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 1محور

 .میانه2طرح درسی اندیشه سیاسی در اسالم و ایران

 (از عباسیان تا دوره قاجاریه)

  هدف درس:

 سیاسی، جریان ها و اندیشمندان مسلمان و ایران اسالمی در قرون میانه)از آشنایی دانشجویان با آراء 

 عباسیان تا دوره قاجار(

 شرح درس:

در این درس دانشجویان با آراء سیاسی جریانها و اندیشمندان مسلمان و ایرانی در باره مسایل عمده سیاسی 

و نقد کامیابی ها و ناکامی های هر یک به منظور دسترسی به الگوهای اندیشه سیاسی مطلوبتر آشنا می 

آموزش سیاسی در نقش هر یک از فرقه ها، جریان ها و متفکرین  شوند)استفاده از تکنیک شبیه سازی در

 توصیه می گردد(

 سرفصل درس:

 کلیات

 الگوهای ثبات و تحول در اندیشه سیاسی در قرون میانه اسالمی؛-

 قالب های نظری متفکر شناسی:-

 تاثیر پذیری از متفکرین و اندیشه ها؛-

 تأثیرپذیری از واقعیت؛-

 ت؛تأثیرگذاری بر واقعی-

 تأثیرگذاری بر متفکرین و اندیشه ها؛-
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 شرح محورهای اندیشه متفکر؛-

 الگوهای بررسی اندیشه سیاسی در اسالم دوره میانه)محققان اسالم و مستشرقان(-

 اول.الف.اندیشه های سیاسی فیلسوفان مسلمان و ایرانی

 کلیات

 ابونصر محمد فارابی-

 ابو یعقوب سجستانی-

 ابوحیان توحیدی-

 صفا اخوان-

 ابوالحسن عامری نیشابوری-

 ابن سینا-

 ابن مسکویه رازی-

 خواجه نصیرالدین طوسی-

 قطب الدین شیرازی-

 ابن باجه اندلسی-

 ابن طفیل-

 ابن رشد-

 کندی-

-... 

 ب.اندیشه های سیاسی متکلمان مسلمان و ایرانی
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 کلیات

 متکلمان اشعری)غزالی...(-

 متکلمان معتزلی)قاضی عبدالجبار، ...(-

 متکلمان شیعی)سید مرتضی علم هدی، شیخ مفید، ...(-

 دوم.اندیشه های سیاسی فقیهان مسلمان و ایرانی

 کلیات

 فقیهان اهل سنت)ابویوسف، غزالی، ماوردی، روزبهان حنجی، ابن جماعه، ابن تیمیه(-

 فقیهان شیعی)عالمه حلی، محقق کرکی، محقق سبزواری، ...(-

 ن مسلمان و ایرانیسوم.اندیشه های سیاسی دانشمندا

 کلیات

 جغرافیدانان مسلمان و ایرانی)مسعودی، (-

 مسلمان و ایرانی)مسعودی، ابن مقفع، ...( تاریخدانان-

 مردمشناسان و جامعه شناسان مسلمان و ایرانی)ابن خلدون، ...(-

 (چهارم.اندیشه های کارگزاری سیاسی دانشمندان مسلمان و ایرانی)

ویسان، سیاستنامه نویسان و ادیبان مسلمان و ایرانی)محمدبن طباطبا، نخجوانی، کارگزاران، اندرزنامه ن-

 خواجه نصیر الدین طوسی، عبید زاکانی، ابن مقفع، سعدی، فردوسی، کیکاوس بن وشمگیر(

 

 منابع پیشنهادی:

 (تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسالم، چاپ پنجم، تهران: مرکز.4931پوالدی، کمال)-
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(دوام اندیشه سیاسی در ایران: ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی، تهیه 4931صر)تقوی، نا-

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، قم: بوستان کتاب.

(ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسالم، ترجمه مصطفی فضایلی، قم: بوستان 4933حسن، حسن عباس)-

 کتاب.

 (تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسالم، تهران: اساطیر.4931لی اصغر)حلبی، ع-

(سیاست نبوی؛ مبانی، اصول و راهبردها، تهران: پژوهشکده مطالعات 4931علیخانی، علی اکبر و همکاران)-

 فرهنگی و اجتماعی.

دمه صادق زیبا کالم، (نهادها و اندیشه های سیاسی در ایران و اسالم، با تصحیح و مق4931عنایت، حمید)-

 تهران: روزنه.

 ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران: خوارزمی. ،(اندیشه سیاسی در اسالم معاصر4931عنایت، حمید)-

 (امام حسین)ع(و ایران، ترجمه ذبیح اهلل منصوری، تهران: بدرقه جاویدان.4939فریشلر، کورت)-

 ، چاپ پانزدهم، تهران: سمت.(اندیشه سیاسی در اسالم و ایران4931قادری، حاتم)-

 (تاریخ اندیشه های سیاسی در اسالم، ترجمه مسعود جعفری، تهران: سخن.4933کرون، پاتریشیا)-

 کارگروه تحول و ارتقاء علوم سیاسی به تصویب نهایی رسید.1/6/4931این سر فصل در جلسه مورخه
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 2محور

 برنامه درسی

 برنامه درسی دارای سه بخش است:

 ات درسیاول.جلس 

 دوم.آزمون میان دوره)ترم( 

 سوم.طرح و گزارش مطالعاتی درسی 

 چهارم.آزمون نهایی در پایان دوره)ترم(.

 اول.جلسات درسی

جلسات هفتگی درس کالس، با طرح عنوان بحث درس هفته  توسط  استاد و پرسش استاد از دانشجویان در 

یاد آوری،  ارایه مطالب به ترتیب طرح درسی  زمینه خالصه درس هفته پیش توسط دانشجویان به منظور

توسط استاد، پرسش های رفع ابهام دانشجویان و پاسخ استاد و سرانجام جمعی بندی بحث جلسه و اعالم 

جلسه در شرایط عادی که در صورت کاهش جلسات 43عنوان بحث درس هفته بعد انجام می پدیرند. شامل 

 ی سرفصل ها ارایه خواهد شد. به ترتیب ذیل:به هر دلیلی، مباحث ادغام شده و تمام

 جلسه اول.مقدمات درسی

 طرح درسی، برنامه درسی، منابع درسی، امتیازبندی 

 

 جلسه دوم

 اوج گیری تفکر سیاسی 

 جلسه سوم



7 
 

 نگرش ها و گرایشات چهارگانه فکری سیاسی 

 جلسه چهارم

 گرایش فلسفی سیاسی 

 جلسه پنجم

 فلسفه سیاسی فاضلی فارابی 

 سه ششمجل

 سیر و ساختار فلسفه سیاسی تا حکمت متعالی سیاسی 

 جلسه هفتم

 فلسفه تاریخ سیاسی ابن خلدون-گرایش علمی سیاسی 

 جلسه هشتم

 گرایش فقهی سیاسی: از ابویوسف تا ماوردی 

 جلسه نهم

 گرایش فنی سیاسی 

 جلسه دهم

 فن سیاسی خالفت خواجه نظام ملک طوسی 

 جلسه یازدهم

 مت خواجه نصیر الدین طوسیفن سیاسی اما 

 جلسه دوازدهم

 حکمت سیاسی شاهنامه فردوسی 
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 جلسه سیزدهم

 ادب سیاسی سعدی  

 جلسه چهاردهم

 اندیشه سیاسی پسا شکوفایی 

 جلسه پانزدهم

 اندیشه سیاسی صفوی 

 جلسه شانزدهم

 اندیشه سیاسی قاجار 

 جلسه هفدهم

 جمع بندی و نتیجه گیری

 جلسه هیجدهم 

 پایان دورهآزمون نهایی 

 

 دوم.آزمون میان دوره)ترم(

( از 9)از محورپرسش را  91آزمون میان دوره از منابع کمک درسی معرفی شده انجام می شود. دانشجویان 

امتیاز از صد  11نمره از بیست یا  1کرده و بدانها پاسخ میدهند. پاسخ آزمون میان دوره  متون مختلف انتخاب

 را دارد. 

 

 رش مطالعاتی درسی سوم.مسئله و گزا
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با (، 1از میان محورهای مطالعاتی درسی)محور، مسئله ای مرتبط با درس و سرفصل درسی را دانشجویان

مشاورت و هماهنگی استاد بر می گزینند. با رعایت شیوه مطالعه به مطالعه منابع مربوطه پرداخته و با رعایت 

نمره از بیست یا  1یرسانند.  ارایه گزارش مطالعاتی شیوه گزارش نویسی، گزارش مطالعاتی خود را بانجام م

 امتیاز از صد را دارد.  11

 

 م.آزمون نهایی در پایان دوره)ترم(چهار

آزمون نهایی پایان دوره)ترم(از مطالب ارایه شده استاد طبق سرفصل درسی و  در جلسات کالسها، برداشت 

 (6)متناظر محور های شمارهسئوال عمدتا تحلیلیها و یاداشت های شخصی دانشجویان صورت می پذیرد. سه 

ارایه شده که دانشجو می تواند با انتخاب درست دو مورد، بدقت بدانها پاسخ گوید. پرسش اضافی برای 

دانشجویانی که به هر دلیل موجه نتوانسته اند پاسخ پرسش های میان دوره و یا گزارش مطالعاتی خود را 

 ارایه نمایند.    
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 3محور

 اندیشه سیاسی اسالم و ایران میانی تون کمک درسیم

مکتب دینی مدنی توحیدی اسالم در عصری ظهور کرد که ادیان و تمدنهای، پاسخگوی نیازهای زمان نبودند. 

با تاسیس دولت و نظام سیاسی اسالمی در مدت کوتاهی به تمدنسازی عظیم و گسترده ای دست یازید. تمدن 

؛ اجتماعی و مدنیاندیشه تحت تاثیر  بروز کرد تمدنهای کهن شرقی بویژه ایرانی،  اسالمی که عمدتا در بستر

ساله را طی نموده است. این روند سیر تاسیس  4111-111از آغاز تا کنون روندی  سیاسی در اسالم و ایران

انده و ررا نیز از سر گذنخستین تجدید حیات  رحلهمتفکر مدنی و تمدنی را ا پشت سر گذاشته و هم اینک 

تمدنسازی نوین اسالمی را در چشم انداز بلند خود دارد. سیر تاسیس از ه مرحله شکل تفکر مدنی مدنی و 

گیری، اوجگیری و شکوفایی و نیز پسا شکوفایی فراهم شده است. شگل گیری تفکر مدنی و تمدن اسالمی 

وج گیری و شکوفایی آن از ادر این مرحله مسایل فکری سیاسی شکل گرفت. طی یکی دو قرن اول بود. 

در این مرحله مکاتب فکری سیاسی متشکل گردید. اهم جریان داشت.  1و گاه  6نیمه دوم قرن دوم تا قرون 

بعد از آن وارد مرحله پسا بارور گردیدند. بروز و نگرش ها و گرایشهای عمده و اصلی فکری سیاسی 

ی نسازی نوین اسالمی به اعتباری با حکمت متعالشکوفایی خود گردید. سیر تجدید حیات تفکر مدنی و تمد

مدنی صدرایی در میانه و اواخر صفوی در ایران، جهان تشیع و آنگاه جهان اسالم پی افکنده شد. با فقه اصولی 

اجتهادی انصاری، تکمیل شد. با اصالحگری سید جمال، پرچم نهضت بیداری و خیزیش انقالبی اسالمی آن 

اسی تفکر سیروطیت تا انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران، ثمرات آنند. بلند گردید. انقالب مش

هش روندی طوالنی طی نموده است. پس از  49و حتی  41ن قرنیمه دوم قرن اول تا از  در قرون میانه یعنی

 همرحله شکل گیری یک و نیم قرن اولیه اسالمی که اصول تفکر سیاسی روشن گردید، تدریجا وارد مرحل

سیر نخست تاسیس تفکر سیاسی  گردید. هـ 6و حتی 1و شکوفایی قرون هـ 1و حتی  9قرون اوج گیری 

و قرنه صلیبی و امواج سه گانه تهاجمات دقریب فاصله گرفتن از اسالمی حقیقی، تنازعات داخلی، جنگهای 

اسالمی  یو تمدن نیتفکر مد، مرحله انحطاطی پسا شکوفایی بنیان کن مغولی چنگیزی، هالکویی و تیموری
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را رقم زد. در مرحله شکوفایی نگرش ها و گرایشهای عمده و اصلی فلسفی سیاسی، علمی سیاسی، فقهی 

ر . در پی به اهم آثار، آراء و متفکرین بنام در این سیبروز و باور گردید سیاسی و فنی سیاسی شیعی و سنی 

حکمی مدنی به سیاست مدنی فارابی تا بخش از نگرش فلسفی سیاسی و و ساختار اشارت خواهیم نمود. 

سیاسی مبداء و معاد و نیز یک مبحث از شواهد ربوبیه مال صدرا بسنده مینماییم. مبحثی که مربوط به عصر 

صفوی و پیش درامد تفکر سیاسی متعالی تا انقالب اسالمی است. در گرایش علمی سیاسی، گزیده هایی از 

را می آوریم. گزیده هایی از احکام سلطانی ماوردی بعنوان نگرش و  کتاب مقدمه تاریخ عبر ابن خلدون

گرایش فقهی سیاسی خالفت دوره میانه که جامع فقه سیاسی سنی بوده را خواهیم دید. نگرش نظری و 

تفکر  دکه هم تجدیگرایش عملی فنی کارگذاری سیاسی را نیز از سیاست مدنی اخالق ناصری برگزیده ایم. 

 این نگرش ها و گرایش ها، هم اینکین بوده و هم پایه تمدنسازی مغولی تا صفوی میباشد. حکمی مدنی پیش

در فرایند روزامدسازی بوده و بایسته استضمن اینکه  کارامدی شایسته خود را در حل اهم اشکاالت مشکل 

یش بسیار بیشا پ آفرین سیاسی جاری و پیشا روی ایران، جهان اسالم و جهانی بروز داده سیر باروری خود را

   و سریعتر طی نمایند. 

 

.  
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 اول.سیر تاسیس تفکر سیاسی اسالمی
 حکمی مدنی: -نگرش و گرایش فلسفی سیاسی.یک

 مرحله شکل گیری و شکوفایی 

 کتاب سیاست مدنی فارابی گزیده 

 )بخش اول.مبادی مدنی(

 بخش دوم.اجتماعات مدنی 

 مدنی، سیاست مدنی جاهلی: اجتماع مدنی، ریاست-نظام مدنی فاضلی

از دو قسمت مبادی)برای کارشناسی ارشد( و مبانی و ارکان)مقطع کارشناسی( تشکیل کتاب سیاست مدنی 

کتاب و در واقع گفتمان  )مهندسی معماری مدنی( میباشد.اجتماعات مدنیشده است. مسئله و موضوع آن 

)، علل و اسباب( سیاست مدنی، سیاست مدنی فارابی از دو بخش تشکیل شده است. یکی و اول.مبادی

دیگری و دوم.مبانی سیاست مدنی تحت عنوان اجتماعات مدنی)و ارکان سیاست مدنی(است. فارابی در این 

 جاهلی: اجتماع مدنی، ریاست مدنی، سیاست مدنی-نظام مدنی فاضلی حکمت  وفلسفه اثر در واقعی به 

ضلی و جاهلی و نظام، ریاست و سیاست آنها را می پردازد. به تعبیری فلسفه و حکمت مدنی اجتماع فا

 واکاوی می نمایند. در این جا ما به مبحث دوم می پردازیم. به ترتیب ذیل: 

و االنسان من االنواع التی ال یمکن ان یتمّ لها الضروریّ من امورها : ».انسان مدنی؛ اجتماعی و سیاسی1*

 کتاب السیاسه المدنیه، ص«)منها کثیره فی مسکن واحد و ال تنال األفضل من احوالها اال باجتماع جماعات

نه به حوائج اولیه و ضروری زندگی یک. ؛به طور مطلقاول. ؛انسان از جمله انواع جانورانی است که»(؛ 63

 هایاجتماع گروهدو. گروهی وزیستیک. ؛مگر از راهدوم.؛ نه به حاالت برتر و افضلدو.رسد و خود می

انسان: مدنی  .(413سیاست مدنی، ص«)پیوستگی به یکدیگرب. ه و مکان واحد ودر جایگاالف. ؛بسیار

است. یعنی اجتماعی و سیاسی میباشد. به سبب اینکه یا بدین سبب، زیست و زندگی بشری تا چه رسد به 

 بهزیست و زندگانی انسانی، با گذار از بدویت به مدنیت یعنی زندگی اجتماعی و سیاسی میسر میباشد. اجتماع
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مدنی از فراهمی جماعات مدنی اعم از خانواده ها یا گروه های مدنی بوجود آمده و فراگیر گروه های مدنی 

 اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کم شمار تا پر شمار میباشد. 

جماعت و یک.های انسانی بر سه گونه است: انواع جمعیت.»4: اجتماعات مدنی-.مدنیت انسانی2*

]فراملی امتی و منطقه جماعت و جمعیت میانه و وسطیدو. .للی و جهانی[]بین مجمعیت بزرگ و عظمی

جمعیت: جمع . همان(.]ملی کشوری، استانی و شهرستانی[«)جماعت و جمعیت کوچک و صغریسه. .ای[

شدن و فراهمی یعنی گرد هم آمدن تعداد نسبتا زیادی از افراد است. مثل جمعیت راهپیمایان در مسیر تظاهرات 

جماعت: جمع انسانی بوده با کار ویژه خاص صنفی تخصصی مدنی بسان خانواده]کوچکترین، می باشد. 

طبیعی ترین، پیشینی ترین و پایدارترین جماعت انسانی و مدنی[، یا گروه مدنی شامل جماعات سه گانه اعم 

 انسانی از؛ جماعت اقتصادی، جماعت سیاسی و جماعت فرهنگی است. اجتماع: فراهمی و گرد آمدن جمعیت

در مکان واحد می باشد. بسان اجتماع جمعیت راهپیمایان در میدان آزادی یا در محل ورزشگاه آزادی است. 

جامعه و بویژه جامعه مدنی اجتماع جمعیت در سرزمین واحد یعنی مشترک با همکاری یعنی تقسیم کار و 

دی، سیاسی و فرهنگی است. جامعه تبادل کاالیی، کاری و خدماتی سه جماعت انسانی یا گروه مدنی اقتصا

سیاسی: جامعه مدنی دارای نظام سیاسی و دولت)هیئت حاکمه راهبردی( میباشد. جامعه مدنی و سیاسی از 

حیث گستره: بلند گستر جهانی و به اصطالح بین مللی و بزرگ، میان گستر فراملی منطقه ای یا امتی وسطا و 

به آن  :جمعیت بزرگ».الف.1و شهرستانی( است. بدین ترتیب: کوچکگستر ملی و فروملی تا محلی)استانی 

بر اساس یاری و تعاون به دوم. ،های بسیاری به وجود آمده باشداز امتاول. ؛شود کهجمعیتی گفته می

تنها مردم یک  :جماعت کوچک و صغریج.به یک امت گویند.  :حالجماعت وسطی و میانب.. یکدیگر

یک.تعاون: تشارک و همکاری  .)همان(نوع جماعت را جماعت کامله گوینداین سه »سه.. «شهر را گویند

است. همان تقسیم کار و تبادل]تجارت[کاالیی، کاری و خدماتی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی و بینا 

انشهر ملت[بسان ایر-امتی و بین مللی، امتی و منطقه ای و ملی داخلی و خارجی میباشد. دو.شهر: کشور]دولت

ی کشور ایران، حتی اسالمشهر یعنی جهان اسالم و بلکه جهانشهر یعنی جهان میباشد. شهرستان نیز است. یعن

سه.جماعت یا اجتماع و حتی جمعیت مدنی کامل: جامعه مدنی واجد سه جماعت مدنی بوده که خود اتکال 
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ه حیات مدنی خویش است. یعنی با فرض وجود فقط همین جامعه و فقدان هر نوع جامعه دیگری میتواند ب

 .«بنابراین تشکیل مدینه نخستین مرتبت کمال است برای نوع انسان».یک.9ادامه داده و توسعه و تعالی یابد. 

خانوادگی از نوع اجتماعات چهارم.کویی و سوم.ای و محلهدوم.دیهی و .اول ؛قهراً اجتماعات»و دو.

 یکی ازاول. ؛چونب. «.تر استو خانواری ناقص در بین آنها نیز اجتماع منزلی»که سه.الف. «.اندناقصه

اجتماع سوم.ایست و اجتماع کویی جزئی از اجتماع محلهدوم.اجزاء اجتماع، اجتماع کویی است و 

دهند وابسته هائی که محالت و دهات را تشکیل میجمعیت»چهار.. «ای جزئی از اجتماع شهری استمحله

ده خدمتگزار ب.محله از اجزاء شهر است و الف. ؛ن است کهفرق بین محله و ده ای»و  «.به شهرهاست

 ]کشور[در چند شهرالف. :امتدوم.جماعتهای شهری جزئی از امت و ملت است و »پنج.اول.. «شهر است

مدینه: کشور]سرزمین و قلمرو سیاسی[ دارای جامعه مدنی  .همان(«)بدان منقسم شوندب.سکونت گزینند و 

دولت، از جمله حاکمیت مدنی و قدرت و اقتدار مدنی بویژه قانون یعنی نظام برخوردار از نظام سیاسی و 

قانونی مدنی و به تعبیری دین و شریعت می باشد. نظام سیاسی و دولت در عین اینکه برای مدنیت ضرورت 

ست یبوده اما با تدبیر و اراده خود انسان ها تشکیل میگردد. زندگی و زیست مدنی ولو جاهلی: در قیاس با ز

بدوی، نخستین مرتبت کمال انسانی است. زندگانی و بهزیست مدنی فاضلی]فرزانگی[: مرتبت کمال نهایی 

انسانی و انسانها میباشد. که از مدینه فاضلی حداقلی، میانی]به اصطالح قدر مقدور بسان جمهوری اسالمی 

 ایران[ تا نهایی جهانی مهدوی را در بر میگیرد.  
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مطلوب غایی و نهایی  همان(.«)سعادت عبارت از خیر مطلق است».اول.1: بختی.سعادت مدنی؛ خوش3*

هر آنچه در راه رسیدن به خوشبختی سودمند است خیر است نه »و دوم.الف. و به اصطالح لذاته می باشد.

ی چنانکه وقت «.بودن آن از جهت سودی است که در رسیدن به سعادت دارد بالذات و لذاته و بلکه خیر

سالمت، تروت، قدرت و اقتدار و شهرت یا اعتبار، را کسب بکند از وی بپرسند: اینها برای چه میباشد؟  امنیت،

پاسخ داده میشود:  برای سعادتس به معنای خوشبختی یعنی شادکامی است. اما اگر پرسیده شود: سعادت، 

ی خود سعادت، خوشبختی و شادکامی برای چه میباشد؟ میگوید: سعادت، خوشبختی و شادکامی برا

خوشبختی و شادکامی است. بلکه دیگر برا ندارد. چون پیشرفت مدنی: غایت و هدف جامعه مدنی، نظام 

مدنی و دولت مدنی و کارامدی و سیاست مدنی بوده و غرض از آن سعادت میباشد. کما اینکه اگر از کسی 

میشود: برای آسایش جسمانی ظاهر پرسیده شود که: توسعه مادی اقتصادی و ابزاری برای چه؟ پاسخ داده 

یبدنی است. اگر پرسیده شود: آسایش بدنی برای چه میباشد؟ پاسخ داده میشود برای آرامش باطنی مدنی می 

باشد. اگر پرسیده شود آرامش برای چه، پاسخ نداشته و حداکثر اینکه پاسخ به دور داده و گفته میشود: آرامش 

ینها، خیر بوده و عامل موثر)مثل تولید ثروت( و یا مراحل)امنیت، سالمت، برای آرامش  است. در نتیجه همه ا

رفاه، ...(سیر و در برخی موارد مثل آسایش و آرامش جزء و اجزای و یا ابزار و حتی اسباب سعادتند. مثل 

عکس هر آنچه به وجهی  بر»و ب. خردمندی دانشمندان و خردورزی همگانی، علم و حکمت، کارامدی، ...

مانع و مخل و مخرب سعادت و  همان(.«)وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود به طور اطالق شر استاز 

گاه »الف.یک. ؛و خیری که در راه رسیدن به سعادت انسانی سودمند است».اول.1عامل و مراحل شقاوتند. 

ته به ارادت گاه وجود آن ارادی و باز بسدو.و بود که از اموری طبیعی باشد و موجود بالطبع باشد 

گاه از اموری طبیعی و یک. ؛طور شری که مانع رسیدن به سعادت استهمین و»ب. (431همان، ص«)بود

یرات خدوم.یک.الف.. «و گاه وجود و تعقل آن وابسته به اراده استب.موجود در طبیعیت و بالطبع است 

 .همان(«)شده و آمده است شرور طبیعی اموری است که از ناحیه اجسام آسمانی درین عالم آفریدهب.و 

در .دوشرور به عالم زمینی این نبوده است که ب.خیرات و الف. ؛و البته هدف آنها از اعطاء اینسوم.یک.

و .1 و یا معاونت.4ب.؛ کرده باشند ]ممانعتی[معاندتی.1مانعی ایجاد کرده و .4الف. ؛هدفهای عقل فعال

نی یا محیطی سرزمینی، پیرامونی و فراپیرامونی زمینی، همان(. مراد مقتضیات طبیعی بد«)یاری کرده باشند

جوی و حتی فضایی مدنی بوده که عوامل موثره یعنی تاثیر گذار و تاثیر پذیرند. علل موجبه، اسباب ملکوتی 

و اسباب موجده نیز اندیشه و اراده)بینش و منش یا نگرش و گرایش( و نیز کنش و روش های اختیاری؛ 
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ان فردی افراد، جمعی جماعات و اجتماعی جوامع مدنی، نظامات مدنی و دولت ها و ارادی و تدبیری انس

سیاست های آنها از و در گستره فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی تا بین مللی و جهانی در تمامی 

چه سودمند زیرا آن.»9بخش های توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. ... 

اند بدین است در جهت هدفهای عقل فعال از بین اموری که اجسام آسمانی به عالم ارض اعطا کرده

آور جهت نیست که اجسام سماوی به قصد معاونت به عقل فعال کرده باشند و بالعکس اموری که زیان

 کار عقل فعالاست در جهت هدفهای عقل فعال ازین جهت نیست که اجسام سماوی به قصد ضدیت با 

ر پذیرد و دلکن در اقتضای گوهر اجسام آسمانی این است که آنچه را طبیعت ماده می کرده باشند؛ و

ودمند سیک.الف. ؛سرشت اوست که بپذیرد اعطا کند. بدون رعایت و التزام به اینکه در هدف عقل فعال

ی از آنچه از ناحیه اجسام سماوی اپاره: دو.الف.آور باشد؛ و بدین ترتیب رواست کهزیانب. باشد و یا

 .(181همان، ص«)آورای زیانیا پارهب.گردد در هدف عقل فعال احیاناً مفید واقع شود و حادث می

همانگونه که پیشتر نیز اشارت شد، همگان سعادت خود را میخواهند. از عالم و عامی و از با سواد تا بیسواد. 

دت خود را هم میدانند چیست؟ چکسی میتواند مدعی شود سعادت همه یعنی همه. همه و همه. اما آیا سعا

خود را بصورت حقیقی و یقینی واقعی میداند؟ حتی خواص و بلکه خاص خواص نیز نمی توانند مدعی 

بوده و مطمئن باشند. چنانکه شخصیت برجسته ای همانند ابن سینا که اتفاقا رساله مستقل و مبسوطی در 

نموت و لیس لنا الحاصل  انه علمنا ما »اواخر عمر بلند اعالم بلندی می کند:  سعادت نگاشته است، خود.

همان(. حتی همچو کسی با این اذعان و اعتراف نسبت «)مُردیم و نفهمیدیم که فهمیدیم یا نفهمیدیم»؛ «علم

نند که ابه خوشبختی خود، چگونه میتواند مدعی بوده که سعادت همگانی را میشناسد. اما همه کما بیش مید

اجماال و اجماعا سعادت: خوشبختی میباشد. خود را نیز نمی توانند گول بزنند که لزوما خوشحالی ظاهری یا 

خوشوقتی گذرا نیست. شادی، شادمانی و کامیابی است. فرح])خورسندی، نشاط و روحبخشی(، سرور)سبکی 

نی و به بدنی یا غریزی حیوا و سبکبالی( و بهجت)برانگیختگی و بشاشت( میباشد. لذت حسی جسمانی و

اصطالح سبکسری، دمخوشی، شوخی و شنگی منحط نمی باشد. جامع آسایش جسمانی ظاهری بدنی و 

آرامش روحی و روحانی باطنی مدنی است. حاصل توسعه اقتصادی و تأمین)امنیت، سالمت و طول عمر و 

یی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی در رفاه( آسایش بدنی، توأمان با تعادل فکری و سیاسی و ارتقای کارا

جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی و کرامت انسانی میباشد. حاصل تدابیر مدنی 

انسانی و انسانها با رعایت سنت های تکوینی، ارزش های فطرت عقلی و قلبی با کمک هوش ابزاری یا مدبره 
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بشری، در حدود کلی و با احکام تفصیلی تشریعی و بهره گیری از  جزئی ابزارساز و غرایز میل و دفاعی

که همان زیبا و  1شر ارادیب. خیر والف..»4«: خیر و شر ارادی.»6تجربه مدنی سایرین و خویشتن است. 

شود و ناشی از یک منشأ است؛ توضیح صرفاً ناشی از انسان است. خیر ارادی از انسان صادر می اندزشت

فس آدمی بر پنج نوع است: ناطقه نظری، ناطقه عملی، نزوعیه، متخیله و حساسه و آن اینکه قوای ن

ی که انسان تعقل کرده بدان آگاهی دارد صرفاً ناشی از قوه ناطقه نظری است؛ و مستند به هیچ تسعاد

ال عگاه که آدمی مبادی ومعارف اولیه را که از ناحیه عقل فیک از قوای دیگر نیست؛ بدین بیان که آن

بدو اعطا شده است به کار بندد و به درستی بشناسد و به واسطه قوه نزوعیه شیفته آن گردد و در آنچه 

باید عمل کند اندیشه کند یعنی در آنچه باید عمل کند تا به وسیله قوه عملیه بدان نائل گردد اندیشه 

اندیشه اندر یافته است و به نماید و سپس آنچه را که باید مورد عمل وی قرار گیرد و از را تفکر و 

نزوعیه عمل کند و از طرفی قوه متخیله و  (431)صای برای عمل یعنی قوهوسیله آالت و ابزار معده

حساسه او درین راه مساعد باشند و منقاد قوه ناطقه عملیه؛ و هر دو در تحریک آدمی به سوی آن افعالی 

این وقت آنچه از آدمی آید همه خیر است و که موجب نیل به سعادت است او را یاری نمایند در 

اکنون و اما شر ارادی از آن راهی که هم.»2 .(436همان، ص«)بنابراین خیر ارادی تنها از این وجه آید

یابند مین شود؛ و آن به این ترتیب است که قوه متخیله و حساسه هیچکدام سعادت را درگویم حاصل می

اه گهر حال سعادت را دریابد و بدان آگاهی حاصل نماید و بلکه آنچنین نیست که در و قوه ناطقه هم

یابد که به سوی آن توجه کرده حرکت نماید؛ و بسیاری از چیزها هست که ممکن است سعادت را درمی

آور و سودبخش و کرامت آدمی خیال کند که هدف و غایت زندگی وصول به آنها است؛ مانند امور لذت

تواند به سعادت راه یابد و آدمی در تکمیل نفس ناطقه کندی ورزد ناطقه نظری نمیو نظیر آنها؛ و اگر 

آگاهی حاصل نماید تا به دنبال آن رود و به سوی آن حرکت کند و در نتیجه امر دیگری را غایت و 

دهد به جز آنچه سعادت است مانند امور سودمند یا هدف و باالخره سعادت زندگی خود قرار می

اوردن کرامت و به وسیله قوت نزوعیه به دنبال آن ا غلبه و چیرگی بر مردم و یا به دستبخش یلذت

داند؛ و باالخره اندیشد و آنرا هدف نهائی قوه ناطقه عملیه خود میرود و در جهت رسیدن بدان میمی

خیله و گیرد و قوت متشود به کار میقوه نزوعیه خود را در جهت انجام اعمالی که بدان منتهی می

گردد و در نتیجه آنچه از این راه پدید آید همه شر حساسه وی در این جهت مساعد و منقاد وی می
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و یا مرحله سیر به سعادتست. شر نسبی: مانع خیر و .همان فرصت و تهدیدند. خیر مطلق: سعادتست. شر مطلق: شقاوت می باشد. خیر نسبی: عامل 4

 سعادت و یا عامل مخل و مخرب آن بوده و عامل و مراحل سیر به شقاوت می باشد.
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گاه که آدمی سعادت را به درستی شناخته باشد لکن آنرا غایت و طور است آنو همین».9 .همان(«)بود

؛ ان سوی سست باشدهدف زندگی خود قرار ندهد؛ و به سوی آن اشتیاقی حاصل نکند؛ و یا شوق وی بد

دهد که سعادت حقیقی نیست و قوتهای دیگر و در نتیجه غایت و هدف زندگی خود را چیزی قرار می

شود جز شر دارد؛ درین صورت نیز آنچه حاصل میآن به کار می (436)صخود را در جهت رسیدن به

رسیدن به  و چون هدف نهائی از وجود انسان».یک.الف.1 .(431همان، ص«)چیزی دیگر نیست

ماند کمال نهائی که باقی میب.است و  ]زندگانی بهزیست مدنی فرای زندگی زیست مدنی مادی[سعادت

که  باب وجوهی پس باید درین باب یعنی درسه.شود همین است؛ و به ممکنات قابل و پذیرنده اعطا می

و این امر یعنی ».یک1 .همان(«)ممکن است آدمی به وسیله آنها به سوی آن سعادت برود سخن بگوئیم

معارف اولیه ب.معقوالت و الف. ؛گاه ممکن خواهد بود که از ناحیه عقل فعالوصول آن به سعادت، آن

معارف .ب و معقوالتالف. ؛عد پذیرفتنو چنین نیست که هر انسانی فطره مُدو.به آدمی اعطاء شده باشد؛ 

و اصول اولیه عقلی خاص انسان بوده به ترتیب  معقوالت: مبادی عقلی، معقوالت اولیه .همان(«)اولیه باشد

که بصورت منحصر بفردی در این نگاره آمده است. معارف اولیه چه بسا حدود نقلی و وحیانی مخصوص 

زیرا افراد انسانی بالطبع دارای .»6هدایت دینی انسان در سیر به سعادت مدنی خویشتن مورد نظر باشد. 

همان(. «)اندو مفطور بر استعدادات مختلف راتبی استعدادی فراتر و فروتر[]نظام سلسله ماندقوتهای متفاضله

معقولی  هیچ نوع ]ولو هوشمند ابزاری و ابزراساز بوده ولی[ای از آنانو طبع پاره»یک. متنوع یعنی گوناگونند.

 ؛گرای دیپارهدو. و ]تفلسف سیاسی ظنی ظاهری تکساحتی که نوعی جاهلیت ضالی گمراهی[را نپذیرد

برند مانند لکن در جهت دیگری به کار میب.پذیرند قوت پذیرائی معقوالت را دارند و میالف.

]سوفیسم سیاسی توهمی کاذب تنازعی که نوعی جنون ضد عقلی جاهلی فاسقی بدراهی و بیراهی دیوانگان

د به سعادت نتوان؛ و دسته سومی هستند که صاحب فطرت سلیم انسانیند و تنها اینان هستند که میاست[

خیر: عامل سیر و نیل به سعادت است. سعادت: خیر مطلق، مطلوب و  .(431همان، ص«)نهائی نائل آیند

 نهایی میباشد. شر: مانع و مخل سعادت و عامل سقوط و گرفتاری به شقاوت است. 
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کند ین اعطا معقل فعال در آنچه به انسا.»فرشته وحی، عقل فعال، جبرئیل امین[: یک«]مدبر نوع انسان.»1*

]خورشید نظام جهان ملکوت، روشنایی بخش، گرمایش بخش و حرکت بخش عقلی به مثابه اجسام آسمانی

 و فهمی مدنی انسانی، بسان نقش خورشید در نظام زندگی طبیعت و طبیعی و حتی جسمانی بدنی بشری[

ای تواند به وسیله آن قوهدهد نیرو و مبدأ است که انسان مینخست به انسان می (431)صاست زیرا آنچه

]با خِرد و اختیار خدادادی؛ اراده و تدبیر و پذیرش مکتب به عنوان نقشه راه و که بدو داده شده است خود

راهبردی و گزینش ساختار، سیاست و سیاستمداران متناسب و در نتیجه کار و کارایی فردی و افراد و با 

]رسایی و سازواری ذاتی و به سوی کماالت تا نظام مدنی[ کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی جمعی و نهادی

]پیشرفتگی؛ سالمت و بلوغ جسمانی و آسایش بدنی، سالمت و بلوغ عقالنی و غیرحاصله درونزادی برون آ[

تعادل فکری و سالمت و تعالی روحی و آرامش درونی و به تناظر آن پیشرفت مدنی؛ توسعه اقتصادی، تعادل 

مان، ه«)کوشش کند و بدان نائل آید گی؛ معنوی و اخالقی تدبیر و تالش یعنی[سیاسی و تعالی فرهن

 علوم والف. ؛شود، معقوالت اول و مراتب نخستینآن قوه و مبدأ نخست که به او اعطا می.»دو .(439ص

همان(. مراد مبادی یا همان اصول اولیه سه گانه نظری، علمی و عملی میباشد. شامل اصول «)معارف استب.

ولیه نظری درک علیت و توحید، اصول اولیه علمی عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین و اصول اولیه عملی حسن ا

امنیت و نظم و عدالت؛ یکی. و از سویی به صورت اصلی و اثباتی، بایستگی یعنی ضرورت و حتی زیبایی و 

ا امنی، بی نظمی نابایستگی نبه تعبیری شایستگی از امنیت تا سعادت است. دیگری و در سویه متقابل قبح و 

 و ستم گری و ستم پذیری و سایر این مبادی و اصول به صورت تبعی و فرعی و با مفهوم مخالف می باشد.

و البته عقل فعال این مبدأ .1شود در نفس ناطقه افاضه میب.آن مبدأ و قوت معقوالتی که ».الف.4سه.

طور جزء همیندوم.جزء حاسه نفس و نخست. ؛قبالً کند کهمعلومات را هنگامی به نفس ناطقه اعطا می

تابع نفس الف. ؛که آن دو نیز.9باشد می )گریزش(کراهتب.و  )گرایش(شوقالف. ؛نزوعیه نفس که منشأ

که از اعضاء  ]گرایش یا گریزش[نزوعیهدیگری.حاسه و ؛ یکی.همحل و آالت قوب.طور اند و همینحاسه

 .همان(«)شوداراده به واسطه این دو حاصل می.1شند و بنابراین اند، به وجود آمده باو اجزاء جسم

شوق وابسته به ب. شوقی است که ناشی از احساس است والف. :ده نخست عبارت ازازیرا ار».اول.سه

 .همان(«)نفس است و احساس وابسته به جزء حساسه نفس است و گرایش[ و قوه نزوع]جزء نزوعی 

و  ]نگرش[نفس ]فهم و فاهمه و به تعبیر ابن سینا مصوه[جزء متخیلالف. ؛و بعد از این باید»دوم.
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زیرا  .ده اول حاصل گردداکه تابع آنست حاصل شود تا در نتیجه اراده دومی بعد از ار ]گرایش[شوقی.ب

و پس از اینکه این دو امر حاصل »سوم. همان(.«)خیل باشدتاین اراده عبارت از شوقی است که ناشی از 

و ب..از ناحیه عقل فعال در نفس ناطقه افاضه شود.  ]وحی[ممکن است که معارف اولیهلف.ا ؛گاهشد آن

شود که شوق ناشی از قوه نفس ناطقه است که در این هنگام در انسان نوعی از اراده سومی حاصل می

 است (439)صو این همان امری است که ویژه انسان»چهار.اول.الف. همان(.«)نام ویژه آن اختیار است

 ؛تواند کارهایانسان می.4؛ و به وسیله همین امر است که»دوم. همان(.«)و در سایر حیوانات نیستب.

پاداش و .1)در نتیجه(زیبا را انجام دهد؛ و ب.زشت و دیگری.الف.ناپسندیده و ب.پسندیده و یکی.الف.

ری و ابزاساز خود چنانکه با هوش جزئی، غیزی، ابزا .(431)همان، ص2«کیفر اخروی بدان بازبسته است

میتوان ساماندهی نموده و از جمله و بویژه نهادسازی دولت و نظام سیاسی سیاسی بمثابه ابزار)تکنیک، تاکتیک، 

سا و اما آن دو اراده دیگر چه ب»پنج.یک. تکنولوژی، فناوریف یا دانش فنی و صناعت(پیشرفت مدنی نماید. 

جزئی یا غریزه و غرایز جاذبه و دافعه و هوش جزئی مدبره نفس  .همان(«)در حیوان غیرناطق هم وجود دارد

یعنی مدیریت طبیعی و اراده ناشی از این هوش و نفس جزئی در حیوانات و گیاهان و حتی جمادات نیز 

وجود دارد. فرای اینها نفس کلی یا روح و )فؤاد(فطرت الهی و عقل کلی یا خرد راهنما و راهبر مدنی، و 

فعالیت نیروها و نهادهای انسانی در سیر و نیل به سعادت مدنی یقینی یعنی بهزیست،   اختیار مدنی بمنظور

 ؛پس هرگاه این نوع از اراده در آدمی پدیدار شد تواند به وسیله آن»دو. مخصوص انسان مدنی است. 

ن و به وسیله همیدیگری.؛ و یا در جهت بدبختی و شقاوتب.جهت نیل به سعادت کوشد  دریکی.الف.

 .(431همان، «)بد انجام دهدب.زشت و الف. ؛و یا.1 زیباب.یک و ن.الف.4؛ تواند کارهای رو است که مینی

سیاست و سیر فاضلی یا جاهلی مدنی و در نهایت سعادت مدنی یا شقاوت مدنی ناشی از نگرش خرد یا 

و ناسازوار  یش نارسابیخردی گرایش فطری عقلی و قلبی و بینش و منش رسا و سازوار یقینی یوحیانی ا گرا

ظنی تکساحتی یا توهمی تنازعی است. سازماندهی بهینه و بسامان و کارامدسازی سیاسی؛ بهره روی و 

ااثربخشی، بکمک هوش و اراده ابزاری و جزئی است. این بسان موتور هواپیما، مولد نیروی محرکه بوده و 

حتی مادی و معنوی یعنی سعادت داده یا به سقوط آن بمثابه فرمان هواپیما و خلبانی آن بوده که صعود دوسا

تکساحتی و تنازعی یعنی  مشقت و شقاق یا شقاوت می کشاند. ناطق: هم بمعنای عاقل بوده و هم سخنگو 

میباشد. بنوعی عقل و تعقل: سخن و سخنگویی درونی بوده و سخن و سخنگویی: عقل و تعقل بیرونی است. 

قتصد به معنای میانه روی( در طریق رشاد، در تعریف انسان حیوان ناطق شیخ طوسی در کتاب اقتصاد)یعنی م
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بوده میگوید یعنی عاقل، یعنی مدبر و یعنی سایس: سیاستگذار و سیاستمدار است. اراده در غیر انسان: کشش 

بوده و محسوب میگردد. اراده در انسان: خواست می باشد. در کشور و نظام سیاسی: حاکمیت است. بدین 

که )یب حیوانات و حتی گیاهان و بلکه جمادات نیز دارای نفس حیوانی، نباتی و جمادی، هوش طبیعیترت

بلکه چه بسا اراده حسی و تا حدودی خیالی ولو ( همان قوانین حاکم بر پدیده های شیمیایی و فیزیکی بوده

یاسی راده و تدبیر مدنی؛ اجتماعی و ساولیه باشند. اما تنها انسان دارای اراده عقالنی یعنی اختیار و به تعبیری ا

 می باشد. 

و هر آنچه در راه رسیدن به »الف. همان(.«)سعادت عبارت از خیر مطلق است.».سعادت مدنی: یک1*

بودن آن از جهت سودی است که در  خوشبختی سودمند است خیر است نه بالذات و لذاته و بلکه خیر

به وجهی از وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود به طور عکس هر آنچه  و برب.رسیدن به سعادت دارد 

 ؛و خیری که در راه رسیدن به سعادت انسانی سودمند است.»4دو.الف. .(431همان، ص«)اطالق شر است

ه به گاه وجود آن ارادی و باز بستدیگری.گاه بود که از اموری طبیعی باشد و موجود بالطبع باشد و یکی.

گاه از اموری طبیعی و یکی. ؛طور شری که مانع رسیدن به سعادت استینهم»ب. .همان(«)ارادت بود

. (431همان، ص«)گاه وجود و تعقل آن وابسته به اراده استدیگری.و موجود در طبیعیت و بالطبع است 

شرور طبیعی اموری است که از ناحیه اجسام آسمانی درین عالم آفریده شده دیگر.خیرات و یکی.».الف.1

و البته هدف آنها از اعطاء این خیرات و شرور به عالم زمینی این نبوده است که در ب. ؛و آمده است

و یا معاونت و ب.یکی.؛ معاندتی کرده باشنددیگری.مانعی ایجاد کرده و الف.یکی. ؛هدفهای عقل فعال

زیرا آنچه سودمند است در جهت هدفهای عقل فعال .»1. سه.(431همان، ص«)یاری کرده باشنددیگری.

اجسام سماوی الف. ؛اند بدین جهت نیست کهاز بین اموری که اجسام آسمانی به عالم ارض اعطا کرده
                                                           

.چنانکه به تعبیر حکیم فردوسی در شاهنامه که حکمت نامه شاهان یعنی نخبگی و خبرگی و خردورزی تا خردمندی سیاسی 1

      سیاسی تاریخساز و تمدنسازست: بوده و خود متنی سراسر حکمت آموز

 خرد بهتر از هر چه ایزد بداد      ستایش خرد را به از راه داد

 خرد رهنماى و خرد دلگشاى      خرد دست گیرد بهر دو سراى

 ازو شادمانى و زویت غمیست      و زویت فزونى و زویت کمیست
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آور است در جهت هدفهای عقل و بالعکس اموری که زیانب.به قصد معاونت به عقل فعال کرده باشند 

لکن  و..الف1فعال ازین جهت نیست که اجسام سماوی به قصد ضدیت با کار عقل فعال کرده باشند؛ 

پذیرد و در سرشت اوست که در اقتضای گوهر اجسام آسمانی این است که آنچه را طبیعت ماده می

باشد؛  آوربدون رعایت و التزام به اینکه در هدف عقل فعال سودمند باشد و یا زیانب.بپذیرد اعطا کند. 

گردد در هدف عقل دث میای از آنچه از ناحیه اجسام سماوی حاپارهالف. ؛و بدین ترتیب رواست که.9

همگان سعادت خود را میخواهند. از  .(431همان، ص«)آورای زیانو یا پارهب.فعال احیاناً مفید واقع شود 

عالم و عامی و از با سواد تا بیسواد. همه و همه. اما آیا سعادت خود را هم میدانند چیست؟ چکسی میتواند 

نی واقعی میداند؟ حتی شخصیت برجسته ای همانند ابن مدعی شود سعادت خود را بصورت حقیقی و یقی

یس لنا نموت و ل»سینا که اتفاقا رساله مستقل و مبسوطی در سعادت نگاشته است. اواخر عمر اعالم می کند: 

همان(. حتی همچو ابن سینایی با «)مُردیم و نفهمیدیم که فهمیدیم یا نفهمیدیم»؛ «الحاصل  انه علمنا ما علم

گونه میتواند مدعی بوده که سعادت خود را میشناسد. اما اجماال و اجماعا سعادت: خوشبختی این اعالم چ

میباشد. لزوما خوشحالی ظاهری یا خوشوقتی گذرا نیست. شادی، شادمانی و کامیابی است. فرح)خورسندی، 

سمانی جنشاط و روحبخشی(، سرور)سبکی و سبکبالی( و بهجت)برانگیختگی و بشاشت( میباشد. لذت حسی 

و بدنی یا غریزی حیوانی و به اصطالح شوخی و شنگی منحط نمی باشد. جامع آسایش جسمانی ظاهری 

بدنی و آرامش روحی و روحانی باطنی مدنی است. حاصل توسعه اقتصادی و تأمین)امنیت، سالمت و طول 

خشی امدی؛ بهره وری و اثربعمر و رفاه( آسایش بدنی، توأمان با تعادل فکری و سیاسی و ارتقای کارایی و کار

در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی و کرامت انسانی میباشد. حاصل تدابیر 

مدنی انسانی و انسانها با رعایت سنت های تکوینی، ارزش های فطرت عقلی و قلبی با کمک هوش ابزاری 

 ر حدود کلی و با احکام تفصیلی تشریعی و بهره گیرییا مدبره جزئی ابزارساز و غرایز میل و دفاعی بشری، د

 از تجربه مدنی سایرین و خویشتن است.   
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 ؛که همان.1 3شر ارادیب. خیر والف.».یکی.4؛ عامل یا مانع پیشرفت مدنیند. اول..خیر و شر مدنی6*

ود شان صادر میخیر ارادی از انس»دیگری.الف.. همان(«)صرفاً ناشی از انسان است اندزشت.بزیبا و .الف

قه ناطیک.توضیح اینکه قوای نفس آدمی بر پنج نوع است: .»4دوم.. همان(«)ناشی از یک منشأ استب.و 

ی که انسان تو آن سعاد».الف.1. همان(«)حساسهپنج.متخیله و .چهارنزوعیه، سه.ناطقه عملی، .دونظری، 

و مستند به هیچ یک از قوای دیگر .ب تعقل کرده بدان آگاهی دارد صرفاً ناشی از قوه ناطقه نظری است؛

 و ]عقلی اولی یا اولی عقلی[مبادیالف. ؛گاه که آدمیبدین بیان که آن».یکی.4سوم.. همان(«)نیست

 به درستی.دوبه کار بندد و یک.؛ را که از ناحیه عقل فعال بدو اعطا شده است ]نقلی[معارف اولیهب.

ند و در آنچه باید عمل کند اندیشه کچهار.آن گردد  یشمند[]گراو به واسطه قوه نزوعیه شیفتهسه. ،بشناسد

آنچه را  و سپسپنج. ،یعنی در آنچه باید عمل کند تا به وسیله قوه عملیه بدان نائل گردد اندیشه نماید

ار و به وسیله آالت و ابزپنج.که باید مورد عمل وی قرار گیرد و از را تفکر و اندیشه اندر یافته است 

]از از طرفی قوه متخیلهدیگری.الف. نزوعیه عمل کند و (431)صبرای عمل یعنی قوه زمینه ساز[]ایهدِّعِمُ

درین راه مساعد .4؛ الف.وا ]آگاهی های عینی[حساسهب.و  طریق حدود معارف، فقه و اخالق وحیانی[

که  مد[]فاضلی کاراهر دو در تحریک آدمی به سوی آن افعالی.1منقاد قوه ناطقه عملیه؛ و ب. باشند و

و دو.در این وقت آنچه از آدمی آید همه خیر است ج. موجب نیل به سعادت است او را یاری نمایند

اکنون و اما شر ارادی از آن راهی که همدو. .(436همان، ص«)بنابراین خیر ارادی تنها از این وجه آید

یقینی  حدود چیستی شناسی]بینش هلقوه متخیاول.الف. ؛شود؛ و آن به این ترتیب است کهگویم حاصل می

یابند نمی هیچکدام سعادت را در ]آگاهی و دانش چگونگی شناسی واقعی سیاسی[حساسهب. و دینی مدنی[

 ،بدان آگاهی حاصل نماید.1یابد و  در.4یکی. ؛چنین نیست که در هر حال سعادت راقوه ناطقه همج.و 

یاری و بسدوم.الف.ن توجه کرده حرکت نماید؛ یابد که به سوی آ می گاه سعادت را درو بلکه آندیگری.

از چیزها هست که ممکن است آدمی خیال کند که هدف و غایت زندگی وصول به آنها است؛ مانند 

]قدرت و بویژه سلطه نظیر آنهاچهار.کرامت و سه.و  ]منفعت و ثروت[سودبخشدو.آور و لذتیک. ؛امور

اند به توناطقه نظری نمییکی. ؛ل نفس ناطقه کندی ورزدو اگر آدمی در تکمیب.؛ بمثابه غایت نه ابزار[

                                                           
شر مطلق: شقاوت می باشد. خیر نسبی: عامل و یا مرحله سیر به سعادتست.  .همان فرصت و تهدیدند. خیر مطلق: سعادتست.9

 شر نسبی: مانع خیر و سعادت و یا عامل مخل و مخرب آن بوده و عامل و مراحل سیر به شقاوت می باشد.
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به سوی آن حرکت ب.به دنبال آن رود و دیگری.الف..آگاهی حاصل نماید تا .1 راه یابد و.4 ؛سعادت

دهد به جز آنچه در نتیجه امر دیگری را غایت و هدف و باالخره سعادت زندگی خود قرار میج.کند و 

وردن آ یا به دستسه.غلبه و چیرگی بر مردم و دو.بخش یا دمند یا لذتسویک. ؛سعادت است مانند امور

 ؛اندیشد و آنرارود و در جهت رسیدن بدان میکرامت و به وسیله قوت نزوعیه به دنبال آن می

باالخره قوه نزوعیه خود را در جهت انجام ب.داند؛ و هدف نهائی قوه ناطقه عملیه خود میاول.الف.

 ساحتی[]بینش و بینایی ظنی و تفلسفی تکقوت متخیلهدوم.گیرد و شود به کار مینتهی میاعمالی که بدان م

گردد و در منقاد وی میدیگری.مساعد و یکی. ؛وی در این جهت ]دانش و آگاهی مدنی[حساسهسوم.و 

عادت سالف. ؛گاه که آدمیطور است آنو همین»سه. .همان(«)نتیجه آنچه از این راه پدید آید همه شر بود

و به سوی آن اشتیاقی .1آنرا غایت و هدف زندگی خود قرار ندهد؛ .4ب.را به درستی شناخته باشد لکن 

و در نتیجه غایت و هدف زندگی خود را ج.و یا شوق وی بدان سوی سست باشد؛ ب.حاصل نکند؛ 

تهای دیگر ونیست و ق ]یقینی واقعی[که سعادت حقیقی ]تنازع توهمی سوفیسم سیاسی[دهدچیزی قرار می

شود جز شر دارد؛ درین صورت نیز آنچه حاصل میآن به کار می (436)صخود را در جهت رسیدن به

هدف نهائی از وجود انسان رسیدن به الف. ؛و چون»چهار. .(431همان، ص«)چیزی دیگر نیست

روی و  ]رسایی و سازواری ذاتی و دونزادی و کارامدی؛ بهرهکمالیک.ب.است و  ]بهزیست مدنی[سعادت

س باید پسه.شود همین است؛ و به ممکنات قابل و پذیرنده اعطا میدو. ،ماندنهائی که باقی می اثریخشی[

که ممکن است آدمی به وسیله آنها به سوی آن  ]راهبردهای راهبری[باب وجوهی درین باب یعنی در

ش ازمند آموزش نظری و پرواین فرای استعداد فطری؛ عقلی و قلبی، نی .همان(«)سعادت برود سخن بگوئیم

و این .»4عملی کارامد جمعی و اجتماعی مدنی و تدبیر و تالش کارای شخصی و فردی مدنی میباشد. پنج.

]درک معقوالتالف. ؛گاه ممکن خواهد بود که از ناحیه عقل فعالامر یعنی وصول آن به سعادت، آن

ه به آدمی اعطاء شد دینی مدنی توحیدی[ ]رویکردمعارف اولیهب.و  فطری عقلی برهانی  و قلبی شهودی[

یه معارف اولب.معقوالت و الف. ؛پذیرفتن ]مستعد، آماده[دِّعِو چنین نیست که هر انسانی فطره مُ.2باشد؛ 

مفطور بر استعدادات .3 اند وبالطبع دارای قوتهای متفاضله.1 ؛زیرا افراد انسانی»شش. باشد.

ی ای دیگر قوت پذیرائپارهدو.آنان هیچ نوع معقولی را نپذیرد و  ای ازطبع پارهیک.و  ]متنوع[اندمختلف

برند مانند دیوانگان؛ و دسته سومی هستند پذیرند لکن در جهت دیگری به کار میمعقوالت را دارند و می
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توانند به سعادت نهائی نائل تنها اینان هستند که میب.صاحب فطرت سلیم انسانیند و الف. ؛که

؛ 13/عنکبوت«)اکثرهم ال یعقلون»آنجا که خداوند تعالی در گفتمان قرآنی می فرمایند:  .(431همان، ص«)آیند

نه این که عقل ندارند. بلکه آنرا بکار نبرده و فعلیت نبخشیده « اکثریت تعقل نمی کنند»(؛ 1؛ 13و حجرات/ 69

 برهانی نی باشند. معلومات و فعال نساخته اند. حتی اکثریت آگاهی ها یا حسی بوده یا خیالی اند. عقلی و

تعقلی انسان و نیز انسان های معقول کمند. در حد باال، نادرند. مراد خرد راهنماس مدنیست. ولو از حیث  

هوش ابزاری حتی نابغه شخصی باشد. خیر: عامل سیر و نیل به سعادت است. سعادت: خیر مطلق، مطلوب 

 سقوط و گرفتاری به شقاوت است.و نهایی میباشد. شر: مانع و مخل سعادت و عامل 

]و متعارف و مردمی که دارای فطرت سالمند.»4: .فطرتهای عقلی برهانی و قلبی شهودی انسانی مدنی7*

 همه صاحب یک فطرت معمولی اند ولو سواد نداشته باشند. ولی عقب مانده ذهنی و یا روانپریش نباشند[

مشترك  شوند و این فطرتقوالت نخستین را پذیرا میمشترکی هستند که به وسیله آن اساساً معارف و مع

د. انمیان همه است؛ و همه آنان به وسیله آن فطرت مشترك سلیم به سوی کارهای مشترك در حرکت

ازین مرتبت و وجه .»1 .همان(«)الطبعاین است اساس کار سعادت همگانی و وجه مشترك بین مردم سلیم

اند؛ و همین امر ایجاب و معلومات مردم متفاوت و مختلف مشترك که بگذریم در سطح دیگر معارف

کند که هر فردی را فطرتی ویژه خود باشد به جز فطرت ویژه آن دیگر؛ و از همین روست که دیده می

پذیرش معارف و معقوالتی دیگر است ویژه خود که مشترك بین وی  ]مستعد و آماده[شود فردی معدمی

کند به وسیله آن به سوی معرفت به علم و یا علوم دیگری کشش پیدا میباشد و نمی (431)صو دیگران

آید و فرد دیگر نیز معد قبول معقوالتی دیگر است وابسته به علم دیگر که دیگری در آن و بدان نائل می

قسم از معارف با وی شریک نیست؛ و باز ممکن است فردی از افراد معد قبول معقوالت بسیاری بود، 

ان، هم«)ای؛ و ممکن است فردی معد قبول همه معقوالت بایسته یک جنس از علوم باشدی پارهاز هر نوع

 اند؛ اندریافته استنباططور در قوتهائی که به واسطه آن، اموری که حتی از یک جنسو همین.»9 .(433ص

؛ و ا بیشتر[ی]سلسله مراتبی کمتر و گوناگون و متفاضلند ]متفاوت؛ متنوع و متفاضل[تمایند، مختلفمی

ممکن است که دو نفر از افراد انسانی باشند که از ناحیه عقل فعال استعداد درك یک نوع و یک جنس 

از معارف و معقوالت به آن دو اعطا شده باشد و وجود هر دو صالح برای دریافت یک صنف از علوم 

مه آنچه مربوط بدان فن یا ذلک طبع وجودی یکی از آن دو بدینسان آفریده شده باشد که هباشد؛ و مع
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از  طور گاه بود که دو تنعلم است اندر یافته تعقل کند و فردی دیگر مسائلی کمتر از آن دگر؛ و همین

ذلک افراد انسانی از لحاظ استعداد وجودی در استنباط مسائل مربوط به یک نوع از علم مساوی باشند. مع

ن که یکی از آن دو در استنباط مسائل اساسی و افضل آن فیکی زودتر استنباط کند و یکی دیرتر و یا این

تر باشد و زودتر اندریابد؛ و یکی مسائل فرودتر آن علم را؛ و گاه باشد که دو تن از افراد و علم، دراك

انسانی هم در قدرت بر استنباط علم خاص متساوی و برابر باشند و هم در سرعت استنباط یکسان باشند؛ 

و قدرت بر راهنمائی و تعلیم مستنبطات خود را هم داشته باشد و آن دگر نداشته لکن یکی از آن د

طور است احوال افراد انسانی در قدرت بر انجام کارهای بدنی که مختلف و و همین.»1 .همان(«)باشد

هیچ  اندشده و باید تذکر داد که فطرتهای طبیعی انسانها که در وجود مطبوع بر آن.»1 .همان(«)متفاضلند

کس را مجبور و وادار به انجام فالن کار نخواهد کرد؛ و این فطرتها برای این در نهاد انسانها آفریده 

تر و آسانتر باشد؛ و بدین اند برای آنها سهلشده است که مثالً فالن فعلی که معد برای انجام آن شده

خارجی دیگر وی را به سوی  منظور است که هرگاه فردی از افراد به حال خود گذارده شود و عوامل

ند کاضداد آن کار وادار نکند خود به خود به سوی انجام همان کاری که معد برای آنست کشش پیدا می

ه سوی ضد آن کار تحریض کند، قهراً به سوی آن ضد بو اگر یک عامل و محرك خارجی دیگر وی را 

رار. نهایت هر گاه به همان کارهای گروش یابد و آنرا انجام دهد؛ ولکن با سختی و دشواری و اضط

ضدفطرت اعتیادی پیدا کرد، انجام آنها بر وی آسان خواهد شد؛ و گاه باشد که تغییردادن و دگرگون 

فطرتهای آنها، آن فطرتهائی که وجود آنان مطبوع بر آن شده  (433)صکردن افراد انسانی از مقتضیات

آنان محال خواهد بود؛ مانند کسانی که از آغاز تولد  باشد و چه بسا در بسیاری ازاست سخت دشوار می

مرضی بر آنها عارض شده باشد و به صورت امری مزمن طبیعی در ذهن آنها رسوخ کرده باشد؛ و همه 

اند به اند محتاج به ریاضت و تمرین و تقویتاین فطرتها با همه حاالتی که بر آن حاالت آفریده شده

باشند آزموده و آموخته گردند؛ و این ارست بر کارهائی که معد انجام آنها میوسیله اراده تا به وسیله مم

امر تا آن اندازه باید انجام شود که این فطرتها نسبت به انجام مقتضیات خود، به کمال نهائی و یا نزدیک 

 و چه بسا باشد که فطرت شایان والیقی دریک قسمت از فنون همچنان مهمل.»6 .همان(«)بدان برسند

گذارده شود و در جهت تمرین و آموختگی آن کاری انجام نشود و به وسیله اموری که معد آن بود 

بگذرد در نتیجه باطل و تباه گردد و استعداد نهفته تباه شود؛ و  ضعتربیت نشود؛ و مدت زمانی برین و
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که معد و گاه بود که آن قوت تمرین داده شود لکن در جهت اموری پست یعنی از مسائل و اموری 

مستعد آنست در راه تربیت و تمرین آن از نوع نامناسب آن برگزیده شود؛ قهراً در این حال آن استعداد 

ت یابد و بدان عاداز توجه و عادت به افعال برتر و عالی به سوی کارهای فرود از آن نوع فن، گرایش می

ب فنون، گوناگونند بر حسب تفاضل به طور کلی مردم طبیعه از لحاظ مرات.»1 .(433همان، ص«)کندمی

باشند؛ برای گرایش بدانها می ]مستعد و آماده[معد تاو گوناگونی انواع و اجناس صنایع و علومی که طبیع

معد برای قسمتی از آن نوع از علومند باز بر حسب تفاضل  تاازین که بگذریم هر دسته از مردم که طبیع

اند و مثالً آن گروهی که معد فراگیری و انجام قسمت پست ختلفو اختالف اجزاء همان نوع از علم نیز م

از این .»3 .همان(«)نوع خاصی از علومند به جز آن گروهی هستند که معد برای قسمت عالی و برتر آنند

مرحله که بگذریم در مراحل بعد، یعنی در انواع و اصناف هر علمی و فنی نیز وضع بدین منوال است 

رتهای افراد هر گروه باز نسبت به فن و علمی که مستعد آنست متفاضل و گوناگون که استعدادها و فط

است یعنی بعضی در آن قسمت صاحب استعداد کاملند، در قسمت عالی آن یا پست آن؛ و بعضی 

ازین مرحله گذشته آنان که در استعداد برای تبحر و انجام کاری  باز.»3 .همان(«)استعدادشان ناقص است

مرتبت تمرین و آموختگی در اثر اختالف در تربیت و تمرین و تعلم متفاضل و  (433)صدرمتساویند 

شوند و از این مرتبت که بگذریم کسانی هم که از لحاظ تربیت و آموختگی متساویند و تحت مختلف می

نون ف یک شرایط، تربیت و آموخته شده باشند باز هم در دریافت متفاضلند و گوناگون. و آنکه در فنی از

و علمی از علوم قدرت استنباط زیادتری دارد بر آن کسی که در آن قسمت استعداد و قدرت استنباط 

همان، «)امور زیادتری را دارد بر آن کس که قدرت استنباط امور کمتری را دارد ریاست خواهد داشت

اند و در جهت هاینان نیز برحسب اختالف قوتهائی که خود از راه آموزندگی حاصل کرد.»41 .(431ص

اند، در فن خود از لحاظ مقام متفاضلند؛ و مثال کسی ارشاد و تعلیمات درست و یا بد و نادرست مختلف

که قدرت بر تعلیم خوب و ارشاد درست دارد بر آن کس که در استنباط ناقص است و توانائی این کار 

و  باشند تعلم نمایندستعد برای آن میرا ندارد ریاست دارد؛ و ارباب طبایع ناقصه هر گاه در فنی که م

اند باشند و لکن تربیت و آموختگی در آن حاصل نکردهآموخته شوند بر کسانی که صاحب طبایع عالی می

ریاست دارند؛ و نیز کسانی که در مسائل خوب و عالی فن خود آموختگی دارند بر کسانی که بر مسائل 

ند ریاست دارند. بنابراین کسی که از لحاظ استعداد فطری در ابد و فرود آن فن تعلم و آموختگی یافته
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فنی در مرتبت عالی باشد و در همه مسائلی که بالطبع استعداد آنها را دارد آموختگی داشته باشد تنها بر 

کسی که دارای استعداد کافی در آن نباشد ریاست ندارد و بلکه هم بر آن ریاست دارد و هم بر کسی 

رای استعداد طبیعی کافی باشد، ولکن آموختگی و تعلیم نداشته باشد و یا اگر آموختگی که در آن فن دا

و چون هدف از آفرینش وجود انسان این است .»44 .همان(«)دارد ناچیز باشد نیز ریاست خواهد داشت

 که به سعادت نهائی برسد به ناچار در راه رسیدن به آن، نخست باید معنی سعادت را بشناسد و آنرا

العین خود قرار دهد و سپس باید اعمالی که الزم است انجام دهد تا به وسیله آنها به غایت کار و نصب

سعادت برسد، به خوبی باز شناسد و به دنبال آن انجام دهد؛ و بیان شد که مردم در فطرتهای شخصی 

توانند از بشناسد و هم نمیتواند از پیش خود سعادت را خود گوناگونند؛ بنابراین هیچ انسانی فطرتاً نمی

است مورد عمل قرار دهد؛ و بلکه در هر دو مورد نیاز به  (431)صپیش خود آنچه را که بایسته عمل

ای ای از مردم نیاز به راهنمائی کمتری دارند و پارهنهایت پاره.»41 .(434همان، ص«)مرشد و راهنما دارد

نی بدین دو امر راهنمائی شدند خودبه خود و بالضروره زیادتر هم نیز چنین نیست که هر گاه افراد انسا

اند؛ و ازین جهت بدون باعث و محرکی اقدام به انجام آن کنند و در حقیقت اغلب مردم درین وضع

باشند که هم به درستی سعادت و مقدمات عملی آنرا به آنها است که محتاج به مرشد و راهنمائی می

د؛ و نیز باشمل بدانها نیز باشد؛ و در هر انسانی نیروی ارشاد غیر نمیبشناساند و هم محرك و باعث بر ع

در هر انسانی این نیرو نیست که بتواند مردم را بر انجام اعمال الزم وادار کند. بنابراین کسی که دارای 

ارهای ک آن چنان نیروئی که بتواند مردم را بر انجام کارهای الزم وادار کند نباشد و نتواند دیگران را در

آمیز به کار گیرد، و صرفاً و برای همیشه بتواند آنچه را بدو نموده شده است و بدانها ارشاد شده سعادت

تواند رئیس باشد و نه در هیچ امری است عمل نماید این چنین کس نه در همه امور و به طور مطلق می

س باشند و در تحت ریاست دیگر کار از امور. و بلکه اینگونه افراد همواره و در همه امور باید مرؤو

و اما افرادی که توانائی ارشاد را دارند و بتوانند آموختگان خود را به کارهای الزم .»49 .همان(«)کنند

وادار کنند و در آن قسمت به کار گیرند، در همان قسمت بر افرادی که این توانائی را ندارند ریاست 

توانند وانایی ارشاد دارند و نه توانائی تحریک بر اعمال و فقط میفائقه دارند؛ یعنی بر افرادی که نه ت

اند بخوبی انجام دهند لکن هرگاه همین گونه افراد بتوانند کارها و اعمالی که بدان رهبری و ارشاد شده

ن ر آکنند آماده کرده، وادار به انجام آن نمایند و ددانند و عمل میافراد دیگر را بر انجام کارهائی که می
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قسمت به کار گیرند، اینان هم رئیس خواهند بود، نسبت به افرادی و هم مرؤوس نسبت به افرادی دیگر. 

رئیس .1رئیس اول و .4رؤسای درجه دوم و یا .1رؤسای درجه اول..4: بنابراین رؤسا بر دو نوعند

ذار و کتابدار و رئیس اول: رسول صاحب شریعت و شریعتگ .همان(«)امام و خلیفه رسول و تابع[«]دوم

مکتبدار موسس و نبی شریعتمدار است. رئیس دوم: امام و خلیفه رسول و سنت دار و ملک تابع یا ملک سنت 

گونه رئیسی است که انسان دیگری براو ریاست دارد و او نیز بر انسان دیگری رئیس دوم آن.»41می باشد. 

تحقق یابد مانند زراعت، بازرگانی و پزشکی.  ریاست دارد. و گاه بود که هر دو گونه ریاست در یک امر

رئیس: از رأس بمعنای سر  .(434همان، ص«)ها و اعمال مردمی باشدو گاه بود که نسبت به همه حرفه

است. مراد رهبری بمثابه مدیریت اعلی تا مدیریت های عالی، میانین و حتی پایین تا جزء، میدانی و مباشر 

 می باشد. 

االطالق آنچنان کسی بنابراین رئیس نخست علی.»4ری و مؤسس نظام دینی مدنی: .رئیس نخست؛ راهب8*

است که به طور مطلق نیازمند به رئیسی دیگر نیست که بر او ریاست کند نه در کلیات و نه در جزویات 

د؛ شای باشد که همه علوم و معارف بالفعل او را حاصل شده بانه در هیچ امری از امور؛ و بلکه بدان پایه

و در هیچ امری نیازمند به کسی دیگر که او را رهبری و هدایت کند نباشد؛ و او را هم نیروی ادراك 

امور و وقایع تدریجی الوقوع باشد که هرآنچه متدرجاً و در طول زمان پیش آید دریابد و احکام آنها را 

داند از اعمال و کارهای بداند و هم نیروی ارشاد کامل داشته باشد که دیگران را در جهت آنچه می

خوب هدایت و رهنمائی نماید؛ و نیز نیروئی قوی و کامل داشته باشد که به وسیله آن وظایف هر کس 

باشد رهبری کند و را به درستی معین کرده و هر کس را به کاری که باید انجام دهد و معد برای آن می

آن حدود وظایف و کارهای افراد را معین کرده  بدان امر بگمارد؛ و نیز صاحب نیروئی بود که به وسیله

این قوا و احوال صرفاً در ارباب طبایع عالیه یافت .»1 .همان(«)و آنانرا به سوی نیل به سعادت سوق دهد

شود، در آن هنگام که نفس وی به عقل فعال پیوسته شود و فیوضات الزم را بالواسطه برگیرد. و آن می

به  حاصل آید و سپس ]حتی بالقوه[پیوندد که نخست او را عقل منفعلمیهنگام نفس وی به عقل فعال 

است که  ]وصول به عقل مستفاد[رسد؛ و در این هنگام  ]آماده استفاده از عقل فعال[مرتبت عقل مستفاد

این چنین انسانی در حقیقت و .»9 .همان(«)پیونددهمچنانکه در کتاب نفس یادآور شدیم به عقل فعال می

است. شود و این همان انسانی است که باید گفت مورد وحی الهی واقع شدهقدما پادشاه نامیده میبه نزد 
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که بین  ایرسد که بدین مرتبت از کمال نائل شده باشد یعنی به مرتبهزیرا آن هنگام به انسان وحی می

اشد و بل مستفاد میای نمانده باشد. زیرا که عقل منفعل شبیه ماده و موضوع عقوی و عقل فعال واسطه

ه عقل ل، از ناحیمعقل مستفاد شبیه ماده و موضوع عقل فعال است؛ و بنابراین در هنگام پیوستگی کا

شود؛ آن قوتی که به وسیله آن امکان خواهد یافت که حدود اشیاء فعال بر عقل منفعل قوتی افاضه می

گونه این.»1 .همان(«)مائی کند و سوق دهدرا به سوی هدفی که سعادت باشد رهن و کارها را بداند و آنها

رسد به میانگین عقل مستفاد، همان وحی خدائی بود؛ و افاضت که از سوی عقل فعال به عقل منفعل می

ب کننده در حقیقت سبتوان گفت که وحیچون عقل فعال خود فائض از سبب اول است بدین جهت می

ین ریاست فائقه اینگونه انسانها ریاست نخست خواهد بود اول خواهد بود به میانگین عقل فعال؛ و بنابرا

  .(431همان، ص«)باشد و این امر خود روشن استو سایر ریاستهای انسانی سپس او و ناشی از او می

فلسفی و حکمی مدنی؛ دانایی حقیقی، بینایی)بینش، بصیرت و .مدینه فاضلی؛ فرزانگی و فرهیختگی: 9*

می(و آگاهی واقعی اجتماعی و سیاسی است. از چند و چندین در صد صد معرفت(یقینی)نه ظنی یا توه

حاقلی یا چندین ده در صد میانین تا صد در صد یعنی کامل نبوی و علوی تا مهدویست. چه ریاست، 

حاکمیت، دولت و حکومت و یا نظام مدنی و حتی قدرت و اقتدار قانونی، مردمی و موثر بوده، چه جامعه و 

. چه کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی سیاسی و پیشرفت ملی و فراملی و سرانجام سعادت چه سیاست باشد

شوند مردمی و مردمی که از ناحیه اینگونه ریاستها اداره می.»4مدنی باشد. حتی فراگیر کشور نیز است. 

نها آباشند؛ و هر گاه ملتی و امتی بدین سان باشند، امت و ملت فاضله فاضل و نیکو و خوشبخت می

هستند و هرگاه اینگونه مردم در یک مسکن و مأوی گرد آیند آن مسکنی را که اینگونه مردم در آن گرد 

نمایند مدینه فاضله نامند؛ و در صورتیکه در یک مسکن مجتمع نباشند و بلکه در اند و زندگی میآمده

ند ه ریاستها زندگی نمایمناطق و مساکن زیادی پراکنده باشند که مردمش تحت ریاستهائی جز اینگون

باشند؛ این تفرق و پراکندگی، یا بدان سبب است که هنوز ها غریب میاینگونه مردم در اینگونه ملت

آمدی نکرده است که خود شهری را تصرف کرده در آن گرد آیند و زندگی نمایند و یا از این جهت پیش

و دیار و  قحط و امراض و یا دشمنان، داراند از ترس است که به واسطه آفات و وقایعی ناگزیر شده

و هرگاه چنین اتفاق افتد که در عصری از اعصار .»1 .همان(«)شهر خود را رها نمایند و ناچار بپراکنند

پادشاهان متعددی با اوصاف مذکور یافت شوند، حال همه در یک مدینه باشند و یا در یک ملت و یا 
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اند؛ زیرا راه و روش و همت و خواست و حکم یک پادشاهدر بین چند ملت، همه این پادشاهان در 

درپی در زمانهای متوالی ظاهر شوند نیز نفوس آنان در حکم هدف همه یکی است و هر گاه به طور پی

یک نفس است و دومی از روش نخستین پیروی کند و آینده بر روش گذشته خواهد بود و همانطور که 

داند و قوانینی که خود قرار داده است در زمانی که مصلحت می هر یک از آنها را رسد که شریعت و

یابد تغییر داده سنتی دیگر جایگزین آن کند؛ همانطور هم پادشاه آینده که جانشین اصلح از آن را می

تواند آنچه را گذشته شروع کرده و قرار داده است تغییر دهد، زیرا خود پادشاه گذشته شود میگذشته می

و هرگاه عصری بیاید که چنین انسانی .»9 .همان(«)نمودبود اقدام به دگرگونی میموجود می اگر در وضع

اند مورد عمل واقع شود گونه افراد مقرر داشتهها و قوانین و شرایعی که آنیافت نشود باید همان سنت

آن  درین هنگام یعنی همان شرایع تدوین و حفاظت شود و نظام تدبیر مدینه بر وفق آنها قرار گیرد؛ و

رئیسی که تدبیر و اداره مدینه مطابق موازین مکتوب و مأخوذ از پیشوایان قبلی به عهده اوست پادشاه 

وله را انجام دهند حال عمل پس هرگاه هریک از مردم مدینه وظایف محّ.»1 .همان(«)شودسنت نامیده می

 (439)صاست و یا رئیس او را رهبری کردن وی به موجب علمی باشد که از ناحیه خود بدان پیدا کرده

کرده وادار بدان نموده باشد آن اعمال و کارها در نفس وی هیأت و ملکه پسندیده به وجود 

همانطور که مداومت بر کارهای پسندیده نویسندگی موجب خواهد شد که .»1 .(431همان، ص«)آوردمی

عبارت از  عت ملکه پسندیده پیدا کند کهنویسنده در صنعت نویسندگی به مرتبتی نیکو برسد و ر آن صن

هیأت نفسانی است و باز هر اندازه بر این کارها و مقدمات پسندیده نویسندگی مداومت نماید، صنعت 

گردد شود و بدان هیأت و ملکه حاصله خوشنودتر و لذات او فزونتر مینویسندگی در وی نیرومندتر می

و همین طور است .»6 .همان(«)گرددو ملکه برتر میو غبطت و رشک وی به واسطه حصول آن هیأت 

وضع کارها و اعمالی که معد وصول به سعادت است که مداومت بر آنها نفس ناطقه را که فطرتاً آماده 

کند و از مرتبت قوت به وصول به سعادت و کمال بوده و مستعد احراز مقام فعلیت است نیرومند می

 گردد و وجود مستقل و مبراینیاز مییابد که مطلقاً از ماده بیعلیت میآورد. و تا آنجا کمال و ففعل می

گردد بدان جهت که هم در وجود گاه است که با فساد و تباهی کالبد تباه نمیکند؛ و آناز ماده پیدا می

شود نیاز شده است؛ و سعادت نهائی در این هنگام برای وی حاصل میو هم در قوام ماهیت از ماده بی

و روشن گردید که سعادتهای حاصله برای مردم .»1 .همان(«)مرتبت سعادت نهائی این مرتبت است و
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مدینه فاضله هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی متفاوت است و این تفاوت و تفاضل یا از تفاوت و 

ورند آمیتفاضل کماالت حاصله است آن کماالتی که مردم مدینه به واسطه انجام افعال مدنی به دست 

ها لذات حاصله را برای مردم مدینه فاضله متفاضل و متفاوت ها و تفاضلو بر حسب همین تفاوت

بنابراین هنگامیکه نفس ناطقه از کالبد مادی جدا شود و اعراض مادی جسمانی از آن .»3 .همان(«)کندمی

توان عنوان ر نه میبرداشته شود یعنی اعراض و حاالتی که مخصوص اجسام است. در آن هنگام دیگ

تحرك بدان داد و نه عنوان سکون و بلکه در این موقع باید چیزهائی را بر آن حمل کرد و اطالق نمود 

که شایسته امور غیرجسمانی است. و هر آنچه در نفس و ذهن آدمی آید از اوصاف و حاالت اجسام و 

و  ل امور واقع شود؛ و البته اندریافتنجسمانیات باید از مفارقه سلب گردد؛ و نشاید که موضوع این قبی

تصور حال آن در این هنگام بسیار دشوار و خارج از عادت خواهد بود؛ همچنانکه تصور حاالت همه 

مائیت، هویت و روح ملتها از پیوستن نفوس به هم  .همان(«)باشدجواهر غیرجسم و جسمانی نیز دشوار می

ست. بسان جسم بشر که جسد و قالب روح و من و منیت او می فراهم آمده و اجتماع مدنی؛ قالب و جسد آن

گذرانند و ای از مردم مدینه زندگی خود را بر گذار کرده میو قهراً دسته.»3باشد. در همین راستا است. 

یابد. درین گاه مردمی دیگر گردد و نفوس آنها از قید ماده رهائی میآنان تباه می (431)صکالبدهای

گیرند و مدتی در مدینه زندگی کنند و بسان آنان کارهائی انجام دهند تا آن گاه که جای آنها را می

کالبدهای اینان نیز تباه گردد و نفوس آنان نیز از قید ماده رهائی یابد. در این گاه یعنی هنگامیکه کالبدهای 

روحانی یابند و  گان پیوندد و نوعی از مجاورتبه مراتب گذشته …آنان تباه گردید نفوس گروه دوم و

نفوس هر دسته به نفوس دسته همانند خود در همان مراتب پیوندد و باالخره نفوس اهل هر مرتبت به 

یکدیگر اتصال یابد و هراندازه نفوس مفارقه همانند زیادتر شود و به همدیگر پیوند یابند لذت و خوشی 

پیوندد لذات حاصله برای الحق از گردد؛ و هراندازه الحقی به سابقی بحاصل برای هر یک فزون می

گردد طور لذات گذشتگان نیز در اثر پیوستن آیندگان فزون میشود و همینبرخورد با گذشتگان فزون می

کنند و هم ذات همانند خود را؛ به زیرا هر یک از نفوس مفارقه در هنگام مالقات هم خود را تعقل می

دن اتصال شگردد به واسطه فزونن گونه تعقالت فزون میطور مکرر و به تعداد نفوس و بدین ترتیب ای

ن شود. اینهایت فزون میآیندگان به گذشتگان. پس لذت و خوشی هر یک، در آینده زمان به طور بی

ای در هر یک از مراتب که قرار دارند؛ و سعادت نهائی حقیقی که هدف است وضع و حال هر طایفه
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ای ناپسند بوده انسان و هر گاه افعال مردم مدینه.»41 .(431ن، صهما«)غائی عقل فعال است همین است

ه شود؛ چنانکرا به سوی سعادت حقیقی سوق ندهد هیأت پست نفسانی برای مرتکب آنها حاصل می

کند و ای به امور ناپسند و نامناسب نویسندگی ممارست کند، بدنویسندگی را ایجاب میهرگاه نویسنده

شود از امور پست و و صنعتی اگر اموری که مورد ممارست صاحب آن واقع میطور در هر کاری همین

آورد که موجب نامناسب آن صنعت باشد ملکه و هیأت پست نفسانی در صاحب آن به وجود می

 .همان(«)شودگردد، تا آنجا که موجب امراض نفسانی در صاحب آن میشدن آن هنر و حرفه مینامرغوب

ن این گونه مردمان مناسب با همان هیأت مکتسبه نفسانی آنهاست که به واسطه بردبنابراین لذت.»44

طور که مبتالیان به امراض همان.»41 .همان(«)اندارتکاب کارهای نامناسب و ناپسند به دست آورده

برند شوند حس آنان فاسد شده به وسیله چیزهای تلخ لذت میجسمانی مانند افرادی که گرفتار تب می

برند و شیرین در ذائقه آنان تلخ نموده شمارند؛ و برعکس از چیزهای شیرین رنج میرا شیرین می و آنها

 ص(431)اند که در اثرطور است وضع آنانکه ابتال به امراض روحانی پیدا کردههمین.»49 .همان(«)شودمی

شود یکسانی دیده مبرند؛ و در بین مریضان فساد قوه متخیله از حاالت و هیأت مکتسبه پست لذت می

همان، «)اندبرند که تن درستای گمان میکنند و حتی پارهکه حتی مرض خود را هم احساس نمی

کسانی که به امراض نفسانی مبتال هستند گاه هست که نه تنها از بیمار بودن خود ناآگاهند .»11 .(436ص

گذارند و به معلمان و مرشدان اقعی نمیترند و به گفتار رهنمایان وبرند که از همه سالمبلکه گمان می

خود مانده به مراتب باالتر و کماالت  ]اولیه[اعتنائی ندارند و الجرم همچنان در مراتب پست هیوالنی

فوس گردد و نگاه که کالبد آنان فاسد و تباه میگروند؛ و در مرتبت مادیت بمانند تا آنممکن خود نمی

  .همان(«)شوداه میابتدائی آنان نیز به دنبال آن تب

ها در ریاست و هم در خدمت بر حسب فطرت مراتب مردم مدینه.»4.مراتب ریاستهای مدنی و مردم: 11*

طور بر حسب عادات و تربیت و آداب و آموختگی. و متفاضل است؛ و همین ختلفو استعداد آنان م

ترتیب خاص نظام دهد و هر های متفاوت و متفاضل را با رئیس نخست آن کسی است که همه این گروه

فردی را از هر گروهی در مرتبی که الیق آنست تربیت کرده به نظام آورد؛ حال در مرتبت خدمت الیق 

در سلسله مراتب، مراتبی وجود دارد که نزدیک »بنابراین .1 .همان(«)بدان یا در مرتبت ریاست الیق به آن

کمی دور از مرتبت اوست و مراتبی وجود دارد  به مرتبت رئیس اول است و هم مراتبی وجود دارد که
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این به باشد و بنابرکه خیلی با مرتبت رئیس اول فاصله دارد؛ و بدین صورت مراتب ریاسات منظم می

شود تا آنجا که به مرتبت و مراتب خدمت تنزل یابد ترین مرتبت متدرجاً فرودتر میطور متنازل از عالی

تواند مرتبتی باشد و نه جنبه ریاست در آن وجود تر از آن مینه پائین تا آن مرتبتی از مراتب خدمت که

بنابراین هنگامی که رئیس اول این مراتب را به نظام آورد و مشخص کرد هرگاه بخواهد .»9 .همان(«)دارد

در مورد امری دستور و اندرزی بدهد که مردم مدینه و یا گروهی از مردم مدینه بدان عمل نمایند و به 

ترین مراتب به خود دستور دهد و القا کند و سپس آنان به ی انجام آن وادار شوند باید به نزدیکسو

تر به خود دستور دهند و به همین ترتیب تا برسد به آن گروهی که برای آن خدمت تربیت مرتبت نزدیک

اند بتب معین مرتاند. و درین صورت است که اجزاء مدینه با یکدیگر پیوسته و سازگارند و در مراشده

بعضی مقدم و بعضی مؤخر؛ و نظام آنها مانند نظام موجودات طبیعی خواهد بود و مراتب آنها شبیه به 

ابد و یمراتب موجودات طبیعی است، که از موجود نخستین شروع شده به ماده اولی و عناصر پایان می

همان، «)ودات مختلف خواهد بوددرست مانند ارتباط و ائتالف موج (436)صارتباط و سازگاری آنها

ها مانند سبب اول است که وجود سایر موجودات وابسته به او و مدبران این گونه مدینه.»1 .(431ص

آید تا آنجا که هر یک هم رئیس بود ناشی از اوست و سپس به طور متنازل مراتب آنها متدرجاً فرود می

رسد که صرفاً در مرتبت خدمت بوده و وداتی میآید که به موجو هم مرؤس؛ و باز تا آنجا فرود می

  .همان(«)ریاستی در آن وجود ندارد و وجود آن به خاطر غیر است و آن ماده اولی و اسطقسات است

شدن شرور و بدیهای ارادی وصول به سعادت تنها از راه برطرف.»4: در مدینهمدنی حصول سعادت .11*

د و بلکه باید همه بدیها اعم از ارادی و غیرارادی زدوده گردد و شوها حاصل نمیها و مدینهاز بین ملت

دار مدینه مکار سیاست.»1 .همان(«)به جای آن خیرات برقرار گردد؛ هم خیرات ارادی و هم خیرات طبیعی

ها ها و اعضاء مدینهسان نماید که اجزاء و دستهها را بدانآن است، این است که نظام مدینه هکه پادشا

م خاصی به یکدیگر پیوسته گردند و آن چنان سازگاری و ترتیب بین آنها برقرار کند که همه جمعاً با نظا

جهت زدودن بدیها و حصول خوبیها به یکدیگر کمک و معاونت نمایند؛ و باز در آنچه از سوی اجسام 

 ست باقیسماوی آید به نیکی بنگرد؛ آنچه خوب و نافع و سازگار است و در سعادت انسانها مؤثر ا

آور است در جهت سودمندکردن آن کوشش کند، اگر ممکن باشد و و آنچه زیان .بگذارد و بدان بیفزاید

بردن هر دو نوع و بالجمله هدف وی از بین.»9 بین بردن آن کوشش کند و یا در تقلیل آن. اگر نه در از
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ضله باید مبادی موجودات هر یک از مردم مدینه فا»د.. همان(«)1شر و تحصیل هر دو نوع خیر باشد

و مراتب آنها و سعادت و ریاست نخستین مدینه فاضله و مراتب آن ریاستها  ]خدا و سنن تکوینی[نخستین

را بدانند. و در مرتبت بعد افعال و اعمالی که معین و محدود است و به وسیله آنها سعادت و خوشبختی 

ه فا نکنند و بلکه آنچه مربوط به عمل است مردم مدینآید بشناسند و تنها بدانستن آنها هم اکتبه دست می

و باید دانست که مبادی موجودات و مراتب .»1 .همان(«)باید کالً و جزواً همه را مورد عمل قرار دهند

گاه مورد تصور و یا یک. ؛های فاضلههای مدینهآنها و همچنین سعادت و خوشبختی و مراتب ریاست

معنی تصور آنها این است .»1 .همان(«)شودگاه مورد تخیل آنان واقع میدو.شود و تعقل انسانها واقع می

ذهن آدمی مرتسم  (431)صامور، آنطور که وجود دارند، در ]ماهیت، بودشناسی[که گوهر و ذوات

ثاالت و اموری که نمودار اشیاء است در قوت مگردد. و معنی تخیل آنها این است که خیاالت آنها و می

شبیه آنچه در اجسام و چیزهای قابل دید وجود دارد؛ مثال انسان را مورد لحاظ قرار  آید. خیال در

کنیم و گاه خیال ها مشاهده میکنیم و گاه تمثال او را در آینهدهیم گاه ذات خارجی او را مشاهده میمی

 [)صافجسام صیقلهها و اکنیم و گاه خیال تمثال او را در آب و یا در سایر آینهوی را در آب مشاهده می

ها و نمائیم که دید ما نسبت به آن شبیه تصوری است که عقل از مبادی موجودات و سعادتمشاهده می

 تمائیم شبیه به تخیلکنیم و یا تمثال او را مشاهده میغیر آن دارد و هنگامی که او را در آب مشاهده می

ینه عبارت از دیدن امری است که حاکی از آن باشد زیرا دید ما نسبت به تمثال او در آب و یا در آمی

انسان است و همچنین تخیل ما نسبت به او در حقیقت عبارت از تصور امری است که ازو حکایت دارد 

و  ]تعمق علمی[قادر به تعقل ]عادی و عامی[بیشتر مردمان.»6 .(433همان، ص«)نه تصور ذات خارجی او

این ناتوانی امری فطری باشد و یا عادت آنها باشد. درباره  ؛ حال1باشندتصور گوهر و ذوات امور نمی

                                                           
دیرات یی و احتساب فرصت ها و ته.سیاست، کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی سیاسی و کار دولت در نظام سیاسی و کارگزاری سیاسی: نخست شناسا 1

رصت فطبیعی و مدنی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی جاری و پیش بینی احتمالی آتی است. دوم.الف.حفظ، بهره بردار یو افزایش 

ب و زیب و آسیب، هم ذخیره آ.تبدیل تهدیدات به فرصت. بسان تبدیل تدید سیل ب تدبیر سدسازی به فرصت ه جلوگیر از تخ4ها می باشد. ب.

.در غیر 9در غی راینصورت رفع، دفع و ریشه کنی آنست. بسان ریشه کنی فلج اطفال، ماالریا، وبا، طاعون و مانند اینها می باشد. 1سازندگی است. 

نها کاهش آنها به حداقل ممکن است. این تاینصورت تقلیل تهدید و آثار آن و جبران خسارت بسان مقابله با زلزله، آتش سوزی، سرقت و همانند اینها و 

اری[، زو تنها با ارتقای هر چه فراتر کارامدی بهینه و بسامان ملی؛ دولتی، عمومی و خصوصی اقتصادی]توسعه کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم اف

 سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و به تناسب پیشرفت مدنی صورت میپذیرد.
  جه نصیر:.بنا به تعبیر خوا1

 چون کار به ذات میرسد حیرانیم  هستی همه را خود میدانیم

 سر رشته بدست و سر گردانیم  کار ما چو کار پیرزن میماند
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این دسته از افراد انسانی باید از راه القاء اشیائی که محاکی و نماینده حقایق است، مبادی موجودات و 

طور عقل فعال و ریاست نخستین و باالخره چگونگی همه این امور را در نیروی مراتب آنها و همین

باشد و البته معانی و ذوات حقایق برشمرده شده قابل تبدیل و تغییر نمی.»1 .همان(«)کرد خیال آنان نمودار

کننده آنها باشند در قوه خیال توانند نمودار و مجسملکن محاکیات و اموری که می و ثابت است؛ و

ت هم صادق ای دور همانطور که این امر در مبصراای نزدیک به اثلند و پارهبسیارند و گوناگون. پاره

تر به حقیقت انسان است از شود نزدیکزیرا آن خیالی که از آدمی در آب دیده می.»8 .همان(«)است

است که اینگونه حقایق را برای  و از همین رو.»3 .همان(«)شودهم در آب دیده می خیال تمثال او که باز

ن راه و طرقی که ویژه گروهی دیگر ای می توان نمودار کرد و از راهی به جز آهر گروه و دسته به گونه

های عقلی و خیالی خود های فاضله در روشها و یافتها و مدینهاست. و ازین روست که مردم امت

اند و گرچه همه آنان به یک سعادت ایمان دارند. چه آنکه شخصیت هر ملتی عبارت از مجموعه مختلف

 .مان(ه«)کندآنان متمکن گشته خودنمائی می ترسیمات ذهنی و یا خیالی آنهاست که در نفوس و عقول

و هرگاه فهم حقایق و امور عالم آنطور که واقعیت دارد بر گروه و ملتی دشوار باشد، بناچار باید .»41

متوسل گردید که  ]استدالالت عقلی (433)صغیر از طرق[جهت تفهیم و تعلیم آنان به راه های دیگری 

برای هر ملتی به آن طرقی که معهود و مناسب با آنهاست باید همان طرق محاکات خیالی است؛ زیرا 

اند. باشند و ازین روست که ملتها در نوع معرفت مختلفحقایق را نمود؛ آن طرقی که آشناتر بدان می

                                                           
قرار داشته و سر نخ در دست اوست اما چرخ نخریسی می چرخد. منظور این بود مثال همه ما از عامی دستی مراد پیرزنی بوده که پشت چرخ نخریسی 

ت رورت و حتی زیبایی امنیت، نظم و عدالت و امانت و ... را درک کرده و خواهان آنیم. اما آیا ماهیت آنها را میدانیم. چنانکه همگی سعادو عالم؛ ض

درد یا  خود را می خواهیم اما سعادت خود را هم میدانیم. همانگونه که همه سالمت خود را می خواهند. بویژه زمانی که بیمار شده و احساس بیماری

یار تداشته باشند. با خرد غریزی و بلکه فطرت عقلی و قلبی خود ضرورت مراجعه پزشک آنهم قوی و امین یعنی عالم و معتمد را درک کرده و با اخ

 مولوی در مثنوی معنوی: تعبیرخود بدو مراجعت می نماییم. اما با عقل خدادادی خود، علت و دارو و درمان را نیز می یابیم. به 

 لیک در دوا دادن نباشد او مجیب  نجور آردش پیش طبیبعقل ر

قل. ععقل برای مراجعه به طبیب است. جوابگوی درمان و دوا نمی باشد. آنجا علم طبیب حجت بوده و حجیت و اعتبار دارد. با درک و دریافت همین 

 باز به عبیر مولوی در مثنوی معنی: 

 سمانحس دینی نردبان آ  حس دنیا نردیان این جهان 

 صحت آن حس بجویید از حبیب  صحت این حس بجویید از طبیب

پزشک، طبیب بدن و سالمت بدنی است. نبی و امام و ریاست مدنی: طبیب مدنی و سعادت مدنی می باشد. علم و فن طب: علم و فن سالمت جسمانی 

کما اینکه دولت ینز طبیب مدن و سالمت و سعادت آنست.  بدنی است. علم و فن مدنی؛ اجتماعی و سیاسی؛ علم و فن سالمت و سعادت مدنی است.

