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 چکیده
های ترین و تأثیرگذارترین چهرهمابوریحان بیرونی دانشمند و فیلسوف مسلمان ایرانی از مه

آید. هدف ما در این مقاله بررسی نظر شمار می علمی جهان اسالم در قرن چهارم هجری به

بیرونی دربارۀ عدالت است. بنابراین به دنبال پاسخگویی به سه سؤال در این مقاله هستیم که 

لت و تبیین سازوکار اند از: برداشت بیرونی نسبت به عدالت، چگونگی تشخیص عدا عبارت

، تحقیق ماللهندنهادینه شدن عدالت در جامعه. برای این منظور سه کتاب بیرونی یعنی 

دهیم. پس از را مورد مطالعه قرار می الجماهر فی الجواهرو  اآلثارالباقیه عن القرون الخالیه

د. بیرونی برای دان مطالعۀ این کتب معلوم شد که بیرونی عدالت را بیشتر مترادف با تناسب می

داند.  های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه را ضروری می تشخیص عدالت توجه به ارزش

بیرونی همچنین معتقد است که عدالت همواره در معرض خطر و نابودی در جامعه است و 

لذا یک حاکم عادل باید از آن پشتیبانی و حمایت کند تا در جامعه نهادینه شده و تثبیت 

 شود.    

شناسی علمی، نسبیت گرایی  عدالت، تناسب، سلسله مراتب خلقت، روش ژگان کلیدی:وا
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 مقدّمه و بیان مسئله  
زد. اسالم برخالف برداشت  ظهور اسالم مرحلۀ جدیدی از تمدن انسانی را در تاریخ بشری رقم 

م روش خاصی از ای روحانی بین انسان و خدا نبود. اسال  دنیای امروز از دین، صرفاً رابطه

داد بلکه آنها را در یک  های مادی و معنوی زندگی را در تقابل باهم قرار نمی زندگی بود که جنبه

بخشید و به تمامی روحیات و افکار و  داد و انسجام می مراتبی در کنار هم قرار می نظام سلسله

های مختلف، زمین(. گسترش اسالم به سر11: 8002داد )عبدالرحیم،  افعال انسانی معنا می

های مختلف قرار داد و این امر باعث شد تا ها و اندیشهمتفکران مسلمان را در برابر دیدگاه

های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در میان مسلمانان مورد ضرورت ارائه مدون و منظم دیدگاه

و  های محلی (. از سوی دیگر، سبب ایجاد حکومت11-81: 1820توجه قرار گیرد )کندی، 

های مختلف قلمرو اسالمی شد. این مراکز، ضمن وفاداری به  های مختلف در بخش سلسله

حاکمیت مرکزی، مراکز علمی و آموزشی را در سراسر قلمرو اسالم گسترش دادند و نقش 

مهمی در توسعۀ علم در جامعه و افزایش شمار دانشمندان مسلمان در مناطق گوناگون داشتند 

ا آغاز نهضت ترجمه در دورۀ امویان و تداوم آن در دوران عباسیان و انتقال (. ب11: 8001)شپلر، 

-های مسلمین با سایر نظاممیراث فکری یونانیان به جوامع اسالمی، ادغام و ترکیب شدن اندیشه

های فکری و علمی بیشتر شد و این نهضت تا قرن چهارم هجری، به اوج پختگی و گسترش 

(. این مسئله بیانگر این واقعیت است که برای شناخت 40-41 :1811خود رسید )ابراهیم، 

های علمای مسلمان باید به این امر توجه داشت که ایشان آبشخورهای فکری متفاوتی اندیشه

های قرآنی، روایات،  اند لزوماً محدود به آموزهداشته و، خواسته یا ناخواسته، آنچه را که ارائه داده

ه است. تمدن اسالمی متفکران زیادی را از صدر اسالم تا کنون تربیت احادیث و سیره نبوی نبود

اند.  انسانی و اجتماعی صاحب نظریات درخشانی بوده های مختلف علوم کرده است که در حوزه

شناس برجستۀ  دان و مردم در این مقاله ما به بررسی آرای بیرونی، که منجم، فیزیکدان، جغرافی

های اجتماعی وی را مورد  کوشیم تا اندیشه پردازیم و می ت، میمسلمان قرن چهارم هجری اس

 بررسی بیشتری قرار دهیم. 

اجتماعی و تاریخی در  زیست که دوران شکوفایی علومای میابوریحان بیرونی در دوره

سال پس از مرگ فارابی، دیده به  80آید. بیرونی نزدیک به  حساب می کشورهای اسالمی به

عصر ابوعلی سینا، فیلسوف برجسته ایرانی پیرو مکتب فلسفی ک سو، همجهان گشود و از ی
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الصفا در بصره و بغداد دورۀ جریان فکری مهمّ اخوانارسطویی مشاء، بوده و از سویی دیگر، هم

المعارف اسالمی را در حوزۀ علوم مختلف نظری و عملی به است، گروهی سرّی که اوّلین دایره

نظر  (. بیرونی در علوم مختلف تجربی و عملی صاحب18: 1832نایت، رشته تحریر درآوردند )ع

بود، امّا در حوزۀ فلسفه و علوم عقلی شاگرد عبدالصمد حکیم بود؛ فیلسوفی که به اتّهام شیعه 

های شیعی متأثّر شدّت از آموزه بودن به دست سلطان محمود غزنوی به قتل رسید و در نتیجه به

اندیش  دیشی فاصله گرفته بود. بیرونی به سبب وسعت شخصیت آزادانشده و از تعصّب و جزم

خود، همواره شخصیتی مورد احترام و مقرّب در درگاه خوارزمشاهیان و غزنویان بود و همین 

-نزدیکی با سیاست و سلطنت برای وی فرصتی فراهم نمود تا هم از نزدیک با مسائل و چالش

هم به حلّ و فصل مشکالت شاه در ادارۀ کشور و داری آشنا شود و های حاکمیت و حکومت

ترین نیای (. بیرونی را شاید بتوان مهم12-80: 1821رابطه با همسایگان کمک کند )اذکایی، 

میالدی( در مطالعات  1888-1101می  84قمری/  488-212خلدون )اول رمضان  فکری ابن

به بررسی تحوالت اجتماعی و  شناختی دانست. نگرش علمی و عینی ابوریحاناجتماعی و مردم

ترین ، یکی از غنیتحقیق ماللهندو  آثارالباقیهتاریخی و پژوهش در احواالت انسانی در دو کتاب 

