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Abstract 

Aims: Sheikh Ol-Raais ('39') Bouali Sina, (Avicenna) a famous Iranian physician and 

philosopher, despite his relatively short life, has a surprising effect on all sciences and his 

time after his institution. Imam Khomeini, may God have mercy on him, as a 

contemporary politician and philosopher whose intellectual influence is undeniable in 

todaychr ('39') s world, pays special attention to social health and a society free of 

corruption. Healthy society and social health We decided to do the present analytical and 

comparative study. 

Information & Methods: Studying Ibn Sinachr ('39') s views on books as well as 

authoritative domestic and foreign articles on the subject of our article regarding 

knowledge of the thoughts and opinions of Imam Khomeini, may God have mercy on 

him, the book of Sahifa Noor, which includes lectures, letters and positions Interviews 

and Parliament We referred to his books as well as authoritative articles related to the 

subject. 

Findings: Ibn Sina believes that for the captives of social health and the improvement of 

interpersonal relations, first of all, the ruler of the society should have conditions and 

responsibilities, and the center should be the divine state of the situation. Imam Khomeini 

also believes that in order to reform a society and build a society free of corruption, the 

ruler of the society must rule according to the law and have Islamic moral conditions 

Conclusion: Both thinkers believe that in order to achieve social health on a similar 

issue, a society free of corruption, including poverty, corruption and discrimination, 

should be the first ruler of the Prophet, peace be upon him. Reasons for installation not 

possible The consensus of the former to consider the ethical conditions of scientific 

management is the best way to elect the rule. 
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  چکیده

 بر گرفش تاثیری خود، کوتاه نسبتاً عمر وجود با ایرانی نامدار فیلسوف و پزشک سینا بوعلی الرئیسشیخ :اهداف

 توجه اجتماعی حوزه در هم و فردی حوزه در روح هم جسم و سالمت به وی. نهاد خود از بعد خود و زمان علوم تمام

 نیاید در وی فکری تاثیرات که معاصر فیلسوف و سیاستمدار عنوانبه نیز )ره( خمینیامام  طرفی از است. داشته

 ینا»نسبت دلیل به داشته است. ویژه توجه فساد از عاری جامعه و اجتماعی سالمت به است، انکار قابلغیر امروز

 طبیقیت و تحلیلی مطالعه اجتماعی، سالمت اجتماعی و-اندیشه سیاسی حوزه در متفکر دو هر اندیشه بین «همانی

 .  شد انجام حاضر

 نمودیم و مراجعه مقاله موضوع زمینه در خارجی و داخلی آثار معتبر به ابن سینا یهادگاهید در مطالعه :کارروش

 معتبر مقاالت به همچنین و تالیفی ایشان نور و کتب صحیفه به کتاب نیز خمینیامام  آراء و هادر خصوص اندیشه

 رجوع شد. موضوع با مرتبط

 ستیبایم اوالً که است معتقد فردی، بین روابط اصالح و اجتماعی سالمت به برای رسیدن ابن سینا ها:یافته

 ثاًالهی داشته باشد، ثال ثانیاً قانون باید منشاء و دارد عهده به نیز وظایفی و باشد شرایطی دارای جامعه حاکم

 شرعی و اخالقی شرایط مبنای بر و انسانی با اتکا بر عقالی جمع بوده-الهی فرآیندی دارای نیز حاکم انتخاب

 حاکم بایستمی فساد از عاری ایجامعه ساختن و جامعه اصالح برای که است معتقد نیز خمینی امام است.

 کند. حکومت قانون مبنای بر اخالقی باشد و-جامعه دارای شرایط علمی

 ایدب فساد، از عاری ایجامعه مثابه به اجتماعی سالمت به رسیدن برای معتقدند اندیشمند دو هر گیری:نتیجه

 دالیلی به راگ و افتدمی اتفاق نصب مبنای بر ایشان جانشین انتخاب نبود، پیامبر اگر پیامبر )ص( باشد؛ اول حاکم

 اکمح انتخاب راه بهترین مدیریتی،علمی و  اخالقی، شرایط درنظرگرفتن السابقه با اهل اجماع نشد، ممکن نصب

 اخالقی-اجتماعی سالمت تامین حوزه در متعددی وظایف و کند حکومت الهی قانون اساس بر باید حاکم است.

  است. وی عهده بر جامعه

 قانون؛ حاکم اجتماعی؛ خمینی؛ ابن سینا؛ سالمت امام واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان
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 .20-11(:1)1؛1066 زمستان ،سیناای دین و سالمت ابنرشته

 مقدمه
 کامل رفاه به سالمت از 1101 در جهانی بهداشت سازمان تعریف با

 دهنمو ی پیدااگسترده ابعاد افراد، سالمت اجتماعی و روانی-جسمی

 هم که شودیم محسوب سالمت از بخشی هم اجتماعی سالمت و

 متسال سطوح سایر تابع گاهی و هم سالمت سطوح سایر ساززمینه

 ردف ارزیابی نوعی اجتماعی الرسن سالمت اعتقاد به باشد. تواندیم

 اجتماعی هایگروه و دیگران و خانواده با روابطش کیفیت از

  رضایت نشانگر اجتماعی سالمت مقیاس است معتقد وی. ]1[تاس

 

 یگرد تعبیر به است. اجتماعی محیط و زندگی از فرد نارضایتی یا

 آزاردهنده مانند عناصر بدون ایجامعه اجتماعی، زندگی در سالمت

 و یزندگ از فرد رضایت احساس باعث که تبعیض است و فساد فقر،

 جامعه افراد دیگر با سالم روابط حاصل که خود اجتماعی محیط

 موضوع دو باید سالمت اجتماعی به ؛ لذا برای رسیدناست است

 واعدق و فردی بین روابط تنظیم یکی بدهیم قرار مدنظر را اصلی

 شاخص با را قواعد این که فردی دیگری آن )قانون( و بر حاکم

 بر )حاکم(.کند  تضمین را اجتماعی سالمت و نموده اجرا عدالت
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 افزایش و بهبود موجب خوب حکمرانی که است اساس همین