و  یالبته علم سیاسی و سیاستمداری حقیقی و یقینی واقعی: معمار و مهندس یعنی نهادساز و نظامساز مدنی، راهبری و مدیریت مدنی و آسیب شناس

 آسیبزدایی مدنی هر سه شئون علمی و عملی و نیز عملی و عینی را دارند. 
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ممکن است اموری به نزد ملتی معهود و شناخته باشد و به نزد ملتی دیگر ناشناخته؛ و سعادتی که اغلب 

ن و اعتقاد دارند همان سعادتی است که خود از طرق تخیلی و خیاالت برای خود مجسم مردم به آن ایما

طور است وضع مبادی موجودات و اصولی که باید اند نه از راه تعقل و تصورات عقلی و همینکرده

اکثر  همورد قبول جامعه باشد و افراد انسانی بدانها اقتدار نمایند و بزرگ شمارند و بدانها احترام کنند ک

پذیرند نه از راه تعقل دریافت عقالنی کردن در قوت خیال خود پذیرفته و میمردم از راه تخیل و مجسم

و تنها حکیمان و دانایانند که ایمانشان به سعادت و مبادی و اصول از راه و دریافت عقالنی و تصورات 

ند آوری داده در خیال خود در میعقلی است؛ و البته همان کسانی هم که اینگونه حقایق را وجود تخیل

باشند دهند بدان صورت که قادر بر ادراك آن میو متخیالت خود را پذیرفته مورد اکرام و احترام قرار می

د و باشکنواخت نمییاند و البته اموری که محاکی و نمودار این مبادی و اصول است به حقیقت مؤمن

تر؛ ناقص اینها در ایجاد تخیل استوارتر و کاملتر است و پارهای از آبلکه متفاوت و متفاضل است؛ پاره

ای از آنها دشوار و یا ای دور و دورتر؛ موارد تردید و عناد در پارهای مقرون به حقیقت است و پارهپاره

توان مورد تردید و نقض قرار داد؛ ای آشکار و زیاد است؛ و یا به آسانی میکم و نهان است و در پاره

شود اموری باطل کرد؛ و به هر حال اموریکه سبب ایجاد علم تخیلی آنان به اصول و مبادی می و یا

باشد. و هر یک از این امور مختلف مناسب با امری خاص از متخیالت است به این بیان که گوناگون می

دیگر محاکی از  ای محاکی از فالن امر و اموریای ازین محاکیات محاکی از امری است و پارهمثالً پاره

طور ممکن است امور مختلفی باشد که همه آنها در محاکات از و همین.»44 .(433همان، ص«)چیز دیگر

حقایق مساوی و برابر باشد و مثالً با اختالفی که دارند همه محاکی از مبادی موجودات و سعادت و 

محاکات، یا در قلت موارد نقض و  مراتب آن باشند. هر گاه اینگونه مسائل و امور مختلفه همه در خوبی

همه آنها و یا هرچه از آنها پیش آید باید درین  (433)صعناد، یا در خفاء موارد نقض و عناد، برابر باشند

راه به کار بسته شوند. و هرگاه در افاده مقصود متفاوت و متفاضل باشن قهراً باید از آن قسمت استفاده 

د؛ و موارد نقض و تردید در آنها یا اصالً نباشد و یا کم باشد و یا کرد که در تجسم حقایق کاملتر باش

نهان باشد؛ و در مرتبت بعد آنچه نزدیکتر به حقایق است و آنچه از محاکیات ازین قبیل نباشد باید بدور 

  .(111همان، ص«)انداخته شود
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هائی که ضد و در برابر مدینه.»4.مراتب و گوناگونی مدن، نظام ها، دولت ها و سیاستهای مدنی: 12*

های گروهد.و باالخره  6مدینه ضالهج.مدینه فاسقه و ب.مدینه جاهله، الف.اند عبارتند از: مدینه فاضله

                                                           
 ان علم، فلسفه و حکمت و دانش مدنی و سیاسی قرآنی و اسالمی متفکرین بنام اسالمی از فارابی تا امام خمینی و عالمه جعفری: اول. فاضلهدر گفتم.6

هلی . جادیا فاضلی: فلسفی و فرزانگی، مراد فاضلی سیاسی: فرزانگی سیاسی در قبال و مقابل جاهلیه و جاهله یا جاهلی، مراد جاهلی سیاسی قرار دار

بلکه ظن  و اعم از ضاله یا ضالی: تفلسفی و فاسقه یا فاسقی: سوفیستی)سفسطه و مغالطه( قرار دارد. ضالی: ظنی است. به تعبیر فارابی حکمت ظنی بوده

ی می باشد. ییعنی دروغین بوده و بلکه توهم حکمت است. فاضلی: دانا کاذبحکمت میباشد. فاسقی: توهمی است. به تعبیر فارابی حکمت توهمی یا 

تی شناسی سبلکه دانایی، بینایی و آگاهی است. دانایی حقیقی، بینایی یقینی و آگاهی واقعی میباشد. ارزش، بینش و دانش است. هستی شناسی حقیقی، چی

ظاهر الحیات »اسی)واقعی سییقینی و چگونگی شناسی واقعی میباشد. ظن یا ظنی ضالی یا ضالی ظنی: پندار، بینش غیر یقینی و ظاهرنگری و ظاهر گرایی 

واقع نما است. مانند سراب که آبنما می باشد. هر چه میروی و میدوید بدان نمی رسید. بلکه از آن دورتر میشوید. توهم فاسقی یا فاسقی «( الدنیا 

عبیر فزده و تشنه تر می شوید. و به تتوهمی)کاذب و دروغین(:  بینش ضد یقینی و ضد واقعی است. بسان اب شور دریا که هر چه بیشتر خورده، عطش ا

باز هم میطلبید اما سیراب نشده و آرام نمی گیرد. دوم.در زبان شناسی سیاسی قرآنی متفکرین اسالمی و بر مبانی قرآنی)سوره «( هل من مزید)»قرآنی: 

الف.مغضوب از غضب «: لمغضوب علیهم و ال الضالینغیر ا(. »6؛ 4حمد/«: اهدنا الصراط المستقیم»سیاست فاضلی است)«: هدایت صراط مستقیم»حمد(: 

می باشد. بمعنی خشم و خشونت و نزاع و تنازع است. مغضوب علیهم: یعنی به سبب انحراف از هدایت صراط مستقیم، خشم و خشونت ورزیده، به 

د غضب واقع  شده و میشوند. این ظلم یعنی جور، ( تنازع کشیده و خود در حقیقت و در نهایت مور91؛ 4؛ بقره/«یَفِسکُ الدِِّماء»غضب و خونریزی)

و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا »تعدی از حدود هدایت صراط مستقیم وتجاوز به حقوق دیگران میباشد. این در تعبیر قرآن: فسق است)

(. حاصل این نیز تعارض و تشتت 11؛ 43کهف/«: ر ربهابلیس ... ففسق عن ام»(. این افساد در زمین میباشد. شیطانی است)461؛ 1اعراف/«: یفسقون

(: با یا خدا و عمل به حدود هدایت 13؛ 49رعد/«: اال بذکر اهلل تطمئن القلوب)»(. چرا که 411؛ 11طه/«: من اعرض عن ذکری فله معیشته ضنکا»میباشد)

د و احقاق حقوق خود یا دیگران است. این در تعبیر قرآن: فساد صراط مستقیم: آرامش تحصیل میگردد. ب.ضال و ضالین و ضاللت: تعلل از اقامه حدو

(. یعنی ضایع گذاشتن مثال بُعد فطری و روحانی انسان و ساحت معنوی مدنی و در سیاست است. حاصل این 91؛ 1بقره/«: و یفسد فی االرض»میباشد)

با این همه فراخی، بر او و برای او تنگ است(. این فقر می باشد. فقر زمین 443؛ 3توبه/«: ضاقت االرض علیهم بما رحبت»نیز تنگنایی مادی میباشد)

فکرین تروحی، فرهنگی و ومعنوی بوده که فقر حقیقی و یقینی واقعی است. نه اینکه لزوما فقر مادی، ظاهری و عارضی باشد. سوم.در گفتمان سیاسی م

خمینی  و سرانجام عالمه جعفری: سیاست فاضلی را سیاست انسانی، اسالمی، کامل، اسالمی از فارابی، خواجه نصیر و ابن خلدون تا مال صدرا، امام 

... .والیتی، هدایت، امامت، حقیقی و یقینی واقعی، حتی علمی)حقیقی، یقینی و واقعی(، حکمی، عقلی)؛ عقالنی و عقالیی: خرورزی و خردمندی(،  

ی(،  سیاست ضالی را سیاست ناقص، نارسا و امروزه یک بُعدی ظاهری)به تعبیر هربرت میخوانند. سیاست جاهلی را: سیاست مادی، دنیوی)سکوالریست

یعنی تکساحتی مادی، طبیعی)محض(، حیوانی، و مانند اینها بوده و نامیده میشود.سیاست فاسقی را ظالمی، جائری، «(انسان یک بعدی»مارکوزه نیز در 

غلبه گری( یعنی استکباری)امپریالیستی(، تنازعی و همانند اینها دانسته و تعبیر میسازند. جاهلی فرعونی، نمرودی، تغلبی)سیطره جویی و سلطه طلبی و 

رتند از: اهتر است نادان، ضالی را گمراه و فاسقی را بد راه یا بیراه و بیراهه تلقی نمود. اینها در گفتمان قرآنی فارابی تا مالصدرا بترتیب عبرا ب

و بلکه پندار حکمت که همان تفلسف)فلسفه نمایی، شبه فلسفه(امثال هراکلیت و سیاست گریزی است. « حکمت ظنی» یعنی پندار و حتی«ظن»نخستین.

و بلکه توهم حکمت که همان سوفیسم)سفسطه، مغالطه و مغالبه( سیاسی «حکمت مموهه»یعنی کذب و کاذب یا دروغین و حتی «توهم»و «وهم»دومین.

ا ارسطویی و مکاتب انحطاطی پسا ارسطویی شکاکیت، نسبیت، کلبی و رواقی نیز میباشد. سیاست فاضلی: سیاست امثال پروتاگوراس و گورگیاسی پیش

 یتوحیدی  است. یعنی دو ساحتی مادی و معنوی، دو بعدی باطنی)ارزشی فطری، بینشی  یقینی و منشی درونی( و ظاهری)کنشی و روشی یا رفتار

لبخش مدنی ( و متعالی)تعالیبخش فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامشبخش( است. پیشرفت: توسعه مادی)ابزاری بیرونی( و متعادل)دارای تعادل و تعاد

 و اقتصادی( و تأمین آسایش ظاهری جسمانی بدنی توأمان با تعادل سیاسی و اجتماعی و در جهت تعال فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش

نیستی(و ضد توحیدی توهمی تنازعی)داروی-ر مقابل و مقابله با توسعه غیر توحیدی ظنی تکساحتی)فرویدیسمی(باطنی مدنی است. در قبال و فرای و د

جوامع  انسان های مدنی،ضد توحیدی ظنی و توهمی تکساحتی ظاهری کنشی و رفتاری نامتعادل)افراطی و تفریطی(نامتعالی متدانی می باشد. چهارم.

اهلی توحیدی: جغیر و ضد غیر و ضد عاقلی و فاضلی یعنی فاضلی یا  و سیاست های مدنی و حتی توسعه مدنی مدنی، دولت های مدنی، نظامات مدنی

د توحید اند. اینها بر ض(سیطره جویانه داروینیستی)غیر توحیدی و یا فاسقی یعنی تنازعی (فرویدیسمی)و رذیلی اند. جاهلی نیز یا ضالی یعنی تکساحتی

عالی متعادل و مت(کنشی و روشی یا رفتاری)و ظاهری (ارزشی، بینش و منشی)حتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنیخالف فاضلی که توحیدی دوسا

  بوده، تکساحتی مادی و یک بعدی ظاهری نامتعادل و نامتعال اند.
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های هرزه مزارع خودرو و خودسر در مدینه فاضله؛ زیرا انسانهای خودسر در مدینه فاضله در حکم علف

شود و یا در حکم گیاهان غیرسودمند و ده میگندم است و یا در حکم خاری است که بین زراعت روئی

شعوری که طبیعهً در حکم در مرتبه بعد مردمان بی.»1 .همان(«)آور به زراعت یا درخت استزیان

 بند به اصول مدنی باشند؛ و اجتماعات آنانتوانند مدنی و پایاند که اینگونه انسانها طبیعهً نمیحیوانات

ای ارهباشند؛ و پنما میوخوی حیوانات انسانای از آنان در خلقو بلکه پارهباشد؛ نیز اجتماعات مدنی نمی

ب اند؛ و بدین ترتیای دیگر به مانند حیوانات درندهاند؛ و سرانجام پارهدیگر به مانند حیوانات وحشی

ای ارهند و پکنگزینند و به طور پراکنده زندگی میای از آنها مسکن و مأوی خود را در بیابانها برمیپاره

ن ای از آنااند و پارهلکن در زندگی و اعمال مربوط به آن به مانند حیوانات وحشی به صورت اجتماع؛ و

ای از آنان صرفاً عادت به خوردن گوشت پاره.»9 .همان(«)گزینندمسکن خود را به نزدیک شهرها برمی

کنند ای حیوانات را پاره میچرند و پارهن میای دیگر به مانند حیوانات از گیاهان بیاباخام دارند و پاره

ها های مدینهحواشی و اطراف و کناره خورند عیناً به مانند حیوانات درنده. اینگونه مردمان معموالً درو می

الیه جنوب الیه شمال معموره و یا منتهیکنند یعنی در منتهیو مساکن و مناطق معموره زندگی می

شود باید در حدود حیوانات باشد یعنی می که درباره این قبیل انسانها اعمال مینظا.»1 .همان(«)معموره

شهرها به صورت  (111)صوری قرار گیرند درتوانند مورد بهرهآن دسته از آنها که در حدود انسانی می

سته ن دکشی شود و آبرداری قرار گیرند و درست به مانند حیوانات از آنها بهرهبرده درآیند و مورد بهره

شود آورند باید با آنها همان کاری شود که با حیوانات زیانآور میباشند و یا حتی زیانکه اصوالً مفید نمی

و قهراً نسبت به فرزندان اینگونه افراد و یا حتی فرزندان همه مردم مدینه که از لحاظ فکری در حدود 

 .(114همان، ص«)حیوانی باشند باید بدین سان عمل شود

باشند جزء ملتهای های جاهله که دارای نوعی از زندگی مدنی میمردم مدینه: »دینه های جاهلی.م13*

 یه.رورض اجتماعاتاول. آیند و اجتماعت آنها خود اشکال گوناگون دارد به شرح زیر:مدنی به حساب می

 اجتماعاتچهارم. های خسیسه.اجتماعات خسیسه یا مدینه.سوم های نذالت.اجتماعات نذاله در مدینهدوم.

اجتماعات حریه در ششم. های تغلبیه.اجتماعات تغلبیه در مدینهپنجم. های کرامیه.کرامیه در مدینه

ها از این نوع مدینه.»4در باب مدینه کرامت و کرامت مدنی:  .همان(«)الحرارهای جماعیه و یا مدینهمدینه

رای گاه که این کرامتها و مراتب و طبقات بژه آناند به ویلحاظ ترتیبات و نظامات شبیه به مدینه فاضله

افاده سود و سود زیادتر به آحاد مردم باشد؛ خواه آن سود، توانگرکردن مردم باشد، و یا افاده لذات یا 

های جاهلیه ها بهترین نوع مدینهاین نوع مدینه.»1 .همان(«)چیزی دیگر از آنچه خواست منافع جویانست

جاهلیه نامند. باید یادآور شد که محبت کرامت  [نه مردم خود آن]ها را دیگران ینهاست؛ مردم اینگونه مد
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ن شود و به مدینه تغلب دگرگوها تبدیل به مدینه جباران میو احترام هرگاه از حد بگذرد اینگونه مدینه

  .همان(«)گرددمی

ی ه طلبی، سیطره جویکشور و نظام سیاسی و دولت و سیاست سلط ؛«غلبیویژگیهای مدینه تُ»*یکی.

دیگر ها به یکبخشیدن به چیرگیها و غلبتمردم در مدینه تغلب در راه تحقق.»4اول. :7استکباری)امپریالیسم(

آید که همه مردم آن شیفته غلبه بر اقوام و ملل دیگر نمایند. و این وضع هنگامی پیش میمعاونت می

ود شو هم در چیزهائی که مطمح نظر آنان واقع می شوند؛ و البته هم در شیفتگی غلبه و هم در نوع آن

ای از آنان ممکن است خواستار چیرگی مثالً پاره.»1 .همان(«)که مغلوب خود گردانند متفاوت خواهند بود

ای دیگر خواستار غلبه بر مال مردم باشند و بخواهند اموال دیگران را صاحب برخون مردم باشند و پاره

 .)همان(«ی دیگر تسلط بر نفوس دیگران را خواستار باشند تا آنها را برده خود سازنداشوند و باالخره پاره

و به هر حال درین مورد مردم مدینه مراتبی دارند برحسب عظمت و اهمیت خواست هر یک از افراد .»9

آن غلبت یافتن بر اموال آنها  (111)صکه شیفته غلبت بر امری مهم و بزرگ باشد یا کوچک؛ خواست

شد یا بر خون آنها و یا بر روح و نفس آنها که آنان را برده خود کند و یا اموال آنها که از آنان برباید با

 و به هر حال هدف و شیفتگی آنان در همه انواع چیرگیها خوار.»1 .(113همان، ص«)و خود حیازت نماید

فس خود باشد و نه مال کردن و مقهور کردن دیگران است؛ و هدف این است که ملت مقهور نه مالک ن

البته در  .بردار وی باشدخواهد منقاد و مطاع و فرمانخود و نه چیزی دیگر؛ و در همه اموری که وی می

آن چیزی که به خاطر آن چیره شده است منقاد و مقهور او باشد و ازین جهت است که هرگاه یکی از 

ر و غلبت نائل شود توجهی به آن نخواهد اینگونه افراد به هدف و خواست خود بدون اعمال زور و قه

ای از آنان دوست دارند که از راه خدغه پارهیک.کند. نظر میکرد و حتی از امر مورد خواست هم صرف

ای دیگر دوست دارند آشکارا اعمال زور و پارهدو.و نیرنگ و غافلگیرانه، بر مردم قاهریت و غلبه یابند؛ 

ر به هر دو راه؛ و ازین جهت است که بسیاری از کسانی که خواستار ای دیگپارهسه.و قاهریت کنند و 

تسلط بر خون مردمند و خواستار خونریزی هرگاه بر انسانی که خواب باشد دست یابند نه اقدام به قتل 

گاه که او را بیدار کنند، و دوست دارند که از راه اعمال کنند تا آنکنند و نه اموال او را تصرف میآن می

ر اموال او را تصرف کنند و دوست دارند که با طرف مقاومت و ستیز کنند تا او را از پای درآورند زو

                                                           
و )توسعه مدنی تغلبی یا سلطه طلب.انسان مدنی، جماعت مدنی، جامعه مدن، دولت مدنی، حکومت مدنی، حاکمیت مدنی، نظام مدنی، سیاست مدنی و 1

ملی داخلی و سیطره جوی خارجی تا استکباری جهانی و امرزوه جهانی سازی در بستر جهان شدن و رو در روی جهانی گرایی و به تعبیری  (سلطه پذیر

ته و خود داش(شهرت طلب)و کرامیت (یمال اندوز)، خست (ثروت طلبی)نئوامپریالیسم، ریشه در مراحل و مراتب پیشین از ضروریت، بدالت یا نذالت

ختم می شود. بدین طریق جاهلی ضالی یعنی تکساحتی و به تعبیر فارابی تا خواجه نصیر و مال صدرا گمراه  (ترفه طلب تا لذت طلب)بعدا به جماعیت

اند. از تفریط به کشیده و می کشو بدان ستی بوده به جاهلی فاسقی یعنی تنازعی بد راه یا بیراه که همان سلطه گری و سیطره جویی استکباری و امپریالی

 که در هر دو صورت و از بنیاد، آغاز و ریشه نامتعادل بوده در نتیجه نامتعالی است. افراط منجر شده و از تکساحتی به تنازعی می گراید.
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و به هر حال هر یک از این .»1 .همان(«)دهندخواهد درباره او انجام میو درست آنچه را که طرف نمی

مردم مدینه خود  سایر آحاد گونه افراد دوستدار غلبه است؛ و بنابراین هریک هم دوست دارند که بر

ماندن خود  چیره شوند و هم بر مردم دیگر؛ نهایت چون مردم داخلی مدینه در بقاء خود و در زنده

خواهند به یکدیگر در غلبه بر مردم بیگانه کمک نمایند و از غلبه دیگران بر نیازمند به یکدیگرند و می

به تعبیری سیاست زور و  .همان(«)ی کنندآنها ممانعت نمایند ناچارند که از چیرگی بر یکدیگر خوددار

تنازعی: نه صلح در داخل و جنگ در بیرون بلکه سازش در داخل برای ستیز و سلطه در و بر خارج و 

 در.یک ؛چنان کسی باید باشد کهها قهراً آنرئیس اینگونه مدینه.»6 جلوگیری از سلطه خارج بر داخل است.

ندتر بود اندیشی نیرومو در چارهدو.؛ ملتها نیرومندتر و مدبرتر بود شدن بربکار گرفتن آنان در جهت چیره

دادن کارهائی که موجب چیرگی دائمی آنان شود انجامب.به کاربردن و الف. ؛و رأی وی در جهتسه.

 چنین کس رئیس و پادشاه آنانطور در جلوگیری از غلبه دیگران بر آنها و اینو همینچهار.کاملتر باشد، 

و باالخره کسی که اینان را طوری تربیت کند که همواره دشمن ملتهای دیگر باشند .پنج د.خواهد بو

ها احساس کنند که در شأن و سنت و رسوم آنها طوری ترتیب داده شود که با مراجعه به آن سنتشش.

خر و تفا.»1 .همان(«)همه را در انقیاد خود درآورندب.بر دیگران غالب شوند و الف. ؛این ملت است که

عظمت آنها و  (113)صیا در جهتدو.باشد و های بسیار آنان مییا در جهت غلبهیک. :های اینانحماسه

یا ناشی از یک. :و البته وسائل چیرگی.»3 .همان(«)یا در توصیف آالت و ابزار غلبه و سازوبرگ آنسه.

آنچه ».یک.3. همان(«)زاری دیگریا آالت و ابسه.ها است و یا مربوط به بدن و تندو.تفکر و اندیشه است و 

هاست آنچه مربوط به خارج از تندو.هاست از قبیل چابکی و زورمندی است؛ و مربوط به بدن و تن

آنچه مربوط به فکر و اندیشه است به این است که در طرقی که بهتر سه.مانند سالحهای جنگی است و 

 بر.»41 .(113همان، ص«)ن طریق را برگزیندبهتریب.اندیش بود و خوبالف. ؛توان بر طرف چیره شدمی

آزمندی در .1خشمناکی و .9ستمگری، .1دلی، سنگ.4یک. :شود ماننداین گونه افراد حاالتی عارض می

و  ]زیاد زن گیری تا بی بندباری جنسی[روی در زناشوئی و زواجزیاده.1جهت خوردنیها و پوشیدنیها و 

آنهم از راه قهر و غلبه و منقاد و خوار کردن افرادی که صاحب  شدن بر همه خیرات عالمچیره.1باالخره 

و گاه بود .»44 .همان(«)همه کس غالب آمدب.همه چیز و الف. ؛و اینان معتقدند که باید بردو.این امورند. 

سان اندیشه نمایند و چنان نمایند که قصد اینان از غلبه بر مردم بیگانه صرفاً به که همه مردم مدینه بدین

و چه بسا ملتهای مغلوب از مجاورین .»41 .همان(«)خاطر نیاز آنان است به شهرنشینی و نه برای امری دیگر

نمایند. و باید دانست که ملتهای غالب یا در دوستداری قهر و آنان باشند که در شهر واحدی زندگی می

م هر یک از غارتگریها همان اند و یا در مراتب گوناگونند و قهراً سهمراتب غلبت یکسانند و متساوی

قوی  از لحاظ رساندن [و احیاناً هیچ]تر از دیگران باشد یا زیادتر گیرد؛ کمچیزی است که از مغلوبین می
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رکت بسان یک ش .همان(«)و نیروها و ابزار جنگی به رئیس و فرمانده خود نیز ممکن است متفاوت باشند

و چه بسا باشد که قاهر تنها یکی باشد و قوم و یارانش .»49 سهامی عام ملی یا خاص سرمایه گذاران است.

و بدیهی است که قصد اینگونه .»41 .همان(«)اراده او باشند در غلبه بر طرفر حکم آالت و ابزار بید

رئیس خود به دست آورند؛ و بلکه  افراد از غلبه و قهر این نیست که چیزی برای خود و یا برای غیر

از قهر و غلبه این است که همان یک فرد به قدرت و مال و مکنت نائل شود تا  صرفاً همت و قصد آنان

د گیرد تأمین نمایجوئی که به خدمت میوی ازین راه بتواند وسائل و نیازهای زندگی خود و مردان جنگ

ن، )هما«گ شکاریسو باالخره هدف آنها غلبه برای غیر و اعطاء به غیر است عیناً به مانند باز شکاری و 

های وی و در جهت هدفهای او به مانند  طور سایر مردم مدینه در همه خواستو همین.»41 .(141ص

 توانند مالکاند؛ و به طور مطلق خود نمیاراده و بی عباشند؛ و در برابر او خاضبرده خدمتگزار او می

این چنین کس تنها این  ای تجارت. هدفکنند و پارهای از مردم برای او زراعت میچیزی باشند. پاره

است که همه مردم را در برابر خود خاضع و خوار و مغلوب و مقهور بیند؛ و اگرچه سود دیگری از 

ی ها را نسبت به خواینگونه مدینه .باشدطرف آنان بدو نرسد و تنها سود وی خواری و مقهوریت آنان می

ای باشند. البته نوع مدینهجویای تغلب نمی لکن مردم عامه آن و اخالق پادشاهش مدینه تغلبیه نامند و

 .همان(«)که در آغاز فصل گفته شد مطلقاً مدینه تغلبیه است و آنکه قبل از این، نیمه تغلبیه است

بنابراین مدینه تغلبیه گاه بدین وضع است یعنی هدف مردمش و یا رئیس آن از قهر و غلبه صرفاً به .»46

سلطه، ثروت و شهرت)اعتبار(، بسان انرژی ها قابل تبدیل به  .همان(«)تبردن از قهر و غلبه اسلذت رخاط

همند. برخی همانند امریکای امروز، رضایتمند سلطه بوده و ثروت و اعتبار را برای سلطه اش میخواهد. در 

مانند برخی ه مواضعی حتی حاضر بوده منافعش و اعتبارش آسیب دیده و مخدوش شوند اما سلطه اشت خیر.

یس، سلطه و اعتبارش را برای منفعت و ثروتش می طلبید. در صورتی که منافعش تأمین گردد، مخدوش انگل

شدن سلطه و حتی اعتبار خود را بر می تابد. برخی بسان فرانسه، بیشتر منافع و سلطه اش تحت شعاع 

ایی اس یعنی علت غاعتبارش به عنوان پرچمدار انقالب، آزادی و حقوق بشر ادعایی خویشند. حتی بر این اس

و اما آن نوع .»41این تحلیل سیاسی علی است.  می توان کنش و روابط و رفتار کشورها را تحلیل کرد.

دانند مانند اینکه به نیازهای ضروری زندگی ای که مردمش قهر و غلبه را وسیله هدفهای دیگر میمدینه

آوری که از قهر و غلبت به دست لذت نمایند و یا از لذات و امور یاندوز دست یابند و یا ثروت

برسند نوعی از مدینه دیگر تغلبیه است  ]شهرت[مند شوند و یا به شأن و شوکت وکرامتآورند بهرهمی

ها را بسیاری از مردم، همه این مدینه.»43 .همان(«)شودهای برشمرده شده میکه باز مشمول همان مدینه

ایست که مردم آن همه این امور را بخواهند از راه قهر و این نام مدینه تر بهستهینامند و البته شاتغلبیه می

 امپریالیسم و مراد .همان(«)اندهای تغلبیه ازین نظر سه گونهغلبه به دست آورند؛ خالصه اینکه مدینه
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یکی آنکه یک فرد آن طالب قهر و .»43استکبار جهانی سلطه طلبی، ثروت طلبی و شهرت طلبی است. 

ای که نیم مردمش خواستار قهر و غلبه شد و همه مردم برای آن یک تن کار کنند. دوم مدینهغلبت با

و به هر حال مردم .»4دوم. .(141همان، ص«)اندای که همه مردمش طالب قهر و غلبهباشند. سوم مدینه

و  ه هدفباشند و بلکها قهر و غلبت را به عنوان اینکه مطلوب ذاتی باشد طالب نمیاینگونه مدینه

های دیگر نیز وجود دارد که هدف آنان عالوه بر ز قهر و غلبت امری دیگر است؛ و مدینهاخواست آنان 

ها که قصد اما در باب نوع اول از اینگونه مدینه.»1 .همان(«)رسیدن به این امور خود قهر و غلبه هم هست

ن افتد که افراد آن، بدوگاه اتفاق میمردم آن صرفاً غلبه است به هر نحو که پیش آید و در هرچه باشد 

رسانند؛ رسانند؛ مثل اینکه افرادی را به قهر و غلبه به قتل میاینکه سودی عاید آنان شود، به افراد زیان می

برند. و چه بسا برای خاط چیزهای بدون اینکه سودی به آنها برسد؛ صرفاً برای لذتی که ازین کار می

نمایند. درین مورد حکایات و داستانهائی از اقوام تازی ل و قهر و غلبه میارزش اقدام به جنگ و قتبی

 رها باید گفت چون قهر و غلبه را برای خاطاما در باب نوع دوم از این گونه مدینه.»9 .همان(«)وجود دارد

د یننمارسیدن به امور مادی دوست دارند و برای رسیدن به اموری که مطلوب آنان است اقدام به آن می

یعنی اموری که به نزد آنان خوب و عالی شناخته شده است؛ بنابراین هرگاه بدون اعمال زور و قهر 

های و اما در باب نوع سوم از مدینه.»1 .همان(«)کنندبتوانند به مطلوب خود برسند دیگر اعمال زور نمی

انند ند مگر در آن گاه که بدکنتغلبیه باید گفت که نه به کسی زیان می رسانند و نه اقدام به قتل می

 آید؛ و بنابراینشود ازین راه به دست میرسیدن به یکی از اموری که به نزد آنان شریف محسوب می

هرگاه بدون توسل به زور و قهر و غلبه مقصود آنان برآورده شود مانند اینکه گنجی بیابند یا اینکه از 

و یا به نحوی دیگر از ناحیه اشخاص بتوانند بدون قهر خواهند به آنان بخشش شود ناحیه غیرآنچه را می

کنند. اینگونه افراد را ارباب همت و غرور پذیرند و تصرف در آن نمیو غلبه به خواست خود برسند نمی

ها از اموال مغلوبین خود تنها به رفع حوائج ضروری مردم نوع اول از اینگونه مدینه.»1 .همان(«)نامندمی

 آوردن نفعی و یا مالیهای عظیمی در راه به دستمایند؛ و گاه باشد که مبارزه و کوششنخود اکتفا می

ورزند؛ و هنگامی که بدانها دست یافتند و در دارند و درین باب اصرار میاند مبذول میکه از آن محروم

 ت بدارند وحیطه قدرت آنان درآمد به نحوی که کامالً در تحت نفوذ و حکم آنان قرار گرفت از آن دس

شوند. چه بسا این گونه افراد هم مورد ستایش و اکرام و تجلیل واقع می.»6 .(144)همان، ص«رها کنند

دهند که مورد اکرام و بسیاری از این کارها را دوستداران احترام و کرامت صرفاً برای این انجام می

یابد تا می های جبارین گرایشیت و مدینههای تغلبیه بیشتر به سوی جباراحترام واقع شوند. و البته مدینه

ولو در داخل جبار نبوده یعنی دمکرات بوده در خارج دوگانه رفتار کرده و طرفدار و  .همان(«)مدینه کرامت

حامی سلطنتی استبدادی مطلقه ستم گرند. این تدریجا در ساختار قدرت داخل اینها نیز نهادینه شده و چه 
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های مالی و لهو و لعب و های طالب توانگریبر مردم مدینه.»1 دهد.بسا آنها را بدان سمت سوق 

برند تنها آنان هستند که خوشبخت و شود که گمان میخوشگذرانی، گاه غرور و حاالتی عارض می

؛ های دیگر برترندپیروز و مورد رشگ مردمند و باید باشند؛ و چنین گمان برند که از همه مردمان مدینه

شوند و های دیگر به نظر آنان خوار شمرده میشود که مردم مدینهبر آنان عارض میچنان غروری آن

شدن به آنچه به نزد آنان سعادت ارزشند و به واسطه نائلارز و بیبرند که ملتهای دیگر بیگمان می

باب ارو باید باشند. و بایسته بوده آقا و  .همان(«)شود مورد محبت و کرامت ملتهای دیگرندمحسوب می

های خودخواهانه در آنان حس خودخواهی، افتخار، محبت و ستایش اینگونه اندیشه.»8جهان بشمار آیند. 

خواهند دیگران از آنان ستایش کرده چاپلوسی نمایند و گمان کند و همواره میو چاپلوسی را زنده می

از  برسند و اصوالً جاهل به این نوع انداد به موقعیتی که آنان احراز کردههای دیگر نتوانستهبرند که ملت

شود که برای خود القاب و نامهائی بسازند که نمودار حسن گونه افکار موجب میاین.»3 .همان(«)سعادتند

اند و مطبوع و دیگران خشن و سیرت و سریرت آنان است؛ مثل اینکه خود را معروف کنند که ظریف

اند؛ مردم گمان برند که اینان ارباب غرور و بزرگی و تسلط نامطبوع و ازین راه خود را چنان نمایند که

ند او گاه بود که آنان را مردمی صاحب همت شناسند. و چون اینگونه افراد دوستدار لذات و لهو و لعب

اگر وضعی پیش آید که راه رسیدن آنان به توانگری و لهو و لعب و لذات مورد نظر کسب و حرفت 

به و قهر بر ملتها باشد و از راه قهر و غلبت به هدفهای خود که توانگری و لهو نباشد و صرفاً نیروی غل

گیرد و در زمره ستمگران و جباران و لعب است نائل گردد، نخوت و غرور خاص آنان را فرا می

نامند و ممکن است در بین مردمی که اینان ملت و مردم نوع اول را احمق می.»41 .همان(«)آینددرمی

اند کسانی پیدا شود که رسیدن به کرامت را بذاته نخواهند؛ و بلکه وسیله رسیدن وستدار کرامتصرفاً د

به توانگری بدانند؛ چه آنکه بسیاری از آنان دوست دارند که مورد اکرام و احترام مردم واقع شوند تا از 

و احترامش واقع شده اندوزی و توانگری برسند حال یا از ناحیه کسی که مورد اکرام آن راه به ثروت

اینگونه افراد ریاست و اطاعت و فرمانبرداری مردم مدینه را برای  (141)صاست یا از ناحیه دیگران. زیرا

ی ازین گونه افراد ثروت و ربسیا.»11 .(149همان، ص«)آن خواهند که به ثروت و مکنت نائل شوند

برداری تقدند که ریاست آنها و فرمانخواهند و معمکنت را هم برای رسیدن به لهو و لعب و لذت می

گیری آنها از امور مالی و لذتهای ناشی از آن فزونتر تر باشد بهرهدیگران از آنها هراندازه فزونتر و کامل

شوند که حکومت مطلقه فردی برقرار کنند تا بدان خواه میگردد؛ و الجرم اعمال زور کرده ویکهمی

در نتیجه به توانگری و مکنت بزرگ دست یابند به طوریکه هیچ کس وسیله به جاللت خود بیفزایند و 

یارای برابری با آنها را نداشته باشد و آنها بتوانند ثروت و مکنت حاصله را در جهت لهو و لعب و 
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 لذتجویی های جنسیخوشیهای زندگی به کار گیرند و از انواع خوشیها از نوع خوردنی و نوشیدنی و 

  .همان(«)ماً و کیفاً فائق بر همه باشندبه مقامی رسند که ک

مدینه جماعیه .»4: کشور، نظام سیاسی، دولت و سیاست ترفه طلبی پسا استکباری ی:مدینه جماع*دیگری.

ایست که مردم آن همه رها و آزاد باشند و هرآنچه بخواهند انجام دهند و همه مردم آن از آن گونه مدینه

های آنان هم برین اساس است که هیچ مه اعمال خود، قوانین و سنتتساوی کامل برخوردار باشند در ه

شوند و انسانی بر انسانی دیگر برتری ندارد در هیچ حهت؛ و مردم آن آزادانه هر عملی را مرتکب می

هیچ فردی از افراد بر هیچ فردی دیگر تسلط ندارد؛ نه خودی بر خودی و نه دیگران بر آنها؛ و تنها آن 

سان آزادند ش است که در جهت فزودن به حریت و آزادی آنها کمک کند؛ و چون بدینکس قابل ارز

ی شود. اشیائشود و خواستها متفرق و بسیار میها و اغراض فزون میوخوی و همتبه ناچار در آنان خلق

دد تا گرشود بر حسب خواستهای متعدد بسیار و متنوع میگیری در لذتها به کار گرفته میکه برای بهره

های مختلف و متباین و ها و دستهمردم اینگونه مدینه.»1 .همان(«)یدآ آنجا که به حساب و شمار نمی

آیند و باالخره از همه نوع مردم و مردمی که با خواستهای رسند که به شمار نمیهمانند به حدی می

شوند. از مردم شریف تا ها جمع میاند درین گونه مدینههای دیگر پراکندهدر مدینه (149)صمختلف

ها مستند به هر امری است که پیش آید از سایر اموری ترین؛ برقرارشدن ریاستها در اینگونه مدینهپست

باشند هائی که در وضع رؤسای مدینه نمیکه برشمرده شد و ریاستهای مستند به آنها دانسته شد و دسته

 باشند. ریاست کردن رؤسای آنان تابعدارند مسلط میقهراً بر اینگونه رؤساء و کسانی که عنوان ریاست 

اند به طوریکه اگر ه دقت در خواست و اراده مرؤوسین است. رؤسای آنان کامالً تابع خواست مرؤوسین

به جز اینکه .»9 .(141همان، ص«)اوضاع و احوال آنان رسیدگی شود نه رئیسی وجود دارد و نه مروؤسی

 کنند آنان راشدن خواستها و امیال آنان اقدام میآزادی مطلق و برآورده باید گفت تنها آنانکه در جهت

دارند و از رسانند و آزادی و خواستهای گوناگون آنان را برای آنان پایدار میبه همه خواستهای خود می

باشند. و در دارند مورد اکرام و احترام آنان میبرد افراد داخلی و دشمنان خارجی محفوظ میدست

زد آنان تر به نگاه برتر و مطاع و مکرمورتیکه خود بر خواستهای ضروری زندگی اکتفا نمایند که آنص

اشند بازین نوع کسان که بگذریم مابقی رؤسای آنان یا همشأن و برابر با آنها می.»1 .همان(«)خواهند بود

از طرف افراد خواستها و شوند که هر گاه گاه مساوی با سایرین محسوب میدر آن و یا حتی فرودتر.

امیال آنان برآورده شود و خیراتی بدانها رسانده شده از طرف وی نیز اموال و ثروتی برابر با آنچه بدو 

اند به آنها برساند و درین صورت برای وی برتری و مزیتی نسبت به خودشان قائل رسانده

همی از اموال و مکنت خود به او برسانند لکن هرگاه اموالی به وی ببخشایند و س و.»1 .همان(«)شوندنمی
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و کراماتی به او بنمایند و از طرف وی به آنها سودی عاید نشود آنان بر رئیس خود برتری و مزیت دارند 

زیرا مانعی نیست که در این نوع مدینه رؤسائی باشند بدین وضع و حال که بر حسب اتفاق به نزد مردم 

ریاست یابند حال یا بنا به خواست مردم مدینه این شأن و شوکت را مدینه شأن و شوکتی داشته باشد و 

اکرام مردم  (141)صاحراز کرده باشند و یا به اینکه پدران آنان در این مدینه ریاست داشته و مورد

اند و از حقوق میراثی استفاده کرده ریاست یافته باشند که در این صورتها مردم مدینه کامالً مسلط بوده

های جاهله به طور فزونی و باشند. در اینگونه مدینه همه هدفها و خواستهای مدینهی خود میبر رؤسا

های جاهله، معجبه و مدینه سعیده شمرده اینگونه مدینه.»6 .(141همان، ص«)کندکاملتر خودنمائی می

و  گوناگون آمیزی شده باشد به رنگهایشود، ظاهر آن عیناً به مانند لباسی است که نقاشی و رنگمی

ها محبوب همه است و سکنای در آن برای هر کس مطلوب های مختلف؛ و بنابراین اینگونه مدینهشمایل

 شود وها برآورده میاست زیرا هر کسی تا حدی و در امری معین خواستهائی دارد که در اینگونه مدینه

ی اندازه به بزرگحساب و بیر بیآورند و به طوهای گوناگون به سوی آن روی میبنابراین مردم و ملت

آیند؛ و فرزندانی هائی به وجود میگردد و در آن از هر نوع نسلی و خلق و خویی و بچهآن افزوده می

د و لکن گردنها نمودار شهرهای بسیار میکه نهادها و فطرتها و تربیتهای گوناگون دارند در اینگونه مدینه

نگونه شود. در ایو پراکنده در یکدیگر؛ و بیگانه از اهلی شناخته نمینه به طور جدا و متمایز بلکه درهم 

های گوناگون وجود دارد، روشها مختلف است. و بدین جهت ممکن است که ها هدفها و غرضمدینه

بعد از گذشت زمانهای متمادی مردمی که از طبقه افاضل باشند پدید آیند و حتی حکماء و دانشمندان 

ها تربیت شوند؛ در هر نوعی از امور و علوم و فنون. و ممکن است در اینگونه مدینهو شعراء و خطبائی 

ها افرادی برای تشکیل مدینه فاضله بیرون آیند؛ و این نوع انسانها بهترین که از بطن اینگونه مدینه

ها از لحاظ شوند؛ و ازین جهت است که اینگونه مدینهها تربیت میهائی هستند که در اینگونه مدینهدسته

باشد و هر اندازه بزرگتر، و مدت آن ها میورترین مدینهخیر و خوبی و هم از لحاظ شر و بدی بهره

تر و برای زندگی مردم کاملتر بود هم خیرات و هم های آن فراوانتر و مردم آن زیادتر و نعمتطوالنی

شود مقصود انواع اهله گفته میشرور آنهم فزونتر شود. و باید دانست هنگامی که ریاسات مدینه ج

زیرا هر یک از ریاستهای جاهلیه یا قصد و .»1 .همان(«)های جاهلهریاسات است به تعداد انواع مدینه

هدفش صرفاً دستیابی به حوائج ضروری زندگی است؛ و یا عالوه بر آن توانگری مالی است؛ و یا عالوه 

ل به کرامت و حسن شهرت و ستایش است. حال اساس وری از لذتهای مادی است؛ و یا نیبر آنها بهره

 ها درآن بر حریت و آزادی باشد؛ و یا قهر و غلبه؛ و از همین جهت است که ریاستهای اینگونه مدینه

زیرا بیان شد که در .»3 .همان(«)های جماعیهشود به ویژه ریاستهای مدینهازای ثروت خرید و فروش می

دگر در احراز ریاست اولویت ندارد؛ و بنابراین موقعی که ریاست آن به  مدینه جماعیه هیچ فردی از آن



48 
 

اعطا شود یا برای این است که مطیع مردم اس و به اصطالح مردم این کار  (141)صیک فردی از افراد

ای را بر او تحمیل نمایند و یا اینکه در برابر این کار ازو کنند که بتوانند هر نوع خواست و ارادهمی

کنند و یا ما بازای دیگر؛ و بهترین رئیس به نزد اینان آن کسی است که بهترین و مکنتی دریافت می ثروت

ها را در راه رسیدن مردم به هدفها و امیال نفسانی خود، که در عین حال گوناگون جوئیها و چارهاندیشه

نگهدارد؛ و در عین حال خودش برد دشمنان و متنوع است، به کار برد و نیز بتواند سود آنان را از دست

داشتی نداشته باشد؛ بلکه صرفاً باندازه ضروری از اموال آنها به جز رفع حوائج ضرور زندگیش چشم

ها آن کسی که به معنی واقع جزء افاضل باشد یعنی زندگی خود از آنان برگیرد. و قهراً در اینگونه مدینه

عمال آنها را ارزیابی کرده و به سوی سعادت حقیقی گونه کسی که اگر به ریاست برسد کارها و اآن

 .(146همان، ص«)رسد و مردم زیربار ریاست او نخواهند رفتنماید هیچ گاه به ریاست نمیرهبری می

یا  شودو هرگاه پیش آید که این چنین کسی مقام و منصب ریاست یابد در اندك مدتی یا خلع می.»3

ت طور اسشود. و همینشده جنگ و ستیز بر سر آن فزون میحال کشته و یا وضع حکومتش پریشان

باشند که خواستها و امیال های جاهلیه که هر فرد از مردم آن طالب ریاست آن کسی میوضع سایر مدینه

آنها را برآورد؛ و راه رسیدن به آن را برای آنها آسان گرداند؛ و هم نگهبان آنها باشد؛ و به طور مطلق از 

های آمدن مدینهپذیرند؛ فقط چیزی که هست این است که پدیدابا و امتناع دارند و نمی ریاست افاضل

ئج تر است. رسیدن به حواتر و ممکنهای ضروریه و جماعی آسانفاضله و ریاستهای فاضله از بطن مدینه

 از راه قهرشدن به کرامات گاه گیری از لذات و لهو و لعب و نائلضروری زندگی و یا توانگری و بهره

بندی های چهارگانه با توجه به این امور تقسیمهائی دیگر. بنابراین هم مدینهو غلبه است و گاه از راه

ای شوند به چهار قسم و هم ریاستهای آنها که قصد آنان رسیدن به یکی یا همه این هدفها است. پارهمی

یگری های دای دیگر راهکنند؛ و پارهنتخاب میاز ریاستها برای رسیدن به مقصود خود راه قهر و غلبه را ا

رسند و آنچه به دست آنهائی که از راه قهر و غلبه به مطلوب خود می.»41 .همان(«)را غیر از قهر و غلبه

باشند نمایند به ناچار نیازمند به نیرومندی جسمانی میآورند به وسیله مدافعت و قهر و غلبه حفاظت میمی

باید خوی ستمگری و سنگدلی و خشونت داشته باشند؛ و برای مرگ و زندگی ارزشی و از لحاظ اخالقی 

قائل نشوند و به سادگی دست به آدمکشی بزنند و برای زنده بودن خود هم ارزشی قائل نباشند و اصوالً 

 ینرسند نباید زنده بمانند و باید تا پای مرگ برا (146)صاندیشند که هرگاه به مطلوب خوداین طور می

رسیدن به مطلوب خود اقدام نمایند. و نیز نیازمنداند به اینکه هنر و صنعت به کار بردن سالحهای جنگی 

طور بهترین تدبیر جنگی را در جهت قهر و غلبه بر غیر بشناسند و به کار برند را به خوبی بدانند؛ و همین

و اما آن .»44 .(141همان، ص«)شودکه البته این امری است که همه مردم مدینه متغلبه را شامل می

گیری از لذات و خوشیهای دنیاست همواره در معرض آز و شره هائی که هدف مردمش بهرهمدینه
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ای از رهکنند و بدین جهات است که پاباشند و نسبت به خوردنیها و نوشیدنیها و زن شیفتگی پیدا میمی

رود تا آنجا که هیچگونه اثری ازین نیرو ز بین میشوند و نیروی غضبیه آنان احال میخوی و بیآنان نرم

ای از آنان غضب و آالت و ابزار نفسانی و بدنی غضب و ماند؛ و بر عکس بر پارهدر آنها باقی نمی

طور شهورت و آالت و ابزار نفسانی و بدنی آن مستولی میشود و خالصه همه وسائل و اموری که همین

توانند کارها و اعمال ناشی از خشم و غضب و شهوت له آنها میموجب نیرومندی غضب است و به وسی

گردد و همواره اندیشه و فکر خود را در جهت انجام کارهائی که را تحقق بخشند در آنها نیرومند می

ها انجام ای از مردم اینگونه مدینهدارند؛ هدف نهائی پارهناشی از شهوت و غضب است مصروف می

دهند برای رسیدن درین صورت قوی و افعال غضبی را ابزار و آالتی قرار میکارهای ضهوانی است و 

به افعال ناشی از شهوت و برخوردار کردن مظاهر شهوات نفسانی خود و بدین ترتیب عالی و اعالترین 

دهند؛ زیرا نخست قوه ناطقه و عقل ترین نیروها است قرار مینیروی خود را خدمتگزار شهوات که پست

کنند و دهند و سپس قوای غضبیه را خادم قوای شهوانی میدر خدمت شهوت و غضب قرار میخود را 

کنند که افعال عضبیه و شهوانیه آنها کمال های خود را متوجه استنباط اموری میهمه تفکرات و اندیشه

 ارند؛ یعنیدیابد. و آن گاه افعال قوای غضبی و آالت و ابزار آنها را در جهت نیل به لذات مصروف می

دانند و بر آنها چیره شده برای آور میگیری از خوردن و نوشیدن و زن و سایر اموری که لذتدر بهره

ه گردان ترك و عرب دیدنشین و بیاباناشراف بیابان یناین وضع در ب.»41 .همان(«)کنندخود نگهداری می

دوست دارند؛ در خوردنیها و نوشیدنیها و  نشین عموماً غلبه راشود. زیرا اصوالً مردم بیابانشده و می

به نزد آنان بسیار مهم و عظیم است  ]از حیث جنسی[و آزمندند. و مسأله زن ]حریص[مولع ربسیا بارگیزن

شمارند و این امر را پست و سقوط اخالقی و بسیازی از آنان اعمال فسق و فجور را نیکو و مستحسن می

کنی به دست شهوات سپرده شده است و بسیاری از آنان را مشاهده میشناسند؛ زیرا زمام نفوس آنان نمی

آرایند و کارهائی که نمودار مجامله است انجام می (141)صهاکه به نزد زنان خود را به انواع زینت

خواهند شأن و شوکت خود کنند و میکنند در جهت جلب زنان میدهند؛ و باالخره هر کاری که میمی

شمارند و آنچه را آنان شمارند آنها نیز عیب میباال برند و هر چه را زنان زشت و عیب می را به نزد آنان

میل و خواست  ]شهوانی[شمارند؛ و باالخره در همه امورشمارند آنها نیز خوب و نیک میخوب و نیک می

دان تسلط کامل شود که اصوالً زنان بر مردارند و در بسیاری از آنان مشاهده میزنانشان را مرعی می

دارند و بر امور منزل و شخص آنها استیال دارند و بدین جهات است که بسیازی از آنان برای زنان خود 

افکنند؛ و بلکه همواره سایش و راحتی فراهم کرده و آنان را به دشواری و سختی نمیآناز و نعمت و 

و خود همه  بلکه به مثابه کاالیی جنسی[ ]اما نه باعتبار حرمت زنان،رفاه و راحت آنان را در نظر دارند
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همان، «)دهنددشواریها و رنجها را تحمل کرده و کارهائی که نیاز به رنج و مشقت دارد خود انجام می

 .(143ص

ستی )داروینیکشور، نظام سیاسی، دولت و سیاست تنازعی مدنی )بد راه و بیراه(؛.مدینه های فاسقه11*

هائی است که مردم آن اعتقاد به مبادی موجودات دارند اسقه آن گونه مدینههای فو اما مدینه.»4سیاسی(: 

شناسند و اعتقاد به آن هم دارند و افعال و کارهائی که و سعادت را هم می و علم به آنها هم دارند

هیچ  بهشناسند و هم قبول دارند؛ و با تمام این اوصاف موجب رسیدن به سعادت است هم خوب می

باشند و خواست و ارادت خود را در جهت یکی از هدفهای بند نمیکنند و پایعمل نمی یک از آنها

کرامت و دو.منزلت و مقام یا یک. ؛نمایند یعنی یا رسیدن بههای جاهله و یا همه آنها منحرف میمدینه

 .همان(«)ایندنمقهر و غلبه یا جز اینها؛ و کارها و افعال خود را کال بدان سوی متوجه میسه.احترام یا 

های جاهله، و به اندازه آنها، انواع و اقسامی دارد زیرا کارها و افعال ها نیز به مانند مدینهاینگونه مدینه.»1

و خوی مردم  و خوی آنان عیناً همان افعال و کارها و خلق طور خلقهای فاسقه و همینمردم مدینه

های فاسقه یا جاهله در آراء و معتقدات آنها ردم مدینههای جاهله است؛ و تنها امتیاز و مباینت ممدینه

  .(143همان، ص«)ها نیز مطلقاً به سعادت واقعی نائل نخواهند شدمدینه (143)صاست وگرنه مردم اینگونه

اما »کشورها، نظامات سیاسی، دولتها و سیاست های تکساحتی)فرویدیسمی(:  )گمراه(:.مدینه های ضاله11*

هائی است که برای مردم آن همه اصول و مبادی وجود و اصول سعادتها را قلب مدینههای ضاله، مدینه

کرده باشند و اصول و مبادی دیگری را برای آنان گفته و به آنها بیاموخته باشند. آن نوع اصول و مقدماتی 

و  تکه یک نوع سعادت نهائی دیگری را بدانها رهنمون شود به جز آنچه در حقیقت سعادت نهائی اس

افعال و اعتقاداتی بدانها تلقین و برای آنان ترسیم شده باشد که به وسیله هیچکدام نتوان به سعادت 

بسان توسعه تکساحتی و ابزاری سخت، نیمه سخت و نرم، تولید منفعت، ثروت و  .همان(«)حقیقی رسید

 می باشد.  لذت جسمانی بدنی تنها است. به اصطالح هدونیسم از فرویدیسم تا اپیکوریانیسم

حدود معرفت و .17* ]خودسران، هرزگان[،های فاضلهنوابت مدینه.16* در ادامه و تکمله متن کتاب:

 ]جهان بینی، بینش و معرفتشناسی محظ و نظری و عملی و مدنی[، مطرح میشوند.«دریافت حقایق

 

 :فارابی فاضلی مدنی اندیشه فلسفی سیاسی *خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی

 انسان مدنی چه میباشد؟ .4
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 ی سیاسی: قه.نگرش و گرایش فدو

  نی ماوردیاحکام سلطاکتاب گزیده 

 احکام سلطانی و والیات دینی: ماوردیگزیده کتاب الف.

  فقه سیاسی خالفت سنی قدیم و میانی

هجری(: بزرگترین فقیه سیاسی خالفت اهل سنت است. 111ابوالحسن علی ماوَردی بصری بغدادی)متوفای

راء و آثار ار پیشین و پایه آاحکام سلطانیه او، برترین اثر فقهی سیاسی خالفت سنی می باشد. جامع آراء و آث

 احکام سلطانیه ابو یعلی فراه نیز نزدیک به این اثروب میگردد. سفقه سیاسی اهل تسنن تا کنون بوده و مح

ماوردی از نظم فکری و تیز بینی همراه با انصاف و اخالق علمی خاصی برخودار است. البته این اثر میباشد. 

ه تحریر طرفداران آن برشتنقادیهای خالفت در مقابل نظریه و نظام امامت و توجیه نظریه و نظام بیشتر برای را 

در نتیجه ضمن ریزکاوی های قابل تقدیر، اما جنبه توجیهی آن بر تا اینکه تبیین علمی باشد. در آورده است. 

قادی و نتبیین علمی بیطرفانه میچربد. در هر صورت اثری ماندگار و قابل روزامدسازی و کاربری بویژه با 

ادب دنیا و دین وی نیز ولو بظاهر در اخالق سیاسی بوده ولی توسط فقیهی اصالح جهات توجیهی آنست.  

 است. در نتیجه تکمله فقه سیاسی احکام سلطانی وی میتواند بوده و محسوب گردد. متفقه بنگارش در آمده

 (فلسفه فقه سیاسی1

لی دین را برایمان روشن ساخت، به کتاب ناب خود سپاس خدایی را که؛ اول.خطوط ک».الف.1«: مقدمه»

بر ما منت نهاد و برای ما چنان احکامی پایه گذارد و چنان حالل و حرامی، به جزئیت بیان داشت که آن 

را یگانه داور و مرجع جهان و جهانیان کرد تا منافع مردمان بدان سامان یابد و بنیادهای حق بدان استوار 

فرمانروایان چیزهایی را واگذاشت که در آن ها به نیکی تقدیر فرماید و به استواری  گردد، دوم.همو که به

انی، آیین حکمر«)تدبیر آورد. پس او را بر همه آنچه تقدیر کرده و تدبیر فرموده است سپاس سزاست

ن، افراهم آمده کتاب قرآن و سنت پیامبر)ص(، خاندان و یار مکتب مدنی؛ اجتماعی و سیاسی اسالم (.41ص

صراط؛ طرح هادی و نقشه راه و راهبردی سعادت؛ خودشکوفایی: آسایش و آرامش مدنی انسان و جامعه و 

جهان بشری است. که با نظام سیاسی و دولت و با کارگذرای سیاسی اعم از ترسیم و اعمال سیاست های 

 پذیرد. ت مدنی تحقق میتوسعه اقتصادی، تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی دینی و پیشرف
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هم صلوات و درود او بر آن پیامبرش که آشکارا به فرمان وی بانگ بر آورد و حق او را بگزارد: »ب.

همان(. مکتب مدنی اسالم فراگیر حدود و احکام «)محمد پیامبر خدا)ص(و نیز درود بر خاندان و یاران او

از آن روی که آشنایی با آیین »ج.باشد. بینش، منش و کنش است. یا معارف، اخالق و فقه)حقوق(می

حکمروانی سزامندتر فرمانروایان است و از دیگر سوی، آمیخته بودن این آیین با همه احکام فقه، آنانرا 

که به کار سیاست و تدبیر مشغولند از بازکاویدن این احکام و رسیدن به آن آیین باز داشته است، کتابی 

و در این کار به فرمان آن که فرمانبری از او بایسته است گردن -ساختیممستقل بدین آیین و احکام گزین 

تا از این رهگذر دیدگاه های فقیهان را در زمینه حقوقی که فرمانروایان دارند بدانند و این حقوق -نهاد

 را استیفا کنند و هم آنچه بر گردن ایشان است دریابند و آن حقوق را بگزارند، بدان امید که در فرمان

اجرایی یا در حکم قضایی خویش جانب عدالت بنگرند و در ستاندن و دادن جانب انصاف نگه دارند. 

برترین یاری خدای از او مسألت دارم و در توفیق و هدایت به درگاه او چشم دوخته ام که او یگانه تکیه 

باری! .»1 ینی می باشد.اصل در فقه مدنی: اجتهاد و اعمال حدود و احکام عدالت د همان(.«)گاه است و بس

خداوندکه قدرت او فراتر است برای امت فرمانروایی خواست که به وی؛ یک.اول.الف.مقام نبوت را 

جانشینی آورد و ب.به او آیین را پاس بدارد. دوم.الف.آن گاه سیاست را به او واگذشت تا ب.تدبیر 

ت ها با صالحدیدی که از آن کارها از آنچه دین و شریعت است سر چشمه گیرد و سوم.الف.خواس

پیروی میشود ب.به وحدت گراید. دو.بدین سان، امامت بنیادی شد که؛ اول.الف.پایه های آیین بر آن 

استواری یافت و ب.مصالح امت بر محور آن سامان گرفت و در نتیجه دوم.الف.کار مردم بر این محور 

سرچشمه گرفت سه.اول.الف.و بدین گونه  ثبات یافت و ب.والیت و مسئولیت های خاص از همین بنیاد

الزم آمد که فرمان مقام امامت بر هر فرمان دیگری پیش داشته شود و ب.آنچه به مسئولیت و اراده او 

واگذارده شده با مسئولیت دینی پیوند یابد. دوم.تا مسئولیت ها بر سامانه ای که از؛ الف.تناسب در چینش 

(. مراد نظام حدود 43همان، ص«)ری ها بر خوردار است استوار گرددها و ب.همانندی در احکام و ج.داو

و احکام رسا و سازوار و به تعبیری رسایی و سازواری ذاتی و درونزادی برون آی مکتب دینی مدنی اسالم 

مجموعه آیین های حکمرانی و مسئولیت .»9 و حدود و احکام معرفتی، اخالقی و از جمله فقهی آن است.

که این کتاب در خود جای داده، شامل بیست باب است: باب اول: عقد امامت، باب دوم: های دینی ای 

سپردن وزارت، باب سوم: گماردن فرمانروایان بر سرزمین ها، باب چهارم: گماردن به فرماندهی جهاد، 
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 داد]باب پنجم: فرماندهی جنگ های داخلی، باب ششم: مسئولیت دادرسی، باب هفتم: رسیدگی به مظالم

باب هشتم: سر سلسلگی خاندان ها، باب نهم: تصدی امام جماعت، باب دهم: مسئولیت حج،  خواهی[،

باب یازدهم: والیت بر زکات، باب دوازدهم: توزیع فیء و غنایم، باب سیزدهم: جزیه و خراج، باب 

ها، باب چهاردهم: سرزمین هایی که احکامی متفاوت دارند، باب پانزدهم: احیای موات و استخراج آب

، باب هفدهم: در باره احکام اقطاع، باب هیجدهم: (43)صشانزدهم: قرق ها و بهره برداری های عمومی

(. اینها اهم اعم 43همان، ص«)دیوان و احکام آن، باب نوزدهم: مقررات کیفری، باب بیستم: احکام حسبیه

 ر عهد ماوردی است.مسایل، مباحث و عناصر اصلی نظام فقهی سیاسی اسالمی عموما و خصوصا د

 (قرارداد مدنی رهبری سیاسی2

امامت: در رویکرد و گفتمان)نگاه، نظریه و نظام(اسالم)قرآن و سنت(: رهبری است. «: باب اول.عقد امامت»

بویژه راهبری سیاسی میباشد. مراد راهبری راهبردی نظام سیاسی و دولت اسالم و در اسالم است. در رهیافت 

ون سه گانه: والیت)مربی و تربیت سیاسی(، علم)دینی و سیاسی( و مدیریت اجرایی امامت شیعی جامع شئ

سیاسی میباشد. به همین سبب بوده که امامت و عدالت را در زمره اصول مذهب می آورد. در رهیافت خالفت 

ت و مسنی، فقط شأن سوم بوده که از آن تعبیر به خالفت یعنی جانشینی سیاسی میگردد. به همین سبب  اما

امامت بنیاد نهاده شده است برای جانشینی نبوت در ».4عدالت را جزو اصول مبانی مذهب نمی آورند. 

پاسداشت دین و تدبیر دنیا. بستن عقد امامت با کسی که در میان امت عهده دار آن شود به اجماع همگان 

. اصم و اباضیه از خواج (14همان، «)واجب است، هر چند ابوبکر اصم با این اجماع مخالفت کرده است

مدعی بودند اگر مردم خود شریعت را اجرا و عدالت را رعایت کنند، رهبری نیازی نیست. ولی به تعبیر 

بعد از اصل ضرورت، منبع ضرورت اعم از منشاء ضرورت و دولت نگری و . «در اگر نتوان نشست»مولوی: 

ست. عقل، شرع و امروزه عرف، کدام و به چه مبداء ضرورت یا دولت گرایی تا دولتسازی و دولتپذیری ا

ترتیبی منشاء ضرورت و بایستگی دولت و دولت نگری میباشند. ضرورت امنیت، نظم و نظام، دولت، رهبری 

و مدیریت، حاکمیت، حکومت، قدرت و اقتدار، ... اوال ذاتی یعنی تکوینی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، 

آنها انسانها دچار هرج و مرج و تعارض تا تنازع بوده و شده و نابود میگردند. چه بفهمیم و چه نفهمیم، بدون 

حداقل اینکه به مدنیت و بویژه بهزیست دست نمی یابند. بنابراین ذاتیند. فطرت عقلی هر انساین این را درک 

ند. وحی و ستکرده و فطرت قلبی او خواهان آنها میباشد. بنابراین فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی نیز ه
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ضمن تایید و بلکه تذکر یعنی یاد آوری و « کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»شریعت و دیانت، بمصداق 

تأکید بدینها، به تبیین یعنی تحدید بمعنای تعیین حدود کلی و حسب مورد احکام تفصیلی آنها میپردازد. 

کانی و موضوعی با هوش ابزاری انسانی و به بنابراین در این مرتبت شرعی نیز میباشند. تطبیق زمانی، م

آنها  ی سازکارهای اجرایی عینیتعبیراصطالح اجتهاد صورت پذیرفته که عوارض نه گانه کمی و کیفی و به 

را به تناسب مقتضیات بصورت روزامد و کارامد؛ بهره ور و اثربخش بر می نمایاند. در این مرتبت عرفی 

دارای مراتب سه گانه عقلی، شرعی و عرفی بوده و هم ذهن انسان قادر به میباشند. بدین ترتیب هم اینها 

درک مراتب سه گانه آنها است. با این وجود برخی اصل ضرورت اینها را یا عقلی، یا شرعی و امروزه عرفی 

در باره چگونگی این .»1دانسته که در اصل فراهم آمده و فراگیر هر سه بترتیبی که اشارت شد، میباشد. 

به عقل؛ چون در »جوب و این که آیا به عقل است با به شرع، اختالف شده است؛ گروهی گفته اند: و

نهاد عاقالن است که در برابر پیشوایی که آنان را از ستم ورزیدن به یکدیگر باز می دارد و در کشمکش 

نبودند مردم همه  ها و در دعاوی میانشان داوری می کند سر تسلیم فرود آورند؛ و نیز اگر زمامداران

 شاعر روزگار جاهلیت گفته است:« افوه اودی.»9. همان(«)آشفته و رها، و به هم در رفته و تباه شده بودند

 آشفتگی ای که مردم در آن راهبری نداشته باشند آنان را بسامان نیاورد»

  همان(.«)و آن گاه که نادانان مردم را مهتری کنند رهبری ای تحقق نپذیرد

شرعی (14)صاین وجوب نه به عقل، بلکه به شرع است؛ زیرا امام اموری»گروهی دیگر گفته اند:  اما.»1

را عهده دار میشود که چه بسا عقل نیز پایبندی به آن را می پذیرد. بنابراین ایجاب امامت از طریق عقل 

ن را از ستم راند نبوده، بلکه عقل تنها این را ایجاب کرده است که هر یکی از عاقالن می بایست خود

بر یکدیگر و بریدن از همدیگر باز بدارند. در انصاف روا داشتن با هم و پیوند با هم به آنچه اقتضای 

عقل است عمل کنند و هر یکد نه به عقل دیگران ، به عقل خویش بیندیشند. اما این شرع است که 

لذین یا ایها ا»وند متعالی میفرماید: واگذاری زمام حکومت به صاحبانش را مقرر داشته است، چنانکه خدا

ای کسانی که ایمان آورده اید! از »(؛ 19نساء، «)آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم

خداوند »بدینسان «. خداوند فرمان برید و از پیامبر و کسانی از شما که صاحبان حکومتند فرمان برید

ان، هم«)همان پیشوایانی اند که بر ما حکم می رانند واجب گردانده است را که«اولی االمر»فرمان بردن از 
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اکنون که وجوب امامت ثابت شده، این وجوب به سان .»4]: چگونگی وجوب امامت[: فصل. »(11ص

، وجوبی کفایی است و از این روی، چون کسانی که شایسته اش هستند ]تخصصی[جهاد و کسب علم

ط می شود و همین معنی وجوب کفایی است. اما چنانچه کسی بدین مهم بدان پردازند از دیگران ساق

نخست: انتخاب کنندگان تا از میان خود یکی  (11)صقامت نیاراید، دو گروه از میان مردم بر می خیزند: 

همان، «)را برای امامت امت بر گزینند؛ و دوم شایستگان امامت تا یکی از آن ها به امامت نصب شود

تأخیر امامت، به جز دو گروه یاد شده، بر دیگران ایراد و گناهی نیست؛ هنگامی که این  در.»2. (19ص

دو گروه از امت، برای تعین منصب امامت باز شناخته شدند، الزم است که در هر یک از آنها، شروطی 

مور، اهل حل و عقد یا اهل رتق و فتق ا «:]: شروط انتخاب کنندگان[فصل. »(19همان، ص«)فراهم باشد

گروه و کارگروهی بسان خبرگان رهبری است. کارویژه اصلی این کارگرو, تعیین رهبری و نظارت بر حسن 

شروطی که می بایست »انجام راهبری و در نهایت و در صورت اشکاالت مشکل آفرین، عزل رهبری است. 

ر آن را در خود در انتخاب کنندگان فراهم باشد سه چیز است: نخست.عدالتی که همه شروط معتبر د

داشته باشد. دوم.دانش که از رهگذر آن به شناخت کسانی که شروط الزم برای تصدی امامت را دارند 

و سازمند این سمت هستند توفیق یابد. سوم.تدبیر و حکمتی که به انتخاب امامی بینجامد که برای امامت 

همان، «)ه و آنها را پاس می داردشایسته تر است و بیش از هر کس دیگر از منافع مردم آگاهی داشت

اما آنان که شایسته امامت شناخته می شودند لزوما می بایست » ]: شروط شایستگان امامت[:فصل. »(19ص

دانشی که از رهگذر دوم.عدالت با همه شروطی که در آن لحاظ میشود. نخست.هفت ویژگی دارا باشند: 

سالمت حواس اعم اط شنوایی، سوم.دید راه نماید. آن به اجتهاد در رخدادهای نوخاسته و احکام نوپ

اموری بپردازد که به این حواس درك می شوند. (19)صبینایی و زبان تا به کمک آنها بتواند مستقیما به

رأی و پنجم.سالمت بدن از کاستی هایی که مانع انجام کامل حرکات و یا سرعت در اقدام شود. چهارم.

ی دلیری و پایمردی ای که او را به پاسدارششم.ر منافع مردم بینجامد. خردی که به سیاست رعیت و تدبی

مراد قوی . (11همان، ص«)نسب، و آن از قریش باشدهفتم.از کیان مسلمانان و جهاد با دشمند توانا سازد. 

امامت به دو صورت انعقاد می «: »]: انعقاد امامت[فصل»و امین بودن علمی و عملی دینی و سیاسی است. 

د: یکی به انتخاب اهل حل و عقد؛ و دیگری یه والیتعهدی امام پیشین. در انتخاب امام به واسطه اهل یاب

حل و عقد، فقیهان در حد نصاب]تعداد[افرادی که به انتخاب آنان امامت انعقاد می یابد اختالف کرده و 
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تفاق نظر توده اهل حل و عقد امامت تنها به ا»گروهی گفته اند: .4نظریه هایی گوناگون ابراز داشته اند: 

در هر یک از آبادی ها انعقاد می یابد، تا رضایت به او فراگیر و تسلیم در بر ابر فرمان او امری اجماعی 

کمترین شماری که امامت به انتخاب از سوی آن ها انعقاد می »گروهی دیگر گفته اند: .1. همان(«)باشد

 .همان(«)هار تن دیگر برای یکی از خود منعقد سازندیابد پنج نفر است که امامت را بهر ضایت چ

گروهی از عالمان کوفه هم گفته اند: امامت به سه تن که یکی از آن ها با رضایت دو تن دیگر آن را .9

.سرانجام، گروهی 1. همان(«)عهده دار شود منعقد می گردد تا این سه به منزله یک قاضی و دو گواه باشند

(. انتخاب در 11همان، ص«)ت حتی به انتخاب توسط یک نفر هم انعقاد می یابدامام»دیگر گفته اند: 

گفتمان اهل سنت: انتخاب امت نه در عمل و نه در نظریه نبوده است. بیعت مردم اگر گاه هم مطرح شده، 

 بیعت تعیینی نیست. بیعت تاییدی می باشد. یعنی کسی را که هفت، پنج، سه و حتی یک اهل رأی تعیین کرده

اینان تایید می نمایند. با این تفاوت که بسبب باال بودن شأن امام معصوم)ع( بسان شخص پیامبر)ص(که تعیین 

مصداق بارز با خدا بوده که پیشتر توسط پیامبر ابالغ شده و توسط امام قبل، اعالم میگردد. مردم نیز بیعت 

 شاخص رهبری با خبرگان و تایید آن تاییدی دارند. در دوران غیبت، تشخیص و تعیین شخص مصداق بارز

با مردم بوده که در جمهوری اسالم ایران پیشتر با انتخاب نمانیدگان مجلس خبرگان رهبری، اینرا انجام و 

 اعمال کرده اند. 

 خبرگان راهبری(3

 عچون اهل حل و عقد برای برگزیدن]امام[ گرد هم آیند، وض«: »]: تعیین رهبری؛ امام، خلیفه، امیر[فصل»

شایستگان امامت را که از شروط الزم برای تصدی این مقام برخودار هستند بررسی میکنند و از میان آن 

در هار.چمردم فرمانبری او می شتابند و سه.بشروطی کاملتر دارد و دو.فضیلتی افزون تر و ؛ یک.ها آن را که

ان گروه برخوردار از شرایط، کسی بیعت با او درنگ روا نمی دارند برای بیعت نامزد میکنند. چون از می

تعیین گردد که اجتهادشان آنان را به انتخاب وی راه نموده است، امامت را بر او عرضه می دارند؛ اگر 

آن را بپذیرد برای امامت با او بیعت می کنند و به بیعت آنان با او رهبری و پیشوایی برای وی انعقاد می 

بیعت او در می آیند و از او فرمان می برند. اما چنانچه او از این یابد و بر همه امت الزم می شود به 

پذیرش امامت سرباز زند و پاسخ مثبت ندهد، بدان اجبار نمی شود؛ زیرا عقد امامت قراردادی مبنی بر 

ن چنین صورتی، از آن نامزد نخستی راکراه و اجبار بدان راه ندارد. درضایت طرفینی و نیز اختیار است و 



61 
 

 اول.افضلیت،. (16همان، ص«)گر کسانی که شایسته امامت هستند عدول می شودبه دی

عت(، چهارم.اکثریت)بیعت(: ضرایب چهارگانه شرایط هفتگانه دوم.اکملیت)شروط(، سوم.اسرعیت)سر

شرط، یکی  یا دو تا مثال علم و عدالت را نداشت، نسبت 1نامزدی رهبریند. بنحوی که اگر یک نامزد از 

مورد را ندارد افضل است. یا سرعت و تعداد بیشتری بیعت کننده یا رأی دهنده به کسی بوده  بکسی که سه

که برخی این شرایط را نداشت، اولی میباشد. در نتیجه حتی عالم یا عادل یا شجاع بودن ضرورتی ذاتی 

، قضات عادل و نیستند. جاهل، ظالم و ترسو نیز میتواند مشروع باشد. حداکثر اینکه از دانشمندان عالم

 فرماندهان شجاع استفاده نماید. در رهیافت شیعی: این ممکن نیست. 

 کی تواند که شدن هستی بخش  ذات نا یافته از هستی بخش

شیعه مدعی بوده که همگی این شرایط سیاسی باید باشد. حال اگر بسان معصوم)ع(اعلم نبود، حداقل عالم و 

 ودشمی تواند باشد. اگر اعدل نبود، عادل سیاسی باشد. ظالم نمی مجتهد دینی سیاسی باید باشد. جاهل ن

د اکثری، د باشد. بدین ترتیب شرایط را حند. ترسو نمی تواشباشد. اگر اشجع نبود، شجاع سیاسی بایستی با

 حد میانی و حداقلی کرده و غیر و ضد آنها را نمی پذیرد و مشروع نمی داند.

 دهگانه راهبری ف()اختیارات و وظای(کار ویژه های1

آنچه از امور عامه بر امام الزم است ده چیز را در .فصل»  در فقه سیاسی، راهبری دارای راهبردهایی است.

بر میگیرد: یکم.پاس داشتن دین بر مبانی ثابت آن و نیز آنچه گذشتگان امت بر آن اجماع کرده اند. از 

ه دارد سر بر آورد، امام حجت را برای وی آشکار این روی، اگر بدعتگذاری رخ نماید یا گمراهی که شبه

سازد و آنچه را درست است برای او روشن کند و بر آن حقوق و حدود که به رعایت آن ملزم است 

بدارد تا از این رهگذر، دین از رخنه و امت از فتنه پاس داشته شود. دوم.دادرسی میان طرفهای اختالف 

عدالت در همه جا بگسترد و نه ستمگری ستم براند و نه ستمدیده ای و پایان بخشیدن به نزاع کسان؛ تا 

ضعیف ماند. سوم.حراست از کیان و دفاع از قلمرو؛ تا مردم در امنیت و آسوده خاطر از این که به جان 

یا مالشان تعرّض شود و به زندگی خویش بپردازند و به این سوی و ان سوی سفر کنند. چهارم.اجرای 

حریم آنچه حرام کرده است از تعرض مصون ماند و حقوق بندگان او از قرار گرفتن در  حدود الهی؛ تا

معرض تلف و نابودی در امان باشد. پنجم.استوار ساختن مرزها به تجهیزات بازدارنده و نیروی دفاع 
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ون خکننده؛ تا دشمنان نتوانند غافلگیرانه هجوم آورند و در سرزمین اسالم حرمتی را زیر پا نهند یا 

مسلمان یا معاهدی را بریزند. ششم.جهاد با کسانی که با اسالم عناد می ورزند، البته پس از دعوت آنان 

به این آیین، تا یا اسالم آورند یا به احکام ذمه گردن نهند و از این رهگذر حق خداوند در این که آیین 

و زکات به موجب آنچه شرع «فیء»وری اسالم را بر همه ادیان پیروز سازد بر پا داشته شود. هفتم.گرد آ

اخته است، بی آن که ترسی در میان باشد یا ستمی روا داشته نبه تصریح یا به اقتضای اجتهاد واجب ش

شود. هشتم.تعیین مقدار عطایا و حقوقِ متوجه بین المال، بدون زیاده روی یا سختگیری، و نیز پرداخت 

ین زمان پس انداخته شود. نهم.به کار گماردن امینان . .اگذاردن آنها، بی آنکه از زمانش پیش افتد یا از ا

مسئولیت به کسانی که در کارهایی که بدیشان واگذاره یا اموالی که بدیشان سپرده می شود خیر خواهند؛ 

تا در نتیجه؛ کارها به دست کفایت سامان گیرد و اموال به پاسداری امینان در امان ماند. دهم.این که خود 

یما بر کارها نظارت کند و اوضاع را بر رسد، تا از این رهگذر بتواند سیاست رعیت و حفاظت آیین مستق

مشغول شود و به واگذاری کارها (11)صو شریعت را به انجام رساند. مباد به خوشگذرانی یا به عبادتی

-ر میگیرد. خداوندبه دیگران بسنده کند؛ چرا که امانتدار خیانت روا میدارد و خی رخواه ترفند به کا

ای داود! ما تو را جانشین در زمین قرار داده ایم؛ میان مردم به حق حکم بران و از »فرموده است: -تعالی

یا داود انا جعلناك خلیفه فی االرض فاحم بین الناس »؛ «هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در برد

. بر پایه این آیه، خداوند سبحان! نه از داود (16ص، «)بالحق و ال تتبع الهوی فیضلک عن سبیل اهلل

سزاوار ]از هوس ها[خواست که بدون دخالت مستقیم، کارها را به دیگران وانهد، و نه او را در پیروی

شدن به صفت گمراهی معذور داشت. این در حالی است که هر خلیفه ای به حکم دین و به اقتضای 

دن کار به دیگران را دارد، اما پرداختن مستقیم به کارها از منصب خالفت حق تعیین گماشته و واگذار

لکم کلکم راع و ک»حقوق سیاست و تدبیر و متعلق به همه رعیت است، چنان که پیامبر خدا)ص(فرمود: 

هر یک از شما در باره رعیت خویش به رعایت موظفید و در این باره باز خواست »؛ «مسئول عن رعیته

 .(11همان، ص«)می شوید

 (عزل، برکناری و جابجایی راهبری1
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امام آنگاه که به حقوق یاد شده امت بپردازد حق خدای تعالی را در آنچه برای مردم یا بر مردم ».«فصل»

است گزارده و تا زمانی که وضعش دیگرگون نشده دو حق برای او بر مردم واجب است: فرمانبری و 

میگردد و او بدان سبب از دایره شایستگی بیرون  یاری جستن. اما انچه موجب دیگرگون شدن وضع او

یعنی -می رود، دو چیز است: یکی خللی در عدالت او، و دیگری نقصی در جسم او. خلل در عدالت

ان، هم«)بر دو گونه است: یکی آنچه از پیروی هوس خیزد و دیگری آنچه به شبهه ای آویزد-همان فسق

از طرفی اصل امکان برکناری حاکم را مطرح میسازد. از  (. ماوردی همچون سایر فقهای اهل سنت،11ص

طرف دیگر عدم رضایت مردم را که میتواند مبداء انقالب سیاسی بوده را نیز نهی میسازد. در نتیجه امکان 

 عملی برکناری را  نفی میکند. و آنرا حداکثر در حد تذکر زبانی آنهم صرفا توسط علمای دینی، تقلیل میدهد.
 اندیشه فقهی سیاسی ماوردی: پرسش و پاسخ دانشجویی ؛خودآزمانی

 در تحلیل اندیشه سیاسی ماوردی چه است؟  فلسفه فقه سیاسی.4

  در تحلیل اندیشه سیاسی ماوردی چگونه میباشد؟ قرارداد مدنی رهبری سیاسی.1

  در تحلیل اندیشه سیاسی ماوردی چه است؟ خبرگان راهبری.9

  کدامند؟ دهگانه راهبری ظایف()اختیارات و وکار ویژه های.1

 چگونه میباشد؟ماوردی  در تحلیل اندیشه سیاسی عزل، برکناری و جابجایی راهبری.1
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 سیاسی:  نی.نگرش و گرایش فسه

  تداوم-شکوفایی پسامرحله 

  اخالق ناصیر خواجه نصیر کتاب گزیده 

 یا اخالق تدبیر فرداول. قسمت)

 (و اقتصاد قسمت دوم.تدبیر منزل

 سم سیم.سیاست مدنق

)توسعه اقتصادی و آسایش عمومی، توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی ملی توسعه و تعالی 

 فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنی و کرامت انسانی(

 سیاست حکمت تقریبی مدنی: رهبری و مدیریت سیاسی

خواجه و علم مدنی: علم و حکمت مدنی؛ سیاست و حکومت: فن)صناعت( سیاست و حکومت حکمت 

هق.، از بزرگترین ریاضی دانان)شرح مجسطی(، کیهانشناسان)روضه تسلیم و 1نصیر الدین طوسی، در قرن

تأسیس رصد خانه مراغه(، منطقیون)اساس اقتباس و جوهر نضید(، متکلمین)تجرید اعتقاد(، اخالقیون)اخالق 

و شیعی و ایرانی است. ایشان بعد از تقریب ناصری، اخالق محتشمی و اوصاف اشراف( جهانی، جهان اسالم 

کالم به حکمت و تاسیس کالم حکمی برهانی، و تألیف کتاب تجرید اعتقاد خویش در این زمینه، به تقریب 

حکمت عقلی برهانی سینوی به حکمت قلبی اشراقی سهروردی پرداخت. شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا 

د. که فوق العاده الهامبخش مالصدرا و مورد استفاده فراوان او در توسط خواجه نصیر با این سیاق می باش

اسفار و سایر آثار او قرار گرفته است. حکمت تقریبی مقدمه و مبنایی شد برای تجمیع، تعادل و توحید 

حکمت توسط صدرا که بدین ترتیب توفیق یافت حکمت متعالی را تأسیس نموده و معطوف به مدنی؛ 

سیاست سازد. حکمت متعالی که مرحله تعادل و تعالی حکمت در سیر  اجتماعی و سیاسی و

متکامل)پلکانی(خود از حکمت جاویدان شرقی ایرانی، حکمت راستین یونانی، حکمت توحیدی اسالم، 

حکمت عقلی برهانی و حکمت قلبی شهودی تا حکمت تقریبی بود. خواجه نصیر آنگاه حکمت را به حکومت 

حکمت محض و نظری را به حکمت عملی و مدنی معطوف ساخته و به نظریه سازی  تقریب نمود. به تعبیری

علمی عملی)راهبردی و کاربردی؛ دکترین(در این زمینه و با این صبغه پرداخت. ایشان کتاب اخالق ناصری 
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و سیاست شخص و خود و  رمت نگاشت. قسم اول.اخالق یا تدبیرا با مشرب حکمی مدنی در سه قس

قسم دوم در تدبیر و سیاست اهل و خانواده و خانواده سیاسی می باشد. قسم سوم در  خودسازی است.

سیاست مدنی، تدبیر عمومی کشور و نهادسازی، نظام سیاسی و کشورداری است. با مشرب کامال فسفی، 

 عقلی برهانی و استداللی می باشد. کتاب اخالق محتشمی از جمله مباحث سیاسی آن را با مشرب روایی به

رشته نگارش در آورد. اوصاف اشراف از جمله مباحث سیاسی آن را نیز به سلوک عرفانی تدوین نمود. در 

ادامه خود با انگیزه حل مشکالت مردم و کشور بویژه مغول زده، شخصا و مستقیما به کارگزاری سیاسی نیز 

ی را و اشغال شده ا همت گماشت. ایشان بر بنیاد حکمت مدنی تقریبی خویش شکسته خورده، ورشکسته

تحویل گرفت و توحش مغولی را با تعبیر خود با تدبیر بسان سدسازی تبدیل به تمدن مغولی نمود. تا جایی 

که این ایران و ایرانی ها نبوده که رنگ قوم غالب را گرفته و مغولی شدند. بلکه این بدویت مغولی غالب بود 

تاب اخالق ناصری خویش در سیاست و تدبیر شخص یا که مغلوب شده و مدنی و سرانجام ایرانی شد. ک

فردی یعنی اخالق، سیاست یا تدبیر جماعت یا خانواده و به تعبیری اهل و منزل و تدبیر جامعه یا سیاست 

مدن تنظیم و تدوین ساخت. نظریه علمی عملی]دکترین[و نسخه درد و درمانبخش آن روز ایرانزمین بوده که 

ه وری و اثربخشی برای امروز ایران دارد. بویژه اگر روزامد شده یا دیده شود. در آموزه های کارامدی؛ بهر

این جا به قسم سوم اثر یعنی سیاست مدن اکتفاء می نماییم. تا فصول سه، روزامدسازی حکمت مدنی فاضلی 

خواجه  رفارابی بوده که جنبه کلی و مبنایی دارد. همچنین روزامدسازی آن به تناسب مقتضیات زمان و عص

ت. صرف می باشد. یعنی بازتولید و بهینه سازی اس«بر سبیل ابتداء نه اقتداء»است. البته به تعبیر خود ایشان؛ 

نظریه شناسی نیست. حتی فرای نظریه پردازی یعنی پردازش صرف نظریه فلسفه سیاسی و حکمت مدنی 

دهد. د. با تصرفاتی که خواجه در آنها انجام میفارابی نیست. بلکه نظریه سازی با مبانی و مواد اولیه آن می باش

فصل چهارم بیشتر تدبیر مدن بوده که جنبه جزئی و اجرایی دارد. این از اختصاصات کارگزاری اعم از 

تکمله آن می باشد. بویژه این قسمت در  3تا1سیاستگذاری و سیاستمداری خود خواجه نصیر است. فصول 

روزامد می تواند عبرت آموزی های زیادی برای ارتقای هرچه فراتر  صورت تعمق و تأمل بهینه و بسامان

کارایی نیروهای سیاسی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی نهادین و نهادهای کارگزاری سیاسی کشور داشته 

 کارگزاری خُرد کابردی و اجرایی است.  -باشد. مسأله اصلی آن: کارگذاری کارامدی کالن راهبردی

مقالت اول.تهذیب اخالق)همان، صفحه(:  949، 94-911)صصخواجه نصیرصری اخالق نا کتاب

فلسفه و فن تهذیب اخالق: فلسفه انسان مدنی و فن انسانسازی مدنی جماعات یا نهاد  :(111,99صص
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خانواده مدنی اجتماع جامعه مدنی نظام مدنی بوده که بتصریح خود خواجه بر گرفته از تهذیب اخالق ابن 

ی یعنی با روزامدساز: همان، قسم اول(«)بر سبیل ابتداء نه اقتداء»است. اما بتأکید خودش؛  مسکویه رازی

بوده و تکرار نیست. خودسازی مدنی، انسان سازی مدنی، فردسازی مدنی است. بتعابیر گوناگون تدبیر، تعلیم 

اد ن فردی افرو تربیت؛ آموزش نظری و پرورش عملی، سیاست و ساختن انسان مدنی، خود، شخص، ساخت

جامعه و نظام مدنی: کارا سازی؛ بهره ور سازی و اثربخش سازی نیروهای انسانی و نیروهای انسانی کارا؛ 

بهره ور و اثربخش می باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت انسانی مدنی و سیاست پیشرفت انسان مدنی و انسان 

ضرورت »(: 99-11)صصمقدمه است. مدنی پیشرو؛ پیشرفت نگری و گرایی و پیشرفت گذاری و پذیری

علم و حکمت، تجدید حیات حکمت مدنی، علم و حکمت عملی مدنی. در دو قسم: مبادی و مقاصد: 

قسم اول.مبادی.هفت فصل: فصل اول.علم اخالق: تعریف و موضوع، فصل دوم.نفس ناطقه انسانی؛ فصل 

و نقص نفس انسانی، فصل  سوم.قوای نفس انسانی، فصل چهارم.اشرفیت انسان، فصل پنجم.کمال

ششم.چیستی شناسی کمال، فصل هفتم.خیر و سعادت. قسم دوم.مقاصد. ده فصل: فصل اول.حد و 

حقیقت خُلق ممکن، فصل دوم.صناعت تهذیب اخالق شریف، فصل سوم.اجناس چهارگانه فضایل: 

مکارم اجناس شاخصه های سیاسی، قوا و نفس های سه گانه: شالوده های سیاسی، فصل چهارم.انواع 

فضایل، فصل پنجم.اضداد فضایل و رذایل، اجناس رذایل افراطی و تفریطی، فصل ششم.فضایل و شبه 

فضایل، فصل هفتم.شرف عدالت، فصل هشتم.ترتیب اکتساب فضایل و مراتب سعادت، فصل نهم.حفظ 

یر .تدبمقالت دوم«. »صحت نفس: محافظت فضایل، فصل دهم.معالجت امراض نفس: زایلسازی رذایل

(: فلسفه و فن جماعت مدنی بویژه نهادسازی و نهاد دارای خانواده بمثابه 119-111)همان، صص« منازل

کوچکترین)سلولی ترین(، دیرینه ترین، پایا ترین و پویاترین و حتی زایا ترین نهاد مدنی طبیعی و نهاد طبیعی 

ن مدنی سینا می باشد. می توان آن را فلسفه و ف مدنی بوده و بیشتر ملهم و بلکه برگرفته از مبحث خانواده ابن

جماعت یا نهاد خانواده مدنی اجتماع مدنی یا جامعه مدنی نیز تلقی و تعبیر کرد. به تعابیر گوناگون: اهل 

سازی مدنی، غیر سازی مدنی، جماعت مدنی سازی و گروه سازی مدنی است. تدبیر، سیاست و ساختن 

نظام مدنی، نهادسازی کارامد؛ بهره ور و اثربخش مدنی جمعی و نهادسازی جماعت مدنی خانوادگی جامعه و 

کارامد و کارامدسازی؛ بهره روی و اثربخشی جمعی مدنی می باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت سیاسی نهادیین 

مدنی و سیاست پیشرفت نهادین مدنی و جماعت خانواده و گروه مدنی پیشرو: پیشرفت نگری و گرایی و 

پنج فصل: فصل اول.سبب احتیاج به منازل: معرفت ارکان و اهم امور، گذاری و پذیری است.  در  پیشرفت
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 ]پسحفظ مال و خرج،  ]اشتغال: کار آفرینی[فصل دوم.سیاست اموال و اقوات در آمد]سرانه[ و کسب، 

]سیاست .م، فصل سوم.سیاست و تدبیر اهل، فصل چهارم.سیاست و تدبیر اوالد، فصل پنجانداز و هزینه[

 [.نیروسازی کارا و کاراسازی نیروهای کاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

فصول اول، دوم و سوم بیشتر فلسفه سیاسی  :هشت فصل.(111-911)همان، صص سیاست مدن.سیم مقالت

بوده و برگرفته از فارابی بویژه کتاب سیاست مدنی وی میباشد. فصول چهارم یا هفتم بیشتر فن سیاسی بوده 

ز خود تجربه کارگذاری سیاسی خواجه نصیر و با  الهام از سیاستنامه ها میباشد. فصل هشتم نیز از ا

]وصیت[نامه افالطون به ارسطو بوده که می توان گفت فلسفه سیاست میباشد. به تعابیر گوناگون: ]علم فلسفه 

مت کمت حکومت و حکوو فن سیاسی کشورداری، کارگزاری سیاسی: سیاستگذاری و سیاستمداری مدنی، ح

حکمت است. نظامسازی سیاسی و دولتسازی کارامد و کارامدی و کارامدسازی نظام سیاسی و دولت می 

باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت سیاسی مدنی و سیاست پیشرفت مدنی و پیشرو: پیشرفت نگری و گرایی و  

  پیشرفت گذاری و پذیری است.

 

 (111-113همان، صص«)یت و برجستگی این نوع علم مدنیفصل اول.احتیاج خلق به تمدن: ماه»

مدنی گذاری و پذیری: اسباب حصول کمال مدنی، سه نوع معاونت)همکاری -رویکرد مدنی نگری و گرایی

و مشارکت(مدنی، مدنیت: تمدن، سیاست، سیاست الهی، اقسام سیاسات، سیاست کرامت، سیاست جماعت 

مدنی، واضع شریعت دینی مدنی: شریعت مدار مدنی دینی، حکمت مدنی. مدنی، ملک، امام، مدبر عالم، انسان 

موجودات در فطرت با  بعضیهر موجودی را کمالی است، و کمال الف. ؛ایم کهاز این گفته پیش.»4اول.

و هرچه کمال او »ب.. (111اخالق ناصری، ص«)ال بعضی از وجود متأخرموجود مقارن افتاده است و ک

ابی اسب معونتو آن حرکت بی»ج. همان(.«)ینه او را حرکتی بود از نقصان به کمالآهر بوداز وجود متأخر 

فطرت: سرشت. مقارن: همزمان. معونت:  همان(.«)باشند و بعضی معدات، نتواند بود مکمالتکه بعضی 

ده. نمعاونت، کمک. مکمل: تکمیل کننده.معدات: زمینه ساز، آماده کننده. واهب صور: صورتبخش. فایض: رسان

که معین جزوی گردد از  یکی آن ؛در اصل بر سه وجه بود معونت و.»1تعاقب: پی در پی. نما: نمو، رشد. 

و این معونت ماده بود؛ و دوم آنکه معین متوسط شود میان آن چیز که  بود،آن چیز که به معونت محتاج 
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 ودبمعین را به سر خود فعلی  بود و میان فعل او، و این معونت آلت بود؛ و سیم آنکه محتاجبه معونت 

 ین؛ و ابود خدمتکه آن فعل به نسبت با آن چیز که به معونت محتاج بود کمالی باشد، و این معونت 

چه معونت بود، و دوم آن نفسصنف به دو قسم شود: یکی آنکه معونت بالذات کند، یعنی غایت فعل او 

ن: همان(. معی«)به تبعیت حاصل آید معونت معونت بالعرض کند، یعنی فعل او را غایتی دیگر بود و

متوسط: واسطه، وسیله. خدمت بالذات: خدمت دولت به ملت است. خدمت بالعرض: خدمت کمککننده. 