وجود آورده و روشی را بنا نهاده که در آثار  انسانی و اجتماعی به تحقیقات را در علوم

وعی اخالق مطالعات اجتماعی کوشد ن(. بیرونی می888: 1831یابد )نصر، خلدون، تکامل می ابن

گرایی را کنار بزند و از سویی دیگر، داوری و خرافهرا ترویج کند که از یک سو، تعصّب، پیش

اند کشف کند. مطالعۀ دیدگاه  قوانین موجود در عالم خلقت را که مخلوق یک ناظم مافوق بشری

چنین سازوکار نهادینه بیرونی نسبت به اموری نظیر معنای عدالت، نحوۀ تشخیص عدالت و هم

و اکثر آثار و تألیفات مربوط به بیرونی بیشتر بر  شدن عدالت در جامعه، تا حدودی مغفول مانده

شناسی نگاری و مردمابداعات او در علومی نظیر هیأت، نجوم، طب، ریاضی و نیز روش تاریخ

اند. لذا تحلیل  پرداختهبینی دینی وی های فلسفی و جهانوی در مطالعۀ جامعۀ هند و یا برداشت

تواند دریچۀ جدیدی به فهم ما از این  شناختی برداشت بیرونی از مفهوم عدالت می جامعه

 شخصیت برجستۀ جهان اسالم بگشاید.

 اهداف و سؤاالت تحقیق 

اند از: فهم معنای عدالت  توان گفت که اهداف اصلی این مقاله عبارتبا توجّه به مباحث فوق می

بوریحان بیرونی، بررسی و تحلیل چگونگی تشخیص عدالت و درنهایت، تبیین در اندیشۀ ا
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توان گفت که سؤاالت اصلی این مقاله سازی عدالت در جامعه. در نتیجه میسازوکار نهادینه

اند از اینکه نخست، در آرا و نظرات ابوریحان بیرونی چه برداشتی از عدالت وجود دارد؟  عبارت

توان در جامعه تشخیص داد؟ سوم، بیرونی چه عامل  عدالت را چگونه میدوم، طبق نظر بیرونی 

 داند.  شدن و تحکیم عدالت در جامعه مییا عواملی را باعث نهادینه

 چارچوب مفهومی

های متعددی بین فیلسوفان مسلمان و  در رابطه با مفهوم عدالت، نظریات و برداشت

مربوط به عدالت را در سه دسته به شرح زیر های موجود  غیرمسلمان وجود دارد. ما دیدگاه

 کنیم.  بندی می تقسیم

شود که جامعه  این برداشت از دیدگاهی کارکردگرایانه ناشی می مثابه تناسب: . عدالت به2

وار به جامعه دارد. ریشۀ این دیدگاه به عدالت به  داند و نگرشی اندام را همانند بدن آدمی می

فالطون، در بدن انسان سه نیرو )قوه( عقل، خشم و هوا و هوس رسد. طبق نظر ا افالطون می

وران وجود  )شهوت( وجود دارند. در جامعه نیز سه طبقۀ حاکمان، سربازان و پیشه

(. به نظر افالطون، انسان عادل فردی است که هر سه قوۀ بدن 811-838: 1883دارند)افالطون، 

ای است که هر کدام از طبقات، به کار  جامعهکنند. جامعۀ عادل هم  او به وظایف خود عمل می

(. در واقع افالطون، عدالت 834-832خود مشغول بوده و در کار دیگری دخالتی ندارند )همان: 

مسکویه رازی  داند. این دیدگاه در نزد افرادی نظیر ابن را قرار داشتن هرچیز بر سر جای خود می

مسکویه معتقد است که درون انسان سه قوه  و خواجه نصیرالدین طوسی نیز وجود دارد. ابن

ند از: ناطقه، غضبیه و شهویه. قوای غضبیه و شهویه باید تابع قوۀ ناطقه یا  وجود دارند که عبارت

ها و مشکالت مختلف ایمن بماند. در هرکدام از این سه قوه،  عقل باشند تا انسان از گزند آسیب

وۀ ناطقه باعث پیدایش فضیلت حکمت، رعایت باید اعتدال رعایت شود. رعایت اعتدال در ق

اعتدال در قوۀ غضبیه باعث پیدایش فضیلت شجاعت و رعایت اعتدال در قوۀ شهویه، باعث 

شود. اگر این سه فضیلت در کنار هم ایجاد شوند، فضیلت چهارمی در  پیدایش فضیلت عفت می

مسکویه،  (. طبق نظر ابن11-14: 1821مسکویه،  گیرد که همانا عدالت است )ابن انسان شکل می

کلیه فضایل انسانی ذیل یکی از این چهار فضیلت یعنی حکمت، شجاعت، عفت و عدالت قرار 

(. خواجه نصیرالدین طوسی نیز همانند افالطون معتقد است که عدالت آن 11-41دارند )همان: 
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به صناعات  است که هرکس باید در مرتبۀ خود باشد و از آن تجاوز نکند و یک فرد نباید

تواند به هر کاری مشغول  مختلف مشغول باشد چرا که اوالً هرکس طبیعت خاصی دارد و نمی

شود. ثانیاً، مسلط شدن و تبحر یافتن در فنون یک صناعت، نیازمند صرف زمانی طوالنی است و 

 ثالثاً، برخی صناعات را باید در وقت و ساعت خاصی انجام داد و با گذشتن آن زمان، دیگر

آید )خواجه نصیرالدین طوسی،  دست نمی ای از انجام آن به امکان انجام آن وجود نداشته یا فایده

طور که تحقق عدالت در انسان در نتیجۀ ایجاد اعتدال  (. وی معتقد است همان111-110: 1824

دال شود، تحقق عدالت در جامعه نیز در نتیجۀ ایجاد اعت های مختلف بدن انسان میسر می بین قوه

الملک نیز دیدگاهی  (. خواجه نظام808-801گیرد )همان:  بین طبقات مختلف جامعه صورت می

شود.  عدالتی باعث نابودی کشور می کارکردگرایانه نسبت به عدالت دارد و معتقد است که بی

وی معتقد است که اگر مردم به حال خود رها شوند، ممکن است که هر کاری در برابر هم 

، بنابراین برای جلوگیری از این وضعیت باید در جامعه یک پادشاه مقتدر وجود انجام دهند