 .]1[شودیم اجتماعی سالمت

 اظهار حق شاخص اساس شش بر را خوب حکمرانی جهانی بانک

 قوانین یتکیف اثربخشی، و کارآیی سیاسی، ثبات گویی، پاسخ یا نظر

 بنابراین ،]2[نموده معرفی فساد کنترل و قانون حاکمیت مقررات، و

 ترضای احساس و فردی بین روابط تنظیم منجربه خوب حکمرانی

 حاکم وجود بر مبتنی که بود خواهد اجتماعی محیط و زندگی از

 و است علمی و سیاسی مدیریتی، اخالقی، هایویژگی دارای که

 و حفظ دیگران حقوق تضییع از ممانعت قانونی که موجب وجود

 )ره( امام خمینی وابن سینا  .است است جامعه بنیادین هایارزش

 دارای قانون و آن وظایف ها وویژگی و حاکم یعنی حوزه این در

 شرط به را حاکم دو، هر هستند. توجه قابل هایاندیشه و نظرات

 متسال منجربه که گوناگون وظایف به عمل و متعدد شرایط داشتن

 و الهی را قانون دو هر و دانندیم مشروع شودیم جامعه اجتماعی

 بزهکاران و شکنان قانون راه سد و مردم حقوق کننده تضمین

 کنند.می قلمداد

 کارروش
 مقاالت و کتب اساس بر ای حاضر،کتابخانه و مروری مطالعه

 واژگان از مطالب وجویجست در بود. 1311 سال تا منتشرشده

 اندیشه حاکم، وظایف قانون، خوب، حکمرانی ابن سینا، کلیدی

 یوجوجست در شد. استفاده اجتماعی سالمت وابن سینا  سیاسی

آثار وی و مطالعه کتب و رساالت ایشان  نور افزارنرم ابن سینا از آثار

افزار صحیفه نور و نرم امام خمینی از حضرت آثار وجویجست در و

 ،]3-32[مقاالت و کتب مطالعه از شده و پس استفاده ایشان آثار

 و آوریجمع و مطالب تحلیل با و گرفته صورت برداریفیش

 شد. تحریر مقاله هاشیف بندیرتبه
 

 

 نتایج

 اسالمی عتشری و یونان فلسفه تلفیق راستای در بوعلی فلسفی نظام

 نهمی برقراری راستای در. است گرفته شکل دو این میان سازش و

 متحک بخش ترینعملی، علوم از اشبندیتقسیم در وی، سازگاری

 عنیی نظری حکمت بخش تریننظری ذیل را سیاست یعنی عملی

 نبوی وحی قراردادن و قانون مفهوم طرح با و داد قرار الهیات

 با تشد به را سیاست و دین، قوانین کلیه اساسی مبنای عنوانبه

 سعادت و دنیوی رفاه تامین برای خوب حکمرانی ایجاد هدف

 بدین و کرد نزدیک هم به( مدینه مردم اجتماعی سالمت) اخروی

 همسأل، مسلمان متفکرین تامالت در تاکنون وی زمانه از ترتیب

 نوعی به، مرتبط موضوعات و حکمرانی نحوه و حکومت و سیاست

 امعهج داشتن، وی اعتقاد به. اندگرفته قرار شریعت هایتحلیل ذیل

 قواعد اساس بر حکمرانی و الهی حاکم، الهی قانون آوردره سالم

 .است حسنه اخالق و الهی

 هک مطلبست این گویای، خمینی امام سیاسی اندیشه در تدقیق

 ابن یحقوق-سیاسی اندیشه از تبعیت در ایشان فقیه والیت نظریه

 ایهپ(، ص) اکرم پیامبر، خمینی امام منظر از. است شده مطرح سینا

 دین آنکه از قبل، اسالم و است گذاشته دیانت در را سیاست

 وجهت معنویات به که طور همان و است سیاست دین، باشد معنویات

 و سیاست، خمینی امام. است پرداخته نیز مادیات به، داشته

 کیی عنوانبه بلکه، اسالم در فرعی ایمسأله عنوانبه نه را حکومت

 هروز و نماز حتی، فرعیه احکام تمام بر مقدم و اسالم اولیه احکام از

 از مدن سیاست که معتقدند و اندداده قرار شناسایی مورد حج و

 روش و اسالم هدف، خمینی امام منظر از. گیردمی سرچشمه اسالم

 سالمت نهایت در و انسان رساندنتکاملبه مدار بر آن حکمرانی

 .چرخدمی( اجتماعی سالمت) معنوی و مادی

 دهش کوشش، حاضر عصر تا فارابی زمان از اسالمی فلسفه تاریخ در

 مدینه از نظر و آید بیرون انتزاعی مفاهیم حبس از سیاست که

 ،گذردمی جاری سیاست و حکمت در آنچه به قدری و بردارد آلایده

 کندنافپی صدد در، خود فلسفه از استفاده با سینا ابن. کند توجه

 در، آخرت بر عالوه که سعادتی. سعادت باب در است اینظریه

 زا مردم رضایت احساس به منجر تا شودمی تامین نیز دنیا همین

 از عملی حکمت. شود معنوی بعد در هم و مادی بعد در هم زندگی

 باشد داشته سیاسی-اجتماعی کارکرد، مدینه در باید سینا ابن نظر

 جازم فضای در صرفاً آنکه نه؛ کند مدیریت را مردم دنیوی زندگی و

 . کند ترسیم را آلایده مدینه و براند سخن آرمان و

 و آیه آنقدر، اسالم در که معتقدند خمینی امام، راستا همین در

 قبیل این از و معاشرات و اجتماعیات و سیاسات باب در که روایت

 اعتقاد به وجود این با. است نشده وارد عبادات باب در، شده وارد

 رد ضعیف بعد یک به صرفاً و گذاشته کنار را اینها همه ما، ایشان

. است مانده محبوس هاکتاب در مابقی و ایمکرده بسنده اسالم

 تسیاس و دین رابطه، خمینی امام باور به که روست همین از درست

 هک است حکومت تشکیل با تنها و ساخت محقق حکومت در باید را

 جامعه در را قدما کتب در موجود انتزاعی مفاهیم توانمی

 کامل سالمت و سعادت به را جامعه افراد و کرده سازیپیاده

 .برسانیم
 

 لسفهف از منبعث عملی فلسفه انطباق و کردنواقعی برای سینا ابن

 با را عملی فلسفه و رفته دین سراغ به، مسلمانان زندگی با یونان

، مسیر همین تکمیل راستای در نیز خمینی امام و سنجدمی دین

 هک بود الهی حکومتی ساخت پی در، فقیه والیت نظریه طرح با

 سیبرر فلذا؛ گذاشت ظهور منصه به را شرعی سیاست، آن در بتوان

 سلمانم متفکر دو این حقوقی-سیاسی اندیشه تطبیقی و ایمقایسه

 کریف تاریخچه و مبانی تواندمی پیش از بیش و نموده جلوه ضروری

 الزم اسین ابن نظر از. نماید روشن را خمینی امام فقیه والیت نظریه

 که تاس کافی بلکه، کند بحث سلطنت از سیاست علم که نیست

 مینه از. دهد توضیح را الهی قانون و نبوت سیاسی خصوصیات فقط

 عملی حکمت ذیل بخش دو به را حقوقی-سیاسی دانش وی، رو

 و مدینه ریاست معنای به سیاست-1: از عبارتند که کندمی تقسیم

 هنظری ارکان همچنین. گذاریقانون و تشریع بحث یعنی نبوت-2
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 ولی) حاکم و قانون مفهوم دو توانمی را خمینی امام فقیه والیت