ملت به دولت، بسان تبعیت از سیاست ها، پرداخت مالیات، سربازی رفتن که برای خاطر خود ملت بوده و 

ماده  طریقحیوان هرسه معونت نوع انسان کنند، هم به  عناصر و نبات و.»4برای ذات دولت نیست. دوم.

 ثالث و بالعرض، چه طریقو هم به طریق آلت و هم به طریق خدمت، و انسان معونت ایشان نکند اال به 

کند و هم خدمت اشرف کند،  اخستر، و اخس شاید که هم خدمت تر است و ایشان خسیساو شریف

نوع خود کند به طریق  معونتو انسان »ب. همان(.«)ل خویش رااما اشرف نشاید که خدمت کند اال مث

معونت هیچ چیز نتواند کرد از روی  خودخدمت نه به طریق ماده و نه به طریق آلت، و به طریق ماده 

عناصر: عناصر طبیعی. خسیس و اخس: پایین و  همان(.«)انسانی، چه از آن روی جوهری مجرد است

انسان به عناصر و مرکبات محتاج است تا به هر سه نوع  که همچنان و.»2 پایینتر. شریف و اشرف: برتر.

)همان(. «نیز محتاج است تا به طریق خدمت یکدیگر را معاونت کنند خودمعونت او دهند به نوع 

و معاونت نوع خود حاجت  انواعنوع انسان را که اشرف موجودات عالم است به معونت دیگر .»4سوم.

انواع دیگر محتاج است خود ظاهر است  بهو هم در بقای نوع؛ اما بیان آنکه  است هم در بقای شخص

و اما بیان آنکه به معاونت نوع خود محتاج است  نه؛و در این مقام به استکشاف آن زیادت احتیاجی 

غذا و لباس و مسکن و سالح خود مشغول بایستی بود، تا اول  ترتیبآنست که: اگر هر شخصی را به 

آوردی و بدان ادوات و آالت زراعت و حصاد و طحن و عجن و  بدست آهنگریدگری و ادوات درو

 غذا بدین مدت وفاحرفتها مهیا کردی، پس بدین مهمات مشغول شدی بقای او بی دیگرغزل و نسج و 

همان(. «)نبودیو روزگار او اگر بر این اشغال موزع کردندی بر ادای حق یکی از این جمله قادر  نکردی

 قیاماین مهمات زیادت از قدر کفاف خود  یکدیگر را معاونت کنند، و هریکی به مهمی از چون اما.»1

دارند، اسباب  نگاهنمایند، و به اعطای قدر زیادت و اخذ بدل از عمل دیگران قانون عدالت در معامله 
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مراد  ن(.هما«)هست چنانکهمعیشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقای نوع میسر و منظوم گردد 

تعاون یا تشارک یعنی تقسیم کار و تبادل کاالیی، کار و خدمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است. 

 مهماتد که به دبنکار انسان بر معاونت یکدیگر است، و معاونت بر آن وجه صورت می مدارچون  و.»9

ضی ف عزایم صادر شد مقتقیام نمایند، پس اختالف صناعات که از اختال تساوییکدیگر به تکافی و 

آمدی، از این جهت حکمت  اگر همه نوع بر یک صناعت توارد نمودندی محذور اول باز چهنظام بود، 

و  ریفشاقتضای تباین همم و آرای ایشان کرد تا هریکی به شغلی دیگر رغبت نمایند، بعضی  الهی

فو، همسر و هم شأن و مکمل تکافی: ک همان(.«)بعضی خسیس و در مباشرت آن خرسند و خوشدل باشند

هم بودنست. قیام: اقدام. عزایم: عالیق. توارد: رفتار. مثال هم گندم کاشته و مازاد گندم داشته باشند. تبادل و 

تعاون صورت نمی پذیرد. اما تعدادی، گندم کاشته، تعدادی، جو و تعدادی دیگر، دامپروری کرده، ... هر کدام 

ده و مازاد نیاز طرف مقابل را بستاند. محذور اول: مشکل عدم تعاون و تشکیل مازاد نیاز خود را بدیگری دا

جامعه. تباین همم: تنوع گرایشات. مراد نظام استعدادها و عالیق است. مباشرت: مشغول شدن مستقیم بکار. 

 مههاحوال ایشان در توانگری و درویشی و کیاست و بالدت مختلف تقدیر کرد، که اگر  همچنین، و.»1

ز یکدیگر ا نیازیبیتوانگر باشند یکدیگر را خدمت نکنند، و اگر درویش باشند همچنین، در اول از جهت 

در شرف و خساست  صناعاتادای عوض خدمت یکدیگر؛ و چون  و در دوم از جهت عدم قدرت بر

د و نو دیگر انواع معطل مان کنندمختلف بود اگر همه در قوت تمییز متساوی باشند یک نوع اختیار 

: همان(. کیاست«)الناس لهلکوا جمیعاً تساوی لو»؛اند مطلوب حاصل نیاید. و اینست آنچه حکما گفته

هوشیاری. بالدت: کند فهمی. مراد نظام هوشمندی افراد جامعه. صناعات مختلف: مشاعل متنوع و متفاضل. 

مثال همه گندمکار باشند،  مان(.)ه«اگر همه مردم متساوی بوده همگی نابود میشوند»مراد نظام مشاغل است. 

 و.»1یا به تعبیری جامعه ای از فیلسوفان، اگر نیروهای اقتصادی و امنیتی نباشند از گرسنگی تنها خواهند مرد. 

 عضیببعضی به تدبیر صائب ممتاز باشند و بعضی به فضل قوت، و بعضی به شوکت تمام و  چون لکن

ر را، همه کارها ب تمییزخالی و به مثابت ادوات و آالت اهل به فرط کفایت، و جماعتی از تمییز و عقل 

آدم خویش قوام عالم و نظام معیشت بنی مهمافتد مقدر گردد و از قیام هریک به این وجه که مشاهده می

مراد نظام تقسیم کار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دولتی، عمومی و خصوصی از مدیریت  همان(.«)به فعل آید
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معاونت نوع بی وجودچون  و.»4یانی تا پایین و کارمندی تا نیورهای خدماتی است. چهارم.های عالی، م

 محتاج بود به اجتماع؛ و این بالطبعاجتماع محال است، پس نوع انسان بندد، و معاونت بیصورت نمی

صی ع اشخامشتق از مدینه بود، و مدینه موضع اجتما تمدننوع اجتماع را که شرح دادیم تمدن خوانند، و 

کنند. و چنانکه در حکمت منزلی که سبب تعیش بود می تعاونیها  ها و صناعت که به انواع حرفت

است بل اجتماع اهل مسکن است بروجهی خاص، اینجا نیز غرض از  مسکنگفتیم که غرض از منزل نه 

ما کآنچه ح بل جمعیتی مخصوص است میان اهل مدینه. و اینست معنی ستا مدینهمدینه نه مسکن اهل 

ع: محل، موض همان(.«)المسمی بالتمدن «االجتماعمحتاج بالطبع الی»یعنی  «مدنی بالطبع االنسان» :گویند

 دواعیچون  و.»1مکان. تعیش: زندگی و زیست مدنی تا زندگانی و بهزیست مدنی. مسمی: اسم گذاری شده. 

تی و تحصیل لذ بهمثالً قصد یکی  افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به غایات متنوع،

ه متغلب ایشان صورت نبندد، چ تعاونقصد دیگری به اقتنای کرامتی، اگر ایشان را با طبایع ایشان گذارند 

خواهد، و چون تنازع در میان افتد به افنا و  راهمه را بنده خود گرداند و حریص همه مقتنیات خود 

حق آن یکی را به منزلتی که مست وعی از تدبیر باید که هرن بالضرورهافساد یکدیگر مشغول شوند، پس 

به حق خویش برساند، و دست هریکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه  وباشد قانع گرداند 

 مان(.ه«)که متکفل آن بود از امور تعاون مشغول کند؛ و آن تدبیر را سیاست خوانند شغلیکند، و به 

اقتنا: پیروی. کرامت: شهرت، اعتبار، احترام، مقام. متغلب: غلبه جو، سلطه گر. دواعی: ادعا ها، خواست ها. 

در مقالت اول در باب عدالت  چنانکه و.»9مقتنیات: خواستنی ها، منابع. منزلت: موقعیت. متکفل: عهده دار. 

عده اپس اگر این تدبیر بر وفق وجوب و ق باشد،گفتیم در سیاست به ناموس و حاکم و دینار احتیاج 

در نوع و اشخاص بقوت است آن را سیاست الهی خوانند،  کهحکمت اتفاق افتد و مؤدی بود به کمالی 

: ناموس: قانون، شریعت، تدبیر. دینار همان(.«)سیاست بود اضافت کنند آنو اال به چیزی دیگر که سبب 

، ودن، مثل سیاست ثروت طلبیپول، کنایه از قدرت بویژه اقتصادی. مؤدی: ادا کننده، رساننده. اضافت: افز

ا )یکلِسیاسات بسیطه چهار نهاده است: سیاست مَ اقسام )ارسطو(حکیم و.»1سلطه طلبی، شهرت طلبی. 

ملک، تدبیر جماعت  سیاست اما.یک.الف .جماعتو سیاست غلبه و سیاست کرامت و سیاست  مُلک(

دبر و اما سیاست غلبه، تب.ویند؛ گ فضالبود بروجهی که ایشان را فضایل حاصل آید، و آن را سیاست 



71 
 

سیاست کرامت، تدبیر جماعتی بود که به اقتنای  اماو ج.امور اخسا بود و آن را سیاست خساست گویند؛ 

تدبیر فرق مختلف بود بر قانونی که ناموس الهی وضع  جماعت،و اما سیاست د.کرامات موسوم باشند؛ 

کساحتی توسعه مادی منفعت طلبی، ثروت طلبی، رفاه خساست: پَستی. مراد سیاست ت .همان(«)کرده باشد

این  )مُلک(کلِمَ سیاست و»طلبی و لذت طلبی است. اخسا: پست ها. فِرَق: فرقه ها، جماعات مدنی. دو.

مؤاخذت کند تا  خودو هر صنفی را به سیاست خاص ب.سیاسات دیگر را بر اهالی آن موزع گرداند 

سیاست)پُلتیک(: راهبرد، راهبرد  .همان(«)آن سیاست سیاسات بودکمال ایشان از قوت به فعل آید، پس 

سیاسی و سیاست راهبردی و کالن. مَلِک: حاکم، دولت. مُلک: کشور، نظام مدنی و سیاسی. سیاست ملک: 

سیاست دولت و دولتی و سیاست ملی و نظام. سیاسات)پُلسی(: خط مشی های سیاسی، سیاست های بخشی 

سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی. سیاست های خُرد کاربردی و اجرایی نیز بسان سیاست اقتصادی، 

میباشند. موزع: توزیع، تنظیم. مؤخذت: درخواست، بازخواست. سیاست سیاسات: سیاست فرابخشی و میان 

د ملک و سیاست جماعت به یکدیگر بر این وجه بو سیاستتعلق  و»بخشی کالنبخشی تا زیربخشی. سه.

تعلق به اوضاع دارد مانند عقود و معامالت، و بعضی تعلق به احکام  بعضیوئیم: سیاسات که یاد کنیم. گ

رجحان تمییزی و فضل ملک و ترتیب مدینه، و هیچ شخص را نرسد که بی تدبیرعقلی مانند 

تدعای وسیلت خصوصیتی، اساز این دو نوع قیام نماید، چه تقدم او بر غیر، بی یکیمعرفتی به ]برتری[

از دیگران  دبوو تخالف کند، پس در تقدیر اوضاع به شخصی احتیاج باشد که به الهام الهی ممتاز  تنازع

اوضاع او را شریعت؛ و  اد،گفتهتا او را انقیاد نمایند، و این شخص را در عبارت قدما صاحب ناموس 

هم » براین وجه کرده است که: طایفهافالطون در مقالت پنجم از کتاب سیاست اشارت بدین 

ان(. عقود: هم«)اهلل بهم اکثرالذین عنایههم»که  است. و ارسطاطالیس گفته «القوی العظیمه الفائقهاصحاب

رجحان تمییز: وجه تمایز، روبروی تبعیض که ترجیح بال مرجح و بناحق است. فضل:  قراردادها، پیمانها.

احکام به شخصی  تقدیردر  و.»4پنجم.برتری. صاحب ناموس: شارع، شریعتگذار، شریعتدار و شریعتمدار.  

ا در ایشان میسر شود، و آن شخص ر تکمیلاحتیاج افتد که به تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا او را 

او را صناعت ملک؛ و در عبارت محدثان او را امام، و  احکاماند، و طالق گفتهاالعلیعبارت قدما ملک

مدبر عالم خواند؛ و ارسطو انسان مدنی، یعنی انسانی که قوام تمدن او را  افالطونفعل او را امامت؛ و 
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قوام: برپایی و پایداری، بسان استخوانبدی  همان(. محدثان: جدیدان.«)او و امثال او صورت بندد وجودبه 

مقرر بود که مراد از ملک در این موضع  کهباید  و.»1که قوام بدن است. دولت، قوام و مقوم مدن می باشد. 

بلکه مراد آنست که مستحق ملک او بود در حقیقت  باشد،می یا مملکتی شَل و حَه آنست که او را خیَّن

نکند، و چون مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدم نظام شایع  التفاتکس بدو و اگرچه به صورت هیچ

هر  در الجملهفی.»4خیل: لشکر. حَشم: حشمت یعنی اقتدار و نیروهای کارگزار. ششم.  همان(.«)بود

اشد، ب کفایتاهل ادوار بسیار را  ]دین[روزگاری و قرنی به صاحب ناموسی احتیاج نبود چه یک وضع

ه گردد و بقای نوع بر وج مرتفعاما در هر روزگاری عالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شود نظام 

مراسم آن  ]اقامه و اجرای[به اقامت را مردماناکمل صورت نبندد، و مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و 

 و.»1 همان(.«)هر وقت و روزگار مصلحتتکلیف کند، و او را والیت تصرف بود در جزویات برحسب 

انینی قو درمعلوم شود که حکمت مدنی، و آن این علم است که مقاله مشتمل بر اوست، نظر بود  اینجااز 

وع حقیقی. و موض کمالتعاون متوجه باشند به کلی که مقتضی مصلحت عموم بود از آن جهت که به 

ایشان شود بر وجه  لاافعاین علم هیأتی بود جماعت را که از جهت اجتماع حاصل آید و مصدر 

همان(. هیأت: ساختار. مصدر: موجب صدور، صادر کننده. افاعیل: افعال متنوع و متفاضل. اکمل: کامل «)اکمل

نکه هر صاحب صناعتی نظر درصناعت خود بروجهی کند که تعلق آ سبببه  و».الف.9 ترین، کارامدترتن.

نه از آن روی که خیر باشد یا شر، مثالً طبیب را نظر در معالجه دست بر آن  باشد،بدان صناعت داشته 

قبیل  ازو ا گرفتنقادر بود، و بدانکه  گرفتنکه دست را اعتدالی حاصل کند که بدان اعتدال بر  بودوجه 

مال اع و افعالو صاحب این صناعت را نظر در جملگی ب.ز قبیل شرور التفات نکند، خیرات بود یا ا

همه صناعات  رئیسپس این صناعت ج.اصحاب صناعات بود از آن جهت که خیرات باشند یا شرور، 

نوع  اشخاصچون  و.»1همان(. «)بود، و نسبت این با دیگر صناعات چون نسبت علم الهی با دیگر علوم

ر وصول پس د ممتنع،بقا ای شخص و نوع به یکدیگر محتاجند، و وصول ایشان به کمال بیانسان در بق

ط به دیگر اشخاص نوع او منو شخصیبه کمال محتاج یکدیگر باشند، و چون چنین بود کمال و تمام هر 

 توجه تعاون، و اال از قاعده عدال کند بر نوعبود. پس بر او واجب بود که معاشرت و مخالطت ابنای 

. و معاشرت و مخالطت براین وجه آنگاه تواند بود که شدهمنحرف گشته باشد و به سمت جور متصف 
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بود به فساد وقوف یافته  ]رساننده[به نظام و وجوهی که مؤدی بودبر کیفیت آن و وجوهی که مؤدی 

س پ لیکن آن علم حکمت مدنی است. یک نوع بود حاصل کرده، و یکباشد، و علمی که ضامن تعریف 

نای فضیلت قادر تواند بود، و اال معامالت و معاشرات او تعلم تا بر اق اینهمه کس مضطر بود به تعلم 

 منفعتنماند و سبب فساد عالم گردد به قدر مرتبت و منزلت خود. و از این روی شمول  خالیاز جور 

هماهنگی. تعاون: لطت: همان(. منوط: مرتبط، مرهون. معاشرت: همگرایی. مخا«)این علم نیز معلوم شد

تشارک، تقسیم کار مدنی. مضطر: ناچار، مجبور، مکلف. تعلم: فراگیری، آموزش. آموزش علم سیاست: فراگیر 

علم طب چون در صناعت خود ماهر شود برحفظ  صاحبهمچنانکه  و.»1بوده و همگانی بایست باشد. 

صناعت خود ماهر شود بر صحت صاحب این علم چون در  گرددصحت بدن انسان و ازالت مرض قادر 

لت انحراف از آن قادر شود و او به حقیقت طبیب عالم اخوانند، و از حقیقیمزاج عالم. که آن را اعتدال 

مزاج: آمیزش و ترکیب بدن و مدن. علم سیاست: علم سالمت  همان(. ازالت: زایلسازی، برطرفسازی.«)بود

ثمره این علم اشاعت خیرات بود  برجمله، و.»6است. نظام سیاسی و کشور و علم سعادت جامعه و جهان 

موضوع  گفتیمچون  و.»4اشاعت: گسترش. هفتم. همان(.«)انسانیدر عالم و ازالت شرور به قدر استطاعت 

خصوص مختلف  واین علم هیأت اجتماع اشخاص انسانی است و اجتماع اشخاص انسانی در عموم 

که میان  : اوالً اجتماع نخستینگوئیمباید کرد که معلوم بود. افتد، پس معنی اجتماع اشخاص بر اعتباری 

. و اجتماع دوم اجتماع اهل محله باشد، آمدبود، و شرح آن داده  ]خانوادگی[اشخاص باشد اجتماع منزلی

اجتماع امم کبار، و بعد از آن اجتماع اهل عالم. و چنانکه  آنو بعد از آن اجتماع اهل مدینه، و بعد از 

هر منزلی جزوی بود از محله و هر محلتی جزوی بود از مدینه و هر  منزلجزوی بود از هر شخصی 

امم کبار: جوامع مدنی کبیر، بزرگ. اهل  همان(.«)از امت و هر امتی جزوی از اهل عالم بودای جزوی مدینه

در منزل گفتیم را رئیسی بود چنانکه  اجتماعیهر  و.»1عالم: نظام سیاسی بین مللی و جامعه مدنی جهانی. 

و رئیس محله مرؤوس به نسبت به رئیس مدینه و  محلهو رئیس منزل مرؤوس بود به نسبت با رئیس 

االطالق، و نظر او در حال علیرؤسا او بود، و اوست ملک رئیسهمچنین تا به رئیس عالم رسد که 

منزل در حال  همچون نظر کدخدای ص  و در شخص و اجزای شخ بود طبیباجزای عالم همچون نظر 

شخص که میان ایشان در صناعتی یا علمی اشتراك بود میان  دوهر  و.»9همان(. «)منزل و اجزای منزل
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، و آن دیگر بود رتر باشد رئیس ت یکی که از دیگر در آن صناعت کامل یعنیایشان ریاستی ثابت بود، 

خاص با شخصی بود که مطاع باید داشت تا متوجه باشد به کمال، و انتهای همه اش اوشخص را طاعت 

 رایآمقتدای نوع باشد به استحقاق، یا اشخاصی که در حکم یک شخص باشند از جهت اتفاق  ومطلق 

 تعلقی است راایشان در مصلحت نوع. و چنانکه رئیس عالم ناظر است در اجزای عالم بحسب آنکه او 

ایشان بود و در  رئیست که او به عموم اجزا، رئیس هر اجتماعی را نظری باشد در عموم آن جماع

مقتضی صالح هر جزوی  والعموم، علی اجزای آن اجتماع، بر وجهی که مقتضی صالح ایشان بود اوالً و

مراد ریاست و مدیریت و راهبری راهبردی اعلی، عالی و کل تا مرز جهان و  همان(.«)الخصوصثانیاً و علی

نوع بود: اول آنکه اجتماعی جزو اجتماعی بود مانند به یکدیگر سه  اجتماعاتتعلق  و.»1جهانی است. 

 خادمو دوم آنکهاجتماعی شامل اجتماعی بود مانند امت و مدینه، و سیم آنکه اجتماعی  مدینه،منزل و 

ی که هریک بنوع بودو معین اجتماعی بود مانند قریه و مدینه، چه اجتماعات اهل قری اجتماعاتی ناقص 

را به ماده و آلت و  یکدیگرنی کنند، و از این وجه اعانت اجتماعات دیگر خدمت اجتماعی تام مد

اهل عالم  تألیفچون  و.»1همان(. «)گفتیم اینخدمت مانند اعانت انواع بود یکدیگر را، چنانکه پیش از 

 فرد، تکزیستی[]تو وحدت انفراداند کسانی که از تألیف بیرون شوند و به تقدیر کرده ]همزیستی[این نوع بر

یاج ابنای نوع با احت معاومتعراض از عزلت و اِ و بهره مانند، چه اختیار وحشتیل کنند از فضیلت بیم

 ؛باشد؛ و ازین طایقه بهری این فعل را بفضیلتی شمرند، مانند ظلمبه مقتنیات ایشان محض جور  

 نهند؛ نامدنیا  که به مالزمت صوامع و نزول در شکاف کوهها متفرد باشند، و آنرا زهد از جماعتییک.

ل نام ن را توکآو  گردانند،ای که مترصد معاونت خلق بنشینند و طریق اعانت بکلی مسدود و طایفهدو.

هیچ  به وشوند از شهرها به شهرها می ]اینجا آوارگی، بی وطنی[و گروهی که بر سبیل سیاحتسه.نهند؛ 

و آن را  گیریممی اعتباراز حال عالم موضع مقامی و اختالطی که مقتضی مؤانستی بود نکنند و گویند 

 وکنند اند استعمال میتعاون کسب کرده به [دیگران]فضلی دانند. چه این قوم و امثال ایشان ارزاقی که 

ند پوشخورند و لباس ایشان میدهند، غذای ایشان میهیچ بدیشان نمی ]اینجا جبران[در عوض و مجازات

اند،  عراض نمودهاِ  ]کار و تبادل،[ستدعی نظام و کمال نوع انسانستگزارند و از آنچه مبهای آن نمی و

صر آرند جماعتی قابقوت دارند بفعل نمی طبیعتبه سبب عزلت و وحشت رذایل اوصافی که در  چون
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 ه ترك شهوتکچه عفت نه آن بود الف. ؛این توهمی خطا بود وپندارند، نظران ایشان را اهل فضایل می

آن بود که هرچیزی را حدی و حقی که  بلوجوه، کل ازگیرند  ]زیرشکمی جنسی[جفر و ]شکمی[بطن

و عدالت نه آن بود که مردمی ار که نبینند بر او ب. نمایند،بود نگاه دارند و از افراط و تفریط اجتناب 

با مردم بر قاعده انصاف کنند، و تا کسب با مردم مخالطت نکند  معامالتظلم نکنند بل آن بود که 

صادر شود؟ و چون در معرض هولی نیفتد شجاعت کجا بکار دارد؟ و چون صورتی  چگونهسخاوت ازو 

اثر عفت او کی ظاهر گردد؟ و اگر تأمل کرده آید معلوم شود که این صنف  نبیند ]جاذبه جنسی[شهی

که  یریدتقکنند نه به اهل فضل و تمییز، چه اهل فضل و تمییز از به جمادات و مردگان می تشبهمردم 

 به حکمت او اقتدا کنند طاقتر اول، عزاسمه، کرده باشد انحراف نطلبند، و در سیر و عادات به قدر مقدَّ

تألیف: الفت، دوستی، همبستگی. وحشت:  همان(.«)و ازو توفیق خواهند در آن باب، انه خیر موفق و معین

 تنهایی. عزلت: گوشه نشینی.  اِعراض: رویگردانی.

 

 «لت محبت مدنی که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آنفصل دوم.فضی»

(: محبت و غلبت مدنی، منفعت طلبی، لذت 113-113راهیافت دوستی سیاسی و همگرایی مدنی)همان، صص

طلبی و دوستی طلبی. مبحث محبت یعنی دوست در سیاست، از بدایع خواجه می باشد. هم اینک بیشا پیش 

به یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هر یک به نزدیک  مردمچون  و.»4اول.ا است. مبحثی راهنما و راهگش

تواند مستدعی استعانت، چه هیچ شخص به انفراد به کمال نمی ضرورتاشخاص دیگر است از نوع او، و 

ه همه ک ]عامل و علت همگرایی تا همبستگی مدنی[د، پس احتیاج به تألیفیمآ دادهرسید چنانچه شرح 

ضروری باشد؛ و چون ایشان را بالطبع  گرداندرا در معاونت به منزلت اعضای یک شخص اشخاص 

ش از یتألف باشند؛ و اشتیاق به تألف و محبت بود، و ما پ آناند پس بالطبع مشتاق متوجه کمال آفریده

دیست تحامقتضی ا عدالتمحبت بر عدالت. و علت در آن معنی آنست که   تفضیلایم به این اشارتی کرده

ت طبیعی مانند قسری باشد. و صناع باصناعی، و محبت مقتضی اتحادی طبیعی، و صناعی به نسبت 

ی مدنی اتحاد: همگرایی تا پیوستگی یعنی یگانتفضیل: افضل بودن و برتری.  .همان(«)به طبیعت مقتدی بود
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مقتدی:  باال.بسان یک شخص واحد است. قَسری: جبری، واداری خالف طبیعت مثل نگهداری سنگ در 

اقتداء، پیروی. مراد اینکه در سیاست که صناعت ارادی و تدبیری بوده شایسته و بلکه بایسته است با شیوه 

شبیه سازی)سایبرنتیک( از نظامات، الگوها و قوانین طبیعی بهره جست.  چنانکه مثال در صنعت هواپیماسازی 

شد که احتیاج به عدالت که  معلوم پس.»2 تفاده میشود.از پرندگان شکاری، ... و از شیوه های پرواز آنها اس

محبت است، چه اگر محبت میان اشخاص  فقداناکمل فضایل آنست در باب محافظت نظام نوع از جهت 

. و از روی لغت خود انصاف مشتق از نصف بود یعنی نیفتادیحاصل بودی به انصاف و انتصاف احتیاج 

تکثر باشد و محبت از  لواحقکند، و تنصیف از  تد مناصفصاحب خو با ]را[ در آنمنصف متنازع 

ده. اکمل: کاملترین، کامل کنن  .همان(«)شداسباب اتحاد، پس بدین وجوه فضیلت محبت بر عدالت معلوم 

 و.»2 محبت: دوستی، جاذبه، همگرایی. انصاف: از نِصف و نَصَف بمعنای میانه، میانروی و میانداری است.

ت مادر محب مانندانسان دو گونه بود: یکی طبیعی و دیگر ارادی. اما محبت طبیعی محبت در نوع  اقسام

تربیت ندادی و بقای نوع  رافرزند را، که اگر نه این نوع محبت در طبیعت مادر مفطور بودی فرزند 

و انحالل بود، و دوم آنچه  عقد سریعصورت نبستی. و اما محبت ارادی چهار نوع بود: یکی آنکه 

الل ءانحعقد بطی بود، چهارم آنچه سریع انحالل سریعءعقد عقد و انحالل بد، و سیم آنچه بطیءبطی

 به تعبیری: اول.زود بطیء: کندی، آهستگی. عقد: انعقاد، بستن. انحالل: منحل شدن، گشودن. .همان(«)بود

رم.زود بندد و دیر گشاید. بندد و زود گشاید. دوم.دیر بندد و زودگشاید. سوم.دیر بندد و زود گشاید و چها

ساطت منشعب است به سه شعبه، اول لذت و ب؛ یک.اصناف مردمان در مطالب بحسب مقاصدچون  و.»3

ی د، و این غایات مقتضشود یتول چهارمب هر سه با یکدیگر شعبه یو از ترکدو.سیم خیر،  ودوم نفع 

دکار باشند. و آن نوع انسان باشد که در توصل به کمال شخصی یا نوعی معاون و مد کسانیمحبت 

 توصل: سیر، نیل و رسیدن.. همان(«)پس هریکی از این اسباب علت نوعی بود از انواع محبت ارادی است،

 روزاین سخن آنست که چون این عبادت بر اهل هر کوئی و محلتی که اجتماع ایشان هر  مصداق و.»1

مود ندشوار می ایشانشهر که این اجتماع بر پنج بار در مسجدی متعذر نباشد وضع کرد، و حرمان اهل 

 ا همبها و محله ها  اهل کوی نوبتشایست، عبادتی دیگر فرمود که در هر هفته یک از این فضیلت نمی

که اهل محلت را در فضیلت  تا همچنان آیند،همه جماعت محیط تواند شد جمع ه در یک مسجد که ب
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ها را با یکدیگر و با بود؛ و چون اهل روستاها و دیه شتراکیاجمع اشتراك بود اهل مدینه را نیز در آن 

نمود در سالی دو نوبت عبادتی که بر ساختن مقتضی تعطیل مهمات می جمعیتاهل شهر در هر هفته 

اند تو ]جمعیت[مشتمل بود تعیین کرد، و مجمع ایشان را صحرائی که شامل ازدحام جماعتاجتماع همه 

]همایش نماز عید فطر و بنائی که همه قوم را درو جای بود، و در سالی دوبارچه وضع  فرمود، مزدبود نا

نمود؛ و چون در سعت فضائی که همه قوم حاضر می ]مشکل[مؤذی به حرج هماز آن نفع گیرند،  قربان[

بت و ایشان بر مح ]بعث و برانگیختن[نس مجدد گردانند انبعاثو عهد اُ ببینندتوانند آمد یکدیگر را 

ش ]موقعیت یعنی همایآن عموم اهل عالم را به اجتماع در یک موقف از بعدست یکدیگر تزاید پذیرد، ؤانِمُ

آن را به وقتی معین از عمر که موجب مزید ضیق و کلفتی  و، در همه عمر یک دفعت، تکلیف کرد، حج[

 ن سعادت که اهلجمع آیند و از آ ]دور از هم[تیسیر اهل بالد متباعد برحسبگردانید. تا م بودی موسو

اند حظی اکتساب کنند، و به انس طبیعی که در فطرت ایشان موجود گردانیده معرضشهر و محله را بدان 

اولی  ای که مقام صاحب شریعت باشدنمایند؛ و تعیین آن موضع به بقعه ]همایش و پشتیبانی[تظاهراست 

 تدعیمسو تعظیم شرع باشد در دلها، و آثار او و قیام به شعائر و مناسک مقتضی وقع  مشاهدهبود، چه 

 با یکدیگر آنجمله از تصور این عبادات و تلفیق  سرعت اجابت و مطاوعت شود دواعی خیر را. بر

در قانون مصلحت مق برگردد، چه ارکان عبادت غرض شارع در دعوت با اکتساب این فضیلت معلوم می

مراد عبادات مدنی برای نیل  : اطاعت، پیروی.مطاوعت. همان(«)کردن سبب استجماع هر دو سعادت باشد

محبتی که میان پادشاه و رعیت  و.»1به سالمت مدنی و سیر به سعادات مادی و معنوی دنیوی و اخرویست. 

باشد هم در معرض شکایت و مالمت بود، بدین سبب که هر یک از  فقیرو رئیس و مرؤوس و غنی و 

اوقات مفقود بود، و فقدان بانتظار چیزی دارد که در اکثر  دارد که در اکثر چیزیصاحب خویش انتظار 

و استبطا  د،آیمفقود بود، و فقدان بانتظار موجب فساد نیت باشد، و از فساد نیت استبطا حاصل  اوقات

 ممالیک از موالی زیادت همچنینمستتبع مالمت بود؛ و به رعایت شرط عدالت این فسادها زایل گردد. و 

و نصیحت مقصر شمرند تا به مالمت  شفقتدارند و موالی ایشان را در خدمت و از استحقاق توقع 

عدالت بود حاصل نیاید این محبت منظوم نشود، و  لوازممشغول شوند، و تا رضا بقدر استحقاق که از 

استبطا: کندی. مستتبع: پیامد. ممالیک: امروزه نیروهای  .همان(«)استصعوبت شمول آن از شرح مستغنی 
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و محبت  ]پدری[محبت ملک رعیت را محبتی بود ابوی کهباید  و.»6کارگران. موالی: کارفرمایان. کار، 

 ، تا شرایط نظام میان ایشان محفوظ]برادری[اخوی یکدیگر، و محبت رعیت با ]فرزندی[رعیت او را بنوی

تعطف  بیت وبا رعیت در شفقت و تحنن و تعهد و تلطف و تر ملکماند. و مراد از این نسبت آنست که 

جذب خیر و منع شر به پدران مشفق اقتدا کند، و رعیت در طاعت و  وو طلب مصالح و دفع مکاره 

او به پسران عاقل، و در اکرام و احسان با یکدیگر به برادران موافق، هر یک  تعظیمنصیحت و تبجیل و 

قیام  ریکهیت حظ و حق استحقاق و استیجابی خاص که وقت و حال اقتضا کند، تا عدالت به توف بقدر

 مرتفع گردد فساد ظاهر عدالتنموده باشد و نظام و ثبات یافته. و اال اگر زیادت و نقصان راه یابد و 

شود، و موافقت مخالفت گردد، و  بدلشود، و ریاست ملک ریاست تغلبی گردد، و محبت به مبغضت 

بر ضرر دیگران مشتمل بود، تا صداقات  اگرچه ود نفاق؛ و هرکسی خیر خود خواهد دُّوَالفت نفار، و تَ

مکاره:  تحنن: مهربانی. تعطف: عاطفه ورزی.. همان(«)آید پدیدومرج که ضد نظام بود باطل گردد و هرج

تبجیل: بزرگداشت. توفیت حظ: بهره گیری، بهره مندی. استیجاب: سزاواری.  مکروه، سختی، ناگواری.

اییف گرایش. نفار: نفرت، واگراییف گریزش. تودد: دوستی، مبغضت: ضد محبت، غضب و نفرت. الفت: همگر

نفاق: جدایی، دو رویی. مراد سیاست و سعادت ارادی و تدبیری حقیقی و یقینی واقعی است. محبت: روح، 

قلب و هویت جامعه و سیاست و سعادت مدنی است. جامعه، سیاست و سعادت مدنی جسم و جسد و قالب 

اضلی مدنی، سیاست مدنی فاضلی تولید کرده و حاصل آن سعادت حقیقی و و هیأت آن می باشد. محبت ف

یقینی واقعی مدنی است. محبت جاهلی؛ تکساحتی و تنازعی، سیاست جاهلی تولید کرده و حاصل آن شقاوت 

 مدنی میباشد.

 

 اقسام اجتماعات و شرح احوال مدن در.سیم فصل

بود که بدان متخصـــص و منفرد باشـــد و  هر مرکبی را حکمی و خاصـــیتی و هیأتی آنکهحکم  به 

سانی را نیز از روی تألف و ترکب حکمی      اواجزای  شخاص ان شارکت نبود اجتماع ا  هیأتی ورا با او دران م

شخاص موجود بود، و چون افعال         صی از ا شخ صیتی بود بخالف آنچه در هر  سم     ارادیو خا سانی منق ان
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شرور، اجتماعات نیز      سم، خیرات و  ست به دو ق شد بدین دو    ا سم با سم منق سبب آن از قبیل  ق : یکی آنچه 

را مدینه فاضله خواند و دوم را مدینه غیرفاضله.  اولخیرات بود، و دیگر آنچه سبب آن از قبیل شرور بود، و 

ینه را یکی طریق بیش نبود. و اما مد خیراتنوع بیش نبود، چه حق از تکثر منزه باشد و  یکو مدینه فاضله  

یعنی اشخاص انسانی، از استعمال قوت نطقی خالی باشند و      مدینه،ه نوع بود: یکی آنکه اجزای س  یرفاضله غ

شان تتبع   ستعمال قوت   قوتیموجب تمدن ای بود از قوای دیگر و آن را مدینه جاهله خوانند؛ و دوم آنکه از ا

اسقه  مدینه ف راو آن  خالی نباشد اما قوای دیگر استخدام قوت نطقی کرده باشند و موجب تمدن شده،     نطقی

 و آن را فضیلت نام نهاده، و باشند،خوانند؛ و سیم آنکه از نقصان قوت فکری با خود قانونی در تخیل آورده  

یکی از این مدن منشعب شود به شعب نامتناهی، چه     . و هرخوانندبنابران تمدن ساخته، و آن را مدینه ضاله   

شر را نهایتی   سبابی که بعد ازین یاد      . و در میان مدینبودباطل و  ضله تولد کند از ا ضله هم مدن غیرفا نه فا

ه بجهد بدان مرتب راو آن را نوابت خواند؛ و غرض از این مدن معرفت مدینه فاضله است تا دیگر مدن  کنیم،

 رسانند.

و  ،بودهای ایشان بر اقتنای خیرات و ازالت شرور مقدر  فاضله اجتماع قومی بود که همت مدینه اما 

شتراک بود در دو چیز، یکی آرا و دوم افعال، اما اتفاق     شان ا شان چنان بود که معتقد   آرایهر آینه میان ای ای

ــان در مبدأ و معاد خلق و افعالی که میان میدأ و        افتد مطابق حق بود و موافق یکدیگر، و اما اتفاق       معد ایشـ

سند و افعالی که از ایشان صادر شود مفروغ     کمال همه بر یک وجه شنا  اکتساب ایشان در افعال چنان بود که  

ست،         قالببود در  سیا شرایط  سدید عقلی و مقدر به قوانین عدالت و  با  اتحکمت، و مقوم به تهذیب و ت

 .یکدیگراختالف اشخاص و تباین احوال غایت افعال همه جماعت یکی بود و طرق و سیر موافق 

ــت که قوت تمییز و نطق در همه مر   بباید   و  ــان نیافریده   دانسـ  مراتب اند، بلکه آن را در   دمان یکسـ

هایم بود           ند بود تا حدی که فروتر از آن درجه ب یده، و ای  مترتب مختلف از غایتی که ورای آن نتوا ن گردان

تمییز متساوی نبود ادراک همه جماع   قوتاختالف سببی از اسباب نظام شده، چنانکه یاد کرده آمد؛ و چون    

 بر یک نسق نتواند بود، بلکه کسانی که به عقول و   اند،مباینتبا مدرکات دیگر در غایت مبدأ و منتهی را، که 

مســتقیم مخصــوص باشــند، و تأیید الهی و ارشــاد ربانی متکفل هدایت  عاداتهای ســیم و  کامل و فطرت
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شده، و    شان  شان ای صدرو خلق   ای  مبدأز ابه عدد در غایت قلت توانند بود، به معرفت مبدأ و معاد و کیفیت 

 رسیده باشند. آمد،اول و انتهای همه با او بر وجه حق، به قدر آنچه در وسع امثال ایشان تواند 

ست که بدان ادراک امور جسمانی و روحانی می     نفسچون  و  سانی را قوتهای دراکه ا کند، ماند و ان

ــفا و کدورت ترتیبی و تدریجی، چنانکه در        هم مقرر  حکمت علم  و فکر و خیال و حس، و آن را در صـ

ــد، و هیچ قوت از این قوی در هیچ وقت از اوقات چه در خواب و چه در       معطل و فارغ نه، و     بیداری باشـ

قوی با او دران مشارکت و مداخلت نه:   ازمعرفت مبدأ و معاد خاص به جوهر نفس شریف، و هیچ قوت را  

شاهده مبدأ و مع  بهپس در آن حالت که ذات پاک آن جماعت مذکور  شغول    م شد م اد و آنچه بدان متعلق با

نفسند به تصور صورتهای مناسب آن حال موسوم باشند؛ و معروف نفس،         مسخر بود، المحاله این قوتها که 

و تنزیه بود از ارتســام در قوای جســمانی، و قای جســمانی جز مثل و خیاالت و صــور  بعدچون در غایت 

شرف و ألطف أمثله ها هم از این  نتوانند کرد، پس آن مثال ادراک سمانیات ممکن   درای که قبیل بود: اما ا ج

ــب پایه و مرتبه او از نفس به قرب و         . و لیکن قوت عقلی با معرفت   بعد تواند بود، و در هر قوتی به حسـ

 .معراستحقیقی حکم کرده که آن معروف از این صور مقدس و 

 رفص ان فروتر باشند از معرفت عقلی  افاضل حکما باشند؛ و قومی که در رتبت از ایش    طایقهاین  و 

موجود بده باشــد  آنعاجز مانند، و غایت ادراک ایشــان تصــوری بود به قوت وهم، که در اوهام حکما مثل 

فت          قت معر به حقی ند؛ پس چون این قوم را  جب دان یه ازان وا کام این   طریقیلکن تنز نبود در اجرای اح

از احکام صورتی که در خیال ایشان متمثل بود، و    آنتنزیه  صورت بر مبدأ و معاد رخصت یابند، و لیکن به  

ــورت و همی  ــمانیات نزدیک فروتردر مرتبه از مرتبه ص ــلب آن از و ره جس ــند، و نفی و س تر، مکلف باش

شان کامل  و مع شمرند، صورت وهمی از لوازم   تر بود معترف و ذالک با آنکه معرفت طبقه اول از معارف ای

 طایفه را اهل ایمان خوانند.باشند، و این  مقر

ر مرتبه از ایشــان فروتر باشــند، و بر تصــورات وهمی قادرنه، بر صــور خیالی قناعت د کهقومی  و 

سلب واجب دانند،   ازانو مبدأ و معاد را به امثله جسمانی تخیل کنند، و اوضاع و لواحق جسمانی را     نمایند

سلیم  و به معرفت دو طبقه اول اعتراف کنند، و این طای شند فه اهل ت شن   با شان با د . و قاصر نظرانی که دون ای
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به بعضی احکام جسمانیات تمسک نمایند و ایشان مستضعفان         وهای بعیدتر اقتصار کنند،   در مرتبه بر مثال

 پرستان رسد.این نسق، مراتب رعایت کنند نوبت به مرتبه صورت برباشند. و یمکن که اگر، هم 

به حســب اســتعدادات باشــد، و مثالش چنان بود که شــخصــی بر حقیقت  اختالفات این الجملهفی 

 ابعیرو دیگری بر صورت او، و ثالثی برعکس آن صورت که در آینه یا آب افتاده باشد، و  بود،چیزی واقف 

 بر تمثالی که نقاش به همان صورت کرده باشد، و بر این قیاس.

سی تا آنجا بیش نمی  غایتچون  و  سد که قدرت هرک صیر     ر ستد به تق به یکی از این مراتب باز ای

 صــاحب وجالله، نتواند بود، بل توجه او به کمال باشــد و روی در عالم معرفت به قبله خدای، جل موســوم

ضیه نکلم    ست، و بر ق سی به   عقولهمالناس علی قدر ناموس، که تکمیل همه جماعت را معین ا تکمیل هر ک

یا به عادت اکتســـاب کرده بود زیادت  باشـــنداز آنچه در فطرت داده  تواند کرد، و قوت اوقدر قوت او می

سخن او گاه محکم باید و گاه    شود، پس  شابه، ن شبیه    مت و در توحید وقتی تنزیه صرف تواند گفت و وقتی ت

 هر طایفه با حق خود رسند و حظ خود بردارند. تامحض، و همچنین در معاد، 

 عریاتشستعمال کند و گاه بر اقناعیات قناعت نماید و گاه به گاه قیاسات برهانی ا همچنینحکیم  و 

شد. و چون         صیرت او کرده با سی به قدر ب شاد هر ک سک کند، تا ار قوم، هر چند در  معتقداتو مخیالت تم

که به فاضل اول که مدبر مدینه   مادامسلک توجه به کمال منخرط باشد اما در صورت و وضع مختلف، پس     

ــد اقتدا ک  ــال باش ــب و تعاند  فض ــان تعص و اگرچه در ملت و مذهب مختلف نمایند، بلکه  نبودنند میان ایش

شان اختالف ملل و مذاهب، که نزدیک  ست که قالب همه      ای شده ا سوم خیاالت و امثله حادث  از اختالف ر

ست، به   شند، و غایت    منزلتیک مطلوب ا اختالف مطعومات و ملبوساتی بود که به جنس و لون مختلف با

 نوع منفعت . یکهمه از 

 <رئیس روسا:نظام دهی مدنی-دولت غایی:ملک اعظم>

به  را ایالرؤسای بحق او باشد، هر طایفه  که مقتدای ایشان بود و ملک اعظم و رئیس  مدینه،رئیس  و 

شان مرتب گرداند، چنانکه هر      ست و خدمت میان ای ضع خود فرو آرد، و ریا ضافت با   قومیمحل و مو به ا
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رسـد که ایشـان را اهلیت هیچ    قومیمرؤوسـان باشـند و به اضـافت با قومی دیگر رؤسـا، تا به     قومی دیگر 

موجودات عالم شوند در ترتب، و هر یک به منزلت  مانندریاست نبود و خدم مطلق باشند، و اهل این مدینه 

شند از مراتب  مرتبه شند. و ای  موجوداتای با س که میان علت اولی و معلول اخیر افتاده با نت ن اقتدا بود به 

ــان    کهالهی  ــبی در ایش ــت. اما اگر از اقتدا به مدبر مدینه انحراف کنند قوت غض  قوت برحکمت مطلق اس

رئیس را مفقود  چونناطقه تفوق طلبد تا تعصــب و عناد و مخالفت مذهب در میان ایشــان حادث شــود، و 

صورتی از آن      ست برخیزند، و هر  شند هریک به دعوی ریا شان داده   موهومصورت  یافته با و مخیل که بدی

صنمی   ستقرا معلوم می  تنازعو قومی را در متابعت خود آرد تا  گردد،بودند  شود  و تخالف پدید آید. و به ا

اهل حق بوده است، و باطل را در نفس خود حقیقتی و بنیادی و اصلی    ازکه اکثر مذاهب اهل باطل را منشأ  

 نه.

شان      فاضله اگرچه مخت  مدینهاهل  و شند، چه دلهای ای شند، در اقاصی عالم بحقیقت متفق با یکدیگر  ابلف با

شند در تألف        شخص با شند، و مانند یک  ست بود، و به محبت یکدیگر متحلی با ش  ورا ارع، تودد، چنانکه 

که مدبران عالمند در اوضاع نوامیس و   ایشانمن سواهم. و ملوک السالم، گوید: المسلمون یدواحده علی علیه

صرفاتی مالیم و      صالح معاش تصرف کنند، ت سب م وقت و حال، اما در نوامیس تصرف جزوی، و اما در   منا

شاه و حکیم فرس    سبب اوضاع مصالح تصرف کلی. و ازین      شد تعلق دین و ملک به یکدیگر، چنانکه پاد با

شیر بابک گفته   ست ارد ست و ملک ارکان:  : الدین ولملک توأمان الیتم احد هما اال باالخر، چه دین قاعدا ه ا

ــاس بی و ــایع بود و رکن بیچنان که اس ــاس خراب همچنان دین بیرکن ض ــدملک نامنتفع اس و ملک  باش

 .(131)صدین واهیبی

شند، چه در یک      اگرچند و  سیار با ضله به عدد ب ه و چ زماناین قوم، یعنی ملوک و مدبران مدینه فا

دت اســع و آن باشــد،چه نظر ایشــان بر یک غایت در ازمنه مختلف، حکم ایشــان حکم یک شــخص بود، 

ست.        شان به یک مطلوب بود، و آن معاد حقیقی ا ست، و توجه ای صوی ا صرفی که الحق در احکام   پسق ت

و بمثل اگر این الحق در آن وقت  بود،ســابق کند بحســب مصــلحت مخالف او نباشــد، بل تکمیل قانون او 

وقت حاضر بودی همین تصرف به تقدیم رسانیدی،     اینبق در حاضر بودی همان قانون نهادی، و اگر آن سا  
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صداق این  که طریق سی علیه    سخن العقل واحد. و م ست که از عی سالم نقل کرده آن اند که فرمود: ما جئت ال

صورت   الُ ئتجه بل االتورالبطل صور افتد که  ست ب کملها. و تفرق و اختالف و عناد جماعتی را ت شند نه  پر ا

 .بینحقیقت

 فاضله پنج صنف باشند: مدینهارکان  و 

شند که           جماعتی اول  ضایل و حکمای کامل با شان اهل ف شند، و ای سوم با  هبکه به تدبیر مدینه مو

ان صناعت ایش موجوداتقوت تعقل و آرای صائبه در امور عظام از ابنای نوع ممتاز باشند، و معرفت حقایق 

 بود، و ایشان را افاضل خوانند.

ــافی می تیجماعدوم  و  ــانند، و عموم اهل مدینه را که عوام و فروتران را به مراتب کمال اض  بهرس

رقی از درجه خود ت ایشانکنند، تا هر که مستعد بود به مواعظ و نصایح آنچه معتقد طایفه اول بود دعوت می

شعر و کتابت  می شان   صناعت کند، و علوم کالم و فقه و خطابت و بالغت و  شان بود، و ای سنه  األرا ذوی ای ل

 خوانند.

ــیم  و   واجبدارند، و در اخذ و اعطا تقدیر که قوانین عدالت در میان اهل مدینه نگاه می جماعتیس

ساوی و تکافی تحریض می رعایت می ستیفا و    کنند، و بر ت ساب و ا سه دهند، و علوم ح م و طب و نجو هند

 صناعت ایشان بود، و ایشان را مقدران خواند.

ــند، و ارباب مدن               ج چهارم  و  ــوم باشـ ــه اهل مدینه موسـ ماعتی که به حظ حریم و حمایت بیضـ

 ودارند، کنند، و در مقابلت و محافظت شــرایط شــجاعت و حمیت مرعی میرا ازیشــان منع می غیرفاضــله

 ایشان را مجاهدان خوانند.

صناف ترتیب می  جماعتیپنجم  و  صناعات  سازند، چه از وجوه معامال که اقوات و ارزاق این ا ت و 

 از وجوه جبایات خراج و غیر آن، و ایشان را مالیان خوانند. چهو 
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ست  و  شان  عظمی را در این مدینه چهار حال بود: اول آنکه ملک علی ریا ضر االطالق در میان ای  حا

ــت، و             ــتجماع چهار چیز بود: اول حکمت که غایت همه غایات اسـ تعقل تام که     دومبود، و عالمت او اسـ

و چهارم قوت جهاد که از شرایط  بود،د به غایت، و سیم جودت اقناع و تخییل که از شرایط تکمیل ی بودمؤ

 .خواننددفع و ذب باشد، و ریاست او را ریاست حکمت 

ملک ظاهر نبود، و این چهار خصلت دریک تن جمع نیاید اما در چهار تن حاصل بود،    آنکهدوم  و 

 نند.خوا افاضله به تدبیر مدینه قیام نمایند، و آن را ریاست ایشان به مشارکت یکدیگر کنفس واحد و

شته، که به          آنکهسیم   و  سای گذ سنن رؤ ضر بود که به  سی حا ست مفقود بود، اما رئی این هردو ریا

ند کرد، توا استعمال مذکور متحلی بوده باشند، عارف بود، و به جودت تمییز هر سنتی به جای خود    اوصاف 

ستنباط آنچه   صرح       و بر ا شتگان از آنچه م سنن گذ صرح نیابد در  قادر بود، وجودت خطاب و اقناع و  بودم

 .خوانندقدرت جهاد را مستجمع، و ریاست او را ریاست سنت 

 هد، اما در اشـخاص متفرق حاصـل بود، و ایشـان ب   وآنکه این اوصـاف در یک تن جمع نب  چهارم و 

 اصحاب سنت خوانند. به تدبیر مدینه قیام کنند، و آن را ریاست مشارکت

 <دولت راهبردی:عظمی-نظام راهبردی>

دیگر که در تحت ریاســت عظمی بود در جملگی صــناعات و افعال اعتبار باید  های ریاســتاما  و 

آنکه  یکیانتهای همه رؤسا در ریاست با رئیس اعظم بود، و استحقاق این ریاست را سه سبب بود:         وکرد، 

صی دیگر        شخ صی غایت فعل  شخ شخص بر    فعل  شد، پس آن  شخص رئیس بود، مثالً   با  صاحب این 

 ت رئیس بود بر رایض ستور و بر کسی که زین و لجام کند.یفروس

او  وهر دو فعل را یک غایت بود، اما یکی بر تخیل غایت از تلقای نفس خود قادر بود،  آنکهدوم  و 

شد و دیگری را یان قوت نبود، اما چو   ستنباط مقادیر با صناعت از  را تعقل ا زد بر اول بیامو شخص ن قوانین 

دوم؛ و در این صــنف  شــخصآن صــناعت قادر شــود، مانند مهندس و بنا، پس شــخص اول رئیس بود بر 

سی که ر        صنعتی تا ک ضع هر  سیار بود، چه از وا صنعت به اندک چیزی راه برد تفاوت   آناختالف مراتب ب
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سیار بود و فروترین مراتب کسی را بود که او    صالً، اما چون وصیت      راب شد ا ستنباط نبا ی صاحب  ها قدتر ا

کند، عمل تمام شود، و چنین شخص خادم مطلق   تتبع آن وصایا می  تأنیصناعت در آن باب حفظ کند، و به  

 نبود به هیچ اعتبار. ریاستبود که او را 

 ییکاز هردو  هر دو فعل را توجه به یک غایت بود، که آن غایت فعل ثالثی باشــد، اما آنکهســیم  و 

 تر، مانند لجام و دباغ در فروسیت.شریفتر بود و در آن غایت با منفعت

 <تبادل کارمدنی= نظام مدنی و سیاسی-توزیع–تقسیم >

ه یک ک بایداقتضای آن کند که هریک در مرتبه خود باشند و از آن مرتبه تجاوز ننمایند، و  عدالت و 

خواص بود، و نه هر  را، از جهت سه چیز: یکی آنکه طبایع  شخص را به صناعات مختلف مشغول نگردانند   

صاحبت یک    شغول تواند بود: و دوم آنکه  صناعت به تدقیق   صناعت طبیعتی به هر عملی م را در احکام آن 

ــل آید به روزگار دراز،        ــم گردد بر   ونظر و ترقی همت حظی حاصـ چون آن نظر و همت متوزع و منقسـ

سیم آنکه بعضی صناعات را وقتی بود که با فوات آن     قاصر؛ و از کمال صناعات مختلف همه مختل ماند   و 

شد که    شود، و با شتراک افتد در یک وقت، پس به یکی از دیگر بازماند، و چون    دووقت فایت  صناعت را ا

شخص دو   شغول گردانیدن و از دیگران منع کردن اولی، تا       سه یک  شرف و اهم م صناعت داند او را به ا

بود  در تزاید خیراتبه کاری که مناسبت او با آن زیادت بود مشغول باشد تعاون حاصل آید و هریکی  چون

 و شرور در تناقص.

 التآخاصی باشند که از فضیلت دور افتند و وجود ایشان به منزلت ادوات و     ش فاضله ا  مدینهدر  و 

ند حیوانات و اال مان برسند،الی باشد، و چون در تحت تدبیر افاضل باشند اگر تکمیل ایشان ممکن بود به کم  

 مرتاض شوند.

سب            مدناما  و  شد بح شش نوع با ضاله. و مدن جاهله  سقه یا  ضله گفتیم یا جاهله بود یا فا غیرفا

ــیم را اجتماع خســت،  بســاطت چهارم را  و: اول را اجتماع ضــروری خوانند، و دوم را اجتماع نذالت، و س

 و ششم ار اجتماع حریت. اجتماع کرامت، و پنجم را اجتماع تغلبی،
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 ردضروری اجتماع جماعتی بود که غرض ایشان تعاون بود بر اکتساب آنچه ضروری بود      مدینه اما 

مانند  مذموم،قوام ابدان از اقوات و ملبوســات، و وجوه آن مکاســب بســیار بود، بعضــی محمود و بعضــی  

ــد و دردی، یا به طریق مکر و فریب یا به طری  ــبانی و ص ــد که یک  وق مکابره فالحت و ش مجاهره؛ و باش

مشــتمل بر یک صــناعت تنها مانند  افتدای مدینه افتد مســتجمع انواع مکاســب ضــروری، و باشــد که مدینه

ضل اهل این مدن که     صناعتی دیگر. و اف سب بود که       بهفالحت یا  شد ک شان به منزلت رئیس با نزدیک ای

ضروریات   ضروریات     تواند کرد بهترتدبیر و حیلت در اقتنای  شان در طریق نیل  ستعمال ای ، و در احتیال و ا

 هکدر احتیال و استعمال ایشان در طریق نیل ضروریات بر همه جماعت فائق بود، یا کسی      وبهتر تواند کرد، 

 اقوات بدیشان بیشتر بخشد.

ــروریات از ذخایر    مدینهاما  و  ــتکثار ض ــار و اس  ونذالت اجتماع جماعتی بود که بر نیل ثروت یس

شان در جمع آنچه بر قدر حاجت    ارزاق سیم و غیر آن تعاون نمایند، و غرض ای بود جز ثروت  زایدو زر و 

ضروریاتی که قوام ابدان بدان     سار نبود، و انفاق اموال اال در  ساب آن از وجوه     بودو ی شمرند، و اکت جایز ن

خصی بود که تدبیر او در نیل اموال و . و رئیس ایشان شبودمکاسب کنند یا از وجهی که در آن مدینه معهود 

ایشــان قادرتر بود، و وجوه مکاســب این جماعت یا ارادی تواند بود چون  ارشــادحفظ آن تامتر باشــد و بر 

 یا غیرارادی چون شبانی و فالحت و صید و لصوصیت. اجارت،تجارب و 

شروبات   خست اجتماع جماعتی بود که بر تمتع از لذاذت محسوسه مانند     مدینهاما  و  مأکوالت و م

و این  بدن،منکوحات و اصــناف هزل و بازی تعاون کنند، و غرض ایشــان از آن طلب لذت بود نه قوام   و

شمرند، چه غرض اهل این مدینه بعد    سعید و مغبوط  ضروری و بعد    ازمدینه را در مدن جاهلیت  صیل  تح

عب کسی بود که بر اسباب لهو و ل   یشان اترین در میان از تحصیل یسار صورت بندد، و سعیدترین و مغبوط    

سباب لذات را   ستجمع قدرت او زیادت بود و نیل ا صال      ترم شان آن کس بود که با این خ شد. و رئیس ای با

 معاونت بهتر تواند کرد. مطالبایشان را در تحصیل آن 

ــول به کرامات قولی و فعل          مدینه  اما   و  ی، و آن کرامت اجتماع جماعتی بود که تعاون کنند بر وصـ

ــل؛  کرامات ــاوی یابند یا بر تفاض ــ ویا از ادیگر اهل مدن یابند یا هم از یکدیگر، و بر تس اوی کرامت بر تس
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سبیل قرض اکرام کنند، مثالً یکی در   د تا دیگری را نوعی از کرامت بذل کن وقتیچنان بود که یکدیگر را بر 

یا نوعی  همان آن دیگر او را در وقتی دیگر مثل آن از   ــل چنان بود که یکی        نوع  فاضـ بذل کند؛ و ت دیگر 

ستحقاقی بود که با یکدیگر      تادیگری را کرامتی بذل کند  ضعاف آن باز دهد، و آن برحسب ا آن دیگر او را ا

ضعه   سار، یا         کردهموا صل آید: ی سبب حا شند. و اهلیت کرامت به نزدیک این طایفه به چهار  ساعدت با  م

 جماعتی بود و مخدومتعب، مانند آنکه شخصی دت از مقدار ضروری بیاسباب لذت و لهو، یا قدرت بر زیا

 چنانکه شخصی با دیگری احسان گانه،سهماالبد او به همه وجوه مکفی، و یا نافع بودن در طریق این اسباب 

سبب دیگر بود    سه وجه، و دو  ستحقاق کند به یکی ازین  کرامت را به نزدیک اکثر اهل مدن جاهلیت و آن  ا

 بود و حسب.غلبه 

یا به  خودچنان بود که کســی در یک کار یا در کارهای بســیار بر اکفا غالب آید یا به نفس  غلبه اما 

صار و اعوان، از فرط قدرت یا از کثرت عدد، و شهرت بدین معنی     شد بنزدیک ای  غبطتیتوسط ان ن عظیم با

ــی  جماعت، تا بحدی که مغبوط ــی آن را دانند که کس ــانید و او به هر که بد مکروهیترین کس و نتواند رس

 خواهد تواند رسانید.

 وتمآن بود که پدران او به یسار یا کفایت ضروریات یا نفع غیر یا جالدت و استهانت  حسباما  و 

ــبیه بود به معامالت   ــاوی ش ــند. و معامله در کرامت به تس  بازار. و رئیس این اهلبر دیگران غالب بوده باش

سی بود که اهلی  شتر دارد از همه اهل مدینه،  مدینه ک شتر بود،      یعنیت کرامت بی ساب همه بی سب او از اح ح

اگر اعتبار نفس رئیس را کنند، و اگر اعتبار نفع او کنند  بوداگر اعتبار حســـب را کنند، یا یســـار او بیشـــتر 

سی بود     سا ک سانید از قبل خود یا از ح    کهبهترین رؤ سار و ثروت بهتر تواند ر بیر، و سن تد مردمان را به ی

ان را به و یا ایش یسار،یسار و ثروت برایشان بهتر تواند کرد، به شرط آنکه غرض او کرامت بود نه     محافظت

لذت، و طالب کرامت آن بود که خواهد که  طالبنیل لذات زودتر و بیشتر رساند، و او طالب کرامت بود نه   

 ر امم در زمان او و بعد ازو او را بدان یاد کنند.بود، و دیگ شایعمدح و اجالل و تعظیم او به قول و فعل 

 نبود، یسار ممکندر اکثر احوال به یسار محتاج بود، چه ایصال اهل مدینه به منافع بی رئیسچنین  و 

و از روی بود که انفاق ا چنانو چندانکه افعال این رئیس بزرگتر احتیاج او بیشتر. و باشد که او را در تصور    
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کند یا به خراج ستاند از قوم خود، یا بر   صرف نه از جهت التماس کرامت، و آن مال که  کرم و حریت است 

ش   دردر آرا و افعال، و یا بنوعی از ایشان حقدی    کندسبیل تغلب جماعتی را که مضادت ایشان     ته ضمیر دا

کند، و  تی اکتسابکند تا اسمی و صیمی نفقهالمال خود جمع کند، پس باشد، قهر کند و اموال ایشان در بیت

ضود، و      سم مالک رقاب  صیت و ا سیب دانند، و ملک بعد از خود به فرزندان   فرزندانبدان  او را بعد ازو ح

  نرسد، تا آن اموال سبب استحقاق    انخود را تخصیص کند به اموالی که نفع آن به دیگر  کهدهد. و تواند بود 

شد که با اکفای خود از مل    کرامت شمرند. و نیز با سبیل  او  ضه وک اطراف کرامت کند بر  تا  یا مرابحه، معاو

 همه انواع کرامات استیفا کرده باشد.

شتن را به تجملی و   کسچنین  و  شأن او بود، از    *خوی ستدعی بها و جاللت و فخامت  تزینی که م

 گرداند تا وقع او بیشــتر شــود، و مردمان را به متحلیجنایب، *و  خدمملبوســات و مفروشــات و   اصــناف

شود و مردمان ب   بیفزاید،حجاب از خود بازدارد تا هیبت او  عادت گیرند که ملوک ه و چون ریاست او ثابت 

جنس باشــند، مردمان را مرتب گرداند در مراتب مختلف، و هریکی را بنوعی از  ازانو رؤســای ایشــان هم 

ساری یا ثنا      کهکرامت  صوص کند، مانند ی ضا کند مخ سی  یاهلیت او اقت تا  یگر،دیا مرکبی یا چیزی ی یا لبا

 بدان تعظیم امر او حاصل آید.

ــی بود که او را بر جاللت معونت زیادت کند و طالبان کرامت             نزدیکترین و  او  به مردمان بدو کسـ

شود، و اهل این مدینه مدن دیگر       شان زیادت  سیلت تا کرامت ای شان بو  راقربت جویند بدین و د که غیر ای

جاهله به مدینه فاضله این مدینه   مدنترین را به فضیلت منسوب دارند. و شبیه    مدن جاهلیت شمرند و خود 

ست بر قلت و کثرت نفع     صه که مراتب ریا دارند، و چون کرامت در امثال این مدینه به افراط  مقدربود، خا

 بود که با مدینه تغلب گردد. نزدیکرسد مدینه جباران شود و 

غلبه  گراندیبود که تعاون یکدیگر بدان سبب کنند تا ایشان را بر تغلب اجتماع جماعتی  مدینهاما  و 

شته    شتراک دا شند بود، و این تعاون آنگاه کنند که همه جماعت در محبت غلبه ا ت و اگرچه به قلت و کثر با

شند و غایت غلبه متنوع ب  شند که   ومتفاوت با ضی با ش  برای خون غلبهد، بع ضی با ند که ریختن خواهند، و بع

غرض ایشــان اســتیال بود بر نفوس مردمان و به بندگی گرفتن  کهال بردن خواهند، و بعضــی باشــند برای م
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به حسب فرط و قصور این محبت بود، و اجتماع ایشان به جهت تغلب بود در     مدینهایشان، و اختالف اهل  

 بود، و بدین اذاللقهر و اموال یا ازواج و نفوس تا از دیگر مردمان انتزاع کنند، و لذت ایشان در  یاطلب دما 

ــبب گاه بود که بر مطلوبی ظفر یابند بی       ــی را قهر کنند و   سـ ان مطلوب التفات ننمایند و از    بدان آنکه کسـ

ابره تر دارند، و بعضی باشند که به مک  و فریب دوست  کیددرگذرند، و ازیشان بعضی باشند که قهر به طریق    

دو طریق استعمال کنند، و بسیار بود که کسانی که غلبه بر     باشند که هر  بعضی تر دارند، و و مکاشفه دوست  

 نشوند، به طریق قهر خواهند، چون به سرشخصی خفته رسند به تعرض خون و مال او مشغول        اموالدما و 

ر بود بهتر باشــد، و آن قه مقاومتیبلکه اول او را بیدار کنند و گمان برند که قتل او در حالی که او را امکان 

ــان لذیذتر آید، و طبیعت این طایفه در نفوس  ــایایش االطالق، اال آنکه از قهر مدینه خود قهر کند علی اقتض

 به تعاون یکدیگر در بقا و در غلبه. احتیاجامتناع نماید به سبب 

شان از جهت مقابله و مکر و غدرآوردن      اینرئیس  و  ستعمال ای سی بود که تدبیر او در ا جماعت ک

سیرت این        انجاح نزدیکتر با به شان بهتر تواند کرد، و  صمان از ای ه عداوت هم جماعتشد و دفع تغلب خ

فس و تر باشند، و تنا نزدیک غلبهخلق باشد و رسوم و سنن ایشان رسوم و سننی بود که چون بران روند به        

شان به کثرت غلبه یا به تعظیم امر آن   شد، تفاخر ای سی را دانند که اعداد   با هائی وبتنو به مفاخرت اولی ک

الت غلبه یا نفسانی بود چون تدبیر، و یا جسمانی چون قوت، یا خارج   آبود، و  بیشتر که او غلبه کرده باشد  

حرص  ودو چون سالح. و از اخالق این جماعت جفا بود و سخت دلی و زود خشمی و تکبر و حقد  هراز 

 اذالل بود.بر بسیاری اکل و شرب و جماع، و طلب آن از وجهی که مقارن قهر و 

شد   و  شد که مغلوبان هم با       کهبا شارکت بود، و با سیرت م اهل این مدینه همه جماعت را در این 

شان  شان یا      ای ساوی یا مختلف، و اختالف ای شند، و اهل غلبه در مراتب مت رت قلت و کث بهدر یک مدینه با

شد که قاهر در    ارهای غلبه بود، یا به قرب و بعد از رئیس خود، یا به شدت قوت و  نوبت و ضعف آن، و با

ن د بدان فعل، ولیکوایشــان را بطبع ارادتی نب هرچندمدینه یک شــخص بود و باقی آالت او باشــند در قهر، 

شان مکفی   سبت با او به منزلت جوارح و   داردچون آن قاهر امور معاش ای او را معونت کنند، و این قوم به ن

شند به    سبت سگان با صیاد، و بقیت   ن شند که خدمت او می با  به  وکنند اهل مدینه او را به منزلت بندگانی با
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ایشان در مذلت غیر   رئیسباشند، و با وجود او مالک نفس خود نباشند، و لذت   متاجره و مزارعه مشغول می 

 بود.

ضی از    مدینه پس  سه نوع بود: یکی آنکه همه اهلش تغلب خواهند، و دوم آنکه بع  ،اهلشتغلب بر 

ار یا لذات یس  یانکه یک شخص تنها که رئیس بود. و کسانی که تغلب به جهت تحصیل ضروریات     و سیم آ 

. و بعضی از حکما ایشان را نیز از   آمدیا کرامات خواهند به حقیقت راجع با اهل آن مدن باشند که یاد کرده  

ب که غرض اهل مدینه مرکباشند هم بر آن قیاس، و باشد  وجهاند، و این طایفه نیز بر سه مدن تغلبی شمرده

شان در قهر         مطلوباتاز غلبه و یکی از این  شند: یکی آنکه لذت ای صنف با سه  بود، و بدین اعتبار متغلبان 

سیار بود که ترک آن       بودتنها  شوند ب سر چیزهای خسیس، و چون بران قادر  چنانکه  د،گیرنو مغلبه کنند بر 

ــی از عرب جاهلیت بوده اســـت؛ و دوم آن ــتعمالکه قهر در طریق لذت عادت بعضـ قهر کنند و اگر بی اسـ

ــیم آنکه قهر با نفع        ــتعمال قهر نکنند؛ و سـ خواهند، و چون نفع از بذل غیری یا از   مقارن مطلوب بیابند اسـ

سد بدان    وجهی دیگر بی شان ر شمرند   التفاتقهر بدی ننمایند و قبول نکنند، و این قوم خود را بزرگ همتان 

صحاب رجولیت   شان را بران مدح         ند؛خوانو ا شد که ای صار کنند و عوام با ضروری اقت و قوم اول بر قدر 

ــابو اکرام کنند، و محبان کرامت نیز بود که ارتکاب این افعال کنند در طریق         گویند  دن کرامت، و ب   اکتسـ

 اعتبار جباران باشند، چه جبار محب کرامت بود با قهر و غلبه.

 مدندینه یســار آنســت که جهال ایشــان را نیکبخت دانند و از از خواص مدینه لذت و م چنانکه و 

د که و باش گویند،تر شمرند از خواص مدینه تغلب آنست که ایشان را بزرگ همت دانند و مدح  دیگر فاضل 

و افتخار و عجب و محبت مدح  تصــلفاهل این ســه مدینه متکبر شــوند و به دیگران اســتهانت کنند، و بر 

ظریف خود را شناسند و دیگر مردمان را ابله و کژ طبع  ورا لقبهای نیکو نهند، و مطبوع  اقدام نمایند، و خود

سبت   شان تمکن یابد    بابینند، و همه خلق را به ن سلط در دماغ ای خود احمق دانند، و چون نخوت و کبر و ت

 آیند. جباراندر زمره 

سیار  و  سار کند، و اکر  ب سار ام غیر از روی التماس بود که محب کرامت طلب کرامت به جهت ی  یی

شد     سبب مال خواهد؛ و با سار به جهت لذت و   کهکند ازو یا غیر او، و ریاست و طاعت اهل مدینه هم به  ی
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سان  بهلهو خواهند و چون حرمت زیادت بود مال بهتر بدست آید و با مال   سید، پس طالب  لذت آ تر توان ر

سبب، و چو    شد که طالب حرمت گردد از این  سیلت آن        اون لذت با شود به و صل  ستی حا را تفوقی و ریا

ــب کند تا بدان   ــیار کس ــار بس ــروباتاللت یس و منکوحاتی که در کمیت و کیفیت زیادت ازان بود که  مش

الجمله ترکب این اغراض را با یکدیگر وجوه بســیار بود، و چون بر . فیآرددیگری را دســت دهد بدســت 

 ت آسان گردد.باشد معرفت مرکبا افتادهبسایط وقوف 

صی در آن اجتماع مطلق     مدینهاما  و  شخ  واحرار، و آن را مدینه جماعت خوانند، اجتماعی بود هر 

لی دیگری مزید فض  برمدینه متساوی باشند و یکی را    اهلمخلی باشد با نفس خود، تا آنچه خواهند کند، و  

شند و تفوق نبود    صور نکنند، و اهل این مدینه جمله احرار با سببی که مزید حریت بود، ور    نمیات شان اال  ای

سیار و همم مختلف   صر و عد متجاوز       ودر این مدینه اختالف ب شود چندانکه از ح شهوات متفرق حادث 

شرح دادیم چه       گردند،بود، و اهل این مدینه طوایف  ضی متباین، و هرچه در دیگر مدن  شابه و بع ضی مت بع

سیس  و شریف   سی بود، و جمهور اهل مدینه  ود بود، و هر طایفهطوایف این مدینه موج درچه خ ای را رئی

س ایشان نه رئی  میانغالب باشند، چه رؤسا را آن باید کرد که ایشان خواهند، و اگر تأمل کرده شود      رؤسا بر 

که در حریت جماعت کوشــد و  بودبود و نه مرؤوس، اال آنکه محمودترین کســی به نزدیک ایشــان کســی 

خود بر قدر ضرورت اقتصار کند و مکرم و افضل     شهوات ذارد و از اعدا نگاه دارد، و در ایشان را با خود گ 

متحلی بود، و هرچند رؤسا را با خود مساوی دانند چون ازو چیزی  خصال و مطاع ایشان کسی بود که بدنی   

 و لذات، خود کرامات و اموال در مقابل آن بدو دهند. شهواتبینند از قبیل 

سیار  و  شان انتفاعی نبود، و       بود که ب شند که اهل مدینه را از ای سانی با و  تکرامادر چنان مدن رئی

شان می  شند، به     اموال بدی صور کرده با شان را ت ، با اهل مدینه در طبیعت موافقتدهند از جهت جاللتی که ای

 یم او داردآن حق اهل مدینه را بر تعظ محافظتیا به ریاســتی محمود که به ارث بدیشــان رســیده باشــد، و 

ــمردیمطبعاً، و جملگی اغراض جاهلیت که      ــیارترین مقداری       برشـ در این مدینه بر تمامترین وجهی و بسـ

صل توان کرد، و این   صباغ متلون    معجب مدینهحا شی به تماثیل و ا ترین مدن جاهلیت بود، و مانند جامع و

سته   شد، آرا سی به هوا و غ    با ست دارد، چه هرک سید، و از  و همه کس مقام آنجا دو  اینرض خود تواند ر
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شود و توالد و   سل جهت امم و طوایف روی بدین مدینه نهند و در کمتر مدتی انبوه  سیار پدید آید، و  تنا  ب

ر حادث شود که آن را از یکدیگ  بسیار های اوالد مختلف باشند در فطرت و تربیت، پس در یک مدینه مدینه 

ضی د    ضی در بع جزوی به مکانی دیگر. و در این مدینه میان غریب  هراخل، و متمیز نتوان کرد، و اجزای بع

ــناف کامالن   برآیدو مقیم فرقی نبود، و چون روزگار  ــنفی از اص ــعرا و خطبا و هر ص ــل و حکما و ش افاض

 التقاط کنند اجزای مدینه فاضله توانند بود، پدید آیند و همچنین اهل شر و نقصان. رابسیار، که اگر ایشان 

ــد و چندانچه لاز مدن جاه همدینهیچ  و  ــر او بغایت برسـ یت بزرگتر از این مدینه نبود و خیر و شـ

 تر بود شر و خیر او بیشتر بود.و با خصب بزرگتر

سات  و  سوب بدین       ریا ست چنانکه گفتیم، من شش ا مدن جاهله بر عدد مدن مقدر بود، و عدد آن 

ود گاه ب متمکنت. و چون رئیس از این منافع چیز: ضرورت یا یسار یا لذت یا کرامت یا غلبت یا حری   شش 

ر احرار، که آنجا کسی را ب  مدینهبود که ریاستی از این ریاسات به مالی که بذل کند بخرد، و خاصه ریاست      

ست  ریاست کسی ترجیحی نتواند بود. پس رئیس را یا به تفضل    انند، دهند یا در عوض مالی یا نفعی که ازو ب

ه الریاســنتواند کرد، و اگر کند مخلوع شــود یا مقتول یا مضــطرب ریاســترار و رئیس فاضــل در مدینه اح

 بسیار بود، و همچنین در مدن دیگر رئیس فاضل را تمکین نکنند. اوبزودی، و منازع 

 دیگرتر از آن بود که از مدن فاضله و ریاست افاضل از مدن ضروری و مدن جماعت آسان انشای و 

شتراک کند، و     مدن و به امکان نزدیکتر، و آن مدن، یعنی مدن  درغلبه با ضرورت و یسار و لذت و کرامت ا

صوف بود، و      ستهانت مرگ مو ساوت و غلظ و جفا و ا شدت و قوت و بطش و   ابدانمرکبه، نفوس به ق به 

بود و به لین طبع و ضــعف رأی  تزایدصــناعت ســالح. و اصــحاب مدینه لذت را شــره و حرص دائماً در 

منسخ شود که آن را اثری باقی   *در ایشان چنان   غضبی و باشد که از غلبه این سیرت قومی   موسوم گردند،  

ضبی نماند، و در آن مدینه ناطقه خادم  شهوت و           غ شد که  صل، و با شهوی برعکس ا ضبی خادم  بود و غ

ت اکنند، چنانکه از بادیه نشینان عرب و صحرانشینان ترک گویند که شهو  ناطقهغضب به مشارکت استخدام    

عناد  و تعصبها ریزند و  ذلک خوندر میان ایشان بسیار بود و زنان را برایشان تسلط بود و مع زنانو عشق 

 برزند. اینست اصناف مدن جاهلیه.
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 ایشان  مخالففاسقه که اعتقاد اهل آن مدن موافق اعتقاد اهل مدینه فاضله بود و در افعال    مدناما  و 

شند: خیرات دانند اما بدان تم  شان را مدنی   جاهلیتسک ننمایند، و به هوا و ارادت به افعال  با میل کنند. ای

 نیفتد. احتیاجبود به عدد مدن جاهله، و به استیناف سخن دران 

ضـاله آن بود که سـعادتی شـبیه به سـعادت حقیقی تصـور کرده باشـند، و مبدأ و معدی        مدناما  و 

سید    حق توهم کرده، و افعال و آرائی که بدان ب مخالف سعادت ابدی نتوان ر ته، پیش گرف دره خیر مطلق و 

سی که اعداد مدن جاهله مقرر کند و به   شود او را      قوانینو عدد آن را نهایتی نبود، اما ک صور  شان نیک مت ای

 معرفت افعال و احکام ایشان آسان بود.

ــله پدید آیند نوابتاما  و  ــتمانند کره در میان گندم و خار در  -که در مدن فاض  پنج -زارمیان کش

 صنف باشند:

شود اما به جهت اغراضی           مرائیان، اول  شان صادر  شند که افعال فضال ازی شان جماعتی با  گردیو ای

 جز سعادت، مانند لذتی یا کرامتی.

شند، و چون قوانین       محرفان،دوم  و  شند که به غایات مدن جاهلیه مایل با شان جماعتی با  اهلو ای

 مطلوب برسند. بهبود آن را به نوعی از تفسیر با هوای خود موافقت دهند تا  مدینه فاضله مانع آن

شوند و میل به ملک تغلبی کنند،         باغیان،سیم   و  ضی ن ضال ار شند که به ملک ف شان جماعتی با و ای

 .آرندبه فعلی از افعال رئیس که موافق طبع عوام نباشد ایشان را از طاعت او بیرون  پس

صد تحریف       چهارم مارقان، و و شند که ق شان جماعتی با سوء فهم بر اغراض     قوانینای سبب  نکنند، اما از 

شند، آن را بر معانی دیگر    ضال واقف نبا شد که این انحراف مقارن   حملف کنند و از حق انحراف نمایند، و با

 و عناد خالی بود، و به ارشاد ایشان امیدوار باید بود. تعنتاسترشاد بود و از 
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 وو ایشان جماعتی باشند که تصور ایشان تام نبود و چون بر حقایق واقف نباشند       الطان،مغپنجم  و 

سخن    شد به دروغ  آن را در  وگویند ی که به حق ماند مییها از جهت طلب کرامت به جهل معترف نتوانند 

 نمایند و خود متحیر باشند.صورت ادله به عوام می

 بود به  مؤدیتواند بود اما ایراد آنچه در حیز امکان آید  این اعداد زعدد نوابت زیادت ا هرچند و 

 تطویل.  

 یم و از یسخن در اقسام جماعات مدنی و بعد ازین سخن در جزویات احکام تمدن گو است این 

 سبحانه، یاری خواهیم، آنه خیرموفق و معین. باری،  

 

 

 (911-941)همان، صص«لک و آداب ملوكسیاست مُ.چهارم فصل»

راهبری و مدیریت سیاسی: مسئله و موضوع این فصل که عمدتا از ابتکارات سیاسی شخص و از  راهبرد

-تجارب کارگزاری سیاسی شخصی خواجه بوده، سیاست راهبردی و راهبرد سیاسی کشورداری

حکمروایی)آیین یا دکترین راهبردی(کالن کارگذاری کالن سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداری و کارگزاری 

کاربردی و اجرایی)رهبری و مدیریت سیاسی(است. فراگیر شئون سه گانه سیاست: اول.معماری خُرد 

.سازماندهی 1.بسیج مدنی، 4سیاسی)مهندسی سیاسی(: نهادسازی و نظامسازی سیاسی، دوم.مدیریت سیاسی: 

دنی، سوم.آسیب .نظارت و کنترل مدنی: پایش م1.راهبرد مدنی، راهبری مدنی،  اداره و پیشبرد مدنی، 9مدنی، 

شناسی و اسیب زدایی مدنی)باز مهندسی، باز معماری و باز آرایی و باز آوری و روزامدسازی و کارامدسازی 

اصناف اجتماعات و الف. :شرحاز یک. ؛چون».اول.4مدنی: مهندسی مجدد، مکرر و مستمر مدنی(. 

ه کیفیت معاشرات جزوی ک رحشاولی آنکه به دو. ،ریاستی که به ازای هر جمعیتی باشد فارغ شدیمب.

اصناف: جمع صنف؛ انواع، اشکال و شعب اینجا  .(911اخالق ناصری، ص«)میان خلق باشد مشغول شویم
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کلی و کلیات یا مبانی و اصول می باشد. اجتماعات: مراد گونه های]انواع[ دوگانه اجتماعات مدنی فاضلی و 

ض ولی با شالوده های مشترک اجتماعات ظنی ضالی جاهلی و اشکال و شاخه های دوگانه ولو بظاهر متعار

تک ساحتی و توهمی تنازعی فاسقی و شعب یا مراتب ششگانه ضروری، بدالت، خست، کرامت، تغلبت و 

جماعیت است. ریاستی که به ازای هر جمعیتی باشد: مبین این بوده که هر اجتماع مدنی، دارای ریاست مدنی 

ت مدنی دارای همان سنخ ریاست مدنی است. ریاست: منظور رهبری می باشد. همچنین هر صنف اجتماعا

مدنی می باشد. از مدیریت اعلی و عالی یا میانی و میدانی و مباشر مدنی است. شامل ریاست فاضلی اجتماع 

مدنی فاضلی و ریاست جاهلی اجتماع جاهلی مدنی می باشد. فراگیر ریاست ضالی و ریاست فاسقی است. 

روری، ... تا ریاست جماعی است. شرح: تشریح می باشد. مراد اعم از ریاست ض

کالبدشکافی]فیزیولوژی[است. پیکره کاوی می باشد. کیفیت: چگونگی و منظور چگونگی شناسی است. 

در لغت بمعنای آمیزش، اختالط، حشر، انس، همنشینی و همزیستی،  معاشرات: جمع معاشرت می باشد.

در اصطالح مراد رابطه و نسبت و نیز مناسبات و رفتار مدنی و مردمی می مراوده و حتی همدمی است. اما 

باشد. کنش شناسی و روش یا رفتارشناسی است. جزوی: در قبال و مقابل کلی است. غیر از جزء یا جزئی 

در قبال و مقابل کل می باشد. در اینجا و از اینجا مراد علم و حکمت و فن عملی و تحققی عینی سیاست و 

ی و مدنی است. فرای علم و حکمت و فلسفه نظری و تحقیقی سیاسی میباشد که تا کنون و در فوص سیاس

سه گانه پیشین بدان پرداخته شده است. سیاست کاربردی و سیاست اجرایی و کاربردی سازی و کاربرد 

ت است. سسیاسی میباشد.  اجراییسازی)دولتی( و جریانسازی]عمومی[ تا جاریسازی)مردمی و خصوصی( سیا

منظور خطمشی سیاسی و خط مشی گذاری سیاسی است. بویژه در گفتمان سیاسی متفکرین بنام اسالمی از 

(گفته شده: مراد سیاست کالن یا P1liticفارابی تا خواجه نصیر تا مال صدرا هر آنگاه که سیاست)پُلتیک: 

باشد. امروزه و در نظام سیاسی سیاست راهبردی و گاه با تعبیر سیاست غایی بوده و راهبرد سیاسی می 

جمهوری اسالمی ایران از ناحیت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب سند چشم انداز و سیاست 

(: مراد سیاست کاربردی است. امروزه مجلس Policyهای کالن ترسیم و ابالغ میگردد. سیاسات)پُلسی: 

رنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و شورای اسالمی عهده دار تصویب آنها در قالب قانون ب

فرهنگی ج.ا.ا.، قانون بودجه سالیانه و سایر قوانین عادی تصویب و اعالم میگردد. تدبیر یا تدابیر 
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(: سیاست های اجرایی و اجرایسازی توسط قوه اجرایی بمنظور Administerationاجرایی)ادمینیستریشن: 

می و خصوصی است. بخشنامه ها، دستور عمل ها و آیین نامه ها تحت جریانسازی عمومی و جاریسازی مرد

عنوان مقررات اجرایی همین ها میباشند. جزوی در تعبیر خواجه نصیر در اینجا: به اعتباری سیاست های 

عملی در قبال و فرای نظری از سیاست های راهبردی، کاربردی تا اجرایی و جاری را در برد میگیرد. به تعبیر 

سیاست های کاربردی، اجرایی و جاری است. آنچه مسلم بوده اینکه علم و حکمت مدنی و سیاسی:  دیگر

منبع و مبنای سیاستگذاری و مبداء و معیار سیاستمداری بوده و اساس عمل سیاسی و حکومت مدنی میباشد. 

ته بنیاد آن بایس عمل و عین حکومت و سیاست: برامد و بروز علم و ذهن و حکمت مدنی و سیاسی بوده و بر

و شایسته است باشد. در غیر این صورت سیاست و حکومت جاهلی است. خلق: مراد از توده مردم تا ملت 

یعنی جامعه مدنی و سیاسی با تقسیم کار و تبادل دارای نظام مدنی و دولت و حاکمیت و حکومت مدنی می 

، حاکمیت: State-Nationدولت)-سی ملتباشد. میان خلق: منظور رابطه و نسبت و مناسبات و رفتار سیا

Suveratyحکومت: -( یا دولت(ملتGovernmentو ملت )-ملت)سیاست( و احیانا دولت-

به شرح  ابتدا و»دولت)قدرت و اقتدار( بمثابه نهاد جماعت انسانی مدنی جامعه و نظام مدنی است. دوم.

و همچنین بنیاد و بنیانگذاری می باشد.  ابتداء: آغاز و شروع سیر سیاست بوده .)همان(«کنیم ملوك سیرت

سیرت: در قبال صورت؛ باطن در قبال ظاهر سیاست و سیاسی است. سریرت بمعنای منش سیاسی درونی 

می باشد.به اصطالح ضمیر سیاسی ظاهر سیاسی است. سیرت سیاسی که از سویی حاصل ارزش سیاسی و 

د. سی و مبنا و معیار روش یا رفتار سیاسی می باشمسانخ بینش سیاسی است. از سوی دیگر مبداء کنش سیا

سیرت: سلوک و سیاست نیز  می تواند باشد. اینجا می توان سیر سیاسی خواند. ملوک: حکام از حکمروایان 

حکیم فاضلی یا حکمای حکمروای فرازنه و فرهیخته تا حکمفرمایان جاهلی اعم از ضالی یا فاسقی را در بر 

لت و رهبری از مدیریت اعلی تا عالی را نیز دانست. حتی نهاد دولت را نیر در بر میگیرد. مراد ریاست دو

در »میگیرد. چنانکه خود خواجه نصیر پیشتر در فصل نخست سیاست مدن همین اثر تصریح مینمایند: یک.

میسر ایشان  تکمیلاحکام به شخصی احتیاج افتد که به تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا او را  تقدیر

او را صناعت ملک؛ و در  احکاماند، و طالق گفتهاالعلیشود، و آن شخص را در عبارت قدما ملک

او را مدبر عالم خواند؛ و ارسطو انسان مدنی،  افالطونعبارت محدثان او را امام، و فعل او را امامت؛ و 
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ک در این لِمراد از مَ»(. دو.119همان، ص«)او و امثال او صورت بندد وجودیعنی انسانی که قوام تمدن به 

و  ]شایستگیبلکه مراد آنست که مستحق باشد،می یا مملکتی شَموضع نه آنست که او را خیل و حَ

اشته و ]مقبولیت ندنکند التفاتکس بدو چه به صورت هیچ او بود در حقیقت و اگر ]مَلِک[لکمُ شرعیت[

ک بسان ی .همان(«)جور و عدم نظام شایع بود ، و چون مباشر تدبیر غیر او باشدحاکمیت نداشته باشد[

جراح حاذق ثقه)قابل اعتماد( و با اصطالح فوق تخصص و متعهد، اگر مردم او را یافته و بدو مراجعت کردند، 

سالمت می یابند. اگر او را نشناخته یا بدو مراجعت نکردند و به پزشک غیر حاذق و خائن یا پزشکنما 

ند که سالمت خود را نیافته و زیان میکنند. جراح نیز از حذاقت جراحیت نمی مراجعت کردند این خود مردم

هر روزگاری و قرنی  در الجملهفی»افتد. هر چند هیچ کس بدو مراجعت نکرده و هیچ جراحی ننماید. سه.و

باشد، اما در هر  کفایتاحتیاج نبود چه یک وضع اهل ادوار بسیار را  ]پیامبری[به صاحب ناموسی

گردد و بقای نوع بر وجه اکمل  مرتفعی عالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شود نظام روزگار

را به اقامت مراسم آن تکلیف کند، و او را  مردمانصورت نبندد، و مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و 

ی (. منظور کارگزار111همان، ص«)هر وقت و روزگار مصلحتوالیت تصرف بود در جزویات برحسب 

سیاسی؛ حکومتگری از حکمفرمایی سلطنتی استبدادی مطلقه، حکمرانی سلطنتی مشروطه تا جمهوری مطلقه 

و حکمروایی شایسته در جمهوری مشروطه، مشروعه و معتدله و دولتمردی؛ سیاستگذاری کالن و 

استمداری یسیاستگزاری خُرد کاربردی، اجرایی تا جاریسازی یعنی تنظیم، ترسیم و تصویب سیاست ها و س

]سیاست و مَلِک ]سیاست نظام، کشوری[لکسیاست مُ.1گوئیم: »سوم. یعنی اعمال سیاست ها وی باشد.

غرضی باشد و الف. ؛هر یکی راسه.و  بودبر دو گونه دو.باشد  8ریاست ریاساتیک. ؛که دولتی[

امامت  راآن دو.سیاست فاضله باشد که .یک.اما اقسام سیاست: یکی»چهارم. .همان(«)الزمیب.

سیاست .یک.الزمش نیل سعادت؛ و دومب.غرض از آن تکمیل خلق بود و الف. ؛وسه. (911)صخوانند

]بندگی یا استبعاد دوری از غرض از آن استعبادالف.و سه.خوانند  ]سلطه[آن را تغلبدو.که  بودناقصه 
                                                           

ه نظامات می باشد. نظام مدنی هم فراگیر خرد ی.سیاست مدنی: سیاست فرابخشی بوده و فراگیر سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگ3

رابردی ف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در نتیجه سیاست، راهبرد فر ابردی فرابخشی، است. دولت مدنی: هیئت حاکمه مدنی و فرانهاد راهبردی

صادی، اجتماعی و فرهنگی است. بسان معماری کشور می باشد. می باشد. نظام مدنی: نظام ساختاری راهبردی فرابردی سایر نظامات یا خرده نظامات اقت

این همان معنای سیاست سیاسات، ریاست ریاسات و صناعت صناعات است. بسان صراط یا بزگراهی که در آن باندهای حرکت تندرو و سبقت، وسط 

 و کند رو وجود دارد. 
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است ملک: سی .(914همان، ص«)]سرزنش[مذمت.1و  ]و مشقت[شقاوت.1 ؛الزمش نیلب.خلق بود و  حق[

سیاست مُلک یعنی سیاست ملی)داخلی و خارجی(، سیاست کل و سیاست کشوری یا سیاست مَلِک: سیاست 

دولت و سیاست دولتی، هر دو خوانده شده و درست است. چرا که دولت سیاستگذار و سیاستمداری کشور 

های  بخش های میباشد. مراد سیاست فرابخشی، میان بخشی و کالن بخشی و سیاست بخش و حتی زیر

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. منظور سیاست توسعه اقتصادی، ابزاری و تأمین آسایش همگانی، توامان 

سیاست تعادل اجتماعی و کارامدسازی ملی در جهت سیاست تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین 

دی، ت مدنی است. سیاست اقتصاآرامش مدنی میباشد. این همان سیاست پیشرفت ملی بوده و سیاست سعاد

سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی داخلی و خارجی است. ریاست ریاسات: بیشتر تداعی ریاست و سیاست 

دولت و دولتی میکند. اما سیاست و ریاست ملی را نیز در بر میگرد. مراد سیاست کل و کلی دولتی و ملی 

خشی )تعادل سیاسی( بوده که ریاست و فراگیر کشوری فرابخشی])کارامدی سیاسی و پیشرفت( و میان ب

ریاسات و سیاست های بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی مرکزی و محلی)استانی و 

شهرستانی(و خارجی بوده و همگی تحت حاکمیت و حکومت مدنی فرانها راهبردی فرابردی دولت میباشند. 

 غرضن و غایی راهبری راهبردی نیز بشمار آید. می توان مبین ریاست و سیاست های راهبردی یا کال

سیاست: هدف از سیاست بوده که سعادت؛ آسایش بدنی و آرامش مدنی است. غایت سیاست: هدف سیاست 

بوده که پیشرفت می باشد. با برقراری امنیت و نظم و کارامدسازی و اقتدار که اجزاء، عوامل، مراحل و ابزار 

سیاست: همان غرض، پیام و پیامد، نتیجه،  الزمعادت بوده صورت میپذیرد. و گاه اسباب و نیز مقدمات س

سیاست علمی و حکمی است. سیاست  :سیاست فاضلهبرامد سیاست بوده که سعادت یا شقاوت است. 

یدن به :امامت: ایصال یعنی رسانامامتفرازنگی و فرهیختگی می باشد. سیاست حقیقی و یقینی واقعی است. 

. راهبری راهبردی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. فاضلی بوده یا جاهلی]امام جور[ باشد. مطلوب می باشد

اینجا راهبری فاضلی مورد نظر است. تکمیل خلق: کمال رسانی اعم رسایی و سازواری ذاتی و دونزادی مردم 

ودن انسانها، یری بو ملت می باشد. منظور شکوفاسازی و شکوفایی است. بلکه با عنایت به مختار؛ ارادی و تدب

سیاست  :سیاست ناقصهخودشکوفاسازی و خودشکوفایی می باشد. این پیشروی و پشرفت فاضلی است. 

نارسا و نارسایی سیاسی یعنی سیاست تکساحتی مادی و ظاهری متدانی می باشد. غایت این سیاست: توسعه 
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یاست ی طبیعی بوده و قاعدتا و به سو تأمین آسایش بدنی تا لذتطلبی است. از آنجایی که این چنین سیاست

همان(. مراد سیاست ناسازوار و ناسازواری «)خوانند تغلب آنرا سیاست»تنازعی منجر شده مدعی گشته که

سیاسی سلطه گری سلطنتی مطلطقه داخلی و سیطره جویی داروینیستی و )هژمونیک(امپریالیستی یعنی 

لل : بندگی و بردگی گرفتن و کشیدن ملت و سایر متعباداس استکباری و افزون طلبی خارجی تا جهانی است.

