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 دهیچک

بخصوص شییهه  واینکه چه کسی باید حکومت کند همیشه دغدغه علمای اسالم وبحث حکومت و حکومت مطلوب     

کردنید در هی  زنید ی میی بوده است. این تحقیق به بررسی مقایسه اندیشه دو متفکر مسلمان که در دو دوره متفاوت از

سییدمیرعدداففتا   اهللزنید ی میکیرد و تییت 5و4سینا متفکر فیلسوف اسالمی که در قیرنابنپردازد. مورد حکومت می

از فقهای ابتدای دوره قاجاریه بوده است. دراین تحقیق به نقاط اشیترا  و افتیراد دو متفکیر در میورد  ایحسینی مراغه

 ، در حکومت مطلوب که به پیامدرص و ائمیهپردازد. ابن سینا و مراغه ای ضمن تقسی  حکومتها به خوب وبدحکومت می

حکومتها تمیایالت  کرد کهای زند ی میرسد باه  اشترا  نظر دارند و اما باتوجه به اینکه ابن سینا در دوره)ع( و فقها می

است کرده سنی داشتند و خود در سیاست صاحب مقام بود بهضا در بهضی استدالالت در مورد حکومت از تقیه استفاده 

همچنین او تحت تاثیر ه  عصرش فارابی بود؛ درحافی که مراغه ای دردوره قاجیاره زنید ی میی کردکیه نیوع حکومیت 

ی جائر بوده است و علما ه  با قاجاریه دارای روابط سیاسی بودند و در همین زمان نظریه پردازی در مورد حکومت شیهه

ی نظرییه اشف افغطا و... سترش زیادی یافته بیود؛ فی ا زمینیهو حکومت مطلوب و والیت فقیه از سوی مال احمد نراقی،ک

ای تا تاثیر نراقی و کاشف افغطاضمن پرداختن به حکومت به اثدات دالیل والیت فقیه پرداخته پردازی وجودداشت و مراغه

نظرییات شید؛ درحیافی کیه است. نکته سوم نظریات این سینا در مورد حکومت از طریق فلسفه سیاسی مورد بحث واقع

 ای در مورد اثدات حکومت مطلوب از طریق فقهی مورد بحث قرار رفت. مراغه

 هاکلید واژه

 .امامت، افهناوین، والیت فقیه ندوت، حکومت، ای،مراغهحسینیمیرعدداففتا اهللتیت سینا،ابن

                                                                 
 ()نویسنده مسئولرانیا بروجرد، ،یبروجرد اهلل تیت دانشگاه یاسیس علوم و حقود دانشکده اریدانش *

   ra.recabian@gmail.com 
  رانیا بروجرد، ،یبروجرد اهلل تیت دانشگاه یاسیس علوم و حقود دانشکده یعلم اتیه عضو **
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 مقدمه

اش را ختلف فکریبایست مدانی مبی تردید برای پرداختن به اندیشه سیاسی یک اندیشمند میدر    

مند نمود.هرچند سنخ مدانی ازسنخ نظریه ویا نظریات سیاسی کرد وتن ها را سامان استنتاج وتفحص

تواند در شناخت توان ادعا کرد که شناخت مدانی مختلف فکری یک اندیشور مینیست،اما به جرأت می

اندیشه وعمل سیاسی یک  اندیشه سیاسی یک متفکر مفید و مؤثرباشد،چرا که مدانی، منشاء تکوین

های عوامل دیگری مثل شرایط زمانه در شکل  یری ترا واندیشه ،متفکرخواهند شد.افدته عالوه برمدانی

 باشد:پ یر میی سیاسی با دو رویکرد امکانی تاریخ اندیشهمطافههبه عدارتی یک متفکر مؤثرهستند.

 ،اصیلاز تاریخ، از عناصر ماهوی ایدر هر دوره سیسیا یاندیشه که اعتقاد است بر این رویکرد نخست

 - سیاسی و شرایط تاریخی را از مناسدات و تن است داده انسجام نوعی تن به که برخوردار است ومنطقی

 است. شده پ یرفته بر عین ذهن رویکرد تقدم است. در این جدا ساخته زمانه اجتماعی

 تفکر جدا از شرایط که است برتن سیاسی یاندیشه ی تاریخدر مطافهه ل رویکرد دومو در مقاب     

 که است ایشده بندیوصورت یافتهتفکرسامان سیاسی،درحقیقتیواندیشهنیستیابی ارز قابل تاریخی

رو، این از دهد.می ارائه تیدسبا چیره زمانه مشکالت هب پاسخ و هابحران حلبرای سیاسی اندیشمند

 بنابراین است. تاریخی مناسدات براکتشاف او مدتنی اندیشد و فه نمی خأل در  اهاندیشمند هیچ

 حکومت کردن و افدته حکومت وشمرد.می مقدم ذهنی هایرا بر یافته تاریخی عینی هایواقهیت

 همیشه یکی از دغدغه رین بحث اندیشه سیاسی ودین مهمت بحث رابطه سیاست و حکومت مطلوب و

 مرحوم مراغه ای دوتن از ی اندیشه ابن سینا واین مقافه مقایسه در های اندیشمندان بوده است.

مراغه  ابن سینا و مورد نکته مه  در  رفت. خواهد مورد حکومت مورد بررسی قرار اندیشمندان ایران در

قرن  مراغه ای در زند ی می کرد و 5و4قرن است که ابن سینا درای فاصله زمانی زند ی این دوعاف  

 دغدغه حکومت مطلوب راداشتند. وفی هردو د زند ی می کرد13

توانی  تن را به دو دوره تقسی  ی سیاسی شیهه ارائه کنی ، میا ربخواهی  تصویری کالن از اندیشه     

امام مهصوم)ع( در میان شیهیان حضور دارد و دروپیامامامت است که درتن پیامدروعصر،ی اولکنی : دوره

عصر غیدت امام مهصوم)ع( است که در این عصر ،ی دوم و دوره .ها را بر عهده داردهدایت و رهدری تن

باشد؛ بنابراین از این عصر ی فقها میی رهدری شیهیان طدق روایات وارده از ائمه)ع(، بر عهدهوظیفه

 .شودتهدیر به عصر مرجهیت می

ر ای فرو رفتند. عدم حضوبا تغاز دوران غیدت امام دوازده ، شیهیان در بحران م هدی ی سیاسی ویژه     

ی زند ی سیاسی شیهه برانگیخت.تالش در ی تیندههای م هدی بسیاری را دربارهدرجامهه،پرسشامام
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 هدی ی سیاسی ی مه  مهای برتمده از چنین پدیدهتحلیل ماهیت غیدت امام و پاسخ به پرسش

ی غیدت فراه  نموده های مختلف نظام سیاسی شیهه در دوره یری نظریهمقدمات الزم را برای شکل

را برعهده  «حکومت»و  «مرجهیت دینی» ،«قضاوت»ی اعتقاد شیهه، امام سه وظیفهبه است. براساس 

یشان متوقف شده ، تمام وظایف و مناصب اعفحاظ غیدت امام مهصومدارد که در غیدت کدری به

ی وظایف فود مشروط به وجود و حضور امام است و ی شیهیان چیست؟ تیا انجام همهاست.حال وظیفه

باید تا زمان ظهور او به تهویق بیافتد؟ یا به فحاظ اهمیت وظایف فود، مومنان یا بهضی از تنان باید 

ه کسانی و با کدام مجوز موظف به ای هرچند ناقص این وظایف را انجام دهند؟ در این صورت چ ونهبه

توان برخی از که میناپ یرند و یا اینی ذکر شده تفکیک انههستند؟ تیا وظایف سه ع انجام وظایف امام

ی غیدت، نظام سیاسی مشروع برای طور خالصه، تیا در دورهها را در زمان غیدت تهطیل کرد؟ بهتن

ها، د دارد؟ اندیشمندان شیهه در پاسخ به این قدیل پرسششیهیان که جایگزین امامت مهصوم باشد، وجو

.اوج اند که از تغاز غیدت کدری تا کنون عرضه شده استهای نظام سیاسی متفاوتی را طر  کردهنظریه

نظریه های حکومت ونظام سیاسی بافارابی وابن سینا وبهددردوره صفویه وقاجاریه توسط فقهایی 

مرحوم دراین مقافه با مطافهه تثارابن سینا وای و.. نظریه پردازی شد. کههمانندنراقی،کاشف افغطاء،مراغ

  به سئواالت م کورجواب داده می شود.ای مراغه

 زندگی نامه ابن سینا-2

 در یکی ازد  370 لحسن بن عدداهلل بن حسن بن علی بن سینا ،مهروف به ابوعلی سینا ، در سا     

سافگی در همدان در   شت و در همان جا به خا  سپرده  58، در سن دهات بخارا به دنیا تمد

 مداوای بیماران، تأفیف، ،تحقیق مطافهه، را در فرا یری عل ،وی عمر خود  (.120: 1388 والیتی،شد)

، طب و نجوم است فلسفه همچنین درسیاست ووزارت   راند .ازاین رو،ا ر چه بیش تر تأفیفاتش درعلوم

، دفیل ، بارها به مقام وزارت رسیداسی یز سرتمد روز ار خود بود. به همین ،اما درعمل و اندیشه ی سی