 مفهوم به اسالم در حکومت، خمینی امام نظر از. دانست( فقیه

 شبی، اسالمی حکومت در شرایط واجد حاکم و است قانون از تبعیت

 سایر اگر و باشد قانون به عالم باید، هاویژگی و شرایط سایر از

 واجب وی بر، باشد داشته را اسالم قانون منظر از حاکم هایویژگی

 . دهد حکومت تشکیل که است

 دو هر واحد نگاه نوع شدنمشخص و مطروحه مطالب به توجه با

 رد متفکر دو هر تالش و سیاست و دین بین رابطه به اندیشمند

 از عاری ایجامعه ساختن برای انتزاعی مفاهیم سازیپیاده جهت

 یابیممی در اجتماعی و فردی سالمت و سعادت به رسیدن و فساد

 از سالم جامعه و اجتماعی سالمت به رسیدن اساسی الزامات که

 . است عادل و الهی حاکم و الهی قانون اندیشمند دو هر منظر

 قانون
 و دارند سیاسی جهان در را اهمیت بیشترین، گذاریقانون و قانون

 دتاکی، الهی قانون ضرورت بر اسالمی فالسفه که روست همین از

، لمانمس فیلسوف دو عنوانبه نیز خمینی امام و سینا ابن و ورزندمی

 .اندکرده تاکید آن وجود ضرورت بر و دانسته الهی را قانون

 اتحاد طریق از که است الهی جهت آن از قانون، سینا ابن نظر از

 وی یعنی؛ است شده نازل( وحی فرشته) فعال عقل با نبوی عقل

 نموده مراجعه گذاریقانون منبع به قانون بودنالهی اثبات برای

 زا بعد و رفته جلوتر هم قدم یک شفا الهیات در سینا ابن. است

 که تاس معتقد، اخالق و اقتصاد، سیاست به عملی فلسفه تقسیم

 حاصل فقهی شهادت و نظری طریق از اینها همه مجموع درستی

 نقانو به شهادت جز نیست چیزی اینجا در فقهی شهادت و شودمی

 به .است شده وحی( ص) پیامبر بر که آنگونه شریعت یعنی؛ الهی

 وصاًمخص و عملی فلسفه جایگاه، سینا ابن اندیشه در، دیگر عبارت

 لمع انسانی نمود علوم این، واقع در و است الهی علم از بعد سیاست

 ردمم زندگی به مربوط قوانین که پیامبری وجود سینا ابن. اندالهی

 آنان به جبرئیل فرودآمدن با و خداوند وحی و اذن و فرمان به را

 و معیار که دارد ضرورت: است معتقد و دانسته الزامی را کند عرضه

 اشدب آن مبنای بر ستدها و داد و روابط تا باشد داشته وجود مالکی

 معیار به نیاز که چرا؛ است «قانون»، معیار آن و( اجتماعی سالمت)

 افکار و عقاید با را مردم تواننمی» و هاستتعارض رفع برای

 مقتضای را خود منافع کس هر که ایگونه به، کرد رها مختلفشان

 که معتقدند نیز خمینی امام. «بداند ظلم را خود زیان و عدالت

، حکومت طرز این در. است قانون حکومت، اسالم حکومت»

 ایشان. «خداست حکم و فرمان قانون و خداست به منحصر حاکمیت

 نییع دین اصول از اصل ترینمهم به، قانون بودنالهی اثبات برای

 ما، توحید اصل مطابق» که اندداشته بیان و جسته تمسک توحید

، انسان و وجود عوالم همه و جهان آفریننده و خالق که معتقدیم

 که آموزدمی ما به اصل این... است تعالی خدای مقدس ذات تنها

 نسانیا هیچ از و باشد تسلیم باید حق اقدس ذات برابر در تنها انسان

 دیفر هیچ. باشد خدا اطاعت، او اطاعت اینکه مگر، کند اطاعت نباید

 ربش برای گذاریقانون. کند وضع قانون( انسان) او برای ندارد حق

 جوامع و انسان کمال و سعادت و است تعالی خدای اختیار در تنها

 الهی قانون خمینی امام. «است الهی قوانین از اطاعت گرو در تنها

 در و دانسته اجتماعی سالمت تامین و روابط همه مالک و معیار را

 از و داندمی قانون نیز را کردنحکومت مالک و معیار، عالی سطح

 حکومتی، اسالمی حکومت، ایشان نظر در که روست همین

 اجرا در کنندگانحکومت که جهت این از مشروط؛ است «مشروط»

 تسن و کریم قرآن در که هستند شرط مجموعه یک به مقید اداره و

 و احکام همان شرط مجموعه. است گشته معین( ص) اکرم رسول

 یناس ابن مدنظر قانون. شود اجرا و رعایت باید که است اسالم قوانین

 و نماید تامین را انسان دنیوی سعادت باید تنها نه خمینی امام و

 یزن را آنان اخروی سعادت باید بلکه، شود اجتماعی سالمت به منجر

 قاخال برای را زمینه که بایستمی سینا ابن نظر از. آورد ارمغان به

 از فراتر موضوع این و آورد فراهم هاانسان معنوی شرایط بهبود و

 حیات و سعادت برای را مردم و است صرف فیزیکی وسائل و نیازها

 تمام برای، اسالم» نیز خمینی امام نظر از. سازدمی آماده آخرت

 .کرده وضع خاصی قوانین اجتماعی و فردی زندگی شئون و ابعاد

 و کن عبادت را خدا که گویدمی انسان به اینکه با همزمان اسالم

 را دخو روابط و کن زندگی چگونه گویدمی او به، کن عبادت چگونه

 شانای، رابطه همین در. «کنی تنظیم چگونه باید هاانسان سایر با

 سالما بزرگ قوانین تمام که اندداشته بیان االسرارکشف کتاب در

 انسان معنوی و مادی حیات به نظر توأمان و است جنبه دو دارای

 ،متفکر دو هر نگاه از لذا. دارد بعد دو این سازوبرگ ساختنفراهم و

 لشام و است کامل مفهومی که سعادت به مردم رسیدن برای قانون

 ادنی این در زندگی از رضایت احساس و فردی بین روابط تنظیم

 لذا. است است آخرت دنیای در بختینیک و( اجتماعی سالمت)

 منظر از آن هایویژگی از یکی که باشد هاییویژگی دارای باید قانون

. تاس مکانی و زمانی شرایط با آن تطابق، خمینی امام و سینا ابن

 در ار مردم استعداد و ظرفیت، گذارقانون آنکه برای سینا ابن نظر از

 از» باید، باشد داشته مدنظر نیز را خواص و عوام و بگیرد نظر

 یک هر تناسب و همدیگر با اینها ترکیب چگونگی، مدنی اشتراک

 سبب و شود آگاه مدینه مردمان وخویخلق با مشترک قوانین از

 اتاطالع داشتن یعنی. «بداند را هاآن رفتنبیناز و حفظ چگونگی

 رایب قوانین تشریح برای مدینه مردمان از شناختیجامعه و تاریخی

 .است ضروری هاآن

 هاداجت باب باید همیشه، اسالمی حکومت در نیز خمینی امام نظر از

 فمخال ولو مختلف هایزمینه در فقهی-اجتهادی نظریات و باشد باز

 شناخت، است مهم آنچه، میان این در و شود عرضه یکدیگر با

 بتواند اسالمی نظام اساس آن بر تا است جامعه و حکومت درست

 ود مکان و زمان»، ایشان نظر از. کند ریزیبرنامه مسلمانان نفع به

 میحک دارای قدیم در که ایمسأله. اجتهادند در کنندهتعیین عنصر

 و سیاست بر حاکم روابط در مسأله همان ظاهر به، است بوده

، کند پیدا جدیدی حکم است ممکن نظام یک اقتصاد و اجتماع
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، اسیسی و اجتماعی و اقتصادی روابط دقیق شناخت با که معنا بدان