(. لذا 18: 1811داشته باشد که جلوی ظلم و ستم افراد را به یکدیگر بگیرد )خواجه نظام الملک، 

صورت  گونه واسطه یا تشریفاتی، به وی معتقد است که پادشاه یا حاکم جامعه باید بدون هیچ

ا مردم دیدار کند، به مشکالت ایشان رسیدگی کند و حق مظلوم را از ظالم پس منظم و ثابت ب

 (. 11-18بگیرد )همان: 

این دیدگاه معتقد است که عدالت به لحاظ موضوعی در دو  مثابه انصاف: . عدالت به1

ها بین مردم است و دوم،  ها و دارایی حوزه قابل پیگیری است که اول، توزیع امکانات، فرصت

گردد.  ت از حقوق مردم در برابر تعدی دیگران. ریشۀ این دیدگاه به آرای ارسطو باز میحفاظ

ارسطو معتقد است که عدل بر دو نوع است که اول، عدالت توزیعی است؛ یعنی رعایت عدالت 

در تقسیم امتیازات و امکانات و دوم، عدالت اصالحی؛ یعنی رعایت عدالت در معامالت و 

داند که افراط و تفریط  (. ارسطو عدل را حد وسطی می141: 1821)ارسطو، تعامالت بین مردم 

است، لذا ظالم کسی است که در تخصیص چیز مفید به خود یا دیگری، « ظلم»از آن، مصداق 

روی را  وجه، میانه هیچ افراط داشته و در تخصیص چیز مضر به خود یا دیگری، تفریط دارد و به

حق  (. درواقع، ارسطو عدالت را دادن حق به ذی122-121: 1821گیرد )همان:  در نظر نمی

داندکه عبارت است  گیرد. فارابی عدالت را بر دو نوع می داند. فارابی نیز در این دسته قرار می می

ها و مراتب اجتماعی بین مردم بر  از توزیع امتیازات و امکاناتی نظیر تندرستی، ثروت، جایگاه
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لذا ظلم و ستم هم آن است که فردی بیشتر از آنچه استحقاق  های ایشان و حسب شایستگی

داشته، دریافت کند این ظلم به جامعه است و اگر فردی کمتر از آنچه استحقاق دارد دریافت 

کند، ظلم به او و، چه بسا، ظلم به جامعه است. جنبۀ دیگر عدالت این است که اگر فرد 

بدهد مثل سرقت باید این امور ارزشمند به افراد  صورت غیرارادی چیز ارزشمندی را از دست به

(. 11-18: 1828ها بین مردم محفوظ باقی بماند )فارابی،  ها و نیکی بازگردانده شوند تا خوبی

کند و معتقد است که تصمیمات  رالز در ارائه تعریف خود از عدالت، بر مفهوم انصاف تأکید می

؛ یعنی در شرایطی که افراد در عین داشتن برابری شوند عادالنه در شرایطی منصفانه اتخاذ می

برند، بلکه صرفاً بر اساس کارآمدی و  ها با یکدیگر، نفعی از آن تصمیم نمی کامل در همۀ جنبه

کنند. عدالت در چنین وضعیتی، انتخاب بهترین وسیله  عقالنیت صرف، آن تصمیم را اتخاذ می

برانگیزی در این وضعیت وجود  قی مجادلهگونه عنصر اخال برای رسیدن به هدف است و هیچ

کند که نه مبتنی بر توزیع  (. نازیک از نظریۀ عدالت توزیعی دفاع می18-31: 1824ندارد )رالز، 

هاست.  ها، بلکه مبتنی بر حاکمیت اصولی قابل فهم و مشترک در توزیع دارایی متناسب دارایی

نامد. طبق این اصول،  ها می نتقال داراییوی این اصول را اصول عدالت در تملک و عدالت در ا

ها زمانی عادالنه است که توسط افرادی صورت گرفته باشد که  ها و انتقال دارایی تملک دارایی

ها در  حق باشند اما محصول نهایی یعنی پراکندگی و توزیع دارایی ها ذی نسبت به آن دارایی

 ( 11-108: 1841امالً نابرابر باشد )نازیک، ، ک عبارتی جامعه ممکن است کامالً بدون الگو و به

های  ای از متفکران مسلمان سعی کردند بر مبنای آموزه عدّه مثابه ایدئولوژی: . عدالت به3

های یک جامعۀ  ها و مؤلفه اسالمی، هدف و کارکردی برای عدالت تعریف کنند که بتواند ویژگی

هید محمدباقر صدر در مورد عدالت از این دینی را بین مردم به وجود آورد. نظر سید قطب و ش

داند که از یک سو، با وجدان بیدار دست است. سیّد قطب عدالت را امری فردی و اجتماعی می

و آگاه انسان پیوند دارد و از سویی دیگر، توسط قوانین و هنجارهای اجتماعی اسالمی و 

ه اسالم یک روح خاص شود. وی معتقد است کهمچنین حاکم مسلمان حفاظت و تقویت می

ها و نظارت بر رفتار ها، برابری فرصتدارد و همین روح عمیق اسالم باعث از بین رفتن تبعیض

ویژه در صدر اسالم دارد. روحی که باعث  های بسیاری به شود که نمونه گذاران می حکّام و قانون

ه حقیقتی به نام اسالم شود مردم از تمامی قراردادهای اجتماعی و اعتباری آزاد شوند و بمی

(. طبق نظر شهید صدر، عدالت دو اصل دارد که اصل 11-38: 1818ایمان آورند )سید قطب، 
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(. شهید 888: 1810اول، اصل همیاری یا تکافل است و اصل دوم، توازن اجتماعی است )صدر، 

سنه از گوید که اسالم بر اساس اصل همیاری جهت سیر کردن یک انسان گر صدر برای مثال می

گیرد تا به فرد مستمند کمک کند اما  های اسالمی( پول می فردی توانگر )در قالب انواع مالیات

کند تا وی از جنبۀ  در همین حال، به فرد توانگر نوعی حس همدردی و خیرخواهی را القا می

چنین  (. شهید صدر در زمینۀ توازن اجتماعی نیز888روانی به این کار گرایش پیدا کند )همان: 

گوید که در اسالم، تفاوت ثروت بین افراد به شرطی که در نتیجۀ کار و تالش سالم ایجاد  می