می باشد. یا استبعاد: دوری از حق و عدالت و اعتدال و دورساختن مردم و ملت خود و سایر ملت ها از 

: شقاق یعنی فاصله گرفتن از سیاست فاضلی؛ تعادل و تعالی و در نتیجه بدبختی بوده شقاوتسیاست فاضلی. 

: سرزنش، نکوهش زشت  ضد ارزش بودن و شمردن است. مذمتعنی گرفتاری است. و نیز بمعنای مشقت ی

این عبارت و دو عبارت بعدی را برای نمونه تجزیه و تنظیم نموده و حسب مورد جدول و نمودار آنرا جهت 

تحلیل و بهره برداری بیشتر ترسیم می نماییم. جدول متن: سیاست مُلک]نظام و کشور[ یا مَلِک]دولت[: 

 است ریاسات؛ جدول افقیری

 الزمش غرض از آن عنوان گونه 

 نیل سعادت تکمیل خلق امامت سیاست فاضله یکی یا نخست

ــتبعاد  تغلِّب سیاست ناقصه دیگری یا دوم ــتعباد یا اسـ اسـ

 خلق

 نیل شقاوت و مذمت

 جدول عمودی

 دیگری و دوم یکی و نخست ردیف

 سیاست ناقصه سیاست فاضله سیاست

 تغلِّب امامت عنوان

 استعباد یا استبعاد خلق تکمیل خلق غرض از آن

 نیل شقاوت و مذمت نیل سعادت الزمش

 +)اعلی علیین(%411                             نمودار متن:

 تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنیج.      
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 .الزم: نیل سعاد ت1 

 ب.تعادل   سیاسی           

 لق.غرض: تکمیل خ4

 الف.توسعه اقتصادی و آسایش عمومی  

 سیاست نارسای تکساحتی       

 .غرض: استعباد یا استبعاد خلق4

 .الزم: نیل شقاوت و مذمـت1 

 سیاست ناسازوار تنازعی 

 )اسفل سافلین(-411%         

است و سی مراد هم .ریاست ریاسات باشد و مَلِک: چگونگی)، چیستی و چرایی(؟: لکسیاست مُتحلیل متن: 

ریاست برتر و برترین ریاست فرابخشی و میان بخشی کالن بخشهای سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ر هالزمی. ب. و غرضی باشدالف. ؛و هر یکی را هبودیا نوع بر دو گونه فراگیر ملی داخلی و خارجی است. 

. بر فرض غایت و هدف سیاست سیاست دارای هدف و غایت بوده و نیز غرضی یعنی هدف از آن می باشد

مدنی: پیشرفت مدنی است. یعنی توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی می باشد. 

اما غرض و هدف از پیشرفت مدنی: کمال)رسایی و سازواری(، سعادت)خوشبختی( و بهزیستن مدنی)حیات 

مدنی: سعادت مدنی در دنیا یا سعادت دنیوی  طیب و پاکزیست( است. کما اینکه هدف و غایت پیشرفت

است. اما هدف از سعادت مدنی دنیوی و در دنیا و یا غرض آن: سعادت جاویدان اخروی یا سعادت در 

 زندگانی جاویدان آخرت می باشد. 

ضله         .1 ست فا سیا ست: یکی  سیا سام  ست جاهله     اما اق سیا ست. در قبال و در مقابله  شد که آن  ا امت ام رابا

سی     یعنی سیا ست. منظور راهبری       .خوانندرهبری  سی توحیدی ا سیا مراد رهبری دینی مدنی؛ اجتماعی و 

ست. این همان حکمروایی        ساحتی مادی و معنوی، دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی ا سی دو سیا
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ست. الف           شروعه و معتدله یا متعادل و متعالی ا شروطه، م شد. جمهوری م سته می با سته و بای از  غرض.شای

صادی کمی و      تکمیل خلق بود  :آن سعه اقت سازواری ذاتی و درونزادی بروآ اعم از؛ تو سایی و  یعنی کمال؛ ر

کیفی سخت، نیمه سخت و نرم افزاری و تأمین آسایس عمومی، توأمان با توسعه و تعادل سیاسی و ارتقای        

سعه و تعالی فر   شی در جهت تو ضمین   هرچه فراتر کارامدی؛ بهره وری و اثربخ هنگی؛ معنوی و اخالقی و ت

مراد آسایش بدنی و آرامش روحی  ؛ یعنی خوشبختی  نیل سعادت  :الزمشب. آرامش مدنی و بهزیست است.  

فردی، جمعی و اجتماعی مدنی فروملی، ملی داخلی حتی خارجی تا فراملی بوده که با تعادل فکری تبیین و        

ــیم یافته و تدبر)طراحی(، تدبیر)برنامه ریزی(  ــه    و تحقق می پذیرد.ترس ــت ناقص ــیاس ه آن را ک بوددوم س

سلطه گری[ تغلب ضاله یعنی           خوانند ] صطالح  سای ظنی یعنی پنداری و به ا ساحتی نار ست تک سیا . مراد 

سازار توهمی     ست تنازعی نا سیا سقه یا بدراه و بیراه می    گمراه و نیز  صطالح فا یعنی کاذب یا دروغین و به ا

اســتبدادی مطلقه تا حکمرانی مشــروطه ســلطنتی و جمهوری مطلقه اســت. باشــد. این حکفرمایی ســلطنتی 

ــتعباد الف. ــتبعاد دوری از حق(   غرض از آن اسـ . غرض بندگی و بردگی خلق و دور  خلق بود )بندگی یا اسـ

: )سرزنش( و مذمت )و مشقت( الزمش نیل شقاوت ب. کردن آن از سیاست مستقیم؛ متعادل و متعالی است.     

سیر و نیل به شقاوت یعنی بدبختی فردی، جمعی و اجتماعی مدنی اعم از شقاق)از    حاصل، پیام و پیامدش:  

حق و عدالت( و مشقت یعنی مشکل آفرین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی ضد آرامش می        

سائس اول تمسک به عدالت کند و    و»ج.فرای غرض و الزم سیاست، کارکرد سیاسی است. پنجم.       .باشد 

صدقا رعیت را بجا صادق[   ی ا ست  شتن را مالک   مملودارد و مدینه را از خیرات عامه  ]دو کند و خوی

و  ]کنیز، خدمتکار و برده زن[لوَخَشهههوت دارد، و سههایس دوم تمسههک به جور کند و رعیت را بجای 

. (914همان، ص«)دارد و مدینه پرشههرور عام کند و خویشههتن را بنده شهههوت دارد ]بنده، برده مرد[عبید

)اسم(فاعل سیاست است. کارگزاری سیاست و سیاسی می باشد. سیاستگذار و سیاستمدار است.                   سائس: 

ست.                سیاست ا سم(مفعول  شد. مسوس: )ا سی، ریاست و حتی دولت می با سیا سی، رهبری  سیا مراد حاکم 

شد. اینکه امام                 سازی آن می با ست و جاری سیا ست پذیری یعنی تبعیت از  سیا ستپذیر یعنی ملت و  سیا

سایس و المسوس    »ع(میفرمایند: علی) سان: هو ال ست.  به         «: ان ست ا سیا ست و هم قابل  سیا سان هم فاعل  ان

اصطالح هم سوژه سیاست و هم ابژه سیاست میباشد. سایس اول: سیاسگذار و سیاستمدار فاضلی است.                  
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.اعتدال: 4تمسک: دست یازیدن، توسل جستن، چنگ زدن و به تعبیری کاربردن و کاربست میباشد. عدالت:       

.تعادل: توازن میان توســعه اقتصــادی و تأمین 1میانه روی از افراط ســتم گری و تفریط ســتم پذیری اســت. 

آسایش جسمانی بدنی ظاهری مادی و در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش روحانی  

ــد.     ــاوی حقوق میان نیرو       9باطنی مدنی میباشـ ــب و تسـ ها و نهادهای مکمل،     .عدل: رعایت تکافی، تناسـ

ست. اوال بین           سیب پذیر ا شار آ سیاست حمایتی اق متناسب]با کارانه[ و مشترک با حفظ حقوق و بعد از آن 

سان دو           ساقند. ب ساق ب ساوق وجود دارد.  سئولیت ها، ت حقوق یعنی امتیازات و تکالیف یعنی وظایف یا م

ساقین اند. ثانبا مثال حقوق زن و مرد،       ساوی  شد. زن از      ضلح مثلث مت ست. تبعیض نیز نمی با ساوی نی مت

حقوق و تکالیف دختری، خواهری، همســری و مادری بر خوردار اســت. مرد از حقوق و تکالیف پســری،  

برادری، شــوهری و پدری بر خوردار میباشــد. اینها نه متســاویند. نه تبعیض آمیزند. متکافی یعنی کفو و هم 

ش    ساوی حقوق    شأن و مکمل یعنی تکمیل کننده هم در ت سا هم افزایند. ت کیل و اداره خانواده و حتی چه ب

با یکنفر دکترای مهندس فوق               با یکنفر کارگر فنی و  ــاده  یا یک ماه یک نفر کارگر سـ یعنی مزد یک روز 

شجویان را            سان یان بوده که تمام دان ست. ب شد بی عدالتی ا ساوی با صی یا جراح پنجه طالیی، اگر مت ص تخ

ست. بلکه     چه تالش کرده یا ن ساوی چه کم و چه زیاد بدهیم. این نه تنها عدالت نی شد، یک نمره مت کرده با

عین ظلم و ستم است. این نه تنها باعث تالش دانشجوی تنبل نشده اما چه بسا برای دانشجوی زرنگ، ضد        

ستعداد خود تدبیر و        ضل ا سب تنوع و تفا ست. هر کس به تنا سب ا الش ت انگیزه گردد. عدالت در اینجا تنا

نموده و توفیق یافت، استحقاق پیدا میکند. به تناسب تنوع و تفاضل استحقاق، بایسته است حقوق او تأمین        

گردد. هرکه بیشــتر، برتر. در عین حال بیســته اســت در امور و به اصــطالح خیرات مشــترک بســان امنیت، 

شارکت و کرامت،      شتغال و رفاه، و از همه اینها فراتر م شترک و حد اقلی   سالمت، آموزش، ا همه از حد م

ست.            صطالح کارانه ا ستحقاقی بوده و به ا ستعدادی و ا سب ا سته به همان تنا شند. مازاد بر آن ب برخوردار با

ــت. که دارای حقوقی بوده و  :رعیتاینرا بعدا در مبحث عدالت خواهیم دید.  مردم، ملت و جامعه مدنی اس

ضد معنی        ست. غیر و  سته رعایت ا شای سته و  سبات     بای سلطنتی مطلقه و منا برده در حکومت های جاهلی 

سلطه گر و تحت سلطه، حاکم و محکومی و مالک و مملوکی ملی نظامات برده داری)فئودالیسم(و خانخانی    

تا اربابی رعیتی محلی میباشـد. که بردگان نه تنها مالک کار و کاال و خدمات خود نبوده بلکه مالک جسـم و   
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شان متعلق به مالک و         جان و ناموس و حتی او شام که همه چیز سفندان و اح سان گو ستند. ب الد خود نیز نی

صاحب گله و گله دار است.  برعکس راعی یعنی چوپان یا شبان: مالک گله نیست. خادم گله است. وظیفه       

ــخ       ــالمت آنها را در مقابل امراض، تغذیه آنها را از مرتع و آبشـ ور و دارد امنیت آنها را در مقابل گرگان، سـ

ستی،                صداقت: را سی بوده و هم  سیا ستی  ستان و دو صدقا: هم دو ستراحت آنها را در آغل، تأمین کند. ا ا

یرات: خواسته  خ راستگویی و درستی سیاسی و به اصطالح شفافیت سیاسی و حتی نهادینگی سیاسی است.            

ست.         سعادتمندی و کمال گرایی مدنی ا سازی و  شکوفایی  شرفت، خو  منابع و : ت عامهخیراها و عوامل پی

شد.          سی از جمله امنیتی و فرهنگی می با سیا سالمت و رفاهی،  صادی از جمله  : ندک مملومنافع عمومی اقت

ست.            شور ا سازی خیرات عمومی در ک ستری و فراگیر شار کردن و به تعبیری فراهمی، فراگ سر  پرکردن، 

شهوت دارد    شتن را مالک  ست.    خوی شد. خود کنترلی ا شتنداری می با ست. خودرأیی،   : خوی کنترل درونی ا

ــلطه شــخصــی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی]مالک و   ــتبدادی مطلقه و نیز س خودمحوری و خودکامگی اس

ستکباری خارجی نبوده و بدان نیز       سلطنتی مطلقه داخلی یا ا سبب به مملکت  و ملت[و موروثی  مملوکی ن

ساحتی     سایس دوم تن ندهد.  ست جاهلی؛ تک سیا ست.   تنازعی-:  : تعلل از احقاق حق بوده و بویژه ورجا

و به بردگی کشـانیده مردم بوه که مالک جان، مال،   : بردهخول می باشـد.  تعدی و تجاوز به حقوق سـایرین 

شد.   ست.   : بندهعبیدناموس و حرمت خود نبا شانیدن مردم ا صورت برعکس  و به بند و به بندگی ک  در این 

ضلی که دولت خادم بالذات مردم بو  سیط قدیم  نظام فا ده و مردم مخدوم دولتند، در این چنین نظام جاهلی ب

ــاالری     ــتی یا دولتس ــاالری لیبرالیس ــرمایه س یا مرکب جدید نظرا و بویژه عمال مردم خادم بالذت دولت س

سی و                  سیال دمکرا سو ستی بوده یا  سی و جمهوری لیبرالی شوند. ولو بظاهر لیبرال دمکرا ستی می سیالی سو

ستی م    شند.   جمهوری سوسیالی ستی با سیاست جاهلی، جامعه و جهان     :مدینه پرشرور عام کند درنی سبب  به 

تن را بنده خویش آسیب پذیر گشته و دچار آسیب نارسایی تکساحتی و ناسازواری تنازعی گشته و میگردد.         

شی           شهوت دارد  ساالران]الیگار شی مالی[ و قدرت ساالران]الیگار ست مدنی تابع منافع ثروت  سیا : دولت و 

سی و نظامی[است. چه نظامات سیاسی استبدادی سلطنتی مطلقه قدیم بوده که بیشتر جاهلی بسیط بودند        سیا 

ساالری و               سرمایه  ضلی اند. چه  ساالری حقیقی و یقینی واقعی فا ضد مردم ستند.  سا هنوز هم ه و چه ب
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ساالری و مر          شبه مردم شند.  ستی جدید که جاهلی مرکب می با ساالری های مطلقه مدرنی ساالری  دولت دم

 نمایی؛ ظنی]تفلسفی[ ظاهری تکساحتی یا توهمی]سوفیستی[ کاذب تنازعیند. 

ــت رعیت را بجای اصههدقا.1تمسههک به عدالت کند و .4 :سههائس اول»تجزیه و تنظیم متن: کارکرد ]دوس

سایس دوم    .1کند و  مملومدینه را از خیرات عامه .9دارد و  صادق[  شهوت دارد، و  شتن را مالک   :خوی

خویشتن را .1مدینه پرشرور عام کند و .9و عبید دارد و  خولرعیت را بجای .1به جور کند و تمسک .4

 جدول افقی-همان(. جدول متن: سیاست کارکردی، کارایی سیاسی«)بنده شهوت دارد

 1 9 1 4   کارکرد: کارایی

ن   صداقت با رعیت تمسک به عدالت   سیاست امامت سیاست فاضله سایس اول مدی ه  مملو کردن 

 از خیرات عامه

 مالک شهوت 

خول و عبید کردن  تمسک به جور سیاست تغلِّب سیاست ناقصه سایس دوم

 رعیت

نه     مدی مملو کردن 

 از شرور عامه

 بنده شهود

 جدول عمودی

 سایس دوم سایس اول کارکرد: کارایی 

 سیاست ناقصه سیاست فاضله ماهیت

 سیاست تغلب سیاست امامت عنوان

 تمسک به جور تتمسک به عدال  4

 خَوَل و عُبید کردن رعیت صداقت با رعیت 1

 مَملُو کردن مدینه از شرور عامه مملو کردن مدینه از خیرات عامه 9

 بنده شهوت مالک شهوت 1
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       +%411                       نمودار متن: 

 .مالک شهوت1   

 فاضلی، امامتدینه از خیرات عامه       سایس کردن م   .مملو   9

 .صداقت با رعیت1

 .تمسک به عدالت 4

 .تمسک به جور4

      رعیت     .عبید و خول ساختن 1 

  سایس ناقص، تغلِّب  رور عامهش.مملو کردن مدینه از 9  

 -%411     .بنده شهوت  1    

ا و و وفو لطف  با یکدیگر و عدل و عفاف و مودت : امن بود و سکونعامهو خیرات »تحلیل متن: ششم.

و غدر و خیانت و  و جور و حرص و عنف و تنازع عامه: خوف بود و اضطراب شرورامثال آن، و 

: امنیت بوده و حتی ثبات است. امنیت جانی و جسمی)سالمت(را امنهمان(. «)و مانند آن غیبتمسخرگی و 

طالعاتی، شد. فراگیر امنیت امی تواند در بر گیرد. امنیت مدنی؛ اعم از امنیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میبا

: آرامش باطنی و روحانی معنوی بوده و حتی آسایش جسمانی ونکُسُانتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی است. 

، محبت و مهربانی و همگرایی تا مرز وحدت ملی و ارتباطات با یکدیگربدنی ظاهری می باشد. مُوَّدَت: دوستی 

: میانه روی از جمله اقتصادی، سیاسی و عفافمیباشد.  دل و عدالتاعتدال، تعا :عدلو اتحاد فراملی است. 

ری رعایت و پیماندا :وفانرمش و نرمخویی و مدارای مدنی؛ اجتماعی و سیاسی می باشد.  :لطففرهنگی است. 

: ضد طراباضترس، نا امنی، احساس ناپایداری و بی ثباتی میباشد.  :خوفضد غدر یعنی پیمانشکنی است. 

تعارض، تشتت، واگرایی، ستیز،  :تنازعآرامی، تشویش، دلهره آمیزی، دلشورگی است. تشویش.  آرامش، نا

آزمندی،  :حرصهمان سیاست اختالف بیانداز و حکومت کن داخلی ملی بوده یا خارجی فرا ملی باشد. 

تماعی ج: شدت، خشونت آمیزی مدنی؛ اعنفزیاده طلبی بویژه اقتصادی و بلکه سیاسی و حتی فرهنگی است. 

خی و شو :مسخرگیضد امانت می باشد.  :خیانتپیمانشکنی بوده ضد وفا است.  :غدر و سیاسی میباشد.
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مردمان  .: پرونده سازی، پنهانکاری، بر خود دوگانه و عدم شفافیت می باشدغیبتشنگی و غیر جدی است. 

گوگیری و : الاقتدا به سیرت : مرجعیت و گفتمانسازی سیاسی است.در هر دو حال نظر بر ملوک داشته باشند

 پیروی از سیاست می باشد. 

عدل و عفاف و .1مودت با یکدیگر و .9سکو و  .1امن بود و .4: عامهو خیرات »تجزیه و تنظیم متن: یکی.

جور و .1تنازع و .9اضههطراب و .1خوف بود و .4: عامه شههروردیگری.امثال آن، و .1وفا و .6لطف و .1

 جدول افقی:  همان(.«)مانند آن.44و  غیبت.41مسخرگی و .3خیانت و .3غدر و .1عنف و .6حرص و .1

  4 1 9 1 1 6 1 3 3 41 44 

خیرات   الف

 عامه

 ]امانت وفا لطف عفاف عدل موّدت سکون امن

 خدمت[

]راز  ]جدیت[

 داری[

..... 

ــرور   ب ش

 عامه

 ..... غیبت مسخرگی خیانت غدر عنف حرص جور تنازع اضطراب خوف

 جدول عمودی:

 ب الف 

 شرور عامه خیرات عامه 

 خوف امن 4

 اضطراب سکون 1

 تنازع مودت با یکدیگر 9

 جور عدل 1

 حرص عفاف 1

 عنف لطف 6

 غدر وفا 1

 خیانت ]امانت، خدمت[ 3
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 مسخرگی ]جدیت[ 3

 غیبت ]رازداری[ 41

44 ..... ..... 

 

 نمودار متن:

44....                                  + 

 .رازداری41.جدیت3

 (خدمت)       مانتا. 3.وفا1  

 .لطف6.عفاف1 

 .عد ل1            .مودت9  

 .سـکون1.امن4

 اضطراب .1.خوف4  

 .جـور1           .عداوت9  

 .عنف6.حرص1 

 -       ....44 .غیبت41.مسخرگی3 .خیانت 3.غدر1 

اقتدا به سههیرت دو.ملوك داشههته باشههند و  نظر بریک. ؛و مردمان در هر دو حال»تحلیل متن: هفتم.الف.

شان  ست         .همان(«)کنند ای سیا ست. اینها گروه مرجعند. چه حکومت و  سیا سیرت: روش و  اقتداء: پیروی. 
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ــد.      ــلی بوده یا جاهلی باشـ الناس  »دو.و  9«دین ملوکهمالناس علی »یک.  ؛اند که  و از اینجا گفته  »ب.فاضـ

 من زمانم.  .همان(«)44الزماننحن»از ملوك گوید و یکی سه.، 11«بأبائهم منهمبزمانهم اشبه 

سب موجب  ابوت، یکی باید که مستجمع هفت خصلت بود: لکمُطالب  و».الف.1 ستمالت دلها   چه ح ا

شم  سانی    و افتادن وقع و هیبت در چ شد به آ ستمدار،       همان(.«)ها با سیا ستگرا، انقالبی،  سیا طالب مُلک: 

سیاسی، حکومت، حاکمیت، راهبری سیاسی است. مستجمع: جامع.       کسی که در پی تشکیل یا نیل به قدرت   

دلها: جلب قلوب،  اســـتمالتاُبُوَّت: پدری، حســـب، اعتبار خانوادگی، خاســـتگاه، پایگاه و نقش اجتماعی. 

همت، و آن بعد از تهذیب قوای  وِلُّعُدوم  و»: عظمت، شــکوه. هیبت: اعتبار و بزرگی. افتادن وقعدلجویی. 

سانی و تعد  ضب و قمع نف صل آید    یل غ همان(. علو: بلندی. همت: اراده، خواســت، عزم. «)شهوت حا

تهذیب: پاکسازی، پیراستن. قوای نفسانی: غرایز طبیعی بشری. تعدیل: تنظیم و توازن، هماهنگسازی. غضب: 

شهوت: میل، منفعت طلبی، ثروت طلبی، لذتجویی،        سرکوب، چیرگی.  شونت، نیروی دافعه. قمع:  شم، خ خ

ت طلبی. در حکمت مدنی فاضلی: تهذیب و تعدیل غرایز میل و خشم یعنی جاذبه و دافعه و ابزارسازی راح

آنها بمثابه نیروی مولده و محرکه و تولید کننده نیرو و حرکت به عنوان ابزار فطرت تعالی طلب و در جهت             

صالت و یلگی غرایز و ب          ست. که به تقویت و ا سم ا ست. نه همچون مدرنی شرفت ا سازی پی  ر عکس ابزار

ــتی   ــب داروینیس ــمی( و تنازعی)غض ــهوت فرویدیس ــاحتی)ش ــعه تکس -فطرت تعالی طلبی در جهت توس

ستی(انجامیده چنانکه نظریه   سم      « مازلو»امپریالی سم و هندوئی سازد. نه همچون بودی آنرا توجیه و تئوریزه می

                                                           
؛ یعنی راهبران علمی «دو دسته گرو مرجع مردمند؛ علما و حکام»رامی اسالم نقلست: همان(. از رسول گ«)مردم بر دین راهبران سیاسیشانند».ترجمه: 3

( و 14، 99احزاب/«: لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه»آنها اسوه مردم بوده و از آنها الگو میگیرند. چه اسوه خوب] دینی و راهبران حکومتی سیاسی  اشان.

 چه بد.
همان(. یعنی مردم محصول و شکل زمانشانند. البته مردم باندازه ای که اختیارمند و دارای اراده و «)بت بپدرانشانمردم بزمانشان شبیه ترند نس».ترجمه: 41

هبران اتدبیر بیشترند، نقش فراتری در تغییر سرشت و تعیین سرنوشت خویش و حتی سایرین دوران خود و همچنین بعد از خود ایفا میکنند. اما حتی ر

م بخش و عوامل موثره هستند. تعیین کننده خود انسانها حتی پیروان، خودشانند. به همین سبب بوده که هر کسی مکلف به ادای بیشتر نمونه ای الها

  وظیفه ذاتی خود و مسئول اعمال خویشست. 
درالتمثیل و  عبیر میسازد..ظاهر این از معاویه نقل شده است. در هر صورت دولت و حاکمیت بحق یا بباطل خود را مظهر اراده عمومی تلقی و ت44

من زمانم، هر کس را ضایع کنم، »؛ «نحن الزمان، مَن وضعناع اتِّضع، و من رفعناه ارتفع»(آمده است. معاویه گفته: 499ص4364المحاصره ثعالبی]قاهره

انت الزمان، ان تَصلُح »ویه گفت: (رهبر خوارج خطاب به معا993ص4همان(. نیز در بهجه المجالس]ج«)ضایع شود و هر کس را بلند کنم بلند میشود

)همان(. «تو زمانی، اگر صلح و صالح و اصالح کنی، جامعه اصالح گشته و اگر فساد و فاسد شوی، کشور فساد و فاسد شود»؛ «یَصلُح و ان تَفسُد یفسُد

 931-3تعلیقیه صفحه
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شه کنی غرایز مزبور می       ضت بمنظور ری ست. که رهبانی و ترک دنیا و ریا شد. هر دو افراط و تفریطند.  ا با

اعتدال، ابزاریسازی غرایز میل، خشم و هوش ابزاری طبیعی و توسعه طلب بشری غیر و ضد مدنی)بودیسم       

ساز(برای فطرت           سازی و دولت ساز)نظام سم( بمثابه جاذبه، دافعه و مدبره ابزار سم( و مدنی)مدرنی و هندوئی

ــهودی)معنویت     ــانی مدنی و در جهت     عقلی برهانی)حکمت خیز( و قلبی شـ خیز( الهی و تعالی طلب انسـ

ــی درونی( و         ــی  منشـ ــی، بینشـ ــاحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی)ارزشـ ــرفت توحیدی دوسـ پیشـ

ظاهری)کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی(متعادل و متعالی فردی، جمعی و اجتماعی است. توسعه اقتصادی      

سی و      سیا سایش بدنی توأمان با تعادل  سازی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و  و تأمین آ کارامد

ی در تنازعی ظاهری از سویی و تارک دنیای-تضمین آرامش مدنی میباشد. برترین جایگزین توسعه تکساحتی

ست.     سیار و  دو.نظر دقیق و یک. ؛ی، و آن بهأر متانتسیم   و»سویه دیگر ا صحیح سه.  بحث ب و  فکر 

همان(.متانت رأی: وزین و محکم بودن «)حاصل آید  گذشتگان از حال  اعتبارپنج.و   تجارب مرضی چهار.

ــایت   ــی: جاذبه ها و مطلوبات و مطالبات رض ــی: آزمون های موفق و بلکه تجاذب مرض نظر. تجارب مرض

سندیده. اعتبار: عبرت گیری، درس آموزی)  سیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه الذین من  »بخش، پ قل 

صار »و .11؛ 91روم/«: قبل شر/ «: فاعتبروا یا اولی االب  که آن را عزمیک.عزیمت تمام،  چهارم و»(. 1؛ 13ح

ل ثبات تام حاص ب.ی صحیح و  أرالف. ؛بکُّرَتَ ازو این فضیلتی بود که  دو.ملوك گویند،  رجال و عزم

و هار.چاین فضیلت میسر نشود،     بیاجتناب از هیچ رذیلت ب.اکتساب هیچ فضیلت و   الف. ؛وسه. آید، 

 همان(.«)بدان (914)صباشههند خلقترین و ملوك محتاجپنج.خود اصههل باب در نیل خیرات اینسههت، 

ــت ــتوار، اراده قوی، خواس ــیلتبلند.  عزیمت تمام: عزم اس ــتگاه، جایگاه و نقش. فض : بکَّرَتَ: برتری، خاس

ــتواری.   باتثَترکیب، آمیزش.  ــتادگی، اس قاسههات بر میک. ؛صههبر.پنجم و»یا ثُبات: پایداری، مقاومت، ایس

صبر بود سه. ماللت، ب. سآمت و بیالف. ؛مالزمت طلبدو.شداید و   سات  «.که مفتاح همه مطالب   :مقا

: مالل آمیزی، دلتنگی.  ماللت: ناشــکیبایی. ســتمت: مطالبه، مطلوبیت. طلبهمراهی.  :مالزمتســختی ها. 

شم     و»: مطالبات، مطلوبات. مطالب: کلید. مفتاح سار ش سار:  همان(. «)ی سایل کار، از جمله    ی سهیالت، و ت

اعوان: معاونین، یاران، همراهان، کمککاران، همان(. «)و هفتم اعوان صههالح» توانگری، ثروتمندی، امکانات.

ابوت یکی. :الخص ایناز  و»ب.نیروها. صالح: شایسته، بایسته، نیکوکار، کارا با کفایت، درستکار، با کفایت. 
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شد و اگرچه آن را تأثیر   سار و  دیگری.ی عظیم بود. و ضروری نبا ت خصل  چهاراعوان به توسط  سوم. ی

. (911همان، ص«)صههبر اکتسههاب توان کرد چهار.عزیمت و سههه.ی و أردو.همت و یک.  ؛دیگر یعنی

ست که ظفر بعد از  بباید و».یک.الف.3 دو تن را بود: یکی طالب دین و دیگر طالب دوم.تقدیر اول. ؛دان

 و از این دوسه.زع غیر این دو چیز بود در اکثر احوال مغلوب باشد؛ که غرض او در تنا کسیو دو.ثار؛ 

مذموم    یکی لب دین حق بود و دیگر  مان(.  «)محمود اسهههت و آن ط یه از    ظفره نا : پیروزی، توفیق، ک

ــی.    ــای تکوینی الهی و قدر و تقدیر تدبیریتقدیر کارامدی؛ بهره وری و اثربخشـ ه فرد، گروه و جامع : قضـ

: خونخواهی و انتقامجویی. طالب ثارلب دین: دینخواه، دیندار و دینمدار، شـــریعتمدار. انســـانی و مدنی. طا

سی.    تنازع سیا سندیده، خوب،      محمود: درگیری، مبارزه، نزاع، جنگ، از جمله انقالب  سته، پ شای : از حمد؛ 

سند، بد، شر، زشت. ب.اول.یک      مذمومخیر، نیکو.  سته، ناپ ستحقاق  و»: از ذم؛ ناشای کسی   یقتملک به حق ا

شود، ق .4 ؛را بود که صحیح بود، قیام     حفظبه .1در بود و ابر عالج عالم، چون بیمار  صحت او، چون 

و  تغلبی (911)صیکی ملک ؛چیز بود دومرض عالم از دوم.چه ملک طبیب عالم بود، و  دو.تواند نمود،  

سد  نفوسب.و اما ملک تغلبی قبیح بود لذاته، .الف.4سه. دیگری تجارب هرجی.  سَن  سن ه را حُفا  []یا حَ

ــوم.الف.و  .نماید ذلِّو نفوس شههریره را مُب.ذاته، م بود لِلِّؤاما تجارب هرجی مُ.الف.1نماید. و  ب لِّغَتُس

دیک به نز باشهد باید که مقرر چهارم.ک بود، و لِدر حقیقت ضهد مَ ب.ک و لیکن لِاگرچه شهبیه بود به مَ 

تظاهر  .1تعاون و  .4 ؛دریهای جماعتی خیزد که    أفاق ر دولتها از ات  مبادی یک.  ؛لک که  ناظر در امور مُ 

شند،      شخص با ضای یک   قحدولت ب.بود  محمودیکی.الف. ؛پس اگر آن اتفاقدو.یکدیگر به جای اع

شد و   ستحقاق . (919همان، ص«)دولت باطلب. ]مذموم بود[االدیگری.الف.با ستگی، حق     ا ستگی، بای شای  :

ستعداد همراه آ     شتن ا ستحقاق با دا ست می آید.  طلبی. ا  موزش نظری و پرورش عملی و با تالش و تدبیر بد

ــلطه گری    تغلبییا ُملک: حاکمیت، قدرت، اقتدار، حکومت، رهبری.         کلِ مَ : غلبه گری، زورگویی دولت، سـ

ــتبدادی مطلقه.   ــلطنتی اس ــی(، بی هرجی: تجربه ها و بلکه تجاذب: جاذبه های تجاربس : هر و مرج)آنارش

ست. همگی : ذاتا بد اقبیح بود لذاتهثباتی، نا امنی، ناپایداری ... ناشی از ضعف دولت نظمی و بی نظامی، بی 

ــان میتید. چنانکه حتی فرعون را هم اگر میگفتی ظالم، بدش آمده و نمی             ــورت فطری از آن بدشـ به صـ

ــی من اینرا ایجاب میکند.   ــیاس ــلحت س ــنحُپذیرفت. می گفت مص ــایی و  س ــَن: زیبا و زیبایی، رس یا حَس
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یا تَغلَّب: ســلطه، ســلطه گری، ســیطره  بلِغَّتُ: لذتبخش. ذلِّمُ: دردناک. ملِؤِّمُازواری و خوش آمد، خوبی. ســ

ــم(.     یالیسـ بار)امپر ــتک تدار.     کلِ مَجویی، قهر، برتری طلبی)هژمونی(، اسـ یت و اق حاکم کت،  لک مُ:  : ممل

ــیم کار و تعاون(تا : همگرایی و هماهنگی و اتفاق: بنیادگذاری و آغازگری. مبادیمملکتداری.  همکاری)تقس

ــتگی و در نهایت یگانگی.   ــتگی و پیوس ــیم کار و تبادل.  تعاونمرز همبس ــارک، همکاری؛ تقس : ظاهرت: تش

پشتیبانی، اظهار، ابراز. دولت: حاکمیت، حکومت، ریاست، هیئت حاکمه، راهبری. محمود: شایسته، در اینجا     

شد.     ضلی، فرهیختگی و فرزانگی میبا سته، در اینجا مراد جاهلی، نادانی، نافرزانگی    کنایه از فا شای مذموم: نا

شد. دولت باطل: دولت جاهلی        ست. مراد دولت و حکمروایی خوب میبا ضلی ا ست. دولت حق: دولت فا ا

ــت.  ــد. منظور دولت و حکمفرمایی بد اس دول اتفاق  ]علل و آغازگاه[مبادی آنکهسههبب  و».الف.1می باش

صی را ا     شخ ست آن بود که هر  شد،     ا سانی قوتی محدود با شخاص ان سیار جمع    وز ا شخاص ب چون ا

 ؛در اشهخاص قوت هر شهخصهی بود المحاله، پس چون    ]چندین برابری[آیند قوتهای ایشهان اضهعاف  

شوند   12مانند یک شخص  ]همکاری، همبستگی و پیوستگی[  اتحاددوم.و  ]همگرایی و هماهنگی[تألفیک.

یک شخص با چندان اشخاص الف. ؛بود، و چنانکه قوتن در عالم شخصی برخاسته باشد که قوت او آ

ن ]تبایاو متباین اال هوا ]اختالف نگرش ها[ااآلراشههخاص بسههیار که مختلف  »ب. «.مقاومت نتواند کرد

 کشتی[]که به مصارعت باشندیک شخص باشند هم غلبه نتوانند کرد، چه ایشان به منزلت یک گرایش ها[

سی که قُ  ضعاف وّک شخص بود برخیزند و المحاله وّقُ رابر[]چندین بت او ا  مهه ]ناگزیز[ت این یک یک 

بود  []همگرایی یا همبستگی تألفی.1و  ]سازمان و تشکیالت[  نظامی.4 ؛مغلوب باشند، مگر که ایشان را نیز  

ــأنی و برابری و هماوردی[تکافی قومکه قوت جماعت با قوت آن  ــری و همش . همان(«)تواند کرد ]همس

 بود و ]و برنامه ای[  سههیرت ایشهههان را نظامی  یک.  ؛اگردوم. اعتی غالب شههوند    جم اول. ؛و چون»ب.

ــوم.الف.کنند   ]اعتدال و تعادل[  عدالتی  ]رعایت[  اعتبار دو. اال بزودی ب.دولت ایشههان مدتی بماند و      سـ

                                                           
نی یگانی بمثابه فراتر دهکده جهانی یعنی شخص جهانی را دارد. .جامعه و جهان: ظرفیت همگرایی، هماهنگی و همکاری تا همبستگی و پیوستگی یع41

 ، که سعدی بنظم در آورده است. «کشخص واحد»این برگرفته از روایتی از سول گرامی اسالم بوده

 که در آفرینش ز یک گوهرند  بنی آدم اعضای یکدیگرند

 دگر عضوها را نماند قرار چو عضوی بدرد آورد روزگار

 نشاید که نامت نهند آدمی   ران بیغمیتو کز محنت دیگ
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با عدم آنچه مقتضی دو. ]میل ها[اهواب.و  ]خواست ها[دواعیالف. ؛چه اختالفچهارم.یک.متالشی شود، 

 .همان(«)باشد ]استحاله و متالشی شدن[انحالل ]موجب و منجر[مستدعیه.ساتحاد بود 

اند و  های ثابت بوده    آن با عزیمت   ]نیروهای انقالبی[ مادام که اصههحاب    اول.یک.  ؛ها  دولت اکثر »ج.

ست و  ]بالندگی[تزاید درسه. کرده، شرایط اتفاق رعایت می دو. ستای قوفوالف. ؛سبب دوم. بوده ا و  ی[]ای

س انحطاطب. ام و ]مقکراماتب.اموال و الف. ؛مانند ]مطلوباتی[رغبت قوم در مقتنیاتیک. ؛آن گرایی[]واپ

شهرت و اعتبار[)ص  ستکثار   ب. ]اقتدار[صولت .1قوت و .4الف. ؛چهدو.بوده،  (919ج. ضای ا  ]افزایش[اقت

شوند   ]در آمیخته[و چون مالبسسوم.الف. این دو جنس کند،  ضعفای عقول بدان رغبت   هرب.آن  آینه 

 تاسههیرت ایشههان به دیگران سههرایت کند    ]معاشـــرت، همنشـــینی و آمیزش[و از مخالطتج.یند، نما

خوش .9نعمت جوئی و  .1و  ]رفاه طلبی و تجمل گرایی[  رفه ت.4یک.  ؛به  سههیرت اول بگذراند و   چهارم. 

شوند،      شغول  شی م و ملکاتی که در مقاومت .پنجم.یک بنهند، دفعب. حرب والف. ]ابزار[؛و اوزاردو.عی

]تن پروری و عطلت.9آسههایش و .1 وراحت .4 ؛ها به همتدو.اب کرده باشههند فراموش کنند و اکتسهه

شم.یک.الف.   میل کند.  بیکارگی و ناکارایی[ شان کند     ش صد ای صمی قاهر ق پس اگر در اثنای این حال خ

را کرامات ایشان  .1اموال و .4 ؛و اال خود کثرتدو.الف.بر او آسان بود   جماعت ]درماندگی[استیصال  ب.

یکدیگر .1تخالف ظاهر کنند و .1تنازع و .4 ؛تا.سه دارد  ]گردنکشی[ تجبر.1و  ]برتری طلبی[تکبر.4 ؛بر.ب

مقاومت و    به هر که  ب.دولت   ]بنیادگذاری و آغازگری[   که در مبدأ   و همچنان هفتم.یک.الف. را قهر کنند،  

شان برخیزد    شت ای منازعت .1مقاومت و .4 ؛هبب. ]دوره قهقرایی[در انحطاطدو.الف.مغلوب گردد ج.مناق

که   ند هر  ند ج. برخیز مان، ص «)مغلوب گرد به دو چیز بود: یکی     تدبیر  و»د. .(911ه لت  حفظ دو

ــتگی[ تألف  ــتگی و پیوسـ و دیگر تنازع اعدا. در آثار حکما      ،]یاران و خودی ها[  اولیا  ]همگرایی تا همبسـ

سکندر بر مملکت دارا  اندآورده شی[   ]که چون ا شاه هخامن ست.  لبه کرد عجمغ آخرین پاد ]مراد ایرانیها ا

شند     » خواجه پیشــتر در این خصــوص می گوید: ست و نظافت و زیرکی ممتاز با سیا ؛ «عجم به عقل و 

ــری، ص عظیم و  ]آمادگی و کارایی و کارامدی[یتدَّعُ.1و  ]ابزار و تجهیزات[آلتی.4 ؛را با [111اخالق ناص

به اندك  ی انبوه یافت، دانسههت که در غیبت اوعدد.1های بسههیار و  سههالح.1و  ]چابک[لدجَ مردانی.9
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، و 13لک روم در سههر این کار شههوددارا برخیزند و مُ ]خوانخواهان انتقامجوی[طالبان ثار ازیشههانمدتی 

صال    ستی شان از   ]درماندگی[ا شه مُ لَعدِدیانت و مَ قاعدهای شد و از حکیم  یِّحَتَت دور بود. در این اندی ر 

سطاطالیس   شارت  اِار شوند و     کرد، ح ست شغول  شان متفرق گردان تا به یکدیگر م کیم فرمود که آرای ای

شان فراغت یابی  ازتو  سکندر ملوك طوایف را  ]ســیاســت تفرقه بیانداز و حکومت کن اســتعماری[ای . ا

ی و ]خونخواهای که با آن به طلب ثارعجم را اتفاق کلمه دیگربنشاند و از عهد او تا عهد اردشیر بابک   

شد اتفاق نیفتاد   م انتقامجویی[ حکومت اســران ملوک طوایفی شــد. یعنی  .(911همان، ص«)شغول توانند 

حکومت شاهنشاهی هخامنشی حتی در دوران اشکانی به شاه شاهانی تبدیل شد. در دوران ساسانی تبدیل            

ــاهی گردید.  بر دیگری.در حال رعیت نظر کند و نخسههت. ؛واجب بود که پادشههاهبر  و».الف.یک.1به ش

 ]برپایی، پایایی، کارامدیغ بهره روی ووامقِچه دو.نماید، ]کوشــش بســیار بســیار[رفُّوَانین معدلت تَحفظ قو

 .همان(«)بود ]عدالتگرایی[مملکت به معدلت اثربخشی[

شد آن ب: تلَعدِدر مَ اولشرط   و»اول. صناف ک ا شأن[ کافیتَخلق را با یکدیگر مُ ]گروههای مدنی[ه ا  ]هم 

چهار عنصههر حاصههل آید  ]هم شــأنی، همســری[به تکافی معتدل ]مزاج ها[هجِمزَدارد، چه همچنان که اَ

علوم و الف. ؛ارباب .4 :اول اهل قلم مانند    :کافی چهار صههنف صههورت بندد     اجتماعات معتدل به تَ    

ضات و  .9فقها و .1و  معارفب. سان و  .6اب و سّ حُ.1اب و تّکُ.1ق سان(    منجمان.1مهند شنا ضا و هوا و  )ف

شان بود  وه قوام دین شعرا، ک .3اطبا و .3 شان به مثابت آبند در طبایع؛ و دوم اهل   دنیا به وجود ای و ای

شیر مانند    ]نیروهای دواطلب مطوعه.9و  ]نیروها و نهادهای دفاعی[مجاهدان.1و  ]رزمندگان[مقاتله.4 ؛شم

ــیجیان[  و  زداران[]مرزبانان، مر  ورغُاهل ثُ .1و  ]نیروها و نهادهای جنگی، تهاجمی[    غازیان  .1و  مردمی، بسـ

 دولت،حارسان  .3و  ] یا مُلک: حفاظت اطالعات[کلِعوان مَاَ.1شجاعت و  ب.و  ]شدت[ أسبَالف. ؛اهل.6

شان به منزلت آتش    شان بود، و ای سیم  که نظام عالم بتوسط ای جار ت.4؛ معامله چون  اهلاند در طبایع؛ و 

 وصههناعات    الف. ؛ارباب .9رفه و  تِحَمُ.1فقی برند و چون  فقی به اُ از اُ ]اموال و امکانات[  ضههاعات  که بِ 

د، و ایشان بجای هوا وتعاون ایشان ممتنع براج، که معیشت نوع بی خَ ]جمع آوران[باتجَ.1 ها وحرفهب.

                                                           
 .حتی ایرانیان بروند و روم را فتح کرده و روم سقوط کند. چنانکه قبال چند بار اتفاق افتاده بود. 49
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الحت، که فِب.رث و حَالف. ؛اهل.9دهقانان و .1برزگران و .4 ؛زارعه چوندر طبایع؛ و چهارم اهل مُ  اند 

شخاص بی همه جماعت مرتب دا ]مواد غذایی[قواتاَ شان بجای    رند و بقای ا شان محال بود، و ای مدد ای

ــت. جامع؛      . (911همان، ص «)طبایع  دراند  خاك  .اعتدال: میانه روی از افراط و    4معدلت: عدالت ورزی اسـ

باطنی و ظاهری،           1تفریط،  مادی و معنوی، دنیوی و اخروی،  یان جهات  عدیل: تنظیم و توازن م عادل و ت .ت

کشاورزی و صنعتی، اصالت و نوگرایی، رونق و صفا، دوستی و دشمنی، فردی         زیست محیطی و پیشرفت،  

و جمعی، عمومی و خصـوصـی، داخل و خارجی، و توسـعه اقتصـادی و تعالی فرهنگی و آسـایش بدنی و      

شد.          ست متعادل و معتدل میبا سیا ست و با  سیا سان اینها در  سب و  9آرامش معنوی، و ب .عدالت: تکافی، تنا

یانت و حمایت از اقشار آسیب پذیر می باشد. چنانکه در موضع خود در آینده خواهیم دید.     تساوی و نیز ص  

تکافی: مکمل هم بودن و همشــأنی اســت. یعنی شــئون، حقوق و امتیازات آزادی ها و نیز متقابال تکالیف و 

ستی          سی و فرهنگی بای سیا صادی،  سئولیت های ویژه هر یک از نیروها و نهادهای بخش های اقت ت رعایم

 انحالل ترکیبدو.انحراف مزاج از اعتدال و یک. ؛از غلبه یک عنصر بر دیگر عناصر   چنانکه و»شود.  ب. 

سه       آیدالزم  صناف بر  صنف از این ا انحراف امور اجتماع از اعتدال و یک. ؛ف دیگرصن از غلبه یک 

ساد دو. ست که:   ف ضیله یک.نوع الزم آید. و از الفاظ حکما در این معنی آمده ا ]و التعاونالفالحین هو  ف

سعه[  سازی باالعمال تو ضیله التجار هوالتعاون دو.، []و اعمار: عمران و آباد سایش همگانی[ و ف   ]و تأمین آ

له  ســـه.باالموال،   عاون و فضههی ــی[      الملوك هو الت مدی؛ بهره روی و اثربخشـ کارا قای  عادل و ارت   ]و ت

سیه،   باآلراء سیا ضیله االلهیین هو التعاون چهار. ال ضمین آرامش  ]و تو ف عالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و ت

مدنی[  بالحکم  مدنی[  عاً   ا ]حکمت  قه، ثم هم جمی عانون لحقی ــرفت[   علی عماره  یت بادانی: پیشـ مدن  ]آ  ؛ال

ضائل ب.بالخیرات و الف. ستگاه، جایگاه، نقش و کارویژه.    . همان(«)الف ضیلت: ارزش و در اینجا بویژه خا ف

بع توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی است. فضایل: ارزش         خیرات: اینجا عوامل و ابزار و منا

: ]در معدلت دومشرط  و»دوم.ها و هنجارها و اخالق متعادل و متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. 

ست[    سب ا  هر یکی بر قدر ]موقعیت و مقام[آن بود که در احوال و افعال اهل مدینه نظر کند و مرتبه تنا

در اینجا خواجه نصــیر بعداز «. پنج صههنف باشههند (911)صو اسههتعداد تعیین کند. و مردمان قاسههتحقا

شأن از            سومین  سیب زدایی مدنی به عنوان  سی مدنی بمنظور آ شنا سیب سی مدنی و مدیریت مدنی به آ مهند
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مدنی  یآسیبهای مدنی و متناسبسازی مجازاتها    شون سه گانه سیاست مدنی کارامد پرداخته و به طبقه بندی    

بود،  فراتر[]خیر ایشان متعدی ب.و  باشند بطبع خیر الف. ؛اول کسانی که »صنف می پردازند. بدین ترتیب: 

صه آفرینش  شاکل رئیس  و این طائفه خال سی که به   اعظم،اند و در جوهر م پس باید که نزدیکترین ک

شند، و در تعظیم    شاه بود این جماعت با  ]حرمتتوقیرو  بل او[]بزرگداشــت، ســر فرود آوردن در مقاپاد

ــت[و اکرام و تبجیل داری[ ــتی و کوتاهی[ مهمل ]لحظه و جزئی[ایشههان هیچ دقیقه ]نیکوداش ــس د نبای ]س

همان(. تا این ارزشـــها، روا و رواج یافته و «)باید شههناخت خلقگذاشههت و ایشههان را رؤسههای باقی   

د. ن خیر و حتی خیرخواه و خَیِّرنبطبع خیر: چه بفطرت بوده که همگا گفتمانسازی و الگوسازی مدنی گردد. 

سد. خیر اندیش و      سی که خیرش بدیگران میر ست. خیر متعدی: یعنی خَیِّر و ک بویژه طبع ثانوی که عادت ا

شد.   شان مُ     دومصنف   و»خیر خواه میبا شند و خیر ای سانی که به طبع خیر با شان  ]خِّیر یعنی خیردیعَتُک

ــد[   ید   نبود، و این جماعت را عزی   بدیگران برسـ با له و در امور خود مزاح داشهههتر  یازها[  الع  ]رافع ن

، و این ر باشند و نه شریر  یِّکسانی که به طبع نه خَ  سیم صنف   و»ارجمند بایستی باشند.    همان(.«)گردانید

شت و  الف. ؛طایفه را سند  ج.تحریض فرمود  یرخِبر ب.ایمن باید دا ستعداد به کمال بر )همان(. «تا بقدر ا

سا  چهارمصنف   و» شند و    یک.الف. ؛نی کهک شان متعدی   ب.شریر با شان      نبود شر ای شر شرور نبوده:  [

ــیده[    ؛فرمود و به  باید  دو.الف. ]تحویل نگرفت[  اهانت  .1 تحقیر و.4 ؛این جماعت را  ج.، و بدیگران نرسـ

ندگی[ زواجر.1مواعظ و .1 بات .9و  ]وادار جاد انگیزه[ ترغی بات .1و  ]ای ندگی[   ترهی بازدار بشهههارت و  ]

و اال در هوان ج.به خیر گرایند، .1باز گذارند و .4 ؛خودتا اگر طبع ب.کرد،  ر و هشـــیار[]هشـــداانذار.1

شههر ایشههان ب.به طبع شههریر باشههند و الف. ؛کسههانی که پنجمصههنف  و» همان(.«)باشههندخواری می

شرور[ متعدی ستترین[ ترینخسیس اول.یک. ؛، و این طایفه]  ترین[ ]بدترین و زشت ترینرذلدو.خالیق و  ]پ

ــلی[طبیعت ایشههان ضههد طبیعت رئیس اعظمدوم.دات باشههند و موجو بود، و  ]خدا و رهبری مدنی فاض

 گروهییک. ؛و این قوم را نیز مراتب بودچهارم.؛ صنف اول ذاتیب. واین صنف الف. ؛منافات میانسوم.

شان امیدوار بود     صالح ای شار و وادارندگی[ زجرب.تأدیب و الف. ؛انواع بهرا که ا صالح   ]اعمال ف باید ا

اگر شر ایشان شامل    .الف.4 ؛امیدوار نبود ایشان و گروهی را که اصالح  دو.اال از شر منع کرد،  ج.کرد و 
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شههامل بود دیگری.عام و یکی. ؛شههر ایشههان  اگرو .الف.1با ایشههان مداراتی رعایت باید کرد، ب.نبود 

 .(916همان، ص«)ایشان واجب باید دانست ]آسیب زدایی و برطرفسازی[ازالت شرب.

شههر را مراتب بود یکی حبس، و آن منع بود از  ]برطرفســازی[ زایلسههازی و.»الف: آسههیبزدایی مدنی

 نفی، و آن منع بود از سیم  آن منع بود از تصرفات بدنی؛ و  وقید،  دومو  ؛با اهل مدینه ]آمیزش[مخالطت

اد فساِدو.فنا و اِک.؛ یبه  ]موجب و منجر[مؤدیدیگری.به افراط بود و یکی. ؛اودخول در تمدن. و اگر شر 

طع بر قیکی. ؛یهای ایشان آنست کهأظهر ربود یا نه، و اَ جایزاند دران که قتل او نوع، حکما خالف کرده

بطال حسهی از  اِدیگری.یا یا زبان،  پایاو بود مانند دسهت یا   شهرارت عضهوی از اعضهای او که آلت   

سر  وحواس او، اقدام باید نمود  سارت[ بر قتل البته تجا عال،  و شاید، چه تخریب بنائی که حق، عز ن ]ج

وجهی که اصههالح و جبران میسههر نشههود از عقل بعید  کرده باشههد بر اظهارچندین آثار حکمت دران 

شههر ازو بالفعل یک. ؛که گفتیم مشههروط باشههد بدان که آسههیبزدایی ها این  و». ب.(911همان، ص«)بود

قید هیچ مکروه دیگر نشههاید که بدو .1حبس و .4 ؛بود جز توَّقُاما اگر شههر در او به دو.حاصههل آید، 

کنند به قصد اول، و  ]جامعه و کشور[که نظر در مصلحت عموم آنسترساند، و قاعده کلی در این باب 

صد ثانی، مانند     صلحت خاص او به ق صلحت مزاج همه       طبیبدر م سب م ضوی معین بح که عالج ع

ضا کند در نظر اول،   ضا          از کهو اگر چنان بیند .یکیاع ساد مزاج اع شد ف سد با ضو که فا وجود آن ع

ر این گو ا.دیگریننماید.  ]توجه[و بدو التفات کندشههد بر قطع آن عضههو اقدام  خواهد ]پدیدار[حادث

سیب[    خلل ستی و آ س صور   ]تمام[نبود غایت ]انتظار[متوقع ] صالح حال او مق   وفمعط]متمرکز[همت بر ا

همان(. هم آسیبشناسی مدنی و در    «)باشد  ]شیوه[ ین منوالک در اصالح هر شخص هم بر ا  لِ. نظر مَدارند

ست            سته ا شای سته و  سیب زدایی مدنی و مجازات های مدنی نیز بای سیبهای مدنی و هم در آ طبقه بندی آ

بدین ترتیب عمل نمود. این چنین ســیاســت، عدالت و نهاد قضــایی و جزایی، در صــورت روزامدســازی،  

 واهد بود. کارامد؛ بهره ور اثربخش بوده و خ

صناف و   ]همشــأنی[تکافیالف. ؛آن بود که چون از نظر در ]تســاوی[در معدلت سیم شرط   و»سوم.  ا

شود   ]تناسب[ تعدیلب. ساوی[ سویت ج.یک.مراتب فارغ  شان در قسمت خیرات مشترك نگاه     میان ]ت ای
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سالمت  .4 :ركو خیرات مشت سه.  کند، ]رعایت[استعداد را نیز دران اعتبار ب.استحقاق و  ؛ الف.و.دودارد 

صی را   چهار.آنچه بدان ماند، .1کرامات و .9اموال و .1بود و  شخ سطی  ازچه هر  سهمی[ این خیرات ق [ 

ــایی[نقصههانب.زیادت و یکی.الف. ؛باشههد که ــتم و تعدی[جور ]موجب[بران اقتضههای ]نارس کند.  ]س

باشههد که اهل مدینه، و  اما زیادت جور بود بر.1آن شههخص و  برنقصههان جور باشههد  (911)صاما.4

شد بر اهل   .9 سویی تعلل در احقاق حقوق ودو و از   .(913)همان، ص11«مدینهنقصان هم جور با یک و از 

  دیگر سوی تعدی از حدو و تجاوز بحقوق، الزمه رایت تساوی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

 ؛د کهقسههمت خیرات فارغ شههود محافظت آن خیرات کند بر ایشههان، و آن چنان بو   ازچون  و»الف.

سی بیرون کنند بر   چیزینگذارد که یک. ست ک ضر  ]منجر[وجهی که مؤدی از این خیرات از د ر بود به 

ضرر   شود عوض دو. مدینه،او یا  شند.     ]معوض[و اگر بیرون  ساند از آن جهت که بیرون کرده با با او ر

ست ارباب  ازو خروج حق ج. صاحبش[؛ د قرض .1و  وش[]خرید و فربیع.4 :یا به ارادت بود مانندیکی. ]

هر یکی  ،]دزدی[تسرق .1و  ]بزور و ظلم گرفتن[بص غ.4 ؛ارادت بود چونبییا دیگری ، ]هدیه[هبه.9 و

شد. فی    شرایطی با سد یا از آن نوع یا از   ]جایگزین[الجمله باید که بدلرا  ات آن نوع تا خیر غیربا او ر

سد که نافع بود   محفوظ بماند، و باید که عوض بر ضار  ینهمدوجهی با او ر ، شد[ ]زیانبخش نبارا یا غیر 

. و منع جور به شههرور و بودچه آنکه حق خود باز سههتاند بر وجهی که ضههرری به مدینه رسههد جائر  

ــب[باید کرد، و باید که عقوبات بر مقادیر      ]مجازات[ عقوبات    ]اندازه[جور مقدر ]میزان، مقدارهای متناسـ

د بر باشهه جورجور باشههد بر جائر، و اگر کمتر بود چه اگر عقوبت از جور بیشههتر بود به مقدار،  بود،

یکی ظلم و دیگری جور است. یکی . (913همان، ص«)مدینه، و باشد که زیادت نیز هم جور بود بر مدینه 

ست            شده ا شتر  شهروند ولو جائر، جور بی شد. چرا که بر یک  ستمگری میبا  و»ب. .ستم پذیری و دیگری 

صی   کرده خالفحکما  شخ سانی که گفته  اند تا هر جوری   کیاند جور بر جوری بود بر مدینه یا نه. ک

ط نشود،  ساق  جائراند به عفو آن کس که برو جور کرده باشد عقوبت از  شخص جور بود بر مدینه گفته 

سانی که گفته  شود   اواند به عفو اند جور برو جور بر مدینه نبود گفتهو ک ساقط  )همان، «عقوبت از جائر 

                                                           
.اگر دولت به بهداشت عمومی نرسد و بر فرض طفلی، معلول شود. این ظلم شخصی در حق آن طقلست؟ که این شخص از یک زندگانی سالم، 41

 ه است. یا ظلم مدنی می باشد؟ که جامعه از یک فرد سالم، محروم شده است. محروم شد
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ص  .(913 صی عمومی عدالت      مراد جنبه خ صو ست. همین طور جنبه خ وص و جنبه عمومی جرم و جور ا

مطرح میباشــد. آیا عدالت اجتماعی جمع عدالت فردی و افراد بوده یا فرای آنها اســت؟ همچنان که جامعه، 

ــت؟ قطعا عدالت،              همان جمع افراد بوده که هویت اجتماعی، فرای هویت یکایک افراد و حتی جمع آنهاسـ

سی فرای جهات و جنبه های      ظلم، کارام سیا سیب، مجازات ها، ... عمومی یا مدنی یعنی اجتماعی و  دی، آ

صالت             ست این مهم بدون اینکه به ورطه ا سته ا شای سته و  شخاص بوده و بای صی و فردی و افراد و ا صو خ

ــانیم، بدین   ــیده و بکش ــویه متعارض به اصــالت و حقوق کل و جامعه کش جزء و فردی یا برعکس و در س

سیم کرده اند، پرداخت.       صیر بدان توجه داده و آنرا تبیین و تر سالمی از جمله خواجه ن ترتیبی که متفکرین ا

عدالت، ظلم، پیشــرفت و عدم پیشــرفت فردی، جمعی و اجتماعی یا خصــوصــی و عمومی، از اهم مســایل 

ت عدالت و ظلم فردی چالش خیز می باشد. بر میگردد به رابطه و نسبت فرد و جامعه و دولت. در هر صور

و نسبت به افراد، غیر از عدالت یا ظلم جمعی و اجتماعی یا عمومی و به اصطالح مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

سبب مادی عدالت جمعی و اجتماعی و جامعه      سبب فاعلی و هم  ست. اما عدالت فردی و افراد عادل هم  ا

س        صوری  سبب  شد. کما اینکه عدالت مدنی:  شور عادل می با اختاری راهبردی و غایت و کمال عدالت و ک

فردی و افراد عادل میباشد. همین رابطه و نسبت میان پیشرفت، کارایی و سعادت فردی و افراد با پیشرفت،       

 کارامدی و پیشرفت مدنی جریان دارد. 

سان کند با رعایا    ازچون  و.»4ج. شود اح ساس   . همان(«)قوانین عدالت فارغ  سان: فرای عدالت و بر ا  اح

شته و دولت وظیفه و            شدن دا شده و حق رعایت  ستی رعایت  ست حمایتی با مردم که بای سیا ست. مراد  آن

]: کشور و  لکمُکه بعد از عدل هیچ فضیلت در امور  .»2 تکلیف رعایت کردن حدود و حقوق آنها را دارد.

سی و مَلِک: دولت، حکومت و حاکمیت و قدرت[   سیا سان  نظام  سان: افزون   .(همان«)نبود بزرگتر از اح اح

و اصل در احسان آن   .»3 بخشی و سیاست حمایتی بویژه نسبت به اقشار آسیبپذیر و کمتر برخوردار است.        

مور ا خیرات:. همان(«)واجب بدیشان رسد بقدر استحقاق   مقداربود که خیراتی که ممکن بود، زیادت بر 

 باید که مقارن هیبت».1و احســان  شــد.خوب و منابع و منافعی فراتر از حد متوســط باز باســتحقاق می با

و با رعایت و در جهت هیبت: حفظ اقتدار قانونی، مردمی و موثر ملی و کارامدی  همان(. مقارن: همراه«)بود
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ــد. و اسههتمالت دلها به ».الف.جلب6همان(. «)هیبت باشههد (913)صازک لِو بهای مَ چه فرّ.»1 دولت باش

ستعم     صل آید که بعد از هیبت ا سانی حا سان و ب.ال کنند، اح ستان و  ربطر زی.4 ؛هیبت موجببی اح د

شان و   .1 سر ای شوند یو حر طامعو چون ج.طمع گردد، .1زیادتی حرص و .9تجا لک اگر همه مُیک. ؛ص 

یعنی زیاده تری طلبیده و نارضـــایتی «هل من مزید»بلکه . همان(«)از او راضههی نگردددو.به یک تن دهد 

شود. به تعبیر توقع مرد  ضایتی می گردد     ایجاد می ساس نار شا امکانات باال بردن باعث اح ستمالت:  ا .م را بی

بی. خودسری. حرص: افزون طل دلجویی. بطر: بیپروایی، سرکشی. تجاسر: جسارت، بی باکی و خیره سری و    

 فضیلت دو.عدالت و یک. ؛قوانین التزامو باید که رعیت را به »د.طمع: زیاده خواهی. طامع: طمعکار زیاد.  

مردم و شــهروندان برعایت قوانین عدالت یعنی حقوق و قانون و نیز اخالق فاضــلی   .همان(«)یف کندتکل

شه کرد.       ستی پی ست. قانونمداری بای ست اما کافی نی یعنی هنجارها، اخالق مدنی وادار نمود. قانونداری الزم

ر از ه حتی قانون بد، بهتکه از رعایت قانون توسط خود دولت و دولتمردان آغاز میشود. با این پیش فرض ک  

بی قانونی اســـت. چنانکه حتی دولت ظالم و بد، بهتر از بی دولتی و یا حتی ضـــعف و ناکارامدی دولت و 

دولت ضــعیف و ناکارامد بوده و محســوب میگردد.  اگر چه مراد از قانون و دولت، قانون و دولت خوب و 

سازوار کارامد؛ بهره ور و اثربخش می   سا و  شد. عادالنه و ر قوام بدن به طبیعت بود و .4 ؛که، چنانکه»یک. با

قوام: برپایی و پایایی و پایداری میباشد. چنانکه بدن   همان(.«)قوام نفس به عقل.9به نفس و  طبیعتقوام .1

ــت. همینطور دو.      ک به  لِ قوام مَ.1ک بود و لِ قوام مدن به مَ  .»4را نفس مدیریت کرده و عقل مدبر نفس اسـ

زایایی، پویایی و پایایی کشور و نظام سیاسی     .همان(«)به حکمت سیاست  قوام .9و  11سیاست  ]شریعت و[ 

ــد.   ــت. روح و بنیان زایش، پویش و پایش ملی، دیانت می باش به دولت، رهبری و حکومت و حاکمیت اس

ــد. یکی.     ــت، عقالنیت، علم و حکمت میباش ــیاس ــت. بنیاد س ــت اس ــیاس ــم آن س  ؛و چون»راهبرد و جس

توجه به دوم. ونظام حاصههل بود ج.اول.ناموس حق مقتدا، ب.ه متعارف باشههد و حکمت در مدینالف.

شریعت و دیانت. . همان(«)کمال موجود اما اگر حکمت »دیگری. متعارف: عرف جاری و همگانی. ناموس: 

به ناموس راه یابد زینت ملک برود و        خذالن چون ب. ذالن به ناموس راه یابد، و    خِ الف. ؛مفارقت کند   

سوم مروّ دوم.پدید آید و  فتنهج.اول. شود و  رِّندَت مُر همان، «)ل گردددَقمت بَنِب.به  عمتنِالف..سوم س 

                                                           
 .این عبارت در اخالق محتشمی بصورت کاملتری بزبان عربی از ابن عامری نقل شده و توسط خواجه به فارسی برگردانده شده است. 41
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مفارقت: جدایی، دوری. خذالن: ضعف و فتور و سستی، زینت: زیبایی و دل انگیزی فرای قدرت    . (913ص

سوده،           سوم مروّت: مندرس: کهنه، فر سازواری. ر سس و نا سا سیب، آفت. نار سته، پاره.   و اقتدار. فتنه: آ س  گ

 نعمت: امکان، فرصت، خیر و رحمت. نقمت: ضد نعمت، زحمت، تهدید، شر.

بینه نشنود،  بی ساعیانسعایت دو.جوب ندارد، و حُاصحاب حاجات را از خود مَیک. ؛باید که و».الف6

و ها  امن راهدوم. ویان دّعَتَدر دفع مُچهار.اول.و خوف بر خلق مسدود نگرداند، و ابواب رجاسه.و 

همان(. محجوب: «)شجاعت تقصیر جایز ندارد دیگریأس و بَیکی. ؛اکرام اهلچهارم.و  مرزهاحفظ سوم.

سعایت: بدگویی و سخنچینی. ساعیان: سخنچینان. بینه: برهان، حجت، دلیل.  پوشیده و پنهان. تقصیر: کوتاهی.

و به لذاتی دو.ی کند، أر.دیگریفضل و یکی. ؛با اهل خالطتمُب.جالست و مُالف. ؛و».یک.7رجا: امید.  

تحقاق بات نه باسلِغَتَدیگری.کرامات و یکی. ؛و طلبسه. ننماید،که خاص به نفس او تعلق دارد التفات 

 ،لکک در حراست مُلِچه قوت فکر مَالف.نگرداند،  معطلو فکر از تدبیر امور یک لحظه .چهارنکند، 

بود،  موجب وخامت عواقبب.، به مبادی جهلو پنج.الف.تر از قوت لشکرهای عظیم باشد، بلیغب.

ه وهن بدیگری.خلل و یکی.ج.امور کند  اینو اغفال ب.و اگر به تمتع و التذاذ مشغول گردد شش.الف.

اسباب آن هشت.شوند، و  مرخصدر شهوات ب.و اوضاع در بدل افتد و هفت.الف.کار مدینه راه یابد، 

 وهرج، ب. ،نظامده.الف.تباغض و، ب. ،ایتالف.نه.الفشقاوت شود و ب. ،سعادتالف. ؛مساعدت کند تا

ملک دیگری.امام حق و .یکی ؛طلبب.و به استیناف تدبیر و دوازه.یک.الف. اوضاع الهی خلل پذیردیازده.

 (913)صو این جملهسیرده. مانند؛  ]باز[اهل این قرن از اقتنای خیرات معطل و.دوعادل احتیاج افتد، 

(. چرا که کارکرد ویژه و کارایی و کارامدی این یک تن: 941ن، صهما«)تبعه سوء تدبیر یک تن باشد

کارگذاری راهبردی فرابردی دولت، نظام، کشور و ملت بسوی پیشرفت و خوشبختی ملی یا برعکس 

ناکارامدی او بسوی پسرفت و بدبختی ملی است. التفات: توجه. کرامات: احترام. تغلب: برتری. معطل: تعطیل 

کارایی. بلیغ: برتر، کارامدتر. جهلک نادانی، بینش اشتباه و ناآگاهی یا آگاهی غیر واقعی.  و بال تکلیف. قوت:

مبادی: ریشه ها و آغازگاههای حوادث. وخامت: بدی. عواقب: پیامدها. تمتع: کامجویی و خودکامگی. التذاذ: 

بهره وری و عدم اثربخشی لذتجویی، خوشگذرانی بدنی. اغفال: غفلت. خلل: ناکارایی. وهن: ناکارامدی؛ عدم 

 : رودر بدلبصورت نا بهینگی و نابسامانی. ملت: مکتب، مردم، کشور؛ نظام مدنی اعم از دولت و ملت. 

: وتشقا: فرصت، پیشرفت و خوشبختی. سعادت: یله و رها بحال خود. مرخص : امیال.شهواتبناکارامدی. 
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: هرجع. : واگرایی، تعارض، تشتت و تنازتباغض: همگرایی تا همبستگی. ایتالفتهدید، پسرفت و بدبختی. 

: آثار، عهتب : برخورداری.اقتنای: تجدید نظر. استیناف: دین، شریعت، حدود و احکام دینی. اوضاعبی نظامی. 

 و.»ب: ناکارایی؛ عدم بهره وری و عدم اثربخشی کارگزاری بصورت نا بهینگی و نابسامانی. سوء تدبیرپیامد. 

چون زمام حل و عقد عالم در دست تصرف من آمده یکی.الف. ؛با خود اندیشه نکند کهباید که  جمله،بر 

 لوكمُی أترین اسباب فساد رکه این تباهج.باید که در ساعات فراغت و راحت من بیفزاید، ب. است

 دماننسبیل او آن بود که از ساعات لهو و راحت، بل از ساعات امور ضروری، دیگری.الف.باشد، بلکه 

فکر .9و  تعب.1عمل و .4 ؛در ساعات.بکردن و معاشرت اهل و ولد، و خواب نوشیدنخوردن و طعام

: خالصه. جملهبر بعد سیاست دفاعی و نظامی تا جنگی مطرح میشوند. . (941همان، ص«)تدبیر افزاید.1و 

: راحت.. : سیاست و کارگذاریتصرف: کشور و نظام. عالم : کارگذاری و رهبری راهبردی فرابردی. زمام

نامه ریزی و : برتدبیر: تدبر و طراحی. فکر: سختی و سختگوشی. تعب: راهبرد. سبیلبرخورداری و آسایش. 

 سازماندهی.

فصل ششم. (، 941-11]سیاست کارگزاران[)همان، صصفصل پنجم.سیاست خدم و آداب اتباع ملوك

فصل (، 941-91همان، صصدوستی سیاسی[)-]سیاستِ دوستیفضیلت صداقت و کیفیت معاشرت با اصدقا

فصل هشتم.وصایای (، 14,996]ارتباطات سیاسی مردمی[)همان، صصهفتم.کیفیت معاشرت با اصناف خلق

 (.914-11]حکمت عملی مدنی[)همان، صصافالطون به ارسطو

 : اندیشه سیاست مدن خواجه نصیر *خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی

 سیاست مدن چه میباشد؟ .4

 بت سیاست مدن یا سیاست شخص و سیات خانواده چگونه است؟ رابطه و نس.1

 احتیاج بشر به تمدن چه است؟ .9

 علم مدنی چه میباشد؟ .1

 ماهیت علم مدنی چه است؟ .1

 برجستگی راهبردی علم مدنی چگونه میباشد؟ .6
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 معونات سه گانه انسانی و سیاسی چگونه میباشند؟ .1

 معونت مردم و دولت چه است؟ .3

 ان مدنی به چه معناست؟ انس.3

 سیاست به چه معنا میباشد؟ .41

 ضرورت)خاستگاه، جایگاه  نقش(سیاست چگونه است؟ .44

 انواع سیاست چه میباشند؟ .41

 حکمت مدنی چه  است؟ .49

 رابطه علم حکمت مدنی با سایر علوم و فنون چه میباشد؟ .41

 محبت)دوستی(مدنی چه است؟ .41

 دوستی( با سیاست چگونه میباشد؟ رابطه و نسبت محبت ).46

 انواع محبت)دوستی(مدنی که میباشند؟ .41

  محبت)دوستی(سیاسی دولت و ملت چه و چگونه بوده و بایسته و شایسته است باشد؟.43

 سیاست چه بوده و چند قسم است؟ .43

 غرض و الزمه سیاست فاضله یا امامت چه می باشند؟ .11

 چه می باشند؟ تغلب تنازعی(-کساحتیغرض و پیامد سیاست ناقصه)ت.14

 خیرات عامه چه و کدامند؟ .11

 شرور عامه چه و کدامند؟ .19

 خصلت های طالب حاکمیت)انقالبی(چه می باشند؟ .11

 استحقاق حاکمیت به چه می باشد؟ .11
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 مرض عالم چه و از چه می باشد؟ .16

 مبادی دولتها چه و از چه می باشد؟ .11

 باطل چه می باشند؟ دولت حق و دولت .13

 سبب تزاید دولت ها چه می باشد؟ .13

 سبب وقوف و انحطاط دولت ها چه می باشد؟ .91

 تدبیر حفظ دولت به چند چیز و چه چیزهایی می باشند؟ .94

 سیاست تفرقه اندازی و حکومت چه میباشد؟ .91

 عدالت مدنی چه می باشد؟ .99

 نقش دولت در عدالت مدنی چه می باشد؟ .91

 شرایط عدالت مدنی چند و چه می باشند؟ .91

 شرط)اول( تکافی در عدالت مدنی چه می باشد؟ .96

 شرط)دوم(تناسب در عدالت مدنی چه می باشد؟ .91

 شرط)سوم(تساوی در عدالت مدنی چه می باشد؟ .93

 صیانت از خیرات در عدالت مدنی چه می باشد؟ .93

 ه می باشد؟ )احسان(سیاست حمایتی در عدالت مدنی چ.11

 نقش حکمت و دیانت در سیاست چه می باشد؟.14
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 سیاسی:  دانش.نگرش و گرایش چهار

  تکمیل-شکوفایی پسامرحله 

  مقدمه تاریخ ابن خلدونکتاب گزیده 

 فلسفه تاریخ سیاسی ب.فلسفه سیاسی تاریخ

 دولتها و تمدنها تعاقب()جایگزینی: «علم عمران»

 )تراجع(و پسا شکوفایی اید()تز، شکوفاییسیس(أ)تشکل گیری

هق(، برجسته ترین چهرگان دانش اجتماعی مدنی است. وی با تمایز 3-3)قنعبدالرحمن این خلدون

تاریخنگاری از تاریخ گرایی فلسفه تاریخ سیاسی یا فلسفه سیاسی تاریخ را بنیاد نهاد و پدر و چهرگان شاخص 

 مورخان و فالسفه ای بسان ابن را بنا نهاد.پیشرفت  و توسعه یا«علم عمران» آن محسوب شد. بر این اساس

مقفع، ابوالحسن مسعودی)کتاب تنبیه و اشراف و کتاب مروج ذهب و سایر آثار یافته نشده(، ابن مسکویه 

محمد بن جریر طبری)کتاب تاریخ طبری  رازی)بویژه کتاب تجارب امم و نیز حتی کتاب حکمت جاویدان(،

ن تاریخ بلعمی و حتی کتاب بزرگ تفسیر طبری(، را چنان که خود ابن خلدون و ترجمه فارسی آن تحت عنوا

نیز چه بسا اذعان داشته، می توان پیشقدمان نگرش و گرایش دانش اجتماعی سیاسی دانست. گائتانا موسکا، 

سرگرمی های «)سلوان مطاع»هق(و کتاب 6در تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی از شخصی بنام ابن ظفر)قرن

سی(نام برده که به ادعای او از این حیث بر ابن خلدون تقدم داشته است)که تا کنون بدان دست نیافته سیا

ایم(. کاربست کتاب ابن خلدون در سیاست نیز در برخی اثار انجام شده است. کما اینکه کتاب علل و عظمت 

ن وی را ه و حتی روح قوانیروم منتسکیو را می توان کاربست فلسفه تاریخ سیاسی دولت ابن خلدون دانست

ملهم از کتاب مقدمه و نظریه عصبیت و جامعه شناسی ابن خلدون قلمداد نمود)در اینکه شخصیت هایی 

همچون منتسکیو در آنزمان دسترسی به مقدمه داشته و از چه طریقی، هنوز خیلی روشن نیست. روسو نیز 

برخی از دیگر آثار اسالمی حتی قرآن دسترسی بتصریح خودش در دو موضع کتاب قرارداد اجتماعی ظاهرا ب

داشته اند(. چه بسا به همین سبب منتسکیو را برخی از پیشتازان علم جامعه یا جامعه شناسی جدید شمرده و 

بلکه بایستی از بنیانگذاران جامعه شناسی سیاسی جدید محسوب نمود)چنانکه ریمون آرون در سیر تحوالت 

از مینماید. کتاب جامعه شناسی اثر محسنی نیز از جمله منتسکیو را در زمره جامعه شناسی از منتسکیو آغ

نظریه پردازان این حوزه بویژه نظریه پردازان اجتماعی آورده است(. البته این فرای اندیشه های اجتماعی بوده 

بایع استبداد ط که تقریبا و بلکه تحقیقا همه متفکرین سیاسی از فارابی تا عالمه جعفری واجد آن می باشند.
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عبدالرحمن کواکبی)ریاست نخستین مجلس شورای سوریه پس از استقالل، تبریزی االصل( را در دوران 

جدید نیز در این زمره می توان دسته بندی نمود. نگرش و گرایش دانش سیاسی: نگرش و گرایش 

سیاسی و عوامل موثر و دانش)آگاهی(عینی و واقعی سیاسی در مورد پیدایی و تحوالت دولتها و نظامات 

قواعد)فرمولهای(حاکم بر تغییرات آنها از پیدایی و پیروزی، فراز تا فرود می باشد. بیشتر پردازندگان بدان، 

مورخ البته تاریخنگر بوده اند. امروزه بیشتر تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی قرار میگیرد. در پی برخی 

. نخست فهرست مطالب بویژه 46تاریخ عبر وی از نظر میگذرانیم گزیده های در این زمینه را از کتاب مقدمه

جلد نخست مقدمه را بمنظور آشنایی با نوع مسایل و موضوعات اصلی و فرعی این نگرش و گرایش خواهیم 

)تذکر: پرسش های درسی تحلیل متن مقدمه و اندیشه سیاسی ابن خلدون بسبب گستردگی موضوع و دید

بحث و هم در پایان کل گزیده آمده اند تا هم دانشجو قادر باشد دقت جزئی بیشتری مسائل؛ هم در پایان هر م

 . به ترتیب: بکار برده و هم نظام کلی درستی را مالحظه نماید(

 (3-46، صص4ج«)مؤلف دیباچه»

  در فضیلت دانش تاریخ و تحقیق روشهاى آن و اشاره به اغـالط و اوهـامى کـه مورخـان را-مقدمه اول»

  .ت میدهد و یاد کردن برخى از علتهاى آندس 

  درباره تفسیر ارم ذات العماد و داستان عباسه وجعفر برمکـی و علـل سـقوط برمکیـان و سـیرت–فصل

           رشید، ... 

  بادیـه نشـینى و :در طبیعت اجتماع بشرى و پدیده هایى کـه در آن نمـودار میشـود، چـون-کتاب نخست

  جهانگشایى و داد و ستد و معـاش و هنرهـا و دانشـها و ماننـد اینهـا و بیـانشهرنشینى و  

 .موجبات و علل هر یک 

 در اجتماع بشرى بطور کلى-باب نخستین از کتاب نخست

 مقدمه دوم.قسمت آباد و مسکون زمین

 ربع شمالى زمین آبـادتر و پـر جمعیـت جنوبى آنست و بیان سبب آن           

                                             حاالت ایشان اقالیم معتدل و منحرف و تأثیر هوا در رنگهاى بشر و بسـیارى از کیفیـات و-ممقدمه سو

 اخالق بشر تأثیر هوا در-مقدمه چهارم

 که از آن در  اختالف کیفیات عمران و تمدن از لحاظ فراوانى ارزاق و گرسـنگى و آثـارى-مقدمه پنجم

 آید. ابدان و اخالق بشر پدید مى 

                                                           
خلدون است. وی مقدمه ای مفصل)در دو جلد اثر ابن « عبر و دیوان مبتداء و خبر در ایام عرب و عجم و بربر»کتاب تاریخ46

صفحه(نگاشته که اصل فلسفه تاریخنگری سیاسی دولتها و علم عمران که فرای جامعه شناسی و جامعه شناسی 4111قریب

سیاسی بوده و حتی فن اقتصاد سیاسی را)که مورد اخیر هنوز کمتر مورد توجه آنچنانی قرار گرفته( در آن طرح کرده است. به 

 سبب مقدمه از خوداثر بسیار اثرگذارتر بوده و مشهور می باشد.  همین
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 انواع کسانیکه به فطرت یا از راه ریاضت از نهان خبـر میدهنـد و غیبگـویى-مقدمه ششم

 میکنند و مقدم بر آن درباره وحى و رؤیا 

 نشینى و جماعات وحشى و آنان که بصورت قبائل میزیند و کیفیات و  بادیه« اجتماع»باب دوم.عمران 

 .گونه اجتماعات روى میدهداحوالى که درین  

 است                                                   زندگانى مردم بادیه نشین و شهرنشین بطور یکسان بر وفق عوامل طبیعى-فصل یکم

  .زندگانى نژاد عرب در این جهان آفرینش کامال طبیعى است-فصل دوم 

 . نـدگانى شهرنشـینى اسـتهنتـر و پیشـتر از زک زندگانى بادیه-فصل سوم

 ها از آن نشینى بمنزله اصل و گهواره اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیـت بادیه

 .است نشینان بوجود آمده  بادیه

 .نشینان بخیر و نیکى نزدیکترند بادیه-فصل چهارم

  دلیرترند.بادیهنشینان از شهرنشینان -مپنجفصل 

 الورى ایشان میشود د یان در پیروى از فرمانها موجب تباهى سرسـختى وممارست دایم شهر-فصل ششم

 .و حس سربلندى را از ایشان میزداید 

  .41ند میسر نیست)همگرایی(انشینى جز براى قبایلى که داراى عصبیت بادیه-فصل هفتم

 ن حاصل آمشابه  عصبیت از راه پیوند نسبى و وابستگى خانـدانها بیکـدیگر یـا مفهـومى-فصل هشتم

  .میشود 

 .نانندقبایلى که مشابه آ نسب خالص در میان وحشیان بیابان گرد دیده میشود از قبیـل اعـراب و-فصل نهم

  .درآمیختگى انساب چگونه روى میدهد-فصل دهم

                                                   .دارد ریاست همواره بگروهى فرمانروا از خداونـدان عصـبیت اختصـاص-فصل یازدهم

  .امکان ناپذیر است ریاست بر خداوندان یک عصبیت براى کسیکه از دودمان آنان نباشد-فصل دوازدهم

 و از آن  در اینکه خاندان و شرف حقیقى و ریش هدار مخصوص خداوندان عصبیت است-فصل سیزدهم 

                                                           
.عصبیت: عنصر؛ پدیده، مفهوم و واژگانی کلیدی در گفتمان)نگاه، نظریه و نظام(علمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی این خلدون 41

ز همگرایی، ده و پیوستاری او فلسفه تاریخ و تعاقب دولت ها در دیدگاه وی میباشد. عصبیت عکس واگرایی، تعارض و تنازع بو

هماهنگی، همکاری)تقسیم کار و تبادل(، همبستگی تا پیوستگی یعنی یگانگی بوده که البته گاه به صورت وابستگی درونی و 

ادغام خرده گرایشات در گرایش قومی رخ مینماید. عصبیت بدسن سان رو سوی قدرت و بدست گیری دولت و حکومت تا 

بته در تعبیر و تصریح ابن خلدون و بدرستی عصبیت دو گونه است. یکی همگرایی طبیعی و به اصطالح مرز تمدنسازی دارد. ال

خونی)در خاکی(، قومی)قدیمتر(، ملی)جدیدتر(، ... می باشد. دیگری همگرایی دینی یا مکتبی است. اگر چه هر دو انقالب 

ب اسالمی ایران، مصداق دارد. این چنین همگرایی، انقالب و طبیعی و مکتبی بوده ولی مورد اخیر امروزه بویژه در مورد انقال

نظام سیاسیی مکتبی مدنی بوده و ملی و بیشتر شهری محسوب میشود. حال اینکه عصبیت خونی، قومی بوده و حتی عصبیت 

 ملی جدید نیز چه بسا ریشه در همان اجتماع مدنی طبیعی تا اجتماع مدنی مکتبی دارد.  
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  .دیگران مجازى و غیرحقیقى است 

 ندگان( و تربیت یافتگان خانه زاد بسته به خواجگان )بده و بزرگى موالىدر اینکه خانوا-فصل چهاردهم

 .آنهاست نه به انساب ایشان 

 در اینکه نهایت حسب در اعقاب یک نیا چهار پشت است-فصل پانزدهم

 .تواناترند در اینکه اقوام وحشى در کار غلبه و تسلط از دیگران-فصل شانزدهم

  است. توجه است بدسـت آوردن فرمـانروایى و کشـوردارىهدفى که عصبیت بدان م-فصل هفدهم

 موانع پادشاهى و  حاصل آمدن فراخى معیشت و تجمل و فرو رفتن در نـاز و نعمـت از-فصل هجدهم

 کشوردارى است . 

  ستم و در اینکه یکى از موانع رسیدن قبیله به پادشاهى و کشوردارى اینست که مورد-فصل نوزدهم

 .و مطیع و منقاد اراده دیگران گردد خوارى واقع شود 

  موانع پادشاهی . . .()-فصل

 .برعکس در اینکه شیفتگى بخصال پسندیده از نشانه هاى پادشاهى و کشوردارى اسـت و-فصل بیستم

 درباره اینکه هرگاه ملتى وحشى باشد کشور او پهناورتر خواهد بود -فصل بیست و یکم

از همان  دیگرىقبیله دست بعضى از قبایل ملتى بیرون رود ناچار ب هرگاه پادشاهى از-فصل بیست و دوم

 کف آنان بیرون نمیرود ملت بازمیگردد و تا هنگامى که در آن ملت عصبیت باقى باشد سلطنت از

 هب و و مذ در اینکه قوم مغلوب همواره شیفته تقلید از شعایر و آداب و طرز لبـاس -فصل بیست و سوم 

  .م ملت غالب استدیگر عادات و رسو 

 ستى و به نی هرگاه ملتى مغلوب گردد و در زیر تسلط دیگران واقع شود بسرعت رو -فصل بیست و چهارم 

هـاى غیـر در اینکه قـوم عـرب تنهـا بـر سـرزمینهاى همـوار و جلگـه        انقراض خواهد رفت 

 کوهستانى دست مییابد-فصل بیست و پنجم

                                     رو به ویرانى میروند وم عرب بر کشورهایى دست یابد بسرعت آن ممالـکهرگاه ق-فصل بیست و ششم

 یا  دینى از قبیل پیامبرى ادشاهى و کشوردارى براى تازیان حاصل نمیشود مگر بشیوهپ-فصل بیست و هفتم

 والیت یا بطور کلى بوسیله آثار بزرگ دینى            

 تازیان نسبت به همه ملتها از سیاست کشوردارى دورترند-هشتم فصل بیست و

 مهین های بادیه نشین مغلوب شهریانند.قبایل و جم-فصل بیست و نهم

 راى کلیه ب هاى دولتها و کیفیت پادشاهى و خالفت و مناصب دستگاه دولت و کیفیاتى که سلسله-باب سوم

 .آنها روى میدهد و آنرا چندین قاعده و متمم است 

 آید                                                  تشکیل دادن کشور و دودمان دولت از راه قبیله و عصـبیت حاصـل مى-فصل اول



127 
 

     نیاز است                                                  بى هرگاه دولت استقرار یابد و شالوده آن مستحکم شـود دیگـر از عصـبیت-فصل دوم

 یابد که دولتى تشکیل می پادشـاهى(گاهى براى برخى از افراد طبقه مخصوص)نیروى فرمـانروایى-فصل سوم

 در بنیان گذارى آن نیازى به عصبیت ندارند            

 اید میکنند اصول و عق منشأ دولتهایى که استیال مى یابند و کشورهاى عظیم و پهناورى ایجاد-فصل چهارم

            شود. ه بوسیله نبوت یا دعوتى بحق حاصل مىدینى است ک 

 یج هاى ها و بس مایه دعوت دینى نیروى اساسى دیگرى بر نیروى عصبیتى مى افزایـد کـه از-فصل پنجم

 می رفت.تشکیل دولت بشمار  

 یابد. دعوت دینى بى عصبیت انجام نمى-فصل ششم

              .فزونتر از آن نمیرسدو کشورها است که بمرحله هر دولتی را بهره معینی از مرز و بوم -فصل هفتم

 فزونى اعضاى دستگاه سنبت کمی و عظمت دولت و وسعت فرمانروایى و درازى دوران آن ب-فصل هشتم

 فرمانروایى آنست 

 ندرت ممکن است  در مرز و بومهایى که داراى قبایل و جمعیت هاى فراوان و گوناگونست به-فصل نهم

 نیرومند دوام یابددولتى  

 .حکومت مطلق( از امور طبیعى کشوردارى است)خودکامگى-فصل دهم

 توانگرى و تجمل خواهى از امور طبیعى کشور داریست-فصل یازدهم

 تن آسانى و سکون از امور طبیعى کشوردارى است-فصل دوازدهم

 ز و نعمت و تجمل و نا حکومـت مطلـق(و)خودکامگى :هرگاه امور طبیعى کشوردارى چون-فصل سیزدهم

 می آورد. آرامش استحکام یابد دولت به سراشیب سالخوردگى و فرتـوتى روى 

 .دولتها هم مانند مردم عمرهاى طبیعى دارند-فصل چهاردهم 

  انتقال دولت از بادیه نشینى به شهرنشینى-فصل پانزدهم 

 افزاید ناز و نعمت در آغاز نیرویى بر نیروى دولت مى-فصل شانزدهم

 مرحله هاى دولت و اینکه چگونه احـو ال آن و اخـالق خداونـدان دولـت بـر حسب -فصل هفدهم

 پذیرد اختالف مرحله هاى مزبور تغییر مى 

 اصل آن است                                             کلیه یادگارها و آثار دولت به نسـبت نیرومنـدى دولـت در اسـاس و-فصل هجدهم

 ضد  از موالى و برگزیدگان دسـت پـرورده بـر )سلطان(در یارى جستن رئیس دولت-زدهمفصل نو

 خویشاوندان و خداوندان عصبیت خویش 

 روردگان در دولت هاپ احوال موالى و نمک-فصل بیستم

                             از دست میدهد               در دولتها گاهى سلطان محجور میشود و توانایى ضبط کارها را-فصل بیست و یکم

 آورند در لقب  مى کسـانیکه بـر سـلطان مسـلط میشـوند و قـدرت او را بدسـت-فصل بیست و دوم
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 خاص پادشاهى با او شرکت نمیکنند 

 حقیقت سلطنت و انواع آن-فصل بیست و سوم

                                        تباهى آن میشودمایه  خشونت و شدت براى پادشاهى زیـان بخـش اسـت و اغلـب-فصل بیست و چهارم

 امامت و خالفت-فصل بیست و پنجم 

 اختالف نظر امت درباره احکام و شرایط منصب خالفت-و ششم فصل بیست

 مذاهب شیعه درباره حکم امامت            -فصل بیست و هفتم

 تحول و تبدیل خالفت به پادشاهى -فصل بیست و هشتم

 معنى بیعت )عهد و پیمان(                        -ست و نهمفصل بی

 والیت عهد-ام سى 

  محتسبى ،عدالت، فتوى دادن، پیشنمازى: مشاغل و مناصب دینى مربوط بدستگاه خالفت-یگمفصل سى و 

 سکه                                               و  

 عهد خلفا  ن لقب از نشانه هاى خالفت اسـت و از آغـازلقب امیرالمؤمنین و اینکه آ-فصل سى و دوم

                                     .معمول شده است 

 نزد یهود شرح نام بابا)پاپ( و پطرک در میان مسیحیان و نام کوهن در-فصل سى و سوم

 دیوان اجبی، : وزرات، حو القاب آنها پایگاهها و مقامات درگاه پادشاه و سلطان-فصل سى و چهارم

 فرماندهى نیروى دریایى                                  ، شرطه، ها و نگارش دیوان نامه، کارگزاران و خراجها 

 تفاوت میان مراتب شمشیر و قلم در دولتها             -فصل سى و پنجم

 ، انگشترى یا مهر، سکه ،سریر، آلت)ساز کارزار( :زیور و نشانهاى ویژه پادشاه و سلطان-فصل سى و ششم

 مقصوره براى نماز و دعا کردن هنگام خواندن خطبه، سراها ها و پردهخرگاه نگارجامه 

 جنگها و روشهاى ملتهاى مختلف در ترتیب و چگونگى آن-فصل سى و هفتم

 خراج ستانى و علت کمبودى و فزونى آن-فصل سى و هشتم

 پایان دولت         باج نهادن)وضع مالیات و باج( در-فصل سى و نهم

 بازرگانى سلطان براى رعایا زیان بخش و مایه تباهى خراج ستانى است-فصل چهلم

  بتوانگرى یـک دولـتفرمانروایی سلطان و کارکنان درگـاه فرمـانروایى او در اواسـط -فصل چهل و یکم

 آیند. نایل مى 

 .راج میشودگر سلطان مستمرى اندک بپردازد سبب کمبود خا-فصل چهل و دوم 

 .ستم اعالم کننده ویرانى اجتماع و عمران است-فصل چهل و سوم 

 (                                       ؛ بیگاریار اجبایفصل.)ک 

 فصل)زیان دخالت دولت در کار تجارت(          
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 .چگونه در دولتها میان مردم و سلطان پرده هایى حایل میشود-فصل چهل و چهارم

 یابد این پرده ها در مرحله فرسودگى و پیرى دولت فزونى مىچگونه  

 تجزیه یافتن یک دولت به دو دولت                  -فصل چهل و پنجم

  هیچ رو برطرف اگر فرتوتى و فرسودگى)بحران و انحطاط( بدولتى راه یابـد بـه-فصل چهل و ششم 

   .نمیشود یابد 

 دولت خلل راه مى در اینکه چگونه به -فصل چهل و هفتم 

  یابد و توسعه مى چگونه دایره مرزهاى یک دولت از آغاز تشکیل تا پایان دوران جهانگشـایى آن-فصل

 سرانجام به انقراض و  سپس مرحله بمرحله مرز و بوم آن رو بنقصان میرود و کوچک میشود تـا 

 اضمحالل منتهى میگردد                         

 یابند. ونه دولتهاى تازه تشکیل مىچگ-فصل چهل و هشتم

  پیروزى بر دولت کهن دولت نوبنیاد تنها از راه درنگ و به تأخیر انداختن هنگام نبـرد و-فصل چهل و نهم

 .و استقرار یافته استیال مى یابد نه بوسیله نبرد و پیکار 

 میر و قحطى و ـرگ و ى یابـد و مدر اواخر دوران فرمانروایى دولتها اجتماع توسعه مـ-فصل پنجاهم

 .گرسنگى بسیار روى میدهد 

 ماع ترتیب امور اجتو در اجتماع بشرى ناچار باید سیاستى بکار رود که بـدان نظـم -فصل پنجاه و یکم

 .برقرار شود 

  آن. فاطمى و عقایدى که مردم در این خصوص دارند و کشف حقیقت)مهدی(-فصل پنجاه و دوم

 .ب بینـى و فـالگزارى دولتهـا و ملتهـاامـور غیـ-فصل پنجاه و سوم

 «.هاى پیشگویى و کشف مفهوم جفر چکامه«مالحم» 

 ابن خلدون چه است؟ اندیشه سیاسی*پرسش: محوریت اصلی 

 ابن خلدون چه میباشند؟ اندیشه سیاسی*پرسش: اهم مسایل عمده و اصلی 

 

 (1-9، صص4)جفلسفه تاریخ سیاسی: فلسفه سیاسی تاریخ

متداول در میان همه ملتها و نژادهاست، براى آن سفرها و جهانگردیها میکننـد، هم مردم  43نونتاریخ از ف»

نام و نشان بمعرفت آن اشتیاق دارند، و هم پادشاهان و بزرگان به شناختن آن شیفتگى نشان  بىو عامى 

                                                           
علم و آموزه های علمی و دانش در عمل و در عین است. همانند فن مهندسی و فن پزشکی که بروز و  .فن: کاربست فکر،43

برامد و نیز کاربست علم مهندسی و علم پزشکی بوده و محسوب میگردد. یا ابتنای عمل و عین بر یافته های ذهنی، راهبردهای 

سی، علم)نظر و نظری( سیاسی و عمل سیاست و سیاسی علمی و آموزه های دانش می باشد. فکرسیاسی و فن سیاست و سیا

 و یا سیاست عملی نیز ذهن سیاسی و عین سیاست و سیاسی یا سیاست عینی نیز این چنین اند. 
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رباره روزگارها و میدهند و در فهمیدن آن دانایان و نادانان یکسانند، چه در ظاهر اخبارى بیش نیست د

 ـا میزننـدمثـل ه نهـا مـی آراینـد و بـدانها وه آدولتهاى پیشین و سرگذشت قرون نخستین، کـه گفتارهـا را ب

ما را بحال آفریدگان آشنا میکند که چگونه اوضاع و . انجمنهاى پر جمعیت را بنقل آنها آرایش میدهندو 

ـا  یابند و به آبادانى زمین میپردازند ت فرصت جهانگشایى مى د واحوال آنها منقلب میگردد، دولتهایى مـی آینـ

و اما در . نـداى کـوچ کـردن و سـپرى شـدن آنـان را در میدهند و هنگام زوال و انقراض ایشان فرا میرسد

و  آنهاست، باطن، اندیشه و تحقیق درباره حوادث و مبـادى آنهـا و جسـتجوى دقیـق بـراى یـافتن علـل

شمه حکمـت سرچ است درباره کیفیات وقایع و موجبات و علل حقیقى آنها، و بهمین سبب تـاریخ ازعلمى 

 (. 1، ص4)جمیگیرد و سزاست که از دانشهاى آن شمرده شود

و مورخان بزرگ اسالم بطور جامع اخبار روزگـار گذشـته را گـرد آورده و آنهـا را در صـفحات تـواریخ 

ا آمیختـه و در مـورد آنهـ خواران، آن اخبار را به نیرنگهاى باطل در ریزهاند، ولی گذاشته  نگاشته و بیادگار

یاری ساخته اند، و بس یـا دچار توهم شده یا به جعل پرداخته اند و روایات زراندود ضـعیفى تلفیـق کـرده و

 آنکه بىذاشته اند گ آیندگان ایشان را پیروى کرده و همچنانکه آن اخبار را شنیده اند براى ما بجاىاز 

 (. 9)صرا فرو گذارند )بافته ها(هاترِّو علل وقایع و احوال در نگرند و اخبار یاوه و تُ بموجبـات

 میختهآ از اینرو روش تحقیق اندک و نظر تنقیح اغلب کند و خسته است و غلط و گمان را آنچنان بـا تـاریخ

ید در رگ و پیوند آدمیان ریشه دوانیده و میدان طفیلى اند که گویى بمنزله خویشاوندان و یاران اخبارند. تقل

 .خوارى در فنون بسـیار پهنـاور شده است و چراگاه نادانى در میان مردم، زهرناک است ریزه گرى و

هر چند  .اهریمن باطـل را میرانـداست که  اما در برابر سلطنت حق پایدارى نتوان کرد و بصیرت چون شهابى

یتواند م ها به بازگفتن و نقل اکتفا میکند، ولى هرگاه بدان نگریسته شـود دیـده بصـیرتنقل کننده اخبار تن

 اخبار را انتقاد کند و صحیح را برگزیند و به نیروى دانش میتوان صفحات صواب را روشـن و تابنـاک

  .ساخت

ان و دولتها را در سراسـرجه بارى مردم اخبار را تدوین کرده و آثارى فراوان به یادگار گذاشته و تواریخ ملتها

ر آثار د گرد آورده اند، ولى آنان که به فضیلت شهرت و پیشوایى نامبردار شده و کتب پیشینیان را تتبع کرده و

خویش آورده اند، گروهى اندک و انگشت شمار بیش نیستند و توان گفت از حرکـات عوامـل)ضـمه، فتحه، 

ن ب اسحاق و طبرى و ابن کلبى و محمد بن عمر واقدى و سـیف کسره و جزم(تجاوز نمى کنند مانند: ابن

 . عمر اسدى و مسعودى و دیگر نامورانى که در میان همه مورخان متمایزند

و حافظان معتبر حدیث مشهور است در کتب مسعودى و واقـدى  )معتمدان(و هر چند بطوریکه نزد ثقات

افت میشود ولى با همه این، عموم مورخان اخبار ایشان را شـیوه هـا و آثـار آنـان را در عیبجویى ی مـوارد

 اند .   کردهتصنیف شیوه ها و آثار آنانرا پیروی  پذیرفته و
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د، بودن یا ناسره بـودن آن منقـوالت را بسـنج )خالص(رهو انتقاد کننده بینا میتواند با مقیاس هوش خویش سُ

اخبار را بدانها رجوع داد و روایات و اخبار را بر آنها  داراى طبایع خاصى است که میتوان چه تمدن و عمران

و فلسفه تاریخ سیاسی و تاریخینگری بوده چنانکه هرودت، پدر  «تمدن»)ابن خلدون پدر فلسفه عرضه کرد

می داند. چنانکه می توان از آن به علم « عمران»وی خویش را مبتکر و موسس علم  فن تاریخ نگاری است.