-38؛ بیهقی، 503، 1تبادی، ج مدت ها در حدس و  اه نیز متواری بود ودراختفا به سر برد .)نج 

جا که پدر و برادر از تن .تاکیدداردبودن وی (، بر شیهه 81-70، ص 6افشیهه )ج (امین، در کتاب اعیان58

سینا از شیهیان اسماعیلی بودند و محیط زند انی خانواد ی او در دوران حکومت سامانیان کامالً بنا

دهد )والیتی، ، ص نکردن او با سلطان محمود تهلق خاطر او را به تشیع نشان میشیهی بود و همکاری

ها که همگی تن اثر منسوب به او ذکر شده است 111اثر اصیل و  131سینا (در فهرست تثار ابن 125

.االشارات 3.افنجاۀ،2افشفاء،.1اند:ها به این شر ترین تناند. مه جز دانشنامة عالیی به عربی نوشته شدهبه

(ابن سینا رسایلی 6ص،4،)خراسانی،ج ..دانشنامة عالئی6 افطب،افقانون فی .5 افمهاد افمددأو. 4 وافتندیهات
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رسافه فی -1ز میان تنها می توان به مواردی چون:نیز در باب حکمت عملی و سیاست دارد که ا

تدبیر منزل  -4توری خراج و تنظی  فشگرونگهداری غالمانچگونگی جمع -3افندوه اثداه-2 افسیاسه

 .رسافه در عدل پادشاهی اشاره کرد-7افنجاه من افغرد فی افدحر افضالالت و-6 ظفرنامه -5افهسگر

 مراغه ای زند ی نامه. 3

 نیمه اول قرن سیزده درروستای سنوکش از توابع ای درسیدمیرعدداففتا  حسینی مراغه تیت اهلل     

 ازتکمیل وپس تمده مراغه به تحصیل برای (و11،:ص 139 شود)بیگ باباپور، جهان به دیده مراغه

اشرف  نجف درحوزه عزیمت و عراد کشور به تحصیل ادامه جهت زمان، تن متوسطه سطو  و مقدمات

یس و تافیف در تن حوزه اشتغال یافته است و در سال تدر و تحصیل به عمر تخر تا و  زیده مسکن

کاشانی ی نصیر)هجری قمری از سرای فانی به دار باقی شتافته ودرنجف اشرف مدفون شده است. 1250

 های ازاستوانه بسیارداشت،یکی مهارت واصول درفقه فرزانه،که این فقیه(45: 1384 ،2خیری تدریزی،جو

 (33: 1384صمیمی،)شود.ه محسوب میدصدر قرن سیز در مرجهیت  مه

شیخ موسی و  ،ارزیادی بوده است که ازمهمترین تنها شیخ جهفرکاشف افغطاءیای دارای اساتید بسمراغه

 شده یادتور علما این مطلب را اند.بیشتر (بوده کاشف افغطاءشیخ جهفردو فرزند کاشف افغطاء)شیخ علی 

 :  ویدمی کتابش یک جلد سوم عنوان اواسط نیز در ایشان و خود اند

 افشیخ ابن موسی افشیخ جناب االکدر افنحریر و االوقر االجل امامنا و شیخنا جناب علی قراءتنا عند»

 (39د: ص1417،  1ج،مراغه ای«)سره اهلل قدس جهفر

 در است که دهبر بهره ه  نراقی مرحوم و مناهل صاحب مجاهد محمد سید مرحوم وجود از همچنین

شیخ تقا بزرگ (253: ص1)همان،ج.است برده تنان از یادی 253 و 181 درصفحه و 35 عنوان اوائل

 :تهرانی از او چنین یاد کرده است

فقیهی بزرگ و عافمی بزر وار، و از اعالم جلیل افقدر و تیات عظام بود عالوه بر عناوین االصول، فواید »

ی از تن در مداحث اففاظ از عل  اصول و بخش دیگر در فقه و حاشیه دیگری در چند مجلد دارد، که بخش

ای ه  در بکار یری،دائره هندسیه در اهداف هیوی و تهیین اوقات شرعی، او رسافه...شرایع االسالم است،

علمی،  پخته و دار استخوان هایشخصیت از تید، مؤففمی دست به تثار نوشته است، و از مجموع این

 (36: ص15،بی تا، جتقا بزرگ تهرانی«).است بوده

رسافة فی -6افحیاض افمترعة،-5افتقریرات، 4کتاب افدیع،-3اخدار امامة افداقرع،-2افهناوین،-1:تثارایشان

 (37)همان:صرسافة فی افموثقین-7عمل افدائرۀ افهندیة،
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است  ی مراغیحاج سید فتا  حسینن تافیفات عاف  فاضلازمهروفتریکتاب دوجلدی عناوین االصول، اما

بی قا بزرگ تهرانی،ت.)است شده چاپ تجدید(د. ه1297و 1274ودرسافهای)تافیف(د.ه1246)تاریخ که در

 ( 35ص، 15ج، تا

 پژوهش . تهریف مفاهی 4

حکومت در فغت به مهنی فرمانروایی و حکمرانی است و ا ر با صفتی به کار رود، برای بیان نوع رژی  

 .شود: حکومت پارفمانی، حکومت سلطنتیچنانچه  فته می(141،ص1373)تشوری، سیاسی است

ها و تصمیمات مقامات اداری درون یک حکومت، در اصطال  عدارت است از فرایند اجرای منظ  سیاست

دستگاه سیاسی در قلمرو مهین، و اقتدار تن به وسیله یک نظام حقوقی و با استفاده از زور در اجرای 

 (325،ص1377دنز،.) ی رددهایش حفظ میسیاست

ها از تشخیص انواع حکومت و مداحث تن، بررسی رابطه میان جامهه و نوع نظام سیاسی و تدیین

ها در ایجاد مفاهی  جدید در ها و رشد و ترقی تنها درباره جوامع و انواع تنها بر اساس نظریهحکومت

 (12،ص1368)تام،ستشناسی سیاسی بوده و مسئله اصلی تن اانواع حکومت، در حیطه جامهه

شناسان قدول دارند که قسمت اعظ  جوامع در سراسر تاریخ بدون به فحاظ پیشینه باید  فت، مردم

 ونه نهاد اند محل اختالف است و برخی به این دفیل که هیچاند اما اینکه بدون حکومت بودهدوفت بوده

دانند اما باالخره دارای ومت نیز میها را بدون حکتخصصی سیاسی در تن جوامع وجود نداشته است، تن

اند، منتهی در تهریف م کور از حکومت این مصادیق نوعی سیاست و اداره بوده

  (325.) یدنز،پیشین،ص نجندنمی

 شرایط سیاسی اجتماعی زمانه . 5

درمورد شرایط زمان ابن سینا ومراغه ای باید  فت که قابل مقایسه نیستند چراکه دردو زمان متفاوت 

برخالف بسیاری از -1ازه  زند ی میکردندونکته مه  این است که ابن سیناعمالَ درکارسیاست بود.

فالسفه، بوعلی با سیاست و حکومت ارتداطی نزدیک و تنگاتنگ داشته و اشتغاالت سیاسی و نزدیکی وی 

 فت بیشتر توان که میطورید ادامه داشته است؛ به428به سیاست عملی، تا زمان وفات وی در سال 

دوران زند انی وی تمیخته با سیاست عملی در دربارها و همراه با حکومتگران زمان خویش بوده 

 .درحافی که مرحوم مراغه ای اشتغاالت سیاسی نداشت.است

اوضاع سیاسی و اجتماعی در زمان حیات ابو علی سینا نامطلوب و ناهنجار بود ، به  ونه ای که  -2

دیافمه در بخش اعظ  ایران ، تل زیار در مناطق جنوبی ، و سامانیان در ماوراء دوفتهای متهددی همچون 

افنهر و ما بقی خا  ایران حاکمیت داشتند ، قدرت خلفای بنی عداس نیز در قلمرو خا  ایران ، صرفاً به 
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 اجتماعی محدود بود و مردم با جنگ های زیادی چون -اعطای افقاب برای امرا و نه اداره ی سیاسی 

حمله ی سلطان محمود غزنوی به خراسان ،سیستان ، ماوراء افنهر و ری مواجه بودند .از این رو ، اندیشه 

های سیاسی اجتماعی ابوعلی سینا واکنشی نسدت به وضهیت موجود و تالشی برای بهدود تن به شمار 

حکومت سلطان محمود عالوه بر تن ، ابو علی سینا بخشی از زند ی خود را در دوره ی.)والیتی(می رود

غرنوی   راند.سلطان محمود میل داشت ابوعلی سینا را در کنار خود داشته باشد تا از وی برای افزایش 

اعتدار و منزفت سیاسی حکومتش بهره  یرد.اما ابو علی سینا هیچ  اه دعوت او را برای پیوستن به 

صوصیات شخصی خودش و ویژ ی های حکومت غزنویان نپ یرفت.این رفتار سیاسی ابن سینا ناشی از خ

حکومتی سلطان محمود غزنوی بود ؛ زیرا سلطان از نظردینی از م هب حنفی و مسلک اشهری پیروی 

