
 

1 
 

 بسمه تعالی

 

 گزیده

 متون  اساسی سیاست

 

 

 دکتر علیرضا صدرا

 هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

Sadra@ut.ac.ir 
  

mailto:Sadra@ut.ac.ir


 

2 
 

 2ص سیر و ساختار اجمالی مطالباجمالی فهرست *

 6ص **پیش درامد

 51ص**درامد 

 51ص*اول.نگرش و گرایش حکمی مدنی)فلسفی سیاسی(: 

  51ص ؛ الف.علم مدنی احصا علوم: فارابیحکمت مدنی فاضلییک..1*
  علم علوم مدینه فاضلی

 73ص سیاست مدنی فارابی.2*ب.
 جاهلی-نظام مدنی فاضلی

 36ص اندیشه های اهل مدینه فاضلی.3*ج.

 ص جاهلی-آراء مدنی: فاضلی

 98ص خواجه نصیر :تقریبی*دو.حکمت مدنی 

 : فلسفه فن سیاسی.فصول اول و تا سومخواجه نصیر؛ قسم سیاست مدن«: اخالق ناصری»کتاب

 98ص صدرایی :*سه.حکمت متعالی مدنی

 تجدید تفکر مدنی

 89ص : صدرا المتألهینمبداء و معاد کتاب.4*الف.

 بخش مدنی: پدیده شناسی مدنی  

 551ص مال صدرا: [سیاسیه] سلوکیهشواهد ربوبیه و مناهج .5*ب.



 

3 
 

  نشانه های تربیت و روش های انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی.بخش دوم.والیات مدنی

 معرفت شناسی و روش شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دینی متعالی

 527صامام خمینی)ره(  *چهار.حکمت مدنی متعالی:

 جمهوری اسالمیحکمت حکومت اسالمی: انقالب اسالمی و نظام 

 527ص *دوم.نگرش و گرایش دانش انسانی و اجتماعی مدنی

 ابن خلدون: الف.فلسفه تاریخ سیاسی، ب.فلسفه سیاسی تاریخ  :کتاب مقدمه تاریخ.6

 572ص *سوم.نگرش و گرایش فقه سیاسی

 577ص: ماوردی احکام سلطانی و والیات دینی.3*الف.

  فقه سیاسی خالفت سنی قدیم و میانی

 515ص ؛ حکومت اسالمی: نایینیتنبیه امت و تنزیه ملت.8*ب.

 فقه سیاسی مشروطیت اسالمی سلطنت: حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی 

 فقه سیاسی امامت جدید

 591ص *ج.نفی مشروطیت مطلقه سلطنت

  راهبرد مشروطیت مشروعیت اسالمیجایگزینی: 

 شیخ فضل اهلل :تذکر غافل و ارشاد جاهل.9



 

4 
 

 )حکومت اسالمی(: امام خمینیوالیت فقیه.11*د.

 587ص گفتمان، فلسفه فقه و فن راهبردی سیاسی؛ انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی

  257ص *چهارم.نگرش و گرایش فنی کارگذاری سیاسی

  سیاستگذاری و سیاستمداری

  251ص جاویدان خرد این مسکویه رازی.11*یک.

  ایرانی-شرقیحکمت دینی مدنی جاویدان 

 221ص کارگزاری خُرد وزارت سیاسی ؛ خواجه نظام؛سیاست نامه.12*دو.

 272ص قابوسنامه؛ سیاستگذاری و سیاستمداری.13.*سه

 راهبردهای نظام مدنی و نظام راهبردی)دکترین(مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

 217ص غزالی :کیمیای سعادت.14*چهار.

 داری  اخالق سیاسی، سیاست اخالقی کشور

 213ص خواجه نصیر :اخالق ناصری.15*پنج.

  سیاست حکمت تقریبی مدنی: رهبری و مدیریت سیاسی

 791ص هق(9: عبید زاکانی)قرن رساله  اخالق اشراف.16*شش.

 نقادی و طنز پردازی سیاسی



 

5 
 

 755ص ؛ سید جمال الدین اسد آبادیهفت.عروه وثقی.11*

 رهیافت راهبردی بیدارگری و اصالحگری سیاسی

 753ص )مراجع اصلی و منابع کمکی(*کتابشناسی
 

 759**برامد

 758ص ضمایم: ضمیمه اول

 امام علی)ع( منشور حکمروایی شایست:.18*
 منشور فن استانداری شایسته در کشورداری خوب علوی

 خود گردانی کارگزاری خُرد کاربردی و اجرایی ملی در کارگذاری راهبردی امتی

 778صضمیمه دوم 

  : عالمه محمد تقی جعفریمعقول حیاتحکمت مدنی .19*

 سیاست معقول-سیاست طبیعی

 *کتابشناسی
 717ص *فهرست تفصیلی مطالب

 

  



 

6 
 

 پیش درامد**
مدنی است. اجتماعی و سیاسی  در رویکرد مدنی یگانه انگار دو ساحتی مادی و معنوی:  انسان،(5اول.* 

کوچک یا بزرگ، توسعه یافته یا زندگی میکند. و در جامعه میباشد. چنانکه همه جا به صورت اجتماعی 

ه تبع و به بو حتی مدنی اجتماعی به تناظر آن ، مدنی پیشرفته یا غیر آن و مانند اینها. این واقعیت امر انسانی

 وو حقیقت مدنی انسان مدنی چه بسا ناشی از ماهیت این واقعیت سیاسی است.  مدنی سیاسیتناسب آن 

بازتاب و برامد عملی یعنی کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی ارزش ها، بینش و  باشد. وداشته  انسان مدنی

همه جوامع دارای نظام سیاسی اند. نظام سیاسی: صناعی یعنی ساختنی می . بوده و بشمار آیدمنش درونی او 

اد)نخبگان افرد حاصل تدبیر و تالش خویعنی بسان کندوی عسل، طبیعی یا غریزی و جبری نیست. باشد. 

هر نظام سیاسی، دارای نظریه است. و پذیرش آنها  مدنی و جامعه )بویژه سیاسی(فکری(، گروههای اجتماعی

ق عینی تحقکرده سپس آنرا  تصوربسان مهندسی که نخست طرح ساختمان را در ذهن خود . میباشدسیاسی 

چه این طرح و نظریه غیر مدون و بوده و در حد همان تصور ذهنی باشد. یا مدون شده و به اصطالح . میبخشد

در  ا نباشد.بوده یرسا و سازوار کما بیش اجمالی بوده یا تفصیلی باشد. نظریه نظام تصویر و ترسیم گردد. 

ارای نارسایی دبوده یا  و بسامان  بهینه؛ بهره ور و اثربخش یعنی کارامدنظام مدنی مبتنی بر آن نظریه، نتیجه 

شرفته پییافته یا  توسعهجامعه و نظام و حتی دولت و سیاست . بدین سبب گرددکارامدی و یا ناسازورای 

ازی و نظامس یبا تدبیر و اراده خویش نهادساز بوده که انسانهادر هر صورت این بشمار آید. یا غیر آن بوده 

زی به توسعه یا پیشرفت دست یافته یا با عکس آن، ناکارامد شده و از توسعه کما اینکه با کارامدسامینمایند. 

و پیشرفت باز میمانند. تمدنساز شده یا ضعیف و حتی ذلیل گشته و اگر تجدید نظر و نظام نکنند سرانجام 

چیزی را  ر کاری را بخواهد انجام داده و هرد«. اول اندیشه آنگه کار» اندیشورز است.انسان نابود میگردند. 

بخواهد بسازد نخست در ذهن خود می اندیشد بعد بر اساس آن آن چیز را صورت بخشیده و آن کار را 

از یک چوبدستی ساده انسان های اولیه، تا ساختن یک ساختمان بلند تا دولتسازی و نظام بانجام میرساند. 

 . این صنایع حاصل تفکر صورت بخشندو به تعبیر صناعت سازی و تا ماهواره و رایانه. همگی این ها صنعت

انسان، مدبر است. پس و پیش امور)چیزها و کارها( ایجادی انسانی و ماده تَعُّین بخش طبیعی و موجودند. 

حیوان فعل  ورایمیکند. و تجربه عمل انتخاب کرده، تصمیم گرفته و گاه نیعنی پیشینه و پیشار رو را دیده، آ

گرسنه شده، احساس گرسنگی کرده، راه می افتد، بوی غذا را  .استکه حسی و حداکثر خیالی و شرطی 

حس کرده، اگر احساس خطری نکند، بسوی آن رفته، غذا را خورده، سیر شده و آرام میگیرد. انسان در همین 

غذا خوردن که نیازی طبیعی هم می اندیشد. چه بخورد، کی بخورد، چگونه بخورد و مانند اینها است. حتی 

می باشد. اندیشه، اراده و تدبیر میکند. تا چه رسد به زندگانی سیاسی و نیل به سعادت مدنی که  انتخابگر

 ورز هم است. یعنی بنیاد و غایتنسان: خردفراتر اینکه ااندیشه ورزی و تدبر و تدبیر و مدیریت می نماید. 
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مینماید.  کنشگری و رفتاربعد . میباشدرا نگریسته و بدان گرایش  یشتنتا سعادت خوخویش خود از فطرت 

نیازمند امنیت، سالمت، آسایش بدنی و آرامش مدنی به صورت آفرینش تکوینی و به اصطالح ذاتی، انسان 

 زیبا و شایسته میداند. غیر و ضد آنها را نیز ناشایستآنها رد خود بایستگی اینها را دریافته و حتی است. با خِ

د و با این مبادی، بر این اساس و در این راستا بامیطلبند. می فع آنها را ه و رددرک کرآنها دانسته و نابایستگی 

بهزیست  وسعادت امنیت، سالمت، آسایش و آرامش یعنی همگان بدین سبب توفیق، تدبیر و تالش می نماید. 

 ه وایجاد نشدخودکار خود بخودی وجود نداشته و کما اینکه همگی نیز میدانند که اینها خود را میخواهند. 

با تدابیر و تالش های فردی، جمعی و اجتماعی مدنی و تنها با خواست یا اراده و تنها پایدار نخواهند بود. 

نی تدابیر و تالش های انسابرامد  کوشش ها و کنش هاهمه خودشان قابل تحقق و تحصیل میباشند. چنانکه 

همگای افراد، گروه ها و جوامع انسانی و بدین سبب و بدین سو میباشد. بوده و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

ت امنی ماتر از امروز باشد. ارب انبهتر از دیروز بوده و فردایش انامروزش هماره در پی آن بوده و هستند که

و سایر ارزش های بنیادین و غایی انسانی و مدنی چه  نظم و نظام، عدالتبویژه آسایش و بهزیست چیست؟ 

 به تعبی خواجه نصیر:. میباشد؟ پرسش های پایدارند

 چون کار به ذات میرسد حیرانیم  هستی همه را خود میدانیم

 سر رشته بدست و سر گردانیم  کار ما چو کار پیر زن میماند

همگان یعنی یکایکا افراد و اشخاص انسانی از عامی حتی عوام و عالم، زن و مرد  و کوچک و بزرگ  

و زیبایی ها را بصورت فطری درک کرده و طالبند. نسبت بدانها  ضرورت و زیبایی راینها یا این ضرورتها

با این تفاوت که اینها نگرش نظری و گرایش عملی داند. همه در این درک مساویند، چون انسان خرد ورزند. 

 برای مردم خردورز، بدیهی بوده و یا مینمایند. اما برای خردمندان، نظری بوده و سعی در اثبات اینها با تنظیم

سلسله مراتب آنها تا مرز اصل بداهت و اصالت هستی مدنی می نمایند. من هستم. هستی اصل و زیباست. 

بسان نور و روشنایی وجودی بوده که قیاس با تاریکی و ظلمت که عدمی است. چرا که تاریکی چیزی جز 

م عدالت و عدمی همچنانکه عدالت، وجودی و ستم عدعدم روشنایی نیست. نه اینکه اصلی داشته باشد. 

اصل، روشنایی می باشد. اما همین نور سبب شده که همه چیز را ببینیم. اما خود نور را نمی بینیم. است. 

هستی نیز این چنین است. از جمله هستی مدنی و سیاسی می باشد. هستی من اصل و زیبا و مطلوب است. 

ی از ناامنی، مریضی و مرگ گریزانند. پس نیستی من، زشتی و نامطلوب می باشد. برای همین بوده که همگ

 آنهم نه تنها بشکل برهانی وبایسته و شایسته اند. امنیت، نظم و نظام، عدالت، ... که از وجوه هستی بوده  

شهودی یا کشفی و ذوقی یعنی حضوری و وجدانی بلکه مبرهن که بنیان هر برهانیست. بگونه ای که حتی 

رسیده بپرسید: امنیت خود را میخواهید؟ اگر در پرسش شما شک نکند،  اگر از یک کودک به به حد تمیز

پرسید اگر ب !پاسخ می دهد بله. اگر بپرسید اطمینان دارید؟ ممکنست کمی در شما شک کرده و بگوید آری

در پرسش شما و بلکه در خود شما شک کرده و با خود بگوید: این با این پرسش مرا بسا با تعجب چرا؟ چه 
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اگر نگوید: پر روشن است. سئوال کردن و با تبسم  !داخته یا خود مشکل فکری و یا روانی دارددست ان

این چه پرسشی است؟  «!امنیتم را میخواهم چون خودم را میخواهم». «مد دلیل آفتابآآفتاب »میگوید: ندارد!، 

ه زبان ی همه مشترکند. بلکدر هستی و هستی شناسی این مبادی و محکمات مدن می توانید اینرا آزمایش کنید.

ند. میباشند. چون ثابتند و واحدو از همیجا م انسانها همین ها بویژه تفاهفهم و نیز زبانی و  کمشترک و اشترا

همگان و هماره اینها را درک کرده و میخواهند. نه تنها استداللی بلکه برهانی و حضوری و مبرهن و وجدانی 

ای پای استداللیان چوبین بود  پ»حتی خردمندان و دانشمندان . اینجاست که اما در چیستی اینها می مانیم. اند. 

گونگی چگونگی و چاینها نقلی و سمعی و در نتیجه اجتهادی و اسنتباطی اند. «. چوبین بس بی تمکین بود

 مدنی و انی و دانشمنددانشمند ویژهنیز کاراز طرفی محسوی و ملموس و مشهود مردم بوده و شناسی اینها 

و عقل،  نیازمند شناخت و علم است.  )هوش(فرای اندیشه ؛انسان در چیستی شناسی مدنی،  سیاسی است.

چنانکه انسان آنگاه که بیمار بوده آنرا حس میکند. با خِرد خدادادی، نیز درک میکند که خود درمانی بویژه در 

ین سالمت بدنی به پزشک مراجعت نماید. همچنین با همین خُرد در موارد حاد و حیاتی، نکرده و برای تأم

می یابد که به پزشک قوی و امین مراجعت کرده و طبق نسخه تجویز او عمل کند. سعادت مدنی نیز بسان 

مگان هآنهم با توجه به سرشت ساز و سرنوشت سازتر بودن سعادت می باشد. سالمت بدنی این گونه است. 

چه کسی میتواند ادعا کند که سعادت خود را بصورت یقینی  ؟اسدناما همه کس نیز آنرا میشآنرا میخواهند. 

میداند. چنانکه بزرگان و برجستگان خردمند و دانشمندی بسان ابن سینا ها نیز که خود کتاب سعادت نگاشته 

که فهمیدیم یا  مُردیم و نفهمیدیم»؛ «نموت و لیس لنا الحاصل علمنا ما علم»اند آخرش مدعی میشوند: 

دیگران که جای خود دارند. اینجاست که همین انسان خردورز حتی خردمندان آنها، نیازمند به «. نفهمیدیم

ان: تأمین بسان پزشک ج  راهنمایی اند. همانگونه پزشک تن: تأمین کننده سالمت بدنی است. همینگونه پیامیر

گری نیست. همین انسان ها و جوامع انسانی با این دانایی راه، راهنما و رابهرد دیکننده سعادت مدنی میباشد. 

نش و کهستی شناسی عقلی و بینش چیستی شناسی نقلی با دانش آگاهی چگونگی شناسی تجربی عینی، 

علم مدنی: فراهم آمده هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی اجتماعی و سیاسی  رفتار می نماید. 

بینایی سیاسی و آگاهی سیاسی میباشد. جامع ارزششناسی، بینش و دانش سیاسی  است. فراگیر دانایی سیاسی،

است. مراد شناخت: مبادی حقیقی، مبانی ماهوی یقینی)از ظنی و توهمی(و مظاهر عملی و عینی واقعی  است. 

بنیاد و غایت شناسی سیاسی، بودشناسی سیاسی و نمودشناسی سیاسی اعم از کنش شناسی سیاسی و روش 

 فتارشناسی سیاسی می باشد.  یار

در رهیافت راهبردی که نگاهی بنیادین)از آغاز و از فطرت(، جامع)همه جانبه(، سازوار)نظاممند( و (2*

با  از پگاه تاریخو اسناد  شواهدبگواه ایران هدفمند به انسان، جامعه و جهان انسانی و زندگی سیاسی داشته 

ارد مرحله واستقرار در سرزمین کنونی، تولید نخستین خط نوشتاری و بزرگترین اختراع بشری یعنی دولت، 

د این استقرار اگر نبو .)از گیرشمن تا فوکو(تاریخسازی و بلکه مرتبه تکوینی مدنی و تمدنسازی گردیده است
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همچنان در حالت بدوی و  و اختراع عظیم و تحول سرنوشتساز و حتی سرشت ساز مدنی چه بسا بشر

همه مظاهر تمدنی کنونی از رایانه و ماهواره تا سفر به ماه و مریخ،  بیابانگردی بودند. چنانکه پیشتر بودند.

ی پیوسته نیز فرای فراز و فرودهاهمگی و همگی  مرهون این ابر اختراع و بینگ بنگ جهانی مدنی می باشند. 

کرده و تا کنون پایدار بوده است. از پیشا اسالم تا دوران اسالمی متوالی تمدنی، هیچوقت صحنه را ترک ن

هماره پیشتاز، پیشاهنگ و پرچمدار بوده و بشمار میرفته است. به صورت عجیب اما چه بسا بسبب آمیزش 

بان و مدنی بمثابه باغ هره ورملتی ببهینه و بسامان اراده و خرد مردمی و مقتضیات سرزمینی آن بوده باشد. 

کمک نور)روشنایی( و گرمایش و هوای)اکسیژن(اندیشمندی دینی و بارور مینی حاصلخیر تمدنی، با بذر سرز

و دانشمند مدنی و تجربه اندزی عبرت آموزی هم این با انقالب اسالمی خود که می توان موج نخست و 

ادی را تمدنسازی ابزاری مپیشین مدنی با اختراع دولت و گذار از بدویت به مدنیت آنرا انقالب مدنی و اوج آن

نامید، اختراع انقالب بی بدیل اسالمی و نظامسازی بدیع جمهوری اسالمی ایران را می توان موج دوم و پسین 

مدنی معنوی تعبیر نموده با این امید که زمینه ساز اوج آن یعنی ظهور، انقالب و نظام مدنی و دولت و حکومت 

نانکه پس از گام اول گسست از نفوذ و وابستگی بیگانه و گذار از نظام جهانی نهایی مهدوی)عج اهلل( باشد. چ

حکیم ت سلطنتی و وابستگی بیگانه و نهادسازی و تاسیس نظامسازی، دفاعمقدس و تثبیت و توسعه زیربنایی و

ده ننظام، هم اینک در گام دوم، تجدید تمدن پیشین و تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی را در چشم انداز فراز آی

خود داشته، فرابرد الگوسازی پیشرفت را فرا راه خویش دارد. با چالش ارتقای هر چه فراتر کارامدی مدنی 

  نیز فرارو میباشد.     

نها همه، را پیشینه و پیشتوانه ایآپیشینه و پیشتوانه اینها همه، تفکر مدنی بوده و همچنان همچنین است. (7*

آثار تحت  تمدنسازی که در قالبتولیدی ه اینها همه، تفکر مدنی است.آراء تفکر مدنی است. پیشینه و پیشتوان

تدوین گشته و بسان ذخیره ای جاویدان  جهانی امرزوه در اختیار ما میباشند. اینها عنوان کتب و متون مدنی، 

غان و ردی، ارمدر حقیقت نه تنها پیشینه و پشتوانه که پایه امروزین ما بوده، بمثابه چراغ راهنما راه و راهب

می باشند. همانگونه که نفت خام که از میلیون سال پیش پرورده و و هر ملتی ما بلند سرمایه ساختن آینده 

ذخیره شده امروز با کشف، انتقال و پاالیش بصورت سوخت و مواد اولیه، نیروی محرکه و مولده  توسع 

ش و بازشناسی، انتقال و روزامد سازی و پاالیاقتصادی جهانی میباشد. این متون بسان خزاین، بایسته کشف 

 و بهینه و بسامان سازی و کاربری در کارامدسازی کارگزاری سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداری اند.   

 درس: هدف (است.Basic Texts in Politics)«در سیاست متون پایه» درس: عنوان(5*دوم

 این در شده ارایه تحلیل نحوه و ایرانی اسالمی تمدن در سیاسی(پایه)اساسی متون با دانشجویان آشناسازی

 و ها نگرش با مرتبط ایرانیِ اسالمی تمدن حوزه پایه و اصلی متون با دانشجویان درس: شرح .متون

 تاریخی عینی علمی سیاسی، کالمی و سیاسی فلسفی ماهوی و علمی حقیقی فکری گوناگون های گرایش

 گردند. می آشنا سیاسی عملی فنی و علمی و سیاسی حقوقی و فقهی علمی سیاسی، اجتماعی و



 

11 
 

ادی از سویی محصول مباز میان صدها اثری که در تمدن پیشین ایرانی تولید شده و حاوی آرائی بوده که (2*

که المی، تمدنسازی پیشین استحول تا در عقلی و مبانی دینی به تناسب مقتضیات زمانی و موضوعی بوده و 

مورد واکاوی  حدود بیست اثر در این درس ،داشتهسرشتساز و سرنوشتساز  تاثیر گذار بلکه تعیین کننده نقشی

ایسته است شچه چه بسا از یک کتابخانه بزرگ ملی فراتر رفته هر یک باقی آثار نیز بسیاری از قرار میگیرد. 

ثار ما در این آبررسی واقع گردند. در قالب مطالعات درسی دانشجویی، و ارایه گزارش شفاهی و کتبی، مورد 

ی بمنظور شناسایی و شناساندن محتوایی قلب و حتی قلبمتون قالب اما نه قالبی گمگشته خویشیم. شناخت 

 و آشنایی بمنظور بازمدنی ماندگار ایرانی، اسالمی و جهانشمول  )فرزانگی(علم و حکمت آنها است.در پی

ثار کامال مدنی؛ اجتماعی و سیاسی اند. آبرخی   و هدفمندیم. آوری بشکل روشمند، قاعده مند، نظاممند

بسیاری دیگر از جمله دارای مباحث مدنی میباشند. اعم آثار عمومی و اهم آثار سیاسی در و با نگرش های 

اند. که میتوان آنها را در ضمن و و گزارش گردیده نظری و گرایش های عملی مدنی متعدد بنگارش در آمده 

نگرش و گرایش عمده و اصلی تقسیم بندی، دسته بندی، طبقه بندی و در نهایت نظام بندی نمود. ذیل چهار 

هر یک از این نگرش های نظری و گرایش های عملی بنوبه خود؛ از خُرده نگرش ها و گرایشات و نیز از 

 سیر و ده است.مکاتب، فرق و نحل و به تعبیری از رویکردها، رهیافت ها و راهبرد های مختلفی فراهم ام

پیشین اسالمی ایرانی و دیگری سیر تجدید حیات تفکر مدنی و واکاوید.ساختار متون این درس میتواند 

دگار و و آثار موثر و مان  .یستتجدید تمدن پیشین اسالمی تا مرز تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی را فرا نگر

یری، شکل گ سه گانه؛ در سیر حیات نیز مراحلت. قابل روزامدسازی و کارامد اینها را بدین ترتیب طرح ساخ

یزی بازبینی و نهضت اصالحگری، بازخ مراحل سه گانه؛ شکوفایی و پسا شکوفایی و در سیر تجدید حیات هم

سازی و انقالب اسالمی اط پیدایی و پیروزی تا بیداری و خیزش انقالبی  و نهضت مشروطیت اسالمی و باز

دی و مولد این مراحل را به همین تناسب بررسی نمود. یا همان نگرش ها و ه و متون تولیاسالمی را دید

گرایش ها و آثار محتوی آراء تولیدی و موثر آنها را بر کاوید. با این پیش فرض که این نگرش ها و گرایشات 

نی و گی و چگونگی شناسی مدشناسی، چیستی و چیستی شناسی و چگونبمثابه مراتب هستی و هستی 

 جاری بوده و همچنان جریانساز بوده و بایسته و شایسته است باشند.    یشین و جدید تاپتمدنی 

روش شناخت آثار فرای کتابشناسی، اعم از شناسایی و شناساندن، روش تحلیل میباشد. مراد تحلیل متن (7*

حتوا به چیستی مو تحلیل محتوایی است. تحلیل متن به چگونگی شناسی توصیفی متن اثر میپردازد. تحلیل 

شناسی یا مبانی و ماهیت بحث میپردازد. همچنین چرایی، هستی شناسی و مبادی بحث را واکاوی نموده و 
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بر می نمایاند. فرای چگونگی، چیستی و چرایی خود کتاب، موضوع و مسئله آن شامل منابع و مراجع، 

رد صل اعم از جمع بندی، نتیجه و راهبموثرات، مفروضات، فرضیه، سیر و ساختار بحث و اثر، فصل بندی، حا

 یدنی یعنم امکان شناخت مبادی فرازمانی و فرامکانیاول.: تحلیل و تفسیر متون پیش فرض جدید آن است.

بنیادین و غایی، توسط همگان از عالم و عامی، قدیم و جدید، ایرانی و غیر ایرانی ذاتی و فطری ارزشهای 

ط معتقدین و ، توسمبانی مکتبیدوم.شناخت و درک  درک میباشند. قابلبصورت مشترک ولو بشکل متفاضل 

چه مکتب دینی مدنی اسالم توسط اسالمیان بوده یا مکتب غیر و ضد پیروان همان مکتب امکانپذیر است. 

مثال مفهوم وحدت دیانت و سیاست در اسالم، عزت اسالمی یا دینی مدنی مدرنیسم توسط غربیان باشد. 

 برای غیر معتقدین، اگربصورت یقینی آنها ماهیت و ماهوی مسلمانان می فهمند. درک  عدالت اسالمی را،

مگر این که بینش مربوطه را بپذیرد و از این منظر و با این نگاه ببیند. در این مرتبه  مشکل است. ،نبوده محال

دنی اعم اعتقاد مکتی م علمی، شناخت؛ شناسایی و شناساندن و پدیده شناسی، نگاه، دیدگاه، منظر، و بینش یا

ان سیاسی حتی زب ثر و ممیز می باشد.ؤاز دینی)یقینی(و غیر یا ضد دینی)ظنی و توهمی(مبنا و مالک بوده و م

د مظاهر متعارف زمانمناین وضعیت در علوم و فنون و تحلیل متون مهندسی جریان ندارد. نیز اینگونه است. 

ضیات آنست. مثال احساسی که ایرانیها از چگونگی امنیت در سیاسی متناسب هر ملت، عصر و مقت و مکانمند

این زمان دارند، معلوم نیست که افغانی ها یا عراقی ها نیز همان احساس را داشته باشند. چرا که آنها هنوز 

تهدیدات امنیتی باالتری دارند. این بسان مطلوبیت سیر نسبت به گرسنه است. این احساس مظاهر سیاسی از 

دیگر و حتی از شرایطی بشرایط دیگر، متمایز می باشند. بنابراین حد  نیبزمانی دیگر، از مکانی بمکازمانی، 

تحلیل و تفسیر علمی سیاسی متوان: درک معانی اعم از مبادی)ارزشی( و محتوایی)بینشی و منشی( مظاهر 

دید دسازی و کاربری جسیاسی عصر متفکر و مولف بوده که در عین حال قابل تسری و تعمیم و قابل روزام

بمنظور کارامدسازی سیاسی مجدد میباشند. نه عین مظاهر)کنش و روش یا رفتار سیاسی که بر  گزارش آنها 

مراتب سه گانه نظری و عملی در اندیشه، علم و عمل و عین  عهده فن تاریخنگاری و توصیف تاریخی است.

   اسی مدنی و سیاسی جریان دارد.و تحلیل و تفسیر آنها از جمله در زبانشناسی  و متنشن

ین یک و مبیک موضوع اصلی متضمن  یک عنوان،هر متن بصورت ضمنی یا صریح دارای  شیوه تحلیل:(1*

پیشینه و پیشفرض)ها(تحت عنوان چهارچوب مهم اساسی، خطیر و حتی حیاتی مدنی است. فراگیر  مسئله

یر و سفراگیر  است. همچنیننظری)رویکرد، راهیافت و راهبرد(، پرسش اصلی، پرسش های فرعی و فرضیه 

اشد. میبساختار موضوعی، فصل بندی)که هر یک به پاسخ و پردازش یک پرش فرعی پرداخته( گزارش 
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بندی)خالصه فصول و پاسخ پرسش ای فرعی(، نتیجه  جمع ؛حاصل اعم ازچنانکه در نهایت در بردارنده 

گیری)اثبات فرضیه و پاسخ پرسش اصلی(و راهبرد جدید است. به همین سبب هر اثری کما بیش از تعدادی 

پاسخ  و جزئیقسمت یا بخش یا فصل، .... فراهم شده که هر قسمت، بخش یا فصل، ... پردازش یک موضوع 

اول و  )آنالیز و به تعبیر فارابی: آنالوطیقایمحتوایی: تجزیه و ترکیب متن و للیتحاست. یک پرسش فرعی 

می باشد. خود اثر به فصول، یا بخش ها، یا  دوم؛ کالید شکافی و شناخت کالبدی: فیزیولوژی و آناتومی(

 بسان ساختمان از آجرها یا لوک، دیوارها، قسمت ها فراهمتقسیم بندی شده است.  تجزیه یا قسمت ها، ... 

ت به برخی ممکنسآمده و قابل تجزیه و تقسیم به قسمت ها تا دیوارها و سرانجام بلوک ها یا آجرها میباشد. 

صورت فصل، بخش، قسمت، .... یا برعکس قسمت، بخش، فصل، .... یا حتی بخش، قسمت، فصلی، ... و 

تی چندین یک یا چند و ح یم بندی، ازسبلکه بخش، فصل، قسمت، ... تنظیم شده باشند. کوچکترین عنوان تق

عبارت)فراز، پاراگراف(نوشتاری فراهم آمده است. هر عبارت فراگیر تعدادی گزاره)به تعبیر منطقی قول و به 

تعبیر ادبی جمله اسمی یا فعلی(ناقص یا تام و نیز خبری)توصیفی( یا انشایی)تجویزی(بوده که پیرامون یک 

. گزاره: در تعبیر منطقی و فلسفی؛ قضیه اعم از حقیقی یا جزء موضوعی فصل سخن گفته و بدان میپردازد

اعتباریند. در تعبیر علمی: بدانها قانون اطالق میشود. قوانین علمی همین اند. بیشتر بمناسبات طبیعی و در 

لن »علوم طبیعی بسان قوانین شیمی، قوانین فیزیک بکار برده میشود. چنانکه برای مناسبات تکوینی از سنت)

 استفاده بیشتر میشود. قاعده عمدتا به گزاره ارادی و«(لن تجد لسنت اهلل تحویال»و « سنت اهلل تبدیالتجد ل

تدبیری صناعی که برساخته انسان بوده گفته میشود. بسان قواعد منطق، قواعد سیاست، و همانند اینها است. 

 و عادی مصوب مجلس نیز جاریست.     کاربرد قانون برای موارد علمی مدنی یا مدنی علمی بسان قوانین اساسی

اول.تجزیه عبارت تا از حد مجموعه یا منظومه گزاره ها، گزاره ها، تا واژگان؛ مولفات تا مفردات اعم از 

و روشن کردن معنای لغوی)واژه شناسی( و  )ربط، اضافه، ...(اسامی)و صفات(، افعال )و قیود( حتی حروف

برنمودن چگونگی، چیستی و حتی چرایی آنها میباشد. تقسیم بندی،  اصطالحی اهم اعم کلمات است. بویژه

 که در این اثر سعی بر انجام آن میباشد. دسته بندی، طبقه بندی و نظام بندی آن حسب نظام عبارت است.

دوم.ترکیب مفردات و مؤلفات و شناسایی معانی مربوطه، خرده گزاره، گزاره ها تا عبارات و توصیف 

چیستی و معنای هستی مفردات، مولفات، گزاره ها، عبارات تا فصول، بخش ها و قسمت  چگونگی، مفهوم

ربخش در چالش اثها و حاصل و کل متن و بویژه پیام و پیامد آن بصورت روزامد و کارامد؛ بهره ور و 
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سازی نکارامدسازی ملی، راهبرد الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت و چشم انداز تجدید و تأسیس تمدن و تمد

  نوین اسالمی ایرانی است.

میباشد. اما درس ادبیات سیاسی نیست. درس متون ادبی سیاسی «متون اساسی سیاست»به بیانی عنوان درس 

ابع منمعانی مراد که اینها بمثابه قوالب معانی مدنی در جای خود ارزشمند و الزمند. اما اینجا نیز نمی باشد. 

با شیوه تحلیل متن چگونگی شناسی کارشناسی و تحلیل محتوایی مرجع و اصلی سیاست است. اگر چه 

چییستی شناسی کارشناسی ارشد و چرایی یا هستی شناسی دکتری بدانها میپردازیم. در نتیجه به موضوعات 

و مسایل نظری، عملی و عینی سیاسی و در حقیقت صناعت علمی نظری)تئوریسازی و تئوری ها(، علمی 

دکترینسازی و دکترین( و علمی عینی سروکار داریم. به تعبیری متضمن اعم نگرش عملی)فنی و راهبردی: 

های علمی نظری)تئوری( و گرایش های عملی)دکترین( سیاسی می باشد. که اهم آنها نگرش ها  و گرایش 

های؛.حکمی سیاسی، دانشی سیاسی، فقهی سیاسی و فنی سیاسی اند. نگرش و گرایش حکمی سیاسی: علم 

ماهوی سیاسی است. مراد هستی شناسی و چیستی شناسی یا شناسایی و شناساندن مبادی ارزشی،  حقیقی و

مبانی بینشی و منشی مظاهر کنشی و روشی یا رفتاری سیاسی می باشد. نگرش و گرایش دانشی سیاسی: علم 

ا یعینی یا چگونگی شناسی و آگاهی سیاسی می باشد. شناسایی مظاهر: کنش و کنش شناسی و روش 

ی نمودشناسی مبانی منشی و بینشی و مبادی ارزشی است.  نگرش و گرایش فقهی تعبیررفتارشناسی و به 

سیاسی: علم حقوق و حقوقی یعنی حدود و احکام امتیازات و مسئولیت ها متقابل سیاسی نیروها و نهادها و 

رایش است. نگرش و گ نیروها و نهادهای سیاسی و به تعبیری شخصیت های حقیقی و شخصیت های حقوقی

 فنی سیاسی: مدیریت سیاسی و کارگذرای سیاسی اعم از؛ سیاستگذاری و سیاستمداری می باشد.

 کتاب مدنی علم پنجم فصل از هایی .گزیده5 :به ترتیب ذیل می باشد درس سرفصلبدینسان *سوم(

 اندیشه کتاب مدنی اجتماعات .بخش2 (.سیاسی فاضلی و مدنی؛ اجتماعی علم فلسفه)فارابی علوم احصاء

 کتاب مدنی، اجتماعات .بخش7. (فاضلی سیاسی و مدنی مبادی فلسفه)فارابی فاضله مدینه اهل های

ابوالحسن  سلطانیه .احکام1. (فاضلی اجتماعات مدنی و سیاسی اصول فلسفه)فارابی مدنیه سیاست

 خرد)مسکویه رازی .جاویدان خرد، ابن1. (: خالفت سنیقرون اولیه و میانه اسالمی سیاسی فقه)ماوردی

 فن دوم؛ و اول فصول)ملک نظام خواجه نامه .سیاست6. (ایرانی-مدنی؛ اجتماعی و سیاسی جاویدان شرقی

. (اخالق سیاسی اسالمی: سنی)غزالی سعادت .کیمیای3. (سنی خالفت و ایرانشهری کارگزاری سیاسی

 .اخالق8. )آیین کشور داری ایرانشهری(المعالی شمس به ملقب زیار بن وشمگیر بن ، قابوس.قابوسنامه9

 امامت.کارگزاری سیاسی فن)مدن تدبیر.چهارم فصل مدن، سیاست.سیم مقالت نصیر، خواجه ناصری،
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 دانش)خلدون ابن .مقدمه55. (سیاسی هزلسرایینقادی سیاسی و )زاکانی عبید االشراف .اخالق59. (شیعی

رفت عمران؛ علم توسعه یا علم پیش اقتصاد سیاسی تحت عنوان علم سیاسی؛ فلسفه تاریخ سیاسی، اجتماعی

 مدنی حکمت)مدنی بخش المتألهین، صدرا معاد، و .مبداء52. و تمدنسازی( مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

 حکمت)مدنی بخش المتألهین، و مناهج سلوکیه، صدرا ربوبیه .شواهد57. (سیاسی شناسی پدیده تعالی؛م

سرمقاالت نشریه عروه )الوثقی .عروه51. (شناسی سیاسی روش و. سیاسی معرفتشناسی متعالی؛ مدنی

بازبینی و احیاگری دینی سیاسی، )، اسدآبادی، محمد عبده مصری، محمد رشید رضا الدین سیدجمال ،(الوثقی

 آیت ،(حکومت قدر مقدور اسالمی)المله تنزیه و االمه .تنبیه51. (بیداری و اصالحگری سیاسی دینینهضت 

آسیب )نوری اهلل فضل شیخ ،و ارشاد جاهل غافل .تذکر56. (شیعی: مشروطیت دینی سیاسی فقه)نائینی اهلل

 ضرورت مفروضات،) خمینی امام اسالمی، حکومت یا فقیه، .والیت53 .(شناسی و نقادی مشروطیت سیاسی

 این سیر و ساختار. سالمی(او جمهور  فلسفه سیاسی نظریه و نظام والیت فقیه-اسالمی حکومت شکل و

تاریخی است. ساختار نگارش و گزارش متن، آمیزه ای از نگرش های چهارگانه علمی تکوینی و سیرهای 

دوگانه حیات و تجدید حیات تاریخی تحققی و هر یک  با اهم مراحل سه گانه آنها و آثار و آرای محتوایی 

ه افاضه و استفاضه نظری؛ هم فکری و علمی و هم عملی و موثر در یا متاثر از آنها می باشد. با این امید ک

یاست علم مدنی، کتاب سعلم در این میانه کتاب احصاء علوم فارابی بسبب عینی صورت پذیرد. انشاء اهلل!  

مدنی،  آراءعلم اجتماعات مدنی نیز کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضلی به سبب حکمت مدنی وی به سبب 

همراه کتاب مبداء و معاد مال صدرا بسبب پدیده شناسی مدنی و نیز کتاب شواهد ربوبیه وی بسبب 

معرفتشناسی و روششناسی مدنی، همچنین کتاب اخالق ناصری خواجه نصیر بویژه بسبب کارگذاری حکمی 

و تنزیه  کتاب تنبیه امتمدنی، تا حدودی کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون به سبب فلسفه تاریخ سیاسی تا 

ملت، نائینی بسبب فقه سیاسی امامت مشروطیت اسالمی سلطنت و سرانجام کتاب والیت فقیه امام خمینی 

ینها به کما اینکه ا تفصیل بیشتر قرار گرفته اند.المی و جمهوری اسالمی، مورد اسبسبب حکمت حکومت 

شتر قابل روزامدسازی و کاربردسازی جمهوری اسالمی سبب بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمند بودن امروزه بی

ایران در چالش ارتقای هر چه فراتر کارامدی، بهینه و بسامان راهبرد الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت و 

   چشم انداز تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی میباشند.

وضیحات ضروری حداقلی نگارنده در آمده اند. ت(بُلد)پر رنگو  «...»در گیومهمتن  اصلینوشتار نوویسنده 

 [ بصورت مورب می باشند. ...قالب]...[ و بصورت عادی اما اشارت برخی مترجمان دانشمند در قالب]

 **درامد 
: در ساختار نگرش های نظری و گرایش های علمی چهارگانه حکمی مدنی یا متون اساسی در سیاست

فلسفه سیاسی، دانشی سیاسی)تحت عنوان علمی سیاسی(، فقهی و حقوقی سیاسی و سرانجام فنی و گارگزاری 
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سیاسی و در درون اینها بصورت تاریخی تنظیم و طرح میگردند. هر یک از این نگرش ها و گرایش ها، 

خُرده نگرش ها و گرایشاتی داشته و مکاتبی دارد. موضوع، مسایل، پیشینه و پشتوانه، سیر و  فروعی یعنی

ساختار، چشم اداز و چالش هر یک متمایز بوده ولی الزم و ملزوم هم و مکمل هم بوده و هم افزایند. 

ه ای ، جنبی و حاشیمرجع، اصلی، فرعی شاگردان و شارحان و آثار مقدماتی،پیشگامان، پایه گذران، پیروان و 

و نیز مرحله ای و نهایی و حتی انتقادی، اصالحی و تکمیلی و تجدیدی هر یک نیز مختلفند. برای نمونه 

نگرش نظری و گرایش عملی حکمت مدنی و فلسفه سیاسی: کالم نظری سیاسی، عرفان نظری سیاسی، 

د. اسی سیاسی را در بر داراخالق نظری سیاسی و منطق)روش شناسی(سیاسی، حتی شناخت یا معرفت شن

همچنین مکاتب حکمت مدنی جاویدان شرقی ایرانی، حکمت مدنی راستین یونانی)تحت عنوان فلسفه سیاسی 

در مقابل تفلسف سیاسی و در مقابله با سوفیسم سیاسی(، مکتب دینی مدنی توحیدی اسالم)قرآن و سنت(، 

انی مشایی سینوی، مکتب مدنی قلبی شهودی مکتب مدنی فاضلی اسالمی فارابی، مکتب مدنی عقلی بره

مکتب متعالی مدنی صدرایی تا مکتب مدنی متعالی  دی، مکتب مدنی تقریبی خواجه نصیر،اشراقی سهرور

 انقالبی و جمهوری اسالمی امام خمینی و احیانا مکتب سیاسی حیات معقول عالمه جعفری را در بر میگیرد. 

 :(سیاسی فلسفیحکمی مدنی)نگرش و گرایش اول.*

 : فارابی؛ الف.علم مدنی احصا علوم*یک.حکمت مدنی فاضلی

آوری یافته های علم و حکمت مدنی جاویدان شرقی و ایرانی انتقالی  ، با باز(هق1قرن)فارابیمحمد ابونصر 

یاسی فارابی، زبان س)به یونان و تنقیح و تدوین شدن در آنجا، بر مبانی بینش توحیدی قرآنی و با زبان قرآنی

، بویژه با کاربست اسباب چهارگانه فاعلی و غایی و نیز مادی و صوری، توانست و توفیق (اثر برنارد لوئیس

و الگوی علم و حکمت مدنی فاضلی را در ایران، جهان اسالم و جهان آن  (نگاه، نظریه و نظام)یافت گفتمان

حله شکل گیری تمدن و تمدنسازی پیشین اسالمی حکمت و حرکتی که بویژه در مر عصر تأسیس نماید.

نقشی تعیین کننده ایفا ساخته و سرشت ساز و سرنوشت ساز گردید. بگونه ای که تجدید تفکر و علم  ایرانی،

شینه و ، پیایرانی و تمدنسازی نوین اسالمی پیشین در تجدید تمدن دمدنی او و پیروان او چه بسا می توان

ظام علمی مورد نخست نبا تقسیم بندی، دسته بندی و طبقه بندی علوم بدینمنظور وی پشتوانه کارامدی باشد. 
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با فراهمی طرح کرد. و ارسطویی  )اخالق، خانواده و سیاست(نظر خویش را فرای نظام علمی نظری و عملی

جام و سران علم طبیعی و الهیو  )هندسه و مهندسی(، ریاضیات)زبان ذهن(منطقزبان)منطق بیان(، پنج علم 

، توابع آنعلوم و فنون علم مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و فقه نظری و عملی و کالم نظری و عملی به عنوان 

دنی و معرفی ساخت. علم م بیینعلوم ت (شمارش)ترسیم نمود. آنگاه آنرا در کتاب احصانظام علمی فاضلی را 

کرد. در ادامه منظومه ای کامل از آثار علمی  تصویر« مکتب مدنی»را در کتاب مله خویش نیز اما با رویکرد 

تدوین نمود. حتی از فصوص حکم که بظاهر در مورد اهم اجزا و ارکان نظام علمی مدنی و حکمی مدنی 

فلسفه محض و نظری بوده و بدین سبب موسس فلسفه اسالمی خوانده شده است، بنیاد فلسفی سیاست و 

بیه علی تا تن(مهندسی سیاسی)و سیاست مدنی (هندسه سیاسی)ضلیحکمت مدنی را بنیاد نهاد. آراء مدنی فا

مدیریت سیاسی ب؛ )و تحصیل سعادت (.سازماندهی2.بسیج عمومی و 5مدیریت سیاسی الف؛ )سبیل سعادت

و سرانجام فصول منتزعه در علم و فن طب  (.نظارت و کنترل سیاسی یا پایش سیاسی1.اداره سیاسی 7

پاتولوژی سیاسی )یعنی آسیبشناسی سیاسی و آسیب زدایی سیاسی (سیاسی پزشکی سیاسی و سالمت)سیاسی

ر اخیر در نوع است. اث ا ایمنولوژی سیاسی(از فیزیولوژی سیاسی، آناتومی سیاسی و میکروبیلوژی سیاسی ت

اعضای »و «اعضای حیوان»از جمله و مقدم بر این رساله)خود بینظیر می باشد. فراگیر؛ کالبد شکافی سیاسی

 (کاربست علم و فن تشریح و وظایف اعضای طبیعی بدنی در پدیده اختیاری یعنی ارادی و تدبیر مدنی«انانس

یا فیزیولوژی سیاسی و شناخت کالبدی سیاسی یا آناتومی سیاسی و پاتولوژی؛ از آسیب شناسی سیاسی یا 

الرد »ینجا رسالههم)یاسیمیکروبیولوژی سیاسی تا آسیب زدایی سیاسی و ایمنی سازی سیاسی یا ایمنولوژی س

ری نیز الگوگیو در مقابل آوردن طب ایرانی و اسالمی به عنوان بدیل در سالمت بدن و «علی طب جالینوس

را در بر میگیرد. بدین ترتیب تمامی مبادی و ارکان  (کاربرد گفتمان و الگوی آن در سعادت مدناز آن در 

نی را در نظام و منظومه آثار خویش به صورت بی سابقه نظام پدیده شناسی مدنی و بویژه منظومه حکمت مد

ب مورد حسای به تصویر کشید. اینک به علم مدنی احصا علوم، اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنی و نیز 

علم مدنی: هستی در گفتمان علمی فارابی، اندیشه های مدنی می پردازیم. (آراء)اجتماعات مدنی کتاب

ناسی به تعبیری بنیاد و غایت شاست. سیاسی  وگی شناسی اجتماعی چگون و شناسی، چیستی شناسی

مدنی، بودشناسی مدنی و نمودشناسی مدنی میباشد. هستی مدنی: موضوعیت، ضرورت و موجودیت و به 
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تعبیری مبادی یا بنیاد و به اصطالح حقیقت مدنی است. چیستی مدنی: ماهیت یا هویت و به تعبیری مبانی 

میباشد. چگونگی مدنی: مظاهر مدنی، واقعیت مدنی، عوارض کمی و کیفی کنش مدنی  بینشی و منشی مدنی

و روش یا رفتار عینی مدنی است. علم نظری مدنی یا علم مدنی نظری و تحقیقی: چگونگی شناسی توصیفی 

عینی، چیستی شناسی تحلیل تجریدی و هستی شناسی تعلیلی انتزاعی است. علم عملی مدنی یا علم مدنی 

: هستی شناسی یا مبادی و به تعبیری بنیاد و غایت شناسی مدنی و تجویز عقلی مدنی، چیستی لی و تحققیعم

شناسی به تعبیری بودشناسی مدنی یا تبیین یعنی تحدید نقلی به معنای تعیین حدود بینش و منش مدنی و 

هستی شناسی مدنی در پاسخ به چرایی مدنی: فلسفه)خاص( مدنی میباشد. تطبیق عینی مدنی می باشد. 

هستی شناسی و چیستی شناسی مدنی: حکمت مدنی میباشد. چیستی شناسی مدنی: معرفت مدنی است. 

این نگاه، نظریه و نظام علمی مدنی با این  چگونگی شناسی مدنی: دانش مدنی بمعنای آگاهی مدنی است.

دی فراهم آمده از دو فرایند نظری و عملی و هر یک فراگیر مراتب سه گانه هستی شناسی سیر و ساختار فراگر

یا مبادی یعنی فلسفه مدنی نظری و عملی، چیستی شناسی یا مبانی یعنی معرفت مدنی نظری و عملی و 

چگونگی شناسی یا مظاهر یعنی دانش مدنی نظری و عملی در فصل پنجم.علم مدنی کتاب احصاء علوم 

م به عبارتی کتاب احصاء علوم و  به تعبیری گفتمان نظام علوم و نیز علرابی بترتیب ترسیم گردیده است. فا

 ؛کتاب احصاء علوم فارابی متن و محتوایمدنی فاضلی فارابی فراگیر نظام علمی و علم مدنی میباشد. 

م فلسفه، حکمت و عل، سیعلمی، علم و علوم عامی و مدنی؛ اجتماعی و سیا(نگاه، نظریه و نظام)گفتمان

 است. 1علم مدنی

شمریم،  بر آنیم که در این کتاب دانشهای مشهور را یک یک بر».5نظام علمی عمومی: -*یک.مقدمه

و خالصه ای از مباحث هر یک از آنها به دست دهیم، و هر کدام که دارای چند بخش هستند، از بخشهای 

بدین منظور در ادامه . (78احصاء علوم، ص«)را نشان دهیمآن یاد کنیم، و نمونه هایی از مطالب هر بخش 

 می آورند:

 این کتاب را در پنج فصل قرار می دهیم:.»2

 ]تحلیل متن و تحلیل محتوایی[.فصل اول: علم زبان و بخش های آن

                                                           
  پایانی تحصیل سعادتند..همه اینها یعنی فلسفه، حکمت و علم و حتی علم علم، تعابیر خود فارابی در بخش 5
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 و بخش های آن.]روش شناسی[ فصل دوم: علم منطق

 از: حساب و هندسه و علم مناظر  که عبارتند]پایه ریاضی و مهندسی[ فصل سوم: علوم تعلیمی

 ]مکانیک[.و علم حِیَل]جرثقیل[ و علم نجوم تعلیمی و علم موسیقی و علم اثقال 

 علم الهی و ]علوم پایه و پزشکی[ و بخش های آن و ]ب.[علوم طبیعی]الف.[فصل چهارم.

 بخشهای آن. 

  )همان،«علم کالم]ب.[ علم فقه و]دوم.الف.[ علوم مدنی و بخش های آن، و].اول.[فصل پنجم

 (.78-19صص 

علوم و فنون چهارگانه زبان، منطق، ریاضی و حکمت طبیعی و الهی، به  ،بدینترتیب در نظام علمی فارابی

مبادی علم مدنی می باشند. چرا که هم این علوم و فنون در جامعه و نظام مدنی و کشور )مقدمات و(اصطالح 

ولت مدنی با سیاست مدنی مورد بهره برداری قرار میگیرند در نتیجه سبب ساز پیشرفت مدنی بوده و توسط د

از حیث عمومی، مسئله و موضوع  مورد نظر علم مدنی میباشند. همچنین از حیث  زبانشناختی، روش شناسی، 

ریاضی و حکمی و الهی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی، در علم مدنی اثر گذارند. به اصطالح مبادی 

و مبادی  )طبیعی شناسی و خداشناسی(، مبادی مادیو منطق یا روش شناسی()زبانشناسی ابزاری

پدیده مدنی همانند جامعه مدنی، نظام مدنی و سیاست مدنی و سرانجام پیشرفت مدنی و  (ریاضی)صوری

 سعادت مدنی همچنین پدیده شناسی مدنی یعنی علم مدنی میباشند. 

ز آن جهت سودمند است که چون آدمی بخواهد علمی از مطالب این کتاب ا»فارابی ادامه میدهند: یک..7

بداند که به چه کار اقدام می کند و در چه چیز (78)صاین علوم را فراگیر، و در آن به پژوهش بپردازد، 

به پژوهش می پردازد، و او را از این پژوهش چه سودی حاصل می شود، و به چه سرمایه ای می رسد 

هد شد. دانستن این مقدمات سبب می شود که انسان برای فراگیری هر بهره ور خوا 2و از چه فضیلتی

 .(19)همان، ص«انش و فنی با آگاهی و دور اندیشی گام بردارد، نه از سر غفلت و بی خبرید

                                                           
.برتری 7.برتری و برجستگی در قبال فروتری، 2.معنای ارزش اخالقی یا هنجار)نُرم( رو در روی رذیلت، 5.فضیلت به چند معنا بکار برده شده و میشود: 2

  .خاستگاه، جایگاه و نقش و به تعبیری کارویژه پدیده، در مقایسه با بی فضیلت. 1در قبال و فرای طبیعت، 
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انسان به مدد این کتاب می تواند میان انواع علوم به مقایسه بپردازد تا بداند کدام برتر است و کدام »دو.

ئن تر و مایه دارتر است، و کدام سست بنیان تر و بی اساس تر و شه دار تر و مطمری سودمندتر. کدام

 .)همان(«کم مایه تر

مایه  در واقع و-این کتاب نیز برای شناختن کسی که در علمی از این علوم ادعای بصیرت می کند»سه.

ات مطالب آن علم خبر دهد نیز سودمند است؛ زیرا اگر از او بخواهند که از کلی-و بهره ای از آن ندارد

و بخشهای آن را بر شمرد یا خالصه ای از هر بخش آن را بازگوید، و او از عهده بر نیاید، دروغ بودن 

 .همان(«)ادعایش آشکار و مشتش باز می شود

و نیز با این کتاب روشن می شود که آن کسی که یکی از این علوم را نیک می داند، آیا تمام آن »چهار.

خوب می داند، یا تنها بعضی از بخشهای آن را، و اینکه اندازه آنچه نیک می داند در چه حد علم را 

است. ضمنا برای هر ادیب ذوفنون که می خواهد از هر دانشی توشه ای، و از هر خرمن خوشه ای 

از  متاگمان برند که او ه-برگیرد، و نیز برای کسی که دوست دارد خویشتن را به اهل دانش شبیه سازد

 .(همان«)این کتاب سودمند خواهد بود-گروه دانشوران است

در این گفتمان و الگوی علمی و فنی، علوم پیشا مدنی؛ مبادی علم مدنی بوده و بدینسبب و بدینسان مورد 

لوم و ، ع(زبانشناسی و روش شناسی یا منطق)بهره برداری قرار میگیرند. اعم از؛ علوم و فنون مبادی ابزاری

علوم و فنون ریاضی و هندسی و مهندسی که می توان از الگوی های آنها با )مبادی صوری یا ساختاریفنون 

رعایت جنبه اختیاری؛ تدبیری و ارادی در علوم و فنون انسانی و اجتماعی و از جمله یا بویژه علم و فن یا 

شامل علم حکمت محض و علوم و فنون مبادی مادی  (علوم و فنون مدنیغ اجتماعی و سیاسی بهره جست

یا نظری اعم از خداشناسی و نیز علوم و فنون انسانی و اجتماعی ضمن و ذیل آنست. در مقابل علم و فن یا 

علوم و فنون مدنی، از سویی بر بنیاد و بنیاد این مبادی ابزاری، صوری و مادی بوده از دیگر سو بکاربرنده 

از دولتی، عمومی و خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست آوردهای آنها در ارتقای کارامدی ملی اعم 

در فرابرد ساماندهی و اداره کشور در سیر و مسیر پیشرفت مدنی خویش است. اینکار را نیز با علوم و فنون 

تابع خود یعنی علم و فن کالم نظری و عملی و علم و فن فقه نظری و عملی به صورت بهینه و بسامان هر 

ایه و از فصول و علوم چهارگانه پ بدرستی و بدقت هر چه برتر و فراتر بانجام میرساند.چه بیشتر و بهتر و 
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رامد علوم و ثابه بروز و ببمپشتوانه علم مدنی در نظام علمی فارابی گذشته به فصل و علم پنجم میرسیم که 

 آنها میباشد.و با مواد علمی بر بنیاد 

 وساختار ؛ «علم فقه و علم کالم]علوم و فنون تابع[ و علم مدنی.فصل پنجم»: *دو.نظام علمی مدنی

چگونگی شناسی : الف.دانش مدنی ، فراهم آمده و فراگیر:؛ اجتماعی و سیاسیسیر راهبردی علم مدنی

: مدنی )فلسفه(حکمتب.، (P.S.: Political Science)مدنی، آگاهی مدنی، کنش و رفتارشناسی مدنی

 P.Ph.: Political Philosophy)دانایی و بینایی)بینش( مدنیهستی شناسی و چیستی شناسی مدنی، 

& P.K.: Political Knowledge: Political Hekmat) . علم مدنی: در گفتمان و الگوی حکمی

 ؛ (که اشارت شد بدانسان)مدنی توحیدی اسالمی فاضلی فارابی

اول.علم زبانشناسی، دوم.علم منطق و .گفتمان علم؛ نگاه، نظریه و نظام علمی و علوم فارابی، بعد از؛ 5

روشناسی، سوم.علوم ریاضی و مهندسی، چهارم.علوم طبیعی و حکمت، پنجم علم مدنی، کاربرنده یافته های 

.علم مدنی 2آنها در نهادسازی، نظام سازی و دولتسازی و در ساماندهی، اداره عمومی و پیشرفت کشور است. 

چگونگی شناسی، چیستی شناسی و هستی شناسی مدنی؛ اجتماعی و  ؛مراتب یا وجوه سه گانه فراهم آمده

سیاسی و سیاست می باشد. به تعبیری فراگیر ارکان پنجگانه؛ مبادی، مبانی، مظاهر، راهبردها و غایات مدنی 

(؛ که 55/رعد؛ 57)«ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهمیغییر ما بقوم ان اهلل ال »و سیاسی است. همان بمصداق؛ 

یر سیاست، ساختار و سرنوشت و سعادت یا شقاوت جامعه را رهین و در گرو تغییر سرشت آن میداند. تغی

سرشت شامل ارزش ها، بینش و منش درونی است. کنش و روش یا رفتار بیرونی نیز بروز و برامد آنها است. 

ر جامع تقسیمی دیگ علم مدنی بهند. به سعادتسیر ترسیم و تحقق سیاست  ،بدین سان اهم موارد پنجگانه

یستی هستی شناسی و چمدنی به معنای آگاهی سیاسی و نیز فلسفه مدنی یا حکمت چگونگی شناسی دانش 

.الف.سیر 7بینایی یا بینش سیاسی می باشد. ارزششناسی یا دانایی سیاسی و مدنی و سیاسی به معنای شناسی 

بادی فت مدنی و سیاست مدنی: به ترتیب از مثبوتی نظام مدنی و دولت مدنی، پیشرسیر تحقق و به اصطالح 

آغاز شده، به مبانی رسیده و در مظاهر تجلی یافته با راهبردها به غایت یا چشم انداز مدنی و سیاسی یعنی 

و  اثباتی آنها، از مطالعات میدانیسیر د. ب.سیر مطالعاتی و به اصطالح زسعادت سیاسی و مدنی دست می یا

و رفتارشناسی سیاسی آغاز شده، به تجرید و تحلیل مبانی بینشی و منشی رسیده  توصیف مظاهر کنشی شناسی
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و در مرحله سوم به غایت شناسی پرداخته آنگاه راهبردهای گذار از چالش پیشا رو به چشم انداز فرارو 

یابی اوی و علت علت ک منظور تجویز سیاسی، تبیین و تطبیق عملی به تعلیل یا شناسایی شده و در نهایت به

 ت های راهبردی نیز اعم ازسمبادی ارزشی و فلسفی مدنی می رسد. راهبردهای سیاسی یا سیایعنی واکاوی 

آسیب وم.سو سیاسی مدیریت دوم.، سیاسی یا نهادسازی و نظامسازی سیاسی مهندسیشئون سه گانه؛ نخست.

 موارد تبیین و ترسیم اهم این می باشند. فارابی همانگونه که در علم مدنی بهسیاسی شناسی و آسیب زدایی 

اثری مستقل برشته تحریر در آورده است. بدینسان دارای  قوله هاپرداخته در ادامه برای هر یک از این م

منظومه آثار و آراء در زمینه نظام مدنی پیشرو و به اصطالح فاضلی میباشند. از کتاب ملت، که مکتب مدنی 

نه آراء اهل مدیدرونسازه شکل سامانه سیاسی را تشکیل میدهد.  و زیرساخت راهبردی و شاکله یعنیاست. 

 و هندسه مدنی می باشد. کتاب سیاست مدنی؛ مهندسی مدنی است. تنبیه علی سبیل سعادتبسان فاضله که 

.نظارت و 1.اداره مدنی و 7، سازماندهی مدنی.2بسیج مدنی، .5 ؛تحصیل سعادت و فصول منتزعه در زمینه

ازمهندسی و بآسیبشناسی و آسیب زدایی مدنی  دنی می باشند. سرانجام فصول منتزعه کهکنترل یا پایش م

چنانکه علوم و فنون پایه آسیب شناسی)پاتولوژی(سیاسی شامل؛ کالبدشناسی)فیزیولوژی(  می باشند.سیاسی 

سیاسی و شناخت کالبدی)آناتومی(سیاسی، آفتشناسی)میکروبیولوژی( مدنی و سرانجام ایمنی 

علوم بدین ترتیب در زمینه علم مدنی اعم از دانش  در احصاءفارابی ایمنولوژی( مدنی را در بر دارد. سازی)

 پیشرفت مدنی نیز بوده می آورند:  وجب و موجدکارامدی مدنی و م و مبین مدنی و فلسفه مدنی که متضمن

ا روش ی آگاهی سیاسی: کنش شناسی و نمودشناسی،-چگونگی شناسی سیاسی: .دانش مدنیالف*

 عن الملکات و السنن االرادیه و فانه یفحص عن اصناف االفعال و –اما العلم المدنی ».5: رفتارشناسی

یف ک عن الغایات التی ال جلها تفعل ، و السنن. و الشیم التی عنها تکون االفعال و السجایا و االخالق و

وجودها  علی النحو الذی ینبغی ان یکون کیف الوجه فی ترتیبها فیه ینبغی ان تکون موجوده فی االنسان و

 بین ان منها مای تستعمل السنن و بین الغایات التی الجلها تفعل االفعال و یمیز الوجه فی حفظها .و فیه و

تفحص ی مدن علم»؛ «ان منها ماهی مظنون انها سعاده من غیر ان تکون کذلک هی فی الحقیقه سعاده. و

ی که غایاتو از  ،آنها منشاء شیَّم ایا واخالق و سجّ دی و از ملکات وارا سننافعال و  صنافاز امیکند 

ینها به اشایسته بوده در انسان ایجاد گشته و  ه ملکات و افعالچ ،شودبرای رسیدن به آنها انجام می هااین
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 ین غایاتیب به تمایزو نیز  .میشوندحفظ  یوجهبه چه و  شکل میگرنددر انسان  بنحو شایستهترتیب  چه

 به تبیین میگیرند،انجام شده و این سنن مورد بهره برداری قرار این افعال برای و در جهت آنها که 

ه سعادت پندارند کو برخی دیگر ظنی، یعنی چنان می میباشد. سعادت حقیقی هابرخی از این پرداخته که

 این جهان، غیرممکنیافتن به سعادت حقیقی، در زندگی زودگذر  است، و در واقع چنین نیست. دست

ء علوم، احصا)«پذیر استاست. بلکه رسیدن به چنین سعادتی تنها در زندگی جاودانه دیگر سرای امکان

 . (596ص

از دوم.ارادی و  ]سنن[رفتارب.افعال و الف. ؛از انواع».یک.اول.5 «:مدنی علم» تجزیه و تنظیم متن عبارت:

رفتار ارادی از آنها سرچشمه ب.افعال و الف. ؛عاداتی که.]شیم[1 سجایا و.7اخالق و .2 ملکات و.5 ؛آن

برای رسیدن به آنها دو. ،رفتارب. افعال والف.یک. ؛هایی که اینو از هدفسوم.کند، گیرند بحث میمی

ز چه اب.چه ملکاتی برای انسان شایسته است، و الف. ؛دارد کهو بیان میچهام.کند، شود یاد میانجام می

ای شایسته در وجود او بنیان نه پذیراشدن این ملکات را در انسان فراهم کرد، تا بگونهتوان زمیراه می

و نیز از ». دو.اول.و چه راهی را باید دنبال کرد تا این ملکات در وجود آدمی پایدار گرددج.گیرند. 

و دوم.ند، کث میزند بحرفتار برای ایجاد آنها از انسان سر میب.افعال و الف. ؛بندی نتایجی که اینطبقه

ل فکری ؛ توسعه آسایشی بدنی، تعاد]و یقینی واقعیبرخی از این نتایج سعادت حقیقیالف. ؛دارد کهبیان می

]دو.توهمی یا کاذب یعنی پنداری و ظنییک.[] ؛و برخی دیگرب.است،  [و مدنی و تعالی آرامشی مدنی

یکی ] که سعادت است، و در واقع چنین نیست. ]، دو.یا می انگارد[پندارندمی]یک.[ ؛، یعنی چناندروغین[

ظن سعادت یا سعادت ظنی ظاهری یعنی پنداری تکساحتی آسایش مادی و جسمانی  بدنی و شبه سعادت 

میباشد. دیگری توهم سعادت یا سعادت توهمی کاذب یعنی دروغین تنازعی سلطه مادی و جسمانی بدنی و 

ت حقیقی، در زندگی زودگذر این جهان، غیرممکن است. یافتن به سعاددستسوم.الف. ضد سعادت است[

پذیر تنها در زندگی جاودانه دیگر سرای امکان ]بصورت کامل و بی آمیغ[بلکه رسیدن به چنین سعادتیب.

اندیشه یا آراء و آثار فارابی در حکمت و بویژه علم و حکمت مدنی؛ بنیادین، جامع، نظاممند  همان(.«)است

عبارت باال، چه بسا غنی ترین عبارت در میان میباشد.  7نگارش وی نیز بسیار سلیسم و لو هدفمندند. ق

                                                           
تجیب »؛ مطلب را بخوی میرساند و طول بیخودی نمی دهد. و فصیج: «تصیب فال تبطی».منظور هم بلیغ و هم فصیح است. به تعبیر امام علی)ع(: بلیغ؛ 7

خصصین تاز حیث بیان، سهل بوده که م ؛ جواب را بروشنی مطرح ساخته و خطا نمی کند. در نتیجه اندیشه و اثر وی سهل ممتنع میباشد.«فال تخطی

یکند ما بعد م میفهمند، و از حیث محتوا، ممتنع بوده که فوق تخصصی هایی بسان ابن سینا نیز گاه در آن مانده و می مانند. چنانکه همین ابن سینا مطرح



 

23 
 

ا این عبارت رقسمت اول تمامی آثار محتوی آراء فارابی حداقل در حوزه مدنی است. به همین مناسبت تنها 

جویان را به دانشمنطق حاکم بر ذهن باشد که  تنظیم و ترسیم می نماییم.برای نمونه به صورت ترتیبی ذیل 

دریافت منطق حاکم بر این عبارت که خود حاصل منطق حاکم بر ذهن فارابی بوده و بازتاب منطق حاکم بر 

  . ترغیب و تقویت سازیم 1پدیده مدنی مورد نظر وی می باشد

  ؛از انواع.یک.اول.5

 افعال و الف.

 ارادی و  [و روش اختیاری؛ تدبیری و ]سننرفتارب.

  ؛آن ازدوم.       

  ملکات و.5

 اخالق و .2

  سجایا و.7

  ؛عاداتی که.]شیم[1

 افعال و الف.

 سرچشمه ]ارزش، بینش و منش یا نگرش و گرایش[ارادی از آنها ]کنش[رفتارب.

 کند، گیرند بحث میمی 

  ؛هایی که اینو از هدفسوم.       

                                                           
م. با همین ابن آنرا فهمید«(بیعهفیما ینبغی ما بعد ط»طبیعت ارسطو را چهل بار خواندم نفهمیدم. با خواندن خودآموز مابعد طبیعت اثر فارابی)تحت عنوان 

عی دسینا در مواضعی مثل جده یا له و نیز عقل فعال تصریح میکند قبول دارم ولی نمی فهم. خود فارابی در آخر تحصیل سعادت در زمینه سیاست م

غامض است. قلم مال صدرا حتی از میشود که اغمض غموض بوده و بسان آن جز با تمثیل اگر محال نبوده ولی مشکل است. قلم خواجه نصیر بسیار 

صیت خفارابی، سلیس تر میباشد. بعید است کسی ساده تر و به تعبیری تنزیل یافته تر از صدرا از مباحث غامض پرده برداشته و سخن بگوید. مگر ش

سیار مه ناییئنی نیز قلمش غامض  و بهای شاخصی چون استاد مطهری که آن هم بیشتر در قالب شرح و با تشریح نیز سهل ممتنع گویی نموده است. عال

  علمایی و تخصصی اصولی است. امام خمینی حد وسط است. قرآن و عمده روایات؛ سهل ممنتع و اوج فصاحت و بالغتند. افالطون: ممتنع است. مثال

 محمدعلی جمالزاده سهل و عامیانه نویس و عوام فهم میباشد. 
صدرا نیز هر یک، یک عبارت پر محتوا و پر محتوا ترین عبارت آنها را همانند این عبارت فارابی، فرای  .شایسته است در مورد خواجه نصیر و مال1

  تجزیه و تنظیم بصورت ترتیبی، ارایه گردد.  
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  افعال والف.یک.

  ،رفتارب.     

 کند، شود یاد میبرای رسیدن به آنها انجام میدو.

  ؛دارد کهو بیان میچهام.       

 و ، ]هندسه متعالی مدنی فاضلی[چه ملکاتی برای انسان شایسته استالف.

  ؛توان زمینهاز چه راه میب.

 ، تا ]مهندسی مدنی[پذیراشدن این ملکات را در انسان فراهم کردیک.

 . ]مدیریت مدنی[ود او بنیان گیرندای شایسته در وجبگونهدو.

  ؛]آسیبزدایی مدنی: پاتولوژی مدنی[و چه راهی را بایدج.

 دنبال کرد تا یک.

 همان(.«)]ایمنی سازی: ایمنولوژی مدنی[این ملکات در وجود آدمی پایدار گردددو.

می تواند در تحلیل متن و حتی تحلیل محتوایی،  (درختی، ...سیاسی، -ریاضی)ترسیم انواع جدول و نمودار

  :مراحل ابزارهایی بسیار مفید و موثر باشند. جدول

 1 7 2 5 موارد: مراحل          

   )وش یا رفتار(سنت )کنش(مدنیافعال مظاهر)عینی و عملی( اول

 شیم سجایا عادت اخالق مبانی)بینشی و منشی( دوم

  شقاوت تنازعی سعادت مادی ظن یقینیسعادت  غایات)اهداف( سوم

  سیاسی آسیبزدایی سیاسی مدیریت سیاسی مهندسی سیاسی(شئونراهبردها) چهارم

  سیاسی عملی سیاسی علمی سیاسی نظری مبادی)اصول اولیه( پنجم

گانه کارامدی)؛ بهره وری و اثربخشی( و پیشرفت)کمال؛ رسایی و سازواری: توسعه اقتصادی، 1نمودار(موارد

 تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و سعادت؛ آسایش و آرامش: بهزیست(
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 یک.سیر تحققی پدیده مدنی)لم ثبوتی(:

   اول    دوم    سوم    چهارم     پنجم      

 مبادی مدنی مبانی مدنی مظاهر مدنی راهبردهای مدنی  غایت مدنی  

 ]ارزش های مدنی[  ]کنش مدنی[  ]نگرش و گرایش مدنی[     ]روش و رفتار مدنی[   ]شکوفایی مدنی[    

     ملکات مهندسی راهبردی     افعال/کنش-تعالی فرهنگی]آرامش[   راهبرد مهندسی   

 اصول عملی                 اخالق   مدیریت راهبردی-راهبرد مدیریت    تعادل سیاسی    

 اصول علمی   سجایا آسیبزدایی راهبردی سنن/نهاد: ساختار -عه اقتصادی]آسایش[ راهبرد آسیبزداییتوس

 اصول نظری         شیم

  پیشرو/پیش رو  پیشرفتنگری و گرایی    پیشروی  پیشبر   پیشرفت

 ارزش مدنی  بینش و منش مدنی    کنش مدنی        راهبردمدنی       پیشرفت مدنی    

 فلسفه کارامدی رسایی و سازواری مدنی فن کارامدی    دانش کارامدی معرفت کارامدیکمال؛ 

 حکمت کارامد و کارامدیی و پیشرفت         

 علم مدنی: علم)حکمت و دانش(کارامدی مدنی و پیشرفت مدنی

 دو.سیر تحقیقی علم پدیده شناسی مدنی)لم اثباتی(:

 ت مدنی، چهارم.راهبردهای مدنی و پنجم.مبادی مدنی.اول.مظاهر مدنی، دوم.مبان مدنی، سوم.غایا

های بنیان  تحقیق)پژوهشدر نیز  ،الگوهای طبیعی)بدنی(، مهندسی، مکانیکی)جامداتی و سیاالتی(، پزشکی، ...

 رامدی و پیشرفت مدنی در صورتکاعلمی  و آموزش ترویجبویژه در ترسیم و و تبیینو مطالعات میدانی( و 

ارابی فقابل بهره برداری بوده و مفیدند.  ،اختیاری؛ ارادی و تدبیری انسانی و مدنی هدقت در رعایت جنب

همانسان که اشارت گردید؛ برای هر یک از این موارد پنجگانه)مبادی، مبانی، مظاهر، راهبردها غایات( و 

یر در تحر راهبردهای سه گانه)مهندسی، مدیریت و آسیب زدایی(کارامدی و پیشرفت مدنی آثاری را برشته

آورده اند. از جمله دو رساله در اعضای حیوان)کالبدشکافی(، اعضای انسان)کالبدشناسی( و یک رساله در رد 

علی طب جالینوس در حوزه بدنی با تأکید بر الگوگیری مدنی و کتاب فصول منتزعه را در طب سیاسی یا 

ی و از ی و آسیب زدایی سیاسپزشکی سیاسی یعنی سالمت سیاسی)پاتولوژی سیاسی یعنی آسیب شناس
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میکروبیولوژی تا ایمنولوژی یعنی از آفت شناسی و سرانجام ایمنی سازی سیاسی(تدوین نموده اند. این آثار 

و آراء محتوی آنها، در الگوسازی کارامدی و پیشرفت مدنی کامال کاربری دارند. از جمله در زمینه ها)و آثار(؛ 

ی: محکمات مدنی(، مکتب مدنی )مبانی و حدود مدنی یا متشابهات هندسه سیاسی)کتاب مبادی آراء مدن

مدنی: کتاب ملت(، مهندسی سیاسی)کتاب سیاست مدنی(، مدیریت سیاسی)راهبرد مدنی: رساله تنبیه علی 

سبیل سعادت و رساله تحصیل سعادت(، آسیب شناسی و آسیب زدایی سیاسی)رسایل اعضای حیوان، اعضای 

 لینوس تا کتاب فصول منتزعه( اند.انسان و رد علی طب جا

زند رفتار برای ایجاد آنها از انسان سر میب.افعال و الف. ؛بندی نتایجی که اینو نیز از طبقه»دو.اول.

برخی دیگر دو.است، و  5برخی از این نتایج سعادت حقیقییک. ؛دارد کهو بیان میدوم.کند، بحث می

تن به یافدستسوم.الف.پندارند که سعادت است، و در واقع چنین نیست. پنداری و ظنی، یعنی چنان می

صورت ]ببلکه رسیدن به چنین سعادتیب.سعادت حقیقی، در زندگی زودگذر این جهان، غیرممکن است. 

شناخت،  علم:: اسیواژه شن )همان(.6«پذیر استتنها در زندگی جاودانه دیگر سرای امکان کامل و بی آمیغ[

منسوب  دنی:م. پدیده شناسی، اعم از هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی نظری و عملی و عینی

جمع فعل، کنش اعم از  افعال:. گونه ها انواع:. و موصوف به مدینه، شهری و کشوری، اجتماعی و سیاسی

                                                           
[و ی.سعادتخوشبختی، شادی، شادکامی و شادمانی و بهروزی، بهزیستی، حیات طیبه، پاکزیشت، ...است. فرح]انشراح وجوی[، سرور]شبکی روح1

 وبهجت]برانگیختگی[می باشد. عین یا ناشی از کمال؛ رسایی وسازواری یا اعتالی وجودی یا هستی، تحول تا مرز انقالب جوهری و اصالح ظاهری 

ر ظعارضس است. سعادت حقیقی و یقینی واقعی فردی؛ تعالی روحی، تعادل عقلی، فکری و علمی و تأمین امنیت، سالمت و رفاه جسمانی است. به تنا

کارامدی؛  و آن سعادت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی: توسعه اقتصاد و ابزاری و تأمین آسایش بدنی همگانی، توأمان با تعادل سیاسی و ارتقای کارایی نیورها

ر ی باشد. غیبهره وری و اثربخشی نهادی، دولت و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنو و اخالقی و تضمین آرامش عمومی م

قل عیا ضد اینها پندار یا توهم سعادت تکساحتی و تنازعی و در حقیقت شبه سعادت یا ضد سعادت اند. در عین حال همه کس چه عامی چه عالم، با 

دانند. در سالمت خدادادی سعادت خودشان را میخواهند. همانگونه که همه با همین عقل، سالمت خود را میخواهد. اما سالمت و سعادت خود را هم می

 تبه طبیب جسمانی و علم بدنی نیاز است. در سعادت به طبیب روحانی و علم مدنی نیاز می باشد.بدین سبب و ترتیب: عقل، اصل ضرورت و مطلوبی

ه کل ما حَکَم ب» سعادت را درک کرده و بدان گرایش می یابد. یعنی سعادت نگر و سعادت گراست. وحی، حدود عدالت را تبیین می کند. شاید معنای

همین باشد. دانش تجربی نیز آگاهی چگونگی شناسی سعادت میباشد. بدنسان عقل، وحی و تجربه، یا فلسفه، معرفت و دانش، «العقل حَکَم به الشرع

ه هی( و حتی بخش های سدانایی، بینایی و آگاهی الزم و کافی را با هم بمثابه مراتب سه گانه، وجوه سه گانه)رئوس و اضالع سه گانه مثلث سه وج

نین ز این چگانه سعادت، در اختیار ما میگذارند. سایر مبادی انسانی مدنی همانند امنیت، نظم و نظام، دولت، سیاست، حاکمیت، حکومت، داولت، ... نی

 اند. سعادت فراهم آمده همگی اینها بوده و فراگیر آنها می باشد. 
عجین و آمیخته است. آخرت: یا «(خلق االنسان فی الکبد»و « ان مع العسر یسرا».دنیای گذرا: هماره نوشش با نیش، گلش با خار و گنجش با رنج)6

ن عیسعادت جاویدان بهشت برین و نوش، گل و گنج، ... جاویدان می باشد. یا شقاوت جهنم و نیش، خار، رنج)عذاب(، ... پایان ناپذیر است. این 

 حقیقت نگری و واقعیت گرایی سیاسی فارابی می باشد. برخالف برداشتی برخی رهبانیت و تارک دنیایی نیست. چرا که با اصل رویکرد توحیدی و

  رهیافت مدنی فارابی سازگار نیست. 
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 دی:ارا. ، روش، چگونگی کنشآمده ترجمه سنت رفتار:. کنش غیر جبری و عمل اختیاری؛ ارادی و تدبیری

 اخالق:. ه هنجارهای ستودهژهنجارها، بوی ملکات:. مراد غیر جبری است. منظور اختیاری؛ ارادی و تدبیری

لت، ، خصیعنی شیمه هاآمده ترجمه شیم  عادات:خوی. جمع سجیه،  سجایا:. رفتار، خصلت های ارادیکیفیت 

ذکر، تذکر،  یاد:)غرض: هدف از(. غایت هدف:وش، ولکاوی، توصیف. بررسی، کا بحث: .خصال، خصایل

ه بندی، قبل بعد از تقسیم بندی و دست طبقه بندی:. با ثبات پایدار:. قبول پذیرا شدن:ب.متناس شایسته:. توجه

خوشبختی، کامیابی، شادیریال شادمانی،  سعادت:. بوجود آوردن، تأسیس یجاد:ا. حاصل نتایج:. از نظام بندی

زندگی  .ظاهری، تکساحتی پنداری و ظنی: مراد حقیقی و یقیقنی واقعی است. حقیقی:. شادکامی، کامیابی

انوع افعال و . زندگی پایدار اخروی و آخرت زندگی جاودانه دیگر: . زندگی گذرای دنیا و دنیوی زودگذر:

و روش اختیاری یعنی ارادی و تدبیری یا خردورزانه و  (واکنش و)ارادی: گونه های کنش (سنن)رفتار

خردمندانه می باشد. در قبال و فرای افعال و رفتار غیر اختیاری یعنی طبیعی و به اصطالح جبری است. همانند 

افعال جسمانی بدنی از سوخت و ساز سلولی تا تنفس، تغذیه، تنمیه یا گردش خون، کارکرد قلب، کبد، 

عی بدن میباشد. مراد انواع افعال و رفتار فردی، حتی شخصی، جمعی اعم از افعال و رفتار خانوادگی سیستم دفا

و افعال و رفتار اجتماعی فروملی، ملی داخلی و خارجی تا فرا ملی اقتصادی، سیاسی و (نهادی)و گروهی

فعل  د. افعال: جمعفرهنگی فاضلی یعنی حقیقی و یقینی واقعی یا جاهلی ظنی تا توهمی تنازعی می باش

است. انواع فعل میباشد. فعل اعم از عمل محسوب میشود. فعل ارادی را عمل نیز میگویند. فعل: کنش و 

کارکرد میباشد. عمل: منظور کار است. حتی مراد کارایی فردی و بلکه کارامدی گروهی می باشد.  رفتار: 

زه در جامعه شناسی تحت عنوان نهاد به ترجمه سنن بوده بمعنای روش ها یعنی چگونگی کنش، و امرو

میباشد. افعال و رفتار هر دو مظاهر بیرونی ارزشها، بینش یا نگرش و منش یا گرایش درونی (رمنُ)معنای هنجار

انسانی و اجتماعی است. مراد عوارض نه گانه کنشی و واکنشی، کمی و کیفی است. برخی]پراگماتیست 

تار را در علم و عمل اصالت میدهند. حال در نگاه، نظریه و نظام علمی رف(پوزیتیویسم)ها[کنش و برخی دیگر

.شیم یا عادت انسانی و مدنی ارادی و تدبیری: منش درونی 1.سجایا و 7.اخالق، 2.ملکات، 5مدنی فارابی 

بوده که از سویی از بینش یقینی یا غیر یقینی و ارزش های ذاتی یعنی تکوینی و فطری انسانی درونزادی 

الی یا غریزی بشری ابزاری بسان میل یا خشم ناشی میشود. از دیگر سو منجر به کنش و راهبرد فاضلی متع

یا جاهلی شده که یکی به سعادت حقیقی و یقینی واقعی یا دیگری سعادت ظنی یا توهمی و به عبارتی ظن 

امد.  چنانکه یکی سعادت یعنی سعادت ظاهری، و شبه سعادت و یا توهم سعادت و در اصل شقاوت می انج
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سعادت را فضیلت دانسته و فرح، سرور و بهجت میداند. دیگری سعادت را ثروت و لذت می پندارد. و 

 سومین سعادت را رضایت سیطره و سلطه می انگارد. 

 3کرامتدو.ثروت و یک.: گوید: سعادت پنداری عبارت است ازو نیز می»اول.دانش مدنی، -علم مدنی.2

آنگاه تفاوت افعال و سنن را مشخص دوم. البته اگر تنها اینها را هدف زندگی این جهان بدانیم! .لذتسه.و 

خیر و .5 ؛توان به سعادت حقیقی رسیدکارهایی که به وسیله آنها میالف. ؛دارد کهکند، و بیان میمی

گوید: و میسوم.ص است. ینقا.7زشتکاری و .2شرور و .5 ؛سوای آنها وب.فضائل است، .7نیکوکاری و .2

پیوسته در شهرها و میان امتها الف. ؛راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است که افعال و سنن فاضله

سعادت: خوشبختی. کرامت: عزت،  .(593ص«)و همگان مشترکاً آنها را بکار ببندندب.رایج و شایع باشد، 

های جسمی و ظنی ظاهر تکساحتی بدنی یا ، اینجا جاذبه خوشگذرانیاینجا شهرت، اعتبار)پرستیژ(. لذت: 

توهمی کاذب تنازعی.  ثروت، قدرت و شهرت برای ثروت، قدرت و شهرت است. اما ثروت، قدرت و 

بمثابه  یعنی خوشبختی سعادتشهرت برای فضیلت، خیر و فضیلت بوده و عامل سیر و نیل به سعادتند. 

: شادی، شادکامی، کامیابی و همانند اینها است. اما لزوما خوشحالی غایت و سبب غایی سیاست و مدنیت

گذرا و خوشوقتی ظاهری نمی باشد. آسایش جسمانی بدنی ظاهری توأمان و در جهت آرامش باطنی روحانی 

معنوی بویژه مدنی است. که با توسعه اقتصادی و ابزاری، توأمان با توسعه و تعادل سیاسی و کارایی و کارامدی 

در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی تحصیل میگردد. فرح، سرور و بهجت است. این و 

حقیقی و یقینی بوده که بایسته و شایسته است واقعیت یابد. برخی آنرا ثروت و لذت یا شهرت و اعتبار 

یافته باشد.  لو واقعیتپنداشته و یا سلطه و سیطره می انگارند. که غیر و ضد حقیقی و غیر و ضد یقینی بوده و

سیراب و آرام را اولین چون آب زالل، شیرین و خنکای چشم ساران است. که جرعه ای از آن تشنگان 

میسازد. دومین بسان سراب بوده که آبنماست. تشنگان آب را گمراه و سرگردان میسازد. این ظن و پندار 

می باشد. سومین همانند آب شور   (فرویدیسمی ثروت و لذت طلب)سعادت و سیاست ظنی و ضاللت

ید می افزاید.  هل من مزهم بلکه عطش را  ،نکاسته دریاست. که هر چه بیشتر خورده، نه تنها تشنگی را فرو

سیاست  سعادت واین یا بسان آب مسموم و یا سم مایع بوده و محسوب میگردد. طلبیده تا حد مرگ و نیستی. 

ی ی و استکباری یا امپریالیستی است. شهرت طلبی یا به ثروت طلبسلطه طلب (روینیستیدا)توهمی و تنازعی

                                                           
  ..به اصطالح شهرت یا آوازه و بویژه خوشنامی بوده و به تعبیری پرستیژ خواه فردی یا جمعی تا ملی است3
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و لذت طلبی کشیده یا به سلطه طلبی و ستم گری می کشاند.  علم مدنی در ادامه و بمنظور تبیین علمی 

 نظری، ترسیم علمی عملی، ترویج علمی عمومی و تحقق علمی عینی سعادت مدنی انسانها:  

افعال »این .دومپذیر نیست، مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن، ن کار امکانکند که ایو بیان می».اول.7

و این حکومت باید سوم.میان مردم رواج یابد، ب.در شهرها و الف. ؛«و سنن و عادات و ملکات و اخالق

و بیان می کند که چهارم.مند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از میان نروند. در عالقه

د، پذیر است که مورد قبول مردم واقع شویدایش چنین حکومتی تنها با نیروی خدمت و فضیلتی امکانپ

و این خدمت عبارت است از پادشاهی و پنجم.و خوی فرمانبرداری را در دل آنان پایدار سازد. 

ت اسو حاصل این خدمت را سیششم.کنند، فرمانروایی، یا هر نام دیگری که مردم برایش انتخاب می

حکومت: نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی، دولت مدنی یعنی فرانهاد راهبردی فرابردی  .همان(«)گویندمی

هیئت حاکمه و ساختار حاکمیت مدنی یعنی چگونگی روی کار آمدن دولتمردان و حکمرانی از حکمفرمایی 

ریت مدنی جامعه و کشور: جاهلی تا حکمروایی فاضلی را در بر میگیرد. رواج نظام ارزشی و نقشه راه مدی

الف.روایی یعنی مشروعیت مکتبی و مقبولیت مردمی و نیز ب.ترویج و تبعیت و در نتیجه تحقق ارزش ها و 

هنجاری و نهادینگی آنها میباشد. عالقمند کردن مردم به هنجارهای حکومت با حقانیت، عقالنیت، شرعیت، 

 میسر میباشد.  مقبولیت و کارامدی یعنی بهره وری و اثربخشی آنها

 ؛اول: حکومتی که بتواند  حکومت دو نوع است:»یک..1بدین سبب در گفتمان علمی مدنی فارابی: 

ارادی را، که در پرتو آنها  .شیم[1.سجایا و 7.اخالق، 2]، ملکات.1دیگری.سنن و ب.افعال و .یکی.الف

چنین حکومتی را حکومت یا ریاست الف.توان به سعادت حقیقی رسید، در مردم جایگزین کند. می

فاضله  امتهایدو.های فاضله و مدینهیک. ؛شهرها و مردمی که تابع چنین حکومتی باشندب.فاضله گویند. 

گی یختحکمروایی فاضلی؛ )فلسفی به معنای(فرزانگی و فره .(593-9)همان، صص«شوندمی(593)صنامیده

مدنی، نظام مدنی، کشور فاضلی  و امت فاضلی: فرزانه علمی و حکمی است. مدینه و امتهای فاضله: جامعه 

و فرهیخته می باشد. از حداقلی بسان مشروطیت اسالمی، قدر متیقن علمی و قدر مقدور عملی یعنی باندازه 

ای که می فهمیم و باندازه ای که می توانیم بسان جمهوری اسالمی ایران تا حداکثری و کامل به اصطالح 
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ی است. دارای گفتمان و الگوی توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی جهانی و نهایی مهدو

و ظاهری متعادل و متعالی می باشد. فارابی تا خواجه نصیر و مالصدرا و سرانجام امام خمینی و عالمه جعفری 

 دوم:» در حیات معقول خویش  اینرا گفتمان و الگوی سیاسی حقیقی و یقینی واقعی میدانند. 

]، اخالقی.[2]و  .ملکات،[5]و ب.رفتار و دیگری.افعال»یکی.الف. ؛حکومتی است که در شهرها و میان مردم

است، یعنی در حقیقت  یا توهمی[ظنی ]دهد که مایه سعادت پنداریرا رواج می «.شیم[1.سجایا و 7

 .(599، صهمان«)حکومت جاهلیت استدو.ریاست جاهلی یا یک. ؛سعادت نیست. نام این نوع حکومت

مراد مردم و مدینه های تحت اینوع ریاست جاهلی و حکومت جاهلیت: مدینه جاهله و امت جاهلی است. 

حکومت، دولت، نظام سیاسی و سیاست و در نتیجه جامعه مدنی و کشور و تکساحتی وتنازعی می باشد. 

لب، الی و فاسقی، ناقصه و تغهمینها اینرا با گفتمان و الگو  حتی زبان قرانی و اسالمی: سیاست جاهلی؛ ض

حیوانی و شیطانی و طبیعی میخوانند.حکومت فاضلی بسان خط مستقیم یکی بیشتر نیست. اما حداقلی تا 

گونه این».5دو.حداکثری دارد. اما حکومت جاهلی بسان خطوط کج، متعدد و متعارضند. به تعبیر فارابی: 

کند، صدی که دنبال میقو بر هر یک از آنها به مناسبت هدف و م.2اقسام بسیار دارد.  ]جاهلی[حکومت

ها در گونه حکومتهایی است که اینها و غرضتعداد آنها به اندازه هدف.3نهند. نامی مخصوص می

آن را حکومت خست ب.اندوزی باشد، پس اگر حکومتی در صدد مال.یک.الف.4جستجوی آنها هستند؛ 

 حکومت کرامتب.اگر حکومتی در طلب بزرگی و سرافرازی گام بردارد،  ودو.الف.نامند، می [پستی]

آن را به .بو اگر سوای این دو بوده باشد، سه.الف.شود. نامیده می ]شهرت طلبی یا اعتبار و پرستیژ ملی[

 ابی بهفار«: انمال االعمال بالنیات»بمصداق:  .همان(«)کنندگیرد نامگذاری میمناسبت هدفی که در پیش می

و آن سعادت یقینی، یا هدفدار وهدفمدار بوده،  ی که هدفمند یعنیسان مدنی و به تناظر آن جامعه مدنتبع ان

حکومت ها، سیاست ها، دولت ها و نیز نظامات مدنی و حتی جوامع ظن یا توهم سعادت یعنی شقاوت است. 

بوده لی طبقه بندی مینمایند. فاض ندی و دسته بندی وب، تقسیم و غایات مدنی را به تبع  و به تناسب اهداف

یا جاهلی است. جاهلی نیز ثروت طلب یا شهرت طلب و یا سلطه طلب می باشد. اینها تکساحتی یا تنازعیند. 

ظنی یا پنداری و نیز توهمی یا کاذبند. حتی ساختار حکومت، چه بسا شکلی بوده و ظاهری باشند. ماهوی و 

کند که اداره حکومت فاضله در و نیز این علم بیان می.»1 فارابی: حقیقی نمی باشند. در ادامه به تصریح
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پذیر است؛ یکی نیرویی که بر قوانین کلی استوار است. و دیگری نیرویی است که بر سایه دو نیرو امکان

نیرویی که از راه ممارست و کوشش، .1 ؛آید، یعنیاثر تمرین زیاد، در کارهای کشورداری به دست می

و این ورزیدگی .2شود، کنند پیدا میدر پیروی از اخالق و رفتار مردمی که در شهرهای نمونه زندگی می

گونه که در طب از تجربه و درست بدان.3گردد؛ تنها از راه تجربه و مشاهده بسیار برای انسان ایجاد می

کی کننده واقعی بوده باشد: یتواند درمانطبیب تنها با دو نیرو میشود. زیرا مشاهده بسیار استفاده می

]یافته های به دست آورده است(599)صنیروی آگاهی اوست بر کلیات، و قوانینی که از کتابهای پزشکی

. دیگری نیرویی است که بر اثر کار زیاد در اعمال پزشکی و درمان علمی و آموزه ها یا آموزش نظری[

زیرا ورزیدگی در این حرفه تنها از .4، ]پرورش عملی و راهبردهای تجربی[شوداو ایجاد میبیماران برای 

به مدد همین نیرو است که طبیب .5پذیر است. معاینه بدنهای اشخاص امکانب.تجربه زیاد و الف. ؛راه

. مان بپردازدو به تناسب هر بدن در هر حالتی به دردوم.مقدار داروهای الزم را بشناسد، یکم. ؛تواندمی

کالت حدود مشیکم. ؛شود کهاداره حکومت نیز چنین است یعنی تجربه و ورزیدگی فرمانروا سبب می.6

در هر هنگامی با این نیرو و سه.هر حالتی و دو.آمدی و هر پیشیک. ؛به تناسبدوم.را تشخیص دهد، تا

حکمت نظری و عملی مدنی بوده  مراد علم و. (598همان ص«)این تجربه بتواند امور مردم را سامان بخشد

یا حکمت و علم مدنی نظری و عملی است. به تعبیری منظور علم مدنی و فن مدنی می باشد. حتی فراتر 

 یکی تخصص مدنی بوده و دیگری تجربه مدنی است. 

 :]ارزش و ارزششناسی مدنی، بینش و بینششناسی مدنی و منش و منششناسی مدنی[.فلسفه حکمت مدنیب*

]، اخالق، سجایا به بررسی افعال و سنن و ملکات]دانش سیاسی[در مواردی که .5 :مدنیو حکمت فلسفه »

]اهداف و راهبردهای یقینی فاضلی یا جاهلی ظنی ضاله و توهمی و دیگر مباحثی -ارادی و شیم یا عادات[

و راه ب.دهد، قوانین کلی را به دست میاول.الف. ؛بپردازد -که به آن مربوط است فاسقی[

و  چگونهیکی  ؛و اینکهج.اوقات مختلف، دیگری احوال و یکی  ؛آنها را بر حسب ]سنجش[گیریاندازه

 دهد.گیری صورت گیرد، نشان میباید این اندازه [میزان و معیار ، مالک،]سنجهبا چه چیزدیگری 

چه این کار عمالً مخصوص نیروی دیگری غیر ب.گذارد، ناگرفته باقی می سپس آنها را اندازهدوم.الف.
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دیر گیری و تقبا اینهمه، احوال و عوارضی که اندازهج.از این فعل است، که باید به آن نسبت داده شود. 

مراد:  .(598همان، ص«)گیرد، نامحدود است و رسیدن به همه آنها ممکن نیستبر حسب آنها صورت می

اخالق، سجایا و عدات مدنی، دو.مظاهر مدنی یعنی افعال و رفتار مدنی، مبادی؛ یک.مبانی مدنی یعنی ملکات، 

.مدیریت مدنی]بسیج، سازماندهی، 2.مهندسی معماری مدنی یعنی نهاسازی و نظامسازی، 5سه.راهبردهای؛ 

.آسیب زدایی مدنی تا باز مهندسی و چهار.غایات مدنی یعنی سعادت مدنی یا شقاوت 7اداره و پایش[ و 

که در دانش مدنی بحث شده در فلسفه مدنی شالوده شکافی، شالوده شناسی و شالوده سازی  مدنی بوده

 لمی[نظری و تبیین عفلسفه مدنی ]بخشی دو بخش است: ]فلسفه مدنی[این علم.»2 میگردند. به تاکید فارابی:

ت ز سعادرا ا ]و یقینی واقعی[و بازشناختن سعادت حقیقیدوم. شود،تعریف سعادت میاول. :که شامل

که  -و به شمارش افعال و رفتار و اخالق و عادات ارادی کلی.سوم کند،مشخص می ]و توهمی[پنداری

.ملکات، 5]دیگری.سنن]یکی.افعال و[و چهارم.پردازد. می -الزم است در شهرها و میان ملتها رواج پیدا کند

ا ر منفعت و ثروت و لذت، سلطه[]شهرت، غیرفاضلهب.و  ]فضیلت[فاضلهالف. .شیم[؛1.سجایا، 7.اخالق، 2

ه به توصیف ایجاد زمین»اول. [؛مدنی عملی و تحقق عینیفلسفه ]بخش دیگر .«کندمی(598)صاز هم جدا

میان ب.در شهرها و الف. ؛فاضله ]و ملکات، اخالق، سجایا و شیم[مناسب، برای رواج عادات و سنن

توان شود که به وسیله آنها میوظایف حکومت میو نیز شامل تعریف آن قسمت از دوم.پردازد، ها میملت

، همان«)حفظ کردب.به وجود آورد و الف. ؛فاضله را در مردم ]و ملکات، اخالق، سجایا و شیم[افعال و سنن

وسایل  وظایف حکومت: کارویژه های کارگزاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری است. (.599-8صص

امسازی[، مدیریت]بسیج منابع، سازماندهی، اداره و پایش یا و نظ حکومت: کارکردهای مهندسی]نهادسازی

ر ابوالحسن به تعبی نظارت و کنترل[ و آسیب زدایی تا بازمهندسی اعم از مهندسی مجدد، مکرر و مستمر میباشد.

سعادت شناسی؛ سعادت نگری و سعادت گرایی است. اب االسعادت و االسعاد؛ بخش نخست.عامری در کت

ی فاراب سعاتمندسازی اعم از سعادت گذاری دولتی و سعادت پذیری مردمی می باشد..و دومبخش دیگری 

شمرد و آنگاه انواع کارهای حکومت غیرفاضله را بر می.»7 مدعی بوده بر همین اساس فلسفه مدنی:

و افعالی را که هر یک از این دو.چند نوع است و هر یک از آنها چه گونه است. یک. :گوید کهمی

 ؛گوید که هر یک از این حکومتها هوای آن دارد کهو میسه.کند، دهد شمارش میانجام می حکومتها
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]و چه ملکات، اخالق، سجایا سنتها]افعال و[ میان مردمانی که زیر فرمان او هستند، چهب.در کشور و الف.

 بکتا-8بولیطیقیدر کتاب یکی. ؛این مطالب»به تعبیر وی: چهار. .(559همان، ص«)را جایگزین کند و شیم[

 سایر کتابهای او، وب.کتاب سیاست افالطون و الف. ؛دردیگری.موجود است، و نیز  -است ارسطویس

مراد کتاب سیاست ارسطو، کتاب جمهوریت افالطون و بلکه بویژه . همان(«)کتب دیگران آمده استسوم.

س افالطون نوامیویژه سیاست(و ب-سوفیسم سیاسی)سوفیستاخالق نیکوماخوسی ارسطو و همچنین کتاب 

که خود فارابی تلخیص نوامیس افالطون را نگاشته و نیز سایر آثار و رسایل اینان همانند اصول حکومت آتن 

ثار سوفیسم سیاسی افرادی چون گورگیاس و آآثار سایرین چه بسا مراد آراء و به ارسطو می باشد. اشاره 

بگونه )حتی حکمت جاویدان شرقی و ایرانی پیشا یونانیپروتاگوراس، یا تفلسف سیاسی امثال هراکلیت و 

و نیز آراء مکاتب انحطاطی پسا ارسطویی شکاکان، نسبیون،  ای که در انتهای تحصیل سعادت بدان توجه داده(

گذار  و حتی سنت اگوستین، پدر و پایهرومی از فلوطین تا سیسرون و حتی اپیکورین ها کلبیون و رواقیون 

حیت و کتاب شهر خدا و شهر زمینی که به دوآلیسم یعنی جدایی دیانت از سیاست و فلسفه سیاسی مسی

 مورد نظر باشد. حکومت و قدرت پرداخته، 

 افعال و رفتار و ملکاتالف. ؛کند کهبیان می ]مدنی: تبیین[این فلسفهیک.همینطور؛ ».1در بیان فارابی: 

اما افعالی که به حرفه »دو.الف. .)همان(«هستندبرای مدن فاضله مانند بیماری ب.حکومت غیرفاضله 

های عبارتند از: بیماریب. -شودیعنی از حکومتها و از رفتار آنان ناشی می -گرددفرمانروایی منحصر می

مراد آسیب شناسی مدنی و سیاسی حکومت، حاکمیت، دولت، قدرت و همانند  .«حرفه فرمانروایی فاضله

به .بفرمان این حکومتها اختصاص دارد،  رفتار و ملکاتی که به شهرهای زیرو اما »سه.الف.اینها است. 

مراد آسیب شناسی مدنی و سیاسی مردم، ملت، جامعه سیاسی،  .(همان)9«بیماری شهرهای فاضله همانند است

 هشمرد که از ناحی می آنگاه تعداد اسباب و عللی را بر»چهار. کشور و نظام سیاسی و همانند اینها است. 

 مدن فاضله پایدارج.و  ]و ملکات فاضله[سننب.حکومتهای فاضله و الف. ؛توان مطمئن شد کهآنها نمی

                                                           
؛ بیشا اینکه فلسفه سیاسی بوده شناخت جامعه مدنی و سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی و به اصطالح دانش سیاسی می باشد. البته «Politic».کتاب 9

 است. توسط فیلسوفی سیاسی در تراز باالی ارسطو نگاشته شده
 .جمع بندی قسمت قبلست.8
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منظور ایمنی سازی)ایمنولوژی(مدنی و  .همان(«)به سنن و ملکات جاهلیت تبدیل نگردند نیبمانند، یع

ه شمرد ک می افعالی را برانواع »در پی آن »سیاسی جامعه، دولت، حکومت، نظام مدنی و کشور است. پنج.

فساد مصون اول. ؛های فاضله ازحکومتب.و  ]کشورها و نظامات و جوامع مدنی[شهرهاالف. ؛بر اثر آنها

راههای تدبیر و  .1 ؛و نیز»شش.الف. .همان(«)شودتبدیل آنها به غیر فاضله ناممکن میدوم.مانند، و می

اگر اول. ؛فایده آنها این است که»گوید که و می.ب، «شمردمی و دیگر چیزها را بر.2اندیشی، چاره

 . (555همان، ص«)چگونه باید آن را به حال اول بازگردانیددوم.ای به جاهلیت تبدیل شد، حکومت فاضله

ی مراد آسیبشناس اصل بر  صحت ذاتی و حفظ صحت بوده و مرض، عارضی است. بعد رفع مرض میباشد.

ا ایمنی ت، دردشناسی، درماشناسی (میکروبیولوژی)از علت شناسیسیاسی است. (پاتولوژی)و آسیبزدایی

مدنی است. که بعدا کتاب فصول منتزعه را به همین منظور به نگارش در می آورند. حتی (ایمنولوژی)سازی

و نیز )از علوم پایه علم و فن طب یا پزشکی و سالمت یعنی تشریح و پیکره شناسی که رسال اعضای انسان

کند که اداره حکومت آنگاه بیان می.»1رد بر طب جالینوس را با کاربست مدنی می نویسند.  و(اعضای حیوان

برخی عملی ب.برخی از این دانشها، نظری و الف. ؛و اینکهیک.پذیرد، فاضله با چند چیز سامان می

ها و اداره شهر.1 ؛که بر اثر ورزیدگی بسیار در کار -هستند نیروی حاصل از تجربه به دست آمده را

این نیرو عبارت است از تشخیص صحیح دو.افزاید. بر آنها می -مردمان برای حکومت پیدا شده است.2

.سجایا، 7.اخالق، 2]، ملکات.[5]دیگری.رفتار و ب.افعال و یکی.الف. ؛توانشرایطی که با مقایسه آنها می

هر حال یک. ؛بر حسبدوم.هر ملت، و سه. هر شهر، یا دو.هر اجتماع، یا یک. ؛به تناسباول. ؛ار .شیم[1

ا یعنی سیاستگذاری نمود. آنگاه ب .همان(«)تنظیم کرد ]و سه.در هر شرایط، تبیین، ترسیم و[هر رویداددو.و 

به یعنی تخصص سیاسی الزم است اما کافی نیست. تجر سیاستمداری آن سیاستها را ترویج و تحقق بخشید.

ظری و آموزه های علمی و دانشگاهی نیاز است. اما شناخت عملی و نیز نیاز می باشد. به تعبیری شناخت ن

مطالعات عینی میدانی نیز نیاز و مفیدند. بدو این دو، کارامدی الزم بدست نمی آید. با این دو: کارامدی؛ بهره 

و تغییر  -ماندکند که مدینه فاضله هنگامی پایدار میو بیان می.»6روی و اثربخشی مدنی خواهد بود. 

 ه طوریبفرمانروایانش در طول زمان از شرایط واحد بخصوصی پیروی کنند، اول. ؛که -دهداهیت نمیم

شود، بر آن باشد که حافظ و نگهبان همان احوال و شرایطی که فرمانروای دومی که جانشین اولی می
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اید لی آنان نبو اینکه در ترتیب و توادوم.الف.بوده باشد که در روزگار پیش از او مرسوم بوده است. 

دهد که چگونه باید عمل شود تا در توالی فرمانروایان و نشان میب.ای ایجاد شود. انقطاع و فاصله

ترتیب و توالی فرمانروایان: جانشینی و حتی جابجایی و جایگزینی رهبران  همان(.«)انقطاع و فترتی پیش نیاید

کدام شرایط و احوال اول. ؛کند کهمیو بیان .»3و گردش نخبگانی و چرخش قدرت و حاکمیت است. 

طبیعی است که باید در فرزندان پادشاهان، و دیگر مردم جستجو شود، تا معلوم گردد که چه کسی اهلیت 

دارد: آن کسی که این شرایط طبیعی در و بیان میدوم.دارد که پس از فرمانروای کنونی جانشین او شود. 

 گیرد و فرمانروایی کامل تا حرفه فرمانروایی را نیک فرااو موجود است چگونه باید تربیت شود، 

احوالت طبیعی: استعداد مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. اهلیت: شایستگی و شایسته  .(552همان، ص«)شود

مراد: استعداد سیاسی و تربیت سیاسی اعم از آموزش نظری و تجربه یا پرورش عملی سیاسی  ساالری میباشد.

  .خوب، شایسته می باشدمل: کافی یعنی با کفایت، کارا و کارامد؛ بهره ور و اثربخش، فرمانروای کا است.

کنند، هرگز شایستگی پادشاهی را کسانی که به آیین جاهلیت فرمانروایی میالف.گوید: و نیز می.»9

نش عیت)کهمان(. یعنی در حقیقت و مبادی)ارزشها(، در ماهیت و مبانی)بینش و منش( و حتی در واق«)ندارند

و روش یا رفتار( یعنی مظاهر، حاکم و حکومت، کارگذار؛ سیاستگذار و سیاستمدار و کارگذاری؛ سیاستگذاری 

و سیاستمداری حقیقی و یقینی وقاعی نیستند فرق است میان هدایت، والیت و امامت و میان سیطره جویی 

 و رق می باشد. جراحی روی خردقو کشی فو سلطه طلبی و ستم گری. همان گونه که میان جراحی با چا

یر کرده و قدخیرخواهی و رفع مرض مریض است. برای همین بوده که از آن تعلم و حکمت و شجاعت و 

و خودخواهی  ، حماقت و جسارت)بسیط یا مرکب(پاداش میدهند. چاقوکشی از روی جهالتجزاء یعنی بدان 

ن بوده که آنرا سرزنش کرده و جزاء یعنی و بد خواهی و آسیب رسانیدن به طرف سالم است. برای همی

مجازات مینمایند. جراحی سیاسی: فاضلی است. چاقوکشی سیاسی: جاهلی میباشد. در اصل سیاست نیست. 

شبه سیاست می باشد. بلکه ضد سیاست میباشد. همانگونه که جبن یعنی ترس یا جسارت یعنی بیباکی و کله 

سیاست خود، .3کردار و .2احوال و .1 ؛آنان در هیچ یک ازل.او ؛زیرا»ب.خری، ضد و شبه شجاعت اند. 

به مدد الف. ؛بلکه هر یک از آناندوم.کنند، فلسفه عملی نیازی پیدا نمیدیگری.فلسفه نظری یا به یک. ؛به

ورزیدگی در کارهای حکومتی برایشان حاصل دیگری.گذشت زمان و یکی. ؛ای که بر اثرنیروی تجربه
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میان مردمی که زیر فرمان او قرار دارند، هدفهای خویش را دنبال .2در شهرها و .1 ؛شده، خواهد توانست

ور هرهای برسد که از نیروی قریحه ذاتی ارزندههای خود میچنین فرمانروایی هنگامی به خواستهب.کند. 

ر، مانند ظتوان به هدفهای مورد نبوده باشد، یعنی به تشخیص آن افعالی قادر باشد که در سایه آنها می

بر آنچه گفته شد باید پیروی کامل از رفتار پادشاهانی ج. ، دست یافت.]سلطه[یا غیر آن هرتلذت یا ش

در نتیجه حکومت، سیاست، نظام سیاسی،  همان(.«)که هدف و مقصدشان با او یکی است، افزوده شود

، سیاست، نظام سیاسی جامعه سیاسی، حاکمیت سیاسی و قدرت و اقتدار سیاسی، ... در حقیقت حکومت،

جامعه سیاسی، حاکمیت سیاسی  قدرت و اقتدار سیاسی، .... نیست. شبه)بسان سراب و آبنما( و حتی ضد 

لی گفتمان فاض آن)بسان آب شور دریا و یا نفت سفید یا آب مسموم بجای آب سالم، پاک و خنکا( است.

«(. اال بذکر اهلل تطمئن القلوب»ش است)بسان آب سالم، پاک و خنکاست رافع تشنگی و آسایش و آرامشبخ

ان با این ؛ جه«ضاقت االرض بما رحبت»در قیاس با سراب که آبنما بوده و شبه آبست)سیاست تکساحتی: 

فراخی بر او تنگناست(. یا آب تلخ یا آب شور دریا و یا آب مسموم یا سم مایع یا همانند نفت سفید، که 

 ،521؛ 29طه/ «:یشته ضنکاعله مفان  یمن اعرض عن ذکرو »ننده عطش تا مرز هالکت می باشد)تشدیدک

 دچار تشتت و تعارض بوده و تنازعخیزند(.  

*نقش نگاه، نظریه و نظام علمی معطوف به علم مدنی چه می  ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:*خودآزمایی

ند *علم مدنی چ لمی فاضلی فارابی چگونه میباشد؟خاستگاه، جایگاه و نقش علم مدنی در نظام ع* باشد؟

*سعادت مدنی چند و چه می  *موضوع و مسایل دانش مدنی چه می باشند؟ قسمت و چه قسمتهایی دارد؟

*عوامل نیل به سعادت مدنی چند و  *سعادت پنداری چه می باشد؟ *سعادت حقیقی چه می باشد؟ باشند؟

*سیاست چه  *حکومت چه می باشد؟ مدنی چند و چه میباشند؟*عوامل سقوط به شقاوت  چه میباشند؟

*اقسام حکومت جاهلی]غیر و ضد فاضلی[چندتا و  *انواع حکومت مدنی چند تا و چه میباشند؟ می باشد؟

*آموزش نظری سیاسی در اداره  *اداره حکومت فاضله با چند و چه نیروهایی انجام می شود؟ چه میباشند؟

*تجربه عملی سیاسی در اداره حکومت فاضله چه بوده و چه  چه جایگاهی دارد؟ حکومت فاضله چه بوده و

*]جایگاه، موضوع و مسئله[فلسفه سیاسی چه می باشد؟ *بخش های فلسفه مدنی چندتا و  جایگاهی دارد؟
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کارکرد تجربه * *]پاتولوژی و میکروبیولوژی[آسیبشناسی و آسیبزدایی سیاسی چه میباشد؟ چه می باشند؟

ی چه *استعداد و تربیت سیاس ی چه می باشد؟ *]ایمنی سازی و[پایداری مدینه فاضله با چه میباشد؟سیاس

*شایستگی و عدم شایستگی سیاسی و حکومت  *انقطاع و تداوم سیاسی چه و چگونه می باشد؟ میباشند؟

  چه می باشد؟

 *ب.سیاست مدنی فارابی
 ی، سیاست مدنیجاهلی: اجتماع مدنی، ریاست مدن-نظام مدنی فاضلی

شکیل ت (مقطع کارشناسی)و مبانی و ارکان (برای کارشناسی ارشد)مبادیاز دو قسمت کتاب سیاست مدنی 

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

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

ن فارابی در ایاست. (و ارکان سیاست مدنی)یگری و دوم.مبانی سیاست مدنی تحت عنوان اجتماعات مدنید

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

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

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

ا هو االنسان من االنواع التی ال یمکن ان یتمّ لها الضروریّ من امور»: ؛ اجتماعی و سیاسیمدنی انسان.1*

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

نه به حوائج اولیه و ضروری زندگی یک. ؛به طور مطلقاول. ؛انسان از جمله انواع جانورانی است که»؛ (68

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

انسان: مدنی  .(538سیاست مدنی، ص)«پیوستگی به یکدیگرب. در جایگاه و مکان واحد والف. ؛بسیار

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

جتماع ابهزیست و زندگانی انسانی، با گذار از بدویت به مدنیت یعنی زندگی اجتماعی و سیاسی میسر میباشد. 

مدنی از فراهمی جماعات مدنی اعم از خانواده ها یا گروه های مدنی بوجود آمده و فراگیر گروه های مدنی 

  تا پر شمار میباشد. کم شمار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
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جماعت و .یکهای انسانی بر سه گونه است: انواع جمعیت.»5: اجتماعات مدنی-مدنیت انسانی.2*

]فراملی امتی و منطقه جماعت و جمعیت میانه و وسطی.دو .]بین مللی و جهانی[جمعیت بزرگ و عظمی

جمعیت: جمع  .رستانی[همان(.]ملی کشوری، استانی و شه«)جماعت و جمعیت کوچک و صغری.سه .ای[

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

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

م یا گروه مدنی شامل جماعات سه گانه اعطبیعی ترین، پیشینی ترین و پایدارترین جماعت انسانی و مدنی[، 

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

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

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

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

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

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

به آن  :جمعیت بزرگ.».الف2است. بدین ترتیب: ( استانی و شهرستانی)کوچکگستر ملی و فروملی تا محلی

ه تعاون ببر اساس یاری و 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

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

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

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

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

امعه مدنی واجد سه جماعت مدنی بوده که خود اتکال .جماعت یا اجتماع و حتی جمعیت مدنی کامل: جسه

است. یعنی با فرض وجود فقط همین جامعه و فقدان هر نوع جامعه دیگری میتواند به حیات مدنی خویش 

 .«بنابراین تشکیل مدینه نخستین مرتبت کمال است برای نوع انسان»یک..7ادامه داده و توسعه و تعالی یابد. 

خانوادگی از نوع اجتماعات چهارم.کویی و سوم.ای و محلهدوم.دیهی و .اول ؛قهراً اجتماعات»و دو.
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 یکی ازاول. ؛چونب. «.تر استدر بین آنها نیز اجتماع منزلی و خانواری ناقص»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.. «جزئی از اجتماع شهری است ایمحله

ده خدمتگزار ب.محله از اجزاء شهر است و الف. ؛فرق بین محله و ده این است که»و  «.به شهرهاست

 ر[]کشودر 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 

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

ورت ین اینکه برای مدنیت ضرنظام سیاسی و دولت در ع قانونی مدنی و به تعبیری دین و شریعت می باشد.

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

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

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

   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: ؛ خوشبختی.سعادت مدنی3*

خوشبختی سودمند است خیر است نه هر آنچه در راه رسیدن به »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

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

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

 ،سعادتخود برای  ، خوشبختی و شادکامیسعادت :؟ میگویدمیباشد برای چه خوشبختی و شادکامی

ام نظ رفت مدنی: غایت و هدف جامعه مدنی،بلکه دیگر برا ندارد. چون پیش .خوشبختی و شادکامی است

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

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

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

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

 ت،امنیت، سالم( و یا مراحل)تولید ثروت)مثل موثر برای آرامش  است. در نتیجه همه اینها، خیر بوده و عامل

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

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(.«)از وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود به طور اطالق شر است

گاه »الف.یک. ؛راه رسیدن به سعادت انسانی سودمند است و خیری که در»اول..2 عامل و مراحل شقاوتند.

گاه وجود آن ارادی و باز بسته به ارادت دو.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. (591همان، ص«)بود

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

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

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

و .2 و یا معاونت.5ب.؛ کرده باشند ]ممانعتی[معاندتی.2مانعی ایجاد کرده و .5الف. ؛هدفهای عقل فعال

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

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

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

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

زیرا آنچه سودمند .»7 ... قی است.بخش های توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخال

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

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

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

ای از آنچه از ناحیه اجسام سماوی پاره: دو.الف.واست کهآور باشد؛ و بدین ترتیب رزیانب. باشد و یا

 .(185همان، ص«)آورای زیانیا پارهب.گردد در هدف عقل فعال احیاناً مفید واقع شود و حادث می

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

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

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

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

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

ت نسب ذعان و اعترافبا این ا کسیهمان(. حتی همچو «)مُردیم و نفهمیدیم که فهمیدیم یا نفهمیدیم»؛ «علم

ه همه کما بیش میدانند کد. اما را میشناسهمگانی چگونه میتواند مدعی بوده که سعادت به خوشبختی خود، 

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

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

باشد. لذت حسی جسمانی و بدنی یا غریزی حیوانی و به می (برانگیختگی و بشاشت)و بهجت (و سبکبالی

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

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

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

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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از و غرایز میل و دفاعی بشری، در حدود کلی و با احکام تفصیلی تشریعی و بهره گیری از جزئی ابزارس

که همان زیبا و  11شر ارادیب. خیر والف..»5: «خیر و شر ارادی.»6تجربه مدنی سایرین و خویشتن است. 

یح است؛ توضشود و ناشی از یک منشأ صرفاً ناشی از انسان است. خیر ارادی از انسان صادر می اندزشت

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

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

یه را که از ناحیه عقل فعال گاه که آدمی مبادی ومعارف اولیک 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 

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

نزوعیه عمل کند و از طرفی قوه متخیله و  (591)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 

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

اکنون و اما شر ارادی از آن راهی که هم».2 .(596، ص)همان«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 گچنین نیست که در هر حال سعادت را دریابد و بدان آگاهی حاصل نماید و بلکه آنو 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 و نظیر آنها؛ و اگر آدمی در تکمیل نفس ناطقه کندی ورزد ناطقه نظری نمی

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

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

اوردن کرامت و به وسیله قوت نزوعیه به دنبال آن بخش یا غلبه و چیرگی بر مردم و یا به دستلذت

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

گیرد و قوت متخیله و شود به کار میبدان منتهی میقوه نزوعیه خود را در جهت انجام اعمالی که 

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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مطلق: شقاوت می باشد. خیر نسبی: عامل و یا مرحله سیر به سعادتست. شر نسبی: مانع خیر و .همان فرصت و تهدیدند. خیر مطلق: سعادتست. شر 59

 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».7 .)همان(«بود

سوی آن اشتیاقی حاصل نکند؛ و یا شوق وی بدان سوی سست باشد؛  هدف زندگی خود قرار ندهد؛ و به

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 (596)صخود را در جهت رسیدن به

و چون هدف نهائی از وجود انسان رسیدن به »یک.الف..1 .(593)همان، 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 »یک.1 .)همان(«به سوی آن سعادت برود سخن بگوئیم ممکن است آدمی به وسیله آنها

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؛ 

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

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

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

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

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

 ؛گرای دیپارهدو. و نوعی جاهلیت ضالی گمراهی[ ]تفلسف سیاسی ظنی ظاهری تکساحتی کهرا 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 تواننسلیم انسانیند و تنها اینان هستند که می؛ و دسته سومی هستند که صاحب فطرت است[

خیر: عامل سیر و نیل به سعادت است. سعادت: خیر مطلق، مطلوب و  .(593همان، ص«)نهائی نائل آیند

  نهایی میباشد. شر: مانع و مخل سعادت و عامل سقوط و گرفتاری به شقاوت است.
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کند عقل فعال در آنچه به انسان اعطا می.»یکفرشته وحی، عقل فعال، جبرئیل امین[: «]انساننوع مدبر .»1*

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

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

ای تواند به وسیله آن قوهدهد نیرو و مبدأ است که انسان مینخست به انسان می (592)صزیرا آنچه است

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

ا کارایی فردی و افراد و براهبردی و گزینش ساختار، سیاست و سیاستمداران متناسب و در نتیجه کار و 

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

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

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

، مانه«)کوشش کند و بدان نائل آید [تدبیر و تالش یعنی سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی

 علوم والف. ؛شود، معقوالت اول و مراتب نخستینآن قوه و مبدأ نخست که به او اعطا می.»دو .(597ص

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

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

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

ا امنی، بی نظمی نو نابایستگی قبح بیری شایستگی از امنیت تا سعادت است. دیگری و در سویه متقابل به تع

 .ی باشدم با مفهوم مخالففرعی و به صورت تبعی و ستم گری و ستم پذیری و سایر این مبادی و اصول و 

البته عقل فعال این مبدأ و .2شود در نفس ناطقه افاضه میب.آن مبدأ و قوت معقوالتی که ».الف.5سه.

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

تابع نفس الف. ؛که آن دو نیز.7باشد می )گریزش(کراهتب.و  )گرایش(شوقالف. ؛نزوعیه نفس که منشأ

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

 .همان(«)شوداراده به واسطه این دو حاصل می.1اند، به وجود آمده باشند و بنابراین و 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 اولیهالف. ؛گاهشد آن

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

است  (597)صو این همان امری است که ویژه انسان»چهار.اول.الف. همان(.«)نام ویژه آن اختیار است

 ؛تواند کارهایانسان می.5؛ و به وسیله همین امر است که»دوم. همان(.«)و در سایر حیوانات نیستب.

پاداش و .2)در نتیجه(زیبا را انجام دهد؛ و ب.زشت و دیگری.الف.ناپسندیده و ب.پسندیده و یکی.الف.

چنانکه با هوش جزئی، غیزی، ابزاری و ابزاساز خود  .(591)همان، ص11«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»یک.پنج. ش فنی و صناعت(پیشرفت مدنی نماید. تکنولوژی، فناوریف یا دان

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

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

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

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

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

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

 .(591همان، «)بد انجام دهدب.زشت و الف. ؛و یا.2 زیباب.یک و ن.الف.5؛ تواند کارهای نیرو است که می

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

بیخردی گرایش فطری عقلی و قلبی و بینش و منش رسا و سازوار یقینی یوحیانی ا گرایش نارسا و ناسازوار 

اسی؛ بهره روی و سازماندهی بهینه و بسامان و کارامدسازی سیاست. ظنی تکساحتی یا توهمی تنازعی 

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

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

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

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

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

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

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

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

اولیه باشند. اما تنها انسان دارای اراده عقالنی یعنی اختیار و به تعبیری اراده و تدبیر مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

 می باشد. 

