
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

  
  

  نقش اجتماعي دين از ديدگاه ابن سينا
  

  ∗∗                         فاطمه كاظمي∗دكتر حميد پارسانيا
  

  چكيده
هاي مختلف  پژوهش حاضر نيز به دنبال بررسي كاركرد و نقش دين در عرصه

 تفسير تبيين و  نوع نگاه و كهجا آن از .جامعه از ديدگاه ابن سينا بوده است
 در ابتدا الزم شد به است،جامعه مختلف  شناسان به دين و امعهانديشمندان و ج

 وشود  پرداخته  از ديدگاه ابن سيناآن دو ميان ي رابطهجامعه و  تعريف دين و
 حاصل بحث .گردد از ديدگاه ايشان بيان س كاركردهاي دين در درون جامعهسپ

با بيان ، هامر قدسي از جانب خدا دانسترا چنين شد كه ابن سينا وجود دين 
سعادت اخروي رفت جامعه و  پيش و براي حفظ حيات آن را ،كاركردهاي مختلف

  .داند ميضروري  الزم و
   .  نقش-4، دين -3 ، اعتمجا -2 ،ابن سينا -1 : كليديهاي هواژ

   

  قدمهم. 1
 اول اين ي مدرنيته در نيمه. تسلط مدرنيته است گسترش و قرن تداوم ورن بيستم ق
 را به ها آنتمام  بود، اما رفته رفتهها  ها و فرهنگ  تمدني در عرض ديگر تمدني همنزل قرن به
اعتقادي فرهنگ مدرن روز به روز گسترش   ابعاد سياسي و، در طي اين قرن. كشيدچالش
با ، از اين فرايند در پايان قرن كه ، به طورياستبه تسخير فضاي جهان پرداخته  يافته و

 ي  مدرنيته را يك امر مسلم تاريخي براي همه،در اين قرن .دشعنوان جهاني شدن ياد 
اي كه ديگر جوامع نيز دير يا زود بايد از مسير تحوالت آن   به گونه،كردند بشريت قلمداد مي

 ند از سكوالريزم،ا كند عبارت خصوصيات مدرنيته داللت مي مفاهيمي كه بر. عبور كنند
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 ي دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه دين 4
روشنگري ناظر به بعد  شناختي نظر دارد و  هستيسكوالريزم به بعد .مانيسموا روشنگري و

شناسي  مانيسم از خصوصيات انسانوشناسي دنياي مدرن است و ا روش شناختي و معرفت
ديگر تالزم   با يكاست، كه مربوط به فرهنگ مدرن ، خصوصيات مزبور.كند آن حكايت مي

سكوالريزم  ترين شاخص بنيادي ترين و  مهمها آن ولي از بين ،باشند مستلزم هم مي، داشته
 دنيوي اين اصالت بخشيدن به هستيِ سكوالريزم به معناي دنيوي ديدن هستي و .است

هاي هستي  يا ساير ساحت هاي هستي مواجه است و  انكار ساير ساحت كه يا با،جهاني است
  . دده  جهان دنيوي قرار ميي در حاشيهرا 

يك روش اين است كه . شود ررسي ميي ديني از چند طريق مطالعه و ب دين و انديشه
راه ديگرْ . ذات و ماهيت دين كاويده شود و از درون دين به كسب معرفت ديني نايل شويم

هاي ديني است، و رهيافت سوم، كه از راه  كوشش در جهت شناخت و اثبات احكام و گزاره
با رفتار و فكر و شود، عوارض وجودي دين را كه  دنبال مي) شناسي مثل جامعه(علوم انساني 

ها تبلور و عينيت يافته است مورد  ها درآميخته و در آن فرهنگ و روابط اجتماعي انسان
تحليل و «: گونه تعريف كرد توان اين شناسي دين را مي پس جامعه. دهد مطالعه قرار مي

مؤمنان و نهادهاي ديني يك واقعيت و يك نيروي . »تبيين علّي عينيت طبيعي دين
گذارند و جامعه نيز به  دهند و بر ديگر اركان حيات اجتماعي اثر مي  را تشكيل مياجتماعي

بدين ترتيب، هر دين . سازد ي خود، بر آنان اثر نهاده، شرايط محيطي آن را فراهم مي نوبه
از اين نظر، دين نيز مانند . شكل يا بياني از زندگي اجتماعي و در مواردي يك نهاد است

شناسي  جامعه . گيرد شناختي قرار مي ي جامعه جتماعي، موضوع مشاهدههاي ا ديگر پديده
 شناس بايد انجام  يكي از كارهايي كه جامعه. شناسي است هاي جامعه دين يكي از شاخه

آنچه در . دهد بررسي رفتارهاي گروهي و نهادهاي ديني و هنجارهاي فرهنگ ديني است
ست كه رفتار ديني بر ديگر رفتارهاي شناسي دين مطرح است فهميدن تأثيري اجامعه

شناسان كاري به درستي و نادرستي  لذا جامعه. اخالقي، اقتصادي، سياسي يا هنري دارد
هاي خود را بر  ها بيشتر كانون پژوهش اصول و معتقدات مذهبي و ديني ندارند، آن

شناسي  هتوان گفت كه جامع بدين ترتيب، مي. سازند هاي اجتماعي مذهب متمركز مي جنبه
ي  كند و هدفش مطالعه شناسي علمي است كه از بيرون به دين نظر مي دين يك نوع دين

ها و نهادهاي مختلف ديني و تغيير و  ها، نهادها، رفتارهاي ديني، روابط ميان ساخت سازمان
هاي مختلف اجتماعي و  ها با نهادها و ساخت ها و ساخت ها و ارتباط اين پديده تحوالت آن

 .)48 - 47: ص، ص13( كلي جامعه است به طور
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5 سينا نقش اجتماعي دين از ديدگاه ابن
يا نگاه  كنند و  دنيا حذف ميي  پيروان اين ديدگاه يا دين را از صحنه،به طور كلّي

 كه ،پردازد  به رفع نيازهاي دنيوي انسان ميفقطمعتقدند كه دين  مثبتي به دين دارند و
 عالم نگاه قدسي . دارد معنوي به هستي قرارمقابل نگاه قدسي ودر  ،سكوالريزم در اين معنا

 كه منزه از داردهستي نظر از  متعالي يهاي  بلكه به ساحتدهد، ميرا به افق طبيعت تقليل ن
 زندگي دنيا و اين ،معنوي  در نگاه قدسي و.هاي زندگي اين جهاني است كاستي نواقص و