کرد و در عقیده ی خود بسیار تهصب داشت به حدی که غیر همکیشان خود را کافر و مرتد و ریختن می

اساس اعتقادات شیهی ،حکومت متهصدانه ی خون تن ها را جایز می دانست ،درحافی که ابو علی سینا بر

  )همان(سلطان محمود را قدول نداشت

محمود غزنوی ، که در شکل  یری اندیشه های سیاسی و اجتماعی ابو علی سینا نقش داشت ، اوفین 

براو نهاده شد.همین مسأفه از عدم اعتنای جدی به اسالم در چنین « سلطان » پادشاهی است که فقب 

همچنین وجود چاپلوسی و تحسین اعمال ناروای سلطان توسط در باریان،ستودن  .حکومتی دارد

فتوحات پر از کشتار شاه از سوی شهرا ، اذیت و تزار اندیشمندانی مانند ابوریحان بیرونی و ابوافقاس  

یهی فردوسی،تشریفات همراه با فهب و فهو ، فساد و استدداد مطلق ،واعدام دانشمندان به جرم اعتقادات ش

از دیگر و یژ ی های حکومتی است که در زمان سلطان محمود غزنوی ) مهروف ترین و مقتدرترین 

سیاسی زمان  شرایط.اما حاکمیت داشت-یهنی:ازهمدان تا ماوراء افنهر -پادشاه غزنوی(بربخش اعظ  ایران

اریه است که در ایران ای همزمان با در یری های دوران زندیه و روی کار تمدن قاجمرحوم تیت اهلل مراغه

شود که ایران توسط اشغافگران واستهمار نا امنی، جنگ واز همه مهمتر به دوران فتحهلی شاه خت  می

ای را براساس این تحوالت باید در یر دو جنگ با روسها شد.بر این اساس اندیشه های مرحوم مراغه

بودندورابطه پادشاهان قاجارباعلمای ی جائرنکته دیگرحکومت پادشاهی قاجاریه، شیههبررسی نمود. 

شیهه دراین زمان خوب بوده است وعلمادارای نفوذ بودند.مهمترین تحوالت سیاسی دوران مراغه ای 

 عدارتند از: 

د بود که اوضاع ایران را تحت تأثیر قرار داد این  1228جنگ های داخلی ایران و روس در سال  -1

دراین ای مواجه شد. ای خت  شد، این دوران با مهاجرت مراغه لستان وترکمان چ عهدنامهجنگ ها به 

 ( 295 ص،1378ی جهادیه صادر کردند. )رجدی ااوتعلمای نجف اشرف ف زمان
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 ای رخ داد. ظهورفرقه هایی مانند بابیه وشخصیه در زمان مرحوم مراغه -2

شیخ جهفر کاشف افغطاء, عاف  ن درهمین زمانزاع اخداریها واصوفیها به رهدری تیت اهلل بهدهانی بود.  -3

اصوفى,  شوده بودن باب اجتهاد را حق مجتهد مى دانست و کتابى نوشت با نام: افحق افمدین فى 

 .تصویب افمجتهدین و تخطئة االخداریین

 مهمترین حادثه این دوران حمله وهابیت به عتدات بود.  -4

 دراندیشه ابن سینا ومراغه ای.حکومت 6

تواند به صورت ( نمی129،ص1412،سکویه، م)ابن «عقالنیت»و  «شریهت»، «دیهتط»انسان به حک  

فردی زند ی کند وبرای تأمین مصافح مادی ومهنوی خویش به مهاونت ومشارکت دیگران احتیاج 

است دراجتماعی صورت  یرد که افراد ممکنواین مهاونت (347-346صصد:1370دارد.)ابن مسکویه،

به حکومت  پ یر است.درهرصورت،نیازاین اجتماع ناقص وزوالنداشته باشندکهتن همدستگی وه  تهنگی 

 ضروری است. براین اساس از دید اه همه فقها واندیشمندان،حکومت برای اجتماع یک ضرورت است.

سینا اجتماع و تمدن مطلوب بشری را فقط و فقط ناشی از نیاز افراد بشر به یکدیگر دانسته، و ابنف ا

کنند را به دور از شداهت به ی انسانی را که از هیچ قانون شهری پیروی نمیهای پراکندههزند ی  رو

تواند سینا انسان به تنهایی نمیی ابنبه عقیده (709: ص1379سینا، )ابن.کندزند ی انسانی مهرفی می

وبه منظور ک  بافهرض ها ا ر نه بافطدع دستاساس انسانی امور مهیشتی خود  ردد،برهمینمتکفل همه

...وزند ی مدنی  بدست توردن وضهیت کمال مطلوب در زند ی خودنیازمند  ردهمایی

از تغاز پیدایش - یکی از بنیانی ترین پرسشهایی که در فلسفه سیاسی(اما 305: 1384)شکوری،هستند

مطر  شده است و هر یک از فالسفه و اندیشه مندان بزرگ سهی کرده اند به نحوی از انحاء به  -تاکنون 

و رهدری جوامع انسانی چه نوع  پاسخگویی تن بپردازند این پرسش است که حکومت مطلوب برای اداره

 ;اند پرداخته حکومت محتوای و نوع بررسی به مندان اندیشه از برخی میان این در حکومتی است.

فالسفه و فقهای بزرگ اسالمی چون فارابی،ابن سینا،نراقی،حسینی مراغه ای و...نیزدربیان بهترین 

نیز اساس مطلوبیت درحکومت  حکومت به محتوا ونوع حکومت توجه داشته اند.درمکتب تشیع

به طورکلی دربحث مطلوبیت حکومت، اه نفس و ماهیت حکومت به  برماهیت،محتوا ونوع حکومت است.

 همین بر و ؛مثابه یک نهاد مورد توجه قرار  رفته است، اه زمامداران وحاکمان و  اه شکل حکومت

 است. شده منظور خاصی شرایط تنها از یک هر برای اساس

مورد توجه و بررسی  وفلسفه سیاسی  سیاسی قهیی که مطلوبیت حکومت موضوعی است که در فاز تنجا

چونان فلسفه اخالد مدتنی بر جهان نگری و طرز تلقی فرد  وفلسفه سیاسی سیاسی فقهقرار می  یرد و 

http://pajoohe.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7__a-38237.aspx#_ftn10
http://pajoohe.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7__a-38237.aspx#_ftn10
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هان مدتنی بر ج ابن سینا ومراغه ایاز جهان و انسان می باشد، بنابراین مطلوبیت حکومت در دید اه 

کما اینکه می فرامایدحکومت ازتن خداست.وابن سیناازعقل قدسی است.نگری توحیدی و خداباوری

بر همین اساس رکن  ((280:ص 1377وابن سینا، 555:ص 1417، 2ای،جصحدت می کند.)مراغه

-اساسی این مطلوبیت را عدل افهی حاک  بر جهان هستی، مقام خلیفة افهی انسان و اسالمی بودن

، در انواع حکومت اتفاد وفالسفه سیاسی فقهادراندیشه.دهندتشکیل می-بر شریهت حق تهافیمنطدق 

ای در کتاب افهناوین بحث حکومت وحکومت مطلوب را به صورت مدسوط مرحوم مراغه .نظروجود دارد

درحافی که ابن سینا بادیدفلسفی درکتاب شفا به بحث حکومت وحکومت بیان کردندافدته بادیدفقهی 

ای دراین است که ابن سینا تحت تاثیر اندیشه فارابی تفاوت دیگرابن سینا ومراغه.طلوب پرداختم

 وفالسفه یونان بودومراغه ای ه  عصرمالاحمدنراقی بودوتحت تاثیر اندیشه اوبود.

 ای.مقایسه تقسیمات نوع حکومت دردراندیشه ابن سینا ومراغه7

جائربودن وعادفه بودن حکومت مهتقدند؛بااین تفاوت ای بهدرموردتقسی  حکومت ه  ابن سینا ه  مراغه

-1که ابن سینا تنهارابه پنج دسته تقسی  میکندکه چهاردسته تنهاراجائرمی داند.ابن سینا حکومتهارابه:

به این دفیل این حکومت » وید ی این نوع از نظام سیاسی میسینا در وجه تسمیهوحدانی)خودکامه(:ابن

)محقق «.ورزدمی  که رهدر تن از شرکت دادن هر کس در مقام و منزفت خود امتناع مینارا وحدانی می

 .هدف سیاست وحدانی و تغلدی به تسلی  محض واداشتن مردم مدینه است (125: 1378داماد،

کند، نه به خاطر عوض شوند ان را رعایت میکرامت:در این حکومت رئیس مدینه مصافح حکومت-2

که تنان در تهظی  و تکری  وی بکوشند. این نظام سیاسی اعتدار و افتخارطلب ای اینمادی خاص، بلکه بر

 تاست و در تن عزت و افتخار قومی و میهنی بر همه چیز مقدم اس

ریاست فکریه چنین است که پیشوا ثروتمند باشد »کند سینا این نظام را چنین تهریف میفکریه: ابن -3

ی زور و که جندهدیگران را به خاطر ثروتش به دست تورد، اما بدون تنو ریاست، رهدری و تدبیر امور 

 (62: 4،ج1404)ابن سینا،0غلده داشته باشد

سیاست » وید ی دموکراسی را بکار برده و در تهریف این نظام میسینا عینا واژهدموکراسی: ابن-4

قود و کرامت یکسانی برخوردار ی اهافی مدینه در مقابل قانون برابر و از حدموکراسی تنست که همه

نظر همگان به مقام ریاست برسد. تنان هر تواند به جز از راه اجماع و اتفادباشند... در این نظام کسی نمی

هدف نهایی نظام دموکراسی تزادی » وید سینا میابن.توانند تن ریس را تغییر بدهندوقت بخواهند می

 (83ت.)همان: اس
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که از « نظام سیاسی ملک»و « نظام سیاسی خیر»دو نظام نام برده که عدارتند از:  سینا ازسقراطی: ابن 5

ها رهدر جامهه صرفا به کند. در این نظامیاد می« نظام سقراطی»ها با نام مشترکی با عنوان مجموع این

فظ و دفیل استحقاد و شایستگی که دارد به مقام ریاست رسیده، چرا که بر وضع سنن و قوانین و یا ح

نظام سیاسی مطلوب ابن .سینا از سنت شریهت، دین اسالم استمنظور ابن )حراست تنها توانای دارد.