ه و علم پیشرفت مدنی یاد نمودو از جمله وی را موسس جامعه شناسی پیشا جامعه شناسی آبادنی و علم توسع

م. دانسته اند. خود اگوست کنت، در تقویم علمی خود، ابن سینا و 43پوزیتیویستی اگوست کنتی در قرن

حاصل  شخواجه نصیر را پیشتازان دانش پوزیتیویستی یعنی علم تجربی، میدانی و عینی و پایه گذاران دان

گذشته از این بیشتر تواریخى که از این مؤلفان بر جاى مانده است برحسب همین پژوهشهای آزمایشگاهی(. 

شده و موضوع آنها تاریخ عمومى ملتها است و این وضع را باید به تسخیر ممالک و پایتختهاى  شیوه تنظـیم

وب اسالم توسعه یافته بودند منس دو دولت بزرگ صدر اسالم که در نخستین قرون پیدایش بسیار توسـط

 .(1)صکرد

ها قدرت تسخیر کردن یا فرو گذاشتن را به آخرین حد خویش رسـانیده بودنـد. گروهـى از آنان  سلسلهاین 

رانده اند مانند مسعودی و دیگر کسانی  هم بطور جامع و کامل درباره دولتها و ملتهاى پیش از اسالم سخن

  .اند کردهکه ویرا پیروی 

هاى هدفپرداخته اند،  دسته دیگرى پس از ایشان از روش کلى و عمومى عـدول کـرده و بنـواحى مخصوصـى

دور و دراز یا مسائل کلى و عمومى را رها کرده و خصوصیات و نـوادر و مطـالبى را کـه از دسـترس آیندگان 

ده و بتـاریخ دولـت و کشـور خویش اند، اخبار ناحیه و شهر خود را بکمـال فـراهم آور کرده خارج بود مقید

فریقیه ا چنانکه ابن حیان نویسنده تاریخ اندلس و دولت اموى آن سرزمین و ابن الرقیق مورخکرده اند، اکتفا 

 . اند و دولتى که در قیروان بوده، این شیوه را برگزیده

 بودهن ند ذهن و کم خرد بیشآنگاه پس از این گروه که نام بردیم کسانى که پدید آمده اند جز مشتى مقلد ک

که  اند و بکلـى از تحـوالتى ساخته اند که به عین روش گروه نخستین را تقلید کرده و آنرا سرمشق خویش

 .روزگار پدید آورده و تغییراتى که بسبب عادات و رسوم ملتها و نسلها روى داده است غفلت ورزیده اند

 قـایع قـرون نخسـتین را چنـان گـرد آورده انـد کـه گـویىاز این رو اخبار دولتها و حکایات مربـوط بو

غالف و معلوماتى است که تازه و کهنه آنها مجهـول باشـد، بلکـه  و شمشیرهایى بى صورتهایى مجرد از ماده

                 .آنها مشخص نباشد هایى میماند که جنس و فصل فقط حوادثى است که اصول آنها نامعلوم است و به نوع

کم  ىاند اخبار دست بدست گشـته را بعـین و ب ساخته این گروه بتقلید از پیشینیانى که آنها را سرمشق خود

 و کاست در خصوص حوادث تاریخ خود تکرار میکنند و از یاد کردن مسائل مربـوط بـه نسـلهاى دوره

 ـکوتنتیجه اینگونه قضایا را مسخودشان غفلت میورزند، چه تشریح و تفسیر آنها بر ایشان دشوار است و در 

 میگذارند، و بر فرض که درباره دولتى بگفتگو پردازند اخبار مربوط به آنرا همچنان که شنیده اند، خواه راست
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نقالب )تغییر، تحول تا مرز ایا دروغ، نقل میکنند و به هیچ رو متعرض آغاز و منشأ تشکیل آن نمیشوند و علت

دولت و چگونگى پدید آمدن  به آن )حاکمیت، حکومت و دولت(تاج و تخترسیدن  سیاسی و جایگزینی و(

میبرند، از این رو خواننده  آنرا یاد نمیکنند، و هم سبب توقف و بقاى آنرا در مرحله نهایى سـلطنت از یـاد

جو تدولتها و مراتب آنها بجس همچنان پرسش کنان باقى میماند و درباره چگـونگى مقـدمات و مبـادى تشـکیل

اختالفات  و دولتها را میجوید و دالیل مقنعـى بـراى )جایگزینی(و تعاقب )تعارض(سببهاى تزاحمو میپردازد 

  (.1)کرد یا سازشکاریهاى آنها مى طلبد، همچنانکه ما در مقدمه این کتاب کلیه این مسـائل را یـاد خـواهیم

 ر راه افراط پیموده اند و تنها بیـاد کـردناز آن پس گروه دیگرى از مورخان پدید آمده اند که در اختصا

 )عالماتی به برنامهاى پادشاهان اکتفا کرده و از انساب و اخبار مربوط به آنها خوددارى نموده و حروف غبار

یق اند مانند روش ابن رش برده را بجاى اعداد روزگار سلطنت ایشان بکاراعداد داللت داشته یعنی باختصار( 

گانى که او را پیـروى کـرده انـد. این گروه را نه گفتارى قابل اهمیت است و نه مایدیگر بی در میزان العمل و

شایسته مالحظه باشد، زیرا مطالب سودمند را از دست  کرده اند که موضوعى را بثبـوت رسـانیده یـا نقـل

  .اند گذاشتهفرو  هاى معروف و عادات و رسوم مورخـان را شیوه داده و

ب خوا این جماعت را مطالعه کردم و حقیقت گذشته و اکنـون را بیـازمودم، دیـده قریحـه را ازو چون کتب 

بودم در بازار تصنیف بچانه زدن پرداختم و کتابى در  )درمانده و بی چیر و فقیر(غفلت گشودم و چون مفلس

 آنرا از حیث اخبار و نظریاتآن از روى احوال نژادها و نسلهاى پى در پى پرده برداشتم و  تاریخ ساختم که در

تقسیم کردم و علل و موجبات آغاز تشکیل دولتها و تمدن ها را در آن آشکار سـاختم و  به ابواب و فصـولى

را آبـادان سـاخته و در سرتاسـر  آنـرا بـر ذکـر اخبـار آن ملتهایى بنیان نهادم که در قرون اخیر بالد مغـرب

ند، و کلیه دولتهایى را که تشکیل داده اند خواه کوتاه و خواه پر دوام و ا نـواحى و شـهرهاى سکونت گزیده

پادشـاهان و سـرداران ایشان را که پیش از آنان بسر میبرده اند یاد کرده ام و ملتهاى مزبور عبارت از عرب و 

نانکه یده اند، چنژاداند که از دیر باز بتوالى قرون در مغرب سکونت گز ، زیـرا ایشـان دو)افریقایی(بربراند

دیگرى نیستند و مردم مغرب هم بجز این دو نژاد قوم دیگرى را  گویى در آن سـرزمین جـز آنـان اقـوام

تهذیب کردم و آنرا در خور فهم دانشمندان و خواص گردانیدم  نمیشناسند، و مقاصد تاریخ خود را بکمـال

میان مقاصد گوناگون براى آن روشى بـدیع  پیمودم و از راهـى شـگفت (6)صو در ترتیب و فصل بنـدى آن

شـیوه اى ابتکـار آمیـز اختـراع کـردم و کیفیات اجتماع و تمدن و عوارض ذاتى آنها را که در و و اسـلوب 

را به علل و موجبات حوادث آشنا میکند و برخوردار  اجتماع انسانى روى میدهد شرح دادم، چنانکه خواننده

براى بنیان گذارى آنها از ابوابى که بایسته بوده داخل  د که چگونه خداونـدان دولتهـامیسازد و ویرا آگاه میکن

و بر احوال نسلها و روزگارهاى گذشته و آینده آگاه  شده اند، بدانسان که خواننده دست از تقلید بر میـدارد

 .میشود

                                                          :این تألیف را بر یک مقدمه و سه کتاب ترتیب دادم
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 در فضیلت دانش تاریخ و تحقیق روشهاى آن و اشاره به اغالط مورخان.: مقدمه

              در اجتماع و تمدن و یاد کردن عوارض ذاتى )خواص و قوانین( آن، چون: کشوردارى و                                                    کتاب نخست:

 (.1ص«)پادشاهى و کسب و معاش و هنرها و دانشها و بیان موجبات و علل هر یک

 ابن خلدون چه میباشد؟ اندیشه سیاسی*پرسش: فلسفه تاریخ در تحلیل 

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسی*پرسش: تاریخنگاری سیاسی در 

 

 (3-3صص«)موضوع و مسئله کتاب مقدمه»

 انقالب، ملتها و دولت ها پایه گذاری، پدیداری و پیروزی

 سیر تحول)شکل گیری، شکوفایی، پسا شکوفایی(

 نظریه تعاقب)جایگزینی(دولتها

قرون گذشته  در و زوال ملتهـا انقـالب درباره آغاز نژادها و دولتها و همزمانى ملتهاى نخستین و موجبـات»

و ارجمندى  چادرنشـینها اجتمـاع لو محـ و شـهر ملـت و ید از قبیل: دولـتآ و آنچه در اجتماع پدید می

کیفیات  دادن آن و و از دسـت ثـروت و گـردآورى و کسـب و دانـش جماعـات و خوارى و فزونى و کمـى

ار و انتظ واژگون شدن و پراکندن اقوام و دولتها و چادرنشینى و شهرنشینى و آنچه روى داده و آنچه احتمال

م، بلکه جملگى آنها را بطور کامل و جامع آوردم، و براهین و علل رود، هیچ فروگذار نکرد روى دادن آن مى

تهاى حکم و غریـب در آن علـوم مانند است، چـه بى از این رو این کتاب تألیفى یکتا و .را آشکار کردمآنها 

ری که ستمگ چـون»بود پوشیده، نزدیک بدرستى را که پرده غفلت روى آنها را پوشیده است و از انظار نهـان

 «.، گنجانیده ام«هاى بعدى است حادثهمنشاء 

 ابن خلدون چه می باشند؟ اندیشه سیاسیدر *پرسش: موضوع و مسئله کتاب مقدمه تاریخ 

 

 

در فضیلت دانش تاریخ و تحقیق روشهای آن و اشاره به اغالط و اوهامی که مورخان را دست »

 (49)ص«و یاد کردن برخى از علتهاى آنمیدهد

 فن تاریخ را روشى است که هر کس بدان دست نیابد، و آنرا سودهاى فـراوان و هـدفى باید دانست که»

 شریف است، چه این فن ما را به سرگذشتها و خویهاى ملتها و سیرتهاى پیامبران و دولـت هـا و سیاسـتهاى

 وال دیـن و دنیـاپادشاهان گذشته آگاه میکند، و براى آنکه جوینده آن را در پیروى از این تجـارب و در احـ

فایده تمام نصیب گردد، وى بمنابع متعدد و دانشهاى گوناگونى نیازمند است و هم باید وی را حسـن نظـر 

ت( که هر دو وقتى دست بهم داد او را یپافشارى و تثبت خاصى باشد )در صحت سند و چگونگى روا و

قضـاوت آنکـه ب نقل کردن اخبار اعتماد کند، بىرهبرى کند و از لغزشها و خطاها برهاند چه اگر تنها ب بحقیقت
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اصـول عادات و رسوم، و قواعد سیاستها، و طبیعت تمدن، و کیفیات اجتماعات بشرى بپردازد و حـوادث 

وقایع پیدا، و اکنون را با رفته، بسنجد، چه بسا که از لغزیدن در پرتگاه خطاها و انحراف از شاهراه  نهـان را بـا

 .نباشدامان  راستى در

راوى ببارها اتفاق افتاده که تاریخ نویسان و مفسران و پیشوایان روایات، وقایع و حکایات را بصرف اعتماد 

 لغزشها شده اند، چه آنـان بـهها  کم و کاست نقل کرده و مرتکب خبط بى یا ناقل خواه درست یا نادرست

ایر هر یک نسنجیده، و بمعیار حکمت و آگاهى وقایع و حکایات را بر اصول آنها عرضه نکرده، آنها را با نظ

ذشـته اند پـس از حقیقـت گ طبایع کاینات و مقیاس تحکیم نظر و بصیرت نیازموده و بغور آنها نرسیده بـر

وادى وهم و خطا گمراه شده اند . اینگونه اغالط بویژه در بسیارى از حکایات هنگـام تعیـین انـدازه  و در

زیرا که این بحث )یعنى قضیه آمار( در مظان دروغ و دسـتاویز  .ان روى داده استشماره سپاهی ثـروت یـا

 .قرار داد (49)صاست و ناچار باید آنها را به اصول بازگردانید و در معرض قواعد یـاوه گـویى

هاى اینگونه اشتباه کاریهـا شـماره لشـکریان بنـى اسـرائیل اسـت و چنانکـه مسـعودى و  یکى از نمونه

اجازه داد که هر کـه طاقـت  )صحرای سینا(هنگام آوارگى در، تیه (ع )مورخان آورده اند پس از آنکه موسى

بویژه از سن بیست به باال، سالح برگیرد، بشمردن سپاهیان بنى اسرائیل دست یازید، و عده  و توانـایى دارد،

و گنجایش مصـر و شـام را در برابـر هزار تن یا فزونتر یافت. در صورتى که اگر وسعت  آنهـا را ششصـد

 بسنجیم مایه حیرت میشود، چه هر کشورى را در خور گنجایش آن لشکریانى است که چنـین سـپاه گرانـى

توانـد مسـتمرى آنها را بپردازد، و اگر از میزان معین و الزم درگذرند مایه دشوارى و مضیقه آن کشور  مى

معمولى ممالک گواه بر این امر است. گذشته از این، اگر سپاهیانى را  متداول و وضع میشوند، چنانکه عادات

برابر یا سه برابر مد نظر را صف آنها فرا خواهد گرفت، ترتیب دهند بعید بنظر میرسد  با این عدد افزون که دو

زیرا  ،نبردگاه و دورى آن از لشکریان در لشکرکشیها و جنگها از آنها استفاده کرد که بتوان بسبب تنگـى

چگونه ممکن است چنـین صفوفى بنبرد برخیزند یا صفى بر دشمن غالب آید، در حالیکه یکسـر صـف سـر 

روزگار کنونى گواه صادقى بر این امر است و شباهت گذشته به آینده از شباهت نمی کند و  دیگـر را درک

 . آب به آب هم بیشتر است

اسرائیل  ـر بنـىب م تر و پهنـاورتر بـود، بـدلیل اینکـه بختنصـرکشور ایران از کشور بنى اسرائیل بدرجات عظی

ادشاهى پ غلبه یافت و بالد آنان را بلعید و فرمانروایى را از آنان بازسـتد و بیـت المقـدس پایتخـت مـذهبى و

رزهاى م آنان را ویران ساخت، در صورتى که بختنصر یکى از کارگزاران کشور ایران بوده و گویند وى مرزبان

 بدرجات غربى ایران بشمار میرفته است. ممالک ایران در عراق عجم و عرب و خراسان و ماوراءالنهر و ابواب

 بیشتر بود، با همه اینها شماره سپاهیان ایران هرگز به این میزان و (41)صاز ممالک بنى اسرائیل پهناورتر و

 در قادسیه فراهم آوردند صد و بیست هزار تـنحتى نزدیک به آنهم نرسیده است و بزرگترین لشکرهایى که 

وى گوید عدد آنان با . سالحدار همراه داشته اندبود که بنا به نقل سیف)بن عمر اسدی( همه آنان 
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روایت شده که لشکریان  سالحدارانشان رویهمرفته بیش از دویست هزار تن بوده است و از عایشه و زهرى

صت ش )بن ابی وقاص، سرفرماندهی سپاه مسلمانان(در مقابله با سعد ()فرخزاد سرفرماندهی سپاه ایرانرستم

سپاهیان بنى اسرائیل بچنین عددى میرسیدند قلمرو و نیز اگر  داشته اند. هزار تن بوده اند و همه سالحدار

 مناطق وسیعترى حکومت میکرد، زیرا نواحى و ممالک فرمانروایى آنان هم توسعه مییافـت و دولـت آنـان بـر

گروهى از آنان است که به انجام دادن خدمت سربازى  دولتها به نسبت کمى یـا فزونـى لشـکریان و شـماره

 (.41ص«)کتاب اول این موضوع را آشکار خواهیم کـرد و مـا در فصـل ممالـک )دولتهـا( از، مشغول میباشند

 ابن خلدون چه میباشند؟ اندیشه سیاسی*پرسش: مسئله و موضوع 

 ون ابن خلد اندیشه سیاسی*پرسش: خاستگاه و جایگاه دانش در تاریخ و دانش و فن تاریخ سیاسی در 

 چگونه است؟ 

 

 (14)صتاریخنگری سیاسی

 در چنین شرایطى مورخ بصیر بتاریخ، بدانستن قواعد سیاست و طبـایع موجـودات و اخـتالف ملتهـا و»

و عادات و مذاهب و رسوم و دیگر کیفیات نیازمند  اخالقسرزمینها و اعصار گوناگون از لحاظ سیرتها و 

و هم الزمست در مسائل مزبور وقایع حاضر و موجود را از روى احاطه کامل بداند و آنهـا را بـا آنچـه  است

غایب است بسنجد و وجه تناسب میان آنها را از لحاظ توافق یا تضاد و خالف دریابد، و موافق را با  نهـان و

 هاى دولتها و ملتها و شالدهمتضاد تجزیه و تحلیل کند و بعلل آنها پی برد و هم بدرک اصول و  مخـالف و

مبادى پدیـد آمدن آنها و موجبات حدوث و علل وجود هر یک همت گمارد و عادات و رسوم و اخبار 

صولى کـه بتجربـه و فرا گیرد. و در این هنگام میتواند هر خبر منقول را بر قواعد و ا زمامـداران را بکمـال

عرضه کند، اگر آنرا با آن اصول مزبور موافق یابد و بر مقتضاى طبیعت آنها جارى  مطالعـه آموختـه اسـت

خواهد  )ناخالص و مغشوش(گر نه آنرا ناسره (.14ص«)نیاز خواهد دانست بى باشد، صحیح خواهد بود و

 اند مگر بعلل یاد کرده. بحدیکه نکرده ا اهمیت تلقىو متقدمان دانش تاریخ را بزرگ و ب شمرد و خود را از آن

بخارى و پیش از آن دو ابن اسحق و نظایر آنها از دانشمندان ملت اسالم آنرا بخـود نسـبت  حتى طبـرى و

اند. ولى از بسیارى، از این اسرار که در فن تاریخ هست غفلت ورزیده اند و حتى کـار  آمده داده و در شـمار

منتسبان بفن تاریخ در زمره نادانان شمرده میشوند و عـوام و آنـان کـه در علـوم راسـخ که  کشیدهبجـایى 

اهمیت تلقى میکنند. گـل بـا خـار  بى خوارى از آن را ریزه مطالعه و روایت از آن و خوض در آن و ،نیسـتند

. دیگر از اغالط استو مغـز بـا پوست و راست با دروغ درهم آمیخته است، و سرانجام کارها بسوى خد

یاد بردن این اصل است که احوال ملتها و نسـلها در نتیجـه تبـدل و تغیـر اعصـار و گذشـت پوشیده تاریخ از 

پذیرد و این بمنزله بیمارى مزمنى است که بسیار پنهان و ناپیداست زیرا جز با سپرى شدن  مى روزگـار تغییـر

افرادى انگشت شمار از کسانیکه بتحوالت طبیعت آشـنایى دارنـد  و کمابیش بجز .روى نمیدهد قرنهـاى دراز
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ها و مـذاهب  شیوه علت اینست که کیفیت جهان و عادات و رسوم ملتها ودرک نمی کنند. و  ایـن امـر را

 شیوهاى پایدار دوام نمى یابد بلکه بر حسب گذشت روزگارها و قرنها اختالف یکسان و آنـان بـر روشـى

و از حـالى بحالى انتقال مییابد و همچنانکه این کیفیت در اشخاص و اوقات و شهرهاى بزرگ مـى پـذیرد 

و کشورها و قرون متمادى و دولتها نیز روى میدهد. آیین خدا است که در میان  ید در سـرزمینهاتپدید می

 . بندگانش گذشته است

 و بل()باو سـریانیان و نبطـى هـا خسـتینلتهایى بسر میبردند چون: ایرانیـان دوران نم روزگارى در جهان

دولتها و کشورها و سیاسـت و صـنایع و لغـات و اصـطالحات و  تبابعه و بنى اسرائیل و قبطیان که در وضع

 دیگر خصوصیات مشترک با هم نژادان خویش هر یک کیفیاتى مخصوص بخود داشتند، چگونگى آبادانیهـاى

از )و یادگارهاى ایشان گواه بر آن میباشد. آنگاه پـس از ملتهـاى یـاد کـردهایشان در جهان نمودار است و آثار 

جمله اِوانیان، ایالمیان و به تعبیری پیشینیان و پیشدادیان یا ایرانیان دور نخست در پگاه تاریخ و بلکه پیشل 

ـدیل یافـت و ایرانیان دوره دوم و رومیان و عرب پدید آمدند و آن کیفیات و حاالت گذشته تب تاریخ،(

بوضع دیگرى، مشابه و مجانس یا مخالف و مناقض آن عادات، دگرگونه شد. سپس اسالم  عـادات آنـان

ظهور کرد و دولـت مضر را تشکیل داد و همه آن احوال را زیر و رو کرد و انقالبى دیگر پدید آورد و 

)پسین و هم متداول است و خلف اکنون بیشتر آداب و رسوم آن درین روزگار بمرحلـه اى رسـید کـه هـم

روزگار فرمانروایى آنان بکهنگى و  میگیرد . آنگاه دولت عرب و )پیشین(آنرا از سلف جانشین(

ان کشور ایشان را بنی گرایید و گذشتگانى که عظمت و ارجمندى آنرا اسـتوار سـاختند و )فرمایش(اندراس

رها در مشرق و برب جز تازیان افتاد، مانند: ترکـان درنهادند در گذشتند و زمام فرمانروایى بدست ملتهایى ب

و با رفتن آنان ملتهایى منقرض شدند و احوال و عاداتى دگرگونه شد چنانکه . مغرب و فرنگیان در شمال

و سبب عمومى در تغییر و تبدیل احوال و عادات اینست کـه . یک از یادها رفت بکلى کیفیت و کـار هـر

مردم بر دین پادشاه »آنهاست، چنانکه در امثال و حکم آمده است:  بع عـادات پادشـاهعـادات هـر نسـلى تـا

 (.11ص«)خود باشند

سوم ر و فرمانروایان و پادشاهان هر گاه بر دولتى استیال یابند و زمام امور آنرا بدست گیرنـد ناچارنـد آداب و

ین ا یارى از آنها را اقتباس کنند و گذشـته ازو عاداتى از روزگار پیش از فرمانروایى خویش را بپذیرند و بس

 عادات نسل خویش را نیز از یاد نبرند، ازینرو در آداب و رسوم و عادات دولت آنان برخى از اختالفـات بـا

دولت دیگرى روى کار آید و عادات خود را با  ،ید و باز وقتى پس از این دولتتعادات نسل اول پدید می

باز هم برخى از اختالفات روى میدهد که نسبت بـدولت نخسـتین شـدیدتر اسـت،  آن دولت درآمیزد عادات

بتدریج این اختالفات در دولتهاى بعدى همچنان ادامه مییابد تا سرانجام رویهمرفتـه بتضـاد و تبـاین  آنگـاه

می  غییرو سلطنت ت و بنابراین تا روزگارى که ملتها و نسلها بتوالى ایام و اعصار در کشوردارى .میشود منجـر

اختالفات عادات هم نیز همچنان پایدار خواهد بود و وقوع چنین کیفیاتى اجتناب ناپذیر بشمار خواهد یابند 
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و قیاس و تقلید از طبیعت هاى معروف آدمیست و از غلط مصون نیست و بـا غفلـت و فراموشـى . رفت

ه بسا که شنونده بسیارى از اخبار گذشتگان را قصدش خارج و از مرامش منحرف میسازد . و چ انسـان را از

وقایعى را که در نتیجه دگرگون شدن احوال و انقالبات روزگار روى داده درک نمیکند و در  میشنود ولـى

مسموعات خویش را بر همان وقایع و سرگذشتهایى که شناخته است متکى میسازد و آنهـا  نخسـتین وهلـه

در صورتى که میان چنین سنجشى در تاریخ و توجه به تبدالت و تحوالت  خویش میسنجد، را بـا مشـاهدات

است و بهمین سبب چنین کسى در پرتگاه غلط فرو میافتد . و از این قبیل اغالط موضوعى  آن تفاوت بسیار

درباره حجاج نقل میکنند و میگویند پدر وى از معلمان بوده است و با اینکه تعلیم درین  است که مورخان

بشمار میرود که بکسب روزى اختصاص دارد و از مقام بزرگى خداوندان عصبیت دور  گار از پیشه هایىروز

بـاز هـم ، 43اصل و نسب محسـوب میشـود بى ناتوان، بینوا و معلـم عنصـرى)در فرهنگ جاهلی(است و 

کنند کسب معاش می عتصنعتگران اند و از راه پیشه و صن بسـیارى از ناتوانـان کـه در شـمار پیشـه وران و

دارند یند که شایستگى آنها را نآ )بتصور این خبر که پدر حجاج معلم بوده( درصدد رسیدن به مقاماتى بر می

آزمندى در دل ایشان وسوسه میکند و آنان را بر می  ولى نایـل شـدن بـه آنـرا از ممکنـات میشـمرند و

دست میدهند و در پرتگاه هالک و نابودى سقوط  کار را از انگیزاند و چه بسا که بیشتر اینگونه افراد رشته

اند دیگر رسیدن بپایگاه  داده میکنند چه آنها نمیدانند با اینکه حرفـه و هنـر را وسـیله روزى خویش قرار

در صدر اسالم و عصر دو دولت بنى امیه و بنى  هاى بلند براى آنان نامقدور است. آنها نمیدانند که فن تعلـیم

ایستى از بها بشمار نمیرفته بلکه علم  حرفهو  س چنین نبوده است و دانش بطور کلى در شمار صنعتهاعبا

 ىبـر حسب وظیفه دینى تبلیغ دین بدیگران، م جنبـه تبلیغـى داشـت ومی شد، حرفه ای نبود و  شارع نقل

بنسبان صاح از این رو خداوندان ومی دادند. خبرنـد تعلـیم  بى بایست اصول و مسائل آنرا به آنان که از اسالم

لیغ خبرى او را بنابر اصل تب (ص)سنت پیامبر اند کتـاب خـدا و بوده عصبیت و آنان که بنیان گذار ملت اسالم

ایشان بود که بر رسول آن قوم نازل شده و  اى بمردم می آموخته اند زیرا قرآن کتاب نه بطریق تعلیم حرفه

آنان محسوب میشده که در راه بجنگ و  بودند و اسالم چنان دینى بـراى خود با این کتاب راهنمایى شده

بسبب آن بمرتبه شرافت و بزرگى نائل آمده اند مقاتله پرداخته و از میان همه امت ها بدان اختصاص یافته و 

ش نبسیار میکردند بدانسان که هیچگونه سرز و از این رو در راه تبلیغ و فهماندن این دیـن بملـت کوشـش

کبار  اصحاب (ص)این امر اینست که پیامبر نفسانى و بزرگ منشى آنها را از این هدف باز نمیداشت، و گواه

                                                           
این نظریه متکى بر عادات اعراب جاهلیت است که در میان آنـان تعلـیم و تعلـم وجـود نداشـت و معلـم را عنصـرى زبـون .19

علمنى  من»بحدیث معروف  در میان ایرانیان بتصدیق خود ابن خلدون که خواهد آمد آموزگارى در حالی بوده که. این میدانستند

  .معلم مکانتى بلند داشته است« حرفا فقد صیرنى عبدا
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فرستاد تا حدود اسالم و شرایع دین را که وى آورده بود به مردم  مى هاى بزرگ دسته خویش را به همراهى

د که در مرحله پایین تر از آنان بودند برگزی ابیاموزند. پیامبر در این باره اصحاب دهگانه و دیگر یـاران خـود ر

ید هاى آن در اکناف جهان پراکنده گرد ریشه که احکام او را تبلیغ کنند تا آنگاه که دین اسالم مستقر گردید و

ملتهاى دور هم آنرا از مبلغان عرب پذیرفتند و با گذشت زمان احوال و کیفیات آن متبدل شد و استنباط 

بسبب تعدد و تتابع وقایع فزونى یافت و ازینرو احتیاج بقانونى پیدا شد که این  وصاحکام شرعى از نص

آموختن داشت و در ای)جریانسازی و نهادینه( شد نیاز به  احکام و اصول را از خطا حفظ کند و علم ملکه

هیم کرد، و خوا ها درآمد، چنانکـه در فصـل علـم و تعلـیم آنـرا یـاد این هنگام در شمار صنایع و حرفه

آنان باید  خداوندان عصبیت عهده دار امور سلطنت و دولت شدند و بکشوردارى پرداختند و ناچـار بجـز

لیاى او. پیشـه اى بـراى کسـب روزى گردیـد کسانى بکار یاد دادن دانش قیام میکردند و در نتیجه علـم

ر کس تن علم دانستند و حرفه معلمى راداران امور کشور مقام شامخ خویش را برتر از آموخ سلطنت و عهده

اشد ب شأن و مقام خویش شمردند از این رو معلمى به ناتوانان اختصاص یافت و کسى که بدان حرفه منسوب

ولى یوسف پدر حجاج از سادات و اشراف ثقیف بود و . در نزد خداوندان عصبیت کوچک شمرده میشود

و اینکه وى قرآن را بدیگران تعلیم . شرف معلوم است در مکانت آنان در عصبیت عرب و همسرى با قریش

خویش قرار میدهند بلکه چنانکه یادآور  میداده بر حسب رسوم این عهد نبوده است که آنرا وسـیله معـاش

همین  و نیز از. بمردم تعلیم میداده است شدیم وى بمقتضاى اصولى که در صدر اسالم متداول بوده قـرآن را

حاالت قضات را  موهومى است که به خوانندگان کتب تاریخ دست میدهد هنگامى که قبیل اغالط پندار

اشته ریاست د میخوانند و در مى یابند که آنان گذشته از این منصب در جنگهـا و لشکرکشـیها نیـز سـمت

ضاوت در قهاى جاه طلبى آنان را به نیل چنین مراتبى بر می انگیزد بگمان اینکـه پایگـاه  وسوسهاند آنگاه 

 (...11د)صاین روزگار نیز بر وفق شرایط و مناسبات روزگار گذشته است و میپندارن

 که تاریخ و در اینجا با یادآورى نکته سودمندى سخن خود را درین فصل پایان میدهیم و آن ایـن اسـت»

یفیات اما ذکر کردن ک(. 13)صعبارت از یاد کردن اخبار مخصوص به یک عصر یا یک جماعت میباشد

عمومى سرزمینها و نژادها و اعصار براى مورخ بمنزله اساسى اسـت کـه بیشـتر مقاصد خویش را بر آنها 

 که این مطالب را در تألیفات مبتنى میکند و تاریخ خود را بوسیله آنها واضح و روشن میسازد، و مورخانى

شیوه را برگزیده است و در  ذهب ایـنخود جداگانه و مستقل آورده اند، چنانکه مسعودى در کتاب مروج الـ

آن کتاب احوال ملتها و سرزمینها را در روزگار خویش، یعنى سال سیصد و سى، خواه نواحى مغرب و خواه 

دریاها و ممالک و دولتها شهرها و کوه ها و  مشرق شرح داده و مذاهب و عادات آنان را یاد کرده و بوصف

بمنزله هدفى براى  م را یکایـک آورده اسـت. ازینـرو آثـار وىپرداخته و طوایف و ملتهاى عرب و عجـ

 مورخانست که از آن پیروى میکنند و منبعى است که در تحقیق بسیارى از اخبـار بـدان
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اعتماد دارند. آنگاه پس از مسعودى، بکرى پدید آمد و همان شیوه را تنها در المسالک و الممالک برگزید و 

حوال ملتها صرف نظر کرد، زیرا از روزگار مسعودى تا دوران بکرى تحـوالت و بیان دیگر عادات و ا از

اما در این عصر که پایان قرن هشتم است، اوضاع مغرب . بسیارى در وضع ملتها و نسلها روى نداد تغییـرات

 «. عمیقى گردیده و بکلى دگرگون شده استدستخوش تبدالت  که ما آنرا مشاهده

 ابن خلدون چه می باشند؟ اندیشه سیاسیاسی و تاریخنگری سیاسی در *پرسش: تاریخنگاری سی

 *کتاب نخست

گشایى جهانو  شهرنشینى و میشود، چون: بادیه نشینى هایى که در آن نمودار پدیده طبیعت اجتماع بشرى و

 یک موجبات و علل هر و هنرها و دانشها و مانند اینها و بیان داد و ستد و معاشو 

 (61-16)صص

د دانست که حقیقت تاریخ خبر دادن از اجتماع انسانى، یعنى اجتماع جهان و کیفیاتى است که بـر       بای»

جهانگشـایى هـاى   طبیعت این اجتماع عارض میشود، چون: توحش، و همزیستى، و عصبیت ها و انواع

ـکیل  : تششـود ماننـدایجاد می چیرگى گروهى بر گروه دیگر، و آنچه از این عصبیت ها و چیرگیها بشـر  و

دولت و مراتب و درجات آن و آنچه بشر در پرتو کوشش و کار خویش بدست می آورد چون  سـلطنت  و

 . وجه طبیعت این اجتماع روى میدهـد شها و هنرها و دیگر عادات و احوالى که در نتیدان  پیشه ها و معاش

نرا موجبات و مقتضیاتی است، از آنجمله: پیروی از و آ از امور طبیعى آنست )بخبر(راه یـافتن  دروغ   بخیر

ـتى  لحـاظ درس مذاهب میباشد، چه اگر روح آدمى در پذیرفتن خبر بر حالت اعتدال باشد از آراء و معتقدات و

. لیکن اگر خاطر او به پیروى یکند تا صدق آن از کذب آشکار شوددقت نظر حق آنرا ادا م یـا  نادرسـتى  و

 ه  یـا مذهبى شیفته باشد بیدرنگ و در نخستین وهله هر خبرى را که موافق آن عقیـده  بیابـداز یـک  عقیـد

پوشد و او را  ایست که روى دیده بصیرت وی را مى تمایل و هوى خواهى بمنزله پرده . و ایـنمـى پـذیرد

. (61)ص«دروغ فرو میافتدرفتن و نقل کردن از انتقاد و منقح کـردن خبر باز میدارد و در نتیجه در ورطه پذی

... 

اراى د و هدف ما در تألیف کتاب اول این تاریخ همین است، و گویا این شیوه خود دانش مستقلى باشد زیـرا»

است که همان عمران بشرى و اجتماع انسانیست، و هم داراى مسائلى اسـت کـه عبـارت  از بیان  موضوعى

 مـى پیونـدد و ایـن امـر، یعنـى ذات و ماهیت عمـرانکیفیات و عوارضى است که یکى پس از دیگرى ب

داشتن موضوع و مسائل خاص، از خصوصیات هر دانشى است، و معنى علم همین است خواه وضعى باشـد 

 .خواه عقلى و

 و باید دانست که سخن راندن درین هدف، نوظهور و شگفت انگیز و پرسـود  اسـت  و آگـاهى  بـر  آن در

 طابـهزیـرا  موضـوع  خ ژرف بینى من است و نمیتوان آنرا از مسائل دانش خطابه بشمار آوردنتیجه تحقیق و 

 گفتارهاى اقناع کننده سودمند است که براى دلبسته کردن توده مردم بیک عقیده یا برگرداندن ایشان از آن
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ه چاره جویى خان . و در شمار مسائل سیاست مدنى هم نیست، چه سیاست مدنى، دانش تدبیر وبکار میرود

شهر است بمقتضاى آنچه اخالق و حکمت ایجاب میکند تا توده مردم را بروشى کـه متضـمن  حفـظ  یا

کـه  چـه  بسـا  بـدان   -بقاى او باشد وادار کنند زیرا موضوع این علم با موضوعات این دو فن نـوع  و

 .نشى نوبنیاد استمخالف است . و بنابراین موضوع این هدف دا -هماننـد  باشـند

 از آن . نمیدانممان( در مقاصد این هدف سخن براندو سوگند یاد میکنم که من آگاه نشده ام هیچکس )از عال

 یـا  شـاید  در ایـن  بـاره  مطـالبى -در صورتى که چنین گمانى نمى توان به  ایشان برد -غفلت ورزیده اند

. چـه  دانشـها  فراوانسـت  و حکیمـانى  کـه در نرسیده استرسانده اند لیکن بما  نوشته و آنرا بکمال هم

هایى که در دسترس ما قرار نگرفتـه  شمارند و اندازه دانش بى اند آمده ملتهاى گوناگون نوع بشر پدید میـان

کو آن همه دانش ایرانیان که عمر هنگام گشودن ایران بنابود کـردن  . بـیش از مقدارى است که بما رسیده است

 فرمان داد؟ آنهـا

 و کجاست دانشهاى کلدانیان و سریانیان و مردم بابل که نتایج و آثار آنها آشـکار اسـت  )ولـى  از خـود

 بودهاند چه شده است؟ ها اثرى نیست(؟ و دانشهاى قبطیان و مردمى که پیش از آنان دانش

 نانیـان  باشـند،  زیـرا  مـأمونهاى یک ملت بخصوص است که یو از گذشتگان آنچه بما رسیده تنها دانش

 شیفته آن بود که آنها را از زبان آنان ترجمه کنند و بسبب وجود گروهى بسـیار از مترجمـان و بـذل  امـوال

 درین راه توانایى آنرا داشت که این امر را انجام دهد، ولى ما بر هیچ قسمتى از دانشهاى ملتهاى دیگر آگاهى

ه شایسته باشد درباره عوارض ذاتى هر حقیقت قابل تعقل طبیعى تحقیق شـود  الزم ایم و در صورتى ک نیافته

 اختصاص یابد، ولى شاید حکیمـان  در ایـن است که به  اعتبار هر مفهوم و حقیقتى هم دانشى باشد که بدان

ن بذاته ند مسائل آاند و چنانکه دیدیم نتیجه این علم تنها درباره اخبار است و هر چ کرده باره توجه به نتایج

اش که تصحیح اخبار است ضعیف میباشد و بهمین سبب آنـرا  فـرو  بخصوص خود شریف است، ولى نتیجه

و ( 31؛ 41«: ما اوتیتم من العلم اال قلیال«)»داده نشدید از دانش مگر اندکى». و خدا داناتر است و اند گذاشته

ف یابیم که دانشمندان علوم مختل مى کار شده است، مسائلىبر ما آش از این فنى که اندیشیدن و تأمـل  در آن

بطور فرعى یا عرضى آنهـا  را در ضـمن براهین دانشهاى خویش مورد بحث قرار داده اند و آنها از نظـر  

میباشند مانند آنچه حکیمان و عالمان در اثبات نبوت یاد  موضـوع  و مقصـد  از جـنس  مسـائل  ایـن  فـن

دارند و در این باره بحاکم و رادع نیازمندند، و ماننـد   گویند: بشر در عالم وجود با هم تعاونمیکنند و می

میگویند: مردم بحکم طبیعت تعاون و اجتماع  ورنـد  وتآنچـه  عالمـان  اصـول  فقـه  در اثبـات  لغـات  می

قیهان در ن راه است، و مانند گفتار فبتعبیر مقاصد خویش بـا  یکـدیگر  نیازمندنـد  و بیـان  عبـارات سهلتری

باه و تباه کننده نوع است و قتل نیز مایه تنسب ها  تعلیل مقاصد احکام شرعى که گویند زنا سبب آمیختگى

 بتباهى نوع میشود و دیگر مقاصد شرعى کردن نوع میباشد و ستمگرى منجـر  بـویرانى  اجتمـاع  و منتهـى
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بنابراین در علوم مزبور بکیفیات و احوال   .بر محافظت اجتماع است در خصوص احکام که همه آنها مبنى

 اند چنانکه از مثالهایى که دربـاره  مسـائل            داشته اجتماع توجه

 .مزبور آوردیم این نکته آشکار میشود

  هـایابیم ولـى آن مى همچنین اندکى از مسائل این فن )علم اجتماع( را در کلمات متفرق حکیمان خلق

 به بهرام بن بهرام در حکایت بوم)جغد( اند، از آن جمله در گفتار موبدان نکرده بطور کامل بموضوع توجه

 نیرومندى و ارجمندى کشور کمال نپذیرد جـز                      !اى پادشاه»یابیم:  مى که مسعودى آنرا نقل کرده است چنین

 کردن به امر و نهى او و دین قوام نگیرد جز بـه  پادشـاه و پادشـاهبدین و کمر بستن بفرمانبرى از خدا و کار 

 ارجمندى نیابد جز بمردان )سپاهیان( و مردان قوام نگیرند جز به ثروت و به ثروت نتـوان راه یافـت جـز بـه

ـرده صـب کآبادانى و به آبادانى نتوان راه یافت جز به داد و داد ترازویى است میان مردم که پروردگار آنرا ن

 . و از سخنان انوشیروان نیز بعین در همین معنى بدینسان«راى آن گماشته است که پادشاه استدارى ب عهده و

کشور بسپاه و سپاه بدارایى و دارایى بخراج و خراج به آبادانى و آبادانى بداد استوار گردد و »آمده است که: 

ى کارگزاران براست کردارى وزیران اسـت و برتـر از وابسته بدرست کردارى کارگزاران و درست کردار داد

همـه، پژوهش پادشاه از چگونگى زندگى مردم بتن خویش و توانایى وى بر رهبـرى  کـردن  اسـت  تـا  او 

 «.مردم گردد نه آنان بر او چیره شوند فرمـانرواى

جتماع ا اى دربـاره شایسته متو در کتاب منسوب به ارسطو درباره سیاست که در میان مردم متداول است قس

رین د  است ولى کامل نیست و از لحاظ براهین، حق مطلب ادا نشـده و آمیختـه بمطالـب دیگریسـت. و او

تنظیم  هاى بهم پیوست دایره کتاب بکلماتى که آنها را از موبدان و انوشیروان نقل کردیم اشاره کرده و آنها را در

 :زهاست بدینسانکرده است که شامل مهمترین اندر

 و جهان بوستانى است که دیوار آن دولت است و دولت قدرتى است که بدان دستور یا سنت زنده میشود

 دستور سیاستى است که سلطنت آنرا اجرا میکند و سلطنت آیینى است که سپاه آنرا یارى میدهد و سـپاه

رد  و وتـه  رعیـت  آنـرا  فـراهم  میـیارانى باشند که ثروت آنها را تضمین میکند و ثروت روزییى است ک

بندگانى باشند که داد آنها را نگهمیدارد و داد باید در میان همه مردم اجـرا  شـود  و قـوام  جهـان   رعیـت

موز و سیاسى است شود و اینها هشت دستور حکمت آ دایره آغاز مى...  جهان بوستانى است بدانسـت  و

که کرانه  پیوندند مى و پایان آنها به  آغازشان باز میگردد و در یک دایره بهمدیگرى پیوسته است کـه  یکـى 

 .. ارسطو از آگاهى یافتن بر اندرزها افتخار میکند و فواید آنها را بزرگ میشماردنیستآن معـین 

 و  و اگر خواننده سخنان ما را در فصل دولتها و پادشاهى بدقت بخواند و بـه  شایسـتگى  و از روى فهـم

 تأمل بیندیشد، در اثناى آن بتفسیر این دستورها دست خواهد یافت و بطور کامل و آشکار با بیانى جامعتر و

ه از بی آنکاین اجمال را خواهد دید، و خدا ما را بر آنها آگاه کرده است تفصیل  د دالیلی روشنتربـى آنکـه 

 . همچنـین  در سـخنان ابـن مقفـع و مطـالبىاشـیماستفاده کرده ب )ایرانی(ارسطو یا سخنان موبداندستورهای 
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ورد بسیارى از نکات و مسائل سیاسى کتاب ما را میتوان یافت ولى نه تهاى خویش می رساله کـه در ضـمن

 ایم بلکه او سخنان خویش را بشیوه خطابه متحلى ساخته و اسلوب کرده با  برهان و دلیل یاد آنچنانکه ما آنهـا

 .بالغت سخن را بکار برده است نگـارى  و نامه

 و هم قاضى ابوبکر طرطوشى در کتاب سراج الملوک در پیرامون این هدف دور میزند و کتـاب  خـود  را

 به ابوابى تقسیم کرده است که نزدیک به ابواب و مسائل این کتاب ماست ولـى او در کتـاب خـود  بحقیقـت

 ، مسائل را بطور کـافى نیـاورده و دالیـل را روشـن  نکـردهمطلب دست نیافته و روش درستى برنگزیده است

ـی آورد م و اخبـار  بسـیار. سپس احادیـث کند اما در مسائل داخل نمى شود مى است . بابى براى مسائل باز

هاى حکیمان هند و روایات منقـول   گفته و کلمات قصار و گوناگون حکیمان ایران مانند بزرگمهر و موبدان و

و هرمس و دیگر بزرگان اخالق را نقل میکند و لیکن نقاب از چهره  )نبی مدفون در شوش خوزستان(دانیالاز 

 وعظهم طبیعى پرده از روى وقایع برنمیگیرد، بلکه مطالب آن نقل و تلفیقى نمـى گشـاید و بـا بـراهین حقایق

نشده و به منظور خود نرسیده و مسائل  گرد هدف گام نهاده ولى بدان وارد وار و پند آمیز است و گویى او در

. و خداى مرا بدرک این هدف، الهامى بکمال بخشیده و شرح نداده است این فن را بطـور  کـافى  و جـامع

 .آنچه را در ماهیت این فن هست بیازمایم و اخبار یقین را بدست آورم بر دانشى آگاه کرده است که بتـوانم

انب ج ل بیاورم و امثال و نظایر آنرا از دیگر فنون بازشناسم توفیـق  و هـدایتى  ازبنابراین اگر مسائل آنرا بکما

 اى فوت شود و آنرا بمسائل دیگر اشـتباه  کـنم،  بـر نکته . و اگر در شمردن مسائل آنخداى خواهد بود

یق تحق خواننده محقق است که در اصالح آن بکوشد ولى فضل تقدم بمن اختصاص دارد چه من راه و روش

. و ام و خداى هر که را بخواهد بنور خود راه مینماید ساخته را گشوده و آنرا براى دیگران روشن و آشکار

هم اکنون در این کتاب آنچه را در اجتماع بشر روى میدهد مانند عادات و رسوم اجتماع در کشور و پیشه ما 

انکه شـیوه تحقیـق در معـارف  خصوصـى و ها و هنرها، با روشهاى برهانى آشکار میکنیم، چن و دانش ها

ها و پندارها برطرف گردد و شکها و دودلیها زدوده شود و بدینسان  روشن شود و بوسیله آن وهم عمـومى

  :را آغاز میکنیم گفتار خـود

 انسان از دیگر جانوران بخواصى متمایز است که بدانها اختصاص یافته است ماننـد  دانشـها  و هنرهـایى

 نتیجه اندیشه اوست و بدان از جانوران دیگر بازشناخته میشود و با اتصاف بدان بر دیگر آفریدگان برتـرى که

بـى داشـتن  و بزرگى  یابد، و همچون نیازمندى به فرمانروایى حاکم و رادع و پادشـاهى قـاهر چـه مى

چه دربـاره زنبـور  انگبـین  و چنـین نیرویى ممکن نیست در میان همه جانوران دیگر موجودیت یابد و آن

 ملـخ  گفتـه میشود این تمایز انسانى را نقض نمیکند زیرا هر چند این جانوران در ایـن  خصـوص  مشـابه

 ادی()تدبیری و اراست نه از راه اندیشه و تفکر )غریزی طبیعی(کارهاى آنان بروشى الهامى انسـان انـد ولـى

کار در راه معاش و تالش  در بدست آوردن راهها و  بجانوران کوشش و. و دیگر از تمایزات انسان نسبت 
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که در زندگى و بقاى خود نیاز بغذا دارد و هم  وسایل آنست از آن رو که خداوند انسان را چنـان  آفریـده

 . چنانکه خدای خدا او را بـه  خواسـتن  و جسـتن  آن رهبـرى  فرمـوده  اسـت

 اعطی کل شیئ«)»فرید خلقتش را بوى بخشـید  و آنگـاه  او را راهنمـائى  کـردهر چه را آ»تعالى فرماید: 

تمایزات انسان عمران یا اجتماع است یعنى با هم سکونت گزیدن و فرود (. دیگر از 11طه؛ «: خلقه ثم هدی

هـا  و  ها براى انس گرفتن به جماعات و گروه دهکدهچادرنشینان و  آمدن در شـهر  یـا  جایگـاه  اجتمـاع

انسان حس تعاون و همکارى براى کسب معاش  )فطرت(بـر  آوردن نیازمنـدیهاى  یکـدیگر  چـه  در طبایع

 .خواهیم کرد سرشـته  شـده  اسـت، چنانکـه  ایـن  موضـوع  را بیـان

در ب انشینى است بدانسان که در پیرامـون  آبادیهـا  و کوهسـتانها  یـ بادیه عمران )اجتماع( گاهى بصورت

. و گـاه  بشـکل  اى کنار ریگزارها بسـر  میبرنـدیابانها و دشتهاى دور از آبادانى و در در سکونتگاه ه

ها سکونت میگزینند و خویش را بوسیله  خانه شهرنشـینى است که در شهرهاى بزرگ و کوچک و دهکده ها

در هر یک از این کیفیات اجتماعى دیوارهـا و حصارهاى آنها از هر گزندى مصون میدارند و براى اجتماع 

 :. بنابراین ناگزیر درین کتاب سخن را به شش فصل تقسیم میکنیمتحوالت ذاتى روى میدهد پیش آمدها و

 نخست: در عمران )اجتماع( بشرى بطـور  کلـى  و انـواع  گونـاگون  اجتماعـات  و سـرزمینهاى  

 .کیل یافته استمسکونى که این اجتماعات در آنها تش آبـادان  و 

 .       ها و اقوام وحشى قبیله نشینى و بیان بادیه(دوم: در عمران )اجتماع

 .سوم: در دولتها و خالفت و پادشاهى و ذکر مناصب و پایگاههاى دولتى

 .چهارم: در عمران )اجتماع( شهرنشینى و شهرهاى بزرگ و کوچک

 .پنجم: در هنرها و معاش و کسب و پیشه و راههاى آن

 .م: در دانشها و کیفیت اکتساب و فراگرفتن آنهاشش

نشینى را از این رو مقدم داشتم که این طرز زندگى بر کلیه انواع دیگر آن مقدم اسـت،                            بادیهو اجتماع 

 ىهاچنانکه در آینده آنرا آشکار خواهم کرد و همچنین تشکیل سـلطنت و دولـت را بـر پدیـد آمـدن شـهر

 . و اما مقدم داشتن معاش بدان سبب است که این امر از ضروریات طبیعى استکوچک و بزرگ مقدم داشتم

 ولى آموختن دانش جنبه کمال و تفنن دارد و پیداست که طبیعى مقدم بر امر تفننـى  اسـت  و هنرهـا  را بـا

 در شمار آنهاست )چنانکه در آینـده کسب و پیشه یاد کردم ازینرو که در بعضى از جهات و از لحاظ اجتماع

 (.16ص«)بیان خواهد شد( و خداى انسان را براستى کامیاب میکند و او را در این راه یارى میدهد

 ه ابن خلدون چ اندیشه سیاسی*پرسش: طبیعت اجتماع بشری و پدیده هایی که در آن نمودار میشود در 

 می باشند؟ 

 ابن خلدون چه است؟ اندیشه سیاسیدر عبر  *پرسش: هدف تألیف کتاب مقدمه تاریخ

 تاریخ عبر ابن خلدون چگونه  اندیشه سیاسی*پرسش: دانش عمران بشری و اجتماع انسانی در تحلیل 
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 می باشد؟ 

  سیاندیشه سیا*پرسش: رابطه و نسبت سیاست مدنی و دانش عمران بشری و اجتماع انسانی در تحلیل 

 ابن خلدون چگونه است؟ 

 ابن خلدون چه  اندیشه سیاسیم منابع سیاست مدنی و علم اجتماعی ابن خلدون در تحلیل *پرسش: اه

 میباشند؟ 

 

 است باب نخستین از کتاب نخست

  (11-31)صصاجتماع بشرى

ت که: انسان داراى سرش نوع انسان ضروریست و حکیمان این معنى را بدینسان تعبیر کنند: مقدمه نخست

مدنیت )شهرنشینى(  اجتماعى تشکیل دهـد کـه در اصـطالح ایشـان آنـرا مدنى است، یعنى ناگزیر است

ى بیافرید و او را بصورت گویند و معنى عمران همین است. و بیان آن چنانست کـه خـداى، سـبحانه، انسـان را

تغذیه میسر نیست و او را بجستن غذا به فطـرت رهبرى کرد و در  ترکیب کرد که زندگانى و بقایش بى

تنهایى فرد بشر ب ختمان بدنى او توانایى بدست آوردن غذا را تعبیه فرمود. ولى آن چنان قدرتى کـه یـکسا

است کسب  نتواند نیازمندى خویش را از غذا فراهم آورد و تمام موادى را که براى بقـاى حیـات او الزم

 بخواهد روز او ضـرور اسـتکند، چنانکه اگر در مثل فرض کنیم مقدار گندمى را که بـراى تغذیـه یـک 

اذ اتخ کسب کند ممکن نخواهد بود مگر اینکه در این راه اعمالى از قبیل: آرد کردن و خمیر کردن و پختن

کند و هر یک ازین اعمال سه گانه خود محتاج به کاسه و دیگ و ابزار گوناگونیست که تکمیل آنها جـز 

صورت ب ر ممکن نیسـت، فـرض کنـیم او دانـه گنـدم رابیارى چندین صنعتگر چون آهنگر و نجار و کوزه گ

اشتن ک: آید بخورد در این صورت باز هم براى بدسـت آوردن آن نیـاز بکارهـاى بیشـترى دارد ماننـد نان در

 دارد و درویدن و خرمن کوبى، و در هر یک از این اعمال احتیاج به ابزارهاى گونـاگون و صـنایع بسـیارى

 قسمت نخستین افزونست و محال است توانایى یک فرد براى انجام دادن همه یا بعضى ازکه بدرجات از 

 این کارها بس باشد. بنابراین ناچار باید نیروهاى بسیارى از همنوعانش با هـم گـرد آیـد تـا روزى او و آنـان

برابر آنهـا را  فراهم گردد آن وقت در سایه تعاون و همکارى مقدارى که حاجت آن گروه و بلکه چندین

کند بدست می آید. همچنین هر یک از افراد بشر براى دفاع از خویش بیارى همنوعان خود نیازمنـد  رفـع

زیرا خدا، سبحانه، چون طبایع را در کلیه حیوانات ترکیـب فرمـود و زورمنـدى را میـان آنـان تقسـیم . اسـت

هره بلتر از انسان بیافرید و آنان را از میزان قدرت بیشـترى زبان را در توانایى کام بى بسیار از جانوران کـرد

ساخت چنانکه در مثل زورمندى اسب بدرجات از توانایى انسان بیشتر است و هم قدرت خر و گاو، و مند 

شیر و فیل چندین برابر نیرومندى انسان است، و چون تجاوز نیز در جانوران طبیعى است هر یـک  قـدرت

راى دفاع از خود اختصاص داد تا هنگام تجاوز جانور دیگر با آن عضو از خود بدفاع خاصى ب را بعضـو
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و اندیشه انسان را بجاى همه این اعضا وسیله دفاع او قرار داد زیرا دست در خدمت  برخیزد . و دسـت

است و صنعت براى آدمى ابزارى تولید میکند که جانشین اعضاى دفاع دیگر  اندیشه، آماده صنعتگرى

شاخ جانوران شاخدار است و شمشیر که بجاى چنگالهاى درندگان بکار  جانورانست مانند نیزه که بجاى

سخت و خشن است و جز اینها که جالینوس در کتاب منافع اعضا یاد  میرود و سپر که جانشین پوست بدن

ومـت بویژه درنـدگان مقازبان  بى کرده است. بنابراین قـدرت یـک فـرد آدمى در برابر قدرت یکى از جانوران

نمیکنـد و بتنهـایى در برابـر اینگونـه جانوران بکلى از دفاع خود عاجز است و هم توانایى یک فرد براى 

راى آماده ب ابزارهاى مزبور فراوانست و صنایع و وسایل بسیارى بکار بردن ابزارهاى دفاع کافى نیست، ]زیرا

نیز ناگزیر است با همنوعان خویش همکارى کند و تا هنگامى باره  از اینرو درینید[ آ ساختن آنها بکار می

توانست براى خود روزى و غذا تهیه کند و زندگانى او امکان  که این همکارى و تعاون پدید نیایـد نخواهـد

چنان آفریده است که براى ادامه زندگى خود بغذا نیازمند  پذیر نخواهد بود، زیرا خداى تعالى ترکیـب او را

دفاع کند و شکار جانوران میشود و بسرعت حیات او در  است و نیز بسبب فقدان سـالح نمیتوانـد از خـود

ولى اگر تعاون و همکارى داشته باشد، غذا و  .میگردد معرض نیسـتى قـرار میگیـرد و نـوع بشـر منقـرض

سد . بنابراین اجتماع براى حفظ نوع او بکمال میر ید و حکمـت خـدا در بقـا وتسالح دفاعى او بدست می

اراده خدا از آبادانى جهان بوسیله انسان و  نوع انسان اجتناب ناپذیر و ضروریست وگرنه هستى آدمى و

عمرانى( که ما آنرا موضوع این دانش قرار )و این است معنـى اجتمـاعى. جانشین کردن وى کمال نمیپذیرد

براى موضوع فنى است که آنرا مستقل  یم خود نـوعى اثبـاتداده ایم و سخنانى را که در این باره یاد کرد

صناعت منطق مقرر است که موجد  ساختیم هر چند بر صاحب فن اثبات موضـوع واجـب نیسـت چـه در

منع هم نشده است، پس اثبات آن  یک دانش ملزم نیست موضوع آنرا ثابت کند ولى این امـر در نـزد آنـان

سپس چنانکه بیان کردیم هرگاه این اجتماع . بنیکى خویش کامیاب کننده استامرى استحسانى است و خدا 

براى بشر حاصل آید و آبادانى جهـان بوسـیله آن انجـام پذیرد ناگزیر باید حاکمى در میان آنان باشد که از 

که  ىدر طبایع حیوانى بشر مخمر است و سالح اى بدسته دیگر دفاع کند، زیرا تجاوز و سـتم دسته تجاوز

براى دفاع از تجاوز خود افراد بشر بیکدیگر  زبان از خود دفاع میکند بى بشر بوسیله آن از تجاوز جانوران

هاجم ناچار باید وسیله دیگرى بیابند که از ت کافى نیست زیرا این ابزار در دسترس همـه یافـت میشـود، پـس

 بجز خود آدمیان باشد، زیرا کلیه جانوران و تجاوز آنان بیکدیگر پیشگیرى کند و ممکن نیست آن وسـیله

فرد از خود آنان خواهد بود که بر آنان  دیگر مشاعر و الهامات انسان را در نمییابند بنابراین آن حاکم یـک

. تجاوز کند و معنى پادشاه همین است غلبه و تسلط و زورمندى داشته باشـد تـا هـیچکس بـدیگرى نتوانـد

از  ناپذیر است و این خاصیت در بعضى که انسان داراى خاصیتى طبیعى و اجتنـاب و با این شرح آشکار شد

بع زنبور انگبین و ملخ که در نتیجه تت اند، یافت میشود مانند کرده زبان هم، چنانکه حکیمان یاد جانوران بى

ود آنهـا از میـان خـ و پیروى از رئیسى و استقراء معلوم شده است که در میان آنها نیز فرمانروایى و فرمانبرى
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همجنسانش برترى و تمایز است ولى  وجـود دارد و آن رئـیس را در خلقـت و سـاختمان بـدنى بـر دیگـر

بمقتضاى اندیشه و سیاست. او به  این خاصیت در غیر انسان برحسب فطرت و رهبرى خـدایى اسـت نـه

 (.11و طه؛  11ص؛ «: خلقه ثم هدی اعطی کل شئ)»هر چیزى خلقتش را ببخشید سپس او را رهبرى کرد

فیلسوفان هنگامى که میخواهند نبوت را اثبات کنند به استدالل منطقـى میپردازنـد و آن را خاصـیت طبیعى 

رمان ف بدینسان اثبات میکنند که ناچار بشر بایـد در زیـر براى انسان میشمرند و این برهان را تا غایت آن

ا ر حاکم باید داراى شریعتى از جانب خدا باشد و یکى از افراد بشر آنحاکمى باشد سپس میگویند و آن 

سپارد از دیگران متمایز  مى آورده باشد و آن فرد باید بسبب ودایعى که خدا از خواص هدایت خویش بوى

کـار ـى انب باشد تا مردم بوى تسلیم شوند و شریعت او را بپذیرند و فرمانروایى او در میان ایشان و بـر آنـان

نند زیرا بینید حکما نمیتوانند با برهان ثابت ک مى کمال پذیرد. ولى این قضیه را چنانکه نکوهش و تقبیح بى و

آمدن پیامبرانى هم ممکن است تحقق یابد و این امر بوسیله مقرراتى است کـه  موجودیت و زندگانى بشر بى

 ـهر میسازد بر مردم فرض میکند و آنان را بحاکم بین خویش یا بنیروى عصبیتى که بقدرت آن بشر را مقهو

پیروى از طریقه خود وا میدارد. و اهل کتاب و پیروان پیامبران نسبت بمجـوس کـه کتـاب آسـمانى ندارنـد 

اند و با همه اینها گذشته از حیات و بقا داراى دولتهـا و آثـار و  جهان اندک میباشند، چه اینان اکثریت مردم

ند و تا این روزگار نیز همچنان بر همان وضع بسر میبرند و در اقلیمهاى غیر معتدل شـمالى و ا یادگارها بوده

گمان بر خالف زندگى مردمـانى اسـت کـه بصـورت هـرج و  بى جنوبى سکونت دارند و زندگانى آنان

دم دینسـان عـبود امکان نداشت بحیات خود ادامه دهند. و ب مى حاکم بسر میبرند، چه اگر چنین مـرج و بى

صـحت نظریه حکما در وجوب نبوتها آشکار میگردد و معلوم میشود که این مسئله به امور منطقـى و عقلـى 

نیست بلکه از راه شرع باید بثبوت رسد، چنانکه روش گذشتگان ملت اسالم نیز چنین بـوده اسـت  مربـوط

 (.31ص«)کامیابى دهنده و رهبرى کننده است و خـداى

 یعت اجتماعی بشری در تحلیل متن مقدمه ابن خلدون چه میباشد؟طب *پرسش:

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیزندگی بدوی و زندگانی مدنی در  *پرسش:

 ابن خلدون چگونه  اندیشه سیاسیضرورت و ضروریات اجتماع مدنی در  *پرسش:

 میباشد؟ 

 

 مفصل هفده-باب سوم

هاى  مرحله اختالف دربرحسب ال آن و اخالق خداوندان دولتهاى دولت و اینکه چگونه احو مرحله»

 (999-996صص«)پذیرد مى مزبور تغییر

آن در  و زمامـداران یابـد هاى مختلف و حاالت نو بنو انتقال مى مرحله باید دانست که دولت به اطوار و»

 حله است که در مرحلـهکنند که متناسب با آداب و رسوم همان مر ها خویهایى اکتساب مى مرحله هر یک از
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د و حاالت برن مى خوى بطبیعت تابع مزاج عادت و کیفیتى است که در آن بسر همانند آن نیست. زیرادیگر 

راحل دولت بر حسب معمول از پنج مرحله بیرون نیست: مرحله نخستین دوران پیروزى به هدف و طلب مو 

 ـهرفتن آن از دست دولت پیشین است. در این مرحلچیرگى بر مدافع و مخالف و استیال یافتن بر کشور و گ و

خدایگان دولت در بدست آوردن مجد و سرورى و خراج ستانى و دفاع از سرزمین و نگهبانى و حمایت از 

پیشوا و مقتداى قوم خویش مى باشد و به هیچ رو در برابر ایشان یکه تاز و )فرمانرواى مطلق( نیست زیرا  آن

 تى است که بوسیله آن پیروزى و غلبه روى داده و عصبیت مزبور در این مرحلـهامر بر مقتضاى عصبی این

 .در میان آنان پایدار و مستقر است هنـوز

ت دس از آنـان مرحله دوم: دوران خودکامگى )حکومت مطلق( و تسلط یافتن بر قبیله خویش و مهـارکـردن

 برگزیـدن بـه ن دولت در این مرحلـهدرازى به مشارکت و مساهمت در امر کشوردارى است. و خدایگا

 را بـر میـدان تـا مـى افزایـد گمارد و بر عده این گروه رجال و گرفتن موالى و دست پروردگان همت مى

و  شـریک از ملـک، بهـره بـردارى و در سـهم وى هـم عصبیت و عشیره خویش، آنان که در نسـب اهـل

 ان را از عهده دارى امور میراند و از دخول در آستانه این امر منعباشند تنگ کند از این رو آن وىمى انبـاز

نشاند تا زمام فرمانروایى به استقالل در کف او قرار گیرد و حاکمیت در خاندان  مىجای خود کند و سر  مى

خودکامگى )فرمانروایى مطلق( بوى منحصر گردد از این رو بنیان گذار این مرحله دولت  او پایدار شود و

خورد با حریفان خویش همان رنجها و مشقتهایى را که پایه گذاران مرحله نخستین در  لت مدافعه و زد وبع

 ـذارانپایـه گ زیـرا اسـت کند، بلکه کار او دشوارتر و پر رنج تـر مى بدست آوردن کشـور میبردند تحمل

کار کلیه تیبانان ایشان در این پیکشمکش و زد و خورد میپرداختند و یاران و پش بـه بیگانگـان بـا نخسـتین

ر می خیزد ب ولى خدایگان دولت در این مرحله با نزدیکان خویش بستیزه جویى بـود ایشـان افراد عصـبیت

راند و هیچکس او را در این نبرد یارى نمى دهد جز گروه اندکى از دوران )یا بیگانگان( از این  مىو آنا را 

 .یازد مى رو بکار دشوارى دست

 و بدست آوردن نتایج و ثمـرات حله سوم دوران آسودگى و آرامش خدایگان دولت براى برخوردارىمر

 گذاشـتن ارو بیادگـ پادشاهى است. نتایجى که طبایع بشر بدانها دلبسته و آرزومند است مانند کسب ثـروت

 ستانى و موازنـه آثار جاوید و نام آورى و شهرت طلبى. از این رو تمام هم خود را مصروف امور خراج

دژهاى  و و کاخهـا زیبـا بناهـاى بـرآوردن و بـه ها )و مستمریها( و میانه روى در آنها میکنـد هزینه و دخـل

تها و مل از اشـراف نماینـدگى هیئتهـاى عظیم و شهرها و آبادانیهاى پهناور و معابد بلند همت میگمارد و بـه

به که این از پردازد. گذشـته مى ه پراکندن احسان در میان اهل خویشبزرگان و سرآمدان قبایل بار میدهد و ب

دادن سپاهیان  سـان و بـه نگـرد مى دستپروردگان خویش از لحاظ مال و جاه در رفاه حال حاشیه نشینان و

وضع  کند چنانکه آثار آن در ىم خویش و پرداختن حقوق و ارزاق ایشان در هر ماه از روى انصاف عنایت

نمـودارمـى گـردد. آنوقت  و نشانها و دیگر تزیینات و رسوم لشکریان در روز آرایش و سـان سالح لباس و
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این  میشـوند. و جنگجو و دشمن بیمناک و هراسـان دولتهاى دوست وى بدان مباهات میکنند و دولتهاى

 ایـن در همـه ـادولته خـدایگان مرحله آخرین مراحل استبداد و خودکامگى خداوندان دولت است . زیـرا

 سازند و راهها را براى آیندگان خـویش مى مراحل مستقل براى خویش هستند و ارجمندى خویش را آشکار

 .کنند مىهموار 

آنچه گذشـتگان وى  جویى است و رئیس دولت در این مرحله به مسالمت مرحله چهارم دوران خرسندى و

جویى پیش میگیرد و در آداب و  مسالمت مانند خویش راهاند قانع میشود و با پادشاهان ه کرده پایه گذارى

یروى پ رسوم و شیوه سلطنت بتقلید از پیشینیان خویش میپردازد و کلیه اعمال ایشان را گام بگام دنبال میکند و

ر فرات از آنان را به بهترین طرق وجهه همت خود قرار میدهد و عقیده مند میشود که اگر از تقلید آنان گامى

 و یابد چه آنان را در بنیان گذارى کاخ سرورى مى ایه تباهى کار او میشود و بفرمانروایى او خلل راهنهد م

 .بزرگى بیناتر میداند

 وردهآ او گـرد پیشـینیان را کـه مرحله پنجم دوران اسراف و تبذیر است و رئیس دولت در این مرحله آنچـه

یش ع بخشش بر خواص و ندیمان خویش در محفلها و مجالس شهوترانیها و لذایذ نفسانى و بذل و اند در راه

بث خ و باطنى آکنده از« گور کافر»تلف میکند و یاران و همراهان بد و نابکارى بر میگزیند که ظاهرى چون 

ایشان میسپارد کسانى  و کارهاى بزرگ و مهمى را که از عهده انجام دادن آنها بر نمی آیند به 11و تباهى دارند

امـور آگاه  گذارند آشنایى ندارند )یا از نتایج امر و نهى و حـلو عقـد مىمی دهند و فرو  چه انجامآن که به

بدی  ینیانپیشـ خـدمتگزار نیستند( در حالیکه نسبت به بزرگان و عناصر شایسته قوم خویش و هواخواهـان

و هـم  میدارنـد وى دریـغ ـهرا ب دارد چنانکه کینه او را در دل میگیرند و یارى و همراهى خـود مىروا 

ی رود، م بسبب خرج کردن مستمریهاى سپاهیان در راه شهوترانیهاى خویش وضع سپاه و لشکر او رو بتباهى

 چه بتن خویش بکار ایشان عنایت نمیکند و خویش را از آنان پنهان میدارد و به پرسش احوال و سر و سامان

کلیه  و ـازدمیس ساسى را که پیشینیان وى بنیان نهاده بودند واژگـوندادن کارهاى ایشان نمیپردازد و در نتیجه ا

یرى پ و فرسـودگى طبیعـت مرحلـه پایه گذاریها و کاخهاى عظمت ایشان را ویران و منهدم میکنـد. در ایـن

ر آن ب ناپـذیر درمـان آن وضـع بدولت راه مییابد و بیمارى مزمنى که کمتر میتواند خود را از آن برهاند و بـا

یابد تا آنکه سرانجام منقرض میگردد چنانکه در ضمن کیفیاتى که یاد خواهیم کـرد علل آنرا یادآور  مىاستیال 

 (.996ص«)خواهیم شد، و خدا بهترین وارثان است

 ابن خلدون چند مورد و چه میباشند؟ اندیشه سیاسیمراحل سیر تکوینی دولت در  *پرسش:

 ابن خلدون چگونه است؟ در اندیشه سیاسیا در دولت تعاقب)جابجایی(دولت ه *پرسش:

 ابن خلدون چگونه یباشند؟ اندیشه سیاسیجایگزینی در دولتها در  *پرسش:

 ه ابن خلدون چگوناندیشه سیاسیمرحله )پدیداری و پیروزی تا تأسیس و(شکل گیری دولت  *پرسش:

                                                           
  باطنش قهر خدا عز و جل .بنا به تعبیر مولوی در مثنوی معنوی: ظاهرش چون گور کافر پر حلل11
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 است؟ 

 چگونه میباشند؟ابن خلدون  اندیشه سیاسیدولت در  مرحله شکوفایی *پرسش:

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیدولت در  مرحله پسا شکوفایی *پرسش:

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیمرحله شکست و فروپاشی دولت در  *پرسش:

 

 فصل بیست و سوم

 (913-61)صصحقیقت سلطنت و انواع آن

 سیاسی و دولت)هیئت حاکمیت راهبردی(ضرورت یا چرایی، چیستی و چگونگی حاکمیت، حکومت، نظام 

مکن م پادشاهى و تشکیل دادن دولت براى انسان پایگاهى طبیعى است زیرا در فصول پیش ثابت کردیم کـه»

وزى ر نیست بشر بزندگانى و موجودیت خود ادامه دهد جز در پرتـو اجتمـاع و تعـاون بـراى بدسـت آوردن

ات براى انسان حاصل آید ضرورت اقتضا میکند که با یکدیگر و هرگاه اجتماع. و دیگر ضروریات خویش

سازند و نیازمندیهاى خویش را برآورند و هم برحسب آنکـه در طبیعـت  روابـط گونـاگون برقـرار

بیکدیگر سرشته است ناگزیر هر یک بدیگرى دست درازى  انسـان سـتمگرى و تجـاوز )غریزی(حیـوانى

دیگرى بر مقتضاى طبیعت خشم و نام و ننگ و اقتضاى  ر از وى بسـتاند ومیکند تا حاجـات خـود را بـزو

سرانجام کار بکشمکش و زد و خورد و جنگ منجر  نیروى بشرى در ایـن بـاره پـیش گیـرى میکنـد و

شمار میشود و فرجام کار به انقراض  بىنفوس  میگردد و جنگ باعث هرج و مرج و خـونریزى و نـابودى

میگردد، در حالیکه بقاى نسـل از چیزهـایى است که خداى، سبحانه به محافظت اختصاص نسل بشر منتهى 

سامانى و نداشتن حاکمى که مانع تجاوز آنان  داده است. پس بقاى نوع بشر بحالت هرج و مرج و بی سـر و

ازى یکى یا حاکمى که مانع دست در 14رادع بیکدیگر باشد محال و امکان ناپذیر است. و بدین سبب بشر به

 بشرى همان پادشاه قاهر و نیرومند است و بدیگرى باشد نیازمند است و چنین حـاکمى بمقتضـاى طبیعـت

 وسعهت چنانکه در فصول پیش یادآور شدیم چنین پادشاهى ناگزیر بایـد داراى عصبیت قومى باشد چه همه

ریفى بینیم پایگاه بلند و ش مى نکهچنا یابد، و پادشـاهى طلبیها و مدافعات جز در پرتو عصبیت انجام نمى

بمدافعه میباشد و هیچیک از این  شـود و محتـاج مى طلبیها و مدافعات بسوى آن متوجه توسعه است که
                                                           

طالح ابن خلدون به معنای حاکم و دولتند. در ترجمه منجد الطالب عربی تحت عنوان فرهنگ جدید .رادع و وازع دو اص14

فارسی: وازع اسم فاعل وَزَعَ: جلوگیری، بازداری، و نیز مراتب و منظم و آماده سازی است. رادع: اسم فاعل رَدَعَ به معنای -عربی

دولت میان افراد و روه ها و جریانات و منابع متعدد و متعارض قرار بازدارندگی، برگردانی و محکم سازی می باشد. چنان که 

گرفته و مانع تنازع شده و بجای واگرایی، تعارض و تشتت با تدبیر تعاون یعنی همگرایی، هماهنگی، همکاری یا تقسیم کار و 

ها یا فرصت  توزیع کننده ارزش تبادل و همبستگی یا پیوستگی یعنی یگانگی مدنی ایجاد میسازد. فارابی اصطالح موزع یعنی

ها و مناصب و امکانات را در جامعه مطرح می سازد. خواجه نصیر دولت را مقوم، یعنی قوام بخش جامعه نامیده و معدل، یعنی 

 تعادل بخش کشور و نظام مدنی میخواند. 
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گذشـته از ایـن، عصبیت ها نیز گوناگون و . عصـبیت هـا جامـه عمـل نمـى پوشـد معانى جز در سایه

باشد ولى  و عشیره خود مى (961)صبه بر زیر دستان قوممتفاوتست و هر عصبیتى داراى فرمانروایى و غل

همه رعیت  ابد کهی پادشاهى بهمه عصبیتها تعلق نمى گیرد بلکه در حقیقت سلطنت بعصبیتى اختصاص مى

، حفظ کند را مسخر فرمان خود سازد و بخراج ستانى اموال همت گمارد و لشکریانى تشکیل دهد و مرزها را

مشهور  که ت قاهرى موجود نباشد، و اینست معنى و حقیقت پادشاه برحسب مفهومىو برتر از نیروى او قدر

 .است

 بنابراین اگر عصبیت کسى بدان مرحله از توانایى نرسد که بتواند برخى از شرایط یاد کرده را، مانند نگهبـانى

 تـوانهد بود و نمیمرزها یا خراج ستانى اموال یا تشکیل لشکریان، اجرا کند چنین کسى پادشاهى ناقص خوا

 او را پادشاه حقیقى نامید چنانکه این معنى بـراى بسـیارى از پادشـاهان بربـر در دولـت اغلبیـان قیـروان و

 پادشاهان ایران در آغاز دولت عباسیان روى داده است و همچنین کسیکه عصبیت او بدان مرحله نرسـد کـه

 رىگر تسلطها و قدرتها را از میان ببرد و باالى فرمان او فرمان دیگبتواند برتر از کلیه عصبیتها قرار گیرد و دی

 هم باشد باز پادشاهى ناقص است و بمعنى حقیقى آن نرسیده است، مانند امراى نواحى و رئیسان بخشـهایى

 که مجموعه آنها دولت واحدى تشکیل میدهد و در زیر لـواى یـک پادشـاه فرمـانروایى میکننـد . و برحسـب

 مول چنین وضعى را میتوان در دولتهاى پهناورى کـه بـر نـواحى و حـدود بسـیارى فرمـانروایى میکننـدمع

مشاهده کرد . بعبارت دیگر رؤساى قبایل و سالطینى که در نواحى دور افتاده بر قوم و طایفه خویش حکومت 

 نهاجهصـ میکننـد ماننـد دولـت میکنند و از کیش دولتى که آنان را گرد هم آورده است فرمانبرى و پیروى

 وابسته به عبیدیان )فاطمیان( و زناته که گاهى پیـرو امویـان )انـدلس ( بودنـد و گـاهى از عبیـدیان اطاعـت

 میکردند و همچون شاهزادگان و امراى ایرانى در دولـت عباسـیان و ماننـد امـرا و پادشـاهان بربـر در برابـر

 چون ملوک طوایف ایران در روزگار اسکندر و اقـوام یونـانى و بسـیارى از دولتهـاى فرنگیان پیش از اسالم و

اند، پس باید بدیده عبرت نگریست تا )حقیقت( را دریافت و خدا غالـب اسـت  دیگر که مشابه آنان بوده

 (.43انعام؛ «: هو القاهر فوق عباده)»11«فـوق بندگانش

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسی*پرسش: حقیقت سلطنت در 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسی *پرسش: انواع سلطنت در
 

 

 فصل بیست و چهارم

                                                           
ی، جامعه، مردم یا ملت و دولت به .تعریف حاکمیت به اراده برتر و برترین اراده مدنی؛ اجتماعی و سیاسی در نظام سیاس11

م. و بسیار پیشا ژان 41هریال. یا 3تبیین علمی و توجیه عملی است. که در قرن تناظر خواست انسانی این درستترین و دقیقترین

م. مطرح شده است. چرایی، یا مبادی ضرورت، چیستی یا مبانی ماوی و بینشی و چگونگی حاکمیت 46بدن فرانسوی در قرن

 رسیم و تطبیق داده شده است.طرح، ت
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 خشونت و شدت براى پادشاهى زیان بخش است»

 (964-9صص«)و اغلب مایه تباهى آن میشود

خط  یار ودانش بس باید دانست که مصلحت رعیت با سلطان مربوط بذات و جسم یا زیبارویى و تنومندى یا»

 )یعنی طرفینی و دو طرفی؛ حاکم ونیکو یا روشنى ذهن وى نیست، بلکه مصلحت مردم با او از حیث اضافه

تحت حاکمیت(یا نسبت دادن وی)حاکم( به ایشان)تحت حاکمیت( است چه پادشاه یا سلطان از 

لطان ز اینرو حقیقت مفهوم سامور)اضافی(نسبی است. یعنی نسبتی است که میان دو طرف بر قرار میشود. ا

کسى است که او را رعیتى  دار امور ایشان اسـت و بنـابراین سـلطان عهدهاینست که وی مالک رعیت و 

باشد و رعیت بر گروهى اطالق میشود کـه در زیـر فرمـان سـلطانى بسـر برنـد و صفتى که از حیث نسبت 

بودن سلطان است نسبت  شود. و آن مالک مى خوانده« مملکت»دادن وى به ایشان دارد، همان است که بنام 

پایـه اى کـه)سزاست( برسد، مقصود  به رعیت. پس هرگاه این مملکت و توابع آن از لحاظ نیکى و حسن به

باشد همین امر  آید چنانکه اگر وضع کشور نیکـو و شایسـته مى از سلطان به کاملترین وجوه حاصل

 خواهد بود و شور در چنگال بدى و کجروى گرفتار باشـد بزیـان مـردممصلحت رعیت خواهد بود و اگر ک

 .مایه نابودى رعیت خواهد شد

 و نیکویى رفتار به همراهى و رفق باز بسته اسـت چنانکـه اگـر سـلطان در کیفـر دادن مـردم قـاهر و

 ت بـیم و خـوارى مـردم راآن وقـ سختگیر و در امور نهانى ایشان کنجکاو باشد و گناهان ایشان را برشـمرد

 فرامیگیرد و سرانجام بدروغ و مکر و فریب پناه میبرند و بدان خو میگیرند و فساد و تباهى بفضـایل اخالقـى

یابد. و چه بسا که در نبردگاهها و هنگام مدافعه از یارى سلطان دست میکشـند و بسـبب فسـاد  مى آنان راه

 میرود و چه بسا که بعلت این وضع غوغا کنند و سلطان را بقتل رسانند ونیتها امر نگهبانى کشور رو بتباهى 

 در نتیجه دولت بتباهى میگراید و حصار کشور ویران میشود و اگر بر همین منوال فرمانروایى و خشونت وى

 ادامه یابد بسبب آنچه نخست یاد کردیم عصبیت تباه میشود و اساس حصار شهرها بعلت عجز از نگهبانى رو

  .رود مىویرانی ب

ولى اگر سلطان نسبت برعایا با مهر و مالطفت رفتار کند و از بدیها و جرائم ایشـان درگـذرد همچـون مردم 

نشـانند و  شوند و او را پناهگاه خویش میسازند و مهر وی را در دل مى بخواب رفته در برابر وى آرام مى

 نتیجه امور کشور از هر سوى ببهبود میگراید. و امـا توابـعهنگام پیکار با دشمنان او جانسپارى میکنند و در 

حسن رفتار عبارت از نعمت دادن به رعیت و مدافعه از حقوق ایشان است چـه حقیقـت پادشـاهى هنگـامى 

 پذیرد که سلطان از رعیت دفاع کند و نعمت بخشیدن و احسان سلطان برعایا از جمله شرایط رفق مى کمال

ان و مراقبت در امور معاش )اقتصاد( مردم است و این امر یکى از اصول مهم رعیت نوازى و همراهى به ایش

 . دلجویى آنانست و
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)افراطی شیطنت و بسیار هوشمند )شعورمند ابزاری(و باید دانست که خوى رفق و مدارا در مردمان زیرک

که  شود مى یا کسانى دیده ، بلکه بیشتر این صفت در مردم کم تجربه و غافل19کمتر یافت میشود آمیزی(

بندرت وجود دارد زیرا )افراطی مکار و فریبکار سیاستباز(خود را به غفلـت مـى زننـد و در هوشـیاران

ز مدارک برتر ا بسبب تیزهوشى و زیرکى سرشارى که دارند و سطح اندیشه آنان بدرجات )افراطی(هوشمندان

برتر از میزان تاب و توانایى آنهاست )بازیچه سیاسی(ه عامه مردم است رعیت را به امورى مکلف میسازند ک

با هوشمندى و دوربینى خویش در آغاز امور بفرجـام آنهـا پـى میبرنـد و مـردم را آنچنـان دچـار دشـوا  چه

 .میسازند که مایه هالکت ایشان میشود ریها

 .«رین همراهان خود قرار دهیدراه رفتن خود را بر وفق حرکت ناتوان ت»میفرماید: ( ص)بدین سبب پیامبر

 )است(....و به همین علت شارع در حاکم کمى افراط در هوش را شرط قرار داده

هوش و بسیار زیرک باشد مانند زیاد بن ابى سفیان و عمروبن عاص چه حکومت  و از اینجا چنین نتیجه 

ا به امورى که موافق طبیعت روى و جور و بد رفتارى منجر میگردد و مردم ر چنـین کسـانى بـه بیراهـه

درباره این معنى در پایان کتاب نیز گفتگو خواهیم کرد و خدا بهترین مالکان  ایشان نیست وامیدارند چنانکه

 .است

در خداوندان سیاست عیـب اسـت  )افراطی(و هوشمندى )شیطانی(و از آنچه یاد کردیم ثابت شد که زیرکى

میرود، چنانکه کودنى و کند ذهنى افراط در جمـود اسـت و هـر دو  افراط در اندیشه بشمار زیـرا بمنزلـه

 تفریط در هر یک از صفات انسانى ناستوده است بلکه صفت پسندیده حـد وسـط آنهـا طـرف افـراط و

ترس  و )جسارت(با بیباکى )شجاعت و شهامت(بخشش با اسراف و بخل و در دالورى میباشـد، چنانکـه در

مردم بسیار زیرک را بصفات شیطنت و امثال آنها  صفات انسـانى. و بهمـین سـببو همچنین در دیگر 
                                                           

.اینجا بدرستی و دقت ابن خلدون شعور یا هوش سیاسی جزئی، ابزاری و ظاهری)راسیون( را از عقل یا خرد سیاسی 19

متعالی)وایزدام( متمایز ساخته است. خرد: هدایت گر، حکمت خیر و راهنما و به اصطالح حجت است)به تعبیر فردوسی: خرد 

خرد دستگیرت به هر دو سرای(. هوش: ابزار سیاسی است. اگر هوش جزئی و جزئ نگر، ابزاری  راهنما و خرد راهگشا

ع( که بجای اینکه ابزار خرد هدایت گر -از امام علی«کم من عقل اسیر و هوی امیر»و ظاهری؛ ظاهر نگر و ظاهر گرا )بمصداق 

ته و خرد را ابزار خود سازد. سیاست متعالی تبدیل به در سازماندهی و تدبیر جزئی بوده و شده، برعکس هوش ابزاری غلبه یاف

سیاست متدانی میگردد. هوش ابزاری که همان نیروی مدبره در انسان و حتی تا حدود زیادی در سایر جانوران نیز مشترک بوده 

د. متعدل و متعادل اما در انسان فرای هوشمندی، هوشیاری نیز می باشد، همانگونه ابن خلدون بخوبی روشن نموده سه وجه دار

یا میانه، افراطی و تفریطی. بسان سایر پدید های سیاسی است. میانی ا ابزار تدبر، تدبیر و سازمانهادی و اداره سیاسی و نهادساز 

و نظام ساز و بسیار مفید و سرنوشت ساز است. تفریطی آن حماقت و ساده لوحی و سادگی سیاسی و بازیچه سیاسی شدگی 

و به «دهاء»قابل در م« نکر»سیاست بازی، بازیچه سیاسی، شیطنت سیاسی و سیاست شیطانی به تعبیر اما علی: است. افراط آن 

تمثیل ماکیاولی: روباه و روباه صفتی، خدعه، فریبکاری، ... و همانند اینهاست. خرد سیاسی: کلی نگر، بنیاد و غایت بین سیاسی 

و ابزاری خرد سیاسی و ابزار ساز سیاسی می باشد. بلکه بایسته و شایسته  بوده و هوش سیاسی: جزئی نگر، ظاهر بین سیاسی

 است اینگونه بوده و بکار بسته شوند.
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یخلق )»«میخواهد می آفریند و او دانای تواناست و خـدا آنچـه را»ها شـیطان میگوینـد. تنتوصیف میکنند و ب

 (.969()ص19روم؛ «: ما یشاء و هو العلیم القدیر

 بن ا اندیشه سیاسیت و سلطنت دولت در تحلیل *پرسش: تهدید آسیب خشونت و ستمگری در سیاس

 خلدون چگونه میباشند؟ 

 ابن خلدون چگونه  اندیشه سیاسی*پرسش: مدارا و دادگری در سیاست و سلطنت دولت در تحلیل 

 است؟ 

 
 

 فصل بیست و پنجم

 امامت و خالفت

 (969-1)حقیقت، ماهیت و واقعیت()صص

ه ک رود و مقتضاى آن قهر و غلبه اسـت راى بشر بشمار مىچون حقیقت پادشاهى نوعى اجتماع ضرورى ب»

مـى شـوند و بمـردم  از حـق و حقیقـت منحـرف از آثار خشم و حیوانیت است از این رو اغلب پادشـاهان

دارند، زیرا بیشتر اوقات آنان را بکارهایى وامیدارند  مى بمـردم و زیردست خویش در امور دنیوى ستمگرى روا

اجراى آنرا ندارند، کارهایى که از اغراض شخصى و شـهوات آنـان سرچشـمه مـى گیـرد و  که تاب توان

ایـن تکـالیف بنسبت اختالف مقاصد پادشاهان که یکى پس از دیگرى بسلطنت میرسیدند، متفاوت است و 

ـرج و و م شود و عصبیتى پدید می آمد که به هرج مى فرمانبرى مردم از فرمانهاى آنان دشوار بهمـین سـبب

 .کشـتار منجـر میگردد

رض ف و این امر ایجاب کرد تا در اداره کردن امور کشور بقوانینى سیاسى کـه فرمـانبرى از آنهـا بـر همگـان

لتهاى م باشد متوسل شوند و عموم مردم منقاد و پیرو چنین احکامى شوند چنانکه این وضع در ایران و دیگـر

 .باستان معمول و مجرى بود

یان م رگاه دولتى داراى چنین سیاستى نباشد امور آن سر و سامان نخواهد گرفـت، دسـتور خداسـت درو ه

بنابراین اگر اینگونه قوانین از جانب (. 61احزاب، «: سنت اهلل فی الذین من قبل)»کسانیکه از پیش گذشتند

ویند گ سیاست عقلىاستى را خردمندان و بزرگـان و رجـال بصـیر و آگاه دولت وضع و اجرا گردد چنین سی

میخوانند و چنـین  21سیاست دینىمردم فرض و واجب گردد آنرا  و هرگاه از سوى خدا بوسیله شارعى بـر

                                                           
.امنیت، اجتماع، نظم و نظام، عدالت، حاکمیت، حکومت، دولت و سیاست، امانت، ... ضروری موجودیت، بقا و کمال، توسعه 11

