دهد ويحيات علمي و سياسي 
 ،ونانزرگ يـالسفه بـود، از آثار فـي خـاسـي و سيـرات فلسفـها و تفك هـديشـوعلي در انـب

رين و ـر متفكـال تأثيـره گرفته است؛ اما در عين حـي بهـو و فلسفه مشايـوص ارسطـخصهب
توان ناديده  اش نمي يـي و فلسفـرات سياسـري تفكـگي عصر او را نيز در شكلانديشمندان هم

و ) ق339.م(ارابي ـرانجام فـو س) ق429.م(ويه ـمسك، ابن)ق381.م(والحسن عامري ـاب. رفتـگ

                                                               
محققين، نوشته فارابي  بيشتربه اعتقاد به بوعلي نسبت داده شده كه  في السياسهيا  السياسهنام هاي بالبته رساله. 1

در هر صورت حتي اگر اين رساله را هم  .آمده است في السياسهنام هزيرا در فهرست مصنّفات فارابي نيز كتابي ب ؛است
از آثار بوعلي بدانيم، بايد گفت كه اين رساله به سياست به معناي امروزين كلمه ارتباط چنداني ندارد و بيشتر به نحوه 

 ،حلبي: به بنگريد(شود مربوط مي) يعني مرد(دبير و مديريت امور مربوط به منزل و خانواده توسط رئيس خانواده ت
  .)510، ص1372
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هاي فلسفي آنان تأثير ازجمله كساني بودند كه بوعلي از انديشه) ق440.م(ابوريحان بيروني 
ها و سينا با ديدگاهمذهب بود، ابنبوعلي اسماعيلي عالوه بر اين، ازآنجاكه پدر .پذيرفته است

نشان به آنها  ايبستگياما چندان دل ؛آشنايي پيدا كرده بود اسماعيليان نيزتفكرات و تعاليم 
چه در جهان اسالم و چه  - سينا در نظرات متفكرين پس از ويهاي ابنتأثير انديشه .دادنمي

فلسفه او در قرون وسطاي مسيحيت تأثير بسياري . شدني استن انكار - در دنياي مسيحيت
در  .)160همان، ص( ارسطويي مسيحيت داراي اهميت بسياري بود هوي براي نحل يگذاشت و آرا

يعني  - ود بر فلسفهـمهم خ هالفان فلسفه، در رديـترين مخالم نيز غزالي، از بزرگجهان اس
هاي انديشه 1.سينا ساخته استهاي تيز حمله خود را متوجه ابنيكي از لبه - السفهافت الفته

نيز در عالم عرفان اثر  حكمت مشرقيهيا  حي بن يقظانلي چون ئسينا و رسامتصوفانه ابن
گاه همچون فارابي منظومه جاي نهاده است؛ اگرچه نظريات سياسي وي هيچبلندمدتي بر

ت، ـبندي حكمويي تقسيمـي با تأسي به سنت ارسطـبوعل). همان( اي را تشكيل ندادگسترده
ضمن بيان اجزاي هركدام از آنها، سياست  نمايد وي تقسيم ميـري و عملـرا به دو بخش نظ آن

   .)105، ص 1908سينا، ابن( كندبندي ميمت عملي طبقهحك يرا در زمره يكي از اجزا

 يوعلاسي بانسان در فلسفه سي .يك

گيرد، بحث از چگونگي ترين مباحثي كه در فلسفه سياسي مورد توجه قرار مييكي از مهم
صي از طبيعت انسان ارائه ادر هر فلسفه سياسي، نگرش و ديدگاه خ. ماهيت و نهاد انسان است

نوع  هر. گذاردتأثيري اساسي در مباني و اساس منظومه فكري آن فلسفه برجاي مي شود كهمي
. دهنمي برجايتفكر فلسفي  يبرداشتي از نهاد انساني، پيامدها و تبعاتي اساسي بر تمامي اجزا

ترين مسائل مربوط ها درخصوص اصليو فلسفه هسفهاي فالتفاوت اساسي ديدگاه ،بدين ترتيب
هاي آنان درباره خصوص در مورد فلسفه سياسي، در نهايت به اختالف ديدگاههبه انسان و ب

انسان چگونه موجودي « :االتي از قبيل اينكهسؤ. دگردانسان بازمي يتچگونگي نگرش به طبع

                                                               
سبب عدول از در چندين موضع، بوعلي را به تهافت التهافتنام هنيز در كتاب خود ب) ق595.م(رشد اندلسي ابن. 1
او را پيرو  ،رار داده و در باب چند مسئله از قبيل وحي و لوح و قلمحكماي گذشته مورد سرزنش و مالمت ق يآرا

 .اشاعره و متكلمان دانسته است
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كند و هدف او از زندگي اجتماعي چيست؟ چه تمايزاتي ميان است؟ چرا در اجتماع زندگي مي
اشند؟ كمال و سعادت انسان در چيست و اين سعادت چگونه حاصل بها قابل تشخيص ميانسان
سياسي  هسفخصوص فالهب، االت مهمي هستند كه براي تمامي فالسفهؤازجمله س »شود؟مي

سيناي حكيم و فيلسوف نيز در تدوين فلسفه سياسي خود به اين اند و ابنهمواره مطرح بوده
  .ئه نموده استهايي براي آنها ارااالت پرداخته و پاسخؤس
  خصلت اجتماعي انسان     .1

آراء اهل و فارابي در كتاب  2سياست، ارسطو در كتاب 1جمهوربوعلي همانند افالطون در كتاب 
 ،كه معتقد است زنـدگي اجتمـاعي   ابه مدني بودن انسان اعتقاد دارد؛ بدين معن الفاضله ةالمدين

