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Abstract 

Khawaja Nasir and his contemporary, Thomas Aquinas, are two prominent 

philosophers and theologians belonging to Abrahamic religions (Islam and 

Christianity). Considered as rationalistic and proactive, both scholars 

discussed religion and state in their works. The question arises as to 

whether they view the formation and administration of state as an 

exclusively religious–divine issue or a natural one related to the civil 

nature of mankind. Using a descriptive–analytical method, this paper tries 

to analyze Khawaja Nasir’s and Aquinas’ viewpoints in order to answer the 

above question. The data shows that both Aquinas and Khawaja Nasir 

consider the legitimacy of state as a matter of nature conditional on justice 

and wisdom regardless of whether state is divine or conventional. For 

Khawaja Nasir, the administration of Utopia is not limited to the prophets 

and imams—who are distinguished by divine inspiration—but the scholars 

who are distinguished by the power of reason are also entitled to the 

administration of Utopia. According to Thomas Aquinas, any government 

that acts justly and rationally is in the public interest and in line with 

human nature, so it must be obeyed. 

Keywords: Religion and State, Civil by Nature, Thomas Aquinas, 

Khawaja Nasir 

 

 
 (Sedghi_behrooz@yahoo.com)   

http://orcid.org/0000-0002-2575-9449


 ی اسیمجله دانشکده حقوق و علوم س یپژوهفصلنامه دولت 

 63ـ  90، صفحات 1400 تابستان، 26سال ششم، شماره 
.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/TSSQ.2021.58369.1057 
 

   
وه 

پژ
له 

مقا
  شی

 
   

ت
یاف

در
خ 

اری
ت

 :
07/

10/
13

99
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

؛ ت
12/

12/
13

99
 

IS
S

N
: 

2
4

7
6

-2
8

0
6

 
eI

S
S

N
: 

2
4

7
6

-6
8

2
8

 

  نی الد ریو خواجه نص ناسیو دولت از نگاه توماس آکوئ نید
 یطوس

       ریشام یبهروز صدق
اد  تیحیمس  شیگرا  یمیابراه   انی اد  ی دکتر قم،    انیدانشگاه  مذاهب،  و 

 ران یا

 چکیده 
آنجا که خواجه نص آکوئ  ی طوس  ینالدیراز  توماس  ف   یناسو  دو  د  یلسوفهر  دو  از  برجسته  متکلم    ین و 

عصر بوده و در آثار خود به مبحث  دو هم   خواه و از قضا هر(، عقلگرا، تحولیحیت)اسالم و مس  یمی ابراه
قابل طرح  یناند، او دولت پرداخته  یند دولت و    یلتشک  ،دو متفکر  ینا  یدگاهاز د  یااست که آ  پرسش 

 است؟  انسانی و مربوط به طبع مدن یعی طب یامر یا استی اله ـ  ینی د یامر اداره آن منحصرا
توص  این با روش  تحل  یفی مقاله  بررس  در صدد  یلی و  اسالم  ینا  یدگاهد  ی است که ضمن  متفکر  و   ی دو 
پژوهش نشان    ینا  یهاالذکر پاسخ دهد. دادهفوق  پرسش(، به  یناسو توماس آکوئ  یر)خواجه نص  یحی مس

بودن   الهی دولت را فارغ از    یتمشروع  ی طوس  ینالدیرو هم خواجه نص  یناسکه هم توماس آکوئ  دهدی م
امر  یعرف   یا عنوان  به  رعا  یعی طب  یبودنش  به   برخوردار  یتمشروط  و  خرد    از  یعدالت  و  حکمت 
ممتاز به الهام  و امامان که    یامبرانفاضله محدود به پ  ینهاداره مد  ی،طوس  ینالدیر. از نظر خواجه نصدانندی م

. باشندمی فاضله    ینهو اداره مد  رهبری  یستهشا  یزن  هستند  بلکه حکما که ممتاز به قوت عقل  یستن   اندی اله
عموم و همسو با    یرجهت خ  کند، در   که عادالنه و عاقالنه عمل   ی حکومت  هر  یزن  یناساز نظر توماس آکوئ

 االتباع خواهد بود. و الزم  استی و فطرت بشر یعتطب

 آکوئیناس، خواجه نصیر.  واژگان کلیدی: دین و دولت، مدنی بالطبع، توماس
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 مقدمه
سبب شده که  زیستن جمعی بشر    این انسان به جمعی زیستن گرایش دارد و به مرور زمان  

انسانی اجتماع  اداره  بگیرد  ،برای  دولت شکل  ویژگی  نظر  .نهاد  همین  ذات  یع ی طب   به  ی  و 
است    عقلی  است؛ اولنیروی نیرومند تمسک کرده  به دو    ی انسانمکان، در هر زمان و  بشر 

چراغ    آن  ی کس  است تا هر  در خلقت بشر نهاده  ینیتکوبصورت  که خداوند خالق متعال  
  امبری پ   یو دوم  دینما  می را بر اساس آن تنظ  گرانیقرار دهد و رابطه خود با د  خویشراه  
برا  باشدمی بشر  تیهدا  یکه  جامعه  سعادت  مبعوث    یو  خداوند  جانب  است.    شدهاز 

است، قهرا بوجود آورنده   حکما و متکلمین معتقدند از آنجا که بشر مدنی بالطبع برخی از 
 دانند.است و برخی نیز اجتماعی بودن بشر را محصول ضرورت عقلی برای بقا می  اجتماع

  ی است رهبر  الزم  ،یو تعال  یترق  فراهم آوردن  ستم و  از ظلم و  اجتماع  انتی صدر راستای  
باشد تا امور عموم مردم را سرمدبر و عادل   جامعه  بدین ترتیب    .سامان دهد  و  در رأس 

ی، دین و دولت را  شود و با استفاده از دو حجت عقل و وح میوارد عمل  با تدبیر    یبشر
تأم  ای و سعادت دن  ری خ   ری مسدهد و  شکل می ز  ا.  دینمامی  ن یو تضم  ن یو آخرت خود را 
  طبیعی از امری    که  استاین  شود که هدف از طرح و تبیین مسئله  گفته معلوم میاین پیش 

یابیم.    استداللی )دین و دولت( دست  -عقالئی  بالطبع( به امری اکتسابی یافطری )مدنی    و
آثار    ازگیری دین و دولت،  نگارنده تأکید دارد که فرایند توسعه انسان اجتماعی به شکل

( نصیرطوسی  توماسم1274  -1201ش./  653  -579خواجه  و   )(  (م1274  -1225آکوئیناس 
استخراج منظور،  است.    قابل  این  مقایسهبیبه  گیرد،  آنکه  صورت  به  اشاره  ابتداای  ای 

پژوهش می و سپسپیشینه  مورد    شود  و دولت  دین  مفهوم  و  قرار  معنا  ،  گیردمیبررسی 
آن   از  دیدگاه  بعد  آکویناس(  آنانبه  و  بشری   درباره  )خواجه  و  الهی  از  اعم   دولت 
بوده و تطبیق و مقایسه    تحلیلیـ    ای و توصیفی کتابخانهپژوهش  روش  شود.  پرداخته می

باشد بلکه با ذکر  دان مسیحی و مسلمان مقصود این نوشتار نمیآرای این دو متفکر و الهی
 آشکار خواهد شد.  "مانحن فیه "ز در  شان نی های آنها، مشترکات و مفترقاتدیدگاه
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به  مطالعه    دستیابی  و  مراجعه  با  جز  مسیحی  و  اسالمی  متفکر  دو  این  سیاسی  آرای 
مانندکتاب آنان  اصلی  تلخیص  های  االعتقاد،  تجرید  ناصری،  جامع  اخالق  و  المحصل 

 ، میسر نیست. 2و جامع علیه کافران  1الهیات 
این    بحث  مورد  متفکر  دو  مشائی هستند. هر  فلسفی  نظر  از  و  ارسطو  پیرو   3پژوهش، 

الهی یک  را  خود  همواره  اما  کرد،  استفاده  ارسطویی  فلسفه  از  گرچه  دان  آکوئیناس 
آموزهمی دفاع  و  تبیین  برای  فلسفه  از  استفاده میدانست که  دینی  بر های  او عالوه  کند. 

دیونوسیوس  آگوستین،  همچون  دیگری  نویسندگان  از  و    ارسطو،  میمون  ابن  مجعول، 
(. مبانی 540:  1388)کاپلستون،    است  بهره بردهرشد    و ابن فیلسوفان مسلمان مانند ابن سینا  

او فلسفه ارسطویی    ،رواست از این   نظری و الهیاتی آکوئیناس مبتنی بر محوریت خداوند
فراتر  کند و هرجا الزم باشد از ارسطو  را در چارچوب نظری و اعتقادی خود متحول می

 رود.می
ابوالبرکات بغدادی و  در دورهنیز    خواجه نصیر  ای که فلسفه مشایی از طرف غزالی، 

مشاء   فلسفه  احیای  و  دفاع  به  بود  گرفته  قرار  نقد  مورد  رازی  او    .پرداختفخر  واقع  در 
فلسفی کند. روش  اثبات  برهان  با  را  دینی  باورهای  تا  بود  از    درصدد  طبیعتا  که  خواجه 

است بلکه تلفیقی    محض  فراتر از روش کالمینه تنها  گیرد،  سرچشمه می  ظری اون  مبانی
کالم و  فلسفه  آنباشدمی  از  زیرا  میچ.  اصطیاد  خواجه  گوناگون  آثار  مجموع  از  شود  ه 

است؛ بدین معنا    دهد که مبانی نظری اعم از فلسفی و کالمی او با هم درآمیختهنشان می
فلسف کالم  تأسیس  با  او  را  مرز  ،یکه  کالم  و  حکمت  نقل،  و  عقل  مبانی  تفکیک  های 