و هر آنچه در راه رسیدن به »الف. همان(.«)سعادت عبارت از خیر مطلق است.»یک.سعادت مدنی: 5*

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

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

 ؛ری که در راه رسیدن به سعادت انسانی سودمند استو خی».5الف..دو .(591، صهمان«)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 استهمین»ب. .همان(«)ارادت بود

. (591همان، ص«)گاه وجود و تعقل آن وابسته به اراده استدیگری.و ت موجود در طبیعیت و بالطبع اس

شرور طبیعی اموری است که از ناحیه اجسام آسمانی درین عالم آفریده شده دیگر.خیرات و یکی.».الف.2

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. ؛فعالهدفهای عقل 

زیرا آنچه سودمند است در جهت هدفهای عقل فعال ».1.سه .(591، صهمان«)یاری کرده باشنددیگری.

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

اسی ی.چنانکه به تعبیر حکیم فردوسی در شاهنامه که حکمت نامه شاهان یعنی نخبگی و خبرگی و خردورزی تا خردمندی س55

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

 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.قصد معاونت به عقل فعال کرده باشند  به

لکن  و.الف.2فعال ازین جهت نیست که اجسام سماوی به قصد ضدیت با کار عقل فعال کرده باشند؛ 

 پذیرد و در سرشت اوست کهدر 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 ای از آنچه از ناحیه اجسام سماوی حادث میپارهالف. ؛و بدین ترتیب رواست که.7

همگان سعادت خود را میخواهند. از  .(591همان، 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 

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

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

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

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

سندی، خور)شد. لزوما خوشحالی ظاهری یا خوشوقتی گذرا نیست. شادی، شادمانی و کامیابی است. فرحمیبا

سی جسمانی میباشد. لذت ح (برانگیختگی و بشاشت)و بهجت (سبکی و سبکبالی)، سرور(نشاط و روحبخشی

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

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

آسایش بدنی، توأمان با تعادل فکری و سیاسی و ارتقای کارایی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی  (عمر و رفاه

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

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

یا مدبره جزئی ابزارساز و غرایز میل و دفاعی بشری، در حدود کلی و با احکام تفصیلی تشریعی و بهره گیری 

 از تجربه مدنی سایرین و خویشتن است.   
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 ؛که همان.2 12شر ارادیب. خیر والف.»یکی..5.اول ند.؛ عامل یا مانع پیشرفت مدنی.خیر و شر مدنی6*

ود شخیر ارادی از انسان صادر می»الف..دیگری .همان(«)صرفاً ناشی از انسان است اندزشت.بزیبا و .الف

قه ناطیک.توضیح اینکه قوای نفس آدمی بر پنج نوع است: .»5دوم. .همان(«)ناشی از یک منشأ استب.و 

ی که انسان تو آن سعاد».الف.2 .همان(«)حساسهپنج.متخیله و .چهارنزوعیه، سه.ناطقه عملی، .دونظری، 

و مستند به هیچ یک از قوای دیگر .بتعقل 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.5سوم. .همان(«)نیست

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

دیشه کند انو در آنچه باید عمل کند چهار.آن گردد  ]گرایشمند[و به واسطه قوه نزوعیه شیفتهسه. ،بشناسد

آنچه را  و سپس.پنج ،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. مل کند ونزوعیه ع (591)صبرای عمل یعنی قوه ]زمینه ساز[ایهدِّعِمُ

درین راه مساعد .5الف. ؛وا ]آگاهی های عینی[حساسهب.و  طریق حدود معارف، فقه و اخالق وحیانی[

که  ]فاضلی کارامد[هر دو در تحریک آدمی به سوی آن افعالی.2منقاد قوه ناطقه عملیه؛ و .ب باشند و

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

اکنون و اما شر ارادی از آن راهی که همدو. .(596همان، ص«)بنابراین خیر ارادی تنها از این وجه آید

 قینی]بینش حدود چیستی شناسی یهلقوه متخیالف.اول. ؛آن به این ترتیب است کهشود؛ و گویم حاصل می

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

 ،بدان آگاهی حاصل نماید.2یابد و  در.5یکی. ؛چنین نیست که در هر حال سعادت راقوه ناطقه همج.و 

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

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

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

اند به وتناطقه نظری نمییکی. ؛و اگر آدمی در تکمیل نفس ناطقه کندی ورزدب.؛ بمثابه غایت نه ابزار[

                                                           
.همان فرصت و تهدیدند. خیر مطلق: سعادتست. شر مطلق: شقاوت می باشد. خیر نسبی: عامل و یا مرحله سیر به سعادتست. 52

 شر نسبی: مانع خیر و سعادت و یا عامل مخل و مخرب آن بوده و عامل و مراحل سیر به شقاوت می باشد.



 

51 
 

به سوی آن حرکت ب.به دنبال آن رود و دیگری.الف..آگاهی حاصل نماید تا .2 راه یابد و.5 ؛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 سودمند یا لذتیک. ؛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.

 [ساحتیبینش و بینایی ظنی و تفلسفی تک]قوت متخیلهدوم.گیرد و شود به کار میاعمالی که بدان منتهی می

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

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

و به سوی آن اشتیاقی .2آنرا غایت و هدف زندگی خود قرار ندهد؛ .5ب.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؛ 

وتهای دیگر قنیست و  ]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 (596)صخود را در جهت رسیدن به

هدف نهائی از وجود انسان رسیدن به الف. ؛و چون»چهار. .(593همان، ص«)چیزی دیگر نیست

بهره روی و ]رسایی و سازواری ذاتی و دونزادی و کارامدی؛ کمالیک.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

 ، نیازمند آموزش نظری و پروشاین فرای استعداد فطری؛ عقلی و قلبی .همان(«)سعادت برود سخن بگوئیم

و این ».5پنج.عملی کارامد جمعی و اجتماعی مدنی و تدبیر و تالش کارای شخصی و فردی مدنی میباشد. 

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

ه به آدمی اعطاء شد یکرد دینی مدنی توحیدی[]رومعارف 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.ای از آنان هیچ نوع معقولی را نپذیرد و طبع 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

؛ 28/عنکبوت«)اکثرهم ال یعقلون»آنجا که خداوند تعالی در گفتمان قرآنی می فرمایند:  .(593همان، ص«)آیند

نه این که عقل ندارند. بلکه آنرا بکار نبرده و فعلیت نبخشیده « اکثریت تعقل نمی کنند»(؛ 1؛ 18و حجرات/ 67

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

ست. ولو از حیث  س مدنیتعقلی انسان و نیز انسان های معقول کمند. در حد باال، نادرند. مراد خرد راهنما

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

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

]و متعارف و مردمی که دارای فطرت سالمند.»5: مدنی انسانیعقلی برهانی و قلبی شهودی .فطرتهای 1*

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

مشترك  شوند و این فطرتساً معارف و معقوالت نخستین را پذیرا میمشترکی هستند که به وسیله آن اسا

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

ازین مرتبت و وجه ».2 .همان(«)الطبعاین است اساس کار سعادت همگانی و وجه مشترك بین مردم سلیم

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

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 باشد و به وسیله آن به سوی معرفت به علم و یا علوم دیگری کشش پیدا مینمی (593)صو دیگران

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

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

، ن)هما«ای؛ و ممکن است فردی معد قبول همه معقوالت بایسته یک جنس از علوم باشداز هر نوعی پاره

 اند؛ اندریافته استنباططور در قوتهائی که به واسطه آن، اموری که حتی از یک جنسو همین».7 .(599ص

؛ و یشتر[ه مراتبی کمتر یا ب]سلسلو 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 

شده باشد که همه آنچه مربوط بدان فن یا  سان آفریدهذلک طبع وجودی یکی از آن دو بدینباشد؛ 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

دیرتر و یا اینکه یکی از آن دو در استنباط مسائل اساسی و افضل آن فن یکی زودتر استنباط کند و یکی 

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؛ 

کن یکی از آن دو قدرت بر راهنمائی و تعلیم مستنبطات خود را هم داشته باشد و آن دگر نداشته ل

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 

دین شد؛ و بتر و آسانتر بااند برای آنها سهلشده است که مثالً فالن فعلی که معد برای انجام آن شده

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

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

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

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

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

که وجود آنان مطبوع بر آن شده  فطرتهای آنها، آن فطرتهائی (599)صکردن افراد انسانی از مقتضیات

باشد و چه بسا در بسیاری از آنان محال خواهد بود؛ مانند کسانی که از آغاز تولد است 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 تقویتشده این فطرتها با همه حاالتی که بر آن حاالت آفریده

باشند آزموده و آموخته گردند؛ و این وسیله اراده تا به وسیله ممارست بر کارهائی که معد انجام آنها می

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 .مان(ه«)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



 

53 
 

بود که آن قوت تمرین داده شود لکن در جهت اموری پست یعنی از مسائل و اموری که معد و  گاه

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

ادت بد و بدان عیااز توجه و عادت به افعال برتر و عالی به سوی کارهای فرود از آن نوع فن، گرایش می

به طور کلی مردم طبیعه از لحاظ مراتب فنون، گوناگونند بر حسب تفاضل ».3 .(598، صهمان«)کندمی

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

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

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

از این ».9 .همان(«)نوع خاصی از علومند به جز آن گروهی هستند که معد برای قسمت عالی و برتر آنند

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

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

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».8 .همان(«)استعدادشان ناقص است

مرتبت تمرین و آموختگی در اثر اختالف در تربیت و تمرین و تعلم متفاضل و  (598)صمتساویند در

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

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

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

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

در جهت اند و اینان نیز برحسب اختالف قوتهائی که خود از راه آموزندگی حاصل کرده».59 .(589ص

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 نمایندی آن میرا ندارد ریاست دارد؛ و ارباب طبایع ناقصه هر گاه در فنی که مستعد برا

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 

دارند. بنابراین کسی که از لحاظ استعداد فطری در  اند ریاستبد 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 

داد طبیعی کافی باشد، ولکن آموختگی و تعلیم نداشته باشد و یا اگر آموختگی که در آن فن دارای استع

و چون هدف از آفرینش وجود انسان این است ».55 .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 ر و نصبغایت کا

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

توانند از یهم نم تواند از پیش خود سعادت را بشناسد وخود گوناگونند؛ بنابراین هیچ انسانی فطرتاً نمی

است مورد عمل قرار دهد؛ و بلکه در هر دو مورد نیاز به  (589)صپیش خود آنچه را که بایسته عمل

ای ای از مردم نیاز به راهنمائی کمتری دارند و پارهنهایت پاره».52 .(585همان، ص«)مرشد و راهنما دارد

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

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 باشا نیز باشد؛ و در هر انسانی نیروی ارشاد غیر نمیبشناساند و هم محرك و باعث بر عمل بدانه

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

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

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

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

و اما افرادی که توانائی ارشاد را دارند و بتوانند آموختگان خود را به کارهای الزم ».57 .همان(«)کنند

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

توانند رشاد دارند و نه توانائی تحریک بر اعمال و فقط میفائقه دارند؛ یعنی بر افرادی که نه توانایی ا

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

کنند آماده کرده، وادار به انجام آن نمایند و در آن دانند و عمل میافراد دیگر را بر انجام کارهائی که می



 

55 
 

ت به کار گیرند، اینان هم رئیس خواهند بود، نسبت به افرادی و هم مرؤوس نسبت به افرادی دیگر. قسم

رئیس .2رئیس اول و .5رؤسای درجه دوم و یا .2اول.رؤسای درجه .5: بنابراین رؤسا بر دو نوعند

رئیس اول: رسول صاحب شریعت و شریعتگذار و کتابدار و  .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.»51می باشد. 

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

رئیس: از رأس بمعنای سر  .(585همان، ص«)ها و اعمال مردمی باشدو گاه بود که نسبت به همه حرفه

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

 می باشد. 

االطالق آنچنان کسی بنابراین رئیس نخست علی.»5سس نظام دینی مدنی: ؤمو  ؛ راهبری.رئیس نخست8*

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

علوم و معارف بالفعل او را حاصل شده باشد؛ ای باشد که همه نه 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 اشته باشد که دیگران را در جهت آنچه میبداند و هم نیروی ارشاد کامل د

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

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

این قوا و احوال صرفاً در ارباب طبایع عالیه یافت ».2 .همان(«)و آنانرا به سوی نیل به سعادت سوق دهد

رد. و آن رگیشود، در آن هنگام که نفس وی به عقل فعال پیوسته شود و فیوضات الزم را بالواسطه بمی

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

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 ».7 .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 شدهبه نزد قدما پادشاه نامیده می
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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 بیرا که عقل منفعل شبیه ماده و موضوع عقل مستفاد میای نمانده باشد. زوی 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(«)را به سوی هدفی که سعادت باشد رهنمائی کند و سوق دهد آنهاو کارها را بداند و 

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

اهد بود به میانگین عقل فعال؛ و بنابراین ریاست فائقه اینگونه انسانها ریاست نخست خواهد بود اول خو

  .(582همان، ص«)باشد و این امر خود روشن استو سایر ریاستهای انسانی سپس او و ناشی از او می

، بصیرت و بینایی)بینشفلسفی و حکمی مدنی؛ دانایی حقیقی،  :.مدینه فاضلی؛ فرزانگی و فرهیختگی9*

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

چه ریاست،  ی تا مهدویست.امل نبوی و علوحاقلی یا چندین ده در صد میانین تا صد در صد یعنی ک

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

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

شوند مردمی و مردمی که از ناحیه اینگونه ریاستها اداره می.»5مدنی باشد. حتی فراگیر کشور نیز است. 

ه ملتی و امتی بدین سان باشند، امت و ملت فاضله آنها باشند؛ و هر گافاضل 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

پراکنده باشند که مردمش تحت ریاستهائی جز اینگونه ریاستها زندگی نمایند مناطق و مساکن زیادی 

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  اند از ترس قحط و امراض و یا دشمنان، داربه واسطه آفات و وقایعی ناگزیر شده است که

و هرگاه چنین اتفاق افتد که در عصری از اعصار ».2 .همان(«)شهر خود را رها نمایند و ناچار بپراکنند

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

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

ه د و همانطور کیک نفس است و دومی از روش نخستین پیروی کند و آینده بر روش گذشته خواهد بو

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

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

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

و هرگاه عصری بیاید که چنین انسانی ».7 .)همان(«نمودبود اقدام به دگرگونی میاگر در وضع موجود می

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

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

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

 (587)صه موجب علمی باشد که از ناحیه خود بدان پیدا کرده است و یا رئیس او را رهبریکردن وی ب

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 .(581، صهمان«)آوردمی

در صنعت نویسندگی به مرتبتی نیکو برسد و ر آن صنعت ملکه پسندیده پیدا کند که عبارت از  نویسنده

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

گردد یم شود و بدان هیأت و ملکه حاصله خوشنودتر و لذات او فزونترنویسندگی در وی نیرومندتر می

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

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

ه از مرتبت قوت بکند و 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 بیآورد. و تا آنجا کمال و فعلیت میفعل می

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

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

و روشن گردید که سعادتهای حاصله برای مردم ».3 .همان(«)و مرتبت سعادت نهائی این مرتبت است
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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 آکه مردم مدینه به واسطه انجام افعال مدنی به دست میتفاضل کماالت حاصله است آن کماالتی 

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 .»9 .همان(«)کندمی

توان عنوان اض و حاالتی که مخصوص اجسام است. در آن هنگام دیگر نه میبرداشته شود یعنی اعر

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 

ید از مفارقه سلب گردد؛ و نشاید که موضوع این قبیل امور واقع شود؛ و البته اندریافتن و جسمانیات با

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

ه هم س بمائیت، هویت و روح ملتها از پیوستن نفو .همان(«)باشدجواهر غیرجسم و جسمانی نیز دشوار می

و اجتماع مدنی؛ قالب و جسد آنست. بسان جسم بشر که جسد و قالب روح و من و منیت او می  آمدهفراهم 

گذرانند و ای از مردم مدینه زندگی خود را بر گذار کرده میو قهراً دسته».8 است. باشد. در همین راستا

یابد. درین گاه مردمی دیگر ائی میگردد و نفوس آنها از قید ماده رهآنان تباه می (581)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 

گان پیوندد و نوعی از مجاورت روحانی یابند و به مراتب گذشته …م وآنان تباه گردید نفوس گروه دو

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 

گردد؛ و هراندازه الحقی به سابقی بپیوندد لذات حاصله برای الحق از هر یک فزون میحاصل برای 

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

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

دن اتصال شگردد به واسطه فزونطور مکرر و به تعداد نفوس و بدین ترتیب این گونه تعقالت فزون می

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

ئی حقیقی که هدف ای در هر یک از مراتب که قرار دارند؛ و سعادت نهااست وضع و حال هر طایفه
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ای ناپسند بوده انسان و هر گاه افعال مردم مدینه».59 .(581همان، ص«)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 نویسندگی را ایجاب میای به امور ناپسند و نامناسب نویسندگی ممارست کند، بدهرگاه نویسنده

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

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

 .همان(«)شوددر صاحب آن می گردد، تا آنجا که موجب امراض نفسانیشدن آن هنر و حرفه مینامرغوب

بردن این گونه مردمان مناسب با همان هیأت مکتسبه نفسانی آنهاست که به واسطه بنابراین لذت».55

طور که مبتالیان به امراض همان».52 .همان(«)اندارتکاب کارهای نامناسب و ناپسند به دست آورده

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

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

 (ص581)اند که در اثرطور است وضع آنانکه ابتال به امراض روحانی پیدا کردههمین».57 .همان(«)شودمی

شود برند؛ و در بین مریضان کسانی دیده میو هیأت مکتسبه پست لذت میفساد قوه متخیله از حاالت 

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 ».14 .(586ص

گذارند و به معلمان و مرشدان ترند و به گفتار رهنمایان واقعی نمیبرند 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 نمی گاه که کالبد آنان فاسد و تباهگروند؛ و در مرتبت مادیت بمانند تا آنممکن خود نمی

  .همان(«)شودابتدائی آنان نیز به دنبال آن تباه می

ها در ریاست و هم در خدمت بر حسب فطرت مراتب مردم مدینه.»5و مردم:  ی مدنی.مراتب ریاستها11*

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

های متفاوت و متفاضل را با ترتیب خاص نظام دهد و هر 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 .2 .همان(«)بت ریاست الیق به آنبدان یا در مرت

به مرتبت رئیس اول است و هم مراتبی وجود دارد که کمی دور از مرتبت اوست و مراتبی وجود دارد 
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به  اینباشد 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 میتا آن مرتبتی از مراتب خدمت که نه پائین

نظام آورد و مشخص کرد هرگاه بخواهد بنابراین هنگامی که رئیس اول این مراتب را به ».7 .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 سوی انجام آن وادار شوند باید به نزدیک

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

اند اند. و درین صورت است که اجزاء مدینه با یکدیگر پیوسته و سازگارند و در مراتب معین مرتبشده

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

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

همان، «)درست مانند ارتباط و ائتالف موجودات مختلف خواهد بود (586)صارتباط و سازگاری آنها

ها مانند سبب اول است که وجود سایر موجودات وابسته به او و مدبران این گونه مدینه».1 .(583ص

آید تا آنجا که هر یک هم رئیس بود ست و سپس به طور متنازل مراتب آنها متدرجاً فرود میناشی از او

رسد که صرفاً در مرتبت خدمت بوده و آید که به موجوداتی میو 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.»5: در مدینهمدنی حصول سعادت .11*

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

دار مدینه مکار سیاست».2 .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

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

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

سماوی آید به نیکی بنگرد؛ آنچه خوب و نافع و سازگار است و در سعادت انسانها مؤثر است باقی 

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».7 ن کوشش کند و یا در تقلیل آن.بین بردن آ اگر نه در از
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هر یک از مردم مدینه فاضله باید مبادی موجودات »د. .همان(«)13شر 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 

 هآید بشناسند و تنها بدانستن آنها هم اکتفا نکنند و بلکه آنچه مربوط به عمل است مردم مدینبه 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

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

ذهن آدمی مرتسم  (583)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

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

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

 [)صافها و اجسام صیقلهکنیم و گاه خیال تمثال او را در آب و یا در سایر آینهوی را در آب مشاهده می

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

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

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

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

و  ]تعمق علمی[قادر به تعقل ]عادی و عامی[بیشتر مردمان».6 .(589همان، ص«)نه تصور ذات خارجی او

باشد. درباره ؛ حال این ناتوانی امری فطری باشد و یا عادت آنها 14باشندتصور گوهر و ذوات امور نمی

                                                           
نظام سیاسی و کارگزاری سیاسی: نخست شناسایی و احتساب فرصت ها و تهدیرات  .سیاست، کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی سیاسی و کار دولت در 57

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 

یل ب تدبیر سدسازی به فرصت ه جلوگیر از تخزیب و آسیب، هم ذخیره آب و .تبدیل تهدیدات به فرصت. بسان تبدیل تدید س5ها می باشد. ب.

.در غیر 7در غی راینصورت رفع، دفع و ریشه کنی آنست. بسان ریشه کنی فلج اطفال، ماالریا، وبا، طاعون و مانند اینها می باشد. 2سازندگی است. 

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

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

 فت مدنی صورت میپذیرد.سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و به تناسب پیشر
  .بنا به تعبیر خواجه نصیر:51

 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 برشمرده شده قابل تبدیل و تغییر نمیو البته معانی و ذوات حقایق ».3 .همان(«)خیال آنان نمودار کرد

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

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

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

است که اینگونه حقایق را برای  و از همین رو».8 .همان(«)شودهم در آب دیده می خیال تمثال او که باز

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

های عقلی و خیالی خود های فاضله در روشها و یافتها و مدینهروست که مردم امت است. و ازین

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

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

و هرگاه فهم حقایق و امور عالم آنطور که واقعیت دارد بر گروه و ملتی دشوار باشد، بناچار باید ».59

متوسل گردید که  ]استدالالت عقلی (589)صغیر از طرق[جهت تفهیم و تعلیم آنان به راه های دیگری 

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

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

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

همگی سعادت و عالم؛ ضرورت و حتی زیبایی امنیت، نظم و عدالت و امانت و ... را درک کرده و خواهان آنیم. اما آیا ماهیت آنها را میدانیم. چنانکه 

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

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: تعبیریم. به خود بدو مراجعت می نماییم. اما با عقل خدادادی خود، علت و دارو و درمان را نیز می یاب

 لیک در دوا دادن نباشد او مجیب  عقل رنجور آردش پیش طبیب

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: 

 حس دینی نردبان آسمان  دنیا نردیان این جهان  حس

 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 

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

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

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

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

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

مورد قبول جامعه باشد و افراد انسانی بدانها اقتدار نمایند و بزرگ شمارند و بدانها احترام کنند که اکثر 

پذیرند نه از راه تعقل دریافت عقالنی خیال خود پذیرفته و میکردن در قوت مردم 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 آورعقلی است؛ و البته همان کسانی هم که اینگونه حقایق را وجود تخیلی داده در خیال خود در می

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

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

تر؛ ناقص ایارهای از آنها در ایجاد تخیل استوارتر و کاملتر است و پبلکه 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 م تخیلی آنان به اصول و مبادی میو یا باطل کرد؛ و به هر حال اموریکه سبب ایجاد عل

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

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

طور ممکن است امور مختلفی باشد که همه آنها در محاکات از همین و».55 .(588همان، ص«)چیز دیگر

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

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

همه آنها و یا هرچه از آنها پیش آید باید درین  (588)صخفاء موارد نقض و عناد، برابر باشندعناد، یا در 

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

یا  شد و یا کم باشد وکرد که در تجسم حقایق کاملتر باشد؛ و موارد نقض و تردید در آنها یا اصالً نبا

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

  .(299همان، ص«)انداخته شود
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هائی که ضد و در برابر مدینه.»5: ن، نظام ها، دولت ها و سیاستهای مدنی.مراتب و گوناگونی مد12*

های گروهد.و باالخره  15مدینه ضالهج.مدینه فاسقه و ب.مدینه جاهله، الف.اند عبارتند از: مدینه فاضله

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 ت روئیده میگندم است و یا در حکم خاری است که بین زراع

                                                           
فاضله  .در گفتمان علم، فلسفه و حکمت و دانش مدنی و سیاسی قرآنی و اسالمی متفکرین بنام اسالمی از فارابی تا امام خمینی و عالمه جعفری: اول.51

 یا جاهلی، مراد جاهلی سیاسی قرار دارد. جاهلییا فاضلی: فلسفی و فرزانگی، مراد فاضلی سیاسی: فرزانگی سیاسی در قبال و مقابل جاهلیه و جاهله 

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

. ن بوده و بلکه توهم حکمت است. فاضلی: دانایی می باشدحکمت میباشد. فاسقی: توهمی است. به تعبیر فارابی حکمت توهمی یا کذاب یعنی دروغی

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

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 

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

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 «: غیر المغضوب علیهم و ال الضالین(. »6؛ 5حمد/«: هدنا الصراط المستقیما»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 

نازع کشیده و خود در حقیقت و در نهایت مورد غضب واقع  شده و میشوند. این ظلم یعنی جور، ( ت79؛ 5؛ 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 19؛ 59کهف/«: ابلیس ... ففسق عن امر ربه»میباشد. شیطانی است)(. این افساد در زمین 561؛ 3اعراف/«: یفسقون

(: با یا خدا و عمل به حدود هدایت 29؛ 57رعد/«: اال بذکر اهلل تطمئن القلوب)»(. چرا که 521؛ 29طه/«: من اعرض عن ذکری فله معیشته ضنکا»میباشد)

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

(. یعنی ضایع گذاشتن مثال بُعد فطری و روحانی انسان و ساحت معنوی مدنی و در سیاست است. حاصل این 79؛ 2بقره/«: و یفسد فی االرض»میباشد)

زمین با این همه فراخی، بر او و برای او تنگ است(. این فقر می باشد. فقر 559؛ 8توبه/«: االرض علیهم بما رحبت ضاقت»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

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

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

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

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

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

ادی و م را بهتر است نادان، ضالی را گمراه و فاسقی را بد راه یا بیراه و بیراهه تلقی نمود. سیاست فاضلی: سیاست توحیدی  است. یعنی دو ساحتی

بخش لمعنوی، دو بعدی باطنی)ارزشی فطری، بینشی  یقینی و منشی درونی( و ظاهری)کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی( و متعادل)دارای تعادل و تعاد

ی جسمانی رمدنی ( و متعالی)تعالیبخش فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامشبخش( است. پیشرفت: توسعه مادی)ابزاری و اقتصادی( و تأمین آسایش ظاه

ابل و قبدنی توأمان با تعادل سیاسی و اجتماعی و در جهت تعال فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی است. در قبال و فرای و در م

ظاهری  یضد توحیدی توهمی تنازعی)داروینیستی(و ضد توحیدی ظنی و توهمی تکساحت-مقابله با توسعه غیر توحیدی ظنی تکساحتی)فرویدیسمی(

انسان های مدنی، جوامع مدنی، دولت های مدنی، نظامات مدنی و سیاست کنشی و رفتاری نامتعادل)افراطی و تفریطی(نامتعالی متدانی می باشد. چهارم.

 ی یعنیتوحیدی: جاهلی و رذیلی اند. جاهلی نیز یا ضالغیر و ضد غیر و ضد عاقلی و فاضلی یعنی فاضلی یا  های مدنی و حتی توسعه مدنی

وساحتی ضد توحید اند. اینها بر خالف فاضلی که توحیدی د(سیطره جویانه داروینیستی)غیر توحیدی و یا فاسقی یعنی تنازعی (فرویدیسمی)تکساحتی

عدی ظاهری بمتعادل و متعالی بوده، تکساحتی مادی و یک (کنشی و روشی یا رفتاری)و ظاهری (ارزشی، بینش و منشی)مادی و معنوی و دو بعدی باطنی

  نامتعادل و نامتعال اند.
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شعوری که طبیعهً در حکم در مرتبه بعد مردمان بی».2 .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 خلقباشد؛ و بلکه پارهنمینیز اجتماعات مدنی 

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

ای ارهکنند و پندگی میگزینند و به طور پراکنده زای 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».7 .همان(«)گزینندمسکن خود را به نزدیک شهرها برمی

کنند ای حیوانات را پاره میچرند و پارهاهان بیابان میای دیگر به مانند حیوانات از گیخام 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 نظامی که درباره این قبیل انسانها اعمال می.»1 .ن(هما«)معموره

شهرها به صورت  (299)صوری قرار گیرند درتوانند مورد بهرهآن دسته از آنها که در حدود انسانی می

ته شی شود و آن دسکبرداری 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 

 .(295همان، ص«)حیوانی باشند باید بدین سان عمل شود

باشند جزء ملتهای های جاهله که دارای نوعی از زندگی مدنی میمردم مدینه»: .مدینه های جاهلی13*

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

 اجتماعات.چهارم های خسیسه.مدینهاجتماعات خسیسه یا .سوم های نذالت.اجتماعات نذاله در مدینه.دوم

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

ها از این نوع مدینه».5: و کرامت مدنی ه کرامتنیدر باب مد .همان(«)الحرارهای جماعیه و یا مدینهمدینه

رای گاه که این کرامتها و مراتب و طبقات باند به ویژه آنمدینه فاضلهلحاظ ترتیبات و نظامات شبیه به 

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

 های جاهلیهها بهترین نوع مدینهاین نوع مدینه».2 .همان(«)چیزی دیگر از آنچه خواست منافع جویانست

جاهلیه نامند. باید یادآور شد که محبت کرامت  [نه مردم خود آن]ها را دیگران است؛ مردم اینگونه مدینه

ن شود و به مدینه تغلب دگرگوها تبدیل به مدینه جباران میو احترام هرگاه از حد بگذرد اینگونه مدینه

  .همان(«)گرددمی
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ی ی، سیطره جویسلطه طلب و نظام سیاسی و دولت و سیاست کشور ؛«غلبیویژگیهای مدینه تُ»*یکی.

دیگر ها به یکبخشیدن به چیرگیها و غلبتمردم در مدینه تغلب در راه تحقق.»5اول. :16(امپریالیسم)استکباری

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

ود شهم در شیفتگی غلبه و هم در نوع آن و هم در چیزهائی که مطمح نظر آنان واقع میشوند؛ و البته 

ای از آنان ممکن است خواستار چیرگی مثالً پاره».2 .همان(«)که مغلوب خود گردانند متفاوت خواهند بود

احب ان را صای دیگر خواستار غلبه بر مال مردم باشند و بخواهند اموال دیگربرخون مردم باشند و پاره

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

و به هر حال درین مورد مردم مدینه مراتبی دارند برحسب عظمت و اهمیت خواست هر یک از افراد ».7

آن غلبت یافتن بر اموال آنها  (293)صکه شیفته غلبت بر امری مهم و بزرگ باشد یا کوچک؛ خواست

باشد 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 

 و به هر حال هدف و شیفتگی آنان در همه انواع چیرگیها خوار».1 .(299همان، ص«)و خود حیازت نماید

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

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 

ه هدف و خواست خود بدون اعمال زور و قهر و غلبت نائل شود توجهی به آن نخواهد اینگونه افراد ب

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

ل زور اای دیگر دوست دارند آشکارا اعمو پارهدو.و نیرنگ و غافلگیرانه، بر مردم قاهریت و غلبه یابند؛ 

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

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

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

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

و به هر حال هر یک از این ».1 .همان(«)دهندخواهد درباره او انجام میو درست آنچه را که طرف نمی

سایر آحاد مردم مدینه خود  ین هریک هم دوست دارند که برگونه افراد دوستدار غلبه است؛ و بنابرا

                                                           
و ).انسان مدنی، جماعت مدنی، جامعه مدن، دولت مدنی، حکومت مدنی، حاکمیت مدنی، نظام مدنی، سیاست مدنی و توسعه مدنی تغلبی یا سلطه طلب56

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 (مال اندوزی)، 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)جماعیتبعدا به 

ط به اند. از تفریکشیده و می کشو بدان به جاهلی فاسقی یعنی تنازعی بد راه یا بیراه که همان سلطه گری و سیطره جویی استکباری و امپریالیستی بوده 

 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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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(«)ناچارند که از چیرگی بر یکدیگر خودداری کنند آنها ممانعت نمایند

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.؛ شدن بر ملتها نیرومندتر و مدبرتر بودبکار 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 آناننطور در جلوگیری از غلبه دیگران بر آنها و ایو همینچهار.کاملتر باشد، 

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

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

تفاخر و ».3 .همان(«)در انقیاد خود درآورند همه راب.بر دیگران غالب شوند و الف. ؛این ملت است که

عظمت آنها و  (299)صیا در جهتدو.باشد و های بسیار آنان مییا در جهت غلبهیک. :های اینانحماسه

یا ناشی از یک. :و البته وسائل چیرگی.»9 .همان(«)یا در توصیف آالت و ابزار غلبه و سازوبرگ آنسه.

آنچه ».یک.8 .همان(«)یا آالت و ابزاری دیگرسه.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».59 .(298همان، ص«)بهترین طریق را برگزیندب.اندیش بود و خوبالف. ؛ن بر طرف چیره شدتوامی

آزمندی در .1خشمناکی و .7ستمگری، .2دلی، سنگ.5یک. :شود ماننداین گونه افراد حاالتی عارض می

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

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

و گاه بود ».55 .همان(«)همه کس غالب آمدب.همه چیز و الف. ؛و اینان معتقدند که باید بردو.این امورند. 

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

و چه بسا ملتهای مغلوب از مجاورین ».52 .همان(«)خاطر نیاز آنان است به شهرنشینی و نه برای امری دیگر

هر و ی قنمایند. و باید دانست که ملتهای غالب یا در دوستدارآنان باشند که در شهر واحدی زندگی می

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

قوی  از لحاظ رساندن [و احیاناً هیچ]تر از دیگران باشد یا زیادتر گیرد؛ کمچیزی است که از مغلوبین می

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 ».57 .سهامی عام ملی یا خاص سرمایه گذاران است
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و بدیهی است که قصد اینگونه ».51 .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

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

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

)همان، «گ شکاریسه غیر است عیناً به مانند باز شکاری و و باالخره هدف آنها غلبه برای غیر و اعطاء ب

های وی و در جهت هدفهای او به مانند  طور سایر مردم مدینه در همه خواستو همین».51 .(259ص

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

ای تجارت. هدف این چنین کس تنها این کنند و پارهاز مردم برای او زراعت میای چیزی 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 مدینهلکن مردم عامه آن جویای تغلب نمی خالق پادشاهش مدینه تغلبیه نامند وو ا

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

رفاً به قهر و غلبه صبنابراین مدینه تغلبیه گاه بدین وضع است یعنی هدف مردمش و یا رئیس آن از ».56

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

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

مانند برخی ه ده و مخدوش شوند اما سلطه اشت خیر.ب دییمواضعی حتی حاضر بوده منافعش و اعتبارش آس

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

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

الب، آزادی و حقوق بشر ادعایی خویشند. حتی بر این اساس یعنی علت غایی اعتبارش به عنوان پرچمدار انق

و اما آن نوع ».53 این 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 نمایند و یا از لذات و امور لذت یاندوز یابند و یا ثروتدست 

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

ها را ن مدینهبسیاری از مردم، همه ای.»59 .همان(«)شودهای برشمرده شده میکه باز مشمول همان مدینه

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

 امپریالیسم و مراد .همان(«)اندهای تغلبیه ازین نظر سه گونهغلبه به دست آورند؛ خالصه اینکه مدینه

یکی آنکه یک فرد آن طالب قهر و ».58 لبی است.استکبار جهانی سلطه طلبی، ثروت طلبی و شهرت ط

ای که نیم مردمش خواستار قهر و غلبه غلبت باشد و همه مردم برای آن یک تن کار کنند. دوم مدینه
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و به هر حال مردم ».5دوم. .(259صهمان، )«اندای که همه مردمش طالب قهر و غلبهباشند. سوم مدینه

باشند و بلکه هدف و ها 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 باب نوع اول از اینگونه مدینه اما در».2 .همان(«)رسیدن به این امور خود قهر و غلبه هم هست

ن افتد که افراد آن، بدومردم آن صرفاً غلبه است به هر نحو که پیش آید و در هرچه باشد گاه اتفاق می

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 آنها برسد؛ صرفاً برای لذتی که ازین کار می بدون اینکه سودی به

نمایند. درین مورد حکایات و داستانهائی از اقوام تازی ارزش اقدام به جنگ و قتل و قهر و غلبه میبی

 ربرای خاط ها باید گفت چون قهر و غلبه رااما در باب نوع دوم از این گونه مدینه».7 .همان(«)وجود دارد

د نماینرسیدن 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

نند کنند مگر در آن گاه که بداتغلبیه 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

صود آنان برآورده شود مانند اینکه گنجی بیابند یا اینکه از هرگاه بدون توسل به زور و قهر و غلبه مق

خواهند به آنان بخشش شود و یا به نحوی دیگر از ناحیه اشخاص بتوانند بدون قهر 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 .مان(ه«)نامندمی

 آوردن نفعی و یا مالیهای عظیمی در راه به دستنمایند؛ و گاه باشد که مبارزه و کوششخود اکتفا می

انها دست یافتند و در ورزند؛ و هنگامی که بددارند و درین باب اصرار میاند مبذول میکه از آن محروم

حیطه قدرت آنان درآمد به نحوی که کامالً در تحت نفوذ و حکم آنان قرار گرفت از آن دست بدارند و 

شوند. چه بسا این گونه افراد هم مورد ستایش و اکرام و تجلیل واقع می».6 .(255صهمان، )«رها کنند

دهند که مورد اکرام و برای این انجام می بسیاری از این کارها را دوستداران احترام و کرامت صرفاً

یابد تا می های جبارین گرایشهای تغلبیه بیشتر به سوی جباریت و مدینهاحترام واقع شوند. و البته مدینه

دمکرات بوده در خارج دوگانه رفتار کرده و طرفدار و جبار نبوده یعنی ولو در داخل  .همان(«)مدینه کرامت

استبدادی مطلقه ستم گرند. این تدریجا در ساختار قدرت داخل اینها نیز نهادینه شده و چه حامی سلطنتی 

های مالی و لهو و لعب و های طالب توانگریبر مردم مدینه».3 بسا آنها را بدان سمت سوق دهد.

برند تنها آنان هستند که خوشبخت و شود که گمان میخوشگذرانی، گاه غرور و حاالتی عارض می
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؛ های دیگر برترندیروز و مورد رشگ مردمند و باید باشند؛ و چنین گمان برند که از همه مردمان مدینهپ

شوند و های دیگر به نظر آنان خوار شمرده میشود که مردم مدینهچنان غروری بر آنان عارض میآن

چه به نزد آنان سعادت شدن به آنارزشند و به واسطه نائلارز و بیبرند که ملتهای دیگر بیگمان می

و باید باشند. و بایسته بوده آقا و ارباب  .همان(«)شود مورد محبت و کرامت ملتهای دیگرندمحسوب می

های خودخواهانه در آنان حس خودخواهی، افتخار، محبت و ستایش اینگونه اندیشه».8 جهان بشمار آیند.

از آنان ستایش کرده چاپلوسی نمایند و گمان  خواهند دیگرانکند و همواره میو چاپلوسی را زنده می

ز اند برسند و اصوالً جاهل به این نوع ااد 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».8 .همان(«)سعادتند

اند و مطبوع و دیگران خشن و سیرت و سریرت آنان است؛ مثل اینکه خود را معروف کنند که ظریف

؛ اندنامطبوع و ازین راه خود را چنان نمایند که مردم گمان برند که اینان ارباب غرور و بزرگی و تسلط

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 

لهو  ود که توانگری ونباشد و صرفاً نیروی غلبه و قهر بر ملتها باشد و از راه قهر و غلبت به هدفهای خ

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».59 .همان(«)آینددرمی

یدن ذاته نخواهند؛ و بلکه وسیله رساند کسانی پیدا شود که رسیدن به کرامت را بصرفاً دوستدار کرامت

به توانگری بدانند؛ چه آنکه بسیاری از آنان دوست دارند که مورد اکرام و احترام مردم واقع شوند تا از 

اندوزی و توانگری برسند حال یا از ناحیه کسی که مورد اکرام و احترامش واقع شده آن راه به ثروت

اینگونه افراد ریاست و اطاعت و فرمانبرداری مردم مدینه را برای  (252)صاست یا از ناحیه دیگران. زیرا

ی ازین گونه افراد ثروت و ربسیا».11 .(257همان، ص«)آن خواهند که به ثروت و مکنت نائل شوند

برداری خواهند و معتقدند که ریاست آنها و فرمانمکنت را هم برای رسیدن به لهو و لعب و لذت می

گیری آنها از امور مالی و لذتهای ناشی از آن فزونتر تر باشد بهرهدازه فزونتر و کاملدیگران از آنها هران

شوند که حکومت مطلقه فردی برقرار کنند تا بدان خواه میگردد؛ و الجرم اعمال زور کرده ویکهمی

کس  چوسیله به جاللت خود بیفزایند و در نتیجه به توانگری و مکنت بزرگ دست یابند به طوریکه هی

یارای برابری با آنها را نداشته باشد و آنها بتوانند ثروت و مکنت حاصله را در جهت لهو و لعب و 

 لذتجویی های جنسیخوشیهای زندگی به کار گیرند و از انواع خوشیها از نوع خوردنی و نوشیدنی و 

  .همان(«)به مقامی رسند که کماً و کیفاً فائق بر همه باشند
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مدینه جماعیه .»5: پسا استکباری یترفه طلب ت، نظام سیاسی، دولت و سیاسکشور ی:جماعمدینه *دیگری.

ایست که مردم آن همه رها و آزاد باشند و هرآنچه بخواهند انجام دهند و همه مردم آن از آن گونه مدینه

 که هیچ های آنان هم برین اساس استتساوی کامل برخوردار باشند در همه اعمال خود، قوانین و سنت

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 و چون بدینکس قابل ارزش است که در جهت فزودن به حریت و آزادی آنها کمک کند؛ 

ی شود. اشیائمتفرق و بسیار میخواستها شود و ها و اغراض فزون میوخوی و همتبه ناچار در آنان خلق

گردد تا شود بر حسب خواستهای متعدد بسیار و متنوع میگیری در لذتها به کار گرفته میکه برای بهره

های مختلف و متباین و ها و دستهاینگونه مدینه مردم».2 .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 (257)صمختلف

ها مستند به هر امری است که پیش آید از سایر اموری ر اینگونه مدینهترین؛ برقرارشدن ریاستها دپست

باشند هائی که در وضع رؤسای مدینه نمیکه برشمرده شد و ریاستهای مستند به آنها دانسته شد و دسته

 باشند. ریاست کردن رؤسای آنان تابعقهراً بر اینگونه رؤساء و کسانی که عنوان ریاست دارند مسلط می

اند به طوریکه اگر ه دقت در ت و اراده مرؤوسین است. رؤسای آنان کامالً تابع خواست مرؤوسینخواس

به جز اینکه ».7 .(251همان، ص«)اوضاع و احوال آنان رسیدگی شود نه رئیسی وجود دارد و نه مروؤسی

 کنند آنان رامی شدن خواستها و امیال آنان اقدامباید گفت تنها آنانکه در جهت آزادی مطلق و برآورده

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 مکرمنصورتیکه خود بر خواستهای ضروری زندگی اکتفا نمایند که آ

اشند بازین نوع کسان که بگذریم مابقی رؤسای آنان یا همشأن و برابر با آنها می».1 .همان(«)خواهند بود

شوند که هر گاه از طرف افراد خواستها و گاه مساوی با سایرین محسوب میدر آن و یا حتی فرودتر.

تی بدانها رسانده شده از طرف وی نیز اموال و ثروتی برابر با آنچه بدو امیال آنان برآورده شود و خیرا

اند به آنها برساند و درین صورت برای وی برتری و مزیتی نسبت به خودشان قائل رسانده

لکن هرگاه اموالی به وی ببخشایند و سهمی از اموال و مکنت خود به او برسانند  و».1 .همان(«)شوندنمی

او بنمایند و از طرف وی به آنها سودی عاید نشود آنان بر رئیس خود برتری و مزیت دارند و کراماتی به 

زیرا مانعی نیست که در این نوع مدینه رؤسائی باشند بدین وضع و حال که بر حسب اتفاق به نزد مردم 

شوکت را  ومدینه شأن و شوکتی داشته باشد و ریاست یابند حال یا بنا به خواست مردم مدینه این شأن 
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اکرام مردم  (251)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 ای مدینهباشند. در اینگونه مدینه همه هدفها و خواستهبر رؤسای خود می

های جاهله، معجبه و مدینه سعیده شمرده اینگونه مدینه».6 .(251همان، ص«)کندکاملتر خودنمائی می

آمیزی شده باشد به رنگهای گوناگون و شود، ظاهر آن عیناً به مانند لباسی است که نقاشی و رنگمی

ها محبوب همه است و سکنای در آن برای هر کس مطلوب ههای مختلف؛ و بنابراین اینگونه مدینشمایل

 شود وها برآورده میاست زیرا هر کسی تا حدی و در امری معین خواستهائی دارد که در اینگونه مدینه

ی اندازه به بزرگحساب و بیآورند و به طور بیهای گوناگون به سوی آن روی میبنابراین مردم و ملت

آیند؛ و فرزندانی هائی به وجود میدر آن از هر نوع نسلی و خلق و خویی و بچهگردد و آن افزوده می

د و لکن گردنها نمودار شهرهای بسیار میکه نهادها و فطرتها و تربیتهای گوناگون دارند در اینگونه مدینه

ینگونه د. در اشونه به طور جدا و متمایز بلکه درهم و پراکنده در یکدیگر؛ و بیگانه از اهلی شناخته نمی

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 

و علوم و فنون. و ممکن است ها تربیت شوند؛ در هر نوعی از امور و شعراء و خطبائی در اینگونه مدینه

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 میرترین مدینهوخیر 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 شرور آنهم فزونتر شود. و باید دانست هنگامی که ریاسات مدینه جاهله گفته می

زیرا هر یک از ریاستهای جاهلیه یا قصد و ».3 .همان(«)های جاهلهواع مدینهریاسات است به تعداد ان

هدفش صرفاً دستیابی به حوائج ضروری زندگی است؛ و یا عالوه بر آن توانگری مالی است؛ و یا عالوه 

وری از لذتهای مادی است؛ و یا نیل به کرامت و حسن شهرت و ستایش است. حال اساس بر آنها بهره

 ها درریت و آزادی باشد؛ و یا قهر و غلبه؛ و از همین جهت است که ریاستهای اینگونه مدینهآن بر ح

زیرا بیان شد که در ».9 .همان(«)های جماعیهشود به ویژه ریاستهای مدینهازای ثروت خرید و فروش می

 که ریاست آن بهمدینه جماعیه هیچ فردی از آن دگر در احراز ریاست اولویت ندارد؛ و بنابراین موقعی 

اعطا شود یا برای این است که مطیع مردم اس و به اصطالح مردم این کار  (251)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

ترین ن رئیس به نزد اینان آن کسی است که بهکنند و یا ما بازای دیگر؛ و بهتریثروت و مکنتی دریافت می
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ها را در راه رسیدن مردم به هدفها و امیال نفسانی خود، که در عین حال گوناگون جوئیها و چارهاندیشه

برد دشمنان نگهدارد؛ و در عین حال خودش و متنوع است، به کار برد و نیز بتواند سود آنان را از دست

داشتی نداشته باشد؛ بلکه صرفاً باندازه ضروری حوائج ضرور زندگیش چشماز اموال آنها به جز رفع 

ها آن کسی که به معنی واقع جزء افاضل باشد یعنی زندگی خود از آنان برگیرد. و قهراً در اینگونه مدینه

گونه کسی که اگر به ریاست برسد کارها و اعمال آنها را ارزیابی کرده و به سوی سعادت حقیقی آن

 .(256همان، ص«)رسد و مردم زیربار ریاست او نخواهند رفتنماید هیچ گاه به ریاست نمیی میرهبر

یا  شودو هرگاه پیش آید که این چنین کسی مقام و منصب ریاست یابد در اندك مدتی یا خلع می».8

 تطور اسشود. و همینحال شده جنگ و ستیز بر سر آن فزون میکشته 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 مدینهین است که پدیدپذیرند؛ فقط چیزی که هست اریاست افاضل ابا و امتناع دارند و نمی

ئج تر است. رسیدن به حواتر و ممکنهای ضروریه و جماعی آسانفاضله و ریاستهای فاضله از بطن مدینه

شدن به کرامات گاه از راه قهر گیری از لذات و لهو و لعب و نائلضروری زندگی و یا توانگری و بهره

بندی های چهارگانه با توجه به این امور تقسیماین هم مدینههائی دیگر. بنابرو 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 پارهاز ریاستها برای رسیدن به مقصود خود راه قهر و غلبه را انتخاب می

رسند و آنچه به دست آنهائی که از راه قهر و غلبه به مطلوب خود می.»59 .همان(«)از قهر و غلبهرا غیر 

باشند نمایند به ناچار نیازمند به نیرومندی جسمانی میآورند به وسیله مدافعت و قهر و غلبه حفاظت میمی

ی برای مرگ و زندگی ارزشو از لحاظ اخالقی باید خوی ستمگری و سنگدلی و خشونت داشته باشند؛ و 

قائل نشوند و به سادگی دست به آدمکشی بزنند و برای زنده بودن خود هم ارزشی قائل نباشند و اصوالً 

نرسند نباید زنده بمانند و باید تا پای مرگ برای  (256)صاندیشند که هرگاه به مطلوب خوداین طور می

اند به اینکه هنر و صنعت به کار بردن سالحهای جنگی رسیدن به مطلوب خود اقدام نمایند. و نیز نیازمند

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 ».55 .(253همان، 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 دمش بهرههائی که هدف مرمدینه

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 شوند و نیروی غضبیه آنان از بین میحال میخوی و بیآنان نرم

ای از آنان غضب و آالت و ابزار نفسانی و بدنی غضب و ماند؛ و بر عکس بر پارهر آنها باقی نمید



 

74 
 

طور شهورت و آالت و ابزار نفسانی و بدنی آن مستولی میشود و خالصه همه وسائل و اموری که همین

ب و شهوت توانند کارها و اعمال ناشی از خشم و غضموجب نیرومندی غضب است و به وسیله آنها می

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 می کارهای ضهوانی است و درین صورت قوی و افعال غضبی را ابزار و آالتی قرار

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 را خادم قوای شهوانی می دهند و سپس قوای غضبیهخود را در خدمت شهوت و غضب قرار می

کنند که افعال عضبیه و شهوانیه آنها کمال های خود را متوجه استنباط اموری میهمه تفکرات و اندیشه

دارند؛ یعنی یابد. 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 میسایر اموری که لذت گیری از خوردن و نوشیدن و زن ودر بهره

ه گردان ترك و عرب دیدنشین و بیاباناشراف بیابان یناین وضع در ب».52 .همان(«)کنندخود نگهداری می

نشین عموماً غلبه را دوست دارند؛ در خوردنیها و نوشیدنیها و شود. زیرا اصوالً مردم بیابانشده و می

به نزد آنان بسیار مهم و عظیم است  ]از حیث جنسی[و آزمندند. و مسأله زن ]حریص[مولع رسیاب بارگیزن

شمارند و این امر را پست و سقوط اخالقی و بسیازی از آنان اعمال فسق و فجور را نیکو و مستحسن می

کنی مشاهده میشناسند؛ زیرا زمام نفوس آنان به دست شهوات سپرده شده است و بسیاری از آنان را نمی

آرایند و کارهائی که نمودار مجامله است انجام می (253)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 آنها نیز عیب میشمارند را به نزد آنان باال برند و هر چه را زنان زشت و عیب می

میل و خواست  ]شهوانی[شمارند؛ و باالخره در همه امورشمارند آنها نیز خوب و نیک میخوب و نیک می

شود که اصوالً زنان بر مردان تسلط کامل دارند و در بسیاری از آنان مشاهده میزنانشان را مرعی می

ستیال دارند و بدین جهات است که بسیازی از آنان برای زنان خود دارند و بر امور منزل و شخص آنها ا

افکنند؛ و بلکه همواره سایش و راحتی فراهم کرده و آنان را به دشواری و سختی نمیآناز و نعمت و 

و خود همه  ]اما نه باعتبار حرمت زنان، بلکه به مثابه کاالیی جنسی[رفاه و راحت آنان را در نظر دارند

همان، «)دهندو رنجها را تحمل کرده و کارهائی که نیاز به رنج و مشقت دارد خود انجام میدشواریها 

 .(259ص
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ستی )داروینیکشور، نظام سیاسی، دولت و سیاست تنازعی مدنی (؛بد راه و بیراه).مدینه های فاسقه14*

به مبادی موجودات دارند هائی است که مردم آن اعتقاد های فاسقه آن گونه مدینهو اما مدینه.»5: سیاسی(

شناسند و اعتقاد به آن هم دارند و افعال و کارهائی که و سعادت را هم می و علم به آنها هم دارند

هیچ  بهول دارند؛ و با تمام این اوصاف شناسند و هم قبموجب رسیدن به سعادت است هم خوب می

ادت خود را در جهت یکی از هدفهای باشند و خواست و اربند نمیکنند و پاییک از آنها عمل نمی

کرامت و دو.منزلت و مقام یا یک. ؛نمایند یعنی یا رسیدن بههای جاهله و یا همه آنها منحرف میمدینه

 .همان(«)نمایندقهر 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 مدینهها نیز به مانند اینگونه مدینه».2

و خوی مردم  و خوی آنان عیناً همان افعال و کارها و خلق طور خلقهای فاسقه و همینمردم مدینه

 آنها های فاسقه یا جاهله در آراء و معتقداتهای جاهله است؛ و تنها امتیاز و مباینت مردم مدینهمدینه

  .(258همان، ص«)ها نیز مطلقاً به سعادت واقعی نائل نخواهند شدمدینه (259)صاست وگرنه مردم اینگونه

اما »کشورها، نظامات سیاسی، دولتها و سیاست های تکساحتی)فرویدیسمی(:  :(گمراه).مدینه های ضاله15*

مبادی وجود و اصول سعادتها را قلب هائی است که برای مردم آن همه اصول و های ضاله، مدینهمدینه

کرده باشند و اصول و مبادی دیگری را برای آنان گفته و به آنها بیاموخته باشند. آن نوع اصول و مقدماتی 

که یک نوع سعادت نهائی دیگری را بدانها رهنمون شود به جز آنچه در حقیقت سعادت نهائی است و 

آنان ترسیم شده باشد که به وسیله هیچکدام نتوان به سعادت افعال و اعتقاداتی بدانها تلقین و برای 

بسان توسعه تکساحتی و ابزاری سخت، نیمه سخت و نرم، تولید منفعت، ثروت و  .همان(«)حقیقی رسید

 لذت جسمانی بدنی تنها است. به اصطالح هدونیسم از فرویدیسم تا اپیکوریانیسم می باشد. 

حدود معرفت و .11* ]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

*انواع اجتماعات مدنی چند و چه  *انسان مدنی چه میباشد؟  ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:*خودآزمایی

 *مراتب کمال مدنی انسان چه می باشند؟ ناقص و کامل چه می باشند؟*اجتماعات مدنی  می باشند؟

 *جماعت های *دومین مرتبت کمال انسانی چه می باشد؟ *نخستین مرتبت کمال انسانی چه می باشد؟

تمایز ملت ها به چند و چه سبب   مدنی ناقص چند و چه می باشند؟ *گوناگونی ملت ها چه می باشد؟

*اسباب مدنی تمایز ملتها چه و چگونه  طبیعی تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟*اسباب  هایی می باشد؟

 *شر و شقاوت *خیر و سعادت چه می باشند؟ *اختیار چه می باشد؟ می باشد؟ *اراده چند و چه می باشد؟
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خرد * *قوای نفس انسانی چند و چه می باشند؟ *خیر و شر طبیعی و ارادی چه می باشند؟ چه می باشند؟

به  *سقوط *سیر به سعادت مدنی چگونه می باشد؟ *خیال سیاسی چه می باشد؟ سیاسی چه می باشد؟

*فطرت مشترک انسانی مدنی  *فطرت های انسانی چه و چگونه می باشند؟ شقاوت مدنی چگونه می باشد؟

دنیت *نقش فطرت و آموزش در م *تفاوت مدنی انسان ها در چه و ناشی از چه می باشد؟ چه می باشد؟

*ضرورت و ضروریات  *نقش فطرت و آموزش مدنی در ریاست مدنی چه می باشد؟ انسانی چه می باشد؟

*انواع ریاست  *نقش ریاست مدنی در سعادت مدنی چه می باشد؟ سعادت انسانی مدنی چه می باشند؟

 ایی*ریاست نخست مدنی چه ویژگی ه *ریاست مدنی نخست چه می باشد؟ مدنی چند و چه می باشند؟

 *جامعه، مدینه و نظام مدنی فاضلی چه می باشند؟ *مراتب ریاست ها و طبقات مردم چه می باشند؟ دارد؟

*هدف مدنی چه می  *کار سیاستمدار مدینه چه می باشد؟ *حصول سعادت در مدینه چگونه می باشد؟

 نی چه می باشد؟*روش افکار سازی مد *ضروریات سعادت مدنی مردم مدینه فاضله چه می باشند؟ باشد؟

*ویژگی های مدینه ضروری  *مدنی جاهلی چند و چه می باشند؟ *مدن غیر و ضد فاضلی چه می باشند؟

*ویژگی های مدینه  چه می باشد؟(سرمایه داری)*ویژگی های مدنیه نذالت چه می باشند؟

های *ویژگی  طلب چه می باشند؟(شهرت)*ویژگی های مدنیه کرامت چه می باشند؟(لذتجویی)خست

 *تغلب *مراتب ریاست های مدنی شهرت طلب چه می باشند؟ ریاست مدنی شهرت طلب چه می باشند؟

*ریاست مدنی سیطره طلب چه  چه می باشند؟(سیطره جو)*ویژگی های مدینه تغلبی مدنی چه می باشد؟

 باشند؟*ویژگی های مدینه های جماعی چه می  *فرهنگ مدنی جامعه سیطره طلب چه می باشد؟ می باشد؟

 *مدینه فاسقه چه می باشد؟ *فرهنگ مدنی جماعی چه می باشد؟ *ریاست مدنی جماعی چه می باشد؟

معرفت )*گروههای نوابت مدنی چه می باشند؟ *جهان بینی چه می باشند؟(گمراه)*مدینه های ضاله

 جاهلی چه می باشد؟(شناسی

 ج.اندیشه های اهل مدینه فاضلی*

 مثنوی(-اول اندیشه آنگه کار اینست قانون از ازل تا بابد)مولوی: جاهلی-آراء مدنی: فاضلی

انسان: اندیشورز است. اندیشه مدنی انسان، منشاء کنش و روش یا رفتار مدنی او میباشد. چنانچه هر نظام 

مدنی؛ یک نظریه مدنی بمثابه پایه و پشتیبان دارد. کما اینکه ارزش ها، بینش و منش درونی مدنی فردی، 

و اجتماعی ، موجب و موجد کنش و روش یا رفتار بیرونی فردی، جمعی و اجتماعی مدنی است. جمعی 
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نگاه، نظریه و نظام آراء مدنی، مکتب مدنی بوده که مبنای بنای مدنی و زیرساخت و دورنسازه ساختمان و 

 ی:نوساختار آنست. بسان استخوانبندی بدن و اسکلت بندی مدن می باشد. به تعبیر مولوی در مث

 مابقی خود استخوان و ریشه ای  ای برادر تو همه اندیشه ای

 گر بود اندیشه است خار تو هیحه گلخنی  گر بود اندیشه است گل گلشنی

اندیشه شیرین، شیوایی و اندیشه شور، شر ببار می آورد.  اندیشه فرزانگی و فاضلی، جامعه فرزانه و فاضلی 

، جامعه گمراه تکساحتی مادی و بد راه تنازعی استکباری هلی و نادانیتأسیس و تولید میکند. اندیشه های جا

م ألن شکرت«. »هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت«. »گندم از گندم بروید جو ز جو»ببار می آورد. 

 ؛(3؛ 51ابراهیم/)«ألن کفرتم ان عذابی لشدید الزیدنکم و

 ن کندکفر نعمت از کفت بیرو شکر نعمت نعمتت افزون کند

فارابی در این اثر به رویکردها، رهیافت ها و راهبرد های مدنی، گفتمان)نگاه، نظریه و نظام(های مدنی و 

مکتبها و الگوهای مدنی فاضلی و جاهلی اعم از ضالی و فاسقی میپردازد. این را میتوان هندسه مهندسی و 

پی به اهم آراء  تلقی و تعبیر نمود. در ها و شاخصه های مدیریت راهبردی مدنی متعالی و متدانیه شالود

می توان بن مایه اینها را ارای انسان گرگی  مدنی جاهلی مدن جاهلی می پردازیم.تنازعی -تکساحتی

ه معنای سیاست ب ت گرایی سیاسی،یعاقهانس مورگنتا تحت عنوان و «سیاست زور»ابسولوتیسم هابسی، 

ساموئیل هانتیگنون و نظریه های  »برخود تمدنهای»در بیرون مک آیور و  »عنازتسازش در داخل و »

استکباری جهان و در اوج آن جهانی سازی از لنین تا لوکزامبورگ و نیز در عمل  «امپریالیسم»داروینیستی 

 بروشنی ردیابی نموده و مورد واکاوی و نقادی قرار داد. غربی و امریکایی سازی)گلوبایزیشن( 

صفحه(: مبادی تکوینی  و طبیعی 598: 37-592های اهل مدنی فاضلی)صصه شاز فصل اول تا نوزدهم اندی

صفحه( تبیین 63: 597-219مدنی طرح شده اند. از فصل بیستم تا بیست پنجم.مبادی انسانی مدنی)صص

انسانی  نفس واحد»فصل بیست و یکم.، «اجزا و قوای نفس انسانی مدنی»فصل بیستم.گشته اند. همانند: 

ار نقش اراده و اختی»، فصل بیست و سوم.«خرد و خردورزی تا خردمندی مدنی»دوم. ، فصل بیست و«مدنی

و فصل بیست و  «نیروی خیال مدنی»، فصل بیست و چهارم.«مدنی در تأمین سعادت مدنی

. از فصل بیست و ششم تا سی و هفتم. مدنیت انسانی فاضلی و «دینی مدنی ]راهبرد راهبری[وحی»پنجم.

ست ، فصل بی«احتیاج انسان به اجتماع و تعاون»( است. فصل بیست و ششم.596: 215-713جاهلی)صص

ت و ، فصل بیس«خصلتهای ریاست مدنی»، فصل بیست و هشتم.«مدنی ]راهبری دینی[ریاست»و هفتم.

، فصل سی و «همگرایی تا یگانی هویتی مدنی»، فصل سی ام.«مضادات مدینه فاضله؛ مدن جاهلی»نهم.
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امور مشترك ». فصل سی و سوم.«مردم مدن جاهلی». فصل سی و دوم.«ات مدنیصناعات و سعاد»یکم.

. از فصل سی و چهارم تا سی و ششم این اثر را در این جا مالحظه خواهیم نمود. بدین «مردم مدینه فاضلی

 ترتیب:

مراد  :(756-26)صص]و فاسقه[«یو ضالی فتار در آرای اهل مدینه های جاهلگ.چهارم و فصل سی(1*

یکی ظاهرنگری و گرایی سیاسی و  است. تنازعی بسیاسو توهم  تکساحتیی سیاسظن نادانی سیاسی؛ 

سلطنتی  یسیاست ظاهر گرایی توسعه مادی می باشد. دیگری تنازع نگر و گرایی سیاسی و سیاست تنازع گرای

های جاهله نهمدی»ت. استبدادی ملی و استکباری امپریالیستی فرا ملی تا بین مللی و جهانی)جهانیسازی( اس

ای از آرای فاسد قدیمی مبتنی آیند که اساس وجودی ملت بر پارههنگامی به وجود می ]و فاسقه[و ضاله

اند که ما همه موجوداتی که از جمله آن آرای نادرست این است که گروهی گفته.1اول. و استوار بود.

صدد ابطال آن دیگر بود و دیده و مشاهده کنیم متضادند و هر یک خواستار و در دیده و مشاهده می

ه شود که بوجود او چیز دیگری به او اعطا می هکنیم که هنگامی که هریک از آنها تحصل یافت همرامی

ه شود که به واسطدارد و نیز چیز دیگری به او اعطا میواسطه آن وجود خود را از تباهی و بطالن نگه می

کند و به واسطه آن ذات خود را از ضد خود برکنار دفع و دور میآن فعل موجود ضد خود را از خود 

شود که به واسطه آن هم ضد خود را تباه و باطل دارد و چیز دیگری به او اعطا میدور می (753)صو

د که شوسازد و چیز دیگری به او اعطا میمی [شبیه در نوع آن]گرداند و هم جسمی دیگر شبیه به آن می

ادر بود که سایر چیزها را که در برتر کردن و دوام وجودش سودمندند در استخدام خود به واسطه آن ق

درآورد، و در بسیاری از این موجودات چیزی نهاده و آفریده شده است که به واسطه آن همه اموری که 

دی ض گرداند و باالخره وجود هر ضدی نسبت به هرناموافق و ممتنع و به زیان وجود او بوند مقهور می

تا آنجا که درباره .»2 .(318همان، ص«)سان آفریده شده استو نسبت به هر چیزی که غیر او است بدین

هریک از آنها برای ما چنین تخیل افتد که او تنها موجودی است که برترین وجودها برای او خواسته 

وری که به واسطه آنها و بدین جهت است که برای او همه ام [نه غیر او]شده و مجاز دانسته شده است 

گرداند آفریده شده است و نیز برای او اموری قرار آور و غیرنافع به خود مطرود و باطل مین عوامل زیا

که به واسطه آنها همه اموری که در وجود برتر او  [یی در ذات او نهاده شده استاقو] داده شده است
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کند که زیرا بسیاری از حیوانات را دیده و مشاهده می.»7 .همان(«)سودمند بود در استخدام خود درآورد

بردن شوند و از این راه خواستار تباهی و از بینور میحمله [بر بقیه حیوانات]بر بسیاری از حیوانات دیگر 

ده سان که گویا طبع آنها چنین آفریآنها بوند بدون اینکه از این وضع سود و نفع آشکاری برگیرند بدان

در جهان وجود موجودی دیگر به جز او نباید باشد و یا این که وجود هر موجودی دیگر  شده است که

آور بود، و که صرف وجود غیر او برای او زیا [بر این نوع تفکر]آور بود براین اساس به جز او زیان

 اگر هریکاز او حاصل و صادر نگردد و آخراالمر  [باشد یا نباشد]مضر به حال او  [که]اگرچه هیچ اثری 

نبود حداقل این است که هر یک خواستار این امر است  [بطالن و نابودی دیگران]از آنها خواستار این امر 

که آن دیگر را در جهت منافع خود برده خود کند و قهراً هر نوعی از موجودات نسبت به هر نوعی دیگر 

اند صوصیات رها و آزاد شدهبدین وضع و حال آفریده شده است، سپس همه این موجودات با این خ

ور شده تغالب و تهاجم نمایند. پس آن موجودی که نسبت به دیگران قاهرتر و که بر یکدیگر حمله

تر بود و همواره موجود غالب یا بعضی از آن تر و تمامتر بود از لحاظ خلقت و وجود کاملغالب

و این امر نهاده شده است که وجود او موجب زیرا در طبع ا]برد  موجودات دیگر را باطل کرده از بنی می

استخدام و برده خود قرار  (758)صو یا این که بعضی را در [باشدنقص و بطالن و بر زیان وجود او می

و نیز اشیاء .»4 .[زیرا معتقد بود که عالم وجود به خاطر وی آفریده شده است](729، صهمان«)دهدمی

جریان آنها بر نظامی نبود. و مراتب موجودات نامحفوظ است و کند که دیگری را دیده، مشاهده می

کنند که به هر یک از موجودات بدون آنکه از طرف وجود آنها )نه وجود آن امور( اموری را مشاهده می

و از  [طبیعی]و گویند: آنچه ما در موجودات.»1 .همان(«)پیوندنداهلیت و شایستگی باشد می

پس ]بود. پس از این  [تنازع طبیعی]یابیم این امور و نظایر اینهارده درمیمشاهده ک )حیوانات(موجودات

گروهی گویند: این وقایع و حاالت در طبیعت و فطرت موجودات بود. و بنابراین  [گونه اموراز مشاهده این

د ودهند باید حیوانات مختاره به اختیار و اراده خچه را که اجسام طبیعی به طبیعت خود انجام میآن

جهت معتقدند  (729)صعمل کرده و انجام دهند. و حیوانات اندیشمند به اراده و اندیشه خود و از همین

یافتن بر یکدیگر و مطارد هم بوند. نه مراتبی دربود و نه نظامی که افراد مدینه همواره باید خواستار غلبه

و نه تناسب و اهلیتی که به واسطه آن یکی دون آن دگر مخصوص به کرامت و یا چیزی دیگر شود. و 
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چنین  [وسایلی که دارد]راتی که برای او هست معتقدند که هر فردی از افراد انسانی با تمام امکانیات و خی

غلبه کند  [آن غیر است] آوردن همه خیراتی که آن اوستخواهد که بر غیر خودش در جهت به دستمی

تر بود کردن با منازعین خود قاهر و غالبکه آن انسانی که در مقابلهو او را مقهور خود گرداند. و این

ها ه امور آرایی بسیار که از نوع آرا و عقاید جاهلیت است در مدینهگونسعادتمندتر بود سپس از این

  بدین ترتیب: .(725، صهمان«)آیدپدید می

گروهی معتقدند که نه دوستتتی بین مردم وجود دارد و نه ارتباطی، نه بالطبع و نه باالراده و این ».1.دوم

شمنی و با او د]که هر انسانی باید از وجود انسان دیگر بکاهد و هر فردی باید از هر فرد دیگر منافر بود 

شوند  گاه مأنوس نو هیچو هیچ دو فردی با یکدیگر مرتبط نبوند مگر در هنگام احتیاج و ضرورت   [کند

مورد هم در آن امر مشتتترکی که هر دو بر آن  (725)صو الفت نیابند مگر در هنگام حاجت و در همین

سرانجام یکی قاهر و آن دیگر مقهور و     اجتماع کرده و وجه جامع آن ساس بود که  ست باید بر این ا ها

شتتود مجبور به اتحاد و ائتالف    میمغلوب شتتود و هرگاه از جهت حوادثی که از خارج وارد بر آنها       

شوند باید تا آن هنگام این ائتالف برقرار بود که حاجت آنها برآورده شده رفع ضرورت شود. و مادامی 

که آن عامل یا عوامل خارجی آنها را مجبور به این روابط و اتحاد کرده استتت و هنگامی که اضتتطرار 

شود مجدداً باید بنای منافرت و جد  ست    آنها برطرف  سبعیت ا ایی را بگذارند و این همان آرا و عقاید 

گروهی دیگر چون اندریافتند که انستتان .»2 .(722، صهمان«)که در آرای بنی نوع انستتانی وجود دارد

مام حوایج زندگی         به ت هایی  به تن که  به خود را ممکن نبود  بدون آن   منفرد  یام کند   که برای وی اش ق

های او کاری انجام دهند و به کاری قیام  یک در برآوردن نیازمندی   هایی باشتتند که هر      یاوران و کمک  

شدند    ضرورت اجتماع  شدند که این امر  ».3 .همان(«)کند معتقد به  گرفتن از یاری]پس گروهی معتقد 

سی که معاونان و یاورانی احتیاج دارد       [اجتماع صورت که آن ک سیله قهر و غلبه بود به این  باید به و

سیله آنان گروه دیگری را مقهور کرده برده   ود کرده بنده خود میقومی را مقهور خ سپس به و گرداند و 

نباید معاون و یاور او با او برابر بود و بلکهباید همچنان مقهور او بود.          (722)صگرداند و البته  خود می

سالح قوی   از باب مثال این سمانی و  ست یک فرد را مقه که آن فردی که از لحاظ ج  ور خودتر بود نخ

یا گروهی دیگر را نیز مقهور خود             می یک  له او  به وستتی که مقهور او شتتتد  گامی  ند و هن گردا
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گرداند و با این ای دیگر را مقهور خود میو ستتپس به وستتیله آنها عده».4 .(727، صهمان«)گرداندمی

 [ران او زیاد شدددندیاو] ترتیب معاونان و یاورانی برای وی پدید آیند و هنگامی که به دور او گرد آمدند

 .همان( «)ها و هوا و هوس خود به کار گیرد   الجرم آنها را آلت فعل کرده در جهت برآوردن خواستتت     

ها نوعی ارتباط و دوستتتی و ائتالف وجود دارد، این گروه در گروهی معتقدند که در جوامع و مدینه.»5

سایط و عوامل آنها اختالف نظر دارند   گروهی معتقدند که حد جامع و وجه  [در عوامل این ائتالفتات]و

ها و تعاون در جهت    اشتتتراك در والدت از پدر و مادر واحد بود و این اجتماع و ائتالف و دوستتتی      

سطه آن بود  غلبه ساب  یعنی د]کردن بر غیر و بیگانگان و دفاع و جلوگیری از غلبه غیر بر آنها به وا ر انت

در جوامع به واستتطه تباین آبا بود و اشتتتراك در پدر اخص و  زیرا تباین و تنافر  [به پدر و مادر واحد

تر موجب روابطی شدیدتر و استوارتر بود و برعکس اشتراك در پدر اعم و دورتر موجب ارتباط نزدیک

ضعیف  سد که مطلقاً تر بود تا آنو روابی  صالً    (721)صجا که از لحاظ عمومیت و دوری به جایی ر ا

و بین آنها تنافر بود مگر آن هنگام که ضترورتی از خارج بر آنها وارد شتود   ارتباط نبود و بریده شتود  

مثل آن که شری به طور ناگهانی   [ای از خارج بر آنها وارد شود که متحد و مرتبط شوند  هنگامی که حادثه]

، همان «)بر آنها وارد شتتده و قیام به دفع آن نتوانند کردن مگر به مواستتطه اجتماع گروه های بستتیار            

ه اوالد بود به این ک ]سببی[ گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط ناشی از اشتراك در تناسل  .»6 .(721ص

عکس اوالد ذکور آن طایفه با اوالد اناث این طایفه ازدواج  ذکور این طایفه با اوالد اناث آن طایفه و بر

گر معتقدند که این ارتباط و گروهی دی.»1 .همان(«)و تناستتل نمایند. و این امر دامادی بین طوایف بود 

ست و امور        ست آنها را گردآوری کرده ا سی که نخ شتراك در رئیس اول بود یعنی ک شی از ا ائتالف نا

آنها را تدبیر و اداره کرده استتتت به طوری که بر دیگران غلبه یافته به خیری از خیرات جاهلیه نایل              

ست که     گروهی دیگر معتقدند که این .»8 .همان(«)اندآنده سمی  ا شی از عهود و پیمان و هم ق ارتباط نا

صل بین آنها رابطه برقرار می  شت کرده و تعهد کند که با      بر این ا سانی از قبل خود گذ شود که هر ان

شترك و در غلبه بر           شمن م ست آنها در برابر د شد و د سایرین منافرت نکند و موجب خذالن آنها ن

 .(721، صهمان «)غیر از خود همچنان متحد و یکدستتت بود    دیگر و همچنین دفع غلبه   (721)صقومی

قومی دیگر معتقدند که این ارتباط ناشتتی از تشتتابه در اخالق و خوی طبیعی و اشتتتراك در زبان و .»9
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سبب      ست که برای هر امتی  شی از تباین در این امور بود و این امور ا واژه بود و برعکس تباین آنها نا

ابراین مردم هر امتی باید بین خود دوستی برقرار کرده و با غیر خود منافر بوند ارتباط یا مباینت بود و بن

سه امر بود زیرا تباین همه امت سطه  .»11 .همان(«)ها به این  قومی دیگر معتقدند که این ارتباطات به وا

سکن     شتراك در م شتراك در منزل و در درجه بعد ا شتر  ا شتراك در منزل. بعد ا  اكها بود و اخص آنها ا

در کوی. بعد اشتتتراك در محله بود و از همین جهت استتت که با همستتایگان مواستتات کنند زیرا     

محله بوند سپس اشتراك در مدینه و سپس اشتراك در صقع       (721)صهمسایگان مشارك در کوی و در  

ست و ناحیه به  و البته در این جا اموری دیگر بود که»سوم.  .(726، صهمان«)ای که مدینه در آن واقع ا

های کوچک و بین یک دستتته و شتتود که موجب روابط جزیی بین جماعترستتد و گمان مینظر می

شتتود و باالخره بین دو نفر بود که از جمله دوام مالقات بین افراد، اشتتتراك در طعامی که خورده می

د بر ه وارهایی کشود اشتراك در صنایع، اشتراك در دفع ناهمواری و بدی    هایی که نوشیده می نوشیدنی 

گاه که نوع شتتر یکی بود و دامنگیر همه گردد. که در این صتتورت هر یک شتتود، هب ویژه آنآنها می

شتیبان و یاور آن دیگر بود   شر ]پ صی بود و از        [در دفع  صو شی مخ شتراك در لذت و خو و از جمله ا

باشتتد مانند ترافق در که هریک محتاج به دیگر نای بود که مأمون نبوند از اینجمله اشتتتراك در امکنه

 .همان(«)سفر

و ».1اول. :(253-772)صددص]سددیطره جویی اسددتکباری[تنازعی گفتار در عدل.پنجم و فصتتل ستتی(2*

های بیکی از این وجوه ارتباطات بعضتتی از بعضتتی متمایز بوند، حال یک قبیله از اند هرگاه طایفهگفته

های دیگر یا امتی از امتی دیگر در   پیمان پیمانهایی از هم  ای دیگر یا هم ای از مدینه  قبیله دیگر یا مدینه    

ست بین آن     ] …قبایل از قبایل یا[این تمایز  ست از آن فرد دیگر، زیرا فرقی نی به مانند تمایز هر فردی ا

 ای از طایفه دیگر متمایز بود، و بنابراین باید پس از اینکه یک فرد از فردی دیگر متمایز بود و یا طایفه

و اموری متغالب و مطارد یکدیگر بوند.   ] …یا قبایل و [طوایف  ]االرتباطاتپس از ویژگی یافتن به مابه[

صل می  ]هاو برای نیل بدان[ها که به خاطر آن سالمت، کرامت توانگری،    تغالب حا شود عبارت بود از 

سطه آن می  سید. و بنابراین هر طایفه توان به اینلذت، و هر چیزی که به وا ن ای باید در ایگونه امور ر
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و  (723)صاز او سلب کرده [باید گونه منافعی که آن دیگران است بر صدد باشد و قصد کند که همه این   

ای نستتبت به هر طایفه دیگر      و حال هر طایفه   .»2 .(729، همان «)و ویژه خود قرار دهد  ]ویژه خود کند 

سان بود. پس آن طایفه  سیدن به این امور بر طایفه دیگر غالب بود و    بدین  صول و ر ای که در جهت و

ست که مور  سعادتمند    د غبطه طوایف دیگر واقع میاو را مقهور خود گرداند پیروز بود و او ا شود و 

ست و این  شت و طبع هر        واقعی او سر شت و طبع آدمی بود حال یا در  سر ست آن چیزهایی که در  ها

شت و طبع هر طایفه      سر ست و یا در  سانی ا شت و طبیعت     ان سر ست و در هر حال این امور تابع  ای ا

صورت   چه در طبع و طبیعت موجودموجودات طبیعی بود پس آن ست همان عدل بود پس در این  ات ا

چه پیش آید مقهور و   آنای و هر فردی هرعدل عبارت از تغالب بود و عبارت از این بود که هر طایفه        

صورت     سالمتی بدنش بود در این  مغلوب خود گرداند، و فرد و طایفه مقهور یا مغلوبیت او در جهت 

هوریت او قماند و یا مغلوب و ما طایفه غالب موجود می    رود و تنها فرد ی  محو و نابود شتتده از بین می 

قاهر می     مت او بود در این صتتورت خوار و برده  به       در جهت کرا قاهر او در جهت  فه  طای گردد و 

ست  سودمند (729)صد صول به خیراتی که به خاطر    آوردن اموری که برای وی  ست و در جهت و تر ا

ستدامت آنها    ست و حفظ و ا او را به کار گیرد و برده خود کند پس این عمل قاهر که  آنها غلبه یافته ا

ست    کند نیز عدل بود و کارهایی که مقهور در جهت منافع و آنمقهور را برده خود می سودمندتر ا چه 

ضیلت عبارت از  برای قاهر انجام می دهد نیز عدل بود پس همه این امور عبارت از عدل طبیعی بود و ف

پس هنگامی که خیرات برای   .»3 .(728، صهمان «)گونه افعال بود  فاضتتله این   این چیزها بود و افعال   

سلط و غلبه بر این خیرات رنج         سی که در راه ت شد باید به آن ک سجل  صل و م طایفه قاهر و غالب حا

ست مقدار بیش  ست کمتر      زیادتری برده ا شده ا سی که کمتر متحمل زحمت  شود و به آن ک تری اعطا 

شود و هرگاه آن  شد    داده  شد [خیراتی که بر آنها غلبه یافته و به دست آمده با کرامت بود  ]امور مالی نبا

ست کرامتی افزون      شتر رنج برده ا ست آمدن آن بی صورت باید به ان که در به د ش در این  ود و تر اعطا 

سب       سایر چیزها به ن ضع در  ست و  تاگر امور مالی بود باید به او مال زیادتر اعطا گردد و همین طور ا

ست     اینان گفته.»4 .همان(«)خود و این امر نیز عدل طبیعی بود شده ا سایر اموری که عدل نامیده  اند اما 

ها و عدم غصتتب اموال دیگران و عدم جواز آن و نظایر این چه در خرید و فروش، رد و دیعهمانند آن
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طر ترس و ناتوانی بود و در امور کستتی که این امور را مورد توجه قرار داده و به کار گیرد اوالً به خا    

ضرورتی بود که از خارج وارد بر آن می  ست که مثالً هر یک از آن دو، حال    هنگام  شود بیان آن این ا

دو فرد باشند یا دو طایفه در قوت و زور مساوی با آن دگر باشد و یا در قهر و غلبه بر یکدیگر همواره    

ضع بین آنها ادامه یافته ب  شدو در نتیجه هریک از ناحیه آن دیگر مزه هر دو امر را  متداول بوند و این و ا

شیده  شیده هم مزه مغلوب]اند چ شواری و     [بودن رااند و هم مزه غالببودن را چ سرانجام کار آنها به د و 

ناکامی که قهراً برای هیچ یک از آنها قابل تحمل نیست کشیده باشد. پس در این هنگام هر دو طایفه با    

و اجتماع کنند و در خیرات مناصتتفت و عدالت کنند و هر طایفه ستتهمی از آنچه بر آن یکدیگر توافق 

ماند و هر یک از دو طایفه با آن       کند، پس اثر این تعاهد باقی می    اند برای آن دیگر رها می  تغالب کرده  

شرط می  شرایطی ک     دگر  ست بر نیاید مگر با رعایت   هکند که درصدد ربودن آنچه در تصرف و ید او ا

بدین ترتیب هر دو طایفه برآن صلح و سازش   [کنند می (779)صبه موجب آن با یکدیگر صلح و سازش  

سازش    [کنندمی صلح و  ست  ها و از راه همین  ضوعه در خرید و فروش پدید می  ا شرایط مو آید و که 

سات و جز آن   سپس موا ست پدید می  کرامات و  شابه و مجانس آنها ضع   آید و اینها از اموری که م و

در هنگامی بود که هریک نستتبت به هریک ضتتعیف و ناتوان بود و در هنگام خوف و ترس هریک از  

ها نسبت به آن دیگر در این وضع و پس تا مادام که هریک از آن طایفه.»5 .(775، همان«)باشدهریک می

ر شد  تدیگر قویمتشارك و مناصف بوند و هنگامی که یکی بر    [در امور مطلوب و خیرات]اند باید حال

مورد دیگر .»1دوم. .همان(«)باید شتترایط و عهود را نقض کرده فوراً در صتتدد قهر و غلبه بر آن برآید 

وارد شود و اندر یابند که راهی برای دفع آن نیست مگر به    [ایحادثه] آنکه بر دو طایفه از خارج چیزی

گاه که این وضتتع باشتتد باید ترك کمک و تشتتارك یکدیگر و ترك تغالب و تخاصتتم که الجرم تا آن

که برای هر یک از آن دو طایفه نستتبت به تغالب کرده و در دفع آن تشتتارك نمایند. و مورد دیگر آن

رسی بدان پیدا نخواهد بیند که دستیابد و می (775)صبر آن غلبهامری خاص توجهی باشد و بخواهد 

صورت نیز تا آن      شارکت و معاونت آن دیگری با وی. در این  سطه م ضع  کرد مگر به وا گاه که این و

، همان«)موجود استتت در تغالب بر آن مشتتارکت نمایند و ستتپس مجدداً بنای معاندت را باید بگذارند

که ]گونه استتباب به واستتطه این [هازوری و تسددالمشددأنی و همهم]تکافوها گونه چون این.»2 .(775ص
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شد   شمرده  شد بین گروه [بر شد ] ها واقع  سانی که از مبدأ و    [و خواهد  شت، ک و مدت زمانی بر آن بگذ

سته  شو و نما نیافته  آغاز آن ناآگاه بوند و چگونگی آن را از آغاز کار ندان ضع موجود ن اند اند و براین و

ست و نمی   گم ضع موجود کنونی ا ضعف و ترس  ان کنند که عدل عبارت از و دانند که این امر نتیجه 

سی که این   بود نه عدل پس در به شوند و به هر تقدیر ک  گونه امور را به کار گیرد وکاربردن آن مغرور 

د یز به او همان رسمورد عمل قرار دهد یا ضعیف و ناتوان بود و یا ترسان بود که از ناحیه طایفه دیگر ن

یابد در آن غیر نیز باشد و یا اصوالً مغرور چه وی در نفس خود از شوق به انجام آن در مییعنی مثل آن

 .همان(«)است

سی   (3* صل  شم   ف ش شوع .و ستکباری[    تنازعی گفتار در خ سلطه پذیری ا صص ] اما ».1اول. :(12-777)

شود که در عالم خدایی هست که مدبر جهان بود و روحانیانی بوند     خشوع عبارت از این بود که گفته 

ه هرگاه کمدبر و مشرف بر همه افعال و به کارداشتن تعظیم خدا و صلوات و تسبیح و تقدیس او و این    

سان به این  سیاری از خیراتی که مطلوب ان شوق ] گونه امور پرداخت و ب در این دنیا و زندگی این  [الیهم

مواظبت و مداومت نمود الجرم عوض داده  یا سددیرت[ رویه و سددیره]دنیاستتت رها کرد و بر این امر 

سطه خیرات بزرگی که بعد از مرگ بدو می  می شود. و هرگاه متمسک   رسد پاداش داده می شود هب وا

برگزید پس از مرگش  (777)صن دنیاگونه امور نشود و خیرات را در همین زندگی ایبه هیچ یک از این

بدو رستتد مجازات و کیفر داده     معاقب شتتود و به واستتطه شتترور و عذاب بزرگی که در آخرت         

شه پس این.»2 .(771، صهمان«)شود  ضرر  ها همه ابوابی از حیلهگونه امور و اندی ها و کیدها بود که بر 

سود قومی دیگر هب کار برده می  شکار یلهشود زیرا آنها ح قومی و به  سی بود که   -ها و  افزارهای ک

ناتوان بود از مغالبت بر این خیرات به واسطه اعمال قدرت و پایداری و مجاهدات علنی و نیز کیدهایی 

استتت که صتتاحبان قدرت یعنی کستتی که قادر بود هب طور آشتتکار از راه تغالب به واستتطه نیروی 

سالح جنگی خود و برحسب رویت و معاونت و     تخویف و قمع آنها بر خیرات دست یابد  جسمانی و 

ست    ست د ضی از آنها را رها کنند تا دیگران از آن  این کیدها را نخ آویزی کند تا این خیرات و یا بع

شکار و تغالب نتوانند بر آنها دست یابند     بهره سانی که از راه اعمال زور آ شوند یعنی آن ک  .مان(ه«)مند 
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سک به این   .»3 سی که متم شود چنین گمان افتد که حریص و آزمند به خیرات  زیرا درباره ک گونه امور 

شده و مورد ترس و      صل  شود و در نتیجه به دو رکون و اعتماد حا نبود و درباره وی گمان خوب برده 

شتتود و بلکه مقصتتود و خواستتت خود را همچنان پنهان کرده ستتیرت خود را پرهیز و اتهام واقع نمی

ستتان کستتی نماید که هیچ یک از این  روش و صتتورت ظاهر وی بهنماید و الجرم زی و خدایی می

شود که به نزد مردم مکرم و       (771)صخیرات این جهانی را برای سببی  شتن نخواهد و این خود  خوی

و نفوس مردم منقاد وی گردد و .»4 .(776، صهمان«)معظم گردد و وستتیله نیل به ستتایر خیرات شتتود

اش مورد انکار مردم واقع  های نفستتانی ه در ارتکاب خواهش مورد محبت همه واقع شتتود. و در نتیج    

همه را نیکو شمارند و به واسطه این رویه بر همه غالب آید و    [از اعمال زشت ]نگردد و بلکه هرچه کند

بر همه خیرات ماند کرامات و ریاستتات و اموال و لذات دستتت یابد و به حریت و آزادی مطلق نایل  

ست    همه  [معتقد بود] شود پس  شده ا سیدن به این خیرات نهاده  و .»5 .همان(«)اینها در حقیقت برای ر

ضی از راه          همان ست ایند و بع سطه مغالبت و مجاهدت به د شی به وا شکارهای وح ضی از  طور که بع

سان  خدعه و کید به دست آیند، همین  ست غلبه بر خیرات در بین ان ها که یا از راه غلبه و مغالبت طور ا

یا به واستتطه خدعه و نیرنگ و مطارهده به این که مثالً انستتان در ظاهر توهم کند که  به دستتت آید و

چه در واقع و بالحقیقه مقصد اوست و از این جهت   مقصد و هدف آن طرف چیز دیگری بود غیر از آن 

شتتود و نه کستتی از او دوری و پرهیز کند و نه کستتی در صتتدد  (776)صاو نه مورد ترس مردم واقع

شود  منازعت ب صد خود نایل  پس آن .»6 .(773، صهمان«)ا او برآید و در نتیجه به راحتی بر هدف و مق

نماید در هر زمانی که باشد  ها مواظبت و مداومت میشود و بر آن گونه امور متوسل می کسی که به این 

ر را دهد که به هدف و غرض دیگری نایل شتتود که همه این امو         این کارها را به خاطر آن انجام می     

ست     سیدن به آن قرار داده ا سیله ر و آن عبارت از قیام به این امور بود در ظاهر به خاطر .»1 .همان(«)و

کیاستتت و دانش و مند، صتتاحبنیل به یکی از این خیرات یا همه آنها و نیز به نزد مردم مغبوط، بهره

گونه کارها را لذاته و نه اینمعرفت بود و باالخره به نزد مردم جلیل، عظیم ممدوح باشد و هرگاه کسی 

خرد، نادان به بهره   برای نیل به این خیرات انجام دهد به نزد مردم مخدوع، مغرور، شتتقی، احمق، بی       

ارزش و مذموم بود، جز این که بسیاری از مردم از باب سخریه و  استهزا او را مدح و خود، خوار و بی
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ود تقویت کنند یعنی از این جهت که در هیچ خیری ستایش کنند و بعضی دیگر او را در جهت منافع خ

از خیرات مزاحم او نشود سهل است بلکه همه را رها کند تا این که به سهم او و دیگری فزوده گردد.     

بعضتتی دیگر طریقت و مذهب او را از جهت ترس از این که کستتتانی که بر طریقت و مذهب او            

و قومی دیگر از این جهت .»8 .همان(«)کننداو را ستایش می باشند منافع آنها را بربایند و سلب کنندنمی

راء  گونه از آخورده بوند پس اینکنند که خود نیز هب مانند او مغرور و فریباو را تمجید و ستایش می

حاالت                 هده  که از راه مشتتتا یه بود  جاهل های  نه  مدی ید  قا بارت از آراء و ع ها ع آرایی دیگر نظیر این

، همان«)م ناشتتی شتتده و در نفوس بستتیاری از مردم متمکن و واقع شتتده استتت موجودات طبیعی عال

اند به پس هرگاه خیراتی که به خاطر آنها متوستتل به غلبه و اعمال زور شتتده  .»1دوم. .(779ص

ست آمد   شد   ]د صل  شود در     باید نگه [و حا شود و اگر چنین ن شده و هم دوام یابد و هم متزاید  داری 

اندك مدت از دستتت برود و تمام شتتود. در این باب گروهی معتقدند که باید همیشتته همه آنان طالب 

ه ای غلبه یافتند فوراً باید متوجه به طایفمغالبت و اعمال زور بر دیگران باشتتند و هر زمانی که بر طایفه

گروهی دیگر معتقدند که این اموال باید به دو راه گسترش  [آمدن بر آنها باشنددرصدد غالب]گر شوند دی

یافته متزاید شتتود: یکی از طرف خودشتتان و دیگر از طرف غیر، پس از این دوره هم اموال موجود را 

ادی بین خود این کار را افزایند. اما از طریق خود ناچار از راه معامالت ار داری کرده و هم بدان می نگه 

سطه      انجام می سایر امور دیگر و اما از ناحیه غیر پس به وا ضات و  دهند مانند خرید و فروش و معاو

  (779)صدستتته دیگر معتقدند که این تزاید اموال از هر دو راه باید در        .»2 .همان( «)غلبه و اعمال زور  

صلحت امر را در این بینن     سته دیگر م شود د سمت کنند: یک گروه در  دیگران اعمال  د که خود را دو ق

حفظ و افزایش اموال خود از طریق معامله بین خود اقدام کنند و یک گروه از طریق اعمال زور و غلبه        

سته      شده که هر د سته جدای از هم   .(778، صهمان«)ای منفرد به کاری بودبر دیگران و بنابراین دو د

کنند و یک گروه آنهایی که متوستتل به       اعمال زور اقدام می  یک گروه آنهایی که از راه مغالبت و      .»3

گران آنها باید زنان آنها باشتتند و         شتتوند. پس قومی از اینان معتقدند که معامله        معامالت ارادی می 

گران مردان بوند. و هرگاه یکی از آنان در مغالبت ضتتعیف و ناتوان گردید باید در طریق معامله             مغالبه  

شود و اگ  صورت باید زیادی        قرار داده  شد و نه مغالبت را در این  شته با صالحیت معامله را دا ر نه 



 

88 
 

شند غیر  قومی دیگر از آنان معتقدند که گروه معامله.»4 .همان(«)محسوب شود   [انگل] گر باید گروهی با

  باید متصدی ضرورات   [غیر مغلوبین و مستعبدین ]اند و آنان خود از کسانی که مغلوب و برده آنها شده  

اند تغالب ای دیگر گفتهدستتته.»5 .همان(«)اندو حفظ و ازدیاد و امداد خیراتی بوند که بر آنها غلبه یافته

اما بین افراد داخل در تحت یک نوع پس خود نوع رابط      (778)صدر موجودات بین انواع مختلف بود.

انستتانیت برای افراد نوع  پس.6 .(719، صهمان«)و پیونددهنده آنها بود و به خاط آن باید متستتالم بوند

انسانیعامل همبستگی آنها بود و قهرًا بایستی به خاطر همین عامل که انسانیت باشد افراد نوع انسانی با        

سالمت  صدد تغالب و غلبه    یکدیگر م سپس در  کردن بر غیر خود یعنی آن چیزهایی که بدان نمایند و 

سایر انواع برآیند    شوند از  و آن چیزهایی که .»1 .[که مفید برای نوع انسددانی اس انواعی] .همان(«)منتفع 

رها کنند، در این صتتورت هرگاه آن چیزهایی که مورد  [سدددودی برای آنها ندارد]بدان منتفع نشتتوند 

چه آور هم باشتتند به ناچار باید بر وجود آنها غلبه شتتود و آنگیرند زیانبرداری و انتفاع قرار نمیبهره

شود زیان ضع چنین بود پس آن خیراتی که راه به  اینان گفته.»1سوم.  .)همان(«آور نبود رها  اند چون و

امدن آنها این باشد که بعضی از افراد انسانی از ناحیه بعضی دیگر به دست آورند باید به واسطه       دست 

آمدن آنها این باشد که از  گونه منافعی که راه به دست و آن [و به دست آید ]معامالت ارادی انجام شود  

برداری شود، به ناچار باید به واسطه غلبه بر آنها باشد زیرا انواع دیگر    سایر انواع دیگر اکتساب و بهره  

ند معامالت ارادی انجام دهند        تا بتوان ند آن  .»2 .همان( «)را نطق و قدرت تکلم نبود  نان گوی چه برای  ای

و اما انسان مغالب و غلبه جواز آن جهت که مغالب و   (719)صانسانی طبیعی است این امر است   افراد 

های و از همین جهت استتت که چون به ناچار در جامعه.»3 .(712، صهمان«)غلبه جو بود طبیعی نبود

سانی امت  سان که همواره برا  ان صایص طبیعی ان ی ها و یا طوایفی وجود دارند خارج از حد عادی و خ

ست  ستار غلبه به د چار های طبیعی انانی را نایافتن بر آنها بوند، امت و طایفهآوردن خیرات دیگران خوا

ست که گروهی از بین خود برگزیده مجهز نمایند تا هرگاه آن  سان کرده ا ن های غیرطبیعی بر ایناگونه ان

ستار مغالبت بر اینها بوند به مدافعت از آنها بپردازن  شن حمله کرده خوا د د و اگر بر این ها غلبه کرده با

مغالبت با آنان برآیند و بدین ترتیب در هر  در جهت استتترداد و استتتیفای حقوق قوم خود درصتتدد  

آید: یکی قوتی که به واستتطه آن دفاع و غلبه بر طایفه دیگر انجام            ای دو گونه قوت پدید می   طایفه  
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سطه آن معامالت ارادی   می شأن آن نیرویی که به    انجام می شود و دیگر قوتی که به وا شود و البته در 

شود این نبود که این کار را به اراده و خواست خود انجام دهند. و بلکه به  واسطه آن مدافعت انجام می 

خارج وارد بر آن می     که از  چار   واستتطه حوادث و عواملی  نا ند    هب  (715)صشتتود  کار خواه این 

و روشتتی هستتتند ضتتد روش آنان زیرا آنان معتقدند که   و اینان بر طریقت.»4 .(712، صهمان«)شتتد

مسالمت امری است که به واسطه عوامل وارد از خارج باید معمول گردد و اینان معتقدند که مغالبت به    

های   واستتطه عوامل وارد از خارج باید معمول گردد پس از این راه این رأی و عقیدتی که ویژه مدینه          

فصل سی و هفتم.گفتار در مدینه های   *» در ادامه و تکمله متن کتاب: .ن(هما«)آیدمسالمت بود پدید می 

 ( آمده است.717-713صص«)جاهلی

*اجزای نفس انسانی مدنی و قوای او چه)چگونه(می باشند؟ : دانشجویی پرسش و پاسخ؛ آزماییدخو*

*مقایسه زن و مرد مدنی چه)چگونه(می باشد؟ *قوه ناطقه و تعقل انسانی مدنی چه)چگونه(می باشد؟ *اراده 

و اختیار مدنی چه)چگونه(می باشد؟ *احتیاج انسان به اجتماع مدنی چه)چگونه(می باشد؟ *انواع اجتماعات 

می باشند؟ *عضو رئیسه)موسس و رهبر(مدینه چه)چگونه(می باشد؟ *خصلتهای رئیس مدنی چه)چگونه(

اول)موسس(مدینه فاضله)فرزانگی( چه)چگونه(می باشند؟ *خصلتهای رئیس دوم مدینه فاضله)رئیس سنت( 

چه)چگونه(می باشند؟ *مضادات مدینه فاضله چه)چگونه(می باشند؟ *صناعات و سعادت های مدنی 

اشند؟ *مردم مدینه جاهلی چه)چگونه(می باشند؟ *مشترکات مردم مدینه فاضلی چه)چگونه(می ب

چه)چگونه(می باشند؟ *آراء اهل مدینه های جاهلی و ضاله چه)چگونه(می باشند؟ *عدل طبیعی جاهلی 

چه)چگونه(می باشد؟ *خشوع طبیعی جاهلی چه)چگونه(می باشد؟ *مدینه های جاهلی چه)چگونه(می 

 اعتقادی)ایدئولوژی(های مدنی جاهلی چه)چگونه(می باشند؟باشند؟ *جریانات 

 خواجه نصیر: دو.حکمت مدنی تقریبی*

 .فصول اول و تا سوم؛ قسم سیاست مدنخواجه نصیر «:اخالق ناصری»کتاب

خواجه نصیر مُجَدِّد و مَحی یعنی تحدید حیات کننده حکمت مدنی فاضلی و روزامدسازنده و فراتر از این 

کاربرنده آن در حکومت و کارگزاری سیاسی اعم از سیاستگزاری وس یاستمداری کشور بعد از سیل توحش 
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زل یا قسم دوم.تدبیر منقسم اول.اخالق یا تدبیر خود و سیاست شخص و مغولی و تبدیل آن به تمدن است. 

سیاست خانواده و خانوادگی کتاب اخالق ناصری، بمثابه مبادی حکمت مدنی و حکمت مدنی به مثابه مبنای 

 این اثر، فلسفه سیاسی و حکمت مدنی« سیاست مدن»حکومت مدنی می باشد. فصول اول یا سوم قسم سیم.

صول در این اثر همینجا است. فصل چهارم تا فاضلی فارابی روزامد خواجه نصیر می باشد. جایگاه این ف

اما بسبب رابطه وثیق و نسبت استوار حکمت مدنی با حکومت مدنی هشتم.حکومت حکومت مدنی است. 

عموما و بویژه در رهیافت علمی و راهبرد عملیاتی کارگذاری سیاسی خواجه نصیر این فصول را به مثابه پایه 

 یش فنی یا کارگزاری سیاسی ارجاع میدهیم.فصل چهارم در نگرش و گراو پشتوانه 

 صدرایی :.حکمت متعالی مدنیسه*

: شناخت حقیقی و یقینی ماهوی واقعی است. در قبال ظن یعنی شناخت پنداری تکساحتی می باشد. حکمت

مت حکدر مقابل توهم یعنی شناخت تنازعی کاذب یا دروغین است. در نتیجه ذاتا شناخت توحید بوده و 

توحیدی محسوب میگردد. حکمت متعالی: از سویی مرحله تاریخی یا مرتبه تجمیع، تعادل و تعالی حکمت 

هق( می باشد. همین حکمت متعالی معطوف به مدنی؛ 55در سیر متکامل خود از آغاز تا زمان صدرا)قرن

سبت ی می شود. بدین منای در سفر چهار اسفار چهارگانه وارد سیاست مدنتعبیراجتماعی و سیاسی است. به 

بدان حکمت متعالی مدنی اطالق می نماییم. صدرا در کتاب شواهد ربوبیه بیش از سایر آثار خویش به معرفت 

شناسی و روش شناسی حکمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و در کتاب مبداء و معاد به پدیده شناسی حکمی 

ده بعد مبداء و معاد. اما به سبب طرح برای کارشناسی مدنی پرداخته اند. قاعدتا بایستی نخست شواهد ارایه ش

 به صورت برعکس طرح و تنظیم شده اند.

 المتألهین صدرا :مبداء و معاد الف.کتاب*

 پدیده شناسی مدنیبخش مدنی:   

بخش دوم.والیات مدنی کتاب آغاز و انجام، پدیده شناسی حکمت متعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

مقاله  میباشد.« ]متعالی[نظر مختص به معاد و کیفیت تربیت موجودات معادیهدر »فن دوم. است.

 چهارم.نبوات است. 
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-نبیفی اثبات ان الفصل ششم.»پیش درامد: عنوان: پ: (راهبرد راهبری دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی1*

یظهر اهلل الذی ارسله ل بأن اهلل هو»البد و ان یدخل فی الوجود و ان یعتقد به و یؤمن -صلی اهلل علیه و آله

ء المعاد؛ المبدا«)دینه و لیعلم الناس طریق الحق و یهدیک الی صراط مستقیم هو صراط اهلل العزیز الحمید

اول.در اثبات آنکه وجود پیغمبر »نیر آمده است(.  718همین مطلب و مضمون در الشواهد؛ ص 951ص

.به اینکه خدا او را فرستاده است تا اینکه؛ 2و  .به او1ضرور است، و دوم.بیان آنکه واجب است اعتقاد؛ 

و ج.به صراط  ]تعلیم و تربیت دینی[الف.دین خدا را ظاهر گرداند و ب.طریق حق را به مردم بیاموزد

(. نبی و نبوت: شریعتمدار. رسول و رسالت: شریعتدار، 113مبداء و معاد؛ ص«)مستقیم هدایت نماید

ه، سخنگو. پیغمبر: پیغامبر، پیامبر و پیامآور؛ راهنما؛ پیام آور از خدا برای شریعتگذار، فرستاده، سفیر، نمایند

مردم بمنظور راهنمایی راهبرد بسوی سعادت مطلوب مدنی جهانی. پیغمبری، پیغامبری، پیامبری و پیامآوری: 

الح هدایت راهنمایی. دین و دیانت: راهبرد. راهبرد راهنمایی، راهنمایی راهبردی، راهبرد راهبری . باصط

صراط مستقیم. دین خدا: مکتب مدنی، طرح هادی، نقشه راه و راهبردی مستقیم؛ متعادل و متعالی. ظاهر: 

(؛ 8و صف،  29و فتح،  72؛ توبه، «هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله)»

( و یب: )تبیین، ترسیم،( ترویج)گفتمانسازیاظهار)اعالن و اعالم(، ظهور)پدیداری(، ابالغ، اقامه)برپایی(، بترت

تحقق)نهادسازی و نظامسازی(. بمعنای پشتیبانی و نیز غالب هم است. امامت: راهبری. راهبری راهبردی، 

ایصال یعنی رسانیدن به مطلوب.تعلیم: آموزش نظری و پرورش)تربیت، تهذیب، تزکیه، تخلق، تأدیب( عملی 

و بیانش .»5اول. درامد:تقیم هدایت: راهبرد متعادل و متعالی راهنمایی. بمنظور و تا تحقق عینی. صراط مس

بدین سبب بوده که، یا در نتیجه و  یا جانداری است  یعنی.2 .همان(«)این است که انسان مدنی الطبع است

 ؛زیرا.»7 همان(.«)اجتماعو سوم. تعاوندوم. تمدن و؛  اول.حیاتش منتظم نمی گردد مگر به»«(53ال ینتظم)»

که مبین ضرورت زندگی مدنی «. وجودش به انفراد ممکن نیستب. نوعش منحصر در فرد نیست والف.

احزاب دو.اعداد متفرقه و »به این سبب؛ یک.پس .اما ضروریات زندگی مدنی عبارتند از؛  اول.1میباشد. 

 معامالت و.5؛ دردوم.الف. ضرور است. و]بهزیستن[ در تعیشش]شهرسازی[ انعقاد بالدسه. مختلفه و

بر .دو عامه خلق به آن رجوع نمایند. وج.یک. به قانونی محتاج می باشند و کهب. جنایات.7 مناکحات و.2

 جمع فاسد و] در غیر این صورت و به سبب آن[؛ اول.االسوم. و طبق آن قانون به عدل حکم نمایند.

 رغبت و؛ الف.لب آنچهاست به ج]جبلی[ هر احدی مجبولاول. .زیرا؛5«. نظام مختل می گردددوم.

قانون شرع  و آن.»6«. بر کسی که در آن چیز مزاحم او گردد غضب می کند. و دوم.احتیاج به آن داردب.

                                                           
ست. ال یینتظم ا .نگفته ال ینظم: یعنی نظم داده نشده یا نظم نمی گیرد، بلکه آنرا برده باب افتعال یعنی انتظام و به صورت مضارع]یعنی جاری[در آورده53

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

 سرزمینی، زمینی]پیرامونی و فراپیرامونی[ و حتی جوی و فضایی]اقلیمی[ خودش به خویشتن نظم و نظام میبخشد. 
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هر دو درست میباشد. یعنی « آن قانونِ شرع است»یا « آن قانون، شرع است(. »113مبداء و معاد؛ ص«)است

و حدود مدنی و مرجع مدنی همگانی بوده، همان آن قانون عادالنه که هم اساس مدنیت و مناسبات و حقوق 

اذا ف»شریعت است. مراد قانون شرع و شرعی و شریعت و مشروع است. انسان: بشرِ دارایِ روحِ خدایی است)

(. دارای فطرت الهی امی 32؛ 79، ص/28؛ 51؛ حجر/«سویه و نفخت فیه من روحی فعقوا له ساجدین

(. مدنی: مدنی نگر و گرا و نیز مدنی 79، 79؛ روم/«ا ال تبدیل لخلق اهللفطرت اهلل التی فطر الناس علیه»باشد)

گذار و پذیر است. یعنی اجتماعی و سیاسی می باشد. چه گفته شود چون اجتماعی بوده و اجتماع نیز به نظام 

 سیاسی و دولت نیازمند است در نتیجه سیاسی هم می باشد. چه گفته شود چون سیاسی بوده و نظام سیاسی

و دولت نیز دارا و برای اجتماع بوده در نتیجه اجتماعی نیز میباشد. سیاسی نیز هدف، قانون، نظم، دولت، 

امنیت، عدالت، قدرت و اقتدار، کارامدی، ... نگری و گرایی بوده و هدف، قانون، نظم، دولت، امنیت، عدالت، 

یا تکوین)آفرینش(: انسان، مدنی آفریده قدرت و اقتدار، کارامدی، ... گذاری و پذیری است. طبع: یک.ذات 

شده است. در غیر ایصورت بدوی مانده یعنی کمال حتی توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی جسمانی 

ظاهری نمی یابد. تا چه رسد به تعادل سیاسی که در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنی 

ته و نابود میگردد. چرا که باعتباری حتی مرحلت یا مرتبت بدوی و کرامت انسانی باشد. بلکه موجودیت نیاف

نیز بنوعی حالت اجتماعی و سیاسی ولو اولیه داشته است. دو.طبع نفسانی کلی یعنی روحی و فطرت عقلی 

برهانی و قلبی شهودی یا حضوری و به تعبیری طینت انسانی است. یعنی فطرت انسانی مدنیت؛ اجتماعی و 

درک کرده و مطالبت مینماید. به تعبیری نگرش عقلی و گرایش قلبی به اجتماع و سیاست  سیاسی بودن را

دارد. بعبارتی اجتماعی و سیاسی نگر و گرا بوده و اجتماع و سیاست گذار و پذیر است. سه.طبع نفسانی 

گانه  جزئی یا غریزی و غرایز و به عبارتی روان و به اعتباری جبلت بشری می باشد. مراد غرایز سه

میل)شهوت(یعنی منفعت گرایی یا جاذبه، خشم)غضب(یعنی امنیت گرایی یا دافعه )و حتی 

هوش)شعور(ابزاری یعنی نظم و نظام گرایی یا مدبره جرئی است. غرایز نفسانی غیر و ضد مدنی می توانند 

عی و جسم طبیباشند. اگر ابزار فطرت مدنی و خرد مدنی بوده، نقش مدنی مییابند.چهار.طبیعت جسمانی 

آدمی است. امکانات و نیازهای جسمانی بدنی طبیعی بشری: از امنیت، خوراک، ...  بگونه ای بوده که نیازمند 

همکاری و تقسیم کار مثال نیروها و نهادهای امنیتی، اقتصادی، ... است. مدنی طبع: یعنی مدنی طینت می 

دی)مدنی گرا( است. در این گفتمان و الگو انسان باشد. فطرتش مدنی  عقلی برهانی)مدنی نگر( و قلبی شهو

به صورت تکوینی و به اصطالح ذاتی، بدون اجتماع، نظام و دولت و حکومت و سیاست مدنی امنیت و 

پیشرفت مادی و معنوی خود را تحصیل نمی کند. اینها به صورت جبری طبیعی بسان زنبوران نیز نمی تاسیس 

. بلکه با تفکر و اختیار یعنی تنها اراده و تدبیر فردی، جمعی و اجتماعی تبیین نشده و تداوم و تعالی نمی یابند

ال »و ترسیم شده و تحقق می پذیرند. درک نظری و عملی یعنی نگرش علمی و گرایش عینی نیز بدینها دارد. 

عنی نظام نیافته ی«: ال نظم»؛ را باب افتعال برده و به صورت صیغه مضارع بکار برده است. نگفته؛ «ینتظم حیاته
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نظم نمی گیرد. نظم داده نمی شود نیز نیست. بلکه با تدبیر و تعامل مستمر میان تکوین، «: ال ینظم»است. یا 

فطرت، تشریع و حتی طبیعت، این ها تبیین شده، ترسیم گشته، ترویج)روایی و رواج(یافته و تحقق می 

آحاد و گروه های انسانی مدنی، اینها تاسیس گشته و پذیرند. همچنین با تعامل مستمر میان خود انسانها و 

تداوم و تعالی می یابند. از جمله تعامل میان )مردم بمثابه ملت و دولت بمثابه جمات، نهاد و یئت حاکمه یا 

حاکمیت و راهبردی است. متضمن گونه ای قرارداد مدنی نیز میباشد. فارابی در گفتمان حکمت مدنی خویش 

ماعات مدنی کتاب سیاست مدنیه خود مدعی بوده که نخست اجتماع، بعد تعاون یعنی در آغاز بخش اجت

تقسیم کار و تبادل و سرانجام توسعه و تمدن ایجاد میگردد. اما صدرا نخست تمدن، بعد تعاون و بعد اجتماع 

ت خرا مطرح می سازند. ممکنست تمایز ترتیبات بدین سبب بوده که حکمت مدنی فاضلی فارابی، زیرسا

راهبردی و به تعبیری راهبرد زیرساختی تاسیس تمدن اسالمی پیشین بوده که کمال نخستین انسانی است. 

حال اینکه حکمت متعالی مدنی صدرایی، زیرساخت راهبردی و راهبرد زیرساختی تجدید تمدن نوین اسالمی 

ن مدنی انسانی می باشد. مدنی است. مراد تمدن متعالی، تعاون متعالی و اجتماع متعالی بوده که کمال دومی

بالطبع: گاه مراد مدنی بالعادت بمثابه طبیعت ثانوی است. مراد عادت مدنی است. یعنی بشر حال بر اثر تصادفی 

مدنی شده و بدان خود گرفته است. عادت چه خوب بوده و چه بد باشد. در هر صورت: مدنی؛ اجتماعی و 

گرایش همگان بدان، واقعیتی تاریخی و جهانی است. هیچ انسانی  سیاسی بودن نوع انسانی و اعم انسانها و

نبوده که در جامعه ای زیست نکرده. هیچ جامعه ای نبوده که نظام مدنیغ اجتماعی و سیاسی و دولت  نداشته 

نباشد. پس هم حقیقت)آفرینش و فطرت(انسانی انسان، هم ماهیت)بینش و منش؛ نگرش و گرایش(انسانی 

ن واقعیت عملی و عینی انسان انسان در تاریخ و در جهان، مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی گر انسان و همچنی

یعنی فعال است. فاعل و قابل مدنی یعنی کنشگر و کنش پذیر میباشد. خودش جامعه و نظام سیاسی و دولت 

ذیرد. پو سیاست خویش را با تدبیر و تالش خویشتن ساخته و خودش با خویشتن هم خودش نیز آنرا می

تمدن:  مدنیت، شهرگرایی، شهرسازی، شهرنشینی و شهریت، توسعه جامع و پیشرفت همه جانبه اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی. تعاون: تشارک، همکاری؛ تقسیم کار و تبادل کاالیی، کار و خدماتی اقتصادی، سیاسی و 

یعنی یگانگی افراد و  فرهنگی. اجتماع: همگرایی، هماهنگی، همکاری بویژه همبستگی تا پیوستگی

جماعات)خانواده ها و گروه های مدنی(. نوع: گونه. فرد: یک نفر. انفراد: فردگرایی افراطی)اولترا 

اندیویدوآلیسم( تا شخص گرایی)پرسونالیسم(، تنها و تنهایی. اعداد متفرقه: افراد پراکنده، آحاد جدا از هم)جدا 

. احزاب مختلفه: جماعات، گروه ها و نهادهای اقتصادی، جدا(. احزاب: جماعت مدنی، بویژه گروه مدنی

سیاسی و فرهنگی مدنی. انعقاد بالد: شهرسازی. تعیشش: از عیش بمعنای زیست و فرای معیشت بمعنای 

زندگی یا زیستن ولو توسعه یافته جاهلی منظور بهزیستن است. زندگانی انسانی، پاکزیست)طیب(، پیشرفته؛ 

آسایش بدنی، توأمان با توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی و در جهت توسعه و  توسعه اقتصادی و تأمین

تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی و کرامت انسانی. ضرور: بایسته و شایسته. معامالت: 
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جماعت  لتبادالت متقابل کاالیی، کار و خدماتی مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. مناکحات: ازدواج، تشکی

و نهاد خانواده مدنی و مناسبات زناشویی. جنایات: جرایم و مجازات. قانون: قضیه، گزاره و به اصطالح قاعده 

وضعی و موضوعه ارادی و تدبیری است. حد یا حدود، حکم یا احکام، حق یا حقوق یعنی امتیازات و 

شئویلت ها و نیز مجازات اعم از پاداش برخورداریها، اختیارات، اجازات و متقابال تکالیف یعنی وظایف و م

ها و تنبیهات یا جرمها و جرایم را تبیین و تعیین میسازد. اعم از ضابطه معرفتی)بینشی(، بویژه 

فقهی)اصغر(حقوقی)کنشی( و از جمله یا حتی اخالقی)روشی یا رفتاری(نیروها و نهادها یعنی شخصیت های 

. قوانین: جمع قانون و مراد نظام قوانین یا به تعبیری نظام حقیقی و حقوقی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است

قانونی می باشد. فقه اکبر: علم حدود و احکام دین جامع معارف، حقوق و اخالق است. عامه خلق: توده 

مردم، همگان. رجوع : مراجعت، مرجعیت، مبولیت، پذیرش عمومی، ... . عدل: یک.اعتدال؛ میانه روی میانه؛ 

تفریطگرایی. دو.تعادل؛ فکری میان جهات جسمی و روحی و تعادل سیاسی میان بخش ها، افراطگری و 

نیروها و نهادهای توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش جسمانی ظاهری بدین از سویی تعالی فرهنگی؛ 

 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 

حجمفرمایی، حکمرانی تا حکمروایی. جمع: اجتماع، جماعت و جامعه مدنی. فاسد: از فساد بمعنای نارسایی. 

احد، شخص و فرد. مجبول: نظام: نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی. مختل: ناسازواری به تعبیری فسق. احد: و

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.و ناچار شارعی می خواهد که.»5و اخالق مدنی. دوم.

کند از برای مردم ، تحقق عینی یعنی اقامه و اعمال[ ترسیم راهبردها، توجیه کاربردی، تطبیق عملی

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 تأمین آسایش بدنی توأمان با تنظیم و تعادل سیاسی[

وصول به جوار خدا به واسطه آن وی و اخالقی و تضمین آرامش روحی مدنی[ جهت تعالی فرهنگی؛ معن

رحیل به سوی پروردگار خود، و دو.امور آخرت و ؛ یک.بیاد آورد ایشان رادوم.الف.حاصل شود و 

تنشق االرض »( و دو.11/فصلت؛ 15«]ینادون من مکان قریب»؛ یک.انذار کند ایشان را به روزی کهب.

(. هدایت 113مبداء و معاد؛ ص«]هدایت کند ایشان را به طریق مستقیمسوم. و[ 89؛ 58مریم/«]عنهم سراعا

صراط یا طریق مستقیم: مراد راهبرد سیاسی و سیاست راهبردی متعادل و متعالی است. شارع: شریعتگذار، 

ز مبادی، تبیین یقانونگذار دینی؛ بینشی، کنشی)فقهی و حقوقی( و رفتاری)اخالقی(. مُعَّیَن: تعیین؛ تذکر و تجو

مبانی، ترسیم راهبردها، توجیه کاربردی، تطبیق عملی، تحقق عینی یعنی اقامه و اعمال کند. مُنهَج: راه، راهبرد، 

راهبرد سیاسی، سیاست راهبردی،  سیاست، طرح خادی و نقشه راه. سلوک: سیر و سیاست. سنت: نهاد، 

ال دین(  و یا بمنظور راهبری راهبردی)اکمال دین(. هنجار)نُرم(، روش، شیوه، عرف. هدایت: راهنمایی)کم
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صراط: راهبرد، راهبرد راهنمایی و راهبرد راهبری راهبردی یا ارایه طریق مستقیم و ایصال  بمطلوب یا بمنظور 

باید که شارع انسان باشد، .»2آن 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.الف.؛ یکیزیرا که

(. ممتنع: یعنی نا ممکن. مَلِک: اینجا فرشته، 119مبداء و معاد؛ ص«)باقی حیوانات از این مرتبه انزل است

ل: رمانروا، ... است. انزمدبر امر، سبب؛ غیبی، تکوینی، موجبه مدنی. غیر از مَلِک: به معنای حاکم، پادشاه، ف

باید ».شارع انسانی؛ 5پایین تر. درجه: مرتبت. مراد برتری مرتبت انسان از حیوان است. تصرف: دخالت. سوم.

که مخصوص باشد به آیاتی از جانب خدا که داللت کند که شریعت او از جانب خداوند عالم قادر غافر 

تا آنکه نوع در نزد او خاضع .»2د، نماد، نشانه ، دال مدلول. آیات: جمع آیت یا آیه، بمعنای نمو«. منتقم است

)همان «گردند. آن آیات از برای کسی که واقف شود بر آنها اینکه اقرار به نبوت او نماید، و آن معجزه است

(. معجزه: آنچه بشر از آوردن و انجام آن عاجز است. قرآن: بزرگترین اعجاز جاویدان پیامبر اسالم 119ص

خود شخصیت پیامبر)ص(و اخالق کریم او و امامان معصوم)ع تا عج اهلل( نیز بمثابه قرآن ناطق، معجزات است. 

و چنانکه در عنایت باری ارسال باران مثال برای انتظام نظام عالم ضرور »عملی و عینی میباشند. چهارم.

رور به ایشان بشناساند ض کسی که صالح دنیا و آخرت را]عالم[است و باران می فرستد، همچنین در نظام

(. صالح و اصالح و مصلحت؛ بهینگی و بسامانی است. کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی 119همان؛ ص«)است

می باشد. کمال مدنی یعنی رسایی و سازواری مدنی است. پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و 

ویش از قبیل آزادی و عدالت و سعادت اخالقی بشمار میآید. همچنین کرامت؛ خالفت و حکومت بر خ

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 و5پنجم.

همان(. «)اجل در دنیا و ب.خیر آجل در آخرت.منافع ع؛ 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 ، جسمانی ظاهری بدنی)امنیت، سالمت و رفاه(

جتماعی و سیاسی است. مقدمه و مزرعه دنیا با ایمان و عمل اخالقی و تضمین آرامش روحانی باطنی مدنی؛ ا

بلی! کسی که انباث .»2صالح 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؛ 

حاجبین: رویانیدن ابرو بر باالی گونه های دو طرف صورت برای حفاظت و کارامدی چشم و حتی زیبایی. 

تقعییر اخمص قدمین: گودی قوس کف دو پا برای سالمت و استواری سازه و ستون فقرات و کارامدی بدن 

تن. این دو کنایت از مواردی بدین جزئی، کوچکی، در عین موثر بودن در سالمت و زیبایی را که در راهرف
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در آفرینش بدنی بشر نادیده نگرفته و دیده است. حال چگونه راهنمایی و راهبری دینی مدنی انسان، جامعه 

ده و براس سعادت راهنما و جهان بشری را ندیده و نبیند. مفهوم مخالفش این بوده که بطریق اولی آن را دی

و راهبر برای ارسال و تعیین ساخته و میسازند. مهمل: از اهمال یعنی سستی، بیهوده، بدون تکلیف. رحمت: 

نعمت. عالمین: دو عالم، دو جهان و یا جهات دوگانه مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی. 

ی، فردی و اجتماعی، نیز نعمت فکری)خرد و هوش(، رحمت عالمین: نعمت مادی و معنوی، باطنی و ظاهر

روحی)فطرت و غرایز( و جسمانی بدنی و همچنین نعمت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نعمت آسایش و 

آرامش دنیوی و اخروی. رحمت عالمین: رحمت رحمانیت مادی همگانی در دنیا برای همگان از صالح و 

ط و صالحین فق«(و بالمؤمنین رحیما»وی در دنیا ویژه مؤمنین)طالح یعنی مؤمن و کافر و رحمت رحمیت معن

و تداوم آن آنگاه در آخرت و سعادت جاویدان اخروی است. سائق: سیر، سیاست و سوق دهنده؛ راهنمایی 

و راهبری متعالی. عباد: بندگان، کنایه از مردم. رضوان: رضایت، رضامندی، بهزیستی و بهشت. نشأتین: عرصه 

  این شخص»آخرت، ابعاد باطن و ظاهر و ساحات مادیت و معنویت بخود واگذاشته و بیهوده. پس های دنیا و 

همان(. انسان کامل، شارع، پیامبر و امام؛ عالم عادل عامل دینی، خلیفه خاص «)خلیفه خدا است در زمینش

خدای  نی تعالی بخشخدا یعنی جانشین و قائم مقام و نایب مناب خدایی در  زمین و به تعبیری جانشین زمی

می تواند اعم از خالفت عام عامه مردم بوده و خالفت خاص « انی جاعل فی االرض خلیفه»متعالی میباشد. 