توانـد  تنهايي نمـي حيوانات تفاوت دارد و به رـانسان با ساينظر او، به. ضروري حيات بشري است
ود را ـروري خـ ـور مربوط بـه نيازهـاي ضـ   ـواند امـاي كه بتگونهبه ؛زندگي مطلوبي داشته باشد

ر كمـك بگيـرد و   ـراد ديگـ ـد از افـبنابراين باي. ام دهدـران انجـاركت ديگـبدون همكاري و مش
به ايجاد شهر  و جمعي گردن نهادهبه زندگي دستهرو، انسان ازاين. خود نيز با آنان همكاري كند

رايط الزم ـها در ايجاد زنـدگي اجتمـاعي بـه شـ    سانناس اگر يكي از پ. امعه پرداخته استـو ج
در نتيجه، به نوعي زنـدگي  . كنديـزيستي با افراد همانند خود اكتفا مـپايبند نباشد، تنها به هم

بـا ايـن   . واهد يافـت ـي است، دست خـد كماالت انساني انسان، كه فاقـون با زندگـبسيار ناهمگ
ردن نهند و خود را با مردمان اجتماعي ـي جمعي گـي زندگـارند به نوعـ، اين افراد نيز ناچوجود

نيز با عبـاراتي كـم و بـيش     اشاراتبوعلي در . )319-320، ص1377، همو( و متمدن همانند سازند
را مبنـاي تشـكيل    »تقسـيم كـار  «و  »تعـاون «است و  عمل آوردههمشابه، بر همين مطلب تأكيد ب

ي پيش از ـالسفه بزرگ يونانـون فـسينا همچرتيب ابنـبدين ت. كندري معرفي ميـاعات بشـاجتم
 .ودـشـ يـاصل نمـ ـاع حـان جز در اجتمـادت انسـد است كه سعـارابي معتقـانند فـهمنيز خود و 
ود بدون معاونت ـواهد خـي كند و بخـي زندگـتنهايآدمي اگر به«، نجاتدگاه او در كتاب ـاز دي

                                                               
وي در كتاب دوم اين . آمده است جمهورنام هاي سياسي افالطون در اثر معروف وي بهترين نظرات و انديشهمهم. 1

 .اثر، به بحث در مورد سرشت اجتماعي انسان پرداخته است
وي در بخش اول اين . نام سياست آمده استهاي سياسي ارسطو در اثر معروف وي بهرين نظرات و انديشهتمهم. 2

 .كتاب، موضوع ماهيت اجتماعي انسان را مورد بحث قرار داده است
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اي از نيازهـاي او برخيـزد و   بايد كه انساني ديگر به رفع پاره .آن را راه برد، صالح نپذيرد يگريد
 »اي از نيازهاي ديگري و بدين طريق به تشكيل اجتماعات و شهرها ملزم شوداو نيز به رفع پاره

  .)709، ص1379، همو(
  ها و تمايزات بين انسانها تفاوت .2

گونه كـه  ورزد كه همانپس از تأكيد بر بعد اجتماعي حيات انسان، بوعلي بر اين نكته تأكيد مي
ها از نظر ميزان ثروت و دارايي و مراتب اجتماعي با يكديگر تفاوت دارند، از لحاظ عقلي و انسان

هـا را  وي سـپس ايـن تفـاوت   . يرندگانديشه نيز در سطوحي مختلف و نابرابر با يكديگر قرار مي
، همـو (كند اي از حكمت و عنايت الهـي و علت بقاي نوع انسان معرفي مـيامري طبيعي و نشانه

نمايد كه خداوند از همان آغاز بر مردمان منّت نهاده و آنـان  و چنين استدالل مي )315، ص1377
هـا و  هـا، منـزل  كه آنهـا را در دارايـي  هايشان نابرابر آفريده است؛ همچنانرا در خردها و انديشه

هـاي  شان متفاوت قرار داده است؛ چراكه در برابري اصول و نزديكي توانايي ]اجتماعي[هاي رتبه
چنانچه مردمـان  «به اعتقاد او، . گرددمردم، فسادي نهفته است كه موجب نابودي آنان مي ههم

شان عامي و خدمتكار باشند، و اگر همگي ،كنندهمه پادشاه باشند، البته كه همديگر را نابود مي
كه اگـر در دارايي و ثـروت برابر بودنـد، احــدي بـراي ديگـري     همچنان ؛شوندهمگي هالك مي

و اگر همگي در فقر و نداري يكسـان   ،رفتدوستـي از بين ميكرد و همكاري و نوعخـدمت نمي
زي و مباهـات نمـودن در ســرشت    پس ازآنجاكه حسـدور . رفتندبودند، يكسره به كام مرگ مي

هايشان موجـب  باشد، اختـالف احوال و تفاوت تواناييجـوهـرشان مي وآدميان است و جـز ههم
  . )82، ص1402، همو( »رضايت خاطر و ماندگاري آنان گرديده است

 - 2و فـارابي  1باز هم به تأسي از افالطـون  -  ها و تمايزات است كه بوعليبرمبناي همين تفاوت
يعنـي سياسـيون،    ،»رانبمـد «: كنـد كـه عبارتنـد از   هاي اجتماعي را به سه طبقه تقسيم ميهگرو

يعني اصحاب صناعات شـامل صـنعتگران، كشـاورزان،     ،»صنّاع« ؛مديران، عالمان و اصحاب انديشه
او بـر  . )447، ص1380، همـو (شامل نظاميان، نگاهبانـان و مرزبانـان    »حفظه«؛ وران و بازرگانانپيشه

                                                               
 .گانه اجتماع پرداخته استهاي اجتماعي و طبقات سهبه بحث در مورد گروه جمهوردر كتاب چهارم افالطون . 1
گانه اجتماع را مورد بحث هاي مختلف اجتماعي و طبقات سه، موضوع گروهآراء اهل المدينه الفاضلهدر كتاب  ابيفار. 2