 ).تطدیق داده استوافدته فقیه را در افهیات شفا بر نظام ندوت و امامت سینا نظام سقراطی است که تن

مراد از حاک  کند.که یای تقسی  حکومت رابادونوع جائروعادل بررسی م(امامراغه329شکوری،پیشین:ص

واز تنجا  حاکمی است که حاکمیت وی در  رو انتصاب افهی ندوده باشدبدست می تید،روایات  ازجائر که 

که حاکمیت با تصرف در امور مردم همراه است و حاکمی که از سوی خداوند به این منصب  مارده 

ف ا کل حاکمیت وی ؛ین تصرفات نیست نشده باشد در این تصرفات خود مأذون ندوده و شرعاً مجاز به ا

حکومتی به عدارتی حکومت جائر.بر جور بنا نهاده شده و وی درحاکمیت خود ظاف  و جائر خواهد بود

تید ویا در زمان غیدت امام )ع( است که در زمان وجود مدار  امام مهصوم )ع( به زور وغلده به دست می

میداشد.این حکومتها حتی در زمان خود  فت و شریهت دهد که به دور از رفتار عداحکومت تشکیل می

حاک  است )ابن "سلطان ظاف  ومتقلب"امام مهصوم )ع( وجود داشتند. ف ا در رأس این حکومت، 

ای متقلب یهنی عدم برخورداری سلطان از حقانیت ( واز دید اه مراغه202،ص2، ج1417ادریس

دارند، بنابراین ا راشخاصی که ازصفت عدافت، عل ، ومشروعیت که حق والیت وتصرف در امورمردمان را ن

ندارند به هر طریقی  مردمان را امور وازسوی مهصومین اذن وتصرف در . برخوردارنیستند .عصمت و.

 (86،ص1388)خافقی، ردند.می برتنهاحاک   ردندازنظر اوحاک  وسلطان جورومتقلب تلقی

)نجفی،.است کدیره ناهان ازستمگر،حرام،بلکهزمامداران بهومیل رایش(113)هود،کری  قرتن تصریحبهف ا

ت درفلسفه سیاسی ابن سینا ه  حکوم(این مسافه اجماعی فقهای شیهه است. 312-310: صص 13ج

چون متصل به عقل ووحی  های وحدانی،کرامت،فکریه ودموکراسی همان حکومت جور هستند

های های سیاسی مستقر در سرزمینسینا مطلوبیت همه نظامابنف ا (121ص1388نیستند.)نفیسی،

های محلی تن زمان، سینا عالوه بر امارت ویی ابنکند و این اطالد و کلیاسالمی تن عصر را نفی می

را ه  در بر خالفت عداسیان در بغداد و فاطمیان اسماعیلی در مصر و تفریقا 

شکی نیست که سیاست اسالمی رنگ اخالقی دارد، زیرا مفهوم محوری .(234،ص1388)والیتی، یردمی

رو  است. سهادت به نفس/ « فضیلت»و « سهادت»فلسفه سیاسی اسالمی، به تدع افالطون و ارسطو، 

تید. عدافت در یانسان مربوط بوده و با حصول فضایل نفسانی شجاعت، عفت، حکمت و عدافت به دست م

، زیرا فضیلتی حاصل از هماهنگی، جامهیت وکمال سه ترین فضیلت استنگاه افالطون و ارسطو، کامل

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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عادفه توصیف شده است. نظریه /مدینه فاضلهفضیلت دیگر است. نظام سیاسی مطلوب فالسفه مسلمان، 

ابی توسط مسکویه رازی، و در ادامه با بهد از فار مدینه فاضله ابتدا توسط فارابی مطر  شد. این نظریه

 .تأمالت سیاسی عمیق خواجه نصیر تداوم یافت

سینا مطر  نامیده شده که با تأمالت ابن« ندی عادل»، در تلقی دیگر سیاست «سیاست فاضله»نظریه 

تأکید داشت،اما با این تفاوت که وی محور «اعتدال»نیز برعنصرعدافت وفضیلتشود.سیاست سیناییمی

برهمین اساس ابن سینا .داندمی« ندی عادل»و انسان را « شریهت»صلی عدافت و اعتدال اجتماعی را ا

عادالنه شریهت باشد، به این سدب که برای نفی حکومت جورمهتقداست انسان مدنی باید پایدند به قوانین

ظل  باعث فساد و عدم افتزام به شریهت عادفه، باعث اختالل واختالف نظام و پدید تمدن ظل  است و

 فرماید:ای این حکام هیچ  ونه والیتی برمردم ندارند. میازدید اه مراغهنابودی اجتماع خواهد بود.و

وأما بهده  فالریب أن األصل األوفی عدم ثدوت والیة أحدٍ من افناس علی غیره فتساویه  فی افمخلوقیة »

الیة تقتضی أحکاماً توقیفیة الریب فی أن األصل وافمرتدة ما ف  یدل دفیل علی ثدوت افوالیة، و ألن افو

عدمها إال بافدفیل. و قد ورد افدفیل کتاباً و سنة وإجماعاً علی والیة جملة من افناس علی بهض منه ؛ و قد 

ذکره اففقهاء فی افدیع، و فی کتاب افحجر، و فی کتاب افنکا ، و فی افطالد، و غیر ذفک من افمداحث علی 

مقام،و فی بیان أحکام األوفیاء وأقسامها و مواردها، و افمداحث افمتهلقة بها: من افتهارض حسب مایقتضیه اف

و افترجیح و اشتراط افمصلحة فی تصرفه ، أو عدم افمفسدۀ، أو غیر ذافک من افمداحث افم کورۀ فی کتب 

قاعدۀ کلیة فی  اففروع. و حیث إنها مدنیة علی أدفة خاصة فی کل مقام و غرضنا فی افداب ذکر ما یجهل

 ( 565: 2،ج1417)مراغه ای ،«اففقه طوینا افکالم فی ذفک، فکن ن کر هنا اٌموراً حتی توجب افتنده فلداقی. 

یک از مردم، والیتی بر دیگران نداشته باشند زیرا اما درمورد سایر اشخاص،اصل اوفی تن است که هیچ

ر اینکه دفیل خاصی برای اثدات والیت برخی از همه انسانها از نظر مخلود بودن ودرجه،یکسان هستند مگ

مردم بر دیگران وجود داشته باشد همچنین دفیل دیگری که برای عدم والیت مردم بر یکدیگر وجود 

دارد، تن است که والیت، احکام توقیفی و تهددی خاصی را در پی دارد)مثالً وفی باید اداره اموال موفی 

ام نیازمند دفیل خاص هستند و در قرتن و سنت و اجماع فقهاء دالیلی علیه را برعهده بگیرد( و این احک

وجود دارد که برخی از مردم را وفی برخی دیگر دانسته است و فقها این موارد را در مداحث بیع، حجر، 

کند و نیز در مداحث مربوط به احکام و اقسام و مصادیق والیت نکا ، طالد و سایر مواردی که اقتضا می

مربوط به تنها بیان کرده اند مانند مداحثی که مربوط به تهارض و ترجیح و شرط مصلحت در  ومداحث

باشد و سایر مداحثی که در کتابهای فرعی بیان شده تصرف اوفیاء یا عدم مفسده در تصرف ایشان می

ه در البالی ای رفت کاست بنابراین برای دستیابی به قواعد و احکام والیت باید به سراغ مداحث پراکنده
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ای کلی را بدست تورد( از تنجا که والیت مدتنی بر دفیلهای نوشته های فقهی وجود دارد و تنگاه قاعده

ای کلی را در باشد که در هر مدحثی بیان شده است و هدف ما در اینجا، تن است که قاعدهخاصی می

ی  تا خواننده خودش با سیر احکام کنفقه بیان کنی  بنابراین سخن را جمع کرده و مطافدی را بیان می

، بلکه از حرام، مگرزمامداران ست( رایش و میل به 311)هود تیه کری  قرتنوالیت، تشنا شود. به تصریح 

 است.  ناهان کدیره

فرمانداری منطقه و  استانداری،قضاوت، همچون منصدیو  پست،پ یرش هرنوع ضرورتاساس،بدون براین

 خوشنودیبا وى و  دوستیوحتى  مافیاتو دیگر انواع  خراج، جمع توری زکات تصدیو  توفیت، و شهری

مصادیق  رایش به از کارها و سیاستهاى او و تمایل به بقاى وى، هرچند براى مدتى کوتاه از  رضایت و

-504 صوزبده افدیان:258ص: 1وارشادافطافب،ج156ص: 22است،)نجفی،ج حرامبه شمار رفته و  ظاف 

فقط خداوندسلطان مطلق است واین حق برای ، ای مطر  کردمرحوم مراغه، (بنابرقاعده فقهی507

شده است؛ف ا هرنوع حکومتی را که مشروعیت افهی نداشته  پیامدروامامان مهصوم ع به رسمیت شناخته

ث  »کند:اینگونه تدیین می ای عدم مشروعیت حکومت جائرراداند.مراغهباشدغیرمشروع وحرام می

اففاسق مطلقا. فالیجوزکونه  مرخصین من افشرع فی امانةافکافروعدموالیتعدمافشرع علینقول:قددل

ای ازسوی ع، والیت کافران وفاسقان را منتفی دانسته است وایشان اجازه ویی  که شارپس می«ذافک. 