طوعا »اینها ذاتی به معنای تکوینی میباشند. چه بخواهیم و چه نخواهیم) و تعالی و زیست و بهزیست انسان است. به اصطالح

، بفهمیم یا نفهمیم. اینها به اصطالح مبادی و به تعبیری ضرورت ها و بایسته ها و به تعبیری دیگر محکمات زندگانی «(او کرها

قا تا چه رسد کمال نمی یابند مگر با تحقق اینها نوع انسان و افراد، جمعیت ها و اجتماعات یا جهان انسانهاست. یعنی انسانها، ب
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سیاسـتى در زنـدگى دنیـا و آخـرت مـردم سودمند خواهد بود زیرا مقصود از آفرینش بشر فقط زندگى 

یرا غایت آن مرگ و نابودیست. و خدا، سبحانه و است ز بـى فایـده دنیوى آنان نبوده که یکسره باطـل و

بلکه منظور امور دینى آنان (. 411مومنون، «)عبث آفریدیم آیا پس پنداشتید کـه شـما را بـه»تعالى، میفرماید: 

راست آنچه در  بوده که بسـعادت ایشـان در آن جهـان منجـر میشـود و آن راه خداست، خدایى که مر او

است که شرایع پدید آمـد تـا در کلیـه احوال از عبادات گرفته تا معامالت  این استت. اسزمین  آسمانها و

بدان راه وادار و رهبرى کنند.  رو حتى در کشوردارى که در اجتماع بشرى امرى طبیعى اسـت ایشـان را

یر نظر شرع دنیایى همه ز چنانکه امر مملکتدارى را در راه و روش دین جریان دادند تا کارهـاى دینـى و

 .باشد

                                                           

که می توان آنها را علل موجبه یعنی ایجاب کننده نامید. در عین حال اینها خود بخودی و به صورتی طبیعی)مادرزادی و 

درونی)تدبر و  وششفیزیولوژیک( و یا جبری یا اتفاقی نیز ایجاد نمی شوند. بلکه انسانها با خرد و اختیار؛ اراده و تدبیر و با ک

تدبیر( و کار و تالش)مدیریت( بیرونی خویش توفیق تحقق آنها را برای خویشتن بدست میتورد. اینها را میتوان علت موجده 

یعنی ایجاد کننده خواند. علت فاعلی سیاسی فراهم آمده و جامع علل موجبه ذاتی ابعد)خدا(و بعید)تکوینی( و علت موجده 

اجتماعی یا میانی، قریب و مباشرند. عقل یعنی خرد و فطرت عقلی انسان اینها را درک میکند. به همین ارادی تدبیری انسانی 

سبب از آن تعبیر به پیام و پیامبر درون و حجت درون میگردد. به بیانی دیگر خرد آدمی نسبت بدانها نگرش دارد. چرا که انسان، 

صورت درک و دریافت یا نگرش برهانی و بدیهی یعنی روشن و حتی مبرهن اندیشه ورز و خردورز بوده و بشمار میتید. آنهم ب

یعنی روشنگرند. بگونه ای که اگر از کسی پرسیده شده می خواهی، پاسخ میدهد بله! اگر پرسیده شود امنیتت را برای چه می 

م هستی او بوده و ضرورت آن خواهی؟ یا چرا امنیتت را میخواهی؟ ممکنست تعجب هم بکند. چرا که امنیت از مظاهر و لواز

نه تنها روشن بوده بلکه سایر ضروریات مثل نظم و دولت، ... را نیز روشن میسازد. در اینصورت از اینها تعبیر اولیات و 

ضروریات عقلی شامل اصول سه گانه اعم از اصول اولیه نظری، علمی و عملی میگردد. می توان اینها را معقوالت اولیه اند)غیر 

قول اولیه علمی که تحلیل، تجرید و کلی یابی و کلی سازی حسی عینی و حصولی بوده، میباشند(. قلب یا دل انسان بدان از مع

ها گرایش داشته یا یافته و خواهان و طالب و در پی تحقق عملی و عینی آنها می باشد. آنهم بصورت شهودی و به اصطالح 

رک اینها در انسان به اصطالح بالقوه بوده و تدریجا و در تعامل ذهن با عین از حضوری، وجدانی، کشفی، ذوقی، ... است. اما د

طریق علم و شناخت فعلیت، فاعلیت و فعالیت مییابد. عقل بالقوه به عقل بالفعل تدبیل میگردد. نقل و وحی و به تعبیری شرع، 

دین یعنی توجه دادن ب«( فذکر انما انت بمذکر)»تذکر«( کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»به کمک عقل بالقوه و کلی آمده)

قراء میدانی، آنها میپردازد. حس، است«( تلک حدود اهلل»یعنی تعیین حدود)«( تبییان لکل شئ»مبادی بمثابه محکمات و به تبیین)

دین د. بتجربه عملی و عرف مدنی نیز شکل تحققی عینی و شیوه اجرایسازی و سازکار اجراییسازی آنها را مشخص میساز

ترتیب دین و مکتب جامع، عقل، وحی و عرف است. مبادی عقلی و قلبی یا نگرش و گرایش برهانی و شهودی را بمثابه 

یعنی احکام «( تفصیل کل شئ»محکمات دینی یادآوری نموده، به کمک وحی به تبیین و تحدید یعنی تعیین حدود و نیز تفصیل)

هی، سازکارهای عینی آنها را مشخص مینماید. کما اینکه با کنش و رفتار انسانی، تحقق آنها میپردازد. و با کمک دانش یعنی آگا

 میپذیرند. بنابراین سیاست مکتبی دینی مدنی توحیدی: جامع عقلی و قلبی، نقلی و وحیانی و تجربی عرفی سیاسی است.  
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ها را در چراگاه آن ر قهر و غلبه و لگام گسیختگى نیروى غضب بر مقتضاى پس هر کشور و دولتى که را

 کند در نظر شارع ستمگر و متجاوز بشمار میرود و ناستوده میباشد چنانکه حکمت سیاسى نیـز ایـن نظـر را

 .تأیید میکند

دون مراعات اصول شرع( پدید آید، نیز مذموم است، زیـرا در و آنچه از پادشاه بمقتضاى احکام سیاست )ب

 زیرا شارع نگریستن بجز نور خداست و کسى که به نور خدا هدایت نشود او را هیچ نورى نخواهـد بـود

 .بمصالح عموم در امور آخرت، که از نظر ایشان نهان است، داناتر میباشد

 .مال دیگر در معاد یکسـره بخـود ایشـان بـاز میگـرددو کلیه کردارهاى بشر از کشوردارى گرفته تا اع

 فرموده است این کردارهاى شما است که بشما باز میگردد. در صورتى که احکام سیاست(ص)چنانکه پیامبر

؛ 91/روم«: یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا»از زندگی دنیا را میدان)تنها ناظر بمصالح این جهان است که: ظاهرى 

صـالح و رستگارى آخرت مردم است. از این رو برحسب اقتضاى شرایع وادار شارع مقصـود  لـیکن(. 6

احوال دنیا و آخرت ایشان فرض و واجب است و این فرمانروایى  کردن عموم بپیروى از احکام شـرعى در

میشوند  نمیباشد و آنها پیامبران اند و کسانى که جانشین ایشا مخصوص بنیان گذاران و خداوندان شـریعت

 .یعنى خلفا

 کشوردارى و حکومت طبیعهىپس از آنچه یاد کردیم معنى خالفت روشن شد. و هم معلوم گردید که 

واداشـتن همگـان  مملکتدارى سیاسهىواداشتن مردم به امور زندگى بر مقتضاى غرض و شهوت است و 

واداشتن عموم بـر  خالفتمقتضاى نظر عقلى در جلب مصالح دنیوى و دفع مضار آن میباشد ولى  بـر

مـى گـردد  در مصالح آن جهان و این جهان مردم است که باز به مصالح آن جهان باز 11مقتضـاى نظر شرعى

احوال دنیا در نظر شارع به اعتبار مصالح آخرت سنجیده میشود. بنـابراین خالفـت در حقیقـت  زیـرا کلیـه

ه دین است پس این معنى را باید نیک                                               دین و سیاست امور دنیوى وابسته ب جانشـینى از

دریافت و آنرا در موضوعاتى که در آینده می آوریم در نظر گرفت و خدا  صاحب شریعت بمنظور نگهبانى

 «.حکیم داناست

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسی*پرسش: امامت و خالفت در تحلیل 

 ابن خلدون چه می  اندیشه سیاسیوجوه اشتراک و اختالف امامت و خالفت دولت در تحلیل *پرسش: 

 باشند؟ 

 

 فصل بیست و ششم

                                                           
زشی سه گانه؛ عینیت محکمات دینی با مبادی ار .مقتضا یا مطابق و مطابقت شریعت یا دیانت پیوستاری اعم از وجوه یا مراتب11

ذاتی یعنی تکوینی و فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی توحیدی پیش گفته، عدم غیریت با مبانی، حدود و احکام بینشی)معارف 

 و نگرش(، منشی)گرایشی(شرعی و عدم ضدیت با سازکارهای عملی و تحققی عینی مسانخ دینی توحیدی هر سه میباشد. 
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 (961-16صص«)خالفت اختالف نظر امت درباره احکام و شرایط منصب»

 جانشـینى از صـاحب شـریعت در چون حقیقت منصب خالفت را آشکار ساختیم و گفتیم که خالفـت»

سیاست دنیا بوسیله دین است اکنون بایـد بـدانیم کـه ایـن منصـب را بنـام خالفـت و امامـت حفظ دین و 

گویند. )و متأخران از هنگامى که امور خالفت اسالم بپراکندگى گراییـد  میخوانند و متصدى آن را خلیفه مى

منصب ناچار شدند بـه  و اختالف در آن راه یافت و در نتیجه دورى از درگاه خالفت و فقدان شرایط این

و علت نامیدن وى به امام  (غلبه یابنده و زور آورى دست بیعت بدهند دارنده این مقام را سلطان مینامند هـر

لحاظ تشبیه کردن منصب مزبور به امام جماعت یا پیش نماز است که مردم بوى اقتدا میکنند و پیروى از  از

 . منصب مزبور را امامت کبرى مینامندرا در نماز واجب میشمرند و بهمین سبب  او

 پیـامبر میشـود و از این رو و سبب نامیدن آن بخالفت از آنست که صاحب آن منصب در میان امت جانشین

 وی را هم بطور مطلق خلیفه و هم خلیفة رسـول ااهلل میخواننـد و در بـاره نامیـدن او بـه خلیفـة ااهلل

 ب خالفت عامه که براى آدمیان است آنرا جایز شـمرده و بـدین آیـاتاختالف نظر است چنانکه برخى بموج

 ولی جمهور علما«. خلیفه در زمینقرار داد شما را »و«)( من در زمینه خلیفه ای قرار میدهم»استناد جسته اند: 

نـد امتنـاع اند زیرا معنى آیه برین مراد داللت ندارد. زیرا چون ابـوبکر را بـدین نـام خواند کردهآنرا منع 

 ورزید و از بکار بردن آن مردم را نهى کرد و گفت من خلیفة ااهلل نیستم بلکه خلیفـه رسـول خـدایم. بعـالوه

 .جانشینى و خالفت از کسى است که غایب باشد ولى شخص حاضر نیاز بخلیفه ندارد

را زی. ان معلوم شده استو تعیین کردن امام واجب است، چنانکه وجوب آن در شرع به اجماع صحابه و تابع

 مبادرت ورزیدند و در امـور خـویش (رض)هنگام وفات وى به بیعت کردن با ابوبکر(ص)اصحاب پیامبر

 تسلیم نظر وى شدند و همچنین در تمام اعصار پس از وى این شیوه را مجرى میداشـتند و مـردم در هـیچ

تقرار این امر در همه ادوار بمنزله اجمـاعى روزگارى بحال هرج و مرج و بی سر و سامانى نماندند و اس

 . که بر وجوب تعیین امام داللت دارد اسـت

ر د و برخى برآنند که مستند وجوب آن عقل است و اجماعى که درین باره روى داده قضاوتى بحکم عقـل

 گى وداند وجوب عقلى آن بـدان سـبب اسـت کـه اجتمـاع بـراى بشـر ضروریسـت و زنـ گفته آن است و

موجودیت انسان بحالت انفراد محال میباشد و بسبب برخورد اغراض و مقاصد افراد با یکـدیگر تنـازع نیـز 

امور اجتناب ناپذیر اجتماع است، چنانکه اگر در میان آنان حاکمى نباشد تا ایشان را از تجاوز بیکـدیگر  از

کشیده میشود که هـالک بشـر و انقـراض او را مـى دارد، در کند فرجام کار آنان بچنان هرج و مرجى  منـع

 .صورتى که حفظ نوع از مقاصد ضرورى شرع استمی دارد، در  اعـالم

طالن ببکرده اند و ما  و این معنى بعین همان استداللیست که حکما درباره وجوب نبوت در میان بشر اقامه

ازدارنده ب م نیست و آن اینست که میگویندآن اشاره کردیم و یادآور شدیم که یکى از مقدمات این قضیه مسل

تنها باید شرعى و از جانب خدا باشد و عموم مردم از روى ایمان و اعتقاد بدو گروند و تسـلیم وى شوند، 
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ید پد در صورتى که گاهى ممکنست حاکم مردم بنیروى قدرت پادشاهى و قهر و غلبـه خداونـدان شـوکت

 امتهاى مجوس و دیگر ملتهایى که کتاب آسمانى نداشته چنانکه در میانآید هر چند شرعى از ایشان نباشد، 

)البته بر اساس قاعده لطف، عنایت و تفضل که خداوند اند و دعوت صاحب کتابى هم به ایشان نرسیده است

قلنا اهبطوا جمیعا فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع »در قرآن خطاب به آدم و همسرش که از بهشت رانده شد؛ 

: «ای فالخوف علیهم و ال هم یحزنون و الذین کفروا و کذبوا بتیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدونهد

منهم من قصصنا علیک و من لم نقصص »، هیچ امتی نبوده که پیام وحی بدو نرسیده باشد. ولو93-3؛ 1بقره/

 هزار پیامبرند(411اشد. به اصطالح، اعالم شده یا نشده و خبرش بما رسیده یا نرسیده ب13؛ 11غافر/«: علیک

رى براى رفع تنازع کافى است که هر فردى به حرام بودن ستمگ این معنى بثبوت رسیده است. یا اینکه میگوییم

)اما عقل کلی و اجمال بوده و اصل ضرورت امنیت، نظم، عدالت، آگاه شود و بحکم عقل زیان آنرا دریابد

کل ما حکم به العقل حکم »د آنرا در نمی یابد. اینجا نیازمند وحی است. امانت، را ... درک می کند، .لی حدو

نیر قاعدتا همین است. چنانکه با حس و عقل خود بیماری خود را حس کرده و درک می کنیم که «به الشرع

بایستی پیشی پزشک مراجعت نمود. آنهم پزشک قوی و امین، اما با همان عقل، درمان خود را هم می یابیم. 

نیاز به علم پزشک دارد. بدین ترتیب چنانکه سالمت بدنی را از پزشک بدنی بایستی باز یافت. سعادت  یا

ادعاى حکما این است که: رفع تنازع تنها از راه  . پسمدنی نیز از طبیب روحانی و دینی بایستی دریافت(

حکما سیاست حقیقی توحیدی )البته مراد منظور وجود شرع در آنجا و گماشتن امام در اینجا، درست نیسـت

یقینی دو ساحتی واقعی سعادت است. نه سیاست ظنی مادی تکساحتی شبه واقعی و واقعی نما که توسعه و 

تولید منفعت، ثروت و لذت زا سعادت پنداشته یا توهمی تنازعی و ضد واقعی بسان سراب که آب نبوده آبنما 

ه تحریف، انحراف، ارتجاع، استحاله، تا مرز هالکت و است که سلطه را سیاست و سعادت می انگارد که مای

بلکه فالکت و بدبختی گرفتاری می باشد. تنها در این سیاست بوده که عقل سیاسی نیازمند وحی و نقل 

، بلکه این امر همچنانکه از راه تعیین امام صورت سیاسی معطوف به تجربه و تحقق عینی سیاسی است (

)این سیاست مدنی ضروری و جامه عمل پوشد یى از خداونـدان قـدرت نیـزمیگیرد ممکنست بوجود رؤسـا

 یا اینکه مردم از زد و خورد و ستمگرى بیکدیگر امتناع ورزند. پس دلیل عقلى ایشان که بر طبیعی است(

اى مبتنى است از میان نمى رود، بنابرین معلوم شد چنانکه یاد کردیم مستند وجوب نصب امام فقط  مقدمه

 شرع است که بوسیله اجماع اثبات میشود و برخى از مردم بکلى بوجود امام تن در نداده و بعـدم همان

 وجوب تعیین آن خواه به استناد عقل یا شرع قائل شده اند که از آن جمله اصم، از معتزله، و برخى از خوارج

 ام شرع است چنانکه هرگاه امـتآنند که واجب فقط اجراى احک و غیره پیرو این عقیده میباشند. این گروه بر

بر عدالت و اجراى احکام خداى تعالى توافق حاصل کنند نیازى به امام نخواهند داشت و تعیـین وى واجـب 

اند. و آنچه آنان را بپیروى از این مذهب واداشته همانا فرار آنان  نخواهد بود. و ایشان بحجت اجماع مغلوب

زیرا می بینند که و غلبه بر دیگران و کامرانى از امور دنیوى است زیرا هاى آن همچون: دست درازى  شیوه از
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 اصول شریعت در موارد بسیارى بنکوهش آن پرداخته و خداونـدان کشـور را مالمـت و سـرزنش کـرده و

 .مردم را بترک آن برانگیخته است

آنرا منع ننموده است، بلکه دارى  ولى باید دانست که شرع امور پادشاهى را بذاته نکوهش نکرده و عهده

مفاسدى را که از سلطنت بر میخیزد چون قهر و ستمگرى و کامرانى از لذات و شهوات مورد مذمت قرار 

 .است داده

قامه ا و شکى نیست اینگونه مفاسد که از توابع آن میباشد حرام و ممنوع است چنانکه شرع عدل و انصاف و

 اینهـا نیـز از توابـع ـراى آنهـا ثـواب تعیـین کـرده اسـت و کلیـهمراسم دین و دفاع از آنرا سـتوده و ب

رى آنکه وضع دیگ بى کشورداریست و بنابراین در شرع نکوهش پادشاهى بر یک صفت و وضع آن است

مذمت قرار گیرد بنابراین شرع اساس ملک را مذمت نکرده و فرو گذاشتن آنرا نخواسته است. چنانکه  مـورد

شهوت و خشم از افراد مکلف ناستوده است ولى ت توحیدی مدنی اسالم برخالف مدرنیسم()دیان در شرع

ن ای )در عین حال بر خالف هندوئیسم و بودیسم رهبانی تارک دنیایی ریاضت گرا و درونگرا(مراد شارع

ت ن اسضرورت آدمى را بسوى آنها مى راند بلکه منظور ای نیسـت کـه آنهـا را بکلـى فـرو گذارنـد زیـرا

نبرند و آنها را بر مقتضاى حق بدارند وگرنه داود و  که صفات مزبـور را در راه نـاروا و ناشایسـت بکـار

مانند بود و حال آنکه آنها از پیامبران خداى  بى سلیمان، ع، داراى آنچنـان سـلطنت و ملکـى بودنـد کـه

به آنانکه از تأسیس کشور و دولت  گاهتعالى و گرامى ترین آفریدگان در نزد او بشمار میرفتند. آن

ه: و معتقد به عدم وجوب تعیین امام اند خطاب میکنـیم کـ )فلسفه فرار، اسکیپیسم و درویشیگری(میگریزند

عقیده بشما سودى نمیرساند زیرا شما بوجوب اجراى احکام شریعت قائلید و این امر هم حاصل نمیشود  ایـن

عت عصبیت هم اقتضاى پادشاهى میکند، پس خـواهى نخـواهى در سایه عصبیت و شوکت و طبی جـز

حاصل میگردد هر چند امامى تعیین نشود و چنین وضعى عـین آن چیزیسـت کـه شـما از آن  پادشـاهى

اکنون که ثابت شد تعیین امام به اجماع واجب است فرض آن از جمله واجبات کفایى و مربوط  میگریزیـد و

حل و عقد امورند یعنى آنان باید امام را برگزینند، ولى بر جمیع خلـق طاعـت  که خداوندان بکسانى است

عو اطی«)»خداى و رسول و صاحبان امر از خودتان را فرمان برید»چنانکه خداى تعالى فرماید: . او واجـب اسـت

 (.61نساء؛ «: اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم

سیاسی توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی است. دو قرائت اصلی از  اسالم: مکتب دینی مدنی؛ اجتماعی و

اسالم جریان دارد: یکی امامت راهبردی شیعی و دیگری خالفت غیر راهبردی سنی است. خوارج نیز شیعه، 

امامت: رهبری سیاسی را اکمال نبوت)راهنمایی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی دوساحتی( کامل و 

: آن میداند.مورد اخیر«( ساسه العباد»و مدیریت اجرایی)«( عالم بالسیاسه»و «عالم بالدین»علم)مربی، عالم و م

خالفت است. اهل تسنن: از شئون سه گانه امامت در گفتمان شیعی، خالفت را به معنای مدیریت اجرایی و 

ایت و ظاهری مطرح میسازند. در خصوص شرایط نیز علم)اجتهاد(، عدالت)از جمله امانت(، کف
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سالمت)فکری، روحی و حتی بدنی مرتبط مثل شنوایی، بینایی، حافظه، ...( تقریبا مورد اتفاق است. شیعه 

مدعی بوده که رهبری سیاسی بایسته است همگی این شرایط را دار باشد. در مورد معصوم)ع(که انسان کامل 

مطلق یعنی کامل باشد. در غیر حضور و بوده بایستی اعلم کامل، اعدل، اشجع، ... تام و تمام و به اصطالح 

حاکمیت معصوم)ع( بایستی اعلم، اعدل، اشجع، ... زمان و حداقل عالم)مجتهد ولو نه مرجع(، عادل، شجاع، 

... زمان بوده و به اصطالح خیر موجودین، بهترین و بریرین کسان به شمار آید. رهبری و حاکمیت 

(پذیرفته نبوده و شرعیت سیاسی نداشته و در نتیجه %11کمتر از جاهل)مقلد(، ظالم، ترسو، ... )به تعبیری

مشروعیت سیاسی هم ندارد. در اهل تسنن از میان دارندگان شرایط آنکه بیشترین تعاد از از شرایط مثال سه 

مورد از آنها را داشته نسبت به کسی که دو مورد را دارا بوده ارجح و در نتیجه مورد پذیرش و مشوعست. 

سی مثال کسی علم، کفایت و سالمت را دارد. اما عدالت را ندارد. نسبت به کسی که علم و عدالت را مثال ک

ندارد اولیت دارد. کما اینکه ولو کسی علم نداشته و عدالت را نیر نداشته باشد. با ادعای دارا بودن شرایط 

حداکثری  رایط را قائل بوده ولیسالمت و کفایت، باز مقبول بوده و مشروعست. به تعبیر شیعه ضرورت این ش

تا حد وسطی می نماید. اهل تسنن عدم ضرورت)نه ضرورت عدم(این شرایط را قائل بوده بنحوی که از 

 همین ها نیز غالبا عدول میگردد. 

 ابن خلدون چه میباشند؟ اندیشه سیاسیدولت در تحلیل *پرسش: احکام و شرایط منصب خالفت 

 مقدمه ابن  اندیشه سیاسیدولت در تحلیل باره احکام و شرایط خالفت *پرسش: اختالف نظر امت در 

 خلدون چه میباشند؟ 

 

 فصل بیست و هفتم

 (916-36)صص«امامت مذاهب شیعه درباره حکمنظریه »

 بر پیروان و اتباع سلفدر لغت بمعنى یاران و پیروان است و در عرف فقیهان و متکلمان خلف و شیعه »

)عامه یعنی مطلق یند که امامـتأها همر رقهف اطالق میشود و در مذهب ایشان همه ()عو پسران او )ع(لىع

امامت، به معنای رهبری سیاسی، بسان نبوت، ذاتی و عقلی است. اکمال نبوت است. امامت مطلق: امامت کامل 

ر جه اوال دو به اصطالح امامت خاصه است. چرا که چون امام: بسان پیامبر،ص، انسان کامل می باشد در نتی

اى نیست که بنظر امت واگذار  عامهمصالح  از هر عصری یک مصداق بیشتر ندارد و تشخیص و تعیین آن(

 دین و پایه اسالمست و روا نیست)اصول(دار آن به تعیین ایشان نیست بلکه این منصـب رکـن عهده شود و

خدا بسان )را براى امت تعیین کند ت امامبراى پیامبر اغفال از آن و نه تفویض آن به امت، بلکه بر وى واجبس

پیامبر با حکمت و علم خود مشخص نموده و با حاکمیت خود آن را به پیامبر اعالم کرده و پیامبر نیز آنرا 

تعیین نمی کند بلکه فقط آن را به مردم ابالغ میکند. بسان کلی قرآن که ، صراط، ارایه طریق، طرح هادی و 

برد راهبری بوده و امام صامت می باشد. امام نیز راهبری راهبردی، ایصال یعنی رساننده راهنما و نقشه راه و راه
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به مطلوب، قرآن ناطق یا عامل یعنی کارگزاری قرآن و قرآنی است در نتیجه تشخیص، تعیین و اعالم آن با 

معصوم  امامى باشد(.خدا، ابالغ آن با پیامبر و پذیرش عمومی یعنی تایید و تبعیت یا اطاعت آن با مردم می 

ن کسى آ بمثابه امامت خاص و مصداق بارز و نه کلی تنهای( رض)که از کبایر و صغایر مبرا باشد و همانا على

ویرا بدین سمت تعیین فرموده است و در این باره نصوصى نقل میکننـد و آنهـا را بـر (ص)است کـه، پیامبر

یدهند که نقادان عارف اهل سنت و ناقالن شریعت از مقتضـاى مذهب خویش مورد تأویل و توجیه قرار م

اوال به همان دالیل تعیین جانشین که در مبحث والیت عهدی چه بسا غیر معصوم خود ابن «)بیخبرند آنها

خلدون ادعای اجماع میکند. در مورد امام معصوم بطریق اولی ساری و جاریست. نیاز به نص ندارد. عقل 

ده کننده است. ضمن اینکه نصوص زیادی که خود ابن خلدون در باب خلفات و تعیین کننده است. نص تایی

والیت عهدی آورده، پیش از اینها در مورد امامت صادق اند. البته نص فرای تایید و تأکید بر مصداق کلی، 

بالغ یعنی مطلق امامت، مصداق بارز آن یعنی امام و امامت مطلق و کامل را که خدا تعیین کرده، اعالم و ا

 مینماید(.

شیعه که امامت را اکمال نبوت و اعمال آن دانسته و شئون سه گانه مربی، معلم و مدیریت سیاسی آن را قائل 

است خود به سه جریان زیدی، اسماعیلی و دوازده امامی تقسیم میشود. زیدی بر قیام مسلحانه امام تأکید 

حسن)ع(، برخی دیگر زید فرزند امام سجاد)ع(را امام  نموده و بعد از امام حسین)ع(و برخی زید فرزند امام

بعدی میدانند. بنوعی به چهار امامی میرسند. اسماعیلیه بعد از امام صادق)ع(، اسماعیل فرزند متوفای امان و 

 برخی نیز محمد فرزند اسماعیل را امام هفتم دانسته به همین سبب هفت امامی نامیده میشوند.

 ابن خلدون چه است؟ اندیشه سیاسیحلیل *پرسش: مذهب شیعه در ت

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسی*پرسش: امامت شیعی در تحلیل 

 

 فصل بیست و هشتم

 (931-111)صصتحول و تبدیل خالفت به پادشاهى

غایتى طبیعى است و وقوع آن از راه  )همگرایی مدنی؛ ملی و دینی(باید دانست که پادشاهى براى عصبیت»

بلکه نظم و ترتیب عالم وجود آنرا ایجاب میکند و امرى اجتناب ناپذیر و  16نیست یت امـرى اختیـارىعصـب

در فصول گذشته یاد کردیم. و در شرایع و ادیان و هر امرى که جمهـور مـردم  ضرورى بشمار میرود چنانکه

هر خواسته و قیام براى هر عصبیت وجود داشته باشد، زیرا بدست آوردن  را بـدان وادارنـد ناچـار بایـد

                                                           
.اختیار: جمع میان قضا و قدر است. تقدیر بر مبنای تکوین می باشد. تدبیر تجربه عرف سازی با رعایت تکوین بر مبنا و در 16

حود تشریع است. عقل و تعقل عملی و حضوری تحققی یا نزوعی یعنی گرایش گری برای کنشگری سیاسی در راستا و بر 

یر بوده و بنابراین اختیار؛ اراده و تدب اصطالی مرویه یعنی روایتگر می باشد.بنیاد عقل و تعقل نظری و حصولی یا کسبی و به 

 تکوین، تعقل)نظری و عملی(و تشریع و تجربه با هم فراهم می آیند. جبر نیست. تفویض و بخودواگذاشتگی هم نیست. 
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« ماعاجت»ندارد، چنانکه یاد کردیم. پس عصبیت براى یک ملت و مذهب  امـرى چنـان نیـازى بـه عصـبیت

خدا اجرا میشود )و در میان مردم منتشر میگردد( )تکوینی و تشریعی(فرمان امرى ضروریست و بـه نیـروى آن

 اش طایفه برنینگیخت مگر آنکه او را در میان قوم و خداى هیچ پیامبرى را»و در صحیح آمده است که: 

 «.داشت ارجمندى بود و با خود حمایـت کننـدگان و پشـتیبانان

)به معنای تعصب ورزی جاهلی و لجاجت و گذشته گرایی و تعلقات بینیم که شارع عصبیت مىاز سوی دیگر 

ت، برانگیخته اس کندن و فرو گذاشـتن آنرا نکوهش کرده و مردم را به دور اف غیر حقیقی و ظنی یا توهمی(

در آن دوران  خداوند تکبر و نخوت روزگار جاهلیت و تفاخر بپدران و نیاکان را که»چنانکه فرموده است: 

 و«. شده است مرسوم بود از میان شما برانداخته است، شما همه فرزندان آدمید و آدم از خـاک آفریـده شـده

(. و نیز میدانیم که 49حجرات، «)ى ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماستگرام»خداى تعالى میفرماید: 

و  پادشاهى و خداوندان آنرا نکوهش فرموده و احوال کشورداران را از قبیل برخوردارى از بهره وافرشارع 

 اسراف و انحراف از میانه روى و برگشتن از راه خدا مذمت کرده است. بلکه مردم را بدوستى وتفرقه و 

  .دین برانگیخته و از دشمنى و اختالف و جدایى بر حذر داشته است همزیستى در

رکوبى( م و باید دانست که سراسر این جهان و احوال و کیفیات آن در نظـر شـارع بمنزلـه بـارگییى)اسـب یـا

 براى سفر آن جهان است و کسیکه بارگى را از دست بدهد چگونه میتواند بسر منزل مقصود برسد؟

رو ف و مراد شارع از اینکه مردم را از اعمالى باز میدارد یا برخى افعال بشر را نکوهش میکند یا او را بترک و

 گذاشتن کارى میخواند این نیست که آنها را بکلى فروگذارد یا از بن براندازد و قوایى را کـه از هـر یـک

ست کـه بقـدر طاقـت بشـرى اعمـال و قـواى کاره کند، بلکه منظور شارع اینیناشى میشود بکلى معطل و ب

 خودش را در راه مقاصد حق بکار بندد تا آنکه همه مقاصد یکسره بحق گراید و وجهه و هدف همگان متحـد

 هر که بسوى خدا و رسول او روى آورد بخدا و رسـول خواهـد»فرماید: (ص)و هم آهنگ گردد چنانکه پیامبر

نرا خواهد یافت یا اگر بزنى متمایل شود با او زناشویى خواهد کرد. پـس رسید و هر که بدنیا روى آورد آ

 «.کس به هر چه روى می آورد بهمان نایل میشود هـر

ل زای شارع قوه غضب را آنچنان نکوهش نکرده که بکلى از انسان ریشه کن شود، چه اگر این قـوه از آدمـى

 حت تسلط آنها قرار گرفته و نه بسان هندویسم و بودیسم)نه بسان مدرنیسم که غرایز را تقویت کرده و تگردد

که بجای تربیت و بکارگیری غرایز ابزاری در اختیار فطرت و خرد که ممکنست، غضب و شهوت، سعی در 

آن وقت پیروزى در راه حق را از دست خواهد داد و  ترک یا ریشه کنش آنها داشته که آنهم ناممکنست(

بیهوده و باطل خواهد شد، بلکه شارع آنگونه غضب را نکوهش  لمه خـدا و حـقجهاد در راه دین و اعالى ک

و مقاصد بکار رود و پیداست که اگر غضب در  اغراض ناپسند میکند کـه دسـتاویز شـیطان گـردد و در راه

ا دگونه مقاصـد بکـار بسـته شـود مـذموم وناپسند بشمار خواهد رفت، ولى اگر همان قوه غضب در راه خاین

خواهد بود چنانکه این صفت از جمله خصال پیامبر، ص، بوده  و براى خدا باشد آن وقت ستوده و پسندیده
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نیست که بکلى آنرا نابود کنند و باطل سازند چه هر که بکلى  است . همچنین مقصود از مذمت شـهوت ایـن

بکار بردن شهوت در اموریست خواهد بود بلکه مراد شارع  فاقد شهوت شود این حالت بمنزله نقصى در او

مشتمل میباشد تا انسان در شمار آن دسته از بندگان خدا  که براى او در شرع مبـاح اسـت و بـر مصـالح وى

)غرایز یا نفس جزئی و به تعبیری روان؛ میل یا جاذبه، در آید که رفتار ایشان بـر مقتضـاى اوامـر الهـىاست

محرکه و ابزار توسعه مادی و ابزاریند. در صورتی که تحت مدیریت خشم یا دافعه؛ نیروی مولده، نیروی 

هوش ابزاری یا نیروی مدبره و آن در فرمان فطرت یعنی نفس کلی یعنی روح و این در فرمان عقل یا خرد 

نـه ». عصبیت را نیز بر همین طریق میتوان سنجید و آنجا که شارع آنرا نکوهش کـرده و گفتـه اسـت: باشند(

مقصود هنگامى است که عصبیت بـر باطـل (. 9ممتحنه، «)ها و نه فرزندانتان هرگز شما را سودى ندهدپیوند

رسوم باطل باشد چنانکه در روزگار جاهلیت بود و اینکه کسى بر دیگرى بدان فخر کند یا براى  و عـادات و

 ىب و بمنزله عملى لغو وخویش حقى نسبت به دیگرى قائل گردد زیرا چنین روشى دور از افعال خردمندان 

 . براى آخرت که سر منزل جاویدان آدمى است نیز سودى ندارد فایده اسـت و

باه ت لیکن اگر عصبیت در راه حق و اقامه امر خدا باشد کارى مطلوب و پسندیده خواهد بود و اگر باطـل و

 یه و شالوده شرایع جز از راهگردد شرایع نیز باطل و تباه خواهد شد زیرا چنانکه در گذشته یاد کردیم پا

ز ا عصبیت استوار نمیشود، همچنین شارع سلطنتى را که بنیروى حق تشکیل یافته باشد و عموم را بر پیـروى

 دین و مراعات مصالح مجبور سازد نکوهش نمیکند بلکه چنانکه گفتیم آن نوع از پادشاهى را مذمت کرده

 ید و آدمیان را بر وفق اغراض و شهوت خویش فرمان دهد. لیکناست که بنیان گذار آن از راه باطل غلبه جو

اگر پادشاه در فرمانروایى و تسلط خویش بر مردم از روى خلوص نیت معتقد باشد که فرمانروایى او براى 

و بمنظور واداشتن مردم به عبادت و پرستش او و جهاد با دشمنان خداست چنین سلطنتى مـذموم  خدا

)سوره «پروردگارا سلطنتى ببخش که هیچکس را پس از من سزاوار نباشد»میفرماید:  (ع)نبود. سلیما نخواهـد

 . را میشناخت و میدانست که در نبوت و پادشاهى از باطل برکنار است(. چه او خویش 91؛ 93ص/

اوان رف و چون معاویه هنگام آمدن عمر به شام با ابهت و شکوه و لباس پادشـاهى و سـپاهیان گـران و بسـیج

با عمر بن خطاب، رض، مالقات کرد عمر این وضع را ناپسند شمرد و گفت: اى معاویـه آیـا بـه 

باشم که با دشمنان  مى( روشگراییدهاى؟ معاویه گفت: اى امیرالمؤمنین، من در مرزى کسرایان )خسروان

. عمر خاموش شد و او هستم و ما را در برابر مباهات ایشان به آرایش جنگ و جهاد نیازمندى است روبـرو

ود ب مى نکرد، زیرا استدالل او به یکى از مقاصد دین بود . و اگر منظور ترک پادشاهى از اساس را تخطئه

در باره پیروى از کسرایان )خسروان( و اتخاذ روش آنان قانع نمیشد بلکه بکلى او را به خروج  بچنین پاسخى

اعمـال ناسـتوده اى بـوده اسـت کـه ایرانیـان در « سرویتک»انگیخت. و منظور عمر از  مى از آن روش بـر

اند از قبیل ارتکاب باطل و ستمگرى و جفا کارى و پیمودن راههاى آن )ستمگرى(  بسته کشـوردارى بکـار

 و غفلت از خدا .     
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قصد  و یتو معاویه پاسخ داد که مقصود از این جاه و جالل، کسرویت ایران و امور باطل ایشان نیست بلکه ن

 .او در راه خداست . و از این رو عمر خاموش شد

ز ا وضع صحابه نیز چنین بوده است . آنان کشوردارى و کیفیات آنرا فرو میگذاشتند و عادات و رسوم آنـرا

 (.931ص«)یاد میبردند از بیم آنکه مبادا بباطل اشتباه شود

ردارى ت فراز آمد و قهر و غلبه یافتنـد، کشوچنانکه گفتیم طبیعت کشوردارى که از مقتضیات عصبیت اس »

ر راه را د ایشان هم در حکم رفاه و آسایش مالى و افزایش ثروت قرار گرفت. یعنى این غلبه و جهانگشـایى

ه میان ک باطل بکار نبردند و از مقاصد دیانت و اصول و مذاهب حق و حقیقت گامى فراتر ننهادند و هنگـامى

یز ن ف و فتنه درگرفت، که بر مقتضاى عصبیت پدید آمده بود، روش آنان درین بارهو معاویه اختال )ع(على

 متکى بر اصول حق و اجتهاد بود و مبارزه اى که با یک دیگر آغاز کرده بودند براى مقصود و غرض دنیوى

م ـورى نبود چنانکه گاهى ممکن است کسى بغلط چنین توهمى کند و ملحـدى ه کینهیا یا برگزیدن باطل 

                   بدان بگراید.

 و معاویه از روى اجتهاد در راه حق اختالف پیـدا کردنـد و نظـر یکـى بـا دیگـرى )ع(بلکه آنها یعنى على

مخالف بیرون آمد و در نتیجه به جنگ و کشتار دست یازیدند. هر چند على بر حق بود، ولى معاویه هـم در 

 او آهنگ حق کرد ولى در اصابت بحق خطا کـرد و همـه در مقاصـدى کـهبلکه  این باره قصد باطل نداشت

. آنگاه طبیعت و خاصیت کشوردارى اقتضاى فرمانروایى مطلق میکرد و ناچار بایـد 11داشتند بر حق بودند

اش رد  طایفه واحدى زمام حکومت را در دست میگرفت و ممکن نبود معاویه این مقام را از خود و فـرد

ت و سلطه شخصی، خانوادگی، خاندانی تا قومی یا خونی جاهلی عربی معویه بجای و رو در رو )عصبیکنـد

یعى این وضع از امور طب چـه و در مقایل و قابله با عِرق و عصبیت و میت و تعهد دینی و مکتبی امام علی: ع(

ین جامه را بر او ا بشمار میرفت و خاصیت و طبیعت عصبیت او را بدان سوق میداد، و خاندان امویـان

 )کدام حق!؟! حق سلطنتی خاندانی نه امامت دینی(از حق )پیروی(پوشاندند و هرکه از پیروان ایشان در اقتفاى

کردند و اگر  ىم قبیله بمخالفت با او برمیخاستند و در این راه جانفشانى دیگر افراد بر طریقه معاویه نمى بـود

کرد و با آنان در حکومت مطلقه و خودکامگى بمخالفت بر میخاست می  معاویه ایشان را بجز این طریقه وادار

که از مهمترین امور بشمار میرفت بنفاق و تشتت آرا دچار میشد، در  یـىأیکر گمان بجاى وحدت کلمه و بى

                                                           
تهاد کرده یه مساویند. هر دو عقلی اج.مغالطه و سفسطه از این بیشتر؟ این توجیه سیاسی مرجئه بود که میگفتند علی)ع(و معاو11

 از این حیث هر دو برحقند. بر خالف خوارج که هر دو طرف را باطل میخواندند. به تعبیر مولوی در مثنوی معنوی:

 هر که گوید جمله باطل او شقی است هر که گویت جمله حقند احمقی است

ی معاویه با ردای خالفت اسالمی روبروی عصبیت دینی مگر در گفتمان عصبیت ابن خلدون گفته شود عصبیت خونی و نژاد

 و اسالمی امام علی)ع(گرفت.
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نظر او با اهمیت تر از امرى بود که در پى آن چندان مخالفتى وجود  صورتى که حفظ یگـانگى و اتحـاد در

 (.931ص«)13نداشت

در (از آنچه گذشت معلوم گردید که چگونه خالفت بپادشاهى تبدیل یافت و دریافتیم که امـر)حاکمیـت»

آغاز کار همان خالفت بود و حاکم و رادع هر فردى در آن دوران از ضمیر خود او بر میخاست و آن دیـن 

  ـد.ش مى کى از آنان بخاطر عموم منجربود که آنرا بر امور دنیوى خویش ترجیح میدادند، هر چند به هالک ی

زبیر و معاویه » :را در نظر می آوریم که در آغاز خالفت مغیره به وى اشاره کرد که (ع )و على... براى نمونه 

بر مناصبى که دارند ابقا کند تا مردم بر بیعت وى اجتماع کنند و اتفاق کلمه و اتحاد حفظ شود،  و طلحه را

راى امتناع ورزید ب (ع)و این از سیاست پادشاهى بود. لیکن على «هر چه میخواهد بکنداز بیعت(  آنگاه )پس

که منافى اسالم است. مغیره بامداد پگاه  )ماکیاولیسم و هدف وسیله را توجیه کردن(و زراندودى فرار از تزویر

ظر درباره آن تجدید نتو در میان نهادم ولى سپس  دیروز مطلبى را بعنوان مشورت بـا» :نزد على آمد و گفت

. «نبوده است و حق در همانست که تو اندیشیده اى کردم و دریافتم که نظر من مبتنى بر حق و خیر خـواهى

امروز مرا بر خالف آنچه در خیرحواهانه دادی و  گفت: نه بخدا بلکه میدانم که تو دیروز مرا پنـدى (ع)على

. احوال آن «مشورت و خیرخواهى تو بازداشت ت مرا ازاز حقیق دل دارى پند میدهى، ولى دفاع و حمایت

ه دنیاى خویش را بپار»    :میداده اند، ولى ما بزرگان چنین بوده است که بخاطر اصالح دین دنیا را از دسـت

 )شعر در محاسن و«کنیم مىپس نه دینمان باقی می ماند و نه آنچه را وصله کنیم،    مى کردن دینمان وصله

  ر مذمت دنیاگرایی است(.اضداد حاحظ د

 یوهش بنابراین روشن شد که چگونه امر خالفت بپادشاهى تبدیل یافت ولى معـانى خالفـت از قبیـل تحـرى

ز جنیافت،  هاى آن و عمل کردن بر وفق موازین آن بحال خـود بـاقى مانـد و هیچگونـه تغییـرى در آن راه

ه و معاوی و شمشیر مبدل گردید و وضع خالفت در عهد حاکم و رادع که نخست دین بود آنگاه به عصبیت

یوه ش مروان و پسرش عبدالملک و آغاز خالفت عباسیان تا روزگار رشـید و بعضـى از فرزنـدان او بـر ایـن

 بود. سپس معانى خالفت بکلى از میان رفت و بجز اسمى از آنها باقى نماند و خالفـت بکلـى بسـلطنت

و طبیعت قدرت طلبى و جهانگشایى بمرحله نهایى آن رسید و در هدفهاى  تبدیل یافت )مطلقه(محض

آن طبیعت از قبیل بسط تسـلط و فـرو رفـتن در شـهوات و لـذات بکـار رفـت و وضـع  مخصـوص بـه

و هم فرزندان رشید از خاندان عباسیان و کسانى از آن خاندان که پس از آنان عبدالملک  حاکمیـت فرزنـدان

بر این شیوه بود و فقط نام خالفت در میان ایشان بعلت بقاى عصبیت عرب بجـاى مانـده  سـیدندبخالفت ر

خالفت و پادشاهى بیکدیگر مشتبه میشدند. آنگاه رسم خالفت بسبب از میان رفتن عصـبیت  بـود و دو مرحلـه

                                                           
.علیرغم برجستگی شاخصه علمی سیاسی و رعایت کمال بیطرفی در زمینه کالمی و بینش سیاسی بیتفاوتی زیادی بلکه 13

بن خلدون قهرمان مخالطه، سوفیسم طرفداری زیانباری نسبت به تحریف و انحراف از خود نشان میدهد. در این زمینه انصافا ا

  و توجیه علمی نمایانه سیاسی است. 
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 طلقههم سهلطنترت و نـابود شـدن نژاد عرب و پراکندگى آداب و رسوم عرب برافتاد و خالفت درست بصو

وضع پادشاهان ایران در مشرق بر این شیوه بود و آنها تنها از لحاظ تبرک و میمنـت بطاعـت . چنانکه درآمـد

خلیفه اعتقاد داشتند. ولى امور سلطنت با تمام عناوین و القاب و تشـکیالت و خصوصـیات  و فرمـانبرى از

)یعنی مستقل از خالفت بوده و به اصطالح بهره اى نبود اختصاص داشت و خلیفه را از آن آن بخـود ایشـان

 ...  .دولت جزء بودند جرء دولت خالفت نبودند(

یشد م پس آشکار شد که خالفت نخست بدون پادشاهى پدید آمد، آنگاه معانى و مقاصد آنها بیکدیگر مشتبه

مطلقه  ک شد بسـلطنتو با هم در می آمیخت. سپس هنگامى که عصبیت پادشاهى از عصبیت خالفت تفکی

 (111ص«)تبدیل گردید

با تقلیل امامت به معنای راهبری راهبردی اسالم)قرآن و سنت(به خالفت در حد مدیریت اجرایی سیاسی که 

یکی از شئون سه گانه)مربی، معلم و مدیریت(امامت بود از یک طرف و از طرف دیگر حاکمیت احکام مدعی 

پایه و پلکان و زمینه ساز تحریف رهبری سیاسی الهی یعنی امامت که اللهیون بجای حاکمیت احکام الهی، 

حاکمیت احکام الهی مورد پذیرش مردم و حکومت حاکم الهی تعیین و اعالم خدا و ابالغی پیامبر مورد تایید 

مردم محسوب میشد، نتیجه آن تبدیل خالفت اسالمی به سلطنت مدعی مسلمانی بنام و با ظاهری اسالمی و 

متب و خطرناک تر از سلطنتی سنتی گردید. این سیر تا سلطنتی استبدادی مطلقه صالح و حتی ناصالح مقدس 

خودکامه یعنی خودرأیی، خودمحوری و خودکامگی سلطنتی شخصی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی)مالک و 

ان ر جامعه مسلمانمملوکی، مملکت و ملت(و موروثی با ظاهر دیانت، خالفت، سلطنت اسالمی و مسلمانان یا د

 و در جهان اسالمی کشیده شده و کشانید.

 دیشه ان*پرسش: تقلیل امامت)راهبری راهبردی سیاسی( به خالفت)مدیریت اجرایی سیاسی( در تحلیل 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ سیاسی 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسی*پرسش: تبدیل خالفت به سلطنت در تحلیل 

 

 ست و نهمفصل بی

 بیعت

 (111-111)صص(: قرارداد مدنی؛ اجتماعی و سیاسیعهد و پیمان)

یمان پ باید دانست که بیعت عبارت از پیمان بستن به فرمانبرى و طاعت است بیعت کننـده بـا امیـر خـویش»

ستیز  هو ببست که در امور مربوط بخود و مسلمانان تسلیم نظر وى باشد و در هیچ چیز از امور مزبور با ا مى

واه خ برنخیزد و تکالیفى را که برعهده وى میگذارد و وی را به انجام دادن آنها مکلف میسازد اطاعـت کنـد،

ر آ ب آن تکالیف بدلخواه او باشد و خواه مخالف میلش. و چنین مرسوم بود که هرگاه با امیر بیعت میکردند و

د پیمان در دست امیر میگذاشتند و چون ایـن شیوه بستند، دست خود را بمنظور استوارى و تأکی مىپیمان 
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 (فروخـت -)خریـد « بـاع »نامیده اند که مصـدر « بیعت»بعمل فروشنده و خریدار شبیه بوده است آنرا 

 «.13میباشد و مصافحه کردن با دستها بیعت شده است، و مفهوم آن در عرف لغت و تداول شرع همین است

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیدر تحلیل  (*پرسش: بیعت)قرارداد اجتماعی

 سی ام فصل

 (111-43)صص«یوالیت عهد»

 جایگزینی دولتمردان

آن با اصول شرع گفتگو کـردیم. از ایـن رو کـه مصـلحت  )مطابقت(در فصول پیش درباره امامت و توافق»

 و دنیاى مردم درنگرد، چـه او ولـى واست و البته حقیقت امامت براى اینست که امام در مصالح دین  در آن

کـه  آنان است و چون در دوران زندگى خویش مصالح ایشان را مورد توجه قرار میدهد الزم می آیـد امـین

 دهعه پـس از مرگ هم بحال ایشان درنگرد و پس از خود کسى را براى ایشان تعیین کند همچنانکه خود او

در امر امامت اعتماد و وثوق داشته باشند همچنانکـه بـه رأى و نظـر ، کسى که به وى 91مردم بود دار امـور
                                                           

.بیعت: قرارداد اجتماعی و در اصل قرارداد مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. لیکن سه نوع قرارداد داریم. قرارداد اول: گرایش 13

 م سیاسی و دولت برای زندگانی عمومیهمگانی)یعنی یکایک افراد جامعه و جمع اراده های فردی افراد(به تشکیل و تبعیت نظا

در جهت رفع نارسایی ها و دفع ناسازواریها و نیل به امنیت، تقسیم کار و تعاون و توسعه، تعادل و تعالی به منظور زیست مدنی 

 تا بهزیست مدنی است. این ذاتی یعنی تکوینی و فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی می باشد. قرارداد دوم: پذیرش عمومی

متن قرارداد بمثابه میثاق عمومی و منشور مشترک در قالب منبع و مبنای قانون اساسی و اساس قانونی است. اینجا اراده عمومی 

مالک میباشد. قرارداد سوم: گزینش حداکثری دولت مردان بوده که این همان انتخابات از طریق رأی گیری مرسوم می باشد. 

یید است. تعیین نامزدها توسط احزاب، اشخاص ذینفوذ، ... و غالبا به صورت ناآشکاره می مورد اخیر نیز اعم از تعیین و تأ

باشد. انتخاب مردم نوعی تایید این یا آن نامزد انتخاباتی و انتخاب نامزد پیروز است. در اسالم: امام معصوم)ع(، توسط خدا 

مبری سایر امور وحی و نبوت و شریعت اعالم گشته و پیا تعیین شده و از طریق فرشته وحی)جبرئیل امین (به پیامبر)ص( بسان

نیز پیامرسانی کرده آنرا ابالغ نموده اند. بیعت مردم با امام)ع(بسان آنچه در مورد امام علی)ع(در غدیر خم به حجاج بنمایندگی 

ازکار ت و گزینش مردمی بسان ساز سراسر مسلمانان ابالغ و از طرف آنها با اعالم بلی! تایید شد، بیعت تاییدی یعنی انتخابا

امروزین بوده است. نصب الهی به عنوان تعیین نامزد و تنها نامزد زیرا کاملترین نامزد بوده است. در عین تایید مردمی بوده 

است. با بلند شدن حضار، باالبردن دست، اعالم )نعم(بلی یا رسول اهلل! و در پایان هم دست دادن و حتی در مواردی گفتن بخ 

  !بخ! که تبریک بوده و بنوعی تأکید تأیید می باشد. هنوز هم امروزه مطمئن ترین سازکار اخذ رأی در مثال مجلس، همین است. 
.هر چند ابن خلدن در نظریه علمی اجتماعی سیاسی و فلسفه تاریخی سیاسی نظریه جدی دارد در مباحث فلسفی، بویژه 91

ق بوده و نه درست است. بیشتر توجیه گر بسیار خوبیست. در اینجا خلیفه می تواند کالمی و حتی تاریخی سیاسی نه چندان دقی

و بلکه بایسته است و اجماع و حجت یوده جانشین تعیین کند اما خدا و پیامبر)ص( چه؟ نمی توانسته اند؟ و نکرده اند؟ یا این 

ت آنرا قائلند، اما نعوذ باهلل! خدا و ضرورت را که اهل توجیه به همین سادگی و جدیت درک کرده و اجماع تا حجی

پیامبرش)ص(درک نکرده اند. آنهم امام و انسان کامل، که حتی خدا تعیین و اعالم کرده بسان خود پیامبران الهی که تعیین و 

امام تعیینی  و اعالم الهیند. پیامبر)ص( و یا امام قبل)ع( تعیین نکرده و نمی کند. پیامبر)ص(فقط و فقط مأمور ابالغ پیام اعالمی

 واقعه غدیر خم مگر غیر از همین است؟ امام قبل نیز فقط پیام«بلغ ما ازل الیک»به عنوان جانشین به مردم است. فلسفه و تفسیر
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(. 111ص«)معلوم شده است داشتند. و بکار بستن و انعقاد امر والیت عهد در شرع به امت اجماع وى اعتمـاد

 اند و چنانکه معلوم داشته بوده و به مشروعیت آن آگاهى ىأهمه صحابه بر صحت آن عهد متفق و همـر» نیز

و اگر امام پدر یا پسرش را به ولى عهدى برگزیند نمیتوان به وى تهمت  ست اجماع حجت بشمار میرود.ا

مصون است که به کار مسلمانان درنگرد پس اولى آن است که پس از مرگ  بست زیرا وى در حیات خـود

 گفت که امـام بطـورلیکن برخالف این نظریه باید  ...را بر دوش نکشد  هم در این باره فرجام ناسازگارى

تهمت و شک و گمان است بخصوص وقتى موجبى وجـود داشـته  مطلـق در تعیـین جانشـین خـود دور از

مفسدهاى باشد آن وقت تهمت در این باره بکلى منتفى میشود  باشـد کـه در آن ایثـار مصـلحت یـا بـیم

 (.119ص«)ظر گرفتیزید مصلحت را در ن چنانکه معاویه درباره ولیعهد ساختن پسرش

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیدر تحلیل  *پرسش: جایگزینی دولتمردان

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسی*پرسش: بیعت)قرارداد اجتماعی( در تحلیل 
 

 

 فصل پنجاه و یکم

 «ع برقرار شودنظم و ترتیب امور اجتما در اجتماع بشرى ناچار باید سیاستى بکار رود که بدان»

 (133-61)صص

خن س در چند جاى دیگر گذشت که اجتماع بشرى امرى ضروریست و آن بمعنى عمرانیست که ما درباره آن»

وى  و حاکمى باشد که مردم  بـه« وازع»میگوییم و هم یادآور شدیم که در هر اجتماعى ناچار باید رادع یا 

 است متکى بر شرعى است که از جانـب خـدا نـازل شـده رجوع کنند، و فرمان آن حاکم در میان مردم گاهى

طوق  و و ایمان مردم بثواب و عقابى که مبلغ آن دین آورده است ایجاب میکند که از آن حاکم فرمانبرى کنند

و گاهى فرمان حاکم متکى بر سیاستى عقلى پس از آشنا شدن وى به مصـالح . انقیاد او را بر گردن نهند

خواهشها و توقعاتى که از اجر و پاداش آن حاکم دارند فرمانبرى از وى را بر خویش  ببجماعـت اسـت بسـ

بنابراین سود گونه نخستین هم در این جهان و هم در سراى دیگر عاید انسـان میشـود . واجب میشمارند

 .ظر میگیردمصالح عاقبت انسان آگاه است و رستگارى بندگان خدا را در آن جهان نیز در ن زیـرا شـارع از

وضوع م ولى سود گونه دوم تنها درین جهان حاصل میگردد، و آنچه از سیاست مدنى میشنویم مربوط به ایـن

                                                           

اعالم خدا و پیام ابالغی خدا را اعالم و اعمال میکند. و ال غیر. همین توجیهی که آقایانی بسان ابن خلدون در خصوص 

وم اصال در اسالم نیست بویژه اگر ملوکی و موروثی گردد که سطنتی ضد اسالمی است، اتفاقا بنحو دقیق والیتعهدی غیر معص

و درست آن در باب رسالت ابالغ امام)ع( از سوی پیامبر)ص(می تواند کاربرد داشته باشد. با این تفاوت که پیامبر سان یعنی 

ذار دیانت و نظام سیاسی و دولت اسالمی بوده و امام، عالم بالدین سنتگذار و سیاستگذار به اصطالح ملک موسس یعنی بنیانگ

و عالم بالسیاسه و ساسه العباد و به اصطالح ملک تابع یعنی جانشین و تابع عالم و عادل صد در صد پیامبر)ص(و سیاستمدار 

 یعنی اقامه و اعمال کننده سیاست نبوی بر اساس و در حدود و بر مبانی شریعت است. 
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یاز نی ب که باید هر فرد از مـردم آن جامعـه از« سیرتى»نیست بلکه معناى آن در نزد حکما آن چیزى است 

حاصـل آیـد « سیرت»است از این  مان براسهلحاظ روان و خوى بر آن باشد تا از فرمانروایان و حاک .شود

گویند و منظور حکیمان سیاستى نیسـت یم ای را که در آن آنچه سزاوار و جامعه و. مینامنـد« مدینـه فاضـله»

 و .کـه اهـل اجتماع را بعنوان مصالح عمومى بدان وامیدارند چه این سیاست بجز آن سیاست مدنى اسـت

نان نادر و نایاب است یا وقوع آن دور است و حکما تنها از لحاظ فرضیه و بطور فاضله در نزد آ ایـن مدینـه

پس باید دانست که سیاست عقلى که آنرا یادآور شدیم بر دو گونه است: . سآن گفتگو میکنند نظـرى دربـاره

ص خصوملک او ب« نگاه داشتن»بطور عموم و مصالح پادشاه در استقامت « مردم»یکـى آنکـه در آن مصـالح

ى ما و البته خداى تعال. به ایرانیان اختصاص داشت و متکى بر روش حکمت بود مراعات شود و این سیاست

بـى نیـاز کـرده اسـت زیـرا احکـام شریعت در مصالح عمومى خالفت را از آن در مذهب اسالم و در دوران 

شوردارى نیز در آن کام پادشاهی و کبی نیاز میکند و قوانین و احک و خصوصى و آداب زندگانى ما را از آن

گونه دوم اینست که در آن مصلحت سلطان و کیفیت استوار شدن پادشاهى از راه قهر و غلبه و . مندرج است

درازى مراعات میشود و مصالح عمومى درین روش متفرع بر مصالح سلطان است و این سیاست از آن  دست

است جز اینکه پادشاهان مسلمانان برحسب طاقتشـان از آن پادشاهان جهان خواه مسلمان یا کافر  دیگـر

بدانسان پیروى میکنند که بر مقتضاى شریعت اسالمى باشد و بنابرین قوانین آن از یک رشته احکام  سیاسـت

یابد و قوانینى را که در اجتماع طبیعـى اسـت و اصـولى را کـه از لحـاظ مراعـات شوکت و  مى شـرعى

و در اصول و قوانین مزبور نخست بشرع و آنگاه بنظریات حکما . نیز در نظر میگیرند عصبیت ضرورت دارد

 جامعترین آنها که در این باره نوشتهاقتدا میکنند و از بهترین آثار و  درباره آداب و رسوم و سیرت پادشاهان

است که چون مأمون شده و بیادگار مانده است نامه طاهر بن حسین سردار مأمون بپسرش عبدااهلل بن طاهر 

میان آن دو ناحیه را به عبدااهلل سپرد، پدرش طاهر نامه مشهور خود را به وى نوشت  فرمانروایى رقه و مصـر و

و او را به همه نیازمندیهایى که در دولت و فرمانروایى خویش داشت از قبیل آداب  و در آن وی را اندرز داد

وصیه کرد و وی را بر مکارم اخالق و عادات و خصال نیکو شرعى و کشوردارى ت دینى و اخالقى و سیاست

 نیاز نیست به وى یادآور شد و بى است برانگیخـت و صـفاتى را کـه هیچ پادشاه یا بازارى و عامى از آنها

               است:متن نامه او بنقل از کتاب طبرى چنین 

 بسم ااهلل الرحمن الرحیم

همتا را بر خویش واجب شمار و همـواره خداى ترس و مراقب او باش  و بىاما بعد پرهیزگارى یزدان یکتا 

در برابر نعمت تندرستى  و از خشم وى عزوجل بپرهیز و شب و روز در نگهبانى رعیت خـویش بکـوش و

روى و به سراى دیگر می که ایزد بتو ارزانى داشته است پیوسته آن جهان را بیاد آور و بیندیش که سـرانجام

بازخواست واقع خواهد  جاوید تو در آن جهانسـت و در آنجـا همـه کردارهـاى تـو مـورد پرسـش و زندگى

جه رستاخیز ترا از شکن شد، پس چنان شیوه اى پیش گیر که ایزد عزوجل ترا از هـر لغزشـى نگهـدارد و روز
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سپرده  بندگانش را بتو وهـى ازو عذاب دردناک برهاند زیرا ایزد سبحانه بتو نیکـى فرمـوده و فرمـانروایى گر

در میان آنان ملزم  است، و دریغ نداشتن مهر خویش را از بندگان خدا بر تو واجب کرده و ترا بـدادگرى

اموس و سرزمین ن ساخته است )پس باید( احکام و حدود ایزدى را در میان ایشان اجـرا سـازى و از جـان و

 . مردم را تأمین کنىو آسایش  در امنیت راههاى ایشان بکوشى آنان دفاع کنى و نگذارى خون کسى بریزد و

چه ایزد ترا براى واجباتى که برعهده تو فرض کرده است بازخواست میکند و در ایستگاه عـدالت قـرار  

سـت[ پـس  ا میگیرى و از تو پرسش میکنند و پاداش و کیفر تو وابسته به پیش و پس انداختن ]این تکالیف

 غفلـت[ و سـرگرمىهیچ مایه ] ن آنها همواره [ فهم و خرد و بینایى خویش را فارغ بگذار و مبادا]براى گزارد

 دیگر ترا از انجام دادن واجبات بازدارد. زیرا آن تکالیف سر فصل و مالک کار تو و نخستین توفیقى است کـه

 و مرى کـه بـر گـردن میگیـرىخداى عزوجل ترا بسبب آنها به راه راست رهبرى میفرماید. و باید نخستین ا

کردارت را بدان نسبت میدهى، مواظبت بر فرایضى باشد که ایزد عزوجل آنها را بر تو واجب فرموده اسـت 

ز اند و گـزاردن توابـع نمـا پذیرفته قبیل نمازهاى پنجگانه و حاضر شدن در نماز جماعت با مردمى که ترا از

چنان وضو گیرى که شرایط آن در همه اعضـا بشایسـتگى انجـام یابـد سنتهاى آن بدانسان که باید وفق بـر 

ی بی شتابزدگ و نخست نام خداى عزوجل را یاد کنى و هنگام قرائت )حمد و سوره( کلمات را به آهستگى و

 زبان آرى و در رکوع و سجود و تشهد آرامى و راسخ قدمى را نگاهدارى و نیت خود را صـادقانه بپروردگـارت

 . اص دهىاختص

 و نیز همراهان و زیردستان خویش را بخواندن نماز برانگیز و پیوسته به این شیوه ادامـه ده چـه نمـاز

آنگاه پس از واجب نماز «از پـس کاراز زشت ناپسند نهى میکند»مردم را:  همچنانکه خداى عزوجل میفرماید

و سلف صـالح پـس از وى مواظبـت کـن  را فراگیر و در پیروى از طبایع و خصال او (ص)سنن پیامبر خدا

هرگاه براى تو کارى مهم پیش آید از خداى عزوجل نیکى و خیر بجوى و بپرهیزگارى او گراى و  و

را که خداى عزوجل در کتاب خود از امر و نهى و حالل و حرام نازل فرموده اسـت در نظـر  دستورهایى

آورده اند پیروى کن آنگاه آن مهم را بر طبق  (ص)پیامبر واجب شمار و احادیثى را که از گیـر و بـر خـود

 . مقرر فرموده از روى حق و حقیقت انجام ده آنچه خداى عزوجل

و  و هرگز در کارها از جاده عدالت منحرف مشو خواه آن کار را دوست بدارى یا بر وفق دلخواه تو نباشـد

 انـهند یا درباره کسانى باشـد کـه نسـبت بتـو بیگچه مربوط بکسانى باشد که از نزدیکان و خویشاوندان توا

 . میباشند

تن جس و فقه و فقیهان و دین و عالمان دین و کتاب خداى عزوجل و عامالن به آنرا برگزین چه فقه در دین و

مـى سـازد بهتـرین زیور  آن و برانگیختن بر )کسب( آن، و معرفت به آنچه آدمى را بخداى عزوجل نزدیک

نسان ا فقه راهنما و فرمانـده آدمـى بـه نیکوکاریهـا و بازدارنـده .ت و او را بهمه نیکیها رهبرى میکندانسان اس
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 مـى یابـد و بجـالل و ها است و با توفیق خداى عزوجل معرفت انسان بخدا فزونى بزه از کلیه گناهان و

 . عظمت او بیشتر پى میبرد و در سراى دیگر بدرجات برترى نایل می آید

ل آنان د گذشته ازین چون در دیده مردم به دانش دین آراسته باشى فرمان ترا گرامى میشمرند و شکوه تـو در

  .جایگیر میشود و بتو روى می آورند و به عدل و دادت مطمئن میشوند

دان ب بر تست که در همه کارها میانه روى پیش گیرى چه سود آن از همه چیز آشکارتر میباشد و آسودگى

 . تر آماده میشود و داراى مزایایى جامعتر استبه

ى و میانه روى آدمى را به راه راست میخواند و راه راست او را بکامیابى رهبرى میکند و کامیابى راهنمـاى

همه  آنـرا در پس .بسوى خوشبختى است و استوارى دین و سنن هدایت کننده انسان وابسته به میانه رویست

تى راسنشانه های سنتهاى معروف و  ین ولى در طلب آخرت و کردارهاى شایسته وامور دنیوى خویش برگز

شنودى خ نهایتى قائل مشو چه کوشش در راه نیکى و احسان فراوان را سر حد و پایانى نیست بویژه کـه در راه

 . خدا باشد و بدان مصاحبت با اولیاى خداى تعالى را در آن جهان بطلبند

ر بهت امور دنیوى مایه ارجمندى میشود و شخص را از گناه باز میـدارد و هـیچ چیـز و بدانکه میانه روى در

 از آن وجود و پایگاه ترا حفظ نمیکند و مایه صالح کارت نمیشود پس میانه روى برگزین و آنرا راهنماى

  .کند خویش کن تا همه امورت کمال پذیرد و بر توانایى تو بیفزاید و کسان ترا از عام و خاص اصالح

ن ز و یقین خود را بخداى عزوجل نیکو کن تا بدان رعیت تو به اعتدال گراید و در همه امور به وى چنـگ

 . و وسیله کلیه کارها را از او بخواه تا نعمت خدا بر تو پاینده و جاوید بماند

ند، زیرا همت مبو به هیچیک از کسانیکه بکار میگمارى، پیش از آنکه حقیقت حال آنان بر تو آشکار شود ت

گناه از بدترین گناهان بشمار میرود پس بیاران و همراهـان خـود نیـک  بى تهمت زدن و بدگمانى بمردم

 گمان باش و بدگمانى را از خود دور کن و آنرا درباره کسان خویش فروگذار چـه حسـن ظـن تـرا در جلـب

 هیچ رو نباید دشمن یزدان، اهریمن، در کار تـواطاعت و تربیت کردن هواخواهان و یارانت یارى میکند و به 

ی ممایه نکوهش و عیبى بیابد چه اهریمن از سستى و زبونى تو به اندک اکتفا                                           

بدیگران ترا گرفتار اندوه مى سازد چنانکه لذت و شیرینى زندگى را از دست کند و از راه بدگمان کردنت 

 . میدهى

سنده ب و بدانکه حسن ظن ترا قرین نیرومندى و آسایش میکند و بدان به آنچه بسـندگى آن را دوسـت دارى

ى حسن ول. کشانى و همه کارهایت به بهبود و استقامت میگراید مىمیکنی و از این راه دوستی مردم را بخود 

ى بازدارد و مناف و کنجکاوى در کارهـاظن بیاران و همراهان و مهربانى نسبت به رعیت نباید ترا از جستجو 

 مصائب مصون آن نیست که در طرز کار خدمتگزاران و همراهانت به تن خویش مراقبت کنى و رعیـت را از

ن امور گرفت دارى و درباره آنچه مایه اصالح و استقامت حال وى میشود بیندیشـى بلکـه بایـد بـر گـردن
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دهى و در  ت و زدودن رنج و مشقت ایشان را بـر هـر کـارى تـرجیحاولیا و برطرف کردن نیازمندیهاى رعی

 . ندک شیوهاى دین را استوارتر میسازد و سـنت پیـامبر را نمـودارتر مى محافظت رعیت بکوشى. زیرا چنین

شائبه و پاک کن و در اصالح و تهذیب اخالق خویش بـى همتـا و   بى و نیت خویش را در همه این امور

 نـد و اگـربی مى همچون کسى که بداند در برابر کرده خویش مسئول است، اگر نیکى کند پاداش منفرد باش

چه خداى عزوجل دین را بمنزله دژى استوار و پایگـاهى گراید باز خواست میشود و کیفر می یابد.  اگر ببدی

ـس پ. و ارجمندى میرسـاندبلنـد براى انسان قرار داده است هر که آنرا پیروى کند او را بمرحله سرافرازى 

و رعایت حال آنها برعهـده تسـت، روش دیـن پـیش گیـر و  سیاست امور زندگانىبکسانیکه  نسـبت

برگزین و حدود و کیفرهاى خداى تعالى را درباره بزه کاران به اندازه گناهى که مرتکب شده  طریقـه راسـتى

ا از دست مده و در آن سستى مکن و کیفر گناهکاران کیفر میباشند اجرا کن و این شیوه ر انـد و مسـتوجب

زیرا اگر درین باره تفریط و مسامحه کارى کنى مایه تباهى حسن ظن تو میشود و بر آن باش  را بتأخیر میفکن

سنتهاى معروف را بکار بندى و از بدعتها و شبهات دورى جویى تا دین تو مصون بماند و  که در این باره

و هر گاه با کسى پیمان بندى بدان وفا کن و بقول و وعده خود پاى بند باش. و . گردد جوانمردیت پایدار

 بدى را بدان از خود بران و از عیوبى که در هر صاحب عیب از افراد رعیت خود مى کـار نیـک را بپـذیر و

ک ساختن یرا نزدیچینان دشمنى کن ز بینى اغماض کـن و زبـان خود را از گفتار دروغ و بهتان ببند و با سخن

  .سازد دروغگو و گستاخى بـر دروغ کارهاى اکنون و آینده ترا تباه مى

چینى آفتى است که  چه سخن .چینى پایان آنها است سخن و از این رو که دروغ سر آغاز گناهان و بهتان و

 یسـته کـاران ونه گوینده و نه شنونده آن در امان میماند و خاصیت آن نابسامانى هر امرى است و بـا شا

راستگویان دوستى کن و از روى حق و عدالت بیارى مردمان شریف برخیز و ناتوانان را دریاب و صله رحم 

مراعات کن و بدان راه خداى تعالى را بجوى و فرمان او را گرامى دار و ثواب آنرا در آن جهان از او  را

 . کن درخواست

 ر خود را از آنها منصرف کن و برائـت خـویش را در نـزداز هوسهاى بد و ستمگرى بپرهیز و راى و نظ

رعیت از هوسبازى و بیدادى آشکار ساز و به سیاست و تدبیر امور مردم از روى عـدالت رسـیدگى کـن و 

 . میان آنان بحق و راستى و معرفتى رفتار کن که ترا براه راست و حقیقت رهبرى کند در

 از تندخویى و سبکسرى و غرور در کارى کـه .و بردبارى برگزینهنگام خشم خویشتن دار باش و وقار 

 برعهده دارى بپرهیز و مبادا بگویى من چیره و فرمانروا هستم و هر آنچه بخواهم میکنم زیرا چنین داعیه ترا

  .افکند بزودى در پرتگاه نقصان عقیده و کمى یقین بخداى عزوجل فرو مى

یقین به او خالص کن و بدانکه کشور و پادشاهى ویژه خداست آنرا به همتا و  بى نیت خود را درباره خداى

زبردستى و توانایى دارند نسبت به نعمتها و  هر و هرگاه خداونـدان زور و آنـان کـه در دولـت و سـلطنت

احسانى که خداى عزوجل به آنان ارزانى  نیکیهاى خدا ناسپاسى کنند و بکفران نعمت گراینـد و در برابـر
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خشد ب شکوه آنان را واژگون میسازد مى ته غرور نشان دهند خداوند با شتاب هرچه بیشتر کاخ نعمـت وداش

را  نعمت ازو باز ستاند و اوبشتابتر بخشد و هرگز هیچکس را نخواهى یافت که ایزد  و ایشان را کیفر مى

اور که بر ایشان دولتى پهن آنـانگرفتار بازخواست گرداند مگر نعمت ناشناسان )از( خداوندان سلطه و زور را، 

ر کفران گرایند و در براب فراهم آمده است، آنگاه که نسبت به نعمتهاى ایـزد و احسـان وى بـه ناسپاسـى و

 . درازى آغاز کنند آنچه خداى عزوجل از فضل خویش به ایشان ارزانى فرموده گـردن فـرازى و دسـت

ها و اندوخته هاى تو نیکى و پرهیزکـارى و اصـالح حـال  نهگنجی و آزمندى را از خود دور کن چه باید

 خلق و دادرسـى سـتمدیدگان «جان»رعیت و آبادان ساختن شهرها و رسیدگى به امور مردم و حفظ خون 

  .باشد

ها بیندوزند بهره و سود نمى بخشد ولى اگر آنرا در راه صـالح حـال  گنجینه و بدانکه هرگاه ثروت را در

 مى طاى حقوق آنان بکار برند و بوسیله آن بار رنج و مشقت را از دوش خلق بردارند، فزونىرعیت و اع

اى  انهیابند زم مى یابـد و مایه فراوانى نعمت میشود و عامه مردم بدان رستگار میگردند و والیان بدان آرایش

 و پر رفاه پدید می آید و مردم به ارجمندى و بزرگى نایل می آیند.  نیکـو و

ثروت در راه آبادانى اسالم و مسلمانان باشـد و از امـوال خزانـه  پس باید کار گنجینه و خزانه تو پراکندن

)خلیفه( که در برابر تو هستند تقسیم کن و حقوق آنان را بپرداز  خـویش مبـالغى بـر دوسـتان امیرالمـؤمنین

آنان را اصالح کند در نظر گیر، چه اگر  و بهره رعیت را بطور وافـى و بقـدرى کـه امور زندگى و معاش

از جانب خداى تعالى مستوجب مزید نعمت میگردى و در  بدین شیوه رفتار کنى نعمت تو پایدار میشـود و

فرمانروایى خویش تواناتر میشوى و بسبب آنکه دادگرى  امر خـراج سـتانى و گـردآورى امـوال از رعیـت و

مردم رام میگردند و فرمان ترا بهتر پیروى میکنند و به  میشـود همـه و احسان و نیکى تو شامل حال عموم

و منتهاى کوشش خود را در  .پذیرند گشـاده رویـى و رضامندى مى هـر چـه اراده کنـى آنـرا در نهایـت

آنچه بتو یادآور شدم مبذول دار تا آنها را بکار بندى و باید درین باره همواره خداى ترس باشى چه ثروتى 

اداش پ سپاسگزاران را بشناس و ایشان را بى جاوید میماند که آنرا بشایستگى در راه خـدا خـرج کننـد، و

  .مگذار

 مبادا جاه و غرور این جهان بیم از سراى دیگر را از یاد تو ببرد و در نتیجه این غرور از اداى حقوقى که

 یرا سهل انگـارى مایـه تفـریط میشـود وبرعهده تست شانه تهى کنى و سستى و سهل انگارى نشان دهى ز

 تفریط مورث هالک آدمى است. 

زیرا خدا سبحانه نعمت خود  و باید عمل تو براى خداى عزوجل و در راه او و به امید ثواب آخـرت باشـد

کر بش و .آشکار ساخته است را در این دنیا بکمال بر تو ارزانى داشته و فضـل و احسـان خـود را در نـزد تـو

عزوجل به اندازه شکر  چنگ زن و بر آن اعتماد کن تا خیر و احسان خدا بتو افزون شـود زیـرا خـداى
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سپاسگزاران و سیرت نیکوکاران و حقگزارى آنان نسبت به نعمتها و بخششهـایى کـه به ایشان اعطا شده 

 . است، مزد و اجر میدهد

 ىب و بر بدکار و فاجر رحمت میاور و  بـه ناسـپاسو هیچگاه گناه را کوچک مشمار و حسود را یارى مکن 

 وفـا اطمینـان مکـن و انعام مکن و با دشمن بچرب زبانى مپرداز و گفتار سخن چین را راست مینگار و به

 بدوستى فاسق مگراى و از گمراه پیروى مکن و ریاکار را مستاى و هرگز آدمـى را تحقیـر مکـن و خواهنـده

آور در منگر. پیمان شکن مبـاش و بـدروغ فخـر  خندهو بگفته  مگردان و بباطل پاسخ مده بینوا را نومید باز

سفیهان را بر مکش و در طلب آخرت و از روی کبر در زمین راه مرو و مکن و کبر و غـرور بخـود راه مـده 

نسبت  و از روى ترس یا تمایل شخصىمگذران  و بـدگویى کوتاهى مکن و روزگار را در حال درشـتى

ایـن مخواه و پیوسته با فقیهان مشورت کن و خود  در بستمگرى چشم پوشى مکـن و ثـواب آن سـراى را

فراگیر « دانش و تجربه»را به بردبارى عـادت ده و از آزمودگـان و خردمنـدان و خداوندان اندیشه و حکمت 

ه هیچ رو گفتارشان را مشنو زیرا و ب. و بخیـل را در رأى زنـى و مشـورت شرکت مده و مردمان فرومایـه

 رعیت بیش از هر چیز سبب فساد مى زیان آنان بیش از سود آنهاست. بخل و امسـاک ورزیـدن در امـور

  .شود

رگاه ه و بدانکه اگر آزمند و طمع کار باشى خوى تو چنان خواهد شد که فراوان بگیـرى و انـدک ببخشـى و

 و دلت ر تو به استقامت نخواهد گرایید زیرا رعیت تنها از این رو بمهـربرین شیوه باشى، مگر اندک زمانى، کا

 . بندند که بثروت آنان دست درازى نکنى و ستمگرى را فرو گذارى و مى

ی ]و صاف [.هر که با تو صمیمیت کند با وى بدوستى گراى و احسان و بخشش خـود را از او دریـغ مـدار]

  .ماند[ راه احسان بر ایشان و بخشش نیک به آنان پایدار مىبودن و صمیمیت ایشان نسبت بتو از 

 و ه انـد بگشـاىیدو ابواب انعام و احسان را بر روى دوستانى که از روى خلوص و صفا بدوستى تو گرای

 ایشان را مورد بخشش خویش قرار ده و از بخل و امساک بپرهیز و بدانکه بخل نخسـتین صـفتى اسـت کـه

پروردگار خویش نافرمـانى کـرده اسـت و شـخص نافرمـان و سـرکش در پایگـاه پسـتى انسان بسبب آن ب

و آنکه نفسش از بخل نگـه داشـته »فرومایگى است و آن موافق گفتار خداى عزوجل باشد که فرماید:  و

انان مسـلمهموار کن و جاده بخشش را  هاى دیوان پس بحق و راستى(. 3حشر؛ «)پس ایشان رستگارانند شـود

 . اى اختصاص ده بهره راج ناحیه خودخ

جهز م و یقین بدان که بخشش از بهترین اعمال بندگان خداست، از این رو از حیـث خـوى خـویش را بـدان

 . کن و خشنود باش که شیوه و رفتار خود را بدان بیارایى

زاى دگى کن و بر روزى ایشـان بیفآنان درنگر و پایه هر یک را رسی و سپاهیان را مورد تفقد قرار ده و بدفاتر

آور، تا خداى عزوجل بدان ایشان را از تنگدستى برهانـد و در نتیجه  فراهم و وسایل معاش آنان را بحد کافى

 وضع ایشان مایه توانایى تو شود و از جان و دل بیش از پیش بفرمان تو سر تسلیم فرود آورند و بـراى
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 که بر سپاه و رعیت از راه دادگرى و نگهبانى و عنایت و مهربانى خداوندان قدرت همین خوشبختى بس است

 . و احسان و توانگرى خویش بخشایش کنند

یگرى د پس امر ناپسندى را که از سوى یکى از آنان )سپاه یا رعیت( پدید آید از راه در پوشیدن جامه فضیلت

 ى و رستگارى و صالح نایل آیى.                        و لزوم عمل کردن بدان، برطرف کن تا انشاءااهلل تعالى به کامیاب

 و بدانکه پایگاه امر قضا و داورى در پیشگاه خدا از همه کارها برتر است، زیـرا داورى همچـون تـرازوى

خداست که بدان احوال مردم در روى زمین با یکدیگر برابر و تعدیل میشود و با اجراى برابرى در امر قضا 

روزگار رعیت به اصـالح میگرایـد و راههـا امـن میشـود و سـتمدیده داد خـویش را از نی[ کار دیوا ]و

میستاند و مردم بگرفتن حقوق خود نایل می آیند و امور معیشت ایشان استوار میگردد و حق طاعت  سـتمگر

. ابندییم استقرار را میگزارند و خداوند ایشان را از تندرستى و عافیت بهره مند میسازد و کار دین خویش

 می یابند. سنتهـا و شرایع بسبب اجراى حق در کار داورى، در مجارى خود جریان

 .شر و بپرهیز فسادو حدود را درباره مردم اجرا کن و در اجراى فرمان خدا نیرومند باش و از

باید  ]و .بـاشو از شتابزدگى بکاه و دلتنگى و اضطراب بخویش راه مده و به بهره و روزى خـویش خرسـند 

 [.قدرت و غلبه تو استقرار یابد و کیفرهایى که تعیین میکنى اجرا شود

 و از تجربه خویش سود برگیر و هنگام خاموشى بیدار و گاه سخن گفتن استوار باش و با خصم بـداد و 

ایـد بکنى حجت قوى دار و نیم انصاف رفتار کن و هنگام شبهه درنگ پیش گیر و در استدالل بر حکمى که

طرفى را رها کنى و هنگام داورى یب درباره هیچیک از رعایاى خود زیر تأثیر حب و بغض واقع شوى و جانب

یندیشی. ب به تمایل نسبت به یکى یا خوشرفتارى بدیگرى )بناحق( برخیزى یا از سرزنش مالمت کننـدگان

 را مطالعه کن و بیندیش و نیک دالیلى و درنگ کن و مراقبت پیش گیر و قضیه بلکه در داورى همواره [ تأنِّ]

را با هم بسنج و عبرت بگیر و در پیشگاه پروردگارت فروتن باش و به همه افراد رعیت همراهى کن و حـق 

حقیقت را بر خویش فرمانروا ساز و هرگز در ریختن خون کسى شتاب مورز، زیرا ریختن خون ناحق در  و

مهم خراج نیک عنایت کن چه بـدان کـار رعیـت راسـت خداى عزوجل گناهى عظیم است و بکار  نـزد

پذیرد و خدا آنرا مایه ارجمندى و سرافرازى اسالم و سبب توانگرى و برتـرى مسـلمانان یمبهبود  میشـود و

و براى کافران مذلت و کوچکى عاجزانه ای ، براى دشمنان اسالم خوارى و خشم نهفته است قـرار داده

ج میان خراجگزاران روش حق و برابرى و دادگرى پیش گیر چنانکه نباید از میزان تقسیم خراپس در  اسـت،

بعلت شرف، یا توانگر بسبب توانگرى وى دینارى بکاهى و حتى نسبت به هیچیک از خواص  خراج شـریف

 . کاتبان درگاه خویش نباید در این باره چشم پوشى کنىو نشینان  حاشیه و

 از توانایى و طاقت مردم از آنان خراج گرفت و ایشان را آنچنـان مکلـفولى به هیچ رو روا نیست بیش 

و بافراط کارى و ستمگرى منجر شود( و باید همه مردم را به حق )ساخت که از حد معین خراج تجاوز کند 

 .رانگیختبحقیقت تلخ  و
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کوشى. و بدانکه این ب دهد و بایـد در راه خشـنودى عامـهیم زیرا چنین روشى بهتر رعیت را به هم الفت

« رعیت»فرمانروایى ترا بمنزله گنجور و نگهبان و پاسبان رعیـت قـرار داده اسـت و ازینـرو زیـردستانت را 

 آن را از مازاد مخارج مینامند که تو همچون شبان و قیم آنان هستى. پس باید خراج آنچنان گرفته شود کـه

اید آن ب نشـوند( وو تنگدستی ن دچار دشوارى و سـختى هیچ عسرت اعطا کنند )و در پرداخت آ بى خویش

مردم  امـور« هموار سـاختن ناهمواریهـاى»خراج را در راه استوارى و بهبود زندگانى و اصالح نابسامانیها و 

و  )کارا؛ بهره ورصرف کنى. و کسانى را بر رعیت بگمار که از خداوندان رأى و تدبیر و تجربه و بصیرت

کشور دارى را بدانند و به پاکدامنى متصف باشند، و آن وقت روزى و امور معاش  و سیاست باشند اثربخش(

. چه امر گماشتن چنین کارگزارانى درین پایگاهى که بتو واگذار )کارانه(تأمین کن ایشان را بحد کافى و فراوان

ـد ر ترا از آن غافل کنبشمار میرود و نباید هیچگونه سرگرمى و کار دیگ شده است از مهمترین واجبات تو

برگزینى و وظایف و واجباتى را که بر عهده تست انجام دهى مایه مزید  چـه اگـر ایـن شـیوه فرمـانروایى را

شد و مردم رفتار ترا به نیکى یاد خواهند کرد و بدان محبت رعیـت  نعمت تو از سـوى پروردگـار خواهـد

رستگارى رعیت یارى خواهى نمود، آنگاه نیکیها و بصالح و و  را بسـوى خـود جلـب خـواهى کـرد

آبادانى منتشر  بشـهر تـو روى مـی آورد و در ناحیـه تـو )رونق؛ آسایش عمومی و آرامش مدنی(برکات

ران بدست بیک میشود و در استان تو فراوانى نعمت پدید می آید و میزان خـراج تـو فزونـى مییابـد و ثـروت

و بذل و  ثروت ، نیرومند شوی و از راه پراکندنتربیت کنىخود را    له آن سپاهیانبوسی می آورى و میتوانى

سیاست و  بخشش در میان مردم خشنودى عامه را بدست آورى و آنگاه در نزد دشمن خویش به حسـن

 مورا گر میشوى و بداشتن داوران و فرمانروایان دادگر و ساز کارزار و نیرو و بسیچ در کلیه لوهج دادگرى

بکوش و هیچ چیزى را بر آن مقدم مدار تـا مسابقه وار  شیوه پسندیده خویش نایل میگردى. پس در این

 .داشته باشى، انشاء ااهلل تعالى فرجام کار

ا بتو ر و به هر یک از استانهایى که زیر فرمانروایى تست کسانى امین گسیل کن تا اخبار مربوط بکارگزارانـت

ز رفتار آنها را براى تو بنویسند تا چنان از وضع کار آنـان آگـاه شـوى کـه گویى خبر دهند و روش کار و طر

  .بینىیم با همه کارگزاران خود در تمام کارهاى شان همراهى و طرز رفتار ایشان را بچشم

 و هرگاه بخواهى کارگزاران خود را بکارى فرمان دهى در فرجام دستورى که میخواهى صادر کنى نیک

 گاه اگر آنرا مایه سالمت و بهبود مردم بیابى و امیدوار شوى که بدان میتـوان رعیـت را از گزنـدهابیندیش آن

گرنه از آن منصرف شو و بکسـانى  رهانید و کار نیک انجام داد آن وقت دستور خویش را صادر کن و

ـه کن زیرا چـه بسـا ک کن که در آن بینایى و آگاهى دارند، سپس بسیچ و وسایل آنرا بکمال فراهم مراجعـه

میسازد و و آنگاه این عمل، او را گمراه دهد اندیشد و آنرا بر وفق دلخواه خود انجام مـى یم امرى مـرد در

 میگراید. وامیدارد و اگر در فرجام آن نیندیشد سبب نابودى او میشود و کارش به تباهىبشگفتی 
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آنرا  ا از دست مده و پس از یارى خـداى عزوجـلپس در هر کارى که آغاز میکنى دوراندیشى و احتیاط ر

 و کـار. با نیرو و بسیچ به تن خویش انجام ده. و در همه کارها همواره از پروردگار خویش طلب خیر کن

 امروز را بفردا میفکن و پیوسته آنرا به تن خویش پایان ده چه فردا هم کارها و پیش آمدهایى پدید می آیـد

 دانکه هرگاه روزى سپرى شود آنچه در آن باشد نیز سپرىبو  .خیر انداخته امروز بازمیداردکه ترا از کار به تأ

 میگردد و اگر کار امروز را به تأخیر افکنى فردا کار دو روز در پیش تو گرد خواهد آمد و چنـین وضـعى تـرا

 ز کـار همـان روز را انجـامسنگین بار خواهد کرد چنانکه سرانجام به بیمارى تو منجر گردد، ولى اگر هـر رو

 . دهى روح و بدنت قرین آرامش و آسایش میشود و امور سلطان را استوار میکنى

 و عنایت خود را از مردم آزاده بویژه سالخوردگان و آنان که بصفاى ضمیرشان اعتماد دارى و دوستى و

ـرده ب یمیت و خلـوص آنـان پـىپشتیبانى آنان را از راه خیرخواهى و مشورت به معاینه آزموده و به صـم

دریغ مدار و ایشان را برگزین و درباره آنان نیکى کن. همچنین خداوندان خانـدانهاى شـریف را کـه  اى،

نیازمندى شده اند مشمول عواطف خویش کن و وسایل معاش ایشان را بر عهده گیر و در اصـالح  گرفتـار

احساس نکنند و در رفاه بسر برند. و وقت خاصى تعیین کـن  بکوش تا کمترین رنجى از بینوایى حـال آنـان

خویش بکارهاى بینوایان و درماندگان رسیدگى کنى و بشکایت کسانى که قادر نیستند نزد تو به  تـا بـه تـن

چنـین کسـان  .درنگرى و بدرد بیچارگانى که از چگونگى مطالبه حقوق خویش آگاه نیستند برسى تظلم آینـد

روز معین بپذیر و همچون کسى که بفزونى و با مهربانى کامل از حال زیردسـتان خـویش مـى را در آن  

 پرسش کن.  پرسـد از وى

اد ی و براى اینگونه امور گروهى از شایستگان رعیت خویش را برگزین و به آنان فرمان ده تا بکار کسانى که

 گویند تا تو درباره چگونگى اصالح حال ایشان کردیم رسیدگى کنند و نیازمندیها و حاالت آنان را بتو باز

 بیندیشى و راهى بجویى که خداوند آنان را بصالح رهبرى فرماید. و از حال مردمان تیره بخت، بویژه یتیمان

و بیوه زنان سیه روزگار، تفقد کن و روزى آنان را از بیت المال بپرداز و در مهربانى و عطوفت و بخشـش 

امیرالمؤمنین، که خداى او را ارجمند کناد، اقتدا کن تا خداى تعالى بسبب عنایت تو  اینگونه کسان به بـه

 . ایشان را اصالح فرماید و مایه برکت و فزونى روزى تو شود روزگار

رآن ق و براى نابینایان از بیت المال وظیفه خاصى تعیین کن و کسانى را که از این گـروه حافظـان و راویـان

مقـدم دار و بـراى بیمـاران مسـلمانان بیمارسـتانهایى برپـاکن و بیماران را در  را از بردارند و بیشتر آناند 

پزشکانى را  ورسیدگی کنند  آنها پناه ده و متصدیان و پرستارانى براى بیمارستانها برگزین که بحال بیماران

حقـوق  هاى آنان را تا آنجـا کـهبرگمار که دردها و بیماریهاى ایشان را درمان سازند و آرزوها و خواهش

 شـان را ارزانـى دارى و مایه اسراف بیت المال نشود برآور. و بدانکه خوى مردم چنانست کـه هرچنـد

بهترین آرزوهایشان را برآورى، اگر خود نتوانند نیازمندیهایشان را بفرمانروایان عرضه دارند، چندان خشنود 

ند که با دیدار فرمانروایان بـه همراهـى بیشـتر نایـل آینـد و چـه خوشحال نمیشوند، چه آنان طمع دار و
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رنـج فکـرى  شود و بردنیم کسانیکه بکار مردم رسیدگى میکنند بعلت بسیارى کارهایى که به آنها رجوع بسـا

 مشکالت ایشان، سرانجام افسرده و دلتنگ میشوند و از پذیرفتن مردم گوناگون رنج و ذهنى فراوان براى حل

 مشقت میبرند ولى کسیکه شیفته عدل و داد میباشد و به محاسن آن در این دنیا و فضیلت ثواب آخرت آگاه و

 است مانند فردى نیست که از هر چه او را بخدا نزدیک سازد اسـتقبال میکنـد و همـواره بخشـایش خـدا را

اسـبانان و و و پ خود را به آنها نشـان ده میطلبد، پس تا میتوانى اجازه بده که مردم بیشتر نزد تو آیند و روى

ر ب با آنان فروتنى کن و با خوشرویى و چهره بـاز. نگهبانان خویش را در برابر آنان به آرامى و نرمى فرمان ده

 ایشان نمودار شو و با آنان بنرمى پرسش و گفتگو کن و از راه بذل و بخشش مهربانى و عطوفت خویش را

بخشى آنرا از روى سخاوتمندى و طیـب نفـس و بـراى کسـب یگاه چیزى به ایشان مبه آنان نشان ده و هر

چه چنـین بخششـى همچـون بازرگـانى سـود آورى  .تکدر )خاطر( و یا منت نهادنی احسان و اجر ببخش ب

 .!خواهد بود، انشاء ااهلل تعالى

افته ی و در میـان ملتهـاى انقـراض و از حوادث این جهان و صاحبان قدرتى که پیش از تو در قرون گذشـته

 ریاست و فرمانروایى داشته اند پند و عبرت گیر. آنگاه در همه حاالت زنـدگانى خـویش بفرمـان خـداى

سبحانه و تعالى متوسل شو و در ایستگاه مهر و دوستى او ثابت قدم باش و بشریعت و سنن او عمل کن و 

 .عزوجل منتهى گردد بپرهیز هر چه مباین آن باشد و بخشم خداىراه اجراى دین و کتاب او بکوش و از  در

و بر کیفیت اموالى که کارگزاران تو گرد می آورند و خرج میکنند آگاه بـاش و ثـروت حـرام بدسـت میـاور 

تسـت  . و برداسراف پیش مگیر و بیشتر با دانشمندان همنشینى کن و با آنان در امور بمشورت پرداز و راه

 . پیروى از سنتها و اجراى آنها و متصف شدن بمکارم اخالق و فضائل عالى شیفته باشى هکـه بـ

ازگفتن ب و باید گرامى ترین همبزمان و خواص تو کسانى باشند که هرگاه عیبى در تو ببینند شکوه تو آنان را از

 ـواه تـرین یـاران و دوستانزیـرا چنـین کسـانى خیرخ. آن بتو در نهان و دانا کردن تو بدان نقص باز نـدارد

و بهترین پشتیبانان تو باشند و بکارگزاران درگاه و کاتبان خویش عنایـت کـن و بـراى هـر یـک از  کاتبان 

نامـه هـا و امـورى را کـه بایـد مـورد  و کارگزاران در هر روز وقت معین اختصاص ده تا نزد تو آیند و

 ندیهاى کارگزاران و امور استانى را که قلمرو فرمانروایى تسـت و وضـعمشاوره قرار گیرد مطرح کنند و نیازم

 . حال رعیت را بتو بازگویند

ا ر آنگاه باید با دقت کامل گوش و دیده و فهم خود را بمسائلى که مطرح میشود متوجه سازى و هر یـک

 و حقیقت و دور اندیشـى و چندین بار مورد بررسى قرار دهى و درباره آنها نیک بیندیشى و آنچه را با حق

خرد موافق باشد بپذیرى و دستور اجراى آنرا صادر کنى و خیر و نیکى را دربـاره آنهـا از خـدا بخـواهى و 

 . مطالبى که مخالف حق و دور اندیشى باشد تأمل و درنگ کن و آنها را از اهل بصیرت بپرس در
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ادارى وف که انجام میدهى منت منه، و از هیچکس جـز بر رعیت خود یا دیگر کسان بخاطر احسان یا کار نیکى

حسان ا و استقامت و یاریگرى به امور مسلمانان چیز دیگرى مپذیر و جـز در برابـر اینگونـه صـفات بکسـى

  .مکن

 جوى این نامه مرا نیک دریاب و بدقت در آن بیندیش و آنرا بکار بند و از خدا در همـه امـور خـویش یـارى

  .طلب خیر کن زیرا خداى عزوجل همراه شایستگى و شایستگان استو از وى 

ن مایه خشـنودى خـداى عزوجـل و نظـام دی و باید بزرگترین سیرت و بهترین شیفتگى تو چیزى باشد که

اهل »و ارجمندى و قدرت پیروان دین او گردد و سبب عدالت و شایستگى در میان ملت اسالم و هم عهـدان

 د. آنان شو« ذمه

ند، ک و من از خداى عزوجل مسئلت میکنم که بتو یارى کند و ترا توفیق بخشد و هـدایت فرمایـد و حفـظ

 (.611ص«)والسالم

ون چ اند که چون این نامه شیوع یافت مایه شگفتى مردم گردید و خبر آن به مأمون رسید و مورخان گفته»

 و امور دنیا و دین و تدبیر و رأى و سیاسـت بر مأمون خوانده شد گفت ابوالطیب، یعنى طاهر، هیچیک از

صالح کشور و رعیت و حفظ سلطان و طاعت خلفا و تحکیم خالفت را فرونگذاشته مگر آنکه همـه آنهـا 

سـپس فرمـان داد کـه آنـرا  .بخوبى و استوارى بیان کرده و درباره هـر یـک انـدرزهاى وافـى داده اسـت را

کنند و بسوى همه کارگزاران نواحى گوناگون بفرستند تا از آن پیـروى کننـد  هاى بسیارى استنساخ نسخه در

دستورها و پندهاى آنرا بکار بندند. و این نیکوترین دستورى است که درباره سیاست اجتمـاع بشـرى بـر  و

 (.611ص[«)دست یافتم]و خدا بهر که بخواهد الهام میکند آن

********* 

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیدر تحلیل اعی بشری آن *پرسش: سیاست و ضرورت اجتم

 *پرسش: ضرورت سیاست؛ نظم و تدبیر امور اجتماع، حاکم؛ وازع و رادع طبیعی، عقلی و دینی فاضلی در 

 مقدمه ابن خلدون چه است؟  اندیشه سیاسیتحلیل  

 لدون چگونه میباشند؟ابن خ اندیشه سیاسی*پرسش: مسئله، محور و موضوع نامه طاهر در تحلیل 

 ابن خلدون  اندیشه سیاسی*پرسش: اهم سیاست های استانداری مملکت در تحلیل متن نامه طاهر در 

 چگونه است؟ 

 ابن  یاندیشه سیاس*پرسش: سیاست توسعه اقتصادی و تأمین آسایش عمومی استانی کشور در تحلیل 

 خلدون چگونه میباشند؟ 

 ه اندیشکارامدسازی استانی کشور در تحلیل متن نامه استانداری *پرسش: سیاست تعادل اجتماعی و 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟سیاسی  

 ن خلدون اب اندیشه سیاسی*پرسش: سیاست حقوقی و قانونی استانی در تحلیل متن نامه استانداری طاهر 
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 چگونه میباشند؟ 

 استانداری کتاب مقدمه ابن خلدون  *پرسش: سیاست اداری و اجرایی استانی کشور در تحلیل متن نامه

 چگونه است؟ 

 *پرسش: سیاست امنیتی اطالعاتی، انتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی استانی کشور در تحلیل متن نامه طاهر 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیدر  

 ابن  اسیاندیشه سی *پرسش: سیاست قضایی و جزایی یا کیفری استانی کشور در تحلیل متن نامه طاهر در

 خلدون چگونه است؟ 

 اهر در تحلیل متن نامه ط *پرسش: سیاست تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی استانی

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ در اندیشه سیاسی 

 

 فصل پنجاه و دوم

 (611-11صص«)فاطمى و عقاید مردم در این خصوص»

 رایی، مهدویت نگری، منجی موعود گ

 پیشی بینی)آینده پژوهی(علمی پیشگویی دینی نظام مدنی نهایی)خاتم(واحد جهانی

ان خاند آنچه در میان عموم مسلمانان بمرور زمان شهرت یافته اینست که ناچار باید در آخر الزمـان مـردى از»

اهند خو ان از او پیـروىظهور کند و دین را تأیید بخشد و عدل و داد را آشـکار سـازد و مسـلمان (ص)پیامبر

 نشانه کرد و بر کشورهاى اسالمى استیال خواهد یافت و او را مهدى مینامند. و خروج دجال و وقایع پس از

هاى رستاخیز )ثابت در صحیح( بر اثر آن است و آنگاه عیسى )از آسمان( فرود می آید و دجال را میکشد یا 

میکند. و  کشتن دجال یارى میدهـد و در نمـاز بمهـدى اقتـدا اینکه با ظهور مهدى فرود می آید و او را در

ند کسانیکه منکر این امر واند.  کرده در این باره به احادیثى استدالل میکنند که ائمه محدثان آنها را تخریج

ه فاند. و متأخران از متصو درباره آنها سخن رانده و چه بسا که با آنهـا ببعضـى اخبـار دیگـر معارضـهکرده

ف که در این باره متکى به کش در امر فاطمى طریقت دیگرى دارند و بنوع خاصى استدالل میکنند و چه بسا

میباشند که اصل و اساس طریقت آنانست. و ما هم اکنون در اینجا احادیثى را که در این باره نقل شده است 

وفه سپس بنقل سخنان متص یاد میکنیم (منکران و مستندات آنها را، نقادیعیبجوییهاى)می آوریم و هم مطاعن

شود، انشاء ااهلل  و عقاید و آراء ایشان در این خصوص میپردازیم تا نظر صحیح در این باره آشکار

  (.611ص«)تعالى

ور و از وی بطنامیـده « خاتم اولیـا »ابن عربى حاتمى در کتاب خود موسوم به عنقاى مغرب فاطمى را بنام »

مین و خشـت سـی(ص)از این رو خشت زرین را کنایـه از پیـامبرتعبیر کرده است ... «خشت نقره»کنایه به 

 (.691ص«)کنایه از آن ولى فاطمى منتظر می آورند و آنرا خاتم انبیا و این را خاتم اولیا مینامند را
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بمرحله  ىهولى حقیقتى که باید بر تو ثابت شود اینست که هیچ دعوتى خواه براى دین یـا سـلطنت و پادشـا»

صبیت ع عمل و کمال نمیرسد مگر در پرتو شوکت و سپاه و عصـبیت چـه فرمـان دعـوت کننـده را لشـکر و

رهانهای ب آشکار میسازد و از آن دفاع میکند تا آنکه امر خدا در آن بکمال میرسد. و ما در فصـول پیشـین بـا

  .مکه نشان دادیم این امر را ثابت کردیطبیعی 

ست و ا اطمیان و طالبیان و بلکه عصبیت کلیه قریش هم اکنون در سراسر جهـان متالشـى شـدهو عصبیت ف

 اند که عصبیت آنان بر عصبیت قریش برترى یافته است.  ملتهاى دیگرى پدید آمده

و بجز عصبیتهایى که از قریش بحجاز در مکه و شهرهاى ینبع و مدینـه مانـده و گروهـى از طالبیـان مانند 

و خاندان جعفر در شهرهاى مزبور پراکنده  )سادات حسینی(و خاندان حسین )سادات حسنی(دان حسنخان

بنابراین ...  .انـد و بـر آن نـواحى اسـتیال دارند دیگر در سایر نقاط جهان اثرى از عصبیت قریش یافت نمیشود

میرسد جز اینکه از آن دعوتش بنظر ن اگر ظهور این مهدى صحیح باشد هیچ راهـى بـراى آشـکار شـدن

کند و در نتیجه عصبیت و شوکتى  هاى آنان را در پیروى کردن از او به هم نزدیک خاندانها باشد و خدا دل

ن گرنه در جزی بدان وادار کند و بکمال براى وى میسر گردد و بتواند گفتار خود را آشکار سازد و مـردم را

جهان بدون عصبیت و لشکر  بخواهد در یکـى از نـواحىصورت مانند اینکه شخصى فاطمى از آن خاندان 

رد و امکـان پـذیر نخواهد ک و بصرف انتساب به آن خاندان بچنین دعوتى قیـام کنـد بـه هـیچ رو پیشـرفت

 (.611ص«)نخواهد بود هاى درست و استوارى که در فصول پیشین آوردیـم چنـین قیـامى بموجب برهان

 ه اندیشی موعودگرایی جهانی نهایی انسانی، اسالمی و شیعی در تحلیل *پرسش: مهدویت نگری و منج

 ابن خلدون چگونه میباشد؟ سیاسی 
 

 

 فصل دوم-باب ششم

 صناعت، سیاست علمی و آموزشی

 (311-334، صص1ج«)تعلیم دانش از جمله صنایع است»

 نظام و روش آموزشی کارامد؛ بهره وری و اثربخشی تمدنساز ایران 

انسان  ایست که ملکه ت و استادى و تفنن کردن در دانش و احاطه یافتن بر آن تنها به یارى حصولزیرا مهار»

لکه م سازد و تا این کند و بر مسائل و استنباط اصول از فروع آن آگاه مى مى را به مبادى و قواعد آن محیط

و ملکه مزبور بجز  .ردحاصل نشود انسان در فنى که در دسترس اوست استادى و مهارت بدست نخواهد آو

یک  یک مسئله از سپردن[ کنیم که در فهم ]و بـه یـاد مى فهمیدن و به یاد سپردن مطالب است، زیرا مشاهده

تبحر، همه مدانشمند  سوادى که هیچ دانشى فـرا نگرفتـه اسـت بـا بى فن دانشجو و مبتدى و شخص

  .یکسانند و میان آنان هیچ گونه تفاوتى وجود ندارد
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پس معلوم شد  نمى شود. (311)صحاصل ملکه تنها به دانشمند یا دانشجو اختصاص دارد و براى جز آنانو 

ـت شـود همـه جسمانیس مى هایى که در انسان حاصل ملکه ملکه مزبور بجز فهمیدن و به یاد سپردن است کـه

و کلیه امور جسمانى . کردنچون اندیشه و نیروهاى دیگر مانند حساب  )مغز(خواه در بدن باشند یا در دماغ

سرزمین و هر عصرى  باشند و از این رو نیاز بـه تعلـیم دارنـد و  بـه همـین سـبب در هـر مى محسوس

تعلیم در کلیه دانشها و فنون نیاز به معلمان نامورى داشت که در فـن و دانـش خود معتبر بودند و این  سند

اصطالحات مختلف  ن و صـناعت خاصـى اسـت کـه در آنامر هم نشـان میدهـد کـه تعلـیم دانـش، فـ

میباشد که  وجود دارد چه هر یک از پیشوایان نامور دانش داراى اصطالحات خاصى در تعلیم دانـش

 اختالفات نشان مخصوص به خود آنهاست چنانکه اختالف اصطالحات در کلیه صنایع متداول است و این

د. یکسان می بو بود در نزد همه دانشمندان باید مى زیرا اگر دانش میدهد که اصطالحات مزبور دانش نیست،

 و همه وقت یکسان است( ماهیت دانش یکیست )و اصول آن در همه جا... 