ی خلق لکم ما ف»امامان مردم باشد. زمین: محل خالفت و هبوط و استقرار و سیر گذار بسوی خدا بوده حتی: 

و معنی خلیفه خدا در زمین بعد از این » ا است.؛ مخلوق و موهوب خدایی به جمیع انسانه«االرض جمیعا

و باید که آن پیغمبر عبادات را برای مردم »(. ششم.به این سبب119مبداء و معاد؛ ص«)مذکور خواهد شد

: نفعش به همان عبادت کنندگان اختصاص دارد، مانندالف..یا وجودی است و : یکقرار دهد و عبادات

نفعش به دیگران نیز سرایت می ب.کت می دهد به سوی خدا یا صلوات که ایشان را حر.2اذکار و .5

.نفعش مخصوص به همان ها الفعدمی است و دو.صدقات و یا .7زکوات و .2قربانی ها و .5 :کند، مانند

کف اذیّت از افراد .5 تعدی به دیگران نیز می کند، مانند:ب.]نفعش میرسد و[یا  ]روزه[است، مانند صوم

(. عبادات: مفیدند، یا سلبی و یا ایجابی شخصی و 119مبداء و معاد؛ ص«]کوت[]سصمت.7نوع و جنس و 

فردی یا مدنی؛ جمعی، اجتماعی یا سیاسی اند. مراد عبادات مدنی و مدنی بودن عبادات میباشد. کف اذیت: 

دهد  ارو باید که سنت قر»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

متذکر شوند روزی را، که از قبور به سوی پروردگار می جهند، پس دوم. رضای پروردگار خود و

و  ]مکان های مقدس[مساکن انبیاء .7و ]نمودها[ .معبد الهیه 2و ]نمادها[ .هیاکل 5سوم.زیارت کنند: 

مبداء و معاد؛ «)امثال آنهاج..زیارت مساکن انبیاء و ب.حج و : الف.امثال آن ها را، یعنی مانند قرار دادن1
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(. برای  یاد آوری و شبیه سازی و تشبه است. سنت: نهاد، هنجار)نرم(، آیین، آداب، اخالق، مراد 119ص

و باید »اول و بنیانگذار مکتب و شریعت به این سبب؛  سنتها و نهادسازی مدنی است. هشتم.پیغمبر و رئیس

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.2جمعه و .5

المصادفات .2االیتالف و .5دوم.-مع المثوبهاول.-فیکسبون»ب. مدنی، نماز های جماعت.جماعات: جماعات 

 ]همگرایی[ایتالف.5دوم. ]ثواب[،.مثوبات؛ اولتا آنکه کسب کنند، عالوه بر»(؛ 953همان، ص«)التودد.7و 

 ؛دکرار باشباید که عبادات مقررّه بر سبیل ت»دو.همان(. و «)را ]دوستی[تودّد.7و  ]همکاری[مصادفات.2 و

(. در 119مبداء و معاد؛ ص«)مهمل می گذارندج.اال فراموش می کنند و ب.از برای محکم نمودن، و الف.

االرض  ضاقت»غیر این صورت شقاق اعم از مشقت و شقاوت مدنی می باشد. مشقت یا تنگنایی تکساحتی)

ذکری فله معیشته  فمن اعرض عن»بوده یا شقاوت و بدبختی تعارض و تشتت تنازعی)«( بما رحبت

و اذکروا نعمه اهلل علیکم و ما .»5خواهد بود. این همان حکمت و حکومت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی)«(ضنکا

(است. هدایت 515؛ 2بقره/«: یعلمکم الکتاب و الحکمه.»2«. 275/بقره؛ 2«: انزل علیکم من الکتاب و الحکمه

(بوده 268؛ 2: بقره/«من یؤتی الحکمه فقد أوتی خیرا کثیراو »صراط مستقیم)متعادل و متعالی(میباشد. خیر کثیر)

سعادتنگری و سعادتگرایی تا سعادتمندی است. غیر و ضد و جایگزین ظن تفلسفی پنداری تکساحتی و توهم 

ان االنسان »در غیر اینصورت خسران)«(. غیر المغضوب علیهم و ال الضالین»سوفیستی کاذب تنازعی می باشد)

 لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ»الف.و شقاوت است. چنانکه به تفسیر سوره عصر  توسط خواجه نصیر: لفی خسر( و شر 
]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 .»5: برامد. (125ص النص، المحصل، تلخیص«)الخلقیة

میان ایشان و حق تعالی، باید که برای هر اجتماع جزئی والیان  و حکامی باشند از جانب آن خلیفه، و 

م. اجتماع جزئی: جامعه مدنی عینی و خلیفه: جانشین، قائم مقا 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  چنان که مَلَک»و .2دانشمندان)دینی(. 

واسطه اند میان نبی و علماء و علما واسطه اند میان ایشان  اولیاء که ائمه معصومین)ع( باشند، ایشان نیز

اینجا بمعنای نخست یعنی  همان(. مَلِک: جمع مالیک. غیر از حاکم که جمع آن ملوک است.«)و سایر خلق

فرشته میباشد. بویژه مراد جبرئیل امین است. که در فلسفه سیاسی فاضلی فارابی، عقل فعال، بسان خورشید 
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ی باشد. مدبر نوع انسان و فرشته وحی است. واسطه: رابط، میانه، میاندار است. مبین نگاه جهان ملکوت م

نظام سلسله مراتبی طولی حاکمیت از خدا، فرشته، نبی، امام، عالم و مردم میباشد. سیر بر عکس تبعیت مردم 

ردم و جامعه دینی مدنی متعالی. از عالم، عالم از امام، امام از نبی، نبی از فرشته و فرشته از خدا است. خلق: م

 )همان(.«.مَلَک به حق تعالیدنبی به مَلَک، و ج.ولی به نبی، و ب.عالِم به ولی قریب است، و »الف.پس .7

ت علما را در درجات قرب تفاوچهار.اولیا و سه. .انبیا ودومالئکه و »یک. ؛بدین سبب یا به سبب اینکهو .1

تفاوت: اختالف به معنای تنوع و تفاضل نظام سلسله مراتبی طولی و (. 118مبداء و معاد؛ ص«)بسیار است

نبی، ب.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 

تی نظام جهان هستی، آفرینش و مدنی انسانی بوده که بایسته است در گفتمان و الگوی نظام مدنی کره هس

جامعه و جهان مدنی تبیین علمی نظری و ترسیم عملی راهبردی)و کاربردی(گردد. همچنین شایسته است 

 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 

زیرساختی، ساختاری و راهبردی صورت خواهد پذیرفت. حاصل آن کمال یعنی رسایی و سازواری ذاتی و 

توسعه اقتصادی و درونزادی زیرساختی، ساختاری و راهبردی است. کرامت و سعادت مدنی در دنیا اعم از 

تأمین آسایش بدنی، توأمان با تعادل سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش 

 مدنی قابل دست یابی است. 

در »(راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی: سیاسات و ریاسات مدنی؛ عنوان: فصل هفتم.2*

شریعت به وجهی  ]اسباب درونی[آن ملحق می گردد از اسراربیان سیاسات و ریاسات مدنیه و آنچه به 

(. سیاسات)پُلسی(: خط مشی های سیاسی، سیاست های خُرد کاربردی)بسان 169مبداء و معاد؛ ص«)تمثیلی

مصوبات مجلس( در قیاس با سیاست های کالن راهبردی)پلتیک بسان مصوبات رهبری و مجمع تشخیص 

ل آمده اند. سیاست یا سیاست های راهبردی و به تعبیری راهبردهای مصلحت نظام ج.ا.ا.(که در فصل قب

سیاسی: سیاست های کلی و کالن شامل قوانین)حدود( کلی، اعمال)عبادات( کلی، آیین های)سنن( کلی فصل 

پیشین اند. که مبنا و حدود سیاست های خرد بوده و به شمار میآیند. ریاسات مدنیه: مدیریت های مدنی 

ینستریشن(. سیاست ها و سازکارهای خُرد اجرایسازی تا جاریسازی سیاست ها و نظامات کالن اجرایی)ادم

شکی در این نیست ».الف.5پیش درامد: راهبردی و حتی خطمشی های و سامانه های خُرد کاربردی است. 

اع مکه برای انسان ممکن نیست که برسد به کماالتی که برای آن مخلوق شده است ب.مگر؛ اول.به اجت

جمعی کثیر که دوم.هر یک یکدیگر را در امری که به آن محتاج است معاونت نماید، و ج.از مجموع آنها 

(. کمال: رسایی و 169مبداء و معاد؛ ص«)همه آنچه در بلوغ انسان به کمال ضرور است مجتمع گردد
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ایی مدنی؛ توسعه سازواری در نتیجه کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی است. کماالت انسانی: خود شکوف

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 است.  در نهایت سعادت؛ 

اهمی جمعیت، گردهم آیی، همگرایی، آسایش بدنی و آرامش مدنی دنیوی و اخروی میباشد. اجتماع: فر

هماهنگی. جمعی کثیر: جماعات مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. معاونت: همکاری، کمک؛ یاری، تعاون؛ 

تقسیم کار و تبادل کاالیی، کار)کارفرمایی، کارگری، پیمانکاری، کارآفرینی، کارکنی، کارمندی، کارشناسی، ...( 

و پیوستگی جماعات یا یگانگی اجتماع یعنی جامعه مدنی. بدین ترتیب  و خدماتی. مجتمع: همبستگی افراد

شاکله جامعه: شبکه ارتباطات، مناسبات و تبادالتی، تقسیم صنفی و تخصصی کار و تشارک و تعاون اجتماعی 

و سامانه فرایندهای داد و ستدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسانها و انسانی است. نوع انسان و افراد 

سانها و حتی گروههای انسانی تنها بدین ترتیب و در در فرایند زندگی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی به کمال و ان

و به این سبب اجتماعات برای انسان حاصل می شود که؛ الف.بعضی از .»1کارامدی و سعادت میرسند. 

، اجتماعات مدنی همان(. اجتماعات مدنی کامل: رسا و سازوار«)آنها کامل است و ب.بعضی غیر کامل

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 مدنی غیر کامل: نارسا بسان 

ال به کل بدن، دوام یافته تا چه رسد به اینکه عضوی جدا شده از بدن، که بدون آن نمی تواند بدون اتص

کارامدی و کمال یابد. هر جمعیت و اجتماعی حتی هر جماعت مدنی اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی به تنهایی 

ناقص بوده ودر صورت فراهمی و همکاری یعنی تقسیم کار و تبادل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جامعه 

عدم وجود جوامع دیگر، می تواند دوام یافته و حتی به کمال برسد. در حالی مدنی کامل میباشد. که با فرض 

که یک جماعت مثال صرفا اقتصادی، یا صرفا سیاسی یا صرفا فرهنگی به تنهایی و مجزا از بدنه جامعه مدنی، 

شکیل شده ت دوام نیافته و کمال نیز نمی یابد. به تعبیری حتی اگر جامعه ای از فیلسوفان و حکما و علما تنها

باشد، از گرسنگی تنها می میرند. حتما به گروه یا جماعت مدنی اقتصادی برای تأمین نیازهای مادی و بدنی 

اجتماعات .2و جماعت سیاسی برای تأمین نظام و امنیت اجتماعی نیازمندند. از حیث گستره اجتماعی مدنی: 

جتماع جمیع افراد ناس است در معموره کامل آن بر سه قسم است: یکی عظمی، و آن ا»انسانی و مدنی

عظمی: بزرگ و بزگتر و بزرگترین میباشد. مراد جامعه مدنی جهانی است. که هنوز کمتر یا . همان(«)زمین

هیچ مورد توجه قرار نگرفته است. چنانکه وقتی سخن از جامعه مدنی و یا جامعه شناسی از جمله جامعه 

لت متشکل از افراد و جماعات)خانواده ها و بویژه گروه های( دو-شناسی سیاسی شده، بیشتر جامعه ملت

مدنی شهرستانی تا استانی مورد نظر میباشد. نیاز به جامعه شناسی از جمله جامعه شناسی سیاسی جهانی 

متشکل از جوامع مدنی فراملی امتی، ملی داخلی و خارجی، تا فروملی، جماعات مدنی و افراد بویژه در شرایط 

یی در بستر جهانی شدن می باشد. در اینصورت شاکله شبکه جهانی افراد مدنی، جماعات مدنی، جهانی گرا
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جوامع مدنی فروملی، ملی داخل یو خارجی تا فراملی موضوعیت و ضرویت می یابند. البته نظام سیاسی 

ی و سیاسی جهانی و از جمله نظام سیاسی بین مللی مورد توجه قرار گرفته است. اما نظام مدنی؛ اجتماع

جهانی و نیز امتی بایستی بیشتر  مورد توجه، تدبر و تدبیر قرار گیرد. معموره زمین: قسمت مسکون وآباد یعنی 

وسطی  همان(.«)دوم وسطی، مثل اجتماع امتی در جزوی از معموره زمین»و توسعه یافته کره زمین است. 

ی فروجهانی و فراملی امتی احیانا منطقه ای است. یا وسطا: وسط و میانی یا میانین می باشد. مراد جامعه مدن

حتی فرامنطقه ای میباشد. بسان امت اسالمی، در جهان اسالم تا مسلمانان جهان است. جامعه مدنی امتی نیز 

هنوز کمتر موضوع جامعه شناسی از جمله جامعه شناسی سیاسی و بویژه جامعه شناسی مدنی قرار گرفته 

نیازمند توجه فراتر میباشد. تا کنون بیشتر نظام سیاسی ملی و نظام سیاسی بین مللی  است. نظام مدین امتی نیز

و جهانی مورد واکاوی قرار گرفته و میگرد. نیاز بوده جامعه مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی و ینز نظام مدنی؛ 

ز ر جزئی اسیم صغری، مانند اجتماع اهل یک شهر د» اجتماعی و سیاسی امتی بصورت جدی مطرح گردد.

(. صغری: کوچک است. اجتماع یا جامعه مدنی کامل کوچک: اجتماع 169مبداء و معاد؛ ص«)مسکن یک امت

مدنی یا جامعه مدنی و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی شهرستانی)مدینه(، استانی)سقطه( تا ملی)خطه( کشوری 

 استانی تا شهرستانی نیز نیازی مبرم ورا در بر میگیرد. جامعه شناسی و نظام شناسی مدنی فروملی و محلی 

فزاینده میباشد. اینها گستره های بزرگ جهانی، میانی امتی و کوچک کشوری ملی)، استانی تا شهرستانی(اجتماع 

و جامعه و نظام مدنی میباشند. مراد جامعه و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی فروملی، ملی و فراملی امتی تا 

و اجتماع غیرکامل، مانند اجتماع؛ یک.اهل ده و دو.اهل محله ».الف.3جهانی است.  بین مللی و بینا امتی و

میباشد )همان(. مراد اجتماعات و حتی جماعت جزء و جزو کل جامعه کامل « یا سه.کوچه یا چهار.خانه

و فرق آنست که قریه مثل خادم مدینه است و محله جزو آن است و کوچه جزو محله »ب. مدنی است.

مبداء و «)جمیع اهل مداین و مساکن امتها اجزاء اهل معموره اند»و ج. همان(.«)خانه جزو کوچهاست و 

(. اجتماعات فروملی و ملی کشوری و فراملی امتی  قلمرو سرزمینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 169معاد؛ ص

 آنها، اجزاء اهل معموره یا جامعه جهانی مدنی آبادانند. 

امت دو.مدینه فاضله و ؛ یک.رسیده می شود به کمال اقصیو ب. افضل و؛ الف.خیر.»1اول.درامد: 

همان(. خیر: خوبی، شایستگی، عامل کمال و سعادت، خوشبختی، کارامدی، کامیابی، کامروایی، «)فاضله

کامرانی، شادی، شادمانیف شادکامی، ... . افضل: برتر، برجسته، برترین، برین، ... . خیر افضل: توسعه اقتصادی، 

عادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. کمال: رسایی و سازورای ذاتی و درونزادی در نتیجه ت

کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی می باشد. اقصی: غایی، نهایی، ... است. کمال اقصی: رسایی و سازواری ذاتی 

ظام مدنی شهرستان تا ملت دولت و درونزادی آسایش بدنی و آرامش مدنی میباشد. مدینه: اجتماع مدنی و ن

و کشور است. فاضل و فاضله: فرهیخته و فرزانه، دانا، بینا و آگاه، برجسته، بهزیست، ... می باشد. امت فاضله: 
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همبستگی و پیوستگی فراملی ملی و امتی تا مرز جهانیگرایی بهینه و بسامان است. به اعتباری امت فاضله: 

همه »؛ الف..که2اس مکتب مدنی با امامت مدنی در سرزمین مدنی میباشد. جامعه مدنی و نظام مدنی بر اس

همان(. «)خیر حقیقیو دو. غایت حقیقیه؛ یک.بر نیلب.می نمایند یکدیگر را  شهرهای آن امت اعانت

اعانت: معونت و معاونت و کمک و یاری همدیگر از همگرایی، هماهنگی و بویژه تعاون همکاری؛ تقسیم 

االیی، کار و خدمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. غایت حقیقی: کارامدی و کمال یعنی کار و تبادل ک

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 اعانت]تکساحتی 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 169معاد؛ ص

ظنی توسعه تکساحتی)فرویدیسمی( یا توسعه توهمی تنازعی)داروینیستی( و ناآگاه واقعی یعنی واقعی 

ر رسیدن به شرور: ائتالف؛ سازش نما)بسان سراب( و یا ضد واقعی)آب شور دریا یا سم مایع( است. اعانت د

در داخل و تنازع و سیطره جویی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی استکباری و امپریالیستی تا مرز جهانیسازی در 

بیرون  مطلق زندگی مدنی بشر ولو زیستن متدانی مادی تکساحتی: کمال بشری و البته کمال مدنی اول و 

ی بهزیستن متعالی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و اولیه می باشد. زندگانی مدنی انسانی یعن

ه؛ پس مدینه فاضل»ظاهری کمال دوم و برتر و برین مدنی انسانی و انسانها می باشد. دوم.اول.به این سبب

الف.به بدن تام صحیحی شباهت دارد که ب.همه اعضای آن در تتمیم حیات یکدیگر را معاونت می 

م، کمال و کامل؛ رسا و سازوار ذاتی و درونزادی است. صحیح: بهینه و بسامان میباشد.  همان(. تام: تما«)کنند

تتمیم حیات: توسعه و تعالی زندگانی مدنی است. مراد کارامدی و کمال؛ رسایی و سازواری هر چه فراتر و 

تگی ی و پیوسبرتر تا برین و سعادت نهایی میباشد. معاونت: از همگرایی، هماهنگی و همکاری تا همبستگ

یعنی یگانگی مدنی بسان شخص واحد و نه وابستگی و ادغام است. یعنی دارای هیأت و ساختار راهبردی 

همان(. در میان «)یک عضو رئیس است؛ الف.در آن اعضا»رسا و سازوار ذاتی و درونزادی میباشد. دوم.

قلب »که  راهبری مدنی میباشد.نیرو و نهاد ، نیروها و نهادهای ساختار نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

و . 59همان(، بسان دل نیرو و فرانهاد نهاد راهبردی فرابردی راهبری دولت و نظام مدنی میباشد«)است

البته مراتب مختلف یعنی متنوع و  همان(.«)مراتب قرب اعضای دیگر به این رئیس متفاوت است»ب.

 ولی و عرضی ساختار هرمی یا کروی نظام رهبریمتفاضل درست میباشد. مراد سامانه شبکه سلسله مراتبی ط

قوه ای هست که به آن قوه  ]اعضا[برای هر یک از آن »سوم. سیاسی و مدیریت سازمانی و اداری است. و

در نظام سلسله مراتبی  همان(.«)آن عضو رئیس به آن تمام می شود ]سبب غایی[فعلی می کند که غرض

                                                           
ته 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. البت با .نگف59

سا 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 چه

  ؛ حتی با قلوب نگرش حصولی و بویژه گرایش شهودی مییابد. «لهم قلوب یعقلون بها»دان سبب بود که در انسانهای متعالی؛ ب
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قش و کاویژه خاص و بخصوصی را دارا است. همگان  بدین مدنی فاضلی ریاست و مرئوسیتی هر یک ن

بی واسطه عضوی دیگر و ب.بعضی به واسطه،  ]اعضای مدینه فاضله و امت فاضله[و بعضی »سبب؛ الف.

دمت رئیس خ ]و سبب دیگری[اعضائی هستند که بی واسطه ]سبب غایی[یعنی افعال ایشان بر طبق غرض

می کنند، و اینها در مرتبه ثانیه واقعه اند. و ج.بعد از این اعضایی هستند که فعل می کنند بر مقتضای 

اعضایی که در مرتبه ثانی واقع اند و آنها در مرتبه ثالثه واقع اند، و د.همچنین تا آنکه  ]سبب غایی[غرض

(. این نظام 169-5)مبداء و معاد؛ صصدبه اعضایی می رسند که خادمند و بر هیچ عضو ریاست ندار

سلسله مراتبی؛ ساختار هرمی از رأس تا میانی و تا پایه و یا ساختار کروی از مرکزیت، سطح پیرامونی تا 

 طبایعو ب. فطرت؛ الف.به حسب: اول.مدینه اجزای».اول.یک.و همچنین 1محیط فراپیرامونی است. سوم.

اجزاء مدینه: نیروها و نهادهای جامعه مدنی و نظام مدنی در  .همان(«)در هیئآت متفاضلو دوم. مختلفند

کشور است. مراد جماعات مدنی اقتصادی، سیاسی وف رهنگی می باشند. فطرت: استعداد، گرایش و ظرفیت 

ذاتی و درونزادی نفسانی کلی یا روحی است. طبایع: غرایز و کششهای نفسانی جزئی یا روانی می باند.  

وناگون. مراد نیروها و جماعات  نهادهای حاکمیتی)دولتی( از رهبری، قانونگذاری، اجرایی مختلف: متنوع، گ

و قضایی تا امنیتی و غیر دولتی عمومی و خصوصی بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. هیئآت: 

بی طولی و تجمع هیأت، هندسه، سازه، ساختار، نظام، صورتبندی، پیکره)آناتومی(، کالبد. متفاضل سلسله مرا

عرضی اند. مراد ساختار سلسله 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. 

یانی بسان مدیران کل مرکزی و تا مدیریت های عالی همانند ریاست جمهوری و وزراء و  مدیریت های م

استانی و مدیریت های پایینی ادارات می باشد. تا مدیریت های مباشر میدانی یعنی مدیران جزء و اجرایی 

ر به حسب عنایت باری تعالی بمیدانی است. و کارمندان و کارکنان اداری را نیز در بر میگیرد. دوم.یکی.الف.

 و دو.اسماء حسنای]صفات ذات و فعل[ ور؛ یک.صفات علیابه حسب وقوع ظاللی از نب. بندگان، و

همان(. صفات: جمع صفت و چگونگی پدیده یا چگونگی کنش و کار آن است. صفات علیا: صفات ذات «)او

و فعل خدایی می باشند. که بایسته و شایست است شالوده و شاخصه ارزش، بینش و منش هویت ساز مدنی 

امد آنها واقع شود. صفات  کمال؛ رسایی و سازواری ذاتی و درونزادی است.  و کنش و روش یا رفتار مدنی بر

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 رحمانیت یا بسط نعمت و توسعه مادی و ابزاری و آسایشی برای صالح 

ناصالح در دنیا و رحمت رحیمیت یا اکمال نعمت یعنی تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش برای  و

مومنین در دنیا و آخرت(، ربوبیت)تربیت و پرورش مدنی(، حکمت، اقتدار، عدالت، ... است. اسماء، شالوده 

:  شاه را باید که باشد خوی ها و شاخصه های جالل و جمال خدایی مدنی می باشند. چنانکه به تعبیر مولوی

 رحمت او سبق دارد بر غضب  رب
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اهم اعم صفات و اسمای خدایی: شالوده و شاخصه های مدنی؛ اجتماعی و سیاسی خدایگونگی بایسته و 

؛ بر»شایسته می باشد. بایسته و شایسته مدنیت، سیاست و حکمروایی خوب و شایسته میباشند. دیگری.

از  آن و بالد]مدن[ آن بر خالیق بدن و اخالق نفس ناطقه وقوع ظالل صفاتبالدش، مثل ب. و عبادالف.

(. عباد: بندگان خدا، مردم و مراد نیروها و نهادهای مدنی است. بالد: 162مبداء و معاد؛ ص«)قوا و اعضاء

نماد،  جمع بلد، شهرها، سرزمینها، قلمروهای مدنی: شهرستانها، استانها، کشورها، مناطق مدنی. ظالل: نمود،

بروز، براند، 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 

لی بیر شیخ طوسی در کتاب اقتصاد اخردمندی راهبران مدنی، اندیشورزی و اندیشمندی مدنی و سیاسی. به تع

طریق 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 

. منظور  اخالق مدنی متعالی است. خالیق بدن: اجزای بدن و به بیرونی یا هنجار ها و رفتار مدنی می باشد

تشبه بدان بر خالیق مدن و ملت یعنی نیروها و نهادها یا جماعت یعنی گروه های مدنی میباشد. قوا: نیروها 

و نهادهای حاکمیت و ملی عمومی و خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی از رهبری، 

ایی، قضایی، دفاعی است. اعضا: بسان رهبر، مجلس و نمایندگان، ریاست جمهوری، معاونین قانونگذاری، اجر

و وزراء، قوه قضایی و قضات، و نیروها و نهادهای دفاعی و نیز بخش عمومی و بخش خصوصی اقتصادی، 

 پس در مدینه؛ الف.انسان واحدی هست که ب.رئیس مطاع است و».اول.یک.2سیاسی و فرهنگی میباشند. 

]مختلف؛ متنوع و متفاضل سلسله مراتبی طولی و عرضی از رأی یا مرکز دیگران در قرب به آن متفاوتنددو.

یروها و ]نو برای هر یک دوم. ،تا پایه یا پیرامون و از مرکزیت کشور تا استانها و تا شهرستانها و روستاها[

و ب.ملکه هست که به آن فعلی می  الف.هیئت نهادهای مدنی؛ اجتماع مدنی، مدینه فاضله و نظام مدنی[

عد از بدو.و این گروه اول مراتبند، و سوم.یک.رئیس به آن منوط است،  ]سبب غایی مدنی[کند که مقصود

 سباب[]بدین سبب و او همچنینسه.می کنند  ]کار[ایشان گروهی دیگرند که بر طبق مقصود این گروه فعل

به اجزایی که خادمند و مخدوم نیستند، و اینها در اسفل  اجزاء مدینه مترتب است تا آنکه منتهی می شود

(. انسان واحد: مراد رئیس نخست یا راهنما و راهبر راهبردی و مدیریت اعلی، 165همان؛ ص«)مراتب واقعند

در رأس ساختار هرمی یا در مرکزیت ساختار کروی نظام مدنی، حاکمیت و دولت)هیئت حاکمه 

میباشد. خادم: خدمتگزار. مخدوم: کارگذار. اسفل: پایین، پایین « یس مطاعهو رئ»راهبردی(است. به اصطالح

اعضاء بدن طبیعی ؛ یک.الف.این قدر هست که.»3ترین مدارج و مراتب، مراد کارکنان عادی اداری است. 

.اجزای مدینه اگرچه خود دو.الف آن هیئآتی که افعال از آن صادر می شود نیز طبیعیه است، وب.اند، و 

(. به 165همان، ص«)اما اخالق و ملکاتی که به آنها افعال را بجا می آورند ارادی استب.طبیعی اند، 
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سبب اینکه اجزای مدینه اعم از افراد مدنی و بویژه جماعات مدنی یعنی گروهای مدنی عموما و خصوصا 

ادی و تدبیری میباشند. این وجه تمایز جدی تا حد تباین نیروها و نهاد یا فرانهاد راهبردی و فرابردی دولت ار

مدنی متفکرین اسالمی از فارابی تا صدرا است. با متفکرین غربی از لویی بلون و بویژه -انداموارگی طبیعی

سن سیمون که جامعه را بسان بدن دانسته تا اگوست کنت فرانسوی که در فلسفه پوزیتیویستی خویش به 

شیده و میکشاند. انها هم افراد انسانی جامعه و هم ساختار جامعه را بمثابه ماده و صورت شیء وارگی جامعه ک

اجتماعی، طبیعی و جبری میدانند. متفکرین اسالمی حتی افراد انسان های مدنی بمثابه ماده جامعه را صورت 

. یکسانند. ال شرها، گرگها، ..ارادی و تدبیری بشر طبیعی میدانند. برای همین بوده که رفتار جانوران یک گونه مث

اما رفتار انسانها حتی دو براد مختلف یعنی متنوع و متفاضل بوده و حتی گاه متفاوت یعنی متعارضند. ساختار 

جامعه و بطریق اولی ارادی و تدبیری است. برای همین بوده که مثال ساختار گله های گرگ، شیران یا دسته 

همسان همند.اما نظامات مدنی در جوامع انسانی حتی در زمانهای مختلف،  موران و زنبوران، کما بیش همه جا

مختلف بوده و حتی متفاوت میشود. بشر مدنی: طبیعی می باشد. انسان مدنی و مدنیت انسانی: صناعی یعنی 

 هارادی و تدبیری است. جامعه و نظام مدنی نیز صناعی می باشند. بدین ترتیب بشر مدنی به مثابه ماده اولی

خام است. انسان مدنی: بسان اجزای پروریده جامعه مدنی می باشند. بدینسان انسان مدنی: صورت ارادی و 

تدبیری مدنی بشر طبیعی ولو مدنی است. جامعه مدنی: صورت مدنی عمومی انسانهای مدنی می باشد. نظام 

ش یا سوژه گی و حقوق( مدنی نیز صورت مدنی جامعه مدنی است. در این میان بجای اصالت)فاعلیت، نق

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 

یاست و پیشرفت اند. به ترتیب جماعت)خانواده و گروه مدنی(، و نیز نظام سیاسی و دولت)هیئت حاکمه(، س

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 

دنی؛ اجتماعی سیاسی و مدنی، جامعه و جماعت مدنی، و افراد می باشند. پیشرفت، سیاست، دولت و نظام م

نیروها و نهادها نیز به تناسب کارایی و کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی علمی و عملی فرهنگی، سیاسی و 

 هاقتصادی، فعلیت، فعالیت و فاعلیت و در نتیجه اثربخشی فراتر، فرامکانی، فرازمانی و حتی فراموضوعی داشت

]سر یا مغز، نیرو و نهاد مدبره و چنان که در اعضای بدن عضوی .»5و دارند. برعکس، برعکس است. چهارم.

هست که رئیس مطلق  یا نفس، روح و من؛ منشاء نگرش و به تعبیری قلب یا دل و مبداء گرایش[

و در هر چیزی .»2اول. رئیس مطلق: رهبری،  امام، پیشوا، پیشرو، مدیریت عالی یا اعلی، ریاست 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 .»7بر عهده او است.  که ترسیم و اعمال سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی
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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(«)بر ایشان .هم صاحب رئیس دیگربهم 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»زمین باشد. چنانکه در شرایط امامت گفته شده که  است از این حیثیات برتر زمان و حتی برترین

عالم  عالمترین مدنی)عالم بالدین و«: اعلم»، «(اعلم بآراء السیاسیه»عاقلترین مدنی زمان)به تعبیر شیخ طوسی: 

«: اشجع»عادلترین مدنی، «: اعدل»بالسیاسه( یعنی سیاستشناس و سیاستگذار و سیاستمدار مدیر و مدبر، 

و در تحت او گروهی هستند که؛ الف.هم مرئوس اند و ب.هم .»5ین مدنی، ... بوده و بشمار آید. شجاعتر

مراد نظام سلسله مراتبی است. (. منظور مدیران جزء، اداری، مباشر و میدانی 162همان، ص«)رئیس دیگران

ین ی، میانی و پایطولی و عرضی می باشد. شامل شئون رهبری، ریاست تا مدیریت مدنی از مدیریت های عال

ستادی، صف و میدانی است. این ساختار و نظام مدنی سامان اداری، سازمان اجرای را از رهبری و ریاست 

جمهوری تا معاونین و وزراء تا سطح معاونین وزراء، مدیران کل ستادی و استانی و مدیریت های ستادی و 

مربوطه را در گستره ملی کشور در بر میگیرد. به شهرستانی تا جزء و کارکنان یعنی کارمندان و کارشناسان 

و .»5همین مناسبت سیاستها و نیروها و نهادهای راهبردی، کاربردی تا اجرایی و جاری را شامل می شود. پنجم.

اگر کسی بحق نظر، نظر کند می بیند؛ یک.هر جمله طبیعی را حالش در اجتماع و ترتیب حال بنیه انسانی 

 همان(.«)که برای آن رئیسی هست که حالش نسبت به سایر اجزاء همین حال استو مدینه فاضله است، 

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

بیعی هم در پژوهش، هم در آموزش و هم در کاربست یافته ها و آموزه ها، استفاده میکند. در علوم مدلهای ط

و فنون انسانی بویژه مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی با رعایت جنبه ارادی و تدبیری مواد انسانی و سازه مدنی، 

ه در صناعت ب»خواجه نصیر؛ می تواند از طبیعت که خود صناعت خداوندی بوده بهره برداری و به تعبیر 

اخالق ناصری، قسم اول.اخالق(. فراتر تر از این انسان می تواند و الزم بوده و به «)طبیعت اقتدا باید کرد

خالق متعالی اقتداء ب»ی هم شایسته و م بایسته است به تصریح خود صدرا در اسفار در تعریف حکمت؛ تعبیر

یت یا سیاست، و سایر اسمای حسنا و صفات علیای خدای و نظام اسفار( کرده، از حکمت، الوه«)فی سیاسته

 اسوه و لکم فی رسوله اهلل)»ملکوتی و تکوین و نیز انبیاء و اولیا و امامان برحق اسوه گیری روابط و رفتاری 

سبب اول نسبتش به سایر »که  ]و بدان سبب[.اول.زیرا2و الگو گیری نهادی و ساختاری نماید. «( حسنه

مثل نسبت رئیس مدینه فاضله است به سایر اجزاء مدینه. دوم.یک.چه عقول بریئه از نقایص  موجودات
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ع د، سه.و بعد از آن طبایمادیه در مرتبه قربند نسبت به اول، دو.و بعد از آن نفوس سماویه و سماوات ان

تدا می کنند او اند، سوم.و هر یک از این؛ الف.هم مطابق سبب اول اند و ب.اق هیوالنی و اجسام طبیعی

همان(. اقتداء  به خدا)مدبر هستی(، نظام تکوین)مدبران امور( و آفرینش)طبیعت(و انسان های کامل، منبع «)را

الیزال و مبنای استواری برای ؛ مدل سازی روابط و رفتاری و الگوسازی نهادی و ساختاری در تولید علمی و 

.بدین 7 هیوالیی یا هیوالنی: ماده اولی. اختیار ما میگذارد.عملی مدنی به منظور نظریه سازی و نظامسازی در 

 یی[]سبب غاو چنین می کند هر موجودی به حسب قوتش، مگر آنکه آنها در اقتدا نمودن به غرض»سبب 

د آن ، یک.بعضی اشرف اند که اقتدا می کنن]متنوع و متفاضلد سلسله مراتبی عرضی و طولی[ اول مختلفند

ا. مافوق خود ر ]سبب غایی[ی واسطه، و دو.بعضی دیگر اقتداء می کنند غرضیرا ب ]سبب غایی[غرض

)همان، «تا آنکه منتهی گردد به آخر مراتب ]و به این سبب و اسباب و سیر و پیوستار آنها[سه.و همچنین

پس همچنین سزاوار است که بوده باشد مدینه فاضله؛ اول.الف.باید که هر یک در .»5(. ششم.26165صص

(. غرض رئیس: هدف، غایت و 162مبداء و معاد؛ ص«)ب.به ترتیب  مذکور. پیرو غرض رئیس باشند افعال

سبب غایی نظام مدنی است. مراد چشم انداز، استراتژی، سیاست غایی و راهبردی مدنی کشور میباشد. بلکه 

سایش جسمانی غایت یا هدف: امنیت، نظام، عدالت، پیشرفت و شکوفایی، کمال و سعادت دنیوی اعم از آ

بدنی و آرامش روحانی مدنی است. اما غرض یا هدف از آن: سعادت جاویدان اخروی میباشد.  ترتیب: 

 و ممکن نیست که هر انسانی»ساختار شبکه ای سلسله مراتب طولی و عرضی هرمی یا کروی است. دوم.الف.

سب وار است که؛ اول.به حکه اتفاق افتد رئیس مدینه فاضله باشد، ب.زیرا که ریاست برای کسی سزا

)همان، «فطرت و طبع مستعد ریاست باشد، و دوم.صنعت ریاست به هیئت و ملکه ارادیه او را حاصل باشد

(. همانگونه که در بحث فطرت و خوشکوفایی در فلسفه سیاسی فاضلی فارابی به تفصیل بیشتر 162ص

م و تربیت سیاسی  یعنی آموزش نظری و مالحظه شد؛ هم استعداد و استحقاق هر دو الزمست. که با تعلی

پرورش عملی راهبری و مدیریت راهبردی بدست میآید. 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 

ع و متفاضلند. بایسته و شایسته بوده شناسایی شده و با آموزش و پرورش بروز میگردد. یا نه استعدادها متنو

یافته و بارور گردند. در نتیجه استحقاقات به تناسب تنوع و تفاضل استعدادها و حتی به تناسب تالش و تدبیر 

ه ب.به کو هر صناعتی ممکن نیست »و آموزش و پرورش متنوع و متفاضل نیز متنوع و متفاضلند. اول.الف.

ود فرموده می ش ]معونت خدمت[سبب آن ریاست حاصل شود، بلکه دوم.الف.اکثر صنایع صنایع خدمت

(. مراد صنایع علمی و فنی عملی 162همان، ص«)در مدینه، و ب.اکثر فطرت ها فطرت خدمت است

 گی تحتاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استعدادها و استحاقهای متنوع و متفاضل مربوطه بوده که هم

، و در صنایع»معماری بنای بدنه مدنی با راهبری راهبردی دولت و در رأس آن راهبری نظام مدنی میباشد. دوم.
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همان(. «)صنعتی می باشد که؛ یک.ریاست به آن حاصل می باشد و دو.خدمت می فرماید صنایع دیگر را

سازی بکار میگیرد. سیاست: بسان صناعت معماری که سایر صناعات را بسیج کرده و در جهت ساختمان

صناعت معماری جامعه 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 

 یربخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبخشی و حتی کالن بخشی سایر صناعات علمی و عملی بخشی و ز

و چنانکه در هر جمعیت طبیعیه ممکن نیست که چیزی از آن بر رئیس آن ریاست »اول.الف.برامد: میباشد. 

داشته باشد، ب.مثل رئیس اعضا که ممکن نیست که عضو دیگر بر آن رئیس باشد، دوم.الف.همچنین باید 

و سزاوار است که صناعت »(. اول.162همان، ص«)ئیس نباشدکه بر رئیس اول از برای مدینه فاضله ب.ر

او؛ الف.آن صناعتی باشد که به هیچ وجه خدمت فرموده نشود، بلکه ب.صناعتی باشد که همه صناعات 

)مبداء «مدینه فاضله در جمیع افعال او باشد]سبب غایی[ او نمایند، و دوم.مقصود ]سبب غایی[قصد غرض

 ایگاه و نقش صناعت ریاست مدنی در نظام مدنی می باشد.(. این مبین ج162و معاد؛ ص

ذکر صفاتی  فصل هشتم.در» (شالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ریاست اول دینی مدنی: 3*

نبوت و رسالت: ارایه طریق]هدایت صراط  -«اوی لسب کمال اوحد به شیس اول بائبرای ر دکه بای

 دبای.»5یی و راهبرد دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی مطلق و کامل: مستقیم، طرح هادی، نقشه راه[؛ راهنما

 که بایدب. وه عقل بالفعل باشد، بمرتدر  کامل و ]و عقلش[شنفسالف. ؛انی باشد کهسق انلمط ئیسکه ر

 درش ا کهحرم اسه وحسوه ج.ق همچنین د، وشوه در غایت کمال باقو  عطب سبحبه  شاه یلخه متقو

آن اره به شض، بر وجهی که احانفعال مدو. به فعل نهیک. ؛عی ازبه نوه آنها همغایت کمال باشد، 

کام حاو دو. ددسلطنت گر رشمبا شرکه اب.محاسه و الف.حس ؛هوبه ق پس».الف.یک.2 .همان(«)نمودیم

 ،ه فاضلهنیدن را از مشمد دنک عدفب.د و نک همنان خدا محاربشد باسه.الف.، و انداری گردجالهیه را 

د تا نکه فاسقه مقاتلسوم.ظالمه و دیگری. یکی.جاهله و ؛ل مدینههفاسقین از ا.2 ورکین شم.1با؛ ج.و 

لیات کدو. ها وسیات بانفیکی.جزئ ؛یله مهیای قبولخوه متقبه »ب. .همان(«)داخبه سوی امر  دبرگردند.

قوه تخیل در حد حافظه  همان(.«)باشدده بو ]سبب دهم[از عقل فعالاب، خور دیداری یا بر دبحکایاتها، 

به ضبط تصویرات توصیفی حسی خارجی جزئی می پردازد. در حد قوه فهم و فاهمه به تحلیل یعنی تجرید 

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 ندهنما یقکه با ]سبب غایی[یتغاالت به آن عقومه مه هد بشبا شده

 و».الف.3عقل بالقوه و منفعل، بالفعل شده عقل بالفعل شده و فعال میگردد.  همان(.«)دشده باشل فععقل بال
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 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 ،یچیزل فعا

ناطقه که هیئت طبیعیه است ماده و  وهقال، و فعوع است برای عقل وضه و مدما ه منزلهستفاد بمعقل و 

ش از این دانستی از پیو »ب.(. 167-1همان؛ صص«)شده استقل بالفعل عل منفعل است که موضوع عق

 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

متأخره  غایی[ ]سببغایت 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

ه عقل بالفعل ک عقل منفعلی باشد 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  اگر در قوه نظریه و عملیه ودیگری و  ؛خواهد بودفیلسوف 

 ؛سپ».الف.7 .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  هرن که آبه اعتبار یکی 

آن را بر عقل منفعل او  ]سبب دهم و دهمین سبب[العد عقل فدرگفایض می  ]مسبَب دهم[الفع

به اعتبار آنچه بر قوه دیگری ف است، و وفیلس.7ولی و .2حکیم و .5 ؛دنرداگمی  ]سبب فیض[فایض

د از هد و خبر می دشه خواهد چت به آنسا ]انذارگر[منذر.2 ی ونب.5 ؛او از آنجا فایض می شود همتخیل

و این »ب.بدین سبب همان(.«)جزئیات واقع در عالم است از ودجه الحال موچه گذشته است و از آنچآن

ت حد اسعقل فعال مت 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 ]سبب آن به[است که به

س رئیکماالت ثانویۀ فصل نهم. »(شالوده ها و شاخصه های راهبری راهبردی ریاست اول دینی مدنی: 4*
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امامت]ایصال و سانیدن به است. «در ذکر کماالت ثانویۀ رئیس مطلق»: حقیقت(161همان؛ ص«)مطلق

بعد »بدین سبب ومطلوب[: سیاستمداری؛ راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی مطلق و کامل: 

رتی در زبانش بر مذکور شد، قد ]از اسباب[، با آنچه]ریاست اول[این، باید که بوده باشد از برای او

بدین ]به گفتار مر آنچه را که میداند آن را، یعنی قوۀ تقریرش کامل باشد. و  ]خوبی فهم[جودت تخیل

ارشاد و هدایت به سعادت و به اعمالی که سعادت به آنها حاصل  ]خوبی[قدرتی بر جُودتسبب اسباب[

هی ]شرکت و فرماندی مباشرت حروبمی شود، و بوده باشد از برای او با آنها جودت ثبات در بدنش برا

امت .2و  ]ملی[مدینۀ فاضله.5؛ پس چنین کسی رئیس اول است برای]به همین سبب و[. دفاعی[

و ممکن نیست که کسی بگردد به ». بدین سببهمان(«)]جهانی[.رئیس کلّ معمورۀ زمین7و  ]امتی[فاضله

. «که بر آنها مفطور باشد اسباب[ ]سبب یااین حال مگر کسی که جمع شده باشد در او دوازده خصلت

پیشا استحقاق رهبری می باشد. که با آموزش نظری و پرورش عملی و  مبین استعداد رهبری سیاسی است.

اول.آن که؛ الف.تامّ االعضاء و ب.قویّ االعضاء باشد که » نیز تدبیر و تالش بدست می آید.

. «اعمالی که شأن رئیس می باشد که مباشر آنها شودموافقت و متابعت کند او را اعضایش بر ]بدینسبب[

دوم.آنکه فهم و تصورش در آنچه می » مراد سالمت و توانمندی جسمانی متناسب راهبری سیاسی است.

شنود نیکو باشد، الف.و هر چه به او گفته می شود به همان نحو که مقصود قائل است ب.و به همان نحو 

همان(. متضمن ظرفیت و قدرت ذهنی، فکری و هوشیاری راهبری «)که در نفس االمر واقع است بفهمد

یری، مراد یادگ«. سیم.آنکه حفظش نیکو باشد و آنچه را می فهمد و احساس می کند فراموش نکند»است. 

ه ادنی ک ]و به سببی[چهارم.آنکه ذکا و فطنتش قوی باشد به نحوی»یاد داری و یاد آوری سیاسی میباشد. 

پنجم آنکه حسن » منظور تیز هوشی و هوشیاری برتر است.«. مدلول داللت کند دلیل در نظرش بر

هوم که مطلب از آن مفباشد 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»اشد. سیاسی میب

شاخصه علم و حکمت دوستی است.  محب: دوستدار. تأمل: تعمق، تدبر، . «متأذی نشود آن از تعبب.

و  اندیشه ورزی و اندیش مندی، خردورزی و خرمندی. معقوالت: چرایی ها، علل و اسباب، مبادی بنیادین

غایی، انتزاعیات، اصول اولیه عقلی نظری، علمی و عملی، روش عقلی و استداللی. مالل: دلتنگی، تنگدلی، 
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آنکه بالطبع حریص نباشد بر شهوات و .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»مراد عدم منفعت طلبی، عدم ثروت طلبی و عدم سرمایه ساالری میباشد. . «مقدار باشد

 ورج ]متنفر از و خشمناک نسبت به[ضغمبب. اهل آن ولف.محب[]به سبب آن؛ احسب 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 خودش انصاف مرعی دارد اهل

همان(. نه تنها ستم گر نبوده و عادل باشد بلکه به «)تدارك آن باشددر مقام ب.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»ندان، دوستان و یاران و به اصطالح خودی ها می باشند. مرعی: رعایت. تدارک: تأمین. خا

دعوت کرده شود به آسانی  ]زیبایی و نیکویی[جمیلج. و ]خوبی[حسنب.عدل و الف. ؛در هر جا که به

 قبیحب.و  جورف.ال ؛و اگر بهسه.جوج 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 .3و  ]پیشقدم و مقاوم[قدام.م2ِو  ]منظور شجاعت بوده[جسور.1 ؛ودو.باشد.  وقوعش سزاوار باشد قوی

و اینها لوازم آن خصایص »بدین سبب مراد قاطعیت سیاسی است. همان(.«)النفس باشد یقو.4خائف 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(.«)ت بسیار کمیاب استدر امزجه و استعدادا 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 حقگگفته است آن را شیخ ابوعلی که بزر
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(. آنهم انسان کامل بوده که در هر عصر 166همان؛ ص«)یر واحدی بعد واحدگواردی و مطلع گردد بر او م

 و زمانی یکی بیشتر نیست. او امام زمانست.

.در ذکر اشاره اجمالی به اسرار همفصل د» تکالیف مدنی: -(حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی5*

مراد علم و حکمت حدود و احکام یعنی چرایی و چیستی : (163همان؛ «)شریعت و حکمت تکالیف

]بدان حقیقت انسان، چنان که».الف.5چگونگی آنها و به تعبیری سبب و اسباب فاعلی و غایی مدنی است. 

اشاره به آن شد، حقیقت جمعیّه است که وحدتش مثل وحدت عالم وحدت تألیفیّه  سبب و اسباب که[

)همان(. «می باشد«است صاحب مراتب کثیرۀ متفاوته در تجرد و تجسم و صفا و کدورت و نور و ظلمت

شخصیت انسان فراهم آمده ارزش ها، بینش و منش درونی و کنش و روش یا رفتار بیرونی است. هویت یا 

من انسانی دارای وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. وحدت وجودی در عین تنوع و 

و در عین حال  تفاضل ماهوی و هویتی می باشد. همچنین دارای ثبات وجودی در عین تحول جوهری بوده

دارای تحول هویتی در عین وحدت وجودی است. این همان حقیقت جمعیه و وحدت تألیفیه می باشد. از 

انسان اولیه تا انسان کامل دارای مراتب متنوع و متفاضل است. چه بسا نگرش و گرایش مدنی یعنی اجتماعی 

متناظر حتی محصول و معلول همین و سیاسی نگری و گرایی تا مدنی گذاری و پذیری انسان متناسب و 

در  وتاره است متفکثی بقاتطبرای جمله عالم  ]به سبب آنکه[هو چنانک»حقیقت جمعیه انسان باشد.  ب.

د آنها عدنیست، و در هر جنسی طبقات بسیار هست که  بیش جنس ی آن سهات. لیکن بررف و خسّش

اری سلسله مراتبی طول و عرضی جهان هستی، به نظام ساخت همان(. مراد«)نمی داندغیر از خدا  را کسی به

اول عالم عقل است و » تناسب آن انسان مدنی و به تناظر آن جامعه مدنی و نیز به تبع آن نظام مدنی است.

دویم عالم مثال و خیال منفصل است که مشتمل است بر » همان(.«)بسیار هست ]درجات[برای آن مراتب

(. همان«)عالم عقول است ]نزدیکای[که اعالی آن متقارب ادنای اضل[]تنوع و تفمتفاوته ]درجات[مراتب

میانه و حد واسط و مبدل مرتبت عقل و مرتبت حس می باشد. از سویی تذکر دهنده عقل و آموزه های عقلی 

اولیه و مبادی مدنی بسان ضرورت و زیبایی امنیت، نظم و نظام، عدالت، دولت، سیاست، پیشرفت، سعادت،... 

ز دیگر سوی تبیین کننده مبانی و تفصیل نمایاننده حدود مبادی مدنی و مبنای دانش، کنش و روش است. ا

 ،]جسمانی بدنی محاطی و محیطی[سیم. عالم جرم» ظاهری مدنی و حس، استقراء، تجربه و عرف مدنی اند.

محیطی  ]قلمروینتا ادنای ارض]شرایط فضایی و جوی زمین[ از اعالی افالك]عوامل موثر[ مشتمل بر طبقات

به  ، و جرم اعلی در لطافتجغرافیایی سرزمینی سیاسی، پیرامونی تا زمینی فراپیرامونی جهانی کره ارض[
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]آن اسباب عقلی و فهمی و عوامل طبیعی بدنی حیثیتی است که مشابه است به ادنای عالم مثال، و همه آنها

که آن اسماء با کثرت عین وجود  یک شخص واحد است که مظهر جمیع اسماء الهی استو محیطی[ 

همان(. انسان و به تناظر انسان؛ جامعه مدنی انسانی و به تبع «)است ]سبب اول و سبب اسباب[حق تعالی

آنها نظام مدنی، یک شخص بوده یک هویت و یک شخصیت دارد. وحدت هستی شخصیت، منیت فردی و 

وه و تجلیات، مظاهر یا اسماء است. برعکس نیز مائیت اجتماعی یا هویت جامعه می باشد. در عین کثرت وج

کثرت وجوه و تجلیات و اسماء و شاخصه های و مظاهر یا اسماء مدنی است. در عین وحدت هستی من و 

ما می باشد. همچنین ثبات هستی و مبادی بنیادین و غایی ارزشی است. در عین تحول ماهوی و مبانی بینشی 

اهر و عوارض نه گانه کمی و کیفی زمانی و مکانی می باشد. اما نه دهکده و منشی درونی و هویت و تغییر مظ

بنی آدم اعضای یکدیگرند  جهان که شخص جهانی است. این همان تعبیر سعدی می باشد: 

 که در آفرینش ز یک گوهرند 

 دگر عضو ها را نماند قرار چو عضوی به درد آورد روزگار

 نامت نهند آدمینشاید که  تو کز محنت دیگران بی غمی

این رویکرد توحیدی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی است. رهیافت متعادل مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

.الف.بدین سبب 2متعادل می باشد. راهبرد متعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی متعالی بوده و به شمار می آید. 

 ، واست نآاده است برای مرتبه ای که فوق م 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 هیولی است و در نهایت خست است، و

 ]و مسبب[ممکن و عبد اعلی و ]سبب مسبَبات[اتنممک سیدآن عقل کل و »و  همان(.«)غایه غایات و

و  یه و تعقلغت 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 .بدین سببب .(163-9همان؛ 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

 .(169همان؛ ص«)عوالم غیبیه و حسیه را است جمیع معو مستج ات عقلیه و نفسیه رآئشمیع نجاست 

بیل سان کبیر می گویند مظهر اسماء الهیه است بر سنان را آع عالم که جمونانکه مچ و»ج.بدان سبب 

 .همان(«)آنها است بر سبیل اجمال، پس او مظهر اسم اهلل است هرظمل مان کنساا {یننهمچ}تفصیل، 
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بعضی ه بط و بعضی بوهمه طبقات عالم به حیثیتی است که به یکدیگر مر هو چنان ک».الف.به سبب 3

 ]سبب و به این[به این کند، واحده که به حرکت آخرش اولش حرکت می ۀسلسلمتصل است، مانند 

 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 ازدوم.

که منافی قواعد ایشان باشد، یعنی عالی به سافل التفات نماید  ]و به سببی[ا نه بر وجهیم، اتنازلی است[

لکه ببسان تاثیر خورشید در ما بوده و عدم تاثیر ما بر خورشید است.  .همان(«)ندک سافل در عالی اثر و

ی به موطن یک ازن دهمچنین 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 سراکیه که به سوی عالم نفدفعلیه یا ا ۀهر صفت بدنیّ»پس .همان(«)و خواه عملیه

. )همان(«]بوده و یا می شود[د حسیهننزول می کراکیه که به عالم بدن دنفسانیه 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 بدود، و همچنین به صفت خوف که نزولش چگونه شخساره می رن دسرخ ش

بر ]ملکوت چگونه موجب اقشعرار بدن ازن آیه ای دحقایق 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 دی که انسان به آن بر می خورد و قوای بدنیه آن را اسو 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[ از وضع شرایع و  ]سبب غایی[که غرض

 دگرددنیا به آخرت بر جزو به کل و» و همان(.«)دنمت کندخ مت بفرماید و شهوات عقول رادخ]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(«)مت عاقبت و سوء مآل نشوداو موجب وخ

مت خد ات عقول راشهود گردقائم  دو بعدی باطنی و ظاهری[]سیاست دوساحتی مادی و معنوی و عدل

یاست تنازعی مادی جسمانی طبیعی یا س-]سیاست نامتعادل و نامتعالی متدانی تکساحتیمی کنند و هرگاه جور

 ]سببتدت اصل هر سعارخآطلب س برپا شود عقول شهوات را خدمت می کنند، پ یک بعدی ظاهری[
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پس این را »ج.. (169-8همان؛ صص«)صیتهر مع یا سبب اسباب[ ]سببسأاست، 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 ]و سبب[به می گرددر به بٌ مأمور

می گردد به ر هر منهی عنه ب]بدین سبب نیز[، و ]است[رفض باطلسبب آن رفع و[]و به کلمه حق و 

سیاست ]اعداءاهلل و اتباع شیاطین ]سیاست تنازعی[ربهمحا و ]سیاست تکساحتی[اعراض از جنبه سافله

 (.168همان؛ ص «)رغاص داخلی و خارجی، به جهاد اکبر و شیطانی؛ خدعه و فریبکاری[

*حکمت ارسال پیامبران چه می باشد؟ *ضرورت راهبرد راهبری ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: *خودآزمایی

چه می باشد؟ *مدنی طبع بودن انسان چه می باشد؟ *ضرورت قانون مدنی، نظام مدنی و شریعت دینی چه 

می باشد؟ *خالفت پیامیر و رهبران علمی دینی چه می باشد؟ *حکمت]چرایی و چیستی[ اجتماعی مدنی 

انسان چه می باشد؟ *اجتماعات کامل و ناقص انسانی چه بوده، چند نوعند و کدام می باشند؟ *اجتماع غیر 

کامل انسانی چه بوده و کدام می باشند؟ *مدینه و امت فاضله چه می باشند؟ *ساختار مدینه فاضله چه می 

باشد؟ *اجزاء و ساختار جامعه باشد؟ *اجزای مدینه فاضله چگونه می باشند؟ *جایگاه ریاست مدنی چه می 

و نظام مدنی چگونه می باشند؟ *ساختار ریاست مدنی چگونه می باشد؟ *تناسب میان نظام مدنی و سایر 

پدیده ها چگونه می باشد؟ *فطرت و اراده ریاست مدنی چگونه می باشد؟ *صناعت ریاست مدنی و رابطه 

ایگاه و نقش صناعت ریاست مدنی در نظام مدنی و نسبت آن با سایر صناعات مدنی چگونه می باشد؟ *ج

مدنی چه می باشند؟ -چگونه می باشد؟ *شالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ریاست اول دینی

حکمت مکتب مدنی: *مدنی چه می باشند؟ -شالوده ها و شاخصه های راهبری راهبردی ریاست اول دینی*

حکمت حدود و احکام مدنی -مدنی حدود و احکام حکمت*تکالیف مدنی چه می باشد؟ -شریعت مدنی

توسعه و تعالی مدنی؛ اجتماعی *حکمت شرایع مدنی چه می باشد؟ -حکمت مدنی شرایع*چه می باشد؟ 

  و سیاسی انسانی چه می باشد؟ 

  مال صدرا: ]سیاسیه[ شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیهکتاب ب.*

  اجتماعی و سیاسی.بخش دوم.والیات مدنینشانه های تربیت و روش های انسانی و مدنی؛ 

 معرفت شناسی و روش شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دینی متعالی
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همانگونه که پیشتر و در دو موضع]مقدمه حکمت تقریبی و متعالی[اشارت شد: حکمت متعالی که نقطه، 

و  ادل و متعالی بویژه قرآنیمرحله و مرتبه تجمیع، توحید و تعادل و تعالی حکمت توحیدی دوساحتی متع

اسالمی بوده، از آغاز و بنیاد تا انجام و غایت معطوف به سیاست و حتی حکومت است. بخصوص در بخش 

بازپسین آن یعنی نبوات و والیات که مبحث راهبردی و راهبری مدنی، سیاسی و تدبر و تدبیر عمومی بوده 

ری در نگاه، نظریه و نظام و اثر اسفار چهارگانه سیر و و پیشا آن که پایه آن می باشد. حکمت را در تعبی

سلوک استکمالی خویش؛ اقتدای سیاسی به خالق متعالی تلقی می سازند. حکمت در همین تعبیر خود او به 

معنای ]شناخت؛ شناسایی و شناساندن[حقیقت و ماهیت یا مبادی بنیادین و غایی و مبانی ماهوی سیاست و 

و نظام سیاسی است. آنهم به صورت روش مند، قاعده مند، نظاممند و هدفمند می حکومت و بلکه مدنیت 

باشد. روش علمی حکمی و حکمت یا حکمت و حکمی علمی که اعم از شیوه های برهانی و شهودی عقلی 

و شهودی نگرش و گرایش سیاسی، و شیوه تحلیلی متن و محتوایی نقلی بینش و بینشی سیاسی است. پیشا 

نش سیاسی که چگونگی شناسی و آگاهی سیاسی بوده حسی، استقرایی، و تجربی و عرفی عینی و پایه دا

است. نگاه، نظریه و نظام علی و سببی یعنی علی و معلولی و سببی و مسببی با رویکرد توحیدی، رهیافت 

نظامات[و بویژه  راهبردی]بنیادین و جامع و نظاممندو هدفمند[و راهبرد علل و اسباب]انواع، احکام و نظام یا

علل و اسباب چهارگانه مدنی و سیاسی که از مواریث حکمت مدنی فاضله فارابی بوده توسط مالصدرا مورد 

استفاده فراوان بوده است. بویژه در منابع و متونی که بیشا همه مباحث مدنی و نگاه، نظریه و نظام سیاسی 

و هم شواهد ربوبیه و در اصل شواهد ربوبیت در  مورد نظر وی رد در بر دارند. بخصوص هم مبداء و معاد

مناهج سلوکیت که اینها نه تنها اثرند، بلکه می توان ادعا و اذعان نمود که اینها نگاه، نظریه و نظام حکمی 

عمومی و مدنی مبداء و معادی یا مبدائیت و معادیت و شواهد ربوبیت آنهم در مناهج سلوکیت بوده و به 

روشنی و از همین عناوین و موضوعات می توان رویکرد توحیدی، رهیافت راهبردی و شمار می آیند. که ب

 راهبرد تدبیری و مدنی و سیاسی آن را مالحظه نمود.

مدنی؛ اجتماعی و -]دینیمشهد پنجم. بحث درباره نبوات و والیات»(راهبرد و راهبری مدنی: 1*

ریاست مدنی نخست: موسس شریعت و «]در اوصاف نبی)ص( و خصوصیات وی.»ولااهد ش«.سیاسی[

ر یدر بیان درجه نبوت نسبت به سا»اشراق اول:  نظام مدنی توحیدی جامع، جهانی و جاویدان اسالم[؛

]مدنی؛ اجتماعی رای انسانببدان .»1اول. راهبرد راهنمایی دینی و راهنمایی راهبردی مدنی[:«]درجات انسان

وسات سمربوط به عالم مح نها حسی وآ تی است که بعضی ازمتفاو مقامات مختلف و درجات و و سیاسی[

و  رمربوط به عالم فک بعضی دیگر فکری وتعقلی و حنه خیال است وص در یالی وخبرخی  است. و
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این و عیان است  هود وشمربوط به عالم  و یگر شهودیداندیشه و ادراکات عقلی ا ست: و بعضی 

قبال عوالمی است که طبق ترتیب  در ازاء و جهان و نظام مدنی[]انسان و جامعه و نامبرده مراتب درجات و

ز ر اتبرهمان طور که می دانیم بعضی از این عوالم فوق عالم دیگری و  و نظام عالم وجود قرار گرفته و

 رام وعالم اج سیر در و ]بدنی تا مدنی[، درجه محسوسات]مدنی[نفس انسانی لپس نخستین مناز. ستوا

]مدنی و به تناظر او جامعه مدنی، به تبع مادام که انساناست. لذا  ]فردی و اجتماعی مدنی[مادیات اجسام و

کم جسمانی است ح ]و مرتبت[در این منزل آن نظام مدنی و به تناسب آن دولت و سیاست مدنی متدانی یا[

که در هوا یا مانند حکم پروانه ای است  د، وزجوف زمین می خ رمی است که درکمانند حکم  او عیناٌ

تخیل  هبمرت ایحتی دار احساس باالتر نرفته و همرتب درجه و پروانه از همرتب پرواز می کند. زیرا، درجه و

فظ ح خیل وت اگر پروانه دارای قدرت نگاهداری صورت خیالی نیست و قادر بر حفظ و و نیروی خیال و

 هر آتش افروخته ای، مجدداٌشمع و یا  هی بود، پس از احساس سوختن از شعلمورت خیالی خویش ص

شدن  نزدیک هخویشتن را به طرف آن شعله و آن آتش افروخته شده سوق نمی داد. چه در نخستین مرتب

 هجراحساس، د هدرج از»بعد .2 .همان(«)اس نموده بودسختن را احوشعله افروخته شمع، س به آتش و

مرتبه  درجه واین  در و جامعه مدنی[ ]مدنیمادام که انسان یالی است وخادراکات  تخیالت و خیال و

 زیرا پرنده و(166)ص  عقلی است. و فاقد ادراك ر حیوانات بیشعوریسا است حکم او حکم پرندگان و

یا مجروح شدند، بی  ری مضروب وگآلت دی هر یا چوب وه یک محلی به وسیل سایرحیوانات هرگاه در

وان زیرا این پرنده یا حی و محل بازگشت نمی کنند. ضعع فرار می کنند و دیگر بدان موضدرنگ از آن مو

دوم رسیده است که آن مرتبه عبارت است از حفظ و نگاهداری صورت خیالی اشیا ه مرتب به منزل دوم و

 مادام که انسان در این مقام و»پس .3. (166همان، ص«)بعد از غایب شدن آن اشیا از حواس پنجگانه

این مرتبه این است  در او نهایت حد و و ناقص شعور فاقد ادراك ومنزلت است، هنوز حیوانی است 

 چیزی متأذی و تا زمانی که از و کند اذیت دیده است فرار و آن آزار ه ازبآن چیزی که یک مرت که از

تی از آن فرار کند یا سچیزهایی است که بای جمله از ا آن چیزآی که ر نشده است، نمی داندثمتأ

ان نسا است و ]انسانی و مدنی[موهوماته مرتب درجه و سوم،ه از این مرتبه یعنی مرتب عدب.»4 .همان(»)خیر

 درجه حیوانیت مرتبه، حیوانی است کامل در حیوانیت، مانند اسب من باب مثال، که در این منزل و در

آنی  هر در و شیر هراس دارد کاملی دارد. زیرا اسب همواره ازه مرتب موهومات، پاره ای ازو توجه به 

شیر به وی  به حال از تا چند هر ریزد،گ آن ناحیه می از وه وحشتزده شد فوراٌ ببیند دور را از که او

 اٌخصش او آسیب دیدن از ذی وتأمشروط به  موقوف و شیر از نرسیده باشد. پس تنفر او آسیبی

وی فرار  از درنگ می ترسد وبی د گوسفند که برای اولین مرتبه گرگ را می بین»بلکه .5. همان(»)نیست

 کل وش که جثه آنها به مراتب از گرگ بزرگتر است و را گاو و شتر حال آنکه همین گوسفند و دمی کن
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 گاو و زیرا در طبیعت شتر واهمه ای ندارد آنها ترس و از ابداً و آنها وحشت آورتر است می بیند فهقیا

که دارای درجات  ]و جامعه مدنی[انسنا هر بدین حد»ا ت.1دوم. .همان(»)خوی ایذاء و آزار نهفته نیست

 بعد از شریک است. و بیه وش بهایم سهیم و ند، با حیوانات وشسوم با هدرج وص مرتبه وصنامبرده به خ

 ندک می یابد. پس ادراك می آنگاه به عالم انسانیت ارتقا [ص طی منزل سوموبه خص]طی مراتب مذکور

 دمی ترس امور آینده که هنوز به وقوع نپیوسته اند نیز از و نجندگوهم ن خیال و حس و که در اموری را

 که از اموری را نیز ت وسزود رس نی عاجل و امور در منحصر ترس و حراست او مراقب آنها است و و

ین ا و [و صور کلیه اند عقلیه صور دوکه مقص]مستوراند ادراك می کند  خیال غایب و عالم وهم و حس و

کلی  لذایذ آن به از این جهان و و]جویای بقای ابدی است  طالب سرای اخروی و یچنین حالر انسان د

از این جاست که اسم انسانیت  و [لزوم حیات دنیوی است چشم می پوشد رورت وضبر  دا آنچه که زایی و

 مدنی[]مدنی و جامعه این حقیقت یعنی حقیقت انسانیت»و .2 .همان(»)ی کندمدق صبه حقیقت بر وی 

سپس از روح خویش «]ن روحیمت فیه خفنف» شریفهه همان روح منسوب به خدای متعال است که درآی

همین عالم درهای ملکوت بر روی وی باز  در تصریح شده است و بدان [32یهآسوره ص،  -دمیدم او در

 ن ازم مقصود و کندانی را با دیده ملکوتی مشاهده می مقالبهای جس از بالنتیجه ارواح مجرد می گردد و

پرده های اشکال گوناگونی  لبیس وحجابها وت مجرد از کسوت است عاری و(163)ص این ارواح، حقایقی

 که بزرگانتند مفارقه ای هس ورصحقیقیه همان  همجرده عقلید این مور که چهره حقیقت را می پوشانند. و

حکمت آنها  عرفان وو سلوك  و سیر رؤسای پیشینیان اهل اساطین و حکما و اصحاب معارج الهیه از

. چنانکه دمشاهده کرده ان [جناب قدس الهی هعالم خلسه و توجه کامل به ناحی در]را به چشم خویش 

 ف ربانی وراع همچنین سقراط حکیم، آن درباره خویش حکایت می کند و خویشتن و افالطون الهی از

قل رسایل خود ن مشاهدات خویش را در کتب و و اندسایرین دیده انباذقلس حکیم بزرگ و اغورث وثفی

ی را اله هور قدسیصشائین نیز این محکمای  هسلسل سر همچنین ارسطاطالیس معلم اول و کرده اند. و

 .ان(هم»)داللت دارد هاین مشاهد ولوجیا معروف است، برثبه نام ا هک مشاهده کرده است. چنانکه کتاب او

 وه عقول مجرد یعنی عالم ارواح عالیه و] این عالم» و.3 [.بیان می کندآن کتاب  مشاهدات خو یش را در و]

 ل برمعالمی است مشت ت وسنهایتی نی اده که برای میدان فسحت اوشگ یارسعالمی است ب [مفارقه ورص

ن دریای بیکرا سیاحت بر روی آب و و سیاحت در این عالم بینهایت مانند سیر و سیر و ؛الهی اسرار

سیاحت بر روی آب دریا تشبیه  و آن جهان عقلی را به سیر و سیاحت در ریبدین جهت سما  و ؛است

روح آن  یعنی حیوانی که جسم وراسر مملو از حیات حیوان عقلی ]سنمودیم که آن جهان جهانبی است 

 و [ستا مشتمل بر حیات عقلی است. همان طور که آب مایه حیات موجودات این عالم و یسراسر عقالن

قف عالم س زمین آن عالم است و هنزلمآن به  هیاری است که نخستین طبقسبرای این عالم عقلی طبقات ب
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]حکمفرمایی و یت، کرسشجسمانی است که در زیر آن عالم قرار گرفته است. همان طور که زمین به

 از رحمان است. سپس همین انسان ترقی می کند و ]حکمروایی[سقف بهشت عرش است و حکمرانی[

ین جهان، ا همانند او در که مثال و ای عالیتر ارتقا می یابد این طبقه به طبقه از و ی باالترماین مقام به مقا

امی که به رسول اکرم)ص( گفتند که گهن»و لذا .4 .همان(»)در فضا است روازپکت کردن در هوا و حر

از  آینه زاید بر این بود هر او اگر یقین و ایمان»حضرت فرمود: عیسی)ع( بر روی، آب راه می رفت آن 

سیاحت در عالم محسوسات  و سیر]سیاست و[و اما  همان(.«)فضا پرواز می نمود آب گذشته در هوا و

 راهپیمایی بر روی زمین و ماننداً مثل عین در [تگی به آنهاسو دلبو راهپیمایی در اطراف و اکناف آنها ]

ند زمین اه ن عالم یعنی عالم محسوسات همگی به منزلای ارسیاحت دراطراف او است زی و سیر گردش و

 بآو  [محسوسات و به منزله زمین برای عالم ارواح است که عالم اجرام وزمین ] مابین و برای عالم ارواح

ای رب)کشور( ][ عالم دیگری است به منزله کشتی ین استزمبه منزله آسمان برای این  ارواح و که عالم]

این عالم به اعتباری عبارت است از عالم  و [این کشتی دارد راهپیمایی در ک ووسل و کسی که قصد سیر

یک  آب بین زمین و گرفته ا ند. همان طور که ما ارقروسات سمح بین معانی کلیه و جزئیه که ما نیمعا

ب است و آمسافرت بر روی  و وسیله سیر گردیده واستوار ب آکه بر روی  دارد تی وجودشک

همواره  []کشورآن کشتی ]شهروندان[مسافران و ]سیاستورزان و سایرین یعنی سیر کنندگان[راکب(169)ص

 هکالم خیال است ع ریگدی به اعتبار و ؛است راهپیمایان بر روی آب راهپیمایان بر روی زمین و نمابی

 حس وبین  عالم خیال عالمی است ما زیرا ظاهری است.س به حواس وجزئیه محس ورصم دهنده ستج

کشتی است برای آنان که ه به منزل خود این عالم خیال، حس و المعنزدیکترین عوالم است به  عقل و

همین عالم یعنی عالم  از» و.1. سوم.همان(»)وسات دارندساکناف زمین مح اطراف و مسافرت در دصق

ند، تا به ندووقوع می پی به تولد یافته و مراتب شیاطین مقامات و م خیال درجات ولیا عا معانی جزئیه و

عالم شیاطین که عالم موهومات است قدم می که اگر زمانی انسان از عوالم بهایم گذشت، به  این حد

ه برای اشاره کردیم ک هتنکبدین  قبالً وی کند؛ م روحانی سفره لم مالئکعااین عالم به  سپس از و گذارد

یا  مدرکات خیال و ست. زیرا مدرکات وهم بجزگانه نیوهم وقوه واهمه عالمی خارج از عوالم سه 

مدرکات عقل  ال ویهمواره مدرکات وهم امری است بین مدرکات خ ری نیست وگدی مدرکات عقل چیز

]این وَهم غیر از توَهم یعنی همچنین است حکم عالم وهم.»2. همان(»)ی نیستصصوخم و برای آن جایگاه

پردازش ذهنی و موردی بوده که مصداق عینی ندارد. بسان  کاذب به معنای کذب درغین است. مراد قدرت

الم ع برابر عالم خیال و در ترکیب ذهنی صورت مرغ و بزرگی که پدیده ای بسان سیمرغ را تصور میکند[

. سقوط در جهنم اشرار است لشکریان آنان به فالکت و فرزندان و بازگشت شیاطین و عقل. پس مآل و

متفاوت هدایت  اههای مختلف وگی منزلگهم سه گانه[ ؛ مراتب و وجوهنی عوالمع]ینامبرده  الموو این ع
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. مراد راهبرد سیاسی و دنماینبدان منازل سوق داده و راهنمایی می را انسانی  هر فطرت و شریعت]که اند 

ی ]، والیت و سیاست تکوین، یعنی هدایت]و یقینی واقعی[لکن هدایت حقیقی و  .سیاست راهبردی است[

همان طور که  یعنی عالم ارواح یافت می شود. یراخ عالم فقط در منسوب به خدای متعال، تشریعی[ و

به آن  [،35هانعام، آی هروس«: هدایت الهی است مانا! ههدایت: »بگو»]«قل ان الهدی هدی اهلل»ه شریف هآی در

دراك ا همرتب به قدر مقام وپستی  بلندی و انی درسمنزلت هر ان بس مقام و».3 .همان(»)تصریح شده است

الناس ابناء »ی فرماید مالمؤمنین علی علیه السالم است که  مقصود امیر این همان معنا و و؛ تساو

؛ یعنی فرزند کارهای خوب خویش «ابناء ما یحسنون». یا هرکس دربند اندیشه ای است که دارد«]مایحسبون

ن همی . پس انسان در[جمله سیاست خویش است، متناسب برساختها و از «ما یصنعون»می باشد. حتی 

ت ی اسمکره مرتب درجه و در داشت. یعنی یا قرارخواهد این امور ورت انسانیه، همواره مابین یکی ازص

]بشر طبیعی سیاست تکساحتی و دَدِگی یا حیوانی، طبیعی، ناقصه، یک بعدی، ظاهری، ضالی، در جوف زمین

طه ]سیاست تنازعی، درندگی، گرگی، سلحیوان سبع درندهه مرتب درجه و درا ی و ددگی،... در تعابیر سیاسی[

 یا در و سفندگو و گاو یا پلنگ و و ببر و بیشعوری است از قبیل شیر و گی و امپریالیستی، فاسقی، ...[

ر و ]بششیطانی است بهمرت درجه و یا در ند اسب ونیا بنده ما حیوانی است متفرس وه مرتب درجه و

راتب م سپس اگر از این درجات و اغوا کننده و گری و فریبکاری، ماکیاولیستی، شیطانی، ...[ سیاست خدعه

 ای مالئکه نیزرب» و.4 انسان و سیاست ملکوتی و متعالی است.. همان(»)خ مالئکه می گرددسن گذشت از

س هیچک«]ام معلوممقه نا اال لمو ما» می فرماید مقاماتی است چنانکه خدای متعال در قرآن مجید درجات و

یه ضار همالئک ،این مالئکه گروهی از پس. [561 هافات، آیصسوره  -ت که مقام معینی نداشته باشدسنی اازم

 و می باشند[ آنها قوای نهفته در از موجودات ساکن کره زمین و ادرصافعال  انجام اعمال و ]که مأموراند 

ا نهآظیم حرکات نر در اجرام سماوبه و تثیأتیر و بدت]که مامور (168)صمالئکه سماویه اند  آنها گروهی از

 و رتبر زمین منصرف و سمان وآوجه به ت ین درگاه الهی اند که ازبنان مقرآه ای از تدس و ند[شمی با

همواره  ه کامل به جانب حضرت الوهیت کرده اند وجوتمصروف مالحظه و  ش رایخو هم رند وتباال

 یقابمشاهده وجه  ها لقای خدا وننان تآمنظور  زیرا ملحوظ و دقرب الهی به سرمی برن جوار بقا و دار در

سلوک به  و رسی قا وتر اریمس که همواره در نان اندآروحانیات  ات ویجسمان م ازی] اینها که شمرد ستاو

نان از آسوای  ولی ما نان زوال و فنابی نیست[آیت رهسپارند و برای بم قدس ربویرحا به یخرت و آجانب 

ن است یمعدوم خواهند شد و ا نها است همگی فناپذیر وآبا منطق به  نها وآچه در آنن و یزم سمان وآ

آنکس که بر روی  هر .همان(«)کراموجه ربک ذوالجالل واال یقبان. و یفکل من علیها »ف یشر آیهمعنی 

ن یو ا.»5 (.25-26الرحمن، )اقی می مانداالکرام است ب جه اهلل که ذوالجالل وو ردد وگزمین است نابود می 

 ،ریگعالمی به عالمی د ازند انسان ا ]سیاست سیر[ل مسافرتزانا به انتها همگی متدا تاب عوالم نامبرده از



 

121 
 

 ، و ازدابی قاتمی به اوج درجه ملکی اریض درجه بهضیح ا بدین وسیله از؛ تریگجهانی به جهان د از و

م یرحرد گ رداگ بی نهاده اند ووان قدس ربتسآنان که سر بر آکه به درجه عشاق الهی و ئمال هدرج

 اًمئه اند و داتمصروف داش صر در مالحظه جمال حضرت الهیحرا من شهم خوی ردند وگمی  ابی اویکبر

 و یتان غای و ابندیقا تنها مشاهده نمی گردد، ارآ گی درتنی خسآولند و غس او مشیقدتیح و بستبه 

 درکنتمش ای عظام در وی سهیم ویاول وا یمقامی است که انب انی است وسن درجات کمال انیخرآ هی وتمن

  همان(.«)دمآلی خواهد و و ین نبیبفرق ما و به زودی

همچنین ربطه و نسبت دوگونه های یگانه دوگانه نمای (رابطه و نسبت دیانت و سیاست؛ روح و جسد: 2*

قدرت، معنویت و مادیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی، و مانند اینها، بسان سیرت و شریعت و دولت، اخالق و 

صورت، قلب و قالب، جان و جسم، زیرساخت و ساختمان، درونسازه و سازه، شاکله و شکل، تعین و تحصل، 

«: استیس و یعتشر بوت ون نیدر بیان فرق ماب .مرچها اشراق»تشخص و تحقق و همانند اینها است. 

 از عارییاست س و وی روح باشد جسدی که در به تاس حد نسبت روماننه شریعت بنسبت نبوت »

ه اند تنداشچنین پ ]فیلسوفنمایان[نیفلسفتم گروهی از اشد.ی نبو ح دررو د جسدی است کهننعت ماشری

و  او ارثآ کی ازیکه قوانین ] سیکتاب نوام ت ولی افالطون دریسن یاستین شریعت و سب که فرقی ما

تکمله جمهوریت بوده و حاوی دکترین یعنی نظریه عملی سیاسی وی است که بعد از جمهوریت، که حاوی 

 ریعت وشین بفرق ما یان کرده وب نان راآبطالن عقیده  [تئوری یعنی نظریه فلسفی سیاسی او می باشد

 .(183همان، ص«)هتساخ شکارآانفعال  فعل و ویت غا بدأ ومعنی از جهت یاست را به چهار وجه یس

نه ]که مبدا آن از ناحیۀ نفس جزئیه ت اسی کتحر ،ستیاس است کهونه گ نیدمبدا بجهت اول.اما از 

که  [حکام و ینسالطاز قبیل ]است و این حرکت تابع حسن اختیار افراد بشریه ای است  [نفس کلیة الهیه

ی است تولی شریعت حرک کند،ع جم کند صالحنان را اآیک نظامی که  را در ش افراد بشریخو قادتبه اع

 ماعی درتک نظام اجی قرارتاس ری وصوک سیاست یل یشکت که پس از] ن نهایت سیاست استآکه مبدا 

ت یخبر اسبنها غافل و آوری از صوری که سیاست امو جامعه را به  به کار می کند غازآیک محدوده سیاسی 

ن را آقوای  ، نفوس وتن حرکیزیرا ا [دعوت می کنداست  مرکزتنها مآنان در آالح حقیقی ص ر ویخ و

ت قمواف وصلت عنی موایده است، یمامورگرد نهاآبه انجام  [نفس با بدن] بیرکتفی که درعالم یبدان وظا

 حی که موجب اختالف نظام ویقبا ع ویکاب فجاتار وس را ازنف ]ود زیمی انگر ت با نظام کل، بفقموا و

 قعی[واحقیقی و یقینی سعادت  ]به جانب کمال ووس را نفرا یز برحذر می دارد[فساد است طغیان و ظهور 

طاط انح از و می سازد ذکرمتعالم الهی  گشت به سوی خدا و را به باز نهاآ و ق می کندویشو تک یحرت

را اگر نفس با یز می دارد. برحذر ب می گرددترتم ن دوآ مفاسدی که بر غضب و جانب شهوت وبه 

ت اصلی و یغا از هدف و را به راهی که دور ت کرد اوفقموا روین ن دوییک از ا غرض هر هدف و
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چنین مفرمانبرداری او از خدای بزرگ و ه جه اطاعت وتیندر  د، ونناشوست می کالگاه حقیقی زمن

اما و »دوم. .همان(«)وی دشوار می گردد ف خویش بریوظا ت ویقامت وی در انجام مأمورتاس داری ویپا

 از عتطااست، اسیت یغا ت این است که نهایت ویغا یاست از جهت نهایت وس عت ویرشبین  فرق ما

می  وی اطاعت از گاهیکه خود ت نسبت به موالی ساست برای شریعت مانند عبد اسی عت است ویشر

طبق  را بر نظام خود و] شریعت اطاعت کردپس اگر سیاست از  دنافرمانی می کن ت وصیاهی معگ و کند

ی است از تورص]زیرا ظاهر عالم الم مطیع و منقاد باطن عالم گردد عظاهر  [نمود وارتاساس شریعت اس

 رندیظل معقوالت قرار می گ زیر سایه و محسوسات در و باهی راه ندارد[ت و ادسن فآ باطن عالم که در

 و میقتخطی مس در و ظل عاکس ن است که عکس درآر تبه و دتنقوالعرا محسوسات، عکوس و اظالل میز]

زیرا ]د. ننو اجزاء به جانب کل حرکت ک [نآبط با وی قرار گیرد نه درخطی معوج ومنحرف از تمر ل وتصم

عت یابع شرتت یاسس(186)صن چو ند نسبت به کل وئاجزا ةلنزر جنب عالم معقوالت به مدعالم محسوسات 
 شند دریل خوصی اویاج حولند وتدر تحرک و  اًمئوسات که به حکم حرکت جوهریه داحسگشت، عالم م

میل  و[ دننحرکت ک نهایندآقت یحق اصل و کمالی به جانب عالم معقوالت که کل وتسلوک اس ر ویق سیطر

و  ایلضدأ فمبفطرت،  ل وصعنی نفس و روح که به حکم ای]جهت فاعلی  و« تینقُ» ان درنسرغبت ا و

جهت قابلی که  و «تینقُ»زهادت در رك وتو  رد[یگ سازنده اند قرار سرمایةفاعل خیرات و کماالت و 

 قرار روی می کندین پآ لت ازیفض ساختن شرف و نابود احت وترخص مغرور به اسباب و وسایل اسش

 س که دونف عنی روح ویجهت فاعلی  ان درسرغبت ان ل ویت، میعا با تبعیت سیاست ازشریرز .همان(»)ردیگ

ل یعدم م رک وت زهد و ن کماالت اند قرار گیرد ویأمتمبدأ  اله فاعل خیرات وصباال بالطبع و ی وتملکو عنصر
ه ت و سرمایه فاعلی را بیچون قن و یابدمنفعل از نفس است قرار  جهت بدن که عنصر قابلی و ردو رغبت 

ر به لفظ یعبت کند ومی ل صلت ارتباط حایفض با مبادی شرف و و لت دست یابدیفض نداخت به شرف وا کار
یل تحص یةن دو عنصر نفس و بدن در حقیقت سرماآ ک ازین جهت است که هر یعنی سرمایه بدی «نیتقُ»

 .ه استده بازنیبدن سرما سازنده و یةدر حقیقت، نفس سرما ش اند ویی مناسب با خوتاف و ملکاصاو

 منییا سایش وآنگام، ن هیا اطاعت کرد حال انسان در روی ویعت پیشر چون سیاست از» وسوم.الف.

سندیده داب پآ ۀلیی که به وستکماال رات وخیرا به جانب  ی است که اوتلضیف احراز هنده ورنج داز امور 

ذشته گ از روزوی می گذرد بهتر  ن موهبت بریروزی که با داشتن ا هر و می کشاند ساب می گردندکتا

ن عصیان ورزید، احساسات آبرابر  در و عت پیروی نکردیشر ت ازسایهرگاه س»ولی ب. .همان(«)است

نقیاد ا و خضوعبالتیجه  نها حکومت می کند، وآ بر و ادراکات عقلیه چیره می گردد ه ویکل ءراآوی بر 

ه یبقر بت به عللسعوض ن در و بین می برد ه عالم وجود ازیعالاب اسب ده ویشخص را نسبت به علل بع

 پادشاهان و نها معطوف می دارد وآش را به یخو هتوجو  زده عالم اخالص می ورصوری سبابو ا
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ده یعب لعل سباب وانفع ملت به همین  بقای حکومت و پندارند که نظام مملکت و یزمامداران چنین م

ع ضرا بدانگونه که و خودنین سیاسی اقو نوامیس و که اگر اقامه سنن و نمی دانند و ی داردتگعالم بس

 دننش مصروف کیی از احساسات خوو پیروجانب محسوسات در  یش راهم خو  کرده ا ند ادامه دهند و

نظر  رعت دیپیروی از شر یلۀن را به وسآت تربیل و یکمتنصیب جزء اشرف ]یعنی نفس[ و  سهم و و

یام می نان قآر علیه ب خشمگین می گردد ویعنی خدای بزرگ[ رند، ناگاه قیم و نگهبان و ساالر عالم ]ینگ

 از و اند هباه کردت و نچه را از نظام عالم فاسدآا تمی دهد سلطان خویش را فرمان  مظاهر قهر و کند و

عت یبین شر ا فرق ماو ام»چهارم. .(183همان، ص«)بازگرداندف نموده اند به محل خود یحرتجای خود 

قابل زوال[  ی ]وئجز هستند(183)صت که افعال سیاست افعالی ساست از جهت فعل بدین گونه ایس و

، ریعت خواهد بود. ولی افعال شریعتۀ شستکمال آنها به وسیلا بقا و و [محتاج به استکمالند و] ناقص و

بین آنان از جهت انفعال این است که امر شریعت  امفرق  اما سیاست اند. و از بی نیاز تام و افعالی کلی و

قابل  الزم ذات شیء، غیرضمناً  و ذات او از دیگری غیر ]نه چیز امری است الزم ذات شخص مأمور

 ولی امر سیاست عرضی است مفارق و شرایط دیگری[ و احوال و عاضاو در گرمزوال است  تبدیل و

ظه و آنی قابل حل هر اًدیگری است وضمن بلکه برای منظور] .(189همان، «)غیر الزم ذات شخص مامور

ت و سیاس الزم ذات شخص مأمور که فرق مابین شریعت یعنی عرض]مثال مناسب با این مقام »[. تبدیل

 این است که شریعت شخص را به نماز [را به خوبی آشکار می سازد یعنی عرض مفارق و غیر الزم ذات او

 سود آن عاید و بالنتیجه نفع و ی دهدمآن را بنفسه انجام  و ی پذیردم صو آن شخ روزه امر می کند و

 به تزیین و کند او را انجام وظیفه ای مأمور و به کاری ولی هرگاه سیاست شخصی را خود اومی گردد

سایر اصناف تجمالت به آن  و سمت ماموریت و الصاق نشانه های افتخار و شرنگین کردن جامه خوی

 همان(.«)سجلب توجه آنان است نه برای ذات لبا و این کار تنها برای نظار و میکند مأمور

؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: *انواع رابطه و نسبت میان دیانت و سیاست چند مورد و کدامند؟ *خودآزمایی

*رابطه و نسبت نبوت و امامت، دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت، معنویت و مادیت 

راهنمایی راهبردی مدنی چه می -مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟  *راهبرد راهنمایی دینی 

 شد؟با

 امام خمینی)ره( چهار.حکمت مدنی متعالی:*

 حکمت حکومت اسالمی: انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی

 حکمت مدنی انقالب اسالمی و نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران تا تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی
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ر ایشان در حکمت اخالق از مصباح هدایت اثر امام خمینی در عرفان معطوف به مدنی تا شرح جنود عقل اث

گفتمان سیاسی والیت فقیه و مدنی، حکمت مدنی متعالی محسوب میشوند. این ها مبادی عرفانی و حکمی 

جمهوری اسالمی ایران میباشند. نگاه، نظریه و نظام والیی جمهوری فقیه اسالمی دارای نگرشهای نظری و 

گرایشهای عملی چهارگانه حکمی، علمی، فقهی و فنی بوده که امام به همگی آنها پرداخته اند. تنها مبحث 

نگرش و گرایش فقهی سیاسی خواهد آمد. در مورد سایر  فقهی سیاسی والیت فقیه و جمهوری اسالمی، در

حکمت حیات معقول عالمه نگرش ها و گرایش ها، امام به اعم آثار ایشان، ارجاع مدهیم. در همین راستا 

 .اده میشوددجعفری: روزامدسازی نگرش و گرایش حکمت می باشد. در این خصوص به ضمیمه دوم ارجاع 

درایی معطوف به مدنیت و حکومت بوده و بیدن مناسبت آنرا حکمت متعتلی همان گونه که حکمت متعالی ص

مدنی می نامیم. با همین قیاس حکومت در نگاه امام منعطف از حکمت و بروز و برامد و بر بنیاد آن بوده در 

 .(*ضمیمه دوم)نتیجه می توان آنرا حکمت مدنی متعالی نایمد.

 عی مدنیدوم.نگرش و گرایش دانش انسانی و اجتما*

 گزیده های کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون: الف.فلسفه تاریخ سیاسی، ب.فلسفه سیاسی تاریخ 

هق(، برجسته 9-8)قرن؛ علم توسعه و پیشرفت مدنی و تمدنی: عبدالرحمن این خلدون«علم عمران*»

یاسی یا تاریخ سترین چهرگان دانش اجتماعی مدنی است. وی با تمایز تاریخنگاری از تاریخ گرایی فلسفه 

 یا«علم عمران» فلسفه سیاسی تاریخ را بنیاد نهاد و پدر و چهرگان شاخص آن محسوب شد. بر این اساس

مورخان و فالسفه ای بسان ابن مقفع، ابوالحسن مسعودی)کتاب تنبیه و اشراف  را بنا نهاد.پیشرفت  و توسعه

ازی)بویژه کتاب تجارب امم و نیز حتی کتاب و کتاب مروج ذهب و سایر آثار یافته نشده(، ابن مسکویه ر

محمد بن جریر طبری)کتاب تاریخ طبری و ترجمه فارسی آن تحت عنوان تاریخ بلعمی  حکمت جاویدان(،

و حتی کتاب بزرگ تفسیر طبری(، را چنان که خود ابن خلدون نیز چه بسا اذعان داشته، می توان پیشقدمان 

انست. گائتانا موسکا، در تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی از شخصی نگرش و گرایش دانش اجتماعی سیاسی د

سرگرمی های سیاسی(نام برده که به ادعای او از این حیث بر «)سلوان مطاع»هق(و کتاب 6بنام ابن ظفر)قرن

ابن خلدون تقدم داشته است)که تا کنون بدان دست نیافته ایم(. کاربست کتاب ابن خلدون در سیاست نیز در 

آثار انجام شده است. کما اینکه کتاب علل و عظمت روم اثر منتسکیو را می توان کاربست فلسفه تاریخ برخی 

سیاسی دولت ابن خلدون دانسته و حتی کتاب روح قوانین وی را ملهم از کتاب مقدمه و نظریه عصبیت و 

زمان دسترسی به جامعه شناسی ابن خلدون قلمداد نمود)در اینکه شخصیت هایی همچون منتسکیو در آن

مقدمه داشته و از چه طریقی، هنوز خیلی روشن نیست. روسو نیز بتصریح خودش در دو موضع کتاب قرارداد 
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اجتماعی ظاهرا ببرخی از دیگر آثار اسالمی حتی قرآن دسترسی داشته اند(. چه بسا به همین سبب منتسکیو 

ده و بلکه بایستی از بنیانگذاران جامعه شناسی را برخی از پیشتازان علم جامعه یا جامعه شناسی جدید شمر

سیاسی جدید محسوب نمود)چنانکه ریمون آرون در سیر تحوالت جامعه شناسی از منتسکیو آغاز مینماید. 

کتاب جامعه شناسی اثر محسنی نیز از جمله منتسکیو را در زمره نظریه پردازان این حوزه بویژه نظریه پردازان 

البته این فرای اندیشه های اجتماعی بوده که تقریبا و بلکه تحقیقا همه متفکرین سیاسی اجتماعی آورده است(. 

از فارابی تا عالمه جعفری واجد آن می باشند. طبایع استبداد عبدالرحمن کواکبی)ریاست نخستین مجلس 

مود. سته بندی نشورای سوریه پس از استقالل، تبریزی االصل( را در دوران جدید نیز در این زمره می توان د

نگرش و گرایش دانش سیاسی: نگرش و گرایش دانش)آگاهی(عینی و واقعی سیاسی در مورد پیدایی و 

تحوالت دولتها و نظامات سیاسی و عوامل موثر و قواعد)فرمولهای(حاکم بر تغییرات آنها از پیدایی و پیروزی، 

جامعه  تاریخنگر بوده اند. امروزه بیشتر تحت عنوانفراز تا فرود می باشد. بیشتر پردازندگان بدان، مورخ البته 

شناسی سیاسی قرار میگیرد. در پی برخی گزیده های در این زمینه را از کتاب مقدمه تاریخ عبر وی از نظر 

. فهرست مطالب بویژه جلد نخست مقدمه بمنظور آشنایی با نوع مسایل و موضوعات اصلی و 58میگذرانیم

سیار مفید میباشد. اثر ابن خلدون با نگاه تاریخنگری، بجای تاریخ نگاری، علم فرعی این نگرش و گرایش ب

تاریخ فرای فن تاریخ است. کشف قوانین حاکم بر روابط و تحوالت تاریخی سیاسی بویژه نظریه تعاقب 

قومی  ادولت ها یعنی جایگزینی دولتها می باشد. البته خود نیر کامال توجه و تأکید دارند انقالبات سیاسی ی

و به اصطالح ثاری یعنی خونی بوده یا دینی یعنی مکتبی است. ایشان انقالبات قومی را مورد واکاوی قرار 

داده است. انقالب دینی بسان انقالب اسالمی بجای نظریه عصبیت یعنی همگرایی طبیعی و قومی ابن خلدونی، 

یل تدبیری خواجه نصیر قابل تبیین و تحل با نظریه محبت یعنی همگرایی ایمانی مکتبی و اختیار؛ ارادی و

 میباشد.

(؛ پایه گذاری، پدیداری و پیروزی 9-8صص«)موضوع و مسئله کتاب مقدمه»(راهبرد علمی تحول مدنی: 1*

انقالب، ملتها و دولت ها سیر تحول]شکل گیری، شکوفایی، پسا شکوفایی[: نظریه تعاقب]جایگزینی[دولتها 

 در و زوال ملتهتا انقتالب دولتها و همزمانى ملتهاى نخستین و موجبتات درباره آغاز نژادها و»است. 

 اجتمتاع و محتل و شتهر ملتت و ید از قبیل: دولتتآ قرون گذشته و آنچه در اجتماع پدید می

 ثتروت و گتردآورى و کستب و دانتش جماعتات و ارجمندى و خوارى و فزونى و کمتى چادرنشتینها

کیفیات واژگون شدن و پراکندن اقوام و دولتها و چادرنشینى و شهرنشینى و آنچه  دادن آن و و از دستت

رود، هیچ فروگذار نکردم، بلکه جملگى آنها را  و انتظار روى دادن آن مى روى داده و آنچه احتمال
                                                           

صفحه[نگاشته 5199اثر ابن خلدون است. وی مقدمه ای مفصل]در دو جلد قریب« عبر و دیوان مبتداء و خبر در ایام عرب و عجم و بربر»کتاب تاریخ58

یخنگری سیاسی دولتها و علم عمران که فرای جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی بوده و حتی فن اقتصاد سیاسی را]که مورد اخیر که اصل فلسفه تار

  هنوز کمتر مورد توجه آنچنانی قرار گرفته[ در آن طرح کرده است. به همین سبب مقدمه از خوداثر بسیار اثرگذارتر بوده و مشهور می باشد.
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 ىب از این رو این کتاب تألیفى یکتا و .را آشکار کردمآنها بطور کامل و جامع آوردم، و براهین و علل 

حکمتهاى پوشیده، نزدیک بدرستى را که پرده غفلت روى آنها  و غریتب در آن علتوم مانند است، چته

، گنجانیده «هاى بعدى است حادثهستمگری که منشاء  چتون»بود را پوشیده است و از انظار نهتان

داری و پایه همان(. متن و محتوای این اثر سیر تحوالت ماهوی فرای تغییرات صوری سیاسی از پدی«)ام

گذاری نظامات سیاسی و دولت ها و تشکل و توسعه آنها، اوج گیری و شکوفایی و طی مراحل ایستایی، 

فرایند نشیب تا ضعف و فتور و ناکارامدی و سرانجام فروپاشی و جابجایی توسط جریان، دولت و در نتیجه 

 ود.بی و حتی مدلسازی سیاسی پرداخته میشنظام سیاسی جدید و جوان را در بر میگیرد. فراتر از این به مدلیا

نوع انسان مقدمه نخست: »اول. (:33-99)صصاجتماع بشرى: است باب نخستین از کتاب نخست(2*

ر که: انسان داراى سرشت مدنى است، یعنى ناگزی ضروریست و حکیمان این معنى را بدینسان تعبیر کنند

مدنیت ]شهرنشینى[ گویند و معنى عمران  نترااست اجتماعى تشکیل دهتد کته در اصتطالح ایشتان آ

بیافرید و او را بصورتى ترکیب کرد  همین است. و بیان آن چنانست کته ختداى، ستبحانه، انستان را

تغذیه میسر نیست و او را بجستن غذا به فطترت رهبرى کرد و در ساختمان  که زندگانى و بقایش بى

ى نتواند فرد بشر بتنهای یه فرمود. ولى آن چنان قدرتى کته یتکبدنى او توانایى بدست آوردن غذا را تعب

است کسب کند،  نیازمندى خویش را از غذا فراهم آورد و تمام موادى را که براى بقتاى حیتات او الزم

د بخواه چنانکه اگر در مثل فرض کنیم مقدار گندمى را که بتراى تغذیته یتک روز او ضترور استت

 نخواهد بود مگر اینکه در این راه اعمالى از قبیل: آرد کردن و خمیر کردن و پختنکسب کند ممکن 

اتخاذ کند و هر یک ازین اعمال سه گانه خود محتاج به کاسه و دیگ و ابزار گوناگونیست که تکمیل 

آنها جتز بیارى چندین صنعتگر چون آهنگر و نجار و کوزه گر ممکن نیستت، فترض کنتیم او دانته 

آید بخورد در این صورت باز هم براى بدستت آوردن آن نیتاز بکارهتاى  بصورت نان در م راگنتد

کاشتن و درویدن و خرمن کوبى، و در هر یک از این اعمال احتیاج به ابزارهاى : بیشتترى دارد ماننتد

ک ی دارد که بدرجات از قسمت نخستین افزونست و محال است توانایى گونتاگون و صتنایع بستیارى

این کارها بس باشد. بنابراین ناچار باید نیروهاى بسیارى از  فرد براى انجام دادن همه یا بعضى از

فراهم گردد آن وقت در سایه تعاون و همکارى  همنوعانش با هتم گترد آیتد تتا روزى او و آنتان

همچنین هر یک از کند بدست می آید.  مقدارى که حاجت آن گروه و بلکه چندین برابر آنهتا را رفتع

زیرا خدا، سبحانه، چون طبایع را . افراد بشر براى دفاع از خویش بیارى همنوعان خود نیازمنتد استت

زبان  ىب بسیار از جانوران در کلیه حیوانات ترکیتب فرمتود و زورمنتدى را میتان آنتان تقستیم کترد

در مثل  ساخت چنانکهبهره مند ن قدرت بیشتترى را در توانایى کاملتر از انسان بیافرید و آنان را از میزا

شیر و فیل  زورمندى اسب بدرجات از توانایى انسان بیشتر است و هم قدرت خر و گاو، و قتدرت
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اصى خ چندین برابر نیرومندى انسان است، و چون تجاوز نیز در جانوران طبیعى است هر یتک را بعضتو

 اوز جانور دیگر با آن عضو از خود بدفاع برخیزد . و دستتبراى دفاع از خود اختصاص داد تا هنگام تج

و اندیشه انسان را بجاى همه این اعضا وسیله دفاع او قرار داد زیرا دست در خدمت اندیشه، آماده 

است و صنعت براى آدمى ابزارى تولید میکند که جانشین اعضاى دفاع دیگر جانورانست  صنعتگرى

ان شاخدار است و شمشیر که بجاى چنگالهاى درندگان بکار میرود و شاخ جانور مانند نیزه که بجاى

سخت و خشن است و جز اینها که جالینوس در کتاب منافع اعضا یاد کرده  سپر که جانشین پوست بدن

زبان بویژه درنتدگان  بى است. بنابراین قتدرت یتک فترد آدمى در برابر قدرت یکى از جانوران

ایى در برابتر اینگونته جانوران بکلى از دفاع خود عاجز است و هم توانایى مقاومتت نمیکنتد و بتنهت

ابزارهاى مزبور فراوانست و صنایع و وسایل  یک فرد براى بکار بردن ابزارهاى دفاع کافى نیست، ]زیرا

نیز ناگزیر است با همنوعان خویش از اینرو درین باره ید[ آ براى آماده ساختن آنها بکار می بسیارى

توانست براى خود روزى و  مکارى کند و تا هنگامى که این همکارى و تعاون پدید نیایتد نخواهتده

 چنان آفریده است غذا تهیه کند و زندگانى او امکان پذیر نخواهد بود، زیرا خداى تعالى ترکیتب او را

کند و  دفاع ز ختودکه براى ادامه زندگى خود بغذا نیازمند است و نیز بسبب فقدان ستالح نمیتوانتد ا

 شکار جانوران میشود و بسرعت حیات او در معرض نیستتى قترار میگیترد و نتوع بشتر منقترض

ولى اگر تعاون و همکارى داشته باشد، غذا و سالح دفاعى او بدست میآید و حکمتت ختدا  .میگردد

وگرنه  تناب ناپذیر و ضروریستحفظ نوع او بکمال میرسد . بنابراین اجتماع براى نوع انسان اج در بقتا و

ت و این اس. اراده خدا از آبادانى جهان بوسیله انسان و جانشین کردن وى کمال نمیپذیرد هستى آدمى و

عمرانى[ که ما آنرا موضوع این دانش قرار داده ایم و سخنانى را که در این باره یاد ]معنتى اجتمتاعى

که آنرا مستقل ساختیم هر چند بر صاحب فن اثبات  براى موضوع فنى است کردیم خود نتوعى اثبتات

صناعت منطق مقرر است که موجد یک دانش ملزم نیست موضوع  موضتوع واجتب نیستت چته در

منع هم نشده است، پس اثبات آن امرى استحسانى است و  آنرا ثابت کند ولى این امتر در نتزد آنتان

ه بیان کردیم هرگاه این اجتماع براى بشر حاصل سپس چنانک. خدا بنیکى خویش کامیاب کننده است

 ستهد آید و آبادانى جهتان بوستیله آن انجتام پذیرد ناگزیر باید حاکمى در میان آنان باشد که از تجاوز

ه در طبایع حیوانى بشر مخمر است و سالحى که بشر بوسیل اى بدسته دیگر دفاع کند، زیرا تجاوز و ستتم

براى دفاع از تجاوز خود افراد بشر بیکدیگر کافى  زبان از خود دفاع میکند بى آن از تجاوز جانوران

م ناچار باید وسیله دیگرى بیابند که از تهاج نیست زیرا این ابزار در دسترس همته یافتت میشتود، پتس

انوران جبجز خود آدمیان باشد، زیرا کلیه  و تجاوز آنان بیکدیگر پیشگیرى کند و ممکن نیست آن وستیله

فرد از خود آنان خواهد بود که بر  دیگر مشاعر و الهامات انسان را در نمییابند بنابراین آن حاکم یتک
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اه تجاوز کند و معنى پادش آنان غلبه و تسلط و زورمندى داشته باشتد تتا هتیچکس بتدیگرى نتوانتد

ن ناپذیر است و ای جتنتابهمین است. و با این شرح آشکار شد که انسان داراى خاصیتى طبیعى و ا

ر انگبین زنبو اند، یافت میشود مانند کرده زبان هم، چنانکه حکیمان یاد خاصیت در بعضى از جانوران بى

پیروى  و و ملخ که در نتیجه تتبع و استقراء معلوم شده است که در میان آنها نیز فرمانروایى و فرمانبرى

 و آن رئتیس را در خلقتت و ستاختمان بتدنى بتر دیگتراز رئیسى از میتان ختود آنهتا وجتود دارد 

همجنسانش برترى و تمایز است ولى این خاصیت در غیر انسان برحسب فطرت و رهبرى ختدایى استت 

اعطی کل »)بمقتضاى اندیشه و سیاست. او به هر چیزى خلقتش را ببخشید سپس او را رهبرى کرد نته

 (.52و طه؛  21ص؛ «: شئ خلقه ثم هدی

فیلسوفان هنگامى که میخواهند نبوت را اثبات کنند به استدالل منطقتى میپردازنتد و آن را خاصتیت »دوم.

بدینسان اثبات میکنند که ناچار بشر بایتد در  طبیعى براى انسان میشمرند و این برهان را تا غایت آن

 انب خدا باشد و یکى ازفرمان حاکمى باشد سپس میگویند و آن حاکم باید داراى شریعتى از ج زیتر

 مى را آورده باشد و آن فرد باید بسبب ودایعى که خدا از خواص هدایت خویش بوى افراد بشر آن

سپارد از دیگران متمایز باشد تا مردم بوى تسلیم شوند و شریعت او را بپذیرند و فرمانروایى او در میان 

بینید  ىم ل پذیرد. ولى این قضیه را چنانکهکما نکوهش و تقبیح بى بتى انکتار و ایشان و بتر آنتان

ت آمدن پیامبرانى هم ممکن اس حکما نمیتوانند با برهان ثابت کنند زیرا موجودیت و زندگانى بشر بى

تحقق یابد و این امر بوسیله مقرراتى است کته حاکم بین خویش یا بنیروى عصبیتى که بقدرت آن بشر 

پیروى از طریقه خود وا میدارد. و اهل کتاب و  و آنان را بتهرا مقهور میسازد بر مردم فرض میکند 

 پیروان پیامبران نسبت بمجتوس کته کتتاب آستمانى ندارنتد اندك میباشند، چه اینان اکثریت مردم

 اند و تا این روزگار اند و با همه اینها گذشته از حیات و بقا داراى دولتهتا و آثتار و یادگارها بوده جهان

ان بر همان وضع بسر میبرند و در اقلیمهاى غیر معتدل شتمالى و جنوبى سکونت دارند و نیز همچن

ر حاکم بس گمان بر خالف زندگى مردمتانى استت کته بصتورت هترج و مترج و بى بى زندگانى آنان

بود امکان نداشت بحیات خود ادامه دهند. و بدینستان عتدم صتحت نظریه  مى میبرند، چه اگر چنین

 ا در وجوب نبوتها آشکار میگردد و معلوم میشود که این مسئله به امور منطقتى و عقلتى مربتوطحکم

نیست بلکه از راه شرع باید بثبوت رسد، چنانکه روش گذشتگان ملت اسالم نیز چنین بتوده استت و 

 (.99همان، ص«)کامیابى دهنده و رهبرى کننده است ختداى

هاى  همرحل»م.مراحل شکل گیری، شکوفایی و پسا شکوفایی دولتهای مدنی:  فصل هفده(باب سوم.3*

 ىم هاى مزبور تغییر مرحله اختالف حسب بر دولت و اینکه چگونه احوال آن و اخالق خداوندان دولت

هاى مختلف و حاالت نو بنو  مرحله باید دانست که دولت به اطوار و: »(777-776همان، صص«)پذیرد
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کنند که متناسب با آداب  ها خویهایى اکتساب مى مرحله آن در هر یک از و زمامتداران دیابت انتقال مى

خوى بطبیعت تابع مزاج عادت و  همانند آن نیست. زیرادیگر  و رسوم همان مرحله است که در مرحلته

راحل دولت بر حسب معمول از پنج مرحله بیرون مبرند و حاالت و  مى کیفیتى است که در آن بسر

چیرگى بر مدافع و مخالف و استیال یافتن بر  ست: مرحله نخستین دوران پیروزى به هدف و طلب ونی

خدایگان دولت در بدست آوردن مجد  کشور و گرفتن آن از دست دولت پیشین است. در این مرحلته

ى مپیشوا و مقتداى قوم خویش  و سرورى و خراج ستانى و دفاع از سرزمین و نگهبانى و حمایت از آن

بیتى امر بر مقتضاى عص نیست زیرا این و ]فرمانرواى مطلق[باشد و به هیچ رو در برابر ایشان یکه تاز 

دار در میان آنان پای هنتوز است که بوسیله آن پیروزى و غلبه روى داده و عصبیت مزبور در این مرحلته

و تسلط یافتن بر قبیله خویش و  ]حکومت مطلق[مرحله دوم: دوران خودکامگى . و مستقر است

دست درازى به مشارکت و مساهمت در امر کشوردارى است. و خدایگان دولت  از آنتان مهتارکتردن

گمارد و بر عده این  رجال و گرفتن موالى و دست پروردگان همت مى برگزیتدن بته در این مرحلته

 ستهم وى هتم خویش، آنان که در نستبعصبیت و عشیره  اهتل را بتر میتدان تتا متى افزایتد گروه

باشند تنگ کند از این رو آنان را از عهده دارى  وىمى و انبتاز شتریک از ملتک، بهتره بتردارى و در

نشاند تا زمام فرمانروایى به  مىجای خود کند و سر  مى امور میراند و از دخول در آستانه این امر منع

وى ب ]فرمانروایى مطلق[خودکامگى  ت در خاندان او پایدار شود واستقالل در کف او قرار گیرد و حاکمی

خورد با حریفان خویش همان  منحصر گردد از این رو بنیان گذار این مرحله دولت بعلت مدافعه و زد و

کند،  مى رنجها و مشقتهایى را که پایه گذاران مرحله نخستین در بدست آوردن کشتور میبردند تحمل

شمکش و ک بته بیگانگتان بتا نخستتین پایته گتذاران زیترا استت دشوارتر و پر رنج تتربلکه کار او 

ولى  بتود ایشتان زد و خورد میپرداختند و یاران و پشتیبانان ایشان در این پیکار کلیه افراد عصتبیت

کس و هیچراند  مىبر می خیزد و آنا را  خدایگان دولت در این مرحله با نزدیکان خویش بستیزه جویى

 او را در این نبرد یارى نمى دهد جز گروه اندکى از دوران ]یا بیگانگان[ از این رو بکار دشوارى دست

و بدست آوردن نتایج  مرحله سوم دوران آسودگى و آرامش خدایگان دولت براى برخوردارى. یازد مى

و  ست مانند کسب ثتروتپادشاهى است. نتایجى که طبایع بشر بدانها دلبسته و آرزومند ا و ثمترات

آثار جاوید و نام آورى و شهرت طلبى. از این رو تمام هم خود را مصروف امور  گذاشتتن بیادگتار

 بترآوردن و بته و میانه روى در آنها میکنتد ]و مستمریها[ها  هزینه و دختل خراج ستانى و موازنته

 ى پهناور و معابد بلند همت میگمارد و بتهدژهاى عظیم و شهرها و آبادانیها و و کاخهتا زیبتا بناهتاى

ملتها و بزرگان و سرآمدان قبایل بار میدهد و به پراکندن احسان در میان  از اشتراف نماینتدگى هیئتهتاى

دستپروردگان خویش از لحاظ  به رفاه حال حاشیه نشینان واینکه  از پردازد. گذشتته مى اهل خویش
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دادن سپاهیان خویش و پرداختن حقوق و ارزاق ایشان در هر ماه  ستان و بته نگترد مى مال و جاه در

و نشانها و دیگر تزیینات و رسوم  وضع لباس و سالح کند چنانکه آثار آن در ىم از روى انصاف عنایت

نمتودارمتى گتردد. آنوقت دولتهاى دوست وى بدان مباهات میکنند و  لشکریان در روز آرایش و ستان

این مرحله آخرین مراحل استبداد و خودکامگى  میشتوند. و و دشمن بیمناك و هراستانجنگجو  دولتهاى

مراحل مستقل براى خویش هستند و  ایتن در همته دولتهتا ختدایگان خداوندان دولت است . زیترا

مرحله چهارم . کنند مىهموار  سازند و راهها را براى آیندگان ختویش مى ارجمندى خویش را آشکار

 آنچه گذشتتگان وى پایه گذارى جویى است و رئیس دولت در این مرحله به مسالمت خرسندى ودوران 

جویى پیش میگیرد و در آداب و رسوم  مسالمت اند قانع میشود و با پادشاهان همانند خویش راه کرده

پیروى  ند وکو شیوه سلطنت بتقلید از پیشینیان خویش میپردازد و کلیه اعمال ایشان را گام بگام دنبال می

 از آنان را به بهترین طرق وجهه همت خود قرار میدهد و عقیده مند میشود که اگر از تقلید آنان گامى

یابد چه آنان را در بنیان گذارى کاخ  مى فراتر نهد مایه تباهى کار او میشود و بفرمانروایى او خلل راه

تبذیر است و رئیس دولت در این مرحله مرحله پنجم دوران اسراف و . و بزرگى بیناتر میداند سرورى

واص بخشش بر خ شهوترانیها و لذایذ نفسانى و بذل و اند در راه آورده او گترد پیشتینیان را کته آنچته

عیش تلف میکند و یاران و همراهان بد و نابکارى بر میگزیند که  و ندیمان خویش در محفلها و مجالس

و کارهاى بزرگ و مهمى را که از  21خبث و تباهى دارند ازو باطنى آکنده « گور کافر»ظاهرى چون 

ذارند گ مىمی دهند و فرو  آنچه انجام ایشان میسپارد کسانى که به عهده انجام دادن آنها بر نمی آیند به

در حالیکه نسبت به بزرگان و  امدور آگاه نیستند[ و عقدد ]یا از نتایج امر و نهى و حدلآشنایى ندارند 

 دارد چنانکه کینه او را در مىبدی روا  پیشتینیان ختدمتگزار ه قوم خویش و هواخواهتانعناصر شایست

و هتم بسبب خرج کردن مستمریهاى  میدارنتد وى دریتغ را بته دل میگیرند و یارى و همراهى ختود

شان ای چه بتن خویش بکارمی رود،  سپاهیان در راه شهوترانیهاى خویش وضع سپاه و لشکر او رو بتباهى

دادن کارهاى ایشان  عنایت نمیکند و خویش را از آنان پنهان میدارد و به پرسش احوال و سر و سامان

ایه گذاریها کلیه پ و میستازد نمیپردازد و در نتیجه اساسى را که پیشینیان وى بنیان نهاده بودند واژگتون

ت یرى بدولپ و فرستودگى طبیعتت مرحلته و کاخهاى عظمت ایشان را ویران و منهدم میکنتد. در ایتن

ر آن ب ناپتذیر درمتان آن وضتع راه مییابد و بیمارى مزمنى که کمتر میتواند خود را از آن برهاند و بتا

یابد تا آنکه سرانجام منقرض میگردد چنانکه در ضمن کیفیاتى که یاد خواهیم کترد علل آنرا  مىاستیال 

این ها مراحل و به تعبیر مراتب چهارگانه سیر (. 336ص«)ن استیادآور خواهیم شد، و خدا بهترین وارثا

                                                           
  باطنش قهر خدا عز و جل مولوی در مثنوی معنوی: ظاهرش چون گور کافر پر حلل .بنا به تعبیر29
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تحول سیاسی دولتها از بدو تأسیس تا اوج شکوفایی و تا فروپاشی و جابجایی سیاسی در فلسفه تاریخ ابن 

خلدون است. مدل فصول چهارگانه سال شامل بهار و شکوفه، تابستان و شکوفایی، پاییز برگ ریزان و زمستان 

ل دیگر مد ی یا مرگ دولتها، یکی از این الگوهای تاریخنگری در فلسفه سیاسی ابن خلدون است.درون گرای

تمثیل روز از طلوع روشنایی بخش خورشید، ظهر نورانی و پر گرمایش، غروب تمدنی تا شب و تاریکی 

مدنی د حیات تمدنی نیز از این جمله میباشد. چه اینکه شب پایان تمدن بوده یا انتظار طلوع دیگر و تجدی

باشد. همچنین تولد، جوانی و بلوغ و نیز نشیب پیری تا مرگ تمدنها با الگوگیری از انسان، هم می تواند از 

این مدلسازی های سیاسی بشمار آید. همگی این مدلها در الگوگیری تاریخ نگری سیر تمدنی و تعاقب یعنی 

من ارند. گفتمان و کتاب طبایع استبدادی عبدالرحجایگزینی دولتها در فلسفه تاریخ ابن خلدون موضوعیت د

 کواکبی در دورانجدید، اثری جدید در گرایش علمی اجتماعی سیاسی میباشد.

*محوریت اصلی متن کتاب مقدمه ابن خلدون چه است؟ *اهم ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: *خودآزمایی

ریخ در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن مسایل عمده و اصلی کتاب مقدمه ابن خلدون چه میباشند؟*فلسفه تا

خلدون چه میباشد؟ *تاریخنگاری سیاسی در تحلیل کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ *موضوع و 

مسئله کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون چه می باشند؟ *مسئله و موضوع تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون 

انش و فن تاریخ سیاسی در تحلیل مقدمه ابن خلدون چه میباشند؟ *خاستگاه و جایگاه دانش در تاریخ و د

چگونه است؟ *تاریخنگاری سیاسی و تاریخنگری سیاسی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چه می 

باشند؟ *طبیعت اجتماع بشری و پدیده هایی که در آن نمودار میشود در تحلیل متن کتاب مقدمه تاریخ ابن 

ف کتاب مقدمه تاریخ عبر ابن خلدون چه است؟ *دانش عمران بشری و خلدون چه می باشند؟ *هدف تألی

اجتماع انسانی در تحلیل متن کتاب مقدمه تاریخ عبر ابن خلدون چگونه می باشد؟ *رابطه و نسبت سیاست 

مدنی و دانش عمران بشری و اجتماع انسانی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ *اهم 

بیعت طنی و علم اجتماعی ابن خلدون در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چه میباشند؟ *منابع سیاست مد

زندگی بدوی و زندگانی مدنی در تحلیل متن *اجتماعی بشری در تحلیل متن مقدمه ابن خلدون چه میباشد؟ 

 هضرورت و ضروریات اجتماع مدنی در تحلیل متن کتاب مقدم*کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ 

مراحل سیر تکوینی دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چند *تاریخ ابن خلدون چگونه میباشد؟ 

تعاقب)جابجایی(دولت ها در دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه *مورد و چه میباشند؟ 

ه مرحل*جایگزینی در دولتها در دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه یباشند؟ *است؟ 

)پدیداری و پیروزی تا تأسیس و(شکل گیری دولت در دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه 

له پسا مرح*مرحله شکوفایی دولت دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ *است؟ 

 مرحله شکست و فروپاشی*شکوفایی دولت دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ 

دولت دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ *حقیقت سلطنت در تحلیل متن کتاب 
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ند؟ دون چگونه میباشمقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ *انواع سلطنت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خل

*تهدید آسیب خشونت و ستمگری در سیاست و سلطنت دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون 

چگونه میباشند؟ *مدارا و دادگری در سیاست و سلطنت دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون 

ست؟ *وجوه اشتراک و است؟ *امامت و خالفت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه ا چگونه

*احکام و شرایط اختالف امامت و خالفت دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چه می باشند؟ 

*اختالف نظر امت در باره احکام دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چه میباشند؟ منصب خالفت 

میباشند؟ *مذهب شیعه در تحلیل متن دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون  چه و شرایط خالفت 

کتاب مقدمه ابن خلدون چه است؟ *امامت شیعی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ 

*تقلیل امامت)راهبری راهبردی سیاسی( به خالفت)مدیریت اجرایی سیاسی( در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن 

نت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ خلدون چگونه میباشند؟ *تبدیل خالفت به سلط

در دان *جایگزینی دولتمردر تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟  *بیعت)قرارداد اجتماعی(

تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ *بیعت)قرارداد اجتماعی( در تحلیل متن کتاب مقدمه 

 در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون*سیاست و ضرورت اجتماعی بشری آن میباشند؟ ابن خلدون چگونه 

*ضرورت سیاست؛ نظم و تدبیر امور اجتماع، حاکم؛ وازع و رادع طبیعی، عقلی و دینی فاضلی چگونه است؟ 

یل ل*مسئله، محور و موضوع نامه طاهر در تحدر تحلیل متن و محتوایی کتاب مقدمه ابن خلدون چه است؟  

متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ *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 

ازی عادل اجتماعی و کارامدسدر تحلیل متن نامه طاهر در کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ *سیاست ت

استانی کشور در تحلیل متن نامه استانداری کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ *سیاست حقوقی و 

قانونی استانی در تحلیل متن نامه استانداری طاهر کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ *سیاست اداری 

نداری کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ *سیاست امنیتی و اجرایی استانی کشور در تحلیل متن نامه استا

اطالعاتی، انتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی استانی کشور در تحلیل متن نامه طاهر در کتاب مقدمه ابن خلدون 

چگونه میباشند؟ *سیاست قضایی و جزایی یا کیفری استانی کشور در تحلیل متن نامه طاهر در کتاب مقدمه 

ر د *سیاست تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی استانیگونه است؟ ابن خلدون چ

*مهدویت نگری و منجی موعودگرایی جهانی  تحلیل متن نامه طاهر کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟

 نهایی انسانی، اسالمی و شیعی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشد؟ *سیاست علمی؛

پژوهشی، آموزشی و اطالعرسانی]نگارش[ در توسعه مدنی و تمدسازی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن 

خلدون چگونه است؟ *سیاست علمی؛ پژوهشی، آموزشی و اطالرسانی ایران در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن 

اب حلیل متن کتمیباشد؟ *سیاست علمی ایرانیان در توسعه ملی و تمدنسازی ایرانی در ت خلدون چگونه 



 

132 
 

مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ *سیاست علمی ایرانی در تمدنسازی اسالمی در تحلیل متن کتاب مقدمه 

ابن خلدون چگونه میباشد؟ *رابطه و نسبت توسعه دانش و تولید علم و توسعه مدنی تا تمدسازی در تحلیل 

ر و فرصت سازی مداری آموزشی دمتن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشد؟ *آسیب شناسی سختگیری 

سرنوشت سیاسی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشد؟ *نقش دانش و دانشمندان نظری 

محض و مدنی عملی راهبردی و کاربردی عمومی وسیاسی در کشوری داری و پیشرفت مدنی در تحلیل متن 

ر تولید و تأسیس علوم تمدنساز در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشد؟ *دانشوری ایرانی د

 کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشد؟ 

 سوم.نگرش و گرایش فقه سیاسی*

فقه سیاسی: حدود کلی و احکام تفصیلی حقوقی یعنی حقوق و تکالیف متساوق و متقابل سیاسی نیروها و 

فقه دولت و دولتی اطالق نمود.  اصل در فقه نهادها و نیروها و نهادهای سیاسی، که به مورد اخیر می توان 

حق و حقوق بوده و اصل در حق و حقوق عدل است. عدل: اعتدال)میانه افراط و تفریط تعلل در اقامه حدود 

و احقاق حقوق و یا تعدی از حدود و تجاوز به حقوق دیگران(، تعادل)میام توسعه اقتصادی . تعالی فرهنگی؛ 

م از تکافی)مثال میان زن و مرد که نه تبعیض و نه تساوری حقوق زنی و شوهری، معنوی و اخالقی( و عدل اع

مادی و پدری، دختری و پسری(، تناسب)میان متناسبین( و تساوی)میا متساویین(، همراه با صیانت از حقوق 

ای ه و حمایت از ناتوانان می باشد. فقه سیاسی در اهل سنت از ابتداء بسبب هماهنگی و همکاری با دولت

، موسسه فقه حنفی و پاسخگویی به پرسش هق(99-519)حاکم، مستقل و مبسوط شد. این جریان با ابوحنیفه

هق، شاگرد برجسته وی 519های سیاسی بویژه دولتهای حاکم زمان خویش، آغاز شد. بعد از مرگ وی در

. خود سیاسی را نگاشت ابویوسف، فتاوی سیاسی و دولتی وی را جمع آوری و کتاب فقه اکبر یا راهبردی و

نیز الخراج را بنگارش در آورد. و قاضی قضاتی یعنی ریاست دیوانعالی قضایی خالفت را پذیرفت. احکام 

آل بویه شیعی ایرانی، بانجام رسید. جامع فقه کمک سلطانیه ماوردی، اوج فقه سیاسی اهل سنت بوده که با 

ه سبب ن است. فقه سیاسی امامت علیرغم غنای الیزال بسیاسی خالفت پیشین و بنیاد فقه سیاسی سنی تا کنو

قالبی، مبارزه و معارض بودن با دولت های حاکم، کمتر ز سنت امامان معصوم)ع(، به سبب انبرخورداری ا

ضمن فقه عمومی آمده است. تنبیه امت و تنزیه ملت  بدین سبب فرصت و حتی ضرورت استقالل یافته و

ر دوران غیبت د یش مبسوط فقهی سیاسی امامتبرجسته ترین آثار مستقل و کمابی، نائینی در فقه سیاسی شیع

ییدیه بزرگانی چون آخوند خراسانی است.  اوج این جریان والیت أدر تراز نائینی با ت توسط شخصیتی بارز
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بوده  ناراسالمی و نظام جمهوری اسالمی ای فقیه امام خمینی که فقه سیاسی و بلکه فلسفه فقه سیاسی انقالب

 و بشمار می آید. در ادامه گزیده هایی از این آراء و آثار را ارایه میدهیم.     