دربارۀ پ یرش والیت از سوی حاکمان  صاحب جواهرو( 588ص: 2،ج1417مراغه ای ،شارع ندارند. . . . )

جور قائل به تفصیل است و روایات باب را به سه دسته تقسی  کرده، دسته ای که هر نوع همکاری را 

کند و دسته م کرده، دسته ای که دالفت بر جواز پ یرش والیت از جانب حاکمان جور میممنوع و حرا

ای که بر این امر ترغیب و تشویق کرده و دالفت بر استحداب پ یرش والیت از جانب حاک  جور دارد، 

ل و صاحب جواهر در مقام جمع بندی، روایات منع را بروالیت بر محرمات یا والیتهایی که ممزوج از حال

حرام است حمل کرده و روایات جواز را حمل بروالیت بر مداحات و روایات دستة سوم )ترغیب و تشویق( 

را به مواردی که پ یرش والیت به منظور امر به مهروف و نهی از منکر و حفظ جان و مال و تبروی مؤمن 

جوررا غاصب کومتحای مطلقدرحافی که مراغه(162ص،22م،ج 1981.)نجفی، باشد، حمل کرده است

 وفاقدمشروعیت وهمکاری می داند.

 معصوم )ع(حکومت . 8

دارای  )ع( اهل بیت شیهه اعتقاد بنابر ف ا .دالیل عقلی و نقلی بسیاری دارد ع والیت و رهدری اهل بیت

ورهدری جامهه اسالمی بر عهده  والیتاست واجب  مسلمانان بر تنها هستند واطاعت عصمت مقام

ای در مرحوم مراغه.های دینی، اهل بیت را مرجع خود بدانندهاست و مسلمانان باید در همه تموزهتن
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حکومت مطلوب را وابن سینا درکتاب افهیات شفا مدینه فاضله یا2از کتاب افهناوین جلد 73عنوان 

است.  که مدنای مشروعیت تن افهی است.این حکومت همان حکومت مهصوم )ع(می دانندحکومتی 

 همان طور که در کالم شیهی ثابت شده است حق سرپرستی امورجامهه ازجمله مناصدی است که

تفویض شده است. پشتوانه نظری این دید اه، این اصل مسل   ازطرف خداوند به مهصوم )پیامدریا امام ع(

)بهدهانی "باشدهیچ زمانی خافی از امام یا پیغمدری نمی"ومورد تأکید متکلمان شیهی است که 

وجودامام فطف است ».وباورکالمی شیهه برقاعده فطف که  (309: 2سیدمرتضی،جو42ص:2ج1424

وابن سینا می  (362: 1419حلی،«)شودامت نامیده میوفطف برخداوند الزم است واین نوع فطف ام

وجود امام، فطف است. بر خداوند واجب است ؛اإلمامُ فطفٌ فیجبُ نصده علی افلّه ، تحصیالً فلغرض وید:

چرا که جامهه ایده تل توحیدی و  (234،ص1379)ابن سینا،امام را نصب کند تا تحصیل غرض شود،

کند،)ابن سینا، ت.که ضرورت امامت را مانند ندوت اثدات میص اسافهی نیازمند رهدری مهصوم و منصو

امامان جانشینان اندیاء دراجرای احکام واقامه حدود ومحافظت از شریهت و تادیب »ص(و در نتیجه، 

(قرار  رفتن امامان درجایگاه پیامدر و تداوم سه  انه ابالغ 65:ص 1379شوند . ) مفید تلقی می«مردم 

داره جامهه توسط پیامدر در قافب سه وظیفه و شان تدلیغ و تفسیر دین، براساس تن دین، قضاوت و ا

:ص 1شود.)امینی،جامامت افگوی ترمانی دوفت و نظام سیاسی شیهه پس ازرحلت پیامدردرنظر رفته می

 مدحث نیز خود و کرد برقرار وثیق پیوندی نظری حکمت و عملی حکمت بین بوعلی اساس، این بر (362

 به را دوتن بین ارتداط و (443،ص3،ج1380ت)ابنسینا،دوت را در افهیات شفا مطر  ساخن و سیاست

 پ یرامکان فاضیله مدینه تأسیس برای   اریقانون مجرای از جیز سینا،ابن نظر در سیاست. رساند اثدات

 ست.ا نمونه این قوانین، قانون شریهت و واضع تن، پیامدر ترینعافی و بارزترین و نیست،

از همین رو، بوعلی سیاست را به دو بخش اصلی، یهنی رسافت سیاسی و اداره (244: 1383)طداطدائی،

نماید تا توضیحی کند و تالش میامور میدینه، و ندیوت، یهنی بحث درخصیوص تشیریع تقسی  می

ی چنین اساسی برای هماهنگی میان ضرورت تشریع اسالمی و تأسیس و اداره مدینه پیدا کند. بوعل

طر  نموده و بدین سان تمام نظام سینایی را برای اثدات « عنایت افهی»پیوندی را به یاری نظریه 

کند. وی که در سنت افالطونی و به اقتفای فارابی، رئیس اول ضرورت ندوت و شریهت استخدام می

شر به نظام سیاسی و  داند، برای جلو یری از پیامدهای قهری ورودمدینه را علت وجود و دوام مدینه می

، 1378شود )فیرحی، انحطاط طدهی و طدیهی شهرها و جوامع انسانی، به نظریه عنایت متوسل می

روی که تحققش برای سینا وجوب وجود ندی و ارسال وحی و شریهت را ازتنبدین ترتیب ابن( 345

ی به نظام خییر در هستی فراه  توردن نظام خییر در زند ی میدنی ضیروری است و مالزم با علی  افه
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(.اودر مورد صالحیت پیامدر وندی برای تصدی هماندهد )باشد، در مرکز تأمالت سیاسی خود قرار میمی

این همان انسانی است که شایسته تدبیر احوال مردم و انتظام »امور سیاسی و مدینه اعتقاد دارد که 

خاطر باشد؛ و او انسانی است که بهادشان میبخشیدن به امور زند ی و مهیشت تنان و تأمین مصافح مه

(. به 718، ص1379سینا، )ابن«  رددها متمایز میتأفّه و کوشش برای تشده به خداوند، از دیگر انسان

همین دفیل از نظر او این امکان وجود ندارد که عنایت افهی، کنترل شر و تداهی جامهه را از طریق قانون 

و ندی( مورد غفلت قرار داده باشد. به همین خاطر است که حکومت مطلوب    ار )یهنی شریهتو قانون

شود. چنین دید اهی، بوعلی را به قرار دادن سینا، حکومتی است که با وجود ندی متحقق مینزد ابن

دارد. در واقع تأکید و طر  تن در راستای نظریه ارتداط سیاست و ندوت وامی« افهیات»در « سیاست»

 رایی انسان در این نشئه از حیات است که منجر به طر  دفمند بودن زند ی بشر و غایتبوعلی بر ه

بدین ترتیب، بوعلی پس از . ردد بحث پیوستگی ندوت و سیاست در منظومه فکری و فلسفی وی می

عنوان جانشین ندی های او و مدحث خاتمیت، به موضوع خلیفه و امام بهبحث درخصوص ندی و ویژ ی

« عقل»شمارد که پردازد وخصوصیاتی را برای وی برمیری و زعامت سیاسی و دینی جامهه میدر رهد

کند. وی همچنین وجود شجاعت،  یرد و بر دیگر صفات برتری پیدا میهمچنان در رأس تنها قرار می

حسن »خصوص اینکه بر مسئله داند؛ بهعفت و شناخت و اطالع از شریهت را برای حاک  ضروری می

کند و مهتقد است که در صورت وجود این در خلیفه تأکید می« حسن ایافت»یا به تهدیر خودش، « بیرتد

افهیات  سازد. وی درای بر وی وارد نمیویژ ی در زمامدار، متوسط بودن سایر صفیات، چندان خدشه

د، خردمندی توان کرو تکیه می اعتماد بدان بیشتر خالفت در تنچه» که است مهتقد خصوصدراین شفا

و حسن ایافت است. پس هر کسی در باقی صفات متوسط باشد، وفی از تنها بیگانه ه  نداشد و به اضداد 

تنها متمایل نداشد، و در این دو صفیت مقدم بوده باشد، او بدین سمیت سزاوارتر از کسی است که در این 

دو را الزم است که با تر تنپس عاف دو صفت مقدم نداشد، هرچند که در باقی صفات مقدم بوده باشد ...