  توأمان بصورت  منقول    درهم نوردید و با ترکیب کالم و فلسفه وارد حوزه جامع معقول و
سو شارح و مکمّل فیلسوفان و دانشمندان پیش از خود بوده و از  گردید. خواجه از یک

پس  دانشمندان  سرمشق  دیگر  شده  سوی  خود  اینکه    .(12:  13۹1، صومىمع)  است  از  با 
 آن  است اما خواجه دو امتیاز مهم دارد که توماس فاقد  بسیار  ات خواجه و توماسمشترک

نظری از حیث جایگاه عملی   است؛ یکی عملی و دومی  و    ،است.  لباس سیاست  خواجه 
است. همچنین از   کند و عمال در ایجاد و تشکیل حکومت نقش ایفا کردهدولت به تن می

 
1. Summa Theologica 
2. Thomism Summa Contra Gentiles 
3. Peripatetic. 
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است. در واقع خواجه عالوه بر   بهرهحیث نظری خواجه دانشی دارد که توماس از آن بی
مانند توماس، متکلم و فیلسوف او .  باشدمی  شناساست؛ ریاضیدان، منجم و ستاره  اینکه 

خواجه نصیر رصدخانه    ،به گفته سید محسن امیندانش خود را در سیاست بکار گرفت و  
برای جمع محلی  را  بدین    مراغه  و  داد  قرار  زمان  آن  دانشمندان  از  زیادی  تعداد  کردن 

کشته از  را  آنها  مغولگونه  توسط  برای  شدن  زیادی  تالش  نیز  و  بخشید  رهایی  ها 
   .(41۷-41۶: ق 1403امین عاملی، ها و حفظ آنها کرد )آوری تعداد زیادی از کتابجمع

 پیشینه پژوهش 
  تاریخ »در    ژیلسون  ایتین   همچنین  و  وسطی«  قرون  فلسفه   تاریخ»   در  کاپلتسون   فردریک

 کتاب  در  گونگیاری  دینوبیو    ،1تومیسم کتاب    درو    « وسطی  قرون  در  مسیحی  فلسفه
اند. در میان محققین ایرانی  به مبحث دولت نیز پرداخته 2«آکوئیناس  توماس سیاسی  هایایده»

  م میانه  هایسده  سیاسی  اندیشه  در  مطلقه  والیت  مفهوم»سید جواد طباطبایی در کتاب    هم
توماس سیاسی  آرای  توماس   کرده  اشارهآکوئیناس    به  سیاسی  اندیشه  او  نظر  به    است. 

مفهوم دولت   برای تدوین  مناسبی  هم در    پطرودی  قاسمیفراهم آورد.  آکوئیناس زمینه 
  محمدی  و  « )ره(  خمینی  امام  و  آکویناس  توماس  سیاسی  اندیشه   در  دینی  حکومت»کتاب  
»  کرجی به  در مقالۀ  بررسی تطبیقی نظریه دولت از دیدگاه آکوئیناس و امام خمینی ره« 

 اند.این موضوع پرداخته
مقایسه رابطۀ دین و دولت در اندیشۀ ابن رشد  »  ای با ناممجیدی و شفیعی نیز در مقاله 

آکوئیناس  کلیساو  از  دولت  نسبی  استقالل  آکوئیناس  که  معتقدند  پذیرفته  )دین(  «    را 
 است.  

، اثر  « عقل و وحی در اندیشه سیاسی خواجه نصیر طوسی »مورد خواجه نصیر، مقاله  در 
یزدانی ذکر  احمدرضا  قابل  درصدد  است.  مقدم  نش  او  تبیین  است  نصیر  خواجه  دهد  ان 

و مناسبات عقل و وحی را به    داشته  عرضه  جدیدی از وحی را در فلسفه سیاسی اسالمی
 است.   گذاری و سیاست کشاندهتری چون قانون و قانونهای عملیحوزه

 
1. Thomism 

2. The Political Ideas of St. Thomas Aquina . 
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مقال  در  نیز  سوار  قربانزاده  و  بررسی    هایزدی  حکومت  مشروعیت  مفهوم  »واکاوی 
ای بسیار نزدیک  ای توماس آکوئیناس و خواجه نصیرالدین« به مسئلههای؛ دیدگاهمقایسه

 اند. به موضوع این مقاله پرداخته
می عرضه  پژوهش  این  در  آنچه  خوانش اما  یک  نوآوری  لحاظ  به  و    جدید  شود  است 

است، با    های متفاوتی دارد؛ بدین معنا که گرچه ضرورت تشکیل دولت امری طبیعییافته
سیاسی مبتنی بر    -نهاد دولت به مثابه یک منظومه اجتماعی  برابر وحی الهی نیست.این حال در  

 است.   الهی  خلقت تکوینی -است که این خود بخشی از منظومه طبیعی انسان طبع مدنی
)خواجه و آکویناس( به تبع مدنی بالطبع    دو متفکر اسالمی و مسیحی  هر  در این پژوهش،

دانند اما در خصوص پیوستگی دین و دولت اتفاق  ا طبیعی میبودن انسان، نهاد دولت ر
و هریک جز   اندو دولت با هم درآمیختهدین » گوید:می خواجهمعنا که  بدین ندارند؛  نظر

نمی کامل  دیگری  معتقد  در  .1( 285  :1356طوسی،  )  شود« با  آکوئیناس    است:  حالیکه 
 2  « است  شده  مقرر  یگرینوع د  یبرا  یو قانون اله  ،نوع اجتماع  یک  یبرا  یقانون بشر»

)2 Art, II.Q,100,-I :Aquinas, 2006 )3. 

   چارچوب مفهومی

احکام دانست را مجموعه  دینتوان  می از عقاید، اخالق و  به   ای  اجتماع اما دولت    یک 
نظم می  سیاسی  کنترل  حکومت  یک  بوسیله  که  مییافته  اطالق  و  )  گرددشود،  مجیدی 

 :کنددین را بر سه احتمال معنا می  الهیاتجامع(. توماس آکوئیناس در  131:  1391  شفیعی،
گیرد و دوم به تبع آگوستین آن را به  به تبع سیسرو به معنای تعمق در پرستش خدا می اول

  گیرد که فراموش نشود و سوم به معنای پیوند با خداوند درمعنای ذکر مکرر خداوند می
  یزهایی نام خود را از خواندن چ  ین رسد دیبه نظر م  ین برا»بنا  گیرد:او نتیجه می  است.  نظر

در    یزهاییچ  ین در مورد چن  یدما اغلب با  یرااست گرفته باشد، ز  یاله  پرستش که متعلق به  

 
 .باالخر  اال احدهما الیتم  توأمان  الملک و الدین .1

به     اینکه کتاب حجیم جامع الهیات مشتمل بر چند هزار صفحه است، استاندارد جهانی در این خصوصنظر به  .  2

 صورت مسئله و فقره می آورند. 

3. Human Law is Ordained for One  Kind of Community, and the Divine Law for 

Another Kind. 
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گرفته باشد که    یتواقع  ین نام خود را از ا  دین   است  ممکن   ین مچنیم. هقلب خود تعمق کن
با» باش دوبا  یدما  دنبال خدا  به  دادهیمره  دست  از  غفلت  با  که  ادامه  ا،  در  آکوئیناس  یم«. 

این  کند که دربحث چنین استنتاج می بین ما و خداوند حالت  همه  ها، دین نوعی رابطه 
-Aquinas, 2006: II  دهد  یوندمتعال پقادر    یما را به خدا  ینباشد که د  کند تاایجاد می

II,Q.81,A1)). 
  که   است  سازمانیباید گفت به طور کلی دولت به مثابه    "نهاد دولت"  در خصوص  اما 

  دولت   و   حقیقی  این نگرش فرد یک موجود   است. در  آمده  مردم بوجود   توافق  حسب  بر
  پرداخته افراد که برای کنترل و اداره جامعه ایجاد شده و  ساخته    است  اعتباری   موجودی

بر  طبیعینهادی  ،  دولت  آکوئیناس  نظر توماسبه   (. 111  : 1381  موحد،)  است   طبیعت  و 
  پس   است،  طبیعی   امری  انسان  برای  معه جا  که  کندمیاستدالل    او چنین   است.   مبتنی  آدمی

  آکوئیناس  همچنین  .(527و  526:  2ج  ،1388  )کاپلتسون،  است   طبیعی   امری  هم  حکومت 
های ضروری تحصیل غایتش،  مه ابزارهمعنا که    اند؛ بدین دکامل می  دولت را یک جامعه

عمومی دارد   خیر  اختیار  در  را  در    (. 529  :2ج  ،1388  )کاپلتسون،  شهروندان  آکوئیناس 
الهیاتهای گوناگون  بخش  مورد  انواع دولت  ،جامع  را  آن  به  مربوط  بشری  قوانین  و  ها 
این    قرارداده  بحث با طرح  او  مناسک کافران را تحمل کرد؟   پرسش است.  باید  آیا  که 

نظام  پاسخ می و  مقتضیات خلقت  دلیل  به  نظام تکوینی خود  در  الهی  دهد که حکومت 
داده اجازه حضور  شر  به  این   طبیعت  از  حکومتاست.  از  رو  برخی  باید  نیز  بشری  های 

می مورد  این  در  او  کنند.  تحمل  را  کهشرور  الهی    گوید  حکومت  از  بشری  حکومت 
. آکوئیناس  1( ,II,Q,10,A,11-II2006:  Aquinasنشأت گرفته و باید از آن تقلید کند )

چهارم  در انواع    95  مسئله ،  مقاله  خود  الهیات  جامع  کتاب  دوم  قسمت  از  اول  بخش 
)مونارشی( که سلطنت  2ها را نامبرده و به طور مشخص عناوین حکومت سلطنتیحکومت

و همچنین حکومت تعدادی فرهیخته یا به تعبیر آکوئیناس  است    ر بر جمیع مردمیک نف 

 
1. I answer that, Human government is derived from the Divine  government, and 

should imitate it. Now although God is all-powerful  and supremely good, 

nevertheless He allows certain evils to take  place in the universe, ... Accordingly  in 

human government also, those who are in authority, rightly tolerate certain evils, 

lest certain goods be lost. 