شده باشد، پذیرفته شده است. نکتۀ مهم این است که در جامعه در عین وجود اختالف در 

ثروت، باید نوعی توازن اجتماعی وجود داشته باشد؛ یعنی همۀ افراد از استانداردها و 

ضروری برای زندگی برخوردار باشند یعنی توازن نه از جنبۀ درآمد بلکه از جنبۀ  های حداقل

سطح زندگی باید بین افراد وجود داشته باشد و دولت وظیفه دارد برای نیل به این هدف از 

(. نظر شهید مطهری در مورد عدالت را نیز 318-318طرق مختلف قانونی اقدام کند )همان: 

جای داد. شهید مطهّری در بحث مفهوم عدل، پنج دیدگاه را از هم  توان در همین دسته می

اند از: اهل حدیث، پیروان مکتب اشعری، معتزله، حکمای اسالمی و  کند که عبارتتفکیک می

کند که طبق آن، حسن و قبح  گرایان. وی از نظر حکمای اسالمی در زمینۀ عدالت دفاع می حس

انی و در روابط اجتماعی بین افراد باید مورد استفاده عقلی در تشخیص عدالت در جوامع انس

قرار گیرد. اما برای قضاوت در مورد افعال و تدابیر خداوند در عالم و درک نظام هستی، حسن 

 (. 11-31: 1821و قبح عقلی به تنهایی کفایت الزم را ندارد )مطهری، 

مقاله ترکیبی از این رویکردهای  گانۀ فوق از عدالت، ما در این های سه بندی با توجه به دسته

کنیم تا بتوانیم ابعاد و مراتب مختلف مفهوم عدالت در دیدگاه بیرونی را درک  نظری را اتخاذ می

توانیم ارتباط بین اجزای مختلف دستگاه فکری و معرفتی  کنیم ضمن اینکه با این روش می

 ر دهیم.  تری مورد بررسی قرا صورت عمیق بیرونی با مفهوم عدالت را به

 پیشینۀ تحقیق

شناس  شرق 1های بیرونی کار کرد، ادوارد ساشاو اولین فردی که به صورتی مفصل بر اندیشه

بار تعدادی از آثار بیرونی را به زبان انگلیسی ترجمه کرد. وی آثار  آلمانی بود که برای اولین

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1
. Edward Sachau  
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و معتقد است که ویژگی شناسی علمی بررسی کرده  را از منظر روش ماللهندبیرونی نظیر کتاب 

بارز آثار بیرونی، نگرش انتقادی و مستقل او نسبت به موضوعات مختلفی نظیر باورهای دینی، 

های فرهنگی و کنار گذاشتن کلیه موضوعاتی است که با قوانین  مدارای مذهبی، پذیرش تفاوت

حمود غزنوی و طبیعت یا عقل و منطق سازگاری ندارند. ساشاو همچنین بر تقابل بین سلطان م

: 1110کند )ساشاو،  اندیشی وی با بیرونی و دیدگاه آمیخته با مدارای فرهنگی او تأکید می جزم

گرایانه از دین اسالم در نزد بیرونی  و برداشتی عام 1گرایی (. فلین و زین بر نگرش جهان81-11

اند و  ونی پرداختهکنند. ایشان با اتخاذ رویکردی تاریخی به بررسی دوران حیات بیر اشاره می

تر با ملل غیرمسلمان از  تر و عمیق معتقدند هدف بیرونی از ارائۀ چنین دیدگاهی، تعامل آسان

جمله هندوها بوده است ضمن اینکه اتخاذ این رویکرد که در تقابل آشکار با رویکرد پادشاه 

های علمی  ررسیوقت، سلطان محمود غزنوی، قرار داشت، به بیرونی این اجازه را داد که در ب

: 8011کار بندد )فلین و زین،  شمول اسالمی را به ها و باورهای عمومی و جهان خود، ارزش

کند و  (. هادی بر روش پدیدارشناختی بیرونی در مطالعۀ تطبیقی سایر ادیان اشاره می180-182

داند  شان میهدف وی از این مطالعات را فهم متقابل از سایر ادیان و یافتن نقاط اشتراک با ای

(. سامیان نگرش دینی بیرونی را نسبت به فلسفۀ علم ریاضیات بررسی کرده 3-2: 8013)هادی، 

دان و علم ریاضی رسالتی دینی تعریف کند  و معتقد است که بیرونی تالش کرده که برای ریاضی

وید که های اسالمی بگیرد. یعنی بگ صورتی که منطق اکتشاف علمی را در خدمت دین و آموزه به

علم باید به سراغ حل مسائلی برود که بر طبق قرآن و سنت، مشروعیت و برای امت اسالم فایده 

شود. از این منظر، علم  داشته باشد و باعث تقویت تقوای فردی محقق و کسب رضای خدا می

(. از همین روی، بیرونی 812-811: 8004شود )سامیان،  طراز با عبادت می امری مقدس و هم

ای  (. مظفری به بررسی مقایسه841کند )همان:  اره بر پاکی قلب و حسن نیت عالِم تأکید میهمو

شناسی و مواردی نظیر مدار حرکت ماه و عطارد  های بیرونی و بطلمیوس در علم ستاره دیدگاه

(. آزاد ارمکی به بررسی دیدگاه بیرونی در مطالعۀ 188-181: 8011پردازد )مظفری،  می

تماعی و فرهنگی پرداخته و معتقد است که بیرونی رویکرد فونکسیونالیسم ساختی های اج پدیده

طرفی علمی، در  های اجتماعی انتخاب کرده و سعی کرده تا ضمن حفظ بی را در تحلیل پدیده

-80: 1848ها نیز بپردازد )آزادارمکی،  های اجتماعی، به تبیین علّی این پدیده کنار توصیف پدیده

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1
. Universalism  
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مقایسه آرای بیرونی با داروین پرداخته و معتقد است که نظریۀ انتخاب اصلح  (. محمدی به81

نیز مطرح شده و بین  ماللهندکه توسط داروین مطرح شده، پیش از آن توسط بیرونی در کتاب 

(. سید حسین نصر در 4-2: 1830این دو متفکر در این زمینه شباهت کلی وجود دارد )محمدی، 

های علمی مختلف پرداخته است و  ح خدمات علمی بیرونی در رشتهای به شر آثار جداگانه

و نصر:  111-888: 1818را نیز بررسی کرده است )نصر،  ماللهندنگاری او در کتاب  روش مردم