تر یاری بگیرد و به او رجوع تر را نیز بایسته است که از عاف تر همکاری کند و او را یاری دهد و عاقلعاقل

( بوعلی پس از اثدات خاتمیت و 452، ص1380، ابن سینا« )کند؛ درست مانند تنچه عمر و علی کردند

-های وی، به توضیح چگونگی نصب و جایگزینی زمامدار میویژ ی ضرورت وجود خلیفه یا امام و بیان

را به صواب « نص» - ونه که شیهه اعتقاد دارد همان -، «نص»و « اجماع»پردازد و ضمن بیان دو طریق 

انجامد به پراکند ی مردم و فتنه و غوغا و چنددستگی نمی« نص»داند و مهتقد است که تر مینزدیک

فیل امامت را نص  رایی می داندکمااینکه مراغه ای ه  دفیل امامت رانص  رایی ف اد(.447)همان، ص

  می داند.ومی نویسد:
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الریب أن افوالیة علی افناس انما هی هلل تدار  و تهافی فی مافه  و أنفسه ، وفلندی صلی اهلل علیه و تفه »

الم ألن من کان افندی صلی اهلل علیه فقوفه تهافی : )افندی أوفی بافمؤمنین من أنفسه ( وفألئمة علیه  افس

و تفه مواله فهلی علیه افسالم مواله بافنص افمتواتر؛ وال فرد بینه و بین سائر األئمة بضرورۀ افم هب. و یدل 

 («55االیة.) مائده علی ه ا افمجموع قوفه تهافی:)إنما وفیک  اهلل و رسوفه و اف ین تمنوا. . . (

سدت به مردم در اموال و جانهایشان والیت دارد و این والیت برای تردیدی نیست که فقط خداوند ن

فرماید:)پیامدرنسدت به مومنان، از خودشان نیز شایسته تر پیامدر)ص( نیز وجود دارد زیرا خداوند می

نیزوجود دارد زیرا هر کس که پیامدر )ص( موال و  است(. همچنین این والیت برای ائمه مهصومین )ع(

پس علی )ع( نیز موفی و وفی او خواهد بود و روایتهای متواتر درباره والیت ایشان وجود دارد وفی او باشد 

کند که تفاوتی میان علی )ع( و سایر ائمه)ع( وجود نداشته باشد و به وضرورت م هب شیهه اقتضا می

د کرد که سوره مائده، استنا55توان برای اثدات والیت خدا و پیامدر و ائمه به تیه صورت کلی می

سلطنت فرماید: )همانا وفی شما، خدا و پیامدرش و کسانی هستند که ایمان تورده اند.( بنابراین می

او و  قدرتمقهور  مخلوقاتاست؛ زیرا همه  خداونددر اصل از تنِ  است ، بر خلق که همان والیت  حقیقی

تنان عطا  اوصیایو  پیامدرانخود؛یهنى  اوفیایرا به  منصبو والیت به او هستند. خداوند این  نیازمند

اطالد شده است.  سلطان حقو  سلطان عادل،سلطانکرده است. بدین جهت بر تنان نیز عناوین 

 ( 546: 2، ج1395ای )مراغه

حکومت پیامدر وامامان مهصوم است که به اذن خداوند به  ای همانمراغهحکومت عادل ومطلوب  بنابراین

در ضمن مقافه ده  افهیات شفا  ابن سیناتنچه که  همچنین(75،عنوان2تنها محول شد، )مراغه ای، ج 

عنوان نظام مطلوب مورد بحث قرار درباره نظام امامت و خالفت تورده و تنرا بهد از حکومت پیامدر)ص( به

های هایی مانند خالفت امویان، عداسیان، فاطمیان و یا سلطنتجیش حکومتداده است، مصداد خار

پردازی حکومت و اجتماع بشری او در مقافه ده  شفا و تخر کتاب نجات به دندال چهره.محلی ندوده است

ابن سینا در ذکر مراتب عقول، عقل  .کندیاد می«مدینه عادفه »کمال مطلوب خود است که از تن بنام 

داند و از طرفی مهتقد است که ندوت محصول مستقی  عقل ا برتر از همه از عقول بشری میقدسی ر

ترین خرد بشری قدسی است و ندی و رسول خدا نیز به عنوان اَبَرانسان یا صاحب برترین و ملکوتی

اهلل و سلطان افهاف  سینا چنین انسانی را خلیفةمستحق و شایسته حکومت و سیاست هستند و ابن

های وی را نیز سنت و شریهت کند و قوانین و تموزهالرضی مهرفی میا

  ار اصلی نام   ار و قانوناواز خود ندی نیز بنام شارع یا سانّ یهنی سنت(157،ص1380)قادری،نامد.می

برد که باید مدانی و اصول ثابت سنن و قوانین ادوار بهدی را نیز تشریع کند،وفی توسهه، تفصیل و می
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شوند وبه ع تنرا برعهده رهدران اجتماعات در ادوار بهدی بگ ارد که امام،خلیفه وسائس نامیده میتفری

کنند وازمشارکت همه مردم و ها( را اداره میصورت فردی یا  روهی و شورایی اجتماعات بشری )مدینه

ره بدرند. بنابراین مهاونت و مشارکت اصحاب افمشورۀ یهنی کارشناسان و نخدگان در فنون مختلف باید به

سینا، مدتنی بر ندوت است که تنرا در مقافه ده  افهیات شفا، رسافة تل ابنپرروشن است که نظام ایده

تیا بر شخص ندی و سانّ، واجب است که جانشین و خلیفه خود اما.افندوۀ و سایر تثار خود شر  داده است

شمارد و را الزم و واجب میابن سینا تن را مهرفی و نصب نماید و یا اینکه این عمل واجب نیست؟

بر سانّ واجب است که اطاعت جانشین خود را بر مردم واجب سازد و تهیین جانشین جز از » وید:می

ناحیه او صورت نگیرد، و ا ر چنین نشد باید اهل سابقه ]نخدگان و خدر ان جامهه اسالمی[  رد ه  تیند 

دم به کسی که دارای استقالل سیاسی، اصافت عقل و اخالد و به صورت تشکار و در حضور اکثریت مر

شریفه مانند شجاعت، عفت و حسن تدبیر باشد، اتفاد نظر نمایند و تن شخص منتخب نیز باید به احکام 

شریهت داناتر و تشناتر از همه باشد. این تأیید اهل سابقه باید در علن و تشکار صورت  یرد و اکثریت 

شند و با اطالع همگان همگان و در حضور همگان، بر تن اتفاد و اجماع جمهور بر تن  واه با

، به استخالف ندی، نصب امام و وجوب اطاعت از ایشان افهیات شفاء ودرفصل پنج  از مقافه ده «.نمایند

کند که بر ندی الزم است شخص با صالحیتی را برای خالفت است. وی در این فصل تصریح میپرداخته

( این نکته، تداوم همان دید اهی است که توسط 457،ص1380م مهرفی کند.)ابن سینا،خودش به مرد

فارابی در مورد مدینه فاضله و به عنوان خلیفه/ ریاست سنت مطر  شده بود.وافدته مراغه ای همانطورکه 

این اساس، داند و بر سینا مهرفی خلیفه را از جانب ندی الزم میاشاره شد همین دید اه رادارد افدته ابن

این عدارت، بیانگر دید اه شیهی اوست، زیرا محال است که چیزی بر ندی واجب باشد و او این ضرورت را 

سینا این است که نصب امام علی)ع( به انجام نداده باشد. به هر حال، محتوای ضمنی فحن فلسفی ابن

های کمال و این امر با مال  اهلل حقیقت مسل  تاریخ اسالم است. عالوه بر این،عنوان خلیفه رسول

فضیلت عقالنی و اخالقی ساز ار است که ایشان برای ریاست مدینه فاض با این حال، وی عالوه بر ذکر 

کند که استخالف از طریق انتصاب خلیفه توسط شخص ندی، دو طریق برای استخالف، تصریح می

دی إفى افتشهب و افتشاغب و و االستخالف بافنص أصوب فإن ذفک ال یؤ»نزدیک به صواب است: 

زیرا موجب حفظ نظام، وحدت جامهه و ممانهت از اختالف امت خواهد شد.  (»452االختلالف.)همان،ص

و تهیین فرد الیق برای این مسئوفیت، حق مسل  ندی و در صالحیت افهی و عقالنی اوست، زیرا وی بیش 

 یری وتداوم یط ضروری برای شکلاز هر کسی عاف  به شایستگی افراد همراه خودش و در  شرا

 .خالفت است
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سینا این است که ندی باید اطاعت خلیفه خودش را برمردم واجب  رداند، همان  ونه که تأکید دوم ابن