پيروان . شود ي ممعنا آن تفسير و  و در ارتباط بارد زندگي معنوي قرار داي جهاني در حاشيه
معتقدند هدف دين اند و  غير اجتماعي قائل شده  ابعاد اجتماعي و،اين ديدگاه براي دين

سعادت آدمي در دو جهان را هدف قرار  خير و  تأمين نيازهاي اين جهاني نيست وصرفاً
 جامعه از ديدگاه متفكر نقش دين در درون  تأثير وبه دنبال پژوهش حاضر. داده است
 شرح اشارات و تنبيهاتكتاب  .كه داراي نگاه قدسي به دين است ست،، ابن سينامسلمان، ا
  اثبات نبوت، استدالل بر لزوم نبوت و شريعت دربهزاده آملي  از حسن) نمط دهم(ابن سينا 

 ايشان البته. استفاده شدپژوهش حاضر در كتاب ي از اين يها قسمتكه ، پردازد  ميجامعه
 ،باشد  مي كه از جمله موضوع بحث پژوهش حاضر، در جامعهبه بررسي كاركردهاي دين

   .است بديع  تازه ويكرد  ابن سينا رويي  چنين نگاهي به انديشه.نپرداختند
 از ديدگاه ابن سينا اين بود كه به نقاط مثبت جامعه نقش دين درهدف از بررسي 

 وحياني به جامعه مانع كه معتقدند ورود دين مقابل كساني  دربريم وب ايشان  پي ي انديشه
 هاي سياسي و لذا حق دخالت در عرصه شود و  ميهاي مختلف رفت آن در عرصه از پيش

هاي   كه وجود دين قدسي در تمام عرصهيمهنشان د كنند ز دين سلب ميااجتماعي را 
 عالوه بر آن يها انم، بلكه اجراي فرشود افتادگي جامعه نمي تنها منجر به عقب  نه ،جامعه

محصول تالش ما . گردد  ميرفت و بهبود زندگي اجتماعي نيز  منجر به پيش،دت اخروياسع
  .در سه بخش تنظيم شده است در اين پژوهش،

 به ، در بخش دوم،پردازد  مي به زندگي و اوضاع كلي عصر ابن سينا،در بخش اول
در بخش و  ،رداخته ميان آن دو از ديدگاه ابن سينا پي رابطه تفسير جامعه و دين و تبيين و

  .كند ميبيان را  كاركردهاي دين از ديدگاه ايشان ،سوم
  

  )428 -  370(زندگي و اوضاع كلي عصر شيخ الرئيس ابن سينا  .2
هاي تبار انساني و نوابغ مسلم تاريخ است كه به رغم عمر نسبتاً  ابن سينا از شگفتي

  داراي ونظر   عصر خود، صاحبهاي دانشِ ترين عرصه كوتاه و اشتغاالت فراوان، در مهم
ابتكار و اثر است و از كساني است كه در ترقي و تكامل علوم سهم عمده و تأثير مسلّم و 

 ي قريه هجري، در 370ايشان در عهد دولت نوح بن منصور، يعني به سال . آشكار دارد
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 فرهنگي و  شهر بخارا پايتخت و مركز،در آن زمان. افشنه در نزديكي بخارا به دنيا آمد

. كردند راني مي  كه در شرق ايران و خراسان و ماوراءالنهر حكم، سامانيان بودي علمي سلسله
 پدر فراگرفت، فلسفه و پزشكي را در بخارا آموخت ي وي تعليمات فكري و ديني را در خانه

 ،مهارت ابن سينا در علم پزشكي.  علوم زمان خود استاد شدي  در همه،و در شانزده سالگي
 با ي،هجر 378وي در سال . توجه فرمانروايان محل قرار داده بودمورد او را همواره 

 باعث گشايش مسأله نوح بن منصور ساماني، شهرت فراواني كسب كرد و همين ي معالجه
  . فراواني در زندگي علمي و فعاليت سياسي او شد

 علمي و فكري خود، وي در زندگي پربار.  آكنده از سوانح سياسي استزندگي ابن سينا
در . رو بود هاي كوچك آن زمان روبه همواره با مشكالت سياسي و با تحوالت سياسي دولت

 نهاد در مقايسه با نهاد اصلي قدرت بوده و م و پس از عصر نبوت، نهاد خالفتتاريخ اسال
 ، به داليل مختلفي،به تدريج در درون نظام خالفت.  تقدم زماني داشته است،سلطنت

 دستگاه حكومت و فت را دچار ضعف و فتور كرد نظام و دستگاه خالوالتي شكل گرفت تحو
  .)173 - 170 :ص، ص10(گرايش يافت به سمت نظام سلطنت 

انزوا نگزيد، بلكه در متن رويدادهاي سياسي قرار محيطي چنين  ابوعلي سينا در اين
هاي سياسي و موضوع  او به قضايا و رويداد.هم پذيرفترا گرفت و حتي منصب وزارت 

كار بود كه  مداري تجربه  بلكه سياست،نگريست  تجريد فلسفي نميي قدرت از دريچه
 ،رو  از اين.شناخت مطالعات نظري را با تجربه درآميخته بود و مرز ميان رؤيا و واقعيت را مي

اتر  روزگارش فر او از محيط سياستي  با وجود اين، انديشه.ها نبود نيافتني در پي دست
 كه از بهترين جا آن به آنچه هست خرسند نبود و ،رفت و در مقام حكيمي فرزانه مي

  .)108: ص ،9 (گشت مي، گرايش آرماني او آشكار فتگ ها سخن مي حكومت
گيري فكري   توفيق و جهت، ظهور،سازي  مجموعه عواملي را كه در زمينه،كلي به طور

 ،هاي فلسفي و سياسي وي در تكوين ايدهويژه  ه ب،فلسفي - اين شخصيت ارجمند علمي
  :توان به شرح زير برشمرد اند مي مؤثر بوده

سرچشمه سنت فلسفي ارسطو از  ، كههاي فلسفي جهان اسالم تحقيقات و انديشه. 1
  ؛ داشتاز حكمت يونان باستانكه  ييها در كنار ديگر آگاهيگرفته بود، 

ابن  فارابي، مانند، ابن سينا معاصر انديشمندان مقدم و نفوذ فالسفه و ثير وأت. 2
  ؛بيروني عامري و مسكويه،

ها و تأويالت فلسفي   كه قرابت زيادي با ديدگاه،هاي اسماعيليه  تعاليم و آموزش.3
  .)155: ص ،12( شيعه داشتند
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7 سينا نقش اجتماعي دين از ديدگاه ابن
  تفسير و تبيين جامعه و دين از ديدگاه ابن سينا. 3
 حيات اجتماعي بشر به قانونِ ضرورت دين و نبوت را بر اساس نيازمندي ابن سينا