های مختلف فلسفی و  (. هانری کربن، به بررسی جریان881-881، 148-132، 184-180: 1831

پردازد و ضمن ارائۀ گزارشی از تألیفات علمی  فکری بین اندیشمندان و حکمای مسلمان می

(. شهید 800-808: 1811داند )کربن،  بیرونی، وی را پیرو فلسفۀ تاریخ و فلسفۀ طبیعت می

سینا و بیرونی پرداخته و نظرات این دو  مطهری به بررسی و تحلیل مناظرۀ فلسفی بین ابن

ایگاه خداوند و چگونگی تحول و هایی نظیر حادث یا قدیم بودن عالم، ج فیلسوف در زمینه

(. اذکایی تفکرات و نظرات بیرونی در 21-11: 1838کند )مطهری،  تکامل در عالم را بررسی می

های وی  های تاریخی اندیشه ها و زمینه های مختلف را بررسی کرده و سعی نموده تا ریشه حوزه

های آرا و  زه، توجه به ریشهرا بررسی کند. وجه متمایز کار اذکایی از دیگر آثار در این حو

(. مقیمی نیز در کار خود سعی کرده 1841نظرات بیرونی در ایران قبل از اسالم است )اذکایی، 

اندیشۀ سیاسی بیرونی را مورد بررسی قرار داده و برداشت بیرونی از مفاهیمی نظیر دولت، 

رسی هویت فردی (. شجری و دیگران به بر1822حاکمیت و عدالت را بررسی کند )مقیمی، 

دانند که برعکس فردوسی، که  گرا می بیرونی پرداختند و بیرونی را دارای شخصیتی اسالم

های وی  دورۀ او بوده، عناصر هویتی ملی و ایرانی در وی تضعیف شده و تأثیری بر نگرش هم

 (.38-31: 1821نسبت به مسائل مختلف ندارد )شجری و دیگران، 

یرونی از عدالت را با توجه به سایر رویکردهای نظری موجود ما در این مقاله برداشت ب

کنیم که  دهیم و تالش می نسبت به عدالت در میان اندیشمندان مسلمان مورد بررسی قرار می

عنوان یک فضیلت اخالقی بلکه به عنوان یک مفهوم اجتماعی در  فهم بیرونی از عدالت را نه به

 دهیم. نسبت با دین و عقل مورد بررسی قرار 

 تحقیقروش 

کنیم. روش اسنادی روشی است که بین در این تحقیق ما از روش مطالعۀ اسنادی استفاده می

نگاری تفسیری و تحلیل هرمنوتیک که بیشتر بر تفاسیر افراد  های کامالً تفسیری نظیر قوم روش
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ه که بیشتر یافت های کامالً پوزیتیویستی مثل پیمایش یا مصاحبه ساخت تأکید دارند و روش

های از قبل موجود هستند، پیوند برقرار  های انتزاعی بر مبنای چارچوب دنبال ارائۀ تعمیم به

(. اسناد و مدارک ابزاری برای تبدیل سرگذشت و 281-288: 8018کند )تروتریمز و دیگران،  می

کز فرایند یک زندگی به یک مورد خاص پژوهشی هستند. در مطالعات اسنادی، باید از تمر

: 1824صرف بر محتوای سند بدون توجه به زمینه، کاربرد و کارکرد آن پرهیز کرد )فلیک، 

کلی، مطالعۀ اسناد و گزارشات موجود شکلی از سنجش غیرمخل است که  صورت (. به828

شود  صورت مستقیم روبرو نمی محقق دخالتی در میدان تحقیق ندارد و با افراد مورد بررسی به

(. در این روش، اسناد موجود منبع اصلی مشاهده و تحلیل هستند )ببی، 881: 1810)بیکر، 

های مورد استفاده در تحقیق بر مبنای اعتبار اسناد و همچنین مناسب  ( و اعتبار داده488: 1811

: 1828گیرد )کیوی و کامپنهود، بودن این اسناد با اهداف و توقعات تحقیق مورد سنجش قرار می

ادی، پس از انتخاب اسناد معتبر، اقدام به تشکیل پیکرۀ اسناد و مدارک (. در روش اسن114

کنیم. هدف از این کار حل مسئلۀ بینامتنیت اسناد است. با توجه به اینکه اسناد، معنا و  می

ای از اسناد معتبر را شناسایی و انتخاب کنیم  گیرند، باید مجموعه مایۀ خود را از یکدیگر می درون

دقت تشخیص دهیم تا در تفسیر اسناد، دچار  جاعات فرامتنی اسناد به یکدیگر را بهتا بتوانیم ار

 (. 841: 1824اشتباه نشویم )فلیک، 

در این تحقیق تالش کردیم تا حدّ امکان از منابع و کتب دست اول استفاده نماییم و برای 

کنیم. سعی ما این است برداری  تقویت مباحث مطرح شده از منابع تکمیلی مفید و مؤثّر نیز بهره

که بر اساس سؤاالت اصلی تحقیق به بررسی آثار و مکتوبات بیرونی و شارحان و مفسّران آثار 

 وی بپردازیم. 

 های تحقیق یافته
های تحقیق در واقع پاسخ  پردازیم. از آنجا که یافته های تحقیق می در این بخش به تبیین یافته

 دهیم.  بر اساس سؤاالت تحقیق ارائه می ها را به سؤاالت آن است، لذا یافته

 . برداشت بیرونی از عدالت2

الجماهر  سؤال اول این تحقیق شناخت برداشت بیرونی از عدالت بود. بیرونی در مقدمۀ کتاب
روی یا کوتاهی یا بخلی برطرف ساخته گوید که خداوند نیاز همۀ مخلوقات را بدون زیادهمی
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ی نوعی اعتدال و دوری از افراط و تفریط، بر تمامی ارکان عالم (. یعن43: 1113است )بیرونی، 

مراتبی در طبیعت  کند، وجود نظام سلسلهحاکم است. نکتۀ دیگری که بیرونی بر آن تأکید می

است. طبق نظر بیرونی، طبیعت به هر موجود، متناسب با ظرفیت و استعداد وجودی خود، 

های ایشان است.  ف ناشی از تفاوت در ظرفیتبخشد و تفاوت بین موجودات مختل حیات می

-می« غلط طبیعت»الخلقه و عجیب را بیرونی به افرادی که در دوران خود تولّد حیوانات ناقص