کند. این مسئله ضرورت تکلیف سیاسی و دینی اطاعت مردم را دربارۀ حاک  را تحری  میمخاففت تن

کند که اطاعت مردم در امر جهاد و دفاع و ی وی تصریح میسازد. حتاسالمی/ خلیفه ندی روشن می

ای که مخاففت تن حرام و موجب کفر باهلل، خش  افهی و مستحق  ونهقدول والیت خلیفه واجب است، به

 ع اب خداوند خواهدشد.)همان(

که وی  دهددر این مرحله، افزام سیاسی مردم نسدت به نظ  موجود و حاکمیت خلیفه تا تن حد ادامه می

شمارد. در هر ونه مخاففت با نظام عادفه و خلیفه عادل را موجب ظل  و نمونه بارز استدداد )تغلب( می

نتیجه ا ر کسی با ادعای شرافت خانواد ی و خونی، قدرت و تمکن مافی، مدعی خالفت و حکومت شود، 

غیرعادالنه خواهد بود، شود و نظام سیاسی و سلطه او نامشروع و این فرد ظاف  و متغلب محسوب می

دفیل اصلی عدم .طدهاً هیچ  ونه تکلیف و افزام سیاسی نسدت به این حاکمیت وجود نخواهد داشت

مشروعیت او، ظل  به ندی، مخاففت با سنت عادفه و انتخاب مردم است، زیرا انتخاب خلیفه در مرحله اول، 

عادفه رفتار کند، و باألخره اینکه طدق حق ندی است، عالوه بر این خلیفه باید طدق دستورات شریهت 

رو، حاکمی که برخالف این سه مهیار مدنای استخالف شورایی، انتخاب فرد صافح حق مردم است، از این

 .سلطه یابد، حاکمت او ناحق و فاقد مدنای مهقول و مشروعی برای افزام سیاسی است

داند. علمی و اخالقی سختی را مهتدر میست که وی برای امام/ خلیفه ندی شرایط نکته مه  دیگر تن

شرایط علمی خلیفه، شامل عل  جامع و کامل او به سنت عادفه و شریهت است. حسن تدبیر و استقالل 

شود.این نوع نگاه به پیروی از افالطون رأی در سیاست نیز جزء شروط علمی جامع خلیفه شمرده می

اتصاف  (944شمرد)افالطون، ،صط علمی حاک  میاتخاذ شده است،زیرا وی حسن تدبیر را جزء شرای

خلیفه به اخالد حسنه و داشتن فضایل نفسانی عفت، شجاعت، حکمت و عدافت از شرایط اصلی و قطهی 

اختالف  درزمینه والیت ورهدریت پیامدروامامان مهصوم ع (452خلیفه ندی است)ابن سیناپیشین،ص

انکته مه  دراین است که درصورت عدم وجود امام ع نظری بین ابن سینا ومراغه ای  وجود ندارد.ام

 اینجابه بحث والیت فقها ورودمی کنند. تکلیف چیست؟

 فقیه والیت حکومت 9

باتوجه به جایگاه مرجهیت علمی وشرعی امامان، غیدت امام زمان)ع( چگونگی تهیین تکلیف شیهیان 

کومت های موجود را به صورت اجتماعی وبه طورخاص تهامل شیهیان با ح _درعرصه زند ی سیاسی

نمایدکه با غیدت امام پرسشی اساسی دربرابرعلمای شیهه قرارداد. چنین پرسشی ازاین رو مه  می

مهصوم ع شیهیان دسترسی خود به وی را از دست دادند و نتیجه امکان کسب تکلیف سیاسی با مراجهه 
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عدم جوازهمکاری »ران، اصل اوفیهبه وی برای تنان فراه  نیست.ازدید اه فقهای شیهه دراین دو

(این اصل اوفیه همانگونه که ذکرشد بر پایه این اصل 59:ص 1395میراحمدی، «)بادوفتهای موجوداست

سلطان اسالم ائمه هدی ازتل محمد)ص( وکسانی راکه ائمه »تیدکه ازدید اه تنان بنیادین بدست می

ا این نظام در فسان فقهی ،نظام عادالنه ( ف 810ص 1410مفید،«)باشدهدی درمقامی نصب کردند، می

 ردد.ف ا تهیین تکلیف سیاسی شیهیان نخستین تالش است ودرغیراین صورت مشمول وصف جابرانه می

اجتهادی فقهای شیهه دراوائل عصرغیدت بود و موجب  شوده شدن راه نظریه پردازی فقیهانه درباره 

 دوفت شد. 

تنها فقهای جامع  ندشیهی در مورد حکومت در عصر غیدت مهتقدفقهای فالسفه ودراندیشه براین اساس 

توانند در عصر غیدت عهده دار نیابت امام مهصوم )ع( در امور دینی افشرایط هستند که می

،ابن سینادرافهیات (344،ص14)مفید:ج"افمقنهه"مردم باشند.فقهایی مانند شیخ مفیددر)سیاسی(ودنیوی

(مرحوم وحید بهدهانی 537ص: 3)ابن ادریس، ج"فسرائرا"ابن ادریس در(453ص1404شفا)شفا

می « والیت عامة انتصابی فقیه» مهتقدبه "جواهرافکالم"صاحب جواهر درو(561ص: 1417)بهدهانی، 

و تن را مدنای بسیاری از شؤون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه (86:ص 1392باشند.)کربالیی پازوکی،

الیت فقیه بر این باور است که والیت فقیه از مسائل بدیهی مسل  و قرار داده و در مقام استدالل بر و

  (12ص: 40ج و397 ص،21م، ج  1981ضروری است که هیچ نیازی به استدالل ندارد )نجفی، 

درشر  وتفصیل مسئله والیت فقیه و رداوری ادفه ومواردتن درکتاب عوائداالیام مرحوم احمد نراقی  

در کتاب  ه  ایمرحوم حسینی مراغه و(538-536: 1365ئد االیام)عواتالش بیشتری نموده است.

 ،کندکه درزمان غیدتای استدالل میبحث حکومت وفی فقیه اشاره کرده اند. مراغه به 2افهناوین جلد 

 تاکید دارد: فقیه برامورعمومی والیت تام دارد. و

 -کافقضاء و نحوه-داً فجهة خاصهوالریب أن افنائب افخاص اف ی یصیر فی زمن افحضور کما یکون نائ»

عامة أیضاً، ذفک تابع فکیفیة افنصب و افنیابة. و علی ه ا افقیاس فی نائب زمن افغیدة، فإنه ایضاً  هیکون فجه

یمکن کون والیته بطریق افهموم أو افخصوص؛ فالبد من مالحظة ما دل من األدفة علی والیة افحاک  حتی 

)مراغه ای «؟فنقول:األدفة افدافة علی والیة افحاک  افشرعی أقسام:یهل  أنه هل یقتضی افهموم أو ال

 (74همان،عنوان 

تردیدی نیست که نایب خاص یهنی نایدی که در زمان حضور امام )ع( برای امر خاصی همچون قضاوت »

ص و نظایر تن، نیابت دارد برای امور عمومی نیز والیت دارد و این موضوع بستگی به تن دارد که وفی خا

به چه صورت منصوب شده باشد) یهنی چارچوب اختیارات وی در همان قرارداد نمایند ی است( و 
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همین حک  در مورد نایب امام مهصوم )ع( در زمان غیدت نیز وجود دارد زیرا ممکن است والیت امام )ع( 

د تا مهلوم شود به صورت عام یا به صورت خاص باشد بنابراین باید به ادفه والیت حاک  شرع مراجهه کر

 وئی  دالیلی که والیت حاک  شرعی باشد؟ پس میکه والیت وی، عام است یا محدود به امور خاصی می

اشاره  شود.که دراثدات ادفه مشروعیت فقیه درادامه به تنهاکنند به چند نوع تقسی  میرا بیان می

صورت  رفت ازشرایط حاک  همچنین باتوجه به تقسی  بندی حکومتهاکه توسط ابن سینا «شود.می

مطلوبی که بیان می کندحکومت والیت فقیه درادامه حکومت امام مهصوم است که همان نظام سقراطی 

کند و بوعلی سینا در تخر افهیات شفا، در فصل پنج  از مقافه ده ، این بحث را مطر  میاست. ف ا

شود و برای دفع باشد اختالف می فرماید: ا ر پیامدر و ائمه نگویند چه کسی عهده دار حکومتمی

کند که تیا نصب بهتر است یا انتخاب؟ اختالف باید خودشان تهیین کنند. بهد ابن سینا این را مطر  می

فرماید که هدف از حکومت این است که اختالف برطرف شود و بر طرف شدن اختالف ابوعلی سینا می

 نیفقط قوان هتیمهتقد است در شرت فقیه ابن سینا وافدته دراثدات والی .«انتخاب»است نه  «نصب»به 

اهل  یمفصل تن با توسل به اجتهاد و با استفاده از ترا نیو تقن عیتفر یتمده است، وف نیادیو بن یاساس

)ابن ردیگیصورت م نهیسائس مد ایامام  فه،یخل ینخدگان و کارشناسان با نظارت کل یهنیمشورت 