 .قرار داده است
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سينا، هريك از اين سـه  ابن هبه عقيد. ورزدمراتب در جامعه تأكيد ميرت رعايت نظم و سلسلهضرو
هـاي اجتمـاعي اسـت    صي دارند و توسط همين طبقات يا گروهاطبقه در اجتماع، وظيفه و شأن خ

سينا در تأسيس مـدينه، هم رستگاري و سعــادت اخــروي را   ابن. يابدكه انتظام جامعه سامان مي
جهـانـي شهـروندان مـدينه دهد و هم سعـادت و خـوشبختـي دنيـوي و ايند توجـه قـرار ميمور

دسـت آوردن  در جستجـوي بـه ) شهـرونـدان(گيـرد و معتقـد است كه اهـل مـدينه را درنظـر مي
منظـور  بـه . )62، صهمـان (كنند جهانـي كوشش و با هم مشـاركت ميجهانـي و آنخوشبختـي اين

ها يا شـرايع، جامعـه را مـديريت نمايـد و     الزم است تا با وضع سنتمدبري ي به اين هدف، دستياب
چنـين فـردي بايـد عـدالت و     . جايگاه او، همانند اهميت سر براي انسان، بسيار عالي و ممتاز است

هـدايت مـردم بـه طريـق الهـي و      . خوبي شناخته و سپس بتواند آنهـا را بـه اجـرا درآورد   هسنت را ب
همچنين حراست از . استمدبر شان به عبادت و دور ساختن آنها از شرور، ازجمله وظايف يختنبرانگ

   .عهده اوستهمرزها و فراهم آوردن ابزار جنگ و دفاع و تنظيم و ضبط دخل و خرج امور مدينه ب
جمله شرايطي است كـه  و باز بودن دست او در سياست، از در اداره مدينه مدبرآزادي عمل 

به شريعت و پايبندي او بـه  مدبر البته علم . داندراي بسامان كردن امور مجتمع الزم ميبوعلي ب
 ويدين، شجاعت، پايداري و جمع ميان علم و عمل، از ديگـر خصوصـياتي هسـتند كـه بـراي      

  . )442همان، ص(باشند ضروري مي
ر طبقـه  ـاز هـ  -  رح وظايف افراد مدينهـ، به شمدبرهاي رايط و ويژگيـوعلي پس از بيان شـب

دينه ـاي را كه رئـيس مـ  الق فاضلهـادات پسنديده و اخـروي آنها از عـردازد و پيـپمي -  كه باشند
راه است كـه انجـام دادن اعمـال نيـك، در      داند و معتقد است تنها از اينب ميـرده، واجـت كسن

. شـوند اني آمـاده مـي  جهجهاني و آنگردد و براي زندگي سعادتمندانه ايننفوس آنها مستحكم مي
داند كه حقايق فلسـفي را  بيند، و الزم هم نميسينا در همه افراد مدينه اين توانايي را نميالبته ابن

سازد كـه تـا   فقط آنان را به اين نكته متوجه مي روازاين. فهم كنند و عقول مفارقه را ادراك نمايند
 دـكنيـد مـأكيـه تـوي بر اين نكت. وشندـي بكـاالت انسانـود به اكتساب كمـحد امكان و توانايي خ

ال ذات او از راه ا كمـ امـ  ،دـمـ ـد و نفهـكمت را درك نكنـ ـه و حـ ـي فلسفـ ـت كسـن اسـكه ممك
  .)441همان، ص( ل گرددت محتمريعكام شق رفتارش با احطبيت

هـا و  كـه بـه شـرح و بسـط ويژگـي      -  سـينا بـرخالف فـارابي   گونه كه مالحظه شد، ابنهمان
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به دو طبقه ديگـر چنـدان تـوجهي     -  خصوصيات طبقات صنعتگران و نگاهبانان نيز پرداخته است
، محور اصلي مباحـث خـود را بـر بيـان     مدبرانخاطر حساسيت نقش و جايگاه هدهد و بنشان نمي

صفات و شرايط اين طبقه، كـه همانـا حكـومتگران و رهبـران سياسـي جامعـه هسـتند، متمركـز         
سينا، وضع سنن و ترتيـب مدينـه   ترين و نخستين هدف شريعت و شارع در نظر ابنهمم. سازد مي

مراتبـي هريـك   ، صنعتگران و نگاهبانان، و نيز ترتيب رياست سلسلهمدبرانگانه براساس اجزاي سه
اسـت  معتقد  الهيات شفاوي در فصل چهارم از مقاله دهم  .گانه از عالي تا داني استاز اجناس سه

گانه حاكمان، ها و ترتيب مدينه بر اجزاي سهار در وضع سنتذگين قصد و وظيفه قانوننخست«كه 
بايست ميو در هر جنس از آنها نيز  باشدمي )المدبرون، الصناع و الحفظه(اصحاب صناعت و پاسداران 

. انـد يافته ها ترتيبترين انسانينيي از رؤسا تا پاـراتبـمسلسله ،د از او همـرئيسي مقرر كند كه بع
بلكـه   ،شده و محـدود باشـد  ي در شهر بيكار مانده و فاقد مقام و جايگاهي تعيينـهرگز نبايد انسان

ار بايـد كـه بطالـت و    ذگـ قـانون . دينه داشته باشـد ـدينه بايد منفعتي براي كل مـي در مـكس رـه
ـ  يمندي از حظرهـي براي بهـي راهـرگز نگذارد كسـريم كند و هـبيكارگي را تح راي انسـان  ـكه ب

   .)447، صهمان( »ر الزم است، داشته باشدـديگ
 هكه قو يكي كساني«: كندها را به چهار دسته تقسيم مياز لحاظ مراتب عقالني، بوعلي انسان