    وات شفاــهياشارات و االاب ـه در كتـ ك، تبيين برهان او. استكامل و عادالنه تبيين كرده
  :باشد مي بدين شرح ، آمده استهيات نجاتاال

 ها نا انس.م دهدجا آنتواند امور زندگي خود را  انسان به تنهايي و به طور مستقل نمي«
 ديگر يك و داد و ستد با ديگر يكنوع و كار كردن در مقابل  ر افراد همنياز به همكاري با ساي

پس وقتي . ندا  اعضاي يك پيكر و اجتماع دارند تا بتوانند امور خود را اداره كنند و همه
 تزاحم و برخورد و كشمكش پيش ،احتياج به تمدن دارند و مدني و اجتماعي هستند

ن اگر بنا باشد كه كارها را يك نفر به دوش بكشد،  چو،آيد، لذا بايد تقسيم كار بشود مي
 بسيار ،آيد كه يك نفر كارهاي بسياري را متحمل گردد كه اين امر در صورت امكان الزم مي

  .)74 - 73 :، صص8( »دشوار خواهد بود
را  افرادي ،ايشان نظربه  . مدني بالطبع استآيد كه انسانْ  ابن سينا برميي از اين گفته

كنند   انساني و در تشكلي غير اجتماعي و بدون مدنيت زندگي ميي از جامعهكه خارج 
 انسان براي رسيدن ،وي از ديدگاه .)347 :، ص10( توان موجودات غير انساني دانست مي

به كمال مطلوب زندگي خود، نياز به تقسيم كار دارد و اين تقسيم كار ابتدا با تشكيل 
هاي انسان با ساير جانداران را در  ايشان تفاوت. آيد خانواده و تأسيس منزل به دست مي

 قوت و ي تواند هم به تهيه ي ميي چون حيوان به تنها است،اندوزي در روز مبادا دانسته توشه
 به تقسيم كار ، چنين كندتواند نمي چون  اما؛اندوزي بپردازد و هم آن را ذخيره كند توشه
 كه ،آيد وجود ميه م كار در ميان همسران ب نخستين تقسيمعتقد است ايشان .دارد نياز

پردازد و ديگري در محيط منزل از آن نگهباني  يكي از همسران به كسب رزق و روزي مي
  .)85 - 84 :صص، 6( كند مي

 ساير حيوانات اين است كه اگر بافرق انسان « :نويسد  ميشناسي شفا روانايشان در 
عيشتي خود گردد و در برآوردن نيازهايش از  امور مي ي بخواهد متكفل همهيوي به تنها

 انسان به .تواند معيشت خود را درست تنظيم و تدبير كند  نمي،كمك ديگري بهره نگيرد
 ي  پخته و جامهيكه غذا  مثل اين؛باشد چيزهاي زيادي از آنچه در طبيعت است محتاج مي

 مالئم با ،رفي نكندي كه در طبيعت موجود است دخل و تصيخواهد و تا در غذا دوخته مي
ليكن حيوانات ديگر در   و،مزاج او نخواهد بود و زندگاني خوبي با آن اغذيه نخواهد داشت

 همراه خودشان وجود دارد و بدين سبب است كه اولين ها آن لباس هر كدام از ،طبيعت
احتياج انسان به زراعت است و همچنين به صناعات ديگري هم محتاج است و به همين 

تواند احتياجات خود را فراهم سازد و لذا الزم  ي نميياست كه يك فرد انساني به تنهاخاطر 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 ي دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه دين 8
 مثالً يكي نانوا باشد و ديگري خياط ؛گيري نمايد ي ديگري بهرهياست هر يك از آنان از توانا

  .)209 : ص، 5( كه اجتماعشان استوار و پابرجا گردد تا اين
براي استثمار ضعفا توسط ثروتمندان تفسير اي  بوعلي اختالف طبقات مردم را وسيله

زحمت و پرثمر  اي براي رسيدن به زندگي حكيمانه و كم  شيوهي مثابه كند، بلكه آن را به نمي
 مطلوب خود ي ترين زحمت به نتيجه اي كه هر فرد و قشري با كم  زندگي؛انگارد مي
  . رسد مي

 براي دانسته،ني ضروري مشاركت و همكاري را براي وجود و بقاي انسا ابن سينا
 و براي داند مي وجود عوامل و اسبابي از جمله داد و ستد و عقد قرارداد را الزم ،مشاركت

داند و چون افراد داراي عقايد و افكار مختلفي  اين قراردادها نيز سنت و عدل را ضروري مي
 ،)اند م شمردهكه هر كدام منافع خود را مقتضاي عدالت دانسته و زيان خود را ظل( هستند

ي كند و يفرما تا بر اين داد و ستد حكمباشد گذاري وجود داشته  از ديدگاه ايشان بايد قانون
 441 :صص، 3( گردد ايجاد عدالت در ميان جامعه قوانين و سنتي را وضع نمايد تا منجر به

 آنان را گذار بايد به ميان مردم رود و  قانون، از نظر بوعلي.)321 - 320 :ص، ص4  و442 -
 ،براي تحقق وجود و بقاي نوع انسان ابوعلي سينا. سنت خود وادار سازدبه پذيرفتن قانون و 

ها و ابروها و   پلكي گذار و مجري عدالت را بيش از روييدن موي بر كناره وجود قانون
توان گفت   بلكه مي،فرورفتگي كف پاها و چيزهاي مفيد ديگر، كه در بقاي او ضرورت ندارد

 كه وجود انسان  استكرده در انتها چنين استدالل ، دانستهموردنوعي سودمندند، به 
 پس چگونه ممكن ؛پذير است  امكان عدالت باشدي هگذار و برقراركنند صالحي كه قانون

 كه ،، اين امر ضروري را است يادشده را اقتضا كرده كه منافع غيرضروريِ،هياست عنايت اال
 اقتضا نكند و چگونه ممكن است مبدأ نخستين ،و كماالت است سودها ي هاصل و اساس هم

همچنين . و فرشتگان به آن امر غيرضروري توجه داشته باشند و از اين امر مهم غفلت ورزند
پذير  امكان ندارد چيزي كه مبدأ نخستين در نظام هستي به آن علم دارد و وجود آن امكان

 چگونه  وجود پيدا نكند و اصوالًضروري است ، خيراست و تحققش براي فراهم آوردن نظامِ
را موجود ندانست، در حالي كه آنچه متعلق و مبتني بر وجود اوست ) گذار قانون(توان او  مي