 : ماوردیالف.احکام سلطانی و والیات دینی*

  فقه سیاسی خالفت سنی قدیم و میانی

هجری(: بزرگترین فقیه سیاسی خالفت اهل سنت است. 11ابوالحسن علی ماوَردی بصری بغدادی)متوفای

ه او، برترین اثر فقهی سیاسی خالفت سنی می باشد. جامع آراء و آثار پیشین و پایه آراء و آثار احکام سلطانی

فقه سیاسی اهل تسنن تا کنون بوده و محوب میگردد. ماوردی از نظم فکری و تیز بینی همراه با انصاف و 

ام فت در مقابل نظریه و نظاخالق علمی خاصی برخودار است. البته این اثر را برای توجیه نظریه و نظام خال

امامت و طرفداران آن برشته تحریر در آورده است. در نتیجه ضمن ریزکاوی های قابل تقدیر، اما جنبه توجیهی 

در هر صورت اثری ماندگار و قابل روزامدسازی و کاربری بویژه با نقادی  میچربد.بیطرفانه آن بر تبیین علمی 

 و اصالح جهات توجیهی آنست.  

سپاس خدایی را که؛ اول.خطوط کلی دین را برایمان روشن ».الف.1«: مقدمه: »(فلسفه فقه سیاسی1*

ساخت، به کتاب ناب خود بر ما منت نهاد و برای ما چنان احکامی پایه گذارد و چنان حالل و حرامی، 

د ان بدان سامان یاببه جزئیت بیان داشت که آن را یگانه داور و مرجع جهان و جهانیان کرد تا منافع مردم

و بنیادهای حق بدان استوار گردد، دوم.همو که به فرمانروایان چیزهایی را واگذاشت که در آن ها به 

نیکی تقدیر فرماید و به استواری تدبیر آورد. پس او را بر همه آنچه تقدیر کرده و تدبیر فرموده است 

فراهم آمده کتاب قرآن و  و سیاسی اسالممکتب مدنی؛ اجتماعی  (.53آیین حکمرانی، ص«)سپاس سزاست

سنت پیامبر)ص(، خاندان و یاران، 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 

تصادی، تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی دینی و از ترسیم و اعمال سیاست های توسعه اق

هم صلوات و درود او بر آن پیامبرش که آشکارا به فرمان وی بانگ »ب. پیشرفت مدنی تحقق می پذیرد.

همان(. مکتب مدنی «)بر آورد و حق او را بگزارد: محمد پیامبر خدا)ص(و نیز درود بر خاندان و یاران او

از آن »ج.حدود و احکام بینش، منش و کنش است. یا معارف، اخالق و فقه)حقوق(میباشد.  اسالم فراگیر



 

134 
 

روی که آشنایی با آیین حکمروانی سزامندتر فرمانروایان است و از دیگر سوی، آمیخته بودن این آیین 

به آن  دنبا همه احکام فقه، آنانرا که به کار سیاست و تدبیر مشغولند از بازکاویدن این احکام و رسی

که  و در این کار به فرمان آن-آیین باز داشته است، کتابی مستقل بدین آیین و احکام گزین ساختیم

تا از این رهگذر دیدگاه های فقیهان را در زمینه حقوقی که -فرمانبری از او بایسته است گردن نهاد

 دن ایشان است دریابند و آن حقوقفرمانروایان دارند بدانند و این حقوق را استیفا کنند و هم آنچه بر گر

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 

اصل در فقه مدنی: اجتهاد و اعمال حدود و  همان(.«)بس او چشم دوخته ام که او یگانه تکیه گاه است و

باری! خداوندکه قدرت او فراتر است برای امت فرمانروایی خواست که .»2 احکام عدالت دینی می باشد.

به وی؛ یک.اول.الف.مقام نبوت را جانشینی آورد و ب.به او آیین را پاس بدارد. دوم.الف.آن گاه سیاست 

.تدبیر کارها از آنچه دین و شریعت است سر چشمه گیرد و سوم.الف.خواست را به او واگذشت تا ب

ها با صالحدیدی که از آن 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 

بر این محور ثبات یافت و ب.والیت و مسئولیت های خاص از همین بنیاد سرچشمه  دوم.الف.کار مردم

گرفت سه.اول.الف.و بدین گونه الزم آمد که فرمان مقام امامت بر هر فرمان دیگری پیش داشته شود و 

انه مب.آنچه به مسئولیت و اراده او واگذارده شده با مسئولیت دینی پیوند یابد. دوم.تا مسئولیت ها بر سا

ای که از؛ الف.تناسب در چینش ها و ب.همانندی در احکام و ج.داوری ها بر خوردار است استوار 

(. مراد نظام حدود و احکام رسا و سازوار و به تعبیری رسایی و سازواری ذاتی و 59همان، ص«)گردد

 ه فقهی آن است.درونزادی برون آی مکتب دینی مدنی اسالم و حدود و احکام معرفتی، اخالقی و از جمل

مجموعه آیین های حکمرانی و مسئولیت های دینی ای که این کتاب در خود جای داده، شامل بیست .»3

باب است: باب اول: عقد امامت، باب دوم: سپردن وزارت، باب سوم: گماردن فرمانروایان بر سرزمین 

ای داخلی، باب ششم: مسئولیت ها، باب چهارم: گماردن به فرماندهی جهاد، باب پنجم: فرماندهی جنگ ه

باب هشتم: سر سلسلگی خاندان ها، باب نهم: تصدی  ]داد خواهی[،دادرسی، باب هفتم: رسیدگی به مظالم

امام جماعت، باب دهم: مسئولیت حج، باب یازدهم: والیت بر زکات، باب دوازدهم: توزیع فیء و غنایم، 
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ایی که احکامی متفاوت دارند، باب پانزدهم: باب سیزدهم: جزیه و خراج، باب چهاردهم: سرزمین ه

، باب هفدهم: (59)صاحیای موات و استخراج آبها، باب شانزدهم: قرق ها و بهره برداری های عمومی

در باره احکام اقطاع، باب هیجدهم: دیوان و احکام آن، باب نوزدهم: مقررات کیفری، باب بیستم: احکام 

مسایل، مباحث و عناصر اصلی نظام فقهی سیاسی اسالمی عموما و (. اینها اهم اعم 58همان، ص«)حسبیه

 خصوصا در عهد ماوردی است.

امامت: در رویکرد و گفتمان)نگاه، نظریه و «: باب اول.عقد امامت»(قرارداد مدنی رهبری سیاسی: 2*

ی و ام سیاسنظام(اسالم)قرآن و سنت(: رهبری است. بویژه راهبری سیاسی میباشد. مراد راهبری راهبردی نظ

دولت اسالم و در اسالم است. در رهیافت امامت شیعی جامع شئون سه گانه: والیت)مربی و تربیت سیاسی(، 

علم)دینی و سیاسی( و مدیریت اجرایی سیاسی میباشد. به همین سبب بوده که امامت و عدالت را در زمره 

 ه از آن تعبیر به خالفت یعنی جانشینیاصول مذهب می آورد. در رهیافت خالفت سنی، فقط شأن سوم بوده ک

امامت بنیاد نهاده .»1سیاسی میگردد. به همین سبب  امامت و عدالت را جزو اصول مبانی مذهب نمی آورند. 

شده است برای جانشینی نبوت در پاسداشت دین و تدبیر دنیا. بستن عقد امامت با کسی که در میان 

اجب است، هر چند ابوبکر اصم با این اجماع مخالفت کرده امت عهده دار آن شود به اجماع همگان و

(. اصم و اباضیه از خواج مدعی بودند اگر مردم خود شریعت را اجرا و عدالت را رعایت 25همان، «)است

ورت بعد از اصل ضرورت، منبع ضر. «در اگر نتوان نشست»کنند، رهبری نیازی نیست. ولی به تعبیر مولوی: 

و دولت نگری و مبداء ضرورت یا دولت گرایی تا دولتسازی و دولتپذیری است. عقل،  اعم از منشاء ضرورت

شرع و امروزه عرف، کدام و به چه ترتیبی منشاء ضرورت و بایستگی دولت و دولت نگری میباشند. ضرورت 

ینی تکو امنیت، نظم و نظام، دولت، رهبری و مدیریت، حاکمیت، حکومت، قدرت و اقتدار، ... اوال ذاتی یعنی

است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بفهمیم و چه نفهمیم، بدون آنها انسانها دچار هرج و مرج و تعارض 

تا تنازع بوده و شده و نابود میگردند. حداقل اینکه به مدنیت و بویژه بهزیست دست نمی یابند. بنابراین ذاتیند. 

و خواهان آنها میباشد. بنابراین فطری عقلی برهانی فطرت عقلی هر انساین این را درک کرده و فطرت قلبی ا

ضمن  «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»و قلبی شهودی نیز هستند. وحی و شریعت و دیانت، بمصداق 

تایید و بلکه تذکر یعنی یاد آوری و تأکید بدینها، به تبیین یعنی تحدید بمعنای تعیین حدود کلی و حسب 

ا میپردازد. بنابراین در این مرتبت شرعی نیز میباشند. تطبیق زمانی، مکانی و موضوعی مورد احکام تفصیلی آنه

ی عبیرتبا هوش ابزاری انسانی و به اصطالح اجتهاد صورت پذیرفته که عوارض نه گانه کمی و کیفی و به 
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ی بخش بر مسازکارهای اجرایی عینی آنها را به تناسب مقتضیات بصورت روزامد و کارامد؛ بهره ور و اثر

نمایاند. در این مرتبت عرفی میباشند. بدین ترتیب هم اینها دارای مراتب سه گانه عقلی، شرعی و عرفی بوده 

و هم ذهن انسان قادر به درک مراتب سه گانه آنها است. با این وجود برخی اصل ضرورت اینها را یا عقلی، 

در .»2فراگیر هر سه بترتیبی که اشارت شد، میباشد.  یا شرعی و امروزه عرفی دانسته که در اصل فراهم آمده و

باره چگونگی این وجوب و این که آیا به عقل است با به شرع، اختالف شده است؛ گروهی گفته اند: 

به عقل؛ چون در نهاد عاقالن است که در برابر پیشوایی که آنان را از ستم ورزیدن به یکدیگر باز می »

عاوی میانشان داوری می کند سر تسلیم فرود آورند؛ و نیز اگر زمامداران دارد و در کشمکش ها و در د

شاعر روزگار « افوه اودی.»3. همان(«)نبودند مردم همه آشفته و رها، و به هم در رفته و تباه شده بودند

 جاهلیت گفته است:

 آشفتگی ای که مردم در آن راهبری نداشته باشند آنان را بسامان نیاورد»

  همان(.«)که نادانان مردم را مهتری کنند رهبری ای تحقق نپذیردو آن گاه 

(شرعی 21این وجوب نه به عقل، بلکه به شرع است؛ زیرا امام اموری)ص»اما گروهی دیگر گفته اند: .»4

را عهده دار میشود که چه بسا عقل نیز پایبندی به آن را می پذیرد. بنابراین ایجاب امامت از طریق عقل 

که عقل تنها این را ایجاب کرده است که هر یکی از عاقالن می بایست خود را از ستم راندن نبوده، بل

بر یکدیگر و بریدن از همدیگر باز بدارند. در انصاف روا داشتن با هم و پیوند با هم به آنچه اقتضای 

ه است کعقل است عمل کنند و هر یکد نه به عقل دیگران ، به عقل خویش بیندیشند. اما این شرع 

لذین یا ایها ا»واگذاری زمام حکومت به صاحبانش را مقرر داشته است، چنانکه خداوند متعالی میفرماید: 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از »(؛ 59نساء، «)آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم

خداوند »بدینسان «. ومتند فرمان بریدخداوند فرمان برید و از پیامبر و کسانی از شما که صاحبان حک

ان، هم«)را که همان پیشوایانی اند که بر ما حکم می رانند واجب گردانده است«اولی االمر»فرمان بردن از 

اکنون که وجوب امامت ثابت شده، این وجوب به سان .»5]: چگونگی وجوب امامت[: فصل. »(22ص

ز این روی، چون کسانی که شایسته اش هستند ، وجوبی کفایی است و ا]تخصصی[جهاد و کسب علم

بدان پردازند از دیگران ساقط می شود و همین معنی وجوب کفایی است. اما چنانچه کسی بدین مهم 
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نخست: انتخاب کنندگان تا از میان خود یکی  (22)صقامت نیاراید، دو گروه از میان مردم بر می خیزند: 

همان، «)شایستگان امامت تا یکی از آن ها به امامت نصب شودرا برای امامت امت بر گزینند؛ و دوم 

در تأخیر امامت، به جز دو گروه یاد شده، بر دیگران ایراد و گناهی نیست؛ هنگامی که این .»2. (27ص

دو گروه از امت، برای تعین منصب امامت باز شناخته شدند، الزم است که در هر یک از آنها، شروطی 

اهل حل و عقد یا اهل رتق و فتق امور،  «:]: شروط انتخاب کنندگان[فصل. »(27همان، ص«)فراهم باشد

گروه و کارگروهی بسان خبرگان رهبری است. کارویژه اصلی این کارگرو6 تعیین رهبری و نظارت بر حسن 

شروطی که می بایست »انجام راهبری و در نهایت و در صورت اشکاالت مشکل آفرین، عزل رهبری است. 

خاب کنندگان فراهم باشد سه چیز است: نخست.عدالتی که همه شروط معتبر در آن را در خود در انت

داشته باشد. دوم.دانش که از رهگذر آن به شناخت کسانی که شروط الزم برای تصدی امامت را دارند 

امامت  یو سازمند این سمت هستند توفیق یابد. سوم.تدبیر و حکمتی که به انتخاب امامی بینجامد که برا

همان، «)شایسته تر است و بیش از هر کس دیگر از منافع مردم آگاهی داشته و آنها را پاس می دارد

اما آنان که شایسته امامت شناخته می شودند لزوما می بایست » ]: شروط شایستگان امامت[:فصل. »(27ص

دوم.دانشی که از رهگذر هفت ویژگی دارا باشند: نخست.عدالت با همه شروطی که در آن لحاظ میشود. 

آن به اجتهاد در رخدادهای نوخاسته و احکام نوپدید راه نماید. سوم.سالمت حواس اعم اط شنوایی، 

اموری بپردازد که به این حواس درك می شوند. (27)صبینایی و زبان تا به کمک آنها بتواند مستقیما به

ات و یا سرعت در اقدام شود. پنجم.رأی و چهارم.سالمت بدن از کاستی هایی که مانع انجام کامل حرک

خردی که به سیاست رعیت و تدبیر منافع مردم بینجامد. ششم.دلیری و پایمردی ای که او را به پاسداری 

مراد قوی . (21همان، ص«)از کیان مسلمانان و جهاد با دشمند توانا سازد. هفتم.نسب، و آن از قریش باشد

امامت به دو صورت انعقاد می «: »]: انعقاد امامت[فصل»سیاسی است.  و امین بودن علمی و عملی دینی و

یابد: یکی به انتخاب اهل حل و عقد؛ و دیگری یه والیتعهدی امام پیشین. در انتخاب امام به واسطه اهل 

حل و عقد، فقیهان در حد نصاب]تعداد[افرادی که به انتخاب آنان امامت انعقاد می یابد اختالف کرده و 

امامت تنها به اتفاق نظر توده اهل حل و عقد »گروهی گفته اند: .5ه هایی گوناگون ابراز داشته اند: نظری

در هر یک از آبادی ها انعقاد می یابد، تا رضایت به او فراگیر و تسلیم در بر ابر فرمان او امری اجماعی 

خاب از سوی آن ها انعقاد می کمترین شماری که امامت به انت»گروهی دیگر گفته اند: .2. همان(«)باشد
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 .همان(«)یابد پنج نفر است که امامت را بهر ضایت چهار تن دیگر برای یکی از خود منعقد سازند

گروهی از عالمان کوفه هم گفته اند: امامت به سه تن که یکی از آن ها با رضایت دو تن دیگر آن را .7

.سرانجام، گروهی 1. همان(«)قاضی و دو گواه باشندعهده دار شود منعقد می گردد تا این سه به منزله یک 

(. انتخاب در 21همان، ص«)امامت حتی به انتخاب توسط یک نفر هم انعقاد می یابد»دیگر گفته اند: 

گفتمان اهل سنت: انتخاب امت نه در عمل و نه در نظریه نبوده است. بیعت مردم اگر گاه هم مطرح شده، 

ه ی می باشد. یعنی کسی را که هفت، پنج، سه و حتی یک اهل رأی تعیین کردبیعت تعیینی نیست. بیعت تایید

اینان تایید می نمایند. با این تفاوت که بسبب باال بودن شأن امام معصوم)ع( بسان شخص پیامبر)ص(که تعیین 

یز بیعت نمصداق بارز با خدا بوده که پیشتر توسط پیامبر ابالغ شده و توسط امام قبل، اعالم میگردد. مردم 

تاییدی دارند. در دوران غیبت، تشخیص و تعیین شخص مصداق بارز شاخص رهبری با خبرگان و تایید آن 

با مردم بوده که در جمهوری اسالم ایران پیشتر با انتخاب نمانیدگان مجلس خبرگان رهبری، اینرا انجام و 

 اعمال کرده اند. 

چون اهل حل و عقد برای برگزیدن]امام[ «: »خلیفه، امیر[ ]: تعیین رهبری؛ امام،فصل»(خبرگان راهبری: 7*

گرد هم آیند، وضع شایستگان امامت را که از شروط الزم برای تصدی این مقام برخودار هستند بررسی 

میکنند و از میان آن ها آن را که؛ یک.فضیلتی افزون تر و دو.بشروطی کاملتر دارد و سه.مردم فرمانبری 

ر.در بیعت با او درنگ روا نمی دارند برای بیعت نامزد میکنند. چون از میان گروه او می شتابند و چها

برخوردار از شرایط، کسی تعیین گردد که اجتهادشان آنان را به انتخاب وی راه نموده است، امامت را 

هبری و ر بر او عرضه می دارند؛ اگر آن را بپذیرد برای امامت با او بیعت می کنند و به بیعت آنان با او

پیشوایی برای وی انعقاد می یابد و بر همه امت الزم می شود به بیعت او در می آیند و از او فرمان می 

برند. اما چنانچه او از این پذیرش امامت سرباز زند و پاسخ مثبت ندهد، بدان اجبار نمی شود؛ زیرا عقد 

کراه و اجبار بدان راه ندارد. د رچنین امامت قراردادی مبنی بر رضایت طرفینی و نیز اختیار است و ا

. (26همان، ص«)صورتی، از آن نامزد نخستین به دیگر کسانی که شایسته امامت هستند عدول می شود

اول.افضلیت، دوم.اکملیت)شروط(، سوم.اسرعیت)صاعت(، چهارم.اکثریت)بیعت(: ضرایب چهارگانه شرایط 

شرط، یکی  یا دو تا مثال علم و عدالت را نداشت، 3زد از هفتگانه نامزدی رهبریند. بنحوی که اگر یک نام

نسبت بکسی که سه مورد را ندارد افضل است. یا سرعت و تعداد بیشتری بیعت کننده یا رأی دهنده به کسی 
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بوده که برخی این شرایط را نداشت، اولی میباشد. در نتیجه حتی عالم یا عادل یا شجاع بودن ضرورتی ذاتی 

، ظالم و ترسو نیز میتواند مشروع باشد. حداکثر اینکه از دانشمندان عالم، قضات عادل و نیستند. جاهل

 فرماندهان شجاع استفاده نماید. در رهیافت شیعی: این ممکن نیست. 

 کی تواند که شدن هستی بخش  ذات نا یافته از هستی بخش

بسان معصوم)ع(اعلم نبود، حداقل عالم و شیعه مدعی بوده که همگی این شرایط سیاسی باید باشد. حال اگر 

مجتهد دینی سیاسی باید باشد. جاهل نمی تواند باشد. اگر اعدل نبود، عادل سیاسی باشد. ظالم نمی توان 

باشد. اگر اشجع نبود، شجاع سیاسی بایستی باد. ترسو نمی تواد باشد. بدین ترتیب شرایط را حد اکثری، حد 

 ضد آنها را نمی پذیرد و مشروع نمی داند. میانی و حداقلی کرده و غیر و

آنچه از امور عامه بر امام الزم است ده چیز را در بر .فصل»(کار ویژه های دهگانه راهبردی راهبری: 4*

میگیرد: یکم.پاس داشتن دین بر مبانی ثابت آن و نیز آنچه گذشتگان امت بر آن اجماع کرده اند. از این 

د یا گمراهی که شبهه دارد سر بر آورد، امام حجت را برای وی آشکار روی، اگر بدعتگذاری رخ نمای

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 

به نزاع کسان؛ تا عدالت در همه جا بگسترد و نه ستمگری ستم براند و نه ستمدیده ای  و پایان بخشیدن

ضعیف ماند. سوم.حراست از کیان و دفاع از قلمرو؛ تا مردم در امنیت و آسوده خاطر از این که به جان 

رای جیا مالشان تعرّض شود و به زندگی خویش بپردازند و به این سوی و ان سوی سفر کنند. چهارم.ا

حدود الهی؛ تا حریم آنچه حرام کرده است از تعرض مصون ماند و حقوق بندگان او از قرار گرفتن در 

معرض تلف و نابودی در امان باشد. پنجم.استوار ساختن مرزها به تجهیزات بازدارنده و نیروی دفاع 

را زیر پا نهند یا خون کننده؛ تا دشمنان نتوانند غافلگیرانه هجوم آورند و در سرزمین اسالم حرمتی 

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»ته شود. هفتم.گرد آوری اسالم را بر همه ادیان پیروز سازد بر پا داش

به تصریح یا به اقتضای اجتهاد واجب شاخته است، بی آن که ترسی در میان باشد یا ستمی روا داشته 
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شود. هشتم.تعیین مقدار عطایا و حقوقِ متوجه بین المال، بدون زیاده روی یا سختگیری، و نیز پرداخت 

پیش افتد یا از این زمان پس انداخته شود. نهم.به کار گماردن امینان . .اگذاردن  آنها، بی آنکه از زمانش

مسئولیت به کسانی که در کارهایی که بدیشان واگذاره یا اموالی که بدیشان سپرده می شود خیر خواهند؛ 

خود  م.این کهتا در نتیجه؛ کارها به دست کفایت سامان گیرد و اموال به پاسداری امینان در امان ماند. ده

مستقیما بر کارها نظارت کند و اوضاع را بر رسد، تا از این رهگذر بتواند سیاست رعیت و حفاظت آیین 

مشغول شود و به واگذاری کارها (12)صو شریعت را به انجام رساند. مباد به خوشگذرانی یا به عبادتی

-رخواه ترفند به کار میگیرد. خداوندبه دیگران بسنده کند؛ چرا که امانتدار خیانت روا میدارد و خی 

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 (26ص، «)ن سبیل اهللبالحق و ال تتبع الهوی فیضلک ع

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 

ن گماشته و واگذاردن کار به دیگران را دارد، اما پرداختن مستقیم به کارها از منصب خالفت حق تعیی

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

 .(12همان، ص«)ویدمی ش

امام آنگاه که به حقوق یاد شده امت بپردازد حق خدای .فصل»(عزل، برکناری و جابجایی راهبری: 5*

تعالی را در آنچه برای مردم یا بر مردم است گزارده و تا زمانی که وضعش دیگرگون نشده دو حق برای 

یگرگون شدن وضع او میگردد و او او بر مردم واجب است: فرمانبری و یاری جستن. اما انچه موجب د

بدان سبب از دایره شایستگی بیرون می رود، دو چیز است: یکی خللی در عدالت او، و دیگری نقصی 

بر دو گونه است: یکی آنچه از پیروی هوس خیزد و -یعنی همان فسق-در جسم او. خلل در عدالت

یر فقهای اهل سنت، از طرفی اصل (. ماوردی همچون سا11همان، ص«)دیگری آنچه به شبهه ای آویزد

امکان برکناری حاکم را مطرح میسازد. از طرف دیگر عدم رضایت مردم را که میتواند مبداء انقالب سیاسی 
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بوده را نیز نهی میسازد. در نتیجه امکان عملی برکناری را  نفی میکند. و آنرا حداکثر در حد تذکر زبانی آنهم 

 میدهد.  صرفا توسط علمای دینی، تقلیل 

 ؛ حکومت اسالمی: نایینیب.تنبیه امت و تنزیه ملت*

 فقه سیاسی مشروطیت اسالمی سلطنت: حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی 

 فقه سیاسی امامت جدید

 فقه سیاسی شیعه، علیرغم غنی سازی توسط (گفتمان؛ نگاه، نظریه و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی:1*

معصوم)ع( و حتی توقیعات شریف امام دوازدهم)عج اهلل( از جمله در مورد گفتمان؛ سنت امامان یازده گانه 

نگاه، نظریه و نظام و الگوی حکومت قدر متقین)با تناسب علم و فهم ما از اسالم( و قدر مقدور)به تناسب 

بسوط م مقتضیات زمان( اسالمی و کتاب تنبیه امت و تنزیه ملت نائینی، همانند اهل سنت، مستقل نشده و

، از سویی و امکان آن و 25نگردید. آنهم اهل سنت به سبب همکاری با دولت های غالب ولو چه بسا ظالم

دیگر سو مبتال به بودن برای پاسخگویی فقهی سیاسی به دولت های حاکم بود. شیعه به سبب انقالبیگری و 

داشته که فقه سیاسی را بیشتر مورد  عدم همکاری با دولتهای ظالم، نه امکان آنرا یافته و نه ضرورت آن را

توجه قرار دهد. علیرغم اینکه شیعه و امامت مذهبی انقالبی، سیاسی و دولتساز است. به همین سبب فقه 

سیاسی شیعی ضمن فقه غیر سیاسی و غالبا شخصی و ذیل حدود و بویژه احکام آنها آمده اند. حرکت و اثر 

، یعی در پاسخ به مسئله ای در حد اهمیت سرنوشت ساز گفتمان)نگاهنائینی، نخستین اثر جامع فقهی سیاسی ش

نظریه و نظام(سیاسی و الگوی حکومت مشروطه اسالمی در تاریخ و جهان شیعه است. آن هم اثری از 

شخصیتی در تراز اعال یا عالمگی نائینی می باشد. آیت اهلل نایینی )قرن چهاردهم هجری(، به عنوان فقیه و 

ی، در عصر غیبت و در دوره مشروطیت، با نگاهی آسیب شناسانه و آسیب زدایانه، به طرح مجتهدی اصول

نظریه سیاسی پرداخته است. وی برای نخستین بار اثری مستقل فقه سیاسی شیعی در عصر جدید ارایه نمود. 

ازی و ریه سنایینی از پیشتازان اصالح گری نوین سیاسی در ایران و جهان اسالمی هم از حیث نظریی و نظ

                                                           
.چنانکه امثال علی عبدالرزاق مصری در اسالم و اصول حکومت، از حکومت معاویه و اموی را  سلطنتی مطلقه و به اصطالح ملوکیت نه خالفت 25

اشدین را تا اما حسن)ع(از بعد بنوعی متمایز میسازند. به تعبیری تشریع نهایی ظلم خوانده که همین باعث تکفیر وی گردید. اما تما اهل سنت خلفای ر

برخی ناشی از محافظه کاری، ظاهر انگاری و حتی سازشکاری دانسته ولی برخی بویژه خود زعمای اهل سنت به جهت  در فقه سیاسی خالفت سنی را

 ضرورت جلوگیری از تفرقه، امنیت، وحدت و نظم میخوانند.
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از حیث عملی و نهضت سیاسی می باشد. وی نظریه و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی به صورتی منضبط 

تنظیم و ارایه کرد. نظریه ای که بسان پیش درامدی استوار بر مردم ساالری اسالمی مورد نظر و پایه سی 

ر ره( در انقالب اسالمی و نیز دمتکامل)پلکانی( سیر اندیشه سیاسی شیعی و اسالم تا حضرت امام خمینی)

نظام جمهوری اسالمی ایران محسوب می گردد. نظریه سیاسی نایینی، دارای دو رکن است؛ یکی آسیب 

شناسی سیاسی اسالمی ایران و جهان اسالم می باشد. وی جهل عمومی و استبداد و ظلم دولتی را منشاء همه 

اسالمی است. وی حکومت مشروط به قانون عدالت  آسیب های سیاسی تلقی می نمایند. دیگری مشروطیت

اسالمی و مبتنی بر آن را به عنوان آسیب زدایی و بهداشت و درمان سیاسی دانسته و معرفی می نمایند. نایینی 

و استبداد  یا ستم سیاسی «جور»و در حقیقت « ظلم»ابتدا به شکل بنیادین و جامعی به تجزیه و تحلیل پدیده

آسیب روی آورده است. وی برای نخستین بار موفق شد کلیات نظریه فقهی سیاسی شیعی به عنوان بدترین 

خویش ارایه نماید. نگاه آسیب شناسانه « تنبیه امه و تنزیه مله»در عصر غیبت را ترسیم و در قالب کتاب 

سالمی از سیاسی و اجتماعی او از همین عنوان اثر وی، هویداست. یعنی منزه کردن مکتب اسالم و عقاید ا

تحریفاتی که بدان منتسب می سازند از یک سو و بیدارگری امت اسالمی از انحراف ناشی از آن ها از دیگر 

و  ضروریات شریعته چون وضع رساله برای تنبیه امت ب»سو می باشد. کما این که به تعبیر خود وی 

مت و تنبیه ا«)المله نهادهمه و تنزیهاالتنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت است لهذا نامش را تنبیه

(. اهم مواردی که مبین تحریفات در نظریه سیاسی اسالمی 6تنزیه ملت یا حکومت از نظر اسالم، نایینی، ص

و غفلت و ناآگاهی امت از حقوق سیاسی خویش می باشد. تحریف و نا آگاهیی که در نتیجه منجر به انحراف 

افی که حاصلی شوم همچون استبداد دولت را به عنوان بدترین آسیب هم مردم و هم دولت شده است. انحر

سیاسی و اجتماعی ببار آورده است. بدین سبب ایران، جهان اسالم و امت اسالمی در عصر خویش را در 

آسیب زده ترین شرایط خویش تلقی نموده و آن ها را در حضیض ذلت، عقب ماندگی و وارفتگی می داند. 

نظریه حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی را در عصر غیبت، بسان برترین گزینه و به همین مناسبت، 

عالج رفع یا کاهش وبه تعبیر خود وی؛ تحدید این بیماری یعنی ظلم و استبداد معرفی می نماید.حکومت 

ضیات سب مقتقدر متیقن و قدر مقدور عبارت از؛ حکومت اسالمی به میزان فهم و دریافت ما از اسالم و به تنا

را بدترین مرض و در بردارنده  «استبداد»عمومی و ملی را مادر امراض و « جهل»و مقدورات می باشد. وی 

و مسبب سایر آسیب های سیاسی و اجتماعی عموما و بویژه در ایران، جهان شیعی و جهان اسالمی تلقی می 

طبقه  اسی در اندیشه نایینی، دسته بندی،نماید. در این گزینش و چینش توجه به محور مسایل و مقتضیات سی
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بندی و بویژه ساختار موضوعی و مبانی، ارکان و نظام سیاسی در نظریه سیاسی او بخصوص از جهت نظریه 

سیاسی و بینش و دانش سیاسی و فقهی سیاسی حائز کمال اهمیت می باشد. روش طرح و بررسی مسایل، 

اسشهادات عینی و عملی یا عرفی و علمی سیاسی، نیز از حیث  استدالتی عقلی، استنادات شرعی و شواهد یا

شناخت سیاسی و معرفت شناسی سیاسی و حتی روش شناسی علمی، فقهی و فلسفی سیاسی بسیار تعیین 

کننده است. بنابراین در تحلیل متن زیر و تفهم محتوای آن، شایسته وبایسته است هر دوی حیثیات فوق، مد 

 قیق واقع گردند.نظر و مورد توجه و تح

(رویکرد فقه دینی مدنی توحیدی)دوساحتی( اسالمی: پیشینه، پشتوانه و پایه سیاسی؛ پیش درامد و        2*

 یاند که ملل مستتیحی و اروپاییان قبل از جنگ صتتلیب مطلعین بر تواریخ عالم دانستتته»پیش فرضتتیه: 

نی و حکمت عملی و نصتتیب بودند همین قستتم از علوم تمدچنانچه از تمام شتتعب حکمت علمی بی

سماوی و           سابقه و یا از روی تحریف کتب  شرایع  شریع آن ها در  سطه عدم ت سی هم، یا بوا سیا احکام 

را  عدم فوزشان  ]شکست در جنگهای صلیبی[   بهره بودند، بعد از آن واقعه عظیمنبودن آن ها بیدر دست 

ستند، عالج این ام  مقصد عدم تمدن و بی ه ب راض را اهم مقاصد خود قرار داده  ام علمی خود مستند دان

شقانه در مقام طلب برآمدند.  سنت و فرامین        (5)صو عا سالمی را از کتاب و  سات ا سیا اصول تمدن و 

ضل        شاه والیت علیه اف ضرت  سابق خود      صادره از ح سالم و غیرها اخذ و در تواریخ  صلواه و ال ال

صول بآن       شر را از و صور عقل نوع ب صفانه بدان اعتراف و ق ستناد تمام ترقیات فوق  من صول و ا العاده ا

صف    صله و کمتر از ن تنبیه امت و تنزیه ملت، «)متابعت و پیروی آن اقرار کردنده قرن اول را ب (2)صحا

سان از     7ص شاره نایینی به مواردی ب ست ا ستاد اکویناس بوده که در جهان و حوزه  « آلبرت کبیر»(. ممکن ا ا

م.( بزرگترین متکلم و 57قرن «)سددنت توماس اکویناس»مود. یا خود اسددالمی و با منابع اسددالمی تحصددیل ن

شد. وی قوانین             سوب می  شد مح سی ابن ر سیا شارح نظریات  سیحیت حتی تا کنون، که  اللهیاتی جهان م

سیر حکمت در اروپا از این طریق گرفت و      سینوی را به تعبیر  شریعی و عرفی(  چهارگانه)تکوینی، فطری، ت

د حتی با روش اسددتشددکالی اسددالمیان و بر خالف روش دیالکتیکی)جدلی(سددقراطی   در اللهیات عالی خو

سو هم در       سالم را راه حل اروپا و غرب معرفی می نمود. رو شنی تبیین نمود. همچنین امثال دانته، که ا برو

کتاب قرارداد اجتماعی مدعی مردم سددداالر بودن اسدددالم و کارامدی آنسدددت. به تعبیر نائینی؛ همچنان که           
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صول ب    »وپائیان ار شر را از و صور عقل نوع ب صول ه ق تمام ترقیات »را مورد تاکید قرار می دهند. و « آن ا

تند. می دانس « اصول سیاسی   متابعت و پیروی آن ه را ب )هق(کمتر از نصف قرن اول  درالعاده حاصله  فوق

 صریح بر اینکه ادیان یاخویش با ت« قرارداد اجتماعی»، صاحب نظریه جمهوری در کتاب «روسو»کما این که 

و « نیدین مد»مردمیند، ولی مدنی نیسددتند. یا مدنیند ولی مردمی نیسددتند. وی تاکید میکند که اسددالم تنها   

مردمی اسدددت. آنهم بصدددورت کامل و کارامد می باشدددد. مردمی اعم از؛ مردم دار و بویژه مردم مدار یعنی 

صوص اینکه حکومت قان      ست. بخ ساالر یا جمهوری ا شد. قانون نیز جنبه عمومی، مردمی و  مردم ون می با

جمهوری دارد. به همین مناسبت در کتاب قرار داد اجتماعی در مبحث قانون و قانونگذار تصریح می نماید؛   

ص[که از ده قرن پیش بر تما دنیا حکمفرما میباشددد، هنوز هم از -شددریعت فرزند اسددماعیل]پیامبر اسددالم »

وین نموده اند حکایت می کند. فالسفه متکبر و روحانیون لجوج، این مردان  عظمت مردان بزرگی که آنرا تد

بزرگ را شیادانی خوش شانس میدانند]که تمدنسازی نمودند[. اما یک مرد سیاسی واقعی در تشکیالت آنها       

(. از 12قرارداد اجتماعی، روسو، ترجمه کیا، ص «)قریجه بزرگی را می بیند که موجد تأسیسات با دوام است   

ست. چنانکه به         سئولیت فردی، ... ا سات یا نهادها همین قانون، بیعت)قرارداد اجتماعی(، م س جمله این مو

هر »(. بدین سبب  16همان، ص«)هر کشوری را که به وسیله قانون اداره شود، جمهوری می نامم   »تعبیر وی؛ 

وقتی »دعی می شود:  همان(. نه برعکس! بر همین اساس و راستا م  «)گونه حکومت مشروع، جمهوری است  

قرارداد اجتماعی، روسددو، «)می گویم جمهوری مسددیحی، اشددتباه می کنم، این دو کلمه ضددد و نقیض اسددت

حضددرت »(. درحالی که در مورد نظریه و نظام سددیاسددی اسددالمی تاکید می سددازد؛    533ترجمه کیا، ص 

سی خود را به خوبی تنظیم)کارامد؛         سیا سازمان  شت و  صحیح دا بهره ور و اثربخش(  محمد)ص(نظریات 

نمود. تا زمانی که حکومت او در میان خلفای وی باقی بود، حکومت دینی و دنیوی یعنی شدددرعی)دیانت و 

اسالمیت( و عرفی)سیاست و جمهوریت( یکی بود و مملکت هم به خوبی)با کارامدی هر چه تمامتر( اداره    

شد  سایر ک   532همان، ص «)می  ستایی، واگرایی و چیرگی  ستی در        (. وی ای س سالم را  شور ها بر جهان ا

ساموئیل             سالم می داند)همان(. تا کنون که امثال  سی ا سیا ساس نظریه  ساالر دینی بر ا پایداری نظام مردم 

صریح می نماید:         ستم نیز ت سده بی سی، در پاین  سوم دمکرا سیو   »هانتینگتون در موج  سی کنفو سی به  دمکرا

موج سددوم «)هم چنین باشددد«دمکراسددی اسددالمی»سددت که روشددنی یک قضددیه متناقض اسددت. اما معلوم نی
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سی، ص  ست          »(. کما اینکه؛ 771دمکرا ست. ارن سالم ا صلی ا ضوعات ا ساوی طلبی و اراده و اختیار از مو ت

ست که  ست      »گلنر نظرش این ا صیاتی ا صو سالم دارای خ ستی، حاکمیت اخالق،  -فرهنگ متعالی ا یگانه پر

ک یعنی قرآن و روایت( اصول گرایی و پای بندی به دین، تساوی فردگرایی، اعتقاد به نص)متن منشور مشتر

مدیتیشن)واسطه گری میان خلق و خالق( و هیرارشی)سلسله مراتب طبقاتی(و اندکی از      »طلبی و مخالفت با 

سازگاری دارد  -سحر  سر توافق و  ات این خصوصی  «که به جرأت می توان گفت با پذیرش تجدد و نوگرایی 

ستها   سان با خوا ست  بدین  سی هم منطبق ا سالم هر  »(. چنانکه در عین حال؛ 771-6همان، صص «)ی دمکرا ا

گونه جدایی بین اجتماع دینی و اجتماع سدددیاسدددی را رد می کند و بدین ترتیب امور دنیوی و اخروی از          

(.  776همان، ص«)یکدیگر منفک نیست. دین از سیاست جدا یست. مشارکت سیاسی یک وظیفه دینی است        

رغم برخی تناقض نمایی های ظاهری میان اسدددالم و پیشدددرفت از سدددویی و میان اسدددالم و در نهایت علی

آیین اسالم بدین ترتیب دارای اصولی است که می تواند با دمکراسی سازگار       »مردمساالری از دیگر سوی؛   

شد    شد یا نبا صیل «)با شه   و همان(. بدین ترتیب این ادعای نائینی بدور از حقیقت واقعیت نبوده و کامال ا ری

نائینی: اول.الف.از سدددویی     باشدددد. در تعبیر  مارستتتت  ل»دار می می  یدگی خوب[ کن حستتن م و  ]ورز

ست جدی[ مزاولت ستخراج آنان و     ]خوبی[جودت و ]کارب ستنباط و ا سوی[ ا سیر  ]ب.از دیگر  بالعکس 

یب       بذل رق یان  تاری استتالم لت بردگی[ قهقرایی و گرف یت  ]ذ یان[   و استتتارت طواغ طاغوت مت و   ] ا

امر طرفین را باین نتیجه مشهود و حالت حالیه منتهی   ]عاقبت[از کتاب و سنت مآل  ]برگشتگان[ ضین عرِمُ

شتوانه[   ساخت حتی مبادی  شینه و پ سابق هم تدریجاً فراموش و تمکین نفوس ابیه  ]پی  شریف[ ]تاریخی 

شتند و از این رو احکامش          سالمیت پندا شیانه از لوازم ا سارت و رقیت وح سلمین را از چنین ا ا را بم

اس را اس  منافی و با ضرورت عقل مستقل مخالف و مسلمانی    ،تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیاتست   

 او تا در این جزء زمان که بحمداهلل تعالی و حستتن تأیید»دوم.الف.. (7همان، ص«)ها شتتمردند خرابی

سیر ق  سلمین ب هدوره  شهوانی جا  ه قرایی م سارت در تحت ارادات  ت رین را نوبئآخرین نقطه منتهی، و ا

منقضی و رقیت منحوس ملعون را عمر به پایان رسید، عموم اسالمیان بحسن داللت و هدایت پیشوایان      

خبر و آزادی خدا دادی خود را از ذل رقیت فراعنه      (7)صروحانی از مقتضتتیات دین و آیین خود با    

شان در جمیع امور با جائ       ساوات شارکت و م شروعه ملی و م رین پی بردند و در امت برخورده بحقوق م
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شیده ریختن        شین نیندی ستفاده حقوق مغصوبه خود سمندروار از دریاهای آت خلع طوق بندگی جباره و ا

ستند و ایثار در       سعادت و حیات ملی دان صد از اعظم موجبات  خونهای طیبه خود را در طریق این مق

الستتالم که فرمود: ن علیهخون خود غلطیدن را بر حیات در استتارت ظالمین از فرمایش ستترور مظلوما

یه من  » عه اال  أنفوس اب طا ند  «یام علی مصتتتارع الکرام ن تؤثر  باس کرد مان، ص «)، اقت ما  . (1ه ب.ک

شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این       صدور احکام حُ »اینکه جج اسالم نجف اسرف که رؤسای 

شی   شروع مقدس و تعقب آن بفتوای  سالمبول   وخم سالمی ا سنت که مرجع اه ]ترکیه[ا ت ئرااند، برای بل 

شد ظاهر و        ستقل، حجتی  ضرورت عقل م سالم از چنین احکام جوریه مخالف با  ساحت مقدس دین ا

سان عیبجویان  ساخت  ل سته گرگان آدمی خوار ایران چون برای ابقاء  »سوم.  .)همان(را مقطوع  لکن د

و اغتصتتاب رقابت و  ]خود رأیی، خود محوری و خودکامگی مطلقه حاکم[شتتجره خبیثه ظلم و استتتبداد

سلمین  شینی موروثی      اموال م صی، خانوادگی و خاندانی، منایبات ملوکی؛ مالک و مولوکی و جان شخ سلطه  [

ست    مطلقه حاکم[ سیله و د سبت ملعون فرعونی که:    و سم حفظ دین نیافتند، بنابراین ن آویزی بهتر از ا

سم بی « ل دینکمدِّبَان یُ اخاف» سمی گفت، از این ا ی رفع ید نکرده با فراعنه معنظ خالی از و لف (1)صم

شنایع عهد ضحاك و چنگیز را تجدید و دینداریش خواندند، یک. ؛ایران همدست و کردند آنچه کردند!!

شاء ».5 ؛سلب دو.و  ]آنچه بخواهد انجام دهد، بدون هیچ مانع و محدودیتی انجام دهد. قدرت  «فعالیت مای

عدم پاسددخگویی «]عدم مستتئولیت عما یفعل.»7و  میت مطلق[]حاکم و حاک«حاکمیت ما یرید.»2و مطلق[

شمردند، و از          همانند اینهاو  مطلق[ سالمیت منافی  سمه را از جابرین، با ا صه الهی عز ا صفات خا از 

سیحیان عیب    آلوده شرع قویم بچنین لکه ننگ و عار عظیم هیچ پروا نکرده در مجمع م بدان  جو،ساختن 

ساح  صلوات اعالن و چنین ظلمی را ب اهلل علیها، بلکه بذات اقدس احدیت تعالی ت مقدس نبوت ختمیه 

شأنه، مستبدانه روا داشتند، درجه ظلم و استبداد را باین مقام منتهی و ظلم بخالق را وسیله ظلم بمخلوق 

سوء ان کذبوا بآیات  ثم کان عاقبه»همچنین میگویند: و  «اهلل العظیمصدق »قرار دادند،  ساؤ ال  و اهللالذین ا

اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان »ون بمقتضای حدیث صحیح:   چ»چهارم.الف. .همان(«)کانوا بها یستهزؤن 

سکوت از چنین زندقه و الحاد و لَ «اهللفعلیه لعنه علمه و اال یظهر ین و دین مبه ب ]بازیچه سددیاسددی[بعَ، 

ضیم     شریعت مقدس در دفع این  صار  شتی[ عدم انت شکار و ظلم  ]ز ساعدت و  ، خالف آ تکلیف بلکه م
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ست  شرع انور در مقام ادای تکلیف و قیام باین خدمت  ب. .اعانتی در این ظلم ا بنابراین این اقل خدام 

سازد امید که ب       شکار  سالم آ ضرورت دین ا ست مخالفت این زندقه و الحاد را با   کمکبرآمده الزم دان

سقوط   یتعال خدای سن تأییده بدرجه قبول فایز و موجب  سایرین گردد و   (1)صو ح ما توفیقی اال »از 

چون وضتتع رستتاله برای  »پنجم. .(6همان، ص«)الیه انیب وهو المستتاد للصتتواب  باهلل علیه توکلت و

شیاری[   تنبیه شدار و ه شریعت و تنزیه ملت   ]آگاهانیدن، ه ضروریات  شت دیانت   امت ب سازی و پاکدا  ]پاک

ضد دین و الحاد ]دیننمایی غیر دینی[از این زندقه پاک[ ست بنابراین نامش را   ی[] االمه و هتنبی»و بدعت ا

یه  له تنز قدمه، و        «الم یک م قاصتتتدش را در طی  هاده و م مه ایراد   یک  م پنج فصتتتل و یرستتتن خات

 (.6همان، ص«)نماییممی

: مشروطیت دولتب.استبداد و .الف.5»فرضیه:  و مقدمه(رهیافت فقهی سیاسی امامی؛ درامد(3*

بدانکه »همان(. اول.«)مساواتب.حریت و .الف.7، مجلس شورای ملیب.تحقیق قانون اساسی و .الف.2

استقامت ..یکی5؛ چنانچهدو.الف.تمام عقالء عالم بر آن متفقند که .2جمیع امم مسلم و .5یک. ؛این معنی نزد

]حکومت و نظام سیاسی و دولت و حاکمیت و بسلطنت.یکی.2 ؛تعیش نوع بشر متوقفدیگری. نظام عالم و

هیئت ه بب.شخص واحد باشد یا ه بالف. ؛قایم.5 ؛خواهسه.سیاستی است دیگری.و  اقتدار سیاسی[قدرت و 

با ج.بوراثت یا ب.بقهر باشد یا .الف.7اغتصاب، ب.آن بحق باشد یا الف. ؛چه آنکه تصدی.2جمعیه و 

ومی قومیت هر ق.7استقالل و .2شرف و .5؛ یک.همین طور بالضروره معلوم است که حفظدوم.انتخاب، 

منوط بقیام امارتشان است بنوع خودشان .5دو. ،وطنیهب.چه آنکه راجع بامتیازات دینی باشد یا الف. ؛هم

استقالل وطن د.شرف و .جمذهب و دیگری.دین و یکی. ؛ناموس اعظم.بجهات امتیازیه و الف. ؛اال.2و 

 ؛چند باعلی مدارجهر .7و نابود خواهد بود  ]استحاله[قومیتشان بکلی نیستهد.]هویت و شخصیت[و 

از این جهت است که در »سوم. .همان(«)ترقی مملکت نایل شوندد.آبادانی و ج.مکنت و ب.ثروت و الف.

]نظام سلطنتدو.اسالم را اهم جمیع تکالیف و ]میهن و سرزمین[حفظ بیضهیک. ؛مطهره (6)صشریعت

ون امامت مقرر ئو شاسالمی را از وظایف  سیاسی، دولت و حکومت و حاکمیت و قدرت و اقتدار[

مراد شئون سه  )همان(.(«تفصیل مطلب موکول به مباحث امامت و خارج از این مبحث است)اندفرموده
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گانه والیت یا تربیت سیاسی، شأن علم یا تعلیم سیاسی و خالفت یا اجرای سیاسی است. اجرای سیاسی نیز 

.بسیج، 5ی، دوم.مدیریت سیاسی اعم ازغ فراگیر شئون سه گانه؛ یکی و نخست.نهادسازی و نظامسازی سیاس

ام تمیک. ؛واضحست که». چهارم..نظارت و سرانجام سوم.آسیبزدایی سیاسی است1.اداره و 7.سازماندهی، 2

توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی بامارت نوع دو.جهات راجعه بتوقف نظام عالم باصل سلطنت و 

ی ذمملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر حفظ نظامات داخله .5 خودشان منتهی بدو اصل است:

 از وظایف نوعی راجع اینهاغیر  تاحقی بحق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض 

]سیاست ها و از حیل ]بازداری[تحفظ از مداخله اجانب و تحذر.2 بمصالح داخلی مملکت و ملت.

ر ا درمعنی  ، اینآن و غیر ]جنگی[معمول در اینباب و تهیه قوه دفاعی و استعدادات حربی سازکارهای[

کامیکه و اح .اسالم و سایر ملل حفظ وطنش خوانند ]میهن، سرزمین[متشرعین حفظ بیضه ]گفتمان[زبان

لی مدر شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است احکام سیاسی و تمدنی جزء دوم از حکمت ع

در انتخاب  ]اروپا، غرب[و روم ]فارس، ایران[رسفُ (3)صدانند. شدت اهتمام عظماء از سالطین متقدمین

برای وزارت و تصدی و قبول آنان هم با  ]سیاسی و کارگزاری[عمل ب.علم و الف. ؛ل درمحکماء کا

 دای جعل سلطنت و وضعاز این جهت بوده، بلکه ابت ]سلطه گری[از ترفع قاهرانه ]خود داری[عورُّکمال تَ

السالم بوده و یا از حکماء همه برای اقامه این وظایف خراج و ترتیب سایر قوای نوعی چه از انبیاء علیهم

این امور بوده، در شریعت مطهره هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین  ]اداره[و تمشیت

 مطلق حکومت تا حکومت مطلق اسالمی همین است.  (. فلسفه و حکمت9همان، ص«)اندوجه مفرد فرموده

 مراد مشروطیت اسالمی سلطنت استبدادی مطلقه است.(راهبرد فقهی سیاسی مشروطیت اسالمی: 4*

آیت اهلل نایینی )قرن چهاردهم هجری(، به عنوان فقیه و نظریه و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی: .*اول

شروطیت، با نگاهی آسیب شناسانه و آسیب زدایانه، به طرح مجتهدی اصولی، در عصر غیبت و در دوره م

نظریه سیاسی پرداخته است. وی برای نخستین با اثری مستقل فقه سیاسی شیعی در عصر جدید ارایه نمود. 

نایینی از پیشتازان اصالح گری نوین سیاسی در ایران و جهان اسالمی می باشد.وی نظریه و نظام سیاسی 

صورتی منضبط تنظیم و به شکلی منسجم ارایه کرد. نظریه ای که بسان پیش درامدی  مشروطیت اسالمی به

استوار بر مردم ساالری اسالمی مورد نظر حضرت امام خمینی]ره[ در انقالب اسالمی و نیز در نظام جمهوری 
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 اسالمی ایران محسوب می گردد. نظریه سیاسی نایینی، دارای دو رکن است؛ یکی آسیب شناسی سیاسی

اسالمی ایران و جهان اسالم، و جهل عمومی و استبداد و ظلم دولتی را منشاء همه آسیب های سیاسی تلقی 

می نماید. دیگری مشروطیت اسالمی، یعنی حکومت مشروط به قانون عدالت اسالمی و مبتنی بر آن، به عنوان 

« ظلم»دیدهامعی به تجزیه و تحلیل پآسیب زدایی و بهداشت و درمان سیاسی. نایینی ابتدا به شکل بنیادین و ج

یا ستم سیاسی و استبداد به عنوان بدترین آسیب روی آورده است. وی برای نخستین  «جور»و در حقیقت 

یه امه و تنزیه تنب»بار موفق شد کلیات نظریه فقهی سیاسی شیعی در عصر غیبت را ترسیم و در قالب کتاب 

انه سیاسی و اجتماعی او از همین عنوان اثر وی، هویداست. یعنی خویش ارایه نماید. نگاه آسیب شناس« مله

منزه کردن مکتب اسالم و عقاید اسالمی از تحریفاتی که بدان منتسب می سازند از یک سو و بیدارگری امت 

 چون وضع رساله برای»اسالمی از انحراف ناشی از آن ها از دیگر سو می باشد. کما این که به تعبیر خود وی 

االمه ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت است بنابراین نامش را تنبیهه ه امت بتنبی

همان(. اهم مواردی که مبین تحریفات در نظریه سیاسی اسالمی و غفلت و ناآگاهی امت «)المله نهادهو تنزیه

به انحراف هم مردم و هم دولت از حقوق سیاسی خویش می باشد. تحریف و ناآگاهیی که در نتیجه منجر 

شده است. انحرافی که حاصلی شوم همچون استبداد دولت را به عنوان بدترین آسیب سیاسی و اجتماعی 

ببار آورده است. بدین سبب ایران، جهان اسالم و امت اسالمی در عصر خویش را در آسیب زده ترین شرایط 

اندگی و وارفتگی می داند. به همین مناسبت، نظریه خویش تلقی نموده و آن ها را در حضیض ذلت، عقب م

حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی را در عصر غیبت، بسان برترین گزینه و عالج رفع یا کاهش و به 

تعبیر خود وی؛ تحدید این بیماری یعنی ظلم و استبداد معرفی می نماید. حکومت قدر متیقن و قدر مقدور 

به میزان فهم و دریافت ما از اسالم و به تناسب مقتضیات و مقدورات می باشد.  عبارت از؛ حکومت اسالمی

را بدترین مرض و در بردارنده و مسبب سایر آسیب  «استبداد»عمومی و ملی را مادر امراض و « جهل»وی 

های سیاسی و اجتماعی عموما و بویژه در ایران، جهان شیعی و جهان اسالمی تلقی می نماید. عالمه نایینی 

در پیش مقدمه کتاب خویش با اشاره به کشورهای اروپایی و غربی در عصر خویش، تصریح می سازد؛ این 

پیش از رنسانس حکمت عملی، مدنی و تمدنی و احکام سیاسی چندانی به  ملت ها در قرون وسطی و تا

اصول تمدن و سیاسات اسالمی را از »صورت یا قابل روزامدی و کارامدی نداشتند. از نگاه وی، بدرستی؛ 

نمودند. به تاکید آیت اهلل اخذ  سایر منابع اسالمی از جمله نامه های سیاسی امام علی)ع(و « کتاب و سنت

 بلکه با استنباط درست و تمرین و تجربه و در نتیجه سیاست ،ینی؛ اما اروپائیان بدین حد بسنده نکردندنای
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ورزی بهینه اروپائیان، موجبات ترقی و پیشرفت آنان فراهم گردید. این درحالی بود که برعکس جهان اسالم 

 رایی شده بود. آن هم به سبب فاضلهکه در زمانی اندک تمدنسازی بزرگی را انجام داده بود دچار سیر واپس گ

گرفتن از اسالم بویژه اسالم اصیل اینگونه گردید. بدین سبب استبداد عارض شده بر امت اسالمی و 

خودکامگی آنانی که از کتاب خدا و سنت رسول و امامان)ع( بر حق رو برتافته و به صورت خود رأی عمل 

ی را، از پیشرفت؛ توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و اجتماعی می نمودند، در نتیجه امت و جهان پیشرو اسالم

و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی باز داشت و به بازگشت به جاهلیت پیشین نوین واداشت. در نتیجه 

سرنوشت و عاقبت و سرانجام جهان اسالم و مسلمانان از سویی، د سویه دیگر جهان غرب و اروپائیان یکی 

یکی که پیشرو و پرچمدار تفکر و  تمدنسازی بوده از کاروان پیشرفت  .دیگر توسعه یافتبه اصالح وا رفته و 

و عزت و اقتدار و حتی توسعه اقتصادی باز ماند، و بلکه از زمان و مقضیات عصر و نسل جدید واپس ماند. 

-ساحتیکدیگری که واپس بوده و در حضیض ضعف و حتی ذلت بوده به مراحل توسعه یافته ای ولو مادی ت

اریخی مبادی تالف. حتی؛»تنازعی در زمینه های علمی، فناوری، اقتصادی و سیاسی دست یافت. تا جایی که

مسلمین را از چنین اسارت و  بلند منش و آزاده اندیشتمکین نفوس ب.سابق هم تدریجاً فراموش و 

داد را توسط مسلمانان آزاده، یعنی پیروی از استب. (7همان، ص«)رقیت وحشیانه از لوازم اسالمیت پنداشتند

با تمدن  احکامش راج.» نه تنها توجیه سیاسی بلکه حتی خطرناکتر توجیه شرعی نمایانه نمودند. از آن بدتر

را  لمانیمسد.»دانستند. بلکه «و عدالت که سرچشمه ترقیاتست منافی و با ضرورت عقل مستقل مخالف

یب سیر و ساختار آسیب ها و، آسیب زایی ها و عوامل آن ایشان بدین ترت. همان(«)ها شمردند اساس خرابی

را نمودار ساخته و نشان می دهد. آثار شوم این آسیب ها و آسیب زایی ها از یک سو و آسیب پذیری های 

اسارت .»2 گردد،« آخرین نقطه منتهیه ی مسلمین بیقراهسیر ق.»5متقابل سیاسی و اجتماعی، سبب شد که؛ 

ریشه دوانیده و مستحکم شود . وی « رقیت منحوس ملعونو ب.ن یشهوانی جائرتحت ارادات : الف.در

این آسیب  (7همان، ص«)دور او در این جزء زمان که بحمداهلل تعالی و حسن تأیید» مدعی می گردد؛ لکن

 زا»همان(، از سویی: اوال.«)حسن داللت و هدایت پیشوایان روحانیه عموم اسالمیان ب» ها، به پایان آمده و

 رقیت ]ذیل و ذلت[لآزادی خدا دادی خود را از ذِ».ثانیا .گشته اند«مقتضیات دین و آئین خود با خبر

 و «حقوق مشروع ملیه ب.»5از جمله اینان؛ از سویی دیگر:  همان( درک نموده و خواستار آنند.«)فراعنه امت

(. اهم آسیب ها عبارتند از: 1صهمان، «)مساواتشان در جمیع امور با جائرین پی بردند.»7 و «مشارکت.»2

ناآگاهی نسبت به نظریه و نظام سیاسی اسالم، عدم آزادی سیاسی، رقیت، استبداد و خودکامگی حکام، عدم 
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آشنایی به حقوق مشروع ملی، عدم مشارکت سیاسی و عدم مساوات و بلکه تبعیض سیاسی و اجتماعی، که 

ت و سیاست درست سازگار نیستند. توجه مسلمانان به جملگی برخالف انسانیت و اسالمیت بوده و با ملی

این آسیب های سیاسی و اجتماعی، سبب فرا رفتن مسلمانان از غفلت، خواب آلودگی و تفرقه پیشین گردیده 

استفاده حقوق ب.و  ]جباران؛ جائرین و ستمگران[رهبخلع طوق بندگی جباالف. در؛»است. در نتیجه

وار از دریاهای آتشین  سمندر»ار شده و در مطالبه این مطلوب، ( را خواست1همان، ص«)وب خودضمغ

خود را در طریق این مقصد از اعظم موجبات سعادت و حیات ملی  پاكهای  ریختن خون نیندیشیده،

همان(. تا حدی که برعکس غفلت و عافیت طلبی، سازش کاری و ذلت پذیری سیاسی و اجتماعی «)دانستند

در خون خود غلطیدن را بر حیات در اسارت  و ایثار»ت طلبی سبب شده است تا پیشین، این بیداری و شهاد

ترجیح دهند. شعاری شعور خیز و شور انگیز، که برخالف آسیب ذلت پذیری، حرکت آفرین و « ظالمین

(، 1همان، ص«)الهام گرفته اند )ع(امام حسین (،ع)فرمایش سرور مظلومان» عزت بخش که از سیرت و

از مبنی براین که انسان های آزاده، اطاعت و استبداد را نمی پذیرند. وی وحدت شیعه و اهل شعاری تاریخ س

سنت را در این راستا بر خالف تفرقه و تنازع مذهبی به عنوان یکی از آسیب های سیاسی و اجتماعی درون 

می  تصریحاسالمی عصر غیبت یاد آور می شوند. به همین مناسبت با تاکید بر ضرورت وحدت اسالمی 

رف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل شصدور احکام حجج اسالم نجف االف.»نماید؛ 

ائت اند، برای براسالمی اسالمبول که مرجع اهل سنت وخفتوای شی»ب.به دنبال آن و « این مشروع مقدس

 ،همان(«)22مستقلمخالف با ضرورت عقل »( که 1همان، «)ساحت مقدس دین اسالم از چنین احکام جور

در استبداد ناگرایی و بلکه استبداد ستیزی اسالمی دانسته و آن را اساسی برای حجتی ظاهر می باشد به عنوان 

وی توجیه علمی و بویژه دینی ظلم و استبداد را آسیبی  همگرایی و وحدت جهانی اسالم قلمداد می نماید.

نماید. استبداد سیاسی، که از سردمداران آن به گرگان  به مراتب بدتر از خود آسیب استبداد و ظلم تلقی می

آدمی خوار تعبیر می کند، و نظریه پردازانی که پیشروان آن ها را پیروان استبداد دینی می خواند. به همین 

دسته گرگان آدمی خوار ایران چون برای ابقاء شجره خبیث ظلم و استبداد و اغتصاب »مناسبت می گوید؛ 

 ،(1، صهمان«)آویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتندو اموال مسلمین وسیله و دست ت[]غصب حاکمیرقاب

به استفاده ابزاری از دین و اسالم بویژه برای توجیه ظلم و استبداد سیاسی پرداختند.وی معتقد است آمیختگی 

                                                           
ی، ر.عقل مستقل و مستقالت عقلی بسان ضرورت و زیبایی امنیت، نظم و نظام، عدالت، دولت، امانت، ... است. همان اصول اولیه عقلی سه گانه نظ22

  علمی و عملی میباشند. اینها مبادی، محکمات بنیادین و غایی جهانشمول و جاویدانند. 
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ذیری امت پاستبداد سیاسی و دینی و بخصوص تقویت استبداد سیاسی توسط استبداد دینی، آسیب و آسیب 

و جهان اسالم از جمله ایران را ا به شدت پیچیده، مشکل و مهلک ساخته است. اینان بدین ترتیب مانع تحدید 

دولت، مسئولیت و نظارت بر آن می گردند. جهل سیاسی مردم و مسلمانان نسبت به اسالم و نسبت به حقوق 

لطه گری و بی قانونی دولت ها، اهم سیاسی و ملی خویش، توجیه شرعی برخی عالم نمایان درباری، س

و استبداد  درجه ظلم»مواردی است که ارکان آسیب استبداد سیاسی و بی عدالتی را تشکیل می دهند. بنابراین 

(. سوء استفاده از 1همان، ص«)مخلوق قرار دادنده خالق را وسیله ظلم به را به این مقام منتهی و ظلم ب

، حدود و حقوق و قوانین الهی و به استهزاء و به بازی گرفتن آن ها، دین و سیاست و دولت، تکذیب آیات

از اهم ارکان استبداد سیاسی می باشند. از همه این دو آسیب تحریف و انحراف سیاسی و اجتماعی بدتر، 

سکوت و بی تفاوتی دانشمندنمایانه برخی دانشمندان دینی و اسالمی و اندیشمندان مسئول سیاسی و اجتماعی 

ه فعلی علمه و اال مقتضای حدیث صحیح: اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهره چون ب».چرا که است

 سکوت از چنین:.»5(، چون بدعت و ظلم ظاهر و حاکم گردد بر دانشمندان است که؛ 1همان، ص«)اهلللعنه

و  زشتی، زیانشریعت مقدس در دفع این یاری عدم .2دین مبین و ه بج.بازیچه الحاد و ب.زندقه و الف.

بنابراین  (.1همان، ص«)مساعدت و اعانتی در این ظلم استثانیا.خالف تکلیف بلکه اوال. ؛نروشظلم 

عالمه نایینی، جهل مردم و دولتمردان به حدود و حقوق خویش و متقابال عدم وقوف آن ها به وظایف و 

و عدم مشروطیت حکومت را آسیب مسئولیت های ، همراه با قدرت طلبی حکام را عامل دانسته و استبداد 

سیاسی تلقی می نماید. کما این که فقدان قانون اساسی، حکومت قانون، مسئولیت پذیری دولت در قبال 

عملکرد خویش و نیز نبود مجلس شورای ملی را به نوبه خود، از آثار این استبداد و تقویت کننده پایه های 

ملت را در مقابل دولت، در تعامل با استبداد دانسته، از یک آن می داند. عدم تساوی و عدم آزادی سیاسی 

جهت علت استبداد و از دیگر سو معلول آن می خواند. به همین مناسبت دو نظریه و نظام سیاسی ملوکی و 

کیفیت استیال و تصرف سلطان در »والیی را از هم تفکیک نموده و در این زمینه مطرح می سازد؛ 

است. حاکمیت یا سلطه از باب مالکیت و ملوکی بوده که  والیتییا بوده و  ملیکیت ( یا9همان، ص«)مملکت

در آن مملکت، ملک ملک و مردم و ملت مملوک آنند. ملت، خادم و دولت مخدومست. دولت، حاکم و 

سلطان یعنی مسلط و سلطه گر بوده و ملت، محکوم و تحت سلطه میباشد. دیگری والیت از باب هدایت و 

ت. یعنی رابطه و مناسبات ولی و تحت والیت بسان پدر و مادر نسبت بفرزند که امانتی در اختیار امامت اس

آنان بمنظور رشد و تربیت خود او میباشد. یا بسان هادی یعنی هدایت گر و راهنما با هدایت پذیر و تحت 
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رنشینان ن یا کشتیبان نسبت به سهدایت و راهنمایی پذیر است. یا بسان امام و مأموم، پیشرو و پیرو همانند خلیا

است. برعکس مردم، مخدومند و دولت، خادم میباشد. در نگاه وی، بدرستی؛ در نظام، دولت و حاکمیت 

اموال شخصی خود با مملکت و اهلش ه مانند آحاد مالکین نسبت ب»شاهی،استبدادی و ظالمانه، حاکم 

هرچه در مملکت را »ملک همان مالک محسوب شده و همان(. در این نظریه و نظام سیاسی «)معامله فرماید

همان(. یعنی حکومت یا رابطه حاکم و مردم و در حقیقت رابطه حاکم و «)مال خود انگارد آن است را

محکوم، بسان راکب و مرکوب و یا آکل و ماکول یعنی خورنده و خورده شده بوده بلکه به مثابه مخدوم و 

رابطه مالک با ِملک و مملوک خود می باشد. در این نگاه حاکم تملیکی است و به تعبیر وی همانند  خادم

، بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درك شهواتش مسخر ]کنیز[و اماء ]بنده و برده[اهلش را مانند عبید»

ی همان(. مردم، مال ملک و برده و کنیز او و بلکه گوسفند، در اختیار میل و هواهای او م«)و مخلوق پندارد

مان(. ه«)هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند»باشند. در نتیجه؛ الف.

هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته تبعیدش نماید »کما این که برعکس، ب.

 ک[]تحریتهریش ریختن خونشه و یا اعدام و قطعه قطعه بخورد سکانش دهد و یا گرگان خونخواره را ب

هر مالی را که خواهد از »همان(. همچنین «)و غارت اموالش وادارشان نماید ]تاراج، چپاول[نهبه و ب

اق خواهد احق؛ الف.هر حقی را که»همان(. یا این که «)چپاولچیان اطرافیش بخشده صاحبش انتزاع و یا ب

م و دولتی، در این چنین نظام سیاسی و بدین ترتیب، این چنین حاک همان(.«)اگر خواهد پایمالش کندب.و 

مطلقه بوده و براین  و (8همان، ص«)هر تصرفی مختاره در تمام مملکت ب»حکومتی استبدادی و خودکامه 

نه ]هزیبرای استیفاءثانیا.االرض ملک شخصی خود و االجاره و حقاز قبیل مال؛ اوال.خراج را هم»اساس 

همان(. یعنی مالیات و عوارض را درآمد شخصی «)وف دارددر مصالح و اغراض شخصیه خود مصر کرد[

اهتمامش »خود دانسته و آن را در راه خواسته های شخصی و به دلخواه خویش،هزینه می نماید. کما این که 

 اراده و میل خودشه مزارع و مستغالتشان منوط به در نظم و حفظ مملکت مثل سائر مالکین نسبت ب

حریف ه اندك چابلوسی به اگر خواهد بب.اگر خواهد نگهداری و »الف. در این صورت. همان(«)باشد

در ی حت همان(.«)خوشگذرانی بفروشد و یا رهن گذاردهای بیهوده یا برای تهیه مصارف سفر و ج.بخشد 

مالء  ناموسی خود را بربیب.ناموس را هم اگر خواهد ترخیص و ه درازی بدستالف.»چنین شرایطی؛ 

همان(. بدتر از این آسیب های سیاسی، به تحمیق توده ها پرداخته و با تظاهر به دین، سعی در استفاده «)سازد
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اعوانش مساعدتش کنند و تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیالء و »تازه  .ابزاری از دین می کند 

فت استبداد سیاسی و دینی آ همان( وبدین ترتیب به توجیه«)شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند

سیاسی می پردازند. آسیبی که خطر آن نه تنها کمتر از استبداد و آثار شوم آن نیست، بلکه تقویت کننده و 

تداوم بخش و تعمیق گر آسیب و آفت بنیان کن استبداد و خودکامگی می باشند. استبداد و خودکامگی تا 

 «!!؟یسئلون الیسئل عما یفعل و هم»طان را میان می کشد. حدی که ادعای عدم مسئولیت حاکم و شاه یا سل

باب تصرف آحاد مالکین در امالك ز ا.2دل بخواهانه و .5 ؛این قسم از سلطنت را چون»در تعبیر نایینی: 

و ]خودکامه[تملکی .5»در نتیجه  همان(«)بر طبق اراده و میل شخصی سلطانست.7شخصیت خود و 

و ]خودخواهانه [اعتسافی .1و  ]بردگی[استعبادی.7»کما این که  .)همان(«گویند ]خود رأی[استبدادی.2

چنین  این (8)صصاحب»همان(. بنابراین «)هم خوانند ]زورگویانه[تحکمی.6و  ]خودمحور[تسلتی.1

امثال ذلک .6قهار و .1ظالم و .1مالک رقاب و .7امر و ه حاکم ب.2حاکم مطلق و .5 ؛سلطنت را

این ذلت ه مقهور بدو.گرفتار چنین اسارت و یک. ؛ملتی را که»این که (. کما 59همان، ص«)نامند

همان( این مقهوریت؛ اسارت، گرفتاری و مشکل بوده و تسلیم شدن و خو کردن ملت بدان استبداد «)باشند

پذیرش آن را، بدترین و فراگیر ترین آفت وآسیب اجتماعی می داند. بدین مناسبت مدعی می گردد؛ چنین 

اَذِال: ذلیالن. اَرِقا: تحت رقیت  ،(59همان، ص«)ارقاء گویند.7و  اذالء.2اسراء و .5»و اجتماعی را:  ملت، مردم

ها، بردگان. یعنی ملت و مردم استبداد زده و استبداد پذیر، بسان اسیر بوده تا اینکه سیاسی و آزاده باشند. اینان 

ایتام یک. ؛مالحظه آنکه حالشان حاله م به»ذلیل و تحت رقیت و بردگی محسوب می گردند.به تاکید وی 

بوده در نتیجه کوچک و تحقیر شدگان یا « های مغصوب خود ییخبر از دارا صغاری است بیدو.و 

اسبت منه بلکه بهمان(. «)ه می شوندهم خواند ،معنی صغار و ایتام شمرده شدگانسته مستصغرین که ب»

از حیات و هستی خود از قبیل »بوده و بهره آن ها « ات سلطانشانداراین ملت مسخر و فانی در ا»که  آن

برای قضاء حاجت دیگران مخلوق و حظ  طفق»یعنی فلسفه وجوی مردم  ،همان(«)بهره و حظ نباتات است

ه جاهل ب.2، مظلوم.5و اجتماعی؛ اوال. چنین ملت یندر نتیجه ا همان(.«)استقاللی از وجود خود ندارند

سوب مح ییهای صحرا گیاهبسان عنی همان(، ی«)مستنبتین»آن ها .بوده، ثانیانفس خود ه ب ظالم.7حقوق و 

نیز متقاوت است. نظام ها و دولت های استبدادی؛  اعتباره این قسم از سلطنت ب درجات تحکمی می گردند.

از سویی « اعوانشاندوم.سالطین و  ادراکات:.بعقول و .الف.2اختالف ملکات نفسانی، و .5»اول.از سویی
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ف سلطنت و یوظاه بالف.جهل اهل مملکت .7علم و .2اختالف ادراکات و .5به تناسب »از دیگر سوی و 

درجات موحد یا »همان(. دوم.بسته به مبانی جهان بینی و ایدئولوژی سیاسی آن ها بویژه «)حقوق خودب.

فاعلیت .5زمینه؛  می باشند)همان(. بویژه در زمینه آراء و بینش های آنان در« .. مختلف. مشرك بودنشان

همان(. یعنی «)مالکیت رقاب.1عدم مسئولیت عما یفعل و .7حاکمیت مایرید و .2مایشاء و 

ر د خودکامگی،حاکمیت مطلقه و عدم مسئولیت و مالکیت حاکم و دولت که مبین حقیقت استبداد می باشد.

آفت آسیب زای سیاسی  همان(. این«)ادعای الوهیت است]خودکامگی[آخرین درجه آن »نظریه سیاسی وی؛ 

آخرین ه همان حد واقف و اال به تاهر درجه که قوه علمی اهل مملکت از تمکین آن استنکاف کند ب»

همان(. تمکین: تبعیت. استنکاف: سر «)منتهی خواهد بود ظهور پیوست[ه ]چنانچه از فراعنه سابق درجه هم 

لب کننده و زمینه ساز و حداقل تقویت کننده و زدن، عدم تمکین. یعنی از سویی استبداد پذیری اجتماعی، ج

تداوم بخش استبداد سیاسی بوده و بین این دو سویه، تناسب و توازن برقرار است. در نتیجه استبداد سیاسی 

که استبداد پذیری اجتماعی شرایط رشد آن را فراهم می سازد، به نوبه خویش سبب ترویج روابط، نهاد ها و 

ای استبداد اجتماعی می گردد.آسیبی خطرناک که سبب جلب باز هم بیشتر استبداد فرهنگی یا ناهنجاری ه

بوظائف .5اول. علمی ملتست؛اصل این شجره خبیث فقط همان بی»سیاسی خواهد شد. در نگاه ایشان 

محاسبه و .2عدم مسئولیت در ارتکابات و .5: هقوام آن ب -دومحقوق مشترك نوعی و .2سلطنت و 

مالکیت و .5: مقام»(. بر خالف نظام والیتی که؛ اوال.55همان، ص«)در میانه نبودنست (59)صمراقبه.7

ساس ا»همان(، بلکه بر عکس؛ ثانیا.«)حاکمیت مایرید اصالً در بین نباشد.1فاعلیت مایشاء و .7قاهریت و .2

 مصالح نوعی متوقف بر وجود سلطنت مبتنی ودو.وظائف و یک. ؛اقامه هماناول. :سلطنت فقط بر

مقید و یک. ؛عدم تجاوز از آن حده تصرفش بدو.مان اندازه محدود و ه بهیک. ؛استیالء سلطاندوم.

امام عصر)عج دسترسی نبودن به آن دامان مبارك »درنتیجه با توجه به  .(55همان، ص«)مشروط باشددو.

( در عصر غیبت، اهم این آسیب های سیاسی واجتماعی موجودند. به منظور آسیب زایی و یا 57ص«)اهلل(

حداقل کاهش آسیب های سیاسی و اجتماعی، نظریه حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی را ترسیم و 

نیز فقدان نظارت و ارایه می نمایند. چرا که در نهایت فقدان حاکمیت قانون و بویژه قانون عادالنه اسالم و 

کنترل بر حکام را در اشکال و در حقیقت دو آسیب سیاسی و اجتماعی می داند. مواردی که به سبب فقدان 

آن ها، نظام سیاسی، فاقد نیرو و نهاد بازدارنده یا تحدید کننده آفت و آسیب استبداد سیاسی دولت می باشد. 

شریح تمحسوب می شوند. وی براین اساس نخست به بنابراین از این حیث آسیب سیاسی و حتی اجتماعی 
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رکان اقانون اساسی و اصول مشروطیت دولت،  آن گاه نظریه و سازمان وو نفی آن پرداخته حقیقت استبداد 

را بسان نظریه سیاسی اسالم با استفاده از نهادهای سیاسی نوین مورد تاکید قرار می دهد. مجلس شورای ملی 

به نظریه و نظام مشروطیت اسالمی و فرایند و نیز سازکار تحقق عملی و عینی آن، وی فرای تبیین همه جان

عمومی دانسته با تبیین این دو به طرح و رفع شبهات  حریت و مساواتارکان حقوق اساسی ملی را آزادی یا 

 سیاسی و دینی پیرامون آن ها، اقدام می نماید.

ر زمینه ضرورت دولت؛ اوال.ضرورت دولت را د*الف.ضرورت عقلی و شرعی نظام سیاسی و دولت: 

امم .یک ؛که این معنی نزد جمیع بدان»عمومی، اسالم و عقلی می داند و در این زمینه تصریح می نماید که؛ 

شر نوع ب ]زندگانی[تعیشب. استقامت نظام عالم والف. ؛..تمام عقالء عالم بر آن متفقند که.دو.مسلم و 

فردی یا ؛ یکی.صرف نظر از شکل آندوم.است.  سیاستیدیگری.سلطنت و .؛ اول.یکیهمتوقف ب

( و فرای 6)همان، «ت جمعیئهیه بب. شخص واحد باشد یاه بالف. ؛خواه قایم»؛ «جمعی آندیگری.

ه بدو.الف.اغتصاب، ب.حق باشد یا یک.الف.ه: که تصدی آن ب چه آن»مشروعیت و عدم مشروعیت دولت؛ 

همان(. ثانیا.برخاستگاه مردمی و داخلی دولت و حاکمیت تاکید «)انتخابج.وراثت یا با ه بب.قهر باشد یا 

قومیت هر قومی هم دو.استقالل و ب.شرف و .الف :حفظاول.یک. ؛الضروره معلوم است کهب»می نماید؛ 

نوع  هقیام امارتشان است به منوط بدوم.وطنی .دیگریدینی باشد یا یکی. ؛امتیازاته چه آنکه راجع ب

جهات امتیاز و ناموس اعظم دین و مذهب الف.»( در غیر این صور در نظریه سیاسی وی؛ همان«)خودشان

و  اعلی مدارج ثروته شرف و استقالل وطن و قومیتشان بکلی نیست و نابود خواهد بود هر چند بب.و 

حفظ  ،مطهر (6)صدر شریعت»از این جهت است که همان(. «)مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نایل شوند

 وظایف و»اسالم را از برقرای حاکمیت وحکومت و دانسته « اسالم را اهم جمیع تکالیفام و قلمرو نظ

 (. ناموس: شریعت، قانون و سنت.3همان، ص«)اندون امامت مقرر فرمودهئش

سامان دهی و مدیریت امور داخلی کشور و دفاع در مقابل *ب.ارکان و حدود دوگانه حاکمیت و دولت: 

ت واضحس»دخالت بیگانه، ارکان و حدود حاکمیت و دولت را تشکیل می دهند. به تعبیر وی؛ تهاجم و یا 

توقف حفظ شرف و قومیت هر ب.اصل سلطنت و ه توقف نظام عالم ب: الف.هکه تمام جهات راجع ب

مملکت  یحفظ نظامات داخل.5»: اول.یعنی همان(.«)دو اصل استه امارت نوع خودشان منتهی به قومی ب
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برخی منع از تعدی و تطاول آحاد ملت .1حق خود و ه ی حقی بذرسانیدن هر .7ربیت نوع اهالی و ت.2 و

(. 3همان، ص«)مصالح داخلی مملکت و ملته راجع ب از وظایف نوعیبر برخی دیگر و مانند این ها، 

تعدادات تهیه قوه دفاعی و اس.7باب و  تحذر از حیل معمول در این.2تحفظ از مداخله اجانب و .5»دوم.

 ،سایر ملل.ب حفظ بیضه اسالم و ،ان متشرعینزب؛ الف.معنی در این»که به تعبیر وی  ،«این ها و غیر جنگی

 احکامی»همان(. بیضه: وطن، سرزمین، میهن و مملکت و قلمرو سیاسی. کما این که «)حفظ وطنش خوانند

ء جز ]بوده و آن ها را[و تمدنیکه در شریعت مطهر برای اقامه این دو وظیفه مقرر است احکام سیاسی 

رس و اف (3)صمتقدم بزرگ شدت اهتمام سالطین»همان(. به همین سبب «)دانند دوم از حکمت عملی

ل در علم و عمل برای وزارت و تصدی و قبول آنان هم با کمال تورع از مروم در انتخاب حکماء کا

تری طلبی و سلطه گری. یعنی اقتدار سیاسی ، تورع: پرهزیگاری. ترفع: بر«ترفع قاهرانه از این جهت بوده

مبتنی بر حکمت سیاسی و درعین پرهیز و بازدارندگی از خودکامگی و زور گویی سیاسی منظور نظر بوده 

سالم بوده الابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعی چه از انبیاء علیهم»بلکه  است.

اسالم در شریعت »همان گونه که  ،«ن وظایف و تمشیت این امور بودههمه برای اقامه ای، و یا از حکماء 

 همان(.«)اندفرموده ررقهم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین وجه م

وی دو نوع حاکمیت را به اعتبار نوع تصرف در کشور، قائل *ج.انواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسی: 

 است. یکی ملوکی و والیتی. 

یعنی نظام پادشاهی، سلطنتی و استبدادی که از هرحیث بویژه از جهت خودکامگی، ول(حکومت ملوکی: *ا

صی اموال شخه مانند آحاد مالکین نسبت ب»ضد اسالمی محسوب می گردد. در این حکومت و نظام سیاسی؛ 

مال خود  شبا همه امکانتمملکت را »(. بنابراین 9همان، ص«)می کندخود با مملکت و اهلش معامله 

انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درك شهواتش مسخر و مخلوق 

و ، «هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند»همان(. در نتیجه الف.«)پندارد

عیدش نماید و یا اعدام و قطعه هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته تب»ب.

ریختن خونش تهریش و بنهب و غارت اموالش و ه قطعه بخورد سکانش دهد و یا گرگان خونخواره را ب
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چپاولچیان اطرافیش ه هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع و یا ب»همان(. نیز این که ج.«)ادارشان نماید

در تمام مملکت »هت. (.9همان، «)اگر خواهد پایمالش کند هر حقی را که خواهد احقاق و»همان(. د.«)بخشد

االرض ملک شخصی خود االجاره و حقخراج را هم از قبیل مال»(. و.8همان، ص«)ر تصرفی مختاره به

اهتمامش در نظم و حفظ »همان(. ز.«)و برای استیفاء در مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد

ن(. در هما«)اراده و میل خودش باشده زارع و مستغالتشان منوط بمه مملکت مثل سایر مالکین نسبت ب

یا برای تهیه .7حریف بخشد و ه اگر خواهد باندك چابلوسی ب.2اگر خواهد نگهداری و .»5این صورد؛ 

ناموس ه درازی بدست»-ح حتی همان(.«)مصارف اسفار لهویه و خوشگذرانی بفروشد و یا رهن گذارد

با قدسیت .»5 باز هم؛همان(. در عین حال «)ناموسی خود را برمالء سازدو بی را هم اگر خواهد ترخیص

اعوانش مساعدتش کنند و تمام ».2همان(. «)و نحوها از صفات احدیت عزاسمه خود را تقدیس نماید

ل عما یفعل ئالیس» قوای مملکت را قوای قهر و استیالء و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند

(. یعنی اصل عدم مسئولت شاه و فراقانونی بودن او را مطرح می نمایند. شاه را 8همان، ص«)لون!!؟ئیسو هم

یعنی سایه خدا خوانده و سلطنت را موهبتی الهی دانسته که به شخص شاه عطا شده است.و حال « ظل اهلل»

خدایگونه است. نه  این که سیاست و حکومت و دولت عادل و تابع قانون و حق، شبیه و سایه خداست و

شعار انا »شاه ظالم، فاسق و ستم گری که ادعای خدایگانی و خدایی در زمین می نماید و همچون فرعون، 

این قسم از سلطنت را چون دل بخواهانه و ارباب تصرف »همان(. بنابراین «)ربکم االعلی سر می دهد

ملوکی، ] سلطانست بنابراین تملکی آحاد مالکین در امالك شخصیت خود و بر طبق اراده و میل شخصی

ادی استعب»و همان(. استبدادی: خودرأیی، خودمحوری و خدکامگی. «)و استبدادی گویند ملکی و تملیکی[

همان(. استعبادی: بندگی. اعتسافی: بیدادی. تسلتی: سلطگی. «)و اعتسافی و تسلتی و تحکمی هم خوانند

همان(. «)مسمی ظاهر است مذکور هم با یمااس جهت تسمیه و مناسبت»و  محکومی.-تحکمی: حاکم

چنین سلطنت را حاکم مطلق و حاکم بامر و مالک رقاب و ظالم و قهار و  این (8)صصاحب»همچنین

ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت باشند » کما اینکه (.59همان، ص«)نامند این امثال

خبر  مالحظه آنکه حالشان حال ایتام و صغاری است بیه ب»و هم  همان(.«)قاء گویندرِالء و اَذِسراء و اََاُ

خوانند،  هممعنی صغار و ایتام شمرده شدگانست[ ه ]که بهای مغصوب خود بنابراین مستصغرین  از دارایی
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ات سلطانشان از حیات و هستی خود از قبیل دارر و فانی در اخَمناسبت آنکه حظ این ملت مسُه بلکه ب

برای قضاء حاجت دیگران مخلوق و حظ استقاللی از وجود خود  طحظ نباتات است که فق بهره و

که به ]نفس خود را مستنبتین ه حقوق و ظالم به ملت مظلوم جاهل ب»چنین  بنابراین این همان(.«)ندارند

 تدرجا» مستنبتین: گیاهی. همینطور همان(.«)هم خوانندهای صحرایی شناخته شدگان است[ معنی گیاه

 ؛عقول و ادراکاتب.ملکات نفسانی، و الف. ؛اختالفیک. ؛اعتباره تحکمی این قسم از سلطنت ب

؛ هجهل اهل مملکت بسوم.علم و .2ادراکات و .5 ؛و اختالفدو.اعوانشان، دیگری.سالطین و یکی.

در فاعلیت مایشاء و )و درجات موحد یا مشرك بودنشانسه.حقوق خود، ب.وظایف سلطنت و الف.

حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عما یفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذلک از اسماء و صفات خاصه 

تاهر »و  همان(.«)مختلف، آخرین درجه آن ادعای الوهیت است (الهی، بلکه ذات احدیت تعالی شانه

حد واقف و اال بآخرین کند بهمان  ]خوداری[درجه که قوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استنکاف

هر اندازه ملت، تبعیت و  همان(.«)منتهی خواهد بود (چنانچه از فراعنه سابقین بظهور پیوست)درجه هم 

اطاعت کند، درست به همان درجه و زوایه و میزان و سطح دولت استبدادی سلطنتی مطلقه طغیان و ظلم 

قاتهم طبه ان خود بتنوع اهل مملکت هم با زیردسمعامله « ملوکهمدینالناس علی»مقتضای ه ب»و  مینماید.

همان(. مناسبات سلطه در تمامی شراشر اقتصادی، سیاس یو «)همان معامله اعتسافی سلطان است با همه

 ؛این شجره خبیث فقط همان لاص»فرهنگی نیز سرایت کرده و جار یو مجری میگردد. در نظریه وی 

بعدم الف. ؛قوام آندوم.حقوق مشترك نوعی و ب. و وظایف سلطنتالف.ه, علمی ملتست ببیاول.

(. فقدان 55همان، ص«)در میانه نبودنست (59ص)مراقبهب.محاسبه و دو.ارتکابات و یک. ؛مسئولیت در

 قانون، فقدان نظارت و فقدان با زخواست و مسئولیت پذیری و پاسخگویی بدین منجر میشود.

قاهریت و .2مقام مالکیت و .»5و نظام سیاسی؛ الف. در این حکومت*دوم(حکومت والیی اسالمی کامل: 

اقامه همان وظایف .5 ؛اساس سلطنت فقط برب. .حاکمیت مایرید اصالً در بین نباشد.1فاعلیت مایشاء و .7

محدود و یک. ؛همان اندازهه استیالء سلطان ب.2بر وجود سلطنت مبتنی و  و مصالح نوعی متوقف

این »(. بدین ترتیب 55همان، ص«)مشروط باشد.دیگریمقید و .کیی ؛تصرفش بعدم تجاوز از آن حددو.
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ار آثدو.لوازم و یک. ؛هم دردیگری.به و رتحقیقت مت ]عمق[هم به حسب حاقیکی. ؛دو قسم از سلطنت

قهر و تسخیر مملکت و اهلش ک.ی ؛جمیع مراتب و درجاتش بره مبنای قسم اول ب»چه  همان(.«)متمایزند

در نیل مرادات خود و  اینها صرف قوای نوع از مالی و غیردو.بخواهانه سلطان و در تحت ارادات دل

هرچه نکرد باید ممنون بود! اگر کشت و مثله چهار. .مسئول نبودن در ارتکابات مبتنی و متقوم استسه.

اموال قناعت و متعرض ناموس نشد باید تشکر  []بردننهبه قطعه بخورد سکان نداد، یا بنکرد یا قطعه

اغنام و  از آن و بمنزله احشام و کمتربلکه  ]کنیز[نسبت تمام اهالی بسلطان نسبت عبید و اماءپنج.نمود! 

ره و خود به تر و بمنزله نباتاتست که فقط فایده وجودی آن ها دفع حاجت غیر وحتی از آن هم پست

اختالف درجاتش عبارت از ه حقیقت این قسم از سلطنت ب»بالجمله  (.همان«)حظی از وجود خود ندارند

قسم دوم »خالف ه ب همان(.«)خداوندی[ خواهد بود خداوندی مملکت و اهلش ]باختالف درجات این

حفظ .2نظم و .5الف.ه؛ والیت بر اقامه وظایف راجع بیک. ؛و لب آن عبارت است از عچه حقیقت واق

 ؛امانتی است نوعی در صرف قوای مملکت که قوای نوع است»دو.و  .همان(«)نه مالکیتب.مملکت 

مقدار ه ندازه استیالی سلطان بااز این جهت »سه. همان(.«)نه در شهوات خودب.در این مصارف الف.

عدم تجاوز از آن ه اغتصاب به حق باشد یا به تصرفش، چه بدو.محدود و یک. ؛والیت بر امور مذکور

هم حدومند بوده و محدود است. هم شرایطمند بوده و مشروط میباشد. در  همان(.«)حد مشروط خواهد بود

صورت تعدی از آن حدود یا حتی تعلل از انجام آنها همانند تأمین امنیت ملی، نظام کشور یا تخطی از شروط، 

اصرار  صورتمشروعیت خود را از دست داده و بایسته و شایسته است با سازکار قانونی اصالح کرده یا و در 

ملت با شخص  (55)صآحاد»چهار. بر تعدی یا تخطی و عدم اصالح، عزل شده و حتی مجازات گردد.

نسبت همه به آن ها متساوی و ب.شریک و الف. ؛مالی و غیرها از قوای نوعیامور سلطان در 

همان(. «)ممخدودو.مالک و ب.یک.امین نوعند نا الف. ؛متصدیان امور همگیپنج.و  (.52همان، ص«)یکسان

امین: امانتدار. برخالف ظاهر که دولت های سلطنتی خود را مالک مملکت و مخدوم دانسته و مردم این را 

خلق لکم ما فی »مردم مالک مملکت و مملکت ملک مردم بوده) پذیرفته اند، معنای مخالفش این بوده که

جمیع یعنی همگی شما آفریده شده و همه زمین و آنچه در آنست جمیعا برای شما یا برای «: االرض جمیعا

برای بهره ورسازی و بهره برداری و بهره مندی در اختیارتان بوده(، همچنین مردم صاحب خانه)صاحب 
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مانند سایر اعضاء و اجزاء »شش.و  مملکت( و مخدومند. دولت: مملوک)اجاره نشین( و خادم ملت است.

و  همان(.«)باندك تجاوز مأخوذ خواهند بودب.ت و مسئول ملالف. ؛داری خودوظیفه امانته در قیام ب

و حقوق بر مؤاخذه و  ادر قوالف. ؛اخل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشاندتمام افراد »هفت.

همان(.مراد آزادی انتقاد، پرسشگری و «)ایمن و در اظهار اعتراض خود آزادب.وال و اعتراض قادر و ئس

ت در وریهطوق مسخریت و مق»هشتم.و  دولت و دولتمردان است.حتی بازخواست سیاسی مردم نسبت به 

 این»در نتیجه؛ الف. همان(.«)تحت ارادات شخصی سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت

 همان(.«)دستوریه نامند.6مسئوله و .1مشروطه و .1عادله و .7محدوده و .2قیده و م.5؛ قسم از سلطنت را

ه م بئقا.7حارس و .2حافظ و .5 ؛چنین سلطنت راه قایم ب»ب. هم ظاهر است. هریکه وجه تسمیه ب»و 

متنعم به این نعمت و دارای چنین سلطنت »ملتی را که »ج. و، همان(.«)خوانده« عادل.1مسئول و .1قسط و 

اَباه: اصیل، عزیز. احرار: آزادگان، احیاء: .همان(«)احیاء خوانند.1احرار و .7باه و اَ.2محتسبین و .5 ؛باشند

زندگانی کنندگان و بهزیستان. فرای زنده بودن، زیست و زندگی مدنی بشری تکساحتی و تنازعی که مرگ 

حقیقت این قسم از »الف. ؛چون همان(.«)مذکور هم معلوم استامی مناسبت هر یک از اس»انسانی است. 

مانند سایر اقسام ب.امانت و دو.و  .امامت[7]والیت.[2.هدایت، 5].یک ؛چه دانستی از باب سلطنت چنان

تعلل: ]تفریط]دیگری و از سوی دیگر[و  ]تجاوز: نارسایی[تعدی]یکی و از سویی[ ؛والیات و امانات به عدم

مالکیت ه مانع از تبدلش ب.2حافظ این حقیقت و .5یک. ؛پس المحالهج.متقوم و محدود است،  نارسایی[

والیات و یک. ؛تفریط در آن مانند سایر اقسامدیگری.تعدی و یکی. ؛از ]بازدارنده[دعرادو. مطلقه و

می باشد. فارابی، دولت را « منحصر ]دولت[ مسئولیت کامل.7و  تمراقب.2محاسبه و .5 ؛همانه امانات بدو.

فعل خارجی بالوازع، یعنی توزع کننده منابع، امکانات و فرصت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و 

و بالقوه میداند. خواجه نصیرک دولت را معدل یعنی بر قرارکننده اعتدال، تعادل و عدل در جامعه میخواند. 

ترین باالاز تعدی و تعلل و وادارندگی به تعادل و تعدیل می خواند.  ابن خلدون دولت را رادع یعنی بازدارنده

ل و اداء این امانت و جلوگیری از اندك ارتکابات برای حفظ این حقیقت و منع از تبد»ای که وسیله

ایفه ط شهوانی و اعمال شایبه استبداد و استیثار متصور تواند بود همان عصمتی است که اصول مذهب ما

همان(. عصمت: پاکی ذاتی، بازدارندگی و تقوای درونی «)امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است
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بالضروره معلوم است که با آن مقام واالی عصمت و »اسالمی کاملست. چراکه در حکومت کامل 

احاطه )الزم آن مقام اعلی که  (52)صو انخالع از شهوات بهیمی و اجتماع سایر صفات ]الهی[نیلدعلوم

واقع و عدم وقوع در منافیات  تمرحله اصاب (آن ها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع استه تفصیل ب

الهی عز اسمه و  تی خطا و اشتباه، هم چنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقبو صالح، حتی از رو

لی ادراك الیصل ا»جایی منتهی است، که ه ب (وظایف)تا سایر مسئولیت و ایثار والی تمام امت را بر خود 

را  (. عقل عادی بشر و اندیشه عادی بشر کنه و عمق آن57همان، ص«)البشرحقیقته احد وال ینال کنهه عقل

 نمی تواند تصور نماید. 

 *سوم(حکومت مشروطیت اسالمی: 

مراد نظام سیاسی و حکومت قدر متیقن و *یک.خاستگاه، جایگاه و نقش مشروطیت اسالمی حکومت: 

قدر مقدور اسالمی، یعنی حکومت به اندازه فهم و درک زمانی ما از اسالم و به تناسب توانمندی و امکانات 

رت تواند نده بب.با دسترسی نبودن به آن دامان مبارك »مقتضیات زمان. اول.الف. و به اصطالح به تناسب

شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کماالت و هم از امثال بوذرجمهر قوه 

ظاری انتخاب نموده برخود گمارد و اساس مراقب مسدده و رادع نُئت هی»دوم.و  (.57همان، ص«)علمی

مشارکت و ه؛ یکی.گذشته از آنکه باز هم ب»لکن  همان(.«)ئولیت را برپای داردو محاسبه و مس

آزادی ملت چهارم.مالی و غیرها و امور سد ابواب استیثارات در سوم.مساوات ملت با سلطان و دیگری.

ح به اصطال همان(.«)از مقوله تفضل است نه از باب استحقاق»و  همان(.«)وافی در اعتراضات و غیرها غیر

 فضلند نه عدل. عدالت ایجاب میکند که ترتیبات و نهادسازی های رسمی در نظام سیاسی صورت پذیرد.

و از کبریت احمراند، و رسمیت و  ]سیمرغ[عالوه بر همه اینها مصداقش منحصر و نایاب تر از عنقاء»

امع این جهات حسب قوه بشری جه آنچه ب»غایت  اطراد: رد کردن. همان(.«)اطرادش هم از ممتنعات است

وبیت مقام هم ممکن و صعصمت و حتی با مغ باز دارندهاطراد و رسمیت بجای آن قوه ه اش بو اقامه

همان، «)قامت تواند بود موقوف بر دو امر استا مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی و

کی قانون بودن. یعنی ی (. مغصوبیت: غصب یعنی تصرف بناحق و ناشرعی. نیز مغضوبیت: مورد غضب57ص
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اساسی به عنوان اساس قانونی و دیگری نهاد نظارتی متشکل از نیروهای آگاه سیاسی و منتخب مردم، می 

تواند تنظیم کننده نظام، حکومت و دولت بوده و بازدارنده آن از انحراف و تعدی از حدود و تجاوز به حقوق 

 اساسی مردم و ملت باشد.

 مت مشروطیت اسالمی: *دو.مبانی و ارکان حکو

.مبانی دوگانه حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی؛ الف.قانون اساسی اسالمی، ب.سازکار 1*

 ؛داشتن دستوری کهمرتب.»5]مجلس شورای قانونگذاری و نظارت[: اول.اعمال و نظارت سیاسی

از آنچه در آن حق دو.شوند، اقامه است  الزمکه تمیز مصالح نوعی ب.تحدید مذکور و ه بیکی.یک.الف.

درجه استیالء سلطان و چهار.الف.کیفیت اقامه آن وظایف و سه.مداخله و تعرض نیست، کامال وافی و 

سمیت طور ره تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب بپنج.آزادی ملت و ب.

عمل حقوقی و قانونی و در اینجا  (. دستور: آیین نامه، منشور، میثاق مشترک، دستور51همان، ص«)متضمن

ریک از طرفین ه داری بهامانتب.نگهبانی و الف. ؛خروج از وظیفه»یک.دیگری.و  قانون اساسی است.

مانند و.دنوع است ه چون خیانت ب ]تعدی و تجاوز به حقوق سایرین[و تفریط ]تعلل از احقاق حقوق[افراط

همان(. «)سایر عقوبات مرتبه بر خیانت باشدب.ابدی و انعزال الف. ؛خیانت در سایر امانات رسماً موجب

دستور مذکور در »چون .2 انعزال: عزل، برکناری. ابدی: اینجا مادام عمر. یا  تا ابد این قانون جاویدانست. 

انند ممنزله رسایل عملی تقلید در ابواب عبادت و معامالت و ه بیکی. ؛ابواب سیاسیه و نظامات نوعی

ساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آنست بنابراین نظامنامه و قانون اساسیش ادیگری.و  این ها

همان(. رساله عملی مدنی عمومی و مسایل اصلی و اصول می باشد. فرای رساله عملی شخصی و «)خوانند

؛ ه بعد از اشتمال بر تمام جهات راجع بیک. ؛در صحت و مشروعیت آن»و .3 فرعی یا فروع است.

جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعی دو.استقصاء جمیع مصالح الزمه نوعی ب.مذکور و  حدیدالف.

که رعایتش در  جهاتیدیگری.مزید توضیح این امر و »و یکی..4 همان(.«)شرط دیگری معتبر نخواهد بود

استوار »..یک5(. دوم.51همان، ص«)تمامیت این اساس الزمست بعد از این خواهد آمد انشاءاهلل تعالی

رادع .2مسدده و .5 ؛به گماشتن هیئت.بمسئولیت کامل .7محاسبه و .2و  تمراقب.5 :اساسالف. ؛داشتن
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حقوق مشترك ه بب.خیرخواهان ملت که دیگری.دانایان مملکت و .2عقالء و .5یکی. ؛ازدو.الف. تنظار

محاسبه .5الف. ؛برایه.سمقتضیات سیاسی عصر هم آگاه باشند، .2وظایف و .5ه؛ بج.الملل هم خبیر و بین

تعدی و یکی. ؛جلوگیری از هرگونهب.نظارت در اقامه وظایف الزمه نوعی و .7و  تمراقب.2و 

مجلس شورای ملی مجمع رسمی ج.تفریط و مبعوثان ملت و قوه علمی مملکت عبارت از آنان و دیگری.

متحقق و حافظ محدودیت حاسبه و مسئولیت کامل در صورتی م»یکی.یک..2(. 51همان، ص«)ایشان است

ظارت اند در تحت نقاطبه متصدیان که قوه اجراییهالف. ؛مالکیت تواند بود کهه و مانع از تبدل والیت ب

یک  فتور در هردو.، و مسئول آحاد ملت باشند تآنان هم در تحت مراقبب.مبعوثان و ئت هی یتلئوو مس

و .بئت مبعوثان در صورت انتفاء مسئولیت اولی، تحکم و استبداد هیه و بالف. از این دو مسئولیت اولی،

رت هیئت نظا تمشروعی.دیگری دومین.تحکم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفاء مسئولیت ه ب

بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور  بناالف. ؛مبعوثان منتخب

ر اصول ما اما بنا بب.تحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود، نفس انتخاب ملت مه اند ب متبع دانسته

ه مغیبگونه امور نوعی و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی طایفه امامی که این

ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح السالم میدانیم اشتمال هیئت منتخب بر عده

عد از این مطلب هم ب افقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافیست و مزید توضیح اینو تنفیذ و مو

(. مراد شورای نگهبان اسالمی و قانون اساسی البته جزو مجلس 51همان، ص«)تعالیخواهد آمد انشاءاهلل

 شورای اسالمی بوده است.

 ؛اساس قسم اول بریک. ؛چنانچه»مساوات: ب.آزادی، ؛ الف..ارکان دوگانه مشروطیت اسالمی2*

عدم .2ملت در تحت ارادات خودسرانه و  ]سلطه پذیری[استرقاق رقابدیگری.استعباد و .یکی.5الف.

اس اس.دوعدم مسئولیت هم متفرع بر آن است، ب.مساواتشان با سلطان مبتنی و  عدم.7 فرایمشارکت 

ت آحاد ملت حتی با شخص ولی مساوا.7مشارکت و .2آزادی از این عبودیت، و .5الف. ؛قسم دوم هم بر

مسئولیت هم از فروع آنست و در کالم مجید الهی عزاسمه و ب.نوعی در جمیع نوعیات مبتنی و 

عدیده همین مقهوریت در تحت حکومت  قعاهلل علیهم، در موافرمایشات صادره از معصومین صلوات
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تخلیص ه ا بر و پیروان دین اسالمعبودیت که نقطه مقابل این حریت است تعبیر ه خودسرانه جائرین را ب

 (.59همان، ص«)انداز این ذلت هدایت فرموده حاکمیت شان

 سیاسیالف. ؛هبعض از علماء فن که استبداد را ب».یک.5.)موانع و عوامل مخل(استبداد سیاسی و دینی: 3*

 اند! و دانسته ]هم افزا[دو را مرتبط بهم و حافظ یک دیگر و با هم توأم و هر نموده دینی منقسمب.و 

]توجه و آن فقط با التفات –که وسیله  پستمعلوم شد که قلع این شجره خبیث و تخلص از این رقیت 

در قسم اول، اسهل و در قسم  -ملت منحصر است ]آگاهی، هشدار، هشیاری[و تنبه اهتمام و عزم و اراده[

روزگار »دو.. (23همان، ص«)دوم در غایت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت عالج قسم اول هم خواهد بود

بداد تهمدیگر بودن، این دو شعبه اس ]قوامبخش[مقوم.7حافظ و .2آمیختگی و بهم.5 ؛سیاه ما ایرانیان هم

هم آمیختگی و متقوم بیکدیگر بودن این دو ه و کشف حقیقت این بو استعباد را عیناً مشهود ساخت، 

شعبه اولی، بعد از این در خاتمه در طی شرح قوای ه و سرایتش بدوم شعبه و جهت صعوبت عالج شعبه 

(. استبداد سیاسی: استبداد دینی را 23همان، ص«)استبداد و طریق تخلص از آن خواهد آمد انشاءاهلل تعالی

 و استبداد دینی نیز استبداد سیاسی را با تقدیس، تقویت ساخاته و تعمیق و تداوم می بخشد.استخدام کرده 

بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امت و راهزنان ملت »یک. *الف.آزادی سیاسی قانونمند:

د مجی نص کالمه داشتن خود است از اعظم مواهب الهی عزاسمه، بلکه بو محروم سنفه نه تنها ظلم ب

ذات  هعبودیت آنان از مراتب شرك ب ه،اهلل علیالهی تعالی شأنه، و فرمایشات مقدس معصومین صلوات

 ، و«فاعلیت ما یشاء.»7و  «حاکمیت مایرید.»2 (23و)ص مالکیت.5 ؛است در ئهاحدیت تقدست اسما

مقام  جالله، و غاصب ایناز اسماء و صفات خاصه الهی جل غیر اینها،.1تا ، «عدم مسئولیت عما یفعل.»1

موجب نصوص مقدس ه غاصب مقام والیت است از صاحبش بلکه بدوم.عباد و ه ظالم بسوم. ؛نه تنها

اینها  .همان(«)هم خواهد بود یغاصب رداء کبریایی و ظالم بساحت احدیت عزت کبریایاول. ،مذکور

بالعکس  و یانی در حق امام معصوم)ع(و بزرگ در حق خدایند.بترتیب از ستم کوچک در حق مردم، م

نباتیت و ورطه بهمیت است  أهآزادی ازین رقیت خبیث خسیس عالوه بر آنکه موجب خروج از نشدو.

ن توحید و از لوازم ایمان بوحدانیت در مقام اسما و ئوعالم شرف و مجد انسانیت، از مراتب و شه ب
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این جهت است که استفاذ حریت مغصوب امم و تخلیص رقابشان از صفات خاصه هم مندرج است، از 

)همان، «این رقیت منحوس و متمتع فرمود نشان به آزادی خدادادی از اهم مقاصد انبیاء علیهم السالم بوده

 نص آیه مبارك:ه ب السالم، له و علیهمآ و رون علی نبینااکلیم و هموسی حضرت »سه. .است (29ص

روانه ساز و آن ها را  اسراییل را آزاد نما و با مابنی»(]؛ 13، 29)طه/«تعذبهم سراییل و الافارسل معنا بنی»

 هاسراییل از اسارت و عذاب فرعونیان و آزادانه با خود بردنشان بفقط تخلیص رقاب بنی، «[شکنجه ننما

بارك قاصعه چنانچه در همان خطبه م)ارض مقدس را خواستار بودند، و بقاء ملک و دوام عزتش را 

مصر، ه بارتوار آن ها اسبازگشت ب فرعونیان برای یالتزام نمودند و عدم اجابت، و تعق (تصریح فرموده

بعد از آن )در همان خطبه مبارك قاصعه »چهار. .همان(«)گردیدنجر آنان و آزادی اسراییلیان مه جدایی ب

و یران ی های ااسراییل را از ذل رقیت کسراسمعیل و بنیتخلص بنی (فرمایشی که سابقاً نقل کردیم

تا اند، الطاهرین احصاء فرموده لهآ اهلل علیه والنبیین صلی، از فواید بعثت حضرت خاتمای رومقیصره

 همان(. «)از آنچه در تواریخ ثبت و از اخبار مستفاد استسایر مواردی 

ت تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام، و مساوا»: یک.*ب.مساوات سیاسی قانونی

شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلواته علیه و اله را در استحکام این اساس سعادت امت، از سیره 

برای حفظ »اینها همه(. همه در برابر قانون متساویند. دو.الف.29)همان، ص«مقدس حضرتش توان فهمید

برآنست، برای پیروی و متابعت همین سنت و  (71)صه مسئولیت مرتبهاین رکن اعظم و خروج از عهد

ر که عص)الصلوه و السالم است که در این عصر فرخنده سیره مأخوذه از انبیاء و اولیاء علیهم افضل

 (باید شمرد (71)صتعالی یاریسیر قهقرایی اسالمیانش ب یسعادت یقضت و انقضاء دوره اسارت و انتها

]رهایش اذقوحانیین و رؤساء مذهب جعفری علی مشیده افضل الصلوه والسالم، هم در استنربانیین فقهاء ر

حریت و حقوق غصب شده مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت و اسارت  و استنفاذ: جریانسازی[

بر طبق »ب.و  (.76همان، ص«)جائرین همان همت مجدانه را مطابق همان سیره مقدس مبارکه مبذول

اگر حکومت کامل اسالمی نمی توانیم، به  ،«ماال یدرك کله ال یترك کله»ر در شریعت مطهره: دستور مقر

طور کلی نیز نباید از آن صرف نظر نمود بلکه بایسته و شایسته است به اندازه فهم و توان خود به اسالمی 
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ای ه تمام خرابیکه عالوه بر )در تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی » کردن حکومت پرداخته و

برطرف کننده که  دوم،نحوه ه ب (اصل دولت اسالمی را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است عیان،

 این برترین راهبرد اصالحی عالمه نائینی تا مرز  .همان(«)ر بر بالد استااکثر مواد فساد و مانع استیالء کف

سی که همگان بویژه نخبگان علمی دینی و سیا این مهم نیز طلبیده بیداری و خیزش نهضت مشروطیت میباشد.

مجاهدت الزمه در حفظ بیضه اسالم را مصروف فرموده و میفرمایند، بدیهی است تنبیه غیرتمندان ه ب»

آزادی رقابشان از رقیت جائرین و مشارکت و مساواتشان در تمام نوعیات مملکت با غاصبین ه اسالم ب

ه قشان بدشان در طلب و شود و فعال مایشاء بودن ظالمین برای جِات مترتبه بر استبدارخطه و پی بردن ب

د. همان(. این نیازمند گفتمانسازی نخبگانی و مردمی میباش«)سبب استترین  وسیله و قویبزرگترین مطلب 

اقتضای همان وظیفه مقام خود که حفظ شجره خبیث استبداد را ه بنابراین همان شعبه استبداد دینی ب»سه.

اطل و لحق بالبا و التلبسوا»ظ دین قدیما و جدیدا متکفل بوده و هست و خطاب مستطاب: اسم حفه ب

ا مانند مخاطبین ر]باطل سلطنتی استبدادی مطلقه را بالباس حق دینی میپوشانند[ «الحق و انتم تعلمونا تکتمو

و  یعنی؛ یکی.آزادی انداخت و این دو اصل سعادت و سرمایه حیات امت، اولین آن پس پشت

و غیرها همه مترتب بر آن ها  ]والیان[تالکه دانستی حفظ حقوق ملی و مسئولیت وُ)را دیگری.مساوات 

گر صورت های زشت قبیح دیگر جلوهه مطلوب به نبردن ملت بمحض تنفر و صرف قلوب و پی (است

که )از ذل رقیت جائرین را  (76)صاما حریت مظلوم مغصوب ملت»چهار. (.76همان، ص«)ساخت!

 اص،عمرعدانستی از اعظم مواهب الهی عزاسمه بر این نوع و اعتصابش در اسالم از بدع شجره ملعون 

ت بموهومش خواندن قناع (السالم بوداز غاصبین از اهم مقاصد انبیاء و اولیاء علیهم ]رهایش[و استنقاذش

ه کفریات و تجری منکرات و اشاعه ب تظاهرفسق و ملحدین در اهل  مانعینکردند و به صورت بی

 حجاب بیرون آمدن زنان و در اظهار بدع و زندقه و الحادش جلوه دادند، حتی بی ]بدعنگذاران[مبدعین

ه ان بو مسیحی)تر است ربطاخضر بی از آنچه بداستان استبداد و مشروطیت دولت از بحر مانند اینها

ه د یا مثل فرانسه و انگلیس شورویواسطه منع مذهبی نداشتن از آن، چه دولتشان مثل روس مستبد باش

مان، ه«)از لوازم و مقتضیات این حریت ملعون غصب شده شمردند! (مانعند حال در ارتکابش بالعلی ای

چنانچه در تذکره غافل شیخ فضل اهلل نوری نیز دیدیم: کسانی به عمد این نارهنجاریها را در (.73ص
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ها یا کسان دیگری هماهنگ یا نا هماهنگ با اینان، این ایران آنزمان بسان اینزمان راه انداخته همین 

ناهنجاریها را الزمه و برخی دیگر حاصل مشروطیت میخوانند. بدین ترتیب  استقالل و آزادی ملت را 

مخدوش نموده و با مغشوش سازی سیاسی بویژه توسط عوامل انگلیس، مشروطیت را به انحراف، 

قوی .5 ؛مساوات در»و اما پنج. نه ساز نفوذ بیگانه در ایران شد. با انحطاط و محاق بردند. این سبب و زمی

له محض استحکام این آ و اهلل علیهکه شنیدی اشرف کاینات صلی)سایر نوعیات را .7حقوق و .2و 

قصاص ادعایی گشود و  ]انجام[سعادت امت، کتفهای مبارکرا در چنان حال شدت مرض برای استیفاء

السالم هم برای رفع ید نفرمودن از آن و تسویه فیما بین سابقین  الصلوه و افضل حضرت شاه والیت علیه

همه محنت ها کشید تا عاقبت در محراب عبادت شربت شهادت  بدریین با ایرانیان تازه مسلمان، آن

و  ]ازدواج[تناکح.2و  ثتوار.5 ؛در ابواب ]اقلیت های دینی[بصورت مساوات مسلمین با اهل ذمه (نوشید

دیاتش در آوردند، و بلکه مساواه اصناف مکلفین مانند بالغ و نابالغ و عاقل و مجنون و .1قصاص و .7

از آنچه  –و معسر و قادر و عاجز الی غیرذلک  ]گرفتار[صحیح و مریض و مختار و مضطر و مؤسر

عد است، اباختالف آن ها منشأ اختالف تکالیف و احکام و بداستان مشروطیت و استبداد از فلک اطلس 

(. مراد آزادی و تساوری قانونی و در مقابل و در حدود و بر 73همان، ص«)انداهم از مقتضیاتش شمرده

 اساس قانون است. نه هر چیر دیگری. 

چون سرمایه سعادت و حیات ملی و محدودیت سلطنت و مسئولیت مقوم »الجمله ب .تحدید حکومت:4*

بنابراین این دو موهبت عظمای  -]آزادی و برابری[دو اصل استآن و حفظ حقوق ملی همه، منتهی با این 

ودن اند ]و به گِل[ کله را ب قبیح در آوردند، غافل از آنکه آفتابت های چنین صوره الهی عز اسمه را ب

ملت ایران هرچند چشم و »یک. همان(.«)محال و دهنه دریای نیل را به بیل مسدود ساختن از ابلهی است

حقوق ملی و ه خبر، و ب واسطه گمان ماها بیه مقتضیات دین و ضروریات مذهب بگوش بسته و از 

 ریت برایخَّسَآزادی از این رقیت ملعون و مساوات با غاصبین حریت، و حقوقشان پی نبرده و جز مُ

خوران معمم و کالهی، رتبه و مقامی برای خود تصور نکرده، حتی گذرانی و چپاول مفتخوش

نخورده  جائرین هم بر (73)صیالیامور را با اساس مشروطیت و تحدید استبودن این ربطبی
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عقال و طبقات های  همه جانبازی فهمند که این مقدار را خوب می این» دو.اما بطور کلی همان(.«)باشند

حریت و  ]واداری[، در استنقاذاینها تجار و غیر و نارخواهعلماء و خی، از دانایان و غیرتمندان مملکت

امثال  نمیاوی ابا یهود و نصاری و تس رابطهبازار و ه حجاب بمساوات، برای فرستادن نوامیس خود بی

فریات منکرات و اشاعه که بتظاهر فسق و مبدعین در اهل مانعی در تکالیف، و بی مانند اینبالغ و نابالغ و 

ذهب هم جز بر آنچه حفظ بیضه اسالم و و رؤساء و پیشوایان م»سه. همان(.«)نخواهد بودیه این ها و شب

زله منه که مخالفت ب آنه ن متوقف باشد چنین احکام اکیده و تصریح بآحراست ممالک اسالمی بر

و  یناین دسته جبار»چهار. (.79همان، ص«)با امام زمان ارواحنا فداه است نخواهند فرمود تمحارب

گان انحاء فسوق و فجور در مملکت را هم احکام شریعت و رواج دهند و کنندگانطواغیت امت و مح

فاعلیت .2مالکیت رقاب و .5 ؛دانند که در این ارتکابات شنیع چنگیزی جز حفظ مقام خوب شناخته و می

دیگری اصالً به خاطرشان نرسیده  یفعل، مقصد و همّ عدم مسئولیت عما.1حاکمیت مایرید و .7مایشاء و 

اتصاف ما در روایت احتجاج برای علماء سوء و راهزنان دین »پنج.چنین  و هم همان(.«)و در نظر ندارند

ء ک اضرعلی ضعفائاول»کنندگان ضعفای مسلمین تعداد فرموده و در آخر همه میفرماید: مبین و گمراه

عفای این دسته علماء ضررشان بر ض»]؛ «م کما ینبغیالسالالحسین علیهاهلل علیلعنه شیعتنا من جیش یزید

دانند: که از این درجه همدستی با ظالمین  فهمیده و می «[از سپاه یزید بر حسین)ع(است شیعه بیشتر

الذین اوتو الکتاب اذا اخذاهلل میثاق و» دردمان چه و مقصدمان چیست؟!! خود را در عنوان آیه مبارکه:

، 7آل عمران/«])ونترس ما یشئلتبینته للناس و ال تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قلیال فب

آنگاه که خداوند از کانیکه به آنان کتاب داده بود پیمان محکم گرفت که ان کتاب را آشکارا برای »(؛ 531

مردم بیان کنند و کتمان ننمایند ولی پیمان خدا را پشت سر افکندندف و آنرا ببهاء اندکی فروختند، پس بد 

ن و داری درج ساختیم و باالخره جز افتضاح ابدی و خزیمن «[معامله ایست که پیوسته انجام می دهند؟!

 اهللسنه»شش. همان(. خزی: سرافنکدگی. دارین: دو دار دنیا و آخرت.«)سودی نخواهیم برد «الیم الهیعذاب»

این روش خداوند درباره »(]؛ 17/فغطر؛ 71«)اهلل تبدیاللن تجد لسنه من قبل و (79)صالذین خلوافی

لم را از عنان ق»خوبست هت. .«[این گذشته انذ و برای روش خداوند تغییری نمی یابی کسانیست که پیش از

شرح این فضیحت که تبعاتش هرچه باشد باز هم عاید بنوع است گرفته، کشف حقیقت این مغالطات را 
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فهرست مندرجات فصول پنجگانه، مقدمه را ختم کنیم و اجمال آن بدین ترتیب ه موقع خود احاله و به ب

 (78)ص: ستا

آنکه حقیقت سلطنت مجعول در دین اسالم و سایر شرایع و ادیان بلکه نزد حکماء و عقالء .اول» 

ه جوه و تحویلش ب است، مجعول ]والیی[دوم عالم قدیماً و جدیدا همه بروجه  ]سکوالرها[غیر متدینین

 بدعت.بدع:  .(19همان، ص«)اول مطلقاً از بدع ظالمانه طواغیت امم و اعصار است

]یک.از دست امت از دامان عصمت کوتاه و ]اول.یک.از طرفی[ ؛آنکه در این عصر غیبت که.دوم» 

 ]سه.دردر اقامه وظایف مذکور هم مغصوب و  «[والیت فقیه]»مقام والیت و نیابت نواب عامطرف دیگر[

ه ظلم زاید از نحوه اولی کالف. ؛]بازگردانی[آیا ارجاعشدوم.انتزاعش غیر مقدور است، عین حال[

قدر ممکن واجب است؟ و ه و تحدید استیالء جوری ب دومبنحوه ب.غصب است  غصب اندر (15)صو

 که مغصوبیت موجب سقوط این تکلیفست؟ یا آن

 آنکه بر تقدیر لزوم تحدید مذکور آیا همین مشروطیت رسمی که دانستی رکن مقوش دو .سیم 

 خالی از محذور است یا نه؟امر و وسیله تحدید منحصر در آنست متعین و   

 کر بعضی از وساوس و مغالطات القایی و دفع آن ها.ر ذد.چهارم 

 در بیان شرایط صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در این باب و وظیفه عملی آنان .پنجم 

 (. مبعوثان: بر گزیدگان12همان، ص«)بر وجه اجمال  
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در بیان اصل .اول؛ اول و کالم در آن در دو مقامستدر توضیح امر ».والیت نه سلطنت: فصل اول*»

محدودیت استیالء و سلطنت مجعول در جمیع شرایع و ادیان باقامه همان وظایف و مصالح الزم 

مجعول: جعلی،  .(17همان، ص«)در کشف درجه این محدودیت و حقیقت آن.دوم» .(12همان، ص«)نوعی

 قرار دادی، تأسیسی)نه طبیعی(. 