 واقعاً، است نکرده فرقی قدیم با ظاهر نظر از که اول موضوع همان

 .«طلبدمی جدیدی حکم قهراً که شده جدیدی موضوع

 از ابهیمش بسیار بندیتقسیم، خمینی امام و سینا ابن: قوانین انواع

 دو به ار سیاست، عالیی دانشنامه در سینا ابن. اندکرده ارایه قوانین

. ساتسیا و شرایع: از عبارتند که است نموده تقسیم هم از جدا شعبه

 تسیاسا ولی است نبی قلمرو حوزه که گذاریقانون یعنی شرایع

 مدینه حکمت فایده، وی نظر از که چرا. است مردم مشارکت حوزه

 که است الزم و بخشدمی تعالی افراد به که است آن( سیاست)

 وانینق نیز خمینی امام. باشند داشته مشارکت، کشور اداره در ایشان

 وعهموض قوانین و الهی تشریعی قوانین کلی دسته دو به ابتدا را

 دو هب را دوم نوع قوانین، بعدی وهله در و کرده بندیتقسیم بشری

 بشری موضوعه قانون و ریزبرنامه بشری موضوعه قانون دسته

 . اندنموده تقسیم تکمیلی

 وحی انهم، سینا ابن نظر از شرایع: الهی تشریعی قوانین یا شرایع -

؛ است جامعه در عدالت اجرای برای ثابت یقینی الگوی که است

 هاملت و هامکان و هازمان همه برای که الیتغیر و ثابت شریعت

 وجود ضرورت بر تاکید از پس، العلوماقسام رساله در وی. است

 ناموس از فالسفه مقصود» که داردمی بیان، نبوی گذاریقانون

 و بازینیرنگ یعنی، کنندمی فکر الناسعوام آنچه(، قانون)