نظري در آنها به حدي از صفا رسيده است كه به هيچ آموزگار و مربي بشري نيازمند نيستند و 
، مستقيماً به وقايع حال و آينده علم متخيله هقو هوسيلهرسيده كه ب ايعملي آنان نيز به درجه هقو

كه به دسته ديگر، آنان. آميز در جهان طبيعت انجام دهندكنند و قادرند كه افعال معجزهپيدا مي
كه وم آنانس هو دست ؛اندل نگشتهواصمتخيله  هوـولي به كمال ق ،حدس دست يافته هكمال قو
كه بر همنوعان آنان ،و آخرين دسته ؛اندبهرهي كامل بيعمل هوي از قول ،اندكامل ريـنظ هوـداراي ق

زيرا  ؛فرمانروايي به دسته نخستين تعلق دارد. اندعملي خود تفوق يافته هقو هخويش تنها در ساي
الم و نيز در ع ،شان در عالم نفوسواسطه نفسزيند و بهشان در عالم عقول ميواسطه عقلآنان به

به دسته ي ـتمشيت قدرت سياس. واسطه آنكه آنان شايستگي تسلط و تدبير آن را دارندهطبيعت، ب
يك كه از هيچ ولي آنان. گرددرافيت به آنان مربوط ميـاند كه اشومـدوم تعلق دارد و سپس دسته س

كنند، هرچند از ي تالش ميع ذلك براي كسب فضايل عملالعاده برخوردار نيستند و ماز قواي فوق
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عاليه ملحق  هگانهاي سهولي با اين حال شايسته آن نيستند كه به دسته ،طبقه افراد عادي ممتازند
  . )125، ص1952، همو( »گردند

اي است كه مزاج اغلب آنها گونهها بهسرشت انسان«سينا معتقد است كه ابنبدين ترتيب، 
. )299، ص1413، همو( »باشد به عقل فعال است، نمي مستعد چنان كمالي كه الزمه اتصال عقول آنها

،  )تحت فلك القمر(و زمين ) عالم السماوات(ها شناسي خود، با تقسيم دوگانه آسمانبوعلي در جهان
شرور و انحطاط ويژه عالم تحت القمر و از لوازم ماده است و بدين لحاظ كه انسان «معتقد است كه 

خاطر مادي بودن او هعالم تحت القمر است، شر و انحطاط نيز ب نيز موجودي از موجودات مادي در
اي بالقوه باشد و اين بالقوه بودن پيوندد كه از جنبهزيرا شر تنها به موجودي مي شود؛ يالحق م

. )282-283، ص1377، همو( »خاطر ماده است و شر در حقيقت به وجه مادي انسان مربوط استهب
در درون جوامع  پس ،مادي است و استعداد شرور و مفاسد را داردبعد داراي  كه انسانازآنجا روازاين

در اينجاست كه . قابل انكار خواهد بود انساني و زندگي اجتماعي انسان نيز وجود شر و تأثير آن غير
ا هبوعلي در جمع بين اين نكته و اعتقاد به وحدانيت خداوند و عنايت ازلي الهي، انبيا را برترين انسان

و سرسلسله نظام آفرينش معرفي كرده و ضرورت نبوت را در راستاي مقابله با شرارت موجود در 
برترين انسان «از نظر او . رساندمادي انسان و سامان بخشيدن به جامعه انساني به اثبات ميبعد 
فضايل  هل تكامل يافته، اخالقي را كه سرچشمـل بالفعـصورت عقهي است كه نفس او بـكس
 هداد رسيدن به مرتبدست آورده باشد و برترين فرد اين گروه كسي است كه استعهبلي است، ـعم

   .)310همان، ص( »آورددست ميهنبوت را ب
شود  سينا درخصوص انسان، در نهايت بدين نكته ختم ميبدين ترتيب، ديدگاه فلسفي ابن

وجدان و عقل  همرتب. ها هستندانسان مراتبي آفرينش، انبيا واالترين و برترينكه در نظام سلسله
قوا و استعدادهاي بشري در آن به نهايت خود رسيده  هكمال حالتي است كه هم هانبيا، درج

ل، خيروشني و صفاي عقل، كمال ت: واجد سه ويژگي اساسي است صورت خاصبهمبر اپي .است
گونه كه و درآيد؛ همانخارجي چنان تأثير كند كه در خدمت و اطاعت ا هو قدرت اينكه در ماد

پذير شود، ها صورتاين شرايط و ويژگي هاگر هم. هاي مردمان تحت اراده و فرمان آنهاستبدن
شود كه هر معرفتي را مي »يـعقل قدس«رسد و داراي آگاهي نبوت مي همبر به درجاآنگاه پي

دريافت كند و بر همه  »عقل فعال«واسطه و بدون تعليم يافتن قبلي بشري، از ناگهاني و بي
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تنها عقل از اين گذشته، نه .)49- 50، ص1371نصر، ( گذشته و حال و آينده آگاه شود چيز در
گردد كه بلكه قدرت تخيل وي نيز چنان نوراني مي ،شودوسيله عقل فعال اشراق ميهپيامبر ب
جسم و وي صورت ممتخيله كند، در صورت مجرد و كلي در عقل خويش تصور ميهآنچه ب

رسالت وي نيز به همين ترتيب دو جنبه دارد كه يكي . كندجزئي و محسوس و ملفوظ پيدا مي
از طريق تعليم اصول ايمان به وجود خدا و  ي نفس آدمي رااول :نظري است و ديگري عملي

هاي  كند، و دومي جنبهحقيقت وحي و نبوت و جهان ديگر به طرف سعادت ابدي رهنمون مي
ين ترتيب، دب. دهدتعليم مي ،ني آداب و شعائري را كه مؤمن بايد به انجام برسانديع ،عملي دين

دريافت معرفت وي از عقل الهي   كند؛ از آن جهت كه اوالًمبر از حكما و اوليا تمايز پيدا مياپي
مبر قانون و شريعت با اثانياً پي ؛كامل و تمام است و در حكما و اوليا اين دريافت جزئي است