2. Monarchy 



 1400 تابستان|  26شماره |  ششمسال |  ی اسیدانشکده حقوق و علوم س  مجله | یپژوهفصلنامه دولت | 70

بهترین  )حکومت  کرده  1( هاآرستوکراتها  ذکر  آنجا  در  را  دیگر  مدل  چندین    است  و 
(Aquinas, 2006: I-II,Q,95,A,4  .) به مربوط  موضوعات  و  مسائل  تفسیر  و  تبیین  در 

آکوئیناس،   توماس  بحث  کتاب2نگیاری   یگوب  دینوهمین    سیاسی   هایایده»  مقدمه 
  یاز امپراتور   یتوماس بخش   »دولت از نظر  کند:را با این جمله آغاز می  « آکوئیناس توماس

او در ادامه مطلب همان مقدمه    3«است   است که خداوند سازنده و حاکم آن  هستی  جهان
سازد، اما  یم  "یاسی س  یوانح "از انسان  با پیروی از دکترین ارسطو،  توماس  که    گویدمی

با  که انسان    یتواقع  ینکند. ایخود اصالح م  یحیاو آن را مطابق با اقتضائات فلسفه مس
م عقل   غریعمل  با  نه  وجودی    ،یزهکند  اجتماعضرورت  بشریسازمان  ن نمایارا    ی 

که خداوند  دهد یم یحتوض ینگونه و جامعه را ا عقلمتقابل  یوابستگ  ین. توماس انمایدیم
  ید حکم کرد که انسان با یزه،از غر  محروم کردن او حال ینعقل به انسان و در ع اعطای با 
  تهاجمی   و  یدفاع  یهاجانوران غذا، پوشش بدن، سالح  یبرا   یعتب. طباشد  یاسیس  یوانح

پرواز   یقاز طر  پرندگان  زنده ماندن  و برایکند  ی( فراهم میره)چنگال، دندان، شاخ و غ 
  ید ، انسان بارا  یگرو موارد د  ینهاما همه اااست.    تعبیه کرده(  یعسر  یو پاها  یعسر  یها)بال

تر به طور خودجوش و  یین پا  یواناتنچه ح آد.  کن   یدخودش تول  یعقل برا  یتتحت هدا
م  یزیغر نت دهند،  یانجام  م  یعقالن  یندهایفرا  یجه انسان در  به همین   یابد.یبه آن دست 

تواند همه  است که انسان نیاز به جمعی زیستن و تعاون دارد چرا که هیچ فردی نمی  دلیل
از   برای حفظ و حراست  و  نماید  تأمین  از دیگران  بدون کمک گرفتن  نیازهای خود را 

بنابراین الزم است نهاد دولت شکل بگیرد. دولت به  جامعه خود نیاز به نظم و قانون دارد.  
بشری متنوع  و  گوناگون  آحاد  از  برخوردار  طبیعی  عده  طور  چنانکه  نظر  است؛  از  ای 

نیز افرادی  و  زیرک  فکری  لحاظ  از  برخی  و  نیرومند  آفریده  جسمی  و  شده  شجاع  اند 
 :Aquinas, 1957کند )می  و توامندی خود عملبا طبیعت  و متناسب  بکار مناسب    هریک

introduction, 1-6).  کند خیر است دولتی که برای خیر عام تالش می  معتقد  آکوئیناس  
کند که تفاوت  است؛ او چنین تبیین می است و دولتی که منافع خواص را در نظر دارد شر

 
1. Aristocracy 
2. Dino Bigoniari  

3. A STATE according to St. Thomas is a part of the universal empire of which 

God is the maker and ruler . 
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این دولت از  آنهاست.  غایت  یا  در هدف  برخیها  ثروت   ،رو  را  دولت  بعضی   1غایت  و 
دانند. گروه اول که اقلیتی  می3ای هدف دولت را آزادی و عده  2دولت را فضیلت غایت  
را تأمین    طلب هستند اگر قدرت سیاسی بدست آورند اهداف اقلیت حاکم )خود(ثروت

اقلیتِ  می حکومت  را  نیستند  عموم  خیر  دنبال  که  حکومت  و  دولت  نوع  این  کنند. 
می اولیگارشی  یا  فضیلت  گروه  4.گویندثروتمندان  اقلیتی  نیز  دنبال  دوم  که  هستند  خواه 

کنند؛ به حکومت این گروهِ خیر عموم هستند و هرگاه به قدرت برسند به عدالت رفتار می
شود. اما گفته می  5کنند پادشاهی خواه که ملت را به عدالت و وحدت رهبری میفضیلت

نامیده مستبد  و  نکند ستمگر  پیشه  عدالت  اندک،  گروه سوم    ۶. شودمی  اگر همین گروه 
عام   خیر  و  سیاسی  برابری  اگر  برسند  حکومت  به  هرگاه  و  هستند  آزادیخواه  اکثریتی 

تیموکراسی   اِعمال کنند شرف ساالری یا  می  ۷)مالک ساالری(  اگر صرفا نامیده  و  شود 
دموکراسی    تودهحاکمیت   باشد  نظر  مد   ,IAquinas.2006-)  8شود مینامیده  عوام 

II,Q,95,A,4/ ibid,introduction,pp24-26). 
می  فهمیده  دولت  نهاد  در خصوص  نصیر  دیدگاه خواجه  از  در  شودآنچه  که    چنان 

ناصری در  تصریح کرده  اخالق  مطابقت    است  نگوئیم  اگر  آکوئیناس  نظر  همین  با  کل 
  مقابل  طرح مدینه فاضله درتوان گفت شباهت قابل تأمل دارد. زیرا او نیز با  کامل دارد می

ها و اداره جوامع بشری را  جاهله و فاسقه و غیره، مسئله خوب و بد دولت  های اقسام مدینه
داده  قرار  بررسی  میگوید  مورد  چنانکه  رأی  دولتها مبادى:»است  اتفاق  جماعتى    از  هاى 

یک اعضاى  بجاى  تظاهر  و  تعاون  در  یکدیگر  با  که  آن   خیزد  اگر  پس  باشند    شخص 
در این عبارت، خواجه دولت    است.« باطل دولت حق باشد و اال دولت اتفاق محمود باشد

از آرای جمعی  برگرفته  را  بد تقسیم کرده و آن  و  به دولت خوب    است   کرده   تلقی   را 
 (. 303 :1356)طوسی، 

 
1. Wealth 
2. Virtue 
3. Liberty 
4. Oligarchy 
5. Kingship 
6. Tyranny 
7. Timocracy; 
8. Democracy 
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ارائه  ارگانیکی و مکانیکی    مفهوم  دو  ویکردر رمبتنی برا  نهاد دولت  توان  به طور کلی می
پیکر   ازد.  کر یک  اعضای  همه  فعال  تعاون  به  را  انسان  طبیعی  اجتماع  خواجه  که  آنجا 

طبیعی   ؛کندمی  تعبیر خاستگاهی  دولت  ارگانیکی،  مفهوم  ارگانیسمی  در  بسان  و    داشته 
ارتباط  آن  اجزای  میان  و   ارگانیک  است که  و رشد درونی  توسعه  دارای  و  دارد  وجود 

غایتهد و  انسان  ف  و  جامعه  از  آن  کردن  و جدا  مفهوم  اما    است.  غیرممکن   است  در 
  دولت به منزله ابزاری حاصل عمل ارادی انسان و مصلحت اوست یا قراردادی   ،مکانیکی

تدوین شده  است امنیت در جامعه  و  نظم  تامین  برای    ، محمدی ضیاو    زایی)لک   تاس  که 

 .(143و142 :1398

 رویکرد آکوئیناس به دین و دولت  

است،    ترین منبع این پژوهش که اصلی  جامع الهیاتبا رجوع به کتاب  چنان که ذکر شد  
می دیده  روشنی  آکوئیناسبه  نگاه  از  انسان  که   ,Aquinasاست  "بالطبع  مدنی "شود 

1)II,Q,72,A,4-2006.I  ( دولت نیزرو نهاد  است. از این   و پیوند او با دولت امری طبیعی  
  است:   های مختلف کتاب مذکور این موضوع را تصریح کردهدر بخش   است. او   طبیعی

اجتماعی بشر حیوانی  آنجا که  هر  »از  طبیعی  به طور  مدیون دیگری  است،  است.    کسی 
 گردد است که موجب حفظ جامعه بشری می  این همان چیزی

 (II,Q109,A,3-,II  (Aquinas,20062  می دیگر  جای  در  همچنین  »انسان    گوید:و 
است    است. پس باید در نظر بگیرد که هرچه برای خودش خیر  دولت  بخشی از میهن و

 دارد«  همان را برای بسیاری دیگر روا 

 (A,10 Q47, II,-II2006, ,Aquinas) .3  دولت  منشأ  آکوئیناس  اینکه  رغم به  با این حال  
طبیعی می  را  سرچشمه  تلقی  نمیکند،  طبیعی  را  معتقددین  بلکه  وحی  داند    انبیاء  است 

به  البته    4. (II,Q.176,A2-II, 2006,Aquinasاست)  طبیعت   مافوق  امری مسیحیان  نگاه 

 
1. since man is naturally a civic and social animal… 
2. Since man is a social animal, one man naturally owes another whatever is 

necessary for the preservation of human society. 
3. … because,  since man is a part of the home and state, he must needs consider 

what is good for him by being prudent about the good of the many. 
4. Prophetic revelation extends to the knowledge of all things supernatural. 
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و دورهالهی  قوانین    حاکمیت  شریعت  گوناگون  در  مسیحی  مدرن  و  میانه  آغازین،  های 
د دولت  و  دین  رابطه  که  معنا  بدین  است؛  دورهبوده  دیدگاه   ر  با  روشنگری  و  رنسانس 
نظریه تعامل و تعاون دین و  است چنانکه    مسیحیان قرون وسطی و اسکوالستیک متفاوت