از آنچه در مقدمه گذشت ظاهر و هویداست: چه بعد از .»5: «ل محدودیت سیاسی دولتامر اول.اص*»

 :مه برایه اینهاو وضع خراج و غیر  ]نهادها و نیروها[ااصل تأسیس سلطنت و ترتیب قو؛ یک.آنکه دانستی

نه از ب.رعایت رعیت است، .7تربیت نوع و .2شبانی گله و .5دو.و نظم مملکت .2حفظ و .5الف.یک.

خوار و تسخیر و استعباد رقاب ملت در تحت ارادات ای قضاء شهوات و درك مرادات گرگان آدمیبر

حق تصدی ه المحاله سلطنت مجعول در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل چه ب»دو. همان(.«)خودسرانه

داری نوع و والیت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجع امانتالف. ؛اغتصاب، عبارت ازه شود یا ب

 میانبخواهانه حکمرانی در بالد و دل.7مالکیت و .2قاهریت و .5 ؛نه از بابب.به نگهبانی خواهد بود، 

از قبیل تولیت بعض موقوف علیهم در نظم و حفظ موقوفه مشترك ت؛ الف.حقیقدر و »سه. همان(.«)عباد

نه از باب تملک ب.حق خود است. ه حقی بدارای هر رسانیدن حقوق و  صاحبان میانی اوو تس

ان سلطیک. ؛مه و علما اسالمئازبان از این جهت است که در چهار.بخواهانه و تصرف شخص متصدی، لد

اند، از روی همین مبنی و اساس، حقیقت ملت را برعیت تعبیر فرمودهدو.راعی، و .7والی و .2بولی و .5 ؛را

نصب الهی ه بنابراین ب.»2 همان(.«)منزله شبانی گله استه والیت بر حفظ و نظم و ب» :نت عبارت ازسلط

والیاتست موقوف، و  ]عطا کننده، بخشنده و دهنده[عزاسمه، که مالک حقیقی و ولی بالذات و معطی

دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت »الف. ؛چونکهیک. همان(.«)مباحث امامت موکول استه تفصیل مطلب ب

در  یسرکشانحاء ظلم و طغیان و بدترین و زشت ترین در تحت تحکمات خودسرانه، عالوه بر آنکه از 

وت پس اهمال و سکب.السالم هم منافیست، و اغتصاب رداء کبریایی و با اهم مقاصد انبیاء علیهم زمین

 ؛بلکه ازج. همان(.«)اصال متحمل نخواهد بود یک از ادیان سابق هم از قلع چنین شجره خبیث در هیچ

])نمل؛ «امری ما کنت قاطعه امراً حتی تشهدونالمالء افتونی فی قالت یا ایها»(17)ص آیه مبارك:یکی.

گفت: ای برگزیدگان! در این کار رأی صحیح بدهید من هیچگاه کاری را »(؛ ملکه صبا یا یمن امروزین72
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کایت ملکه سبا حزبان که از  «[گیرم مگر آنکه شما بصحت آن گواهی دهید نمی بُرم و تصمیمی را قاطع نمی

می عمو ییااند معهذا اراده حکومتشان شورپرست بودهاند ظاهر است که با اینکه قومش آفتابفرموده

فرعونیان »(؛ 61طه؛ «])فتنازعوا امرهم بینهم و اسرو النجوی»حتی از آیه مبارك: دیگری.بوده نه استبدادی، 

مجلس شورای غیر -در کار و تصمیم خود اختالف پیدا کردند و مطلب خود را برای مشورت پنهان نمودند

که داستان مشورت فرعونیان را در امر حضرت کلیم و هارون علی نبینا و آله و  ،«[علنی تشکیل دادند

ه ت فرموده، استفادحکای ،مذاکره سریه باب ب شدن مذاکره علنی ایشان را در اینالسالم و منتهیعلیه

 وه بود ]برخورد دوگانه[آمیزض یبعترفتار دولت انگلیس فعالً »چنانچه  -که (.17همان، ص«)توان کرد

 ملت انگلیسی چون کامالً بیدارند مسئوله و شوروی، وه نسبت ب]الف.در قلمرو داخل و سیاست داخلی[

هندوستان و غیرها از ممالک اسالمی اسراء و اذالء ه نسبت ب]ب.در قلمرو خارج و در سیاست خارجی[

حسی و خواب گران، گرفتار چنین اسارت و باز هم در خوابند، استعبادی و استبدادی  واسطه بیه که ب

 با این وجود تبعیض «[انا ربکم اآلعلی]»طور رفتار دولت فرعونی هم با وجود ادعای الوهیتهمین -است

 بوده و ادیاسراییل استعباسباط بنیه شوروی و نسبت ب قبطیان که قومش بودنده و نسبت بآمیز بوده 

هم مفید همین معنی  ،[«نمودرا ضعیف می از آنانای فرعون طایفه »؛ ] «منهم یستضعف طایفه»آیه: سوم.

اسالمی، بلکه در جمیع شرایع و ادیان،  ]حاکمیت[علی کل حال رجوع حقیقت سلطنت.»3 همان(.«)است

 ، بدون هیچ مزیت]عمومی و سیاسی[حد مشترکین در حقوق مشترك نوعییک باب امانت و والیت ه ب

 بخواهانه و قهر، از اظهر ضروریاتمستبدانه و تحکم دله برای شخص متصدی، و محدودیت آن از تبدل ب

اً و قدیم ،ها بخواهانه و حکمرانیدین اسالم، بلکه تمام شرایع و ادیانست، و استناد تمام تجاوزات دل

االمه، و موجب حدیث نبوی متواتر بینه ب ب و طغیان فراعنه و طواغیت امم از واضحاتست.لغجدیدا بت

اتفاق تواریخ اسالمی، بر وقوع اخبار غیبی نبوت، مبین شد که: مبدء تحویل سلطنت اسالمی از نحو دوم 

ی شوم سد اعده تقرآن بدر روایت  شجره ملعونرسیدن سرشاخه های ویه و ااول استیالء معه والیتی ب

. همان(. با جریان سقیفه، امامت به خالفت تقلیل یافت«)نفر بود و سلطنت شوم استبدادی از آنان موروثست

با معاویه خالفت تحریف و تبدیل به سطلنت گشت. ارتجاع یعنی واگشت به سلطنت جاهلی ضد امامت 

 اسالمی باسم خالفت اسالمی شد.
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اما امر دوم: از آنچه سابقاً گذشت اجماالً مبین  »: (17ص)«امر دوم.حدود و حقیقت محدودیت سیاسی*»

مقتضای آنچه اساس مذهب ما طایفه امامی بر آن مبتنی و کلمه الهی عصمت    ه بالف. ؛شد، و دانستی که  

را در والیت بر ستیاستت امور امت معتبر دانستتیم، و وجه این محدودیت فقط نه بر همان خودسترانه     

ستبدانه ارتکاب  تحکم و ستی که تا ب    ه شتن واقف و ب ندام ست، بلکه اجماال دان صور ا  ههمین اندازه مق

ست.   سنت که  ب.کجا منتهی ا صول اهل  صمت و  .5یک. ؛اما بنا بر ا سمه هی  .2نه ع صب الهی عزا چ نه ن

و بیعت اهل حل و عقد این امت را موجب انعقادش دانستتتند، هر چند درجه دو.یک را الزم ندانستتته 

مذهب ما مقتضی است منتهی نباشد، لکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره       که  جاییه محدودیت ب

بخواهانه   ذکر و اندك تخلف دل  اهلل علیه و آله را در نفس عقد بیعت شتترط الزم     مقدس نبوی صتتلی 

شدند،      سته و در لزوم جلوگیری متفق  صب دان شرایط ارتکاب و حکمرانی را، مخالف مقام و من  با این 

نت استت       یت ستتلط حدود ب م بارت از     ه المی  که ع جه اولی  مان در کاب و    یک.  ؛ه نه ارت خودستترا

ستیثار دو. ستثمار[ ا صدی و اغماض از آنچه الزمه مقام       ]ا ست. با اغماض از مرحله اهلیت مت شتن ا ندا

سلم بین      ست، قدر م صه مذهب ما ا صمت و خا ساس هر دو  و متیقن ه فرقدو  ع علیه مذهب و متفقبر ا

سال   ضروریات دین ا سلم بین  امت و از  ست، و چونکه حفظ این درجه م شری   ه ب متا م ا سب قوه ب ح

سایر درجات آن که ب  تاعاد صمت حافظش      ه ممکن و مانند  صمه ع صوص و جز قوه عا مذهب ما مخ

صدی غاصب           شود خصوصاً با ت سیله که ممکن  ست بنابراین لزوم حفظش را بهر و نتواند بود متعذر نی

ر غیر این ، د«ان یخرج من ملتنا و یستدین بغیر دیننا »نکار نماید، اال هیچ مسلمان مظهر شهادتین نتواند ا  

 (.16همان، ص«)است (11)صصورت از ملت و دیانت اسالم خارج

ه مقدم باباز در تنقیح امر دوم است و باید سه مطلب »«: .ضرورت اصالح گری سیاسیفصل دوم*»

دین معلومست که چنانچه شخص واحد فرضاً ت  ضروره آنکه در باب نهی از منکر ب.»اول :«بیان شود

در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود ردعش از هر یک از آن ها تکلیفی است مستقل و غیر مرتبط 

آنکه از جمله .»دومردع: باز دارندگی.  .همان(«)تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب استه ب

السالم، آنچه از والیات ر این عصر غیبت علی مغیبهقطعیات مذهب ما طایفه امامی این است که د



 

174 
 

در این  -آن حتی ]و فروگذاری[ اهماله را که عدم رضاء شارع مقدس ب ]عمومی، سیاسی و مدنی[نوعی

نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در  ]امر به معروف و نهی از منکر[معلوم باشد وظایف حسبیه -زمینه

م حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب، و چون عدم رضاء شارع آن قدر متیقن و ثابت دانستی

 حفظ و نظم ممالکه بیضه اسالم بلکه اهمیت وظایف راجع باز بین رفتن اختالط نظام و ه مقدس ب

اسالمی از تمام امور و حسبیه از اوضح قطعیات است. بنابراین ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر 

آنکه در ابواب والیات بر .»سیم .همان(«)یف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بودغیبت در اقامه وظا

معنی نزد تمام علماء اسالم مسلم  باب والیاتست، اینه امثال اوقاف عام و خاص و غیرها از آنچه راجع ب

نماید و رفع یدش رأساً ممکن در آن ها تصرف و تجاوز و از قطعیاتست که: چنانچه غاصبی عدوانا 

توان تصرفش را تحدید و موقوفه می لکن با ترتیبات عملی و گماشتن هیئت نظاری (16)صشد، نبا

صیانت نمود البته وجوب آن  ،بعضاًیا  غصب شده را مثال از حیف و میل و صرف در شهواتش کال

 دبدیهی و خالف در آن نه تنها از علماء متشرعین بلکه از عقالء دهریین هم هیچ متصور و متحمل نخواه

شد مجال شبهه و تشکیک در وجوب روشن این سه مطلب »چون  دهریین: مادیین. .(13همان، ص«)بود

نحوه دوم با عدم معذوریت از ید از آن باقی نخواهد بود ه تحویل سلطنت جائر غاصب از نحوه اولی ب

ت ساحه ظلم بهم اغتصاب رداء کبریایی عزاسمه و یک. ؛:نحوه اولیالف. ؛چه، بعد از آنکه دانستی که

اهلل علیه و ناحیه مقدس امامت صلواته هم اغتصاب مقام والیت و ظلم بدو.اقدس احدیت است و 

خالف نحوه دوم که ظلم و اغتصابش فقط ه بج.هم اغتصاب رقاب و بالد و ظلم در باره عباداست سه.

حقیقت تحویل و پس » :همان،(«)مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غضب دیگر خالی استه ب

و تحدید استیالء جوری و ردع از آن دو ظلم و غصب زاید کوتاه نموده تبدیل سلطنت جائر عبارت از 

 ن ترروشعبارت ه اول، و ب از کمترخواهد بود، نه از باب رفع یک فرد از ظلم و وضع فرد به این دیگر 

، و تصرفات نحوه اولی زیاده همان مقدار نظم و حفظ مملکت مصوره که تصرفات نحوه دوم فقط ب آن

هم واقف و مقصور نیست، و تبدیل نحوه سلطنت  آنست و بر هیچ حد ]دو چندان، به توان دو[و اضعاف

یعنی لزوما نمی خواهیم حاکم مستبد و ظالم . همان(«)تقریبه ز این زیادت ها، باعبارتست از منع و ردع 

گذاریم. میخواهیم با قانونگذاری و حدود دولت را ترسیم را برداشته و حاکم مستبد و ظالم دیگری بجای او ب



 

175 
 

کرده و کشور و نظام سیاسی و دولت و جامعه را قانوندار نماییم. کما اینکه با اعمال نظارت دولت را حدودمند 

تصرفات نحوه دوم همان تصرفات و الیتی است که »و بیان دیگر آنکه:  و قانونمند یا قانونمدار سازیم. 

آن ها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله والیت در 

وسیله نظارت از حیف و میل صیانت شود و با صدور ه ی شرعی است در امر موقوفه که بلغیر متو

ه م بللباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظ دارد، اذنت والیاز ناحیه کسی که ، ]اجازه[اذن

تواند شد مانند متنجس بالعرض است که  (13)صوسیله اذن مذکور خارجه مقام امامت و والیت هم ب

 عکس مذکور و ظلمی است قبیحه وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود، و تصرفات نحوه اولی به ب

بالذات و غیر الیق برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن اصالً جایز نیست و از قبیل تملک غاصب 

نفس عین موقوفه را و ابطال رسم وقفیت آن و مانند نفس عین نجاساتست که تا در محل باقی است 

ین همان عه دیل و تحویل نحوه سلطنت بو تببر طرف شدن بعد از  مگراصالً قابل طهارت نتواند بود، 

است برای صیانت موقوفه غصب شده و تحدید تصرفات غاصب بر موجبات  تداستان گماشتن نظار

مقتضای وقف و منعش از ه او که غصبی است زاید و الزامش ب یتملیک تصرفصالح آن و رفع نحوه 

است از محل متجنس، چقدر  عین نجاستبرطرف سازی حیف و میل و صرف در شهوات خود از قبیل 

مناسب است رویای صادقه که خود این اقل خدام شرع انور در همین خالل دیده و متضمن همین تشبیه 

اهلل آقای چند شب قبل از این در عالم رؤیا خدمت مرحوم آیه» .(19همان، ص«)است ضمناً درج شود

طاب رمسه، مشرف شدم، پس از حاجی میرزاحسین تهرانی قدس سره نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل 

 هالتفات برحلت ایشان و گرفتن طرفین رداء مبارکشان برای استفاده، و امتناع ایشان از جواب راجعه ب

مرحوم از  واالتی عرض شد آنئعالم موت و نشاه برزخ و آخرت، و تمکین از جواب مسایل دیگر، س

از ختم آن ها عرض کردم اهتمامات شما  ن مبارك ولی عصر ارواحنا فداه نقل جواب فرمودند، پسزبا

را در خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل عبارت جواب این بود؛ حضرت فرمودند: مشروطه 

که متضمن به تشبیه باب که شرحش در نظرم نماند ذکر  اسمش تازه است مطلب که قدیمی است. مثالی

هم  که کنیز سیاهی را که دستش آنستفرمود، بعد با این عبارت گفتند: حضرت فرمودند: مشروطه مثل 

هل و چه سبوده  چه قدر این مثال مبارك منطبق بر مطلب .شستن دست وادارش نماینده آلوده باشد ب
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یچ خاطری نرسیده و بر صحت رؤیاء عالوه بر قراین قطعیه دیگر اماره ه به»که  .(19همان، ص«) است!!!

ب همان غصه تصدی، و آلودگی دست اشاره ب غصبیت اصله سیاهی کنیز اشاره است ب. واضح است

شستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش ه آنست بنابراین ببرطرف سازنده مشروطیت چون  .زاید

حفظ همان درجه مسلم از محدودیت سلطنت اسالمی که دانستی »بالجمله  .(18همان، ص«)اندفرموده

نفسه از اهم تکالیف نوع مسلمین و از امت و از ضروریات اسالم است عالوه بر آنکه فی مورد اتفاق

چنانچه نسبت  در صورت مغصوبیت مقام و تصدی و تعدی غاصب. -اعظم نوامیس دین مبین است

ضروری مذهب مامی باشد و از جهات عدیده دیگر، که اجماالً اشاره شد، در عنوان  -بحالت حالیه ایران

و اموال مسلمین و  ض: آبرو، پایگاه اجتماعی[]عِرعراضامر به معروف و نهی از منکر و حفظ نفوس و اِ

با اغماض از تمام مذکورات، تمام » .(18همان، ص«)ظالمین هم مندرج است ]دستدرازی[دفع تطاول

انکه مبدء چن، بر این معنی معتقدند که: هممسلمانان ن و غیرامیاسالاز سیاسیین و مطلعین بر اوضاع عالم 

چه  هو نفوذ اسالم در صدر اول.که در کمتر از نصف قرن ب پیشین()و تمدنسازی طبیعی آن چنان ترقی

طنت اسالمی و لبودن س ییاشوردو.عادل و الف.یکی.یک. ؛همین -کجا منتهی شده سرعت و سیر و ب

ایشان در حقوق و و خواص مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفاء و بطانه دو.آزادی و دیگری.یک.

نان تفوق ملل مسیحی بر آدو.تنزل مسلمین و یکی.یک. ؛یعی این چنینهمینطور مبدأ طبب.احکام بود، 

باقی مانده را هم ببرند، همین حداقل این جز را بردند و هیچ نمانده که  ممالکشان بیشترهم که 

ت و فوز آنانسج.از معاویه،  رقیت مسلمین در تحت حکومت استعبادی موروثدو.اسارت و دیگری.یک.

]خواب کرتاز شرع مسلمین، و چنانچه باز هم مسلمانان از این سِ س شدهاقتباحکومت مسئوله ه ب

چپاول چیان دو.ذلت عبودیت فراعنه امت و یک. ؛در همانند گذشتهو غفلت بخود نیایند و  آلودگی[

مانند مسلمین معظم آفریقا و اغلب  -مملکت باقی بمانند، چندی نخواهد گذشت که العیاذ باهلل تعالی

، نعمت شرف و استقالل قومیت و سلطنت اسالمی را از دست داده و در تحت انها یرممالک آسیا و غ

یت ه نصرانای نخواهد گشت که مانند اهالی اندلس و غیرها، اسالمیتشان ب، و دورهرحکومت نصاری اسی

 شان همانزب، بلکه اصل ]نشانه مسیحی[زناره ناقوس و شعایر اسالمی به مساجدشان کنیسه و اذانشان بو 

اهلل المسلمین وقی»امام هشتمتان هم پایمال نصاری خواهد گشت، (18)ص مانند آنان مبدل و روضه منوره
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گذشته از کمال بداهت و وضوح این امر و حصول تمام  ، مگر خدا حفظ کند.«ارانا اهلل ذالک ال عنه و

ان یملکت مم میقستنقشه ه مطلب.حتی پرداختن همسایگان جنوبی و شمالی به مبادی و مقدمات قریب ب

و هوشیاری اند. بر این  تحذر زموالاین ها از الاقل پس و کثرت مشاهده نظایر و اشباه آن؛  -خودشان

اولی بنحوه عادله دوم، عالوه بر  انهبدیهی است که تحویل سلطنت جائر غاصب از نحوه ظالم اساس

ست از استیالء کفار، از این جهت موجب حفظ بیضه اسالم و صیانت حوزه مسلمین ا ،مذکورموارد تمام 

 (.19همان، ص«)از اهم فرایض خواهد بود

 ،در تحقیق امر سیم»«: مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی .مشروطیت سیاسی اسالمی؛فصل سیم*»

 :چنانکه دانستی حقیقت سلطنت اسالمی عبارت ازه آنک.1.اول؛ توضیح آن موقوف بیان سه امر است

همین طور ابتناء اساسش دوم. -چه اندازه محدود استه و ب -امور امت (15)صوالیت بر سیاستاول.

 (12)صبر مشورت با عقالء امت که عبارتب.مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت ه؛ الف.هم نظر ب

و خواص شخص  ]نروی مخفی و اندرونی[طانهنه تنها با خصوص بِ -شورای عمومی ملی است،  ناز هم

علیه و  اهللنص کالم مجید الهی عزاسمه و سیره مقدس نبویه صلیه ب والی، که شورای درباریش خوانند،

و  .(17همان، ص«)ظ بود، این حقیقت از مسلمات اسالمی استوله، که تا زمان استیالی معویه محفآ

مشورت با ه دان مخاطب و ب، که عقل کل و نفس عصمت را ب«االمرو شاورهم فی»؛ داللت آیه مبارك»

مطلب در کمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است  اند بر اینعقالء امت مکلف فرموده

مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه، و تخصیص آن بخصوص 

هد بود، نه از باب صراحت لفظی، حل و عقد از روی مناسبت حکمی و قرینه مقامی خواه ب عقالء و ادبا؛

که مفرد محلی و مفید عموم اطالقی است، بر اینکه متعلق مشورت  -االمرفی –و داللت کلمه مبارك 

کلیه امور سیاسی است، هم در غایت وضوح، و خروج احکام الهی عزاسمه از  ،مقرر در شریعت مطهر

نفسه فی (17)صاگرچه «مرهم شوری بینهمو ا» این عموم از باب تخصص است نه تخصیص و آیه مبارك:

شورت مه نکه وضع امور نوعی برآنست که بآبر زیاده از رحجان مشورت دلیل نباشد، لکن داللتش بر 

 و»اهلل اعلیه واله در مشورت با اصحاب: صلی نوع برگذار شود، در کمال ظهور است، سیره مقدس نبوی
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با .جحضرت  مشروحاً متضمن و موافقت آن تتب سیر، فرمودن در حوادث را، ک«اصحابیاشیروا علی

که رأی مبارك شخص حضرتش با جماعتی  جایی منتهی بود که حتی در غزوه احد، با اینه ارایه اکثر ب

از اصحاب عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح فرمود، و بعد هم همه دانستند که صالح و صواب 

چون اکثریت آراء بر خروج مستقر بود از این رو با آنان موافقت و آن همه با این وجود همان بود، 

رتب العاده مترا تحمل فرمود.عدم تخطی خلفاء اولین از این سیره مقدس و ترقیات فوقبزرگ مصایب 

الصلواه حضرت شاه والیت علیه افضل»کما اینکه. همان(«)تفصیل معلوم استبهم از وقایع صدر اول  بر آن

م هم در طی خطبه مبارك که در بیان حقوق والی بر رعیت بر والی در صفین انشاء فرموده بقاطبه والسال

فال تکلمونی بما تکلم »اند[ میفرماید:  از پنجاه هزار نفر کمتر نگفته (11)صحاضرین ]که عددشانرا

نوابی استثقاال نعه و ال تظاهل البادره و ال تخالطونی بالمصا الجباره و ال تتحفظوا منی بما یتحفظ به عندبه

فی حق قیل لی و ال التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان 

با من آنطور که با جباران »(]؛ 11همان، ص«)العمل بهما علیه اثقل فال تکفوا عن مقاله بحق او مشوقه بعدل

رابر مردمان بی باک و متکبر خود داری میکنید از من در گفتن سخن میگویید سخن نگویید، و چنانکه در ب

حق خود داری نکنید؛ با من با ظاهر سازی آمیزش ننمایید: در باره من گمان بیجا نبرید، که گفتن حق بر من 

سنگین باشد یا بخواهید من را ببزرگی تعظیم کنید؛ چه کسی که گفتن حق با پیشنهاد عدل بر او سنگین باشد، 

آن «[. بآن دو، بر او سنگین تر است، پس از سخن بحق یا مشورت بعدل هیچ خود داری ننمایید!! عمل

حضرت بدین ترتیب ضمن نهی رفتار و روابط جباران، حق و عدل را اساس روابط سیاسی و بنیان حکومت 

شیع اندکی چقدر سزاوار است ما مدعیان مقام واالی ت.»2(. 5همان، زیر نویس«)خویش معرفی می نمایند

لب ی این مطاندر سراپای این کالم مبارك تأمل کنیم و از روی واقع و حقیقت رسی و الغاء اغراض نفس

و هیبت مقام خالفت از قلوب امت و  ]ترس[را بفهمیم: که این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابهت

و مشورت، و در تحریصشان بر عرض هر گونه اعتراض و تکمیل اعلی درجات آزادی آنان، و ترغیب 

 «اشیروا علی اصحابی»حقوق رعیت بر والی شمردن آن، همچنین ب.و یا  یتحقوق والی بر رعالف. ؛دادعِ

برای چه مطلب بود؟ اگر با  -له بر طبق امر الهی عزاسمهآ اهلل علیه وفرمودن های اشرف کاینات صلی

، معهذا بر رعایت تحفظ رست اموردرك و انجام دوجود مقام والی عصمت و استغناء از تمام عالم در 
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 برای هشدار و پرهیز آنان از این ناهنجاری سیاسی بوده است.اند از خطاء و اشتباه چنین اهتمام فرموده

ن اساس سعادت را استوار داریم، و اگر از برای یپس الزم است که الاقل برای منع از تجاوزات عمدی، ا

سلطنت های استبدادی فراعنه و طواغیت امم و حفظ ه وری بتنزیه سلطنت حقه والیتی از مجرد تشبه ص

ریت، حیکی. ؛تحفظ بر آن دو اصل طیب و طاهردوم.یت آن، و وشوردیگری.مسئولیت و .اول.یکی ؛اساس

س پ است، متعینکه بلبوده و ظاهر این که کما  ،مساوات آحاد امت با مقام واالی خالفت بودهدیگری.و 

گر قدر قوه تحفظ کنیم، و اه البته الزم است نحوه سلطنت اسالمی را اگر چه متصدی مغتصب باشد ب

التزام آنان .5 ؛غرضه و بدو.عمال، .7و  تقضا.2و  توال.5 ؛مشق سر.یک ؛محض تعلیم امت و از برای

همان، «)لیم کنیمتعآن را عدم تخلف از این دستورعمل بوده پس الزمست .2و خط مشی رفتار بر این ه ب

پرستان عصر و حامالن شعبه استبداد دینی چه قدر از زهی اسف و حسرت که ما ظالم»حال . در هر (11

جای ب خبریم؟! و کتاب و سنت و احکام شریعت و سیره پیغمبر و امام خود بی ]دال ها و مدلولهای[مدالیل

ا اسالمیت ب ببخشیم[ و به قدر توان تحقق ]بگوییم «ردت الینا هذه بضاعتنا» که شورای عمومی ملی را آن

سابق را هم گویا در کتاب مجید الهی عزاسمه هرگز  تدالل شماریم و حتی آیه واضح مخالفش می

واسطه منافاتش با شهوات و شعبه استبداد و استعباد ه که ب مفادش برنخورده؟! یا آنه نخوانده؟! و یا ب

تاب مفاد ک«)اهلل وراء ظهورهم کانهم الیعملوناوتوا الکتاب کتابالذین  فریق من نبذ»خودمان داستان: 

دستمان نه الف. ؛آنکه در این زمینه که.»دویم (.16همان، ص«)، را تجدیدی نمودیمرا نادیده انگاشتیم(

ضد حقیقی و نقطه ه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و ب

معلوم است حفظ همان درجه مسلم از محدودیت  تضروره که ب چنان همب.رفتاریم، مقابل آن ها گ

نین چ و همج.و از ضروریات دین اسالم است، بوده دو. ق امتاتفورد امیک. ؛سلطنت اسالمی که دانستی

ت و سیره مقدس دانستی که ثابت و از قطعیاتست، ننص کتاب و سه که ب صیانت این اساس شورویتی

قدر قوه بشری بجای آن قوه عاصمه الهی عز اسمه و الاقل ه ماشتن مسدد و رادع خارجی که بگه ب زجد.

 تادصرافت طبع این نوع متصدیان عاه جانشین قوه عقلی و ملکه عدالت و تقوی تواند بود، غیر ممکن و ب

ن، از آتش داشتاز  انتظار سردی واگذاشتن، و(16)صگرگ ه از محاالت و مانند حراست گوسفند را ب

همین  .همان(«)]چنانچه گذشت[ بدیهی و غیر قابل انکار است ،این رو وجوب گماشتن هیئت مذکور
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، وقتی مؤثر و مفید و جانشین ]عینی و عملی[معلوم است که قوه مسدد ورادع خارجی تضروره ب»طور 

ی تواند بود که بر همان وجهی که ارادات نفسی در تحت ملکات و ادراکات و منبعث از آن انقوای نفس

مملکت، و در تحت ترجیحات قوه  ها است، همان طور طبقات متصدیان هم فقط عبارت از قوه اجرایی

مسدد و علمی و منبعث از آن باشند، و هم در صورتی اطرادپذیر و غیرقابل تخلف تواند بود، که اصل 

یداری و وسیله به و ب شده، طور رسمیت و قانونیت بر همین وجه مبتنیه اساس دولت و وضع سلطنت ب

هشیاری و حکمت علمی عقالء ملت جمیع قوای استبدادی ]که شرحش در خاتمه خواهد آمد مسلوب[ 

 یطاغوت آتشو یافته و ابواب تخلص و چاره مسدود باشد و اال قوای ملعون استبدادی حتماً تحرك 

همان، «)جان ما ایرانیان خانمان ویران مؤدی خواهد شده حکما زبانه خواهد کشید و مآل امر المحاله ب

موجب همین تشریح مبین شد و ه بعد از آنکه ب.»1.سیمتخلص: خالصی، رهایی. مؤدی: منجر.  (.13ص

نی مقدور از جانشیطایفه امامی قدر  بر اصول مذهب ما بناالف. ؛دانستی که گماشتن قوه و هیئت مسدده

افظ ح -جای قوه علمی و ملکه تقوی و عدالته بر مبانی اهل سنت ب و بناب.قوه عاصمه عصمت است، 

؛ آنست نحوه سلطنت اسالمی از تبدل، و مراقبت در عدم تجاوز از حدود و متوقف بر آن، و منحصر در

رتیبی همان ته ]بر آنست که پس البته رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این مراقبت مرتب داشتن دستو

تمیز وظایف نوعی الزم از آنچه در آن حق مداخله نیست کامال وافی، و ه ب که اجماالً در مقدمه گذشت[

طور قانونیت و بر وجه رسمیت متضمن ه مذهب ب (13)صتفصیل حدود مذکور را بر وفق مقتضیات

و از دهد بووع ضان مانند محمول بال موباشد، و اال بدون دستور مذکور البته مراقبت و محافظت متصدی

که ضبط اعمال مقلدین در ابواب  چنان»بالجمله  .(19همان، ص«)صاحب تراشیدن خواهد بود قبیل سر بی

روزی خود را بر آن منطبق کنند از عبادات و معامالت بدون آنکه رسایل علمی در دست و اعمال شبانه

یات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت طور در امور سیاسی و نوعممتنعاتست، همین

 ؛پایه و اساس حفظ تحقیقدر و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات، و 

مسئولیت مبتنی بر آن، و اصل اصیل در این باب، و مقدمه منحصره مطلب دیگری.محدودیت و یکی.

 مبین شد، و گونه که بایسته و شایسته بود، آناست، از این جهت واجب است، چون این سه مطلب 

لیت و شورویت و سایر ئودانستی که حفظ نحوه سلطنت اسالمی از تبدل و تحفظ محدودیت و مس
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تنعاتست از مم تات مسدد، عادئیهو گماشتن  کننده، دوترتیب دستور محده مقومات والیتی بودن آن جز ب

اقامه وظایف الزم و منع از ه تنها برای واداری ب و دانستی که گماشتن هیئت مسدد در این باب نه

است برای حفظ امثال موقوفه غصب شده از تطاول و  تتجاوزات و فقط از باب گماشتن هیئت نظار

بر اصول مذهب ما قدر مقدور از  و باالتر از آن، و بناتر طف لو  یق ترچپاول غاصب، بلکه خیلی دق

جای قوه علمی و ملکه تقوی و عدالت است، ه نی اهل سنت ببر مبا جانشین قوه عاصمه عصمت، و بنا

 نیاپذیر گردد که بر همان وجهی که ارادات نفسو دانستی که این جانشینی وقتی متحقق و کامالً صورت

منبعث از ملکات و ادراکاتست، هیئت مسدده هم در مملکت دارای این مرتبه و منشأ همین اثر باشد، 

این معانی و مبانی تمامیت این ترتیب و متقوم بودن حفظ نحوه سلطنت اسالمی،  بعد از تنبه و التفات به

و متوقف  -حریت و مساوات- مترتبه بر آن دو اصل مبارك (19)صبه این دو رکن مقوم و مسئولیت

بودن تمام این مبانی، پس از رد هر یک از ون همین تجزیه قوای مملکت، و مأذه بودن این جانشینی ب

طایفه امامی، چه قدر بدیهی و  خودش از شرع قویم اسالم، خاصه از مقتضیات مذهب مافروع باصل 

عدم انطباق تحدید استیالء جوری که وجوبش در فصل سابق از جهات عدیده مبین شد، جز بر این 

استنباط و حسن استخراج اول حکیمی  به درستی دقت.»2(. 19همان، ص«)ترتیب چه قدر ضروری است!!

مقید و  و اییو شوریت و مسئول]یعنی منتسکیو و تفکیک قوای سه گانه [معانی برخورده که به این 

ریت ]حبودن نحوه سلطنت عادله والیتی و ابتناء اساسش را بر آن دو اصل مبارك  و محدود یتمشروط

چه نو مسئولیت مترتبه بر آن ها، و متوقف بودن حفظ مقوماتش را با این دو رکن مقوم، از آ [تو مساوا

تمامیت  چنینه وجه اطراد و رسمیت هم ب طور قانونیت و بره بیان نمودیم استفاده و استنباط نموده، و ب

عصمت و الاقل ملکه باز دارنده جای قوه ه مرتبش ساخت و امکان اقامه قوه مسدد و رادع خارجی، را ب

 هادراکات استخراج نمود، و بارادات نفس از ملکات و بر انگیختن تقوی و علم و عدالت از کیفیت 

ده و راء قوه مسدآفقط قوه اجراییه تحت ه شغل متصدیان بمحدود نمودن وسیله تجزیه قوای مملکت و 

آن، و آنان هم مسئول آحاد ملت بودن وجود خارجیش داد، زهی مایه شرف و افتخارش و  یتمسئول

که بحمداهلل تعالی و حسن تأییده از مثل  با این.»3 همان(.«)بسی موجب سربزیری و غبطه ما مردم است!!!

 قواعد لطیف آن همه ، یقین را با شک نشکسته و نقص ننمایید،«الیقین بالشکالتنقض »یک کلمه مبارك: 
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استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق چنین غافل و که 

عالج کلی بیه ب (18)صاهلل تعالی ایامه،زمان فرج عجل تاا اسارت و رقیت طواغیت امت ره ابتالی ب

ان مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشه وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن ب پنداشته اصال در این

چنان ترقی و نفوذ را از سیاسات  ء طبیعی آناربودند، و مبداز ما از این اسارت منحوس گوی سبقت 

بر آن  این چنین فروع صحیحهع و اجتهاد سیاسی استنباط و حسن تفریدرستی له وسیه اسالمی اخذ و ب

همه  اینبرگشتیم حال هم که بعد  ه واپسو ما مسلمانان ب نایل شدند!!برتر همان نتایج ه مرتب، و ب

ا ر حاصل و مقتضیات احکام دین و اصول مذهبمان]نسبت به واپسمانی خویش [اندك تنبهی  گرفتاری،

تان پرسل و ظالما، شدیم بازهم جه«الیناهذه بضاعتنا ردت» -سربزیری از دیگران اخذ و مصداقبا کمال 

سلب،  و رسانیده آخرین نقطه منتهی هدستی با ظالمین را بعصر و حامالن شعبه استبداد دینی درجه هم

از جائرین را با عدم مسئولیت عمایفعل، .1مالکیت رقاب، و .7حاکمیت مایرید، و .2فعالیت مایشاء و .1

اسالمیت و قرآن منافی شمردند، همانا بر طبق اراده استبدادی خود و محض همدستی با جائرین مذهبی 

تازه اختراع نموده اسمش را اسالم و اساسش را بر تشریک طواغیت امت با ذات احدیت، تقدست اسمایه 

 هجور و استبدادی هم که ب ان[]نویسندگان و نظریه پردازکتابمبتنی ساختند!!! و  در صفات مذکور

رستان روسیه از کف ،]بمثابه نزول وحی شیاطین بر دوستانشان[«الشیاطین لیوحون الی اولیایهمان»مقتضای: 

های جوری و مبتنی بر همین مبانی است، قرآن آسمانیش  برایشان نازل که متضمن این دستورالعمل

چنین خالف ضروری واضح ه اسالم بجهان در  (69)صمدستی با طواغیت امت مستظهر وه خواندند و به

ی عجاب ما سمعنا بهذا تدا ان هذا لشحوا ااجعل االلهه اله»ها سرودند و داستان: ه و چنین نغم تظاهر

آیا او چندین خدایان ما »(. کفار گفتند: 65همان، ص«)را تجدید نمودند«المله االخره ان هذا اال اختالقفی

«: .شبهات سیاسیچهارم*فصل »(. 3؛ 79ص/«)این بسیار تعجب آور است. ...  را منحصر به یک خدا کرده

 انرهمدستی با جباه القایی و رفع آن ها هرچند با وضوح آنکه اساس این وساوس بوساوس و شبهات»

ه بغرض حفظ شجره خبیث استبداد و محض ه و طواغیت مبتنی و ناشی از همان شعبه استبداد دینی و ب

آن ه جواب و اعتناء ب (62)صبنابراین مستغنی از تعرض، و .عباد است دگی کشانیدنبردگی و به بن

حکام شرعی اه و غیر مطلعین ببیگانه مالحظه آنکه مبادا ملل ه وابست، لکن بصخروج از وظیفه و بعید از 
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در این اباطیل مستبدانه مغرضانه را در عداد اقوال علماء اسالم شمارند و چنین واضحات ضروری را 

د، دین مبین گشاینه ان طعن بزبشریعت مطهر قابل اختالف و در نزد متشرعین محل خالف پنداشته 

اصول و مقدمات این اساس سعادت اکتفاء، و ه دفع وساوس راجع به در این مختصر ب تابنابراین عجال

موکول جداگانه ای مقاله ه ، بتکه اوقات اشرف از آن اس استقصاء و دفع بقیه اباطیل را با این

حق تصدی ه چون دانستی که اساس والیتی و عادل بودن نحوه سلطنت چه آنکه ب.»2 همان(.«)میداریم

مبتنی و حفظ شورویت و محدودیت  -حریت و مساوات -اغتصاب بآن دو اصل طیب و طاهره شود یا ب

غالطات بنابراین م ت،ترتیب دستور اساسی و عقد مجلس شورای ملی متوقف اسه و سایر مقوماتش هم ب

 دفعش میه ب جداگانه بیان شده وهریک از آن دو اصل مبارك و این دو رکن مقوم ه راجع ب

مغالطه .دویم. »(61-6همان، صص«)مغلطه راجع باصل مبارك حریت است.اول» .(61همان، ص«)پردازیم

 ددِّحَاصل دستور مُترتیب ه مغالطات راجع ب.سیم. »(63-32همان، صص«)اصل طاهر مساواتسته راجع ب

همان، «)چهارم.مغالطات راجع گماشتن هیئت نظار و عقد مجلس شورای ملی(. » 37-6همان، صص«)است

پنجم.شرایط صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در سیاسیات و بیان وظیفه  فصل(. »33-91صص

همان، «)ملعونه استبداددو مقصد: مقصد اول.استقصاء قوای -خاتمه(. »96-591همان، صص«)عملیه ایشان

(. یعنی قانون اساسی و هیئت نظارت 529-همان، صص.»)مقصد دوم.عالج قوای ملعونه(. »591-558صص

 محدود کننده قدرت سیاسی حاکم میباشد.

*جهالت و استبداد در نظریه سیاسی نائینی چه میباشند؟ *پرسش:  ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:*خودآزمایی

عنوان و وجه نامگذاری، موضوع و مسئله اصلی کتاب و گفتمان سیاسی نائینی چه میباشد؟ *پرسش: اصل و 

جهات ضرورت دولت، حکومت و نظام سیاسی در نظریه نائینی چه میباشد؟ *پرسش: سلطنت مطلقه در 

اشد؟ *پرسش:والیت سیاسی در تعبیر نائینی چه می باشد؟ *پرسش: حکومت قدر تعبیر نائینی چه می ب

مقدور و قدر متیقن مشروطیت اسالمی سلطنت در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟ *پرسش: ضرورت 

*پرسش: ارکان و حدود حاکمیت و دولت در نظریه  عقلی و شرعی نظام سیاسی و دولت چه می باشد؟

چه می باشند؟ *پرسش: انواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسی در نظریه سیاسی نائینی  نائینی چند مورد و
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چند مورد و چه می باشند؟ *پرسش: حکومت ملوکی در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ 

*پرسش: والیت اسالمی کامل در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ *پرسش: مشروطیت 

ی در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ *پرسش: مبانی حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالم

باشند؟ *پرسش: قانون اساسی اسالمی در نظریه  اسالمی د رنظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می 

ه می باشد؟ ی چسیاسی ئائینی چه می باشد؟ *پرسش: سازکار اعمال و نظارت سیاسی در نظریه سیاسی نائین

*پرسش: ارکان مشروطیت اسالمی در نظریه سیاسی نائینی چند و چه می باشند؟ *پرسش: آزادی در نظریه 

سیاسی نائینی چه می باشد؟ *پرسش: مساوات در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟ *پرسش: محدودیت 

حگری سیاسی در نظریه و حدود حکومت در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟ *پرسش: ضرورت اصال

نائینی چه می باشد؟ *پرسش: مشروطیت سیاسی اسالمی؛ مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی چه می باشد؟ 

*پرسش: شبهات سیاسی از نگاه نائینی چند مورد و چه می باشند؟ *پرسش: شبهه آزادی سیاسی و پاسخ آن 

پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟ از نظریه نائینی چه می باشد؟ *پرسش: شبهه مساوات سیاسی و 

 *پرسش: شبهه قانون اساسی و هیئت نظارت سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟ 

 .نفی مشروطیت مطلقه سلطنت*ج

  راهبرد مشروطیت مشروعیت اسالمیجایگزینی: 

؛ یاد آوری غافل و راهنمایی : شیخ فضل اهلل نوریتذکر غافل و ارشاد جاهل رساله

 آسیب شناسی و نقادی مشروطیت سیاسیجاهل)بسیط و مرکب(؛ 

هق(از پیشگامان نهضت مشروطیت اسالمی سلطنت در ایران و در تهران 5222-99شیخ شهید فضل اهلل نوری)

 تیبود. اما با هوشیاری عجیب بزودی متوجه شد که جریانی روشنفکر مآب مشروطه نمای غرب زده، و ح

خوانین ستمگر و عوامل سلطنتی استبدادی مطلقه حاکم یک شبه رنگ عوض کرده و دمکرات شده، با پشتیبانی 

فکری و مالی و حتی تبلیغاتی و سیاسی بیگانه بویژه انگلیس، با شعائر فریبنده قانون و مجلس شورای ملی، 

د. سیاسی کشور و تخریب مبانی دین مردمنبرابری و آزادی در پی نفوذ یا تجدید و تداوم سلطه در ارکان نظام 

ر از ستم تر و ذلتبارتیرشر ،آء را بسان سرطان بدخیم نکه سلطه، نفوذ و وابستگی خارجی بیگانه برو چرا
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داخلی و خودی دانسته ولو آنکه آنهم شر و درد درونی میباشد. این ظلم خودمان بر خومان بوده و بد است. 

به همین سبب هشدار داد. همان جریانات سوء، با  .دتر و سوز بیرونی می باشدآن ظلم بیگانه بر ما بوده و ب

سوء تبلیغ وی را مخالف اصل مشروطیت و مجلس معرفی کرده تا موانع را از سر راه خود بر داشته و مقاصد 

بلیغات ت شوم خویش را بانجام برسانند. البته در این میانه کم نبودند افراد سالم و دلسوزی که فریب این ضد

ایها الناس! اول.یک.من بهیچوجه منکر مجلس .»5را خوردند. به همین سبب در لوایح خویش می آورند: 

شورای ملی نیستم. دو.بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس میدانم. زیرا که 

مراه نبودند. و ب.همه سه.علماء بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند؛ الف.هیچیک ه

را باقامه دالیل و براهین من همراه کردم. از خود آن آقایان عظام میتوانید این مطلب را جویا شوید. 

چهار.الف.اآلن هم همان هستم که بودم. ب.تغییری در مقصد و تجّددی در رأی من بهم نرسیده است. 

ف.من مجلس شورای ملی ای را میخواهم که صریحا میگویم همه بشنوند. و بغائبین برسانید. که دوم.ال

عموم مسلمانان میخواهند. باین معنی که البته ب.عموم مسلمانان مجلسی میخواهند که اساسش بر 

اسالمیت باشد. و؛ یک.بر خالف قرآن، دو.بر خالف شریعت محمدی، و سه.بر خالف مذهب جعفری، 

قا لوایح ا«)عموم مسلمین بر یک رأی هستیم قانونی نگذارد. من هم چنین مجلسی میخواهم. ج.پس من و

اختالف میانه؛ الف.ما و ب.ال مذهب هاست، که؛ یک.منکر اسالمیت و .»2. (11شیخ فضل اهلل نوری، ص

دو.دشمن دین حنیف هستند. یکی.چه بابیه مزدکی مذهب و دیگری.چه طبیعیه فرنگی مشرب. طرف من 

وز در تالش و تک و دو هستند که بر مسلمانها این فقره و کافه مسلمین اینها واقع شده اند. و شب و ر

ملتفت و متنبه شوند که من و آنها همگی همرأی و همراه هستیم (11)صرا مشتبه کنند و نگذارند که مردم

و اختالفی نداریم. ... خدای تعالی راضی مباد از کسی که در باره مجلس غیر از؛ یک.تصحیح و دو.تکمیل 

داشته باشد. و بر سخط و خشم الهی گرفتار باشند کسانی که مطلب مرا بر خالف و سه.تنقیح، خیالی 

و اشتباه میکنند و راه رفع شبهه را از هر جهت  ]ظاهرفریبی[واقع انتشار میدهند. و بر مسلمانها تدلیس

مسدود میسازند تا؛ الف.سخن ما بگوش مسلمانان نرسد و ب.بخرج مردم بدهند که فالنی و سایر 

کسانی که از روی قوانین خارجه .»3. ... (11همان، ص«)ن منکر اصل مجلس شورای ملی شده اندمهاجری

نظامنامه اساسی برای مجلس شورای ملی تدوین میکنند نگارشات خود را بر طبق همان صورت 

]منسوب به حجج اسالمی و المسلمین آقای حاجی و آقای آخوند خراسانی و آقای شیخ عبداهلل تلگراف
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قرار بدهند دیگر دعاگویان را هیچ شکایت و موجب مهاجرت نخواهد بود و معلوم خواهد شد رانی[مازند

(. اما در متن تذکر 11همان، ص«)که منکر مجلس و مخالف مجلس و مخرب مجلس ما هستیم یا دیگران

نون داخل حفظ نظام عالم محتاج  به قانون است و هر ملتی که تحت قا.»5غافل و ارشاد جاهل آورده اند: 

شدند و بر طبق آن عمل نمودند، آمور آنها به استعداد قابلیت قانونشان منظم شد، ولی بر عامه 

معلوم است که بهترین قوانین قانون الهی است و این مطلب از برای مسلم محتاج به  (531)صمتدینین

نی دست داریم. چونکه قانو دلیل نیست و بحمداهلل ما طایفه امامیه بهتر و کاملترین قوانین الهیه را در

 :[کهه]است که وحی فرموده او را خداوند عالم به سوی اشرف رسلش و خاتم انبیائش و وحی فرمود

 .اکمال دینانت کامل اسالم؛ قرآن با سنت امامت معصوم[«]الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی»

علم به آن نبوده و نیست و حال آنکه جامع است لکن هزار حیف که افراد ملت ما را ابدا رغبت تحصیل 

جمیع ما یحتاج الیه الناس را. و گویا ماها جهل را محبوبترین اوصاف یافته ایم و معلوم است که قانون 

الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست؛ 

. لذا ما ابدا محتاج جعل فانون نخواهیم بود؛ خصوص به ک[]دیه خراش و زخم کوچحتی ارش الخدش

مالحظه آنکه ما ها باید بر حسب اعتقاد اسالمی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را 

مختل نکند. و البد چنین قانون منحصر خواهد بود به قانون الهی، زیرا اوست که جامع جهتین است. 

آخرت است. بلکه اگر کسی گمان آن باشد که ممکن و صحیح است، جماعتی یعنی نظم دهنده دنیا و 

از عقال و حکما و سیاسین جمع شوند و به شوری ترتیب قانونی بدهند، که جامع این دو جهت باشد و 

اسالم خواهد بود و چون اسالم ]طناب، رویکرد[موافق رضای خالق هم باشد، البد آن کسی که از ربقه

بوت محقق نیست، و اقرار به نبوت، به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل عقلی بر بدون اقرار به ن

ین همان(. انسان ها در تبی«)نبوت سوای احتیاج ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمی باشد

ی و لیعنی تحدید بمعنای تعیین حدود کلی و احکام تفصیلی اصول اولیه نظری، علمی و عملی فطری عق

اگر » وقلبی، نیازمند وحی است. کما اینکه عقل  با راهنمایی آن تکمیل و با تعقل و عمل بدان کامل میگردد. 

خود را قادر بر آن بدانیم، پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت. بلکه اگر کسی را گمان آن 

ا مکمل آن است، چنین کس هم، باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد آن قانون الهی است ی

خاتم انبیاء است و قانون او ختم قوانین است ]پیغمبر ما)ص([از عقاید اسالمی خارج است به جهت آنکه
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]امروز تا و خاتم آن کسی است که آنچه مقتضی صالح حال عباد است الیوم ممکن و صحیح صور

پس بالبدیهه چنین اعتقاد کمال منافات به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. رستاخیز[

را با اعتقاد کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت به حکم قانون 

عاقل، به بیان واضح و برهان (531)صالهی کفر است. و توضیح این مطلب را در سوال و جواب عقل

ان نموده ام. پس جعل قانون کال یا بعضا، منافات با اسالم در همین او]نمودار، آشکار، واضح[قاطع الیح

دارد و این کار پیغمبری است. لذا هر رسولی که مبعوث شد از برای همین کار بود. بعض از احکام 

پیغمبر سابق را امضاء می فرمود و . لذا خاتم انبیا است و قانون الهی که او آورده دیگر نقص نخواهد 

ما ینطق »مام ایام و نیز . ولی تمام حسب وحی بوده نه به استحسانات شخصی، داشت، حتی نسبت به ت

او از روی خواسته دل سخن نمی گویداین نیست مگر وحی که »؛ «]عن الهوی ان هو اال وحی یوحی

. این آیه قرآن است، یعنی پیغمبر)ص( کالمی نمی فرمود مگر اینکه وحی به او ([1و  7نجم: «)نازلشده

حاصل آنکه مسلم را حق قانون نیست. و اهلل ابدا گمان آن نداشتم که کسی جعل قانون را شده باشد. 

تغییر ]امضاء کند و از برای مملکت اسالم، قانونی جز قانون الهی بپسندد و مقتضیات عصر رت مغیّر

لیه  عبعضی مواد قانون الهی بداند. و مع ذلک، او معتقد به خاتمیت و کمال دین محمد صلی اهللدهنده[

و آله باشد. بلی! اگر کسی بخواهد به جهت امور شخصی خودش ضابطی مقرر کند منع و قبولش، چون 

مربوط به عمومی ناس نیست، ربطی به احدی ندارد، مگر آن که مشتمل بر منکری باشد. در این صورت 

اراده ]پناه[23سالمبا اجتماع شرایط، مورد نهی از منکر است از روی قانون الهی، و لذلک اگر سلطان ا

نماید که اهل مملکتش مورد تعدیات اشخاص ]معین[فرماید که دستور العملی به جهت عمل مأمورینش

. ولی امضاء ]شایسته، سزاوار، روا[مأمورین واقع نشوند، آنهم در غرویات بسیار خوب است، اهل و محل

وظیفه نواب عام و حجج اسالم  ربطی به(536)صآن ]روان کردن امر و فرمان، اجرا کردن حکم[و انفاذ

ندارد و وظیفه آنها منحصر به آن است که احکام کلی که مواد قانون الهی است، از چهار دلیل شرعی 

استنباط فرمایند و به عوام برسانند و آن چهار، قرآن و اخبار و اجماع و عقل است. آنهم بنحو ]اجتهاد و[

                                                           
یت پیامبر)ص(بمثابه موسس و رهبر نظام سیاسی و ریاست دولت اسالم، حکومت علوی تا .حاکم و حکومت اسالم)قرآن و سنت(از حاکمیت و وال27

حکومت مهدودی است. حاکم و حکومت اسالمی: حاکمیت راهبران علمی دینی بسان والیت فقیه و جمهوری اسالمی ایران است. حاکم و حکومت 

ن بودند. حاکم و حکومت بر مسلمانان: بسان حاکمیت مغوالن که ابتدا کافر بوده و مسلمان: بسان حاکمیت صفوی و یا قاجار که لو بظاهر و ادعا مسلما

  حداقل مسلمان هم نبودند.  
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مالحظه فرمایند که در مقام استنباط قیاس و  مخصوصی که مقرر شده. و عمده آن است که باید

را داخلت ندهند چونکه در شرع امامیه حرام است که از روی استحسان و قیاس تعیین احکام  24استحسان

منعقدش نمایند و از روی موافقت  خواستندکه مردم  ]محل مجلس شورا[الهی بنمایند. پس این دار شوری

ثریت آرا تعیین قانون کنند، اگر مقصورشان جعل قانون جدید بود، با اک ]طبعها، اینجا خواستها[طباع 

می خوانند بی اشکال تصدیق آن منافات با اقرار نبوت و ختمیت  ]قانونگذاری[چنانکه این هیأت را مقننه

دین داشت. اگر قانون ترتیب قانون موافق شرع بود؛ اوال.آنکه ابدا ربطی به آن  ]آرمان، غایت[و مآل

ا توهمی ]ظنی  یت و بکلی از وظیفه آن هیأت خارج بود و ثانیا.آنکه عمل به استحسان عقلیجماعت نداش

ارها و ]سازکاست و حرام. و اگر مقصود آنها تعیین قانونی بود مخصوص به صغرویات ذهنی و نه یقینی[

از در آن  ]ترسیم[که سخن ]عمومی[اعمال مأمورین دولت، که ابدا ربطی به امور عامهاجرائیات[ 

، نداشت، پس اسم شرع و قرآن چرا می بردند و متمسک به ذیل امضاء و انفاذ 25مخصوصات شارع است

و معاند با امام می خواندند.  ]دشمن، ضد و خشمناک[حجج اسالم چرا می زدند و مخالف آن را چرا محاد

را چه مدخلیت در  و اگر مقصود آنها تعیین قانون الهی و اجراء و تقویت آن بود، عوام و فرق مختلفه

این امر بود و چرا از آنها در امور عامه رأی طلبیدند و چرا اسمی از دلیل شرعی آن نمی آوردند؟ ای 

برادر عزیز! اگر مقصودشان اجراء قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسالمی بود، چرا 

ز این دو اصل مؤذی]اذیت کننده، خواستند اساس او را بر مساوات و حرّیت قرار دهند؟ که هر یک ا

                                                           
.قیاس، استثواب، استصواب، استصالح، استحسان)و حتی قضایای مرسله(از سازکارهای اجتهادی اصول فقهی اهل سنت محسوب میوند که در اصول 21

بهترین «)عم بدل»یش فرض همه اینها نقص یعنی نارسایی نص)قرآن و سنت(است. اینها بعتبیری بدل و به اصطالح نفقه امامی، پذیرفته شده نیست. پ

: نوعی سجایگزین(وحی اند. جریانات دیگر فقه سنی بویژه حنبلی اینها را رد کرده و به نظریه تخطئه، توقف و تعطیل اجتهاد و انسداد می کشد. قیا

طق است. استحسان: خوشایند مجتهد در اجتهاد می باشد. استصالح: صالحدید است. استصواب: صوابدید میباشد. حتی شبیه سازی و تمثیل در من

 اینها ممکنست در قضاوت و حتی تحقیق و تولید علمی و نظریه سازی موثر باشند.   استثواب: ثوابدید و ثوابداری ماست.
ی براانی و قلبی شهودیست. تبیین و تحدید یعنی تعیین حدود راهبردی کلی و به اصطالح .تشخیص و تجویز مبادی اجمالی، کارویژه  فطرت عقل21

کمی حکالن،  کارکرد وحی و نقل و به تعبیری شریعت است. تطبیق احکام تفصیلی، کار حس، استقراء، تجربه و عرف میباشد. این دو وجه دارد: یکی 

شرعی فرعی از ادله اصلی)تفصیلی( یعنی همان حدود شرعی)قرآن و سنت( و مبادی مستقالت عقلی می باشد. که با اجتهاد احکام یعنی استنباط احکام 

ه چ بدست میآیند. دیگری موضوعی است. که شناسایی مقتضیات زمان و روزامد و ضرورت های عملی با کار کارشناسی توجیه و تطبیق داده می شوند. 

مجلس: قانونگذاری خُرد کاربردی، بمنظور چگونگی اجرایسازی آنهاست. مطابق احکام فرعی شرعی  امور عمومی بوده یا امور خصوصی باشد. کارامدی

. بنابراین «قوانین برنامه ای که کبفت)چگونگی(کار وزارتخانه ها را مشخص میسازد»است. به تعبیر درست و دقیق امام خمینی در کتاب والیت فقیه: 

گانه کمی و کیفی زمانی و مکامی، کنشی و واکنشی، ... احکام تفصیلی شرعی حدود کلی وحیانی مجلس: چگونگی یعنی عوارض)شاخص های( نه 

یانت: دمبادی)شالودی( اجمالی بنیادین و غایی فطری برهانی عقلی)نگرش( و شهودی قلبی)گرایش( را بر نموده و بایسته و شایسته است ترسم ماید.  

زیرساخت راهبردی)صراط( یا راهبرد زیرساختی و سیرت یا درونسازه)شاکله( و تَعَیُّن بخش سیاست است. جامع همه این مراتب سه گانه بوده و روح ، 

  سیاست: صورت،  ساختار، راهبرد ساختار یو ساختا راهبردی و شکل تحققی عینی و تحصل بخش دیانت می باشد.  
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آزار رساننده، آسیب رسان. بنظر میرسد مؤدی یعنی موجب[خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است، 

زیرا قوام اسالم به عبودیت است، نه به آزادی. و بنای آحکام آن به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات 

را با هر (533)صه نمود که در قانون الهی، هر کهاست، نه به مساوات. پس به حکم اسالم، باید مالحظ

کس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده، ما هم به اختالف 

آنها، رفتار کنیم. تا آنکه در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم. مگر نمی دانی که الزمه مساوات در [با]

]روش، گونه، فِرق ضاله]گمراه[ و مضله]گمراه کننده[ و طایفه امامیه نهج حقوق، از جمله آن است که

ای برادر عزیز! مگر نمی دانی که آزادی .»2  همان(.«)واحد محترم باشند و حال آنکه، ... پس اگر ... رویه[

فِرَق  دقلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است؟ مگر نمی دانی فایده آن، آن است که بتوانن

مالحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و سَبِّ]دشنام، بدگویی[ مؤمنین و 

بیچاره بنمایند؟ ای عزیز! اگر اساس  ]توده مردم[تهمت به آنها بزنند و القاء شبهات در قلوب صاف عوام

نبود، (539باری و هر ج و مرج[)ص]بی بند به ضاللت اعطاء حرّیت مطلقه ]منجر[است اساس شوم مؤدّی

شتمل نوشته که م]روزنامه، نشریه[نمی شد. کدام جریده ]کفار، کفر آمیز[پس چرا جلوگیری از لوایح کَفَره

به اسالم و اسالمیان نبود؟ کدام اداره بود که جریده اش خالی از ]توهین و سرزنش و عیبگیری[ بر طعن

و  ]ریاکار[کفر مدلّس 21زندیق و جهنمی ملعون و آن فخر 26کفر بود؟ اگر اساس آن حریت نبود، جمال

اخوان آنها، این همه کفریات در منابر و مجامع و جراید خود نمی گفتند و مردم چون قطعه ای چوب 

خشک استماع آن زندقه نمی نمودند. و اگر کسی می گفت منع فرمایید نمی گفتند که ما محتاج به آنها 

! که ]اسالم آمده اما بنظر اساس درست است[این اساسند. اُف به آن اساس هستیم و آنها معین و مقوّم

مرتدین و اقوال ضاله و مضاه آنها، مقوم آن باشند. آه! از نفهمی مردم. ای عزیز! اگر اعطاء حریت نشده 

مردم »بود، آن خبیث در محضر عمومی این همه افکار ضروری نمی کرد و از جمله آنکه نمی گفت: 

ا بگیرند. در قیامت کسی پول سکه نمی زند، آخوندها از خودشان در آوردند که قسم بخور حق خود ر

اصول دین دو است: توحید یعنی اتحاد و اتفاق، و عدل: »و آن مرتد نمی نوشت که: «. برو پی کارت

 وو آن دیگری نمی گفت که: زکات در غالت چهارگانه واجب است و ما غیر او را، به ا«. یعنی مساوات

                                                           
 مشروطیت می باشد..مراد: سید جمال الدین واعظ اصفهانی ، از سخنرانان فعال نهضت 26
  .منظور فخر االسالم، از سخنرانان مشروطیت، مدیریت روزنامه تدین. 23
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و آن صور ملعون نمی نوشت که: توسل به هر اسم و رسم، شرك است و نمی گفتند که: «. ملحق کردیم

. و آن دیگری تعظیم .«، چون مکه معظمه محترم است]لندن و پاریس و اروپا[آن دار فسق ، بل دار کفر»

، هر روز واجب است»به طرف آن دار فسق نمی کرد و آن خبیث دیگر، در مالء عام نمی گفت که: 

و آن بی دین در جریده «. قانون، مثل قرآن محترم است»و آن ملحد نمی گفت که: «. زیارت آن بروند

باید عمل به قرآن کنیم و امروز این قانون، قرآن ماست و مجلس کعبه. و باید در حال »خود نمی نوشت: 

جهت تقویت ساالم بود چرا  اگر این اساس به.»... 3 (.539همان، ص«)احتضار پا را به سوی آن بکشند

تمام افراد ال ابالی در دین و فرق ضاله، از بهایی و ازلی و کلیه اشخاص فاسد العقیده و دنیا خواهان 

جاهل و یهودی و نصاری و مجوسی و بت پرست های هندی و تمام ممالک کفر و کلیه فِرَق عالم، مگر 

نمودند و محبوب قلوب تمام فرق ضاله و خواص از مؤمنین، طالب قوت آن بودند و تقویت آن می 

ای عزیز! اگر مقصود تقویت اسالم بود انگلیس حامی .»4. (599همان، ص«)مضله از طبیعیین و غیر هم بود

]پناهندگی به سفارت آن نمی شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود عوام را گول نداده، پناه به کفر

نمی دادند و حال آنکه چند آیه در کالم  و محل اسرار خود قرارنمی بردند و آنها را یار  معین انگلیس[

ندهید. آخر کدام احمق  (599)صاهلل هست که می فرماید کفار را ناصر و دوست و محل اسرار خود قرار

است که کفر حامی اسالم شود و ملکم نصاری حامی اسالم باشد و عدل اسالمی را که اساسش بر 

د مخلوق خواهان باشد. بلی! حمایت عدل به معنی مساوات و حریت که اختالف حقوق است، بین افرا

قوام حقیقت ظلم به دو امر است، خواهد نمود، چنانکه کرد. من تعجب میکنم از بی تصوری این جماعت. 

 ، خواهان عدل اسالمی باشند]بسیار ستمگران[آخر ای بی مالحظه چگونه تصدیق آن میکنی که همه ظاُلّم

و اراذل و اوباش خواهان آن باشند، ولی اشخاصی که قدس و ورع آنها مشهود عامه ناس و تمام فسقه 

است و گوشه نشسین دیار شما بودند و ابدا ربطی به اعضاء دولت نداشتند، زحمت ها بر خود بدهند در 

ن ااف بر شما! بر این دانش که قبول کند این جریده نگار.»5. (599همان، ص«)تخریب اساس عدل اسالمی

معلوم حال و فرق مختلفه ضاله و ملکم نصاری و امثال اینها مؤید اساس عدل اسالمی و جان فشان از 

داشته اند خود  ]برکنار[برای آن باشند، ولی این مقدسین و ائمه جماعات که بکلی از امور عامه معزول

د  شرع باشند و آنان را، سعی در تخریب اساس عدل اسالمی بنمایند و اینها در مقام تضییع و تخریب

مشروطه »ای عزیز! اگر مقصود حفظ شرع بود، نمی گفتند که: .»6. همان(«)رمقام حفظ شرع بر آیند
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اگر در این کار قوت اسالم «. محبوب ماست، و نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود

]تحقیر و ، خوار و مور توهینبود، پس چرا اشخاص معروف به تقوی و زهد و ایمان، و شعائر اسالم

شده بودند، ولی فرق ضاله و ملحدین و آثار کفر قوی و ظاهر شده بود؟  ... اگر بنای آن بر حفظ  خوار[

دولت اسالم بود چرا یک عضوی از روس پول میگرفت و دیگری از انگلیس؟ و چرا هر روزی یک ماده 

تعدی و هرج و مرج بخوابد؟ ... ای بیچاره!  فسادی بر پا می کردند و نمی گذاشتند که شعله فساد و

برادر عزیزم! آنکه حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در 

مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند، و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی 

افق مقتضی عصر. به عقول ناقصه خودشان و بدون مالحظه موافقت مستقال مطابق با اکثر آراء بنویسند، مو

مخالفت آن با قانون شرع اطهر؛ بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد، آن را قانون  ]یا[و

مملکتی قرار بدهند، مشروط بر اینکه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشئوم که مساوات و حریت 

همان(است. بر این اساس «)مشروطه مطلقه»و این:  .(592همان، ص«)کت است، باشدافراد سکنه ممل

: *مشروطیت مطلقه *خود آموزی؛ پرسش و پاسخ دانشجوییمطرح میگردد)همان(. « مشروطه مشروعه»

چه میباشد؟ *مشروطیت اسالمی چگونه است؟ *مجلس شورای اسالمی مورد تأیید شیخ فضل اهلل چگونه 

ورای مورد نفی شیخ فضل اهلل چه است؟ *ضرورت و نقش قانون در نظام سیاسی و دولت میباشد؟ مجلس ش

در نظریه شیخ فضل اهلل چه میباشد؟ * اساس و حدود قانونگزاری در راهبرد اصالحی شیخ فضل اهلل چه 

است؟ جریان مخرب المذهبی ها در مشروطیت در رهیافت اصالحی شیخ فضل اهلل چگونه میباشد؟ *نقش 

ب و منحرف ساز دولت ها و عوامل نفوذی بیگانه)روس و انگلیس( و بیگانه ستیزی در رهیافت اصالحی مخر

مشروطیت شیخ فضل اهلل چگونه است؟ *غرض)خیال( شیخ فضل اهلل در باره مجلس شورای اسالمی چه 

ضل اهلل د شیخ فبود؟ *آزادی قلم و بیان مورد تأیید شیخ فضل اهلل چگونه است؟ *آزادی قلم و بیان مورد ر

چه میباشد؟ *تساوی حقوقی و قانونی مورد تأیید شیخ فضل اهلل؟ چگونه است *تساوی مورد انکار شیخ 

 فضل اهلل چه بود؟

 امام خمینی :)حکومت اسالمی(د.والیت فقیه*

 گفتمان، فلسفه فقه و فن راهبردی سیاسی؛ انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی
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عالم عامل جامع دینی و سیاسی  )ره(،سیاسی امام خمینی: حضرت امام خمینی*اول.گفتمان توحیدی 

نظریه پرداز علمی)تئوریسازی(و راهبردی)دکترین ساز(انقالب اسالمی، در یک کلمه امام می باشد. است. 

 والیت فقیه و جمهوری اسالمی می باشد. رهبر انقالب اسالمی ایران، بنیانگذار نظام سیاسی جمهوری اسالمی

ایران و رهبری نظام و دولت]هیئت حاکمه[ج.ا.ا. بود. در همه این زمینه ها اراء خود را ضمن مجموعه ای 

منظومه وار از آثار خویش طرح و تبیین نموده اند. از کشف اسرار، مصباح هدایت الی والیت و خالفت، 

ی صحیفه نور که حاوی جلد29اسرار نماز، معراج سالکین، شرح حدیث جنود عقل و جهل تا دوره بیشا 

اطالعیه ها، نامه ها و سخنرانی های متعدد وی بمناسبت های مختلف و با خاطبین متفاوت در طی رهبری 

و پیشا آن تا وصیت نامه الهی سیاسی ایشان می باشد. قبل از  5712خرداد 51سیاسی خویش از آغاز نهضت 

 وقتى که ما در حبس بودیم ...رئیس امنیت آن وقت» آن؛ امام خمینی به نقل از متن صحیفه امام می فرمایند:

... گفت که: آقا! سیاست عبارت از دروغگویى است، عبارت از خُدعه است، عبارت از فریب است، 

)صحیفه «عبارت از پدر سوختگى است، این را بگذارید براى ما. من به او گفتم: این سیاست مال شماست!

ا گویند که دروغگویى، بلبته سیاست به آن معنایى که اینها مىا»ان؛ (. به تأکید ایش175، ص57امام، ج

دروغگویى، چپاول مردم و با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، این سیاست 

 اما سیاست به معناى اینکه»همان(. و «)هیچ ربطى به سیاست اسالمى ندارد، این سیاست شیطانى است

ببرد و هدایت کند به آنجایى که صالح جامعه و صالح افراد هست، این در روایاتِ ما جامعه را راه 

سَۀُ سا»ثابت شده است. و در دعاى، در زیارت جامعه ظاهراً هست که « سیاست»براى نبىّ اکرم با لفظ 

هم هست. در آن روایت هم هست که پیغمبر اکرم مبعوث شد که سیاست امت را متکفّل «العباد

معناى صحیح »(. کما اینکه؛ 7، ح 1، ص 53، بحار األنوار، ج 1، ح 266، ص 5اصول کافى، ج «)باشد

باید عرض کنم که سیاست براى روحانیون و براى انبیا و براى اولیاى خدا حقّى است، لکن «: »سیاست

ردى هم ه یک فاش با سیاستى که اینها دارند فرق دارد. ما اگر فرض کنیم کسیاستى که آنها دارند، دامنه

پیدا بشود که سیاست صحیح را اجرا کند، نه به آن معناى شیطانى فاسدش، یک حکومتى، یک رئیس 

جمهورى، یک دولتى سیاست صحیح را هم اجراکند. و به خیر و صالح ملت باشد، این سیاست یک بُعد 

(. 26175همان؛ صص«)ماز سیاستى است که براى انبیا بوده است و براى اولیا و حاال براى علماى اسال

انسان یک بُعد ندارد، جامعه هم یک بُعد ندارد، انسان فقط یک حیوانى نیست که خوردن و »حال اینکه

سیاستهاى شیطانى و سیاستهاى صحیح اگر هم باشد امّت »بدینسان همان(.«)خوراك همه شئون او باشد

است. بعد اجتماع مادى است و این سیاست برد و آن بُعد حیوانى کند و راه مىرا در یک بُعد هدایت مى

(. در 172همان، ص«)یک جزء ناقصى از سیاستى است که در اسالم براى انبیا و براى اولیا ثابت است

خواهند ملت را، ملتها را، اجتماع را، افراد را هدایت کنند، راه ببرند در ى]انبیاء و اولیاء[ مآنها»صورتیکه؛ 
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همانى »همان(. یعنی درست«)ان متصور است، از براى جامعه متصور استهمه مصالحى که از براى انس

ر نماز ما د ما را براه راست هدایت نما[«]اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ»شود، که در قرآن صراط مستقیم گفته مى

ود و شمىگوییم. ملت را، اجتماع را، اشخاص را راه ببرد به یک صراط مستقیمى که از اینجا شروع مى

]ارایه سیاست این است که جامعه را هدایت»همان(. در نتیجه؛ «)شود. الى اللَّه استبه آخرت ختم مى

ا تمام مصالح جامعه ر]راهبرد[، کند و راه ببرد طریق: راهنمایی و ایصال یعنی رسانیدن به مطلوب: راهبری[

و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزى که در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد، 

صالحشان هست، صالح ملت هست، صالح افراد هست و این مختص به انبیاست. دیگران این سیاست 

توانند اداره کنند. این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آنها به علماى بیدار اسالم. و هر ملتى را نمى

خالت گویند شما داینکه مى»همان(. بدینترتیب؛ «)شان بوده استعلماى بیدارش در زمانى که آن ملت نبی

در سیاست نکنید و بگذارید براى ما، شماها سیاستتان، سیاست صحیحتان هم یک سیاست حیوانى است. 

ى است که برند باز سیاستآنهایى که فاسدند، سیاستشان سیاست شیطانى است. آنهایى که صحیح راه مى

برند. ت انسان، راجع به رفاه این عالم، راجع به حیثیاتى که در این عالم هست راه مىراجع به مرتبه حیوانی

کنند. مردم را اینها هدایت مى -و اینجا راه است براى آنجا -لکن انبیا، هم این عالم را و هم آن عالم را

کنند. و دعوت مىاست. اینها آنها را به آن صالح  به این راه و آنچه که صالح ملت است، صالح جامعه

(. بر این 76172همان، صص«)صالح مادى و معنوى از مرتبه اوّل تا آخرى که انسان مراتب کمال دارد

انت؛ شغلشان سیاست است. دی -علیهم السالم -سیاستمداران اسالمى، سیاستمداران روحانى، انبیا»اساس؛ 

هایى که به صالح ملت است و به دهد و تمام چیزهمان سیاستى است که مردم را از اینجا حرکت مى

همان، «)برد که صالح مردم است که همان صراط مستقیم استصالح مردم است. آنها را از آن راه مى

 (.177ص

آراء و اخالق و رفتار و آثار امام بسان کوه عظیم یخی میماند در اقیانوس. ظاهرش به بیرون بوده فقه سیاسی 

د.  باطنش، فلسفه و حکمت سیاسی و گفتمان و رساله شرح حدیث و گفتمان و کتاب والیت فقیه میباش

جنود عقل و جهل است. بنیاد و روح آن عرفان سیاسی و گفتمان و کتاب )چراغ(مصباح هدایت الی خالفت 

و والیت می باشد. والیت فقیه نیز از سه قسمت تشکیل شده است. یک.مقدمه: در فلسفه سیاسی والیت فقیه 

المی، دو.دالیل لزوم تشکیل حکومت، سه.طرز حکومت اسالمی، چهار.برنامه و حکمت حکومت اس

مبارزه)انقالب اسالمی(برای تشکیل حکومت اسالمی. در ادامه به اهم مباحث مقدماتی بمثابه مبادی والیت 

 فقیه و فصواول و دوم میپردازیم.
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ه(؛ نگاه و نظام نظریه حکومت اسالمی( امام خمینی)ر«)والیت فقیه»کتاب و گفتمان *دوم.گزیده 

، دالیل لزوم (6)صسیاسی)تئوری( و نظریه نظام سیاسی)دکترین( والیت فقیه. فهرست مطالب: مقدمه

، برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت (12)ص، طرز حکومت اسالمی(26)صتشکیل حکومت

 (. 113-218اسالمی)صص

 : پیش درامد؛ پیشینه، پایه، پیشفرضها، پرسش اصلی و فرضیه گفتمان والیت فقیه. مقدمه*الف(

فرصتى است که راجع به بعضى امور «والیت فقیه»موضوع»الف..بداهت عقلی ضرورت والیت فقیه: 1*

و مسائل مربوط به آن صحبت شود. والیت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق 

به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسالمى را، حتى اجمالًا،  شود، و چندانمى

درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را دریافته باشد چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى

لول ت به معتصور: فهم. تصدیق: تأیید. برهان: دلیل عقلی، از عل .همان(«)ضرورى و بدیهى خواهد شناخت

رفتن. مثل اینکه گفته شود خورشید است. پس بالفاصله نتیجه گرفته میشود که روز است. چون نور خورشید 

سبب روشنایی روز میباشد. دیانت اسالم)قرآن و سنت(بسان بودیسم و هندوئیسم و قرائتی از مسیحیت، 

ال رهبانیه فی »ه به تعبیر پیامبر اکرم)ص(: رهبانی یعنی تارک دنیا و دنیا گریز یا دنیا ستیز نیست. کما اینک

 همان(. چنانکه به تعبیر حتی عارفی عریف همانند مولوی در مثنوی:«)االسالم

 مصلحت در دین ما جنگ و شکوه   مصلحت در دین عیسی غار و کوه

و  تماندیانت اسالم: دین جهاد و اقتدار میباشد. اصول و فروع حدود و احکام آن نیز متضمین و مبین گف

الگوی مدنی بوده و بشمار میآید. مدنی پس  اسالم دین مدنی است. یعنی اجتماعی و سیاسی میباشد. اسالم: 

مکتب دینی مدنی توحیدی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی است. 

خالق یا نظام روابط و رفتاری دارای بینش)معارف، جهان بینی و ایدئولوژی(، شریعت یا نظام حقوقی و ا

میباشد. دارای نگاه و نظریه نظام مدنی و سیاسی است. پس بالفاصله نتیجه میگیریم که گفتمان و الگوی اسالم 

نیازمند تحقق عینی نظام مدنی و سیاسی میباشد. یا حتی مسلمانان یا امت اسالمی و در حقیقت جامعه مدنی 

ی هستند. بویژه اینکه دیانت اسالم برای اجرا آمده و جهانی و جاویدان و سیاسی اسالمی نیازمند نظام سیاس

است. در غیر اینصورت  حکمت و فلسفه آن منتفی میباشد. نظام سیاسی نیز دارای دولت و سیاست است. 
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نظام سیاسی و دولت نیز نیازمند و دارای سرزمین)قلمروسیاسی و به اصطالح دار االسالم(، حاکمیت، حکومت، 

ت و اقتدار سیاسی می باشد. در نهایت دیانت اسالمی، جامعه اسالمی، نظام سیاسی اسالمی و دولت قدر

اسالمی، نیازمند و دارای راهبری علمی دینی بوده و بایسته و شایسته است باشد. همانگونه که هر نظامی از 

ه شری یا الهی، نانوشته یا نوشتسویی دارای نظریه بماثبه مکتب خواه نارسا و ناسازوار، یا رسا و سازوار، ب

بوده و از دیگر سو و بر اساس آن از ملت و دولت تشکیل شده است. نظام سیاسی اسالم)کامل قرآنی و 

سنت( و اسالمی)مذاهب و متفکرین اسالم از جمله در دروان غیبت( فراهم آمده ملت و دولت و در رأس آن 

ب)راهبرد راهبری یا راهبرد پیشرفت( میباشد. به تعبیری رهبری)راهبردی و یا ریاست پیشرو( بر اساس مکت

دیگر راهبر و راهبری امت بر اساس مکتب است. آنهم مکتبی کامل؛ رسا و سازوار ذاتی و درونزادی  جامع، 

جهانی و جاویدان و کارامد؛ بهره ور و اثربخش تمدنساز بوده و میباشد. تاریخ نیز گواه بشمار میآید. این 

یعنی نگاه، نظریه و نظام و نیز الگو یعنی نمونه عملی مکتب دینی مدنی؛ پیشرفت توحیدی دو  چنین گفتمان

ساحتی مادی و معنوی دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی است. جامع توسعه اقتصادی و تأمین 

ه و تعالی وسعآسایش بدنی توامان با توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی؛ بهره وری و اثربخشی در جهت ت

این که امروز به والیت فقیه چندان توجهى »ب.فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی، میباشد. 

 هاى علمیهشود و احتیاج به استدالل پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزهنمى

علمیه ریشه تاریخى دارد که به آن هاى باشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزهخصوصاً، مى

تحریف و انحراف امامت از مسیر نبوت و تقلیل آن به خالفت که مانع و بلکه مسبب  .همان(«)کنماشاره مى

انحطاط به سلطنت استبدادی مطلقه غالب تاریخ سیاسی مسلمانان و حتی بازتاب آن در انحراف و انفعال 

یخی خالف ماهیت و مبانی اسالم و حقیقت و مبادی فطری انسانی مجامع علمی اسالمی گشته، تجربه سوء تار

  و تکوینی جهانی است.

هستیم؛ و معتقدیم « والیت»ما معتقد به ».الف.1.اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء والیت: 2*

راى تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه ب ]جانشین سیاسی[پیغمبر اکرم )ص( باید خلیفه

کرد. همه حضرت بیان احکام مى28خواهد. خود آننمى( 25ص)بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه

دادند تا عمل کنند. اینکه عقلًا الزم است خلیفه تعیین نوشتند، و دست مردم مىاحکام را در کتابى مى
                                                           

.پیامبر اسالم )ص( در موارد متعددى بر جانشینى على)ع( تصریح فرموده است؛ از جمله در حدیث یوم الدار )روز دعوت خویشاوندان(، حدیث 29

والیت ]اعطاى انگشترى به فقیر و نزول آیه کریمه[، واقعه غدیر خم و حدیث ثقلین ...... تفسیر  منزلت )جانشینى على)ع( پیامبر را در جنگ تبوک(، آیه

 .56267.الغدیر؛ ج 722و  758، ص 2تاریخ طبرى؛ ج  -129، ص 1سیره ابن هشام؛ ج  -سوره مائده 63و  11ذیل آیات  17و  29، ص 52کبیر؛ ج 
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خواهیم تا اجراى قوانین کند. قانون مجرى الزم دارد. در همه خلیفه مى کند، براى حکومت است. ما

به تنهایى فایده ندارد و  ]الزمست اما کافی نیست و[قانون ]وضع[کشورهاى دنیا این طور است که جعل

ا در اى به وجود آید. در یک تشریع یکند. پس از تشریع قانون، باید قوه مجریهسعادت بشر را تأمین نمى

حکومت اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت اسالم همان طور که جعل قوانین  یک

متصدى قوه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر اکرم « ولىِّ امر»کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. 

سانده است. ضرورت خویش را به پایان نر« رسالت. »29«فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ»)ص( خلیفه تعیین نکند، 

اى که اجراى احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت]نبوت[ و ایجاد نظام عادالنه

یت: وال همان(.«)مایه خوشبختى بشر است سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد

: جانشینی ری است. خالفتسرپرستی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی، کارگذاری سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمدا

می باشد. قائم مقامی است. خالفت: عمدتا مبین شأن مدیریتی سیاسی و اجراییسازی سیاسی میباشد. نبوت 

و رسالت: هدایت به معنای ارایه طریق، راهنمایی، نقشه راه و طرح هادی و راهبرد راهبری جامعه و جهان و 

د. گاه، نظریه و نظام و الگوی راهبری و پیشرفت مدنی میباشحتی راهبرد پیشرفت است. مراد مکتب، گفتمان؛ ن

امامت: هدایت به معنای ایصال یعنی رسانیدن به مطلوب، راهبری، اعمال و اجرای نقشه و راهبری راهبردی 

دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی می باشد. در شیعه: امامت یا رهبری دینی مدنی سیاسی: سه شأن دارد. شأن 

و اداری نظر و عملی دینی و سیاسی است. مرجعیت ربوبی، علمی دینی و سیاسی و مدیریتی  تربیتی، علمی

( «عالم بالدین و عالم بالسیاسه»است. امام: هم اسوه و مربی، هم عالم)به تعبیر خود اما در دعا زیارت جامعه: 

و هم کارشناس و هم و معلم و هم مدیریت و مجری)ساسه العباد(و سیاستمداری می باشد. امام هم مربی 

کارگذار سیاسی اعم از سیاستگذاری و سیاستمداری است. در اهل سنت: امامت و خالفت عمدتا شأن سوم 

در زمان رسول اکرم )ص( »ب.اول.امامت و رهبری بوده و بمعنای مدیریت اجرایی تلقی و تعبیر میشود. 

کردند. رسول اللَّه )ص( که آن را اجرا مىاین طور نبود که؛ یک.فقط قانون را بیان و ابالغ کنند؛ دو.بل

زد؛ رجم]سنگسار[ برید؛ حد مىدست سارق را مى کرد:مجرى قانون بود. مثلًا قوانین جزایى را اجرا مى

. دوم.خلیفه هم براى این امور است. یکخلیفه قانونگذار نیست. دو.خلیفه براى این است که 31کردمى

رده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه احکام خدا را که رسول اکرم )ص( آو

اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا ».الف.یک.2. همان(«)آیداجرا و اداره الزم مى
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و اداره جزئى از والیت است؛ دو.چنانکه مبارزه و کوشش براى آن از اعتقاد به والیت است. درست 

اند، شما اسالم را آن طور همان طور که آنها بر ضد شما اسالم را بد معرفى کرده»ب.. همان(«)توجه کنید

که هست معرفى کنید؛ والیت را چنانکه هست معرفى کنید. بگویید ما که به والیت معتقدیم، و به اینکه 

نان را امسلم« ولىّ امر»رسول اکرم )ص( تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و 

تعیین کند، باید؛ نخست.به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ دوم.و باید کوشش کنیم که دستگاه 

اجراى احکام و اداره امور برقرار شود. سوم.مبارزه در راه تشکیل حکومت اسالمى الزمه اعتقاد به والیت 

غ شر کنید. دو.روش و طرز تبلیاست. شما؛ یک.قوانین اسالم و آثار اجتماعى و فواید آن را بنویسید و ن

که شما وظیفه دارید حکومت اسالمى (22)صو فعالیت خودتان را تکمیل کنید. سه.توجه داشته باشید

. )همان(«آییدتأسیس کنید. چهار.اعتماد به نفس داشته باشید، و پنج.بدانید که از عهده این کار برمى

نه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا چهار صد سال پیش زمی -استعمارگران از سیصد».الف.3

کنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپرده نوکرهاى استعمار هراس رسیدند. ما هم از صفر شروع مى

به خود راه ندهید. اسالم را به مردم معرفى کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه نجف 

خوانند و کارى به سیاست ندارند؛ و باید دیانت از سیاست حیض و نفاس مى ]جزئی[یا قم دارند احکام

جدا باشد. ب.این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علماى اسالم در امور اجتماعى و سیاسى 

ص([ گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم )دینها مىاند. این را بىدخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده

اى روحانى بودند، و عده دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده

مگر زمان خلفاى حق، یا ناحق، زمان خالفت حضرت امیر)ع( سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه 

صرف امور دنیا و اند تا دین را از تبود؟ ج.این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسى آنها درست کرده

از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند؛ و ضمناً علماى اسالم را از مردم و مبارزان راه آزادى و استقالل 

توانند بر مردم مسلط شده، و ثروتهاى ما را غارت کنند. منظور آنها همین جدا کنند. در این صورت مى

ساحتمان است. بسان روح و جسمند. چنانکه  دیانت و سیاست: بسان اساس و زیرساخت و. همان(«)است

پیشتر در متون فارابی، خواجه نصیر، حتی ابن خلدون و صدرا مالحظه شد. ماتریالیسم یعنی مادیت گرایی، 

نچرالیسم یعنی طبیعت گرایی، اومانیسم یعنی بشر گرایی غریزی غیر دینی، دوآلیسم یعنی جدایی سیاست از 

کوالریسم یعنی دنیویت گرایی صرف، از اهم شالوده ها و شاخصه های دیانت یا دیانت از سیاست و س

تنازعی -مدرنیسم چه  لیبرالیسم و چه سوسیالیسم اند. این گفتمان و الگوی توسعه تکساحتی فرویدیسمی

داروینیستی امپریالیستی در هر دو شاخه لیبرال دمکراسی و لیبرال امپریالیسم و سوسیال دمکراسی و سوسیال 

الیسم شده و میشود. گفتمان و الگوی توحیدی مادی و معنوی و از جمله دینی و سیاسی اسالم متعا ل امپری

اگر ما مسلمانان کارى جز نماز خواندن و دعا و ذکر گفتن نداشته باشیم، استعمارگران .»4و متعالی است. 
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ى اذان بگو، نماز بخوان؛ خواهو دولتهاى جائر متحد آنها هیچ کارى به ما ندارند. شما برو هر قدر مى

شان با خدا! ال حَوْلَ وَ ال قُوّۀَ الّا بِاللَّهِ! وقتى که مردیم، ان شاء اللَّه به ما بیایند هر چه داریم ببرند، حواله

دهند! اگر منطق ما این باشد، آنها کارى به ما ندارند. آن مردك )نظامى انگلیس در زمان اشغال اجر مى

گوید به سیاست انگلستان ضرر دارد؟ گفتند: نه. گفت: ر باالى مأذنه دارد اذان مىعراق( پرسید اینکه د

خواهد بگوید! اگر شما به سیاست استعمارگران کارى نداشته باشید و اسالم را همین بگذار هر چه مى

 .کنید بدانید و هر گز از آن تخطى نکنید، به شما کارى ندارنداحکامى که همیشه فقط از آن بحث مى

دیانت . همان(«)خواهند، به نماز شما چکار دارندخواهید نماز بخوانید؛ آنها نفت شما را مىشما هر چه مى

بدون سیاست: نارسا و ناکارامد بوده بهره و اثربخش نمی باشد. سیاست بدون دیانت: جاهلی آسیبی نارسا و 

لطه و دینداران فاقد سیاست مورد ستنازعی ضالی و فاسقی است. به همین سبب دیانت -ناساواری تکساحتی

و سوء استفاده سیاست بدون دیانت قرار گرفته، میگیرد و خواهد گرفت. از استثمار اقتصادی، پیشا آن و بنیانی 

تر و بدتر از آن، استیالی سیاسی)از جمله حقوقی و قانونی، اداری و سازمانی، امنیتی و حتی قضایی و کیفری 

یعنی حق قضاوت کنسولی و مصونیت مجرمان امریکایی در ایران پیشا انقالب که بسان مسئله کاپیتوالسیون 

یکی از جرقه های انقالب اسالمی گردید(، و بنیادینتر و بدترین اسکتبار و استضعاف یا مرز 

استحقار)تحمیق(فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و وابستگی و عقب بردگی، عقب ماندگی و عقب نگهداشتگی 

خواهند کشور ما بازار فروش کاالهاى آنها باشد. خواهند؛ مىآنها معادن ما را مى».الف.5همه جانبه است. 

: )صکنند؛ یا صنایعو به همین جهت، حکومتهاى دست نشانده آنها از صنعتى شدن ما جلوگیرى مى

پیدا شد  آدم ترسند. اگر یکخواهند ما آدم نباشیم! از آدم مىکنند. آنها مىوابسته و مونتاژ تأسیس مى(27

ومت گذارد که اساس استبداد و استعمار و حککند، و تأثیراتى مىترسند. براى اینکه تولید مثل مىاز او مى

ریزد. لذا هر وقت آدمى پیدا شد، یا او را کشتند؛ یا زندانى و تبعیدش دست نشاندگى را در هم مى

است! پیغمبر )ص( هم سیاسى بود. « اسىسی»است! این آخوند « سیاسى»کردند؛ یا لکه دارش کردند که 

کنند تا شما را از سیاست کنار بزنند، و از دخالت در امور ب.این تبلیغ سوء را عمال سیاسى استعمار مى

اجتماعى بازدارند؛ و نگذارند با دولتهاى خائن و سیاستهاى ضد ملى و ضد اسالمى مبارزه کنید؛ و آنها 

 .(21همان، ص«)خواهند بکنند؛ کسى نباشد جلو آنها را بگیردطى مىخواهند بکنند و هر غلهر کارى مى

مجموعه قانون براى اصالح جامعه ».الف.1: : لزوم مؤسسات اجرایى.دالیل لزوم تشکیل حکومت3*

کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصالح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى ]الزمست اما[ 

ین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک احتیاج دارد. به هم

حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. ب.رسول اکرم )ص( در رأس تشکیالت اجرایى و 



 

199 
 

ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. عالوه بر ابالغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسالم، 

اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت اسالم را به وجود آورد. در آن به 

برید؛ پرداخت: دست مىکرد، بلکه در ضمن دو.به اجراى آن مىزمان مثلًا؛ یک.به بیان قانون جزا اکتفا نمى

را دارد. رسول اکرم کرد. ج.پس از رسول اکرم )ص( خلیفه همین وظیفه و مقام زد؛ و رجم مىحد مى

)ص( که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ 

قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده 

لمانان رسانید. د.زیرا مسالت خویش را به اتمام نمىبود، که بدون آن پیغمبر اکرم)ص( ما بلغ رسالته. رس

پس از رسول اکرم)ص( نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسالم را در جامعه 

برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. هت.یک.اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى الزم 

همان، «)ى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارددارد. دو.در همه کشورها

قانون: باصطالح منطقی قول به معنای قضیه و گزاره علمی و عملی بوده که، حد و حدود، حکم و . (26ص

احکام و دستور عمل اجرای و تحققی عینی رابطه و نسبت دو طرف یا چند طرف را طرح، تبیین و تعیین می 

قوانین چهارگانه از قوانین تکوینی، فطری، وحیانی)شرعی( و عرفی انسانی مدنی)بسان مصوبات مجلس د. کن

تا مقررات یعنی بخش نامه ها، دستور عمل ها و آیین نامه های اجرایی(را در بر میگیرد. قوانین تکوینی که به 

یین و ایجاب میسازند. قوانین سنت های الهی موصومند اصل ضروریات انسانی مدنی تا جهان مدنی را تع

فطری مشهور به فطریات یا اولیات عقول اعم از اصول اولیه نظری، علمی و عملی اصل ضروریات و زیبایی 

های مدنی را در یافته و مطالبه میسازد. قوانین وحیانی مشهور به حدود و احکام شرعی و شریعت، با تبیین 

ن ضروریات و زیبایی هایی فطری به کمک و هدایت عقل و دل یعنی تعیین حدود کلی و احکام تفصیلی هما

انسانی و انسانها میپردازد. عرف نیز آنها را به تناسب مقتضیات علمی و عملی و عینی زمان، مکان و موضوع، 

توجیه و تطبیق نموده و روزامد میسازد. قوانین دیانت که اما مطرح میازند. جامع همه اینها است. به تعبیری 

قوانین وحیانی و شرعی)قرآن و سنت(می باشد. قوانین شرعی که مبین و مفصل قوانین جاویدان جهانی  همان

تکوینی یا ذاتی و قوانین کلی و اجمالی فطری عقلی و قلبی بوده و مبنا و حدود و احکام قوانین عرفی بشمار 

یاسی ام معرفتی، فقهی و اخالقی سمی آیند. بلکه بایسته و شایسته است باشد. مراد نظام نظریه یا نظریه نظ

میباشد. به عبارتی منظور نظام )ارزشی ذاتی و فطری،(بینشی)و منشی درونی(و کنشی و روشی یا رفتاری 

سیاسی جامعه سیاسی، نظام سیاسی و دولت از جمله و بویژه اسالمی است. که آنرا کامل یعنی رسا و سازوار، 

گستره های فردی، جمعی و اجتماعی داخلی و خارجی تا امتی، بینا  جامعه و همه جانبه می دانند. در تمامی

امتی و جهانی است. در همگی کالن بخش ها و حتی زیربخش های توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی، 

توسعه و تعادل سیاسی و توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی میباشد. با همه 

کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى.»2این احوال؛ 
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کند؛ و ثمره قوانین و اى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مىمجریه

ارى کرده، سازد. به همین جهت، اسالم همان طور که قانونگذاحکام عادالنه دادگاهها را عاید مردم مى

ولی امر: از والیت امر یا . همان(«)متصدى قوه مجریه هم هست« ولىّ امر»قوه مجریه هم قرار داده است. 

امور منظور سرپرستی امور عمومی است. کارگذار و گارگذازی سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداری می 

ت قانونگزاری)اجتهاد و تولید احکام باشد. جامع شئون سه گانه مربی، معلم و مدیریت بوده و دارای مسئولی

تفصیلی و تطبیقی بر اساس حدود(، اداره یا اجراء و قضاوت است. ولو مدیریت اجرایی، خروجی و حاصل 

و اثربخشی والیت و امامت میباشد. غایت و هدف: سعادت بشر)فرد و افراد، جامعه و جهان بشری(است. 

راط؛ راهبرد راهبری راهبردی، طرح هادی و نقشه راه میباشد. اساس: دیانت، شریعت و قوانین شرعی بمثابه ص

نقطه عزیمت و آغاز: اجرایسازی، جریانسازی و جاریسازی راهبرد است. با راهبری راهبردی از سیاستگذاری 

تا و بویژه سیاستمداری شامل: مهندسی سیاسی از جمله نهادساز یو نظام سازی، میدریت سیاسی اعم از؛ بسیج 

ازماندهی، اداره یعنی اعمال و اجرای سیاست ها و نظارت و کنترل یا پایش و آسیبزدایی می باشد. عمومی، س

محوریت عزیمت: عدالت اعم از اعتدال یا میانه روی افراط و تفریط، تعادل میان توسعه اقتصادی و ابزاری و 

از دیگر سو و سرانجام  تأمین آسایش از سویی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی

برقراری تکافی، تناسب و تساوی میان آحاد و اقشار جامعه همراه با سیاستهای حفاظتی اقشار برخوردار و 

سیاستهای حمایتی اقشار آسیب پذیر میباشد. بنابراین سیاست، نظام سیاسی و دولتسازی اسالمی ضرورت و 

 قلی برهانی و قلبی شهودی و حضوری، یقینی وحیانیزیبایی حقیقی ذاتی یعنی تکوینی، درونزادی فطری ع

شرعی و نیز واقعی عرفی تجربی و در نتیجه دینی اسالمی بمثابه جامع همگی اینها است. عالوه بر این 

 ضرورت عملی و تحققی عینی اسالم نیز است.

یل دلسنت و رویه پیغمبر اکرم )ص( »لزوم تشکیل حکومت در سنت و رویه رسول اکرم )ص(: *الف.

دهد که اولًا.الف.خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مى بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:

تشکیل حکومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسالم پرداخته و به اداره جامعه برخاسته 

ه خارج سفرایى ب فرموده؛نشسته، و قاضى نصب مىفرستاده؛ به قضاوت مىاست: ب.والى به اطراف مى

 کرده. وبسته؛ جنگ را فرماندهى مىکرده؛ معاهده و پیمان مىو نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه مى

« حاکم»انداخته است. ثانیاً.براى پس از خود به فرمان خدا تعیین خالصه، احکام حکومتى را به جریان مى

عناست کند، به این مبر اکرم )ص( تعیین حاکم مىکرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیام

که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم )ص( نیز الزم است. و چون رسول اکرم )ص( با وصیت خویش 

 همان(.«)رساندنماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مىفرمان الهى را ابالغ مى
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حکام، که تشکیل حکومت رسول بدیهى است ضرورت اجراى ا.»1: *ب.ضرورت استمرار اجراى احکام

اکرم )ص( را الزم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم 

)ص( نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسالم محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و الزم 

از آن متروك شود، و دیگر؛ یک.حدود و  . تنها براى زمان رسول اکرم )ص( نیامده تا پس31االجراست

؛ (23)همان، صقصاص، یعنى قانون جزاى اسالم، اجرا نشود؛ دو.یا انواع مالیاتهاى مقرر گرفته نشود

و  پذیر یا منحصرسه.یا دفاع از سرزمین و امت اسالم تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسالم تعطیل

نظریه و نظام علمی و . همان(«)ریات اعتقادى اسالم استمحدود به زمان یا مکانى است، بر خالف ضرو

عملی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی اسالم: جامع، جهانی و جاویدان میباشد. بنابراین هماره نه تنها قابل 

بنا بر این، چون اجراى احکام پس از رسول اکرم )ص( .»2تحقق بوده بلکه الزم است برقرار بوده و باشد. 

یل یابد. بدون تشکت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مىو تا ابد ضرور

حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام 

آید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخالقى پدید تحت نظام عادالنه درآورد، هرج و مرج به وجود مى

اى آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چارهمى

ن، به یابد. بنا بر اینیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى

ابی طالب)ع( ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم )ص( و زمان امیر المؤمنین على بن 

براى .»3همان(. «)الزم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما الزم است

تا کنون که بیش از هزار سال  32کنم: یکی.از غیبت صغراروشن شدن مطلب این سؤال را مطرح مى

 ضرت تشریف بیاورد،گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حمى

در طول این مدت مدید احکام اسالم باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست بکند؟ 

سال  23هرج و مرج است؟ دیگری.قوانینى که پیغمبر اسالم در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 

کامش را محدود کرد به دویست زحمت طاقتفرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى اح

اعتقاد به ».اول.الف.4. همان(«)سال؟ و پس از غیبت صغرا اسالم دیگر همه چیزش را رها کرده است؟

گوید؛ تواند بچنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسالم است. ب.هیچ کس نمى
                                                           

 / سوره یس.39/ از سوره احزاب؛ 19/ سوره حج؛ 18/ سوره یونس؛ 2/ سوره ابراهیم؛ 12آیات: .75

  
ه. ق. شیعیان از طریق نایبان  728ه. ق. از انظار غایب شدند. از آن زمان تا سال  269.دوازدهمین پیشواى شیعیان، حضرت حجت بن الحسن در سال 72

ه ]عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و على بن محمد[ با حضرتش در ارتباط بودند. این دوره را عصر غیبت صغرا نامند. بعد چهارگان

  از آن دوره غیبت کبراى ایشان آغاز شد.
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کنیم؛ دو.یا امروز دفاع (29)صارضى وطن اسالمىیک.دیگر الزم نیست از حدود و ثغور و تمامیت 

نباید گرفته شود؛ سه.قانون کیفرى اسالم و دیات و  36و زکات 35و خمس 34و خراج 33مالیات و جزیه

قصاص باید تعطیل شود. دوم.هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسالمى ضرورت ندارد، یک.منکر 

معیت احکام و ب.جاودانگى دین مبین اسالم را انکار ضرورت اجراى احکام اسالم شده، و دوم.الف.جا

همان(. کمال؛ رسایی و سازواری و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی دین مدنی اسالم «)کرده است

نیز محرز میباشد. بسبب تمدنسازی عظیم پیشین ولو با انحراف از مسیر اصلی امامت بوده که 

م و بازگشت به اسالم نوید بخش تجدید تمدن نوین بازگشت اسالخود این سبب فروپاشی آن گردید. 

 تنها و برترین جایگزین بهینه و بسامان و کارامد تمدن مادی مدرن میباشد. اسالمی بوده و خواهد بود.

پس از رحلت رسول اکرم )ص(، هیچ یک از مسلمانان »*ج.رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب)ع(: 

تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت الزم نداریم. چنین حرفى  در این معنا که حکومت الزم است

از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختالف فقط در کسى بود 

دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اکرم )ص(، در زمان متصدیان خالفت که عهده

حکومت تشکیل شد. سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت و زمان حضرت امیر)ع(، هم 

در جریان سقیفه روی اصل ضرورت نظام سیاسی و دولت اختالفی نبود. روی شخص همان(. «)گرفتمى

شاخص ریاست دولت و نظام اسالمی که کی باشد اختالف بود. چنانکه کتاب امامت و سیاست ابن قتیبه 

 ورده است.دینوری اهم مباحث آنرا آ

دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین »: الف..ماهیت و کیفیت قوانین اسالم4*

رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى(28)صاسالم  

لی انی یا حدود کماهیت: چیستی و مبهمان(: «)سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است

                                                           
  شود.حکومت اسالم حمایت مىدهند و در ازاى آن جان و مال و عرض ایشان از سوى مالى است که اهل کتاب به حکومت اسالم مى« جزیه.»77
  بندند.است مى« اراضى خراجیه»مقدار مالیاتى است که حکومت اسالمى بر زمینهایى که به دست مسلمانان فتح شده و موسوم به « خراج.»71

.نقره ]نقدین[؛ 1.طال؛ 1ثه[؛ .گوسفند ]انعام ثال7.گاو؛ 2.شتر؛ 5شود: مالیات حکومت اسالمى است که با شرایط آن از نُه جنس گرفته مى« زکات».71

گردد. و مقدار آن معادل سه کیلو نوع دیگر از زکات موسوم به زکات فطره، در شب عید فطر واجب مى .کشمش ]غالت اربع[.8.خرما؛ 9.جو؛ 3.گندم؛ 6

  از قوت رایج و یا بهاى آن است.

شود؛ .غنایمى که در جنگ با کفار حربى گرفته مى5گیرد: گانه ذیل تعلق مىیکى از حقوق واجب در اسالم؛ که با احراز شرایط به اموال هفت« خمس.»76

.مال 1.اشیاى گرانبهاى دریایى مانند: مروارید و مرجان، که از طریق غواصى به دست آیند؛ 1.گنج، یعنى مالى که در جایى دفینه شده باشد؛ 7.معادن؛ 2

.آنچه زاید بر مخارج 3.زمینى که کافر ذمى از مسلمانان بخرد؛ 6قدار و مالک آن معلوم نباشد؛ حالل مخلوط به حرام به صورتى که تمیز داده نشود، و م

  ساالنه شخص باشد.
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اسالم یعنی قرآن و سنت می باشد. کیفیت: چگونگی و احکام تفصیلی است. تکوین دولت: تأسیس و تشکیل 

اداره: مدیریت اجرایی بخش های سه نظام سیاسی و هیئت حاکمه و حکومت و حتی تعیین حاکم می باشد. 

؛ دل سیاسی و توسعه و تعالی فرهنگیگانه پیشرفت مدنی است. فراهم آمده توسعه اقتصادی، توسعه و تعا

معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی می باشد. فراگیر نهادسازی، اجرایسازی)بسیج، سازماندهی، پیشبرد 

و نظارت و کترل یا پایش( و آسیب زدایی است. جامع جهات قانونگذاری، اجرایی و قضایی می باشد. مکتب 

نظاممند و هدفمند اهم و اعم همگی موارد فوق است. که مبین و  اسالم: گفتمان و الگوی بنیادین، جامع،

متضمن جملگی اصول و فروع و نیز اجزاء و سازکارهای یک نظریه نظام سیاسی کامل و جامع می باشد. 

سازد. در .احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى1اولًا، »

ه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: اول.یک.از طرز معاشرت با همسایه و اوالد و این نظام حقوقى هر چ

عشیره و قوم و خویش و همشهرى و دو.امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته سه.تا مقررات مربوط 

به جنگ و صلح و چهار.مراوده با سایر ملل، دوم.یک.از قوانین جزایى تا دو.حقوق؛ الف.تجارت و 

دهد کشاورزى. سوم.براى؛ یک.قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مىب.صنعت و ج.

که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراك انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره 

 شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوك مرد و زن

تا نونهالی، نوجوانی، جوانی، بلوغ، بزرگسالی و کهنسالی و تا . همان(«)با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد

مرگ و حتی پسا آن. از و در دنیا و سعادت دنیوی بمثابه مزرعه و مقدمه آخرت تا سعادت اخروی بعنوان 

اى همه این مراحل دستور و قانون بر.»2نتیجه و محصول و برداشت جاویدانی را فرانموده و فرامیگیرد. 

انسانى که قانون متحرك و مجسم است و مجرى  -انسان کامل و فاضل -دارد تا انسان تربیت کند

داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است که اسالم تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى 

ن مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انساجامعه اهتمام مى

 31سنت شامل همه دستورات و احکامى است که بشر براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى

یعنى قرآن، « کتاب»و  .38تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است»فصلى است به عنوان 

کند )طبق روایات( که است. روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى 39«ءٍتِبیانُ کُلِّ شَیْ»

                                                           
باب است و احادیث آن را تا  726کتاب و  71.الکافی فى الحدیث؛ مشهور به کافى از کتب اربعه شیعه تألیف محمد بن یعقوب کلینى. این اثر شامل 73

  اند.دهشانزده هزار شمار کر
 )همان(.«بابُ الردّ الى الکتاب و السُنَّةِ ... و جمیع ما یحتاج الناسُ إلَیه إلِّا وَ قَدْ جاءَ فیه کتابٌ أَوْ سُنَّةٌ« »کتاب فضل العلم»، 36699، ص 5.اصول کافى؛ ج 79
  ]و ما بر تو قرآن را فرو فرستادیم، در حالى که روشنگر هر چیز است[....« ءٍ شَىوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبیاناً لِکُلِّ »سوره نحل:  98.اشاره است به آیه 78
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هدف و فلسفه و  .همان(«). و در این شکى نیست41تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست

حکمت حکومت نیز انسانی و انسان سازی است. غایت و هدفش: سعادت دنیوی فرد و افراد، جماعت و 

امعه و جوامع و جهان بشری و انسانی می باشد. غرض و هدف از آن نیز سعادت جاویدان جماعات، ج

یابیم که اجراى آنها و عمل به با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى». ثانیاً.(79اخروی است)ص

ن به تواآنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى

کنیم، آقایان به موارد دیگر ما اکنون بعضى موارد را ذکر مى. »همان(«)وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد

 (.75همان، ص«)هم مراجعه کنند

 *ب(متن؛ درامد، سیر و ساختار نظریه نظام سیاسی والیت فقیه اسالمی، پیام و پیامد آن:

حکومت اسالمى هیچ یک از انواع .»1«: رز حکومتهااختالف آن با سایر ط»؛ «طرز حکومت اسالمى»اول.*

نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و  41طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى

اش تعلق گرفت جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده

بدهد و امالك و اموال  ]هدیه زمین[به هر که خواست تیول بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و

ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم )ص( و حضرت امیر المؤمنین)ع( و سایر خلفا هم چنین 

است. البته  42«مشروطه»مطلقه؛ بلکه ]سلطنتی[اختیاراتى نداشتند. حکومت اسالمى نه استبدادى است و نه 

فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه  نه مشروطه به معناى متعارف

از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم 

قوانین اسالم است (11)صهمان احکام و« مجموعه شرط»و سنت رسول اکرم )ص( معین گشته است. 

همان، «)است« حکومت قانون الهى بر مردم»د.از این جهت حکومت اسالمى که باید رعایت و اجرا شو

                                                           
بادُ حَتِّى عِءٍ، حتِّى و اللَّهِ ما تَرَکَ اللَّهُ شیئاً یحتاجُ إِلَیهِ الأَنْزَلَ فى القرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَى .عن مُرازمٍ، عن ابى عبد اللَّه، علیه السالم قال: إنَّ اللَّهَ تبارکَ و تعالى19

اده، ارک و تعالى بیان هر چیز را در قرآن فرو فرستال یَسْتَطیعَ عَبْدٌ یَقُولَ لَوْ کانَ هذا أُنزِلَ فى القرآنِ إلِّا و قد أَنْزَلَهُ اللَّهُ فیهِ. ]امام صادق)ع( فرمود: خداى تب

ده نتواند بگوید کاش این در قرآن آمده بود، چه همان را خدا در قرآن بیان تا آنجا که به خدا سوگند چیزى از احتیاجات بندگان را فروگذار نکرده. و بن

کتاب »، 1856182، ص 2.اصول کافى؛ ج 5، حدیث ...«باب الرد الى الکتاب و السنِّة »، «کتاب فضل العلم. »33، ص 5فرموده است[. اصول کافى؛ ج 

 .2، حدیث «73باب »، 295و ص  1، حدیث «76باب »؛ «کتاب الزکاة»، 523، ص 1.التهذیب؛ ج 1، حدیث «ء و االنفالباب الفی»، «الحجه
حکومتى است که مردم در آن نماینده یا حق رأى نداشته و از هر سهمى در اداره امور کشور محروم باشند. نامحدود بودن قدرت فرمانروا «: استبدادى.»15

  کند، از مشخصات این نظام است.سرکوب مىاز لحاظ قانونى و وجود دستگاه متمرکزى که هر نوع مخالفتى را 
شود و به اصول معین و قابل اجرایى محدود و مشروط نوعى رژیم حکومتى است که در آن قدرت حکومت ناشى از مردم شناخته مى« مشروطیت.»12

فراد و گروهها محترم شناخته شده است. باشد که در آن حقوق اصلى و اساسى کلیه اگردد. قانون اساسى، باالترین مرجع و سند عالى کشورى مىمى

  باشد.حکومت مشروطه به دو شکل اصلى سلطنتى و جمهورى وجود دارد. اختیارات رئیس جمهور نسبت به شاه در نظام مشروطه کمتر مى
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استبداد صالح بسان  استبداد)مطلقه(: خود رأیی، خودمحوری و خودکامگی دولت و حاکم است.. (11ص

کورش و کریم خان زند، خودکامه نبوده و بلکه مردمی در  حد مردمدار بوده ولی مردممدار یعنی مردمساالری 

ه اند. اگر هم گاه قانونی بسان منشور داشتند بیشتر اعالم اراده شخصی حاکم بود تا حاصل مرجع یا نیز نبود

شورایی فراتر باشد. از منشور حمورابی تا یاسای چنگیزی اینگونه بوده اند. حتی رساله آباقا خان فرزند و 

در داره ایران نگاشته شده بود،جانشین هالکو که بدرخواست هالکو قبل از مرگش و بقلم خواجه نصیر برای ا

این زمره است. اینها ولو حکم قانون اساسی و اساس قانونی را ایفاء میکردند، ولی نمی توان نظامات برامده 

و بر بنیان آنها را قانونی به معنای قانونمداری که برامده یا مورد پذیرش اراده عمومی بوده نامید. حکومت 

ت. سلطنت: سلطه شخصی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی)مالک و مملوکی( و قانون، برترین پاد استبداد اس

موروثی می باشد. سلطنتی مطلقه: استبدادی نیز هست. در آن رابطه میان دولت و ملت رابطه سلطان و تحت 

سلطه، حاکم  محکوم، فرا دستی و فرودستی یا باال دستی و پایین دستی حتی مالک و مملوک، مخدوم و خادم 

ه و است. در آن حاکم و خواست و منافع و قدرت و امنیت و سلطه او منبع اعم از منشاء نظری و مبداء بود

عملی و تحقق عینی قانون نما و حتی اخالق بوده و خود و وابستگانش فراقانونی اند. سلطنت مشروطه: 

ملوکی و موروثی قانونمند و قانونمداری سلطنت است. فقط خود رأی نیست. خومحور و خوکامه شخصی، 

نیز همچنان میتوان باشد. حکومت مشروطه اسالمی: مشروعه است.  مشروط به شریعت میباشد. ضد استبدادی 

و ضد سلطنتی مطلقه و حتی مشروطه آنست. از مشروطیت اسالمی سلطنت که برخی روشنفکر مآبان بغلط 

المی تا حتی جمهوری مشروطه مشروعه اس یا بمغالطه آنرا مشروطیت سلطنت اسالمی تلقی و تعبیر ساخته اند.

یا مشروطیت جمهوری اسالمی است. یعنی جمهوری هم مطلقه و به اصطالح دمکراسی افراطی نمی باشد. 

در همین است: در  44«جمهورى»و  43«مشروطه سلطنتى»فرق اساسى حکومت اسالمى با حکومتهاى .»2

پردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه به قانونگذارى مىاینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها 

و اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه 

                                                           
گر وع نظام، جانشینى ارثى است اشکلى است از نظام حکومت که در آن رئیس کشور عنوان پادشاه یا ملکه دارد. ویژگى این ن« سلطنت»یا « پادشاهى.»17

پذیرد. حکومت سلطنتى گاه نامحدود است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه بوده و چه گاه به صورت انتخاب از سوى شاه یا دیگران انجام مى

شود و وضع قوانین به ى محدود مىشود که آن را سلطنت مطلقه گویند. و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانونگذارگانه از او ناشى مىقواى سه

  نامند.« سلطنت مشروطه»گردد. این نوع حکومت را نمایندگان مردم تفویض مى
شود. در این شکل از حکومت توارث دخالتى نوعى حکومت است که زمامدار آن توسط رأى مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب مى« جمهورى.»11

ورى، رژیم کشورهایى است که دموکراسى پارلمانى دارند، اما گاه بر حکومتهاى دیکتاتورى غیر سلطنتى نیز ندارد و مدت ریاست محدود است. جمه

 شود.اطالق مى
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توان به مورد اجرا گذاشت. است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حُکم شارع را نمى

، که یکى از سه دسته حکومت کنندگان «مجلس قانونگذارى»مى به جاى به همین سبب، در حکومت اسال

هاى مختلف در پرتو احکام اسالم وجود دارد که براى وزارتخانه« ریزىمجلس برنامه»دهد، مى را تشکیل

ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر کشور تعیین دهد؛ و با این برنامهبرنامه ترتیب مى

مجموعه قوانین اسالم که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع .»3. همان(«)کندمى

شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. 

در صورتى که در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که خود را نماینده اکثریت 

تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل « قانون»نمایند هر چه خواستند به نام مردم معرفى مى

در نتیجه در نظام سیاسی و حکومت اسالمی: اراده عمومی حاکم است. از طریق پذیرش . همان(«)کنندمى

نبای صلی و منظریه نظام و حاکمیت احکام اسالم بمثابه منشور مشترک و میثاق ملی می باشد. که منبع ا

اساسی قانون اساسی و حدود و احکام معیار و میزان سایر قوانین برنامه ای عادی است. اراده همگانی با سلطه 

ادعایی رأی حداکثری در جمهوریهای فردگرا و لیبرال دمکراسی نیست. که عمال منجر به سرمایه ساالری 

اقلی قدرتمند حزبی حاکمی با ادعای مظهریت اراده باسم مردمساالری میگردد. یا اراده عام با سلطه گروه حد

جامع در جمهوری های سوسیالیستی و در سوسیال دمکراسی ها نمی باشد. که عمال به دولتساالری های 

توتالیتریستی حداکثری یا کلکتیویسیم تمامت خواه منجر گردیده و میگردد. در گفتمان و الگوی سیاسی 

یک افراد جامعه در نگرش نظری و گرایش عملی بمنظور تحقق عینی اصل اسالمی: اراده همکانی یعنی یکا

تشکیل سیاسی و دولت، حاکم است. اراده عمومی در پذیرش عمومی مکتب اسالم به عنوان متن منشور 

مشترک و میثاق ملی، اصل میباشد. در مرتبه سوم یعنی در انتخاب کارگزاران با گزینش حداکثری صورت 

ابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و بصورت غیر مستقیم انتخاب رهبری راهبردی آغاز میپإیرد. از انتخ

شده و به تبع او سایر مناصب همانند مجمع تشخیص، ریاست قوه قضایی، فرماندهی کل دفاعی، فقهای شورا 

تی نها و حنگهبان در بر میگرید. انتخاب ریاست جمهوری اجرایی و به تبع او معاونین و ریاست های سازما

وزراء از این جمله اند. نیز انتخاب نمایندگان مجلس شورای قانونگذاری در همین راستا میباشد. تا انتخابات 

 شوراهای شهر و روستا و به تبع آنها انتخاب شهرداری و تا مرز دهیاری ها، در این زمره اند. بنابراین؛  
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قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت حکومت اسالم حکومت ».الف1*دوم.حکومت قانون اسالم: 

 منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسالم، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر

(دولت اسالمى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم )ص( گرفته تا خلفاى آن حضرت و 45)ص

ى که از طرف خداى تبارك و تعالى نازل شده و در لسان سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانون

دار شد، به امر خدا قرآن و نبى اکرم )ص( بیان شده است. ب.یک.اگر رسول اکرم )ص( خالفت را عهده

نکه همان(. نه ای«)خلیفۀُ اللَّه فى األرض»بود. خداى تبارك و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است، 

تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. ب.همچنین بعد از اینکه احتمال به رأى خود حکومتى 

الى خداى تع -چون تازه به اسالم ایمان آورده و جدید العهد بودند -رفت اختالفاتى در امت پدید آیدمى

. 45از راه وحى رسول اکرم )ص( را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خالفت را ابالغ کند

رسول اکرم )ص( به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین)ع( را به خالفت تعیین پس 

کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتى کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجرى 

فقط قانون بر  بارى، حکومت در اسالم به مفهوم تبعیت از قانون است، و.»2. همان(«)فرمان خدا بود

جامعه حکمفرمایى دارد. آنجا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم)ص( و والت داده شده، از طرف 

 اند، به پیروى ازخداوند است. حضرت رسول اکرم)ص( هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابالغ کرده

راى وى و تبعیت کنند. حکم الهى بقانون الهى بوده است: قانونى که همه بدون استثنا بایستى از آن پیر

رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و قانونى که براى مردم متبع و الزم االجراست، همان حکم و 

از )« و اطیعُوا الرَّسول»فرماید: قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم )ص( هم به حکم خدا است که مى

فرماید: نیز به حکم الهى است، آنجا که مى« اولوا االمر»یا پیامبر پیروى کنید(. پیروى از متصدیان حکومت 

. رأى اشخاص، حتى رأى رسول اکرم )ص(، در 46«أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی األمْرِ مِنْکُمْ»

حکومت اسالم .»3. همان(«)حکومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند

. در این نوع حکومتها حکام بر جان و مال 41سلطنتى هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى

کنند. اسالم از این رویه و طرز حکومت منزه مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى

از  است. به همین جهت در حکومت اسالمى بر خالف رژیم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، اثرى

کاخهاى بزرگ، عمارات کذایى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم سلطنت، که 

                                                           
ر تو از ، اى پیامبر آنچه را ب...«الَتَهُ یا أَیَّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ و إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِس».اشاره است به واقعه غدیر خم که با نزول آیه 11

 .2516228، ص 5(.، الغدیر؛ ج 63اى. ]مائده/ پروردگارت فرو فرستاده شده برسان، اگر این کار را انجام ندهى رسالت او را نرسانده
 .18.نسا/ 16
دهاى مختلف که تحت حکومت یک فرمانروا ]امپراتور[ عنوان کشورهایى است با وسعت زیاد، داراى جمعیت بسیار، مرکب از ملل و نژا« امپراتورى.»13

 وحدت یافته باشد.
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برد، نیست. زندگى پیغمبر اکرم)ص( را که رئیس دولت نصف یا بسیارى بودجه مملکت را از بین مى

 یه این سیره ودانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنى امکرد همه مىاسالم بود و حکومت مى

روش باقى بود. دو نفر اول سیره پیغمبر)ص( را در زندگى شخصى و ظاهرى حفظ کرده بودند؛ گرچه 

همان انحرافهایى که ما را  48در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد

رز حکومت اصالح شده و امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین)ع( ط

و  کرد، که ایرانرویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهناورى حکومت مى

 تواند زندگىکرد که یک طلبه فقیر هم نمىمصر و حجاز و یمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مى

راهن به قنبر ]مستخدم خود[ داد؛ و پی کند. به حسب نقل وقتى که دو پیراهن خرید، یکى را که بهتر بود

دیگر را که آستینش بلند بود براى خود برداشت؛ و زیادى آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر 

ره کرد. هرگاه این سی. در صورتى که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدى فرمانروایى مى49تن کرد

بود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، شد و حکومت به شیوه اسالم مىحفظ مى

سد شد. بسیارى از این مفااین ظلمها و غارتگریها و دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منکرات واقع نمى

گیرد. این حکام هستند که اماکن از همان هیأت حاکمه و خانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه مى

 کنند.سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما مىند؛ مراکز فحشا و میگسارى مىکنفساد درست مى

آورد اگر این تشریفات پر خرج سلطنتى و این ریخت و پاشها و اختالسها نبود، بودجه مملکت کسر نمى

و  مملکت به خاطر این ریخت تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضاى قرض و کمک کنند.