كه حكما و اوليا درصدد يحالكند، درآورد و زندگي مردمان و اجتماعات را اداره ميميخود 
به همين جهت حكما و . يافتن معرفت و كمال باطني هستند و وظيفه آوردن شريعت ندارند

ترند، برتر و ارزنده ،مبري نيستندامردم كه داراي موهبت پي بيشتراوليا، در عين آنكه خود از 
  .)همان( گيرندقرار مي انبياتحت فرمان 

  جايگاه نبوت در فلسفه سياسي بوعلي .دو
و زندگي  كردهتأكيد زندگي اجتماعي انسان مدني واقعيت گونه كه مشاهده شد، بوعلي بر همان

داند و براي اجتماعي را ناشي از نياز وي به همياري و تعاون و ضرورت تعامل بين آدميان مي
را در ) معدل(عدل  هو برقراركنند) سانّ(ار ذگحيات مدني، وجود قانونشر در  هجلوگيري از سلط

مراتبي آفرينش، نبي را آخرين حد از كمال عقل و در نظام سلسله يو .داندجامعه ضروري مي
در . كندارتباط بين آدميان با عقل قدسي تلقي مي هاستعداد بشري معرفي كرده و او را حلق

شود و مثل هر قانون منظمي، صورت امري ضروري مطرح ميهماع باينجاست كه شريعت براي اجت
 ،1ج ،1374سيـد، ( رف دوم، مجري قانونـار و طـذگطرف اول، قانون :باشدميناگزير از دو طرف قضيه 

ار ذگار يا قانونذگسينا او را سنتيابد و ابنبسيار اهميت مي »حامل«در اين قسمت، . )86- 87ص
سوي ار همان كسي است كه اجتماع بشري را از اجتماع طبيعي بهذگ، سنتدر نظر او .نامدمي

اين نظريه، اجتماع مدني با نبي شارع آغاز  بنابر. كندرا كامل مي دهد و آناجتماع مدني انتقال مي
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دهد كه در آن، ورد اشاره قرار ميـتجربه تاريخي ظهور اسالم را مدر اين راستا بوعلي  .گرددمي
اين موضوع را كه نبي داراي خصوصياتي انساني  وي البته. نبي شارع شروع شده است حاكميت با

  .)320- 321، ص1377سينا، ابن( دانداست، ضرورتي برگرفته از قرآن و منابع ديني مي
 اصل عنايت           .1

ـ   »فيض«شناسي خود، با اعتقاد به بوعلي در هستي  هقـ عنـوان حل هو تأكيد بر كمال عقل انبيـا ب
، ارسال پيامبران را ضرورتي اساسي و عنايتي الهي براي تكميل اتصال بين عالم باال و عالم سفال

براي فرستادن پيامبراني كه از جنس خود انسان باشند، داند و معتقد است كه نظام آفرينش مي
و مجـري   ارذگـ انسان به اين قـانون  به اعتقاد او،. امور ديگر ضرورت داردهدايت آدميان بيش از 

هـا و ابروهـا و   پلـك  هيـدن مـو بـر كنـار    يعدالت، براي تحقق وجود و بقاي خـويش، بـيش از رو  
تـوان  فرورفتگي كف پا و چيزهاي مفيد ديگر، كه در بقاي او ضرورت ندارند، بلكه در نهايت مـي 

 پس چگونه ممكن اسـت عنايـت ازلـي كـه منـافع غيـر       .نوعي سودمندند، نيازمند استگفت به
 سودها و كماالت است، هادشده را اقتضا كرده، اين امر ضروري را كه اصل و اساس همضروري ي

ضروري توجه داشته  و چگونه ممكن است مبدأ نخستين و فرشتگان به آن امور غير ،اقتضا نكند 
همچنين امكان ندارد چيزي كه مبـدأ نخسـتين در نظـام     ؟باشند و از اين امر مهم غفلت ورزند

پذير است و تحققـش بـراي فـراهم آوردن نظـام خيـر      دارد و وجود آن امكان هستي به آن علم
كـه  را موجود ندانست، درحـالي  ارذگتوان قانوناصوالً چگونه مي. ضروري است، وجود پيدا نكند

  .)321همان، ص( ؟شته باشدوجود دا ،)جامعه انساني(آنچه متعلق و مبتني بر وجود اوست 
مت عملي و حكمت نظري پيوندي وثيق برقرار كرد و خود نيز بر اين اساس، بوعلي بين حك 

. دو را به اثبات رساندو ارتباط بين آن 1مطرح ساخت الهيات شفامبحث سياست و نبوت را در 
پذير له امكانـفاض هاري براي تأسيس مدينذگز از مجراي قانونـسينا، جسياست در نظر ابن

 طباطبايي،( ين قوانين، قانون شريعت و واضع آن، پيامبر استترين نمونه او بارزترين و عالي ،نيست

يعني رسالت سياسي و اداره امور  ،از همين رو، بوعلي سياست را به دو بخش اصلي. )244، ص1383

                                                               
منطق، : كه مشتمل بر چهار بخش( الشفاءنام ههاي سياسي بوعلي در كتاب معروف وي بترين نظرات و انديشهمهم. 1

و االمام  ةفي الخليف«خصوص در بخش الهيات آن، تحت دو فصل با عناوين هب و) باشدطبيعيات، رياضيات و الهيات مي
  .بيان شده است »في عقد المدينه و عقد البيت«و  »الي السياسات و المعامالت و االخالق ةو وجوب طاعتهما و االشار
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نمايد تا توضيحي كند و تالش ميريع تقسيم ميـوص تشـوت، يعني بحث درخصـدينه، و نبـم
بوعلي . مدينه پيدا كند هع اسالمي و تأسيس و اداراساسي براي هماهنگي ميان ضرورت تشري