 از نزلم وحی و ثابت یقینی الگوی، سنت بلکه، نیست گیریحیله

 .«است آسمان

 در. است اعتباریات مقوله از خمینی امام مدنظر الهی تشریعی قانون

 ایکلی وظایف و حقوقی-رفتاری هایارزش، قانون از منظور اینجا

 لیک نظم و شودمی هاانسان رفتار و زندگی به مربوط که بود خواهد

 عباراتی با خمینی امام کالم در قانون نوع این. سازدمی برقرار را

 مقدس شرع قوانین، اسالم قوانین و احکام، خدایی قوانین همچون

 هاتن، خمینی امام نظر از. است گرفته قرار اشاره مورد الهی قانون و

 امر در مطلق و ذاتی اختیارات دارای، تعالیباری مقدس ذات

 دارای کسی، الهی تشریعی قانون قلمروی در و است گذاریقانون

 . نیست اختیار

 نگهداری، سینا ابن نظر از: بشری موضوعه قوانین یا سیاسات -

   به طمربو مسائل، درآمد و هزینه، نگهبانان ترتیب شناخت با مدینه

 احکام، امور این در و گیردمی صورت اینها مانند و مرزها، حقوق

 احکام این، شرایط و هازمان تغییر با که چرا؛ شودنمی وضع جزیی

 مرا در حاکم یعنی. دارد پی در فساد، آن رفع و کندمی تغییر نیز

 گذاریقانون منابع از یکی خود و است آزاد حوزه این در گذاریقانون

 کردناجرایی برای بوعلی اندیشه در. شودمی محسوب حوزه این در

 قدرت از گرفتنبهره از ناچار، است وحی همان که ثابت قانون

، میان این در طبیعتاً که آنجا از و است انسانی مشورت و اندیشه

، باشند هداشت شرایع همان یا ثابت قوانین با مخالفتی نباید سیاسات

 انواضع کلی طوربه و مشاوران و حاکم برای شریعت به علم داشتن

 ،خمینی امام اندیشه در که نمایدمی جلوه ضروری امری، سیاسات

 .است شده دیده تدارک، مسأله همین تامین برای نگهبان شورای

 سیاسی ساحت در مشورت؛ سینا ابن نظر از که است ذکر به الزم

 حوزه و فضائل و است سیاسی اعمال عرصه و فرآیندها به محدود

 بر در را است شریعت و وحی قلمروی حوزه در که اخالقیات

 نقانو کنار در، قوانین از خمینی امام بندیتقسیم در. گیردنمی

 ودنب در که خوردمی چشم به قوانین از دیگری نوع، الهی تشریعی

 مانز اقتضای به و دارد کلی و دایمی صفت که الهی تشریعی قانون

 واژگانی منظومه در که را قانون نوع این. شودمی اجرا و وضع مکان و

 با نامید بشری قانون یا بشری موضوعه قانون توانمی خمینی امام

 اریبسی معنایی همپوشانی سینا ابن توسط شده مطرح سیاسات

 قانون خمینی امام. است باب این در وی دیدگاه مکمل و داشته

 که ودهنم تقسیم تکمیلی و ریزبرنامه قسم دو به را بشری موضوعه

 .پرداخت خواهیم هاآن توضیح و شرح به ادامه در

 سطب و شرح برای که قانونی از عبارتست، ریزبرنامه بشری قانون

 رجیخا موضوعات بر هاآن تطبیق منظور به و الهی تشریعی قوانین

 اجرا و وضع، هاآن اجرادرآوردن مرحله به و مختلف هایزمان در

 در خمینی امام. است سینا ابن اندیشه در سیاسات مشابه و شودمی

 با کشور مصالح دادنوفق را مجلس وظیفه االسرارکشف کتاب

 انددانسته عامله اجراییه قوه در نظارت و آسمانی هایقانون کلیات

، یاسالم حکومت در» که دارندمی بیان نیز فقیه والیت کتاب در و

 انکنندگحکومت دسته سه از یکی که گذاریقانون مجلس جای به

 برای که دارد وجود ریزیبرنامه مجلس، دهدمی تشکیل را

 و ددهمی ترتیب برنامه، اسالم احکام پرتو در مختلف هایوزارتخانه

 کشور سراسر در را عمومی خدمات انجام کیفیت، هابرنامه این با

 . «کندمی تعیین

 نتوامی که خمینی امام اندیشه در بشری موضوعه قانون دوم قسم

 ریبش موضوعه قانون. دانست سینا ابن بندیتقسیم مکمل را آن

 ضایمقت به که قانونی از عبارتست قانون نوع این. است تکمیلی

 عهتوس تضمین، نیز و امنیت و نظم برقراری منظور به مکان و زمان

 یلیتکم بشری قانون را هاآن توانمی که شودمی مقرر کشور ترقی و

 ظرن از. دانست الهی تشریعی قانون و شرعی احکام مکمل معنای به

 محتاج هاآن به زمان مرور با کشور که قوانینی»، خمینی امام

 یکی: است گونه دو بر، نیست اثری هاآن از شرع در و شودمی

 اب که است هاییآن، دیگر و است مخالف شرع قانون با که هاییآن

، رکشو ترقیات و مملکت نظم در امروز و نیست مخالف شرع قانون

 توسط به تواندمی اسالمی دولت را قوانین گونه این. دارد دخالت

 و ندک تطبیق اسالمی قانون با که دهد تشخیص دینی کارشناسان

 و هنکرد مخالفت ترقیات اینگونه با اسالم قانون ابداً. نماید وضع

 ،اجتماعی و سیاسی هایپیشرفت از یک هیچ با اسالمی قوانین

 . «نیست مخالف

 میلیتک و ریزبرنامه بشری قانون نوع دو بین تفاوت در، بنابراین

 رد تنها ریزبرنامه بشری قانون که حالی در: گفت چنین توانمی

 بشری قانون، است موجود الهی تشریعی قانون نمودناجرایی صدد
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 اهآن از اثری، شریعت در که است مواردی افزودن صدد در تکمیلی