از  در زمان رسوالن و دوره آباء با دوره مدرن در قرون نوزده و بیست متحد نیست.  دولت  
الهی  ،باب مثال ایمان مترتولیان  به  سیحی معتقد  دان معروف قرن دوم میالدی که سخت 

  گفته   سخن  بود، از جمله مخالفان فلسفه بود و به شدت علیه حکمت و حکومت یونانی 
بین  گوید:می  او  است. کار؟!   چه  اورشلیم  با  را  چه    آتن  کلیسا  و  یونان  فلسفی  مکتب 

رغم نظر ترتولیان آنچه از تاریخ دین  حال بهبا این   (.65و  66:  1395ژیلسون،  سازگاری؟! )
مسیحیت  .  است  شود، به رسمیت شناختن حکومت و دولت غیر دینیمسیحی استفاده می

داشت    در محیطی یهودی ظهور کرد و آن محیط یهودی نیز در دل دنیای بزرگتری قرار
ود، این تجربه  بکه حکمرانان آن، منصوب دولت روم بودند و فرهنگ و زبانشان یونانی  

نان خود را با قوانین مدنی حکومت رومی و فرهنگ  تاریخی چهار وجهی نشان داد که ای
  از آنجا که عیسی (.  Jack and Mckim, 1999: 3)  دادندهلنی )چندخدایی( یونانی وفق  

نیست«   السالم گفتهعلیه از جنس زمینیان  »پادشاهی من  (، مسیحیان  36:  18 یوحنا،)  است: 
و   نرفتند  دنیوی  دولت  تشکیل  و  حکومت  خود  دنبال  زمان  حاکمان  از  داشتند  دستور 

پطرس   زیرا  بودند.  پذیرفته  را  بشری  و  عرفی  قانون  که  معناست  بدان  این  کنند.  اطاعت 
حاکمیت پادشاهان توصیه کرده بود. پطرس در نامه اول    رسول، مسیحیان را به تبعیت از 

والی    یاو    حاکمن  عنوابه  شاه    یعنی  مقامات مملکتی،از  گوید: »به خاطر خداوند  خود می
نیکوکارانو    بدکاران  کردن  سیاستبرای  او  جانب    ازکه     است   شدهمنصوب    پاداش 

احترام شاه  به  و  بترسید  خداوند  از  است.    شدهجاری    آن  برالهی    زیرا مشیت  کنیدتبعیت  
آنانان احترام کامل بگذارید،  بگذارید. شما خدمتکاران باید مطیع اربابان خود باشید و به  

سخت که  نیز  آنانی  به  بلکه  بامالحظه،  و  مهربان  اربابان  به  فقط  هستند«نه  تندخو  و    گیر 
به رومیان،   پیروی از  .  ( 18و  14-13:  2)نامه اول پطروس رسول  به  توماس آکویناس هم 

به اینکه  پذیرد اما منوط  را می  )استقالل دولت(پطرس رسول، نظریه دولتِ غیر کلیسایی  
و عدل  بر  عمل  مبتنی  نظریه  کند.  اخالق  بیان  حتی  آکویناس    در  عنوان  به  وحی  نزول 

  طبیعی   از قانون  را بعنوان امری ناشی  های بشریو حکومت  انسانی  اتلطف الهی، اجتماع
  چنانکه   .( ,introduction 1957, Aquinas :36و    31:  1380طباطبایی،)  کندنمی  نفی
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است، قانون    برگرفته از لطفکه    ی اله  قانون»  کند:تصریح میجامع الهیات    در   آکوئیناس
که    یبشر ازرا  گرفته  طب   بر  ب  یعیعقل  از  ,II 2006, Aquinas-)  1«بردینم  ین است 

II,Q.10, A10  .)همین مقاله دهم از سؤال دهم با طرح این پرسش که آیا کافران    او در
 گوید: می 2، )دینداران( سلطه و اقتدار داشته باشند مؤمنانتوانند بر می
. اول، یردقرار گ   یمورد بررس  یقاست از دو طر  سوال ممکن   ین دهم که ایپاسخ ممن   

سلطه    ممکن  از  موضوع  یااست  عنوان  به  مومنان  بر  کافران  برا  یاقتدار  بار    یناول  یکه 
و   ییرسوا  یجادباعث ا  یرا، زیستوجه مجاز ن  یچبه ه   ین . ایمشود، صحبت کن یم  یس سأت

 ران را از بدست آوردن سلطه بر کاماًل کاف  یساکل   ین بنابرا  .شودیم  یمانبه خطر انداختن ا
  یا ممکن است از سلطه  ثانیا    کند.یمنع مدر هر ظرفیتی  بر آنها    قتدارداشتن ا  یاو    منانمؤ

در نظر    یدبا  ینجا در ا  .اجراست  در حال  بوده و همچنان   قبل   از  که  یمصحبت کن   یاقتدار
و    یمانا  ین بتفاوت  که    یهستند، در حال   یقانون بشر  ینهادها  ، که سلطه و اقتداربگیریم  

  شریاست، قانون بلطف  که قانون   یشود. اکنون قانون اله یم  ی ناش  ی کافران از قانون اله
موجب   و کافرانمؤمنان  ینب تفاوت  ، ین برد. بنابرا ی نم یناست از ب یعیرا که قانون عقل طب 

 ,Aquinas, 2006, II-II,Q.10 ).  شودو اقتدار کافران بر مؤمنان نمیسلطه  از بین رفتن  

A10)  
متکلمی  آکوئیناس  بر  و  گراستعقل  اساسا  مبتنی  که    نظریات  بشری  مشترک  عقل 

پذیرد حتی  می  ،را به دنبال دارد  و تعاون همه ملل دیندار و غیر دیندار   تعامل دین و دولت
  جامع علیه کافرانوی در مقدمه کتاب  اگر از جنس دینی غیر از دین او )مسیحیت( باشد.  

قبیل مسلمانان و مشرکان در خصوص    گوید که چون غیر مسیحیان از )غیر مسیحیان(، می
است به عقل طبیعی متوسل شویم    موافق نیستند، الزممرجعیت و اعتبارِ کتاب مقدس با ما  

با استفاده از این نوع طرز  (.  Aquinas, 1929, Book I: 1است )  که مورد قبول همگان
آکوئیناس نگرش  و  که  فکر  می  معتقد  کِنییآنتون  است  توماس  نظر  به  که  توان  است 

گوید که قد باشند. او میمبنای مشترکی پیدا کرد که مسیحیان و غیر مسیحیان به آن معت 
الهی  توماس خود درک کرده قانون  احکام  از  برخی  که  نیز  ،است  طبیعی  قانون    احکام 

 
1. Now the Divine law which is  the law of grace, does not do away with human 

law which is the law of natural reason. 
2. Whether unbelievers may have authority or dominion over the faithful?  
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 :Kenny, 1970  ددانقانون عقلی که به موجب آن هرکس خیر و شر را می  یعنی  هستند؛

است: قانون چیزی نیست مگر حکم عقل به خیر عمومی که    زیرا او معتقد  .((325-326
 ,Aquinas))  کند«  است و آن را اعالم می  کند که مراقب جامعهکسی آن را وضع می

2006, I-II, Q.90, Art.4 . 

ها راه افتاده بود  حکومت، جنگ  سر  داشت که بر  ای از تاریخ قراروئیناس در دورهکآ 
ها و  اپهای دینی مانند پهای دنیوی مانند پادشاهان و قدرتو بحرانِ قدرت اعم از دولت

این  از  بودند.  آمده  بوجود  برای  اسقفان  نه  را  حکومت  تشکیل  ضرورت  توماس  رو 
نظمی و هرج و مرج عمیقا درک کرده بود.  خشنودی خداوند بلکه برای جلوگیری از بی

هیچ و  عملی  تجربه  هیچ  توماس  که  آنجا  عمل  از  در  را  دینی  حکومت  پارادایم  گونه 
داند. سد او حکومت دینی را بیشتر حکومت دینداران میر است، به نظر می  معرفی نکرده

برای وجود عدالت است. وی در   مناسب  بستر  ایجاد  اهمیت است،  او دارای  برای  آنچه 
آرمان نگاه  دو  خصوص  واقع این  و  را  گرا  )کلیسا(  خدا  حکومت  اولی،  در  دارد.  گرا 

)قاسمی   تی ملموس است آورد که واقعی بیند و در دومی حاکمیت پادشاه را در نظر میمی
   .(177-178  :1392پطرودی، 

دوره اسکوالستیک، الهیات طبیعی توماس و به طور کلی دستاورد عقل بشری و    در 
بر عالوه  وسطى  قرون  الهیات  در  خدا  و  گرفت  قرار  دین  خدمت  در  مدرسی    فلسفه 

تحقق و تنفیذ  داشت و علل طبیعى وسایط    در تدبیر آن نیز دخالت مستمر  ،آفرینش جهان
 .(287  :1ج  ،1392  گراث،  مک  و  85  : 13۹۷دانشور و ندیمی،  )  آمدندمشیت الهى به شمار مى

برای عقل مزاحمتی  هیچ  تنها  نه  بود،  شده  ظاهر  وسطی  قرون  در  که  فلسفی  گرایی 
کرد بلکه بعنوان یک روش ترویجی برای حمایت از دین  گرایی وحیانی ایجاد نمیایمان

ب توجه  مورد  ندیمی،  )  ودخدا  و  دِئیسم 86  :13۹۷دانشور  هنوز  که  معنا  بدین  شکل    1.(؛ 
که توماس    اهمیتیحرف اول و آخر را در دست داشت.    2نگرفته بود بلکه همچنان تِئیسم 

توجه قابل  جهت  این  از  بود  قائل  فلسفه  و  علم  برای  تاریخی  برهه  آن  که    در  است 
برابر  می در  بشری  دانش  تنها  نه  بیشتر دانست  شناخت  موجب  بلکه  ندارد  قرار  خداوند 

های موجود، تعامل و  است که علوم فلسفی با همه بخش   معتقد  توماسگردد.  خداوند می

 
1. Deism 
2. Theism 
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یکی آن دسته علومی که    :گوید دو نوع علوم وجود داردارتباط دارد، حتی با خدا. او می
و    گیردمی  سرچشمه  علم باالتریعلوم از    دیگر  دسته  و  شود می  ناشی  عقل  طبیعی   از نور

توماس علوم بشری را از نور  در واقع    (..Aquinas, 2006. I,Q.I,AII)  آن علم خداست
در ِ  طبیعی می  عقل  توانا  نظر  خالق  از  نمودی  و  تجلی  را  بشری  عقل  توانمندی  و  گیرد 

است    نگوید: عقل در انسان مانند خدا در جهاداند. او در خصوص توانمندی عقل میمی
(Aquinas, 1952: 236  همانطور که خداوند پیوسته جهان را اداره و به کمال هدایت .)