طرح نموده و بدين سان تمام نظام سينايي را براي  »عنايت الهي«چنين پيوندي را به ياري نظريه 
وي كه در سنت افالطوني و به اقتفاي فارابي، . كنداثبات ضرورت نبوت و شريعت استخدام مي
داند، براي جلوگيري از پيامدهاي قهري ورود ه ميرئيس اول مدينه را علت وجود و دوام مدين

به نظام سياسي و انحطاط طبعي و طبيعي شهرها و جوامع انساني، به نظريه عنايت متوسل شر 
  .)345، ص1378فيرحي، ( شودمي

عنايت عبارت است از علم ذاتي مبدأ نخستين به نظام خير هستي و اينكه ذاتاً به اعتقاد بوعلي، 
پس او . ي و خشنود استـمال است و به اين خير و كمال با آن نظام يادشده، راضعلت، خير و ك

وي معتقـد است كه . )280، ص1377سينا، ابن(د ـكنيـر را به بهترين وجه ممكن تعقل مـنظام خي
و  ذير استپود آن امكانم دارد و وجي به آن علزي كه مبدأ نخستين در نظام هستدارد چيامكان ن«

ود بنابراين بايد پيامبري وج. دا نكندود پيروري است، وجر ضراهم آوردن نظام خيراي فق آن بتحق
رمان و اذن ردم را به في موانين مربوط به زندگود داشت، بايد قوقتي اين انسان وج .داشته باشد

رضه كند و اساس اين وي، بر آنان ع ردس بالقرئيل و روحدن جبآم دروداوند و با في خو وح
 »ردم باشدـكار و نهان به مانه و توانا و داناي آشريدگار يگاري بايد براساس شناساندن آفذگونـقان
روي سينا وجوب وجود نبي و ارسال وحي و شريعت را ازآنبدين ترتيب ابن .)321- 322همان، ص(

ي است و مالزم با علـم الهي به كه تحققش براي فراهم آوردن نظام خيـر در زندگي مـدني ضـرور
. )345، ص1378فيرحي، (دهد باشد، در مركز تأمالت سياسي خود قرار مينظام خيـر در هستي مي

اين همان «ي امور سياسي و مدينه اعتقاد دارد كه ت پيامبر و نبي براي تصداو در مورد صالحي
امور زندگي و معيشت آنان و  تدبير احوال مردم و انتظام بخشيدن به هانساني است كه شايست

 ،خاطر تألّه و كوشش براي تشبه به خداوندباشد؛ و او انساني است كه بهتأمين مصالح معادشان مي
اين امكان  به همين دليل از نظر او. )718، ص1379سينا، ابن( »گرددها متمايز مياز ديگر انسان

يعني (گذار را از طريق قانون و قانونو تباهي جامعه شر وجود ندارد كه عنايت الهي، كنترل 
سينا، به همين خاطر است كه حكومت مطلوب نزد ابن. مورد غفلت قرار داده باشد) شريعت و نبي

چنين ديدگاهي، بوعلي را به قرار دادن . شودحكومتي است كه با وجود نبي متحقق مي
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در واقع . داردنبوت وامي و طرح آن در راستاي نظريه ارتباط سياست و »الهيات«در  »سياست«
گرايي انسان در اين نشئه از حيات است كه كيد بوعلي بر هدفمند بودن زندگي بشر و غايتأت

  .گرددمنجر به طرح بحث پيوستگي نبوت و سياست در منظومه فكري و فلسفي وي مي
  ابعاد برتري نبي  .2

داند و او را در جايگاه لطبيعه مياتصال عالم انساني با ماوراءا هازآنجاكه بوعلي، نبي را حلق
  :سازدرا مطرح ميبعد ، چهار ينشاند، در اثبات ضرورت برتري وها ميبرترين انسان

  عقلي  بعد .1- 2
خاطر هنبي فردي استثنايي است كه تماس كاملي با حقيقت دارد و بدون تعليم خارجي و تنها ب

ممكن است در يك يا چند مسئله معين از كه  -  خود در مقايسه با متفكران عادي هطبيعت شخصي
 صورتهتواند بمي -  قوه حدس برخوردار باشند، اما ادراك آنها از واقعيت همواره جزئي و ناقص است

اين بصيرت كه . )709، ص1362شريف، ( حقايق درآيد و با عقل قدسي ارتباط برقرار كند حامل
نبي با اتصال  .تعبير شده است »فعالعقل «به   سيناوسيله ابنههاست، بآفريننده معرفت و ارزش

  1.ترين زمان از معقوالت نخستين به معقوالت ثانيه دست يابدتواند در كوتاهبه عقل فعال مي
  تخيل .2- 2

كند كه او قدرت تخيلي نيرومند و فعال داشته باشد و قدرت برتري نبي همچنين ايجاب مي
 طوركليهبلكه امور مادي را ب ،تنها نفوس ديگربتواند نه روحي او از چنان عظمتي برخوردار باشد كه

قوه «به بعد از اين  اشاراتو  شفاو هم در  نجاتبوعلي هم در كتاب . قرار دهدتأثير تحت
ترين مراتب قواي انساني است عالي ،تعبير كرده و معتقد است اين قوه »روح قدسي«و  »قدسي

توانند از آن برخوردار باشند، اين نيز تا حدودي ميها كه ساير انسان »قوه حدس«و برخالف 
خاطر تخيل بسيار هروح پيامبر ب. )361، ص1380سينا، ابن( قوه يا روح مخصوص مقام نبوت است

                                                               
عقل  ،)پيامبر(انسان مزبور رو، وحي گاهي در ازاين .شودبوعلي معتقد است كه نورانيت وحي از عقل فعال صادر مي. 1