ا و اختالسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه چیز پاشه

ود شداریم، لکن این مفتخوریها و اختالسها و گشادبازیهایى که به حساب مردم و از خزانه عمومى مى

مریکا، در تد برود اکرد که از اینجا راه بیفمملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمى

از طرف .»4. همان(«)گردن کج کند که مثلًا به ما کمک کنید! ]رئیس جمهور امریکا[برابر میز آن مردك 

سازى و کاغذباز که از اسالم بیگانه است، دیگر، تشکیالت ادارى زاید و طرز اداره توأم با پرونده

نوع اول کمتر نیست. این سیستم ادارى  کند که از خرجهاى حرامخرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مى

از اسالم بعید است. این تشریفات زاید که براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسالم 

                                                           
؛ 7679، صص 8، و ج 17؛ شرح خطبه 7668، صص 7، و ج 7216777، صص 79؛ شرح خطبه 5266565، صص 2.شرح نهج البالغه؛ ابن ابى الحدید؛ ج 19

 .836727، صص 9.الغدیر؛ ج 571شرح خطبه 

 .721، ص 19بحار األنوار؛ ج .18
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نیست. مثلًا آن طرزى که اسالم براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا 

ت. آن وقت که آیین دادرسى اسالم معمول بود، قاضى تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع اس

کرد، و مردم را به شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مى

اند دفرستاد. اما حاال این تشکیالت ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مىسراغ کار و زندگى مى

کند، و جز برد. اینهاست که مملکت را محتاج مىاز پیش نمىچقدر زیاد است. و تازه هیچ کارى هم 

اینها از طرفی اسباب ناکارایی نیزوها و ناکارامدی؛ عدم بهره وری و  .همان(«)زحمت و معطلى اثرى ندارد

عدم اثربخشی نهادها و نظام سیاسی بویژه فرانهاد راهبردی فرابردی دولت را بر می نمایاند. از طرف دیگر 

تقای هر چه فراتر کارایی نیورها و کارامدسازی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان نهادهای ضرورت ار

دولتی، عمومی و حتی خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بصورت بهینه و بسمان بر می نمایاند. در 

  الیت فقیه میباشد.رأس جامعه و نظام و دولت کارایی و کارامدی نیرو و نهاد راهبری راهبردی کشور یعنی و

اگر فرد الیقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، .»1: *سوم.والیت فقیه

باشد؛ و بر همه مردم همان والیتى را که حضرت رسول اکرم )ص( در امر اداره جامعه داشت دارا مى

یت مطلقه فقیه است. یعنی مطلقا همان این یکی از معانی وال. همان(«)الزم است که از او اطاعت کنند

والیت رسول)ص(و امام معصوم)ع و عج اهلل(است. یعنی هم والیت قانونی، اجرایی و قضایی اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی در صلح و جنگ دارد. فصل الخطاب است. مثال وقتی فرمان دفاع میدهد، هیچ مرجعی 

پس تمکین نمی کنم. بسان حکم خلیان در پرواز است. وقتی نمی تواند بگوید چون مثال دفاع را قبول ندارم 

اعالم میکند کمربندها را ببندید، همگی حتی خدمه هواپیما بایستی تبعیت کنند. این یک معنای والیت مطلقه 

این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم )ص( بیشتر از حضرت امیر)ع( بود، یا اختیارات .»2است. 

حضرت رسول اکرم (15)صع( بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایلحکومتى حضرت امیر)

)ص( بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر)ع( از همه بیشتر است؛ لکن زیادى 

دهد. همان اختیارات و والیتى که حضرت رسول و فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى

اللَّه علیهم، در تدارك و بسیج سپاه، تعیین والت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف  دیگر ائمه، صلوات

آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها 

ی اچنانکه دستیار خلبان در صورتی که بجهمان(. «)است« عالم عادل»شخص معینى نیست، روى عنوانِ 

خلبان اصلی، هدایت پرواز هواپیما را بر عهده میگیرد همان اختیارات خلبان را داشته و باز بایستی از فرامین 

 و هشدارهایش مثال در بستن کمربند برای حفظ ایمنی مسافران و کل هواپیما، مطلقا بایستی تبعیت نمود.  ...
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دار اره اینکه چرا حاکم و فرمانده و عهدهدرب ]امام حسین)ع([حضرت.»1: *چهارم.هدفهاى عالى حکومت

کند که براى هدفهاى عالى؛ براى اینکه حق را برقرار کند و باطل را از کار حکومت شده، تصریح مى

دانى ما براى به دست آوردن منصب و حکومت قیام میان ببرد. فرمایش امام این است که خدایا تو مى

ن از دست ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که فرماندهى و ایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومینکرده

خداى تبارك و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف »حکومت بر مردم را قبول کنم، این بود که 

. یا 51«مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایندکرده که بر پرخورى و بهره

ولِ ء مِنْ فُضُاللّهُمّ، إِنّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الّذى کانَ مِنّا مُنافَسَۀً فِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَیْ» فرماید:مى

دانى که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن خدایا، تو خوب مى»؛ «الْحُطامِ

در نتیجه حکومت در اسالم . همان(«)اچیز دنیا نبوده استقدرت سیاسى، یا جستجوى چیزى از اموال ن

یک تکلیف و مسئولیت و وظیفه است. یک امتیاز و برخورداری نیست. چنانکه امام علی)ع(مطرح میسازد: 

خالفت: طعمه ای برایت نیست. امانتی بر گردنت »نهج البالغه(؛ «)لیس لک بطعمه بل فی عنقک امانیه»

اند کردهفاصله درباره اینکه پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تالش مىو بال.»2همان(. «)میباشد

 وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ، نُظْهِرَ الْإصالحَ فِى باِلدِكَ فَیَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِكَ، وَ تقامَ» فرماید:مى

ى این بود که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم؛ بلکه برا»همان(؛ «)الْمُعَطَّلَۀُ مِنْ حُدُودِكَ

یا قانون ]ات ایمنى یابند؛ و قوانین و اصالح را در کشورت پدید آوریم؛ تا در نتیجه آن بندگان ستمدیده

تحقق دین حق، اصالح امور  .همان(«)ات به اجرا درآید و برقرار گردداجرا ماندهتعطیل شده و بى جزاى[

 ، تأمین مردم و اجرای قوانین: فلسفه و حکمت حکومت اسالمی است. کشور

 ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: اول.گفتمان توحیدی سیاسی امام خمینی*خودآزمایی

*پرسش: انواع سیاست ها در تحلیل متن کتاب صحیفه نور امام خمینی چند مورد بوده و کدامند؟ *پرسش: 

گفتمان امام خمینی چه میباشد؟ *پرسش: سیاست ناقص، یک بعدی، سیاست انسانی، اسالمی و فاضلی در 

تک ساحتی و حیوانی در گفتمان امام خمینی چه میباشد؟ *پرسش: سیاست شیطانی در گفتمان امام خمینی 

 چه میباشد؟

 «حکومت اسالمی»کتاب و گفتمان والیت فقیهدوم.پرسش های گزیده 

                                                           
  ]شقشقیه[.« 7خطبه »نهج البالغه؛ . 19
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*پرسش: والیت فقیه در تحلیل متن کتاب و گفتمان والیت فقیه امام خمینی چه است؟ *پرسش: ضرورت 

رورت *پرسش: ضوالیت فقیه در تحلی لمتن کتاب و گفتمان والیت فقیه امام خمینی چگونه میباشد؟ 

 ل حکومتیدالیل لزوم تشک*پرسش: حکومت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چگونه میباشد؟ 

یل متن در تحل *پرسش: لزوم مؤسسات اجرایى در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشند؟

لزوم تشکیل حکومت در سنت و رویه رسول اکرم *پرسش: چگونه است؟  کتاب والیت فقیه امام خمینی

 اماستمرار اجراى احک ضرورت*پرسش: )ص( در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه بوده است؟ 

رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب)ع(و لزوم حکومت در تحلیل متن *پرسش:  و حکومت چه میباشد؟

حلیل و حکومت در ت کتاب والیت فقیه امام خمینی چه بوده است؟ *پرسش: ماهیت و کیفیت قوانین اسالم

های احکام اسالمى و ضرورت حکومت نمونه اهم*پرسش: متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه می باشد؟ 

*پرسش: احکام مالى و لزوم حکومت در تحلیل  در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه می باشند؟

احکام دفاع ملى و حکومت در تحلیل متن کتاب *پرسش:  متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟

در تحلیل و حکومت  پرسش: احکام احقاق حقوق و احکام جزایى* والیت فقیه امام خمینی چگونه است؟

*پرسش: لزوم انقالب سیاسى و تشکیل حکومت اسالمی چه می باشد؟  متن کتاب والیت فقیه امام خمینی

ن کتاب در تحلیل مت لزوم وحدت اسالمى*پرسش: در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟ 

و حکومت در تحلیل متن کتاب والیت  نی چه می باشد؟ *پرسش: لزوم وحدت اسالمىوالیت فقیه امام خمی

لزوم نجات مردم مظلوم و محروم در تحلیل متن کتاب والیت فقیه *پرسش:  فقیه امام خمینی چه میباشد؟

امام خمینی چه میباشد؟ *پرسش: لزوم نجات مردم مظلوم و محروم و حکومت در تحلیل متن کتاب والیت 

یه امام خمینی چه است؟ *پرسش: لزوم حکومت از نظر اخبار در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی فق

*پرسش: طرز حکومت اسالمی در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چگونه است؟  چه می باشد؟

مام فقیه ا *پرسش: اختالف طرز حکومت اسالمی با طرز حکومت های دیگر در تحلیل متن کتاب والیت

 خمینی چه میباشد؟ *پرسش: شرایط زمامدار در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشند؟

پرسش: * *پرسش: شرایط زمامدار در دوره غیبت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟

ار والیت پرسش: والیت اعتباری و اعتب* والیت فقیه در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟

ه *پرسش: اعتبار والیت فقیه و والیت فقی در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چگونه میباشد؟

اعتباری در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه است؟ *پرسش: والیت تکوینی در تحلیل متن کتاب 

رسش: رابطه و نسبت]وسیلگی[ حکومت و تحقق هدفهای عالی در والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟ *پ
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تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟ *پرسش: هدفهای عالی حکومت در تحلیل متن کتاب 

*پرسش: خصال الزم برای تحقق هدفهای عالی حکومت در تحلیل متن  والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟

 خمینی چه میباشند؟ کتاب والیت فقیه امام

  ؛کارگذاری سیاسیفنی نگرش و گرایش چهارم.*

 سیاستگذاری و سیاستمداری

ستی اعم از هستی شناسی، چیسیاسی می باشد. علم سیاسی: معرفت شناسی، روش شناسی و پدیده شناسی 

ناسایی و شاست. زندگانی سیاسی و بلکه مدنی)؛ اجتماعی و سیاسی( شناسی و چگونگی شناسی سیاسی 

 حکمتشناساندن نظام سیاسی، اعم از جامعه سیاسی و دولت)هیئت حاکمه راهبردی(و سیاست می باشد. 

. حکومت یباشدمسیاسی  )بینایی یا بینش(و چیستی شناسی )دانایی و ارزش(سیاسیسیاسی: هستی شناسی

چگونگی  چگونگی وسیاسی بر اساس حکمت سیاسی: چگونگی سیاسی با چگونگی شناسی سیاسی است. 

یاسی فن کارگذاری س  ، فقه یا حدود و احکام حقوقی سیاسی وشناسی سیاسی: دانش بمعنای آگاهی سیاسی

کارگذاری سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداری است. ترسیم سیاست ها و اعمال سیاست ها میباشد.  .میباشد

راهبرد مهندسی و مهندسی راهبردی(و به دارای شئون سه گانه نهادسازی و نظام سازی یا مهندسی سیاسی)

تعبیری معماری کشور، مدیریت سیاسی اعم از بسیج منابع، سازماندهی، اداره یا پیشبرد و پایش یا نظارت و 

کنترل امور کشور و سرانجام آسیب شناسی و آسیبزدایی)باز مهندسی(سیاسی است. فن و به تعبیری صناعت 

مدیریت اجرایی را متفکرین اسالمی غالبا تحت عنوان اخالق عملی  کارگذاری سیاسی از رهبری سیاسی و

ازی و حکمتسخرد ورزی و رمز تمدنسازی و دیرپایی ایرانیان بسان سیرت سیاسی و سیاستنامه آورده اند. 

به همین سبب عالوه بر حکمت مدنی در فن حکومت مدنی نیز نظامسازی آنها بوده است. نیز هوشیاری و 

شهرزوری  ، به تعبیر«به سیاست ممتاز»پایه گذار و پرچمدار بوده اند. به تعبیر خواجه نصیر:  هماره پیشتاز،

اویدان حکمت جبرجسته بوده اند. «سیاست حکمت»و به تعبیر ابن خلدون به « قوم مدبرون»در تاریخ حکما: 

 ی ها، جامع هر دوایرانی تا حکمت متعالی سیاسی جامع جهات نظری و عملی میباشد. خردنامه نویس-شرقی

ده ها و ده ها اثر وزین همانند مرزبان نامه وراوینی، تحفه ملوک میرسید علی همدانی، ذخیره بوده است. 

ملوک دارابی کشفی، روضه انوار عباسی محقق سبزواری، حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه اثر سنایی، مرصاد 

نها از تماما یا بخشهایی از ای یر، کلیله دمنه فارسی، ...عباد، گلستان و بوستان سعدی، دستور وزرات خواند م
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ن آثار و ای. این جمله اند. اینها یک دانشنامه و بلکه کتابخانه را در زمینه کارگذاری سیاسی تشکیل میدهند

آراء نه تنها پیشینه و پایه و پشتوانه تاریخساز و جهانساز در تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی بوده ذخایر و 

نجینه های سرشار و سرمایه های جاویدان در این راستا میباشند. در همگی این آثار و آراء، اخالق ناصری گ

خواجه نصیر، از حیث علمی و عملی دینی و سیاسی و اسالمی و ایرانی سرآمد است. کامال راهبردی؛ بنیادین، 

روزامدسازی و کارامدسازی را  جامع)همه جانبه و رسا(، نظاممند)سازوار( و هدفمند می باشد. قابلیت

اگر سه اثر بوده که بتوان کشور را بصورت کامال روزامد و کارامد اداره کر؛ سیاست مدنی فارابی، داراست. 

اخالق ناصیر خواجه و والیت فقیه امام خمینی می باشد. اگر تنها اخالق ناصری خواجه، آنهم قسم 

اری آن تنها باشد، می توان کارامدی کشور و جهانی را سیم.سیاست مدن و بلکه فصل چهارم.سیاست کشورد

ترسیم و تأمین نمود. چیزی که امروزه از اهم مشکالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، علیرغم رسایی و 

سازواری و در نتیجه کارامدی ساختاری)قانونگذاریها و سازمان بوروکراسی اداری و اجرایی غیر انقالبی( و 

مگی اما هتگذاریهای کاربردی و اجرایی(رنج میبریم. راهبرد برونرفت در اینهاست. کارامدی راهبردی)سیاس

اینها در قبال منشور سیاسی علوی بویژه منشور مالک معروف به منشور مصر، که امروزه بمثابه سندی جهانی 

خش، بدر قبال خورشید روشنایی نه چندان بزرگی بسان شعله کبریتی، جملگی ستاره  مبوده، اگر نگویی

مستنیر در پرتور نور  آنست. آنهم ستاره ایجهانی و جاویدان حرارت بخش و حرکت بخش علوی و منشور 

زیده هایی گبویژه  خورشید منیرند. به همین منظور متن تنظیمی این سند را در پایان ضمیمه میسازیم. در اینجا

ی ، بخش سیاسی کیمیای سعادت غزالقابوس بن وشمگیر قابوسنامه سیاست نامه خواجه نظام ملک طوسی،از 

ه قسم سیم.سیاست مدنی و بخصوص فصل چهارم)تا هشتم(.سیاست ژاخالق ناصری خواجه نصیر بوی و

   را در این اثر می آوریم.ملک و آداب ملوک، 

 ایرانی-حکمت دینی مدنی جاویدان شرقی ؛ن مسکویه رازیاب*یک.جاویدان خرد: 

 15حکومت حکومت ایرانشهری. میباشدشرقی و ایرانی جهانی جاویدن خرد یا حکمت جاویدان: حکمت 

جامع حکمت، پیامبری و پادشاهی یا عقالنیت، دیانت و سیاست می باشد. هم در پی توسعه اقتصادی است. 

                                                           
بگریمی، درست و دقیق است. اگر آنرا نگاه و نظام سلطنتی بگریمی، ضمن این که مهنی در زمانه خود در قالب  .اگر سیاست ایرانشهری را حکمت حکومت ایرانشهری51

رودت ی است. چنان که هشاهنشاهی هخامنشی، شاهشاهانی اشکانی و شاهی یا پادشاهی ساسانی، پیشتاز و کارامد بوده اما امروزه حکمت حکومت مردمساالری دینی اسالم
ری)آنزمان حتت کومت مقایسه ای را در ترایخ خود به ایرانیان نسبت داده کعه د رمورد حکومت های مردمساالری)پولیتی(، اشراقی و سلطنتی روبروی عوامساالاولنی مبحث ح

اپایدار و آن زمان ایران و آن شرایط ن عنوان دمکراسی(، الیگارشی و تریانی نقد و نظر داشتند. در هنایت چه درست و دقیق یا نادرست، حکومت سلطنتی و متمرکز را برای
 هتدیدات پریامونی و فرا پریامونی ،کارامدتر دانسته و بر گزیده و بر قرار ساختند.    



 

214 
 

آرامش  و تضمینو تأمین آسایش بدنی، توامان با تعادل سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی 

مدنی بشمار میآید. بعدها با انتقال این حکمت به یونان، فلسفه تحت عنوان حکمت راستین در مقابل و مقابله 

تفلسف و سوفیسم غالب توسط سقراط، افالطون و ارسطو قد بر افراشت. بعدها در حکمت توحیدی اسالمی 

وری گردید. به همین سبب جریاناتی بسان از حکمت مدنی فاضلی فارابی تا حکمت متعالی صدرایی باز آ

کنون، آنرا راه برونرفت جهان بشری از بحران  تا شوان و تا 12سنت گرایان معاصر غرب از رنه گنون فرانسوی

تا مرز بن بست ماتریالیسم مدرنیسم تا نیهیلیسم پسا مدرنیسم دانسته و میدانند. کتاب جاویدان خرد ابن 

جستارهایی از این حکمت جهانی و جاویدانی است. پروفسور محمد ارکون هق(، جامع 1مسکویه رازی)قرن

استاد دانشگاه پاریس در مقدمه خود بر کتاب جاویدان خرد که موضع رساله دکتری ایشان بوده تصریح 

داده اند از جمله آثار مهم ابو  الحکمه الخالدهکه به ترجمه عرب آن عنون  کتاب جاویدان خرد»مینماید: 

ویه فیلسوف و مورخ نامدار دوره اسالمی و مناسبترین اثر برای مطالعه در باب جاویدانی فرهنگی علی مسک

جاویدان خرد، مقدمه، ترجمه رضا داوری، ص سه(. جالب توجه اینکه ارکون، نظریه گسست «)ایرانی است

 ح کرده است. طبقتاریخ را که مهمترین نظریه پرداز آن میشل فوکوی فرانسوی بوده را در جهان اسالم طر

این نظریه هیچگونه رابطه معنا داری میان گذشته و حال و در نتیجه آینده یک جامعه وجود ندارد. اما در اینجا 

ایرانی  جاویدانگی فرهنگ»جاویدان را نماد برخالف اصل گسست، بصورت استثنایی؛ خرد و حکمت 

و نیز در این خصوص گسست را بر نمی تابد. . کما اینکه حتی خود فوک)جویدان خرد، مقدمه، ص سه(میداند

گفتمانی که به حکمت شرقی و ایرانی مشهور بوده و امروزه جریان سنت گرایی معاصر از رنه گنون فرانسوی 

اِشکال مشکل نو مسلمان تا شوان نو مسلمان، همگی مدعی راه حل برونرفت جهان جدید و معاصر از بحران 

و اخالقی، حتی عدم تعادل سیاسی و بلکه توسعه تبعیض آمیز و شکاف  آفرین عدم تعالی فرهنگی؛ معنوی

سا مدرنیسم رو به بن بست غیر قابل برونرفت نیهیلیسم پتنازعی مدرنیسم -تکساحتیخیز تنازع انگیز اقتصادی 

د. ابن با تجدید حیات آن میباشنغربو غربی و جهانی  فزاینده و فراگستر امروزین بدبینانه)پسی میستی(

کویه، ریاست کتابخانه مرکزی)ملی(آل بویه در ری را بر عهده داشته و به همین سبب به خاذن یعنی خزانه مس

دار کتب مرجع معروف بود. تهذیب اخالق و تجارب امم از دیگر آثار معتبر او میباشند. در ادامه گزیده هایی 

ا می آوریم. خرد: دانایی است. مدنی از گزیده های حکمت ایرانی توسط ابن مسکویه در جاویدان خرد ر

حکمت: دانایی و بینایی میباشد. علم: دانایی، بینایی و آگاهی است. خردورزی: دانایی همگانی مردمی می 

                                                           
  .برای منونه ر.ک<: حبران دنیای متجدد52
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باشد. خردمندی: دانایی دانشمندی و دانشمندان است. همه با خرد فطری سالمت و سعادت خود را میخواهند. 

هم میدانند. عامی، خیر! عالم، آری! همه امنیت، عدالت، نظم و  عامی و عالم. اما سالمت و سعادت خود را

امانت را دوست دارند. اصل ضرورت و حتی زیبایی آن را درک میکنند. بدان ها گرایش دارند. اما چیستی و 

نیز چگونگی آنها چه؟ آیا چیستی و چرایی آنها را نیز میدانند؟ خیر! در اینجا یکی نیاز به بینایی داشته و 

گری نیازمند آگاهیند. خرد: خردورزی و خردمندی منبع و منشاء دانایی و عین آنست. وحی: منبع و منشاء دی

بینایی و به اصطالح بصیرت وب ینش یقینی میباشد. در غیر این صورت ظن یا توهم یعنی تکساحتی یا 

آگاهی واقعی و عینی  تنازعی بوده، است و خواهد بود. حس، استقراء، تجره و عرف، منبع و منشاء و روش

است. خرد و حکمت جاویدان: دانایی فطری انسانی توامان با بینش وحیانی میباشد. اینها به ترتیب بنیاد 

جاویدان بمعنای ازلی و ابدی و بنیان جاویدان بمعنای ابدی دانش یا آگاهی تجربی و کنش و روش یا رفتار 

 خاستگاه، جایگاه و نقش این اثر بیشتر فلسفه و حکمت .مدنی؛ اجتماعی و سیاسی حقیقی و یقینی واقعی اند

سیاسی است. اما از آنجایی که در شرق و ایران پیشتر، حکمت با حکومت عجین و امیخته بود لذا جنبه 

راهبردی این اثر بیشتر بوده و در اینجا آورده شده است. ولو این که همچون دولتسازی و تمدنسازی، علم و 

ز در شرق و ایران تولید و تأسیس گردید، اما یونان با فراهمی، فرآوری و فرابری و به حکمت سازی مدنی نی

تعبیری با تنقیح مسایل حکمی از غیر حکمی موفق به تنظیم و تدوین مطالب علمی و به روش منطقی گردید. 

حکمت حکمت جاویدان ابن مسکویه همراه تجارب امم و حتی تهذیب اخالقش، مقدمه و مرحله گذار از 

آمیخته با حکومت)و از جمله اخالق، ادب، عرفان، ...(به حکمت علمی و علم حکمت مدنی است. امروزه 

، یعلمی و عملی فنی و عین نیز نیاز ببازگشت اما با رویکرد  توحیدی یگانه نگر همه این مشارب و مسالک

 ساالری متعالی هستیم.    رهیافت راهبردی یعنی  بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمند و راهبرد مردم

جاویدان خرد وصیت و »: ابن مسکویه در مقدمه کتاب می آورند: مدنی *راهبردهای حکمت

چند است که هوشنگ پادشاه دوم عالم، فرزندان خود را و پادشاهانی را که بعد از  ]راهبردی[نصیحتی

او آمده اند، نموده است. ... از محض عقل و فراست و تجربه های خود این وصیت ها را نوشته اظهار 

الحاق کردم به آن و داخل گردانیدم در این کتاب، تمام »و بعد از آن (.6جاویدن خرد، ص«)کرده است

ن سخنانی را که بر چیده و بر گزیده ام از وصیتها و نصیحتها و آداب و حکمتهای آن چهار طبقه که آ

راهبرد از هوشنگنامه حکیم 56همان(. در ذیل؛ الف.«)اهل فارس و اهل هند و عرب و روم باشند

 . به ترتیب ذیل: راهبردها نیز از بررگمهرنامه حکیموزیر را برگزیده و ارایه میدهیم25راهبر)کارگذار(، ب.
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عبارت از وصایای هوشنگ  ؛جاویدان خرد»«(: هوشنگنامه)»*الف.راهبردهای راهبری حکمت مدنی

راهبری حکیم یا حکیمراهبر)هوشنگنامه(؛ راهبردهای کارگذاری کالن (. مراد 71همان، ص«)پادشاه عجم

ان، یا در جنگ و غوغا، حیله کردن در کارهای صعب یعنی مثال با دشمن]راهبرد[.»1 است. حکمت مدنی

(. یعنی شدت با دشمنان و رحمت 51همان، ص«)بهتر است از شدت کردن با مردم و ستیزه نمودن با ایشان

آمدن دولت قاصد و فرستاده مبرم است که بر سر آن دولت .»2«(. اشداء علی الکفار و رحماء بینهم»با مردم)

تحوالت و ساختار و سرنوشت دولت بمعنای دارایی از  همان(. بر پایه گذاری و پدیداری، سیر«)خواهد آمد

جمله قدرت و حکومت، یک سری سنت های تکوینی حاکم بوده که تشریع برای تبیین یعنی تعیین حدود و 

احکام آنها آمده تا با تدبیر ارادی کشور را اداره کرده و پیش برد. همانند عدالت که سبب پایداری و ظلم یعنی 

دل که سبب ناپایداری دولت و در نتیجه نظام سیاسی و سرانجام کشور است. چنانکه هر عدم اعتدال و تعا

سازه ای بسان کشتی یا هواپیما یا ساختمان نیز که تعادل خود را از دست داده سقوط کرده یا غرق شده و 

هرگاه .»3. «(الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم»و «بالعدل قامت السموات و االرض»فرو می ریزد)

پادشاه؛ اول.رأی و تدبیر خود را یافته است بجد گیرد و محکم شود که غیر آن نمیکنم، دوم.هر آینه 

داد همان(. مراد رد استب«)پوشیده و پنهان شود بر وی؛ یک.رأیهای حق دانایان و دو.تدبیرات درست دیگران

سه .»4ورت مشاورت سیاسی است. رأی یعنی خودرأیی سیاسی حکام و دولتمردان بوده و تاکید بر ضر

است که فساد و تباهی آن را به هیچ حیله)تدبیر، راهبرد، راه چاره( از حیله های دنیا به  ]راهبردی[چیز

اصالح نمی توان آورد: ...؛ سیوم عیب و قصوری که در؛ الف.رأی و عقل ملوك و حکام یا ب.در امور 

 را؛ یک.نمی شنوند و ]نقد دلسوازنه[ج.ملوك؛ نصیحتزیرا [باشد]دیگر ایشان مثل خوی و عادت ایشان

(. اشکال نارسایی و ناسازواری راهبردی و رفتاری راهبران و دولتمردان، سبب 53همان، ص«)دو.بر نمی تابند

مشکل نارسایی و ناسازواری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور میگردد. در صورت اشکال عدم شنیدن 

است که بر عکس آن سه چیز اول است  ]راهبرد[سه چیز.»5ل آفرین تر میگردد.  بویژه برتابیدن نقد، مشک

اوتی ...؛ سیوم سخ یعنی صالح و خوبی آنرا به فساد و تباهی نمی توان آورد به هیچ نوع از مکر و حیله:

د. باش همان(. و بایسته و شایسته است«)و بخششی که در طبیعت بزرگان و صاحبان قدرتان دنیا بوده باشد

است که برابری میکند به تمام دنیا: ...؛ ششم.عقل کامل درست که در رأی و تدبیر  ]راهبرد[شش چیز.»6

(. خرد: عقل فطری کلی است. شعور 29همان، ص«)غلط نکند ]: دولتی یا مُلکی: ملی[منزلی و سیاست مَلِکی
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منشاء رأی و هوش: منبع و منشاء  یا هوش: قوه مدبره غریزی جزوی ابزاری و ابزارساز میباشد. خرد: منبع و

هر پادشاه که ظلم نماید هر آینه؛ اول.یک.از خوبی معنی پادشاهی بیرون آید و .»1تدبیر سیاسی است. 

بدر آمده، دوم.یک.به پستی حرص و دو.نقصان ]آزادیخواهی و آزادگی[دو.از بلندی معنی آزدای و حریت

و.رعیت در؛ الف.بد اصلی و ب.پست همتی پیدا بد ذاتی گراید و سوم.شباهت با؛ یک.غالمان و د

(. معنی یعنی حقیقت حکومت: عدالت است. بدانگونه که خلبان یا کشتیبان با برقرار تعادل 22همان، «)کند

در حرکت هواپیما و کشتی، پرواز نموده یا پیش می برد. کما اینکه بر هم خوردن یا بر هم زدن تعادل هواپیما 

ا غرق، دیگر خلبانی و کاپیتانی کشتی نیست. کشورداری یعنی خلبانی هواپیمای کشور یا کشتی، یعنی سقوط ی

و کشتیبانی کشتی  کشور این چنین است. ظلم: کشورداری نیست. کارگزاری نمی باشد. ماهیت حکومت: 

د و اآزادی و آزادگی می باشد. واقعیت آن: پستی افزونطلبی و نارسایی درونزادی نیست. بدانسان که در افر

چند چیز نیک است: و آسیب[ آفت]که موجب ]راهبردی[چند چیزست.»8گروه های فرومایه شاهد آنیم. 

اول.یک.الف.هزل و مزاح آفت ب.جد و استقامت است، دو.الف.دروغ دشمن ب.راستی است، 

سه.الف.جور و ظلم خراب کننده ب.عدالت است. دوم.پس باید دانست که هر پادشاه که؛ یک.الف.با 

م هزل نماید و مزاح کند ب.هیبت او از دلهای بندگانش برود، و دو.الف.هر پادشاه که نکند آنچه مرد

گوید بلکه راه کذب و دروغ پوید ب.در نظرهای مردمان سبک شود و قدر او پست گردد، سه.و هر 

اه پادشاه که؛ الف.با خالیق ظلم و جور آشکار کند ب.هر آینه پادشاهی او بسر آید و ضایع و تب

(. اینها از جمله سنت های تکوینی حاکم بر حوزه سیاستند. ذاتی بوده و قراردادی 22-7همان، صص«)گردد

حزم که عبارت از: .»9نیستند. نه چون ما میگوییم پس اینگونه اند. بلکه چون اینگونه اند ما میگوییم. 

ن هر الف.بجد گرفتیک.تدبیر درست و دور اندیشی صوابست، دو.غنیمت دانستن فرصت است و سه.

کار در وقت قدرت است و ب.ترك کردن صبر و تحمل و تأنّی و آهستگی است در شأن شغلی که 

 دارد چنانکه دانایان گفته اند:]از دست رفتن[خوف فوت شدن

 (.27همان، ص«)نوشدارو که پس از مرگ سهراب دهند فرصت وقت نگه دار که سودی ندهد

باصطالح کارشیطان یعنی بد بوده همینگونه خونسردی و کسالت و بی  همانگونه که شتابآلودگی و عجله،

ی پایداری و صبر یعن«. فی التأخیر آفات»حالی و تأخیز زیاد و نامتناسب نیز زیانبار است. چنانکه گفته اند؛ 

تحمل یعنی ایستادگی، در همه حال چه در شدت یا در راحتی خوب است. چه عجله و چه کسالت در هر 
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یعنی  ؛«از کسالت و ضجرت»؛ «ایاکم والکسل و الضجر»د و زیانبار می باشد. چنانکه گفته شده؛ حالتی ب

.حکومت تمام نمی شود ب.اال به سیاست 2.سرداری و 5اول.الف..»11بیحالی و زود رنجی بپرهیزید. 

ند ه گزینیکوکردن یعنی؛ ب.هر سیاست را به؛ یک.موضع و دو.موقع خود نماید و ج.یکنه زیاده از قاعد

و دو.نه کم فرماید و د.یک.نه پیش از آمدن وقت گوید و دو.نه بعد از گذشتن وقت گراید، دوم.هر که؛ 

.خواهان بزرگی است ب.باید بر؛ یک.رنج و دو.ألم]درد[آن صبر کند و 2.طلبکار سرداری و 5الف.

جب و الزم می شود .سرداری وا5ج.تحمل نماید. د.یک.چه به تحمل سختی ها و دو.صبر بر محنتها، ج.

.بزرگی؛ یک.ثابت و دو.مستحکم میگردد، سوم.الف.یک.و به نیکویی نمودن با مردم و دو.بخششهای 2و 

.بزرگ 5زیاده بر طلبهای ایشان کردن ب.یک.قدر سرداران و بزرگی و دو.اعتبار ایشان در میان جهانیان 

بر پادشاه واجب .»11همان(. «)زه میشود.نامی میشود،چهارم.الف.و به اخالق های صالح ب.کارها پاکی2و 

عمل نماید: یکی. آ که در حین غضب عقوبت نکند و سیاست نفرماید،  ]راهبرد[است که به سه خصلت

.پادشاه پادشاه نیست تا نان از زراعت خود نخورد و میوه از باغ خود .»12(. 21همان، ص«)و دویم آنکه

ه از بافته های کارخانه های خود نپوشد و زنان از که درختانش را خود نشانده باشد نخورد و جام

همان(. منظور «)شهرهای خود نکاح نکند و بر چهارپایانی که از نتایج اسپان خود باشند سوار نشود

که مذکور شد و میشود؛ یک.راست  ]راهبردها[حکم این سخنان.»13خودکفایی و خودگردانی دولت است. 

نمی شود اال به تدبیر صواب و دو.تدبیر صواب بهم نمی رسد اال به مشورت کردن و رأی زدن، و 

سه.مشورت و رأی زدن باید که با وزیرانی مخلص ناصح باشد که ایشان الیق و سزاوار رتبه های 

دین حق را بجا آورد: ...، دویم.حق بر عاقل واجب است که چن.»14همان(. «)باشند-که دارند -وزارت

پادشاه وقت را که منت عدالت و رفاهیت و امنیت بر همه دارد و حق پادشاه بر خلق خدا آنست که او 

را و فرمان او را برند و با او اخالص ورزند و اگر به چیزی و کاری مشغول شود که پسندیده نباشد حق 

 . ...از محض اخالص بجا آرند]نقادی[نصیحت

 و گر نه هر که تو بینی ستمگری داند  به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

همان، «)و گر نه هر که تو بینی ستمگری داند  یا از حافظ: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

(. حکمت حکومت، دولت و سیاست: برقراری؛ یک.عدالت، دو.رفاهیت و سه.امنیت است. 21-6صص
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آنست که؛ اول.یک.دین را  ]راهبرد[نیست و بدل ندارد و ماحصل این سخندین را هیچ چیز عوض .»15

خوب باید نگاهداشت و دو.احکام دینی را از ته دل قبول باید کرد و سه.مقتضای آن بجای باید آورد 

که دوم.اگر نعوذ باهلل منه به؛ یک.اهمال و اغفال یا دو.انکار و اصرار دین را از دست دهند و ترك آن 

(. مبین 28همان، ص«)چ چیز از چیزهای دنیا عوض آن نیست نه ملک و مال و نه دولت ... کنند هی

به ».اول.16خاستگاه، جایگاه و نقش راهبردی دیانت در سیاست، دین سیاسی و سیاست دینی است. 

همان، «)اصالح معاش دوم.البته؛ الف.امر معاش خلق خوب میشود و ب.اصالح میپذیرد]راهبردی[اراده

 . (75ص

ت حکیم یا حکیموزیر)بزرگمهرنامه(؛ راهبردهای کارگزاری زار: و ومدنی *ب.راهبردهای وزارت حکمت

]بزرگمهر عهد او و زمان او بدترین عهد و زمانهاست؟ [که]کیست.»1خُرد کاربردی و اجرایی حکمت مدنی: 

پادشاه از پادشاهان کدام ]راهبرد[گفت: .»2(. 67همان، ص«)گفتم: سلطان سفیه نادان ظالمحکیم وزیر[

فو پادشاه که؛ یک.رحم و شفقتش به رعیت بیشتر و دو.ع ]راهبرد[گفتم: آن]بزرگمهر[فاضلتر و بهتر است؟ 

او از گناه کاران و گذرانیدن او از زیردستان او بزرگتر از دیگران است و سه.بر کارهای نیک که معروف 

 ]راهبردی[گفت: چه چیز.»3(. 61همان، ص«)است به نیکویی و مشهور به خوبی اند حرص و میل او بیشتر

مکروه تر خواطر ملوك است؟ گفتم: یک.این که ملجأ شوند که ترك سنتی کنند و دو.مضطر شوند که 

)همان(. «خالف قاعده ای نمایند و سه این که امورشان مستقیم و راست نشود مگر به گستردن عقوبت مردم

پیشین و مردمان قدیم؛یک. علما پسندیده تر و دوست داشته تر بودند پرسیدند که آیا پیش پادشاهان .»4

یا دو.سپاهیان شجاع و سه.چاکران دلیر؟ گفت: نه! بلکه یک.علما پسندیده و ستوده تر بودند از 

دو.شجاعان و سه.دلیران زیرا که منفعت ما امروز به علم ایشان همچون منفعت کسانی است که می بودند 

ملک و پادشاهی ]راهبرد[ پرسیدند که کدام پادشاه را بحسب.»5(. 38همان، ص«)ن ایشانبا ایشان در زما

افضل می بیند از پادشاهان دیگر؟ گفت: آن پادشاه که؛ اول.سیاست و تربیت ملک و غمخواری مردم به 

یت هنیکویی می کند و دوم.در زمان پادشاهی و مالک بودن ملک را و خلق را عافیت بوده باشد و سوم.رفا

همان(. توسعه اقتصادی و تأمین «)و فراغت تمام خلق را شامل باشد و چهارم.همه بعافیت و راحت باشند

آسایش و رفاهیت همگانی، توأمان تعادل سیاسی خیر خواهی با کارامدی ملی بویژه دولتی در جهت تعالی 

که الیق  ]راهبردی[زیگفتند چیست آن چی.»6فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش و راحت است. 
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و سزاوار آنست که پادشاه وقت، آن کار را کند تا؛ یک.صالحیت و دو.رعایت او به جمیع اهل مملکت 

همان(. «).صاحب تصرف در ملک بسازد7.والی و 2.حاکم و 5او برسد؟ گفت: نیکان اهل مملکت را؛ 

پادشاهان را که سیرت خود سازند گفتند: چیست آنچه سزاوار و الیق است .»1مراد شایسته ساالری است. 

مدار پادشاهی پادشاهان است یعنی [که]در سیر و سلوك با رعیت خود؟ گفت: چهار خصلت است

پادشاهی پادشاهان به این چهار خصلت]راهبرد[می گردد و دایر است: یکی احاطه به جمیع رعیت کردن 

و چه حال دارند و چون میگذرانند از  یعنی از جمیع احوال تمام رعایا خبردار بودن که در چه کاراند

نیک و بد ایشان، دوم ایستادگی نمودن به سنت ایشان و عادتی که در ایشان هست، سیوم احسان کردن 

ان(. هم«)و نیکویی نمودن به جمیع رعایا و به صالح آوردن ایشان، چهارم با داشتن ظلم ظالمان از ایشان

بودند که ایشان را از نام موت بردن و یاد مردن کردن پیش پرسیدند که چرا پادشاهان سابق چنین .»8

ایشان بد می آمد و ایشان آن را به فال بد می گرفتند و شمایان که پادشاهان این زمان هستید بسیار یاد 

 این چیست؟ گفت: زیرا]چرایی[مردن و ذکر موت می کنید و شمایان را بد نمی آید ازین؟ آیا سبب و لم

ن آن زمان نظر داشتند و فکرمی نمودند در باقی ماند ملک از ایشان با ایشان و تدبیر آن که؛ اول.پادشاها

ملک نمودن و دوم.ما پادشاهان این زمان نظر می کنیم در جدایی ملک از ما و می بینیم فراق ملک خود 

د که پرسیده ش.»9(. 99-5همان، صص «)را و نظر ما در تدبیر کردن اموری است که بعد از ملک است

کدام پادشاه را افضل و بهتر می دانید از دیگر]پادشاهان؟ گفت: آن[پادشاه را که؛ الف.امیدوار می شود 

(. 95همان، ص«)به او کسی که بی گناه است و ب.ایمن نیت از او کسی که شک در گناه خود دارد

ر نمی آید بکا.»11(. 92همان، ص «)ملک و سلطنت مستقیم و راست نمی شود مگر به شریعت.»11

مر کسی را که؛ یک.نیکوست سیاست او مر رعیت او را، دو.و بوده ]راهبرد[پادشاهی و ملک داری را اال 

باشد چیزی که صالح می آورد رعیت را برگزیده تر پیش او از روی نفس او، سه.و طلب کردن نفع و 

هترین پادشاهان کسی است و ب.»12 مراد کارامدی سیاسی و دولتی است.«. فایده برای خاص و عام مردم

که؛ الف.یک.بیشتر از دیگران شکر اهلل تعالی می کند و دو.بیشتر از دیگران حکم به حق میکند و سه.بیشتر 

.صالح 5از دیگران شفقت و محبت به رعیت دارد و چهار.نیکوتر از دیگران است نظر او در چیزی که به؛ 

و فایده رسان ترین .»13«. عدل[به]مام شود بجز.عمارت می آورد شهرها را و ب.نیست که این ت2و 

پادشاهان به رعیت، پادشاهی است که؛ یک.عمل کند به قاعده و طریقه مقرره که پسندیده و معروف و 
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مشهور بوده در میان ایشان به خوبی، و دو.عامل گرداند بهترین ایشان را و سه.نگاه دارد خونهای رعیت 

و صاحب سعادت ».یک.14 «.د و نیست کند دشمن را از زمین خودرا از ریختن و چهار.بر طرف نمای

ترین پادشاهان کسی است که؛ الف.سیاست کند و ب.غمخواری نماید رعیت را در زمانی که مقدر شده 

.خوبی عام که شایع باشد در میان تمام ایشان. 1.خیر و 7.فراخی و 2.آسانی و 5است از برای ایشان؛ 

وی سعادت کسی است که؛ الف.بسیار باشد علم او و ب.توفیق یافته باشد بر دو.و افضل پادشاهان از ر

عمل کردن به آن علم، و سه.سزاوارترین خوشحالی و شادیی که به آن خوشحال و شادان شود خیر و 

نیکویی باشد که ازو یابند و چهار.چیزی که احتیاط کند در آن از برای رعیت از آنچه به سبب آن؛ 

می شود از رعیت و ب.مستوجب مزد و ثواب می شود از حضرت حق تا بواسطه  الف.مستوجب شکر

آن احتیاط که می ورزد پنج.الف.امیدوار شود به او کسی که گناه کار است ب.پس بدرستی که امیدواری 

بی گناه اجتهاد و سعی و نصیحت او را زیاده میکند و ج.ترسیدن گناهکار ازو زیاده میکند خوف و ترس 

هیبت او را، و شش.الف.با وجود جد و جد ورزیدن به مناصحت پیدا کردن باطل از حق، عافیت  او را و

و سالمت او را حاصل خواهد شد، ب.و با وجود خوف و ترس رعیت از او، استقامت ملک و طاعت 

و بهترین خلقها و خویهای پادشاهان؛ الف.وقار و ب.تمکین و ».یک.15«. رعیت نتیجه خواهد یافت

تگی است در کارها، و دو.بهترین پادشاهان پادشاهی است که؛ اول.در وقت غضب با وقار تر از ج.آهس

بردباری و حلم او زیاده از دیگران و سوم.وسعت مشرب و حوصله [غضب]دیگران باشد و دوم.در وقت

تیزی  و او بیشتر از دیگران باشد، دو.و زشت ترین خویها و عادتها و قبیح ترین اخالق ایشان؛ یک.تندی

است و دو.تنگ مشربی و کم فهمی و سه.درشت خویی و چهار.غالب بودن بخل بر سخاوت و 

و سزاوار است صاحبان .»16«. کم پروایی با عامه خلق[و]پنج.سنگدلی که قساوت قلب عبارت از آن است

ن ناطق یشاسلطنت و پادشاهی را که بدانند که ایشان قدرت برین ندارند که عامه خالیق؛ یک.به عیوب ا

نتوان دهن   نشوند دو.و از عیبهای ایشان نگویند چنانکه گفته اند: دروازه شهر را توان بست

 مخالفان بست

 و شیخ سعدی گفته است: 

 «.نباشد، شنیدی که ترسا چه گفت؟  خدا را که انباز و فرزند و جفت
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سالطین بدانند که؛ الف.نمی باید که و می باید که .»11مراد تثلیت و فرزند خدا خواندگی مسیح)ع(است. 

محنت و عنا کشند درین که مردم نبیند چیزهایی را که در ایشان هست یعنی عیبهایی را که فرضا داشته 

باشند بلکه ب.می باید که جد  جهد درین کنند که ایشان را عیبی نباشد که راه گفت و گوی مردم 

زاوار نیست که؛ اول.جاهالن و نادانان خود را بر مردم و نیز سالطین را س.»18«. آن گشاده شود(96)صدر

گمراهی .2راهنما و پیشوای گمراهی است و .5مسلط و فرمان روا سازند زیرا که دوم.جهالت و نادانی؛ 

و واجب و ».یک.19«. در فتنه خرابی و دمار بر آوردن و خراب شدنست.7راهنمای بال و فتنه است و 

طین که؛ الف.از برای ضعیف حق از قوی بستاند و ب.از برای فقیران و ثابت است بر ذمت ملوك و سال

محتاجان از توانگران و مالداران حصه های هر یک از ایشان را از حق و نصیب هر یک از آنها را از 

عدل بگیرند، و دو.سزاوار است ملوك و سالطین را که؛ الف.نسبت به ضعیف و فقیر نظر لطف و عنایتشان 

متر از قوی و غنی باشد، و ب.از احوال و امور ضعیف و فقیر بیشتر تفحص و پرسش کنند بیشتر و محک

از قوی و غنی زیرا که سه.الف.قوی و غنی اکثر ظلم و حیفی را که ممکن است که بر ایشان رود خود 

اما  می توانند منع کرد و از عهده ظالمان به زور و قوت خود و مالی که دارند ممکن است که یرون آیند

ب.فقیر و ضعیف که خود مال و زور ندارند پس منع ظلم و حیف از ایشان نمی شود بجز به زور و قوت 

و بدان بدرستی که حکومت و سلطنت ملوك ».یک.21«. قوی و غنی و یاری دادن ایشان فقیر و ضعیف را

 مالکیت دارند ودنیا نیست بجز؛ الف.بر بدنها و ظاهر امور کسانی که آن ملوك بر ایشان حکومت و 

ب.اما بر باطن و نیتهای رعیت و آنها غایب است از نظر ایشان از امور رعیت. دو.پس باید دانست هیچ 

راهی نیست ملوك را بر آنچه غایبست از نظر ایشان زیرا که آن در غیب و پنهان است و پنهان و پوشیده 

 ملوك را که گرفت کنند بر رعیت جز است از ملوك و غیر ملوك پس بنابراین سه.الف.سزاوار نیست مر

بر آنچه جز بر آنچه ظاهر و آشکار است بر ایشان از حال رعیت ب.می باید که گمان و ظن در باره 

ایشان ترك کند و به مجرد ظن و گمان بر ایشان گفت نکنند زیرا که ج.ظن و تخمین به تهمت می کشد 

که پادشاه به آن منتفع می شود و از آن فایده می  و بیشتر چیزی.»21«. و تهمت به بالها دعوت می کند

گیرد؛ یک.صحبت علماست و بسیار شنیدن سخن علم و مقدار و مبلغ علم خود را بسیار کردن، دو.چه 

فضیلت های عالم یکی اینست که صاحب علم هر چند بیشتر از آن می خواند و می (93)صاز جمله

ز آن زیاده کند و زیاده شود سه.پس این است آن حرص گوید و می شنود هر آینه دوست می دارد که ا
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چرا که بویژه علم .  (99همان، ص«)که تعریف کرده اند آن را و مدح و ستایش نموده اند آن حرص را

 سیاسی به سیاست علمی منجر میشود.   

؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: *حکمت خرد جاویدان شرقی و ایرانی چگونه است؟ *اهم *خودآزمایی

خصه های حکمت سیاسی)پادشاهی( ایرانی چه میباشند؟ *اهم شاخصه های حکومت شا

 سیاسی)وزارت(ایرانی چه میباشند؟ 

  خُرد وزارت سیاسی کارگزاری ؛ملک خواجه نظام :.سیاست نامهدو*

 سیاسی)وزارت( یکارگزارنظامبخش مملکت و ملک، رجسته ترین ملقب به نظام بهق(، 1حسن طوسی)قرن

سلجوقی در اوج تمدنسازی اسالمی ایرانی کارگذاری سیاسی)پادشاهی( ملکشاه دوران بویژه بزرگ ایرانی 

سیرتملوک یا سیاستنامه را در فن کشورداری کارگزاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری یعنی است. وی  پیشین

اثر از برجسته ترین  نهمو و اییکی ترسیم سیاست ها و دیگری اعمال سیاست ها تدوین و ارایه نمود. 

یا مدیریت سیاسی است. فن یا صناعت سیاسی: سیاسی شخصیت ها و آثار شاخص نگرش و گرایش فن 

راهبرد سیاسی)نظریه عملی: دکترین( در سیاستگذاری و سیاستمداریند. کاربست یافته ها و آموزه های علمی 

قی نظری، فقهی و حقوقی سیاسی و نیز سیاسی اعم از حکمی؛ فلسفی و کالمی و حتی عرفانی نظری و اخال

دانشی سیاسی انسانی و اجتماعی سیاسی، در عمل سیاسی و در عین سیاسیست. یا برعکس ابتنای عمل و 

عین سیاسی بر علم و اندیشه سیاسی می باشد. رابطه ذهن سیاسی با عمل و عین است. رابطه ارزش، بینش 

ظاهر و مبانی در م یرفتار سیاسی می باشد. بازتاب مبادو منش درونی سیاسی با کنش  روش یا روابط و 

سیاسی است. خواجه نظام، برترین نمونه و نماد مدیریت سیاسی ایرانشهری خالفت سنی می باشد. که در آن 

اصالت با امنیت، نظم و نهایتا دولتساالری است. چنان که خواجه نصیر، برترین نمونه و نماد مدیریت سیاسی 

مت شیعی می باشد. که در آن ضمن اینکه اولویت بمعنای اولیت با )ضرورت و حتی زیبایی و ایرانشهری اما

فصل  19مطالبه(امنیت، نظم و دولت بوده اما اصالت و مطولوبیت با عدالت، رهبری و امت است. این اثر در 

زکارهای اقتصادی، راهبردند. در مورد نیروها و نهادها، فرایندها یا فرابردها و سا 19که مبین و متضمن 

سیاسی)حقوقی، سازمانی، امنیتی اطالعاتی، انتظام اجتماعی، دفاعی نظامی و قضایی تا جزایی یا کیفری( و 

 فرهنگی)دینی و اخالقی( داخل مرکزی و محلی و خارجی میباشند. 



 

224 
 

راهبرد سیاست و ؛ (57-22)صص«نیکو ورزیدن تدادخواهی پادشاه و عدل و سیر.فصل سیوم»(5*

مدنی اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و دادگری  راهبرد: عدالت ن قضایی و جزایی یا کیفریسازما

فرهنگیست.  دادگری قضایی و جزایی یا کیفری، خروجی و نماد دادگری نظام سیاسی و دولت میباشد. به 

 راز بیدادگ ای دو روز بمظالم نشیند و داد چتاره نیستت پادشاه را از آنک هر هفته»تعبیر خواجه نظام: 

د وَای، و چند قصّه که مهمتر بُ بستاند، و انصاف بدهتد، و ستخنِ رعیت بگوشِ خویش بشنود بیواسطه

پراکنده شود که خداوندِ  باید که عرضه کنند و در هتر یکی مثالی دهد، که چون این خبر در مملکت

و سخنِ ایشان میشنود، همه  میخواند ، متظلّمان و دادخواهان را، در هفته دو روز، پیشِ خویشعالم

دستت درازی کردن از بیم ظلم و ند و کتس نیتارد کنکوتاه  ظلم ظالمان بِشکوهند و دست

متظلمان: ستم دیدگان، دادخواهان. دادخواهی. مثال: اینجا دستور، فرمان.  ؛مظالم: تظلم .(57ص«)عقوبت

لند ملکانِ عجم دکانی ب بیشتر ازان که کچنان خواندم در کتب پیشین»حکایت:  بترسند. بشکوهند:

در آن صحرا گرد شتده بودنتدی،  بساختندی، و بر پشت اسب بر آن جا بایستادندی، تا متظلّمان که

همته را بدیدندی و داد هر یک بدادندنی، و سببِ این، چنان بوده است که چون پادشاه جایی نشتیند 

دار باشد، صاحب غرضان و ستمکاران آن  رده وپردهکته آن جایگاه را در و درگاه و دربند و دهلیز و پ

دم یشن«: »حکایت». دکان: قرارگاه، ستاد. دهلیز: راهرو .همان(«)کتس را بتاز دارنتد و پیش پادشاه نگذارند

که یکی از ملوك به گوش گران بوده است. چنان اندیشید کته کستانی کته تترجمانی میکنند و حاجبان، 

چیزی فترماید کته موافق آن کار نباشد. فرمود  ست نگویند، و او چون حال نداندسخن متظلّمان با او را

تا متن ایشتان را بشناستم  (57)صکه متظلّمان باید که جامۀ سرخ پوشند و هیچکس دیگر سرخ نپوشد

ا ی سرخ دیدی بفترمودی تتا و ایتن ملک بر پیلی نشستی، و در صحرا بایستادی، و هر که را با جامه

خالی بنشستی و ایشان را پیش آوردندی تا به آواز بلند حال خویتش  را گرد کردندی، پس به جاییجمله 

ان اند تا چیزی بر ایش متیگفتتندی، و او انصتافایشان میدادی و این همه احتیاط جواب آن جهان را کرده

 حاجب: دربان. خالی: تنها.  .(57-51سیاستنامه، صص«)پوشیده نگردد

راهبرد اداری ؛ (27-71)صص«اندر عمال و پرسیدن پیوسته از احوال وزیران و عامالن.فصل چهارم(»2*

: راهبرد کارگزاری سیاسی از واگذاری تا پایش می باشد. بررسی رفتار و عامالن و وزیران: و سازمانی اجرایی

های جزء(نوعی  بویژه اینکه سازمان اداری حتی د رمرکز تا چه رسد به حکومت های محلی)والیات و یا دتله
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ل را کته عمتلی دهند، ایشان را وصیت باید کرد تا با خلقِ خدای تعالی، اعم».1 خودگردانی داشته است.

نیکو روندو از ایشان جز مالِ حق نستانند، و آن نیز به مدارا و مجاملت طلب کنند، و تا ایشان را دست 

و درمگانۀ  وقت خواهند، رعایا را رنج برسدبته ارتفتاع نرستد، آن متال نخواهتند، که چون پیش از 

آواره شوند؛ و اگر  ارتفاعی که خواهد رسید، از ضرورت بته نیتم درم بفروشند، و از آن مستأصل و

سبکبار دارند، تا بر جای بماند  کسی از رعیت درماند و به گاو و تخم حاجتمند گردد، او را وام دهند و

عمال: جمع عامل؛ کارگزاران، مدیران، کارکنان و کارمندان . (27ان، صهم«)و از خانۀ خویش به غربت نیفتد

و کارشناسان دولتی. عمل: کارگزاری. وصیت: توصیه و نصیحت. اینجا راهبرد و شرح شغل. مجاملت: 

درمگانه: کنایه در در آمد فروش. مستأصل: در مانده، بیچاره. آواره:  ارتفاع: برداشت محصول.خوشرفتاری. 

سرگردان. درماند: درماندگی، ناتوانی. تخم: بذر، مراد منابع و مواد اولیه. وام: قرض، تسهیالت.  در بدر و

و چنین »حکایت: .2 سبکبار: کاهش فشار. بر جای بماند: مهاجرت نکند. به غربت نیفتد: مهاجرت نکند.

ود ده شده بود فرمشنیدم که اندر روزگار قباد ملک هفت سال در جهان قحط بود و برکات از آسمان بری

و خزاین ه صدقه می نهادند و از بیت المال تندی می فروختند و بعضی در وجاشعمال را تا غلها که د

همه مملکت او اندر آن هفت سال یک کس از گرسنگی نمرده بود  رکردند که د درویشان را یاری همی

ی. مال: منابع عموم بیت مواد و منابع.غلها: غالت، کنایه از  همان(.«)بدان سبب که با گماشتگان عتاب کرد

جا ، سرزنش، ایندرویشان: ناداران، ناتوانان. گماشتگان: مأموران، مسئوالن، مدیران. عتاب: تندیصدقه: کمک. 

گاه ن و از احوال عامل پیوسته میباید پرسید؛ اگر چنین میرود که یاد کردیم، عمل بر وی».3 .بازخواست

سته بدل کند، و اگر از رعیت چیزی ستده باشد به ناواجب از وی بازستانند دارد و اگر نه بته کسان شای

خزانه آرند و او را مهجور  و به رعیت باز دهند و پتس از آن اگتر او را متالی بمتاند از وی بستانند و به

بررسی  پرسید: پرسجو،. همان(«)نکنند کنند و نیز عمل نفرمایند تا دیگتران عتبرت گیترند و دراز دستتی

و از احوال وزیران و معتمدان ».4 کردن.  بدل: جایگزینی. مهجور: تبعید. دراز دستی: تعدی و تجاوز.

میباید پرسید، تا شتغلها بتر وجته خویتش متیرانتند یتا نته، کته صاَلح و فساد  همچنین، در سِر

ر و رعایا د و لشکوَآبادان بُنیک روش باشد، مملکت  پادشاه و مملکت بدو باز بسته باشد، که چون وزیر

روش باشد، در مملکت آن خلل تولّد  دل، و چتون بتد پادشاه فارغ خشنود و آسوده و با برگ باشند و

سِر:  )همان(.«د و والیت مضطربوَکند که در نتوان یافت و همیشه پادشاه سرگردان و رنجور دل بُ
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. فارغ: با فراغت، آسوده، راحت.  خلل: سوراخ، آسیب، سرپوشیده، پنهانی، مخفیانه. برگ: اینجا نوا، امکانات

 فساد. مضطرب: آشفتگی، پریشانی، هرج و مرج.

راهبرد قضاوت، : (13-17)صص«اب و رونق کار ایشانو محتسب انو خطیب انقاضی.فصل ششم»(3*

هر که  بتاید کته احوالِ قاضیانِ مملکت، یگان یگان بدانند، و».1: سخنگویی و نظارت دولتی و مردمی

د، او را معزول وَکوتاه دست باشد، او را بر آن کار نگاه دارند، و هر که نه چنین بُ از ایشان عالِم و زاهد و

ی ا کنند و به دیگتری که شایسته باشد بسپارند. و هتر یکتی را از ایشتان بتر اندازۀ کفاف او مشاهره

 ی مهمّ و نازك است، از بهر آن که ایشان برکنند تا او را به خیانتی حاجت نیفتد، که این کار اطالق

اند، چون به جهل و طمع و قصد، حکمتی کنتند، بتر حاکمتان دیگتر  خونها و مالهای مسلمانان مسلّط

کردن و مالش دادن.  الزم شتود آن حکتم را امضا کردن و معلوم پادشاه گردانیدن و آن کس را معزول

ه ری کتند و بتتذُّعَند و رونقِ درِ سرایِ او نگاهدارند، و اگر تَو گماشتگان باید که دست قاضی قوی دار

د او را به عنف و کُره حاضرکنند، که قضا، به روزگار، یتارانِ وَحکتم حاضتر نشود، اگر محتشم بُ

از بهر آن که تا جز راستی نرود و  اند، اند و هیچ کس را نفرموده پیغمتبر )ص( بته تتن خویش کرده

 همکنون، در ها السالم تا نتواند کشید. و به همه روزگار، ازگاهِ آدم علیه زاز حکتم با هیچ کتس پتای

اند، و به راستی  اند و انصاف بداده و بستده تلکی، عتدل ورزیدهمُ )همه(و در هر (معاملتملت)هر 

تاه دست: کومحتسبان: مأموران امر بمعروف و نهی از منکر.  .(13ص«)است ملکت بماندهماند تا  کوشیده

: عذر آوری. یمالش: گوشمالی، مجازات. تعذِّرامضا: تایید. معزول: عزل، برکناری. خود دار. مشاهره: حقوق. 

 به تن خویش: خویشتن، خود. محتشم: صاحب حشمت و مقام و شهرت. عَنف: شدت. کُره: واداری.

است که روز مهرگان و روز  لِکان عجم چنان بودهرسم مَ» :چتنین گویند که  .دادرسی پادشاهان عجم.»2

 داشت نبودی و پیش به چند روز، منادی پادشاه مر عامه را بتار دادی، و هیتچ کتس را باز نوروز

 ی خویش بنوشتی و حجتتِ فرمودی که بسازید فالن روز را، تا هر کس شغل خویش بساختی و قصّه

لِک از بیرون بودی، منادیِ مَ وزخویش به دست آوردی، و خصمان کارِ خویش را بساختندی و چون آن ر

ک از لِحاجت برداشتن، در این روز مَ اگر کسی مر کسی را باز دارد از: »در بایستادی و بانگ کردی که

ی. یک مینگریدا هتای متردمان بستدی و همه پیش بنهادی و یک ستپس متلک قصّته «.خون او بیزار است

و  -ه بودی، موبد موبدان را بر دست راست نشانده بودیای بتودی کته از متلک بنالید آن جا قصّه اگر
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پس ملک برخاستی و از تخت به زیر آمدی  -ایشتان ]زمان[موبد موبدان قاضی القضاۀ باشتد بته زبتان

و  بده و هیچ میل نخستت از همتۀ داوریها، دادِ این مرد از من: »و پیش موبد به دو زانو بنشستی، گفتی

هست، همه به یک سو بایستید  هر که را با ملک خصومتی: آن گاه، منادی فرمودی کردن که «.محابا مکن

هیتچ گتناهی نیستت نزدیک ایزد تعالی، : »پتس متلک موبتد را گفتتی  .تا نخست کار شما بگزارد

و داد  تپادشاهان، و حق گتزاردنِ پادشتاهان نعمتِ ایزد تعالی را، نگاه داشتن رعیت اس بزرگتر از گناهِ

دادن و دست ستمکاران از ایشان کوتتاه کتردن. پتس چون ملک بیدادگر باشد، لشکر همه بیدادگر  ایشان

شوند و خدای را، عزّ و جلّ فراموش کنند و کفران نعمت آرند، هر آینه خذالن وخشم خدای در ایشان 

اهان همه کشته شوند، و شومی گن نیاید که جهان ویران شود و ایشان به سبب رسد، و بس روزگار بر

نگر تا مرا بر خویشتن نگزینی؛ زیرا هر چه  شناس!خدای  !ملک از خاندان تحویل کند. اکنون ای موبد

. پس موبتد بنگریستی؛ اگر میان وی و «اندر گردن تو کنم ایزد تعالی، فردا از من پرسد، از تو پرسم و

دی. اگر کسی بر متلک، باطل دعوی کردی داد آن کس به تمامی بدا میان خصم وی حقّی درست شدی،

این سزای آن کس است » :نداشتی، عقوبتی بزرگ فرمودی و منادی فرمودی کردن که (19)صو حجتی

چتون متلک از داوری بپرداختی، باز بر تخت  «.لیری کندمملکت وی عیب جوید و این د که بر ملک و

من آغاز از خویشتن : »تود کردی و گفتیآمدی و تاج بر سر نهادی، و روی سوی بزرگان و کسان خ

شود از ستم کردن بر کسی. اکنون هتر کته از شتما خصتمی دارد  بدان کردم، تا شما را طمع بریده

از  .نزدیکتر بودی آن روز دورتر بودی و هر که قویتر، ضعیفتر بودی و هتر که به وی «.خشتنود کتنید

د، و پدران بگردانی گر، هم بر این جمله بودند. یزدگِرد روشهای وقتتِ اردشیر تا به روزگار یزدگِرد بزه

انتدر جهتان بیتداد کردن آذین آورد، و سنّتهای بد نهاد. و مردمان در رنج افتادند و نفرین و دعای بد 

مهر(، بعد از نوروز دومین جشن بزرگ باستانی 56-25مهرگان: جشن ماه مهر) (.18همان، ص«)متواتر شتد

دادن: پذیرفتن. بار عام: دیدار عمومی. منادی: ندا کننده، سخنگو. قصه: حکایت، سرگذشت، گزارش  ایران. بار

تحویل: جایگزینی. دلیری: جسارت. بزه گر: حال. موبد: روحانی زرتشتی. میل: جانبداری. محابا: پروا. 

 گناهکار. آذین: ظاهر آرایی. دعا: در خواست. متواتر: پی در پی. 

راهبرد ؛ (11-63صص«)عامل و قاضی و شحنه و رئیس و شرطِ سیاستپرسیدن از حال .فصل هفتم(»4*

بته هر شهری نگاه کنند تا آن جا کیست که او را بر کارِ دین شفقتی است ».1: نظارت دولتی و سیاسی
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امانت این شهر و ناحیت در : »تعالی، ترسان است و صتاحب غترض نیست، او را بگویند که و از ایزد

تو کردیم، آنچه ایزد تعالی، از تتو پرستد متا از تتو پرسیم. باید که حال عامل و قاضی وشِحنه  گردنِ

عالنیت  و رو در سِ رد و بزرگ میدانی و متیپرسی، و حقیقتِ آن معلوم ما گردانی،و محتسِب و رعایا و خُ

د و این ت باشند، امتناع کننو اگتر کستانی که بدین صف «.مینمایی، تا آنچه واجب آید اندر آن میفرماییم

شِحنه: پاسبان، پلیس، نگهبان  .(11همان، ص«)امانت نپذیرند، ایشان را الزام باید کرد و به اکراه بباید فرمود

ات اهلل علیه گفت: خبر: در خبر است که پیغمبر صلو».2 شهر. شفقت: مهربانی. عالنیت: علنی، آشکار.

و صالح لشکر و رعیت است و ترازوی «فیه صالح العامه و الخاصها و قوه السلطان و ینالعدل عز الد»

زاوارترین و س«الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان»همه نیکیها است. چنانک خدای تعالی گفت قوله تعالی 

کسی آنست که دل وی جایگاه عدلست و خانه وی آرامگاه دین داران و خردمندان و کاردانان و منصفان 

حکایت: فضیل عیاض گفتی: اگر دعای من مستجاب گشتی جز ».3 .(16همان، ص«)دو مسلمانان باش

 همان(.«)رای سلطان عادل دعا نکردمی زیرا چه صالح وی صالح بندگان است و آبادانی جهانستب

پادشاهان پیوسته از بهر عدل و مصلحت خلق پرهیزکاران را و خدا ترسان را که صاحب غرض نباشند ».1

 .همان(«)ه اند تا بهر وقتی احوال مینمایند بدرستیبر کارها گماشت

راهبرد تعالی ؛ (69-35)صص«و مانند این کارِ دین و شریعتو بررسیدن پژوهش .فصل هشتم(»5*

بتر پادشتاه واجتب استت در کتار دین پژوهش کردن، »: و آرامشبخشی گی؛ معنوی و اخالقی دینینفره

به جتای آوردن و عتلمای دین را حرمت داشتن و کَفافِ  خدای تعالی، و فرایض و سنّت و فرمانهای

المال پدید آوردن و زاهدان و پرهیزگاران را گرامی داشتن. واجب چنان کند که در هفته  ایشان از بیت

دو بار، علمای دین را پیشِ خویش راه دهد و امرهای حتق، تعتالی، از ایشتان بشتنود و  یک بار یا

لسالم ا سول )ص( استماع کند، و حکایات پادشاهانِ عادل و قصتصِ انتبیا علیهِمُقرآن و اخبارِ ر تفستیر

سپارد، و بفترماید تتا  بشنود، و در آن حال، دل از اَشغالِ دنیا فارغ گرداند و گوش و هوش بدیشان

 دل بگمارد؛ که چون یک فتریقَین مناظره کنند، و هر چه او را معلوم نشود باز پرسد، چون دانست به

نیاید که بیشترِ احکامِ شریعت و تفسیر  چندی چنین کرده شود خود عادت گردد، و بس روزگاری بر

و حفظ شود، راهِ کار دینی و دنیاوی و تدبیرِ صواب  السالم، او را معلوم گردد قرآن و اخبار رسول، علیه

رأی گردد و در عدل و  بر او گشاده شتود، و هیچ بد مذهب و مبتدِع او را از راه نتواند برد. و قوی
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و  خیزد. و بر دست او کارهای بزرگ برآید و مادتِ شر انصاف بیفزاید و هوا و بدعت از مملکت او بر

دولت او متنقطع گتردد، و دستت اهتلِ صتالح قوی شود، و مفسد نماند، و در  فساد و فتنه از روزگار

بلند و ثواب بیشمار یابد و مردمان   در آن جهان رستگاری، و درجه (69)صنیکنامی باشد و این جهان

شغال: مشغولیت، سرگرمی. فَریقَین: دو فرقه  .(68همان، ص«)در عهد او به علم آموختن رغبت بیشتر کند

  سنی و شیعی. مناظره: گفتگو. صواب: درست. مبتدع: بدعت گذار. هوا: خواسته نفسانی.

راهبرد کارگذاری سیاسی: ؛ (37-92)صص«تدبیرهای کار ملک کردنو  خبران صاحب .فصل دهم(»6*

واجب است بر پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش بررسیدن، و اندك و بسیار، »

خوارکاری و ستمکاری حمل کنند و  آنچته رود، بدانستتن. اگتر نه چنین کند، عیب باشد و بر غفلت و

نمیداند. اگر میداند و تدارکی و  دستتی که در مملکت میرود، یا پادشاه میداند یا دراز فستاد و» :گویند

ظلم رضا داده است، و اگر نمیداند، پس  منعی نمیکند، آن استت کته همچتون ایشان ظالم است و به

برید حاجت آید. و به همه  . البد به صاحب«غافل است و کمدان، و ایتن هتر دو معتنی نه نیک است

اند، تا آنچه میرفته است از خیر  همته شتهرها بترید داشته گار، پادشاهان، در جاهلیت و استالم بتهروز

ای کاه به ناحق ستده است از کسی، به  اگر کسی مرغی یا توبره اند؛ چنان که از آن بیخبر نبوده و شر

، تتا دیگتران مسافتِ پانصد فرسنگ پادشاه را خبر بوده است و آن کتس را ادب فترموده استت

آگهان گذاشته استت، و همه ستمکاران دستها کوتاه  است و به همه جای، کار بدانستتند که پادشاه بیدار

لیکتن ایتن کاری  انتد، و مردمان در امن و سایه عدل به کسب و عمارت مشغول گشتته اند، و کرده

 نی باشد که بر ایشتان هیچ گمانِ بدغایله. باید که این کار بر دست و زبان و قلم کسا نازك است و با

ایشان  (37)صبسته است، و د، و به غرضِ خویش مشغول نباشند، که صالح و فساد مملکت در ایشانوَنبُ

ل کسی دیگر، و مزد و مشاهره ایشان بتتاید کتته از خزیتتنه، مهیتتا، ل پادشاه باشند و نه از قِبَاز قِبَ

ند، دیگر بداند که ایشان چه مینمای مینمایند. و نباید که جز پادشاه کسیمتیرسد تا به فراخ دلی احوال 

، ناگتاه پتاداش و آنکس باشددر خوردِ  داند و آنچه واجببای کته تتازه شتود پادشاه  تا هر حادثته

پادشاه. چون چنین باشد، مردمان پیوسته بر طاعت حتریص باشتند و  آند انمتالش و نواختت متیرست

ارد یت آن نباشد که در پادشاه عاصی تواند بود و یا بدِ او  ب پادشتاه ترسند، و کس را زهرهتتأدی از

ردن و آبادان ک یی پادشاه باشدأاندیشتیدن، که صاحب خبر و منهی گماشتن از عدل و بیداری و قوی ر
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ساد. ، شر و فبرید: پست. خبررسانی، خبرگزاری. نازک: ظریف. غایله: سختی، گزند، آشوب همان(.«)والیت

فراخ دلی: آسوده خاطری. خورد: شایسته، از قِبَل: از جانب، از طرف. مشاهره: شهریه. مهیا: مرتب، آماده شده. 

نواخت: نوازش، دلجویی. زُهره: جرئت. عاصی: سرکش. یارد: تواند. منهی: جاسوس، ب.بایسته، متناس

 خبرچین، خبرگزار مخفی.

راهبرد علمی و ؛ (599-8)صص«دانشمندان و حکیمان در کارها مشاورت پادشاه با.فصل هیجدهم»(1*

رایی مرد باشد و از تمامیِ عقل و پیشبینی. چه، هرکس  مشتاورت کتردن در کارهتا از قتوی»: مشاورتی

را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند: یکی بیشتر داند و یکی کمتر، و یکی دانشی داند و هرگز کار نبسته 

مثل این چنان باشد که یکی  .ها کرده کتی هتم دانتش داند و هم کار بسته و تجربهو نیازموده، و ی

همه به یاد دارد و بس، و یکی  معالجتِ دردی و علّتی از کتتاب طتب خوانتده باشد و نام آن داروها

اشد. نب نام همه داروها بداند و معالجت آن عتلّت کترده باشد و بارها تجربت کرده، هرگز این با آن برابر

همچنین یکی باشد که سفرها بسیار کرده باشد و جهان بیشتر دیده و سرد و گرم بیشتر چشیده و در میان 

کرد این کس را، کته هرگتز ستفر نکترده باشتد و والیتتها ندیده و  کارها بوده، با آن کس برابر نتوان

تدبیر، با دانایان و پیران و همه » :انتد کته در میان کارها نبوده، و یا میانه حال باشد. این معنی را گفتته

 . و نیز یکی را خاطری تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید، و یکی کُند فهمتر́«جهاندیدگان باید کرد

تدبیر یک تنه چون زور یک مرده باشد و تدبیر ده تتنه چتون زور ده » :اند که و دانایتان گفته .باشد

 علیه السالم قوی رأی تراند که از آدمیتان هیتچ کتس از پیغامبر  جهانیان متفّق . و همه́مترده باشتد

، وآسمانها دیدی را بود، از پس همچتنان بدیتدی کته از پیتش آن سرورنبوده است. به همه دانش که 

و لوح و قلم و عرش و کرسی و آنچه در ایتن هر دو میان است بر  (599)صو زمینها و بهشت و دوزخ

السالم هر زمان همی آمد و وحی همیآورد و از بوده و نتابوده ختبر  رضه کردند و جبرئیل علیهاو ع

 شاوِرهم فتیِ و: »او را همی فرماید همی داد ت با چندین فضیلت و معجزات که او را بود ایزد، تعالی،

نِ خویش تدبیر کن. چتون کتاری خواهتی کترد و یا مهمی تو را پیش آید، با یارا !یتا محمتد ́«االَمتر

چ بباید دانستن که هیپس تدبیر و مشورت،  نیاز نبود از چون او بی ،او را مشتورت همی فرماید کردن

ن پس چنان واجب کند که چون پادشاه کاری خواهد کرد یا او را پیش نتواند بودتر از او نیاز  بی کس

 است. در اینجا مناسب ، ماوردی«ادب دنیا و دین»کتاب  همان(.«)آید
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*اهم *راهبرد کارگزاری سیاسی)وزارت( چگونه است؟  ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:*خودآزمایی

*راهبرد سیاست و سازمان قضایی و جزایی یا راهبردهای سیاسی سیاست نامه خواجه نظام چه میباشند؟ 

 سخنگویی وکیفری عدالت چه میباشد؟ *راهبرد اداری و سازمانی اجرایی چگونه است؟ *راهبرد قضاوت، 

نظارت دولتی و مردمی چگونه میباشد؟ *راهبرد نظارت دولتی و سیاسی چه است؟ *راهبرد تعالی فرهنگی؛ 

معنوی و اخالقی دینی و آرامشبخشی چه میباشد؟ *راهبرد کارگذاری سیاسی چگونه است؟ *راهبرد علمی 

 و مشاورتی سیاسی چگونه میباشد؟

 ایرانشهری داری؛ سیاستگذاری و سیاستم.قابوسنامهسه*

 اثر قابوس است. قابوسنامه: راهبردهای نظام مدنی و نظام راهبردی)دکترین(مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

بیشتر آیین حکومتداری محلی و فن کارگزاری خرد استانی یا والیتی آمیخته با اخالق  بن وشمگیر میباشد.

 مدیریتی سیاسی است.

اندرزنامه ها، : راهبردهای مدنی کشورداری؛ «15-11صص»«روانن پندهای نوشی».باب هشتم»(1*

؛ سیاستگذاری و کشوری داری و کارگزاریتکمنشورات حکومتی و وصایا: راهبردهای سیاسی ممل

تا نوشروان عادل شد، آن ج مأمونِ خلیفه رحِمهُااهلل به تربت»سیاستمداری کارامدند. به تعبیر قابوسنامه: 

مأمون در دخمۀ او رفت، اعضاهای او را یتافت بتر تختتی پوسیده و خاك شده و  .کته دخمۀ او بود

وی بر دیوار دخمه، خطّی چند به زر نبشته بود به ختطّ پهتلوی. متأمون بفترمود تتا  بر فرازِ تخت

ها را بخواندند و ترجمه کردند به تازی. پس از تازی در  را حاضر کردند و آن نبشته دبیتران پهلوی

 دور بودن تا من زنده بودم همۀ بندگان خدای تعالی از عدل من بهره»اول گفته بود که:  .م معروف شدعج

و هرگز هیچ کس بته خدمتت پیش من نیامد که از رحمت من بهره نیافت. اکنون چون عاجزی آمد هیچ 

اید، این کسی بی چاره ندانستم جز اینکه ایتن ستخنها بتر این دیوار نبشتم تا اگر وقتی به زیارت من

من پایْ مزد آن  لفظها بخواند و بداند، او نیز از من محتروم نمتانده باشتد، ایتن ستخنها و پتندهای

تا روز و شب آینده و رونده است از گردش اول. :کس باشد و آن پندها این است که نبشته آمده است

ز آن کار دیگری پشیمانی خورده چرا مردمان از کاری پشیمانی خورند که ادوم. !حالها شگفت مدار

چهارم.چرا زنده شمرد کسی خویشتن را  سوم.چرا ایمن خسبد کسی که با پلدشاه آشنایی دارد؟ !باشد؟
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 پنجم.چرا نخوانی کسی را دشمن که جوانمردی را در آزار مردمان داند! که زندگانیِ او جز بکام باشد!

باشد! هفتم.با مردم بی هنر دوستی مکن که مردمِ  ششم.چرا دوست خوانی کسی را که دشمنِ دوستان تو

اد از دنهم. !بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمردهشتم. !]باید[بی هنر نه دوستی راش اید و نه دشمنی را

راز  اگر خواهییازدهم. .اگر چه تلخ باشد ]و شنید[دهم.حق گوی !خویشتن بده تا از داور مستغنی باشی

سیزدهم.بی قدر  بزرگ زبان مباش!)تلخ یا(دوازدهم.خرد نگرش و  !ست مگویتو دشمن نداند، با دو

پانزدهم.بگزاف مخر  !اگر خواهی که بی گنج توانگر باشی، بسند کار باشچهاردهم. مردم را زنده مشمر!

از  از گرسنگی بمردن بههفدهم. شانزدهم.مرگ به زانکه نیاز به هم سران خویش! تا بگزاف باید فروخت!

به هر تخایلی که تو را صورت بندد، بر نامعتمدان اعتماد مکن هیجدهم. !ه نان فرومایگان سیر شدنآنکه ب

بته خویشتاوندانِ کتم از خویتش، محتتاج بودن مصیبتی عظیم دان نوزدهم. !و از معتمدان اعتماد مبر

تکبر بهتر از قُرایِ مفاسقی متواضع این جهان جوی، بیستم. !زنهار خواستن عاز فز که در آب مردن به که

که کهتری را به مهتری رسیده بیند و همچنان به وی  باشدنادانتر از آن مردم نبیست یکم. !آن جهان جوی

و آنکه  د[]و نتوانبیست دوم.شرمی نبود بزرگتر ازان که بچیزی دعوی کند که نداند !کهتری نگرد به چشم

چهارم.بجهان در  بیست د که یافته بنایافته بدهد!ببیست سیم.فریفته تر از آن کسی نباش دروغزن باشد!

فرومایه تر از آن کسی نیست که کسی را بدو حاجت باشد و تواند اجابت کردن آن حاجت را و او وفا 

تردار از آن کس که آن سخن  گناهی زشت گوید، وی را تو معذور هر که تو را بی بیست پنجم. نکند!

دارد!  ه بران کس که بی فایده گوشبتِ عزیز آن درد سر نرسد کبیست ششم.بخداوند مصی !به تو رساند

بیست هفتم.از خداوندِ زیان بسیار آن زیادمندتر که ویرا چشمِ بانمند باشد!  بیست هشتم.هر بنده ای که 

د که با شاهر چند دانا کسی ببیست نهم. بنده باشد! او را بخزند و بفروشند آزادتر ازان کس بوده که گلو

هر کسی را که روزگار او را دانا نکند، سی ام. !داشد نیست، آن دانش بر وی وبال بی را خِرَدانش، و

سی یکم. همه چیزی از نادان نگاه داشتن  !دشاهیچ دانا را در آموزش او رنج نباید بردن که رنج و ضایع ب

ی س مردما را نیکو گو!سی دوم.اگر خواهی مردمان نیکوگوی تو باشند  اسانتر که نادان را از تن خویش!

سی  سیم.اگر خواهی که رنج تو بجای مردمان ضایع نشود رنج مردمان بجای خویش ضایع مکن!

اندازه  اگر خواهی که بیسی پنجم. !اگتر خواهتی که کم دوست و کم یار نباشی، کینه مدارچهام.

 ش خویش را بر رویسی ششم.اگر خواهی که زندگانی بآسانی گذاری رو !نباشی، حسود مباش اندهگِن
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سی هشتم.اگر خواهی که ترا دیوانه  سی هفتم.اگر خواهی که از رنج دور باشی آنچه نرود مران کار دار!

هلم.اگر چ سی نهم.اگر خواهی بآبروی باشی، آزرم را پیشه کن!  ساز نشمارند آنچه نا یافتین باشد مجوی!

ده تو دریده نشود پرده ریکم.اگر خواهی که پچهل  خواهی فریفته نباشی، کار نا کرده را بکرده مدار!

چهل سیم.اگر  !اگر خواهی که در پسِ قفایِ تو نخندند، زیر دستان را باك دارچهل دوم. کسان مَدَر!

اگر خواهی که از زیرکان باشی، خواهی از پشیمانی دراز ایمن گردی بهوای دل کار مکن! چهل چهارم.

م.اگر خواهی که قدر تو بجای باشد قدر مردم بشناس! چهل چهل پنج !رویِ خویش در آینۀ کسان بین

مردمان چهل هفتم.اگر خواهی که ستوده  !اگر خواهی که بر قولِ تو کار کنند، بر قول خویش کارکنششم.

اگر خواهی که برتر از مردمان چهل هشتم. باشی بران کس که خرد زو نهان باشد نهانِ خویش آشکار مکن!

چهل نهم.اگر خواهی از شمار آزادن باشی طمع را در دل خویش جای  !نمک باشباشی، فراخْ نان و 

پنجاه  پنجاهم.اگر خواهی از شمار دادگران باشی زیردستان خویش را بطاقت خویش نیکو دار! مده!

اگر خواهی که در دوم.پنجاه  یکم.اگر خواهی از نکوهش عام دور باشی اثرهای ایشان را ستاینده باش!

ه پنجاه سیم.اگر خواهی ک !مردمان گوی وب باشی و مردمان از تو نفور نباشند، سخن بر مرادِهر دلی محب

احتی اگر خواهی که بر دلت جرپنجاه چهارم. تمامِ مردم باشی آنچه بخویشتن بپسندی بهیچ کس مپسند!

ن خلق بهتریپنجاه پنجم.اگر خواهی که  !مناظره مکن نیوفتد که به هیچ مرهم بهتر نشود، با هیچ نادان

 پنجاه ششم.اگر خواهی زبانت دراز باشد کوتاه دست باش! باشی چیزی از خلق دریغ مدار!

این لفظها را خوار مدار که از این  !ایتن استت ستخنها و پندهای نوشروان عادل. چون بخوانی، ای پسر

م سخن حکیمان؛ و ه لِکان استستخنها هتم بتوی حکمتت آیتد و هم بوی ملک. زیرا که هم سخنان مَ

اندیشیدن حاجت نیاید که پیران  آموز که جوانی. چون پیر گردی، به جمله معلومِ خویش کن و اکنون

 !چیزها دانند

آیین و شرط ».اب سی هشتب ، (589-292)صص«آیین و شرط خدمت کاری پادشاه.باب سی هفتم»

 ،(293-51)صص«کاتب]پادشاه[آداب و آیین دبیری و ».باب سی نه ،(297-6صص)«ندیمی پادشاه

: راهبرد اجرایی وزارتیگارگزاری سیاسی راهبرد  ؛(256-22)صص«آیین و شرطِ وزارت.باب چهلم(»2*

کارگزاری دولتی و نظام سیاسی در کشور است. اعم از داخلی و در داخل و خارجی و در خارج می باشد. 
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در تمامی بخش های سه گانه مدنی ملی سیاسی؛ سیاسگزاری و مدیریت سیاسی خُرد کاربردی و اجرایی 

است. توسعه اقتصادی و تأمین آسایش همگانی، تعادل سیاسی و کارامدسازی و در جهت تعالی فرهنگی؛ 

ری که راهنمایی راهبردی معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی میباشد. در قیاس با و ذیل راهبرد راهب

اگتر .»1 است. بسان ریاست جمهوری و ریاست قوه اجرایی کشور در تقسیم بندی و تعابیر امروزین میباشد.

تن راستی و انصاف ک شناس باش و با خداوندِ خویش د که به وزارت افتی، محاسبت و معاملتوَچنان بُ

هر کس کل را طلب کرده کل »که گفته اند:  و همته طتریقِ راستتی نگتهدار و همته ختود را مخواه

د. اگر اول فراز گذارند، وَکه همه به تو ندهند، اگر دهند بعد از آنْ آن را خواستتار بُ «را از دست دهد

چیزِ خداوند نگاهدار، و اگر خوری به دو انگشت خور تتا در گلو بِنَماند. اما یکباره  آخِر بنگذارند. پس

 دریغ داری، کبابت خام آید. تا دانگی بته دیگتران آتشاز  یربکه چون چُعمال فرو مبند،  دستِ

 بتنگذاری دِرمتی نتتوانی خوردن، و اگر بخوری، آن محرومان خموش نباشند و نگذارند که پنهان بماند.

حقیر  یرهای[]توقو نیز همچنان که با ولی نعمتِ خویش منصف باشی، با لشکر نیز منصف باش. توفیرهایِ

بزرگتر از سود باشد. بدان  که گوشت کز دندان بیرون کنی، شکم را سود ندارد، که زیانِ آن توفیر مکن،

 اگر خواهی که کفایتی توفیر، لشکری را دشمنِ خویش کنی و دشمنِ خداوندِ خویش. و (256)صکم مایه

پدید آید  ان توفیرآبادگردان تا ده چند بنمایی و مال جمع کنی و به حاصتل آری، ویترانیهایِ مملکت را

زیاد کردن، حق کسی را توفیر: تفاوت، . (253همان، ص«)و خلقانِ خدایْ تعالی را بیروزی نکترده باشی

چنانکه شنودم که ملِکی از ملِکان پارس با وزیرِ خویش متغیر شد. وی .»2 بزرگداشت.توقیر: بکمال دادن. 

 خویشتن را جایی اختیار کن که :عزول را گفتکرد. وزارت را کسی دیگر نامزد کرد، و این م را معزول

مرا نعمت نمیباید، هر : وزیر گفت .به تو دهم، تا تو با نعمت و قومِ خویتش آن جتا روی و مقام کنی

رحمتی همی کند، از  چه مرا هست، تو را دادم و هیچ جایِ آبتادان نخواهم که مرا بخشد، اگر بر من

بتروم و آن ده آبتادان کتنم  عیقََّترَالْمِتلک بتا مُ تا من به  حتقُّ مملکتِ خویش دِهی ویران به من دهد،

اندر همۀ مملکت  «.چندان دهِ ویران که خواهتد، وی را دهید: »لِک فرمود کهاین مَ .و آن جا بنشینم

دهند، تا خبر دادند که در همۀ مملکت ویرانی  بگردیدند، یک بدست زمین جز آبادان نیافتند که به وی

من خود دانستم که در تصرفِ من ویران  !ای خداوند: »وی متلِک را گفت .ت و به دست همی نیایدنیس

نیست، اما این والیت که از متن بازگرفتتی، بته کستی ده که اگر وقتی ازو بازخواهی، همچنین به تو 
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وی  خواست ولِک شد، از آن وزیر معزول عذرها چون این سخن معلومِ مَ «.که من به تو سپردم سپارد

متغیر: تغییر حالت. ظاهرا انوشیروان نسبت به بزگمهر وزیر همان(. «)را خِلعت داد و وزارت به وی باز داد

است. حق مِلک: حق زمین و حق مَلِک: مالکیت دولتی. مُرَقَّع: معرفینامه، نیز پیرهن پاره. خِلعت: پیراهن 

باش، تا زبانِ تو همیشه دراز باشد و  پتس انتدر وزارت، معمتار و دادگر.»7 مسئولیت رسمی.

د، که اگر لشتکر بر تو بشورند، خداوند را ناچاره دستِ تو کوتاه باید وَبیم بُ بی تو (253)صزندگانیِ

تقصیرِ کارِ تو  ِخداوندِ تو کوتاه نکنند. پس آن بیداد نته بر لشکر کرده باشی و آن توفیر کرد، تا دست

 نیکویی کردن با لشکر، که پادشتاه بته لشتکر آبادان باشد و ده به گردد. پس خداوند را بعث کن بر

لشتکر  دهقان. پس در آبادانی کوش و جهانداری کن. و بدان که جهانداری به لشتکر تتوان کتردن و

بته زر تتوان داشت و زر به عمارت کردن به دست توان آوردن و عمارت به داد وانصاف توان کرد. از 

خیانت و صاین باشی، همیشه از پادشاه ترسان باش، که کسی  و اگترچه بتی .ل مباشعدل و انصاف غاف

د، به کوچک وَخداوند ترسیدن چنان واجب نیست که وزیر را. و اگر چنان که خداوند کوچک بُ را از

س ه بآموخت، ک مشمر که مثالِ پادشاهزادگان بر مثالِ بچتۀ مرغِ آبی باشد و بچۀ مرغِ آبی را شنا نباید

ن نباشد: د، از دو بیرووَتمام بُ روزگاری برنیاید که وی از نیک و بدِ تو آگاه شتود. پتس اگر پادشاه بالغ و

تاه وجهی نیکوتر دستِ تو کو د یا نادان. اگر دانا باشد، خود به خیانتِ تو راضتی نباشتد، بتهوَیا دانا بُ

تو را معزول کند، و از دانا مگر به جان برهی،  زشتتر وجهی هر کدام د، بهوَکند، و اگر نادان و جاهل بُ

دیگتر: هر جای که پادشاه باشد، از وی جدا مشو و وی را  .نیابی از نادان و جاهل به هیچ روی رهایی

همان، )غیبتِ تو با وی فرصتتِ بدی گفتن نیابند و وی را از حالِ خویش تنها مگذار، تا دشمنانِ تو در

پیوسته پرسیدن حالِ ولی نعمتِ خویتش و از احتوالِ وی آگاه  مباش از بِنَگردانند. و غافل (259ص

های او را نیکو داری، تا همه جاسوسانِ تو باشند آنکه نتزدیکانِ او باشتند، تا  بودن، چنان که همه کس

. اختهزهری س بزند، آگاه باشی و هر سخنی را جوابی اندیشیده باشی و هر زهری را پاد از هر نَفَسی که او

پادشاهانِ اطرافِ عالم پیوسته آگاه باشی. چنان باید که هیچ پادشاهِ دوست و دشمنِ تو و آن  و از

خداونتدانِ تتو شتربتی آب نخورنتد که نه مخبرانِ تو ترا ننمایند و تو از مملکتِ وی چنان آگاهباشی 

. ، نگاهداریانت، مطمئنبعث: برانگیختن. صاین: دارای ص(. 258همان، ص«)که از مملکتِ خداوندِ خویش

پتس بتاید کته بتر همتۀ احتوالِ ملوكِ عالَم مطّلع باشی و حالها به خداوندِ خویش همی نمایی، تا .»1



 

236 
 

عملی که به کسی  از دوستت و دشمن ایمِن باشی و حالِ کفایتِ تو معلوم شود خداوندِ تو را. و هر

 17و غافل و مفلس و بینوا دادگران و جاهالن منِهْ،دهی، سزاوار ده، و از بهترِ طمتع را جهان در دستِ بی

ا لکن چون وی ر را عمل مفرمای، که تا او خویشتتن را بِتبرگ نکتند، و بته برگِ تو مشغول نشود، و

ها و به کارِ تو زود پردازد. نبینی که چون کِشت برگی و سازی باشد، یکباره به خویشتن مشغول نباشد و

د، زود آب به کِشت و پالیز رساند، وَو آب ختورده بُ تتر جویِ کِشت و پالیز،پالیزها را آب دهند، اگر 

، تا آب اندر وی باشدد و دیترگاه توَاز آنچه خاكِ او آبِ بسیار نخورد، و اگر زمینِ آن جتویْ خشتک بُ

 تر و ستیراب نگتردد، آب بته کشتت و پالیتز د، چون آب بدو فروگذارند، تا نخست،وَنگذشته بُ

دیگر  .که آن جویِ خشک. نخست برگِ خویش سازد، آنگه برگِ توباشد ستاند. پتس عاملِ بینوا چنان نر

خداوند: مَلِک، شاه، (. 229همان، ص«.)ترا خالف کند نذار که کسی فرماگر و مفرمان خویش را بزرگدا

غ مکن، و اگر عاملی بر توقیتع به درو پس تا تو باشی.»1پادشاه. مفلس: نادار. برگ: دارا. پالیز: مزرعه. 

 توقیعِ خویش را بته زندگتانیِ خویتش روان نگتردانی، فرمانِ تو کار نکند، وی را عقوبتی بلیغ فرمای. تا

د و امری وَنکند. پس پادشاهان و وزیران را فرمانْ یکی باید که بُ ختود پتس از تو به توقیعِ تو کسی کار

و نتبید مخور که از نبید خوردن غفلت و رعونت  .دوَروان بُقاطع، تا حشمت بر جای بمانَد و شغلها 

د، وَغول بُمش یذمشغول شود و وزیر هم به نب ذرعنا. و چون پادشاه به نبی خیزد و نَعوذُبِااهلل از وزیرِ غافل و

 همان،«)مملکت زود راه یابد. پس خود را و خداوندِ خود را صیانت کن. چنین باش که گفتم خلل اندر

حشمت: .  ...سیاست، توقیع: دستور، مصوب، مقرر، منشور، حکم، امر، فرمان، کنایه از راهبرد،  .(222ص

باب  .زکارپرهی :رعونت: سستی، حماقت. رعنا: خلل، تباهی. صیانتکارب.بزرگی، عظمت، مقام. نبید: آبجو، شرا

 است. آیین و شرط سپهساالری.چهل یکم

 :راهبری راهبردی سیاسیراهبرد گارگذاری  ؛(223-78صص«)آیین و شرطِ پادشاهی.باب چهل دوم»(3*

 معماریو بسان سیاستمداری کالن  وکارگذاری؛ سیاستگذاری  است.راهبرد راهبری مدنی بر اساس 

راهبرد پیشرفت مدنی؛ توسعه اقتصادی و تأمین آسایش همگانی، توأمان با توسعه و تعادل است. کشور 

                                                           
ندبسان کم اثر بوده و هر چه بیشتر داشته باش مراد مسئولیت ندادن به کسانی که فقر روحی دارند. ولو از حیث مادی و مالی غنی  باشند. اینان پر هزینه و17

اگر کل مال دنیا هم  میطلبند.«هل من مزید»اب شور دریا که تشنگیشان رفع و یا کاهش نیافته عطششان افزوده گشته، حریصتر نیز شده و به تعبیر قرآنی: 

  آزاده، کم هزینه و پر اثرند.    بدانها داده شده، آزمندتر نیز میگردند. اما انسان های چشم دل سیر، غنی روحی و 
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جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین ارامش و کرامت سیاسی و ارتقای کارامدی و در 

راهبردی دولتی)هیئت حاکمه( و نظام سیاسی در کشور در عرصه های داخلی و خارجی  مدنی می باشد.

امروزه می توان راهبرد های راهبری را سیاست های کالن وراهبردی دانسته و سیاستگذاری و کارگذاری است. 

بردهای فرودتر را سیاست های خُرد کاربردی)بسان مصوبات مجلس در قالب قانون برنامه، بودجه نامید. راه

تا جاری دانسته و سیاستگزاری و کارگزاری سیاسی خواند. و اداری  یا عادی( و سیاست های خُرد اجرایی

چشم و دست از .2پادشاهی پارسا باش و .1 !؛پس اگر پادشاهی باشی»بر  این اساس و در این راستا؛ 

اندر هر کاری که بخواهی الف.کن، و  اندر هر کاری رأی را فترمانبردارِ خِرد.3دار، و  مِ مردمان دوراحر

 بینی تتا از وی درنتگب.الْوزرایِ پادشتاه خِترد استت و  کردن، نخست با خرد مشورت کن، که وزیر

شتدن، نخست بیرون رفتنِ آن کار  هر کاری که بخواهی کردن، چون در او خواهی و به.4شتاب مکن. 

آید،  هر کاری که بته متدارا بترالف.به هر کاری اندر، مدارا نگهدار. .5آخر نبینی، اول مبین.  نگر، و تا

همۀ کارها و سخنها را به چشمِ داد بین و یک.الف.پسند مباش و  بیداد.6جتز بته مدارا پیش مبر. و ب.

پادشاه که چشمِ داد و خردمندی دو.الف.ی حقّ و باطل بتوانی دیدن. در همه کارب.تا  به گتوشِ داد شنو،

 ، و(226)صهمیشته راستتگتوی بتاش.1و  .طریقِ حقّ و باطل بر وی گشاده نگرددب. گشاده ندارد،

شتاه بدتترین کتاری پاد: اند نشوند، که گفته کِهتران بر تو دِلیر کمخنده باشد، تا.9کمگوی و .8لکتن 

دیدار  عزیز.11و  .عطایی که بباید، به مستحِقّان نرسد.11و  رعیت و بیفرمانیِ حاشیت است،را دلیتریِ 

بر خلقانِ خدایْ تعالی .الف.13خوار مباش. و  زینهار.12باش تا بر چشم رعیت و لشکر خوار نگردی. و 

ه با سیاست باش خاصّ.14لکن  مکتن و بخشتایش مکن، و بتر بتیرحمتتان رحمتتب.رحیم بتاش و 

الْقلتبی به وزیر منمای. یکباره محتاجِ رأیِ او مباش، و هر  ستلیمُ با وزیرِ خویش. البتّه خویشتتن بته

سخنی که وزیر بگوید، در بابِ کستی و طتریقی کته بتاز نمتاید بشتنو، امتا در وقتتْ اجتابت مکن، 

کردن،  و تفحتصِ آن حال بفرمای بعتد از آن تجستس .تا بنگرم، آنگه چنانکه باید کرد، بفترمایم: بگوی

تو همی جوید یا منفعتِ خویش؟ چون معلوم کردی، آنگه چنان که بینی جواب ده،  تا در آن کار صالحِ

 (229)صهر کسی را که وزارت دادی، وی را در وزارت تمکینی.15و  .تا تو را زبونِ رأیِ خویش نگیرد

ه بستته نباشد و به اقرِبا و پیوستگانِ او نیکویی کن، و بشغلِ مملکتِ تو بر او  تمام کن، تا کارهایِ تو و

معاش دادن و خوبی کردن تقصیر مکن؛ اما خویشان و پیوستتگانِ وی را عمتل مفرمای، که یکباره پیه 
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و ت به گربه نتوان سپردن، که وی به هیچ حال حسابِ پیوستگانِ خویتش بته حق نکند و از بهرِ مالِ

رد، و نیز کسانِ وزیر صد بیداد بکنند بر خلقان، که بیگانه از آن صد یکی نیارد خویشانِ خویش را نیازا

عفتو .11رحمت مکتن و  بر دزد.16نگذارد. و  گذارد و از بیگانه در کردن، و وزیر از کسانِ خویش در

تتار. قیامت شریک باشی و گرف مدار. اگر مستحقِّ خونی را عفو کنی، تو نیز بدان خون به کردنِ خونی روا

باشد که خداوندان چون شُبان باشند  بتا چاکرانِ خویش برحمت باش، و ایشان را از بد، نگهبان.18امتا 

.کسی را 19و  .ایشان را از سِباع نگه ندارد و کهتران چون رمه. اگر شبان بر رمۀ خویش برحمت نباشد،

شغلی دریغ مدار تا از منفعتی .از کسی 21که قصدی پدید آید اعتماد بران مکن که پدید کرده باشد و 

شغل بیابند با قصد خویش مضاف کنند بی تقصیرتر زیند و تو نیز در باب ایشان بی اندیشه تر  نکه ازا

ون کستی را شتغل دهتی، نیک بنگر و شغل به چ (228)صزیی که چاکران از بهر شغل دارند. و لکن

ختلل انتدر شغلِ تو پدیدار نیاید، که اگر وی را سزاوارِ مرد ده، تا زبانِ طاعنان بر تو گشاده نشود و 

لکن آن  حال نگوید که ندانم، همی کند از بهترِ متنافع خویش را، و کاری فرمایی که نداند، به هیچ

ن و لک   ، چنانکه شاعر گوید:سر رسته باشی به کاردان سپار تا از دردِ کار.21شغل با فساد باشد. پس 

 .(279)همان، ص«دانان دهی کار داری ه بکارک  ز یزدان همی خواه توفیق

 تمکین: اینجا تقویت. تقصیر: قصور، کوتاهی. خونی: خونریز، خونخوار، جانی، جنایتکار، قاتل، آدمکش.

اگر تو را .1پس »دوم. چاکر: فرمانبر. زی: زیستن، زندگی کردن. طاعنان: طعنه زنندگان، نقادان، بهتنه گیران.

عمل توانی وی را محتشم کردن و  باشد و خواهی که وی را محتشم گردانی، بیدر کارِ چاکری عنایتی 

انتدر .2و  .واجب او را شغلی فرمایی، تا بر نادانیِ خویش گواهی نداده باشی آنکه به نا نعمت دادن، بی

ه متد؛ که اندر پادشاهی هوَپادشتاهی مگتذار کته کسی فرمانِ تو را خوار دارد، که تو را خوار داشته بُ

فرق میانِ پادشاه و رعیت  راحتت در فترمان دادن استت کته پادشاه به صورت با رعیت راست است.

.پادشاه که ویرا فرمان 1پس »سوم. (.279همان، ص«)آن است که او فرمانده است و این فرمانبردار

رق بود مان دادن نیز فنبود او پادشاه نباشد، چنانکه میان او و دیگران فرقست باید که در فر ]روایی[روانی

که نظام مُلک مَلکان اندر فرمان روانی باشد و فرمان روایی جز به سیاست نبود پس در سیاست نمودن 

سپاهی را .2و دیگر: بود و شغلها بی تقصیر.  ]کارامد؛ بهره ور و اثربخش[تقصیر نباید کرد تا امرها روان

مصتلحتِ لشتکر نگه داری، الف.ن که بر رعیت مسلّط مکن، که مملکت آبادان نگردد. همچنا
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نشاید که آفتاب  نیتز نگتهدار، از آن کته پادشتاه چتون آفتاب است، (272)صمصتلحتِ رعیتتب.

لِکانِ دادگر دیر بماند مَ بیداد را در دلِ خویش راه مده، که خانۀ.3بر یکی تابد و بر دیگتری نتابد. پس 

چشمۀ عمارت و خرمیِ عالَم پادشاهِ دادگر  انتد که ن گفتتهو خانۀ بیدادگران زود پست شتود. و حکیمتا

.بر درد بندگان خداوند عز و جل 4. و بیدادگر است میِ عالَم، پادشاهِژَاست و چشمۀ ویرانی و خرابی و دِ

.پیوسته خلوت دوست مدار که چو تو از لشکر و مردم نفور گیری مردم و 5مباش و  ]خونسرد[صبور

.در نیکو داشتن لشکر و رعیت تقصیر مکن که اگر تقصیر کنی آن تقصیر 6لشکر نیز از تو نفور باشند و 

.لشکر همه از یک جنس مدار که هر پادشاهی لشکر همه از یک جنش دارد 1توفیر دشمنان باشد. اما 

ه اسیر لشکر خویش باشد، دایم زبون باشد از آنکه از یک جنس همیشه متفق یکدیگر باشند، ایشان همیش

را بیک دیگر نتوان مالیدن و چون از هر جنسی بود این جنس را بدان مالیده توان داشتن تا آن قوم از بیم 

لطان و جدّ تو س ان باشداین قوم و این قوم از بیم آن قوم بی فرمانی نکنند و فرمان تو بر لشکر تو رو

محمود رحمه اهلل چهار هزار غالم ترك داشتی بسرای دایم و چهار هزار هندو، دایم ترکان را بهندوان 

و دیگر هر  تا هر دو جنس از یک دیگر ترسان بودند و مطیع. (277)صترسانیدی و هندوان را بترکان

رمیها ن و بخلعت و صلت و امیدهای نیکو در گوقتی بزرگان لشکر بنان و نبید خوان و با ایشان نیکویی ک

دژم: بیماری، اندوهناکی، خشمگینی. نفور: فراری، کناره گیری. زبون: ذلیل، خوار،  .(271همان، ص«)نمودن

اکتنون بتاز بته حدیتثِ اول آمدم، به حدیثِ سخا. تو »چهارم. تحت سلطه. خوان: سفره. صلت: جایزه.

اگر از سرشتِ خویش باز نتوانی .3باری دون همتت مباش، و .2خی باش، به سیم س.1را نتوانم گفتن که 

بر سرِ مال، همت و نعمتِ خویش بته متردمان متنمای، کته اگر سخا نکنی، .4 اِستاد، چنین که گفتم باری

شوند، و اگر در وقتْ با تو چیزی نتوانند کردن، چون دشمنی پدید آید، جان فدای تو  خلق دشمنِ تو

از شرابِ پادشاهی مست نگردی. به شش  (271)صاما جهد کن تا.5 .دوستانِ دشمنِ تو باشندنکنند و 

شهدَسوم.داد و دوم.نگاهدار هیبت و اول. خصلت اندر تقصیر مکن: حِفتاظ و چهارم.و  54ت

راست گفتن، که اگر پادشاه از این شش خصلت، از یکی دور شود، نزدیک شود ششم.آهستتگی و پنجم.

.اندر 6و  .مست شود، هشیاریِ او اندر رفتنِ پادشاهی باشد هر پادشاهی که از مستیِ پادشاهیبه مستی، و 

                                                           
 حکمت شاهنامه: . به تعبیر حکیم فردوسی در 11

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود  فریدون فرخ فرشته نبود

 تو داد و دهش کن فریدون تویی بداد و دهش یافت این نیکویی



 

241 
 

پادشاهی غافل مباش از آگاه بودن از احوال ملوك عالم، چنان که هیچ پادشاهی نفسی نزند که نه تو 

 شکوهمندی.سخی: بخشنده. مال: علنی، آشکارا. هیبت: اقتدارف شوکت، . (271همان، ص«)بران مطلع باشی

از حالِ مملکتِ خویش .2پتس بتاید کته از حتالِ رعیتت و لشتکرِ خویش غافل نباشی و .»1پنجم.

مالِ خود  خاصّته از حالِ وزیر. و باید که وزیرِ تو آب نخورد که تا تو ندانی، که جان و.3بیخبر نباشی 

ده باشی نه از حال و کارِ وزیرِ ای. اگر از او غتافل باشتی، از جان و مالِ خویش غافل بو بدو سپرده

دوست مباش و  و با پادشاهانِ اطرافِ عالم کته همسترانِ تتو باشند، اگر دوست باشی، نیم.4خویش. 

شکلِ خویش، نهانی دشمنی مکن،  دشمن باش. تا آشکارا دشمنی توانی کردن با اگر دشمن باشی، ظاهر

این خصم ما مردی  !لِکای مَ»: رفت. وی را گفتندشتنیدم کته استکندر بته جنگِ دشمنی همی  :از آنچه

ظفر به دزدی  لِک باشد آن کس کهنه مَ»: اسکندر گفت .«غافل است، بر وِی شبیخون باید کردن

همسران: اینجا همردیفان. شبیخون: حمله ناگهانی و غافلگیری. ظفر: پیروزی.  (.279همان، ص«)جوید

ن زیرا که پادشاه بزرگتر از همه کسی است پس باید گفتار اندر پادشاهی کارهای بزرگ عادت ک.»5ششم.

تا نام بزرگ یابد که نام بزرگ بگفتار و کردار (279)صو کردار وی بزرگتر از گفتار و کردار دیگران باشد

.توقیع خویش؛ الف.عزیز 2بزرگ توان یافت. ... پس چنین باش که گفتم که کم همت را نام بر نیاید. دیگر 

بهر خرافاتی)محقری(توقیع مکن مگر بصلتی بزرگ)یا بوالیتی و معاشی بزرگ که بخشی(،  دار و بزرگ و

و ب.چون توقیع کردی اال بعذری واضح توقیع خویش باطل مکن که خالف از همه کس نا پسندیده 

است خاصه از پادشاه. اینست شرط پیشه پادشاهی هر چند پیشه پیشه ای عزیز است. من چنانکه شرط 

 (.278همان، ص«)و اهلل الموفق للصواب»گفتم و بنشتمکتابست ب

*راهبرد سیاستگذاری و سیاستمداری قابوسنامه چگونه است؟  ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:*خودآزمایی

اهم راهبردهای سیاسی قابوسنامه چه میباشند؟ *اهم راهبرد های مدنی کشورداری نوشیروانی کدامند؟ 

  چه است؟ راهبرد گارگذاری راهبری راهبردی سیاسی چگونه میباشد؟*راهبرد کارگزاری سیاسی وزارتی 

 غزالی :کیمیای سعادت.چهار*

  کشورداری اخالق سیاسی، سیاست اخالقی
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هدق(: از دانشمندان نام آور ایرانی و جهان اسالم 1محمد غزالی طوسی)قرن: سیاست کیمیای سعادت غزالی

باالترین مقام علمی رسمی آنزمان محسوب میشد. بعدا به تحول است. مدتها ریاست نظامیه بغداد را داشت که 

، بازگشت از گمراهی را نگاشت که تحت عنوان شک و شناخت «المنقذ من الضالل»علمی رسید و کتاب 

بفارسی ترجمه شده است. بر همین اساس کتاب و بلکه دانشنامه احیای علوم دین بنگارش در آورد. کیمیای 

فارسی توسط خود نگارنده است. نامه های فارسی غزالی نیز بسیار مفیدند. نصیحه  سعادت خالصه آن بزان

ملوک هم  منسوب به وی میباشد. ایشان بیشتر متکلم و اخالقی سیاسی بوده تا اینکه فیلسوف سیاسی بسان 

ه بن مایه تفارابی و یا دانشمند سیاسی بسان ابن خلدون باشد. لزوما فقیه سیاسی بسان ماوردی هم نیست. الب

ها و جستارهایی در همه این زمینه ها دارد. ساختار و سیر موضوعی کیمیای سعادت با عنوان مسلمانی فراهم 

آمده از چهار عنوان و هرکدام از چندین فصل و همچنین کتاب ارکان مسلمانی فراگیر چهار رکن عبادات، 

وین شده است. اصل دهم معامالت یعنی معامالت، مهلکات و منجیات و هر کدام در ده اصل تنظیم و تد

(می باشد. اما بنوعی می توان کل اثر را 198-22کیمیای سعادت، صص«)والیت راندن»روابط و رفتار در 

 از سیاست دانست. )اثرپذیر(یا متأثر ،در )اثرگذار(مرتبط، موثر

والیت داشتن کار اول.» :مردمداری کشور راهبریراهبرد  ؛«رعیت داشتن و والیت راندن».«اصل دهم»(1*

چون از دو.الف.و -خالفت حق است در زمین، ب.چون بر سبیل عدل بودیک.الف..و؛ دومبزرگیست، 

ت. ، که هیچ سبب فساد عظیم تر از ظلم والی نیس-خالفت ابلیس بود لعنه اهللب.عدل و شفقت خالی بود 

اما عنوان ب.والیت دراز است، و علم چهارم.الف.و اصل والیت داشتن؛ الف.علم و ب.عمل است، سوم.

.قرارگاه او چیست، و 2او را بدین عالم برای چه آورده اند، و .5 ؛علمها آنست که والی باید که بداند که

این معنی ج....  (198)کیمیای سعادت، صدنیا منزلگاه اوست نه قرارگاه او و او بر صورت مسافریست.7

روزی چند صبر کردن از .5می کند، تا بر وی آسان شود؛ باید که والی و غیر والی بر دل خود تقریر 

خلیفتی پادشاه اکبر بجای .1نیکو داشتن بندگان خدای و .7شفقت بردن بر رعیت و .2شهوات دنیا و 

آوردن. پنجم.چون این بدانست، باید که بوالیت داشت مشغول شود چنانکه فرموده اند، الف.نه بر آن 

هیچ عبادت و قربت نزد خدای بزرگتر از والیت با عدل نیست: رسول وجه که صالح دنیا باشد، که ب.

؛ و «یک روز از عمر سلطان عادل فاضلتر از عبادت شصت ساله بر دوام: »-علیه الصلوه و السالم-گوید

-آن هفت کس که در خبرست که فردا در سایه حق تعالی باشند، اول سلطان عادل است. و رسول گفت
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سلطان عادل را هر روز عمل شصت صدیق مجتهد در عبادت رفع کنند و : »-علیه الصلوه و السالم

دوسترین و نزدیکترین بخدای امام عدالست، و دشمن ترین و معذب ترین امام »و گفت: « بآسمان برند

بدان خدای که نفس محمد بید قدرت اوست که هر روز والی عادل را چندان عمل »جابرست، و گفت: 

ن چو« له رعیت او باشد، و هر نمازی از آن او بهفتاد هزار نماز دیگران بر گیرندرفع کنند که عمل جم

چنین بود چه غنیمت بیش از آنکه ایزد تعالی کسی را منصب والیت دهد و او را خلیفه و نایب خود 

نشناسد و بظلم و هوا و شهوت (159)صسازد، تا یکساعت او بعمر دیگران براید؟ چون کسی حق این

غول باشد، معلوم بود که مستحق سخط گردد و این عدل بدان راست آید که ده قاعده نگاه راندن مش

(. والیت: حکمروایی، سرپرستی. شفقت: مهربانی، دلجویی، نرم دلی. پادشاه اکبر: خدا. مجتهد: 155ص«)دارد

  کوشا. رفع: ارتفاع، باال بردن. سخط: خشم.

: هر چه خود را نپسندد غیر خواهی و خیر خواهی[اصل ]قاعده اول»: (قواعد ده گانه اخالق سیاسی2*

(. بر عکس نیز هر چه برای خود می پسندد برای دیگران نیز بپسندد 155همان، ص«)همه مسلمانانرا نپسندد

و هر چه را برای دیگران نپسندد برای خود هم نپسندد. در یک عبارت برای خود و دیگران آنرا بپسندد یا 

ار ارباب : آنکه انتظپاسخگویی مردمی[اصل ]قاعده دوم»ران و خود بپسندد یا نپسندد. نپسندد که برای دیگ

حاجات بر درگاه خود خوار ندارد و از خطر آن حذر کند، و تا مسلمانی را حاجتی می باید بهیچ نافله 

ی که همان(. اربابان حاجات: نیازمندان، کسان«)مشغول نشود: که گذاردن حاجات از همه نوافل فاضلتر

اصل ]قاعده سوم»ب.درخواستی دارند. حذر: اجتناب، پرهیز. نافله: بخشش، دهش و مستحب، عبادت غیر واج

: آنکه خویشتن عادت ندهد که بشهوات مشغول شود، بدانکه جامه نیک پوشید و قناعتورزی[میانداری 

 .همان(«)دل ممکن نشودطعام خوش خورد، بلکه در همه چیزها باید که قناعت نگاه دارد، که بی قناعت ع

ی دارااصل م]قاعده چهارم» شهوت: میل و جاذبه است. اینجا می توان هم جاذبه و هم دافعه غریزی باشد.

ی که با رعیت وال»: آنکه بنا کارها تا تواند بر رفق نهد نه بعنف. رسول گفت صلی اهلل علیه و سلم:[سیاسی

با خدایا! هر والی که با رعیت رفق ورزد تو با او »فت: ، و دعا کرد و گ«رفق کند فردار با او رفق کنند

نیکو چیزی است والیت، کسی را که بحق آن »و گفت: « رفق کن، و هر که عنف کند تو با او عنف کن

(. رفق: نرمحویی، رفاقت، 155-2)همان، صص«قیام کند، و بد چیزی والیت، کسی را که در آن تقصیر کند
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نت و سختگیری. رعیت: مردم، صاحبان حق رعایت، بایسته رعایت، شایسته مدارا. عنف: شدت، حدت و خشو

 رعایت. به تعبیر مولوی در مثنوی معنوی:

 رحمت او سبق دارد بر غضب   شاه را باید که باشد خوی رب

: یک.آنکه جهد کند تا همه رعیت ازو خشنود باشند، با موافقت خشنودی شرعی مردم[اصل ]قاعده پنجم»

بهترین ائمه آند که شما را دوست دارند و شما ایشانرا دوست »رسول گوید علیه السالم: شرع بهم؛ 

دارید؛ و بترین آنند که شما را دشمن دارند و لعنت کنند و شما ایشانرا لعنت کنید و دشمن دارید. 

هم  که آندو.الف.و باید که والی غره نشود که: هر که بدو رسد برو ثنا گوید پندارد که ازو خشنودند، 

از بیم بود، ب.بلکه باید معتمدانرا فرا کند تا تجسس می کنند و احوال او از خلق پرسند: ج.که عیب 

( . افکار سنجی عمومی و افکار شناسی و به تعبیری رضایت 152همان، ص«)خود از زبان مردم توان دانست

اعده ق» مدی سیاسی میباشد.سنجی سیاسی مورد نظر است. خشنوی بمثابه یکی از اهم شاخصه های کارا

: آنکه رضای هیچ کس طلب نکند بر خالف شرع: که هر که از مخالفت خشنودی خداپسندانه[اصل ]ششم

همان(. مراد این بوده که عوامپسندی که با «)شرع نا خشنود باشد آن ناخشنودی او را زیان نخواهد داشت

مفید و موثر نبوده بلکه مذموم و مضر و مخل  عوامفریبی و گاه عوامزدگی بدست می آید نه تنها مطلوب،

: آنکه بداند که؛ یک.الف.خطر والیت [اصل خطیریت و خطرپذیری کارگذاری سیاسی]قاعده هفتم»است. 

داشتن صعب است، و ب.کار خلق خدای نیک کردن عظیم است، دو.الف.و هر که توفیق یابد که بدان 

دتی نبود، ب.و اگر تقصیر کند شقاوتی یافت که کس مثل قیام نماید سعادتی یافت که وراء آن هیچ سعا

همان(. خطر: هم خطیر یعنی سرنوشت ساز بودن و هم خطرناک و سرنوشت سوز بودن است. «)آن نبیند

تقصیر: قصور، کمکاری، کمگذاشتن، نارسایی و حتی در اینجا ناسازواری نیز میتواند باشد. چه اینکه تعلل از 

]اصل مشاورت علمی دینی قاعده هشتم»اوز به حدود و حقوق سایرین نماید. احقاق حقوق کرده چه تج

: آنکه تشنه باشد همیشه بدیدار علماء دین دار، و حریص بود بر شنیدن نصیحت ایشان، و حذر سیاسی[

کند از علماء حریص بر دنیا، که ویرا عشوه دهند و بر وی ثنا گویند و خشنودی وی طلب کنند، تا ازان 

رام که در دست ویست چیزی بمکر و حیله بدست آرند. و عالم دین دار آن بود که بوی طمع مردار ح

قاعده » مکر: تزویز.ب.(. عشوه: کار پوشیده و نا آشکاره، فری156همان، ص«)نکند و انصاف وی بدهد

ایبان ن : آنکه بدان قناعت نکند که خود ار ظلم دست بدارد، لیکن عامالن و]اصل عدالت گذاری دولتی[نهم



 

244 
 

و چاکران خویش را مهذب کند و بظلم ایشان رضا ندهد: که ویرا از ظلم ایشان پرسند و ایشانرا از ظلم 

در جمله، در رعیت عدل نگاه .»5 عامل: کارگزار. نایب: نماینده. چاکر: فرمانبر.(. 159هما، ص«)وی نپرسند

نکند اال کسی که پیشتر درون تن خویش ندارد کسی که عمال و چاکران خویش را بر عدل ندارد، و این 

عدل نگاه دارد، و عدل آن بود که ظلم و شهوت و غضب از عقل باز دارد، تا ایشانرا سایر عقل و دین 

گرداند، نه عقل و دین را اسیر ایشان، و بیشتر خلق آنند که عقل را کمر خدمت بر بسته دارند برای 

هوت و غضب بمراد خویش رسند. و عقل از جوهر شهوت و غضب، یا حیله استنباط میکنند تا ش

فرشتگانست و از لشگر خدای تعالی است، و شهوت و غضب لشگر ابلیس است، کسی که لشگر خدای 

تعالی در دست لشگر ابلیس اسیر کند، بر دیگران عدل چون کند؟ پس آفتاب عدل اول در سینه پدید 

آنگاه شعاع آن بر غیر رسد، هر که بی آفتاب شعاع آید، آنگاه نور آن باهل خانه و خواص سرایت کند، 

عدل از کمال عقل خیزد، و کمال عقل آن .»2 جوهر: جنس. .)همان(«چشم دارد طلب محال کرده باشد

 .(158صهمان، ن)«بود که کارها چنانکه هست بیند و حقیقت و باطن آن در یابد و بظاهر آن غره نشود

د که از کارها حقیقت و روح آن بیند نه صورت آن، و حقیقت این و عاقل آن بو.»7 غره: مغرور، مشغول.

و هر که عاقل نیست عادل نیست و  نی داند، عاقل نیستیکارها چنینی است که گفته اند، هر که نه چن

همانگونه  همان(.«)ای وی دوزخ است، و بدین سبب است که سر همه سعادتها عقل است، واهلل اعلم!ج

بر قرار کرده دولت مثابت عقل ملی: در مدن، تعادل برقرار ساخته و بایسته و شایسته  که عقل در بدن، توازن

: آنست که غالب بر والی تکبر نباشد، و از تکبر خشم ]اصل بردباری سیاسی[قاعده دهم»است بسازد. 

غالب بود و ویرا بانتقام دعوت کند، و خشم غول عقل است، و آفت و عالج آن در کتاب غضب در 

مهلکات یاد کنیم؛ اما چون این غالب شد، باید که جهد کند تا در همه کارها میل بجانب عفو کند، رکن 

و کرم و بردباری پیشه گیرد مانند انبیاء و صحابه و اولیاء باشد، و مانند مردمان ابله که مانند سباع و 

ندگان، اسبان و خران و ان: چرسباع: درندگان، ستورغول: رهزن. (. 129همان، ص«)ستوران باشند نباشد

این جمله از اخبار و حکایات کفایت بود نصیحت اهل والیت را، که چون اصل » پایان. ران، چهاگاو

ایمان بر جای باشد، این اثر کند، و اگر اثر نکند آنست که دل وی از ایمان خالی شده است، و جز 

ود دیگرست و ایمان ظاهر دیگر. و حدیثی بر دل و بر زبان نمانده است، و حدیث ایمان که در دل ب

ندانم که حقیقت ایمان چگونه بود عاملی را که وی سالی چندین هزار دینار حرام بستاند و بدیگری دهد 
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تا همه در ضمان وی بود، و در قیامت همه از وی طلب کنند، و منفعت آن بدیگری رسد؟ و این نهایت 

 (. ضمان: بر عهده. عامل: کارگزار.122همان، ص«)غفلت و نا مسلمانی بود، والسالم!