درجای دیگر بیان    وی  نماید.کند، عقل نیز بشر را به خوبی رهنمون و از بدی دور میمی
است که فعالیت آدمی   عقل است، زیرا به عهده مقیاس افعال آدمی عقل اساسا کند که می

همه، آکویناس    با این   .(519-520  :2، ج1388)کاپیلتسون،    سوی غایتش هدایت کندرا به  
بر  است   معتقد عالوه  بشری  که  عقل  با  که  فلسفی    برای   است  الزم  شده،  ساخته  دانش 

 ,I,Q.I :2006 ,)  باشد  داشته   حضور   خداوند  جانب  از  شده  وحی  معرفت  بشر،  رستگاری 

AII  Aquinas.)    این  اما خصوص موضوع حکومت و    در  "شدهمعرفت وحی"ضرورت 
»بازگشت به    جواد طباطباییسید  به تعبیر  شود.  سیاست مانع استقالل دولت از کلیسا نمی

آبشخور ارسطویی که از دستاوردهای )نوزایش( بود، اندیشه سیاسی توماس قدیس را در  
طباطبائی،  )  سیاست بود«   ه عرفی مسیری قرار داد که پایان نظریه والیت پاپ و آغاز نظری

دیانت   .(30:  1380 عین  مرسله  تأمین مصالح  عنوان حوزه  به  سیاست  نظر آکوئیناس،    از 
  است که به عنوان مصلحتی برتر بر   زیرا غایت دیانت رستگاری و سعادت اخروی  .است

بر اما اشرافِ سعادت اخروی  اسی  سی   تدبیر امور  تأمین مصالح عمومی دنیا اشراف دارد. 
به معنای عدم استقالل امور دنیا نیست اینکه سیاست تابعی از غایت سعادت  به.  دنیا  رغم 

آید، انسان به نیروی  است و دنیا نیز مزرعه آخرت و پلی به سوی آن به شمار می  اخروی
می درخرد  استقالل  به  بکوشد  تدبیر  تواند  آن  توماس   .(38  : 1380طباطبائی،  )  امور 

در کتاب    آکویناس  اول  بخش  از  نودوششم  مسئله  چهارمِ  الهیاتمقاله  در    جامع  خود 
، مبحث بسیار مهمی را  دیگران  بر  انسان  ترینفاضل  و  بهترین   تسلط  و  یتخصوص حاکم

او این فرضیه را از دوره بی  در معرض بحث و بررسی قرار داده گناهی بشر آغاز  است. 
مسئله  کند. در حقیقت  می با طرح  مهم  "سلطه "توماس  از  یکی  امروزه  مباحث  که  ترین 
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است، یک مبنای حقوقی و    الملل و دیپلماسی جهان ، حقوق بین 1حاکمیت دولت   اقتدار و
بررسی می این عنوان که  سیاسی را  با دولت و آموزه گناه در  "کند؛ تحت  نسبت سلطه 

مسیحیت چیست؟  نمونه  "دین  این  در  است؟  توماس ذکر  و چگونه شکل گرفته  ای که 
است؛ هم اجتماعی    است، نسبت چند مسئله مهم با یکدیگر را دقیقا مشخص کرده  کرده

دینی  آموزه  یک  که  گناه  مسئله  هم  و  دولت  تشکیل  هم  و  بشر  نظر    بودن  هم  و  است 
 است.  است، به وضوح بیان شده عملی فیلسوف )ارسطو( که در این متن عقل

گناهی، انسان بر انسان  کند که آیا در حالت بیتوماس پرسش خود را چنین آغاز می 
برهان می  و سپس   ؟دارددیگر سروری و سلطه   اقامه  پاسخ، چنین  برای واژه  در  کند که 
معنا متصور بردگی  :است  سروری دو  معنای  متضمن  فردِ مورد    یکی  معنا،  این  است. در 

دیگر فرد  برده  این    نظر  و  و است  فرمانبری  مسئله  دوم،  مفهوم  است.  حقوق  فاقد  برده 
افراد آزاد بر  به عنوان حاکم  یعنی شخص سرور  کند.  فرمانروایی می  ،فرمانروایی است؛ 

منتفی است زیرا که در حالت بی اول  معنای  بردگی در خصوص  نوع  گناهی کسی  این 
منت  نیز  وی  ساختن  برده  و  کیفر  پس  است،  نشده  جرم  و  معصیت  در  مرتکب  است.  فی 
توانست باشد.  حالت طبیعی و در دوران معصومیت بشر، هیچ انسانی برده انسان دیگر نمی

گیرد که فرمانروا و فرمانبر بودن در دوران معصومیت هم  توماس از این برهان نتیجه می
این می از  باشد.  داشته  است،  توانست وجود  اجتماعی  و  مدنی، سیاسی  ذاتا  بشر  رو چون 

ار و تشکیل دولت منافاتی با دوره مصونیت از گناه نداشته است و در هر زمان  وجود اقتد
گناهی و چه دوره هبوط و سقوط انسان، افرادی بوده و هستند که از  و مکانی چه دوره بی

بر دانش  و  معرفت  انصاف،  عدل،  می  لحاظ  و  دارند  فضیلت  بر همدیگران  نوعان  توانند 
کنند سیاست  و  زعامت   ,AQUINAS, 2006: I,Q.96, Art,4(AQUINAS))  خود 

2006: I,Q.96, Art,4  . 

این   بیانگر  توماس آکویناس  )اجتماعی(   این عبارت  او، چون مدنی  نظر  از  است که 
در   دولت  تأسیس  اولیه  پس ضرورت  است  مسلم  و  طبیعی  انسان،  بودن  سیاسی  یا  بودن 

اجتناب نیز  بشری  دول   ناپذیراجتماع  و  نوع حکومت  اما  مجادله    ،تاست.  و  بحث  محل 
همان اشاره  است.  که  معتقدشدطور  توماس  در    ،  دیگران  بر  که  افرادی  یا  فرد  است 

 
1. Sovereignty . 
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گرفته پیشی  معرفت  و  خیر فضیلت  از  تا  گیرند  قرار  اجتماع  آن  امور  رأس  در  باید  اند 
عمومی و سعادت غایی مراقبت نموده و سعی کنند بشر را به سمت و سوی آن رهنمون  

اینکه جنبه فردی  نمایند با  انسان،  . از نگاه آکویناس، در قیاس دو بعد فردی و اجتماعی 
ام است  انکار  قابل  غیر  داردبشر  تأکید  اجتماعی  بعد  اهمیت  بر  او  -420:  1385فاستر،  )  ا 

را  (422 عدالت  اگر  دینی  غیر  حکومت  که  است  معتقد  آکوئیناس  توماس  نهایت  در   .
حکومتی   کند  قبولرعایت  طبیعی  است  قابل  دولت،  چون  انسان   ِو  ماهیتی    ذات  است 

فراطبیعی  دارد. گرچه غایت کلیسا که  از کلیسا  از  مستقل    غایت دولت که طبیعی   است 
تومیسم    ژیلسون در کتاب معروفش   (. البته118  :1396  ،محمدی کرجی)ت  اس  است فراتر

داشت با آنچه در زمان او   "طنت سل"  حکومت و  که آکویناس از مفهوم    گوید تلقیمی
وری باشد  ت معنون بود متفاوت است زیرا از نظر او سلطنت مطلق نیست که مستلزم دیکتا

 .( GILSON, 2002: 374 ) است بلکه سلطان خدا را باالسر خود دارد و مقید به عدالت

قانون    آکوئیناس   توماس و  الهی  قانون  به  را  بشری  دولت  و  الهی  دولت  بحث  سرانجام 
قانون    -1آورد:  از چهار نوع قانون سخن به میان می  دهد و در این ارتباطبشری پیوند می

طبیعی   -2؛  1ازلی   -ابدی انسانی   -3  ؛2قانون  یا  وضعی  االهی    -4،  3قانون   .)  4قانون 

(Aquinas, 2006: I-II.Q 91, A1, A2, A3, A4 
قانون    یمراد و*     جهان  به  خداوند  آن،  یقاست که از طر  الهی  یتهمان مش  ازلیاز 

م  یکل هست   ینیو حکومت مطلق تکو  بخشدمی  نظم  هستی قانون در    ین ا  گیرد؛یشکل 
 است. فهم خداوند از جهان یقتحق

دات را  ازلی چیزی جز حکمت الهی نیست که همه اعمال و رفتار موجو  -ابدی  قانون  
 کندهدایت می

Aquinas, 2006: I-II,Q,93,a1)).    ابدیاین قانونیازلی  -قانون  دو    ،  از  که  است 
 شود. طریق عقل و وحی بر انسان آشکار می