 قواي شهواني و غضبي ، بنابراين از ديدگاه ابن سينا.)همان( وجود دارد)  انسانيي جامعه(
 و انگيزد تعدي به سوي ديگران برمي ي ويطلبي و سودجو  او را به دنبال منفعت،در انسان

 انساني نيازمند ي  جامعه،از اين رو. شود اين كار منجر به اختالل و آشوب در نظم جامعه مي
اين جا  حال در اين. وجود قانوني عادالنه است كه حقوق و وظايف انسان را تعيين نمايد

تنظيم امور جامعه است هاي مد نظر ابن سينا كه براي   قوانين و سنت كه مطرح استسؤال
بايد از چه منبعي فراهم شود؟ طريق صحيح وضع سنن چه طريقي است؟ از ديدگاه ابن 
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9 سينا نقش اجتماعي دين از ديدگاه ابن
 در ميان منجر به ايجاد اختالف و نزاع ،دست خود مردم تنظيم شوده  اگر قوانين ب،سينا

 منشأ وجود  خود، هدف قانون كه رفع اختالف و نزاع مردم است،شود و در نتيجه مردم مي
 منشأ اصلي قوانين الزم و مورد نياز  شريعت،از ديد ايشان. شود  ميها آنختالف و نزاع ا

 شريعت مجموع قوانين و مقرراتي است كه به اذن و فرمان خداوند با .استبراي جامعه 
 ديد در شريعت .شود فرود آمدن جبرئيل و روح القدس بر پيامبر براي حفظ جامعه نازل مي

ست و اساساً تأكيد ابن سينا بر مركزيت شريعت در جامعه از بيشترين  ضروري ايبوعلي امر
  . اهميت برخوردار است

 انسان زد وهدف از شريعت اين است كه يك نظم سياسي مبتني بر عدالت را برقرار سا
  .رساند دنيا و آخرت به سعادترا 

ست و تدبير شود و سيا روع ميگذار ش  عادله و اجتماع مدني با سنتي بنابراين مدينه
ذير پ  فاضله امكاني گذاري براي تأسيس مدينه  از نظر ابن سينا جز از طريق قانونامور

 پس . قانون شريعت و واضع آن پيامبر است اين قوانينترين و بارزترينِ نيست و عالي
 ابن سينا سياست را به دو بخش سياست به معناي دقيق ،شود طور كه مشاهده مي همان

تقسيم گذاري  و قانون و نبوت يعني تشريع  امور مدينهي است سياسي و ادارهكلمه، يعني ري
  .كند مي

ي باشد كه او را از ديگران ممتاز يها از ديدگاه ابن سينا، اين پيامبر بايد داراي ويژگي
  و442 : ص،3(است  معجزه ها  اين ويژگيي  از جمله.سازد تا مردم اطاعت او را گردن نهند

اي از   كه در برهه است فعليي  معجزهي يكاست؛ پيامبر دو نوع ي جزه مع.)321:  ص،4
) ص(اهللا  فعلي براي حضرت رسولي هزار معجزه) ره( عالّمه حلي .زمان صورت پذيرفته است

 ابن سينا از ديد . مدينهي هريزه و تعيين قبل  مثل سخن گفتن سنگ،فرمايد بيان مي
 قولي ي  معجزه نوع ديگرْ.آيد مانش به سر مي چون ز، فعلي و موقّت كافي نيستي معجزه
 فصاحت قرآن از جهت لفظ و معنا و اسلوبش و اخبار به غيبش، همه . مثل قرآن كريم،است

توانند  ز آن را نيز نمي حتي يك سوره ا، مردم دنيا جمع شوندي ه اگر هم.حقّ و درست است
خوانده و استادنديده چنين آياتي ن  درس و امي اگر يك فرد عالّمه حلي معتقد است.بياورند
  .)77 - 76: صص ،8( رخ داده است از جانب باري تعالي اي  معجزهيعنيآورد،  را مي

تر شمارند و بيش ل را چندان مهم نمي اجراي عدي معموليها ناانس ،از ديدگاه ابن سينا
اي نوعي مقدم انديشند و به عبارت ديگر، نيازهاي فردي را بر نيازه به تأمين منافع خود مي

 را مهم ها آن از اين رو، براي اين كه آنان به قوانين ديني احترام بگذارند و اجراي .دارند مي
  .)442 :، ص3  و322: ، ص4( ها و كيفرهاي اخروي مقرر گرديده است تلقي كنند، پاداش

 ،ها و كيفرهاي ديني متفرع بر شناخت خداوند است توجه به پاداش ،از ديدگاه ايشان
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 ي دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه دين 10
يني هاي د  شناخت خداوند نيز از معرفت، از اين رو. پاداش و كيفر اعمال به دست اوستكه

ار و ها و اذك  و براي تحكيم معرفت به خداوند، عبادتالزم و مهم به شمار آمده است
 ).78 :، ص8 (مناسك ديني مقرر گرديده است

  :دكن  چهار قاعده را بيان مي،پس ابن سينا براي ضرورت دين و نبوت
نوعان خود نيازمند است و بالطبع اجتماعي و  انسان در زندگي به ساير هم:  اولي هقاعد

  ؛مدني است
 حافظ  كه قانون و شرع، داد و ستد و عدالت استرمبتني باجتماع مردم :  دومي هقاعد

  ؛آن عدالت است
او به  كه به خاطر مجهز بودن ،شرع بايد واضع و شارعي داشته باشد:  سومي قاعده
  ؛ مقبول همگان باشد،معجزات

خروي الزم و واجب براي جلوگيري از مخالفت با شرع، ثواب و عقاب ا:  چهارمي قاعده
دهنده شناخت پيدا كرد و همچنين بايد با نماز و روزه  دهنده و عقاب  به آن ثواباست و بايد

   .)443 :، ص2(  نگه داشت ياد او را هميشه در خاطر،ت ديگراو عباد
 حكمت ؛عمت عظيم خداوندي است تجلي حكمت، رحمت و ن،ين با چنين تفسيريد

ران دا  خداوند به ديناز آن رو كه  رحمت،سازد ر را استوار مياز آن نظر كه نظام زندگي بش
دار به معرفت عالي از   دين انسانِاز آن جهت كه كند و نعمت  اخروي عطا ميپاداش جزيلِ

: ، ص1(  براي عارفان استهاجابتواالترين آن سرور حقيقي و گردد و  آفرين نايل مي جهان
402(.  