در این روزگـار نزدیـک است از میان مردم مغرب  چون نکات یاد کرده ثابت شد باید دانست که سند علم ...

دولتهاى آن کوچک و  بـه عمـران آن سـرزمین خرابـى راه یافتـه وبر افتد و منقطع شود از ایـن رو کـه 

صان دولتها سبب نق ضعیف شده اند و چنانکه در فصول پیش یاد کردیم خرابـى عمـران و ضـعف و زبـونى

مـى بخشـد . و علـت احتمال انقراض  گردد و وضع اجتماع در کمى یا فزونى آنها تأثیر مى و فقدان صنایع

اوج  و قرطبه در گذشته دو پایتخت مغرب و اندلس و در (311)صمغرب این است که قیروان سند علم در

 عمران و ترقى بود و بازار دانش ها و هنرها در آن دو شهر رواج کامل داشت و مانند دریایى بیکـران بـود

دن بودند، چنانکه تعلیم دانش و هنر در آن دو شهر به علت آنکه در اعصار ممتدى داراى حضارت و تم

 .یافته بود رسوخ

ندکى ا ولى همینکه شهرهاى مزبور رو به ویرانى نهاد، تعلیم دانش و هنر از مغرب رخت بربست و بجز میـزان

 (.316ص«)که دولت موحدان مراکش از آن دو مرکز استفاده میکرد در نقاط دیگر اثرى از آن بجـاى نمانـد

و سند  بهره است بى قیروان، فاس و دیگر اقطار مغرب از تعلیم نیکوقرطبه و  از دوران انقـراض تعلـیم در»...

تعلیم به آنان نرسیده است و از این رو حصول ملکه و مهارت و استادى در دانشها بر ایشان دشوار است. و 

هاى حصـول ملکه نیرو بخشیدن زبان ایـن از راه محاوره و مناظره در مسائل علمى است.  آسانترین شیوه

ه با این روش بزودى چگونگى رسوخ ملکه حاصل میشود و انسان را بمنظور میرساند. در صورتى که چنانک

پس از  یابیم که میرسند و از این رو کسانى از جویندگان دانش را مى اگر بدین روش نگرایند دیر به مقصـود

چ رو سخن نمیگویند و محافل علمى سکوت اختیار میکنند و به هی گذشتن سالیان درازى از عمر آنـان در

نمیجویند، بلکه توجه آنان بحفظ کردن بیش از میزان حاجت است  در مباحثى کـه مطـرح میشـود شـرکت

دانش و تعلیم سودى حاصل نمیکنند. و حتى از همین گروه کسانى  و  بـه همـین سـبب از ملکـه تصـرف در

که آنان در دانشى که دارند قاصر است و اگر که پس از فراغـت از کسـب دانش نیز مل (311)صیابیممی  را
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نها از عهده آن بر نمی آیند. و منشأ این کوتاهى و قصور ت به بحث و گفتگو یا مناظره یا تعلیم بپردازند بخوبى

گرنه میزان محفوظات آنان بیشتر و کاملتر از  میگردد و به کیفیت تعلـیم و از دسـت رفـتن سـند آن بـاز

 دیگران است. 

دان ب ا توجه خود را بدان بیشتر مبذول میدارند و گمان میکنند حفظ کردن یگانـه مقصـودى اسـت کـهزیر

 .ملکه علمى حاصل میشود در صورتى که چنین نیست

  و از دالیلى که بر این امر در مغرب گواه میباشد این است که مدت معین سـکونت طالبـان دانـش در

 نس پنج سال است و مدت اخیر کمترین زمانى است که طالـب دانـش دردارس ایشان شانزده سال و در توم

 آن به مطلوب خویش یعنى حصول ملکه علمى میرسد یا از کسب دانش نومید میشود و درازاى همین مدت

در مغرب بخاطر دشوارى وسایل کسب دانش است و  بـه ویـژه  بـه علـت کمـى مهـارت در تعلـیم و 

 .ر آن است چنانکه میتوان گفت یگانه سبب همین استشیوههاى نیک د نبـودن

، سند تعلیم همچنان در آن سرزمین پایدار است، بلکه بازار دانش آن سـامان رونـق و  رواج مشرقو اما در 

 و کامل دارد و دریاهاى دانش بیکران در آنجا یافت میشود و علت آن ادامه یافتن عمران و آبادانى فـراوان

 لیم در اقطار است و هرچند شهرهاى بزرگى که بمنزله معادن دانش بشمار میرفتند مانندپیوستگى سند تع

 بغداد و بصره و کوفه ویران شده است، لیکن خداى تعالى دانش را از آن شهرها بشـهرهاى بزرگتـرى انتقـال

مـاوراءالنهر در  و از آن جملـه خراسـان و )ایران(داده است و دانش شهرهاى مزبور هم اکنون به عراق عجم

  .سپس بقاهره و نواحى نزدیک آن از مغرب انتقال یافته است خـاور و

تعلیم در آنها پایدار است.  (313)صو در آن شهرها همچنان دانش فراوان است و عمران آنها ادامه دارد و سند

ترند بحدیکه  محقراسخ تر و و بنابراین مردم مشرق عموماً در هنر آموزش دانش و بلکه در دیگر هنرها 

بسیارى از جهانگردان مغرب که در طلب دانش بمشرق میروند گمان میکنند بطور کلى عقول مردم مشرق از 

اهالى مغرب کاملتر است و مى پندارند شرقیان به فطرت نخسـتین زیرکتـر و هوشـمندترند و نفـوس  عقـول

ت و معتقدند تفاوت میان ما و ایشان در اختالف یشان طبیعتاً از نفوس ناطقه مردم مغرب کاملتر اسا ناطقـه

 [.و ماهیت انسانیت است ]و این نظریه را پیروى میکنند و بدان شیفته میباشند حقیقت

بینند، ولى حقیقت چنین نیست و میـان اقطـار مشرق  مى زیرا میزان هوشمندى ایشان را در دانشها و هنرها

 یک حقیقت است وجـود نـدارد مگـر اینکـه بگـوییم میـان و مغرب تفاوت به این اندازه که تفاوت در

ذشت گ قلیمهاى منحرف )غیر معتدل( مانند اقلیم اول و هفتم با دیگر اقـالیم تفـاوت اسـت، زیـرا چنانکـها

ها چیزى تن و. مزاجهاى ساکنان اقلیمهاى مزبور منحرف است و نفوس آنان هم به همان نسبت تغییـر میپـذیرد

خشد ب ن را بر مردم مغرب برترى داده عبارت از تـأثیراتى اسـت کـه آثـار حضـارت در نفـوس مىکه شرقیا

 افزاید. مى و چنانکه در فصول پیش یاد کردیم بر میزان عقل انسان در صنایع

 .و هم اکنون براى اثبات این موضوع بشرح و تحقیق بیشترى میپردازیم
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امور  و شینان در کلیه احوال و کیفیات معاش و مسکن و ساختمانعلت اصلى این تفاوتها این است که شهرن

 دینى و دنیوى، آداب و قوانینى دارند و همچنین در دیگر اعمال و عادات و معامالت و کلیه کردارها و

آیینها و مقررات خاصى پیروى میکنند و چنانکه ایشان را در همه این امور آدابـى اسـت  تصرفات خویش از

 موارد معاشرت از خوب و بد بدانها پایبندند. چنانکه گویى آداب و رسوم مزبـور بمنزلـه که در جمیع

است که آنها را آخرین از نخستین فرا میگیرد و شکى نیست که هر صناعت و هنر مرتب و ( 313فنونی)ص

ـر ن هنبخشد که در نتیجه آن خردى تازه کسب میکنـد و بـراى پـذیرفت مى آدمى تأثیرى منظمى در نفس

دیگـرى مسـتعد میگردد و به سبب آن عقل در کسب معارف به استعداد سرعت انتقال و تیزهوشى آراسته 

 .میشود
…  

و فراگرفتن ملکات نیکو در تعلیم و صنایع و دیگر کیفیات عادى بر هوشمندى و خرد می افزاید و اندیشـه 

میشود. و ما در فصول پیش یاد کردیم که روشن و تابناک میکند، زیرا ملکات بسیارى در نفس حاصل  را

  نفس ناطقه انسان به سبب ادراکات و چیزهاى وابسته ب آنها مانند ملکات، پرورش

علت بازگرداندن آثار علمى بنفس بر میزان هوشمندى آن می افزایند و آن به یابد و ادراکات و ملکات  مى

و اختالفى است که در حقیقت انسانیت وجود  چنین هوشى به علت تفاوت وقت مردم عامى گمـان میکننـد

بینیم شهریان چگونه  مى نشینان مقایسه کنیم بادیه و اگر شهرنشینان را با دارد، در صورتى که چنین نیست

پندارد او به علت اختالف  مىبادیه نشین  زیرکى هستند بحدیکه مرد آراسته به هوشمندى و سرشـار از

بهره است و حال اینکه پندار او درست  بى یکدیگر از این استعداد و هوشحقیقت آدمیت و تفاوت عقول با 

نیست، بلکه هوشمندى و زیرکـى شـهریان هیچ علتى ندارد بجز فراگرفتن ملکات نیکو از راه صنایع و آداب 

خبرند. و هنگامى که یک تن  بى نشینان بکلى از آنها بادیه و رسوم و عادات و کیفیات شهرنشـینى کـه

 رى بسـبب صـنایع و ملکـاتى کـه از آنهـا فـرا میگیرد و در پرتو حسن تعلیم استادان ماهر هنرمند میشود،شـه

توانایى حاصل کند  (331)صنشین گمان میکند هر که در ایـن ملکـات به مرحله نهایى برسد و در آنها بادیه

نشینان فطرتاً چنین آفریده شده است  بادیهنفوس پندارد  مى به علت کمالى است که در عقل او وجود دارد و

 ا مىنشینان ر بادیه که از فراگرفتن چنین هنرهایى عاجزند، ولى حقیقت امـر چنین نیست چه ما مردمانى از

یابیم که فطرتاً و ذاتاً در بـاالترین مراتـب فهـم و کمـال و خردمندى میباشند. و تنها دلیلى که منشأ هنرمندى 

شکفتگى صنایع و طرز تعلیم نیک در میان ایشان  ـتعداد آنهاسـت همـان رونـق وو هـوش شـهریان و اس

 است، زیرا صنایع و تعلـیم چنانکـه در پـیش یـاد کـردیم داراى آثارى هستند که در نفس آدمى تأثیرى بسزا

 بخشند. مى

االترى ب و صـنایع در مرتبـهمردم مشرق زمین را نیز باید بر همین منوال قیاس کرد، زیرا آنها از لحاظ تعلـیم 

که بادیـه نشـینى نزدیکترنـدچنان اند و مغـرب زمینیـان بـه برداشته قرار دارند و گامهاى بلندترى در این راه

 .در فصل گذشته یادآور شدیم
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پندارند برترى شـرقیان بـه علـت کمـالى است  خبر است که در نخستین نظر مى این گمان مردم غافل و بى 

حقیقت انسانیت آنان وجود دارد و بدین سبب نسبت به مردم مغرب به مراتب بلندترى از دانش و هنر  که در

اند در صورتى که پندار آنان درست نیست. و بنابراین حقیقـت امـر را میتـوانى بخـوبى  یافته اختصاص

 .دریابى

 (.334است[)ص و زمین و خدا در میان آفریدگان آنچه بخواهد می افزاید ]و او خداى آسمان ها 

 *پرسش: سیاست علمی؛ پژوهشی، آموزشی و اطالعرسانی)نگارش( در توسعه مدنی و تمدسازی در تحلیل 

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسی 

 ابن خلدون  اندیشه سیاسی*پرسش: سیاست علمی؛ پژوهشی، آموزشی و اطالرسانی ایران در تحلیل 

 چگونه میباشد؟ 

 مه ابن مقد اندیشه سیاسیعلمی ایرانیان در توسعه ملی و تمدنسازی ایرانی در تحلیل *پرسش: سیاست 

 خلدون چگونه است؟ 

 ابن خلدون چگونه  اندیشه سیاسی*پرسش: سیاست علمی ایرانی در تمدنسازی اسالمی در تحلیل 

 میباشد؟ 

 

 فصل سوم

  انشها در جایی فزونی می یابد که عمران توسعه پذیردد»

 (334-9)صص«)تمدنسازی(بعظمت و بزرگی نایل آیدو حضارت

نها ت زیرا تعلیم دانش چنانکه یاد کردیم از جمله صنایع است و ما در فصول پیش متذکر شدیم که صـنایع»

عمران و میزان حضارت و وسایل  (334)صدر شهرهاى بزرگ فزونى مى یابد و به  نسبت بیش و کمى

یابد، زیرا صـنعت امـرى زایـد بـر معـاش اسـت  از  مى ند و افزایشو نعمت در آنها ترقى میک تجمل و ناز

ایـن رو هرگـاه کسانیکه بکار عمران و آبادانى میپردازند عالوه بر کارهاى مخصوص تهیه معاش فرصـتهاى 

آورند آن وقت بکارهایى برتر از امر معاش سرگرم میشوند از قبیل تصرف در خاصـیت  بیشـترى بدسـت

دانشها و صنایع است و کسى که در دهکده ها و شهرهاى نامتمدن پرورش یابد و  ه عبـارت ازانسـان کـ

وسایل الزم( به کسب دانش همت گمارد در پیرامون خویش روش تعلیمى که  بخواهد بفطرت خود )و بى

و هنر  تنشینان چنانکه یاد کردیم فاقد صنع بادیه جنبـه هنـرى و فنـى داشـته باشد نخواهد یافت، زیرا

میباشند و چنین کسى ناچار باید در طلب دانش به  شهرهاى بزرگ که دانش و هنر در آنها انتشار دارد 

بادیـه نشـینان براى آموختن صنایع به  شهر میروند. و باید از آنچه درباره وضع بغداد  مسافرت کند همچنانکه

چون در صدر اسالم عمران شهرهاى مزبور کردیم عبرت گرفت که  و قرطبه و قیروان و بصره و کوفه بیان

مستقر گردید چگونه دانش در آنها فزونى یافت و به منزله  توسعه یافـت و اصـول حضـارت  در آنهـا
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آمدنـد و در اصطالحات تعلیم و اقسام دانشها و استنباط مسائل و  دریاهاى بیکرانـى از دانـش و هنـر در

ولى  پیشینیان درگذشتند و بر متأخران پیشى جستند، ر کردند چنانکـه ازهاى گوناگون ابتکا شیوه فنون، انواع

ساکنان آنها پراکنده شدند آن بساط و آنچه بر آن بود  همین که به  عمران آنها نقصـان و خلـل  راه یافـت و

المى دست دادند و علوم آنها به  شهرهاى دیگر اس زا یکسره درهم پیچیده شد و آن همه دانش و تعلـیم را

مراکز دانش و تعلیم شهر قاهره در کشور مصر است  بینیم یکى از مى منتقل گردید چنانکه ما در این روزگار

عمرانى وسیع و فراوان و حضارتى استوار است به  از این رو که از هزاران سـال پـیش کشـور مزبـور داراى

 (.331ص«)ستحکام و تنوع استمنتهاى ا همین سبب صنایع آن کشور و از آن جمله تعلیم دانش در

در فلسفه علمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی ابن خلدون بدرستی و بدقت به تعبیری تفکر و تولید دانش و علم 

عمومی و مدنی محض نظری، راهبردی و کاربردی با توسعه یا پیشرفت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی تا 

تزاید اشند. این دو هم تاثیر و تاثر متقابل و بویژه متمدنسازی دارای رابطه وثیق و نسبت مستقیم و همسو می ب

داشته یعنی هم افزایند. بطوری که تولید دانش، توسعه را ایجاد کرده و توسعه، تولید دانش را ایجاب نموده 

و طلبیده و زمینه ساز، مساعدت و حمایت و بهره برداری می نماید. در نتیجه هم افزا می میباشد. یعنی تولید 

دانش سبب توسعه و تولید تمدن می شود. متقابال توسعه و تمدن، تفکر و تولید فراتر را طلبیده و  تفکر و

زمینه سازی می نماید. به همین ترتیب تفکر و تولید دانش فراتر، توسعه و تمدن برتر را ایجاب و ایجاد 

است.  وسعه و تمدنسازیمیسازد. همنطور تا شکوفایی فکر و تفکر و تولید دانش و تا اوجگیری و شکوه ت

برعکس آن نیز برعکس می باشد. همچنین فکر و دانش عمومی و مدنی علت و توسعه مدنی و تمدن و 

تمدنسازی، معلول و محصول آنست. در عین حال سبب اندیشه و دانش بویژه مدنی بمثابه برامد و معمار 

 بخش و حتی علوم انسانی و اجتماعی سایر علوم و فنون طبیعی)پایه، مهندسی و سالمت( یا توسعه آسایش

یا فرهنگی تعالی بخش معنوی و اخالقی و ارامش بخش و کاربرنده دستتوردهای آنها در ساماندهی و پیشرفت 

یا توسعه کشور و در تمدنسازی می باشد. در نتیجه تولید تفکر و نظریه علمی طبیعی، انسانی و اجتماعی و 

ی است. توسعه و تمدنسازی سبب صوری و غایی دانش و تولید آن سیاسی، سبب فاعلی توسعه و تمدنساز

 می باشد.

 یاسیاندیشه س*پرسش: رابطه و نسبت توسعه دانش و تولید علم و توسعه مدنی تا تمدسازی در تحلیل 

 ابن خلدون چگونه میباشد؟ 

 

 فصل سی و سوم

 زیان آوری سختگیری آموزشی

 (4419-1، صص1ج«)است ن آورسختگیرى نسبت به متعلمان براى آنان زیا»

خردسـاالن و « اسـتعداد »زیرا تندخویى و فشار در آموزش براى شاگرد زیانبخش است بویژه در ملکه 



186 
 

بخشد و هر یک از دانش آموزان یا غالمان یا خدمتکاران به شیوه ستم و زور  مى نوآموزان تأثیرات بد

سازد و انبساط نفس را در تنگنا قرار  مى ان را مقهورشود و آن مى پرورش یابند زور و ستم بر آنان حمله ور

آیند و نشاط خود را از دست میدهند، و این  مى برد و ایشان تنگخو بار دهـد و نشاط آنان را از میان مى مى

حال آنـان را به تنبلى میخواند و وادار به دروغ و خباثت میکند. و دروغ و خباثت عبارت از تظاهر به جز 

در درون انسان میباشد از بیم اینکه مبادا مورد دست درازى و ستمگرى و زورگویى واقع  کـهچیزى اسـت 

آموزد و این صفات عادت و خلق او میشـود و در نتیجـه  مى مکر و فریب به او شود و بدین سـبب

اسد فشهرنشـینى و بسـر بـرد ن در اجتماع صفات انسانیت وى همچون: جوانمردى و دفاع از جان و مسکن 

شود و بلکه نفس او در اکتساب فضایل و  مى آید و بر دیگران تحمیل مى میشود و در این باره اتکالى بار

خوى نیکو سست میشود و به تنبلى میگراید و در نتیجه از غایت و هدف انسانیت خود باز میماند و محدود 

هر  شود. همچنین همین سرنوشت براىپستترین ورطه ها گرفتار مى  میشود و سرانجام در پرتگاه نگونسار و

ملتى کـه در چنگـال قهـر و غلبـه واقع شود و دچار ستمگرى و زورگویى گردد پیش آمده است. و این 

کشور متکفل کار او و همراه او « رجال»غلبه دیگرى واقع شود و  کیفیت در هر کس کـه مـورد اسـتیال و

د این بطور استقرا در اینگونه کسان بیابیم. با نگریستن به قوم یهو نباشد مایه عبرت میباشـد و میتـوانیم آنـرا

سرنوشت دچار خوى زشت و ناپسند شده اند حتى ایشان در همه  که چگونه در نتیجه این مدعا ثابت میشود

شوند و معنى کلمه در  ىتنش آفرین و تشنج زا نا آرام( وصف م«)خهرج»اعصار و در هر سـرزمین بـه 

)چنانکه در دو جریان صدوقی ها مقدس متب دین فروش و ر نشان دادن خبث و کید اسـتاصطالح مشهو

و قبل یعنی از زمان حضرت  -س-فریسی های سکوالر و سیاست باز یهودی نما از زمان حضرت موسی

و منازع با او و همین  -س–یوسف و از میان برادران او و نسل آنها و بعد او و در زمان حضرت عیسی 

ردیم. و از این رو ک و سـبب آن همـان اسـت کـه یـاد سم امروزین و نه یهودیان مؤمن و صادق(صهیونی

ش استبداد پی سزاست که معلم نسبت به دانش آموز و پدر نسبت به فرزنـد خـود در امـر تأدیـب روش

 .«نگیرند

 اندیشه ل لی*پرسش: آسیب شناسی سختگیری و فرصت سازی مداری آموزشی در سرنوشت سیاسی در تح

 ابن خلدون چگونه میباشد؟ سیاسی 

 

 فصل سی و پنجم

سیاست و روشهاى آن دورتر  نسبت به همه کس از امور« فقیهان»در میان افراد بشر دانشمندان »

 (4416-3صص«)میباشند

ا ر اند که در مسائل فکرى به کنجکاوى پردازند و در دریاى معانى فرو روند و آنهـا کرده زیرا ایشان عادت

 از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلى عمومى درآورند تا بطـور عمـوم بـر آنهـا
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حکم کنند نه اینکه بخصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف بخصوصى را در نظر گیرند و آنگاه 

یـاس اى کـه در ق شیوه آنها برحسبایـن کلى را بر امور خارجى تطبیق کنند و نیز امور را با اشباه و امثال 

اند، مقایسه میکنند و از این رو کلیه احکام و نظریات ایشـان همـواره در ذهـن  کردهبدان عادت  فقهـى

مـى ن اسـت و بـه مرحله منطبق شدن نمى رسد مگر پس از فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلى تطبیق

 کلیات ذهنى متفرع میگردد مانند احکـام شـرعى چـه آنهـا شـود، بلکـه آنچه در خارج هست از این

باشند و در جستجوى آنند که آنچه  از آنچـه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت است مى (4416)صفروعـى

مطابقت دهند برعکس نظریات علوم عقلى که براى صحت آنها میکوشند  را در خـارج مـى یابنـد بـا آنهـا

هست تطبیق کنند از این رو ایشان در همه نظرهایشان به امور ذهنى و  آنچـه در خـارج نظریات مزبور را با

امور مزبور چیز دیگرى را نمى شناسند. در صورتى که صـاحب  نظریات فکرى عـادت دارنـد و بجـز

اج یکیفیاتى که بدان مى پیوندد و از آن تبعیت میکند احت سیاسـت بـه مراعـات امـور خـارج و احـوال و

در آن خصوصیاتى یافت شود که نتوان آنها را به شبه یا  دارد. چه سیاست امرى پوشیده است و شـاید هـم

بر آنها تطبیق کنند منافى باشد. و هیچ یک از کیفیات  امثالى ملحق کرد و با کلى ذهنى که میخواهند آنـر

ر یک امر به هم شباهت پیدا میکنند شاید اجتماع و عمران را بر دیگرى نمیتوان قیاس کرد، زیراهم چنان که د

دانشمندان به سبب عادت کردن به تعمیم احکام و قیاس  در امورى با هم اختالف داشته باشند این است که

وع ها و ن کنند مسائل آنرا در قالب نظریات و اندیشه کردن امور به یکدیگر اگر  بـه امـر سیاسـت توجـه

شوند و نمیتوان بر  مى در نتیجه دچار اشتباهات و غلطکارى هاى بسیاراستداللهاى خودشان میریزند و 

 ایشان از خطا اعتماد کرد.       

 سبب و باید هوشمندان و مردم زیرکى را که اهل اجتماع و عمرانند نیز به دانشمندان ملحق کرد چه آنان به

ر نتیجه د ى و قیاس و مشابهت میشوند وذهن روشنى که دارند مانند فقیهان متمایل به فرورفتن در دریاى معان

افتند، لیکن مردى عامى که داراى طبع سـلیم و هـوش متوسـطى            است  مى در پرتگاه اشتباه و غلط فرو

 به علت آنکه فکرش از اینگونه قیاسها و استداللها قاصر اسـت و آنهـا را در نظـر نمـى گیـرد بـراى هـر

 کند.    مى ( به حکم همان ماده اکتفاماده اى )در امور سیاست

 باشند و حکم را به مى و در هر دسته اى احوال و اشخاصى است که بر آنچه بدان اختصاص داده شده اند

نظریاتشان از مواد محسوس جدا نمیشوند  (4411)صقیاس یا تعمیم از حد آن در نمى گذرانند و در بیشتر

 :د شناگرى که هنگام موج از خشکى دور نمیشود شاعر گویدذهنشان نمیگذرانند مانن و آنهـا را در

 .زیرا سالمت در ساحل است هنگامى که شنا میکنى به هیچ رو از ساحل دور مشو

ظرى ن مصون میباشد و در رفتار با ابنـاى جـنس خـود« خطا»از این رو چنین کسى در نظر سیاسى خود از 

یابد و هر آسیب و زیانى را با استقامت نظر خـویش دفع  مىمستقیم دارد و در نتیجه امر معاش وى بهبود 

 (.16؛ 41یوسف/«: و فوق کل ذی علم علیم«)»و باالى هر صاحب دانشى دانایى است» .میکند
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از غلط مصون نیست زیرا در آن انتزاع بسیار است  )روش شناسی(از اینجا آشکار میشود که صناعت منطقو 

شاید در مواد آنها چیزى  بحـث میکنـد و )انتزاعی(94طق در معقوالت دومو از محسوسات دور میباشد چه من

یافت شود که از این احکام ممانعت کند و هنگام تطبیق یقینى با آنها منافى باشـد، ولى بحث در معقوالت 

 ظ مىمحسوسات حف اول که تجرید آنها قریب است چنین نیست، زیرا معقوالت مزبور خیالى هستند و صور

 .  (4413ص«)و صدق انطباق آنها را اعالم میدارندشوند 

 *پرسش: نقش دانش و دانشمندان نظری محض و مدنی عملی راهبردی و کاربردی عمومی وسیاسی در 

 ابن خلدون چگونه میباشد؟ اندیشه سیاسیکشوری داری و پیشرفت مدنی در تحلیل  
 

 فصل سی و ششم

 (.4413-4411صص«)از ایرانیان اندبیشتر دانشوران اسالم »

 از شگفتیهایى که واقعیت دارد این است که بیشتر دانشوران ملت اسالم خواه در علوم شرعى و چه در»

انشهاى عقلى بجز در موارد نادرى غیر عربند و اگر کسانى از آنان هم یافت شوند که از حیث نژاد عربنـد د

ا اینکه ملت )دیـن ( و صـاحب شـریعت هستند ب لحاظ زبان و مهد تربیت و مشایخ و استادان عجمى از

بادیـه  و سبب آن این است که در آغاز ظهور این مذهب به مقتضاى احوال سادگى و (.4413)صعربـى است

ملت اسالم دانش و صناعتى وجود نداشت، بلکه احکام شریعت را که عبارت از اوامـر و  نشـینى در میـان

کتاب و »فظ و از آن نقل میکردند. و میدانستند مأخذ آن احکام رجال در سینه خود ح نـواهى خـدا هسـتند

 (را از صاحب شرع و اصحاب وى فراگرفته بودند، ولى در آن روزگار آن قوم )صحابه است چه آنها« سنت

تعلیم و تألیف و تدوین آشنایى نداشتند و بدان رانده نشده بودند و هیچ نیازى  نشین بودند و به امر بادیه

دست یازند و در روزگار صحابه و تابعان امر بر همین شیوه جریـان داشـت  ـرده بـود کـه بـدانایجاب نک

میدانستند و آنرا نقل میکردند قرِّاء خوانده میشدند یعنى آنان که کتاب را  و کسـانى کـه بـه ویـژه قـرآن را

به صفت عامى شمرده میشد چه آنها قرائت میکنند و آنها امى نبودنـد، زیرا در آن روزگار امیت در میان صحا

قراء بر خوانندگان قرآن در آن دوران اشاره اى به این امیت بود چه ایشـان  نشین بودند و اطالق از عرب بادیه

سنت منقول از خدا بودند و احکام شرعى را بجز از قرآن و حدیث از  قـرِّاء )خواننـدگان ( کتـاب خـدا و

در غالب موارد به منزله شرح و تفسیرى براى قرآن بشمار میرفت.  هم طریق دیگرى نمیشناختند و حدیث

                                                           
وس)مشاهده و اقتباس؛ استقراء و تجربه(، معقول اول یعنی تحلیل و تجرید محسوس و کلی یابی یا کلی سازی و معقول .محس94

دوم یا انتزاع و علت کاوی و علت یابی مراتب سه گانه علم، شناخت یا پدیده شناسی نظری شامل چگونگی شناسی، چیستی 

اینها را می توان شناخت واقعیت یا مظاهر واقعی، شناخت ماهیت یا شناسی و هستی شناسی در پاسخ به چرایی می باشند. 

مبانی ماهوی و شناخت حقیقت یا مبادی حقیقی نیز دانست. بلکه به ترتیب دانش)آگاهی یا ساینیس(، بینش)بینایی یا معرفت 

  یا نالج( و ارزش)دانایی یعنی فرزانگی یا فلسفه(تلقی و تعبیر ساخت.
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فرو گذاشتم که تا به آنها متمسک باشید هرگز گمراه نخواهید شد  در میان شما دو امـر»پیامبر )ص( فرمود: 

 (.4413ص«)91قرآن و سنت مـن»و آن دو عبارتند از: 

..... 

لیم داشـت و در زمره صنایع )فنون( بشمار میرفتند و ما در هایى گشتند که نیاز به تع دانشها داراى ملکه»

و عرب از همه مردم دورتر از صنایع میباشد، میکنند.  گذشته یادآور شدیم که در صنایع شهرنشینان ممارست

پس علوم هم از آیینهاى شهریان بشمار میرفت و عرب از آنها و بازار رایج آنها دور بود و در آن عهد مردم 

بودند از قبیل موالى و اهالى شهرهاى بزرگى  ارت از عجمان )ایرانیان( یا کسانى مشابه و نظایر آنـانشهرى عب

 از ایرانیان تبعیت میکردند چه ایرانیان به علت که در آن روزگار در تمدن و کیفیات آن مانند: صنایع و پیشه ها

ر استوارتر و تواناتر بودند، چنانکه صاحب اند بر این امو داشته تمدن راسخى که از آغاز تشکیل دولت فارس

 بود و همه آنان از لحاظ نژاد ایرانى بشمار صناعت نحو سیبویه و پس از او فارسى و به دنبـال آنـان زجـاج

رفتند، لیکن تربیت آنان در محیط زبان عربى بود و آنان زبان را در مهد تربیت آمیزش با عرب آموختند  مى

همچنین بیشتر دانندگان حدیث . شوند ن و فنى درآوردند که آیندگان از آن بهـره منـدو آنرا به صورت قوانی

 ىم زبان و مهد تربیت ایرانى بشمار که آنها را براى اهل اسالم حفظ کرده بودند ایرانى بودند یا از لحـاظ

و  ه چنانکه مى دانىرفتند ]زیرا فنون در عراق و نواحى نزدیک آن توسعه یافته بود[و همـه عالمان اصول فق

ایرانیان کسى به حفظ و تدوین علم  هم کلیه علماى علم کالم و همچنین بیشتر مفسران ایرانى بودند و بجز

 یزدآسمان درآو اگر دانش بر گردن: »قیام نکرد و از این رو مصداق گفتار پیامبر )ص( پدید آمـد کـه فرمـود

و اما تازیانى که این تمدن و بازار . آورند مى و آنرا بدست آیند مى از مردم فارس بدان نائل (4411)صقومى

نشینى بیرون آمده و بسـوى تمـدن مزبور شتافته بودند ریاست در دستگاه  رایج آن را درک کرده و از بادیه

عباسى[ آنان را به خود مشغول کرده و قیام به امور کشوردارى آنان را از توجه به دانش و  ]عباسی[دولت

 ر مىر سیاست آن بشما ن در آن بازداشته بود، چـه ایشـان اهـل دولـت و نگهبـان و اداره کننـدهاندیشید

فتند. گذشته از اینکه بزرگمنشى و غرور آنان را در آن هنگام مانع بود که به ممارست در دانش گرایند، زیرا 

بدانها مربوط است  ـا و آنچـهدانش در شمار صنایع بود و رؤسا همواره از نزدیک شدن به صنایع و پیشه ه

که از نژادهاى غیر میکردند  سرپیچى میکردند و به هیچ رو بدان نمیگراییدند و این امور را به کسانى واگذار

بودند و همچنان عقیده داشتند که )ایرانیان متولد شده و پرورش یافته در محیط های عربی(عرب و مولدان

یشان آنها را آیین و دانشهاى خویش میدانستند و دارندگان آنها را کمتر حق قیـام بـدان، ایشـان راسـت چـه ا

                                                           
، رکن، پایه و به تعبیری ثقل یعنی گرانیگاه دارد: یکی و نخست ثقل اکبر کتاب قرآن به عنوان امام صامت .مکتب اسالم دو منبع91

یا طرح هادی و نقشه راه و راهنما و نظریه نظام مدنی دینی توحیدی و راهبرد راهبردی و سیاستگذاری راهبردی است. دیگری 

مل یعنی کارگزاری و راهبری راهبردی و اقامه کننده، مجری و تحقق بخش و دوم تقل اصغر یعنی سنت به عنوان امام ناطق یا عا

 قرآن یا راهبرد راهبری و سیاستمداری یعنی اعمال سیاست راهبردی قرآنی می باشد.
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فرمانروایى به کلى از دست عرب خارج شد و به نژادهاى غیر عربى  کردند تـا روزگـارى کـه مى تحقیر

به علوم شرعى انتساب نداشتند از این رو که از علوم مزبور دور  انتقال یافت در این هنگام اعضاى دولـت

میدیدند آنها از امور کشوردارى دور هستند و بمسائلى مشغولند  دند و عالمان علوم شرعى خوار شدند، چـهبو

چنانکه در فصل مراتب دینى یاد کردیم پس از آنچه بیان کردیم  که بکار ملک و سیاست سودى نمى بخشـد،

وم عقلى نیز در اسالم پدید نیامد ایشان ایرانى بودند. و اما عل معلوم شد چرا عالمان علوم شرعى یا اکثـر

ز شدند و کلیه این دانشها به منزله صناعتى مستقر گردید متمیّ مگر پس از عصرى که دانشمندان و مؤلفان آنها

و بالنتیجـه بـه ایرانیـان اختصـاص یافـت و تازیان آنها را فرو گذاشتند و از ممارسـت در آنهـا منصـرف 

ـى دان کسـى آنهـا را نمى دانست مانند همه صنایع، چنانکه در آغاز این فصل عرب شـدند و بجـز ایرانیـان

 (4414)صتا روزگارى که تمدن و عمران در ایران و بالد یاد کردیم و این دانشها همچنان در شهر متداول بود

انى رفت و همینکه شهرهاى مزبور رو به ویر آن کشور مانند عراق و خراسان و ماوراءالنهر مستقر بود، ولـى

است از آن سرزمین دور شد دانش هم به  تمدن و عمران که از اسرار ایزدى در پدید آمدن دانش و صنایع

نواحى چیره گردید و دانش به مردم  بادیـه نشـینى بـر آن کلى از کشور ایران رخت بربست، زیرا زندگى

اکنون هیچ کشورى به اندازه مصر  شهرهاى بزرگى اختصاص یافت که از تمدن بهره وافرى داشـتند و هـم

از تمدن بهره مند نیست چه این کشور در این عصر به منزله مادر جهان و کاخ با عظمت اسالم و سرچشمه 

و در ماوراءالنهر نیز قسمتى از بقایاى تمدن گذشته همچنان وجود دارد و این تمدن  .دانشها و صنایع است

ومت میکند و به همین سبب سهمى از دانش ها و صنایع به است که در آن سرزمین حک به سـبب دولتـى

هـاى یکـى از  نوشته آن ناحیه اختصـاص دارد که انکار ناپذیر است و آنچه ما را به این امر رهبرى کرده

است که تألیفات وى در این ممالک )مغرب( بدست ما رسیده است و او سعدالدین  دانشـمندان آن سـرزمین

ـیکن از دیگر ایرانیان پس از امام ابن الخطیب )فخر رازى( و نصیرالدین طوسى جز وى تفتـازانى اسـت. ل

بتوان از لحاظ آخرین حد اصابت بر آنها اعتماد کرد. این اوضاع را باید در نظر  ایـم کـه نکرده آثارى مشاهده

 مى نچه بخواهدو خدا آ» یابیم. مى گرفـت و در آنهـا اندیشـید آن  وقت شگفتیهایى در احوال مردم

 (.4411ص«:()ال اله اال اهلل«)»خدایى جز او نیست» .(11؛ 1مائده/«: یخلق ما یشاء«)»آفریند

این مبین دانشوری ایرانی در تولید و تأسیس علوم و فنون در پیشتازی و پیشاهنگی پیشرو و پرچمداری 

عیات، مراد علوم و فنون پایه)طبی تمدنسازی پیشا اسالم از پگاه تاریخ و در تمدنسازی پیشین اسالمی است.

ریاضیات(، ابزاری)زبانسازی، منطق سازی، ...(، راهبردی)کالم، فلسفه و حکمت، تفسیر، ...(و 

کاربردی)مهندسی، پزشکی و نیز دانش، فقه و حقوق و فن سیاسی، ...( تا عینی)جغرافیایی بسان مسالک و 

ن مسکویه، مسعودی و طبری، قوم نگاری بسان ماللهند ممالک زکریا، تاریخ نگری تا تاریخ نگاری بسان اب

بیرونی، ...(می باشد. این واقعیت شگرف، در عین حال متضمن ظرفیت و ضرورت زمینه سازی تجدید و 

روزامدسازی علوم پیشین و تولید و تأسیس نگاه، نظریه و نظام علمی)پژوهشی، آموزشی و اطالعرسانی(، 
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تای چالش کارامدسازی و الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت اقتصادی، عملی و عینی مدنی جدید در راس

 سیاسی و فرهنگی در چشم انداز تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی است.

 گونه ابن خلدون چ اندیشه سیاسی*پرسش: دانشوری ایرانی در تولید و تأسیس علوم تمدنساز در تحلیل 

 میباشد؟ 
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 :دانش مدنی ابن خلدون دانشجویی پرسش و پاسخ-خودآزمایی*

 ابن خلدون چه است؟ اندیشه سیاسیمحوریت اصلی 

 ابن خلدون چه میباشند؟ اندیشه سیاسیاهم مسایل عمده و اصلی  

 ابن خلدون چه میباشد؟ اندیشه سیاسیفلسفه تاریخ در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیتاریخنگاری سیاسی در تحلیل  

 ابن خلدون چه می باشند؟ اندیشه سیاسیاب موضوع و مسئله کت 

 ابن خلدون چه میباشند؟ اندیشه سیاسیمسئله و موضوع تحلیل  

 ابن  اندیشه سیاسیخاستگاه و جایگاه دانش در تاریخ و دانش و فن تاریخ سیاسی در تحلیل  

 خلدون چگونه است؟ 

 ن خلدون چه می باشند؟اب اندیشه سیاسیتاریخنگاری سیاسی و تاریخنگری سیاسی در تحلیل  

 اندیشه سیاسیطبیعت اجتماع بشری و پدیده هایی که در آن نمودار میشود در تحلیل  

 ابن خلدون چه می باشند؟ 

 ابن خلدون چه است؟ اندیشه سیاسیدر هدف تألیف کتاب مقدمه تاریخ عبر  

 ه می باشد؟ابن خلدون چگون اندیشه سیاسیدانش عمران بشری و اجتماع انسانی در تحلیل  

  اندیشه سیاسیرابطه و نسبت سیاست مدنی و دانش عمران بشری و اجتماع انسانی در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه است؟ 

 ابن خلدون چه میباشند؟ اندیشه سیاسیاهم منابع سیاست مدنی و علم اجتماعی در تحلیل  

 ؟ابن خلدون چه میباشد اندیشه سیاسیطبیعت اجتماعی بشری در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیزندگی بدوی و زندگانی مدنی در تحلیل  

 تاریخ ابن خلدون چگونه  اندیشه سیاسیضرورت و ضروریات اجتماع مدنی در تحلیل  

 میباشد؟ 

 ابن خلدون چند مورد و چه میباشند؟ اندیشه سیاسیمراحل سیر تکوینی دولت در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیدر دولت در تحلیل تعاقب)جابجایی(دولت ها  

 ابن خلدون چگونه یباشند؟ اندیشه سیاسیجایگزینی در دولتها در دولت در تحلیل  

  اندیشه سیاسیمرحله )پدیداری و پیروزی تا تأسیس و(شکل گیری دولت در دولت در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه است؟ 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیتحلیل مرحله شکوفایی دولت دولت در  

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیمرحله پسا شکوفایی دولت دولت در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیمرحله شکست و فروپاشی دولت دولت در تحلیل  
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 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیحقیقت سلطنت در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیانواع سلطنت در تحلیل  

 ابن  اندیشه سیاسیتهدید آسیب خشونت و ستمگری در سیاست و سلطنت دولت در تحلیل  

 خلدون چگونه میباشند؟ 

 ابن خلدون چگونه  اندیشه سیاسیمدارا و دادگری در سیاست و سلطنت دولت در تحلیل  

 است؟ 

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیر تحلیل امامت و خالفت د 

 ابن خلدون چه می  اندیشه سیاسیوجوه اشتراک و اختالف امامت و خالفت دولت در تحلیل  

 باشند؟ 

 ابن خلدون چه میباشند؟ اندیشه سیاسیدولت در تحلیل احکام و شرایط منصب خالفت  

 ابن خلدون   اندیشه سیاسیتحلیل  دولت دراختالف نظر امت در باره احکام و شرایط خالفت  

 چه میباشند؟ 

 ابن خلدون چه است؟ اندیشه سیاسیمذهب شیعه در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیامامت شیعی در تحلیل  

 اندیشه تقلیل امامت)راهبری راهبردی سیاسی( به خالفت)مدیریت اجرایی سیاسی( در تحلیل  

 ونه میباشند؟ابن خلدون چگ سیاسی 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیتبدیل خالفت به سلطنت در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیدر تحلیل  بیعت)قرارداد اجتماعی( 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیدر تحلیل  جایگزینی دولتمردان 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ ه سیاسیاندیشبیعت)قرارداد اجتماعی( در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسیدر تحلیل سیاست و ضرورت اجتماعی بشری آن  

 ضرورت سیاست؛ نظم و تدبیر امور اجتماع، حاکم؛ وازع و رادع طبیعی، عقلی و دینی فاضلی در  

 ابن خلدون چه است؟  اندیشه سیاسیتحلیل متن و محتوایی  

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیور و موضوع نامه طاهر در تحلیل مسئله، مح 

 اهم سیاست های استانداری مملکت در تحلیل متن نامه طاهر در کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه  

 است؟ 

 سیاست توسعه اقتصادی و تأمین آسایش عمومی استانی کشور در تحلیل متن نامه طاهر در  

 خلدون چگونه میباشند؟ ابن اندیشه سیاسی 

 در اندیشه سیاست تعادل اجتماعی و کارامدسازی استانی کشور در تحلیل متن نامه استانداری  
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 ابن خلدون چگونه میباشند؟سیاسی  

 سیاست حقوقی و قانونی استانی در تحلیل متن نامه استانداری طاهر کتاب مقدمه ابن خلدون  

 چگونه میباشند؟ 

 ابن خلدون  اندیشه سیاسیرایی استانی کشور در تحلیل متن نامه استانداری سیاست اداری و اج 

 چگونه است؟ 

 سیاست امنیتی اطالعاتی، انتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی استانی کشور در تحلیل متن نامه طاهر  

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسیدر  

 ن اب اندیشه سیاسیر تحلیل متن نامه طاهر در سیاست قضایی و جزایی یا کیفری استانی کشور د 

 خلدون چگونه است؟ 

 در تحلیل متن نامه طاهر  سیاست تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی استانی 

 ابن خلدون چگونه میباشند؟ اندیشه سیاسی 

 لیل متن کتاب مهدویت نگری و منجی موعودگرایی جهانی نهایی انسانی، اسالمی و شیعی در تح 

 مقدمه ابن خلدون چگونه میباشد؟ 

 سیاست علمی؛ پژوهشی، آموزشی و اطالعرسانی)نگارش( در توسعه مدنی و تمدسازی در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه است؟ اندیشه سیاسی 

 ابن خلدون  اندیشه سیاسیسیاست علمی؛ پژوهشی، آموزشی و اطالرسانی ایران در تحلیل  

 چگونه میباشد؟ 

 ابن اندیشه سیاسیسیاست علمی ایرانیان در توسعه ملی و تمدنسازی ایرانی در تحلیل  

 خلدون چگونه است؟ 

 ابن خلدون چگونه میباشد؟ اندیشه سیاسیسیاست علمی ایرانی در تمدنسازی اسالمی در تحلیل  

  سیاسی اندیشهرابطه و نسبت توسعه دانش و تولید علم و توسعه مدنی تا تمدسازی در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه میباشد؟ 

 اندیشه آسیب شناسی سختگیری و فرصت سازی مداری آموزشی در سرنوشت سیاسی در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه میباشد؟ سیاسی 

 نقش دانش و دانشمندان نظری محض و مدنی عملی راهبردی و کاربردی عمومی وسیاسی در  

 ابن خلدون چگونه میباشد؟ ندیشه سیاسیاکشوری داری و پیشرفت مدنی در تحلیل  

 ابن خلدون چگونه  اندیشه سیاسیدانشوری ایرانی در تولید و تأسیس علوم تمدنساز در تحلیل  

 میباشد؟ 
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 دوم.سیر تجدید تفکر سیاسی اسالمی
 حکمت متعالی مدنی: صدرایی

 تفکر مدنیو تجمیع تجدید 

در قبال ظن یعنی شناخت پنداری تکساحتی می باشد.  : شناخت حقیقی و یقینی ماهوی واقعی است.حکمت

در مقابل توهم یعنی شناخت تنازعی کاذب یا دروغین است. در نتیجه ذاتا شناخت توحید بوده و حکمت 

عالی تجمیع، تعادل و تتجدید و توحیدی محسوب میگردد. حکمت متعالی: از سویی مرحله تاریخی یا مرتبه 

هق( می باشد. همین حکمت متعالی معطوف به 44آغاز تا زمان صدرا)قرنحکمت در سیر متکامل خود از 

ی در سفر چهار اسفار چهارگانه وارد سیاست مدنی می شود. بدین تعبیرمدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. به 

مناسبت بدان حکمت متعالی مدنی اطالق می نماییم. صدرا در کتاب شواهد ربوبیه بیش از سایر آثار خویش 

ت شناسی و روش شناسی حکمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و در کتاب مبداء و معاد به پدیده شناسی به معرف

حکمی مدنی پرداخته اند. قاعدتا بایستی نخست شواهد ارایه شده بعد مبداء و معاد. اما به سبب طرح برای 

 کارشناسی به صورت برعکس طرح و تنظیم شده اند.

 را المتألهینمبداء و معاد: صد کتابگزیده الف.

 بخش مدنی: پدیده شناسی مدنی  

بخش دوم.والیات مدنی کتاب آغاز و انجام، پدیده شناسی حکمت متعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

مقاله  میباشد.« ]متعالی[در نظر مختص به معاد و کیفیت تربیت موجودات معادیه»فن دوم. است.

 چهارم.نبوات است. 

 پیش درامد: مدنی دین(1

ن البد و ان یدخل فی الوجود و ان یعتقد به و یؤم-صلی اهلل علیه و آله-فی اثبات ان النبیفصل ششم.» نعنوا

بأن اهلل هو اهلل الذی ارسله لیظهر دینه و لیعلم الناس طریق الحق و یهدیک الی صراط مستقیم هو صراط اهلل »

اول.در »نیر آمده است(.  913واهد؛ صهمین مطلب و مضمون در الش 341المبداء المعاد؛ ص«)العزیز الحمید

به اینکه خدا او .1به او و .4؛ اثبات آنکه وجود پیغمبر ضرور است، و دوم.بیان آنکه واجب است اعتقاد

ربیت ]تعلیم و تطریق حق را به مردم بیاموزدب.دین خدا را ظاهر گرداند و ؛ الف.را فرستاده است تا اینکه
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(. نبی و نبوت: شریعتمدار. رسول و 111مبداء و معاد؛ ص«)نمایدبه صراط مستقیم هدایت ج.و  دینی[

رسالت: شریعتدار، شریعتگذار، فرستاده، سفیر، نماینده، سخنگو. پیغمبر: پیغامبر، پیامبر و پیامتور؛ راهنما؛ پیام 

 آور از خدا برای مردم بمنظور راهنمایی راهبرد بسوی سعادت مطلوب مدنی جهانی. پیغمبری، پیغامبری،

پیامبری و پیامتوری: راهنمایی. دین و دیانت: راهبرد. راهبرد راهنمایی، راهنمایی راهبردی، راهبرد راهبری . 

باصطالح هدایت صراط مستقیم. دین خدا: مکتب مدنی، طرح هادی، نقشه راه و راهبردی مستقیم؛ متعادل و 

و  13 و فتح، 91 توبه، :«لی الدین کلههوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره ع)»متعالی. ظاهر: 

(؛ اظهار)اعالن و اعالم(، ظهور)پدیداری(، ابالغ، اقامه)برپایی(، بترتیب: )تبیین، ترسیم،( 3 صف،

ترویج)گفتمانسازی( و تحقق)نهادسازی و نظامسازی(. بمعنای پشتیبانی و نیز غالب هم است. امامت: راهبری. 

دن به مطلوب.تعلیم: آموزش نظری و پرورش)تربیت، تهذیب، تزکیه، راهبری راهبردی، ایصال یعنی رسانی

تخلق، تأدیب( عملی بمنظور و تا تحقق عینی. صراط مستقیم هدایت: راهبرد متعادل و متعالی راهنمایی. 

بدین سبب بوده که، یا در  یعنی.1 .همان(«)و بیانش این است که انسان مدنی الطبع است.»4اول. درامد:

و  تعاوندوم. تمدن و؛  اول.حیاتش منتظم نمی گردد مگر به»«(99ال ینتظم)»جانداری است  نتیجه و  یا

ه ک«. وجودش به انفراد ممکن نیستب. نوعش منحصر در فرد نیست و؛ الف.زیرا.»9 همان(.«)اجتماعسوم.

 به این سبب؛پس .اما ضروریات زندگی مدنی عبارتند از؛  اول.1مبین ضرورت زندگی مدنی میباشد. 

 ت. وضرور اس]بهزیستن[ در تعیشش]شهرسازی[ انعقاد بالدسه. احزاب مختلفه ودو.اعداد متفرقه و »یک.

عامه خلق ج.یک. به قانونی محتاج می باشند و کهب. جنایات.9 مناکحات و.1 معامالت و.4؛ دردوم.الف.

غیر این صورت و به سبب ] در االسوم. و بر طبق آن قانون به عدل حکم نمایند.دو. به آن رجوع نمایند. و

است به ]جبلی[ هر احدی مجبولاول. زیرا؛.1. )همان(«نظام مختل می گردددوم. جمع فاسد وآن[؛ اول.

بر کسی که در آن چیز مزاحم او گردد غضب می . و دوم.احتیاج به آن داردب. رغبت و؛ الف.جلب آنچه

هر « آن قانونِ شرع است»یا « نون، شرع استآن قا(. »111مبداء و معاد؛ ص«)قانون شرع است و آن».6«. کند

دو درست میباشد. یعنی آن قانون عادالنه که هم اساس مدنیت و مناسبات و حقوق و حدود مدنی و مرجع 

مدنی همگانی بوده، همان شریعت است. مراد قانون شرع و شرعی و شریعت و مشروع است. انسان: بشرِ 

(. 11؛ 93، ص/13؛ 41؛ حجر/«فخت فیه من روحی فعقوا له ساجدینفاذا سویه و ن»دارایِ روحِ خدایی است)

(. مدنی: مدنی 91، 91؛ روم/«فطرت اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل»دارای فطرت الهی امی باشد)

نگر و گرا و نیز مدنی گذار و پذیر است. یعنی اجتماعی و سیاسی می باشد. چه گفته شود چون اجتماعی 

و اجتماع نیز به نظام سیاسی و دولت نیازمند است در نتیجه سیاسی هم می باشد. چه گفته شود چون بوده 

                                                           
ت. ال یینتظم [در آورده اس.نگفته ال ینظم: یعنی نظم داده نشده یا نظم نمی گیرد، بلکه آنرا برده باب افتعال یعنی انتظام و به صورت مضارع]یعنی جاری99

یطی یعنی ححیاته: یعنی یعنی زندگانیش در تعامل ]تعاون و تشارک[با هم و در تعامل با تکوین و حتی تاثیر و تاثر متثابل با طبیعت اعم از بدن و م

 د. سرزمینی، زمینی]پیرامونی و فراپیرامونی[ و حتی جوی و فضایی]اقلیمی[ خودش به خویشتن نظم و نظام میبخش
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سیاسی بوده و نظام سیاسی و دولت نیز دارا و برای اجتماع بوده در نتیجه اجتماعی نیز میباشد. سیاسی نیز 

و گرایی بوده و هدف، قانون،  هدف، قانون، نظم، دولت، امنیت، عدالت، قدرت و اقتدار، کارامدی، ... نگری

نظم، دولت، امنیت، عدالت، قدرت و اقتدار، کارامدی، ... گذاری و پذیری است. طبع: یک.ذات یا 

تکوین)آفرینش(: انسان، مدنی آفریده شده است. در غیر ایصورت بدوی مانده یعنی کمال حتی توسعه 

چه رسد به تعادل سیاسی که در جهت تعالی اقتصادی و تأمین آسایش بدنی جسمانی ظاهری نمی یابد. تا 

فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنی و کرامت انسانی باشد. بلکه موجودیت نیافته و نابود میگردد. چرا 

که باعتباری حتی مرحلت یا مرتبت بدوی نیز بنوعی حالت اجتماعی و سیاسی ولو اولیه داشته است. دو.طبع 

ت عقلی برهانی و قلبی شهودی یا حضوری و به تعبیری طینت انسانی است. نفسانی کلی یعنی روحی و فطر

یعنی فطرت انسانی مدنیت؛ اجتماعی و سیاسی بودن را درک کرده و مطالبت مینماید. به تعبیری نگرش عقلی 

و گرایش قلبی به اجتماع و سیاست دارد. بعبارتی اجتماعی و سیاسی نگر و گرا بوده و اجتماع و سیاست 

ر و پذیر است. سه.طبع نفسانی جزئی یا غریزی و غرایز و به عبارتی روان و به اعتباری جبلت بشری می گذا

باشد. مراد غرایز سه گانه میل)شهوت(یعنی منفعت گرایی یا جاذبه، خشم)غضب(یعنی امنیت گرایی یا دافعه 

 ز نفسانی غیر و ضد مدنی می)و حتی هوش)شعور(ابزاری یعنی نظم و نظام گرایی یا مدبره جرئی است. غرای

توانند باشند. اگر ابزار فطرت مدنی و خرد مدنی بوده، نقش مدنی مییابند.چهار.طبیعت جسمانی و جسم 

طبیعی آدمی است. امکانات و نیازهای جسمانی بدنی طبیعی بشری: از امنیت، خوراک، ...  بگونه ای بوده که 

نهادهای امنیتی، اقتصادی، ... است. مدنی طبع: یعنی مدنی طینت نیازمند همکاری و تقسیم کار مثال نیروها و 

می باشد. فطرتش مدنی  عقلی برهانی)مدنی نگر( و قلبی شهودی)مدنی گرا( است. در این گفتمان و الگو 

انسان به صورت تکوینی و به اصطالح ذاتی، بدون اجتماع، نظام و دولت و حکومت و سیاست مدنی امنیت 

و معنوی خود را تحصیل نمی کند. اینها به صورت جبری طبیعی بسان زنبوران نیز نمی و پیشرفت مادی 

تاسیس نشده و تداوم و تعالی نمی یابند. بلکه با تفکر و اختیار یعنی تنها اراده و تدبیر فردی، جمعی و 

ینی نیز عاجتماعی تبیین و ترسیم شده و تحقق می پذیرند. درک نظری و عملی یعنی نگرش علمی و گرایش 

«: ال نظم»؛ را باب افتعال برده و به صورت صیغه مضارع بکار برده است. نگفته؛ «ال ینتظم حیاته»بدینها دارد. 

ر نظم نمی گیرد. نظم داده نمی شود نیز نیست. بلکه با تدبیر و تعامل مستم«: ال ینظم»یعنی نظام نیافته است. یا 

 ن ها تبیین شده، ترسیم گشته، ترویج)روایی و رواج(یافته ومیان تکوین، فطرت، تشریع و حتی طبیعت، ای

تحقق می پذیرند. همچنین با تعامل مستمر میان خود انسانها و آحاد و گروه های انسانی مدنی، اینها تاسیس 

گشته و تداوم و تعالی می یابند. از جمله تعامل میان )مردم بمثابه ملت و دولت بمثابه جمات، نهاد و یئت 

یا حاکمیت و راهبردی است. متضمن گونه ای قرارداد مدنی نیز میباشد. فارابی در گفتمان حکمت  حاکمه

مدنی خویش در آغاز بخش اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنیه خود مدعی بوده که نخست اجتماع، بعد 

تعاون  دن، بعدتعاون یعنی تقسیم کار و تبادل و سرانجام توسعه و تمدن ایجاد میگردد. اما صدرا نخست تم
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و بعد اجتماع را مطرح می سازند. ممکنست تمایز ترتیبات بدین سبب بوده که حکمت مدنی فاضلی فارابی، 

زیرساخت راهبردی و به تعبیری راهبرد زیرساختی تاسیس تمدن اسالمی پیشین بوده که کمال نخستین انسانی 

ی و راهبرد زیرساختی تجدید تمدن نوین است. حال اینکه حکمت متعالی مدنی صدرایی، زیرساخت راهبرد

اسالمی است. مراد تمدن متعالی، تعاون متعالی و اجتماع متعالی بوده که کمال دومین مدنی انسانی می باشد. 

مدنی بالطبع: گاه مراد مدنی بالعادت بمثابه طبیعت ثانوی است. مراد عادت مدنی است. یعنی بشر حال بر اثر 

خود گرفته است. عادت چه خوب بوده و چه بد باشد. در هر صورت: مدنی؛  تصادفی مدنی شده و بدان

اجتماعی و سیاسی بودن نوع انسانی و اعم انسانها و گرایش همگان بدان، واقعیتی تاریخی و جهانی است. 

هیچ انسانی نبوده که در جامعه ای زیست نکرده. هیچ جامعه ای نبوده که نظام مدنیغ اجتماعی و سیاسی و 

لت  نداشته نباشد. پس هم حقیقت)آفرینش و فطرت(انسانی انسان، هم ماهیت)بینش و منش؛ نگرش و دو

گرایش(انسانی انسان و همچنین واقعیت عملی و عینی انسان انسان در تاریخ و در جهان، مدنی یعنی اجتماعی 

نظام  خودش جامعه وو سیاسی گر یعنی فعال است. فاعل و قابل مدنی یعنی کنشگر و کنش پذیر میباشد. 

سیاسی و دولت و سیاست خویش را با تدبیر و تالش خویشتن ساخته و خودش با خویشتن هم خودش نیز 

آنرا میپذیرد. تمدن:  مدنیت، شهرگرایی، شهرسازی، شهرنشینی و شهریت، توسعه جامع و پیشرفت همه جانبه 

، و تبادل کاالیی، کار و خدماتی اقتصادی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. تعاون: تشارک، همکاری؛ تقسیم کار

سیاسی و فرهنگی. اجتماع: همگرایی، هماهنگی، همکاری بویژه همبستگی تا پیوستگی یعنی یگانگی افراد و 

جماعات)خانواده ها و گروه های مدنی(. نوع: گونه. فرد: یک نفر. انفراد: فردگرایی افراطی)اولترا 

نالیسم(، تنها و تنهایی. اعداد متفرقه: افراد پراکنده، آحاد جدا از هم)جدا اندیویدوآلیسم( تا شخص گرایی)پرسو

جدا(. احزاب: جماعت مدنی، بویژه گروه مدنی. احزاب مختلفه: جماعات، گروه ها و نهادهای اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی مدنی. انعقاد بالد: شهرسازی. تعیشش: از عیش بمعنای زیست و فرای معیشت بمعنای 

ی یا زیستن ولو توسعه یافته جاهلی منظور بهزیستن است. زندگانی انسانی، پاکزیست)طیب(، پیشرفته؛ زندگ

توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی، توأمان با توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی و در جهت توسعه و 

الت: ایسته و شایسته. معامتعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی و کرامت انسانی. ضرور: ب

تبادالت متقابل کاالیی، کار و خدماتی مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. مناکحات: ازدواج، تشکیل جماعت 

و نهاد خانواده مدنی و مناسبات زناشویی. جنایات: جرایم و مجازات. قانون: قضیه، گزاره و به اصطالح قاعده 

یا حدود، حکم یا احکام، حق یا حقوق یعنی امتیازات و  وضعی و موضوعه ارادی و تدبیری است. حد

برخورداریها، اختیارات، اجازات و متقابال تکالیف یعنی وظایف و مشئویلت ها و نیز مجازات اعم از پاداش 

ها و تنبیهات یا جرمها و جرایم را تبیین و تعیین میسازد. اعم از ضابطه معرفتی)بینشی(، بویژه 

ی( و از جمله یا حتی اخالقی)روشی یا رفتاری(نیروها و نهادها یعنی شخصیت های فقهی)اصغر(حقوقی)کنش

حقیقی و حقوقی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. قوانین: جمع قانون و مراد نظام قوانین یا به تعبیری نظام 
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توده قانونی می باشد. فقه اکبر: علم حدود و احکام دین جامع معارف، حقوق و اخالق است. عامه خلق: 

مردم، همگان. رجوع : مراجعت، مرجعیت، مبولیت، پذیرش عمومی، ... . عدل: یک.اعتدال؛ میانه روی میانه؛ 

افراطگری و تفریطگرایی. دو.تعادل؛ فکری میان جهات جسمی و روحی و تعادل سیاسی میان بخش ها، 

 دین از سویی تعالی فرهنگی؛نیروها و نهادهای توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش جسمانی ظاهری ب

معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی در سوی دیگر. سه.عدالت: تکافی)هم شأنی(، تناسب و 

تساوی میان شئون، اقشار و افراد، حفاظت حقوق و حمایت اقشار آسیبپذیر. حکم: قضاوت، سیاست، از 

امعه مدنی. فاسد: از فساد بمعنای نارسایی. حجمفرمایی، حکمرانی تا حکمروایی. جمع: اجتماع، جماعت و ج

نظام: نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی. مختل: ناسازواری به تعبیری فسق. احد: واحد، شخص و فرد. مجبول: 

جبلی و جبلت، غریزی و غریزه و غریزه مند.  شرع: شریعت، دین، دیانت، مکتب جامع معارف، فقه یا حقوق 

]تذکر و تجویز مبادی، تبیین مبانی،  مُعَّین؛ اول.الف.ر شارعی می خواهد کهو ناچا.»4و اخالق مدنی. دوم.

کند از برای مردم ترسیم راهبردها، توجیه کاربردی، تطبیق عملی، تحقق عینی یعنی اقامه و اعمال[ 

ادی و ]توسعه اقتصرا که به سلوك آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد]راهبرد و سیاستی[ منهجی

در ]سنت قرار دهد از برای ایشان طریق را کهب.، و ین آسایش بدنی توأمان با تنظیم و تعادل سیاسی[تأم

وصول به جوار خدا به واسطه آن جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش روحی مدنی[ 

خود، و رحیل به سوی پروردگار دو.امور آخرت و ؛ یک.بیاد آورد ایشان رادوم.الف.حاصل شود و 

تنشق االرض »( و دو.11/فصلت؛ 14«]ینادون من مکان قریب»؛ یک.انذار کند ایشان را به روزی کهب.

(. هدایت 111مبداء و معاد؛ ص«]هدایت کند ایشان را به طریق مستقیمسوم. و[ 31؛ 43مریم/«]عنهم سراعا

ار، لی است. شارع: شریعتگذصراط یا طریق مستقیم: مراد راهبرد سیاسی و سیاست راهبردی متعادل و متعا

قانونگذار دینی؛ بینشی، کنشی)فقهی و حقوقی( و رفتاری)اخالقی(. مُعَّیَن: تعیین؛ تذکر و تجویز مبادی، تبیین 

مبانی، ترسیم راهبردها، توجیه کاربردی، تطبیق عملی، تحقق عینی یعنی اقامه و اعمال کند. مُنهَج: راه، راهبرد، 

بردی،  سیاست، طرح خادی و نقشه راه. سلوک: سیر و سیاست. سنت: نهاد، راهبرد سیاسی، سیاست راه

هنجار)نُرم(، روش، شیوه، عرف. هدایت: راهنمایی)کمال دین(  و یا بمنظور راهبری راهبردی)اکمال دین(. 

ظور نصراط: راهبرد، راهبرد راهنمایی و راهبرد راهبری راهبردی یا ارایه طریق مستقیم و ایصال  بمطلوب یا بم

باید که شارع انسان باشد، .»1آن است. مراد راهبرد سیاسی و سیاست راهبردی متعادل و متعالی می باشد. 

رجه ددیگری. تصرفش در ایشان بر این وجه ممتنع است وب. تعلیم مَلِک انسان را و؛ یکی.الف.زیرا که

عنی نا ممکن. مَلِک: اینجا فرشته، (. ممتنع: ی113مبداء و معاد؛ ص«)باقی حیوانات از این مرتبه انزل است

مدبر امر، سبب؛ غیبی، تکوینی، موجبه مدنی. غیر از مَلِک: به معنای حاکم، پادشاه، فرمانروا، ... است. انزل: 

باید ».شارع انسانی؛ 4پایین تر. درجه: مرتبت. مراد برتری مرتبت انسان از حیوان است. تصرف: دخالت. سوم.
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از جانب خدا که داللت کند که شریعت او از جانب خداوند عالم قادر غافر  که مخصوص باشد به آیاتی

تا آنکه نوع در نزد او خاضع .»1آیات: جمع آیت یا آیه، بمعنای نمود، نماد، نشانه ، دال مدلول. «. منتقم است

همان «)ه استگردند. آن آیات از برای کسی که واقف شود بر آنها اینکه اقرار به نبوت او نماید، و آن معجز

(. معجزه: آنچه بشر از آوردن و انجام آن عاجز است. قرآن: بزرگترین اعجاز جاویدان پیامبر اسالم 113ص

است. خود شخصیت پیامبر)ص(و اخالق کریم او و امامان معصوم)ع تا عج اهلل( نیز بمثابه قرآن ناطق، معجزات 

ارسال باران مثال برای انتظام نظام عالم ضرور و چنانکه در عنایت باری »عملی و عینی میباشند. چهارم.

کسی که صالح دنیا و آخرت را به ایشان بشناساند ضرور ]عالم[است و باران می فرستد، همچنین در نظام

(. صالح و اصالح و مصلحت؛ بهینگی و بسامانی است. کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی 113همان؛ ص«)است

و سازواری مدنی است. پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و می باشد. کمال مدنی یعنی رسایی 

اخالقی بشمار میتید. همچنین کرامت؛ خالفت و حکومت بر خویش از قبیل آزادی و عدالت و سعادت 

دنیوی؛ توسعه و آسایش مادی و تعالی و آرامش معنوی می باشد. مقدمه و زمینه ساز سعادت اخروی است. 

باری که چگونه جمع نموده  ]نیز عنایت و تفضل[پس نظر کن به لطف و رحمت».بدین سبب و4پنجم.

همان(. «).منافع عاجل در دنیا و ب.خیر آجل در آخرت؛ الفآن شخص میان ]و ارسال[است در ایجاد

الف.پیشرفت و سعادت دنیوی دوساحتی و ساحات دوگانه مدنی؛ الف.توسعه اقتصادی و تأمین آسایش 

تعالی فرهنگی؛ معنوی و ب.توأمان با تعادل و در جهت ، امنیت، سالمت و رفاه(جسمانی ظاهری بدنی)

اخالقی و تضمین آرامش روحانی باطنی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. مقدمه و مزرعه دنیا با ایمان و عمل 

ث بلی! کسی که انبا.»1صالح دینی مدنی کشت شده و در آخرت نتیجه و برداشت شده و بهره مند میگردد. 

رحمت عالمین و الف.شَعر بر حاجبین و تقعییر اخمص قدمین را مهمل نگذاره است، چگونه وجود؛ 

انباث)رویاندن( شًعر)مو( بر  .همان(«)؟.رضوان را در نشأتین مهمل گذارد2.رحمت و 1ب.عباد به سوی؛ 

ی. و حتی زیبایحاجبین: رویانیدن ابرو بر باالی گونه های دو طرف صورت برای حفاظت و کارامدی چشم 

تقعییر اخمص قدمین: گودی قوس کف دو پا برای سالمت و استواری سازه و ستون فقرات و کارامدی بدن 

در راهرفتن. این دو کنایت از مواردی بدین جزئی، کوچکی، در عین موثر بودن در سالمت و زیبایی را که 

نمایی و راهبری دینی مدنی انسان، جامعه در آفرینش بدنی بشر نادیده نگرفته و دیده است. حال چگونه راه

و جهان بشری را ندیده و نبیند. مفهوم مخالفش این بوده که بطریق اولی آن را دیده و براس سعادت راهنما 

و راهبر برای ارسال و تعیین ساخته و میسازند. مهمل: از اهمال یعنی سستی، بیهوده، بدون تکلیف. رحمت: 

جهان و یا جهات دوگانه مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی.  نعمت. عالمین: دو عالم، دو

رحمت عالمین: نعمت مادی و معنوی، باطنی و ظاهری، فردی و اجتماعی، نیز نعمت فکری)خرد و هوش(، 

روحی)فطرت و غرایز( و جسمانی بدنی و همچنین نعمت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نعمت آسایش و 

اخروی. رحمت عالمین: رحمت رحمانیت مادی همگانی در دنیا برای همگان از صالح و آرامش دنیوی و 
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ط و صالحین فق«(و بالمؤمنین رحیما»طالح یعنی مؤمن و کافر و رحمت رحمیت معنوی در دنیا ویژه مؤمنین)

یی و تداوم آن آنگاه در آخرت و سعادت جاویدان اخروی است. سائق: سیر، سیاست و سوق دهنده؛ راهنما

و راهبری متعالی. عباد: بندگان، کنایه از مردم. رضوان: رضایت، رضامندی، بهزیستی و بهشت. نشأتین: عرصه 

  این شخص»های دنیا و آخرت، ابعاد باطن و ظاهر و ساحات مادیت و معنویت بخود واگذاشته و بیهوده. پس 

ام؛ عالم عادل عامل دینی، خلیفه خاص همان(. انسان کامل، شارع، پیامبر و ام«)خلیفه خدا است در زمینش

خدا یعنی جانشین و قائم مقام و نایب مناب خدایی در  زمین و به تعبیری جانشین زمینی تعالی بخش خدای 

می تواند اعم از خالفت عام عامه مردم بوده و خالفت خاص « انی جاعل فی االرض خلیفه»متعالی میباشد. 

ی خلق لکم ما ف»ت و هبوط و استقرار و سیر گذار بسوی خدا بوده حتی: امامان مردم باشد. زمین: محل خالف

و معنی خلیفه خدا در زمین بعد از این » ؛ مخلوق و موهوب خدایی به جمیع انسانها است.«االرض جمیعا

و باید که آن پیغمبر عبادات را برای مردم »(. ششم.به این سبب113مبداء و معاد؛ ص«)مذکور خواهد شد

: نفعش به همان عبادت کنندگان اختصاص دارد، مانندالف..یا وجودی است و : یکو عبادات قرار دهد

نفعش به دیگران نیز سرایت می ب.صلوات که ایشان را حرکت می دهد به سوی خدا یا .1اذکار و .4

.نفعش مخصوص به همان ها الفعدمی است و دو.صدقات و یا .9زکوات و .1قربانی ها و .4 :کند، مانند

کف اذیّت از افراد .4 تعدی به دیگران نیز می کند، مانند:ب.]نفعش میرسد و[یا  ]روزه[ست، مانند صوما

(. عبادات: مفیدند، یا سلبی و یا ایجابی شخصی و 113مبداء و معاد؛ ص«]]سکوت[صمت.9نوع و جنس و 

دات میباشد. کف اذیت: فردی یا مدنی؛ جمعی، اجتماعی یا سیاسی اند. مراد عبادات مدنی و مدنی بودن عبا

و باید که سنت قرار دهد »بازدارندگی، خودداری، ... از آزار و دیگر آزاری. هفتم.پیامبر)ص( به این سبب: 

لب ط]و سبب غایی[ حرکت کنند در آن سفرها از خانه های خود برای؛ اول.از برای ایشان سفرهایی را که

ه از قبور به سوی پروردگار می جهند، پس متذکر شوند روزی را، کدوم. رضای پروردگار خود و

و  ]مکان های مقدس[مساکن انبیاء .9و ]نمودها[ .معبد الهیه 1و ]نمادها[ .هیاکل 4سوم.زیارت کنند: 

مبداء و معاد؛ «)امثال آنهاج..زیارت مساکن انبیاء و ب.حج و : الف.امثال آن ها را، یعنی مانند قرار دادن1

یه سازی و تشبه است. سنت: نهاد، هنجار)نرم(، آیین، آداب، اخالق، مراد (. برای  یاد آوری و شب113ص

و باید »سنتها و نهادسازی مدنی است. هشتم.پیغمبر و رئیس اول و بنیانگذار مکتب و شریعت به این سبب؛ 

م[: ]نمازها و مراسمجتمع گردند بر آنها، مانند]به سبب آنها[قرار دهد عباداتی که؛ یک.الف.که برای ایشان

همان(. مجتمع: اجتماع، فراهمی، گردهم آیی، همایش، همگرایی. جمعه: نماز جمعه. «)جماعات.1جمعه و .4

المصادفات .1االیتالف و .4دوم.-مع المثوبهاول.-فیکسبون»ب. جماعات: جماعات مدنی، نماز های جماعت.

 ]همگرایی[ایتالف.4دوم. اب[،]ثو.مثوبات؛ اولتا آنکه کسب کنند، عالوه بر»(؛ 341همان، ص«)التودد.9و 

 ؛باید که عبادات مقررّه بر سبیل تکرار باشد»دو.و  همان(.«)را ]دوستی[تودّد.9و  ]همکاری[مصادفات.1 و
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(. در 113مبداء و معاد؛ ص«)مهمل می گذارندج.اال فراموش می کنند و ب.از برای محکم نمودن، و الف.

االرض  ضاقت»می باشد. مشقت یا تنگنایی تکساحتی) غیر این صورت شقاق اعم از مشقت و شقاوت مدنی

فمن اعرض عن ذکری فله معیشته »بوده یا شقاوت و بدبختی تعارض و تشتت تنازعی)«( بما رحبت

و اذکروا نعمه اهلل علیکم و ما .»4خواهد بود. این همان حکمت و حکومت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی)«(ضنکا

(است. هدایت 414؛ 1بقره/«: یعلمکم الکتاب و الحکمه.»1«. 194/بقره؛ 1«: انزل علیکم من الکتاب و الحکمه

(بوده 163؛ 1: بقره/«و من یؤتی الحکمه فقد أوتی خیرا کثیرا»صراط مستقیم)متعادل و متعالی(میباشد. خیر کثیر)

 مسعادتنگری و سعادتگرایی تا سعادتمندی است. غیر و ضد و جایگزین ظن تفلسفی پنداری تکساحتی و توه

ان االنسان »در غیر اینصورت خسران)«(. غیر المغضوب علیهم و ال الضالین»سوفیستی کاذب تنازعی می باشد)

 لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ»الف.لفی خسر( و شر و شقاوت است. چنانکه به تفسیر سوره عصر  توسط خواجه نصیر: 
]غریزی شهوت النفسانیّة بالمشتهیات االستغراقدو. و]جسمانی[الطبیعیّة باالمور االشتغالیک. ؛فی» اى ؛«خُسْرٍ

 عَمِلُوا وَ»دیگری.« النظریّة القوّة فی الکاملین» اى ؛«آمَنُوا؛ اول.یکی.الَّذِینَ إِلَّا»ب.« و غضب و شیطنت بشری[
 الخالئق عقول یکملون الذین» اى ؛«بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ»دوم.یکی.«. العملیّة القوّة فی الکاملین» اى ؛«الصَّالِحاتِ
 المقدمات بتلقِّى الخالئق أخالق یکملون الذین» اى ؛«بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ»، دیگری.«النظریّة بالمعارف

و چنانکه برای همه خلیفه هست که واسطه است .»4: برامد. (114ص النص، المحصل، تلخیص«)الخلقیة

ان  و حکامی باشند از جانب آن خلیفه، و میان ایشان و حق تعالی، باید که برای هر اجتماع جزئی والی

خلیفه: جانشین، قائم مقام. اجتماع جزئی: جامعه مدنی عینی و  همان(.«)و علماء اند ]امامان[ایشان پیشوایان 

مصداقی واقعی. والیان)واُلت(: جمع والی یعنی سرپرست)ولی، متولی، مدیر، مسئول(. علماء: 

واسطه است میان خدا و پیغمبر، و پیغمبر واسطه است میان مَلَک و  کچنان که مَلَ»و .1دانشمندان)دینی(. 

باشند، ایشان نیز واسطه اند میان نبی و علماء و علما واسطه اند میان ایشان  )ع(اولیاء که ائمه معصومین

اینجا بمعنای نخست یعنی  همان(. مَلِک: جمع مالیک. غیر از حاکم که جمع آن ملوک است.«)و سایر خلق

ته میباشد. بویژه مراد جبرئیل امین است. که در فلسفه سیاسی فاضلی فارابی، عقل فعال، بسان خورشید فرش

جهان ملکوت می باشد. مدبر نوع انسان و فرشته وحی است. واسطه: رابط، میانه، میاندار است. مبین نگاه 

مردم  میباشد. سیر بر عکس تبعیتنظام سلسله مراتبی طولی حاکمیت از خدا، فرشته، نبی، امام، عالم و مردم 

از عالم، عالم از امام، امام از نبی، نبی از فرشته و فرشته از خدا است. خلق: مردم و جامعه دینی مدنی متعالی. 

 )همان(.«.مَلَک به حق تعالیدنبی به مَلَک، و ج.ولی به نبی، و ب.عالِم به ولی قریب است، و »الف.پس .9

ت علما را در درجات قرب تفاوچهار.اولیا و سه. .انبیا ودومالئکه و »یک. ؛ینکهبدین سبب یا به سبب او .1

(. تفاوت: اختالف به معنای تنوع و تفاضل نظام سلسله مراتبی طولی و 113مبداء و معاد؛ ص«)بسیار است

 ،نبیب.ولی به دوم.الف.ولی قریب است، و ب.عالِم به ؛ اول.الف.پس.»1عرضی جهان هستی تا مدنی است. 

همان(. این نظام سلسله مراتبی و هرم یا «).حق تعالیبمَلَک به چهارم.الف.مَلَک، و ب..نبی به سوم.الفو 
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کره هستی نظام جهان هستی، آفرینش و مدنی انسانی بوده که بایسته است در گفتمان و الگوی نظام مدنی 

(گردد. همچنین شایسته است جامعه و جهان مدنی تبیین علمی نظری و ترسیم عملی راهبردی)و کاربردی

بدین ترتیب و ترتب ترویج عمومی یعنی گفتمانسازی نخبگانی، مردمی و دولتی گشته و تحقق 

عینی)اجرایسازی و جاریسازی(شود. تنها در این صورت کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان 

یعنی رسایی و سازواری ذاتی و  زیرساختی، ساختاری و راهبردی صورت خواهد پذیرفت. حاصل آن کمال

درونزادی زیرساختی، ساختاری و راهبردی است. کرامت و سعادت مدنی در دنیا اعم از توسعه اقتصادی و 

تأمین آسایش بدنی، توأمان با تعادل سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش 

 مدنی قابل دست یابی است. 

 دنیسیاسات و ریاسات م (2

 رونی[]اسباب ددر بیان سیاسات و ریاسات مدنیه و آنچه به آن ملحق می گردد از اسرار»عنوان: فصل هفتم.

(. سیاسات)پُلسی(: خط مشی های سیاسی، سیاست های 161مبداء و معاد؛ ص«)شریعت به وجهی تمثیلی

هبری بسان مصوبات رخُرد کاربردی)بسان مصوبات مجلس( در قیاس با سیاست های کالن راهبردی)پلتیک 

و مجمع تشخیص مصلحت نظام ج.ا.ا.(که در فصل قبل آمده اند. سیاست یا سیاست های راهبردی و به 

تعبیری راهبردهای سیاسی: سیاست های کلی و کالن شامل قوانین)حدود( کلی، اعمال)عبادات( کلی، آیین 

ده و به شمار میتیند. ریاسات مدنیه: های)سنن( کلی فصل پیشین اند. که مبنا و حدود سیاست های خرد بو

مدیریت های مدنی اجرایی)ادمینستریشن(. سیاست ها و سازکارهای خُرد اجرایسازی تا جاریسازی سیاست 

پیش درامد: ها و نظامات کالن راهبردی و حتی خطمشی های و سامانه های خُرد کاربردی است. 

که برسد به کماالتی که برای آن مخلوق شده شکی در این نیست که برای انسان ممکن نیست ».الف.4

مگر؛ اول.به اجتماع جمعی کثیر که دوم.هر یک یکدیگر را در امری که به آن محتاج است ب.است 

مبداء و «)از مجموع آنها همه آنچه در بلوغ انسان به کمال ضرور است مجتمع گرددج.معاونت نماید، و 

تیجه کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی است. کماالت انسانی: (. کمال: رسایی و سازواری در ن161معاد؛ ص

خود شکوفایی مدنی؛ توسعه اقتصادی و ابرارسازی و تأمین سالمت و آسایش بدنی ، تعادل فکری و سیاسی 

و در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش فردی، جمعی، اجتماعی تا جهانی تا مرز کرامت 

ادت؛ آسایش بدنی و آرامش مدنی دنیوی و اخروی میباشد. اجتماع: فراهمی جمعیت، است.  در نهایت سع

گردهم آیی، همگرایی، هماهنگی. جمعی کثیر: جماعات مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. معاونت: همکاری، 

رکنی، اکمک؛ یاری، تعاون؛ تقسیم کار و تبادل کاالیی، کار)کارفرمایی، کارگری، پیمانکاری، کارآفرینی، ک

کارمندی، کارشناسی، ...( و خدماتی. مجتمع: همبستگی افراد و پیوستگی جماعات یا یگانگی اجتماع یعنی 

جامعه مدنی. بدین ترتیب شاکله جامعه: شبکه ارتباطات، مناسبات و تبادالتی، تقسیم صنفی و تخصصی کار 
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دی، سیاسی و فرهنگی انسانها و انسانی و تشارک و تعاون اجتماعی و سامانه فرایندهای داد و ستدهای اقتصا

است. نوع انسان و افراد انسانها و حتی گروههای انسانی تنها بدین ترتیب و در در فرایند زندگی مدنی؛ 

و به این سبب اجتماعات برای انسان حاصل .»1اجتماعی و سیاسی به کمال و کارامدی و سعادت میرسند. 