طب *   عقالن  آن  یعی قانون  موجودات  که  طب  ی است  عقل  پرتو    ابدی   قانون  در  یعیدر 
 یرا. زدهندمی  تشخیص  را   هابدی  و  هاخوبی  کلی  احکام  و  شوندمی  سهیم(  یهال  یت)مش

 
1. Eternal Law 

2. Natural Law 
3. Human Law 

4. Divine Law. 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46726/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-12-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46726/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-12-
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است تا  عقل )ذهن( انسان از قبل قرار داده    در  را  طبیعی  قانون   فهم  یعیخداوند به طور طب 
    Aquinas, 2006, I-II, Q.90,A4)  ) شود  شناخته  یعی به طور طب

بشر*   کل  قانونی   وضعی  یا  یقانون  قانون  به شرا  یعیطب  یاست که  با توجه  خاص    یط را 
به قانون    یابیو دست   یقتحق  یصعقل بشر قدرت تشخ  ،. از نظر توماسکندیقابل اجرا م 

  قانون   با  سازگار  باشد  یعیکه همسو با قانون طب  یدر صورت   یرا دارد و قانون بشر  یعیطب 
 است.   نافذ و بود خواهد  الهی

  یعت و انکشاف خداست که از نظر توماس به دو صورت شر  یبر وح   یمبتن   یقانون اله *  
 .    (Aquinas, 2006, I-II, Q.90,A4)است شده آشکار بشر بر جدید و قدیم

آکوئیناس   میتوماس  قانون  اوصاف  اول،  در  دارد:  ویژگی  چهار  قانون  که  حکم  گوید 
سرپرستی تمام جامعه را  ؛ دوم، در جهت خیر عامه باشد؛ سوم، توسط کسی که  عقل باشد

 بر عهده دارد، عرضه شود و چهارم، اعالم عمومی شود 

 ((Aquinas, 2006, I-II, Q.90,A4  .  جامع   از همان کتاب  95البته توماس در مسئله
بر آن افزوده  الهیات نیز  را  باشد و    و گفته  ویژگی پنجم  باید عادالنه هم  قانون  است که 

قانونی که عادالنه نباشد اصال قانون    »هر  یه معروف آگوستین عادالنه نباشد بنا به نظر  اگر
 فوق الذکر  قوانین چهارگانهبا نظر به  .   (Aquinas, 2006, I-II, Q.95, A.2)نیست«  

استوار آن  بر  دولت  و  دین  قوام  آکوئیناس  که  نصیر،  نیز    است،  طبع  بسان خواجه  چون 
را  در  مدنی انسان  به    خلقت  طبیعی  گرایش  معنای  کرده،    تلقی  تسیاسو    جتماعابه 

تکوینی یعنی  ذاتی  را  قلبی    عقلی  همچنین تمسک  و   داند،می  ضرورت دولت  و  برهانی 
 حدود واست. با این حال آکوئیناس    دانسته  را نیز از خواص خلقت طبیعی بشر  شهودی
 داند.می وحیانیو احکام را شرعی  چیستی

 نظریه دین و دولت از منظر خواجه نصیر
و   مدنی  طبع  در  را  دولت  نهاد  هم  و  دین  نهاد  خاستگاه  هم  طوسی  نصیرالدین  خواجه 

می  ـ اجتماعی دسترسی  و  بررسی  قابل  بشر  طبع کمال جوی  سیاسی  که  معنا  بدین  بیند؛ 
ت  اس   )دین(   کند که این اقتضای نبوت و بعثت انسان بهترین و برترین قانون را طلب می

قانون بی برترین  قانونتردید همزیرا  بشر عرضه شده  الهی  ان  بر  انبیا  واسطه  به   است که 
نهفتهاست الیتغیر  قانونی  بشری  طبیعت  و  فطرت  در  دیگر  سوی  از  نیز    .  آن  که  است 
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باطنی عنوان حجت  به  ضرورت  تکوینا  منفعت)عقل(  و  درک  ها  را  بشری  اجتماع  های 
کند. خواجه در  یت میکند و تشکیل و تأسیس دولت را با رای مردم سیاست و مدیرمی

های جماعتی خیزد که در تعاون و  ها از اتفاق رأی»مبادی دولت  گوید:این خصوص می
یکدیگر باشند«   به  تظاهر  شخص  یک  اعضای  نصیر،  )  جای  این    (.303  :1356خواجه  از 

است که    شود نظام اجتماعی ـ سیاسی بشری به مثابه یک پیکرعبارت خواجه فهمیده می
باید با اعضای دیگر تعاون و تعامل داشته باشد تا بتواند مسیر تکاملی خود را  هر عضوش  

همگانی و  اراده جمعی  که  پیکر  این  رأس  البته  دولت باشدمی  بپیماید.  همان  از    ،  است. 
  شایسته   شرع  از  مستقل  را  عقل  و  یرفتهرا پذ  یو عقل   یو قبح ذات  سن حُ  ،آنجا که خواجه

تواند  یم  یداند، در خصوص مصلحت و منفعت بشرمی  هابدی  و  هاخوبی  تمیز  و  درک
  ی تواند دولت مقتدرمی  همچنین  و  نماید  صادر  را(  یدها و نباید)با  یهاحکام مستقالت عقل

اجتماع  یبرا عدالت  و  نظم  عنوان  ب  دولت   نهاد  به  تنها  نه   هم   دین .  دهد  یلتشک   یتحقق 
بشرادست  عقل  . کندمی  کمک  عقل  به  خواجه  تعبیر  به  بلکه  ندارد  مخالفتی  یچه  یورد 

کند  داند که به عقل بشری کمک میخواجه حتی بعثت پیامبران را از این جهت نیکو می
مطمئن  را  بسیاری  حقایق  دریابد.  تا  میوی  تر  االعتقاد  تجرید  کتاب  بعثتدر    گوید: 

 عقلاست؛ از جمله آن فوائد، کمک به    )وحی( نیکوست چون مشتمل بر فوائد بسیاری
  کند کند و هم در اموری که درک نمیاست هم در اموری که مستقیما عقل درک می

 1. (483-481 :1376)خواجه نصیر، 

دانند؛ این سخن بدین  را موجودی مدنی بالطبع می  انسان  هم خواجه و هم آکوئیناس 
سیاست حیوانی  بشر  که  ی  مدارمعناست  و  کند  حکومت  او  بر  الهی  قانون  خواه  ا  است، 

بالطبع( اجتماعی )مدنی  ذاتا  انسان  بشری. زیرا که در همه حال،  و    قانون موضوعه  است 
نمی تغییر  او  بودن  از  مدنی  حکما  مقصود  بالطبع"کند.  مشهوررنظ  "مدنی  که    یه  است 

انسانمی نیازمندی  و  عقل  به  مستند  انسان،  مدنّیت  این    گوید:  در  طباطبائی  است. عالمه 
می ب  گوید:خصوص  اجتماعىحکم  عدل  و  مدنى  اجتماع  به  که    حکمى  ؛شر  است 

هیچ   هرگز  نبود  اضطرار  اگر  چون  بپذیرد،  را  آن  اینکه  به  کرد  مجبور  را  بشر  اضطرار، 
نمى حاضر  کند،انسانى  محدود  را  خود  آزادى  و  اختیار  دامنه  آن    این  شد  معناى  است 

 
 ... الیدل  فیما الحکم  استفادة  و علیه  یدّل فیما العقل کمعاضدة  فوائد،   علی الشتمالها حسنۀ، البعثۀ  .1
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مى که  معروف  بالطبع":  گویندعبارت  مدنى  ج)  "االنسان    از  .(117:ش1378،  2طباطبایی، 
شود که ضرورت تشکیل اجتماع و ضرورت تأسیس قانون و  این عبارت عالمه فهمیده می

اجتماعی مدد  عدالت  به  اجتماعی   تماما  قرارداد  به  منتسب  و  درک  قابل  است.    عقل 
نیز در اشارات میشیخ به    گوید:الرئیس  با حیوانات دیگر  انسان  »واضح است که تفاوت 

تواند به تنهایی و بدون معاونت دیگران، متکفل تدبیر امور و رفع  ین است که انسان نمیا
همنیازمندی سایر  به  امور  این  در  باید  ناگزیر  و  باشد  خود  و  های  کند  اکتفا  نوعان خود 

نیازمندی رفع  متکفل  نیز  تنهایی  خود  به  انسان  که  سبب  همین  به  و  باشد  دیگران  های 
معیشت خود برآید، مضطر است به عقد مدن و اجتماعات تن در دهد«  تواند از عهده  نمی

   کند:بیان می . خواجه هم در اخالق ناصری همین نظر را(372 :3)ابن سینا، بی تا، ج
آدم به فعل آید و چون  و از قیام هریک به مهم خویش، قوام عالم و نظام معیشت بنى  ...