 بلكه معتقد است كه بايد ،گذاري فقط شريعت را كافي ندانسته ابن سينا در امر قانون
از  ،منطق شفا ايشان در . تعامل داشته باشندديگر يكگذاري با  عقل و شرع در امر قانون

كه در اين بحث  چنان .كند  خاصه استفاده مي و شريعتاصطالحاتي مانند شريعت مشتركه
گذاري به تحوالت زماني و مقتضيات محيطي   بوعلي در امر قانون،نشان داده شده است

  .توجه كرده است
  : آورده استمنطق شفااو در فن خطابه از 

شود، بلكه مردم آن را به عقل نسبت  شريعت مشترك به شارع خاصي نسبت داده نمي«
گويند احسان و نيكي به والدين واجب است  كه مي دانند، مانند اين را الزم ميدهند و آن  مي

اي  ولي شريعت خاص آن است كه به قوم و امت ويژه. دهنده واجب است يا تشكر از نعمت
  .)14 :، ص7( » و عقود هستندها Ĥنتر از آن پيم  خاص،انتساب داشته

رع معتقد است شرع فقط احكام  تعامل ميان عقل و شي ه نحوي بارهشيخ الرئيس در
  .)همان(  عقل استي كند و بررسي جزئيات وقايع بر عهده كلي را بيان مي
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11 سينا نقش اجتماعي دين از ديدگاه ابن
 در نظر ،شود  نوعي تعامل ميان عقل و شرع مطرح مي،اگرچه در ديدگاه ابن سينا

 يي مباني اصلي و نها، آورده استهيات نجاتاال و هيات شفااال چنانچه در ،ي ابن سيناينها
 داند اصلي قانون در اجتماع بشري را پيامبر مي محور ،در مشروعيت را قانون وحي دانسته

  .)321 :، ص4(
  

  از ديدگاه ابن سينا) اجتماعي و غير اجتماعي(كاركردهاي دين . 4
تنها به رستگاري و سعادت اخروي نظر دارد،   نه،ابن سينا در بيان اهداف تأسيس مدينه

 وي .ن مدينه نيز نظر كامل داردا شهروندجهانيِ ي دنيوي و اينبلكه به سعادت و خوشبخت
  :فرمايد  مي، نام دارد االخيارسة كه سيا، نظام سياسي مطلوب خودخصوصدر 

جوي به دست آوردن خوشبختي و  االخيار، اهل مدينه در جستةدر نظام سياس«
  .)62 :، ص7( »كنند شاركت مي كوشش و با هم م،جهاني جهاني و آن اين

 عالوه بر امور معنوي و ،بختي يا صالح الحال هر يك از شهروندان مدينه را وي نيك
رستگاري نفس و رشد عقل، در فراهم كردن برخي از امكانات و امور رفاهي و معيشتي قرار 

  :گويد دهد و مي مي
بار، داشتن  م دادن كارهاي زيبا و فضيلتنجااست از  ا عبارت)صالح الحال(بختي  نيك«
يابي به  هاي مردم بودن، داشتن رفاه حال و معيشت پاك و دست بلند، محبوب دلعمر 

 :همان، ص( »باشد مي... انب مردم، همچنين داشتن مال وسيعداشت از ج احترام و بزرگ
65(.  

 همت خويش قرار داده ي ه انسان را وجهي جانبه از ديدگاه ابن سينا، دين سعادت همه
هاي   استعدادها و ظرفيتي  و رستگاري و بارور شدن همهو براي رساندن بشر به سعادت

ختن به گرچه پردا. راه بشر نهاده است و فراكرده وجودي او، احكام و قوانين الزم را تشريع 
ترين هدف دين از ديد ابن سينا است،  ترين و اصلي  جزو مهم معنوي و امور اخرويمسايل

 مسايل هرگز بدون توجه به ، انسانيي  جامعه رسيدن به اين هدف و تحقق آن در،به باور او
  .دنيوي و حل مشكالت مادي و جسمي ميسر نيست

 درون  پيامبر دري وسيلهه  ديني كه از منبع وحي جوشيده و ب،از ديدگاه ابن سينا 
غير  اجتماعي و( ييكاركردها  زيرا داراي قوانين و،ترين دين است شود كامل ميجامعه اجرا 

و انسان را  تواند تمام نيازهاي مادي و معنوي انسان را برآورده كند  مياست كه) اجتماعي
  :پردازيم  ميحال به بيان اين كاركردها. به سعادت برساند

  آموزش عمومي معارف مربوط به مبدأ و معاد .1. 4
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گستري  گذاري و عدل بناي قانون   حاكم و سنگي  نخستين وظيفه،از نظر ابن سينا
 نخستين و سازي به ديگر بيان، فرهنگ. است رف مربوط به مبدأ و معادآموزش عمومي معا

توان مردم را به اطاعت از قوانين   زيرا از اين طريق مي، حاكم اصيل استي هترين وظيف مهم
پذيري را بهترين راه براي  يا جامعه در واقع، ابن سينا دروني كردن قوانين. بند كرد ي اپ

  .لت معرفي كرده استاجراي قانون و گسترش عدا
ري براي مدينه بايد بر اساس شناساندن آفريدگار اگذ از ديدگاه ابن سينا، اساس قانون

 فرمان بردن است ي آفريدگاري كه شايسته. يگانه و توانا و داناي آشكار و نهان به مردم باشد
 راي نافرمانانبخش و ب برداران پاداشي سعادت و مردم نيز بايد بدانند كه خداوند براي فرمان

 مردم تعاليمي را ي اين آگاهي آن است كه نتيجه. بار فراهم ساخته است  شقاوتيمنجااسر
  . رسيده بپذيرند و از آن پيروي كنندايشانكه از طرف خدا و فرشتگان به 

 زيرا باعث پاكي ،است نيز سودمندها نام عبادات در معاد انسنجااشناخت خداوند و 
 319 :ص، ص4 (آيد سازي نفس به دست مي عادت اخروي نيز با پاكس و شود نفوس آنان مي

- 328.(  
ي خداوند يهمتا از نظر بوعلي، پيغمبر نبايد مردم را به معرفتي باالتر از يگانگي و بي

مكان منزه از كه تصديق كنند  زيرا اگر آنان را مكلف سازد تا وجود خداوندي را ،وادار سازد
پذيرد، نه در بيرون جهان است و نه در درون آن و  ت نمي قسم نيست،اشارهقابل ، ستا

به نوعي پريشاني و ها آنسازد و   كار مردم را دشوار ميي نيست، موجودهيچ همانند 
واند از ت ند كسي نميا آشفتگي دچار خواهند شد كه جز افراد موفقي كه بسيار نادر و كمياب