کند گوید که با این تعبیر مخالف است چراکه طبیعت اشتباه نمیکند و میانگاشتند، انتقاد می

دربارۀ  آثارالباقیهبخشد. بیرونی در یات میبلکه به هر موجود متناسب با ظرفیّت وجودی آن، ح

 گوید:مکانیسم عمل طبیعت چنین می

چون مادّه از نظمی که نوع بر آن جاری بوده است خارج شود، این قبیل اشیا را غلط »
گذاری موافق نیستم و نام آن را خروج از اعتدال قدر و نامند اگرچه من با این نامطبیعت می
ند حیواناتی که دارای اعضای زائد هستند و چون طبیعت که به حفظ انواع گذارم ماناندازه می

ای یافت آنرا صورتی را همواره به یک نهج نگاه دارد مادّه زائده موکّل است و باید آن
ای نفی یابد که االعضا، چون طبیعت مادّهگذارد و در حیوانات ناقصپوشاند و مهمل نمی می

بخشد و بر حسب د با نقصان اعضا، صورتی بر این حیوان میصورت نوعی را بر آن بپوشان

 (. 112: 1838)همان:  «نمایدطاقت و استعداد نفسی بر آن عطا و افاضه می

بیرونی به انطباق عالم صغیر با عالم کبیر معتقد است. در نظر بیرونی، عالم صغیر همان 

ست. انسان از نیروهای متضادّی های عالم منهای انسان اوجود انسان و عالم کبیر سایر بخش

تشکیل شده که ترکیب و ماهیت این نیروها مطابق با ترکیب و ماهیّت نیروهای موجود در 

اند  مراتب وجودی خلق شدهطبیعت است. با توجّه به اینکه موجودات عالم بر اساس یک سلسله

سان دارای باالترین و هرکدام متناسب با مرتبۀ وجودی خود در مرتبۀ خاصّی قرار دارند و ان

های موجودات مرتبۀ وجودی ماقبل مرتبۀ وجود در بین موجودات عالم است، بخشی از ویژگی

همین خاطر یک عالم کوچک یا عالم  خود نظیر جمادات، گیاهان و حیوانات را در خود دارد به

با عالم  (. در واقع، اعتقاد به توحید و مشابهت انسان11-13و  811: 1818صغیر است )نصر، 

اند که برای فهم برداشت بیرونی از عدالت  بینی بیرونیخارج از وی، دو پایۀ اصلی در جهان

کند تا نظمی انسانی را به طبیعت تحمیل نکند و همچنین اهمیّت اساسی دارند. بیرونی تالش می

خص طور مشهای علمی خود حرفی خالف تعالیم دینی و قرآن نزند و برای مثال بهدر بررسی

کند که آن دسته از دالیل و براهین مفسّران یا فقها که خالف نصّ صریح قرآن است استدالل می
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وسیلۀ عقل،  (. بیرونی معتقد است که خداوند به13: 1838باطل و غیرقابل قبول است )بیرونی، 

یل انسان را راهنمایی و هدایت کرده است. در واقع عقل سبب برتری انسان نسبت به حیوان و دل

(. بنابراین به عقل به عنوان 41: 1113شایستگی انسان برای خالفت وی بر زمین است )بیرونی، 

کند. از سوی دیگر، معتقد است که تعالیم ترین منبع هدایت انسان و ادارۀ جامعه تأکید می مهم

و در ها گشای انسان هستند و هدف از بعثت پیامبران، راهنمایی و هدایت انسانپیامبران، راه

زمان از دین و  (. بیرونی بر پیروی هم20نهایت، استقرار عدالت روی زمین بوده است )همان: 

عقل تأکید دارد چراکه معتقد است انسان ممکن است گرفتار صفات ناپسند اخالقی شده و به 

ر ( د20-21تواند جلوی این مسئله را بگیرد )همان:  افراط و تفریط بیافتد اما پیروی از دین می

واقع، عقل و استدالل آدمی ممکن است دچار خطا شده و انسان را به نابودی بکشاند بنابراین 

توجه به تعالیم دینی، تنها راه محافظت از انسان در شرایطی است که ممکن است عقل دچار 

 تواند مفهومی در تضاد با دین و عقل باشد. . بنابراین عدالت نمی1خطا شده و او را گمراه کند

 نحوۀ تشخیص عدالت  .1

در سؤال دوم تحقیق به دنبال بررسی نحوۀ شناخت عدالت از منظر بیرونی بودیم. بیرونی در 

دهد معتقد است که خیر چیزی است که نیازی را تأمین نموده یا ارائه می« خیر»تعریفی که از 

ر راستی و (. بیرونی عدل را تشبیه به مفاهیمی نظی21: 1113ضرری را دفع کند )بیرونی، 

(. 8: 1818کند و معتقد است که انسان طبعاً به چنین مفاهیمی گرایش دارد )همان،  صداقت می

دهد که وی پیش از هر چیز برای عدالت نوعی جایگاه این نگاه بیرونی به مسئلۀ عدل نشان می

ست که فطری قائل است که انسان فارغ از هر رنگ و زبانی به آن تمایل دارد. بیرونی معتقد ا

های خاصّ آنها مورد بررسی قرار ها و ویژگیهای مختلف را باید با توجّه به چارچوبفرهنگ

(. در واقع 3: 1818های متفاوتی دارند، غلط است )بیرونی، هایی که بنیانداد و مقایسۀ فرهنگ

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
 12و  14ن . محسن مهدی معتقد است خردگرایی در نزد عالمان مسلمان، فرقی اساسی با خردگرایی قر1

کوشیدند دارد. وی المعارف در فرانسه که در جهت زدودن هرگونه بحث غیرعقالنی از جامعه میاصحاب دایره

کوشد برای خداوند جایگاهی فراتر از عقل بشری در نظر داند که میخردگرایی اسالمی را سنتی نوافالطونی می

های دینی و  شید ستیز بین دانش عقالنی و آموزهکوبگیرد و عقل را مخلوق خداوند جلوه دهد. این سنت می

شد را پایان دهد، برای مسائل غیرعقالنی، تبیینی عقالنی پیدا کند وحیانی که توجیه عقالنی برای آنها یافت نمی