 .ندارند شریعت با نیز مخالفتی، حال عین در و نیست

 حاکم

 نظام رد مراتب سلسله اساس بر را هاانسان بین تفاوت الرئیسشیخ

 ایدب مراتبسلسله این در که است معتقد و کندمی بیان هستی

 بندیتهدس در وی. باشد داشته اطاعت باالتر مرتبه از ترپایین مرتبه

 که نامدمی حاکمان همان یا «المدبرین» را اول گروه، شدهارایه

 .نمایند اداره باید را جامعه و( الجسدرأس) دارند را بدن در سر حکم

 «پاسداران» و «ورانپیشه»، وی بندیتقسیم در دیگر هایگروه

 یاصل مسأله واقع در. است شده پرداخته هاآن به کمتر که هستند

 هچگون و باشد حاکم باید کسی چه که است این سینا ابن برای

 راغس به فلسفه با هاسئوال این به پاسخ برای وی؟ کند حکومت

، نبوت و شریعت تفسیر و فهم راستای در و رودمی وحی و دین

 خاص سیاست موضوع به کمتر و گرفته خدمت به را فلسفه

 اسیسی تفکر کنندهمتوقف را او برخی که روست همین از. پردازدمی

 رد سیاسی تفکر ساز بومی نیز برخی مقابل در و اسالم جهان در

 . انددانسته اسالم دنیای

 بین عمیق ارتباطی و پیوند برقراری صرف را زیادی تالش سینا ابن

 ینا برقراری در سینا ابن عمده تالش. است کرده سیاست و نبوت

 یسیاس اندیشه، ارتباط این در و است جامعه رهبری متوجه، پیوند

 ینب اتصال و عقل با نبوت پیوند-1: است اساسی وجه دو دارای وی

 انسان ارتباط هم یعنی؛ انسان بودنالطبعمدنی-2. فعال عقل به

 ماعیاجت خصلت هم و است برقرار قدسی عالم با اهللخلیفه عنوانبه

 نقش که نبی، حال. گیردمی قرار نظر مد او دنیوی نیازهای و

 وحی فرشته با که عملی عقل از استفاده با، گرفت جامعه در سیاسی

 وجودی وجه سه که نبی پس. دهدمی سامان را مردم کار، پیونددمی

 و ماما، شاه، فیلسوف از باالتر، دارد یافتهتکامل نفس و خیال، عقل

 به نظری حکمت در فیلسوف وی نظر از. است مدینه اول رئیس

 این و است عملی اخالقی خوب عادات فاقد ظاهراً اما رسیده کمال

، تاس شرایط واجد عملی عقل در فضیلت با حاکم که است حالی در

 درجه باالترین که کسی طبیعتاً. ندارد را نظری حکمت ظاهراً اما

 ذال؛ باشد قانون مجری و گذارقانون باید، دارد را عملی و نظری عقل

 فن مدد هب پیامبران: نویسندمی النبوهالثباتفی کتاب در سینا ابن

، فلسفه یاری به و دهندمی سامان را مردم مادی امور، سیاست

 ایبر سینا ابن حقیقت در. بخشندمی کمال را معنویشان زندگی

 تسیاس و( شریعت) قانون و است قائل سیاسی شأن، وحی و نبوت

 نای با. است داده اختصاص انبیا به، جامعه عمده رکن دو عنوانبه را

 ایبر، کلی قوانین که است فردی، نبی که است جدید دید زاویه

 ربراب در را راهی، هاییدریافت چنین. کندمی وضع را مدینه تدبیر

 تحوالت تاریخ برای آن پیامدهای که گشود اسالمی فیلسوفان

 قرار بررسی مورد هنوز، اسالمی دوره در حقوقی-سیاسی اندیشه

 . است نگرفته

 انفرم، قانون و خداست به منحصر حاکمیت، خمینی امام اندیشه در

 عنوانبه خدا امر به( ص) اکرم رسول، اندیشه این در. اوست حکم و

 محک به ایشان از پس و شدند خالفت دارعهده، زمین در خدا خلیفه

 در حضرت آن جانشین( ع) علی امام، وحی طریق از و الهی قانون

 امام و سینا ابن، شودمی دیده که طورهمان. اندبوده حکومت امر

 و بوده قائل سیاسی شأن(، ص) اکرم پیامبر برای دو هر خمینی

 .انددانسته اسالمی جامعه بر حاکم، خدا جانب از را ایشان

 حضرت همان که نبی وجود، سینا ابن نظر از: حاکم تعیین نحوه

، او از پس و شودنمی تکرار وقت هر در و همیشه، است( ص) محمد

 یا شریعت صاحب که است اموری از این و شودمی جانشین امامی

 تاطاع، آنان بر و کرده واجب مردم بر گذارسنت، سینا ابن بیان به

 را( انتصاب) نص روش سینا ابن. است کرده فرض را او از

 عیینت که داشته بیان و کرده ذکر حاکم تعیین روش ترینمناسب

 زا مانع کار این زیرا؛ است ترنزدیک صواب به نص راه از جانشین

 رذک را دیگری روش وی. شودمی اختالف و نزاع و دوگانگی و تفرقه

 روش، آن و شود استفاده آن از، اول روش شرایط نبود در که کندمی

؛ است( السابقهاهل من اجماع) سابقه با افراد یا سفیدانریش اجماع

 ،سیاسی قدرت که دهند گواهی مردم حضور در، آنان که ایگونه به

 و سلیم عقل دارای او هم و دارد تعلق نظر مورد شخص به تنها

 یشب و بوده تدبیر حسن و عفت، شجاعت قبیل از، اخالقی فضائل

 . دارد آشنایی شریعت با دیگری شخص هر از

 غیبت زمان در حاکم تعیین چگونگی باب در خمینی امام نظریه

 و ودهب انتخاب و انتصاب نظریات از تلفیقی دربرگیرنده( ع) معصوم

 ظرن از. نمایدمی استفاده نظریه دو این از مختلف شرایط فراخور به

 هب حکومت تشکیل امکان اگر» فقها بسطید عدم زمان در ایشان

 تاسیس در چه اگر: شودنمی ساقط فقیهان منصب، نبود وجه هیچ

 مسلمین امور بر آنان از کدام هر، همه این با. باشند مغرور حکومت

 نفوس بر بلکه، حدود اجرای تا گرفته المالبیت از، دارند والیت

 از شپی، ایشان نظر از، دیگر عبارت به. «دارند والیت نیز مسلمین

 رد که است مجاز شرایط دارای فقیه هر، اسالمی حکومت تشکیل

 اجرای قبیل از والیت اعمال به خود امکانات و توانایی محدوده

 در دولت، اصطالح به و بپردازد قضا امر تصدی و تعزیرات، حدود

 تعیین چگونگی خصوص در خمینی امام نظر. دهد تشکیل دولت

 صابانت نظریه با منطبق، فقها بسط عدم زمان در شرایط واجد فقیه

، دید الزم شرایط دارای و شایسته را خود که فقیهی هر و است

 .بپردازد حکومتی امور به امکان حد تا تواندمی

. است متفاوت فقها بسطید و اسالمی حکومت تشکیل زمان در اما

 همه برای همچنان والیت، نیز شرایطی چنین در ایشان نظر از

 با جامعه رهبری که آنجا از لکن، است ثابت شرایط واجد فقهای

 و هرج و فساد به، حکومت در امر ولی تعدد و ندارد سازگاری تعدد

 جامع فقیهان میان از، والیت اعمال مقام در، شودمی منجر مرج

 چگونگی راستای در خمینی امام. شودمی انتخاب نفر یک، شرایط

 ئوالس این به پاسخ در، شرایط واجد فقهای میان از فقیه این تعیین

 والیت اسالمی جامعه بر الشرایطجامع فقیه، صورت چه در» که
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 تولی لکن، دارد صور جمیع در والیت» که اندداشته بیان، «؟دارد

 اکثریت آرای به دارد بستگی حکومت تشکیل و مسلمین امور

 صدر در و است شده یاد آن از هم اساسی قانون در که مسلمین

 باب در ایشان یعنی. «مسلمین ولی با بیعت به شدهمی تعبیر اسالم

 نظریه هب، اسالمی حکومت تشکیل زمان در فقیه ولی یا حاکم تعیین

 .معتقدند مردم انتخاب

. دداننمی الهی را حاکم، خمینی امام و سینا ابن :حاکم هایویژگی

 أتنش قانون و سیاست به هاآن کلی نگاه از تردید بدون باور این

، الهی قانون و سیاست منطقی نتیجه دیگر عبارت به و گرفته

 یناس ابن اندیشه در الهی حاکم به اعتقاد. است نیز حاکم بودنالهی

 خارج حاکم اطاعت از کسی هر اگر، وی نظر از که جاست بدان تا

 اهل» همه به، شود حاکمیت جویای ثروت یا قدرت اساس بر و شود

 و ندبتوان اگر که چرا؛ کنند هالکش و بجنگند او با که است مدینه

 یانب نیز خمینی امام. «اندورزیده کفر و برتافته سر را خدا، نکنند

، کندب جهتی یک از تخلفی اگر. است اهللظل سلطان» که اندداشته

 امر به حرکاتش تمام که است کسی اهللظل... شودمی الشیطانظل

. «خداست از هست چه هر؛ ندارد خودش از حرکتی هیچ؛ باشد خدا

، دانندمی الهی را حاکم دو هر، خمینی امام و سینا ابن که آنجا از

 و بوده واحد، اندیشمند دو دید از حاکم هایویژگی منشأ فلذا

 و داشته شباهت هم به بسیار، دو هر جانب از مذکور هایویژگی

 .دارند همپوشانی

 نظر از :عملی حکمت در استعداد و نظری حکمت داشتن -

(، نظری حکمت) شریعت تخصصی دانش در باید حاکم، سینا ابن

 عملی حکمت کسب در باالیی استعداد و هوش از و بوده همه سرآمد

؛ داندمی پیامبر حق اول وهله در را حکومت، وی لذا. باشد برخوردار

 قلع با اتحاد و وحی اختصاصی ویژگی دو سبب به پیامبر که چرا

 علت هب پیامبر. بردمی سر به نظری دانش کمال در(، جبرئیل) فعال

 قلع با اتحاد علت به و کندمی پیدا غیب به معرفت، وحی داشتن

 ایرس ممتاز و حقیقی معلم حتی و ندارد نیاز بشری معلم به، فعال

 .پذیردنمی ایبخواهانهدل یا خطا عنصر گونه هیچ و شودمی مردم

 ،است قانون حکومت، اسالم حکومت چون»، نیز خمینی امام نظر از

 علمی افضلیت باید حاکم. است الزم قوانین به علم دارزمام برای

 حکومت الیق، نداند را قانونی مطالب دارزمام اگر؛ باشد داشته

 اگر و شودمی شکسته حکومت قدرت، کند تقلید اگر چون؛ نیست

 ستا مسلم این و باشد اسالم قانون مجری و حاکم تواندنمی، نکند

، دهستن فقها همان حقیقی حکام. السالطین علی حکام الفقهاء که

 به که انیکس به نه، بگیرد تعلق فقها به رسماً حاکمیت بایستی پس

 .«کنند تبعیت فقها از مجبورند، قانون به جهل علت

 در استعداد داشتن، اندیشمند دو هر نظر از که داشت توجه باید

 ضروری و الزم نظری حکمت میزان همان به نیز عملی حکمت

 از، ار عملی حکمت کسب برای باال استعداد داشتن سینا ابن. است

 که ایویژگی همان؛ آورده شمار به حاکم هایویژگی ترینمهم

 یاد آن از اساسی قانون در، مدبربودن و مدیر عنوان تحت امروزه

 هاحوزه در مصطلح اجتهاد، خمینی امام، راستا همین در. است شده

 اگر هک معتقدند و ندانسته کافی فقیه ولی یا حاکم شخص برای را

 مصلحت نتواند ولی باشد هم هاحوزه معمول علوم در اعلم، فردی

 الحناص افراد از را مفید و صالح افراد نتواند یا دهد تشخیص را جامعه

 ینشب فاقد سیاسی و اجتماعی زمینه در کلی طوربه و دهد تشخیص

 و اجتماعی مسائل در فرد این، باشد گیریتصمیم قدرت و صحیح

 .گیرد دست به را جامعه زمام تواندنمی و نیست مجتهد حکومتی

 اجتماعی و فردی بعد دو به را عدالت، اندیشمند دو هر :عدالت -

 باب در آنچه. اندپرداخته یک هر تشریح به و کرده تقسیم

 پرداختن مجال و بوده فردی عدالت، است مطرح حاکم هایویژگی

 ابن اندیشه در عدالت. گنجدنمی مقال این در اجتماعی عدالت به

 ارجخ عالم در است امری بلکه، نیست ماورایی و انتزاعی امری سینا

 وی نظر از. دارد پیوند جامعه اعضای تک تک عملکرد و رفتار با و

. دباش داشته وجود عدالت اجراکننده و گذارقانون باید عدالت برای»