جامهه  یدر ارتداط با رهدر یاسیدر طر  فلسفه س نایسنتالش عمده اب(ف ا452،ص1404سینا،

تالش مربوط  نیشتریبنا،یسابن یحکومت کند. در افگو دیبا یاست که چه کس نیاوا یاست.مسئله اصل

 نایخاطر ابن س نیاست که در چارچوب شرع مقدس صورت  رفته است؛ به هم یو فلسف یبه روش عقل

فاصله  رفته است. به  شتریب یاسیی س یفلسف یپرداز هیده و از نظروا  ار کر هتیشر هرا ب نهیقانون مد

امر، در  نیا شهیهم یرفته و برا انیبه شکل مستقل از م استیدرباره س یامکان بحث فلسف ب،یترت نیا

و  تیاحم یزیاقتدارتم استیاز چنان س نایابن س رایقرار  رفته است؛ ز هتیو عافمان شر هانیفق اریاخت

است که  یدرواقع برخالف تالش نی رفته است.ا هانهیخود را از تأمالت فق تیده که مشروعکر یدانیپشت

(ابن سینا پس ازاشاره به حکومت فقهابرای اثدات والیت 348: 1378)فیرحی،شروع کرده بود یفاراب

 د.کنمیزیراستناد دالیلفقهابهوالیتای برای اثداتمراغهای نکرده است؛امافقهابه دالیل نقلی اشاره

کنند ای  مان میاجماع محصل که عده «محصلأحدها:اإلجماع اف»می داند.  محصلرا اجماعاول  دفیل 

: 74)همان، عنوان که دفیلی فدی است و عمومیتی ندارد تا بتوان در موارد اختالفی به تن استناد کرد.

قاعده جدا کرده و بر این  را از اجماع بر« حک »در توضیح اجماع محصل، اجماع بر  مراغه ای (570ص

باور است که اجماع بر حک  فدی است و در موارد شک قابل استناد نیست اما اجماع بر قاعده، همانند 
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اجماع بر قاعده طهارت است که با اجماع اصل قاعده درست می شود و چون مضمون قاعده عام است در 

 ک است.موارد شک قاعده قابل تمس
دفیل دوم: در سخنان فقها، اجماع منقول وجود دارد که در هر می نویسد است .ویمنقول  دفیل دوم

کند و اجماع موردی که دفیلی برای والیت اشخاص خاص وجود نداشته باشد، حاک  والیت پیدا می

 )همان(ای بیان شده باشد. منقول شاید در حد استفاضه و  سترده

دسته تقسی  و ذیل  8محقق مراغی روایات را به داند.مراغه ای سومین دفیل اثدات والیت فقهارا روایی می

بهضی از دسته ها یک روایت و ذیل بهضی دیگر چند روایت نقل کرده است.وی دستة اول را به روایت 

وراثت را به وراثت »یا « ائمه تفسیر کرده»اختصاص داده و از اشکافی که علما را به « وراثت علما از اندیاء»

و یا از روایت، توزیع والیت پیامدر بین علما را فهمیده، پاسخ داده است. با این « در عل  اختصاص داده

حال به عقیده محقق مراغی با غمض عین از ضهف سند، از نظر دالفت نیز روایت با مشکالت فراوان 

 روبروست. 

و با اینکه در مهرفی می کرد. ا« دژ اسالم»و « امین رسول»دسته دوم عدارت بود از روایاتی که فقیه را 

سند روایت اول نوفلی و سکونی و در سند روایت دوم علی بن حمزه بطائنی وجود دارد و این راویان از 

نظر رجافی مشکل دارند، اما نسدت به این دو روایت اشاره ای به مشکل سندی نکرده است و به اشکافی 

پاسخ داده که حفظ شریهت و  بودن را به حفظ شریهت اختصاص داده اینچنین« حصون»و « امین»که 

دژ اسالم بودن جز با داشتن والیت میسر نمی شود. در حقیقت خواسته بگوید، که حفظ شریهت به 

دالفت افتزامی بر والیت داشتن دالفت دارد. بنابراین دانشمندان اع  از اینکه به صورت مطلق، امین باشند 

م برای حل و فصل امور خود به تنان مراجهه یا فقط امین پیامدران باشند مهنایش تن است که مرد

درحقیقت شود. نیز مهلوم می «سنگرها»کنند و این همان مهنای والیت است بنابراین مهنای می

مهمترین وظیفه اندیاء )ع(برقرارکردن یک نظام عادالنه ی اجتماعی ازطریق اجرای قوانین واحکام 

دافهی مالزمه دارد.واین باتشکیل حکومت واجرای احکام است،که افدته با بیان احکام ونشرتهافی  وعقای

 (571: ص2امکان پ یراست.واین وظیفه درزمان غیدت به فقها وا  ارشد.)مراغه ای،ج

دارد اختصاص داده و از « خالفت و جانشینی علما از اندیاء»بر  مراغی دستة سوم را به روایاتی که دالفت

ی علما در عل ، پاسخ داده است، دستة چهارم عدارت بود از دو اشکال تخصیص علما به ائمه و جانشین

تشدیه کرده و اشکال محقق مراغی در دالفت این دسته تن « علما را به اندیاء بنی اسرائیل»روایتی که 

است که نمی توانی  بگویی  مقتضای تشدیه علما به اندیاء با عدم تهیین وجه شداهت دالفت دارد که علما 
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حتی شأن والیت مانند اندیاء هستند زیرا حمل تشدیه بر عموم فرع بر تن است که وجه در تمامی شؤون 

 شداهتی از ظاهر کالم استفاده نشود و در اینجا جمله ظهور دارد در تشدیه در عل . 

دستة پنج  مربوط به روایاتی است که دربارۀ علما است و دالفتی بر والیت ندارد و دستة شش  را 

« کافل ایتام تل محمد )ص(»و « حجت امام»، «ک  بر مردماعلما را ح»روایاتی که  اختصاص داده به

ظاهرخدرمی رساندکه علمابرکسانی که برمردم حکومت می کنندوالیت مهرفی کرده و مهتقد است 

و حجت بودن بر مردم به مهنای اتمام حجت  دارند،پس به طریق اوفی برخودمردم والیت خواهندداشت.

 نیز کنایه از تهلی  احکام و شرایع به مردم است. بوده و کفافت

دستة هفت  مربوطه به مقدوفه عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه است که محقق مراغی از تن دو      

علما، وفی کسانی »نیز فقط والیت بر قضا و فتوی را استفاده کرده و دستة هشت  به بررسی روایت: 

اختصاص داده « جریان امور و احکام را در دست علما می داند»یتی که و نیز روا« هستند که وفی ندارند

این روایت ) ر چه وی می  ویداست. محقق مراغی سند و دالفت این دو روایت را بر مدعا تمام دانستند، 

ضهیف است اما( ضهف تن با شهرت فتوایی و اجماع منقول، جدران شده است و دالفت برتن دارد که 

ند، در هر موردی که وفی خاص از سوی شارع تهیین نشده باشد، والیت عام دارد و نیز حاک  شرع دانشم

دالفت برتن دارد که تمامی امور مسلمانان مانند نکا ، عقود، ایقاعات، دعاوی، قدضها، پرداختها و هر یک 

حاک   از احکام شرعی ایشان، به دست دانشمندان است مگر در مواردی که دفیل خاص برای عدم والیت

باقی  «والیت عام حاک  شرع»شرع وجود داشته باشد و  ر نه سایر موارد و احکام تحت شمول قاعده 

روایت تمده و فقها نیز بر اساس تن عمل کرده و فتوا داده  ای است که به صراحت درماند و این قاعدهمی

اثدات والیت حاک  شرع مورد توان بهنوان دفیلی برای اند پس دقت کن. و همین روایت و فتواست که می

 (567: 2)مراغه ای،جاستناد قرار  یرد.

)افدته ا رفقیه  رودومهتقداست که درصورت عدم وجود امام یا فقیهای یک قدم جلوتر میحتی مراغه     

 وید. به وفی مومنی داردکه به تن والیت مومنان می زرا جز  روه مومنان عادل قرارندهی ( جامهه نیا

 (601: 75عنوان )همان،

 

 نتیجه گیری

 قانون و فلسفه سیاسی سینوی توان بدین باورنائل شدکهاین تحقیق   شت می باتوجه به تنچه در     

 مرحوم میرفتا  حسینیهمچنین  داند؛مدنی افطدع می انسان را و میداند تهطیل ناپ یر احکام شریهت را

هت راباید اجراکندبه بحث ضرورت تشکیل حکومت اما اینکه چه کسی شری دارد اجرای شریهت تاکید بر
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 غیر مقوفه حکومت را ضروری و وند عمیقی بین سیاست ودین قائل بود پیوند دو هر ف ا .می رسند

فاضله که همان حکومت  حکومت مطلوب وبرکالمی  وفقهی  تاستدالال به و نددانستمحتاج به دفیل می

 فت  که باید نکته مه  دیگراین است، اندکرده استنادست فقیه اعل  ا و (ع)امامان مهصوم  و پیامدر

مراغه ای  و ابن سینا سافه فقیهانی مانند نتیجه تالش چندصد رضعصر حا حاکمیت نظریه والیت فقیه در

 اندیشمندان فقه سیاسی شیهه  است که دراین دوران به ثمرنشسته است. ها و
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