 (.11-38: 1820)مهدی، 
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و به  داند که به شرایط اجتماعی بستگی داشتهبیرونی مفاهیم فرهنگی و اجتماعی را اموری می

های خاص ای ارزشهستند. از سویی دیگر، وی معتقد است که هر جامعه 1مندتعبیری، زمینه

خود را دارد و بنابراین امور خیر و شر را باید بر مبنای فرهنگ هر جامعه مورد تأمل قرار داد 

مستقیماً  هایی که مستقیماً با نیازهای انسان ارتباط دارند مانند آب و غذا کهچرا که بجز پدیده

ها در کند، سایر پدیدهکنند یا لباس که مستقیماً انسان را از سرما محافظت میانسان را سیر می

ها به صورت اعتباری و خود، فاقد ارزش هستند و این انسان است که به آن طبیعتذات یا 

و (. لذا عدالت به عنوان یک مفهوم اجتماعی 21: 1113دهد )همان، قراردادی، ارزش می

فرهنگی دوجنبه عمومیّت و نسبیّت دارد. جنبۀ عمومیّت عدالت دربردارندۀ بایدها و نبایدهایی 

است که به تأمین نیازها یا دفع مضرّاتی اشاره دارد که برای همه افراد فارغ از هر نظام اعتقادی و 

و  فرهنگی موضوعیت دارد مانند خوراک، پوشاک و مسکن و جنبۀ نسبیت عدالت، به بایدها

نبایدهایی اشاره دارد که در هر نظام فرهنگی، متفاوت است؛ مثل حقوق شهروندی، نظام 

توان برای تشخیص عدالت، اصول ثابت و  خانواده، آموزش و پرورش و نظایر آن. بنابراین نمی

های فرهنگی  واحدی برای تمامی جوامع در تمامی مقاطع زمانی در نظر گرفت، بلکه فهم ارزش

 اجتماعی هر جامعه در تحدید و تشخیص عدالت در آن جامعه اهمیت کلیدی دارد. و باورهای 

 . سازوکار نهادینه شدن عدالت 3

در سؤال سوم تحقیق به دنبال بررسی سازوکار نهادینه شدن عدالت از نظر بیرونی بودیم. بیرونی 

ود چرا که معتقد داند که به خودی خود در جامعه بوجود بیاید و تثبیت شعدالت را امری نمی

ها دارای طبایع و غرایز متضادی هستند، همواره ممکن است در جا که انساناست که از آن

(. در نتیجه تمامی خصایل نیکو از 13روابطشان با دیگران دچار حسد و طمع شوند )همان: 

ماندگار گذاری، مراقبت و نظارت هستند تا در جامعه نهادینه شده و جمله عدالت نیازمند قانون

شوند. رویکرد بیرونی نسبت به دولت یک رویکرد کارکردگرایانه است. بیرونی معتقد است 

طور دولت نهادی است که وجود آن برای حفظ نظم جامعه و برقراری عدالت الزم است و همان

دهد عدالت خود امری است که بدون وضع قانون و تعیین مالک و مبنای عمل که توضیح می

نیست. بیرونی معتقد است که هدف خلفا و حاکمان، یعنی در واقع هدف نظام قابل تحقق 

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
1 .Contextual  
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(. به اعتقاد بیرونی، انسان نیاز 41-20: 1113سیاسی، برقراری عدالت در جامعه است )بیرونی، 

به ابزار دارد و بدون ابزار دستش خالی است و همواره نیازمند چیزی است که از او در برابر 

(. از سویی دیگر، از آنجا که نیازهای انسان یکسان 41ت کند )همان: بالیای مختلف محافظ

نیست، برای برآورده کردن آنها نیاز به برپایی تمدن دارد )همان(. همچنین بیرونی معتقد است 

که انسان از نیروهای متضادی تشکیل شده است که جز با اجبار و زور، این نیروها در کنار هم 

ها و صنایع مختلف به دلیل تفاوت در اهداف گوید که حرفهبیرونی می گیرند )همان(.قرار نمی

گیری مشاغل و اند؛ یعنی اهداف مختلف منجر به شکلهای مردم است که ایجاد شدهو اراده

صنایع مختلف شده است و این صنایع و مشاغل مختلف بر مبنای عدل باهم تعامل و مبادله 

روند )همان(. بیرونی وجود نظام سیاسی و بین میدارند و در غیر این صورت همگی از 

داند و از سویی دیگر، رعایت عدالت حکومت مرکزی را برای حفظ جوامع بشری ضروری می

-ناپذیری برای ادامۀ حیات جامعه می در ادارۀ جامعه را هم خواست خدا و هم ضرورت اجتناب

پیش از هر چیز، بر ویژگی  داند. به همین خاطر است که بیرونی در خصوص صفات حاکمان

کند. بیرونی اعتقاد دارد که سعادت انسان در همنشینی عدالت در نزد پادشاهان و حکام تأکید می

با افراد خوب است و معتقد است که ازدیاد تدریجی دوستان باعث قدرت یافتن انسان شده و 

زمانی که  آثارالباقیهمقدمۀ (. بیرونی در 21ساز ریاست و سیادت وی شود )همان: تواند زمینهمی

پردازد. بن وشمگیر که حامی او در تألیف این کتاب بوده می المعالی قابوسبه تجلیل از شمس

کند؛ دوم، نگهبان حریم و ناموس نامد که نخست، دین حق را یاری میمی« امامی عادل»وی را 

(. در 1-8: 1838کند )بیرونی، مسلمانان است و سوم، اهل اسالم را در برابر مفسدان حمایت می

شمرد یعنی پاسداری از قوانین واقع بیرونی در اینجا برای حاکم عادل سه کارکرد عمده را برمی

جانبه از مردم خود در برابر سایرین. طبق این برداشت بیرونی، دین، تأمین امنیّت و حمایت همه

اخالقی عدالتی و بیبه فساد، بی چنانچه در دستگاه خالفت یا حکومت افرادی باشند که آغشته

که شخص سلطان یا حاکم، انسانی عادل باشد که به مسائل کشور و مردم هم با  هستند، درحالی

کند، آن نظام سیاسی، نظامی عادالنه است چراکه کارکردهای عدالت در تدبیر الزم رسیدگی می

امعه باید نه تنها قوانینی را که شوند.  بیرونی معتقد است حاکم در جآن نظام سیاسی، محقّق می