*راهبرد مردمداری و سیاستمداری سرپرستی کشور چگونه میباشد؟ *اهم قواعد ده گانه راهبردی اخالق 

سیاسی کشورداری کدامند؟  *راهبرد دینداری و دینمداری سیاسی چه است؟ راهبرد اخالق مداری سیاسی 

 چگونه میباشد؟

 خواجه نصیر :اخالق ناصری.پنج*

 : رهبری و مدیریت سیاسیمدنیحکمت تقریبی سیاست 

خواجه  :سیاست و حکومت حکمت و علم مدنی)صناعت( فن: علم و حکمت مدنی؛ سیاست و حکومت

روضه تسلیم و )، کیهانشناسان(شرح مجسطی)هق.، از بزرگترین ریاضی دانان3نصیر الدین طوسی، در قرن

اخالق )ن، اخالقیو(تجرید اعتقاد)، متکلمین(و جوهر نضید اساس اقتباس)، منطقیون(تأسیس رصد خانه مراغه

جهانی، جهان اسالم و شیعی و ایرانی است. ایشان بعد از تقریب  (ناصری، اخالق محتشمی و اوصاف اشراف

کالم به حکمت و تاسیس کالم حکمی برهانی، و تألیف کتاب تجرید اعتقاد خویش در این زمینه، به تقریب 

سینوی به حکمت قلبی اشراقی سهروردی پرداخت. شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا حکمت عقلی برهانی 

صدرا و مورد استفاده فراوان او در العاده الهامبخش مال توسط خواجه نصیر با این سیاق می باشد. که فوق

وحید تاسفار و سایر آثار او قرار گرفته است. حکمت تقریبی مقدمه و مبنایی شد برای تجمیع، تعادل و 

حکمت توسط صدرا که بدین ترتیب توفیق یافت حکمت متعالی را تأسیس نموده و معطوف به مدنی؛ 

اجتماعی و سیاسی و سیاست سازد. حکمت متعالی که مرحله تعادل و تعالی حکمت در سیر 

خود از حکمت جاویدان شرقی ایرانی، حکمت راستین یونانی، حکمت توحیدی اسالم، (پلکانی)متکامل

ت عقلی برهانی و حکمت قلبی شهودی تا حکمت تقریبی بود. خواجه نصیر آنگاه حکمت را به حکومت حکم

تقریب نمود. به تعبیری حکمت محض و نظری را به حکمت عملی و مدنی معطوف ساخته و به نظریه سازی 

ری اخالق ناص در این زمینه و با این صبغه پرداخت. ایشان کتاب(راهبردی و کاربردی؛ دکترین)علمی عملی

و سیاست شخص و خود و  رمت نگاشت. قسم اول.اخالق یا تدبیرا با مشرب حکمی مدنی در سه قس

خودسازی است. قسم دوم در تدبیر و سیاست اهل و خانواده و خانواده سیاسی می باشد. قسم سوم در 



 

246 
 

ی، رب کامال فسفسیاست مدنی، تدبیر عمومی کشور و نهادسازی، نظام سیاسی و کشورداری است. با مش

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 

، شخصا و مستقیما به کارگزاری سیاسی نیز ادامه خود با انگیزه حل مشکالت مردم و کشور بویژه مغول زده

همت گماشت. ایشان بر بنیاد حکمت مدنی تقریبی خویش شکسته خورده، ورشکسته و اشغال شده ای را 

تحویل گرفت و توحش مغولی را با تعبیر خود با تدبیر بسان سدسازی تبدیل به تمدن مغولی نمود. تا جایی 

نگ قوم غالب را گرفته و مغولی شدند. بلکه این بدویت مغولی غالب بود که این ایران و ایرانی ها نبوده که ر

که مغلوب شده و مدنی و سرانجام ایرانی شد. کتاب اخالق ناصری خویش در سیاست و تدبیر شخص یا 

فردی یعنی اخالق، سیاست یا تدبیر جماعت یا خانواده و به تعبیری اهل و منزل و تدبیر جامعه یا سیاست 

و تدوین ساخت. نظریه علمی عملی]دکترین[و نسخه درد و درمانبخش آن روز ایرانزمین بوده که  مدن تنظیم

آموزه های کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی برای امروز ایران دارد. بویژه اگر روزامد شده یا دیده شود. در 

اضلی سازی حکمت مدنی فاین جا به قسم سوم اثر یعنی سیاست مدن اکتفاء می نماییم. تا فصول سه، روزامد

فارابی بوده که جنبه کلی و مبنایی دارد. همچنین روزامدسازی آن به تناسب مقتضیات زمان و عصر خواجه 

ت. صرف می باشد. یعنی بازتولید و بهینه سازی اس«بر سبیل ابتداء نه اقتداء»است. البته به تعبیر خود ایشان؛ 

یعنی پردازش صرف نظریه فلسفه سیاسی و حکمت مدنی  نظریه شناسی نیست. حتی فرای نظریه پردازی

فارابی نیست. بلکه نظریه سازی با مبانی و مواد اولیه آن می باشد. با تصرفاتی که خواجه در آنها انجام میدهد. 

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  9تا1یاستمداری خود خواجه نصیر است. فصول سیاستگذاری و س

می تواند عبرت آموزی های زیادی برای ارتقای هرچه فراتر روزامد بسامان بهینه و صورت تعمق و تأمل 

اشته دکارایی نیروهای سیاسی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی نهادین و نهادهای کارگزاری سیاسی کشور 

  کارگزاری خُرد کابردی و اجرایی است. -مسأله اصلی آن: کارگذاری کارامدی کالن راهبردی باشد.

تهذیب اخالق)همان، .مقالت اول: (صفحه 757، 75-711)صصخواجه نصیراخالق ناصری  کتاب

فلسفه انسان مدنی و فن انسانسازی مدنی جماعات یا نهاد فلسفه و فن تهذیب اخالق:  :(292677صص

خانواده مدنی اجتماع جامعه مدنی نظام مدنی بوده که بتصریح خود خواجه بر گرفته از تهذیب اخالق ابن 

ی یعنی با روزامدساز: قسم اول(همان، «)بر سبیل ابتداء نه اقتداء»مسکویه رازی است. اما بتأکید خودش؛ 
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یست. خودسازی مدنی، انسان سازی مدنی، فردسازی مدنی است. بتعابیر گوناگون تدبیر، تعلیم بوده و تکرار ن

و تربیت؛ آموزش نظری و پرورش عملی، سیاست و ساختن انسان مدنی، خود، شخص، ساختن فردی افراد 

نی کارا؛ جامعه و نظام مدنی: کارا سازی؛ بهره ور سازی و اثربخش سازی نیروهای انسانی و نیروهای انسا

بهره ور و اثربخش می باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت انسانی مدنی و سیاست پیشرفت انسان مدنی و انسان 

ضرورت »: (77-11)صصمقدمه مدنی پیشرو؛ پیشرفت نگری و گرایی و پیشرفت گذاری و پذیری است.

: دمبادی و مقاصدر دو قسم: . علم و حکمت عملی مدنی، تجدید حیات حکمت مدنی، علم و حکمت

فصل  ؛فصل دوم.نفس ناطقه انسانی، فصل اول.علم اخالق: تعریف و موضوع: هفت فصل.مبادی.سم اولق

صل ف، فصل پنجم.کمال و نقص نفس انسانی، فصل چهارم.اشرفیت انسان، سوم.قوای نفس انسانی

و  ل.حدفصل او: ده فصل. مقاصد.قسم دوم. فصل هفتم.خیر و سعادت، ششم.چیستی شناسی کمال

فصل سوم.اجناس چهارگانه فضایل: ، فصل دوم.صناعت تهذیب اخالق شریف، حقیقت خُلق ممکن

فصل چهارم.انواع مکارم اجناس ، قوا و نفس های سه گانه: شالوده های سیاسی، شاخصه های سیاسی

ه شب فصل ششم.فضایل و، اجناس رذایل افراطی و تفریطی، فصل پنجم.اضداد فضایل و رذایل، فضایل

ل نهم.حفظ فص، فصل هشتم.ترتیب اکتساب فضایل و مراتب سعادت، فصل هفتم.شرف عدالت، فضایل

یر تدب.قالت دومم». «فصل دهم.معالجت امراض نفس: زایلسازی رذایل، صحت نفس: محافظت فضایل

بمثابه فلسفه و فن جماعت مدنی بویژه نهادسازی و نهاد دارای خانواده : (297-211)همان، صص «منازل

، دیرینه ترین، پایا ترین و پویاترین و حتی زایا ترین نهاد مدنی طبیعی و نهاد طبیعی (سلولی ترین)کوچکترین

مدنی بوده و بیشتر ملهم و بلکه برگرفته از مبحث خانواده ابن سینا می باشد. می توان آن را فلسفه و فن مدنی 

ه مدنی نیز تلقی و تعبیر کرد. به تعابیر گوناگون: اهل جماعت یا نهاد خانواده مدنی اجتماع مدنی یا جامع

سازی مدنی، غیر سازی مدنی، جماعت مدنی سازی و گروه سازی مدنی است. تدبیر، سیاست و ساختن 

جماعت مدنی خانوادگی جامعه و نظام مدنی، نهادسازی کارامد؛ بهره ور و اثربخش مدنی جمعی و نهادسازی 

روی و اثربخشی جمعی مدنی می باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت سیاسی نهادیین  کارامد و کارامدسازی؛ بهره

مدنی و سیاست پیشرفت نهادین مدنی و جماعت خانواده و گروه مدنی پیشرو: پیشرفت نگری و گرایی و 

 ،فصل اول.سبب احتیاج به منازل: معرفت ارکان و اهم امور: پنج فصلدر   پیشرفت گذاری و پذیری است.

 ]پس، حفظ مال و خرج ]اشتغال: کار آفرینی[، وم.سیاست اموال و اقوات در آمد]سرانه[ و کسبفصل د
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سیاست ]فصل پنجم.، فصل چهارم.سیاست و تدبیر اوالد، فصل سوم.سیاست و تدبیر اهل، انداز و هزینه[

 .[و کاراسازی نیروهای کاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای کارسازنیرو

فصول اول، دوم و سوم بیشتر فلسفه سیاسی  :هشت فصل.(211-711)همان، صص مدنسیاست .سیم مقالت

بوده و برگرفته از فارابی بویژه کتاب سیاست مدنی وی میباشد. فصول چهارم یا هفتم بیشتر فن سیاسی بوده 

 از خود تجربه کارگذاری سیاسی خواجه نصیر و با  الهام از سیاستنامه ها میباشد. فصل هشتم نیز از

]وصیت[نامه افالطون به ارسطو بوده که می توان گفت فلسفه سیاست میباشد. به تعابیر گوناگون: ]علم فلسفه 

و فن سیاسی کشورداری، کارگزاری سیاسی: سیاستگذاری و سیاستمداری مدنی، حکمت حکومت و حکومت 

سیاسی و دولت می حکمت است. نظامسازی سیاسی و دولتسازی کارامد و کارامدی و کارامدسازی نظام 

باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت سیاسی مدنی و سیاست پیشرفت مدنی و پیشرو: پیشرفت نگری و گرایی و  

 پیشرفت گذاری و پذیری است.

؛ (211-219)همان، صص«احتیاج خلق به تمدن: ماهیت و برجستگی این نوع علم مدنی.فصل اول»(1*

 همکاری)سه نوع معاونت، اسباب حصول کمال مدنی پذیری:مدنی گذاری و -رویکرد مدنی نگری و گرایی

عت سیاست جما، سیاست کرامت، اقسام سیاسات، سیاست الهی، سیاست، مدنیت: تمدن، مدنیو مشارکت(

 .حکمت مدنی، واضع شریعت دینی مدنی: شریعت مدار مدنی دینی، ملک، امام، مدبر عالم، انسان مدنی، مدنی

موجودات در فطرت با  بعضیهر موجودی را کمالی است، و کمال الف. ؛ایم کهاز این گفته پیش».5اول.

و هرچه کمال او »ب. .(213اخالق ناصری، ص«)ال بعضی از وجود متأخرموجود مقارن افتاده است و ک

بابی اس 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 

معاونت، کمک. مکمل: تکمیل کننده.معدات: زمینه ساز، آماده کننده. واهب صور: صورتبخش. فایض: رساننده. 

که معین جزوی گردد از  یکی آن ؛در اصل بر سه وجه بود معونت و.»2. تعاقب: 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 

 ودببود و میان فعل او، و این معونت آلت بود؛ و سیم آنکه معین را به سر خود فعلی  محتاجبه معونت 

 ین؛ و ابود خدمتحتاج بود کمالی باشد، و این معونت که آن فعل به نسبت با آن چیز که به معونت م
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چه معونت بود، و دوم آن نفسصنف به دو قسم شود: یکی آنکه معونت بالذات کند، یعنی غایت فعل او 

عین: م .همان(«)به تبعیت حاصل آید معونتمعونت بالعرض کند، یعنی فعل او را غایتی دیگر بود و 

 خدمتملت است. خدمت بالعرض:  بهدولت خدمت خدمت بالذات: متوسط: واسطه، وسیله.  کمککننده.

، بسان تبعیت از سیاست ها، پرداخت مالیات، سربازی رفتن که برای خاطر خود ملت بوده و ملت به دولت

 ماده طریقعناصر و نبات و حیوان هرسه معونت نوع انسان کنند، هم به .»5دوم. .برای ذات دولت نیست

 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(«)اما اشرف نشاید که خدمت کند اال مثل خویش را

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 پایینتر.  .همان(«)انسانی، چه از آن روی جوهری مجرد است

رکبات محتاج است تا به هر سه نوع معونت انسان به عناصر و م که همچنان و.»2. شریف و اشرف: برتر

 .)همان(«نیز محتاج است تا به طریق خدمت یکدیگر را معاونت کنند خوداو دهند به نوع 

و معاونت نوع خود حاجت  انواعنوع انسان را که اشرف موجودات عالم است به معونت دیگر    .»1سوم. 

انواع دیگر محتاج است خود ظاهر است    بهاست هم در بقای شخص و هم در بقای نوع؛ اما بیان آنکه   

شاف آن زیادت احتیاجی     ستک ست   نه؛و در این مقام به ا و اما بیان آنکه به معاونت نوع خود محتاج ا

غذا و لباس و مسکن و سالح خود مشغول بایستی بود، تا اول      ترتیبآنست که: اگر هر شخصی را به    

ست  آهنگریادوات درودگری و  صاد و طحن و عجن و  آوردی و بدان  بد ادوات و آالت زراعت و ح

سج و     غذا بدین مدت وفاحرفتها مهیا کردی، پس بدین مهمات مشغول شدی بقای او بی   دیگرغزل و ن

 .همان(«)نبودیو روزگار او اگر بر این اشغال موزع کردندی بر ادای حق یکی از این جمله قادر  نکردی

 قیام این مهمات زیادت از قدر کفاف خود      هریکی به مهمی از یکدیگر را معاونت کنند، و      چون اما .»2

دارند، استتباب  نگاهنمایند، و به اعطای قدر زیادت و اخذ بدل از عمل دیگران قانون عدالت در معامله 

مراد  .همان(«)هست  چنانکهمعیشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقای نوع میسر و منظوم گردد     
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شارک یعنی   ست.       تعاون یا ت سی و فرهنگی مدنی ا سیا صادی،  سیم کار و تبادل کاالیی، کار و خدمات اقت  تق

د که به دبنکار انستتان بر معاونت یکدیگر استتت، و معاونت بر آن وجه صتتورت می   مدارچون  و.»3

ساوی یکدیگر به تکافی و  مهمات شد      ت صادر  صناعات که از اختالف عزایم  قیام نمایند، پس اختالف 

ضی نظام بو  صناعت توارد نمودندی محذور اول باز  چهد، مقت آمدی، از این جهت  اگر همه نوع بر یک 

اقتضتتای تباین همم و آرای ایشتتان کرد تا هریکی به شتتغلی دیگر رغبت نمایند، بعضتتی  الهیحکمت 

شند        شریف  سند و خوشدل با شرت آن خر تکافی: کفو، همسر و هم   .همان(«)و بعضی خسیس و در مبا

شته     شأن و مکمل هم ب  شته و مازاد گندم دا ست. قیام: اقدام. عزایم: عالیق. توارد: رفتار. مثال هم گندم کا ودن

شته، تعدادی، جو و تعدادی دیگر، دامپروری      صورت نمی پذیرد. اما تعدادی، گندم کا شند. تبادل و تعاون  با

محذور اول: مشکل عدم بستاند. کرده، ... هر کدام مازاد نیاز خود را بدیگری داده و مازاد نیاز طرف مقابل را 

شغول           شرت: م ست. مبا ستعدادها و عالیق ا شات. مراد نظام ا شکیل جامعه. تباین همم: تنوع گرای تعاون و ت

ست و بالدت مختلف       همچنین، و.»4شدددن مسددتقیم بکار.  شی و کیا شان در توانگری و دروی احوال ای

کنند، و اگر درویش باشند همچنین، در اول از توانگر باشند یکدیگر را خدمت ن همهتقدیر کرد، که اگر 

یازی بیجهت   قدرت بر      ن عدم  کدیگر و در دوم از جهت  کدیگر؛ و چون     از ی خدمت ی ادای عوض 

 نندکدر شرف و خساست مختلف بود اگر همه در قوت تمییز متساوی باشند یک نوع اختیار        صناعات 

الناس  تستتاوی لو»؛اند و دیگر انواع معطل مانند و مطلوب حاصتتل نیاید. و اینستتت آنچه حکما گفته

صناعات         .همان(«)لهلکوا جمیعاً شمندی افراد جامعه.  شیاری. بالدت: کند فهمی. مراد نظام هو ست: هو کیا

ه همگی نابود اگر همه مردم متسدداوی بود»مختلف: مشدداعل متنوع و متفاضددل. مراد نظام مشدداغل اسددت.   

، مثال همه گندمکار باشددند، یا به تعبیری جامعه ای از فیلسددوفان، اگر نیروهای اقتصددادی و امنیتی «میشددوند

بعضی به تدبیر صائب ممتاز باشند و بعضی به فضل       چون لکن و.»5نباشند از گرسنگی تنها خواهند مرد.   

شوکت تمام و     ضی به  ضی قوت، و بع ت از تمییز و عقل خالی و به مثاب به فرط کفایت، و جماعتی بع

افتد مقدر گردد و از قیام هریک به را، همه کارها بر این وجه که مشتتاهده می تمییزادوات و آالت اهل 

مراد نظام تقسیم کار اقتصادی، سیاسی      .همان(«)آدم به فعل آیدخویش قوام عالم و نظام معیشت بنی  مهم
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مدیریت های عالی، میانی تا پایین و کارمندی تا نیورهای خدماتی و فرهنگی، دولتی، عمومی و خصوصی از 

 است.

اجتماع محال استتت، پس نوع بندد، و معاونت بیمعاونت صتتورت نمینوع بی وجودچون  و.»1چهارم.

تق از مش تمدنمحتاج بود به اجتماع؛ و این نوع اجتماع را که شرح دادیم تمدن خوانند، و  بالطبعانسان 

ش که سبب تعی  تعاونیها  ها و صناعت  و مدینه موضع اجتماع اشخاصی که به انواع حرفت   مدینه بود، 

 است بل اجتماع اهل مسکن مسکنکنند. و چنانکه در حکمت منزلی گفتیم که غرض از منزل نه بود می

بل جمعیتی مخصوص است    ست ا مدینهاست بروجهی خاص، اینجا نیز غرض از مدینه نه مسکن اهل   

م    نه. و اینستتتت معنی آنچه ح  میان اهل  بالطبع   االنستتتان» :ما گویند  کدی بالطبع   »یعنی  «مدنی  محتاج 

سمی بالتمدن  «االجتماعالی موضدع: محل، مکان. تعیش: زندگی و زیسدت مدنی تا زندگانی و    .همان(«)الم

افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات   دواعیچون  و.»2مسمی: اسم گذاری شده.     بهزیست مدنی. 

شان به غایات متنوع، مثالً قصد یکی    شان را     بهای تحصیل لذتی و قصد دیگری به اقتنای کرامتی، اگر ای

شان گذارند   صورت نبندد، چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حریص همه     تعاونبا طبایع ای شان  ای

 الضرورهبخواهد، و چون تنازع در میان افتد به افنا و افساد یکدیگر مشغول شوند، پس  رامقتنیات خود 

رساند، و به حق خویش ب ویکی را به منزلتی که مستحق آن باشد قانع گرداند  نوعی از تدبیر باید که هر

صرف در حقوق دیگران کوتاه کند، و به     ست هریکی از تعدی و ت ر وکه متکفل آن بود از ام شغلی د

دواعی: ادعا ها، خواسددت ها. اقتنا: پیروی.  .همان(«)تعاون مشتتغول کند؛ و آن تدبیر را ستتیاستتت خوانند

کرامت: شدددهرت، اعتبار، احترام، مقام. متغلب: غلبه جو، سدددلطه گر. مقتنیات: خواسدددتنی ها، منابع. منزلت: 

یم در ستتیاستتت به ناموس و در مقالت اول در باب عدالت گفت چنانکه و.»3 موقعیت. متکفل: عهده دار.

پس اگر این تدبیر بر وفق وجوب و قاعده حکمت اتفاق افتد و مؤدی بود  باشتد، حاکم و دینار احتیاج 

در نوع و اشخاص بقوت است آن را سیاست الهی خوانند، و اال به چیزی دیگر که سبب        کهبه کمالی 

دینار: پول، کنایه از قدرت بویژه  یر.ناموس: قانون، شددریعت، تدب .همان(«)ستیاستت بود اضتافت کنند    آن

 اضافت: افزودن، مثل سیاست ثروت طلبی، سلطه طلبی، شهرت طلبی.       اقتصادی. مؤدی: ادا کننده، رساننده.  
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سیاست مَ        اقسام  )ارسطو( حکیم و.»4 سیطه چهار نهاده است:  سیاست غلبه و    )یا مُلک(کلِسیاسات ب و 

ملک، تدبیر جماعت بود بروجهی که ایشان را   سیاست   اماالف.یک. .جماعتسیاست کرامت و سیاست     

سیاست       سیاست غلبه، تدبر امور اخسا بود و آن را    ب.گویند؛  فضال فضایل حاصل آید، و آن را  و اما 

ست گویند؛        سا ست خ سوم      اماو ج.سیا ست کرامت، تدبیر جماعتی بود که به اقتنای کرامات مو سیا

مختلف بود بر قانونی که ناموس الهی وضتتع کرده     تدبیر فرق   جماعت،  و اما ستتیاستتت    د.باشتتند؛    

ستی. مراد سیاست تکساحتی توسعه مادی منفعت طلبی، ثروت طلبی، رفاه طلبی      خساست: پَ   .همان(«)باشد 

این سیاسات  )مُلک(کلِمَ سیاست و»دو. . فِرَق: فرقه ها، جماعات مدنی.و لذت طلبی است. اخسا: پست ها

مؤاخذت کند تا کمال  خودو هر صتتنفی را به ستتیاستتت خاص  ب.دیگر را بر اهالی آن موزع گرداند 

 سیاست)پُلتیک(: راهبرد، راهبرد سیاسی     .همان(«)ایشان از قوت به فعل آید، پس آن سیاست سیاسات بود     

اسی. سیاست ملک: سیاست      و سیاست راهبردی و کالن. مَلِک: حاکم، دولت. مُلک: کشور، نظام مدنی و سی    

دولت و دولتی و سیاست ملی و نظام. سیاسات)ُپلسی(: خط مشی های سیاسی، سیاست های بخشی بسان              

سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی. سیاست های خُرد کاربردی و اجرایی نیز میباشند.            

: سیاست فرابخشی و میان بخشی     موزع: توزیع، تنظیم. مؤخذت: درخواست، بازخواست. سیاست سیاسات       

ملک و سیاست جماعت به یکدیگر بر این وجه بود که یاد  سیاست  تعلق  و».سه کالنبخشی تا زیربخشی.   

تعلق به اوضاع دارد مانند عقود و معامالت، و بعضی تعلق به احکام عقلی  بعضیکنیم. گوئیم: سیاسات 

سد   تدبیرمانند  شخص را نر ضل  که بی ملک و ترتیب مدینه، و هیچ  معرفتی []برتریرجحان تمییزی و ف

ستدعای     از این دو نوع قیام نماید، چه تقدم او بر غیر، بی یکیبه  و تخالف  تنازعوسیلت خصوصیتی، ا

شد که به الهام الهی ممتاز       قیاد از دیگران تا او را ان بودکند، پس در تقدیر اوضاع به شخصی احتیاج با

شخص را در عبار  صاحب ناموس  نمایند، و این  شریعت؛ و افالطون در     اد،گفتهت قدما  ضاع او را  او

ظیمه القوی العهم اصحاب»براین وجه کرده است که:  طایفهمقالت پنجم از کتاب سیاست اشارت بدین 

 عقود: قراردادها، پیمانها.    .همان( «)اهلل بهم اکثرالذین عنایه   هم»که   استتت. و ارستتطاطالیس گفته     «الفائقه  

احب صددد رجحان تمییز: وجه تمایز، روبروی تبعیض که ترجیح بال مرجح و بناحق اسدددت. فضدددل: برتری.

   ناموس: شارع، شریعتگذار، شریعتدار و شریعتمدار.
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احکام به شتتخصتتی احتیاج افتد که به تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا او را          تقدیر در  و.»1پنجم.

او را  احکاماند، و طالق گفتهاالعلیرا در عبارت قدما ملک ایشتتان میستتر شتتود، و آن شتتخص تکمیل

او را مدبر عالم خواند؛ و  افالطونصناعت ملک؛ و در عبارت محدثان او را امام، و فعل او را امامت؛ و 

سانی که قوام تمدن به      سان مدنی، یعنی ان سطو ان صورت بندد  وجودار محدثان:  .همان(«)او و امثال او 

شد.       جدیدان. ست. دولت، قوام و مقوم مدن می با ستخوانبدی که قوام بدن ا سان ا   قوام: برپایی و پایداری، ب

می یا مملکتی شتتَل و حَمقرر بود که مراد از ملک در این موضتتع نه آنستتت که او را خیَّ کهباید  و.»2

شد،  صورت هیچ      با ستحق ملک او بود در حقیقت و اگرچه به  ست که م  فاتالت کس بدوبلکه مراد آن

شم: حشمت      .همان(«)نکند، و چون مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدم نظام شایع بود    خیل: لشکر. حَ

 یعنی اقتدار و نیروهای کارگزار.

شم.    ضع     در الجملهفی.»1ش سی احتیاج نبود چه یک و صاحب نامو اهل  ]دین[هر روزگاری و قرنی به 

باشتتد، اما در هر روزگاری عالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شتتود نظام  کفایتادوار بستتیار را 

ا به ر مردمانگردد و بقای نوع بر وجه اکمل صتتورت نبندد، و مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و  مرتفع

 مصلحت مراسم آن تکلیف کند، و او را والیت تصرف بود در جزویات برحسب     ]اقامه و اجرای[اقامت

معلوم شتتود که حکمت مدنی، و آن این علم استتت که مقاله  اینجااز  و.»2 .همان(«)ت و روزگارهر وق

ست، نظر بود     شتمل بر او صلحت عموم بود از آن جهت که به تعاون     درم ضی م قوانینی کلی که مقت

حقیقی. و موضوع این علم هیأتی بود جماعت را که از جهت اجتماع حاصل آید    کمالمتوجه باشند به  

صدر   شود بر وجه اکمل   افاعیلو م شان  صادر کننده.        .همان(«)ای صدور،  صدر: موجب  ساختار. م هیأت: 

آنکه هر صاحب صناعتی    سبب به  و»الف..3 افاعیل: افعال متنوع و متفاضل. اکمل: کامل ترین، کارامدترتن. 

شته     نظر د صناعت دا صناعت خود بروجهی کند که تعلق بدان  شد، ر شد یا   با نه از آن روی که خیر با

که دست را اعتدالی حاصل کند که بدان اعتدال  بودشر، مثالً طبیب را نظر در معالجه دست بر آن وجه  

شرور التفات نکند،  ازاو  گرفتنقادر بود، و بدانکه  گرفتنبر  صاحب  .ب قبیل خیرات بود یا از قبیل  و 

صناعت را نظر در جملگی   شند یا      و افعالاین  صناعات بود از آن جهت که خیرات با صحاب  اعمال ا
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صناعت  ج.شرور،   سبت علم        رئیسپس این  صناعات چون ن سبت این با دیگر  صناعات بود، و ن همه 

شخاص چون  و.»4 .همان(«)الهی با دیگر علوم شخص و نوع به یکدیگر محتاجند،    ا سان در بقای  نوع ان

شان به کمال بی   شند، و چون چنین بود    ممتنع،بقا و وصول ای پس در وصول به کمال محتاج یکدیگر با

به دیگر اشتتخاص نوع او منوط بود. پس بر او واجب بود که معاشتترت و  شتتخصتتیکمال و تمام هر 

ال از قاعده عدالت منحرف گشتتته باشتتد و به ستتمت جور  وجه تعاون، و ا کند بر نوعمخالطت ابنای 

صف   شرت و مخالطت براین وجه آنگاه تواند بود که بر کیفیت آن و وجوهی که مؤدی  شده مت . و معا

ک نوع ی یکبه نظام و وجوهی که مؤدی بود به فساد وقوف یافته باشد، و علمی که ضامن تعریف     بود

صل کرده، و  ضطر بود به تعلم   لیکن آن علم حکمت مد بود حا ست. پس همه کس م ر علم تا ب ایننی ا

شرات او از جور    تاق ضیلت قادر تواند بود، و اال معامالت و معا ساد عالم     خالینای ف سبب ف نماند و 

شمول   شد  منفعتگردد به قدر مرتبت و منزلت خود. و از این روی  منوط:  .همان(«)این علم نیز معلوم 

شرت:   سیم کار مدنی.   مخالطت:  همگرایی.مرتبط، مرهون. معا شارک، تق ضطر: ناچار،   هماهنگی. تعاون: ت م

ست:    مجبور، مکلف. تعلم: فراگیری، آموزش. سیا شد.    آموزش علم  ست با  و.»5 فراگیر بوده و همگانی بای

علم طب چون در صناعت خود ماهر شود برحفظ صحت بدن انسان و ازالت مرض      صاحب همچنانکه 

صحت مزاج عالم. که آن را اعتدال       صاحب این  گرددقادر  شود بر  صناعت خود ماهر  علم چون در 

ند، و از  حقیقی عالم بود        اخوان یب  قت طب به حقی قادر شتتود و او  مان( «)لت انحراف از آن  لت:   .ه ازا

علم سیاست: علم سالمت نظام سیاسی و کشور    مزاج: آمیزش و ترکیب بدن و مدن. زایلسازی، برطرفسازی.  

شاعت خیرات بود در عالم و ازالت   برجمله، و.»6 جامعه و جهان اسدت. و علم سدعادت   ثمره این علم ا

 اشاعت: گسترش.  .همان(«)انسانیشرور به قدر استطاعت 

موضوع این علم هیأت اجتماع اشخاص انسانی است و اجتماع اشخاص انسانی         گفتیمچون  و.»1هفتم.

خصتتوص مختلف افتد، پس معنی اجتماع اشتتخاص بر اعتباری باید کرد که معلوم بود.           ودر عموم 

شد اجتماع منزلی   گوئیم شخاص با شرح آن داده   ]خانوادگی[: اوالً اجتماع نخستین که میان ا . مدآبود، و 

شد، و بعد از آن اجتماع اهل مدینه، و بعد از   ار، و اجتماع امم کب آنو اجتماع دوم اجتماع اهل محله با
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صی جزوی بود از     شخ هر منزلی جزوی بود از محله و  منزلبعد از آن اجتماع اهل عالم. و چنانکه هر 

 .همان( «)از امت و هر امتی جزوی از اهل عالم    بودای جزوی هر محلتی جزوی بود از مدینه و هر مدینه    

هر  و.»2 ه مدنی جهانی.  امم کبار: جوامع مدنی کبیر، بزرگ. اهل عالم: نظام سدددیاسدددی بین مللی و جامع          

و  حلهمرا رئیستتی بود چنانکه در منزل گفتیم و رئیس منزل مرؤوس بود به نستتبت با رئیس   اجتماعی

و بود، و رؤسا ا رئیسرئیس محله مرؤوس به نسبت به رئیس مدینه و همچنین تا به رئیس عالم رسد که 

در شتتخص و اجزای  بود طبیباالطالق، و نظر او در حال اجزای عالم همچون نظر علیاوستتت ملک

شتتخص که  دوهر  و.»3 .همان(«)همچون نظر کدخدای منزل در حال منزل و اجزای منزل و   صشتتخ

ز دیگر در آن که ا یکی یعنیمیان ایشان در صناعتی یا علمی اشتراك بود میان ایشان ریاستی ثابت بود، 

شد رئیس ت  صناعت کامل  شخص را طاعت   رتر با شد به     اوبود، و آن دیگر  شت تا متوجه با باید دا

مقتدای نوع باشتتد به استتتحقاق، یا  وکمال، و انتهای همه اشتتخاص با شتتخصتتی بود که مطاع مطلق 

ایشان در مصلحت نوع. و چنانکه رئیس    آرایاشخاصی که در حکم یک شخص باشند از جهت اتفاق     

تعلقی استتت به عموم اجزا، رئیس هر اجتماعی را  راعالم ناظر استتت در اجزای عالم بحستتب آنکه او 

شد در عموم آن جماعت که او   ضی    رئیسنظری با شان بود و در اجزای آن اجتماع، بر وجهی که مقت ای

شان بود اوالً و    صالح    والعموم، علی صالح ای ضی  صوص هر جزوی ثانیاً و علی مقت مراد  .همان(«)الخ

 اجتماعاتتعلق  و.»4 ریاست و مدیریت و راهبری راهبردی اعلی، عالی و کل تا مرز جهان و جهانی است.  

سه نوع بود: اول آنکه اجتماعی جزو اجتماعی بود مانند منزل و    و دوم آنکهاجتماعی مدینه،به یکدیگر 

سیم آنکه اجتماعی  شامل اجتماعی بود مانند امت و   و معین اجتماعی بود مانند قریه و  خادممدینه، و 

که هریک بنوعی دیگر خدمت اجتماعی تام مدنی  بودمدینه، چه اجتماعات اهل قری اجتماعاتی ناقص        

را به ماده و آلت و خدمت مانند اعانت انواع بود یکدیگر  یکدیگرکنند، و از این وجه اعانت اجتماعات 

اند تقدیر کرده ]همزیسددتی[این نوع اهل عالم بر تألیفچون  و.»5 .همان(«)گفتیم اینیش از را، چنانکه پ

بهره میل کنند از فضتتیلت بی تکزیسددتی[تفرد، ]و وحدت انفرادکستتانی که از تألیف بیرون شتتوند و به 

ابنای نوع با احتیاج به مقتنیات ایشتتان محض  معاومتعراض از عزلت و اِ و مانند، چه اختیار وحشتتت

شمرند، مانند      ظلمجور   ضیلتی  شد؛ و ازین طایقه بهری این فعل را بف مت که به مالز جماعتییک. ؛با
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شند، و آنرا زهد از دنیا       شکاف کوهها متفرد با صد  و طایفهدو.نهند؛  نامصوامع و نزول در  ای که متر

ه بر و گروهی کسه. ن را توکل نام نهند؛ آو  گردانند،کلی مسدود  معاونت خلق بنشینند و طریق اعانت ب 

به هیچ موضع مقامی و اختالطی   وشوند  از شهرها به شهرها می   [، بی وطنیآوارگیاینجا ]سبیل سیاحت  

و  گیریم و آن را فضلی دانند. چه این قوممی اعتبارکه مقتضی مؤانستی بود نکنند و گویند از حال عالم 

شان ارزاقی که  ستعمال می تعاون کسب کرده  به [دیگران] امثال ای جا ]ایندر عوض و مجازات وکنند اند ا

و  گزارندبهای آن نمی وپوشند  خورند و لباس ایشان می دهند، غذای ایشان می هیچ بدیشان نمی  جبران[

ستدعی نظام و کمال   ست   از آنچه م سان سبب عزلت و   چوناند،  عراض نمودهاِ  ]کار و تبادل،[نوع ان به 

صافی که در     شت رذایل او شان را اهل    بقوت دارند بفعل نمی طبیعتوح صر نظران ای آرند جماعتی قا

 و ]شددکمی[ه ترك شتتهوت بطنکچه عفت نه آن بود الف. ؛این توهمی خطا بود وپندارند، فضتتایل می

آن بود که هرچیزی را حدی و حقی که بود نگاه دارند  بلالوجوه، گیرند من کل ]زیرشکمی جنسی[فرج

و عدالت نه آن بود که مردمی ار که نبینند بر او ظلم نکنند بل         ب. نمایند،  و از افراط و تفریط اجتناب  

با مردم بر قاعده انصتتاف کنند، و تا کستتب با مردم مخالطت نکند ستتخاوت ازو   معامالتآن بود که 

صتتادر شتتود؟ و چون در معرض هولی نیفتد شتتجاعت کجا بکار دارد؟ و چون صتتورتی           نه چگو

سی[ شهی  صنف    نبیند ]جاذبه جن شود که این  اثر عفت او کی ظاهر گردد؟ و اگر تأمل کرده آید معلوم 

شبه مردم  که  ریتقدیکنند نه به اهل فضل و تمییز، چه اهل فضل و تمییز از   به جمادات و مردگان می ت

به حکمت او اقتدا  طاقتر اول، عزاستتمه، کرده باشتتد انحراف نطلبند، و در ستتیر و عادات به قدر مقدَّ

تألیف: الفت، دوسددتی، همبسددتگی.   .همان(«)کنند و ازو توفیق خواهند در آن باب، انه خیر موفق و معین

 وحشت: تنهایی. عزلت: گوشه نشینی.  اِعراض: رویگردانی.

وستی د؛ راهیافت «که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن مدنیفضیلت محبت .فصل دوم»(2*

منفعت طلبی، لذت طلبی و دوستی ، محبت و غلبت مدنی: (219-238و همگرایی مدنی)همان، صصسیاسی 

مبحث محبت یعنی دوست در سیاست، از بدایع خواجه می باشد. هم اینک بیشا پیش مبحثی راهنما و . طلبی

به یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هر یک به نزدیک اشخاص دیگر  مردمچون  و.»5اول.راهگشا است. 
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نچه تواند رسید چنامستدعی استعانت، چه هیچ شخص به انفراد به کمال نمی ضرورتاست از نوع او، و 

که همه اشخاص را در  ]عامل و علت همگرایی تا همبستگی مدنی[د، پس احتیاج به تألیفیمآ دادهشرح 

ضروری باشد؛ و چون ایشان را بالطبع متوجه کمال  گرداندمعاونت به منزلت اعضای یک شخص 

این اشارتی  ش ازیتألف باشند؛ و اشتیاق به تألف و محبت بود، و ما پ آناند پس بالطبع مشتاق آفریده

ی، مقتضی اتحادیست صناع التعدمحبت بر عدالت. و علت در آن معنی آنست که   تفضیلایم به کرده

 ودطبیعی مانند قسری باشد. و صناعت مقتدی ب باو محبت مقتضی اتحادی طبیعی، و صناعی به نسبت 

ک اتحاد: همگرایی تا پیوستگی یعنی یگانی مدنی بسان یتفضیل: افضل بودن و برتری.  .همان(«)به طبیعت

. مقتدی: اقتداء، پیروی .نگهداری سنگ در باال، واداری خالف طبیعت مثل سری: جبریقَشخص واحد است. 

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 از 

شد که احتیاج به عدالت که  معلوم پس.»2ی پرواز آنها استفاده میشود. پرندگان شکاری، ... و از شیوه ها

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 اسباب  لواحقصاحب خود مناصفه کند، و تنصیف از  با ]ار[منصف متنازع فیه 

اکمل: کاملترین، کامل کننده. محبت:   .همان(«)شداتحاد، پس بدین وجوه فضیلت محبت بر عدالت معلوم 

 جماعتی و.»3 انصاف: از نِصف و نَصَف بمعنای میانه، میانروی و میانداری است.دوستی، جاذبه، همگرایی. 

 موجودات به سبب همهاند و گفته که: قوام شأن محبت مبالغتی عظیم کرده از قدمای حکما در تعظیم

و وحدتی خالی نتواند بود، اال  وجودیمحبت است و هیچ موجود از محبتی خالی نتواند بود چنانکه از 

، و ان مترتب باشنددر مراتب کمال و نقص موجوداتآنکه محبت را مراتب باشد و به سبب ترتب آن 

دات ریان آن بر موجوجمقتضی فساد و نقصان باشد، و  غلبهچنانکه محبت مقتضی قوام و کمال است 

و  کمال: رسایی .همان(«)و این قوم را اصحاب محبت و غلبه خوانند بود،بحسب نقصان هر صنفی تواند 

اند اما صریح این مذهب اقدام ننمودههر چند بر ت حکمادیگر  و.»4 سازواری. نقصان: نارسایی، ناسازواری.
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بن به تعبیر ا .همان(«)سریان عشق در جملگی کاینات شرح داده واند فضیلت محبت اقرار کرده ربمه ه

  ، مراد جاذبه است.«عشق: سریان فی کل وجود»سینا در رساله عشق و رساله سعادت

محبت طلب اتحاد بود با چیزی که اتحاد با او در تصور طالب کمال باشد، و ما    حقیقتچون  و.»1دوم.

که کمال و شرف هر موجودی بحسب وحدتی است که بر او فایض شده است، پس محبت طلب  گفتیم

شتر بود شوق او به کمال زیادت بود     شرف  ول وص  وو فضیلت وکمال بود، و هرچه این طلب در او بی

ر نطقی را د قوتو در عرف متأخران محبت و ضدش در موضعی استعمال کنند که     تر؛بدان بر او سهل 

شارکتی بود  ضب    ؛جاذبه و دافعه: حیوانی .همان(«)او م سانی طبیعی شهوت و غ حب و بغض، رجاء و  ؛، ان

سلیم      ضا و ت سرانجام ر شود. ارادی و تدبیری بوده و خوب تا تولی و تبری و  سام  و.»2 خوانده می محبت  اق

سان دو گونه بود: یکی طبیعی و دیگر ارادی. اما محبت طبیعی   ه محبت مادر فرزند را، ک ماننددر نوع ان

ستی.     رااگر نه این نوع محبت در طبیعت مادر مفطور بودی فرزند  صورت نب تربیت ندادی و بقای نوع 

انحالل  ءعقد ووم آنچه بطینحالل بود، و دو ا عقد ستتریعو اما محبت ارادی چهار نوع بود: یکی آنکه 

سیم آنچه بطی  سریع  نحاللا سریع عقد ءبد، و  ء: بطی .همان(«)ءانحالل بودعقد بطی بود، چهارم آنچه 

ستگی.   شودن.    کندی، آه شدن، گ ستن. انحالل: منحل  شاید.   عقد: انعقاد، ب به تعبیری: اول.زود بندد و زود گ

سوم.دیر بندد و زود گشاید و چهارم.زود بندد و دیر گشاید.        مقاصد چون  و.»3دوم.دیر بندد و زودگشاید. 

یم س  وساطت منشعب است به سه شعبه، اول لذت و دوم نفع       ب؛ یک.اصناف مردمان در مطالب بحسب  

شعبه    یو از ترکدو.خیر،  سه با یکدیگر  ضی محبت  شو د یتول هارمچب هر   سانی کد، و این غایات مقت

سان            شند. و آن نوع ان صی یا نوعی معاون و مددکار با شخ صل به کمال  شد که در تو ست، با پس  ا

سباب علت نوعی بود از انواع محبت ارادی  سیدن.     .همان(«)هریکی از این ا سیر، نیل و ر صل:   اما.»4 تو

و  ریتغیعلت محبتی تواند بود که زود بندد و زود گشتتاید، چه لذت با شتتمول وجود به ستترعت  لذت

سرایت          سبب  سبب به م ستمرار و زوال از  ست چنانکه گفتیم، و ا صوف ا ع علت و اما نف کند؛انتقال مو

علت  نتقال بود؛ و اما خیرا سریع  وجودمحبتی بود که دیر بندد و زود گشاید، چه نفع رسانیدن به عزت   

از جهت مشتتاکلت ذاتی که میان اهل خیر بود، و  بستتتن زودمحبتی بود که زود بندد و دیر گشتتاید، 
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الزم ماهیت خیر بود و اقتضای امتناع انفکاك کند؛ و اما مرکب از   کهدیرگشادن از جهت اتحاد حقیقی  

 ماع هر دو سبب یعنی نفع و خیر اقتضای  که دیر بندد و دیر گشاید، چه استج   باشد هر سه علت محبتی  

صداقت عامتر بود چه   ازمحبت  و.»1سوم.  اسددتجماع: اجتماع، جمع و فراهمی. .همان(«)کند حالهردو 

شمول بدین       صداقت در  صورت بندد و  سد، و مُ  مرتبهمحبت میان جماعتی انبوه  به  تتبَت در رُدَوَّنر

بود، چه جز میان دو تن نیفتد،  ترخاصصداقت نزدیک باشد، و عشق که افراط محبت است از مودت     

 هایی[]بسیطی و به تن و نفع را نه از روی بساطت  خیر،و علت عشق یا فرط طلب لذت بود یا فرط طلب  

موم که از عشتتق دو نوع بود: یکی مذ پسب در استتتلزام عشتتق مدخلی نتواند بود. یو نه از جهت ترک

خیزد. و از جهت التباس فرق میان این دو     خیرفرط طلب لذت خیزد، و دوم محمود که از فرط طلب     

صداقت: دوستی، راستگویی، راستین.      .همان(«)ذم عشق بود  وسبب باشد اختالفی که میان مردم در مدح   

 التباس: لباس پوشانی، ال پوشانی، اشتباه و شبه انگیزی. 

 عشق نبوند عاقبت ننگی بوند  عشقهایی کز پی رنگی بوند به تعبیر مولوی:

ست.          ساحتی و تنازعی گرایی از این جنس ا سعه تک ست جاهلی تو احداث و  صداقات سبب   و.»2 سیا

مفارقت ب. و مصادقتالف. ؛کسانی که طبیعت ایشان داشته باشند طلب لذت بود و بدین سبب باشد که

 و باز مفترق شتتوند، و اگر کنندمیان ایشتتان متوالی بود. و گاه بود که در اندك مدتی چند بار تصتتادق 

شان را بنادر بقا    شان بود      یصداقت ای سبب وثوق ای شد  ، و الحببقای لذت و معاودت آن حال  بهی با

 اینجا جوانان، نوجوانان. اَحداث: .همان(«)مرتفع گردد صداقت الحال آن هرگاه که آن وثوق زایل شود فی 

معاودت: عودت، بازگشت. سیاست تکساحتی و      .، اعتمادوثوق: اطمینان مصادقت: دوستی. مفارقت: جدایی.  

ست.    سنخ ا شند طلب منفعت       صداقات سبب   و.»3 تنازعی این  شان با سانی که بر طبیعت ای شایخ و ک م

شترك   صادر      یابند،بود، و چون منافع م صادقتی  شان م و در اکثر احوال آن را امتدادی اتفاق افتد، از ای

 .مان(ه«)بقای منفعت باقی ماند، و چون عالقه رجا منقطع شود آن صداقت مرتفع گردد حسبشود و به 

 ات اصحاب آندّوَاهل خیر چون محض خیر باشد، و خیر چیزی ثابت بود غیر متغیر، مُ صداقتاما  و.»4

شد  و ز یریتغاز  سیا مشایخ: پران، پیشکسوتان، بزرگساالن. رجا: امیدواری.       .همان(«)وال مصون با ست  این 
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از طبایع متضاد مرکب است و میل هر طبیعتی    مردمچون  و.»5 فاضلی؛ غیر خواهی و خیر خواهی است.  

بب طبیعتی بود مخالف لذت طبیعتی دیگر بود. و بدین س  مالیممخالف میل طبیعتی دیگر، پس لذتی که 

لذات    لذت از انواع  ند             خالص هیچ  لذات دیگر بود نتوا فارقت  که در م ها  یب اذیت خالی از شتتوا و 

شایبه، عوامل مخل.    .همان(«)بود لذات مادی همانند لذت خوراک، خواب، ... که زیادیش، کراهت   شوایب: 

ضند. برخالف لذات معنوی که مکمل، هم افزا، قابل تبدیل به هم  آور بوده و خود نیز با هم و همز مان متعار

 و هر چه فراتر بهترند.  

سیط الهی موجود است که آن را با طبایع دیگر مشاکلتی نیست او      درچون  و.»1چهارم. مردم جوهری ب

ضای    نوعیرا  شابهتی نبود و محبتی که مقت بود در  لذتآن  از لذت تواند بود که آن را با لذات دیگر م

متألهان دعوی آن  بعضتتیغایت افراط بود و شتتبیه به وله، و آن را عشتتق تام و محبت الهی خوانند، و 

چیزهای  »او گوید:   که در آن معنی از أبرقلیطس باز گفته استتتت    )ارسدددطو(محبت کنند، و حکیم اول  

مشتاق   متشاکل به یکدیگر مسرور و   چیزهایمختلف را با یکدیگر تشاکل و تألیفی تام نتواند بود، و اما  

شند  شند و به یکدیگر      این کلمات گفته شرح در  و.»2 .همان(«)با شاکل با سیط چون مت اند که جواهر ب

شتاق، متألف   شان و میان  شوند م شود، چه تغایر از لوازم     ای صل آید و تغایر مرتفع  توحدی حقیقی حا

ی نوع بهو اگر شوقی در ایشان حادث شود که     است و مادیات را این صنف تألف نتواند بود،   مادیات

سطوح بود نه به ذوات و حقایق،     شان به نهایات و  این مالقات به درجه  واز تألف میل کنند مالقات ای

 جوهریچون  و.»3 اتصال: پیوستگی. انفصال: گسستگی.      .همان(«)اتصال نرسد، پس مستدعی انفصال بود    

ست از کدورات طب     ستودع ا سان م شهوات و    که در ان شود، و محبت انواع  شهرت  کراماتیعت پاك  [

سلطه طلبی غریزی[  شود و به نظر       طلبی و  صادق حادث  شوقی  شبیه خود  در او منتفی گردد، او را به 

جالل خیر محض، که منبع خیرات آنستتت، مشتتغول گردد و انوار آن حضتترت برو  مطالعهبصتتیرت به 

ذت نستتبت نتوان داد حاصتتل آید، و به درجه اتحاد  پس او را لذتی که آن را به هیچ ل شتتود،فایض 

ستعمال طبیعت بدنی و ترك آن او را تفاوتی زیادت نبود، اال آنکه     مذکور سد، و در ا ارقت از مف بعدر

صفای تام جز بعد از مفارقت      شد چه  سزاوارتر با  .)همان(«فانی نتواند بود حیاتکلی بدان رتبت عالی 
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شده.        ستودع: ودیعه نهاده  شت، ماهیت، هویت. م سر سعادت      جوهر: فطرت تعالی طلبی،  ست و  سیا مراد 

ساحتی و توهمی تنازعی           سعادت پنداری تک ست و  سیا ضلی متعالی در قیاس به  حقیقی و یقینی واقعی فا

قصان ن این نوع محبت، یعنی محبت اهل خیر با یکدیگر، یکی آنست که نه فضایلاز  و.»4 جاهلی است.

بود، و نه ستتعایت را در او تأثیری صتتورت افتد، و نه ماللت را در نوع او مجال            تواند بدو متطرق  

 تدافن حظی و نصتتیبی نبود؛ و اما محبتی که از جهت منفعت یا لذت آ باشتتد، و اشتترار را در مداخلتی

 باشد، از جهت آنکه نافع نحاللانقضاء و اکه سریع اشرار را هم با اشرار و هم با اخیار تواند بود، اال آن 

شد نه ب  سیار بود  و لذیذ مطلوب بعرض با ستدعی آن محبت  کهذات؛ و ب شد که میان   م ها جمعیتی با

صحاب آن محبت  ضعی   ا سبب در      غریبها اتفاق افتد در موا سفرها و غیر آن، و  شتی و   نآمانند ک

ستی بود که در طبیعت مردم مرکوز   ست، مؤان سان  ا اند، چنانکه در از آن جهت گفته و خود مردم را ان

ست.     شده ا ست    وصناعت ادب مقرر  ساناً ألنک ناس  »کسی که گفته ا ست که  « وسمیت ان گمان برده ا

نس طبیعی از خواص مردم است خطی بوده است. و چون اُ و در این گمان مُ است سیان  انسان مشتق از نِ  

صیت خود بود، چنانکه به چند  چیزیو کمال هر  ضع تکرار کردیم، پس کمال این نوع   در اظهار خا مو

ست که     نیز ستدعی در اظهار این خاصیت بود با ابنای نوع خود، چه این خاصیت مبدأ محبتی ا مدن ت م

سددعایت: بدگویی. ماللت: دلتنگی. حظ: بهره. مؤانسددت: انس، هم   متطرق: راهزن. .همان(«)و تألف باشتتد

 نفسی، دوستی. مرکوز: موجود.  نِسیان: فراموشی. مُخطی: خطاکار. 

شرف این خاصیت می    آنکهباز  و.»1پنجم. ضای  شرایع و آداب محمود نیز با آن  حکمت حقیقی اقت کند 

ند، کردهدعوت  ماع مردم در عبادات     ا ها  و  و از این ستتبب بر اجت ند، چه   تحریض فرموده میهمانی  به ا

 تنهاکه شتتریعت استتالم نماز جماعت را بر نماز       بوده کن ممنس از قوت به فعل آید، و    یت آن اُ جمع

 شتتوند با مجتمعتفصتتیل بدین علت نهاده باشتتد که تا چون در روزی پنج بار مردمان در یک موضتتع 

شان در عبادات و      شتراك ای ستأنس گردند، و ا سبب  یکدیگر م ستیناس  تأکیددیگر معامالت  شود،   آن ا

سد   شد که از درجه انس به درجه محبت ر ضیل: برتری. انس و محبت مردمیک همگرایی تا   .همان(«)با تف

این سخن آنست که چون این عبادت بر اهل هر کوئی و محلتی که    مصداق  و.»2 همبستگی مدنی است.  
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پنج بار در مسجدی متعذر نباشد وضع کرد، و حرمان اهل شهر که این اجتماع بر  روزاجتماع ایشان هر 

شان  شوار می  ای ضیلت نمی د ست، عبادتی دیگر فرمود که در هر هفته یک   نمود از این ف اهل  نوبتشای

سجد که ب  با همها و محله ها  کوی شد جمع  ه در یک م که  تا همچنان آیند،همه جماعت محیط تواند 

شتراك بود اهل مدینه را نیز در آن   اهل محلت  شتراکی را در فضیلت جمع ا بود؛ و چون اهل روستاها   ا

نمود در ستتاختن مقتضتتی تعطیل مهمات می جمعیتها را با یکدیگر و با اهل شتتهر در هر هفته و دیه

صحرائی      جماعتسالی دو نوبت عبادتی که بر اجتماع همه   شان را  شتمل بود تعیین کرد، و مجمع ای م

شامل ازدحام ک ضع بنائی که همه قوم را درو جای بود، و در   فرمود، مزدتواند بود نا [جمعیت]ه  چه و

نمود؛ و چون می ]مشکل[ مؤذی به حرج هماز آن نفع گیرند،  ]همایش نماز عید فطر و قربان[سالی دوبار 

بعث ]گردانند انبعاثنس مجدد و عهد اُ ببیننددر سعت فضائی که همه قوم حاضر توانند آمد یکدیگر را 

شان بر محبت و مُ  و برانگیختن[  آن عموم اهل عالم را به اجتماع از بعدست یکدیگر تزاید پذیرد،  ؤانِای

آن را به وقتی معین   و، در همه عمر یک دفعت، تکلیف کرد،    ]موقعیت یعنی همایش حج[  در یک موقف 

سو   ضیق و کلفتی بودی مو سب بگردانید. تا م از عمر که موجب مزید  سیر اهل بالد متباعد  رح دور از ]تی

اند حظی اکتساب کنند، و  گردانیده معرضجمع آیند و از آن سعادت که اهل شهر و محله را بدان    هم[

ع به نمایند؛ و تعیین آن موض  ]همایش و پشتیبانی[ تظاهربه انس طبیعی که در فطرت ایشان موجود است   

آثار او و قیام به شعائر و مناسک مقتضی      مشاهده ای که مقام صاحب شریعت باشد اولی بود، چه    بقعه

 جمله از سرعت اجابت و مطاوعت شود دواعی خیر را. بر   مستدعی وقع و تعظیم شرع باشد در دلها، و   

عوت با اکتستتاب این فضتتیلت معلوم  با یکدیگر غرض شتتارع در د آنتصتتور این عبادات و تلفیق 

شد       برگردد، چه ارکان عبادت می سعادت با ستجماع هر دو  سبب ا   .همان(«)قانون مصلحت مقدر کردن 

سعادات مادی و معنوی       مطاوعت: اطاعت، پیروی. سیر به  سالمت مدنی و  مراد عبادات مدنی برای نیل به 

ست.  شویم، گوئیم  سر با  و.»3 دنیوی و اخروی سباب محبت حدیث محبت  های مذکور، بیرون محبت  : ا

صحاب   شد تواند بود که از هر دو جانب در یک حال منعقد     محبت آنالهی، چون میان ا شترك با ها م

ی که لذت پذیرد، و تواند بود که یکی باقی ماند و یکی انحالل پذیرد. مثالً  انحاللشتتود و در یک حال 

سبب محبت           میان شده ممکن بود که از هر دو طرف  شان  سبب محبت ای ست و  شترك ا شوهر و زن م
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شود و از طرف دیگر باقی ماند، چه   یکدیگر به  لذتگردد، و ممکن بود که از یک طرف محبت منقطع 

ستلزم تغیر طرف دیگر نه؛ و همچنین چون        ست و تغیر یک طرف م صوف ا که  منافعیسرعت تغیر مو

 سبب اشتراك محبت   -باشند چون هر دو دران متعاون  -وهر مشترك باشد از خیرات منزلی  میان زن و ش 

ساب این خیرات می  شوهر شود، اما از دو یکی اگر در حد خود تقصیر کند، مثالً زن از    دارد انتظار اکت

باشد محبت مختلف شود و شکایت و مالمت     مقصر و شوهر از زن محافظت، اگر یکی به نزدیک دیگر  

ب ه و عتاکوِمنقطع گردد، یا سبب زایل شود، یا مقارن شِ    عالقهث گردد، و هر روز در تزاید بود تا حاد

شددِکوِه: شددکایت. عتاب:  .همان(«)باید کردها همین قیاس اعتبار می محبت دیگریک چندی بماند. و در 

سبب از یک طرف لذت بود و     ییها محبتاما  و.»4تندی.  سباب آن مختلف بود، مانند محبتی که  که ا

ست دارد و       دیگراز طرف  سبب منفعت دو ستمع را به  ستمع، که مغنی م منفعت، چنانکه میان مغنی و م

ستمع  شوق همین      م شق و مع سبب لذت، و میان عا شوق     شیوه مغنی را به  شق از مع  انتظاربود، که عا

شوق ازو ا  سیار افتد، بل  لُظَّکی و تَشَّ نتظار منفعت، در این محبت تَلذت کند و مع ص  درم ب نف از هیچ 

لذت  بکه طال بوداصتتناف محبت چندان عتاب و شتتکایت حادث نشتتود که در این نوع، و علت آن  

میان ایشتتان، اال  اعتدالد، و کنال مطلوب کند، و طالب منفعت در حصتتول مطلوب او تأخیر افجاستتتع

صورت     شاءاهلل،  شکی و       ما شاق مت سته ع سبب پیو شند، و به حقیقت ظال  متظلمنبندد، و بدین  م هم با

صال       ستیفای تمتع از لذت نظر و و شند، چه ا شان با ، یا طلبند، و در مکافات آن تأخیر افگنند بتعجیلای

ناف صقرون به مالمت، و اوامه خوانند، یعنی مَمحبت لَ راننمایند. و این نوع محبت  ]اقدام[خود بدان قیام

صور این محبت نه در این یک مثال  شد لکن مرجع همه با همین معنی بود که یاد کردیم  مح  .همان(«)با

سیقی نواز.  شکایت.   مغنی: غنایی، مو شکی:  ستیفا: وفا طلبی، کافی.  ت شگر. مرجع: منبع، م   ا سرزن بداء، لوامه: 

 مالمت: سرزنش، مذموم.ب.سب

باشتتد هم در معرض  فقیرمحبتی که میان پادشتتاه و رعیت و رئیس و مرؤوس و غنی و  و.»1شتتشتتم.

صاحب خویش انتظار      سبب که هر یک از  دارد که در اکثر اوقات  چیزیشکایت و مالمت بود، بدین 

ساد نیت  اوقاتمفقود بود، و فقدان بانتظار چیزی دارد که در اکثر   مفقود بود، و فقدان بانتظار موجب ف
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شد  صل     با ستبطا حا ساد نیت ا شرط عدالت این      آید،، و از ف ستتبع مالمت بود؛ و به رعایت  ستبطا م و ا

سادها زایل گردد. و   شان را در     همچنینف ستحقاق توقع دارند و موالی ای ممالیک از موالی زیادت از ا

ستحقاق که از           شفقت خدمت و  ضا بقدر ا شوند، و تا ر شغول  شمرند تا به مالمت م صر  صیحت مق و ن

عدالت بود حاصتتل نیاید این محبت منظوم نشتتود، و صتتعوبت شتتمول آن از شتترح مستتتغنی    لوازم

ست  ستتبع: پیامد. ممالیک: امروزه نیروهای کار، کارگران. موالی: کارفرمایان.   .همان(«)ا ستبطا: کندی. م  و.»2 ا

و  دبوجوهر  سبت اخیار چون از انتظار منفعت و لذت حادث نشده باشد، بلکه موجب آن منا   محبتاما 

شائبه مخالفت و منازعت منزه         شد، از  ضیلت با شان خیر محض و التماس ف صد ای صیح  ماند،مق ت و ن

 مابود معنی آنچه حک اینیکدیگر و عدالت در معامله که مقتضتتای اتحاد بود به تبعیت حاصتتل آید. و 

صدیق، که  گفته شد       »اند در حد  صی بود که او تو با شخ شخص  درصدیق تو  . و «حقیقت و غیر تو ب

صداقت و فقدان آن در عوام و عدم وثوق به   سبب الزم   صداقت عزت وجود این  احداث هم از این 

ست، چه هر که بر خیر واقف نبود و از غرض   سبب انتظار لذتی یا    صحیح آمده ا شد محبت او  غافل با

از آن روی کنند که خود را متفضل و منعم شمرند، و بدین    صداقت فعتی تواند بود، و سالطین اظهار  من

التماس: درخواسددت. عزت: در اینجا  .همان(«)عدالت منحرف افتد و از نبودستتبب صتتداقت ایشتتان تام 

و حقی بدین ستتبب دوستتت دارد که خود را بر   را چون  فرزند پدر   و.»3ندرت، کمی، ارزش وجودی.  

بدین محبت از وجهی، و به اعتباری دیگر او را محبتی ذاتی بود بر  باشتتدزیادت بیند محبت او نزدیک 

باشتتد، و آن چنان بود که او فرزند را به حقیقت هم نفس خود داند و چنان  مخصتتوصفرزند که بدان 

سخه  کهپندارد  ست و مثالی   وجود فرزند ن صورت او برگرفته ا ست که طبیعت از  ز ذات ا ثل، نمونه[]مای

ست به جای خویش، چه حکمت الهی از روی الهام     ذاتاو با  صوری ا فرزند نقل کرده. و الحق این ت

هت این ج ازفرزند باعث گردانیده است و او را در ایجاد او سببی ثانی کرده، و   ]ایجاد[را بر انشای  پدر

سعادت  بود که پدر هر کمال که خود را خواهد فرزند را خواهد، و هر  شد    کهخیر و  شده با ازو فوت 

سر تو از تو فاضلتر است   » گویندهمت بران گمارد که فرزند را حاصل کند، و بر او سخت نیاید که    « پ

سخت آید که گویند   ست   »و  ضلتر ا صی که مترقی بود به کمال     که همچنان، «غیری از تو فا شخ بر 

شتر نی که آ تر از اکنون کامل»سخت نیاید که گویند   سخن خوش آید.  « زین بودیا پی بلکه او را این 
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را آن استتت که خود را ستتبب وجود  پدردیگر فرط محبت  ستتببیپس همین بود حال پدر با فرزند. و 

سد، و از   فرزند می ستی  ابتدایشنا شو فرزند در       ه ست، و محبت او با تربیت و ن شر بوده ا ستب او بدو م

ستحکام    وتزاید بوده  و مسرات شمرده، و به وجود او وثوقی به    آمالوسیلت   رسوخ یافته، و او را  وا

صورت خود بعد از فنای ماده در دل   ستخلص  گرفتهبقای  . و اگرچه این معانی به نزدیک عوام چنان م

ضمایر ایشان را برای نوعی از وقوف بود شبیه بدان که کسی خیالی      امانبود که در عبارت توانند آورد 

از  فرزندمحبت  و.»4 مسددتخلص: خالص.مسددتبشددر: از بشددارت، دلشدداد.  .همان(«)بینددر پس حجابی می

سبب خود        ست، و بر وجود خود و وجود  سبب ا صر بود چه او معلول و م از مدتی  بعدمحبت پدر قا

اب تمتع نگیرد محبت او اکتستت اومدید انتباه یافته، و خود تا پدر را زنده در نیابد و روزگاری از منافع 

شود بر     نکند، و تا به تع صار تمام محفوظ ن ستب سبب فرزندان  تعظیمقل و ا را به  او توفر ننماید، و بدین 

صیت فرموده    سان والدین و صیت نکرده. و اما محبت برادران با      والدیناند و اح شان و سان ای را به اح

قاصدددر: کمتر. انتباه: آگاهی. تمتع: برخورداری.     .همان( «)در یک ستتبب    بودیکدیگر از جهت اشتتتراك    

 استبصار: بینایی. 

، و []فرزندیو محبت رعیت او را بنوی ]پدری[ محبت ملک رعیت را محبتی بود ابوی کهباید  و.»1هفتم.

سبت      ]برادری[اخوی یکدیگرمحبت رعیت با  شان محفوظ ماند. و مراد از این ن شرایط نظام میان ای ، تا 

ست که   صالح و دفع     ملکآن شفقت و تحنن و تعهد و تلطف و تربیت و تعطف و طلب م با رعیت در 

جذب خیر و منع شتتر به پدران مشتتفق اقتدا کند، و رعیت در طاعت و نصتتیحت و تبجیل و   ومکاره 

سان با یکدیگر به برادران موافق، هر یک     تعظیم سران عاقل، و در اکرام و اح ستحق  بقدراو به پ اق و ا

ستیجابی خ  ضا کند، تا عدالت به توفیت حظ و حق  ا ش  هریکاص که وقت و حال اقت د و قیام نموده با

مرتفع گردد فساد ظاهر شود، و ریاست     عدالتنظام و ثبات یافته. و اال اگر زیادت و نقصان راه یابد و  

شتتود، و موافقت مخالفت گردد، و الفت نفار، و  بدلملک ریاستتت تغلبی گردد، و محبت به مبغضتتت 

اگرچه بر ضرر دیگران مشتمل بود، تا صداقات باطل گردد و     ود نفاق؛ و هرکسی خیر خود خواهد  دُّوَتَ

ظام بود   هرج ید  پدید  ومرج که ضتتتد ن مکاره: مکروه،   تحنن: مهربانی. تعطف: عاطفه ورزی.    .همان( «)آ
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ستیجاب:     سختی، ناگواری.  شت. توفیت حظ: بهره گیری، بهره مندی. ا ضت:  سزاواری. مبغ تبجیل: بزرگدا

فاق: تودد: دوستی، ن  ضد محبت، غضب و نفرت. الفت: همگراییف گرایش. نفار: نفرت، واگراییف گریزش.  

شایبه انفعاالت و کدورات آفات منزه بود محبت مخلوق بود خالق   محبتی و.»2جدایی، دو رویی.  که از 

 چهه بطالن و تمویه موصتتوف باشتتد،  جز عالم ربانی را نتواند بود، و دعاوی غیر او ب محبترا، و آن 

ضروب انعام متواتر       شد و بر  سب که بدو عارف نبا جوه و ومحبت بر معرفت موقوف بود، و محبت ک

وهم بود که در ت تواند !رسد واقف نه، صورت چگونه بندد؟ بلی  احسان متوالی او که به نفس و بدن می 

سند، پس ب     شنا صب کنند و او را خالق و معبود  شوند، و آن را    طاعته محبت و خود بتی ن شغول  او م

 .همان(«)هم مشتترکون باهلل اال و أکثرهمیؤمن  محض توحید و مجرد ایمان شتتمرند. کال و حاشتتا، و ما

شهبه.     سته. متواتر: پی  شایبه:  کدورات: کدورت ها، تیرگیها. تمویه: ظاهرنمایی. موقوف: منوط، مرهون، واب

سلط. ت  شا!: بطور کلی    در پی. واقف: وقوف، آگاهی، ت صور کاذب غیر مطابق با واقع. کال و حا وهم: وهم، ت

ست. اکثرا مومن نبوده و دوگانه پندارند.   سیارند، و  مدعیان و.»3چنین نی شان   این محبت ب لیکن محققان ای

ل من قلی»و تعظیم از این محبت حقیقی مفارقت نکند، و  طاعتتر، و سخت اندك، بلکه از اندك اندك 

شک  شد، و هیچ محبت دیگر در مرتبه بدین  در مرتبه والدین. و محبت «ورعبادی ال ای تالی این محبت با

 حبتماال محبت معلم به نزدیک متعلم، چه آن محبت متوسط بود در مرتبه میان این دو  نرسد دو محبت 

 محبوببه جهت آنکه  -مذکور. و علت آنستتت که محبت اول اگرچه در نهایت شتترف و جاللت بود 

وس سبب محس   ردپعمی است که تابع وجود بود، و محبت دوم با آن مناسبتی دارد که   نجود و سبب و 

شد  سام، ب  درو لیکن معلمان که در تربیت نفوس به مثابت پدرانند  -و علت قریب با ه وجهی تربیت اج

وجهی که تربیت ایشتتان فرع استتت بر  بهاند، و اند، به ستتبب اول مقتدیکه متمم وجود و مبقی ذوات

اول بود و فوق محبت دوم، چه تربیت ایشان  محبتاصل وجود به پدران متشبه؛ پس محبت ایشان دون  

ست و از تربیت     صل وجود متفرع ا سمانی و     آبابر ا وحانی ر پدریشریفتر، و به حقیقت معلم ربی ج

شری مرتبه علت اولی و فوق م دونبود، و مرتبه او در تعظیم  مثابت: و. تالی: تابع، پیر .همان(«)رتبه آبای ب

پرستتیدند که پدر را       استتکندر   از.»4 دون: پایین، پایینتر. آبا: پدران، اجداد، نیا.       .مثل، بجای. متفرع: فرع  

باً لحیاتی یه، و معلمی کان سب نلحیاتی الفا سبباً الن أبی کان  !استاد را » :تر داری یا استاد را، گفت دوست 
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ست، و باید که در محبت و    برجسم . پس به قدر فضل رتبت نفس  «الباقیه شتر ا حق معلم از حق پدر بی

همین نسبت محفوظ بود، و محبت معلم متعلم را در طریق خیر، شریفتر   پدرتعظیم او با محبت و تعظیم 

ه حکمت بفرزند را به همین نسبت، از جهت آنکه تربیت او به فضیلت تام و تغذیه او  بوداز محبت پدر 

پدر: سبب حیات گذرا بوه و معلم: سبب  .همان(«)بود و نسبت او با پدر چون نسبت نفس با جسم خالص

شرایط عدالت قیام       محبت مراتبتا  و.»5 حیات پایدار می باشددد. شد به  صور نبا ها به نزدیک عادل مت

شد، و تعظیم       محبتنتواند نمود، چه آن  صرف با شرك  شرکت دادن غیر را دران  که اله را واجب بود 

و اکرام صتتدیق در حق ستتلطان، و دوستتتی فرزند در باب عشتتیرت و پدر و مادر  رئیس،در باب  پدر

ستعمال  سُ  جهلکردن ا ساد تربیت و     محض و  ضطراب و ف شد؛ و این تخلیطات موجب ا خف مطلق با

چون قسط هر کسی از محبت و خدمت و نصیحت ایفا کنند مؤانست  شکایات بود، و ومستلزم مالمات 

صحاب و   ستحقی تقدیم یابد   خلطاا شرت بواجب و توفیت حقوق هر م سخیفی،   .همان(«)و معا  سخف: 

. توفیت:  خلطا: التقاطیون، مغالطه گران .، مغالطه، سفسطه)سوفیسم و تفلسف(      کمی. تخلیط: التقاط، پریشانی 

 ادا کردن.

شتم.  سیم تباه    خیانت و.»1ه صداقت از خیانت زر و  تر بود و حکیم اول در این معنی گوید: محبت در 

تباه: بد، ضایع. مغشوش:    .همان(«)م و دینار مغشوش زود تباه شود  رَزود انحالل پذیرد چنانکه دِ مغشوش 

شته.  ص  که عاقل در هر بابی نیت خیر دارد و حد و مرتبه آن باب رعایت کند، پس باید پس.»2 آغ دقا ا

 بهمنزلت نفس خود داند و ایشتتان را در خیرات خویش شتتریک شتتمرد، و معارف و آشتتنایان را  بهرا 

ساند به        صداقت ر شان را از حد معرفت به درجه  ستان دارد و جهد کند که ای امکان، تا  قدرمنزلت دو

از  کهشریر   و».3 .همان(«)نگاه داشته باشد   اسیرت خیر در نفس خود و رؤسا و اهل و عشیرت و اصدق    

ستولی، و از تمییز میان خیر     سیرت نفور بود و محبت بطالت و کسالت بر او م ، آنچه نه شر غافل  واین 

بدأ       که در ذات او متمکن بود م یأتی  عت ه چه    احترازخیر بود بخیر دارد و ردا او شتتود از نفس او، 

شد رداعت مهروب عنها بود طبعاً، و چون از نفس خود گریزان  شاکل نفس او بود هم     با سی که م از ک

سته طالب چیزی بود که او را   شغول دارد، و ولوع به چیزی   ازگریزان بود، پس پیو آنکه با خود افتد م
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سباب   ضی او را بیخود گرداند، چه از فراغت او الزم آید که با خود   لذاتنماید که مانند مالهی و ا عر

شود    خودافتد، و چون با  شد از خود متأذی  ستانی را بود که او را ازو دور دارند، و  با ، و محبت او دو

شد که او را بی  لذت شمرد دران و امثال   او در چیزهائی با سعادات فنای عمر  که او را  آن،خود کند و 

ضاد غیر   ضطراب و قلقی که در نفس او، از تجاذب قوتهای مت شهوات ردیه   التماسمرتاض، چون  از ا

ستحقاق،  و طلب کرامات بی ضی که ازان تجاذب الزم    ا شود و امرا ضب و   آید،حادث  مانند حزن و غ

ضداد   خوف و غیر آن، بی سبب آن بود که تألیف ا صورت نبندد، و انتقال از   درخبر دارند. و  یک حال 

و مخالطت و مجالست امثال او و ممارست و    بود،یکی به یکی، که اضطراب عبارت ازان باشد، موذی   

الوقت از آن اذیت خالصی بیند، و  مصروف دارند تا فی  حالو را از احساس آن  مالبست مالهی خیال ا 

الحق شتتود غافل باشتتد، پس بدان حال غبطت نماید و آن را ستتعادت   عاقبتاز وبال و نکالی که به 

نفور: نفرت بسددیار. بطالت: باطل، بیهودگی. کسددالت: کسددل و بیحالی، بی انگیزگی. مسددتولی:  .همان(«)داند

سلط. ر  سان و گریزان. ولوع: ولع زیاد، حرص. مالهی:  م داعت: بدی. متمکم: جایگزین، جایگیر. مهروب: تر

شده، بد. ممارست: تمرین، تکرار، ورزیدگی. مالبست:    . قلق: دغدغه. تشویش  لهو و لعب، بازیچه. ردیه: رد 

شکنجه، عقوبت.    سازی. وبال: گرفتاری. نکال: گرفتاری.  شدن  از لباس یعنی هم کلی، ظاهر  . الحق: ملحق 

به حقیقت محب ذات خود نبود و اال مفارقت او نجستی،   کسچنین  و.»4 .غبطه، افسوس، رّشک   غبطت:

بر محبت خود مرتب باشتتد، و چون او محب هیچ کس نبود  دیگرانو محب هیچ کس نبود چه محبت 

شد تا به حدی که نفس او هم نیکخواه او نبود،    وهیچ کس نیز محب او نبود،  صح و نیکخواه نبا او را نا

سرانجام   سرت بی  آنو  ضل که از ذات خود   اما.»5 .همان(«)نهایت تواند بودحالت ندامت و ح خیر فا

سرور، هر   ست دارد،    آینهمتمتع بود و بدان م ست دارد، چه   اوغیر او ذات  وذات خود را دو را هم دو

صلت او     شریف محبو  صادقت و موا ست دارد م صدیق   اختیارب بود، و چون او را دو کند، پس هم او 

، و قصد با غیر، چه به قصد و چه بی  باشد خود بود و هم دیگران صدیق او، و این سیرت مالزم احسان    

شند     و لذیذ و محبوب مختار بود، پس او را مرید و  لذاتها،سبب آن بود که افعال او لذیذ و مجبوب با

را شامل باشد، و این احسان از زوال و فنا مصون بود و پیوسته در       همهمقتدی بسیار گردد و احسان او   

معتاد، تا زوال آن حالت انقطاع آن احسان   که عرضی بود، و مبدأ آن حالتی غیر  احسانی تزاید، بخالف 
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انقطاع  وضا کند،  کند، و انقطاع مستجلب مالمت و شکایت بود، و بدین علت صاحب احسان اقت     اقتضا 

صی            ضی به تربیت آن مو سان عر صاحب اح شکایت بود، و بدین علت  ستجلب مالمت و   مأمور وم

ست، که   صعب من    رب»ا صنیعه أ سختر       «ابتدائها ال سا  صنعت چه ب سعه  از و از آغو ظریفتر ]تداوم و تو

سان بود  بنیانگذاری بوده[ شد  لوامه، و محبتی که عارض این اح ستی.       .همان(«)با صداقت، دو صادقت:  م

ستگی. مالزم: الزم. همراه. مرید: تابع اراده، پیرو. مقتدی: اقتدار، تابعیت. تزاید: زیادی،     صل و پیو مواطلت: و

شده.         صیه  صی: تو ستجلب: جلب کننده. مو لوامه: مورد مالمت، ازدیاد. معتاد: عادت. انقطاع: قطع، بُرِش. م

  .سرزنش

سن  محبتیاما  و.»1نهم. سانگر[ که میان مح سن  ]اح سانپذیر[ الیهو مح شد متفاوت بود، یعنی محبت   ]اح با

الیه بود او را، و دلیل برین آنست که حکیم اول گفته است   از محبت محسن  بیشتر الیه را محسن  نمحس 

ستاننده و معروف پذیرنده، و همت بر  کننده اهتمام نمایند به حال قرضو معروف دهندهقرض الف. ؛که

ود خ مالجهت استرداد  ه ستاننده ب دهنده باشد که سالمت قرض  ایشان مقصور دارند؛ اما قرض   المتس 

تا باشتد که با   کندمیخواهد نه از جهت محبت او، یعنی او را به ستالمت و بقا و ثروت و کفایت دعا  

ستانده را به قرض    سد، و قرض  و اما ب.نکند؛ را مانند این دعا  اودهنده این عنایت نبود و حق خود ر

منفعتی نباشد ازو، و سبب آن بود که هر    متوقعچه  معروف کننده معروف پذیرنده را دوست دارد و اگر 

ست     صنوع خود را دو ستقیم بود محبت او ب    دارد،که فعلی محمود کند م صنوع او م غایت ه و چون م

شد؛ و نیز  بود نه به محسن، پس محسن محبوب   احسان الیه را میل به برسد، و اما محسن    او بالعرض با

ب عَتَکنند و به روزگار آن را تربیت دهند جاری مجرای منافعی بود که به  اکتساب به احسان   محبتی که

بدست آرند، یعنی همچنانکه کسی که مال به مقاسات شداید و تعب سفرها کسب کند        بسیار و مشقت  

سانی بدست آرد مانند         در ضنت کند، به خالف کسی که مال به آ صرفه نگاه دارد و   وارث،صرف آن 

ش  شفق      مآن کس نیز که محبتی بتج شد بران م ساب کرده با بود از  ترخائفتر، و از زوال آن تعبی اکت

شد، و از این       ساب آن به فضل تعبی حاجت نیامده با را از  دبود که مادر فرزن جاکسی که او را در اکت

او بدو زیادت بود، چه  )حیرت و سرگردانی از کثرت محبت و عشق(  هِلَین و وَنِتر دارد و حَپدر دوست 
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شتر ب  رنج ست دارد و اِ     ردر تربیت او بی شعر خود را دو شاعر  ست، و  ز بود ا زیادتعجاب او بدان ده ا

صنعت خود زیادت کُ    صانعی که در  ستعم لفَاعجاب غیر او؛ و همچنین هر  شد. و معلوم   کردهال تی ا با

ست و معطی     ست که تعب منفعل چون تعب فاعل نبود و آخذ منفعل ا صور: محدود.   .همان(«)فاعلا مق

سات: رن      سختی. مقا سترداد: بازگشت. تعب:  سختی      ج.ا سختگیری. تجشم:  ساک،   شوق و   :یننِحَ. ضنت: ام

سرگردانی از کثرت شوق،  محبت و عشق، در قیاس با اَلَه: ذات متعالی که    هِلَوَ کشش نفس.  : واله، حیرت و 

اِعجاب: پسند، خوش آیند. کلفت: سختی،   هر دو معنای اهلل هستند در صورتی که مشتق بوده و عَلَم نباشد.      

از محبت  سن وجوه روشن شد که محبت مح   ایناز  پس.»2 .مشقت، دشواری. آخذ: گیرنده. مُعطی: دهنده  

سن  شتر بود.  مح سن گاه بود که  یک.الف.الیه بی سان و مح و گاه بود که به ب.از روی حریت کند،  اح

و اشترف انواع آن بود که از خلق  دو.ریا کند؛  جهتو گاه بود که از ج.جهت کستب ذکر جمیل کند،  

شود و    محبتج.ثنای باقی و ب.ذکر جمیل و الف. ؛حریت کند، چه صل  عموم مردم خود به تبعیت حا

هر کسی   کهایم گفته و.»3حریت: آزداگی، بدون توقع عوض.  .همان(«)چه مقصود نیت او نبوده باشد   اگر

پس هرکستتی  کند،نفس خود را دوستتت دارد و خواهد که با آن کس که او را دوستتت دارد احستتان 

ن نفع، کسی که میان ای یاخیر است یا لذت خواهد که با نفس خود احسان کند؛ و چون اسباب دوستی   

ضیل نکند و بر رجحان یکی بر دیگری واقف نبود     سام تف سان چگونه بای  ندانداق د که با نفس خود اح

لذت اختیار کنند و بعضی سیرت منفعت و بعضی  سیرتکرد، و از اینجاست که بعضی مردمان نفس را 

سیرت خیر     شند و خطا کنند، و آن کس که از لذت خیر آگاه  نبا خبردارسیرت کرامت، چه از طبیعت 

 ترین انواع لذات گزیند، و آنبل بلندترین و تمامترین و عظیم نشتتود،بود به لذات خارج فانی راضتتی 

شد به افعال أله، عز    بود،لذت جزو الهی  سیرت مقتدی با عال، و متمتع از لذات حقیقی  و و صاحب آن 

رط از فَ باشند کفا ازان عاجز واسات، و قادر بر آنچه اَ ماحت و بذل و مُاصدقا و غیر اصدقا به سِ    نافعو 

سات: دوستی،        .همان(«)ر نفسبِشهامت و کَ  سماحت: جوانمردی. بذل: بخشش. موا تفضیل: تمایز، برتری. 

گوئیم، و محبت حکمت در محبت می سخن چون  و.»5 سازگاری. اکفا: همردیفان. کَبِر نفس: بزرگی روح. 

شارتی بدان  ل میو خیر داخ صراف به     نیزافتد در این مقال، ا شد. گوئیم: محبت حکمت و ان از لوازم با

جزو الهی که در انسان موجود است مخصوص باشد، و از آفات      بهیهای الهی أامور عقلی و استعمال ر 
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محفوظ، نه نمیمت را بدان راهی بود و نه شتتریر دران مدخلی تواند  شتتودق رِّطَتَکه به دیگر محبات مُ

محض بود و خیر محض از ماده و شتترور ماده منزه باشتتد، و مادام که مردم   خیرکرد، چه ستتبب آن 

ستعمل   سانی بود از حقیقت آن خیر م    اخالقم ضایل ان سعادت الهی محجوب، اال  مو ف نوع بود و از 

ست  شغول گردد بحقیقت با ذات خود پرداخته   که در تحصیل آن فضایل    آن ضیلت الهی م شد، ببه ف از  ا

پاکان و فریشتگان  ارواحمجاهدت طبیعت و آالم آن و مجاهدت نفس و ریاضت قوای او فارغ شده و با 

کند به نعیم ابدی و ستترور ستترمدی   انتقالاختالط یافته، تا چون از وجود فانی به وجود باقی   رَّبقمُ

سد  سخنچینی، بدگویی.  متط .همان(«)ر شیده.  رق: راه یابنده. نمیمت: نمامی،   و.»6محجوب: در حجاب، پو

سطاطالیس  ضایل         »گوید:  ار شاید که ف ست، و ن ضرت خدای، تعالی، را سعادت تام خالص مقربان ح

ننهند و به  تودیعبا مالئکه اضافت کنیم، چه ایشان با یکدیگر معامله نکنند وبه نزدیک یکدیگر    انسانی 

به نزدیک ایشتتان  شتتجاعتتجارت حاجت ندارند تا به عدالت محتاج شتتوند، و از چیزی نترستتند تا 

سیم آلوده     شند و به زر و  شوند، محمود بود، و از انفاق منزه با شند تا به عفت     ن شهوات فارغ با و از 

صر گردند، و از  نیازمند ستند مرکب  چهارگانه عنا شوند،    نی شتاق  ان پس این ابرار مطهر از میتا به غذا م

شند از     ستغنی با ضایل خلق خدای م سانی. و خدای، عزوجل، از مالئکه بزرگوارتر و به تقدیس و   ف ان

اولی، بل وصف او به چیزی بسیط که امور عقلی و اصناف خیرات بدو متشبه      معانی اینتنزیه از امثال 

شند،  شبهی بعید، الیق  با ست  تر، و حقی که دران ارتیاب نتوت ست  او ر کهاند بود، به هیچ وجه، آن ا دو

اندازه  هببدو تقرب نمایند   وندارد اال سعید خیر از مردمانی که بر سعادت و خیر حقیقی واقف باشند،    

ضات طاقت، و طلب  ستطاعت، و به افعال او اقتدا کند به قدر قدرت، تا به رحمت    مر سب ا او کنند بح

ارتیاب: شک. مرضات:    .همان(«)قاق اسم محبت او اکتساب کنند  و جوار او نزدیک شوند و استح   رضا و 

لفظی اطالق کرده است که در لغت ما اطالق نکنند، گفته است که: هر که    آناز  بعد.»1 رضایت، پسند.  

د، کن احسان او را دوست دارد تعاهد او کند چنانکه دوستان تعاهد دوستان کنند و با او     تعالی،خدای، 

رسد حقیقت حکمت ب بهی غریب باشد، و کسب که یها و از اینجا بود که حکیم را لذاتی عجیب و فرح

و برهیچ حالت غیرحکمت  ننمایدهاستتت، پس به لذتی دیگر التفات  داند که لذت آن باالی همه لذت

 الی، بود وها بود خدای، تع حکمت همهترین  مقام نکند، و چون چنین بود حکیمی که حکمت او تمام
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سعید از     ست ندارد به حقیقت او را اال حکیم  شود. و از این        بندگاندو شادمان  شبیه  شبیه به  او، چه 

سعادت بلندترین     ست که این  سانی نبود، چه        همهجهت ا سعادات ان ست و این  ز اسعادات مذکور ا

سانی   شد، و با آن در غایت مباینت و بُ  منزهحیات طبیعی و قوای نف لهی د بود، و آن موهبتی اعو مبرا با

ست که   سی که      خدای،ا شد از بندگان خود، بعد ازان به ک سی دهد که او را برگزیده با  ردتعالی، به ک

که  کسیطلب آن مجاهده کند و مدت حیات بر رغبت دران و احتمال تعب و مشقت مقصور دارد، چه  

شود از جهت آنکه بازی       شتاق  صبر نکند به بازی م  نه غایت راحتاحت ماند، و ربابر تعب مداومت 

سعادت، و مایل به راحت بدنی کسی بود که       سباب  شکل بهیمی اال  طبیعیسعادات بود و نه از ا صل  ال

موسوم نتوانند بود، و عاقل و فاضل همت  سعادتبود مانند بندگان و کودکان و بهایم، و این اصناف به 

تعاهد: تعهد، عهده داری. مبرا: برکنر، مباینت: جدایی، دوری.  .همان( «)به بلندترین مراتب مصتتروف دارد    

راحت: آسایش بدنی، رفاه جسمانی.  مراد سیاست و سعادت آرامش        .اراحت: راحتی، آسودگی بُعد: دوری. 

 روحانی فرای آسایش بدنی بوده، فرح، سرور و بهجت  فرای لذت جسمانی است. 

شاید که هم  حکیمهم  و.»1دهم. سانی انسی بود و اگر چه او انسی است، و نه آنکه به     اول گوید: ن ت ان

شود و اگر    همتهای ضی  قوای  جملگیچه عاقبت او مرگ خواهد بود، بل باید که به  حیوانات مرده را

شود بر آنکه حیاتی الهی بیابد، که اگر چند مردم به جُ  ست رد ثه خُخود منبعث  زرگ به حکمت بیک. ؛ا

ست و   ست    دو.ا شریف، و عقل از کافه خالیق بزرگوارتر، چه او ستولی بر   جوهریبه عقل  رئیس و م

سن حالی خارجی محتاج بود   عالمهمه به امر باری، تعالی و تقدس. و اگرچه مردم تا در این  بود به ح

و یسار جهد بسیار ننمود، چه مال به    ثروتلکن همگی همت بدان مصروف نباید داشت، و در استکثار    

 :ند کهاکند. و از اینجاستتت آنچه حکما گفته کریمانیلت نرستتاند، و بستتیار درویش بود که افعال فضتت

نصیب ایشان اقتصاد بود، و ازیشان صادر نشود اال افعالی        خارجسعید آن کسانی باشند که از خیرات    »

قل عیالت زندگی. کافه: همه.  یسار: تسه   .همان(«)چند مایه ایشان اندکی بود  هرکه فضیلت اقتضا کند و   

 و.»2و حکمت با علم مدبر نفس بدن و جامعه بوده و نفس بدنی و مدنی مدیریت بدن و مدن می باشدددد.               

عمل  کفایت درب.معرفت فضایل کافی نیست بل که الف.سخن حکیم است، بعد از آن گوید:  همهاین 



 

273 
 

ستعمال و  شند و مواعظ را در      یک. ؛آن بود، و از مردمان ا ضایل و خیرات راغب با ضی به ف شان بع  ای

طبع نیک کنند، و  واند که امتناع از رداءت و شتترور به غریزت پاك اثری بود، و ایشتتان به عدد اندك

و خوف ایشتتان از دوزخ و  کنندءت و شتترور به وعید و تقریع و انذار و انکار امتناع ابعضتتی از رددو.

ست که  عذاب و انکال بود و از  ضی مردمان اخیار  یکی.اینجا شر  دیگری.و  بطبعندبع ضی اخیار ب ع و بع

ب دَّؤَدر گلو گیرد، و اگر به شریعت مُ  لقمهبه تعلم، و شریعت این صنف را مانند آب بود کسب را که    

سی بود که او را آب در گلو     شوند مانند ک شان حیلتی       گیردن صالح ای شود، و در ا و المحاله هالك 

ضل  صورت نبندد  ست و تدبیر ما بر  بغریزت، پس خیر بطبع و فا  محب خدا، تعالی، بود، و امر او به د

رداءت: بدی. غریزت پاک: اینجا فطرت     .همان( «)متولی و مدبر کار او بود   ستتبحانه،   نیاید، بلکه خدای،     

سرزنش سخت. انکال:        سان. تقریع:  سانی ان ست. طبع نیک: نفس ان شدید. حی متعالی ا ت: راه لقید و بندهای 

ست  اچ سیا سی که از مبد       ایناز  و.»3 .ره،  صنفند: اول ک سه  سعدا  شد که  اثر نجابت  اءمقدمات معلوم 

ست اخیار و       با ودرو ظاهر بود  صوص گردد و به مجال شد و به تربیت موافق مخ حیا و کرم طبیعت با

 بودهنمیل کند و از اضداد ایشان احتراز؛ و دوم کسی که از ابتدای حالت بر این صنف      فضال مؤانست  

سعی و جهد طلب حق کند چون اختالف مردمان بیند، و بر طلب حق    شد، بل به  ا به نماید ت مواظبتبا

تفلستتف و یک. ؛بهعمل او صتتواب گردد، و آن ب.علم او صتتحیح و الف. ؛مرتبه حکما برستتد، یعنی

یا  شتترعیب به تأدُّیکی. ؛عصتتبیت دستتت دهد؛ و ستتیم کستتی که به اکراه او را برین دارند اطراحدو.

فه تفلسددف: اینجا فلسدد ب.نجابت: پاکی و بلندب نژادگی و برجتگی نسدد .همان(«)به تعلم حکمیدیگری.

صب جاهلی.    صبیت: از بین بردن تع ست  و.»4 ورزی. اطراح ع سم دوم     معلوم سام ق که مطلوب از این اق

صل والدت و       سعادت در ا ست، چه مبادی اتفاق  ب نه از ذات طالب مجتهد بود بلکه از بر تأدُّ اکراها

سعادت تام حقیقی     شد، و  ست که محبت خدای، تعالی، خالص او را   مجتهدخارجیات با را بود، و او

مجتهد: از جهد اینجا کوشش زیاد. مراد   .همان(«)متعالی، اعلم و احک اهلل،بود و شقی هالک ضد او بود و   

محبت: روح، قلب و هویت جامعه و  .سددیاسددت و سددعادت ارادی و تدبیری حقیقی و یقینی واقعی اسددت  

سیاست و سعادت مدنی است. جامعه، سیاست و سعادت مدنی جسم و جسد و قالب و هیأت آن می باشد.          
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ضلی تولید        ست مدنی فا سیا ضلی مدنی،  سعادت حقیقی و یقینی واقعی مدنی    محبت فا صل آن  کرده و حا

 است. محبت جاهلی؛ تکساحتی و تنازعی، سیاست جاهلی تولید کرده و حاصل آن شقاوت مدنی میباشد.

، دوساحتی(فرزانگی )فاضلیمدنی : (238-799)همان، صص  اقسام اجتماعات مدنی.فصل سوم

مدن و ریاسات ، ریاسات مدنی، گروههای مدنی؛ (تنازعی)و فاسقی )تکساحتی(؛ ضالی)نادان(جاهلی

 ،]نوابت[مدنیفاضلی جریانات غیر و ضد ، جاهلی

راهبرد راهبری و مدیریت سیاسی: ؛ (799-751)همان، صص«لک و آداب ملوكسیاست مُ.چهارم فصل»(3*

مسئله و موضوع این فصل که عمدتا از ابتکارات سیاسی شخص و از تجارب کارگزاری سیاسی شخصی 

 کالن)آیین یا دکترین راهبردی(حکمروایی-سیاست راهبردی و راهبرد سیاسی کشورداریخواجه بوده، 

ریت رهبری و مدی)و کارگزاری خُرد کاربردی و اجرایی سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداریکالن اری ذکارگ

ازی : نهادسازی و نظامس(مهندسی سیاسی): اول.معماری سیاسیسیاست شئون سه گانه است. فراگیر(سیاسی

.راهبرد مدنی، راهبری مدنی،  اداره و 7، .سازماندهی مدنی2، .بسیج مدنی5 دوم.مدیریت سیاسی:، سیاسی

، باز باز مهندسیوم.آسیب شناسی و اسیب زدایی مدنی)س، نترل مدنی: پایش مدنی.نظارت و ک1، پیشبرد مدنی

 .(معماری و باز آرایی و باز آوری و روزامدسازی و کارامدسازی مدنی: مهندسی مجدد، مکرر و مستمر مدنی

 ،ریاستی که به ازای هر جمعیتی باشد فارغ شدیمب.اصناف اجتماعات و الف. :شرحاز .یک ؛چون»اول..5

 .(799اخالق ناصری، ص)«کیفیت معاشرات جزوی که میان خلق باشد مشغول شویم شرحاولی آنکه به .دو

اصناف: جمع صنف؛ انواع، اشکال و شعب اینجا کلی و کلیات یا مبانی و اصول می باشد. اجتماعات: مراد 

ه ولو بظاهر متعارض گونه های]انواع[ دوگانه اجتماعات مدنی فاضلی و جاهلی و اشکال و شاخه های دوگان

ولی با شالوده های مشترک اجتماعات ظنی ضالی 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: 

ین هر صنف اجتماعات مدنی دارای مبین این بوده که هر اجتماع مدنی، دارای ریاست مدنی می باشد. همچن

همان سنخ ریاست مدنی است. ریاست: منظور رهبری 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 
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 .ت. اعم از ریاست ضروری، ... تا ریاست جماعی استمی باشد. فراگیر ریاست ضالی و ریاست فاسقی اس

شرح: تشریح می باشد. مراد کالبدشکافی]فیزیولوژی[است. پیکره کاوی می باشد. کیفیت: چگونگی و منظور 

در لغت بمعنای آمیزش، اختالط، حشر، انس،  چگونگی شناسی است. معاشرات: جمع معاشرت می باشد.

ی همدمی است. اما در اصطالح مراد رابطه و نسبت و نیز مناسبات و رفتار همنشینی و همزیستی، مراوده و حت

جزوی: در قبال و مقابل کلی است. غیر  مدنی و مردمی می باشد. کنش شناسی و روش یا رفتارشناسی است.

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 سیاسی و مدنی است. فرای علم و حکمت و فلسفه نظری و تحقیقی سیاسی میباشد که تا 

کنون و در فوص سه گانه پیشین بدان پرداخته شده است. سیاست کاربردی و سیاست اجرایی و کاربردی 

ردمی و م)و جریانسازی]عمومی[ تا جاریسازی (دولتیاربرد سیاسی میباشد.  اجراییسازی)سازی و ک

سیاست است. منظور خطمشی سیاسی و خط مشی گذاری سیاسی است. بویژه در گفتمان سیاسی  (خصوصی

گفته شده: (P9litic: لتیکپُ)متفکرین بنام اسالمی از فارابی تا خواجه نصیر تا مال صدرا هر آنگاه که سیاست

روزه و راهبرد سیاسی می باشد. ام مراد سیاست کالن یا سیاست راهبردی و گاه با تعبیر سیاست غایی بوده و

در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران از ناحیت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب سند 

: مراد سیاست کاربردی (Policy: پُلسی)چشم انداز و سیاست های کالن ترسیم و ابالغ میگردد. سیاسات

ا در قالب قانون برنامه های پنجساله توسعه است. امروزه مجلس شورای اسالمی عهده دار تصویب آنه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.، قانون بودجه سالیانه و سایر قوانین عادی تصویب و اعالم میگردد. تدبیر 

: سیاست های اجرایی و اجرایسازی توسط قوه اجرایی (Administeration)ادمینیستریشن: یا تدابیر اجرایی

می و جاریسازی مردمی و خصوصی است. بخشنامه ها، دستور عمل ها و آیین نامه بمنظور جریانسازی عمو

ها تحت عنوان مقررات اجرایی همین ها میباشند. جزوی در تعبیر خواجه نصیر در اینجا: به اعتباری سیاست 

به  رد.های عملی در قبال و فرای نظری از سیاست های راهبردی، کاربردی تا اجرایی و جاری را در برد میگی

تعبیر دیگر سیاست های کاربردی، اجرایی و جاری است. آنچه مسلم بوده اینکه علم و حکمت مدنی و 

سیاسی: منبع و مبنای سیاستگذاری و مبداء و معیار سیاستمداری بوده و اساس عمل سیاسی و حکومت مدنی 

و سیاسی بوده و بر بنیاد میباشد. عمل و عین حکومت و سیاست: برامد و بروز علم و ذهن و حکمت مدنی 
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ردم خلق: مراد از توده م آن بایسته و شایسته است باشد. در غیر این صورت سیاست و حکومت جاهلی است.

تا ملت یعنی جامعه مدنی و سیاسی با تقسیم کار و تبادل دارای نظام مدنی و دولت و حاکمیت و حکومت 

، State-Nation)دولت-اسبات و رفتار سیاسی ملتمدنی می باشد. میان خلق: منظور رابطه و نسبت و من

-و احیانا دولت (سیاست)ملت-و ملت (Government)حکومت: ملت-یا دولت (Suveratyحاکمیت: 

به شرح  ابتدا و.»دوم بمثابه نهاد جماعت انسانی مدنی جامعه و نظام مدنی است. (قدرت و اقتدار)دولت

 شروع سیر سیاست بوده و همچنین بنیاد و بنیانگذاری می باشد.ابتداء: آغاز و  .)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 

دیگر مبداء کنش سیاسی و مبنا و معیار روش یا رفتار سیاسی می باشد.  مسانخ بینش سیاسی است. از سوی

یان ملوک: حکام از حکمروا سیرت: سلوک و سیاست نیز  می تواند باشد. اینجا می توان سیر سیاسی خواند.

حکیم فاضلی یا حکمای حکمروای فرازنه و فرهیخته تا حکمفرمایان جاهلی اعم از ضالی یا فاسقی را در بر 

گیرد. مراد ریاست دولت و رهبری از مدیریت اعلی تا عالی را نیز دانست. حتی نهاد دولت را نیر در بر می

در »میگیرد. چنانکه خود خواجه نصیر پیشتر در فصل نخست سیاست مدن همین اثر تصریح مینمایند: یک.

ایشان میسر  تکمیلاو را  احکام به شخصی احتیاج افتد که به تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا 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 

ک در این لِمراد از مَ»(. دو.217همان، ص«)ورت بندداو و امثال او ص 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(«)مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدم نظام شایع بود، و چون حاکمیت 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 

اجعت کردند این خود مردمند که سالمت خود را نیافته و زیان میکنند. جراح نیز از حذاقت جراحیت نمی مر
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هر روزگاری و قرنی  در الجملهفی»سه.وافتد. هر چند هیچ کس بدو مراجعت نکرده و هیچ جراحی ننماید. 

باشد، اما در هر  کفایتاحتیاج نبود چه یک وضع اهل ادوار بسیار را  ]پیامبری[به صاحب ناموسی

گردد و بقای نوع بر وجه اکمل  مرتفعروزگاری عالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شود نظام 

را به اقامت مراسم آن تکلیف کند، و او را  مردمانصورت نبندد، و مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و 

(. منظور کارگزاری 211ن، صهما«)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 

مداری یم و تصویب سیاست ها و سیاستسیاستگزاری خُرد کاربردی، اجرایی تا جاریسازی یعنی تنظیم، ترس

]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  55ریاست 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. (799)صخوانند

]بندگی یا استبعاد دوری از غرض از آن استعبادالف.و سه.خوانند  ]سلطه[آن را تغلبدو.که  بودناقصه 

سیاست ملک:  .(795همان، ص«)]سرزنش[مذمت.2و  ]و مشقت[شقاوت.1 ؛الزمش نیلب.خلق بود و  حق[

ت کشوری یا سیاست مَلِک: سیاسسیاست کل و سیاست ، )داخلی و خارجی(سیاست مُلک یعنی سیاست ملی

چرا که دولت سیاستگذار و سیاستمداری کشور . شده و درست استدولتی، هر دو خوانده سیاست دولت و 

ای هو حتی زیر بخش های میباشد. مراد سیاست فرابخشی، میان بخشی و کالن بخشی و سیاست بخش 

 ان، ابزاری و تأمین آسایش همگانی، توامسیاست توسعه اقتصادی است. منظوراجتماعی و فرهنگی  ،اقتصادی

سیاست تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین ر جهت کارامدسازی ملی دسیاست تعادل اجتماعی و 

صادی، سیاست اقت میباشد. این همان سیاست پیشرفت ملی بوده و سیاست سعادت مدنی است. آرامش مدنی
                                                           

ده نظامات می باشد. نظام مدنی هم فراگیر خر ت فرهنگی.سیاست مدنی: سیاست فرابخشی بوده و فراگیر سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاس11

رابردی ف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در نتیجه سیاست، راهبرد فر ابردی فرابخشی، است. دولت مدنی: هیئت حاکمه مدنی و فرانهاد راهبردی

مات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بسان معماری کشور می باشد. می باشد. نظام مدنی: نظام ساختاری راهبردی فرابردی سایر نظامات یا خرده نظا

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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 ریاست ریاسات: بیشتر تداعی ریاست و سیاست سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی داخلی و خارجی است.

و ریاست ملی را نیز در بر میگرد. مراد سیاست کل و کلی دولتی و ملی اما سیاست  .دولت و دولتی میکند

راگیر بوده که ریاست و ف (تعادل سیاسی) و میان بخشی )کارامدی سیاسی و پیشرفت(کشوری فرابخشی]

)استانی و ریاسات و سیاست های بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی مرکزی و محلی

همگی تحت حاکمیت و حکومت مدنی فرانها راهبردی فرابردی دولت میباشند.  و خارجی بوده وشهرستانی(

 غرض .شمار آیدمی توان مبین ریاست و سیاست های راهبردی یا کالن و غایی راهبری راهبردی نیز ب

سیاست: هدف از سیاست بوده که سعادت؛ آسایش بدنی و آرامش مدنی است. غایت سیاست: هدف سیاست 

که اجزاء، عوامل، مراحل و ابزار ی امنیت و نظم و کارامدسازی و اقتدار رمی باشد. با برقرابوده که پیشرفت 

همان غرض، پیام و پیامد، نتیجه،  سیاست: الزم صورت میپذیرد.و گاه اسباب و نیز مقدمات سعادت بوده 

ست اسیاست علمی و حکمی است. سی :سیاست فاضله برامد سیاست بوده که سعادت یا شقاوت است.

یدن به :امامت: ایصال یعنی رسانامامت فرازنگی و فرهیختگی می باشد. سیاست حقیقی و یقینی واقعی است.

مطلوب می باشد. راهبری راهبردی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. فاضلی بوده یا جاهلی]امام جور[ باشد. 

و سازواری ذاتی و دونزادی مردم اینجا راهبری فاضلی مورد نظر است. تکمیل خلق: کمال رسانی اعم رسایی 

و ملت می باشد. منظور شکوفاسازی و شکوفایی است. بلکه با عنایت به مختار؛ ارادی و تدبیری بودن انسانها، 

سیاست  :سیاست ناقصه خودشکوفاسازی و خودشکوفایی می باشد. این پیشروی و پشرفت فاضلی است.

دی و ظاهری متدانی می باشد. غایت این سیاست: توسعه نارسا و نارسایی سیاسی یعنی سیاست تکساحتی ما

و تأمین آسایش بدنی تا لذتطلبی است. از آنجایی که این چنین سیاستی طبیعی بوده و قاعدتا و به سیاست 

همان(. مراد سیاست ناسازوار و ناسازواری «)خوانند تغلب آنرا سیاست»تنازعی منجر شده مدعی گشته که

ی یعنی امپریالیست)هژمونیک(سیاسی سلطه گری سلطنتی مطلطقه داخلی و سیطره جویی داروینیستی و 

لل : بندگی و بردگی گرفتن و کشیدن ملت و سایر ماستعباد استکباری و افزون طلبی خارجی تا جهانی است.

د و سایر ملت ها از عدالت و اعتدال و دورساختن مردم و ملت خواد: دوری از حق و بعمی باشد. یا است

: 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. مذمت و نیز بمعنای مشقت یعنی گرفتاری است.
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ارت بعدی را برای نمونه تجزیه و تنظیم نموده و حسب مورد جدول و نمودار آنرا جهت این عبارت و دو عب

تحلیل و بهره برداری بیشتر ترسیم می نماییم. جدول متن: سیاست مُلک]نظام و کشور[ یا مَلِک]دولت[: 

 جدول افقی ریاست ریاسات؛

 الزمش غرض از آن عنوان گونه 

 نیل سعادت یل خلقتکم امامت سیاست فاضله یکی یا نخست

اسدددتعباد یا اسدددتبعاد  تغلِّب سیاست ناقصه دیگری یا دوم

 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
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 )اعلی علیین(+%599                             نمودار متن:

 تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنیج.      

 .الزم: نیل سعاد ت2 

 ب.تعادل   سیاسی           

 .غرض: تکمیل خلق5

 الف.توسعه اقتصادی و آسایش عمومی  

 سیاست نارسای تکساحتی       

 .غرض: استعباد یا استبعاد خلق5

 .الزم: نیل شقاوت و مذمدت2 

 سیاست ناسازوار تنازعی 

 )اسفل سافلین(-599%         

ت و مراد هم سیاس .ریاست ریاسات باشد ؟:(چیستی و چرایی، )و مَلِک: چگونگی لکسیاست مُ تحلیل 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. 

غایت بوده و نیز غرضی یعنی هدف از آن می باشد. بر فرض غایت و هدف سیاست سیاست دارای هدف و 

مدنی: پیشرفت مدنی است. یعنی توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی می باشد. 

یات ح)و بهزیستن مدنی (خوشبختی)، سعادت(رسایی و سازواری)اما غرض و هدف از پیشرفت مدنی: کمال

است. کما اینکه هدف و غایت پیشرفت مدنی: سعادت مدنی در دنیا یا سعادت دنیوی  (و پاکزیستطیب 

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. 
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ضله         .2 ست فا سیا ست: یکی  سیا سام  ست. در قبال و در  اما اق ست جاهله   ا سیا شد که آن  مقابله  امت ام رابا

سی     سیا ست. منظور راهبری       .خوانندیعنی رهبری  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

شروطه،         شد. جمهوری م سته می با سته و بای ست. الف.  شای شروعه و معتدله یا متعادل و متعالی ا از  غرضم

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        

ضمین       هرچه فراتر کارامدی؛ سعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و ت شی در جهت تو بهره وری و اثربخ

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        

ه آن را ک بوددوم سددیاسددت ناقصدده    و تحقق می پذیرد. (برنامه ریزی)، تدبیر(طراحی)یم یافته و تدبرترسدد

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    گمراه و نیز  صطالح فا راه می بدراه و بییعنی کاذب یا دروغین و به ا

باشددد. این حکفرمایی سددلطنتی اسددتبدادی مطلقه تا حکمرانی مشددروطه سددلطنتی و جمهوری مطلقه اسددت. 

. غرض بندگی و بردگی خلق و دور  خلق بود (بندگی یا اسدددتبعاد دوری از حق   )غرض از آن اسدددتعباد الف.

: (سرزنش )و مذمت (مشقت  و)الزمش نیل شقاوت ب. کردن آن از سیاست مستقیم؛ متعادل و متعالی است.     

از )حاصل، پیام و پیامدش: سیر و نیل به شقاوت یعنی بدبختی فردی، جمعی و اجتماعی مدنی اعم از شقاق    

و مشقت یعنی مشکل آفرین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی ضد آرامش می         (حق و عدالت

سائس اول تمسک به عدالت کند و    و»پنجم.ج.فرای غرض و الزم سیاست، کارکرد سیاسی است.        .باشد 

صدقا  صادق[   رعیت را بجای ا ست  شتن را مالک   مملودارد و مدینه را از خیرات عامه  ]دو کند و خوی

و  [زن ، خدمتکار و برده]کنیزلوَخَشتتهوت دارد، و ستتایس دوم تمستتک به جور کند و رعیت را بجای 

. (795همان، ص«)دارد و مدینه پرشتترور عام کند و خویشتتتن را بنده شتتهوت دارد [مرد ]بنده، بردهعبید

فاعل سیاست است. کارگزاری سیاست و سیاسی می باشد. سیاستگذار و سیاستمدار است.                 (اسم )سائس:  

شد. مسوس:           سی، ریاست و حتی دولت می با سیا سی، رهبری  سیا سم )مراد حاکم  ست.     (ا سیاست ا مفعول 
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ستپذیر یعنی م    شد. اینکه امام            سیا سازی آن می با ست و جاری سیا ست پذیری یعنی تبعیت از  سیا لت و 

سان: هو  »علی)ع(میفرمایند:  ست.  به         «: مسوس السایس و  الان ست ا سیا ست و هم قابل  سیا سان هم فاعل  ان

 سایس اول: سیاسگذار و سیاستمدار فاضلی است.         اصطالح هم سوژه سیاست و هم ابژه سیاست میباشد.        

.اعتدال: 5عدالت:  ست یازیدن، توسل جستن، چنگ زدن و به تعبیری کاربردن و کاربست میباشد.     تمسک: د 

.تعادل: توازن میان توسددعه اقتصددادی و تأمین 2میانه روی از افراط سددتم گری و تفریط سددتم پذیری اسددت. 

روحانی  آسایش جسمانی بدنی ظاهری مادی و در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش 

.عدل: رعایت تکافی، تناسدددب و تسددداوی حقوق میان نیروها و نهادهای مکمل،            7باطنی مدنی میباشدددد.    

ست. اوال بین           سیب پذیر ا شار آ سیاست حمایتی اق متناسب]با کارانه[ و مشترک با حفظ حقوق و بعد از آن 

ساوق وجود دارد    سئولیت ها، ت سان دو     حقوق یعنی امتیازات و تکالیف یعنی وظایف یا م ساقند. ب ساق ب  . 

شد. زن از            ست. تبعیض نیز نمی با ساوی نی ساقین اند. ثانبا مثال حقوق زن و مرد، مت ساوی  ضلح مثلث مت

حقوق و تکالیف دختری، خواهری، همسددری و مادری بر خوردار اسددت. مرد از حقوق و تکالیف پسددری،  

نه تبعیض آمیزند. متکافی یعنی کفو و هم  برادری، شددوهری و پدری بر خوردار میباشددد. اینها نه متسدداویند.

ساوی حقوق         سا هم افزایند. ت شکیل و اداره خانواده و حتی چه ب شأن و مکمل یعنی تکمیل کننده هم در ت

با یکنفر دکترای مهندس فوق               با یکنفر کارگر فنی و  یا یک ماه یک نفر کارگر سددداده  یعنی مزد یک روز 

سا     صی یا جراح پنجه طالیی، اگر مت ص شجویان را      تخ سان یان بوده که تمام دان ست. ب شد بی عدالتی ا وی با

ست. بلکه      ساوی چه کم و چه زیاد بدهیم. این نه تنها عدالت نی شد، یک نمره مت چه تالش کرده یا نکرده 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 تالش        انگیزه گردد ضل ا سب تنوع و تفا ست. هر کس به تنا سب ا . عدالت در اینجا تنا

نموده و توفیق یافت، استحقاق پیدا میکند. به تناسب تنوع و تفاضل استحقاق، بایسته است حقوق او تأمین        

ت، ان امنیگردد. هرکه بیشددتر، برتر. در عین حال بیسددته اسددت در امور و به اصددطالح خیرات مشددترک بسدد

شترک و حد اقلی         شارکت و کرامت، همه از حد م شتغال و رفاه، و از همه اینها فراتر م سالمت، آموزش، ا

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

عه مدنی اسددت. که دارای حقوقی بوده و مردم، ملت و جام :رعیتاینرا بعدا در مبحث عدالت خواهیم دید. 
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سبات            سلطنتی مطلقه و منا ضد معنی برده در حکومت های جاهلی  ست. غیر و  سته رعایت ا شای سته و  بای

ی و خانخان(فئودالیسم )سلطه گر و تحت سلطه، حاکم و محکومی و مالک و مملوکی ملی نظامات برده داری  

تنها مالک کار و کاال و خدمات خود نبوده بلکه مالک جسدم و  که بردگان نه  تا اربابی رعیتی محلی میباشدد. 

شان متعلق به مالک و          شام که همه چیز سفندان و اح سان گو ستند. ب جان و ناموس و حتی اوالد خود نیز نی

صاحب گله و گله دار است.  برعکس راعی یعنی چوپان یا شبان: مالک گله نیست. خادم گله است. وظیفه       

در مقابل گرگان، سدددالمت آنها را در مقابل امراض، تغذیه آنها را از مرتع و آبشدددخور و      دارد امنیت آنها را  

ستراحت آنها را در آغل، تأمین کند.   ستی،             ا صداقت: را سی بوده و هم  سیا ستی  ستان و دو صدقا: هم دو ا

ه یرات: خواست 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 : خیرات عامه ها و عوامل پی

شد.         سی از جمله امنیتی و فرهنگی می با سیا سالمت و رفاهی،  صادی از جمله  : ندک مملو منافع عمومی اقت

سازی خیرات عمومی        ستری و فراگیر شار کردن و به تعبیری فراهمی، فراگ سر ست    پرکردن،  شور ا  .در ک

شهوت دارد    شتن را مالک  ست. خودرأیی،       خوی ست. کنترل درونی ا شد. خود کنترلی ا شتنداری می با : خوی

خودمحوری و خودکامگی اسددتبدادی مطلقه و نیز سددلطه شددخصددی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی]مالک و  

ستکباری خ      سلطنتی مطلقه داخلی یا ا سبب به مملکت  و ملت[و موروثی  ن نیز ارجی نبوده و بدامملوکی ن

ساحتی     سایس دوم  تن ندهد. ست جاهلی؛ تک سیا ست.  تنازعی-:  : تعلل از احقاق حق بوده و بویژه جور ا

و به بردگی کشدانیده مردم بوه که مالک جان، مال،   : بردهخول می باشدد.  تعدی و تجاوز به حقوق سدایرین 

شد.  ست.   و به بند و به بندگی : بندهعبید ناموس و حرمت خود نبا شانیدن مردم ا صورت برعکس  ک  در این 

سیط قدیم    ضلی که دولت خادم بالذات مردم بوده و مردم مخدوم دولتند، در این چنین نظام جاهلی ب نظام فا

یا مرکب جدید نظرا و بویژه عمال مردم خادم بالذت دولت سددرمایه سدداالری لیبرالیسددتی یا دولتسدداالری    

شوند. ولو بظاهر لیبر        ستی می سیالی سی و          سو سیال دمکرا سو ستی بوده یا  سی و جمهوری لیبرالی ال دمکرا

شند.        ستی با ستی مدرنی سیاست جاهلی، جامعه و جهان     :مدینه پرشرور عام کند جمهوری سوسیالی سبب  به 

تن را بنده خویش  آسیب پذیر گشته و دچار آسیب نارسایی تکساحتی و ناسازواری تنازعی گشته و میگردد.        

س شهوت دارد  شی         : دولت و  ساالران]الیگار شی مالی[ و قدرت ساالران]الیگار ست مدنی تابع منافع ثروت  یا
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سیاسی و نظامی[است. چه نظامات سیاسی استبدادی سلطنتی مطلقه قدیم بوده که بیشتر جاهلی بسیط بودند         

ساالری و               سرمایه  ضلی اند. چه  ساالری حقیقی و یقینی واقعی فا ضد مردم ستند.  سا هنوز هم ه و چه ب

ساالری            دول ساالری و مردم شبه مردم شند.  ستی جدید که جاهلی مرکب می با ساالری های مطلقه مدرنی ت

 نمایی؛ ظنی]تفلسفی[ ظاهری تکساحتی یا توهمی]سوفیستی[ کاذب تنازعیند. 

]دوسددت رعیت را بجای اصتتدقا.2تمستتک به عدالت کند و .5 :ستتائس اول»کارکرد تجزیه و تنظیم متن:

سایس دوم    .1کند و  مملورا از خیرات عامه مدینه .7دارد و  صادق[  شهوت دارد، و  شتن را مالک   :خوی

خویشتن را .1مدینه پرشرور عام کند و .7و عبید دارد و  خولرعیت را بجای .2تمسک به جور کند و .5

 جدول افقی-جدول متن: سیاست کارکردی، کارایی سیاسی همان(.«)بنده شهوت دارد

 1 7 2 5   کارکرد: کارایی

نه     صداقت با رعیت تمسک به عدالت   سیاست امامت سیاست فاضله سایس اول مدی 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 تمسک به عدالت  5

 بید کردن رعیتل و عُوَخَ صداقت با رعیت 2

 و کردن مدینه از شرور عامهملُمَ مملو کردن مدینه از خیرات عامه 7

 بنده شهوت مالک شهوت 1
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       +%599                       نمودار متن: 

 .مالک شهوت1   

 دینه از خیرات عامه    سایس فاضلی، امامتکردن م      .مملو   7

 .صداقت با رعیت2

 .تمسک به عدالت 5

 .تمسک به جور5

      .عبید و خول ساختن   رعیت2 

  ، تغلِّبسایس ناقص  رور عامهشمدینه از  .مملو کردن7  

 -%599     .بنده شهوت  1    

 و لطف و وفا و با یکدیگر و عدل و عفاف و مودت : امن بود و سکونعامهو خیرات »ششم. تحلیل متن:

و غدر و خیانت و  و جور و حرص و عنف و تنازع عامه: خوف بود و اضطراب شرورامثال آن، و 

را (سالمت)امنیت بوده و حتی ثبات است. امنیت جانی و جسمی :امن همان(.«)و مانند آن غیبتمسخرگی و 

می تواند در بر گیرد. امنیت مدنی؛ اعم از امنیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. فراگیر امنیت اطالعاتی، 

: آرامش باطنی و روحانی معنوی بوده و حتی آسایش جسمانی ونکُسُ انتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی است.

، محبت و مهربانی و همگرایی تا مرز وحدت ملی و ارتباطات با یکدیگر: دوستی مُوَّدَت اهری می باشد.بدنی ظ

: میانه روی از جمله اقتصادی، سیاسی و عفاف میباشد. اعتدال، تعادل و عدالت :عدل و اتحاد فراملی است.

ری رعایت و پیماندا :وفا اشد.اجتماعی و سیاسی می ب نرمش و نرمخویی و مدارای مدنی؛ :لطففرهنگی است. 

: ضد طراباض ترس، نا امنی، احساس ناپایداری و بی ثباتی میباشد. :خوف ضد غدر یعنی پیمانشکنی است.

تعارض، تشتت، واگرایی، ستیز،  :تنازعتشویش.  آرامش، نا آرامی، تشویش، دلهره آمیزی، دلشورگی است.

آزمندی،  :حرص ملی بوده یا خارجی فرا ملی باشد.همان سیاست اختالف بیانداز و حکومت کن داخلی 

تماعی خشونت آمیزی مدنی؛ اجشدت، : عنف زیاده طلبی بویژه اقتصادی و بلکه سیاسی و حتی فرهنگی است.

خی و شو :مسخرگی ضد امانت می باشد. :خیانت پیمانشکنی بوده ضد وفا است. :غدر و سیاسی میباشد.
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مردمان  .می باشدو عدم شفافیت  ، پنهانکاری، بر خود دوگانهه سازی: پروندغیبت است.و غیر جدی  شنگی

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 .7سکو و  .2امن بود و .5: عامهو خیرات »یکی. تجزیه و تنظیم متن:

جور و .1تنازع و .7اضتتطراب و .2خوف بود و .5: عامه شتتروردیگری.امثال آن، و .3وفا و .6لطف و .1

  افقی: جدول همان(.«)مانند آن.55و  غیبت.59مسخرگی و .8خیانت و .9غدر و .3عنف و .6حرص و .1

  5 2 7 1 1 6 3 9 8 59 55 

خیرات   الف

 عامه

 ]امانت وفا لطف عفاف عدل موّدت سکون امن

 خدمت[

]راز  ]جدیت[

 داری[

..... 

شددرور   ب

 عامه

 ..... غیبت مسخرگی خیانت غدر عنف حرص جور تنازع اضطراب خوف

 :جدول عمودی

 ب الف 

 شرور عامه خیرات عامه 

 خوف امن 5

 اضطراب سکون 2

 تنازع مودت با یکدیگر 7

 جور عدل 1

 حرص عفاف 1

 عنف لطف 6

 غدر وفا 3

 خیانت ]امانت، خدمت[ 9
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 مسخرگی ]جدیت[ 8

 غیبت ]رازداری[ 59

55 ..... ..... 

 نمودار متن:

55....                                  + 

 .رازداری59.جدیت8

 .ا مانت،    خدمت9.وفا3 

 .لطف6.عفاف1 

 .عدددد ل1.مودت7  

 .سدکون2.امن5

 .اضطراب2.خوف5  

 .جددددددور1.عداوت7  

 .عنف6.حرص1 

 –       ....55 .غیبت59.مسخرگی8  .خیانت9.غدر3 

اقتدا به ستتیرت دو.نظر بر ملوك داشتتته باشتتند و یک. ؛و مردمان در هر دو حال»هفتم.الف. تحلیل متن:

شان  ست         .همان(«)کنند ای سیا ست. اینها گروه مرجعند. چه حکومت و  سیا سیرت: روش و  اقتداء: پیروی. 
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الناس »دو.و  56«دین ملوکهمالناس علی»یک. ؛اند کهو از اینجا گفته»ب. فاضدددلی بوده یا جاهلی باشدددد.

  من زمانم. .همان(«)19الزماننحن»و یکی از ملوك گوید سه.، 51«بأبائهم منهمبزمانهم اشبه 

سب موجب  ابوت، یکی باید که مستجمع هفت خصلت بود: لکمُطالب  و».الف.2 ستمالت دلها   چه ح ا

شم  سانی    و افتادن وقع و هیبت در چ شد به آ ستگرا، انقالبی،    همان(.«)ها با سیا ستم   طالب مُلک:  دار، سیا

. مع: جامعمستج  کسی که در پی تشکیل یا نیل به قدرت سیاسی، حکومت، حاکمیت، راهبری سیاسی است.       