آيد كه تنها پيامبران به تلقي و سينا چنين برمياز سخنان ابن .او را هدهد و زماني مخيلاو را مورد خطاب قرار مي
شوند؛ جز اينكه پيامبران اين فيض و مند ميپذيرش اين فيض لدني مخصوص نيستند و اوليا و عرفا نيز از آن بهره

پيامبران به . رسندم رياضت بدان ميـعرفا به حك و كه اوليادرحالي ،شوندو فطرت پذيرا مي وحي را به حكم طبيعت
آيد كه نبوت در در نظام هستي كار آنها با نظام كون هماهنگي دارد و از اين برمي ؛ چراكهاين وحي مفطور هستند

 .   )221، ص 1373، حلبي: به بنگريد( نظام هستي امري عمومي و ضروري است
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وسيله تأثير نفس، حقايق و مفاهيم عقالني را به شكل صور و نمادهايي چنان زنده هنيرومند و ب
بلكه طبق آن  ،آورندتنها به آنها ايمان ميواندن آنها نهآورد كه افراد پس از شنيدن يا خدرمي
شود كه پيامبر بتواند كالم خدا را اين ويژگي باعث مي. )711، ص1362شريف، ( كنندل ميـنيز عم

  .مشاهده كند ،بشنود و فرشتگان را در اَشكال قابل رؤيت
  اعجاز. 3- 2

معجزه به خودي خود  .ه اعجاز پيامبر استها در جنبيكي ديگر از وجوه تمايز نبي با ساير انسان
ي و قبول ـها به تصديق پيام نبانسان  ست كه از طريق آن،ا ايده آن اينـبلكه ف ،هدف نيست

بايد پيامبري وجود داشته باشد و معتقد است كه  سيناابنرو ازاين .گردندالت وي اقناع ميـرس
كه پيامبر را از  - ند تا با مشاهده كماالت اوهايي باشد كه ساير مردم فاقد آن هستداراي ويژگي

   .)321، ص 1377سينا، ابن( فقدان آنها را در خود ببينند - سازدديگران ممتاز مي
  رهبري و زعامت سياسي . 4- 2

سياسي مورد نظر خود را به مرحله تحقق و اجرا  -  براي اينكه پيامبر بتواند نظام اجتماعي
 و سياستمداري) ارذگقانون(عهده گيرد، بايد شارع هر عمل بدرآورد و هدايت آدميان را د

اينجاست كه بوعلي پيوندي محكم و ارتباطي وثيق بين نبوت و  ؛باشد زبرجسته ني) سائس(
ها براي هدايت بشر و مديريت ترين انسانسينا، انبيا صالحاز نگاه ابن. سازدسياست برقرار مي

ديدگاه بوعلي درخصوص زندگي اجتماعي انسان و  1.دشوناجتماع و تحقق عدالت محسوب مي
، با بحث درخصوص نبوت )نبوت عامه(لزوم رهبري سياسي و اجتماعي پيامبران به صورتي كلي 

خاصه تكميل شده و در نهايت به موضوع ضرورت استمرار و محوريت شريعت در اداره امور 
ارتحال پيامبر شارع، شريعت اعتبار  ؛ زيرا وي عقيده دارد كه باشودمجتمع اسالمي منتهي مي

ها حفظ دهد و همچنان محوريت و مركزيت خود را در امر هدايت انسانخود را از دست نمي
وجود شخصي كه «سازد كه اين عقيده را مطرح مي الهيات نجاتخصوص در وي دراين. كندمي

داشته ر امبها پيانـيم در همه زمتوانا نمييعني م[رار نيست ات قابل تكاوق هپيامبر است، در هم

                                                               
 مهعلنا منزَاَ و ناتيالبنا بِلَسلنا ررسد اَقَلَ«: كندمطابقت پيدا مي يز كامالًحديد ن هسور 24اين اعتقاد، با محتواي آيه . 1

الكتاب و الميزان ليالناس بِ قومسطالق«.  
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نابراين ب. يابددك و نادري تحقق ميهاي انزاجپذيرد، در مالي را مياي كه چنان كمادهزيرا م ؛]باشيم
ري است، ـامعه بشـريعت خود كه اساس مصالح جـاي سنت و شـر بايد براي بقـآن پيامب

ردم ـريعت آن است كه مـاي شـبق هايدـرديد فـتو بي ،اشدـه بـر الزم را داشتـدبيـديشه و تـان
ريعت او را ـدن دوره زندگي پيامبر، شـري شـدگار و معاد باقي بمانند و با سپـريـرفت آفـدر مع

  .)326، صهمان( »فراموش نكنند
هاي او و مبحث خاتميت، به پس از بحث درخصوص نبي و ويژگي بوعلي ،بدين ترتيب 

و  پردازدان جانشين نبي در رهبري و زعامت سياسي و ديني جامعه ميعنوهموضوع خليفه و امام ب
 ديگرگيرد و بر همچنان در رأس آنها قرار مي »عقل«شمارد كه خصوصياتي را براي وي برمي

وي همچنين وجود شجاعت، عفت و شناخت و اطالع از شريعت را  .كندصفات برتري پيدا مي
يا به تعبير خودش،  »حسن تدبير«بر مسئله ينكه اخصوص هب ؛داندبراي حاكم ضروري مي

در  اين ويژگيو معتقد است كه در صورت وجود  كندميدر خليفه تأكيد  »حسن ايالت«
 الهيات شفاوي در . سازداي بر وي وارد نميدشهات، چندان خـامدار، متوسط بودن ساير صفزم

توان كرد، اد و تكيه مين اعتمدار بالفت بيشتآنچه در خ« معتقد است كهخصوص دراين
ي از آنها بيگانه ول ،ات متوسط باشدكسي در باقي صف رپس ه .ن ايالت استردمندي و حسخ