همان(. اجتماعات مدنی کامل: رسا و «)ست و ب.بعضی غیر کاملمی شود که؛ الف.بعضی از آنها کامل ا

سازوار، اجتماعات مدنی مستقل و خود اتکال است. فراهم آمده از سه جماعت مدنی اقتصادی، سیاسی و 

فرهنگی میباشد. که بسان یک بدن بشری تمام، می تواند بزندگی خود ادامه داده و کاملتر گردد. اجتماعات 

نارسا بسان عضوی جدا شده از بدن، که بدون آن نمی تواند بدون اتصال به کل بدن، دوام مدنی غیر کامل: 

یافته تا چه رسد به اینکه کارامدی و کمال یابد. هر جمعیت و اجتماعی حتی هر جماعت مدنی اقتصادی یا 

اقتصادی،  لسیاسی یا فرهنگی به تنهایی ناقص بوده ودر صورت فراهمی و همکاری یعنی تقسیم کار و تباد

سیاسی و فرهنگی، جامعه مدنی کامل میباشد. که با فرض عدم وجود جوامع دیگر، می تواند دوام یافته و حتی 

به کمال برسد. در حالی که یک جماعت مثال صرفا اقتصادی، یا صرفا سیاسی یا صرفا فرهنگی به تنهایی و 

بد. به تعبیری حتی اگر جامعه ای از فیلسوفان و حکما مجزا از بدنه جامعه مدنی، دوام نیافته و کمال نیز نمی یا

و علما تنها تشکیل شده باشد، از گرسنگی تنها می میرند. حتما به گروه یا جماعت مدنی اقتصادی برای تأمین 

نیازهای مادی و بدنی و جماعت سیاسی برای تأمین نظام و امنیت اجتماعی نیازمندند. از حیث گستره اجتماعی 

کامل آن بر سه قسم است: یکی عظمی، و آن اجتماع جمیع افراد ناس »جتماعات انسانی و مدنیا.2مدنی: 

عظمی: بزرگ و بزگتر و بزرگترین میباشد. مراد جامعه مدنی جهانی است. . همان(«)است در معموره زمین

از  جامعه شناسیکه هنوز کمتر یا هیچ مورد توجه قرار نگرفته است. چنانکه وقتی سخن از جامعه مدنی و یا 

دولت متشکل از افراد و جماعات)خانواده ها و بویژه -جمله جامعه شناسی سیاسی شده، بیشتر جامعه ملت

گروه های( مدنی شهرستانی تا استانی مورد نظر میباشد. نیاز به جامعه شناسی از جمله جامعه شناسی سیاسی 

ارجی، تا فروملی، جماعات مدنی و افراد بویژه جهانی متشکل از جوامع مدنی فراملی امتی، ملی داخلی و خ

در شرایط جهانی گرایی در بستر جهانی شدن می باشد. در اینصورت شاکله شبکه جهانی افراد مدنی، جماعات 

مدنی، جوامع مدنی فروملی، ملی داخل یو خارجی تا فراملی موضوعیت و ضرویت می یابند. البته نظام سیاسی 

یاسی بین مللی مورد توجه قرار گرفته است. اما نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی جهانی و از جمله نظام س

جهانی و نیز امتی بایستی بیشتر  مورد توجه، تدبر و تدبیر قرار گیرد. معموره زمین: قسمت مسکون وآباد یعنی 

وسطی  (.همان«)سطی، مثل اجتماع امتی در جزوی از معموره زمیندوم وُ»و توسعه یافته کره زمین است. 

یا وسطا: وسط و میانی یا میانین می باشد. مراد جامعه مدنی فروجهانی و فراملی امتی احیانا منطقه ای است. 

حتی فرامنطقه ای میباشد. بسان امت اسالمی، در جهان اسالم تا مسلمانان جهان است. جامعه مدنی امتی نیز 

سی و بویژه جامعه شناسی مدنی قرار گرفته هنوز کمتر موضوع جامعه شناسی از جمله جامعه شناسی سیا

است. نظام مدین امتی نیز نیازمند توجه فراتر میباشد. تا کنون بیشتر نظام سیاسی ملی و نظام سیاسی بین مللی 
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و جهانی مورد واکاوی قرار گرفته و میگرد. نیاز بوده جامعه مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی و ینز نظام مدنی؛ 

سیم صغری، مانند اجتماع اهل یک شهر در جزئی از » امتی بصورت جدی مطرح گردد.اجتماعی و سیاسی 

(. صغری: کوچک است. اجتماع یا جامعه مدنی کامل کوچک: اجتماع 161مبداء و معاد؛ ص«)مسکن یک امت

 مدنی یا جامعه مدنی و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی شهرستانی)مدینه(، استانی)سقطه( تا ملی)خطه( کشوری

را در بر میگیرد. جامعه شناسی و نظام شناسی مدنی فروملی و محلی استانی تا شهرستانی نیز نیازی مبرم و 

فزاینده میباشد. اینها گستره های بزرگ جهانی، میانی امتی و کوچک کشوری ملی)، استانی تا شهرستانی(اجتماع 

عی و سیاسی فروملی، ملی و فراملی امتی تا و جامعه و نظام مدنی میباشند. مراد جامعه و نظام مدنی؛ اجتما

و اجتماع غیرکامل، مانند اجتماع؛ یک.اهل ده و دو.اهل محله ».الف.3بین مللی و بینا امتی و جهانی است. 

میباشد )همان(. مراد اجتماعات و حتی جماعت جزء و جزو کل جامعه کامل « یا سه.کوچه یا چهار.خانه

یه مثل خادم مدینه است و محله جزو آن است و کوچه جزو محله و فرق آنست که قر»ب. مدنی است.

مبداء و «)جمیع اهل مداین و مساکن امتها اجزاء اهل معموره اند»و ج. همان(.«)است و خانه جزو کوچه

(. اجتماعات فروملی و ملی کشوری و فراملی امتی  قلمرو سرزمینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 161معاد؛ ص

 معموره یا جامعه جهانی مدنی آبادانند. آنها، اجزاء اهل 

امت دو.مدینه فاضله و ؛ یک.رسیده می شود به کمال اقصیو ب. و؛ الف.خیر افضل.»1اول.درامد: 

همان(. خیر: خوبی، شایستگی، عامل کمال و سعادت، خوشبختی، کارامدی، کامیابی، کامروایی، «)فاضله

 : برتر، برجسته، برترین، برین، ... . خیر افضل: توسعه اقتصادی،کامرانی، شادی، شادمانیف شادکامی، ... . افضل

تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. کمال: رسایی و سازورای ذاتی و درونزادی در نتیجه 

کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی می باشد. اقصی: غایی، نهایی، ... است. کمال اقصی: رسایی و سازواری ذاتی 

رونزادی آسایش بدنی و آرامش مدنی میباشد. مدینه: اجتماع مدنی و نظام مدنی شهرستان تا ملت دولت و د

و کشور است. فاضل و فاضله: فرهیخته و فرزانه، دانا، بینا و آگاه، برجسته، بهزیست، ... می باشد. امت فاضله: 

اضله: بسامان است. به اعتباری امت فهمبستگی و پیوستگی فراملی ملی و امتی تا مرز جهانیگرایی بهینه و 

همه »؛ الف..که2جامعه مدنی و نظام مدنی بر اساس مکتب مدنی با امامت مدنی در سرزمین مدنی میباشد. 

همان(. «)خیر حقیقیو دو. غایت حقیقیه؛ یک.بر نیلب.می نمایند یکدیگر را  شهرهای آن امت اعانت

از همگرایی، هماهنگی و بویژه تعاون همکاری؛ تقسیم  اعانت: معونت و معاونت و کمک و یاری همدیگر

کار و تبادل کاالیی، کار و خدمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. غایت حقیقی: کارامدی و کمال یعنی 

مدینه ؛ یک.نه در».الف.3پیشرفت متعالی و خودشکوفایی مدنی میباشد. خیر حقیقی: کمال و سعادت است. 

بداء و م«)نمایند در رسیدن به شرور یکدیگر را اعانتتکساحتی و تنازعی[که؛ ب.]امت جاهله دو.ناقصه و 

(. جاهلی: غیر و ضد فاضلی است. غیر و ضد فرزانگی و فرهیختگی می باشد. نادان، با بینش 161معاد؛ ص
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ظنی توسعه تکساحتی)فرویدیسمی( یا توسعه توهمی تنازعی)داروینیستی( و ناآگاه واقعی یعنی واقعی 

)بسان سراب( و یا ضد واقعی)آب شور دریا یا سم مایع( است. اعانت در رسیدن به شرور: ائتالف؛ سازش نما

در داخل و تنازع و سیطره جویی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استکباری و امپریالیستی تا مرز جهانیسازی در 

ول و و البته کمال مدنی ابیرون  مطلق زندگی مدنی بشر ولو زیستن متدانی مادی تکساحتی: کمال بشری 

اولیه می باشد. زندگانی مدنی انسانی یعنی بهزیستن متعالی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و 

له؛ پس مدینه فاض».به این سببیکدوم.ظاهری کمال دوم و برتر و برین مدنی انسانی و انسانها می باشد. 

ای آن در تتمیم حیات یکدیگر را معاونت می الف.به بدن تام صحیحی شباهت دارد که ب.همه اعض

همان(. تام: تمام، کمال و کامل؛ رسا و سازوار ذاتی و درونزادی است. صحیح: بهینه و بسامان میباشد.  «)کنند

تتمیم حیات: توسعه و تعالی زندگانی مدنی است. مراد کارامدی و کمال؛ رسایی و سازواری هر چه فراتر و 

نهایی میباشد. معاونت: از همگرایی، هماهنگی و همکاری تا همبستگی و پیوستگی  برتر تا برین و سعادت

یعنی یگانگی مدنی بسان شخص واحد و نه وابستگی و ادغام است. یعنی دارای هیأت و ساختار راهبردی 

ا ههمان(. در میان نیرو«)یک عضو رئیس است؛ الف.در آن اعضا.»دوزوار ذاتی و درونزادی میباشد. رسا و سا

ان(، هم«)قلب است»که  نیرو و نهاد راهبری مدنی میباشد.، و نهادهای ساختار نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

مراتب قرب »و ب.. 91بسان دل نیرو و فرانهاد نهاد راهبردی فرابردی راهبری دولت و نظام مدنی میباشد

یباشد. متنوع و متفاضل درست م البته مراتب مختلف یعنی همان(.«)اعضای دیگر به این رئیس متفاوت است

مراد سامانه شبکه سلسله مراتبی طولی و عرضی ساختار هرمی یا کروی نظام رهبری سیاسی و مدیریت 

قوه ای هست که به آن قوه فعلی می کند که  ]اعضا[برای هر یک از آن »سوم. سازمانی و اداری است. و

در نظام سلسله مراتبی مدنی فاضلی ریاست  ن(.هما«)آن عضو رئیس به آن تمام می شود ]سبب غایی[غرض

 و بعضی»و مرئوسیتی هر یک نقش و کاویژه خاص و بخصوصی را دارا است. همگان  بدین سبب؛ الف.

بی واسطه عضوی دیگر و ب.بعضی به واسطه، یعنی افعال ایشان بر  ]اعضای مدینه فاضله و امت فاضله[

ر خدمت رئیس می کنند، و اینها د ]و سبب دیگری[سطهاعضائی هستند که بی وا ]سبب غایی[طبق غرض

 غایی[ ]سببمرتبه ثانیه واقعه اند. و ج.بعد از این اعضایی هستند که فعل می کنند بر مقتضای غرض

اعضایی که در مرتبه ثانی واقع اند و آنها در مرتبه ثالثه واقع اند، و د.همچنین تا آنکه به اعضایی می 

(. این نظام سلسله مراتبی؛ ساختار 161-4)مبداء و معاد؛ صصچ عضو ریاست نداردرسند که خادمند و بر هی

هرمی از رأس تا میانی و تا پایه و یا ساختار کروی از مرکزیت، سطح پیرامونی تا محیط فراپیرامونی است. 

در هیئآت .و دو مختلفند طبایعو ب. فطرت؛ الف.به حسب.یک: مدینه اجزای».و همچنین یکی.1سوم.
                                                           

ا ب .نگفته بسان مغز، عقل یا خرد و حتی هوش یا قوه مدبره بدنه کشور و نظام مدنی است. بسان قلب که مولده نیروی محرکه بدن وی باشد. البت91

سا چه ب کمک مغز و عقل و شعور طبیعی یا هوش غریزی ابزاری و ابزارساز از جمله نهادساز، نظام ساز و دولت ساز است. چه بسا بدان سبب بود که

  ؛ حتی با قلوب نگرش حصولی و بویژه گرایش شهودی مییابد. «لهم قلوب یعقلون بها»بدان سبب بود که در انسانهای متعالی؛ 
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د جماعات اجزاء مدینه: نیروها و نهادهای جامعه مدنی و نظام مدنی در کشور است. مرا همان(.«)فاضلمت

رهنگی می باشند. فطرت: استعداد، گرایش و ظرفیت ذاتی و درونزادی نفسانی مدنی اقتصادی، سیاسی و ف

ون. مراد ف: متنوع، گوناگکلی یا روحی است. طبایع: غرایز و کششهای نفسانی جزئی یا روانی می باند.  مختل

نیروها و جماعات  نهادهای حاکمیتی)دولتی( از رهبری، قانونگذاری، اجرایی و قضایی تا امنیتی و غیر دولتی 

عمومی و خصوصی بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. هیئتت: جمع هیأت، هندسه، سازه، ساختار، 

ل سلسله مراتبی طولی و عرضی اند. مراد ساختار سلسله نظام، صورتبندی، پیکره)آناتومی(، کالبد. متفاض

مراتبی طولی و عرضی شئون نظام اجتماعی و سیاسی مدنی است. اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. 

از اعلی ترین مراتب، مدارج و ریاست یا رهبری راهبردی مدنی است. تا مدیریت های عالی همانند ریاست 

دیریت های میانی بسان مدیران کل مرکزی و استانی و مدیریت های پایینی ادارات جمهوری و وزراء و  م

می باشد. تا مدیریت های مباشر میدانی یعنی مدیران جزء و اجرایی میدانی است. و کارمندان و کارکنان اداری 

ظاللی  عبه حسب وقوب. به حسب عنایت باری تعالی بر بندگان، و.الف.یگری.یکرا نیز در بر میگیرد. د

همان(. صفات: جمع صفت و چگونگی «)او اسماء حسنای.1و ]صفات ذات و فعل[ صفات علیا.4؛ از نور

پدیده یا چگونگی کنش و کار آن است. صفات علیا: صفات ذات و فعل خدایی می باشند. که بایسته و 

امد ار مدنی برشایست است شالوده و شاخصه ارزش، بینش و منش هویت ساز مدنی و کنش و روش یا رفت

آنها واقع شود. صفات  کمال؛ رسایی و سازواری ذاتی و درونزادی است.  اسمای حسنا: کمال؛ جالل و جمال 

یا قدرت و زیبایی شالوده ها و شاخصه های مدنی بوده و بایسته و شایسته است باشند. همانند رحمت)رحمت 

رای صالح و ناصالح در دنیا و رحمت رحیمیت رحمانیت یا بسط نعمت و توسعه مادی و ابزاری و آسایشی ب

یا اکمال نعمت یعنی تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش برای مومنین در دنیا و آخرت(، ربوبیت)تربیت 

و پرورش مدنی(، حکمت، اقتدار، عدالت، ... است. اسماء، شالوده ها و شاخصه های جالل و جمال خدایی 

رحمت او سبق دارد   عبیر مولوی:  شاه را باید که باشد خوی ربمدنی می باشند. چنانکه به ت

 بر غضب

اهم اعم صفات و اسمای خدایی: شالوده و شاخصه های مدنی؛ اجتماعی و سیاسی خدایگونگی بایسته و 

 عباد؛ الف.بر.»وشایسته می باشد. بایسته و شایسته مدنیت، سیاست و حکمروایی خوب و شایسته میباشند. د

آن از قوا و  و بالد]مدن[ آن بر خالیق بدن و اخالق نفس ناطقه ش، مثل وقوع ظالل صفاتبالدب. و

(. عباد: بندگان خدا، مردم و مراد نیروها و نهادهای مدنی است. بالد: جمع بلد، 161مبداء و معاد؛ ص«)اعضاء

: نمود، نماد، بروز، براند، شهرها، سرزمینها، قلمروهای مدنی: شهرستانها، استانها، کشورها، مناطق مدنی. ظالل

سایه، سایه سار، مراد پرتو است. وقوع ظالل: تجلی و تشبه و به تعبیری تخلق مدنی؛ اجتماعی و سیاسی به 

اسما و صفات خدایی و در نهایت خدایگونگی مدنی است. نفس ناطقه: خرد ورزی مردمی و خردمندی 
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. به تعبیر شیخ طوسی در کتاب اقتصاد الی طریق راهبران مدنی، اندیشورزی و اندیشمندی مدنی و سیاسی

رشاد؛ ناطق یعنی عاقل، یعنی مدبر، یعنی سایس بمعنای سیاستگذار و سیاستمدار. اخالق: جمع خُلق و فرای 

خَلق طبیعی بوده که خصلتند. مراد اخالق ارادی و تدبیری مدنی است. مطلق منش درونی و روش بیرونی یا 

می باشد. منظور  اخالق مدنی متعالی است. خالیق بدن: اجزای بدن و به تشبه بدان هنجار ها و رفتار مدنی 

بر خالیق مدن و ملت یعنی نیروها و نهادها یا جماعت یعنی گروه های مدنی میباشد. قوا: نیروها و نهادهای 

، ریحاکمیت و ملی عمومی و خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی از رهبری، قانونگذا

اجرایی، قضایی، دفاعی است. اعضا: بسان رهبر، مجلس و نمایندگان، ریاست جمهوری، معاونین و وزراء، قوه 

قضایی و قضات، و نیروها و نهادهای دفاعی و نیز بخش عمومی و بخش خصوصی اقتصادی، سیاسی و 

دیگران دو.ع است و پس در مدینه؛ الف.انسان واحدی هست که ب.رئیس مطا».اول.یک.2فرهنگی میباشند. 

]مختلف؛ متنوع و متفاضل سلسله مراتبی طولی و عرضی از رأی یا مرکز تا پایه یا در قرب به آن متفاوتند

]نیروها و نهادهای و برای هر یک دوم. ،پیرامون و از مرکزیت کشور تا استانها و تا شهرستانها و روستاها[

لف.هیئت و ب.ملکه هست که به آن فعلی می کند که ا مدنی؛ اجتماع مدنی، مدینه فاضله و نظام مدنی[

ان بعد از ایشدو.و این گروه اول مراتبند، و سوم.یک.رئیس به آن منوط است،  ]سبب غایی مدنی[مقصود

جزاء ا ]بدین سبب و اسباب[و همچنینسه.می کنند  ]کار[گروهی دیگرند که بر طبق مقصود این گروه فعل

می شود به اجزایی که خادمند و مخدوم نیستند، و اینها در اسفل مراتب  مدینه مترتب است تا آنکه منتهی

(. انسان واحد: مراد رئیس نخست یا راهنما و راهبر راهبردی و مدیریت اعلی، در 164همان؛ ص«)واقعند

رأس ساختار هرمی یا در مرکزیت ساختار کروی نظام مدنی، حاکمیت و دولت)هیئت حاکمه راهبردی(است. 

میباشد. خادم: خدمتگزار. مخدوم: کارگذار. اسفل: پایین، پایین ترین مدارج و « هو رئیس مطاع»حبه اصطال

آن ب.اعضاء بدن طبیعی اند، و ؛ یک.الف.این قدر هست که.»3مراتب، مراد کارکنان عادی اداری است. 

، ود طبیعی اند.اجزای مدینه اگرچه خدو.الف هیئآتی که افعال از آن صادر می شود نیز طبیعیه است، و

(. به سبب اینکه 164همان، ص«)اما اخالق و ملکاتی که به آنها افعال را بجا می آورند ارادی استب.

اجزای مدینه اعم از افراد مدنی و بویژه جماعات مدنی یعنی گروهای مدنی عموما و خصوصا نیروها و نهاد 

. این وجه تمایز جدی تا حد تباین انداموارگی یا فرانهاد راهبردی و فرابردی دولت ارادی و تدبیری میباشند

مدنی متفکرین اسالمی از فارابی تا صدرا است. با متفکرین غربی از لویی بلون و بویژه سن سیمون -طبیعی

که جامعه را بسان بدن دانسته تا اگوست کنت فرانسوی که در فلسفه پوزیتیویستی خویش به شیء وارگی 

هم افراد انسانی جامعه و هم ساختار جامعه را بمثابه ماده و صورت اجتماعی،  جامعه کشیده و میکشاند. انها

طبیعی و جبری میدانند. متفکرین اسالمی حتی افراد انسان های مدنی بمثابه ماده جامعه را صورت ارادی و 

سانند. اما یکتدبیری بشر طبیعی میدانند. برای همین بوده که رفتار جانوران یک گونه مثال شرها، گرگها، ... 

رفتار انسانها حتی دو براد مختلف یعنی متنوع و متفاضل بوده و حتی گاه متفاوت یعنی متعارضند. ساختار 
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جامعه و بطریق اولی ارادی و تدبیری است. برای همین بوده که مثال ساختار گله های گرگ، شیران یا دسته 

ات مدنی در جوامع انسانی حتی در زمانهای مختلف، موران و زنبوران، کما بیش همه جا همسان همند.اما نظام

مختلف بوده و حتی متفاوت میشود. بشر مدنی: طبیعی می باشد. انسان مدنی و مدنیت انسانی: صناعی یعنی 

ارادی و تدبیری است. جامعه و نظام مدنی نیز صناعی می باشند. بدین ترتیب بشر مدنی به مثابه ماده اولیه 

ی: بسان اجزای پروریده جامعه مدنی می باشند. بدینسان انسان مدنی: صورت ارادی و خام است. انسان مدن

تدبیری مدنی بشر طبیعی ولو مدنی است. جامعه مدنی: صورت مدنی عمومی انسانهای مدنی می باشد. نظام 

 مدنی نیز صورت مدنی جامعه مدنی است. در این میان بجای اصالت)فاعلیت، نقش یا سوژه گی و حقوق(

فرد یا اصالت جامعه و حیات اصالت کارگزار یا اصالت نهاد و نیز اصالت دولت یا اصالت ساختار، به اصالت 

انسان میرسیم. در این میانه فرد و افراد سبب فاعلی]سوژه و کارگزار[ و مادی)ابژه( به ترتیب جماعت، جامعه 

 ه ترتیب جماعت)خانواده و گروه مدنی(،و نیز نظام سیاسی و دولت)هیئت حاکمه(، سیاست و پیشرفت اند. ب

جامعه و نیز نظام سیاسی و دولت)هیئت حاکمه راهبردی فرابردی(، سیاست و پیشرفت؛ سبب 

صوری)ساختاری راهبردی فرابردی( و غایی کمالی فرد و افراد است. با همین گفتمان متقابال؛ به ترتیب 

مدنی، جامعه و جماعت مدنی، و افراد می باشند.  پیشرفت، سیاست، دولت و نظام مدنی؛ اجتماعی سیاسی و

نیروها و نهادها نیز به تناسب کارایی و کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی علمی و عملی فرهنگی، سیاسی و 

اقتصادی، فعلیت، فعالیت و فاعلیت و در نتیجه اثربخشی فراتر، فرامکانی، فرازمانی و حتی فراموضوعی داشته 

]سر یا مغز، نیرو و نهاد مدبره و چنان که در اعضای بدن عضوی .»4عکس است. چهارم.و دارند. برعکس، بر

هست که رئیس مطلق  یا نفس، روح و من؛ منشاء نگرش و به تعبیری قلب یا دل و مبداء گرایش[

 و در هر چیزی.»1رئیس مطلق: رهبری،  امام، پیشوا، پیشرو، مدیریت عالی یا اعلی، ریاست اول. همان(.«)است

مراد . همان(«)که عضوی دیگر در آن چیز با او مشارکت دارد افضل آن چیز برای رئیس حاصل است

حاکمیت برتر و برترین حاکمیت فرابخشی، میان بخشی و کالن بخشی میباشد. منظور بسان معمار مملکت 

و بعد از او .»9که ترسیم و اعمال سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی بر عهده او است. 

اسطه ]مستقیم و بدون وتر از خود، و ریاست آنها]پایین[ اعضای دیگر هستند که رئیس اند از برای پست

ن ]مدیراتحت ریاست اول است پس این اعضاء یا غیر مستقیم و با یک یا چند و حتی چندین واسطه[

همچنین رئیس مدینه که ».1. همان(«).هم صاحب رئیس دیگر بر ایشانبهم رئیس اند و میانین[؛ الف.

.و در هر چه با دیگران شریک است دویک.در آنچه مخصوص او است، ؛ الف.اکمل اجزاء مدینه است

بسان عقل، علم، عدالت، شجاعت و بلکه بایسته و شایسته  .همان(«)بهتر آن چیز برای او حاصل استب.

«: اعقل»ر شرایط امامت گفته شده که است از این حیثیات برتر زمان و حتی برترین زمین باشد. چنانکه د

عالم  عالمترین مدنی)عالم بالدین و«: اعلم»، «(اعلم بتراء السیاسیه»عاقلترین مدنی زمان)به تعبیر شیخ طوسی: 

«: اشجع»عادلترین مدنی، «: اعدل»بالسیاسه( یعنی سیاستشناس و سیاستگذار و سیاستمدار مدیر و مدبر، 
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و در تحت او گروهی هستند که؛ الف.هم مرئوس اند و ب.هم .»1بشمار آید. شجاعترین مدنی، ... بوده و 

مراد نظام سلسله مراتبی است. (. منظور مدیران جزء، اداری، مباشر و میدانی 161همان، ص«)رئیس دیگران

طولی و عرضی می باشد. شامل شئون رهبری، ریاست تا مدیریت مدنی از مدیریت های عالی، میانی و پایین 

دی، صف و میدانی است. این ساختار و نظام مدنی سامان اداری، سازمان اجرای را از رهبری و ریاست ستا

جمهوری تا معاونین و وزراء تا سطح معاونین وزراء، مدیران کل ستادی و استانی و مدیریت های ستادی و 

. به لی کشور در بر میگیردشهرستانی تا جزء و کارکنان یعنی کارمندان و کارشناسان مربوطه را در گستره م

و .»1پنجم.همین مناسبت سیاستها و نیروها و نهادهای راهبردی، کاربردی تا اجرایی و جاری را شامل می شود. 

اگر کسی بحق نظر، نظر کند می بیند؛ یک.هر جمله طبیعی را حالش در اجتماع و ترتیب حال بنیه انسانی 

 همان(.«)که حالش نسبت به سایر اجزاء همین حال است و مدینه فاضله است، که برای آن رئیسی هست

بلکه هر اجتماع طبیعی هیئتش: الف.ظل و شبه هیئت عالم الهی و ب.وحدت اجتماعیه عالمیه »دو.

بشر همانگونه که در علوم و فنون طبیعی)مهندسی و سالمت(باشبیه سازی مدلسازی کرده و از  همان(.«)است

در آموزش و هم در کاربست یافته ها و آموزه ها، استفاده میکند. در علوم  مدلهای طبیعی هم در پژوهش، هم

و فنون انسانی بویژه مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی با رعایت جنبه ارادی و تدبیری مواد انسانی و سازه مدنی، 

به  تدر صناع»می تواند از طبیعت که خود صناعت خداوندی بوده بهره برداری و به تعبیر خواجه نصیر؛ 

ی هم شایسته تعبیر، قسم اول.اخالق(. فراتر تر از این انسان می تواند و الزم بوده و به «)طبیعت اقتدا باید کرد

)اسفار( «اقتداء بخالق متعالی فی سیاسته»و م بایسته است به تصریح خود صدرا در اسفار در تعریف حکمت؛ 

و صفات علیای خدای و نظام ملکوتی و تکوین و کرده، از حکمت، الوهیت یا سیاست، و سایر اسمای حسنا 

الگو گیری  و«( و لکم فی رسوله اهلل اسوه حسنه)»نیز انبیاء و اولیا و امامان برحق اسوه گیری روابط و رفتاری 

سبب اول نسبتش به سایر موجودات مثل نسبت »که  ]و بدان سبب[.اول.زیرا2نهادی و ساختاری نماید. 

به سایر اجزاء مدینه. دوم.یک.چه عقول بریئه از نقایص مادیه در مرتبه قربند رئیس مدینه فاضله است 

د، سه.و بعد از آن طبایع هیوالنی و اجسام نسبت به اول، دو.و بعد از آن نفوس سماویه و سماوات ان

  ءهمان(. اقتدا«)اند، سوم.و هر یک از این؛ الف.هم مطابق سبب اول اند و ب.اقتدا می کنند او را طبیعی

به خدا)مدبر هستی(، نظام تکوین)مدبران امور( و آفرینش)طبیعت(و انسان های کامل، منبع الیزال و مبنای 

استواری برای ؛ مدل سازی روابط و رفتاری و الگوسازی نهادی و ساختاری در تولید علمی و عملی مدنی به 

و چنین ».بدین سبب 9 والیی: ماده اولی.هیوالنی و هی منظور نظریه سازی و نظامسازی در اختیار ما میگذارد.

 داول مختلفن ]سبب غایی[می کند هر موجودی به حسب قوتش، مگر آنکه آنها در اقتدا نمودن به غرض

سبب ]بعضی اشرف اند که اقتدا می کنند آن غرضیک.، ]متنوع و متفاضلد سلسله مراتبی عرضی و طولی[

]و نینو همچسه.مافوق خود را.  ]سبب غایی[ی کنند غرضیبعضی دیگر اقتداء مدو.را بی واسطه، و  غایی[
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(. 1,164همان، صص«)تا آنکه منتهی گردد به آخر مراتب به این سبب و اسباب و سیر و پیوستار آنها[

پس همچنین سزاوار است که بوده باشد مدینه فاضله؛ اول.الف.باید که هر یک در افعال پیرو .»4ششم.

(. غرض رئیس: هدف، غایت و سبب غایی 161مبداء و معاد؛ ص«)مذکور  .به ترتیبب. غرض رئیس باشند

نظام مدنی است. مراد چشم انداز، استراتژی، سیاست غایی و راهبردی مدنی کشور میباشد. بلکه غایت یا 

هدف: امنیت، نظام، عدالت، پیشرفت و شکوفایی، کمال و سعادت دنیوی اعم از آسایش جسمانی بدنی و 

مدنی است. اما غرض یا هدف از آن: سعادت جاویدان اخروی میباشد.  ترتیب: ساختار شبکه آرامش روحانی 

و ممکن نیست که هر انسانی که اتفاق »ای سلسله مراتب طولی و عرضی هرمی یا کروی است. دوم.الف.

ت و به حسب فطر؛ اول.افتد رئیس مدینه فاضله باشد، ب.زیرا که ریاست برای کسی سزاوار است که

(. 161همان، ص«)صنعت ریاست به هیئت و ملکه ارادیه او را حاصل باشددوم.ع مستعد ریاست باشد، و طب

همانگونه که در بحث فطرت و خوشکوفایی در فلسفه سیاسی فاضلی فارابی به تفصیل بیشتر مالحظه شد؛ 

ملی و پرورش ع هم استعداد و استحقاق هر دو الزمست. که با تعلیم و تربیت سیاسی  یعنی آموزش نظری

راهبری و مدیریت راهبردی بدست میتید. آیا همگان استعداد و شم پزشکی، ریاضی، اقتصادی، هنری، ورزشی 

و هر ورزشی، و مانند اینها را دارند. که بعدا با آموزش و پرورش بارور شده تبدیل به استحقاق میگردد. یا نه 

ور ده شناسایی شده و با آموزش و پرورش بروز یافته و باراستعدادها متنوع و متفاضلند. بایسته و شایسته بو

گردند. در نتیجه استحقاقات به تناسب تنوع و تفاضل استعدادها و حتی به تناسب تالش و تدبیر و آموزش و 

و هر صناعتی ممکن نیست که ب.به سبب آن »پرورش متنوع و متفاضل نیز متنوع و متفاضلند. اول.الف.

فرموده می شود در مدینه،  ]معونت خدمت[اکثر صنایع صنایع خدمتدوم.الف.که ریاست حاصل شود، بل

(. مراد صنایع علمی و فنی عملی اقتصادی، اجتماعی 161همان، ص«)اکثر فطرت ها فطرت خدمت استب.و 

و فرهنگی و استعدادها و استحاقهای متنوع و متفاضل مربوطه بوده که همگی تحت معماری بنای بدنه مدنی 

 ؛و در صنایع، صنعتی می باشد که»اهبری راهبردی دولت و در رأس آن راهبری نظام مدنی میباشد. دوم.با ر

همان(. بسان صناعت معماری «)خدمت می فرماید صنایع دیگر رادو.ریاست به آن حاصل می باشد و یک.

ه ماری جامعکه سایر صناعات را بسیج کرده و در جهت ساختمانسازی بکار میگیرد. سیاست: صناعت مع

مدنی، نظام مدنی و کشور است. صنعت یا صناعت کارگذاری مدنی؛ اجتماعی و سیاسی می باشد. صناعت 

سیاستگذاری و سیاستمداری است. فراترین و فراگیرترین صناعت فرابخشی و میان بخشی و حتی کالن بخشی 

و ».الف.اولبرامد: ی میباشد. سایر صناعات علمی و عملی بخشی و زیربخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

مثل رئیس .بچنانکه در هر جمعیت طبیعیه ممکن نیست که چیزی از آن بر رئیس آن ریاست داشته باشد، 

همچنین باید که بر رئیس اول از برای دوم.الف.اعضا که ممکن نیست که عضو دیگر بر آن رئیس باشد، 

آن صناعتی باشد ؛ الف.اوار است که صناعت اوو سز»(. اول.161همان، ص«)رئیس نباشدب.مدینه فاضله 
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 []سبب غاییصناعتی باشد که همه صناعات قصد غرضب.که به هیچ وجه خدمت فرموده نشود، بلکه 

(. این 161مبداء و معاد؛ ص«)مدینه فاضله در جمیع افعال او باشد]سبب غایی[ مقصودو دوم.او نمایند، 

 ظام مدنی می باشد.مبین جایگاه و نقش صناعت ریاست مدنی در ن

 دینی مدنی راهنمایی(شاخصه های 3

الت: نبوت و رس -«اوی لسب کمال اوحد به شیس اول بائبرای ر دذکر صفاتی که بای فصل هشتم.در» 

ارایه طریق]هدایت صراط مستقیم، طرح هادی، نقشه راه[؛ راهنمایی و راهبرد دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

بالفعل  ه عقلبمرتدر  کامل و ]و عقلش[شنفسالف. ؛انی باشد کهسق انلمط ئیسرکه  دبای.»4 مطلق و کامل:

اسه سحوه قج. همچنین د، وشوه در غایت کمال باقو  عطب سبحبه  شاه یلخه متقو که بایدب. وباشد، 

ض، بر وجهی که حانفعال م.دو به فعل نهیک. ؛عی ازبه نوه آنها همغایت کمال باشد،  درش ا کهحرم و

 و ددسلطنت گر رشمبا شرکه امحب.اسه و حسالف. ؛هوبه ق پس».الف.یک.1 .همان(«)نمودیمآن به اره شا

ه نیدن را از مشمد دنک عدفب. د ونک همنان خدا محاربشد باسه.الف.، و انداری گردجکام الهیه را حادو.

د نکه فاسقه مقاتلسوم.ظالمه و دیگری. جاهله ویکی. ؛ل مدینههفاسقین از ا.1 ورکین شم.4؛ و باج.، فاضله

کلیات و.د ها وسیات بانفیکی.جزئ ؛یله مهیای قبولخوه متقبه »ب. .همان(«)داخبه سوی امر  دبرگردند.تا 

قوه تخیل در حد حافظه  همان(.«)باشدده بو ]سبب دهم[از عقل فعالاب، خور دیداری یا بر دبحکایاتها، 

 در حد قوه فهم و فاهمه به تحلیل یعنی تجرید به ضبط تصویرات توصیفی حسی خارجی جزئی می پردازد.

ستکمل م شد که عقل منفعلشی باتیثیح هه عاقله بقوبه  و»ج.و مجرسازی، کلی یابی و کلی سازی میکند. 

، و التعقوی از مزیچاو  رد بشبا ندهی نماقکه با ]سبب غایی[یتغاالت به آن عقومه مه هد بشبا شده

 و».الف.3ل بالقوه و منفعل، بالفعل شده عقل بالفعل شده و فعال میگردد. عق همان(.«)دشده باشل فععقل بال

 شلوقد و معشوفعل لل باعقوم و عقل بالفعل و ددالت کامل گرعقومه مهبه  شلعانی که عقل منفسان هر

قل و و عامیان ]بدین سبب[ ال و عقل منفعل، وفععقل ن میا واقع در گردد،می  ادستفعقل م ،دشوعاقل 

تفاد سای عقل مرت بسع اوو موض دهما لهنزمعقل منفعل به  پسای، نمی باشد. ه نی واسطعی ،ییزچل فعا

ناطقه که هیئت طبیعیه است ماده و  وهقال، و فعوع است برای عقل وضه و مدما ه منزلهستفاد بمعقل و 

انستی از ش از این دپیو »ب.(. 169-1همان؛ صص«)شده استقل بالفعل عموضوع عقل منفعل است که 

 ل فسادستحیل که قابمورت طبیعیه بدن ص بعد از بودنشر اتحاد نفس با عقل فعال د اما حقیقت حال ر

ت سصیه اش که محال اخت شدفعال را با وحن عقل ودبدانستی  را، و به تحقیق که نیزبود زوال  و
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متأخره  غایی[ ]سببتغای شر ایشان می باشد با بودنبم نفوس و متقدرین که چگونه فاعل ثیبر ک شصدق

 الی وعس مقصدی است بتذکر آن که بر تو باد »پس . (161همان؛ «)از ایشان و ثمره مترتبه بر ایشان

ل بالفعل عقل منفعلی باشد که عق یعیه مادهس در صورتی که هیئت طبپ .]و سببی غایی[مطلبی است غالی

نها را ی، همه آنیری، یعنی فرض کگتو ب فعال، و لعقماده  ستفادم ه مستفاد، ودمنفعل ما شده است، و

در او حلول کرده  ]فرشته وحی[الفع ه عقلک ]بوده[ینده باشد این انسان آن انساویز، بچمثل یک 

اگر برای جزو نظری از قوه ناطقه حاصل شود، آن انسان حکیم و یکی  ؛و این حالت»ج.. همان(«)است

ه د کانی می باشسن انآمتخیله حاصل گردد  و عملیه واگر در قوه نظریه دیگری و  ؛خواهد بودفیلسوف 

 ؛سپ».الف.9 .همان(«)است ]سبب دهم[الفعن ملک عقل آط ملک، و ساو نازل می گردد به توحی بر و

خدا بر عقل  ]به سبب و از ناحیه سبب اول و مسبب اول یعنی[از جانبچه  ن که هرآبه اعتبار یکی 

آن را بر عقل منفعل او  ]سبب دهم و دهمین سبب[العف د عقلدرگفایض می  ]مسبَب دهم[الفع

به اعتبار آنچه بر قوه دیگری ف است، و وفیلس.9ولی و .1حکیم و .4 ؛دنرداگمی  ]سبب فیض[فایض

د از هد و خبر می دشه خواهد چت به آنسا ]انذارگر[منذر.1 ی ونب.4 ؛او از آنجا فایض می شود همتخیل

و این »ب.بدین سبب همان(.«)جزئیات واقع در عالم است از ودجل موه الحاچه گذشته است و از آنچآن

عقل فعال متحد است  یا باوگش ست است، و نفدمراتب انسانیت و در اعلی درجه سعا لاکم ردانسان 

ممکن ی که فعل هر که مذکور شد، و این انسان واقف است بر ]سببی و سیر اسبابی و مسبَباتی[به نحوی

 همان(.«)یس استئس این اول شرایط رو پت کشاند. دسعا به[ ]سبب آناست که به

 دینی (شاخصه های راهبری مدنی1

است. «در ذکر کماالت ثانویۀ رئیس مطلق»: حقیقت(161همان؛ ص«)کماالت ثانویۀ رئیس مطلقفصل نهم.»

مطلق  یامامت]ایصال و سانیدن به مطلوب[: سیاستمداری؛ راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاس

ور شد، مذک ]از اسباب[، با آنچه]ریاست اول[بعد این، باید که بوده باشد از برای او»بدین سبب وو کامل: 

به گفتار مر آنچه را که میداند آن را، یعنی قوۀ تقریرش  ]خوبی فهم[قدرتی در زبانش بر جودت تخیل

یت به سعادت و به اعمالی که ارشاد و هدا ]خوبی[قدرتی بر جُودت]بدین سبب اسباب[کامل باشد. و 

سعادت به آنها حاصل می شود، و بوده باشد از برای او با آنها جودت ثبات در بدنش برای مباشرت 

مدینۀ .4؛ پس چنین کسی رئیس اول است برای]به همین سبب و[. ]شرکت و فرماندهی دفاعی[حروب
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و ممکن ». بدین سببهمان(«)انی[]جه.رئیس کلّ معمورۀ زمین9و  ]امتی[امت فاضله.1و  ]ملی[فاضله

 اب[]سبب یا اسبنیست که کسی بگردد به این حال مگر کسی که جمع شده باشد در او دوازده خصلت

 پیشا استحقاق رهبری می باشد. که با آموزش مبین استعداد رهبری سیاسی است.«. که بر آنها مفطور باشد

اول.آن که؛ الف.تامّ االعضاء و ب.قویّ االعضاء » .نظری و پرورش عملی و نیز تدبیر و تالش بدست می آید

موافقت و متابعت کند او را اعضایش بر اعمالی که شأن رئیس می باشد که مباشر ]بدینسبب[باشد که 

دوم.آنکه فهم و تصورش در » مراد سالمت و توانمندی جسمانی متناسب راهبری سیاسی است.«. آنها شود

هر چه به او گفته می شود به همان نحو که مقصود قائل است ب.و به  آنچه می شنود نیکو باشد، الف.و

همان(. متضمن ظرفیت و قدرت ذهنی، فکری و هوشیاری «)همان نحو که در نفس االمر واقع است بفهمد

راد م«. سیم.آنکه حفظش نیکو باشد و آنچه را می فهمد و احساس می کند فراموش نکند»راهبری است. 

 ه سببی[]و بچهارم.آنکه ذکا و فطنتش قوی باشد به نحوی»و یاد آوری سیاسی میباشد.  یادگیری، یاد داری

حسن  پنجم آنکه» منظور تیز هوشی و هوشیاری برتر است.«. که ادنی دلیل در نظرش بر مدلول داللت کند

فهوم م که مطلب از آنباشد و تواند که از آنچه در خاطرش هست تعبیر نماید به عبارتی  بیان[العباره]

مراد فصاحت و بالغت و سخنوری و قدرت سخنرانی و قدرت تفهیم و ترویج . (161-6همان؛ صص«)شود

 معقوالت ماللی بهم نرساند و ردل ماز تأالف. ؛و آنکه محب علم و حکمت باشد.ششم»سیاسی میباشد. 

تعمق، تدبر، شاخصه علم و حکمت دوستی است.  محب: دوستدار. تأمل: . «متأذی نشود آن از تعبب.

اندیشه ورزی و اندیش مندی، خردورزی و خرمندی. معقوالت: چرایی ها، علل و اسباب، مبادی بنیادین و 

غایی، انتزاعیات، اصول اولیه عقلی نظری، علمی و عملی، روش عقلی و استداللی. مالل: دلتنگی، تنگدلی، 

بالطبع حریص نباشد بر شهوات و آنکه .هفتم» تعب: سختی.  متأذی: اذیت، رنجیده، آزرده خاطر.

مخالف  مفهوم. «من باشدشرا د هفاسد ]گذرای[لذات کاینهب.ب را و عَلَالف. ند؛بالطبع دوری ک]بدینسبب[

اینها عفت و عفیف، خوداری، خویشتن داری و میان روی در امور دنیوی، جسمانی و آسایش ظاهری بدنی 

عار  و عیببالطبع از هر چه ب.محب کرامت باشد و الف.و  ]بلند همت[آنکه کبیر النفس.تمشه» است.

بلند همتی، عزت  مراد .(166همان؛ ص«)باشد دهاز آن را راغب بو ]فراترو فراترین[ارفعج.ده وفر بمتناست 

آنکه درهم و دینار و سایر اعراض دنیویه در نظرش خوار و بی .نهم»طلبی، بلند نگری و فراگرایی است. 

ه آنکه ب.یک.دهم»منفعت طلبی، عدم ثروت طلبی و عدم سرمایه ساالری میباشد. مراد عدم . «مقدار باشد
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 ورج ]متنفر از و خشمناک نسبت به[ضغمبب. اهل آن و]به سبب آن؛ الف.محب[حسب طبع محب عدل و 

یر غ]به همین سبب درباره[اهل خودش و  ۀربارد]بدینسبب[ ودو.اهل آن باشد، ]به سبب آن مبغض[ظلم و  و

 ؛و بر جوری که بر کسی وارد شودسه.یب نماید، غو بر آن تر انصاف مرعی دارد خودش اهل

همان(. نه تنها ستم گر نبوده و عادل باشد بلکه به «)در مقام تدارك آن باشدب.د و گرداندوهناك الف.

 تعبیری مانع ظلم و مروج عدالت نیز باشد. جور: تنازعی و تعدی و تجاوز به حدود و حقوق دیگران است.

ظلم: تعلل از احقاق حقوق و رعایت حدود میباشد. ظلم: غالبا جامع هر دو بکار برده میشود. اهل: خانواده، 

آنکه .یک.یازدهم»خاندان، دوستان و یاران و به اصطالح خودی ها می باشند. مرعی: رعایت. تدارک: تأمین. 

دعوت کرده شود به آسانی  ی[]زیبایی و نیکویجمیلج. و ]خوبی[حسنب.عدل و الف. ؛در هر جا که به

 قبیحب.و  جورالف. ؛و اگر به.سهجوج نباشد. و لَ ]سرکش[دعوت به عدل چموش رد ودو. ،انقیاد نماید

آنکه عزمش در آنچه .یک.مدهوازد» هنجار گرایی و ناهنجار ناگرایی است.. «منقاد نباشد دعوت کرده شود

غیر .9و  ]پیشقدم و مقاوم[قداممِ.1و  شجاعت بوده[]منظور جسور.4 ؛ودو.باشد.  وقوعش سزاوار باشد قوی

و اینها لوازم آن خصایص »بدین سبب مراد قاطعیت سیاسی است. همان(.«)النفس باشد یقو.1خائف و 

که  است ]ارزش های عقلی و قلبی، بینش و منش شرعی و کنش و روش یا رفتار عینی سیاسی[سه گانه

 ای دهما]بدان سبب که[ شکل است، وممه اینها در یک انسان هاجتماع »و الف. «.از این مذکور شد شپی

هت از این ج»و ب. همان(.«)در امزجه و استعدادات بسیار کمیاب است دنکه قبول مثل چنین شخصی بک

نانکه چ]به همان سبب و[ری گدی ر یکی بعد ازگیافت نمی شود کسی که مفطور باشد بر این فطرت م

ده باشد شریعت از برای هر وب نکهاز آ وارتر است جناب حقگه بزرگفته است آن را شیخ ابوعلی ک

(. آنهم انسان کامل بوده که در هر عصر 166همان؛ ص«)ر واحدی بعد واحدیگواردی و مطلع گردد بر او م

 و زمانی یکی بیشتر نیست. او امام زمانست.

  ؛(حکمت مکتب مدنی1

 تکالیف مدنی، ب.شریعت مدنیالف.

مراد علم و حکمت : (161همان؛ «)اشاره اجمالی به اسرار شریعت و حکمت تکالیف.در ذکر همفصل د»

حدود و احکام یعنی چرایی و چیستی چگونگی آنها و به تعبیری سبب و اسباب فاعلی و غایی مدنی است. 

اشاره به آن شد، حقیقت جمعیّه است که وحدتش  ]بدان سبب و اسباب که[حقیقت انسان، چنان که».الف.4
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وحدت عالم وحدت تألیفیّه است صاحب مراتب کثیرۀ متفاوته در تجرد و تجسم و صفا و کدورت  مثل

همان(. شخصیت انسان فراهم آمده ارزش ها، بینش و منش درونی و کنش و «)می باشد«و نور و ظلمت

. تروش یا رفتار بیرونی است. هویت یا من انسانی دارای وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت اس

وحدت وجودی در عین تنوع و تفاضل ماهوی و هویتی می باشد. همچنین دارای ثبات وجودی در عین 

تحول جوهری بوده و در عین حال دارای تحول هویتی در عین وحدت وجودی است. این همان حقیقت 

ه بسا ل است. چجمعیه و وحدت تألیفیه می باشد. از انسان اولیه تا انسان کامل دارای مراتب متنوع و متفاض

نگرش و گرایش مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی نگری و گرایی تا مدنی گذاری و پذیری انسان متناسب و 

مله برای ج ]به سبب آنکه[هو چنانک»متناظر حتی محصول و معلول همین حقیقت جمعیه انسان باشد.  ب.

نسی نیست، و در هر ج بیش جنس ی آن سهات. لیکن بررف و خسّشدر  وتره است متفاکثی بقاتطعالم 

نظام ساختاری سلسله  همان(. مراد«)نمی داندغیر از خدا  د آنها را کسی بهعدطبقات بسیار هست که 

مراتبی طول و عرضی جهان هستی، به تناسب آن انسان مدنی و به تناظر آن جامعه مدنی و نیز به تبع آن نظام 

دویم عالم مثال و » همان(.«)بسیار هست رجات[]داول عالم عقل است و برای آن مراتب» مدنی است.

ب که اعالی آن متقار ]تنوع و تفاضل[متفاوته ]درجات[خیال منفصل است که مشتمل است بر مراتب

همان(. میانه و حد واسط و مبدل مرتبت عقل و مرتبت حس می باشد. «)عالم عقول است ]نزدیکای[ادنای

اولیه و مبادی مدنی بسان ضرورت و زیبایی امنیت، نظم و  از سویی تذکر دهنده عقل و آموزه های عقلی

نظام، عدالت، دولت، سیاست، پیشرفت، سعادت،... است. از دیگر سوی تبیین کننده مبانی و تفصیل نمایاننده 

 حدود مبادی مدنی و مبنای دانش، کنش و روش ظاهری مدنی و حس، استقراء، تجربه و عرف مدنی اند.

ایط ]شراز اعالی افالك]عوامل موثر[ ، مشتمل بر طبقاتانی بدنی محاطی و محیطی[]جسمرمسیم.عالم جِ»

]قلمرو محیطی جغرافیایی سرزمینی سیاسی، پیرامونی تا زمینی دنای ارضینتا اَفضایی و جوی زمین[ 

 ، و جرم اعلی در لطافت به حیثیتی است که مشابه است به ادنای عالم مثال،فراپیرامونی جهانی کره ارض[

یک شخص واحد است که مظهر ]آن اسباب عقلی و فهمی و عوامل طبیعی بدنی و محیطی[ و همه آنها

 ]سبب اول و سبب اسباب[جمیع اسماء الهی است که آن اسماء با کثرت عین وجود حق تعالی

 کهمان(. انسان و به تناظر انسان؛ جامعه مدنی انسانی و به تبع آنها نظام مدنی، یک شخص بوده ی«)است

هویت و یک شخصیت دارد. وحدت هستی شخصیت، منیت فردی و مائیت اجتماعی یا هویت جامعه می 

باشد. در عین کثرت وجوه و تجلیات، مظاهر یا اسماء است. برعکس نیز کثرت وجوه و تجلیات و اسماء و 
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ات هستی شاخصه های و مظاهر یا اسماء مدنی است. در عین وحدت هستی من و ما می باشد. همچنین ثب

و مبادی بنیادین و غایی ارزشی است. در عین تحول ماهوی و مبانی بینشی و منشی درونی و هویت و تغییر 

مظاهر و عوارض نه گانه کمی و کیفی زمانی و مکانی می باشد. اما نه دهکده جهان که شخص جهانی است. 

   این همان تعبیر سعدی می باشد: 

 فرینش ز یک گوهرندکه در آ بنی آدم اعضای یکدیگرند

 دگر عضو ها را نماند قرار چو عضوی به درد آورد روزگار

 نشاید که نامت نهند آدمی تو کز محنت دیگران بی غمی

این رویکرد توحیدی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی است. رهیافت متعادل مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

.الف.بدین سبب 1سی متعالی بوده و به شمار می آید. متعادل می باشد. راهبرد متعالی مدنی؛ اجتماعی و سیا

 ، واست نآماده است برای مرتبه ای که فوق  موضوع و ۀلمنزراتب عالم به م، هر مرتبه ای از اینبعد »و

ل که ک همادۀ نین در نزول تا به مرتبچهم ت، وسغایت مرتبه تحت ا فاعل و و مقوّمهق صورت ورتبه فم

 باب[]و سبب اسو فاعل فواعل ه الصورردر صعود تا به مرتبه صو خست است، وهیولی است و در نهایت 

 ]و مسبب[ممکن و عبد اعلی و ]سبب مسبَبات[اتنممک آن عقل کل و سید»و  همان(.«)غایات تغای و

و  یه و تعقلقت در بساول ا]مبداء، علت و سبب[ن تصوف، و آن زباحقیقت محمدیه است به  ورف شا

ر اینجا تعقل عین وجود است د]بدین سبب و[. و ]و در تحقق[لمعدرك و  است در ]و سبب غایی[آخر

جمیع این  ت ازسنین انسان منتظم اهمچ پس»و ب.بدین سبب .(161-3همان؛ صص«)و وجود عین تعقل

 قابل خوش ذات دراو  پس]بدین سبب و[، عوالم در او موجود است حقایق و حقیقت همه این مراتب و

 .(163همان؛ ص«)عوالم غیبیه و حسیه را است جمیع معو مستج اعقلیه و نفسیه رت آئشمیع نجاست 

بیل سان کبیر می گویند مظهر اسماء الهیه است بر سنان را آع عالم که جمونانکه مچ و»بدان سبب ج.

 .همان(«)آنها است بر سبیل اجمال، پس او مظهر اسم اهلل است هرظمل مان کنساا {یننهمچ}تفصیل، 

بعضی ه بط و بعضی بوهمه طبقات عالم به حیثیتی است که به یکدیگر مر هو چنان ک»ه سبب ب.الف.9

 ]سبب و به این[به این کند، واحده که به حرکت آخرش اولش حرکت می ۀمتصل است، مانند سلسل

 و ]سیر هبوطی و نزولی[دناز عالی به سوی سافل نزول می کاول. ]ساختار راهبردی[؛تآهیئنحو؛ آثار و 

]سیر صعودی یا عروجی. در غیر این صورت سیر سقوطی و سافل به سوی عالی صعود می نماید ازوم.د

که منافی قواعد ایشان باشد، یعنی عالی به سافل التفات نماید  ]و به سببی[ا نه بر وجهیم، اتنازلی است[
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لکه ببر خورشید است.  بسان تاثیر خورشید در ما بوده و عدم تاثیر ما .همان(«)ندک سافل در عالی اثر و

ی به موطن یک ن ازدهمچنین هیئآت نفس و ب ؛دیگر که راسخین در علم می دانند ]و به سببی[به وجهی»

د لمیه باشعردند خواه هیئآت گری منفعل می گموطن دیگر صعود و نزول واقع می شود، و هر یک از دی

ه می باال می رود عقلی سه به سوی عالم نفراکیه کدفعلیه یا ا ۀهر صفت بدنیّ»پس .همان(«)و خواه عملیه

. )همان(«]بوده و یا می شود[د حسیهنراکیه که به عالم بدن نزول می کدنفسانیه فعلیه یا ا ۀشود، و هر ملک

 ب[]و مسبِفت که ظهورش چگونه در بدن موجبگرو به صفت غضب اعتبار می توان »ب.بدین سبب 

ن سبب زردی رنگ در بدخوف که نزولش چگونه  ود، و همچنین به صفتشخساره می رن دسرخ ش

بر ]ملکوت چگونه موجب اقشعرار بدن ن آیه ای ازدحقایق و شنی معارف و در د، و همچنین فکرگردمی 

 .)همان(«جوارح می شود ]لرزش[طرابضو ا ]بلند شدن موی بر بدن[و قیام شعر افروختگی و برانگیختگی[

راك می دانسان به آن بر می خورد و قوای بدنیه آن را ای که سو نظر کن که چگونه صورت محسو»ج.

است معقول و  دهجرم بو ردمشاهد  بعد از آنکه محسوس و نی، وانسا لد باال می رود به عالم عقنک

د شد، بدان هّو چون این مقدمه مم».الف.1. همان(«)به بصیرت و اعتبار می شود كردبصار و ماغایب از 

ت را دهاشغیب ایجاب طاعات آن است که ]سبب غایی[ رایع و از وضع ش ]سبب غایی[که غرض

 دگرددنیا به آخرت بر جزو به کل و» و همان(.«)دنمت کندمت بفرماید و شهوات عقول را خدخ]معونت[

 وبال الزم نیاید ظلم و ]بدان سبب که[آنکه اردد تگ منزجر و از عکس این امور ودشو محسوس معقول 

و یکی از حکما گفته است که: هرگاه »ب.. همان(«)مآل نشود مت عاقبت و سوءاو موجب وخ

مت خد ات عقول راشهود گردقائم  ]سیاست دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری[عدل

یاست تنازعی مادی جسمانی طبیعی یا س-]سیاست نامتعادل و نامتعالی متدانی تکساحتیمی کنند و هرگاه جور

 ]سببتدت اصل هر سعارخآطلب س د عقول شهوات را خدمت می کنند، پبرپا شو یک بعدی ظاهری[

پس این را »ج.. (163-3همان؛ صص«)صیتهر مع ]سبب یا سبب اسباب[سأاست، و حب دنیا ر غایی[

هر  ؛به آنکه ن وارد شده، و بر سبیل اجمال، تصدیق کنآر جمیع آنچه شرایع حقه به دمقیاس گردان 

ء عالی و اعال تهللتو و حفظ جانب ا ]تعالی و متعالی[تقویت جنبه عالیه سبب[]و به می گرددر به بٌ مأمور

می گردد به ر هر منهی عنه ب]بدین سبب نیز[، و ]است[رفض باطل]و به سبب آن رفع و[کلمه حق و 

سیاست ]اعداءاهلل و اتباع شیاطین ]سیاست تنازعی[ربهمحا و ]سیاست تکساحتی[اعراض از جنبه سافله
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 (.163همان؛ ص «)رغاص داخلی و خارجی، به جهاد اکبر و عه و فریبکاری[شیطانی؛ خد

 حکمت متعالی مدنی صدرایی: خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی*

 کمت ارسال پیامبران چه می باشد؟ ح

 رورت راهبرد راهبری چه می باشد؟ ض

 مدنی طبع بودن انسان چه می باشد؟ 

 ت دینی چه می باشد؟ ضرورت قانون مدنی، نظام مدنی و شریع

 و رهبران علمی دینی چه می باشد؟ خالفت پیامیر 

 حکمت]چرایی و چیستی[ اجتماعی مدنی انسان چه می باشد؟ 

 اجتماعات کامل و ناقص انسانی چه بوده، چند نوعند و کدام می باشند؟ 

 نسانی چه بوده و کدام می باشند؟ اجتماع غیر کامل ا

 اشند؟ مدینه و امت فاضله چه می ب

 ساختار مدینه فاضله چه می باشد؟ 

 اجزای مدینه فاضله چگونه می باشند؟ 

 جایگاه ریاست مدنی چه می باشد؟ 

 اجزاء و ساختار جامعه و نظام مدنی چگونه می باشند؟ 

 ختار ریاست مدنی چگونه می باشد؟ سا

 ؟ تناسب میان نظام مدنی و سایر پدیده ها چگونه می باشد

 یاست مدنی چگونه می باشد؟ راده رفطرت و ا

 ایر صناعات مدنی چگونه می باشد؟ صناعت ریاست مدنی و رابطه و نسبت آن با س

 نی در نظام مدنی چگونه می باشد؟ جایگاه و نقش صناعت ریاست مد

 مدنی چه می باشند؟ -است اول دینیشالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ری

 مدنی چه می باشند؟ -راهبردی ریاست اول دینیشالوده ها و شاخصه های راهبری 

 تکالیف مدنی چه می باشد؟ -حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی

 حکمت حدود و احکام مدنی چه می باشد؟ -حکمت مدنی حدود و احکام

 حکمت شرایع مدنی چه می باشد؟ توسعه و تعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی انسانی -حکمت مدنی شرایع
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  چه می باشد؟  
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 : مال صدرا []سیاسیب.گزیده کتاب شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه

 ،نشانه های تربیت و روش های مدنی.بخش دوم.والیات مدنیمال صدرا در کتاب شواهد ربوبیت، مبحث 

مه همانگونه که پیشتر و در دو موضع]مقدمیپردازند.  مدنیمتعالی معرفت شناسی و روش شناسی حکمت به 

و متعالی[اشارت شد: حکمت متعالی که نقطه، مرحله و مرتبه تجمیع، توحید و تعادل و تعالی حکمت تقریبی 

حکمت توحیدی دوساحتی متعادل و متعالی بویژه قرآنی و اسالمی بوده، از آغاز و بنیاد تا انجام و غایت 

بحث م معطوف به سیاست و حتی حکومت است. بخصوص در بخش بازپسین آن یعنی نبوات و والیات که

راهبردی و راهبری مدنی، سیاسی و تدبر و تدبیر عمومی بوده و پیشا آن که پایه آن می باشد. حکمت را در 

اقتدای »اسفار چهارگانه سیر و سلوک استکمالی خویش؛  کتابنگاه، نظریه و نظام و گفتمان یعنی تعبیری در 

. حکمت در همین تعبیر خود او به معنای ( 1)اسفار، ترجمه، جتلقی می سازند«در سیاستشبه خالق متعالی 

]شناخت؛ شناسایی و شناساندن[حقیقت و ماهیت یا مبادی بنیادین و غایی و مبانی ماهوی سیاست و حکومت 

و بلکه مدنیت و نظام سیاسی است. آنهم به صورت روش مند، قاعده مند، نظاممند و هدفمند می باشد. روش 

علمی که اعم از شیوه های برهانی و شهودی عقلی و شهودی علمی حکمی و حکمت یا حکمت و حکمی 

نگرش و گرایش سیاسی، و شیوه تحلیلی متن و محتوایی نقلی بینش و بینشی سیاسی است. پیشا و پایه دانش 

سیاسی که چگونگی شناسی و آگاهی سیاسی بوده حسی، استقرایی، و تجربی و عرفی عینی است. نگاه، نظریه 

یعنی علی و معلولی و سببی و مسببی با رویکرد توحیدی، رهیافت راهبردی]بنیادین و  و نظام علی و سببی

جامع و نظاممندو هدفمند[و راهبرد علل و اسباب]انواع، احکام و نظام یا نظامات[و بویژه علل و اسباب 

ده فراوان اچهارگانه مدنی و سیاسی که از مواریث حکمت مدنی فاضله فارابی بوده توسط مالصدرا مورد استف

بوده است. بویژه در منابع و متونی که بیشا همه مباحث مدنی و نگاه، نظریه و نظام سیاسی مورد نظر وی رد 

در بر دارند. بخصوص هم مبداء و معاد و هم شواهد ربوبیه و در اصل شواهد ربوبیت در مناهج سلوکیت که 

ه اینها نگاه، نظریه و نظام حکمی عمومی و مدنی مبداء اینها نه تنها اثرند، بلکه می توان ادعا و اذعان نمود ک

و معادی یا مبدائیت و معادیت و شواهد ربوبیت آنهم در مناهج سلوکیت بوده و به شمار می آیند. که بروشنی 

و از همین عناوین و موضوعات می توان رویکرد توحیدی، رهیافت راهبردی و راهبرد تدبیری و مدنی و 

 ه نمود.سیاسی آن را مالحظ

 (راهبرد راهبری مدنی1

و خصوصیات  )ص(در اوصاف نبی.»ولااهد ش«.مدنی[]دینی مشهد پنجم. بحث درباره نبوات و والیات»

اشراق  ریاست مدنی نخست: موسس شریعت و نظام مدنی توحیدی جامع، جهانی و جاویدان اسالم[؛«]وی

 برد راهنمایی دینی و راهنمایی راهبردی مدنی[:راه«]ر درجات انسانیدر بیان درجه نبوت نسبت به سا»اول: 

متفاوتی است که بعضی  مقامات مختلف و درجات و ]مدنی؛ اجتماعی و سیاسی[رای انسانببدان .»1اول.
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ر بعضی دیگ حنه خیال است وص در یالی وخبرخی  وسات است. وسمربوط به عالم مح نها حسی وآ از

مربوط  و یگر شهودیدشه و ادراکات عقلی ا ست: و بعضی و اندی رمربوط به عالم فک فکری وتعقلی و

در ازاء  ]انسان و جامعه و جهان و نظام مدنی[نامبرده مراتب این درجات وو عیان است  هود وشبه عالم 

همان طور که می دانیم بعضی از  قبال عوالمی است که طبق ترتیب و نظام عالم وجود قرار گرفته و و

، درجه ]مدنی[نفس انسانی لپس نخستین مناز. ستوز ار اتبرری و این عوالم فوق عالم دیگ

است. لذا  ]فردی و اجتماعی مدنی[مادیات اجسام و عالم اجرام و سیر در و ]بدنی تا مدنی[محسوسات

]مدنی و به تناظر او جامعه مدنی، به تبع آن نظام مدنی و به تناسب آن دولت و سیاست مدنی مادام که انسان

ن جوف زمی رمی است که درکمانند حکم  جسمانی است حکم او عیناٌ ]و مرتبت[در این منزل متدانی یا[

درجه  پروانه از همرتب یا مانند حکم پروانه ای است که در هوا پرواز می کند. زیرا، درجه و د، وزمی خ

هداری صورت انگ قادر بر حفظ و تخیل و نیروی خیال و همرتب ایحتی دار احساس باالتر نرفته و همرتب و

ی بود، پس از احساس مورت خیالی خویش صحفظ  خیل وت اگر پروانه دارای قدرت خیالی نیست و

خویشتن را به طرف آن شعله و آن آتش افروخته  شمع و یا هر آتش افروخته ای، مجدداٌ هسوختن از شعل

اس ساح ختن راو، سشعله افروخته شمع نزدیک شدن به آتش و هشده سوق نمی داد. چه در نخستین مرتب

مادام که  یالی است وخادراکات  تخیالت و خیال و هجراحساس، د هدرج از»بعد .2 .همان(«)نموده بود

 ر حیوانات بیشعوریسا مرتبه است حکم او حکم پرندگان و درجه واین  در ]مدنی و جامعه مدنی[انسان

 چوب وه یک محلی به وسیل اه درسایرحیوانات هرگ زیرا پرنده و(166)ص  عقلی است. و فاقد ادراك

 عضع فرار می کنند و دیگر بدان موضیا مجروح شدند، بی درنگ از آن مو ری مضروب وگآلت دی هر یا

ه دوم رسیده است که آن مرتبه مرتب زیرا این پرنده یا حیوان به منزل دوم و و محل بازگشت نمی کنند.

د از غایب شدن آن اشیا از حواس عبارت است از حفظ و نگاهداری صورت خیالی اشیا بع

منزلت است، هنوز حیوانی است فاقد  مادام که انسان در این مقام و»پس .3. (166همان، ص«)پنجگانه

 آن آزار ه ازبآن چیزی که یک مرت این مرتبه این است که از در او نهایت حد و و ناقص شعور ادراك و

 یزا آن چآی که ر نشده است، نمی داندثمتأ ی متأذی وچیز تا زمانی که از و کند اذیت دیده است فرار و

 سوم،ه از این مرتبه یعنی مرتب بعد.»1 .همان(»)تی از آن فرار کند یا خیرسچیزهایی است که بای جمله از

مرتبه، حیوانی است کامل در  این منزل و ان درانس است و ]انسانی و مدنی[موهوماته مرتب درجه و

املی که مرتب موهومات، پاره ای ازدرجه حیوانیت و توجه به  باب مثال، که درحیوانیت، مانند اسب من 

 از وه وحشتزده شد فوراٌ ببیند دور را از آنی که او هر در و شیر هراس دارد دارد. زیرا اسب همواره از

 موقوف و رشی از نرسیده باشد. پس تنفر او شیر به وی آسیبی به حال از تا چند هر ریزد،گ آن ناحیه می

گوسفند که برای اولین مرتبه گرگ »بلکه .1. همان(»)نیست اٌخصش او آسیب دیدن از ذی وتأمشروط به 
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ثه که ج را گاو و شتر حال آنکه همین گوسفند و دوی فرار می کن از بی درنگ می ترسد ود را می بین

نها ترس آ از ابداً و می بیندآنها وحشت آورتر است  فهقیا شکل و آنها به مراتب از گرگ بزرگتر است و

 بدین حد»تا .1دوم. .همان(»)خوی ایذاء و آزار نهفته نیست گاو و زیرا در طبیعت شتر واهمه ای ندارد و

 ند، با حیوانات وشسوم با هدرج وص مرتبه وصکه دارای درجات نامبرده به خ ]و جامعه مدنی[انسنا هر

ه عالم آنگاه ب [ص طی منزل سوموبه خص]مراتب مذکور طی بعد از شریک است. و بیه وش بهایم سهیم و

امور آینده  از و نجندگوهم ن خیال و حس و که در اموری را کند می یابد. پس ادراك می انسانیت ارتقا

 ورام در منحصر ترس و حراست او مراقب آنها است و و می ترسد که هنوز به وقوع نپیوسته اند نیز

مستوراند ادراك می  خیال غایب و عالم وهم و حس و که از وری راام نیز ت وسزود رس نی عاجل و

ی جویا طالب سرای اخروی و یچنین حالر این انسان د و [و صور کلیه اند عقلیه صور دوکه مقص]کند 

لزوم حیات دنیوی است  رورت وضبر  دا آنچه که زایی کلی و لذایذ آن به از این جهان و و]بقای ابدی است 

این »و .2 .همان(»)ی کندمدق صاز این جاست که اسم انسانیت به حقیقت بر وی  و [چشم می پوشد

 ههمان روح منسوب به خدای متعال است که درآی ]مدنی و جامعه مدنی[حقیقت یعنی حقیقت انسانیت

تصریح شده  بدان [11یهآسوره ص،  -دمیدم او سپس از روح خویش در«]ن روحیمت فیه خفنف» شریفه

قالبهای  از بالنتیجه ارواح مجرد همین عالم درهای ملکوت بر روی وی باز می گردد و در است و

است عاری (161)ص این ارواح، حقایقی من از مقصود و انی را با دیده ملکوتی مشاهده می کندمجس

این  پرده های اشکال گوناگونی که چهره حقیقت را می پوشانند. و لبیس وحجابها وت مجرد از کسوت و

 که بزرگان حکما و اصحاب معارج الهیه ازتند مفارقه ای هس ورصحقیقیه همان  همجرده عقلید رمو

سه عالم خل در]حکمت آنها را به چشم خویش  عرفان وو سلوك  و رؤسای پیشینیان اهل سیر اساطین و

درباره  وخویشتن  . چنانکه افالطون الهی ازدمشاهده کرده ان [جناب قدس الهی هو توجه کامل به ناحی

گ انباذقلس حکیم بزر اغورث وثفی ف ربانی وراع همچنین سقراط حکیم، آن خویش حکایت می کند و

همچنین ارسطاطالیس  رسایل خود نقل کرده اند. و مشاهدات خویش را در کتب و و اندسایرین دیده و

 او ت. چنانکه کتابالهی را مشاهده کرده اس هور قدسیصشائین نیز این محکمای  هسلسل سر معلم اول و

آن کتاب  مشاهدات خو یش را در و] .همان(»)داللت دارد هاین مشاهد ولوجیا معروف است، برثبه نام ا هک

 یارسعالمی است ب [مفارقه ورص وه عقول مجرد یعنی عالم ارواح عالیه و] این عالم» و.3 [.بیان می کند

یاحت در س و سیر و ؛الهی اسرار ل برمست مشتعالمی ا ت وسنهایتی نی اده که برای میدان فسحت اوشگ

سیاحت  و ریما بدین جهت س و ؛دریای بیکران است سیاحت بر روی آب و و این عالم بینهایت مانند سیر

راسر سسیاحت بر روی آب دریا تشبیه نمودیم که آن جهان جهانبی است  و آن جهان عقلی را به سیر در

مشتمل بر حیات عقلی  و یروح آن سراسر عقالن نی که جسم ویعنی حیوامملو از حیات حیوان عقلی ]
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 یاری استسبرای این عالم عقلی طبقات ب و [ستا است. همان طور که آب مایه حیات موجودات این عالم

سقف عالم جسمانی است که در زیر آن عالم قرار  زمین آن عالم است و هنزلمآن به  هکه نخستین طبق

سقف بهشت  است و ]حکمفرمایی و حکمرانی[یت، کرسشزمین بهگرفته است. همان طور که 

ین ا از و ی باالترماز این مقام به مقا رحمان است. سپس همین انسان ترقی می کند و ]حکمروایی[عرش

 روازپکت کردن در هوا و حراین جهان،  همانند او در که مثال و ای عالیتر ارتقا می یابد طبقه به طبقه

امی که به رسول اکرم)ص( گفتند که عیسی)ع( بر روی، آب راه می گهن»و لذا .1 .همان(»)در فضا است

رواز فضا پ آینه از آب گذشته در هوا و زاید بر این بود هر اگر یقین و ایمان او»حضرت فرمود: رفت آن 

سیاحت در عالم محسوسات و راهپیمایی در اطراف و اکناف  و سیر]سیاست و[و اما  همان(.«)می نمود

راف سیاحت دراط و سیر گردش و راهپیمایی بر روی زمین و ماننداً مثل عین در [تگی به آنهاسو دلبنها ]آ

که ] زمین مابین و زمین اند برای عالم ارواحه این عالم یعنی عالم محسوسات همگی به منزل اراو است زی

به منزله آسمان  ارواح و عالم که] بآو  [محسوسات و به منزله زمین برای عالم ارواح است عالم اجرام و

 ک ووسل و ای کسی که قصد سیررب)کشور( ][ عالم دیگری است به منزله کشتی ین استزمبرای این 

عانی بین م جزئیه که ما نیاین عالم به اعتباری عبارت است از عالم معا و [این کشتی دارد راهپیمایی در

وی که بر ر دارد تی وجودشیک کآب  بین زمین و اگرفته ا ند. همان طور که م ارقروسات سمح کلیه و

]سیاستورزان و سایرین راکب(163)صب است و آمسافرت بر روی  و وسیله سیر گردیده واستوار ب آ

 راهپیمایان بر روی زمین و نهمواره مابی ]کشور[آن کشتی ]شهروندان[مسافران و یعنی سیر کنندگان[

س وجزئیه محس ورصم دهنده ستج کهالم خیال است ع ریگدی اربه اعتب و ؛است راهپیمایان بر روی آب

نزدیکترین عوالم است به  عقل و بین حس و عالم خیال عالمی است ما زیرا ظاهری است.به حواس 

اف اکن اطراف و مسافرت در دصکشتی است برای آنان که قه به منزل خود این عالم خیال، حس و المع

م خیال درجات لیا عا همین عالم یعنی عالم معانی جزئیه و از» و.1وم.. سهمان(»)وسات دارندسزمین مح

والم که اگر زمانی انسان از ع ندند، تا به این حدوبه وقوع می پی تولد یافته و مراتب شیاطین مقامات و و

ه ئکلم مالعااین عالم به  سپس از و عالم شیاطین که عالم موهومات است قدم می گذاردبهایم گذشت، به 

اشاره کردیم که برای وهم وقوه واهمه عالمی خارج از عوالم  هتنکبدین  قبالً وی کند؛ م روحانی سفر

 همواره ری نیست وگدی یا مدرکات عقل چیز مدرکات خیال و گانه نیست. زیرا مدرکات وهم بجزسه 

ی صصوخم مدرکات عقل و برای آن جایگاه ال ویمدرکات وهم امری است بین مدرکات خ

]این وَهم غیر از توَهم یعنی کاذب به معنای کذب درغین همچنین است حکم عالم وهم.»2. همان(»)یستن

است. مراد قدرت پردازش ذهنی و موردی بوده که مصداق عینی ندارد. بسان ترکیب ذهنی صورت مرغ و 

گشت باز مآل و عالم عقل. پس برابر عالم خیال و در بزرگی که پدیده ای بسان سیمرغ را تصور میکند[
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نی عی]نامبرده  الموسقوط در جهنم اشرار است. و این ع لشکریان آنان به فالکت و فرزندان و شیاطین و

 ره فطرت و شریعت]که متفاوت هدایت اند  اههای مختلف وگی منزلگهم سه گانه[ ؛ مراتب و وجوهعوالم

کن ل و  .راهبرد سیاسی و سیاست راهبردی است[. مراد دنماینبدان منازل سوق داده و راهنمایی می را انسانی 

دای منسوب به خ ]، والیت و سیاست تکوینی و تشریعی[، یعنی هدایت]و یقینی واقعی[هدایت حقیقی

قل ان الهدی »ه شریف هآی همان طور که در یعنی عالم ارواح یافت می شود. یراخ عالم فقط در متعال،

 .همان(»)به آن تصریح شده است [،14هانعام، آی هروس«: لهی استهدایت ا مانا! ههدایت: »بگو»]«هدی اهلل

 نا واین همان مع و؛ تسادراك او همرتب پستی به قدر مقام و بلندی و انی درسمنزلت هر ان بس مقام و».3

دیشه هرکس دربند ان«]الناس ابناء مایحسبون»ی فرماید مالمؤمنین علی علیه السالم است که  مقصود امیر

 ،«ما یصنعون»؛ یعنی فرزند کارهای خوب خویش می باشد. حتی «ابناء ما یحسنون». یا ه داردای است ک

ورت انسانیه، همواره مابین صهمین  . پس انسان در[متناسب برساختها و از جمله سیاست خویش است

 ]بشر طبیعیی است در جوف زمینمکره مرتب درجه و در داشت. یعنی یا قرارخواهد این امور یکی از

 سیاست تکساحتی و دَدِگی یا حیوانی، طبیعی، ناقصه، یک بعدی، ظاهری، ضالی، ددگی،... در تعابیر سیاسی[

]سیاست تنازعی، درندگی، گرگی، سلطه گی و امپریالیستی، فاسقی، حیوان سبع درندهه مرتب در درجه وا ی و

یوانی است حه مرتب درجه و یا در و گوسفند و گاو یا پلنگ و و ببر و بیشعوری است از قبیل شیر و ...[

، ]بشر و سیاست خدعه گری و فریبکاریشیطانی است بهمرت درجه و یا در ند اسب ونیا بنده ما متفرس و

ی خ مالئکه مسن مراتب گذشت از سپس اگر از این درجات و اغوا کننده و ماکیاولیستی، شیطانی، ...[

مقاماتی است  درجات و ای مالئکه نیزرب» و.1 ت.انسان و سیاست ملکوتی و متعالی اس. همان(»)گردد

ت که مقام سنی اهیچکس ازم«]مقام معلومه نا اال لمو ما» می فرماید چنانکه خدای متعال در قرآن مجید

انجام  ]که مأموریه اند ضار همالئک ،این مالئکه گروهی از پس. [461 هافات، آیصسوره  -معینی نداشته باشد

مالئکه  آنها گروهی از و می باشند[ آنها قوای نهفته در از موجودات ساکن کره زمین و ادرصافعال  اعمال و

ه ای تدس و ند[شنها می باآظیم حرکات نر در اجرام سماوبه و تثیأتیر و بدت]که مامور (163)صسماویه اند 

 را شیخو هم و رندتباال ر وتبر زمین منصرف و سمان وآوجه به ت ین درگاه الهی اند که ازبنان مقرآاز 

قرب  جوار بقا و دار همواره در ه کامل به جانب حضرت الوهیت کرده اند وجوتمصروف مالحظه و 

م ی] اینها که شمرد ستاو یقبامشاهده وجه  ها لقای خدا وننان تآمنظور  زیرا ملحوظ و دالهی به سرمی برن

م یرحا به یخرت و آسلوک به جانب  و رسی قا وتر اریمس که همواره در نان اندآروحانیات  ات ویجسمان از

ه در چآنن و یزم سمان وآنان از آسوای  ولی ما نان زوال و فنابی نیست[آیت رهسپارند و برای بقدس ربو

کل من »ف یشر آیهن است معنی یمعدوم خواهند شد و ا نها است همگی فناپذیر وآبا منطق به  نها وآ

د ردگآنکس که بر روی زمین است نابود می  هر .همان(«)کراماالوجه ربک ذوالجالل و یقبان. و یفعلیها 
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ا تدا تاب ن عوالم نامبرده ازیو ا.»1 (.14-16الرحمن، )االکرام است باقی می ماند جه اهلل که ذوالجالل وو و

جهانی به جهان  از و ،ریگعالمی به عالمی د ازند انسان ا ]سیاست سیر[ل مسافرتزانبه انتها همگی م

ه درجه که بئمال هدرج ، و ازدابی قاتمی به اوج درجه ملکی اریض درجه بهضیح ا بدین وسیله از؛ تریگد

هم  د وردنگمی  ابی اویم کبریرحرد گ رداگ بی نهاده اند ووان قدس ربتسآنان که سر بر آعشاق الهی و 

 س اویقدتیح و بستبه  اًمئه اند و داتمصروف داش صر در مالحظه جمال حضرت الهیحرا من شخوی

 ن درجاتیخرآ هی وتمن و یتن غاای و ابندیقا تنها مشاهده نمی گردد، ارآ گی درتنی خسآولند و غمش

ین بافرق م و به زودی درکنتمش ای عظام در وی سهیم ویاول وا یمقامی است که انب انی است وسکمال ان

  همان(.«)دمآلی خواهد و و نبی

 دیانت و سیاست(2

نت و سیاست بمثابه روح و جسد مدنی میباشد. منظور دیانت مدنی یعنی اجتماعی و مراد رابطه و نسبت دیا

سیاسی توحیدی دو ساحتی نادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی است. غرض سیاست 

و  شریعتدیانت و سیاست، بطه و نسبت دوگونه های یگانه دوگانه نمای اهمچنین ر مدنی دینی میباشد.

، و مانند اینها، بسان سیرت و صورت، قلب و قالب، جان و الق و قدرت، معنویت و مادیت مدنیت، اخدول

 ص و تحقق وخُّشَل، تَصُّحَن و تَیُّعَزیرساخت و ساختمان، درونسازه و سازه، شاکله و شکل، تَحتی جسم، 

ه شریعت بنسبت نبوت »«: استیس و یعتشر بوت ون نیدر بیان فرق ماب .مرچها اشراق»همانند اینها است. 

د جسدی است ننعت ماشری عاری ازیاست س و وی روح باشد جسدی که در به تاس حد نسبت رومانن

ین شریعت و ب ه اند که فرقی ماتچنین پنداش ]فیلسوفنمایان[نیفلسفتم گروهی از اشد.ی نبو ح دررو که

ی و تکمله جمهوریت بوده و حاو او ارآث کی ازیکه قوانین ] سیکتاب نوام ت ولی افالطون دریسن یاستس

دکترین یعنی نظریه عملی سیاسی وی است که بعد از جمهوریت، که حاوی تئوری یعنی نظریه فلسفی سیاسی 

از  عنییاست را به چهار وجه یس شریعت وین بفرق ما یان کرده وب نان راآبطالن عقیده  [او می باشد

است ونه گ نیدمبدا بجهت اول.اما از  .(131همان، ص«)هتخسا شکارآانفعال  فعل و ویت غا بدأ ومجهت 

تابع  است و این حرکت [نه نفس کلیة الهیه]که مبدا آن از ناحیۀ نفس جزئیه ت اسی کتحر ،ستیاس که

یک  ا درر ش افراد بشریخو قادتکه به اع [حکام و ینسالطاز قبیل ]حسن اختیار افراد بشریه ای است 

که ] ن نهایت سیاست استآی است که مبدا تولی شریعت حرک کند،ع جم کند صالحنان را اآنظامی که 

 ی کندبه کار م غازآیک محدوده سیاسی  ماعی درتک نظام اجی قرارتاس ری وصوک سیاست یل یشکت پس از
نها آنان در آالح حقیقی ص ر ویخ یخبر است وبنها غافل و آوری از صوری که سیاست امو جامعه را به 

نفس ] بیرکتفی که درعالم ین را بدان وظاآقوای  ، نفوس وتن حرکیزیرا ا [دعوت می کند است مرکزتم

د زیگمی انر ت با نظام کل، بفقموا ت وقمواف وصلت عنی موایده است، یمامورگرد نهاآبه انجام  [با بدن
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حذر می فساد است برطغیان و ظهور  حی که موجب اختالف نظام ویقبا ع ویکاب فجاتار وس را ازنف ]و

را  نهاآ و ق می کندویشو تک یحرت واقعی[حقیقی و یقینی سعادت  ]به جانب کمال ووس را نفرا یز دارد[

دی مفاس غضب و جانب شهوت وانحطاط به  از و می سازد ذکرمتعالم الهی  گشت به سوی خدا و به باز

 روین ن دوییک از ا هر غرض هدف ورا اگر نفس با یز می دارد. برحذر ب می گرددترتم ن دوآ که بر

در  د، ونناشوست می کالگاه حقیقی زت اصلی و منیغا از هدف و را به راهی که دور ت کرد اوفقموا

 و تیقامت وی در انجام مأمورتاس داری ویچنین پامفرمانبرداری او از خدای بزرگ و ه جه اطاعت وتین

یاست از جهت نهایت س عت ویرشبین  ااما فرق مو »دوم. .همان(«)وی دشوار می گردد ف خویش بریوظا

است برای شریعت مانند سی عت است ویشر عت ازطااست، اسیت یغا ت این است که نهایت ویغا و

 دنافرمانی می کن ت وصیاهی معگ و وی اطاعت می کند از گاهیکه خود ت نسبت به موالی سعبد ا

الم عظاهر  [نمود وارتاس شریعت اسطبق اس را بر نظام خود و] شریعت اطاعت کردپس اگر سیاست از 

 د[باهی راه ندارت و ادسن فآ ی است از باطن عالم که درتورص]زیرا ظاهر عالم مطیع و منقاد باطن عالم گردد 

 و دتنقوالعرا محسوسات، عکوس و اظالل میز] رندیظل معقوالت قرار می گ زیر سایه و محسوسات در و

بط با وی قرار گیرد نه درخطی معوج تمر ل وتصم م ویقتخطی مس در ظل عاکس و ن است که عکس درآر تبه

 ةلنزر جنب عالم معقوالت به مدزیرا عالم محسوسات ]د. ننو اجزاء به جانب کل حرکت ک [نآومنحرف از 

وسات که به حکم حرکت حسعت گشت، عالم میابع شرتت یاسس(136)صن چو ند نسبت به کل وئاجزا

 کمالی به جانب عالمتسلوک اس ر ویق سیطر شند دریل خوصی اویاج ولند وحتدر تحرک و  اًمئجوهریه دا

 جهت فاعلی و« تینقُ» ان درنسرغبت ا میل و و[ دننحرکت ک نهایندآقت یحق اصل و معقوالت که کل و

د سازنده ان سرمایةایل و فاعل خیرات و کماالت و ضدأ فمبفطرت،  ل وصعنی نفس و روح که به حکم ای]

 و احتترخص مغرور به اسباب و وسایل اسشجهت قابلی که  و «تینقُ»زهادت در رك وتو  رد[یگ قرار

ت، عیا با تبعیت سیاست ازشریرز .همان(»)ردیگ روی می کند قرارین پآ لت ازیفض ساختن شرف و نابود

رات ل خیاله فاعصباال بالطبع و ی وتملکو عنصر نفس که دو عنی روح ویجهت فاعلی  ان درسرغبت ان ل ویم
فعل من جهت بدن که عنصر قابلی و ردل و رغبت یعدم م رک وت زهد و ن کماالت اند قرار گیرد ویأمتمبدأ  و

با  و لت دست یابدیفض نداخت به شرف وا ت و سرمایه فاعلی را به کاریچون قن و یابداز نفس است قرار 
ست که هر ن جهت ایی سرمایه بدعنی «نیتقُ»ر به لفظ یعبت کند ومی ل صلت ارتباط حایفض مبادی شرف و

ر د ش اند ویی مناسب با خوتاف و ملکاصتحصیل او یةن دو عنصر نفس و بدن در حقیقت سرماآ ک ازی

 روی ویعت پیشر چون سیاست از» وسوم.الف.. ه استده بازنیبدن سرما سازنده و یةحقیقت، نفس سرما

 ی است که اوتلضیف احراز هنده ورنج دور منی از امیا سایش وآن هنگام، یا اطاعت کرد حال انسان در

وزی که ر هر و می کشاند ساب می گردندکتداب پسندیده اآ ۀلیی که به وستکماال رات وخیرا به جانب 
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 ت ازسایهرگاه س»ولی ب. .همان(«)گذشته است از روزوی می گذرد بهتر  ن موهبت بریبا داشتن ا

می  ادراکات عقلیه چیره ه ویکل ءراآاحساسات وی بر  ن عصیان ورزید،آبرابر  در و عت پیروی نکردیشر

ه یعالاب باس ده ویانقیاد شخص را نسبت به علل بع و خضوعبالتیجه  نها حکومت می کند، وآ بر و گردد

 و زده عالم اخالص می ورصوری سبابه و ایببت به علل قرسعوض ن در و بین می برد عالم وجود از

 پندارند که نظام مملکت و یزمامداران چنین م پادشاهان و دارد و نها معطوف میآش را به یه خوتوج

ه سنن که اگر اقام نمی دانند و ی داردتگده عالم بسیعب لعل سباب وانفع ملت به همین  بقای حکومت و

جانب در  هم خو یش را ع کرده ا ند ادامه دهند وضرا بدانگونه که و خودنین سیاسی اقو نوامیس و و

نصیب جزء اشرف ]یعنی نفس[ و  سهم و و دننش مصروف کیی از احساسات خوروو پیمحسوسات 

عنی یرند، ناگاه قیم و نگهبان و ساالر عالم ]ینظر نگ عت دریپیروی از شر یلۀن را به وسآت تربیل و یکمت

می سلطان خویش را فرمان  مظاهر قهر و نان قیام می کند وآر علیه ب خشمگین می گردد وخدای بزرگ[ 

ف نموده اند به محل خود یحرتجای خود  از و اند هباه کردت و نچه را از نظام عالم فاسدآا تد ده

ت ساست از جهت فعل بدین گونه ایس عت ویبین شر ا فرق ماو ام»چهارم. .(131همان، ص«)بازگرداند

 بقا و و [محتاج به استکمالند و] ناقص قابل زوال[ و ی ]وئجز هستند(131)صکه افعال سیاست افعالی 

سیاست  از بی نیاز تام و ریعت خواهد بود. ولی افعال شریعت، افعالی کلی وۀ شستکمال آنها به وسیلا

 بین آنان از جهت انفعال این است که امر شریعت امری است الزم ذات شخص مأمور امفرق  اما اند. و

 و عاضاو در گرمزوال است  و قابل تبدیل الزم ذات شیء، غیرضمناً  و ذات او از دیگری غیر ]نه چیز

همان، «)غیر الزم ذات شخص مامور ولی امر سیاست عرضی است مفارق و شرایط دیگری[ احوال و

که ]مثال مناسب با این مقام »[. ظه و آنی قابل تبدیلحل هر اًدیگری است وضمن بلکه برای منظور] .(133

ا ر یعنی عرض مفارق و غیر الزم ذات اوو سیاست  فرق مابین شریعت یعنی عرض الزم ذات شخص مأمور

 یم صو آن شخ روزه امر می کند و این است که شریعت شخص را به نماز [به خوبی آشکار می سازد

 ولی هرگاه سیاست سود آن عاید خود اومی گردد و بالنتیجه نفع و ی دهدمآن را بنفسه انجام  و پذیرد

اق الص و شرنگین کردن جامه خوی به تزیین و او راکند  انجام وظیفه ای مأمور به کاری و شخصی را

 اراین کار تنها برای نظ و میکند سایر اصناف تجمالت به آن مأمور و سمت ماموریت و نشانه های افتخار

 همان(.«)سجلب توجه آنان است نه برای ذات لبا و

 معرفت شناسی سیاسی صدرایی: *خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی

 و نسبت میان دیانت و سیاست چند مورد و کدامند؟ انواع رابطه 

 رابطه و نسبت نبوت و امامت، دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت، معنویت و مادیت 

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟   
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 راهنمایی راهبردی مدنی چه می باشد؟-راهبرد راهنمایی دینی
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 1محور

 پرسش های درسی میان دوره

 اعم پرسش های درسی در آخر هر یک از گزیده ای متون کمک درسی آمده اند. بدانجا مراجعت گردد.

 1محور

 محورهای مطالعاتی درسی دانشجویی

 اول.الف.اندیشه های سیاسی فیلسوفان مسلمان و ایرانی

 ابونصر محمد فارابی-

 ابو یعقوب سجستانی-

 ابوحیان توحیدی-

 اخوان صفا-

 نیشابوری ابوالحسن عامری-

 ابن سینا-

 ابن مسکویه رازی-

 خواجه نصیرالدین طوسی-

 قطب الدین شیرازی-

 ابن باجه اندلسی-
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 ابن طفیل-

 ابن رشد-

 کندی-

-... 

 ب.اندیشه های سیاسی متکلمان مسلمان و ایرانی

 یک.متکلمان سنی

 الف.متکلمان اشعری:

 غزالی-

-... 

 ب.متکلمان معتزلی

 قاضی عبدالجبار -

-... 

 تکلمان شیعی:دو.م

 سید مرتضی علم هدی -

 شیخ مفید -

 شیخ نصیر الدین طوسی-

 خواجه نصیرالدین طوسی-

-... 

 ج.اندیشه های سیاسی عرفای مسلمان و ایرانی 
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 سنایی غزنوی)حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه(-

 منطق طیر(-عطار نیشابوری)کلیات-

 نجم الدین رازی)مرصاد عباد(-

 دیوان شمس(-عنویمحمد مولوی)مثنوی م-

 میر سید علی همدانی)ذخیره ملوک(-

 نجم الدین کبری-

 عزالدین نسفی)انسان کامل(-

-... 

 دوم.اندیشه های سیاسی فقیهان مسلمان و ایرانی

 الف.فقیهان اهل سنت:

 ابویوسف)کتاب الخراج( -

 محمد غزالی طوسی-

 ابوالحسن ماوردی)احکام سلطانی( -

 ی(ابوحسین فراء)احکام سلطان-

 روزبهان خنجی اصفهای)سلوک ملوک( -

 ابن جماعه -

 ابن تیمیه حنبلی-

-... 

 ب.فقیهان شیعی:
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 عالمه حلی -

 محقق کرکی-

 محقق سبزواری)روضه انوار عباسی(-

-... 

 سوم.اندیشه های سیاسی دانشمندان مسلمان و ایرانی

 جغرافیدانان مسلمان و ایرانی-

 مسعودی-

-... 

 یرانیمسلمان و ا تاریخدانان-

 مروج ذهب( -ابوالحسن مسعودی)تنبیه و اشراف-

 عبداهلل ابن مقفع -

-... 

 مردمشناسان و جامعه شناسان مسلمان و ایرانی-

 ابن خلدون، -

-... 

 (چهارم.اندیشه های کارگزاری سیاسی دانشمندان مسلمان و ایرانی)

 و ایرانی:کارگزاران، اندرزنامه نویسان، سیاستنامه نویسان و ادیبان مسلمان -

 خواجه نظام ملک طوسی)سیاستنامه یا سیرت ملوک(-

 محمدبن طباطبا)تاریخ فخری( -
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 هندوشاه نخجوانی)تجارب سلف(-

 قسم سیم.سیاست مدنی کتاب اخالق ناصری( 1-1خواجه نصیر الدین طوسی)فصل-

 عبید زاکانی)کلیات، اخالق اشراف(-

 عبداهلل ابن مقفع)ادب کبیر(-

 بوستان(-انسعدی شیرازی)گلست-

 حکیم ابوالقاسم فردوسی)شاهنامه(، -

 کیکاوس بن وشمگیر)قابوسنامه(-

 سعدالدین وراوینی)مرزبان نامه(-

 نصراهلل منشی)کلیه و دمنه(-

 حسین واعظ کاشفی)انوار سهیلی(-

 ... )اخالق محسنی(-

 دارابی کشفی)ذخیره ملوک(-

-)(... 
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 6محور

 محورهای پرسش های آزمون نهایی درس

 سیاست در اندیشه سیاسی متفکرین اسالمی ایرانی دوره میانه.1

 .رابطه دیانت و سیاست در اندیشه سیاسی متفکرین اسالمی ایرانی دوره میانه2

 میانه ل اندیشه سیاسی در اسالم و ایران.اهم مسای3

 .نگرش ها و گرایشات عمده و اصلی فکری سیاسی دوره میانه اسالمی1

 سس، شخصیت های شاخص و آثار آنهاؤم، .گرایش فلسفی سیاسی1

 فارابیمدنی .اندیشه سیاسی 6

 سس، شخصیت های شاخص و آثار آنهامؤ علمی سیاسی،. گرایش 7

 .اندیشه علمی سیاسی ابن خلدون8

 سس، شخصیت های شاخص و آثار آنهاؤم ،.گرایش فقهی سیاسی9

 .اندیشه فقهی سیاسی ماوردی11

 های شاخص و آثار آنها سس، شخصیتؤم ،.گرایش فنی سیاسی11

 سیاسی خواجه نصیرفلسفی .اندیشه 11

 خواجه نصیرسیاسی فنی اندیشه .12

 حکمت متعالی مدنی، شخصت های شاخص و آثار آنها.13

 صدراییمدنی متعالی  اندیشه حکمی.11
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