 بقای و وجود تحقق برای، عدالت مجری و گذارقانون این به انسان

 از .«است نیازمند هاپلک کناره بر مو روییدن از بیش، خویش نوع

 طبق باید آن مجری و بوده نخستین مبدأ سوی از عدالت، وی نظر

 نآ برپایی و قانون اجرای به مردمان بین در الهی عنایت اقتضای

 و شرط، قانون به علم کنار در را عدالت نیز خمینی امام. بپردازد

 بیان و دانسته فقیه ولی یا اسالمی جامعه حاکم اساسی رکن

 ربرخوردا اخالقی و اعتقادی کمال از بایستی دارزمام» که اندداشته

 که طور همان. «نباشد آلوده معاصی به دامنش و باشد عادل و

 کمال معنای به خمینی امام نظر مورد فردی عدالت بینیممی

 عدالتی»؛ است فرایض انجام و معاصی از دوری و اخالقی و اعتقادی

 او نامحرم به نگاه یک، اندازدمی عدالت از را او دورغ کلمه یک که

 امام اندیشه در فردی عدالت به نگاه نوع این. «اندازدمی عدالت از را

 همپوشانی و ارتباط، مقوله این به سینا ابن نگاه نوع با خمینی

 فردی عدالت، سینا ابن اندیشه در که چرا؛ دارد وثیقی معنایی

 که گانهسه قوای وسط حد به عمل و آوردندستبه از است عبارت

 محرمات ترک و واجبات انجام و اعتقادی و اخالقی رشد به اهتمام

 راهکارهای و مسیر عنوانبه توانمی نیز را خمینی امام مدنظر

 به رسیدن راه تنها زیرا. گرفت نظر در وسط حد این به رسیدن

 انجام همان، اخالق علم علمای نزد در گانهسه قوای در اعتدال

 و اخالقی رشد به اهتمام و الهی محرمات از دوری و الهی دستورات

 .است اعتقادی

 بنا نگاه از: اخالقی سجایای سایر و پذیریمشورت، انتقادپذیری -

   و  نیست  رأس در معصوم امام و  پیامبر همیشه  که آنجا  از سینا

 اکمح عنوانبه، نباشد عصمت صفت به مزین که فردی است ممکن

، هاآن رأس در و رؤسا، اصالح به مردم نیازمندترین، شود تعیین

 ردمم گوییتملق و خود از غفلتشان سبب به ایشان زیرا؛ است حاکم

 ساختنآگاه و هایشانبدی اظهار از مردم امتناع و اندرزناپذیری و

 و رینقدپذی فلذا؛ دارند بسیار فاصله صالحان از، عیوبشان بر آنان

 امعهج حاکم برای ضروری بسیار هایویژگی از صالحان با همنشینی
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 حکومتی، اسالمی حکومت، خمینی امام اندیشه در. است اسالمی