وانند بدون رنج و زحمت و به طور شايسته ت  آن احوال و حقايق را نميمردم. آن نجات يابد
 بنابراين .توانند حقيقت تنزيه و توحيد را دريابند  ميها آن تعداد كمي از فقطتصور كنند و 

درنگ به انكار و تكذيب چنين خدايي خواهند پرداخت  مردم در اثر اين تكاليف شاق، يا بي
 خواهند حاصل هاي بي جدل  وات ستيزه و مخالفت، سرگرم مباحثو يا با دچار شدن به

 ي بسا كه در نتيجه ماند و چهبخود باز ] فردي و اجتماعي[ به طوري كه از كارهاي ،گشت
 بر ضد حق و حقيقت و وظايف ضروري ،اين عقايد و افكار مخالف، بر خالف مصلحت جامعه

 .)223 :همان، ص( خود بكوشند
  واجب كردن عبادت. 2. 4

 بسترسازي و تدبير  حاكمي ترين وظيفه  مهم،سازي نگ پس از فره،از نظر ابن سينا
از پيامبر ،از ديدگاه بوعلي .شده است  ساختهبراي حفظ و استمرار تعاليم فوق و فرهنگ 

 كه اساس ،، بايد براي بقاي سنت و شريعت خودحضور ندارد ها نا زمي هدر هم كه جا آن
 بقاي شريعت ي  فايده. باشدنديشيدها بشري است، انديشه و تدبير الزم را ي مصالح جامعه

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

13 سينا نقش اجتماعي دين از ديدگاه ابن
 زندگي ي ه باقي بمانند و با سپري شدن دور،آن است كه مردم در معرفت آفريدگار و معاد

، در شريعت، تكرار كارهايي بر مردم ابن سينا از ديد .پيامبر، شريعت او را فراموش نكنند
يعت در خاطر مردم حفظ تكرار در فواصل معين، ياد شراين  با يده است تاگردواجب و الزم 

.  سودمند نخواهد بوددر غير اين صورت، .اين كارها بايد با ياد خدا و معاد همراه باشد. شود
كماالت  ازكنندگان  عبادتمندي  هبهر، دوام شريعت و بر بقا عالوه ، عبادتي پس فايده

  .)326 :، ص4( سازي خودشان است پاك  تزكيه وي سايه در اخروي
صورت گروهي و جماعت و ه كند كه برخي از عبادات بايد ب ن ميهمچنين وي بيا

 مانند اعياد، تا موجب تعظيم جايگاه نظام مدينه و ،مشروط به حضور پيشواي مدينه باشد
 : ص،3 (آفريني مردم و نزول بركات خداوند گردد  نقش وامام آن و نيز باعث نشاط، تحرّك

452.( 
   كالن، رفاه اجتماعي و خانواده اقتصادي  وضع قوانين در حوزه.3. 4

 ، به تحريم بيكاري پرداختهگذار اين است كه  قانوني  وظيفه،از ديدگاه ابن سينا
 بيماري يا كشي نادرست را ببندد و اگر سبب بيكاري و عدم اشتغالْ هاي استفاده و بهره راه

 گرد آورد جا آنرا در اي براي آنان فراهم آورد و آنان   بايد جايگاه ويژه، خاصي باشدي حادثه
عمومي و مشتركي وجود ، دارايي بايد در مدينههمچنين. م و سرپرست بگذاردو برايشان قي 

 و درآمدهاي ها از سودبايست مي دارايي اين .كند تأمين را اينان ي داشته باشد كه هزينه
ه از مي كيم و غناي مثل توليدات كشاورزي و ميوه باشد و بايد جرا،اكتسابي و طبيعي

 ي  تا هزينهگرددجامعه مصالح عمومي صرف  شود عاندين سنت و قانون گرفته ميم
 كه قادر ، بيماران و معلوليني  و نيز هزينه، كه مشغول به صناعت خاصي نيستند،نظاميان

البته بعضي از مردم معتقدند در صورتي كه اميدي به بهبود .  فراهم شود،به كار نيستند
 ي كه هزينه چرا، را كشت، كه از ديدگاه ابن سينا اين كار قبيح استها نآ بايد ، نباشدها آن

و اگر خويشاوندي داشته باشند كه بر حمايت  آنان سنگيني زيادي بر مدينه و اجتماع ندارد
  .)447 :همان، ص( ست اوي ه حمايت و پشتيباني آنان بر عهد،آنان قادر باشند

ل، درآمدهايي را كه ناشي از كار نباشد ابن سينا براي داشتن معيشت سالم و معتد
 همچنين . هرچند سودآور باشدپذيرد،  هر شغلي را در مدينه نميداند و لذا رواج مشروع نمي

ايشان مشاغلي را كه موجب تزلزل نظام اجتماعي مدينه و پيدايش نابساماني در آن 
   .)448 :همان، ص( پذيرد گردد نمي مي

كند بايد شروطي داشته   را تجديد ميها آنگذار  ي كه قانون معامالت،از ديدگاه ابن سينا
  :باشد

  ؛ نبايد اخذ مورد معامله باطل باشد؛بايد چيزي بدهد و بگيرد. 1
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 ي دانشگاه شيراز فصلنامه انديشه دين 14
بازي و حيف و  هحقّاز  قوانيني وضع كند كه مانع ،معامالتباب در بايد گذار   قانون.2

  ؛ميل شود
 كند مي صاحب مال ضرر وارد معامالت نسيه و معامالتي كه بهالزم است جلوي  .3

  .)448 :، ص3( گرفته شود
 ي  عادلهي در مدينه. نمايد  خود را جزء به جزء تشريح ميي  عادلهي ابن سينا مدينه

ها و  مبتني بر تفاوت و تعاون، طبقات و جايگاه و مناصب افراد بر حسب شايستگي
متناسب ها  جايگاه نوع تعيينشود و اين  تعيين مي ها آنهاي متفاوت  ها و قابليت استحقاق

  :كند او افراد مدينه را به سه گروه تقسيم مي. باشد  عادله ميي با نظم سياسي مدينه
 يعني سياسيون، مديران و ،)رينمدب(پردازند   افرادي كه به تدبير امور جامعه مي.1

  ؛عالمان و صاحبان انديشه
 يعني اصحاب صناعات ،)صناع( دهند م ميجا آن كساني كه در جامعه كار توليدي .2

  .وران گران، كشاورزان و پيشه شامل صنعت
 كه حفاظت درون ، قواي انتظام داخلي.الف:  ازاند  حافظان امنيت جامعه كه عبارت.3