است، پس نوع انسان    اجتماع محالبندد و معاونت بىنمىمعاونت صورت  وجود نوع بی
نوع اجتماع را که شرح دادیم تمدن خوانند و تمدن  این  و  اجتماع  به  بود  بالطبع محتاج 

  صناعات   وحرفت ها  اجتماع اشخاص بود که به انواع    مشتق از مدینه بود و مدینه موضع
 :اندگفته  حکما  آنچه  معنى   ستان ای  .کنندمی  زندگى  بود  تعیش   سبب  که  تعاونى

نصیر)  بالتمدن«   المسمى   االجتماعالى بالطبع محتاج  یعنى بالطبع مدنى »االنسان ،  خواجه 
  (. 252و251: 1356

و تعاون اعضای خانواده بشری    "عقد مدن"عبارت خواجه و ابن سینا تأکید بر ضرورت  
قرارداد مستلزم  این  و  از    دارد  چنانکه  مفهوم  "عقد "مفهوم  است  از  و  قرارداد    "مدن"، 

می فهمیده  بشری  تنها حیوانیاجتماع  بشر  زیرا که  دارد.    است  شود؛  را  مدینه  اهلیت  که 
شود که او بر  داند، دریافت میمی  "تعاون را سبب تعیش "همچنین از عبارت خواجه که  

گرچه    است.  تأکید کرده  3مطابق با قرارداد اجتماعی   2به وضع مدنی  1توسعه وضع طبیعی 
است    الک معتقداند اما جانکرده  تلقی   برخی، قرارداد اجتماعی را عبور از قانون طبیعی 

مـی طبیعی  قوانین  استحکام  باعث  مدنی  قوانین  وضع  از  که  مدنی  قوانین  که  زیرا  شـود. 
 .(80 :1386ای، )سبزه  توانند از آنها تخطی کنندنمیگیرند و حقوق طبیعی نشاًت می

 
1. State of Nature  
2. Civil State 
3. Social Contract 
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نظریه  اما   از  االعتقاد  تجرید  شارحان  از  یکی  شعرانی  بالطبع"ابوالحسن  خواجه    "مدنی 
الهیچنین استفاده می قانون  اثبات بعثت و ضرورت دین و  او   کند که حاصل آن  است. 

 گوید: می
مدنى  انسان  آنا  چون  افراد  باید  و  طبعا  را  است  خویش  حوائج  یکدیگر  یارى  به  ن 

برآورند و با نفرت ممکن نیست پس جامع مشترکى میان آنها باید که آنها را به هم پیوند  
نماید و آن جامع   دهد و یک اجتماع بسازد و براى همه یک آرزو و یک مقصد ایجاد 

شریعت و  واحد  سنت  موجب    مشترک،  و  وحدت  مالک  را  آن  کس  همه  که  است 
سنت، همه خود را    پذیرد، با داشتن چنین شرع وداند و اجتماع بدان پیوند مىسعادت می

می همیگانه  از  که  دارد  مقرر  کسى  باید  را  سنت  چون  دانند.  باشد.  ممتاز  خود  نوعان 
توان گفت خود مردم یک تن برگزینند  یک از مردم بر دیگرى اولویت ندارد و نمیهیچ

قانو باید  که  کس  آن  تعیین  در  را  چون  آن  باید  پس  افتاد  خواهد  اختالف  دهد  قرار  ن 
)خواجه    است   خداى تعالى امتیاز دهد و به معجزات مؤید کند تا همه بدانند برگزیده حق

 (. 483 :1376نصیر، 
برداشت  و  دریافت  نوع  این  برگزینند( )نمی  هاگرچه  تن  مردم یک  توان گفت خود 

دا دولت  نهاد  بر  دین  نهاد  تقدم  به  گرایش  در  که  مصرح  خواجه  پیشین  عبارت  با  رد، 
منافات  حسب ظاهر    برکرد،  اخالق ناصری که مبادی دولت را اتفاق آرای مردم تلقی می

خواجه افاضل و حکما را که به قوت عقل ممتاز    اما از آنجا که در جای دیگر نیز  دارد.
مدینه   تشکیل  و  دولت  اداره  شایسته  امامان  و  پیامبران  همانند  دانستههستند    است   فاضله 

مفهوممی  . (285و  286:  1356)طوسی،   از  بالطبع"  توان  ، هم ضروت انسان  بودن  "مدنی 
  استخراج کرد را  مردم    یرا دریافت نمود و هم تأسیس دولت از طریق آرا   دین و شریعت

  .انددو امری طبیعی به این اعتبار که هر
  لکن  است  واجب  خداوند  بر  امام  نصب  چند  هر»خواجه نصیر با بیان این مطلب که    

  اسالمی   متفکر تنها  او که  داد نشان ،« دارد  مردم دهارا به بستگی امام، امامت فعلیت و تحقق
  دانست. در تفکر او، فضیلت می  با  حکومت  از  بخشی  را  مردم  حکومت  که  بود  خود  زمان
را    از  مردم  رضایت  که  است  جماعتی  زمانی  حکومت  یک و    شامل شودقوانین  )ایزدی 

به  انسان  اعمال  مبادی  ،خواجه  (.42:  1395  قربانزاده سوار،   یعنی   دو اصل ثابت و متغیر  را 
گرداند چرا که قانون طبیعی به همان سرشت الیتغیر طبیعت و انسان  باز می  "و وضع  طبع"

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=60544
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=60544
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=60544
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 گوید:است. او می  های متغیر بشری معطوفنظر دارد و قانون بشری به مصالح و موقعیت
اتفا اگر سبب وضع  بود  مبدأ آن وضع  بر آن، آنآنچه  بود  و    ق رأى جماعتى  را آداب 

مانند   بود  بزرگى  رأى  اقتضاى  آن  سبب  اگر  و  خوانند  را  رسوم  آن  امامی،  یا  پیامبری 
 (.41: 1356خواجه نصیر ، ) ...نوامیس الهی گویند 

است که در    است، همان چیزی  جماعتی را سبب وضع دانسته  یاین که خواجه آرا 
شود که جماعتی از  بشری یا نوعی قرارداد اجتماعی تلقی میدنیای امروز، قانون وضعی  

پارلمان جمع می در  از طرف مردم  با وکالت  قانون تصویب میمردم  و  به  شوند  یا  کنند 
می رأی  شراکسی  در  است  ممکن  و  دهد  دولت  تشکیل  که  اساس  یدهند  بر  خاص  طی 

ملتی زمان  ؛مصالح  در  آنان  مانند  گروهی  یا  جماعت  همان  دیگردوباره  را    ،های  قانون 
  یتغییر دهند و قانونی جدید مطابق مقتضیات زمانه تصویب کنند و دولت را با اتفاق آرا

می مطلب  این  ادامه  در  خواجه  اما  کنند.  برکنار  یا  انتخاب  سبب  گوید:خود  ، وضع  »یا 
مانند مؤیدباشد    بزرگی  رأی  اقتضای الهی  تأیید  یا    پیامبر به  این  که  ()ع  امام)ص(    در 

خوانند«. این عبارت بدان معناست که خواجه واژه وضع الهی« می  آنها را »نوامیس   حالت
است. زیرا که در واقع    )شریعت( هم گرفته  را که اطالق بر تقنین دارد، شامل قوانین الهی

الهی. بشری و دیگری  بر دو قسم کرده یکی  را  مدین  قوانین وضعی  اداره  برای  ه  خواجه 
دین معنا که از یک سو مدبران و  ب  د؛دانقانون را اعم از الهی و بشری ضروری می  ،فاضله

ای  آنکه اشارهبی  نامدگردانندگان مدینه فاضله را حکمای کامل و ممتاز به قوت تعقل می
مدیر و  نیز    را  پیامبر و امامدر جای دیگر    و از سوی دیگر  به پیامبران و امامان کرده باشد

اول،    .گوید: »و ارکان مدینه فاضله پنج صنف باشداو میاست.    دانسته  مدینه فاضلهمدبر  
جماعتى که به تدبیر مدینه موسوم باشند و ایشان اهل فضایل و حکماى کامل باشند که  

 :1356)خواجه نصیر،    « .بقوت تعقل و آراى صایبه در امور عظام از ابناى نوع ممتاز باشند..

  مدینه  تدبیر  برای   ممتاز  وجه   را   آن   و  دارد  تعقل  قوت  بر  تأکید  ارت عب   یندر ا  یو(.  286
مدینه  کندمی  تلقی رئیس  اتصال  و  امتیاز  وجود  بر  دیگر  جای  در  خواجه  همه،  این  با   .

پس در تقدیر اوضاع به شخصى احتیاج باشد  »  :تاس  فاضله به منبع الهی نیز تأکید کرده
دیگران تا او را انقیاد نمایند و آن شخص را در عبارت قدماء  که به الهام الهى ممتاز بود از 

گفته ناموس  شارع  صاحب  را  او  محدثان  عبارات  در  و  الهى  ناموس  را  او  اوضاع  و  اند 
 . (253 :1356)خواجه نصیر، اخالق ناصری،  «خوانند و اوضاع او را شریعت
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ر آورد؛ بدین معنا که  توان رویکرد خواجه را جامع عقل و دین به شما رو میاز این   
فضیلت و  حکمت  اهل  که  تعقل  اهل  میهم  را  اند  )دولت(  فاضله  مدینه  تدبیر  توانند 

برعهده بگیرند و هم شخصی که به الهام الهی ممتاز باشد مانند پیامبر و امام هدایت مدینه 
یا در مرتبه  .گیردرا در دست می ر قرار  ای باالتالبته در اینکه پیامبر از افاضل حکماست 

از   پیامبر  اگر  مقدم  یزدانی  تعبیر  به  که  چرا  دارد.  ابهام  باره  این  در  خواجه  گفتار  دارد، 
است  پیامبری  شأن  از  ما  متعارف  دریافت  خالف  شود،  آورده  شمار  به  حکما    افاضل 

مادلونگ اما    (.۶2-۶1:  1392،  مقدم   یزدانی) قوان  1ولفرد  مباحث    مدینه   حاکمان  و  ین از 
پمی  برداشت  چنین   ناصری   اخالق  کتاب  در   فاضله هم  که    پادشاهان  هم   و  یامبرانکند 

پیامبران و جانشینان آنها یعنی ائمه،  : »گویدمی  او.  دارند  را   فاضله  مدینه  اداره   حق   حکیم، 
اند. آنان، همچنین ناظر و مجری  پادشاهان حکیم، و فرمانروایان مدینۀ فاضله، مدّبران عالم

به   که  هستند  میقانونی  تشریع  الهی  اجرا  مدد  زمان  مقتضیات  برحسب  را  آن  و  کنند 
نمایند؛ در عین حال، راهنما و مربّی بشر در مسیر وصول به سعادت متعالی، یعنی غایت  می

  (.367: 1386مادلونگ، ) «قصوی و هدف نهایی اخالق نیز هستند
فیلسوف را از فارابی و ابن سینا  رتبه دانستن پیامبر و  رسد خواجه نظریه همنظر می  به 