اند اجرا کند بلکه موظّف است تا قوانین شرع را نیز در جامعه  توسّط عقالی قوم وضع شده

کند که چرا اجازۀ مبادلۀ کاالهای سازی کند. به همین دلیل او به معاویه اعتراض میپیاده
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کند که چرا در وضع قوانین اض میغیرمشروع را داده است و/یا به هندیان و یونانیان باستان اعتر

(. همچنین بیرونی معتقد 18-18: 1821اند )مقیمی، خود از متون مذهبی و االهی استفاده نکرده

بردن به وجود خدا، به عنوان صانع کل خاطر پی گانه در انسان، بهاست که وجود حواس پنج

: 1113هی او است )بیرونی، مخلوقات، دیدن آثار حکمت خدا، شنیدن کالم خدا و اوامر و نوا

دهی و مدیریت امور گذاری، سازمان(. بنابراین بیرونی بر دو منبع اصلی به عنوان منابع قانون41

کند که همان عقل و تعالیم پیامبران هستند که هر دو در نهایت خود، فردی و اجتماعی تأکید می

 شوند.عه میمنجر به استقرار نظامی عادالنه و نهادینه شدن عدل در جام

 گیری نتیجه
پردازی فلسفی و فکری نداشته و این ویژگی نظریّه ابوریحان بیرونی فردی است که دغدغه

تراز با افرادی نظیر  پرداز اجتماعی یا سیاسی همبیرونی سبب شده است که نتوان او را یک نظریّه

نگارانه  ر مطالعه مردمفارابی دانست. از سوی دیگر، وی در خالل مباحثات علمی خود و نیز د

های مشخصی نسبت به مسائل  کند که حاکی از وجود نگرش جامعه هند، نکاتی را بیان می

های بیرونی در موضوعات اجتماعی و  اجتماعی و فرهنگی در نزد او است. مطالعۀ برداشت

تواند از یک سو به فهم شخصیت این دانشمند بزرگ جهان اسالم کمک کند و از  فرهنگی می

های اجتماعی در نزد  های علمی محض با اندیشه پیوندی بین دیدگاه به فهم نحوۀ هم  سوی دیگر،

نحوۀ   متفکران مسلمان یاری رساند. در این تحقیق به دنبال فهم برداشت بیرونی از عدالت،

تشخیص عدالت در نزد بیرونی و چگونگی نهادینه شدن عدالت در جامعه بودیم. برای پاسخ به 

ؤاالت یک چارچوب نظری ترکیبی را انتخاب کردیم تا بتوانیم عدالت را از سه منظر این س

تناسب، که به کارکردهای عدالت توجه دارد، انصاف، که به شرایط تحقق عدالت تأکید دارد، و 

های پژوهش  گیرد، بررسی کنیم. یافته ایدئولوژی، که عدالت را به عنوان مفهومی دینی در نظر می

اد که برداشت بیرونی از عدالت بیشتر به مفهوم تناسب نزدیک است. این دیدگاه به ما نشان د

دیدگاه افالطون در مورد عدالت شباهت دارد. افالطون، عدالت را قرار داشتن هر چیز بر سر 

داند. از نظر بیرونی، در طبیعت هر چیز سر جای خود قرار دارد و این نظم درونی  جای خود می

شود. بیرونی معتقد است نوعی نظام عادالنه در ت طبیعت و همۀ موجودات میسبب ادامۀ حیا

طبیعت وجود دارد که طبق آن، هر موجودی بر اساس ظرفیّت خود از مراتبی از هستی 
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گیرد. در زمینۀ نحوۀ تشخیص عدالت، برخوردار شده است و در مرتبۀ وجودی خاصی قرار می

عتقد است که مفاهیمی نظیر عدالت در هر جامعه، تعریف گرا داشته و م بیرونی رویکردی نسبیت

های اجتماعی همان جامعه تعریف شده  خاص خود را داشته و باید متناسب با فرهنگ و ارزش

و تعیین شوند. در خصوص سؤال سوم یعنی سازوکار نهادینه شدن عدالت نیز بیرونی بر اهمیت 

کند و اینجا به ارسطو نزدیک  ید مینقش شخص حاکم در محافظت از عدالت در جامعه تأک

داند که همواره باید از طرف  شود. ارسطو عدالت را امری مربوط به تعامالت اجتماعی می می

یک قاضی منصف مورد نظارت و محافظت قرار گیرد. از این منظر، عدالت یک ویژگی 

م و ساختاری نیست بلکه یک خصیصۀ شاهانه است که سبب تداوم حاکمیّت وی بر مرد

ای که مالک آن پایبندی به دین، شود. خصیصههمچنین برقراری ثبات و امنیّت در جامعه می

 تأمین و حفظ امنیّت و رسیدگی به مسائل و مشکالت مردم است. 

رسد که بیرونی در فهم مفهوم عدالت همان راهی را رفته است که بسیاری از  به نظر می

ی ارائۀ سنتزی از آرای متفکران یونانی با باورهای اسالمی اند؛ یعن فالسفه و حکمای مسلمان رفته

و دینی. این سنتز خودش را در برداشت سلسله مراتبی از طبیعت، لزوم وجود دولت، ضرورت 

های اجتماعی و ضرورت تبعیت  نظارت بر تعامالت انسانی، اهمیت اعتدال، نسبی بودن ارزش

ر بیرونی نسبت به اجتماعات انسانی این است که دهد. باو عقل از دین و تعالیم دینی نشان می

عدالت امری است که همواره ممکن است در تعامالت انسانی از دست برود و برای حفظ آن در 

عرصۀ عمومی جامعه باید سلطانی عادل وجود داشته باشد تا از عدالت در جامعه پاسداری کند. 

که در نظر بیرونی، عدالت ارتباط عمیقی با توان به آن اشاره داشت این است نکتۀ دیگری که می

های حاکم عادل را پایبندی به دین و نگاهبانی دین و باورهای دینی دارد. بیرونی یکی از ویژگی

داند چراکه دین جنبۀ نهادی و هنجاری تحقّق عدالت در جامعه بوده از حدود و قوانین دینی می

ا همان سلطان عادل آغاز شده و از طریق تقیّد و مانع انحراف عقل است. یعنی عدالت از فرد ی

 شود.به قوانین و ضوابط دینی و عقلی در جامعه نهادینه و تثبیت می
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