 باشد  قواي انتظامي كه مدافع در برابر دشمنان در خارج مي.ب و رندده داهمدينه را بر ع
ها،  قلعه( سالح ي  اقتصادي و دفاعي و تهيهمسايلن  و اينا مرزبانان و شامل پليس)حفظه(

   .را بر عهده دارند) دژها و مرزها
يس گماشته شود و آن يگانه ر الزم است كه بر هر يك از طبقات سه، او به اعتقاد

ترين قشر مردم  ينيتر از خود رئيسي بگمارند تا به پا ينيها نيز هر كدام براي مراتب پا يسير
 در درون مدينه هيچ كس يافت نشود كه جايگاه مناسب وي ،وسيله نمنتهي شود و بدي

   .)453 :، ص3( معلوم نگردد و بيكار بماند
از جمله كاركردهاي ديگر دين اين است كه آنچه را كه منجر به  ،ابن سينا از ديدگاه

ها  اين تحريم. لواط مثل زنا و ،كند شود تحريم مي تضعيف شدن ركن بزرگ مدنيت مي
جلوگيري از طالق  منزل و وخانواده ،  مثل ازدواج، افضل اركان مدينهسويه ب ا رانسان
 ي ميان زن وي ابن سينا اگرچه بر عدم جدا.)449 - 448: صص همان،( ندك  ميدعوت
سرپرستي فرزندان و از  بي اين امر را گسيختگي خانواده وم نجااسر زيرا ،كند ميتأكيد  شوهر

 وجود نداشته و ها آنكه امكان سازش بين  عتقد است در صورتي م،داند  ميبين رفتن الفت
تن به  بايد نداشته باشد، حاصل ديگري ،عذاب  واي جز شرّ  زندگي در چنين خانوادهي ادامه

 زيرا ،دست زن باشد  اختيار طالق نبايد در، از ديد ايشانالبته .)449: ص همان،( دادطالق 
 بلكه ،دهد نمي به هر مردي هم اختيار طالق راا ام .است احساساتتصميمات او از روي 

  .كند واگذار ميمرجع قانوني  ن را به حاكم وآاختيار 
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15 سينا نقش اجتماعي دين از ديدگاه ابن
  
  

  وضع قوانين مربوط به مخالفان. 4. 4
  كساني كه با بتوان باها آنساس ار  بايد قوانيني وضع شود كه ب،از ديدگاه ابن سينا

 بعد از اين كه دعوت به حق شوند ولبته  ا، را از بين بردها آن جنگيد و اند حكومت مخالف
  .حجت بر آنان تمام شود

 گذاشته جراآيد و قانون يك پيامبر به ا وجود ميه  فاضله بي  مدينه،بعضي مواقع
 كه از جانب خدا ، فاضلهي سنن مدينهبا اي از افراد هستند كه   عده، در كنار آن،شود مي

 گروه نخست ؛كند  به دو گروه تقسيم ميابن سينا مخالفان را. كنند  مخالفت مي،آمده
اينان بر ضد حقيقت و فضيلت و . دشمنان بدسيرت تعاليم و سنت حاكم اصيل هستند

م مخالفان نيكوسيرت سنت پيامبرا  محض و اهل عناد با حقفاسداز . باشند  ميند و گروه دو
اند، اما در صورت گذار بايد گروه اول را نخست به حق فراخو  قانون،ديدگاه شيخ الرئيس

 را به كارهاي ها آن بايد ،در صورت امكان. اي جز توسل به زور نيست ، چارهشانمقاومت
.  آخرين راه حل استها آنخدماتي واداشت و در غير اين صورت، جنگ و از ميان برداشتن 

 و  گروه اول نيستند و يك سري از نواقص و معايب در عقايد اينان به بديِ؛اما گروه دوم
 ولي فاسد محض و اهل ، زير بار شريعت نروندشود وجود دارد كه باعث ميباورهاي آنان 

 شرايط خاصي كه تأديب، اينان را بايد به حال خود واگذاشت، مگر در. عناد با حق نيستند
 :، ص3( )اختالف اسالم با اهل كتاب( جنگ ضرورت پيدا كند ،يقع و در مواوضع غرامت

454(.  
  انين كيفري از ديدگاه ابن سيناوضع قو. 5. 4

هي واجب است كه قوانيني براي كيفر دادن متخلفان وضع كند گذار اال بر شارع و قانون
م نجاامانع از توان  نمي امر و نهي كردن اً با صرف.گرددم گناهي بر ضد شريعت نجااتا مانع از 

 بلكه بايد ،دارند برنمي به خاطر ترس از عقوبات اخروي دست از گناه ها ناشد و انس گناه 
 ،بردارندناپسند  يشود دست از كارهادر ميان باشد تا باعث  نيز ويدنيعقوبت ترس از 

اما در .  مانند زنا، سرقت، دزدي،شود آن دسته از اعمال كه منجر به فساد جامعه ميويژه  به
د ولي گرد  به خود اشخاص باز ميها آن بد ي ه و اعمال خالفي كه نتيج گناهانخصوص

 فقط بايد تأديبي صورت گيرد و نيازي به مقررات تند و ،شود منجر به فساد مدينه نمي
   .)454 :همان، ص( معين نيست

  خواند  عدالت فرا ميي  وضع قوانين كه به پيدايش ملكه.6. 4
   قوانيني نيز عادات و اخالق و رسوم ي بارهگذار بايد در  قانون،از ديدگاه شيخ الرئيس
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ك و  سه دسته محرّ،به اعتقاد ايشان. وجود آيده تا اعتدال ميان قواي مختلف بوضع كند 

فضيلت هر . هاي شهواني، غضبي و تدبيري كمحرّ:  عمده وجود دارد نفسانيِي هسائق
 ، شهوتخصوصدر . روي آن سائقه و پرهيز از افراط و تفريط است  نفساني نيز ميانهي سائقه
تدبيريي  عاقلهي  شجاعت و در قوه،ب غضي باره در. حد وسط استعفت ،حد  حكمت 

ترين  روي آن است كه شهروندان را قادر سازد تا عالي  اصل اعتدال و ميانههدف .وسط است
  .)454 :، ص3( در خود پرورش دهندرا فضايل الزم براي تحقق عدالت 

  )امام /خليفه( وضع قوانين در ارتباط با جانشين خود .7. 4
از را انتخاب كند و مردم را وادار به اطاعت ) اي خليفه(د جانشيني گذار باي قانون

گران عليه جانشين مشروع مبارزه كند و عبادات  جانشين خود كند و همچنين با شورش
 واجب گرداند و صحت برخي از ،كند  كه به تحكيم اقتدار جانشين كمك مي،اجتماعي