 جودو بدون و آزادانه بتواند ایرانی فرد ترینکوچک» آن در که است

 وردم در او از و کند انتقاد حکومتی مقام باالترین به خطر کمترین

 ملت افراد از فردی هر»، ایشان نظر از. «بخواهد توضیح اعمالش

 ضاحاستی را مسلمین دارزمام، سایرین برابر در مستقیماً که دارد حق

 این غیر در و بدهد کنندهقانع جواب باید او، کند انتفاد او به و کند

 به خود- باشد کرده عمل خود اسالمی وظایف برخالف اگر، صورت

 .«است معزول داریزمام مقام از -خود

 خودسازی و اخالق از اجتماع اصالح و سیاست به سینا ابن نگاه

 هب. است توجه قابل سیاست معاصر دنیای در که نگاهی. گذردمی

 اجتماع اصالح الزمه و سیاست مقدمه را اخالق وی، دیگر عبارت

 زندان از نفس آزادشدن از است عبارت سعادت حقیقت لذا؛ داندمی

 هایآلودگی از رهایی و سماوی اجرام نفوس به آن پیوستن و بدن

 است سیاسی قدرت کسب مقدمه هم اخالق سینا ابن ذهن در. بدن

 جایگاه فردی اخالق نیز خمینی امام نگاه از. آن مایهدورن هم و

 رد که کسی که است معتقد ایشان. دارد حکمرانی در اهمیتی حائز

 تابع خودش اگر و نکند اصالح را خودش اگر، است حکومت رأس

 ااجر خودش وجود مملکت در را اسالم قوانین، نباشد اسالم قوانین

 لذا .باشد اسالم حاکم و باشد اسالمی حکومت تواندنمی این، نکند

 ورکش مقدرات که کسانی، حاکمه هیأت چنانچه اگر: کنندمی عنوان

، ندکشمی فساد به را مملکت، باشند فاسد اینها، هاستآن دست در

 ماما دیدگاه از. برندمی فساد و نیستی به رو را مملکت بعدهای همه

 در و است سیاسی قدرت کسب مقدمه، اخالق، بوعلی مانند خمینی

، حاکمان بودنحسنه اخالق به متصف و خودسازی عدم صورت

 .بود خواهد جامعه انتظار در تباهی

 کنار در باید اسالمی جامعه حاکم، سینا ابن نظر از :شجاعت -

 فضیلت از، تدبیر حسن و داریخویشتن چون فضائلی داشتن

 ائلفض، امام در اگر الرئیسشیخ نظر از. باشد برخوردار نیز شجاعت

 حکمت، اینها با و آیند گرد عدالت و شجاعت و حکمت، پاکدامنی

 شجاعت، دیگر عبارت به. رسد سعادت به، شود همراه نیز نظری

 ضروری امری، سعادت به حاکم شخص و جامعه رسیدن برای حاکم

 قاداعت در را شجاعت ریشه نیز خمینی امام. است اجتناب غیرقابل و

، دش الهی مطلب که وقتی» که معتقدند و دانسته متعال خدای به

. نیست خدا قدرت مثل قدرتی هیچ(؛ نیست) هاقدرت از خوف دیگر

 هاقدرت از اینها، قدرت مبدأ به دارند اعتقاد که مؤمنینی، مسلمین

 لیو مهم هایویژگی از یکی عنوانبه که موضوعی، «بترسند نباید

 .است شده گنجانده ایران اساسی قانون در فقیه

 بحث
برای رسیدن به جامعه سالم )سالمت اجتماعی( به مثابه  (1

 فساد فقر، مانند دهنده آزار عناصر بدون ایجامعه در زندگی

 طمحی و زندگی از فرد رضایت احساس منجر به که تبعیض و

، ناگزیر از ایجاد حکمرانی خوب هستیم. شودیم خود اجتماعی

گانه حکمرانی خوب نیز در دو مولفه قانون الهی عناصر شش

ی اخالقی، سیاسی، هایژگیوو حاکم الهی و عادل و دارای 

 .شودیمعلمی و مدیریتی خالصه 

شریعت به آن چه یدرهر دو متفکر، قانون را الهی دانسته و از  (2

معتقدند که رسالت قانون، تامین توأمان سعادت  و نگرندیم

. قانون الهی از منظر آنان، استدنیوی و اخروی انسان 

و غیرقابل انعطاف نبوده، بلکه  تحرکیبدستوراتی جامد، 

قواعدی است که باید باشرایط زمانی و مکانی تطابق داشته و 

 ، تغییر نماید.هاآنبا توجه به تغییر 

الف(  :شوندیمقوانین از منظر دو اندیشمند، به دو نوع تقسیم  (3

ن آرمانی و چگونگی آجامعه قوانین ثابت، کلی و الیتغیری که 

را ترسیم نموده و برای رسیدن به آن، قواعدی کلی را وضع 

. واضع این نوع قوانین، پیامبر اکرم )ص( )شریعت یا کندیم

جزیی و متغیری که . ب( قوانین غیرثابت، استوحی الهی( 

برای به اجرا درآوردن قوانین قسم اول و حل معضالت روزمره 

، شخص حاکم یا فرد و هاآنو واضع  شوندیموضع و اجرا 

 .استعقول مردم 

اول به دسته فکری ابن سینا و امام خمینی، قوانین منظومه در 

یاسات دوم، سدسته ترتیب شرایع یا قوانین تشریعی الهی و قوانین 

نین . بین شرایع ابن سینا و قوااندگرفتهبشری نام موضوعه ا قوانین ی

ر برقرا« این همانی»و « تساوی»رابطه تشریعی الهی امام خمینی، 

شری بموضوعه است؛ در حالی که بین سیاسات ابن سینا و قوانین 

. بدین استبرقرار « عموم و خصوص مطلق»رابطه امام خمینی، 

بشری از منظر امام خمینی به دو نوع  موضوعهتوضیح که قوانین 

اسات ابن آن با سی زیربرنامه. نوع اندشدهو تکمیلی تقسیم  زیربرنامه

شده در جهت اجرای سینا یکسان بوده و عبارتست از قوانین وضع

شرایع یا قوانین تشریعی الهی. اما نوع تکمیلی آن، عبارتست از 

منظور برقراری نظم و امنیت قانونی که به مقتضای زمان و مکان و به

و نیز توسعه و ترقی کشور مقرر شده، در حالی که اثری از آن در 

 .شودینمقانون تشریعی الهی یا همان شرایع دیده 
 

 گذار الهیگرچه از نظر ابن سینا و امام خمینی، قانون و قانون (0

ی و مشارکت مردمی در زیربرنامههستند. لکن، مشورت، 

کردن ی قوانین الهی در متن جامعه و اجراییسازادهیپجهت 

گذاری و ، ضرورت داشته و مشارکت مردم در امر قانونهاآن

 .استاجرا در این حیطه ثابت 

ابن سینا و امام خمینی، دو روش انتصاب )نصب الهی( و  (5

انتخاب )اجماع من اهل السابقه یا اجماع نخبگان جامعه( را 

اسالمی در نظر گرفته  جامعهدر جهت چگونگی تعیین حاکم 

. از نظر ابن سینا در انددانسته و روش اول را مقدم و مرجح

صورت عدم حصول شرایط برای نصب الهی، از روش اجماع 

ی ؛ این در حالشودیمسفیدان یا افراد با سابقه استفاده ریش

فقها یا  دیبسطاست که از نظر امام خمینی، در صورت عدم 

 توانندیمفقهای واجد شرایط همه ی جور، هاحکومتدر زمان 

به اجرای امور حکومتی بپردازند و لذا در این در حد امکان، 
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     1011زمستان ، 1، شماره 1، دوره سینا ابن ای دین و سالمتبین رشتهمجله           

ه یظرنالسابق انتخاب کاربردی نداشته و کمافیوه یششرایط، 

یل فقها و تشک دیبسطانتصاب پذیرفته شده است. اما در زمان 

حکومت اسالمی، مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان 

فقیه واجد شرایط حکومت را از میان  نیترستهیشارهبری، 

 هینظرای موجود انتخاب نموده و در این شرایط است که فقه

 ی دارد.سازادهیپانتخاب، قابلیت 

ی حاکم از منظر دو اندیشمند یکسان بوده و هر هایژگیواهم  (0

فرد  نیترستهیشادو معیارهای مشابهی را برای تشخیص 

عبارتند از:  هایژگیو. این نداگرفتهعنوان حاکم در نظر به

بودن؛ داشتن حکمت نظری و عملی؛ عدالت؛ الهی

 انتقادپذیری؛ شجاعت. 

 یریگجهینت
از نظر ابن سینا و امام خمینی برای رسیدن به سالمت اجتماعی     

عناصر حکمرانی  ستیبایمعنوان یکی از ارکان مهم سالمت، به

ت مرتبط با آن را، یعنی انواع خوب یعنی قانون و حاکم و موضوعا

ی قانون، افراد دارای صالحیت برای وضع قانون و هایژگیوقانون و 

ی حاکم، وظایف حاکم و نحوه حکمرانی را مورد هایژگیوهمچنین 

 بررسی قرار داده و به آن توجه جدی کرد.
 

 قدردانی و تشکر
 و یعلم اتیه یاعضا و مطالعه نیا در کنندهشرکت انیدانشجو از لهیوس نیبد

 و زحمات پاس به رانیا یپزشک علوم دانشگاه یپزشک آموزش گروه کارکنان

 . شودیم تشکر و ریتقد غشانیدر یب یهاتیحما
 

 _  منافع تضاد
 

 _ مالحظات اخالقی
 

 سندگانینو سهم

(؛ عباداله %33) شناس/پژوهشگر کمکی)نویسنده اول(، روش یمحمد معصوم دیس

 ررضای(؛ ام%30/نگارنده بحث )ی)نویسنده دوم(، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصل یروح

 .(%33/نگارنده بحث )ی)نویسنده سوم(، پژوهشگر کمک یاسد
 

 یمال تیحما

 .است دهیرس انجام به یمال تیحما بدون مطالعه،
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