سمـت دم بوده باشد، او بدين ت مقـد، و در اين دو صفل نباشداد آنها متمايد و به اضهم نباش
ند كه در باقي صفات مقدم بوده هرچ ،سزاوارتر از كسي است كه در اين دو صفت مقدم نباشد

تر را تر همكاري كند و او را ياري دهد و عاقلدو را الزم است كه با عاقلتر آنپس عالم...  باشد
ر و علي درست مانند آنچه عم ؛رد و به او رجوع كندتر ياري بگينيز بايسته است كه از عالم

  . 1)452، ص1380، همو( »كردند
هاي وي، به تميت و ضرورت وجود خليفه يا امام و بيان ويژگيبوعلي پس از اثبات خا

، »نص«و  »اجماع«پردازد و ضمن بيان دو طريق توضيح چگونگي نصب و جايگزيني زمامدار مي

                                                               
كرده ر دانشمندتر و اعلم تلقي ميرا از عم) ع(دانسته و در عين حال، عليسياستمدارتر مي) ع(عمر را از علي ،بوعلي. 1

را ) ع(بايد دانست كه قومي كه حقيقت فضل اميرالمؤمنين«: نويسدالحديد در اين زمينه چنين ميابيابن. است
الرئيس ابوعلي سينا در ، و شيختر بوده، هرچند كه او از عمر دانشمندتر بودهاند كه عمر از او سائسگمان برده ،اندنشناخته

 ).213، ص1، ج1418الحديد، ابيابن: به بنگريد(» كه در حكمت پرداخته، بدين مطلب تصريح كرده است اءشفكتاب 
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داند و معتقد است كه تر ميرا به صواب نزديك »نص« - گونه كه شيعه اعتقاد داردهمان -
   .)447، صهمان( انجامدچنددستگي نمي به پراكندگي مردم و فتنه و غوغا و »نص«

هركس به مال «كه معتقد است سينا درخصوص امكان خروج بر امام و خليفه بايد گفت ابن
اهل مدينه الزم خواهد  هيا به قهر بر خالفت و جانشيني او خروج نمايد، مبارزه و قتل او بر هم

پيامبر اعظم، هيچ امري به اندازه بود و الزم است كه در شريعت مقرر شود كه پس از ايمان به 
كننده گواه آورد پس اگر خروج. كندهالك نمودن اين متغلب جبار، انسان را به خدا نزديك نمي

و اثبات نمايد كه متولي خالفت شايسته آن نبوده و آميخته به نقصي است كه چنين نقصاني در 
ا او تطبيق نمايند و جانشيني او كننده موجود نيست، سزاست كه اهل مدينه خود را بفرد خروج

   .)452، صهمان( »را به رسميت شناسند

   نتيجه
آشنايي بوعلي با فالسفه بزرگ يونان باستان و مباني تفكرات سياسي آنان، و نيز احاطه و 

ديني، به طرح  ههاي انديششناخت او از فالسفه بزرگ دنياي اسالم و فلسفه اسالمي و بنيان
 »نبي«و مبتني بر مقام واالي  »وحي«و  »عقل«سي وي كه برگرفته از سيا -منظومه فلسفي 

  . است، انجاميد
مدنيت را واقعيت زندگي زيرا كه  ؛داندبوعلي سعادت انسان را جز در اجتماع حاصل نمي

تنهايي زندگي كند و بخواهد بدون معاونت كند و معتقد است كه آدمي اگر بهتلقي مي انسان
او نبوت را عنايتي الهي براي كنترل و دفع شرور معرفي . رد، صالح نپذيردديگري آن را راه ب

كند و نياز انسان به رهبري و زعامت پيامبران را براي تحقق وجود و بقاي حيات اجتماعي مي
ترين بدين ترتيب، نبوت را در راستاي فيض و خير در اجتماع، ازجمله مهم .داندضروري مي

  .كندميعنايات ازلي الهي تلقي 
بنابراين در جستجوي پاسخي براي پرسش اصلي پژوهش حاضر، اين تحقيق به اثبات 

در فلسفه سياسي . سينا منتج گرديدارتباطي مستحكم بين نبوت و سياست در فلسفه سياسي ابن
 حد كمال شوند، به باالترين مرتبه وسينايي، انبيا كه راهبران حقيقي جامعه محسوب مي

قوا و  هحي از كمال است كه در آن همسطآنان، آخرين  هاند و مرتبزيدهعقالنيت دست يا
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كمال عقالني، قدرت تخيل و توانايي اعجاز، پيامبر را به . انداستعدادهاي بشري به فعليت رسيده
واسطه و بدون شود و هر معرفتي را بيرساند كه داراي عقلي قدسي مياي از وااليي ميهـدرج

كند و توانايي رهبري و زعامت ديني، دريافت مي »عقل فعال«بشري، از يادگيري از افراد 
و  سوي خير اعالها را بهكند تا از اين طريق بتواند انساناجتماعي و سياسي جامعه را پيدا مي

وي با اعتقاد به ضرورت استمرار و محوريت شريعت در اداره امور  .سعادت نهايي رهنمون شود
است كه با ارتحال پيامبر و ختم نبوت، شريعت مرجعيت خود را در مجتمع انساني، معتقد 

عنوان جانشين نبي هبا طرح بحث خليفه و امام برو ازاين. دهدمديريت اجتماعي از دست نمي
در رهبري و زعامت ديني و سياسي جامعه، همچنان بر محوريت و مركزيت دين و رهبران الهي 

شده در اين ، فرضيه مطرحبدين ترتيب. ورزدميكيد أري تها و جوامع بشدر امر هدايت انسان
پژوهش كه بر اعتقاد بوعلي بر پيوستگي نبوت و سياست و نقش دين و انبيا و رهبران ديني در 

  .گيرديد قرار ميأينهايت مورد تدر ، ورزدميكيد أراهبري و مديريت زندگي مدني بشر ت
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