  . مثل ازدواج؛دهدقرار معامالت را مشروط بر مشاركت خليفه و امام 
  :وجود دارد) جانشين پيامبر(» حاكم تابع« دو راه براي تعيين ،از نظر ابن سينا

  ؛ خود شارعانباستخالف و برگزيدن جانشين از ج/  نص.1
و اعالم از سوي ايشان نظر هستند و برگزيدن خليفه    اجماع كساني كه صاحب.2

  :آشكار آن
جا جمع هستند  را تمام كساني كه در يك زي، نص بهتر است،البته از اين ميان

توانند با هم توافق كنند و يك نفر را به عنوان پيشوا برگزينند و هيچ اختالفي مابين  نمي
بازي را   حقهيكند و جلو لذا نص از اختالف و تفرقه جلوگيري مي.  پديد نيايدها آن
 .3 ،اصالت عقل. 2 ، استقالل سياسي.1:  ويژگي باشد چهارخليفه بايد داراي. گيرد مي

 :همان، ص(  معرفت كامل به شريعت.4 ، شامل شجاعت، عفت و حسن تدبير؛اخالق شريف
451(.   

 ي گذاري در حوزه  براي قانونختيارات به جانشين و جمع مشاوران اعطاي ا.8. 4
  معامالت و چگونگي تدبير جامعه

مند   را قاعدهها آنتوان   نمي احكامي ويژه دارد كه هر دوره و زماني،به اعتقاد ابن سينا
ي وضع ي قوانين خاص و جز،توان پيشاپيش براي هر زمان نه مي ، از اين رو.و منضبط كرد
.  باشدها نايات، قوانين كلي وضع كرد كه مناسب تمام زميتوان با پرهيز از جز كرد و نه مي

 ي هبايد چگونگي ادار پس .ي براي تجديد نظر در قوانين وجود داشته باشدي بايد جابنابراين
 يكي از ضروريات ،از ديدگاه ابن سينا. جامعه را به جمع مشاوران باصالحيت واگذار كرد

اي كه بر فن خطابه مسلّط و بر موضوع سنن و قوانين  مدينه اين است كه مشاوران ويژه
  شاوران ن مـوقعيت ايـ مقام و م،د و به نظر ويـخاب شونـه انتـكامالً آشنا باشند براي مدين
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17 سينا نقش اجتماعي دين از ديدگاه ابن
  .)454 :همان، ص( ولين مدينه استؤ مسي تر و خطيرتر از بقيه بزرگ

، موضوعات مهم مربوط به يك منطق شفاوي در يكي از فصول فن خطابه از علم 
 ، با تخصص و بصيرت وارد شوندها آنمدينه و اجتماع انساني را كه بايد خطيبان مشاور در 

  آن. به تفصيل سخن گفته استها آنهر كدام از  ي بارهبندي نموده و در بر پنج نوع بخش
  :ند ازا نوع عبارتچهار 
   ؛ امور معيشتي و اقتصادي.1
  ؛ حمايت و حفظ مدينه.2
  ؛ جنگ و صلح.3
  .)61 - 58: ، صص7( گذاري و سنت  قانون.4

داند   در جامعه ميتر از هر نهاد ديگر شيخ الرئيس قانون و نهادهاي مربوط به آن را مهم
 كه آنان نيز ،نظران متخصص هاي صاحب  كه بدون استفاده از نظرات و مشورتاد داردو اعتق

توان  ها و ابزارهاي الزم مسلط باشند، نمي حتماً بايد به علم منطق و فن خطابه و ديگر دانش
 مد نظر ابن ي پس در نظام مدينه. از مدينه حراست نمود و از فروپاشي آن جلوگيري كرد

  . از اهميت فراوان و بنيادين برخوردار است، سنن،ا به عبارت خود ابن سينا و ي، قانون،سينا
  

 گيري نتيجه. 5
ابن سينا ضرورت وجود دين را بر اساس نياز انسان به قانون عادالنه تبيين كرده و 

 نياز به ،م دهندنجااتوانند تمام كارهاي خود را ي نميي به تنهاها نامعتقد است كه چون انس
ست و بر اثر تقسيم كار، همكاري و داد و ستد و معامله ميان افراد ها آن ميان تقسيم كار

يد و براي اين داد و ستد بايد قوانيني وضع بشود تا عدالت ايجاد شود و آوجود ميه جامعه ب
گذار صالحي   لذا بايد قانون،چون ممكن است هر كس نفع خود را مقتضاي عدالت بداند

 او معتقد .نين را از منبع وحي دريافت كند و در جامعه پياده كندتا قوا وجود داشته باشد
 مردم به قوانين احترام ي ه چون هماز سوي ديگر،. باشدگذار پيامبر مي است كه اين قانون

وضع گرديده نيز ها و كيفرهاي اخروي پاداش، گذارند و به دنبال منفعت خود هستند نمي
شناخت خداوند است و براي تحكيم اين   رسالتهدف اصليالبته از ديدگاه او، . است

ها و مناسك ديني را الزم دانسته استعبادت شناخت.   
  :بندي كرد  در هشت شاخه تقسيمابن سينا كاركردهاي دين را

  ؛ آموزش عمومي معارف مربوط به مبدأ و معاد.1
  ؛ واجب كردن عبادت.2
  ؛شود عدالت ميي  وضع قوانين كه منجر به پيدايش ملكه.3
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  ؛)امام/خليفه( وضع قوانين در ارتباط با جانشين خود .4
  ؛يي وضع قوانين جزا.5
 اقتصاد كالن، رفاه اجتماعي و ي ماعي از جمله وضع قوانين در حوزه مديريت اجت.6
  ؛خانواده
  ؛ وضع قوانين مربوط به مخالفان.7
 معامالت ي  حوزهگذاري در  اعطاي اختيارات به جانشين و جمع مشاوران براي قانون.8

   ؛و چگونگي تدبير جامعه
 ايشان فقط به ،شود كاركردهاي دين مشاهده ميبابكه از بيانات ابن سينا در  چنان

 به ،كاركردهاي اجتماعي و دنيوي دين نپرداخته، بلكه عالوه بر كاركردهاي دنيوي دين
اين قوانين را  ايشان هدف از وضع تمام . استكاركردهاي معنوي و اخروي نيز پرداخته

 رسيدن به ي  مقدمه،شناخت خداوند و رسيدن به مقام قرب او و سعادت اخروي دانسته
  .داند برطرف شدن نيازهاي مادي ميسعادت اخروي را
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