داند؛ از فرشته  فارابی نیز نبوت را از دو ناحیه قابل دریافت میاست. چون    دریافت کرده
هرگاه عقل بالفعل به مرتبه عقل مستفاد برسد و تمامی این مراحل  .  لوحی و از عقل فعا

پیوسته  ،طی شود به عقل فعال  این امر در  در واقع آدمی  دو جزء قوه    هر  است و هرگاه 
این   در  متخیله،  قوه  در  سپس  و  شود  حاصل  آن  عملی  جزء  و  نظری  جزء  یعنی  ناطقه 

کند  شود، یعنی خداوند به وساطت عقل فعال به او وحی میصورت به این انسان وحی می
اعتقاد54و  53:  1382  اردکانی،   )داوری به  همچنین  سینا  (.  با  ابن  پیامبران  تفاوت   ،

است. فیلسوف بر اساس تالش فکری خود،   ة دستیابی به معارف عقالنیفیلسوفان، در نحو
است؛ اما نبی بر اثر برخورداری از  شود و معلومات او اکتسابیبه فیض عقل فعال نایل می

حال    ینبا ا   (.456  :2ج1383سینا،  )ابن   کند نیروی حدسانی فیض عقل فعال را دریافت می
است پیامبری ملک باشد یا ملکی پیامبر باشد اما ماهیت و  : »ممکن  گویدیزدانی مقدم می

متفاوت هم  با  دو  این  کارویژه  موقعیت  چنانکه  متفاوت  است،  یکدیگر  از  دو  این  های 

 
1. Prof. Wilferd Madelung 
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پیامبر کارویژه  قانونگذاری  ،است؛  و  نوامیس  تدبیر وضع  و  نظم  مَلِک  کارویژه  و  است 
 . (58 :1392)یزدانی مقدم،   است« امور و تقدیر احکام عقلی

است که دین و ملک )دولت( از یکدیگر جداناپذیرند.   اما خواجه خود تصریح کرده 
 گوید:او می

ملک به یکدیگر، چنانکه حکیم فرس اردشیر بابک    و از این سبب باشد تعلق دین و 
است و ملک   چه دین قاعده  « توأمان الیتم احدهما اال باالخر  الدین و الملک»است:    گفته

ملک اساس خراب، همچنین دین بىرکن ضایع بود و رکن بىچنانکه اساس بىارکان و  
قوم یعنى ملوک و مدبران مدینه فاضله    دین واهى و اگرچند این نامنتفع باشد و ملک بى

بعدد بسیار باشند چه در یکزمان و چه در ازمنه مختلفه حکم ایشان حکم یک شخص بود  
س آن  و  باشد  غایت  یک  بر  ایشان  نظر  قصوىچه  یک    عادت  به  ایشان  توجه  و  است 

مطلوب بود و آن معاد حقیقى است. پس تصرفى که الحق در احکام سابق کند به حسب  
این الحق در آنوقت   اگر  مثل  به  و  بود  او  قانون  تکمیل  بلکه  نباشد  او  مصلحت مخالف 
حاضر بودى، همان قانون نهادى و اگر آن سابق در این وقت حاضر بودى همین تصرف  

علیه    به از عیسى  آنست که  این سخن  و مصداق  واحد  العقل  تقدیم رسانیدى که طریق 
نقل کرده فرمودالسّالم  که  بل جئت الکملها«   :اند  التوریۀ  البطل  نصیر،    ما جئت  )خواجه 

1356: 285.)  
بررسی   و  قابل طرح  نکته  عبارت خواجه چند  این  الف  از  و    -است؛  دین  از  هریک 

نا دیگری  بدون  وابستهدولت  دیگری  به  هرکدام  که  چرا  است  ب  تمام  اهداف    -است. 
یکی فاضله  مدینه  مدبران  و  مدیران  زمان  -پ است.    همه  در  حاکمان  همه  های  حکم 

واحد حکم  و   مختلف  ملت  مصلحت  اعتبار  به  اینان  قوانین  و  احکام  تفاوت  و  است 
هر که  طوری  است؛  زمان  اگر    مقتضیات  آیندگان  و  گذشتگان  از  موقعیت  کدام  در 

است.   مقتضی  که  کنند  همان  گیرند  قرار  من    -ت دیگری  گفت:  مسیح  عیسی  چنانکه 
شود  ام؛ احکام قانون سابق باطل نمیبرای ابطال تورات نیامدم بلکه برای تکمیل آن آمده

 گردد.بلکه به واسطه مدبران جدید تکمیل می
قابل توجه در سیاست و دولت خواجه، ضرورت معد  بسیار    لت و حفظ عدالت نکته 

بر پادشاه واجب بود  »  داند:است. او هم مانند آکوئیناس شرط بقای دولت را عدالت می
ب مملکت  قوام  که  نماید،  توفر  معدلت  قوانین  حفظ  بر  و  کند  نظر  رعیت  حال  بر  ه  که 
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پادشاه )دولت( خودرای و خودکامه را    ، (. خواجه304  :1356خواجه نصیر،  )   « معدلت بود
نمی او میمقبول  السیاسیۀِ« »  گوید:داند.  باالراء  التعاونُ  هو  الملوک  نصیر)  فضیلۀ  ، خواجه 

داند؛ بدین  سیاسی می  یفضیلت ملوک را تعاون در آرا   ،(. خواجه در این متن305  : 1356
رند و مستبد به رای خود  سیاسی دیگران بهره گی  ی معنا که سالطین و حاکمان باید از آرا

معتقد است عدالت مهمترین   فاصله دارد. خواجه  با عدالت  پادشاه خودبین  نباشند. چون 
اِعمال سیاسات  است.    عنصر سیاست و حکمرانی  مَلِک )دولت( مسئول  از این حیث که 

است باید رعیت را چنان سیاست و مدیریت کند که جامعه ملزم به رعایت   همه صنوف
 (. 309 : 1356)خواجه نصیر،  سب فضیلت و رعایت قانون گرددعدالت، ک

  گیرینتیجه
گردد که هر دو عالوه بر حکومت و حاکمیت دینی  از متون خواجه و توماس استنباط می

مبتنی بر شریعت الهی، تأسیس و تشکیل دولت دنیوی مبتنی بر عقل سلیم را مادام که بر  
ینند و نه تنها تعامل و همکاری دین و دولت امری  باساس عدالت اداره شود بال اشکال می

بدین معنا   داند؛می است بلکه خواجه یکی از فوائد بعثت را کمک به عقل واقعی و طبیعی
است و همانطور که خواجه تصریح نمود؛ دین    که احکام عقل از پشتیبانی دین برخوردار 
منحصرا و الزاما امری دینی    رو حکومت زمینی و دولت مکمل و متمم یکدیگرند. از این 

می  قدسی  و که  خواجه  نظریه  از  استفاده  با  بلکه  با  نیست  نیز  حکما  و  تعقل  اهل  گوید 
گر  گیرند حکایت  توانند در رأس مدینه فاضله قرار انتخاب رای مردم و اتفاق جماعتی می

مشروط بر آن  است که عالوه بر دولت دینی، دولت عقال نیز رواست. البته    این حقیقت
 مخالف عدالت نباشد.  که در تعارض با احکام الهی و

حکما و افاضل را برای اداره مدینه فاضله شایسته و دولت    ،که خواجه  با همین مبنایی 
بیان داشت که هم    توماس آکوئیناس نیزد،  شمارعادالنه اینان را مستقل از شرع جایز می

ر، همواره افرادی بوده و هستند که از لحاظ  گناهی و هم در دوره سقوط بشدر دوره بی
بر دانش  و  معرفت  انصاف،  می  عدل،  و  دارند  فضیلت  همدیگران  بر  خود  توانند  نوعان 

زعامت و سیاست کنند. در واقع توماس بحث سلطه و فرمانروایی را فارغ از دین و وحی،  
کرده تلقی  بشری  فطرت  با  مطابق  و  طبیعی  حتی  امری  که  طوری  به  نزو  است  وحی  ل 

لطف بیان  طبیعی  عنوان  قانون  از  ناشی  یا دولت عرفی که  انسانی  اجتماع  را  است    الهی، 
کند بلکه با آن سازگاری دارد. در این تحلیل نه اثبات وحی الهی و قانون کامل  نفی نمی
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نافی دست  اندیشه  وردهای عقل بشری و رافع مسئولیت دولتادینی  های مدنیِ برگرفته از 
ف و  و    گانرهیختهحکما  معنای خودکفایی  به  انسان  مدنی  و طبع  طبیعی  قانون  نه  و  است 

بی و  طبیعت  خداوندخودگردانی  از  عقل  نظریه  نیازی  دیگر  عبارت  به  در   است.    دولت 
ماهیت خود در برابر حکومت دینی و امر قدسی قرار ندارد. این نظریه نه صرفا به معنای  

  تئیسم   است و نه در راستای نفی طرز تفکر  )eism)Dرسمیت بخشیدن به جهانبینی دئیسم  
(heismT)اجتماعی منظومه  مثابه یک  به  نهاد دولت  بلکه  بر طبع مدنی   ـ .  مبتنی   سیاسی 

 است.  الهی خلقت تکوینی ـ است که این خود بخشی از منظومه طبیعی  انسان
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)محمدحس  یدس   یی،طباطبا جیزانالم  یرتفس  (،1378ین،  موسو 2،  باقر  محمد  ترجمه    ی ، 
 قم.  یهحوزه علم ینوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسالم  :قم ی،همدان
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 . نشر کارنامه
اند   یعقل و وح »  (،1392)  احمدرضا،  مقدم،  یزدانی   ی،طوس  ینالد   یرخواجه نص   یاسیس  یشهدر 

 . 2 شماره، 1 دوره ،حوزه ،متعالیه« سیاست 
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