دلها: جلب قلوب،  اسدددتمالت ت: پدری، حسدددب، اعتبار خانوادگی، خاسدددتگاه، پایگاه و نقش اجتماعی.وَّبُاُ

شکوه عظمت: هیبت. : اعتبار و بزرگیافتادن وقع. دلجویی همت، و آن بعد از تهذیب قوای  وِلُّعُدوم  و» .، 

ضب و قمع    سانی و تعدیل غ صل آید    نف . اراده، خواسددت، عزمهمت: . علو: بلندی همان(.«)شهوت حا

غضب:  .تعدیل: تنظیم و توازن، هماهنگسازی. قوای نفسانی: غرایز طبیعی بشری. تهذیب: پاکسازی، پیراستن

شم  شونت  ،خ سرکوب، چیرگی.  نیروی دافعه ،خ ، یویجلذتثروت طلبی، شهوت: میل، منفعت طلبی،  . قمع: 

و خشم یعنی جاذبه و دافعه و ابزارسازی در حکمت مدنی فاضلی: تهذیب و تعدیل غرایز میل  .راحت طلبی

آنها بمثابه نیروی مولده و محرکه و تولید کننده نیرو و حرکت به عنوان ابزار فطرت تعالی طلب و در جهت             

سازی             صالت و یلگی غرایز و بر عکس ابزار ست. که به تقویت و ا سم ا ست. نه همچون مدرنی شرفت ا پی

-غضددب داروینیسددتی)و تنازعی (شددهوت فرویدیسددمی)فطرت تعالی طلبی در جهت توسددعه تکسدداحتی

ستی  سم       «مازلو»انجامیده چنانکه نظریه (امپریالی سم و هندوئی سازد. نه همچون بودی آنرا توجیه و تئوریزه می

                                                           
؛ یعنی راهبران علمی «دو دسته گرو مرجع مردمند؛ علما و حکام»رسول گرامی اسالم نقلست:  همان(. از«)مردم بر دین راهبران سیاسیشانند».ترجمه: 16

( و 25، 77احزاب/«: 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 «)ترند نسبت بپدرانشانمردم بزمانشان شبیه ».ترجمه: 13

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

ای الهام بخش و عوامل موثره هستند. تعیین کننده خود انسانها حتی پیروان، خودشانند. به همین سبب بوده که هر کسی مکلف به ادای بیشتر نمونه 

  وظیفه ذاتی خود و مسئول اعمال خویشست. 
درالتمثیل و  تلقی و تعبیر میسازد..ظاهر این از معاویه نقل شده است. در هر صورت دولت و حاکمیت بحق یا بباطل خود را مظهر اراده عمومی 19

من زمانم، هر کس را ضایع کنم، »؛ «نحن الزمان، مَن وضعناع اتِّضع، و من رفعناه ارتفع»(آمده است. معاویه گفته: 577ص5865المحاصره ثعالبی]قاهره

انت الزمان، ان تَصلُح »ب به معاویه گفت: (رهبر خوارج خطا778ص5همان(. 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

 783-9تعلیقیه صفحه
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شد. هر دو افراط و تفریطند.         شه کنی غرایز مزبور می با ضت بمنظور ری ست. که رهبانی و ترک دنیا و ریا ا

ودیسم  ب)غرایز میل، خشم و هوش ابزاری طبیعی و توسعه طلب بشری غیر و ضد مدنی    اعتدال، ابزاریسازی  

سم  سم )و مدنی (و هندوئی ساز  (مدرنی ساز   )بمثابه جاذبه، دافعه و مدبره ابزار سازی و دولت رت برای فط(نظام

الهی و تعالی طلب انسدددانی مدنی و در جهت      (معنویت خیز )و قلبی شدددهودی (حکمت خیز )عقلی برهانی 

و  (ارزشدددی، بینشدددی  منشدددی درونی )ت توحیدی دوسددداحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی    پیشدددرف 

متعادل و متعالی فردی، جمعی و اجتماعی است. توسعه اقتصادی    (کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی  )ظاهری

سازی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و       سی و کارامد سیا سایش بدنی توأمان با تعادل   و تأمین آ

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 

و محکم بودن همان(.متانت رأی: وزین «)حاصل آید  گذشتگان اعتبار از حال پنج.و   تجارب مرضی چهار.

ا و مطلوبات و مطالبات رضددایت تجارب مرضددی: آزمون های موفق و بلکه تجاذب مرضددی: جاذبه ه . نظر

سندیده بخش،  سیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه الذین من  »)اعتبار: عبرت گیری، درس آموزی. پ قل 

صار ».و 12؛ 79روم/«: قبل شر/ «: فاعتبروا یا اولی االب  که آن را عزمیک.عزیمت تمام،  رمچها و»(. 2؛ 18ح

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 (795)صباشتتند خلقترین و ملوك محتاجپنج.خود اصتتل باب در نیل خیرات اینستتت، 

: بکَّرَتَ. : برتری، خاسددتگاه، جایگاه و نقشفضددیلت. بلند عزیمت تمام: عزم اسددتوار، اراده قوی، خواسددت

قاستتات بر میک. ؛صتتبر.پنجم و» اری، مقاومت، ایسددتادگی، اسددتواری.: پایدثُبات یا باتثَ. ترکیب، آمیزش

صبر بود سه. ماللت، ب. سآمت و بیالف. ؛مالزمت طلبدو.شداید و   سات  «.که مفتاح همه مطالب   :مقا

  .: مالل آمیزی، دلتنگیماللت. : ناشددکیباییسددآمت. : مطالبه، مطلوبیتطلب. همراهی :مالزمت. سددختی ها

شم     و» .: مطالبات، مطلوباتمطالب. : کلیدمفتاح سار ش سایل کار، از جمله       همان(.«)ی سهیالت، و سار: ت ی

اعوان: معاونین، یاران، همراهان، کمککاران،  همان(.«)و هفتم اعوان صتتالح» .ثروتمندی، امکاناتتوانگری، 

ابوت یکی. :الخص ایناز  و»ب. .صالح: شایسته، بایسته، نیکوکار، کارا با کفایت، درستکار، با کفایت. نیروها
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شد و اگرچه آن را تأثیری عظیم بود. و    سار و  دیگری.ضروری نبا ت خصل  چهاراعوان به توسط  سوم. ی

 .(792همان، ص«)صتتبر اکتستتاب توان کرد چهار.عزیمت و ستته.ی و أردو.همت و یک.  ؛دیگر یعنی

ست که ظفر بعد از  بباید و»الف.یک..3 دو تن را بود: یکی طالب دین و دیگر طالب دوم.تقدیر اول. ؛دان

 و از این دوسه.حوال مغلوب باشد؛ که غرض او در تنازع غیر این دو چیز بود در اکثر ا کسیو دو.ثار؛ 

مذموم    یکی لب دین حق بود و دیگر  مان(. «)محمود استتتت و آن ط یه از    ظفر ه نا : پیروزی، توفیق، ک

ه فرد، گروه و جامع : قضدددای تکوینی الهی و قدر و تقدیر تدبیریتقدیر. کارامدی؛ بهره وری و اثربخشدددی

  .: خونخواهی و انتقامجوییطالب ثار. دینمدار، شددریعتمدارطالب دین: دینخواه، دیندار و . انسددانی و مدنی

سی   تنازع سیا سندیده، خوب،      محمود. : درگیری، مبارزه، نزاع، جنگ، از جمله انقالب  سته، پ شای : از حمد؛ 

ستحقاق  و»یکب.اول. ، ناپسند، بد، شر، زشت.   : از ذم؛ ناشایسته  مذموم. خیر، نیکو ی ملک به حقیقت کس  ا

شود، ق بر عال.5 ؛را بود که صحیح بود، قیام     حفظبه .2در بود و اج عالم، چون بیمار  صحت او، چون 

و  تغلبی (792)صیکی ملک ؛چیز بود دومرض عالم از دوم.چه ملک طبیب عالم بود، و  دو.تواند نمود،  

سده را حُ  نفوسب.و اما ملک تغلبی قبیح بود لذاته، .الف.5سه. دیگری تجارب هرجی.  سَن ] سن فا  [یا حَ

ب لِّغَتُالف.سددوم.و  .نماید ذلِّو نفوس شتتریره را مُب.ذاته، م بود لِلِّؤاما تجارب هرجی مُ.الف.2نماید. و 

دیک به نز باشتد باید که مقرر چهارم.ک بود، و لِدر حقیقت ضتد مَ ب.ک و لیکن لِاگرچه شتبیه بود به مَ 

تظاهر  .2تعاون و  .5 ؛دریهای جماعتی خیزد که    أدولتها از اتفاق ر   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  .(797همان، ص«)دولت باطلب. ]مذموم بود[االدیگری.الف.با ستگی، حق     ا ستگی، بای شای  :

ست می آید.      . طلبی ستعداد همراه آموزش نظری و پرورش عملی و با تالش و تدبیر بد شتن ا ستحقاق با دا  ا

: غلبه گری، زورگویی دولت، سدددلطه گری    تغلبیمیت، قدرت، اقتدار، حکومت، رهبری.     : حاک یا مُلک   کلِ مَ

 ، بی(آنارشددی): هر و مرجهرجی : تجربه ها و بلکه تجاذب: جاذبه هایتجارب. سددلطنتی اسددتبدادی مطلقه

ست. همگی : ذاتا بد اقبیح بود لذاتهیداری ... ناشی از ضعف دولت ی نظامی، بی ثباتی، نا امنی، ناپانظمی و ب

به صدددورت فطری از آن بدشدددان میآید. چنانکه حتی فرعون را هم اگر میگفتی ظالم، بدش آمده و نمی            

حَسددَن: زیبا و زیبایی، رسددایی و  یا سددنحُپذیرفت. می گفت مصددلحت سددیاسددی من اینرا ایجاب میکند.  
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، سددلطه گری، سددیطره : سددلطهیا تَغلَّب بلِغَّتُ. : لذتبخشذلِّمُ. : دردناکملِؤِّمُ. ، خوبیسددازواری و خوش آمد

یالیسدددم(    بار)امپر تدار    کلِ مَ. جویی، قهر، برتری طلبی)هژمونی(، اسدددتک یت و اق حاکم کت،  لک مُ. :  : ممل

ا ت)تقسددیم کار و تعاون(: همگرایی و هماهنگی و همکاریاتفاق. گری: بنیادگذاری و آغازمبادی. مملکتداری

: ظاهرت. : تشددارک، همکاری؛ تقسددیم کار و تبادل تعاون .مرز همبسددتگی و پیوسددتگی و در نهایت یگانگی 

ا محمود: شایسته، در اینج  ومت، ریاست، هیئت حاکمه، راهبری.  دولت: حاکمیت، حک. پشتیبانی، اظهار، ابراز 

سته، در اینجا مراد جاهلی، نادانی، نافرزانگی        کنایه از  شای شد. مذموم: نا ضلی، فرهیختگی و فرزانگی میبا فا

ست.  ست.    ا ضلی ا شد.  دولت حق: دولت فا دولت باطل: دولت جاهلی  مراد دولت و حکمروایی خوب میبا

ل اتفاق دو ]علل و آغازگاه[مبادی آنکهستتبب  و».الف.1 منظور دولت و حکمفرمایی بد اسددت. می باشددد.

شد،          سانی قوتی محدود با شخاص ان صی را از ا شخ ست آن بود که هر  سیار جمع    وا شخاص ب چون ا

 ؛در اشتخاص قوت هر شتخصتی بود المحاله، پس چون    ]چندین برابری[آیند قوتهای ایشتان اضتعاف  

شوند   59مانند یک شخص  ]همکاری، همبستگی و پیوستگی[  اتحاددوم.و  ]همگرایی و هماهنگی[تألفیک.

یک شخص با چندان اشخاص الف. ؛بود، و چنانکه قوتدر عالم شخصی برخاسته باشد که قوت او آن 

ن ]تبایاو متباین اال هوا ]اختالف نگرش ها[ااآلراشتتخاص بستتیار که مختلف  »ب. «.مقاومت نتواند کرد

 ]کشتی[مصارعت که به 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 ]چندین برابر[ت او ا  مهه ]ناگزیز[ت این یک یک 

بود  []همگرایی یا همبستگی تألفی.2و  ]سازمان و تشکیالت[  نظامی.5 ؛مغلوب باشند، مگر که ایشان را نیز  

 .همان(«)تواند کرد هماوردی[]همسددری و همشددأنی و برابری و تکافی قومکه قوت جماعت با قوت آن 

 بود و ]و برنامه ای[  ستتیرت ایشتتتان را نظامی  یک.  ؛اگردوم. جماعتی غالب شتتوند     اول. ؛و چون»ب.

اال بزودی ب.دولت ایشتتان مدتی بماند و      سدددوم.الف.کنند   ]اعتدال و تعادل[  عدالتی  ]رعایت[  اعتبار دو.

                                                           
وستگی یعنی یگانی بمثابه فراتر دهکده جهانی یعنی شخص جهانی را دارد. .جامعه و جهان: ظرفیت همگرایی، هماهنگی و همکاری تا همبستگی و پی18

 ، 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   محنت دیگران بیغمیتو کز 
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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[مستدعیسه.اتحاد بود 

اند و  های ثابت بوده    آن با عزیمت   ]نیروهای انقالبی[ مادام که اصتتحاب    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

سگرایی[ انحطاطب. ام و ]مقکراماتب.اموال و الف. ؛مانند ]مطلوباتی[رغبت قوم در مقتنیاتیک. ؛آن ]واپ

ستکثار   ب. ]اقتدار[صولت .2قوت و .5الف. ؛چهدو.بوده،  (797[)صو اعتبار شهرت ج. ضای ا  ]افزایش[اقت

شوند   ]در آمیخته[و چون مالبسسوم.الف. این دو جنس کند،  ضعفای عقول بدان رغبت   هرب.آن  آینه 

 تاستتیرت ایشتتان به دیگران ستترایت کند    ]معاشدددرت، همنشدددینی و آمیزش[و از مخالطتج.نمایند، 

خوش .7نعمت جوئی و  .2و  ]رفاه طلبی و تجمل گرایی[  رفه ت.5یک.  ؛به  ستتیرت اول بگذراند و   چهارم. 

شوند،      شغول  شی م و ملکاتی که در مقاومت .پنجم.یک بنهند، دفعب. حرب والف. ؛]ابزار[و اوزار.دوعی

]تن پروری و عطلت.7آستتایش و .2 وراحت .5 ؛ها به همتدو.اکتستتاب کرده باشتتند فراموش کنند و 

شم.یک.الف.   میل کند.  بیکارگی و ناکارایی[ شان کند     ش صد ای صمی قاهر ق پس اگر در اثنای این حال خ

کرامات ایشان را  .2اموال و .5 ؛و اال خود کثرتدو.الف.آسان بود  بر او  جماعت ]درماندگی[استیصال  ب.

یکدیگر .1تخالف ظاهر کنند و .2تنازع و .5 ؛تا.سه دارد  ]گردنکشی[ تجبر.2و  ]برتری طلبی[تکبر.5 ؛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 .2مقاومت و .5 ؛بهب. ]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. .(791ه لت  حفظ دو

و دیگر تنازع اعدا. در آثار حکما      ،]یاران و خودی ها[  اولیا  ]همگرایی تا همبسدددتگی و پیوسدددتگی[ تألف 

سکندر بر مملکت دارا  اندآورده شی[   ]که چون ا شاه هخامن ست.  غلبه کرد عجم آخرین پاد ]مراد ایرانیها ا

شند     » خواجه پیشددتر در این خصددوص می گوید: ست و نظافت و زیرکی ممتاز با سیا ؛ «عجم به عقل و 

عظیم و  [و کارایی و کارامدی ]آمادگییتدَّعُ.2و  []ابزار و تجهیزاتآلتی.5 ؛را با [211اخالق ناصددری، ص

به اندك  عددی انبوه یافت، دانستتت که در غیبت او.5های بستتیار و  ستتالح.1و  ]چابک[لدجَ مردانی.7
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، و 61لک روم در ستتر این کار شتتوددارا برخیزند و مُ ]خوانخواهان انتقامجوی[طالبان ثار ازیشتتانمدتی 

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      ست شغول  شان متفرق گردان تا به یکدیگر م کرد، حکیم فرمود که آرای ای

شان فراغت یابی  ازتو  سکندر ملوك طوایف را  [اسددتعماری تفرقه بیانداز و حکومت کنسددیاسددت ]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    انتقامجویی[ شغول توانند  حکومت اسددران ملوک طوایفی شددد. یعنی  .(791همان، ص«)م

شاهانی تبدیل شد. در دوران ساسانی تبدیل     حکومت شاهنشاهی هخامنشی حتی در دوران اشکانی به شاه       

بر دیگری.در حال رعیت نظر کند و نخستتت. ؛واجب بود که پادشتتاهبر  و»یک..الف.1 به شدداهی گردید.

ی و ، پایایی، کارامدیغ بهره رو]برپاییوامقِچه دو.نماید، ]کوشددش بسددیار بسددیار[رفُّوَحفظ قوانین معدلت تَ

 .همان(«)بود ]عدالتگرایی[مملکت به معدلت [اثربخشی

شد آن ب: تلَعدِدر مَ اولشرط   و.»ولا صناف ک ا شأن[ کافیتَخلق را با یکدیگر مُ ]گروههای مدنی[ه ا  ]هم 

چهار عنصتتر حاصتتل آید  ]هم شددأنی، همسددری[به تکافی معتدل ]مزاج ها[هجِمزَدارد، چه همچنان که اَ

علوم و الف. ؛ارباب .5 :اول اهل قلم مانند    :کافی چهار صتتنف صتتورت بندد     اجتماعات معتدل به تَ    

ضات و  .7فقها و .2و  معارفب. سان و  .6اب و سّ حُ.1اب و تّکُ.1ق سان(    منجمان.3مهند شنا ضا و هوا و  )ف

شان بود  وشعرا، که قوام دین  .8اطبا و .9 شان به مثابت آبند در طبایع؛ و دوم اهل   دنیا به وجود ای و ای

شیر مانند    ]نیروهای دواطلب مطوعه.7و  ]نیروها و نهادهای دفاعی[مجاهدان.2و  ]رزمندگان[مقاتله.5 ؛شم

و  ]مرزبانان، مرزداران[  ورغُاهل ثُ .1و  ]نیروها و نهادهای جنگی، تهاجمی[    غازیان  .1و  مردمی، بسدددیجیان[ 

 دولت،حارسان  .9و  حفاظت اطالعات[یا مُلک:  ]کلِعوان مَاَ.3شجاعت و  ب.و  ]شدت[ أسبَالف. ؛اهل.6

جار ت.5 ؛معامله چون  اهلاند در طبایع؛ و سیم  که نظام عالم بتوسط ایشان بود، و ایشان به منزلت آتش   

 وصتتناعات    الف. ؛ارباب .7رفه و  تِحَمُ.2فقی برند و چون  فقی به اُ از اُ ]اموال و امکانات[  ضتتاعات  که بِ 

د، و ایشان بجای هوا وممتنع بتعاون ایشان راج، که معیشت نوع بی خَ آوران[ ع]جمباتجَ.1 ها وحرفهب.

                                                           
 .حتی ایرانیان بروند و روم را فتح کرده و روم سقوط کند. چنانکه قبال چند بار اتفاق افتاده بود. 69
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الحت، که فِب.رث و حَالف. ؛اهل.7دهقانان و .2برزگران و .5 ؛زارعه چوندر طبایع؛ و چهارم اهل مُ  اند 

شخاص بی  ]مواد غذایی[قواتاَ شان بجای    همه جماعت مرتب دارند و بقای ا شان محال بود، و ای مدد ای

.اعتدال: میانه روی از افراط و    5ورزی اسدددت. جامع؛  معدلت: عدالت      .(791همان، ص «)طبایع  دراند  خاك 

باطنی و ظاهری،           2تفریط،  مادی و معنوی، دنیوی و اخروی،  یان جهات  عدیل: تنظیم و توازن م عادل و ت .ت

زیست محیطی و پیشرفت، کشاورزی و صنعتی، اصالت و نوگرایی، رونق و صفا، دوستی و دشمنی، فردی          

خارجی، و توسدعه اقتصدادی و تعالی فرهنگی و آسدایش بدنی و    و جمعی، عمومی و خصدوصدی، داخل و   

شد.          ست متعادل و معتدل میبا سیا ست و با  سیا سان اینها در  سب و  7آرامش معنوی، و ب .عدالت: تکافی، تنا

  تساوی و نیز صیانت و حمایت از اقشار آسیب پذیر می باشد. چنانکه در موضع خود در آینده خواهیم دید.      

ودن و همشددأنی اسددت. یعنی شددئون، حقوق و امتیازات آزادی ها و نیز متقابال تکالیف و تکافی: مکمل هم ب

ستی رعایت          سی و فرهنگی بای سیا صادی،  سئولیت های ویژه هر یک از نیروها و نهادهای بخش های اقت م

 انحالل ترکیبدو.انحراف مزاج از اعتدال و یک. ؛از غلبه یک عنصر بر دیگر عناصر   چنانکه و»ب. شود.  

سه      از غ آیدالزم  صناف بر  صنف از این ا انحراف امور اجتماع از اعتدال و یک. ؛ف دیگرصن لبه یک 

ساد دو. ست که:   ف ضیله الفالحین هو  یک.نوع الزم آید. و از الفاظ حکما در این معنی آمده ا ]و التعاونف

سعه[  ضیله التجار هوالتعاون دو.، [سازی دآباعمران و ]و اعمار: باالعمال تو سایش أت]و و ف   [همگانی مین آ

له  سددده.باالموال،   عاون و فضتتی مدی؛ بهره روی و       الملوك هو الت کارا قای  عادل و ارت   ربخشدددی[اث]و ت

سیه،   باآلراء سیا ضیله االلهیین هو التعاون چهار. ال ضمین آرامش  و ف ]و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و ت

مدنی[  بالحکم  مدنی[  عاً   ا ]حکمت  قه، ثم هم جمی عانون لحقی بادانی: پیشدددرفت[   علی عماره  یت مدن  ]آ  ؛ال

ضائل ب.بالخیرات و الف. ستگاه، جایگاه، نقش و کارویژه   . همان(«)الف ضیلت: ارزش و در اینجا بویژه خا  .ف

خیرات: اینجا عوامل و ابزار و منابع توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی است. فضایل: ارزش         

: ]در معدلت دومشرط  و»دوم. الی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد.ها و هنجارها و اخالق متعادل و متع

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 نصددیر بعداز «پنج صتتنف باشتتند (791)صو استتتعداد تعیین کند. و مردمان استتتحقاق

سی مدنی و م  شأن از          مهند سومین  سیب زدایی مدنی به عنوان  سی مدنی بمنظور آ شنا سیب دیریت مدنی به آ
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آسیبهای مدنی و متناسبسازی مجازاتهای مدنی     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  حرمت]توقیرو  ]بزرگداشددت، سددر فرود آوردن در مقابل او[پاد

د نبای وتاهی[]سددسددتی و ک مهمل ]لحظه و جزئی[ایشتتان هیچ دقیقه [نیکوداشددت]و اکرام و تبجیل [داری

تا این ارزشدددها، روا و رواج یافته و  همان(.«)باید شتتناخت خلقگذاشتتت و ایشتتان را رؤستتای باقی   

بطبع خیر: چه بفطرت بوده که همگان خیر و حتی خیرخواه و خَیِّرند.  گفتمانسازی و الگوسازی مدنی گردد. 

ست.  سد.     بویژه طبع ثانوی که عادت ا سی که خیرش بدیگران میر دیش و خیر انخیر متعدی: یعنی خَیِّر و ک

شد.  شان مُ     دومصنف   و» خیر خواه میبا شند و خیر ای سانی که به طبع خیر با شان  ]خِّیر یعنی خیردیعَتُک

ید       بدیگران برسدددد[   با له و در امور خود مزاح داشتتتتنبود، و این جماعت را عزیر  یازها[  الع  ]رافع ن

، و این ر باشند و نه شریر  یِّکسانی که به طبع نه خَ  سیم صنف   و» جمند بایستی باشند.  را ان(.هم«)گردانید

شت و  الف. ؛طایفه را سند  ج.تحریض فرمود  یرخِبر ب.ایمن باید دا ستعداد به کمال بر  )همان(.«تا بقدر ا

سانی که  چهارمصنف   و» شند و    یک.الف. ؛ک شان متعدی   ب.شریر با شرور نبوده:  نبود شر ای شان    ] شر

 ؛فرمود و به  باید  دو.الف. ]تحویل نگرفت[  اهانت  .2 تحقیر و.5 ؛این جماعت را  ج.، و بدیگران نرسدددیده[  

ندگی[ زواجر.2مواعظ و .1 بات .7و  ]وادار جاد انگیزه[ ترغی بات .1و  ]ای ندگی[   ترهی بازدار بشتتتارت و  ]

و اال در هوان ج.به خیر گرایند، .2باز گذارند و .5 ؛خودتا اگر طبع ب.کرد،  ]هشددددار و هشدددیار[انذار.1

شتتر ایشتتان ب.به طبع شتتریر باشتتند و الف. ؛کستتانی که پنجمصتتنف  و» همان(.«)باشتتندخواری می

شرور[ متعدی ستترین[ ترینخسیس اول.یک. ؛، و این طایفه] ش  ترینبد]ترینرذلدو.خالیق و  ]پ  [ت ترینو ز

بود، و  و رهبری مدنی فاضددلی[]خدا طبیعت ایشتتان ضتتد طبیعت رئیس اعظمدوم.موجودات باشتتند و 

 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 باید   ]اعمال ف ا

اگر شر ایشان شامل    .الف.5 ؛امیدوار نبود ایشان و گروهی را که اصالح  دو.اال از شر منع کرد،  ج.کرد و 
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شتتامل بود دیگری.عام و یکی. ؛شتتر ایشتتان  اگرو .الف.2با ایشتتان مداراتی رعایت باید کرد، ب.نبود 

 .(796همان، ص«)ایشان واجب باید دانست [و برطرفسازی ]آسیب زداییازالت شرب.

شتتر را مراتب بود یکی حبس، و آن منع بود از  ]برطرفسددازی[ زایلستتازی و.»الف :مدنی آستتیبزدایی

 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 اِ؛ یک.به  [و منجر ]موجبمؤدیدیگری.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 حستی از  اِدیگری.یا یا زبان،  پایاو بود مانند دستت یا   شترارت عضتوی از اعضتای او که آلت   

سر  وحواس او، اقدام باید نمود  سارت[ بر قتل البته تجا شاید، چه تخریب   ]ج عال،  و بنائی که حق، عزن

وجهی که اصتتالح و جبران میستتر نشتتود از عقل بعید  کرده باشتتد بر اظهارچندین آثار حکمت دران 

سیبزدایی ها  این  و»ب. .(793همان، ص«)بود شد بدان که    آ شروط با شر ازو بالفعل  یک. ؛که گفتیم م

قید هیچ مکروه دیگر نشتتاید که بدو .2حبس و .5 ؛بود جز توَّقُاما اگر شتتر در او به دو.حاصتتل 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،   ض  کهو اگر چنان بیند .یکیاع ضا       از وجود آن ع ساد مزاج اع شد ف سد با و که فا

ر این گو ا.دیگریننماید.  ]توجه[و بدو التفات کندشتتد بر قطع آن عضتتو 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

هم آسیبشناسی مدنی و در     همان(.«)باشد  ]شیوه[ ک در اصالح هر شخص هم بر این منوال  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 سددیاسددت، عدالت و نهاد قضددایی و جزایی، در صددورت روزامدسددازی،  

 . کارامد؛ بهره ور اثربخش بوده و خواهد بود

صناف و   ]همشددأنی[تکافیالف. ؛آن بود که چون از نظر در ]تسدداوی[در معدلت سیم شرط   و»سوم.  ا

شود   ]تناسب[ تعدیلب. ساوی[ سویت یک.ج.مراتب فارغ  شان در قسمت خیرات مشترك نگاه     میان ]ت ای
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سالمت  .5 :و خیرات مشترك سه.  کند، ]رعایت[استعداد را نیز دران اعتبار ب.استحقاق و  ؛ الف.و.دودارد 

صی را   چهار.آنچه بدان ماند، .1کرامات و .7اموال و .2بود و  شخ سطی  ازچه هر  سهمی[ این خیرات ق [ 

کند.  ]سددتم و تعدی[جور ]موجب[بران اقتضتتای ]نارسددایی[نقصتتانب.زیادت و یکی.الف. ؛باشتتد که

ه اهل مدینه، و باشتتد ک اما زیادت جور بود بر.2آن شتتخص و  برنقصتتان جور باشتتد  (793)صاما.5

شد بر اهل   .7 سویی تعلل در احقاق حقوق ودو و از   .(799)همان، ص61«مدینهنقصان هم جور با یک و از 

  دیگر سوی تعدی از حدو و تجاوز بحقوق، الزمه رایت تساوی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

 ؛قستتمت خیرات فارغ شتتود محافظت آن خیرات کند بر ایشتتان، و آن چنان بود که   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. قرض .2و  ]خرید و فروش[بیع.5 :یا به ارادت بود مانندیکی. صاحبش[؛ ]د

هر یکی  ،]دزدی[تسرق .2و  ]بزور و ظلم گرفتن[بص غ.5 ؛ارادت بود چونبییا دیگری ، ]هدیه[هبه.7 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  مدینهوجهی با او ر ، شد[ ]زیانبخش نبارا یا غیر 

. و منع جور به شتترور و بودچه آنکه حق خود باز ستتتاند بر وجهی که ضتترری به مدینه رستتد جائر  

  ]اندازه[جور مقدر مقدارهای متناسدددب[میزان، ]باید کرد، و باید که عقوبات بر مقادیر      ]مجازات[ عقوبات 

د بر باشتت جورباشتتد بر جائر، و اگر کمتر بود  چه اگر عقوبت از جور بیشتتتر بود به مقدار، جور بود،

یکی ظلم و دیگری جور است. یکی . (799همان، ص«)مدینه، و باشد که زیادت نیز هم جور بود بر مدینه 

شد.      ستمگری میبا ست      ستم پذیری و دیگری  شده ا شتر  شهروند ولو جائر، جور بی  و»ب. .چرا که بر یک 

سانی که گفته    کرده خالفحکما  صی جوری بود بر مدینه یا نه. ک شخ  کیاند جور بر اند تا هر جوری 

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، 65

 محروم شده است. یا ظلم مدنی می باشد؟ که جامعه از یک فرد سالم، محروم شده است. 
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ست.     .(799 صوص و جنبه عمومی جرم و جور ا صی عمومی عدالت    مراد جنبه خ صو همین طور جنبه خ

مطرح میباشددد. آیا عدالت اجتماعی جمع عدالت فردی و افراد بوده یا فرای آنها اسددت؟ همچنان که جامعه، 

ت؟ قطعا عدالت،    همان جمع افراد بوده که هویت اجتماعی، فرای هویت یکایک افراد و حتی جمع آنهاسددد        

سی فرای جهات و جنبه های       سیا سیب، مجازات ها، ... عمومی یا مدنی یعنی اجتماعی و  ظلم، کارامدی، 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

عه کشددیده و بکشددانیم، بدین جزء و فردی یا برعکس و در سددویه متعارض به اصددالت و حقوق کل و جام

سیم کرده اند، پرداخت.       صیر بدان توجه داده و آنرا تبیین و تر سالمی از جمله خواجه ن ترتیبی که متفکرین ا

عدالت، ظلم، پیشددرفت و عدم پیشددرفت فردی، جمعی و اجتماعی یا خصددوصددی و عمومی، از اهم مسددایل 

و جامعه و دولت. در هر صورت عدالت و ظلم فردی چالش خیز می باشد. بر میگردد به رابطه و نسبت فرد 

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

شد. کما این   شور عادل می با ساختاری راهبردی و غایت و کمال عدالت     و ک صوری  سبب  که عدالت مدنی: 

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».5ج. شود اح ساس    اح. همان(«)قوانین عدالت فارغ  سان: فرای عدالت و بر ا

ست.   شته و دولت وظیفه و          آن شدن دا شده و حق رعایت  ستی رعایت  ست حمایتی با مردم که بای سیا مراد 

]: 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 ه نسبت به اقشار آسیبپذیر و کمتر برخوردار است.     ژبخشی و سیاست حمایتی بوی   

مور ا خیرات:. همان(«)واجب بدیشان رسد بقدر استحقاق   مقداربود که خیراتی که ممکن بود، زیادت بر 

 باید که مقارن هیبت».1احسددان و  حد متوسددط باز باسددتحقاق می باشددد. خوب و منابع و منافعی فراتر از 

و کارامدی قانونی، مردمی و موثر ملی و با رعایت و در جهت هیبت: حفظ اقتدار  همان(. مقارن: همراه«)بود
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و استتتمالت دلها به »جلب.الف.6 همان(.«)هیبت باشتتد (799)صازک لِو بهای مَ چه فرّ».5 دولت باشددد.

ستعمال کنند،      صل آید که بعد از هیبت ا سانی حا سان و ب.اح ستان و  ربطر زی.5 ؛هیبت موجببی اح د

شان و   .2 سر ای شوند یو حر طامعو چون ج.طمع گردد، .1زیادتی حرص و .7تجا لک اگر همه مُیک. ؛ص 

زیاده تری طلبیده و نارضدددایتی یعنی «هل من مزید»بلکه  .)همان(«از او راضتتی نگردددو.به یک تن دهد 

ضایتی می گردد        ساس نار شا امکانات باال بردن باعث اح شود. به تعبیر توقع مردم را بی ستمالت:  ا .ایجاد می

بی. خودسری. حرص: افزون طل دلجویی. بطر: بیپروایی، سرکشی. تجاسر: جسارت، بی باکی و خیره سری و    

 فضیلت دو.عدالت و یک. ؛قوانین التزامباید که رعیت را به  و»د.طمع: زیاده خواهی. طامع: طمعکار زیاد.  

اخالق فاضددلی نیز و یعنی حقوق و قانون مردم و شددهروندان برعایت قوانین عدالت  .همان(«)تکلیف کند

شه کرد.      د.نمو یعنی هنجارها، اخالق مدنی وادار ستی پی ست. قانونمداری بای ست اما کافی نی  قانونداری الزم

قانون توسط خود دولت و دولتمردان آغاز میشود. با این پیش فرض که حتی قانون بد، بهتر از   که از رعایت 

بی قانونی اسدددت. چنانکه حتی دولت ظالم و بد، بهتر از بی دولتی و یا حتی ضدددعف و ناکارامدی دولت و 

ولت خوب و انون و دولت، قانون و دمحسددوب میگردد.  اگر چه مراد از ق دولت ضددعیف و ناکارامد بوده و

شد.     سازوار کارامد؛ بهره ور و اثربخش میبا سا و  قوام بدن به طبیعت بود و .5 ؛که، چنانکه»یک. عادالنه و ر

قوام: برپایی و پایایی و پایداری میباشد. چنانکه بدن   همان(.«)قوام نفس به عقل.7به نفس و  طبیعتقوام .2

ک به  لِ قوام مَ.2ک بود و لِ قوام مدن به مَ  ».5.دورا نفس مدیریت کرده و عقل مدبر نفس اسدددت. همینطور      

زایایی، پویایی و پایایی کشور و نظام سیاسی     .همان(«)به حکمت سیاست  قوام .7و  62سیاست  ]شریعت و[ 

به دولت، رهبری و حکومت و حاکمیت اسددت. روح و بنیان زایش، پویش و پایش ملی، دیانت می باشددد.  

 ؛و چون»سددیاسددت، عقالنیت، علم و حکمت میباشددد. یکی.  راهبرد و جسددم آن سددیاسددت اسددت. بنیاد   

توجه به دوم. ونظام حاصتتل بود ج.اول.ناموس حق مقتدا، ب.حکمت در مدینه متعارف باشتتد و الف.

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. ابد، و ذالن به ناموس راه ی   خِ الف. ؛مفارقت کند   

سوم مروّ دوم.فتنه پدید آید و ج.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. 62
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مفارقت: جدایی، دوری. خذالن: ضعف و فتور و سستی، زینت: زیبایی و دل انگیزی فرای قدرت    . (798ص

سته، پاره.             و اقتدار. فتنه:  س سوده، گ سوم مروّت: مندرس: کهنه، فر سازواری. ر سس و نا سا سیب، آفت. نار آ

 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

ها و  امن راهدوم. ویان دّعَتَدر دفع مُچهار.اول.خلق مسدود نگرداند، وو خوف بر  ابواب رجاسه.و 

محجوب: . همان(«)شجاعت تقصیر جایز ندارد دیگریأس و بَیکی. ؛اکرام اهلچهارم.و  مرزهاحفظ سوم.

سعایت: بدگویی و سخنچینی. ساعیان: سخنچینان. بینه: برهان، حجت، دلیل.  .تقصیر: کوتاهیپوشیده و پنهان. 

و به لذاتی دو.ی کند، أردیگری.فضل و یکی. ؛با اهل خالطتمُب.جالست و مُالف. ؛و»یک..1رجا: امید.  

تحقاق بات نه باسلِغَتَی.ردیگکرامات 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. ،ایتالفنه.الف.شقاوت شود و ب. ،سعادتالف. ؛مساعدت کند تا

ملک .دیگریامام حق و .یکی ؛طلبب.و به استیناف تدبیر و دوازه.یک.الف. اوضاع الهی خلل پذیردیازده.

 (798)صو این جمله سیرده.مانند؛  ]باز[اهل این قرن از اقتنای خیرات معطل و.دوعادل احتیاج افتد، 

. چرا که کارکرد ویژه و کارایی و کارامدی این یک تن: (759همان، ص«)تبعه سوء تدبیر یک تن باشد

فرابردی دولت، نظام، کشور و ملت بسوی پیشرفت و خوشبختی ملی یا برعکس کارگذاری راهبردی 

عطل: تعطیل م التفات: توجه. کرامات: احترام. تغلب: برتری. ناکارامدی او بسوی پسرفت و بدبختی ملی است.

ر واقعی. یو بال تکلیف. قوت: کارایی. بلیغ: برتر، کارامدتر. جهلک نادانی، بینش اشتباه و ناآگاهی یا آگاهی غ

مبادی: ریشه ها و آغازگاههای حوادث. وخامت: بدی. عواقب: پیامدها. تمتع: کامجویی و خودکامگی. التذاذ: 

لذتجویی، خوشگذرانی بدنی. اغفال: غفلت. خلل: ناکارایی. وهن: ناکارامدی؛ عدم بهره وری و عدم اثربخشی 

 : رودر بدلظام مدنی اعم از دولت و ملت. بصورت نا بهینگی و نابسامانی. ملت: مکتب، مردم، کشور؛ ن

: وتشقا: فرصت، پیشرفت و خوشبختی. سعادت: یله و رها بحال خود. مرخص : امیال.شهواتبناکارامدی. 
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: هرج. عواگرایی، تعارض، تشتت و تناز: تباغض. : همگرایی تا همبستگیایتالفتهدید، پسرفت و بدبختی. 

، آثار: عهتب .برخورداری: اقتنای. تجدید نظر: استیناف. و احکام دینیدین، شریعت، حدود : اوضاع. بی 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. ؛باید که با خود اندیشه نکند 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 .7و  تعب.2عمل و .5 ؛در ساعات.بکردن و معاشرت اهل و ولد، و خواب نوشیدنخوردن و طعام

: خالصه. جملهبر  بعد سیاست دفاعی و نظامی تا جنگی مطرح میشوند. .(759همان، ص«)تدبیر افزاید.1و 

: راحت: سیاست و کارگذاری.. تصرف: 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، (751-29]سیاست کارگزاران[)همان، صصسیاست خدم و آداب اتباع ملوك.فصل پنجم

فصل ، (752-71دوستی سیاسی[)همان، صص-]سیاستِ دوستیفضیلت صداقت و کیفیت معاشرت با اصدقا

وصایای .فصل هشتم، (156776مردمی[)همان، صص ]ارتباطات سیاسیکیفیت معاشرت با اصناف خلق.هفتم

 .(715-11]حکمت عملی مدنی[)همان، صصافالطون به ارسطو

*سیاست مدن چه میباشد؟ *رابطه و نسبت سیاست مدن اول( ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:*خودآزمایی

یا سیاست شخص و سیات خانواده چگونه است؟ احتیاج بشر به تمدن چه است؟ علم مدنی چه میباشد؟ 

ماهیت علم مدنی چه است؟ برجستگی راهبردی علم مدنی چگونه میباشد؟ معونات سه گانه انسانی و سیاسی 

چه است؟ انسان مدنی به چه معناست؟ *سیاست به چه معنا میباشد؟  چگونه میباشند؟ معونت مردم و دولت

*ضرورت)خاستگاه، جایگاه  نقش(سیاست چگونه است؟ انواع سیاست چه میباشند؟ حکمت مدنی چه  

است؟ رابطه علم حکمت مدنی با سایر علوم و فنون چه میباشد؟ محبت)دوستی(مدنی چه است؟ رابطه و 

ت چگونه میباشد؟ انواع محبت)دوستی(مدنی که میباشند؟ نسبت محبت )دوستی( با سیاس

است چه *سیدوم( محبت)دوستی(سیاسی دولت و ملت چه و چگونه بوده و بایسته و شایسته است باشد؟
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*غرض و پیامد سیاست  *غرض و الزمه سیاست فاضله یا امامت چه می باشند؟ و چند قسم است؟بوده 

 *خصلت *شرور عامه چه و کدامند؟ *خیرات عامه چه و کدامند؟ چه می باشند؟(تنازعی-تکساحتی)ناقصه

*مرض عالم چه و از چه  چه می باشند؟ *استحقاق حاکمیت به چه می باشد؟ی(انقالب)های طالب حاکمیت

*سبب تزاید  *دولت حق و دولت باطل چه می باشند؟ *مبادی دولتها چه و از چه می باشد؟ می باشد؟

*تدبیر حفظ دولت به چند چیز و  وقوف و انحطاط دولت ها چه می باشد؟ *سبب دولت ها چه می باشد؟

نقش * *عدالت مدنی چه می باشد؟ *سیاست تفرقه اندازی و حکومت چه میباشد؟ چه چیزهایی می باشند؟

تکافی در  (اول)*شرط *شرایط عدالت مدنی چند و چه می باشند؟ دولت در عدالت مدنی چه می باشد؟

تساوی در (سوم)*شرط تناسب در عدالت مدنی چه می باشد؟(دوم)*شرط باشد؟ عدالت مدنی چه می

سیاست حمایتی (احسان)*خیرات در عدالت مدنی چه می باشد؟ *صیانت از  عدالت مدنی چه می باشد؟

  *نقش حکمت و دیانت در سیاست چه می باشد؟ در عدالت مدنی چه می باشد؟
 : عبید زاکانیرساله  اخالق اشراف.شش*

 (ویاخالق ناصری با الهام از و خواجه نصیر به تناظر اوصاف اشراف  )نقادی و طنز پردازی سیاسی

، یکی از برجسته ترین نکته سنجان و نقادان هزل سرای هق(9زاکانی)قرن عبید: *نقادی و هزلسرایی سیاسی

نانکه  ی می پردازد.چاجتماعی و سیاسی  ایرانست.  که با دید اصالحگری اجتماعی و سیاسی به لطیفه گوی

سر سلسله رندانی چون حافظ، بجد و مصلحی چون سعدی، با بذله گویی گاه بگاه، نیز به نقادی سیاسی و 

هزل   اجتماعی زمانه پرداخته اند. اینها حکمتند در قالب نقد. جدند در قالب هزل.  به تعبیر مولوی:

 تو مشو بر ظاهر هزلش گرو  تعلیمست آنرا جد شنو

 هزلها جدست پیش عاقالن  هزلست پیش هازالن هر جدی

 چنانکه عبید بنقل از حکیم سنایی:

 هزل من هزل نیست تعلیم است  بیت من بیت نیست اقلیم است

 هزل بگذار و جد ازو بر   بمزاحت نگفتم این گفتار همچنین بنقل از سعدی:
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 تو مشو بر ظاهر هزلش گرو  هزل تعلیمست آنرا جد شنو  مولوی:

 هزلها جدست پیش عاقالن  جدی هزلست پیش هازالنهر 

؛ 2بقره/«)ان اهلل ال یستحیی ان یضرب ما بعوضه فما فوقها»کما اینکه خدواند نیز در قرآن اعالن میفرمایند: 

 و جِد و هَزَل پرداخته و نثر و نظمعبید ب «.خداوند فرقی نمی کند که مثل زند به پشه و بزرگتر آن»(؛ 26

رساله دلگشا، نامه قلندران، رساله تعریفات، قصه و قصیده موش و گربه، صد پند، از جمله است.  نگاشته 

 ؛، که از شدت هوشمندی بوده میگویدنقادی و لطیفه گویی در فلسفه عبید... اند. ترجیع بند، 

 تا داد خود از مهتر و کهتر بستانی رو مسخرگی پیشه کن و مطبی آموز

(که ]که با شکوهست قدرتش[«جلت قدرته»حدود حضرت واج وجود را )شکر نا محصور و حمد نا م».5

زیور عقل را پیرایه وجود انسان ساخت تا بوسیلت آن در کسب اخالق حمیده  و اوصاف جملیه غایت 

بر رأی کمال که روی سخن در ایشانست پوشیده نماند .»2 .(519اوصاف اشراف، «)جهد مبذول گردانید

قل الروح من امر »افراد انسان جوهری شریف که آنرا روح خوانند از عالم امر)که بر بدن هر فردی از 

([موکلست و بر وی قهرمان]مدیر و مدبر و 81بنی اسرائیل، «: بگو روح امر پروردگارم است»؛  «]ربی

مسلط[. حقیقت آدمی عبارت از آن جوهر ست]من[و او پیوسته بذات خود قائمست و از فنا محروس و 

تعد ترقی و کمال و چناچه بدن از شهوات و لذات محسوس و محفوظ میگردد و روی در مصون و مس

عالم سفلی دارد، روح نیز از معرفت حضرت عزت که غایت همه غایاتست)عز شأنه(و ادراك حقایق و 

افاضت]بهره وری[ خیرات بهره مند میگردد و روی در عالم قدس دارد. و چنانکه بدن بواسطه امراض 

خاصیت خود فرو میماند روح نیز کیفیتی و ماهیتی دارد که چون بمرضی از امراض  مزمنه از

(بدو مخصوص است از حب جاه و مال و اکتساب شهوات و التفات بلذات عالم سفلی مبتلی 158که)ص

میگردد از خاصیت فرومیماند که آن مشاهده حضرت ذوالجالل و ادراك معقوالت و افاضت خیراتست. 

 ینمعنی گفته باشد:همانا شاعر در

 بچندین میانجی بپرورده اند  ترا از دو گیتی بر آورده اند

 )حکیم فردوسی(«ویشتن را ببازی مدارتوئی خ  نخستن فکرت پسین شمار
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امراض بدن و حفظ صحت آن مصروف گردانیده اند انبیاء ]برطرفسازی[و چنانچه اطبا همت بر ازالت.»3

روح گماشته اند تا او را از ورطات]ورطه ها؛ گودالهای[ نیز نظر همت بر دفع آفات و امراض 

و گرداب جهل و نقصان بساحل نجات و کمال رسانند. مرد خردمند چون بنظر ]هالکت، نابودی[ مهلکه

دقیق تأمل نماید بر وی روشن شود که مقصود ار راسال مقلدان امانت رسالت تهذیب اخالق و تطهیر 

 :]جاری[طاری]روش، ترتیب، تدبیر و سیاست[ ظ شاعر بدین سیاقسیر بندگانست و این معنی بر لف

 که بدو زخ نردود مردم پاکیزه سیر  گر نبی آید و از نه تو نکو سیرت باش

خود حضرت رسالت نقاب از چهره عروس این معنی بر انداخته و جمال این تلویح را بر سر این تشریح 

انین (و قو«[بر انگیخته شدم برای تمامساختن مکارم اخالق]»؛ «بعثت ألتمم مکارم االخالق»جلوده داد که)

]کتب در معاوالت]گذشته و پیشین[این علم را که علم اخالق و حکمت عملی خوانند علماء سلف

که فهم قصیر بنده از ادراك شمه ای از آن قاصر است استکمال خلقرا بوجه احسن و طریق ایمن مفصل[

و زمان مبارك آدم صفی تا بدینروزگار اشراف بنی آدم بمشقّت  در قید کتابت کشیده اند. و از وقت

 است سعنی بلیغ«عدالت»و «عفت»و «شجاعت»و «حکمت»بسیار ور یاضت بکمال فضایل اریعه که آن

 بتقدیم رسانیده اند، و آنرا سبب سعادت دنیا و نجات عقبا شمده و گفته اند:

 همان(.«)نیک خوبی به ز اسالم و بد اخالقی که کفر و بهر مذهب که باشی باش نیکوکار و بخشنده

اکنون درین روزگار که زبده دهور و خالصه قرونست چون مزاج اکابر لطیف شده و بزرگان صاحب .»4

ذهن بلند رأی پیدا گشتند فکر صافی و اندیشه شافی بر کلیات امور معاش و معاد گماشتند و سنن و 

ایه نمود. و نیز بواسطه کرور زمان و مرور اوان اکثر آن اوضاع سابق در چشم تمیز ایشان خوار و بیم

قواعد اندراس پذیرفته است احیای آن اوضاع بر خاطر خطیر و ضمیر منیر این جماعت گران آمد. الجرم 

مردوار پای همت بر سر آن اخالق و اضاع نهادند و از بهر معاش و معاد خود این طریق که اکنون در 

داول است چنانچه این مختصر بر شرح شمه ای از آن مقصورست پیش گرفتند و میان بزرگان و اعیان مت

بنیادکارهای دینی و دنیوی بر آن مبنی مستحکم گردانیدند، در معانی باز است و سلسله سخن دراز در 

]اندیشه ای که ذهن را را در خاطر اختالجی[عبید زاکانی]غرض شروع کنیم. مدتی شد که این ضعیف

باطل «]منسوخ»میبود که مختصرس مبنی بر اخالق قدما که آنرا خلق اکنون ند[بخود مشغول ک
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برگزیده[میدانند بتحریر «]مختار»میخوانند و شمه ای از اوضاع و اخالق اکابر این روزگار که اینراشده[

 لمموسومست در ق«اخالق اشراف»رساند تا موجب فائده طالبان این علم و مبتدیان این راه باشد. که به 

آورد و آن را بر هفت باب قرار داد هرباب مشتمل بر دو مذهب یکی مذهب منسوخ که قدما بر آن نهج 

زندگانی کرده اند و یکی مذهب مختار که اکنون بزرگان ما اختراع نموده اند و بنای امور معاش و معاد 

 ما:منتهی میشود: ا]شوخی، مزاح، لطیفه[ بر آن نهاده هر چند که حد این مختص بهزل

 .(569همان، ص«)داند که متاع ما کجائیست آنکس که ز شهر آشنائیست

 مذهب: الف.]دانایی حقیقی و بینش یقینی دانش و کنش و روش یا رفتار واقعی[حکمت.باب اول»(1*

 ؛ ]بقوه نظریحکمت استکمال نفس بالقوه انسانی»حکمت فرموده اند: ]تعریف[حکما در حد: منسوخ

 .یافتن حقایل پدیده ها همانگونه که هستند[«]تعلم حقایق اشیاء کما هی»اما علمی:  «.علمی و عملی استیا[

افعال  از ]پرهیز[تحصیل ملکه نفسانی که با آن قادر بر صدور]انجام[ افعال زیبا و احتراز»و اما عملی: 

منوط.  آنیعنی در نفس ناطقه دو قوه مرکوزشت و کمال او بتکمیل «.زشت بوده که اخالق نامیده میشود

یکی قوه نظری و یکی قوه عملی. قوه نظری آنست که شوق او بسوی دراك معارف و نیل علوم باشد تا 

بر مقتضای آن شوق کسب استطاعت معرفت اشیاء چنانچه حق اوست حاصل کند. بعد از آن بمعرفت 

]دلیل لتالمطلوب حقیقی و غرض کلی که انتهای جمله موجوداتست)تعالی و تقدس(مشرف میشود تا بد

اهلل  اال بذکر»آن معرفت بعالم توحید بل بمقام اتحاد رسد و دل او ساکن و مطمئن گردد که و راهنمایی[

و غبار شبهت و زنگ شک از چهره [ 29؛ 57رعد/«:  بیاد خدا دلها آرامش و سکون یابد»؛ «]تطمئن القلوب

و  .«که در آمد یقین، گمان بر خاست بهر کجا» ضمیر و اینه حاطر او سترده گردد. چنانچه شاعر گفته:

چنانکه با یکدیگر مطابق و  (.562)صقوه عملی آن باشد که قوا و افعال خود را مرتب و منظوم گرداند

گردد. هر گاه این علم و عمل بدین درجه در  ]پسندیده[موافق شوند تا بواسطه مساوات اخالق او مرضی

شخص جمع آید او را انسان کامل و خلیفت خدا توان گفت و مرتبت او اعلی مراتب نوع انسان باشد. 

هر کس را »؛ «]تؤتی الحکمه من یشاء و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا»چنانکه حق تعالی فرموده

و روح او [  233؛ 2بقره/«: ت داده خیر بسیار بخشیده استخدا خواهد حکمت بخش و کسی را که حکم
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ی، ی]داراتدول]معدن[ بعد فراق بدن بنعیم مقیم و سعادت ابد و قبول فیض خداوند مستعد گردد: وین کان

 .«کماستحتا اینجا مذهب قدما و  .است کنون تا کرا رسد قدرت، اقتدار و عزت و حکومت[

؛ نادانی حقیقی و بینش ظنی تفلسفی تکساحتی و توهمی تنازعی بجاهلیت بسیط و مرک]مذهب مختار»ب.

چون بزرگان و زیرکان خورده دان که : [سوفیستی کاذب و دانش و کنش و رفتار واقعی نما و ضد واقعی

شان مشرفست در تکمیل روح انسانی و مرجع و معاد آن تأمل نمودند یاکنون روی زمین بذات شریف ا

و سنن و آرای اکابر سابق پیش چشم بداشتند خدمتشان را بدین معتقدات انکاری تمام حاصل آمد. 

 و بقای آن ببقای بدن متعلق است والف.بر ما کشف شد که روح ناطقه اعتباری ندارد. »میفرمایندکه: .5

آنچه انبیاء فرموده اند که؛ الف.یک.او را کمال »میفرمایند که: اول..2و « جسم موقوف ب.فنای آن با فنای

و نقصانی هست و دو.بعد فراق بدن بذات خود قائم و باقی خواهد بود ب.یک.محال است و دو.یکی.حشر 

 حیات عبارت از اعتدال ترکیب بدن باشد. الف.چون بدن متالشی شد»دوم.«. و دیگری.نشر امری باطل

آنچه عبارت از؛ الف.یک.لذات بهشت »سوم.«. ب.آن شخص ابدا؛ یک.ناچیز]نا بود[ و دیگری.باطل گشت

 چنانکه شاعر گفته:«. و دو.عقاب دوزخست ب.هم در این جهان میتوان بود

 (562)صو آنا که نیست، وعده بفرداش داده اند آنرا که داده اند همینجاش داده اند 

ب و عذاب و قرب و بعد و رضا وسخط و کمال و نقصان فراغتی تمام ال جرم از حشر و نشر و عقا

 دارند و نتیجه معتقدات آنکه همه روزه عمر در کسب شهوات و نیل لذات مصروف فرموده میگویند:

 ]رباعی منسوب بخیام[و ز هفت و چهار دایم اندر تفتی ای آنکه نتیجه چهار و هفتی

 دنت نیست چو رفتی رفتیباز آم  می خور که هزار بار بیشت گفتم

 و اکثر این رباعی در صندوقه گور پدران خود مینویسند که:

 جز با من و تو عقلی و تمییزی نیست  زین سقف برون رواق و دهلیزی نیست

 خوش بگذر ازین خیال کان چیزی نیست  ناچیز که وهم کرده کان چیزی هست

 یش ایشان خوار و بیمایه مینماید:و بسبب این عقیده است که قصد خون و مال و غرض خلق پ
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 گرامی تر ز صد خون برادر ]آتش[بر او یکجرعه می همرنگ آذر

الحق زهی بزرگان صاحب توفیق که آنچه چندین هزار سال با وجود تصفیه عقل و روح محجوب ماند 

 بی زحمتی بر ایشان کشف شد.

باب ، [خطرناک، سازش؛ خشونتفرار از مواضع ]مذهب مختار، ب.مذهب منسوخالف.: شجاعت.باب دوم

 فرویدیسم ومنفعت طلبی، ثروت طلبی و لذت طلبی)]مذهب مختار، ب.مذهب منسوخالف.: عفت.سوم

  [ونیسم(دُهِ

اکابر سلف عدالت را »: ]عدم ستم گری و عدم ستم پذیری[الف.مذهب منسوخ: عدالت.باب چهارم(2*

معاد بر آن نهاده. معتقد ایشان آن بوده که  یکی از فضایل چهارگانه شمرده اند و بنای امور معاش و

ان اهلل یأمر »، خود را مأمور«:[آسمانها و زمین بر دادگری استوارند»؛ «]بالعدل قامت السمواه و االرض»

بداشتندی. بنابراین سالطین و [82؛ 56نحل/«: خداوند بدادگری و نیکی فرمان میدهد»]؛ «بالعدل و االحسان

همت بر اشاعت معدلت و رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی و ]توصیه کرده[امراء و اکابر و وزراء

و نیکنامی شناختندی. و ان قسم را چنان معتقد بوده اند که  ]دارایی، حکومت و اقتدار[آنرا سبب دولت

 نیز در معامالت و مشارکات طریق عدالت کار فرمودندی و گفتندی. ]را[عوام

 (.535همان، ص«)در پیغمبری زند عادل  عدل کن زانکه در والیت عدل

اما مذهب اصحابنا آنکه این سیرت اسوء]سوء ترین، »: ]ستم گری و ستم پذیری[مذهب مختار»ب.

بدترین[سیر است و عدالت مستلزم خلل بسیار و آنرا بدالیل واضح زوشن گردانیده اند و میگویند بنای 

ز کسی نترسند فرمان ان نبرند و همه یکسان کار سلطنت و فرماندهی و کدخدایی بریاست است. تا ا

باشند و بنای کارها خلل پذیرد و نظام امور گسسسته شود. آنکس که حاشا عدل نورزد و کسی را نزند 

و نکشد و مصادره نکند و خود را ]سر[مست نسازد]و بد مستی و عربده کشی نکند[و بر زیر دستان اظهار 

و رعیت فرمان ملوك نبرند، فرزندان و عالمان سخن پدران و  عربده و غضب نکند مردم از او نترسند

از  پادشاهان» نشنوند مصالح بالد و عباد متالشی گردد. و از بهر این معنی گفته اند:(535)صمخدومان

دادگری و عدل بدبختی بارث »؛ «]العداله تورث الفالکه»میفرماید:  «.پی یک مصلحت صد خون کنند
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د بزه کار که اکنو رل واضحتر ازینکه پادشاهان عجم چون ضحاك تازی و یزدج. خود کدام دلی«[میآورد

و دیگر متأخران که از عقب ایشان رسیدند تا ظلم میکردند  فست[رَّ]و مُشَفستشرِصدر جهنم بدیشان مُ

چون بزمان کسری انوشیروان رسید او از رکاکت ]مملکت آبادان[. دولت ایشان در ترقی بود و مُلک معمور

و تدبیر وزاری ناقص عقل، شیوه عدل اختیار کرد. در اندکی زمانی کنگره های ایوانش بیفتاد و  ردی

آتشکده ها که معبد ایشان بود بیکبار بمرد و اثرشان از روی زمین محو شد. امیر المؤمنین مشید قواعد 

میزد  وصوف بود خشتکه بعدل م ]در متن عمر آمده که مناسبتی ندارد[دین علی بن ابیطالب رضی اهلل عنه

و نان جو میخورد و گویند خرقه اش هفده من بود. معاویه ببرکت ظلم ملک از دست اما علی کرم اهلل 

پیغمبر را در بیت المقدس بیگنا نکشت و چند هزار ]پیرو[وجهه بدر برد. بخت نصر تا دوازده هزار 

 کرد و در دو جهان سرافراز نشد. چنگیزپیغمبر را اسیر نکر دستور داری نفرمود و دولت او عروج ن]پیرو[

مقتدا و پیشوای مغوالن اولین و آخرین است تا هزاران هزار  لك اسفرَخان که امروز بگوری اعدا در دَ

: حکایت (.532همان، ص«)بیگناه را بتیغ بیدریغ از پای در نیاورد پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت

ان را چون بغداد مسخر شد جمعی را که از شمشیر باز مانده در تواریخ مغول وارد است که هالکوخ»

بود بفرمود تا حاضر کردند. حال هر قومی باز پرسید. چون بر احوال مجموع واقف گشت گفت: از 

ناگزیر است ایشان را رخصت داد تا بر سر کار خود رفتند. تجار را نیز فرمود ]پیشه وران و کاسبان[محترفه

انی کنند. جهوردان را فرمود قومی مظلومند بجزیه از ایشان قانع شد. مخنثان را دادن از بهر او بازرگ

بحرمهای خود فرستاد. قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و معرفان و گدایان و قلندران و 

کشتی گیران و شاعران و قصه خوانان را جدا کرد و فرمود اینان در آفرینش زیادتند و نعمت خدای 

ایشان  (32)صغرق کردند و روی زمین را از حیث]رودخانه[ن میبرند. حکم فرمود تا همه را در شطبزیا

پاك کرد. ال جرم قرب نود سال پادشاهی در خاندان او قرار گرفت. و هر روز دولت ایشان در تزاید 

دانید در بود. ابو سعید بیجاره را چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد و خود را بشعار عدل موسوم گر

 اندك مدتی دولتش سپری شد و خاندان هالکوخان و مساعی او در سر نیت ابو سعید رفت. آری!

 )فردوسی(همه آن کند کش نیاید بکار  چو خیره شود مرد را روزگار

 رحمت بر این بزرگان صاحب توفیق باد که خلق را از ظلم ضاللت عدالت بنور هدایت ارشاد 
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 «.رمودندف 

: حلم و وفا.باب ششم، [عدم سخاوت]ب.مذهب مختار، الف.مذهب منسوخ: سخاوت.باب پنجم

حیا و صدق و رحمت و .باب هفتم، [عدم بردباری و پیمانشکنی]ب.مذهب مختار، الف.مذهب منسوخ

. [عدم رعایت، عدم صداقت، زحمت)نقمت(و شدت)بیمهری(]ب.مذهب مختار، الف.مذهب منسوخ: شفقت

این است آنچه در کتاب با برادران وعده رفته بود. امید هست که چون مبتدی بر اخالق مختار اکابر 

ان، م)ه «یابدبمواظبت نماید و آنرا ملکه نفس ناطقه خود گرداند نتیجه آن هر چه تمامتر در دنیا و آخرت 

  (.599ص
 ل سیاسی چگونه است؟ اوصاف*نقادی سیاسی چه میباشد؟ *هز ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:*خودآزمایی

اشراف: مذهب منسوخ و مذهب مختار سیاسی چه میباشند؟ اوصاف اشراف کدامند؟ حکمت مدنی: 

الف.مذهب منسوخ و ب. مذهب مختار چه میباشد؟ *شجاعت مدنی: الف.مذهب منسوخ، ب.مذهب مختار 

 مذهب مختار چه میباشند؟»کدامند؟ *عدالت مدنی: الف.مذهب منسوخ، ب.

 سید جمال الدین اسد آبادی؛ .عروه وثقیهفت*

 بیدارگری و اصالحگری سیاسینهضت رهیافت راهبردی 

هق(، بزرگترین مصلح و بیدارگر ایران و جهان اسالم در دوران جدید 5253-31سید جمال الدین اسد آبادی)

لی از ااست. پیرو حکمت متعالی صدرایی و مشهور به فیلسوف شرف، و شاگر شخصی فقه اجتهادی متع

جمله سیاسی شیخ انصاری بود. نخستین کسی بوده اشکال نارسایی و ناسازواری ذاتی و درونزادی  مشکل 

تنازعی مدرنیسم غرب را دریافت و در رساله نیچریه)ناتورالیسم: طبیعتگرایی(به آسیب -آفرین تکساحتی

 یتنها راهبرد برونرفت از عقب ماندگرا و اتحاد اسالمی شناسی و آسیبزدایی آن پرداخت. بازگشت به اسالم 

و سلطه و نفوذ استعماری بیگانه و رهایی از استبدادهای سلطنتی مطلقه در کشورهای جهان اسالم و تفرقه 

میان آنها دانست. همراه محمد عبده مصری و محمد رشید رضا، به انتشار روزنامه ای آگاهی بخش تحت 

ه تعبیری راهبرد محکم در پاریس نمود. آنگاه سرمقاله های این عنوان عروه الوثقی یعنی طناب مطمئن و ب

روزنامه  جمع آوری و ضمن یک اثر تحت همین عنوان، منتشر گردید. در پی به برخی از اهم این سر مقاالت 
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ینها اکه غالبا بقلم سیدجمال، عبده و رشید رضا یا با اشراف اینها بنگارش در آمده اند را از نظر میگذرانیم. 

 فن سیاسی محسوب میشوند. 

)راهبرد روشنگری(بازگشت به اسالم و استقالل، تجدید تمدن و تمدنسازی رهیافت روشنگری راهبردی.1*

این مجله بیاری خداوند اوضاع ملل شرق را بیان »: «برای چه این مجله را منتشر میکنیم؟»نوین اسالمی: 

(، ...این مجله در حد توانایی 55تواناست)صمیکند و برای پیروزی در کار خود توکل ما به خدای 

خویش در خدمت ملتهای شرق قرار خواهد گرفت و حقایق الزم را که عدم توجه به آنها سبب سقوط 

و ضعف ملل اسالمی شده بیان خواهد کرد و راههایی را که برای تدارك گذشته و احتراز از رنجهای 

مجله در نظر دارد با بیان یک سلسله حقایق خوانندگان  (. ...این66آیند نباید روند نشان خواهد داد)ص

 و را متنبه سازد که مساوی بودن در مادیت و معنویت یگانه عامل نیرومند برای حفظ موازنه بین المللی

  («.63روابط میان آنها می باشد)ص

امل یت و تکملیت و دیانت اسالمی: اسالم همانطوریکه به جنبه روحان» :.رهیافت ملی دینی اسالمی2*

معنوی مردم عنایت دارد، قواعد و قوانین حکومتی را که در اسالم برای تأمین نیازمندیهای زندگی بشر 

و اقامه  حدود میان روابط انسانها بوجود میآید معین و مشخص نموده است. بطوریکه در رأس آن 

 از همه مطیع ترند، اشخاصحکومت جز کسانیکه به دین اسالم اعتقاد راسخ دارند و بدستورات آن دین 

دیگر قرار نمی گیرند. وانگهی حومت اسالم قابل توارث نیست و برای رسیدن به خالفت مسلمین مردم 

از لحاظ قوم و نژاد و فامیل و نیرومندی جسمانی نسبت به یکدیگر امتیازی ندارند بلکه فردی شایسته 

ر ثانیا قاد ل به احکام اسالمی داشته باشد.اوال آگاهی کام احراز مقام مقدس حکومت اسالمی است که:

پس در واقع زمامدار حکومت در اسالم به منزله شریعت  به اجرای آن احکام و حلب رضایت مردم باشد.

مقدس الهی است که به هیچ وجه میان نژادها و اقوام مختلف فرق نمیگذارد. و آن زمامدار کوچکترین 

مگر از این جهت که او مطیع ترین کس برای حفظ شریعت  امتیازی نسبت به سایر مسلمانان ندارد

  (.37همان، ص«)اسالمی و دفاع از آن باشد

گذشته و حال امت اسالمی و عالج علتهای »: رهیافت آسیبشناسی و آسیبزداریی دینی مدنی راهبردی.3*

شرافت وجودی را آن: دین اسالم است که میان پیروان خویش اتحاد و ائتالف کامل بوجود می آورد و 
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به لذات زودگذر زندگی ترجیح میدهد و پیروانش را وادار به کسب فضایل و توسعه معارف مینماید و 

اینکه خورشید تابناك اسالم از افق رحمت . ... ]هم[آنان را به عالی ترین مرتبه تمدن و اجتماع میرساند

د، آنها را با هم متحد ساخت و از حیث الهی در کشور آنان طلوع کرد، همه تاریکیهای نادانی را بزدو

اخالق مهذب نمود، خرد آنان را با نور علم و دانش روشن کرد و اخالق آنان را پاکیزه ساخت و قوانین 

زندگی آنها را محکمتر نمود. در نتیجه به مردم جهان زمان خویش سیادت و آقایی نمودند. آقا شدند 

وی کردند. ... هر امتی که تحت لوای اسالم در آمد به سعادت بواسطه اینکه از سیاست عدل و انصاف پیر

زنده و جاندار دین ]جامع، جهانی و  (86)صو تمدن رسید و قدرت آنها در تمسک به اصول

جاویدان[اسالم بود. ... این دعوت وقتی با نیرومندی همتها و پاك ساختن نفوس مردم از زشتیها و علو 

پاکیزه مینمود. افکار آنها را نیزومند میساخت و مردم را از ارتکاب  مقاصد توأم گردد اخالق آنان را

پلیدیها باز می داشت و توجه آن ها را از کارهای زشت منصرف می کرد. مادامیکه این وضع ادامه داشت 

سیاست و برتری آنان نسبت بدیگر ملتها محرز و مسلم بود. ولی پس از آنکه مدتی از پیدایش دین اسالم 

در اثر وجود نفاق و اختالف، پستی و انحطاط به آنها روی آورد، در نتیجه سیادت و برتری گذشت، 

(. بلکه با فاصله گرفتن از اسالم راستین تمدنساز، از پیشرفت وامانده 83همان، ص«)خویش را از دست دادند

و  و راه های عالج]ما برای بیان اسباب علوم و عوامل سقوط این ملت»و گرفتار سیطره بیگانه گردیدند. 

در شماره های بعدی این مجله بطور مستقل برونرفت از آن و تجدید حیات و تأسیس تمدن نوین اسالمی[

  همان(.«)و جداگانه بررسی خواهیم کرد

اسالم و پیروان آن: آری مادامیکه قرآن میان -مسیحیت و مردم آن»الف.: رهیافت دینی مدنی قرآنی.4*

آنهاست و آن کتاب آسمانی در همه امور زندگی مادی و (559)صرهبر واقعی مسلمانان قرائت میشود و

معنوی راهنمای مسلمانان میباشد و از موجودیت آنها حمایت و از جوامع اسالمی دفاع میکند و متجاوزین 

بحقوق مسلمانان را منکوب میسازد و از هر جهت راه و رسم پیشرفت و ترقی را به آنان نشان میدهد بقا 

زیرا ما یقین داریم مسلمین با استفاده از تعالیم زنده و جاندار »ب.«. اودانگی مسلمانان قطعی میباشدو ج

قرآن به مقام و موقعیت اولیه خویش دست خواهند یافت و با استفاده از زمان همه آنچه را که از دست 

اع از حقوق خویش به دیگران داده اند دو باره بدست خواهند آورد و در فنون رزم و مقابله با دشمن و دف
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سبقت خواهند گرفت تا موجودیت و استقالل خویش را بهتر حفظ کنند ذلت و سرافگندگی را از خود 

 (. 552همان، ص«)فنا و نابودی را از ملتشان دور سازند

اشند نان  متحد باعلل انحطاط و رکود مسلمین: آری اگر مسلم»الف.: رهیافت سیاسی یگانگی اسالمی.5*

از نفاق و اختالف دوری جویند بطور قطع دو باره مقام شامخ خود را در میان جوامع بشری بدست و 

وجود دارد و ایمان آنان قوی و  ]عزت و اقتدار طلبی[خواهند آورد، زیرا در دین آنان استحکام و قدرت

ایر ملل یژگیها به سهستند بواسطه داشتن این و ]مقاوم[نیرومند میباشد، در باورهای خود پا برجا و ثابت

افتخار میکنند چون در اعتقادات دینی آنان محکمترین وسیله برای تولید یگانگی میان آنان وجود 

با پیدایش خالفتها وحدت کالم امت مسلمان از هم پاشیده شد و خواستاران »ب. .(552)همان، ص«دارد

امخ خالفت اسالمی به سلطنت ملک و سلطنت آن را از راه قدرت بدون استحقاق و در نتیجه مقام ش

تبدیل شد اهمیت و عظمت آن از دها برفت چون تجربه نشان داده که اگر حکومت و خالفت بر دلهای 

مردم نفوذ نکند و رضایت همه امت را جمع ننماید اساس آن متزلزل میشود. وقتی که خالفت واقعی 

ر چه در اثر اعمال زور و قدرت اسالم مبدل به سلطنت و قدرت شد اعتماد مسلمانان سلب گشت اگ

حال اینکه برای مسلمانان این »ج.(. 558)همان، ص«نمیتوانستند از زیر بار آن حکومت شانه خالی کنند

در جلو  ]از همگرایی تا تجدید تمدن و تأسیس تمدن نوین اسالمی[توانایی هست و آمال و هدفهای مهم

 .(522همان، ص«)ارند و به پیش بروندآنان عرض اندام میکند و باید قدمهای سریعی بر د

: ای امت ]ایمان، عِرق، عالقه، تعلق خاطر، حمیت[تعصب»الف.: رهیافت راهبردی دینمداری اسالمی.6*

اه باشید که تعصب دینی و همبستگی در عقاید سبب بقای آگ]مورد رحمت خدا قرار گرفته مسلمان[مرحوم

دینی خون زندگی شماست آنرا بیهوده نریزید، (512)صحیات شماست آنرا بشدت حفظ کنید، تعصب

عالقه  این»ب. «.پیوستگی و وحدت در دین وسیله سعادت شناست آن را قبل از مرگ به پول نفروشید

دینی را مغتنم بشمارید بوسوسه و سرزنشهای دیگران گوش ندهید و مغرور هم نشوید، زینتها و تجمالت 

دار را از جلوی دیدگان عقلتان کنار بزنید بدانیدکه تنها عامل ظاهری شما را به وحشت نیاندازد پرده پن

 .(517همان، ص«)پیوستگی ملتهای عرب، ترك، فارس، هند، مصری و مغربی عالقه و رابطه دینی میباشد

البته سعی کنید تعصب دینی را منحصر بعالقه بیکدیگر ندانید، بلکه باید آن را در تمام شئون اجتماعی »ج.
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هید تا در جلو افتادن از امتهای دیگر و بدست آوردن قدرت و بزرگی و شوکت و حکومت خود توسعه د

از آن کمک بگیرید و همچنین در تالش ملتها برای کسب علوم مفید و فضایل اخالقی و کماالت انسانی 

نی یاز نیروی تعصب دینی الهام بگیرید تا جامعه اسالمی را نیرومندتر از جوامع دیگر بسازید، تعصب د

را برای ایجاد وحدت کلمه و بهم پیوستگی اقوام متلف اسالمی بکار ببرید. و باید هر کدام از شما دست 

برادر مسلمان خود را بگیرد تا او را از گرداب فساد و جهل بیرون بکشد و به نردبان کمال رسانید و 

  (.511همان، ص«)منیباالخره در نیکی و پرهیزکاری بیکدیگر یار یکنید نه در امور گناه و دش

قضا و قدر: در آفرینش کاینات اراده »الف.: رهیافت راهبردی سرشتسازی سرنوشتازی اسالمی.1*

قدر ]و اعضای وی باشد ]و مدنی[تعلق گرفت که عقاید و افکار انسانی حاکم اعمال بدنی]قضا[خداوندی

واهد فساد عقاید و افکار بشری خ، پس بحکم فطرت منشاء کارهای نیک بد و صالح و و تقدیر و تدبیر[

(و اجرا 161تا زمانیکه حقایق اسالم میان علماء و دانشمندان اسالمی بررسی)ص». ب.(511همان، «)بود

میگردد، امت اسالم فنا پذیر نخواهد بود، زیرا هر وقت بیماری نفسانی و علتهای عقلی بدانها رو آور 

ا دفع میکند و آنان را دوباره بمراحل اولیه قدرت و پیشرفت شود نیروی بازدارنده عقاید حقه اسالم آنها ر

  (.569-5همان، صص«)اسالم بر میگردند

صفات نیک و اخالق رذیله و اثر آن دو: فضایل اخالقی در »: رهیافت راهبردی اخالقی فاضلی مدنی.8*

... -خود نگهداشتهجامعه بشری بمنزله نیروی جاذبه عمومی است که جهان باین بزرگی را در مدار نظام 

اخالقی در هیئت اجتماعی بشری افراد آن جامعه را بهم جذب میکند تا  (561)صهمینطور هم فضایل

  همان(.«)زمانیکه خداوند اراده کرده آن جامعه رشد کند و باقی بماند

سکون حق داران، جنبش بی حقان: الف.علمای اسالمی »: رهیافت راهبردی خیزش اصالحی اسالمی.9*

 ]تجدیدرا براه وحدت کلمه و اتفاق نظر بکشانند، مقصد و هدف آنها را متحد کنند]مسلمانان[آنان ...

و در روان آنان حسهای دور کردن ظلم و ستم از جامعه و ابراز نفرت تمدن و تمدنسازی نوین اسالمی[ 

 (.536صهمان، )«از ذلت و خواری را تقویت نمایند. روح مقاومت و استقامت آنان را بحرکت در آورند

بکنند که هیچکدام از افراد مسلمان اجازه ندهند پستی و مذلت بر آنان راه یابد و برای محقق  یکار»ب.
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یاری ایمان آوردندگان بر ما »؛ «و کان حقا علینا نصر المؤمنین»و مسلم بودن وعده خداوند را که فرموده

  همان(.«)روشن سازند(13؛ 79روم/)«حتم و حق است

اتحاد مسلمانان و یگانگی امتهای آن: آری! قرآن »: .رهیافت راهبردی همگرایی و همکاری اسالمی11*

همیشه زنده است و هر فرد یا قومی از نیکیهای آن سهمی ببرد سعادتمند است، هر فرد و یا جامعه مورد 

نشده و  نفرت و خشم قرآن باشد بدبخت و نا فرجام است. ای مردم مسلمان! هنوز کتاب خدا نسخ

احکامش پا برجاست پس بسوی آن برگردید و آن را در اوضاع  احوال خود حکم قرار دهید)زیرا 

خداوند از کارهای شما غافل نیست(شاید امراء و پادشاهان مسلمین از سوء نتیجه کارهای گذشتگان پند 

ه اهند پیش از آنکگرفته باشند و تصمیم بجران کارهای آنان در دل آنها رسوخ کرده باشد، چون میخو

دچار مصایبی بشوند که گذشتگا شدند، عالج کار را بنمایند، در اینصورت امیدوارم که نخستین ندای 

ندای بلند شما را برای وحدت و یگانگی  نخستینبلند شما را برای وحدت و یگانگی آماده سازد، و از 

ذشتگان باالتر و از لحاظ شوکت و قدرت آماده سازد، و از خواب غفلت بیدار کند، تا از حیث مرتبه از گ

آنان نیرومندتر باشد. شک نیست که علمای مؤمن و با اعتقاد مسلمین در این نهضت سهم بزرگی خواهند 

در خاتمت: عناوین سایر سر مقاالت جهت مزید استحضار در زمینه رسالت بیداری  .(593همان، ص«)داشت

جمال تا جمهوری اسالمی ایران، جبهه مقاومت و تمدنسازی و خیزش اصالحگری تا انقالب اسالم از سید 

یاری جستن غلبه کنندگان بر امتهای »52، «وحدت و برتری».55نوین اسالمی را مالحظه میکنیم. بدینترتیب: 

آمال چیست؟ و بدست آوردن مجد و عظمت برای »57، «اسالمی از پادشاهان و رؤسای همان امتها

خداوند .»51، «اشند؟بمردان حکومت و صاحبان سلطنت و قدرت چگونه باید »51، «مسلمانان چگونه

، (228)ص«گذارده است تحیم و دانا در دوست داشتن نیکیهای واقعی زندگی چه حکمتی بودیعر

پیشنهاد دولت ایران .»59، (218)ص«وضع امت به هنگام تسلط حکمران مستبد.»53، (278)ص«شرف.»56

، (219)ص«خداوند مؤمنان را آزمایش میکند.»58، (212)ص«تحاد و یگانگیبه دولت افغانستان برای ا

، (232)ص«سنتهای ثابت خداوند.»25، (267)ص«وسایل نگهداری ملک و حکومت از خطر نابودی.»29

 . (282)ص«ترس.»27، (297)ص«اوهام و اندیشه های نادرست.»22
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بیدارگری و خیزش اصالحی اسالمی : *رهیافت های راهبردی ؛ پرسش و پاسخ دانشجویی*خودآزمایی

کدامند؟ *رهیافت روشنگری راهبردی)راهبرد روشنگری(بازگشت به اسالم و استقالل، تجدید تمدن و 

تمدنسازی نوین اسالمی چه میباشد؟ *رهیافت ملی دینی اسالمی چگونه است؟ *رهیافت آسیبشناسی و 

ینی مدنی قرآنی چه است؟ *رهیافت سیاسی آسیبزداریی دینی مدنی راهبردی چگونه میباشد؟ *رهیافت د

یگانگی اسالمی چه میباشد؟ *رهیافت راهبردی دینمداری اسالمی چگونه است؟ *رهیافت راهبردی 

سرشتسازی سرنوشتازی اسالمی چگونه میباشد؟ *رهیافت راهبردی اخالقی فاضلی مدنی چه است؟ 

راهبردی همگرایی و همکاری اسالمی  *رهیافت راهبردی خیزش اصالحی اسالمی چه میباشد؟ *رهیافت

 چگونه است؟

 کتابشناسی*

 : متون مرجع موضوع این اثرالف.مراجع

 ، منشور علوی، نرم افزار نور، نیز تحت عنوان اصول سیاسی اسالم در عهدنامه امام (5738)علی)ع(، امام

 .     7چ و تنظیم احمدرضا کشوری، قم: وثوق،علی)ع(، تهیه  

 ج، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: مرکز 2، (تاریخ عبر)، مقدمه(5762)عبدالرحمنابن خلدون، 

 .1انتشارات علمی و فرهنگی، چ 

 .شروق قم: کلبه خسروشاهی، هادی سید تنظیم و تحقیق الوثقی، العروه(5738جمال) سید آبادی، اسد

  به شوشتری، محمد الدین تقی ترجمه خرد، جاویدان (5738محمد) احمدبن رازی، مسکویه ابن

 .گیل مک دانشگاه اسالمی مطالعات تهران: موئسسه پنجم، ثروتیان، چاپ بهروز اهتمام 

 .2، حیات معقول، تهران: بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسالمی، چ(5765)جعفری، محمد تقی

 ، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.(5762)خمینی، روح اهلل

 .امیر کبیر، چ جدید، والیت فقیه، تهران: (5769)خمینی، روح اهلل

 .ضمن کلیات، تهران: پیک فرهنگ االشراف، ( اخالق5736عبید) زاکانی،

 .2شواهد ربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران: سروش، چ (5731)صدرا، محمد

 ترجمه احمد بن محمد حسینی اردکانی، به کوشش عبداهلل انوار، تهران:  ،مبداء و معاد( 5762)صدرا، محمد

 مرکز نشر دانشگاهی. 

  سیرالملوک، نامه (سیاست5787اسحاق) بن علی بن حسین بن ابوعلی الملک نظام خواجه طوسی،

 .هفدهم، تهران: امیرکبیر چاپ جعفر شعار، کوشش به 

 ، اخالق ناصری، به همت مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: (5761)دمحم طوسی، خواجه نصیر
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 .1خوارزمی، چ 

  مصحح (قابوسنامه،5791زیار) بن وشمگیر بن قابوس فرزند اسکندر فرزند کیکاووس عنصر معالی،

 .فرهنگی و تهران: انتشارات علمی یوسفی، غالمحسین 

  شانزدهم، خدیوجم، چاپ حسین کوشش به ،سعادت (کیمیای5787محمد) ابوحامد طوسی، غزالی

 .و فرهنگی تهران: انتشارات علمی 

 ، احصاء علوم، ترجمه سید حسین خدیو جم، تهران: شرکت انتشارات علمی  (5761)فارابی، محمد

 .2فرهنگی، چ 

 .2، اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: طهوری، چ(5765).فارابی، محمد

 ، سیاست مدنیه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه ایران. وزارت (5719)محمدفارابی، 

 نیز ترجمه و شرح (5736)این اثر توسط حسن ملکشاهی  .5735، 2فرهنگ و ارشاد اسالمی، چ 

 لسفی تا سیاسی خورده است. انتشارات سروش.فبیشتر  

  الوالیات الدینیه، )همراه احکام السلطانیه، اثر ابی یعلی، االحکام السلطانیه و هق(5196)ماوردی، ابوالحسن

 هق. ترجمه تحت عنوان آیین 5196، 2مکتب االعالم االسالمی،طبع-(، تهران: مرکز النشرفراء 

 .5797حکمرانی،  ترجمه و تحقیق از حسین صابری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  

 و تنزیه ملت یا حکومت اسالمی، با مقدمه سید محمود طالقانی،  ، تنبیه امت(5769)نایینی، محمد حسین

 .5769، 3تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 

 -585.صص1)رساله، تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، در مجموعه رسایل مشروطیت(5731)نوری، فضل اهلل

 ، تهران: انتشارات کویر.، به کوشش غالمحسین زرگری نژاد(568 

 ، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران: نشر تاریخ ایران. (5762)نوری، فضل اهلل

 آثار مورد استفاده یا اشاره در این اثر الف.منابع:

 (تحفه الملوک، بکوشش عبدالوهاب فراتی، قم: بوستان کتاب. 5795دارابی، جعفر)

 (، میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هر منوتیک، ترجمه حسین 5736ت و رابینو، پل)ندریفوس، هیوبر

 بشیریه، تهران: نی. 

 .6(مرصاد العباد، باهتمام محمد امین ریاحی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ5731رازی، نجم)

 . گنجینهترجمه منوچهر کیا، تهران:  قرارداد اجتماعی، (،5712روسو، ژان ژاک)

 (، در رسایل، بیروتک دارالمشرق.17-61فارابی، ابونصر محمد)بی تا(اعضاء االنسان، )صص

 (، در رسایل، بیروت: دارالمشرق.61-593فارابی، ابونصر محمد)بی تا(اعضاء الحیوان، )صص

 (، در رسایل، بیروت: دارالمشرق.79-12فارابی، ابونصر محمد)بی تا(فی الرد علی جالینوس، )صص

 (، ایران: روح یک جهان بی روح، ترجمه نیکو سرخوش و افشن جهاندیده، تهران: نی. 5738ل)فوکو، میش
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 .6هرمس، چ (، ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟ ترجمه حسین معصومی، تهران:5782فوکو، میشل)

 .59(ایارن از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ5731گیرشمن.ر.)

 (بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیا الدین دهشیری، تهران: دانشگاه تهران. 5718گنون، رنه)

 هق(ادب الدنیا و الدین، بیروت: دار الکتب العلمیه. 5193ماوردی، ابوالحسن)

  : بوستان کتاب.(روضه االنوار عباسی، به کوشش نجف لک زایی، قم5795محقق سبزواری، محمد باقر)

 (مرزبان نامه، بکوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: دانشگاه هید بهشتی.5767سعدالدین)وراوینی، 

 (، موج سوم دمکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه. 5737هانتینگتون، ساموئیل)

 ان.ایر موسه تاریخ فرهنگذخیره الملوک، تصحیح سید محمود انواری، تبریز: (5719)همدانی، میر سید علی

  



 

318 
 

 **برامد

آثار جاویدان علمی و حکمی مدنی: گنجهای بی پایان فرهیختگی بوده که برای تجدید حیات و پیشرفت تا 

مرز تمدنسازی نوین اسالمی جهانی، سرمایه ای الیزال میباشند. کشف، استخراج محتویات، انتقال آن به روز 

قا وانه ارزشمندی در چالش ارتو روزامدسازی، پاالیش آنها با تحلیل و تفسیر درست و دقیق می تواند پشت

کارامدی، چشم انداز الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت تا مر زچشم انداز تمدنسازی نوین اسالمی ایریانی 

بوده و بشمار آیند.  در این میانه منشور کارگزاری خُرد کاربردی حکومت محلی)ملی(  مصر در چهارچوب 

ت اسالمی امامت امام سیاست در حد نهج البالغه، اساس و منشور کارگذاری کالن و راهبردی نظام و دول

اساسی و غایت می باشد. حکمت حیات معقول عالمه جعفری نیز روزامدسازی حکمت حکومت توحیدی 

 متعالی اسالمی است. از این جهت این دو اثر را بصورت تکمله ضمیمه نمودیم.    

 

 758ص: ضمایم*

 758ص ضمیمه اول*

امام علی)ع( در تراز سنت سیاسی که اکمال و تطبیق دهنده  یسته امامت سیاست متعالیروایی شامنشور حکم

قرآن با واقعیت های سیاسی جاری و اجرایسازی آنست. در نتیجه در اوج کمال و افق اعلی می باشد. به 

انداری استهمین سبب و مناسبت نخست این را طرح کرده و از این آغاز مینماییم. این متن و اثرجاویدان فن 

شایسته در فن راهبری راهبردی کشورداری متعالی علومی است. با این پیش فرض که همگی متون و منابع و 

نیز موضوعات و مسایل فلسفه، علم و فقه سیاسی از سویی منطعف از فن سیاسی و مسایل آن بوده و از دیگر 

ا که تنها و تنها در این صورت بوده که سو معطوف به فن سیاسی شده و پاسخ و پردازش آنها می باشند. چر

نقطه آغازین فرایند پیشرفت مدنی: فن سیاسی  این نگرش ها زایا، پویا و پایا و در نتیجه کارا خواهند شد.

کارامد است. چالش فرابرد فرارو و محوریت عزیمت پیشرفت مدنی: کارامدی فن سیاسی بایسته می باشد. 

جتماعی و سیاسی شایسته است. یعنی توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و چشم انداز برتر: پیشرفت مدنی؛ ا
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تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی می باشد. بدین سبب و مناسبت نخست از این منشور فنی سیاسی شایسته 

آغاز می نماییم. آغازی که سیر و ساختار کامل]رسا و سازوار[آن؛ سیاست فنی کشورداری متعالی و راهبری 

 وده و غایت و سرانجامش؛ سعادت]آسایش عمومی و آرامش[مدنی حقیقی و یقینی واقعی میباشد.راهبردی ب

 

 منشور فن استانداری شایسته در کشورداری متعالی علوی

 
  منشور*

 فن استانداری شایسته در

 کشورداری خوب علوی
 

 بسمه تعالی

 حکمروایی متعالی

 امام سیاست امامت: 

 « یدرك السیاسهمن یسوس نفسه »

 «خیر السیاسات العدل»

 غرر حکم[«]ثبات الدول باقامه سنن العدل»

 *پیش درامد

 «به نام خداوند بخشایشگر مهربان»

است که بنده خدا امیرالمؤمنین در پیمانش به مالک بن حارث اشتر زمانی که او را به  منشوریاین »

 :«ی مصر برگزیداستاندار

 زیرساختیراهبرد ]سیاست[اول.*

 کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی دولت*
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به اصالح اهلش ج.با دشمنش جهاد نماید و ب.مالیات های آن را جمع کند و الف. ؛د تاهدمیدستور ».5

]تأمین و توسعه اقتصادی، تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و «شهرهایش را آباد سازدد.برخیزد و 

 .اخالقی[

آنچه را  ]حدود و احکام[می دهد به تقوای الهی، و مقدم داشتن طاعت خدا، و پیرویاو را فرمان ».الف.2

که کسی جز به پیروی آنها ب. ،که خداوند در کتابش از واجبات و سنّت های خود امر فرموده

می ن ]ناکام و تلخکام[نمی شود، و جز به انکار و ضایع نمودن آنها بدبخت ]کامیاب و شادکام[خوشبخت

 «.گردد

زیرا خداوند یاریِ یاری »ب. ،و دیگر آنکه خداوند سبحان را به قلب و دست و زبانش یاری کند»..الف7

 .«کننده خود، و عزّت آن کس را که او را عزیز بدارد، ضامن شده است

او را دستور می دهد که نفس را به وقت خواسته های نابجا در هم شکند و آن را به هنگام ».الف.1

 .«نفس، امرکننده به بدی است مگر خداوند رحم نمایدب.که  بازداردسرکشی ها 

 دوم.ساختار راهبردی*

 مقبولیت مردمی*

  «!آگاه باش! ای مالک»

 تو را به شهرهایی روانه کردم که پیش از تو فرمانروایانی در آن به عدالت و ستم حکومت کردند،.الف.5

و .ج تو به حاکمان پیش از خود می نگریسته ای،و مردم به وضع تو به همان صورت می نگرند که ب.

شایستگان را به ذکر د. همان را در حق تو می گویند که تو درباره حاکمان گذشته مصر می گفته ای؛

  خیری که خداوند بر زبان بندگانش جاری می کند، می توان شناخت.

ط باش بر هوایت مسلیک.الف.، بنابراین محبوبترین اندوخته ها در نزد تو عمل صالح باشد.پس باید .2

زیرا بخل به خود، انصاف دادن از خود سه. .نسبت به خود از آنچه بر تو حالل نیست بخل بورزدو.و 

 منفور انسان است.ب.محبوب یا الف. ؛است در رابطه با آنچه

یت ا]توده مردم که حقوقی اساسی داشته و بایسته و شایسته است رعمهربانی و محبت و لطف به رعیتب.

و بر رعیت همچون حیوان درنده مباش که  را شعار قلب خود قرار ده شوند. حق رعایت حقوق دارند[

 که خوردن آنان را غنیمت دانی،

خطاهایی از آنان سر می ب. که رعیت بر دو گروهند: یا برادر دینی تواَند، یا انسانهایی مانند تو،.الف.3

 پسج. و گناهانی از آنان به عمد یا اشتباه بروز می کند. ،بر آنان عارض می شود]گناهی[  زند و علل
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همان گونه که عالقه داری خداوند بخشش و چشم پوشی را به تو عنایت نماید، رعیت را مورد عفو و 

االتر دارد، ب ]امامت[چرا که تو از نظر قدرت برتر از آنانی و آن که بر تو والیتد. چشم پوشی قرار بده،

 که تو را والی مصر نموده، ]امامی[اوند برتر از آن کسیاز تو می باشد و خد

به خاطر آنان تو را در عرصه آزمایش قرار ب.خداوند کفایت امور رعیّت را از تو خواسته، و .الف.4

 داده است.

و خود را در موقف جنگِ با خدا قرار مده، که تو را تحمّل کیفر او نیست و از عفو و رحمتش بی نیاز .5

 نمی باشی.

 .از گذشتی که از مردم کرده ای، پشیمان مشو و برکیفری که داده ای، شاد مباش.6

 .و به خشمی که راه بیرون رفتن از آن وجود دارد، شتاب مکن.1

 ؛ فرمان می دهم، باید اطاعت شوم؛]مأمورم و معذورم[و فریاد مزن که: من بر شما گمارده شده ام.الف.8

 و باعث نزدیک شدن زوال قدرت است. که این وضع، موجب فساد دل و کاهش و ضعف دین ب.

به بزرگی سلطنت خداوند دو.هرگاه حکومت برای تو خودبزرگ بینی و کبر به وجود آورد، اول.یک..9

 تو را بر خودت آن قدرت و توانایی نیست نظر کن،دوم.قدرتی که بر تو دارد و سه.و  که فوق توست

و عقلِ از ج. .تندی و شدت را از تو باز می دارددو.این نظر، کبر و غرورت را می نشاند و  که.یک.

 دست رفته را به تو باز می گرداند.

که ب. از برابر داشتن خود با عظمت حق و از تشبّه خود با جبروت خداوند بر حذر باش،.الف.11

 .«ت می کندو هر متکبری را بی ارزش و پس حضرت او هر گردنکشی را خوار

 سوم.راهبرد ساختاری*

]والیت و هدایت خدا، امامت و راهبری امام، والیت و کارگزاری والی، کارگزاری کارگزاران خاص و 

 کارکنان عمومی[

خدا و مردم را از جانب خود و خواص از خاندانت و کسانی از رعیتت که به او عالقه داری ».الف.5

و هر که به بندگان خدا ستم کند، خداوند به جای  ستم کرده ایکه اگر انصاف ندهی، ب. انصاف ده،

و هرکه خداوند خصم او باشد، عذرش را باطل کند و شخص . ج.بندگان ستمدیده خصم او می باشد

 ستمکار محارب با خداست، تا وقتی که از ستم دست بردارد و توبه کند.

ه کب. او قوی تر از ستمکاری نیست،و چیزی در تغییر نعمت خدا و سرعت دادن به عقوبت .الف.2

 .«خداوند شنوای دعای ستمدیدگان، و در کَمین ستمکَاران است
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 *درامد

 سیاست مردمداری* 

باید محبوبترین امور نزد تو میانه ترینش در حق و همگانی ترینش در عدالت و جامع ترینش در ».الف.5

م و خش خشنودی خواص را بی نتیجه می کندچرا که خشم عموم، ب. باشد، ]توده مردم[خشنودی رعیت

 خواص در برابر خشنودی عموم، بی اثر است.

 و به وقت آسانی و رفاه احدی از رعیّت بر والی، پرخرج تر و زمان مشکالت، کم یاری تر.الف.2

و هنگام انصاف، ناخشنودتر و در خواهش و خواسته، با اصرارتر و زمان بخشش کم سپاس تر، و وقت 

 .]پرهزینه و کم بازده[و در حوادث روزگار، بی صبرتر از خواص نیست عطا دیرعذرپذیرتر، منعِ از

 ب.]برعکس توده مردم که کم هزینه و پر بازده اند[

اید پس بب. همانا ستون دین و جمعیّت مسلمانان و مهیاشدگان برای جنگ با دشمن، تودۀ مردمند..الف.7

 توجه و میل تو به آنان باشد.

ید دورترین رعیّت تو از حریمِ تو و در شدّت کینۀ تو نسبت به او، کسی باشد که در حق مردم با.الف.4

 زیرا در مردم عیوبی هست که والی در پوشاندن آن عیوب از همه کس سزاوارتر است.. ب.عیبجوتر است

یوب از عپس در رابطه با عیوبی که از مردم بر تو پنهان است، کنجکاوی مکن چرا که فقط در آنچه ج.

 .مردم نزد تو معلوم است وظیفه اصالح داری

ی پس تا می توانب. و نسبت به آنچه از عیوب رعیّت بر تو پنهان است، خداوند داوری می کند..الف.5

 عیوب مردم را بپوشان، تا خداوند عیوب تو را که عالقه داری از مردم پوشیده بماند، پرده پوشی کند.

در هر چه از ج.رشته هر انتقامی را قطع کن و ب.دم به دل داری بگشای و گره هر کینه ای که از مر.6

 دیگران برایت ثابت نشده خود را به غفلت زن.

 چین خائن است گرچه خود را شبیهزیرا سخنب.در باور کردن گفتار سخن چینان شتاب مکن، .الف.1

 .«خیرخواهان نشان دهد

 ت سیاسی روت، مشامشاوراول.سیاست *

تو را از بخشش مانع گردد و از تهیدستی می ب.در امور خود، بخیل را وارد مشورت مکن که ».الف.5

 .ترساند

 و  که تو را در اجرای برنامه هایت سست می نماید ب.و همچنین با بزدل و ترسو، .الف.2
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 که حرص بر اندوختن و ستمگری را در نظرت می آراید.ب.نه با طمعکار .الف.3

جمع کننده آنها در انسان، ب.همانا بخل و ترس و حرص، سرشت هایی جدای از هم اند که .الف.4

 .«سوءِ ظن به خداوند است]سیاست سوء و[

 ارت وزدوم.سیاست *

بدترین وزرای تو وزیری است که پیش از تو وزیر اشرار بوده و در گناهانشان شرکت داشته »..الف5

 باشد، که اینان یاران اهل گناه و برادران اهل ستم اند.چنین کسی نباید از محرمان تو ب. است.

البته درحالی که قدرت داری جانشینی بهتر از آنان بیابی که در کشورداری مانند آنان دارای رأی .الف.2

و بار سنگین گناهان آنان هم بر او نیست؛ از کسانی که اهل ستم را در ستمکاری و .ب. و کاردانی است

هزینه اینان بر تو سبکتر و همکاریشان بهتر و نسبت به تو ج. ؛گناهشان یاری نکرده استگناهکاران را در 

 اینان را از خاصان خود در خلوتها و مجالسد.و در طریق عطوفت مایل تر و الفتشان با بیگانه کمتر است.

 خویش قرار ده.

 ،شتر بگویدتلخ حق را به تو بی و نیز باید از وزرایت برگزیده ترینشان نزد تو وزیری باشد که سخن.الف.3

و نسبت به آنچه که خداوند برای اولیائش خوش ندارد، کمتر تو را یاری دهد، گرچه این برنامه بر ب.

 علیه میل تو به هر جا که خواهد برسد.

به اهل پاکدامنی و صدق بپیوند و آنان را آنچنان تعلیم ده که تو را زیاد تعریف نکنند و بیهوده به .الف.4

که تمجیدِ فراوان ایجاد کبر و نخوت کند و به گردنکشی ب. ،کاری که انجام نداده ای، تو را شاد ننمایند

 .«نزدیک نماید

 ی زداییو بد افزایی نیکسوم.سیاست *

که این کار، نیکوکار را در انجام کار نیک بی ب. .و نیکوکار و بدکار در برابرت یکسان نباشند».الف.5

 هر کدام را نسبت به کارشان پاداش بخش.ج. بدی ترغیب می کند. رغبت و بدکار را در

ک کردن و سبب. ،آگاه باش که چیزی برای جلب خوشبینی حاکم بر رعیت بهتر از نیکی به آنان.الف.2

باید  پس به صورتیج. هزینه بر دوش ایشان و اجبار نکردنشان به حقّی که حاکم بر آنان ندارد، نیست.

مانی بر رعیتت را در کمک همه جانبه به حاکم فراهم آری. که این خوش گمانی، رفتار کنی که خوش گ

  .رنجی طوالنی را از تو بر می دارد

و به خوش گمانی تو کسی شایسته تر است که از تو احسان دیده؛ و به بدگمانیت کسی سزاوارتر .3

 ریگیی و اصالحراهمگچهارم.سیاست شایسته: سیاست  .است که از جانب تو به او ناراحتی رسیده



 

324 
 

و روشی را که بزرگان امت بر اساس آن رفتار کرده اند و به سبب آن در میان مردم الفت برقرار شده .5

 ،و اصالح جامعه بر پایه آن بوده، از بین مبر

که پاداش و اجر برای کسی است الف. و روشی را که به روشهای گذشته ضرر می زند بوجود نیاور،.2

 .«و گناه از بین بردن آن روشها بر گردن تو استب.که روشهای درست را برپاکرده است 

 پنجم.سیاست علمی*

و در استوار ساختن آنچه صالح کار شهرهایت بر آن است و برپاداشتن آنچه مردم پیش از این به آن »

قای ]سیاست تولید دانش و کاربست در ارت .«زیاد گفتگو کنمستقیم شده اند، با دانشمندان و اندیشمندان 

 کارامدی کشور و پیشرفت ملی[

 ششم.سیاست گروه ها و ساختار مدنی؛ اجتماعی و سیاسی*

و آگاه باش که مردم مملکت، گروه های مختلفند که هر گروه جز به گروه دیگر اصالح نمی شود ».الف.5

 نیازی نیست. با داشتن گروهی، از گروه دیگر بیب.و 

قاضیان عدل؛ و .سهو  نویسندگان عمومی و خصوصی؛.دوارتش حق؛ و .یک :اینان عبارتند از.2

تاجران و .ششو  اهل جزیه و مالیات از غیر مسلمان و مسلمان؛.پنجو  مأموران انصاف و مدارا؛.چهار

 طبقه پایین از نیازمندان و افتادگان..هفتصنعتگران؛ و 

و در کتابش یا سنّت پیامبرش )ص( عهدی ب. یک از این طبقات را مقرر فرمودهخداوند سهم هر .الف.3

 .«محفوظ را بر حدّ و اندازه واجب آن نزد ما قرار داده است

 هفتم.نیروها، نهادها و سیاست امنیتی و دفاعی*

مردم ارتش به اذن خداوند، دژ مردم و زینت حاکمان و ارجمندی دین و راه های امنیّت اند، که ».5

 پای نمانند. بدون آنان بر

ه به مالیاتی کالف. استوار نگردد؛  -که خداوند برای آنان قرار داده-سپس نظام ارتش جز با مالیاتی .2

و برای اصالح زندگی خود به آن تکیه می نمایند و مایه ب.. وسیله آن در جنگ با دشمن توانا می شوند

 رفع نیازمندی های آنان است.

قضات و  یک.ز؛تش و مالیات دهندگان استوار نگردد جز با گروه سوم که عبارتند اسپس کار ار.3

 منشیان حسابگر که قراردادها را محکم می کنند،سه.کارگزاران حکومت و دو.
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و آنچه را به سود رعیّت است، جمع می نمایند، و در امور خصوصی و عمومی بر آنان اعتماد می الف.4

صنعتگران که آنچه برای مردم سودمند دو.تاجران و یک. ؛سامان نشود جز با و کار اینان نیز بهب. شود.

و بازارها را به آن برپا می دارند و به کارهایی که به نفع مردم است کارهایی ج. است فراهم می آورند،

سپس جمع نیازمند و از کار افتاده است که احسان و یاری ایشان الزم د. که از غیر ایشان ساخته نیست.

 است.

و برای هر کدام از این گروهها نزد خداوند گشایشی است و برای هر یک از این طبقات به مقداری .4

 که امور آنان را اصالح نماید، بر عهده والی حقّی است

 و والی از ادای آنچه خداوند برعهده او قرار داده برنیاید، جز با کوشش و یاری خواستن از خداوند.5

 بر به کارگیری حق و استقامت بر آن؛ چه اینکه بر او آسان باشد یا سخت.و مهیّا نمودن خود 

پاك .دومخیرخواه تر و اول. ؛پیشوایتسه.پیامبر و دو.خداوند و یک. ؛آن که پیش تو نسبت به.الف.6

م دیر به خشیک. ؛از آنان کهب. بردبارتر است او را به فرماندهی ارتشت انتخاب کن؛سوم.دامن تر و 

ز آنان اپنج.و  در برابر زورمندان گردنفرازندچهار.به ناتوانان مهربان و سه.پوزش پذیرترند و دو.آیند و 

مکارم الف. ؛صاحبانیک. ؛با.الف.6 ناتوانی، وی را بر جای ننشاند.شش.که خشونت، او را برنینگیزد و 

ز پس ااول.ب. کن.دارای سوابق نیکُو پیوند برقرار ب.شایسته و الف. ؛خانواده هایدو.شرافت و ب.و 

جوانمردان رابطه برقرار ساز، زیرا چهار.بخشندگان و سه.شجاعان و دو.مردان و  دالوریک. ؛آن با

سپس از آنان چنان ج. احسانند.ب.خوبی و الف. ؛شاخه هایی ازدو.جامع بزرگواری و یک. ؛ایناندوم.

چیزی که آنان را به وسیله یک. ؛و نبایدد. دلجویی کن که پدر و مادر از فرزندشان دلجویی می نمایند،

لطفی که نسبت به ایشان متعهد شده ای، کوچک دو.آن نیرومند می سازی، در دیده ات بزرگ آید و 

خوش گمان می دو.خیرخواه و یک. ؛زیرا لطف تو آنان را نسبت به توهت. شماری گرچه کوچک باشد،

یِ که نیکز. کارهای بزرگشان چشم مپوش،به امید بررسی ب.از بررسی امور ناچیز آنان الف.و. نماید.

اندك تو جایی دارد که از آن بهره مند می گردند و برای احسان بزرگ تو نیز موقفِی است که از آن بی 

 نیاز نیستند

و باید برگزیده ترین سران سپاهت نزد تو کسی باشد که در کمک به سپاهیان مواسات را رعایت .الف.1

به آنان احسان کند به اندازه ای که بتواند سپاهیان و خانواده های آنان را  و از توانگری خودب.. نماید

تا اندیشه آنان در جنگ با دشمن یک اندیشه باشد، چرا که ج. که از خود به جای نهاده اند اداره نماید،

 .«عنایت تو نسبت به آنان دلهایشان را متوجه تو می گرداند

 هشتم.سیاست مردمی*
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ه موجب چشم روشنی زمامداران می شود، برقراری عدالت در شهرها و ظهور دوستی برترین چیزی ک».1

 و محبت رعیت است.

 و دوستی رعیت آشکار نشود، مگر به سالمت دل آنان.2

و خیرخواهی ایشان درست و راست نگردد، جز آنکه زمامداران خود را حمایت نمایند و حکومت .3

 قع به پایان رسیدن زمان حکومتشان را نداشته باشند.حاکمان را بر خود سنگین نشمارند، و تو

پس آرزوهای رعیّت را برآور و نیکُو ستودن آنان را پیوسته دار و رنج و زحمت و کوشش و .الف.4

چه اینکه بسیار یاد کردن کارهای خوبْ دلیر را به ب. ابتالی صاحبان فعالیت را در نظر داشته باش،

 .[گر خدا خواهد!]اوا می دارد هیجان آورده و ترسو را به کوش 

سپس کوشش هریک از آنان را به دقّت بشناس و زحمت کسی را به دیگری نسبت مده و در اجر و .5

 مزدش به اندازه رنجی که برده، کوتاهی مکن

و مقام کسی باعث نشود که کوشش اندکش را بزرگ شماری و معمولی بودن شخص، علت نگردد .6

 .«دانیکه کار بزرگش را اندك 

 رجوع به کتاب و سنّت: »نهم.سیاست دینی و شرعی*

جایی که کارها بر تو مشکل شود و در اموری که برایت شبهه حاصل گردد، حلّ آن را به خدا و ».1

ای کسانی که ایمان » پیامبرش ارجاع ده که خداوند به مردمی که هدایتشان را عالقه داشته، فرموده:

اولی االمر از خودتان را اطاعت کنید و اگر در برنامه ای اختالف کردید، آورده اید، خدا و پیامبر و 

 همان(.«)حکمش را به خدا و رسول بازگردانید

بازگردانِ به خدا، قبول آیات محکم او و ارجاع به رسول، پذیرفتن سنّت اوست که جمع کنندۀ همگان .2

 .«بر یک رأی است و پراکنده نیست

 سازمان و سیاست قضاییدهم.نیروها و نهاد، *

 برای قضاوت بین مردم برترین شخص نزد خودت را انتخاب کن؛ ».1

و برخورد مدعیانِ پرونده، وی را گرفتار لجبازی دو. .کسی که امور قضاوت، او را دچار تنگنا نکندیک.

مع به ط نماند و درونش و هنگام شناخت حق، از بازگشت به آن درسه. .ننماید و در خطا پافشاری نورزد

و در رسیدن به حقیقت مقصود، به اندكِ فهم اکتفا ننماید و درنگش در شبهات از همه چهار. .میل نکند
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 .و دالیل را بیش از همه به کار گیرد و از رفت و آمد نزاع کنندگان، کمتر ملول شودپنج. .بیشتر باشد

 قاطع تر باشد؛ و در کشف امور، از همه شکیباتر و در وقت روشن شدن حکم، از همهشش.

کسی که ستایش مردم، او را دچار خودبینی نکند و تمجید و تعریف، او را به تعریف کننده مایل هفت.

 ننماید، که آراستگان به این صفات در جامعه اندکند.

دار باش؛ آن مق« گشاده دست»و در پرداخت مال به او یک. .قضاوت قاضی را هرچه بیشتر بررسی کن.2

و آنچنان مقامش را نزد خود باال بر که از دو. .برطرف کند و احتیاجش به مردم کم شودکه نیازش را 

 تا از ضایع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان بماند. سه. نزدیکانت احدی در نفوذ به او طمع ننماید،

رار ست اشکه این دین اسیر دب. در زمینه انتخاب قاضی از هر جهت دقت کن؛ دقّتی بلیغ و رسا،.الف.3

 .«بود؛ در آن به هوا و هوس عمل می کردند و وسیله دنیاطلبی آنان بود

 یازدهم.نیروها، نهادها و سازمان و سیاست اجرایی *

از راه هوا ب. سپس درامور کارگزاران حکومتت دقت کن و آنان را پس از آزمایش به کار گیر؛».الف.1

زیرا هوا و هوس و خودرأیی، جامع همه شعبه های و هوس و خودرأیی، آنان را به کارگردانی مگمار 

 ستم و خیانت است.

از عُمّال حکومت کسانی را انتخاب کن که اهل تجربه و حیا اند و از خانواده های شایسته و در .الف.2

چرا که اخالق آنان کریمانه تر و خانواده ایشان سالم تر و مردمی کم طمع تر ب. اسالم پیش قدم ترند،

 ابی عواقب امور دقیق ترند.و در ارزی

ز و اب.. سپس جیره آنان را فراوان ده، زیرا این برنامه برای آنان در اصالح وجودشان قوّت است.الف.3

خیانت درآنچه زیردست آنان می باشد، بی نیازکننده است و اگر از فرمانت سر برتابند و یا در امانت 

 خیانت کنند، بر آنان حجّت است.

 زیرا بازرسیب. یشان رسیدگی کن و جاسوسانی از اهل راستی و وفا بر آنان بگمار،به کارها.الف.4

 پنهانی تو از کارهای آنان، سبب امانتداری ایشان و مدارای با رعیّت است.

اگر یکی از آنان دست به خیانت دراز کند و مأموران مخفِی تو ب. از یاران و یاوران برحذر باش،.الف.5

انت و او را به جرم خیج. .گزارش نمایند، اکتفای به همین گزارش تو را بس باشدباالتفاق خیانتش را 

و سپس، او را به مرحله ذلّت و خواری دو. .کیفر بدنی بده و وی را به اندازه عمل ناپسندش عقوبت کن

 .«بنشان و داغ خیانت را بر او بگذار و گردنبند عار و بدنامی را به گردنش بینداز

 ]در آمدی عمومی[ن و سیاست مالیاتیدوازدهم.سازما*
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در مسأله مالیات به صورتی که اصالح مالیات دهندگان در آن است رسیدگی کن، چه اینکه صالح ».1

 .و بهبودی مالیات و مالیات دهندگان صالح دیگران است

خت و پردا و آسایش برای دیگران جز با بهبودی آنان وجود ندارد چرا که تمام مردم، جیره خوارِ مالیات.2

 کنندگان آن هستند.

باید اندیشه ات در آبادی زمین از تدبیرت در جمع آوری مالیات بیشتر باشد، زیرا مالیات جز با آباد .3

 .کردن زمین به دست نمی آید

و هر کس بخواهد منهای آباد نمودن، مالیات بگیرد شهرها را خراب کرده و بندگان خدا را به هالکت .4

 ش جز اندك زمانی نماند.انداخته و حکومت

یا  اگر مالیات دهندگان از سنگینی مالیات، یا برخورد به آفات، یا خشک شدن چشمه ها، یا کمی باران،.5

 .تغییر زمین بر اثر آب گرفتگی، یا بی آبی شکایت کنند

تو  بر مالیات را به اندازه ای که اوضاع آنان بهبود یابد تخفِیف ده و این تخفِیفِ خرجی آنان.الف.6

زیرا تخفِیف تو ذخیره ای است که با آبادکردن شهرهای تو و آرایش حکومتت به تو باز  سنگین نیاید،

عالوه، ستایش مردم را به خود جلب نموده و شادمان هستی که سفره عدالت را در بین ب. می گردانند،

نزد  که در تخفِیف مالیات در حالی که با قوت بخشیدن به آنان به وسیله ذخیره ایج. آنان گسترده ای،

 .ایشان نهاده ای، می توانی بر آنان اعتماد کنی

 و با عدالت و مهربانیت که آنان را به آن عادت داده ای بر آنان مطمئن باشی..1

چه بسا گرفتاری هایی که پیش آید که پس از نیکی به مالیات دهندگان اگر حلّ آن را به آنان .الف.8

چه اینکه بر مملکت آباد آنچه را بار کنی، تحمّلِ کشیدنش را دارد ب. بپذیرند.واگذاری، با طیب خاطر 

 .و علّت خرابی زمین، بی چیزی و تنگدستی اهل آن زمین است

و فقر و نداری آنان، ناشی از زراندوزی والیان و بدگمانیِشان به بقاء حکومت و کم بهره گیریِشان از .9

 .«عبرتها و پندهاست

 [کاتبان]و سازمان اداری و اجرایی سیزدهم.نیروها*

 امورت را به بهترین آنان بسپار؛دو.در حال نویسندگان و منشیان حکومت دقّت کن و یک. ؛سپس».الف.1

به آنان که در تمام خوبیهای اخالق از دو.بردارنده امور محرمانه است،  نامه هایت را که دریک.ب.

 دیگران جامع ترند بسپار؛
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منزلتش باعث جرأت او در مخالفت با تو در دو.کسی که پست و مقام او را مست نکند و یک..الف.2

رساندن نامه های کارگزارانت به تو، و یکی. ؛و غفلتش سبب کوتاهی در.سه جمع حاضران نگردد،

برای تو می ستاند الف.یکی. ؛و در آنچه.چهار گرفتن جواب های صحیح آن نامه ها از تو نشود،دیگری.

پیمان و قراردادی که برای تو می پنجم.الف.فروگذاری ننماید و ب.از جانب تو می دهد، دیگری.و یا 

  .ناتوان نماندب.و از به هم زدن قراردادی که به زیان تو منعقد شده، الف..پنج .سست نبنددب.بندد، 

 وارد گردد،تا در امور به اندازۀ مقام خود ب.و به مرتبه و اندازه اش جاهل نباشد، شش.یک.الف.

 به مقام دیگران جاهل تر است.ب.که جاهلِ به مقام خویش، دو.الف.

چرا که ب.یک. خوش گمانی خودت نباشد،سه.اعتماد و دو.فراست و یک. ؛انتخاب منشیان به.الف.3

در حالی دو.خوش خدمتی می شناسانند؛ دو.ظاهرسازی و یک. ؛مردان برای جلب نظر حاکمان، خود را به

 امانتداری نیست،دیگری.خیرخواهی و یکی. ؛این ظاهرسازی، خبری ازکه پشت پرده 

س ک.پب.ی امتحان کن،دو.به کارهایی که برای نیکان پیش از تو انجام داده اند، یک. ؛بلکه آنان را.الف.4

 در امانتداری معروفتر است،دیگری.اثرش نیکُوتر و دو.یکی.به آن شخص روی آر که در میان مردم، 

 برای کسی است که عهده دار کار اویی.دو.برای خدا و یک. ؛برنامه، نشانه خیرخواهی توکه این .5

بزرگی امور او را عاجز نکند و یک.رئیسی از منشیان قرار ده، که الف. ؛برای هر کاری از کارهایت.6

ی، نو تو از آن بی خبر بمادو.چنانچه در منشیانت عیبی باشد ب.یک. کثرت کارها پریشانش نسازد.دو.

 مسئول آن هستی.سه.

 چهاردهم.نیروها، نهادها، سازمان و سیاست تجاری و صنعتی

ی نسبت به آنان سفارش به نیکدوم.پذیرای سفارش باش و اول. کصنعتگرانب.تاجران و الف.. ؛دربارۀ.1

ن آناج.آنان که با مال خود در رفت و آمدند و ب.در یک جا مقیمند و الف.. ؛کن؛ بدون فرق بین آنان که

 که با هنر دست خود در پی کسب و سودند،

 ؛جلب کننده سودهاسه.اسباب راحت جامعه و دو. مایه های منافع واول.یک. ؛چه اینکه اینان..2

هموار و ؛ یکی.زمینسه.دریا، و دیگری.بیابان و یکی. ؛دردو.های دوردست؛ از مکان.یک.الف

ه بدیگری.در آن جمع نمی شوند و ؛ یکی.ی که مردماز مناطقچهار. ناهموار منطقه حکومت تواَند.دیگری.

که از ضرر آنان بیمی نیست .2اهل سالمت اند، .1یکی. ؛ایناندوم. رفت و آمد در آنها جرأت نمی کنند،

 آسیب آنان وجود ندارد..2بدی و .1 ؛که ترسی از.سوم مسالمت اند،.دوصلح و .یک؛اهل.1دیگری.و 
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آنان که در گوشه و کنار شهرهایت هستند ج.از آنان که در منطقه حکومت تو به سر می برند و .2

 کنجکاوی کن،

بخیل به .2تنگ نظر و .1اول. ؛ولی روشن باش که با همه آنچه تذکر دادم، در میان ایشان گروهی.یکی.3

 خرید و فروش وجود دارد،نرخ گذارانی به دلخواه در امر .4مردمی محتکر و .3شکلی قبیح و زشت و 

پس از احتکار دیگری.الف. عیب و ننگ زمامداران است..2زیان جامعه و .1 ؛که در این وضعدوم.

 که رسول خدا )ص( آن را منع فرمود.ب.جلوگیری کن، 

و به نرخی معامله دو.بر موازین عدالت صورت گیرد ب.آسان باشد و یک.الف. ؛داد و ستد باید.اول.4

 شنده و خریدار اجحاف نشود.شود که به فرو

ولی در مجازاتش ب.او را مجازات کن. دوم.الف.هرگاه کسی پس از نهی تو دست به احتکَار زد، .اول.5

 .«از زیاده روی بپرهیز

 [طبقه پایین جامعه]پانزدهم.سیاست حمایتی*

 و از کارسه.از آنان که راه چاره ندارند؛ دو.در طبقه پایین اجتماع؛ اول.یک. ؛پس، خدا را خدا را».1

صاحبان امراضی که از .ششسختی و ب.زیان و الف. ؛دچارشدگان به.پنجنیازمندان و چهار.افتادگان و 

 آمده اند. پا در

 ؛کسانی کهدو.اظهار حاجت دارند و دیگری.سؤال و یکی. ؛کسانی هستند که روییک. ؛در میان اینان.2

 از سؤال است. مانعب.عفتِ نفسشان الف.

 به حفظ آن پرداز،دو.خداوند در مورد آنان از حفظ حقوق از تو خواسته یک. ؛ بنابراین آنچه را که.3

سهمی از غلّات خالصه جات اسالمی را در دو.نصیبی از بیت المال که در اختیار توست و .الف.یک.4

برای نزدیکترین دو.برای دورترین آنها همان سهمی است که یک. ؛کهب. هر منطقه برای آنان قرار ده،

 از تو خواسته شده،دو.رعایت حق هر یک از آنان یک. ؛در هر صورتج.آنان است. 

که چه ایندوم.الف.ندارد،  تو را از توجه به آنان بازدو.فرورفتن در نعمت ب.نشاط و یک.الف. ؛پس.اول.5

 مهم معذور نیستی..2زیاد و .1 ؛بهانه پرداختن به کارهایبه ب.از بی توجهی به امور کوچک آنان 

 خ از آنان برمتاب؛دو.ُدریغ مکن و ریک. ؛از اندیشه ات در امور ایشان.6

نسبت به امور نیازمندان و محتاجانی که به تو دسترسی ندارند، از آنان که دیده ها خوارشان می شمارد .1

 .و مردم تحقیرشان می کنند، کنجکاوی کن
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 برای به عهده گرفتن امور اینان انسانی مورد اعتماد خود را که خداترس و فروتن است مهیّا کن،.الف.8

سپس با آنان به صورتی عمل کن که به وقت لقاء حق عذرت ج.تا وضع آنان را به تو خبر دهد. ب.

 پذیرفته شود،

و در ادای حق همگان باید ب.د زیرا اینان در میان رعیت از همه به دادگری و انصاف نیازمندترن.الف.9

 چنان باشی که عذرت نزد خداوند قبول شود.

نداده  به اوضاع یتیمان و سالخوردگان که راه چاره ای ندارند و خود را در معرض سؤال از مردم قرار.11

 اند، رسیدگی کن.

 .البته همۀ حق، سنگین است آنچه سفارش کردم بر حاکمان سنگین است..11

د و خوسه.که خواهان عاقبت به خیری هستند دو.خداوند آن را بر اقوامی سبک می کند و گاهی .یک.12

 .«و به صدق آنچه خداوند به آن وعده داده اعتماد کرده اندچهار.را به صبر و استقامت واداشته 

 [مالقات با نیازمندان]شانزدهم.سیاست ارتباطاتی*

در آن وقت، وجود دو.از جانب خود، وقتی را برای آنان که به شخص تو نیازمندند قرار ده و »یک..1

 .خود را برای آنان از هر کاری فارغ کن

 برای خداوندی که تو را آفریده تواضع کن،ب.و جلوست برای آنان در مجلس عمومی باشد، و الف..2

محافظان خود را از این مجلس برکنار دار، هار.چپاسبانان و سه.یاران از دو.لشگریان و ؛ یک.والف..3

 تردید با تو سخن بگوید،چهار.لکنت و سه.نگرانی و دو.ترس و یک. ؛تا سخنگوی نیازمندان بدونب.

امتی به پاکی و قداست نرسد مگر اینکه حق ناتوان » که من بارها از رسول خدا )ص( شنیدم می فرمود:.4

 .همان(«)کالم بگیردرا از قدرتمند با صراحت و روانی 

آن گاه خشونت و درست حرف نزدن آنان را تحمل کن. تنگ خویی و غرور و خودپسندی نسبت .الف.5

 ثواب طاعتش را بردو.تا خداوند جوانب رحمتش را بر تو بگشاید و ب.یک. به آنان را از خود دور کن،

 تو واجب کند.

 ری از عطا را با مهربانی و عذر همراه نما.خودداب.آنچه عطا می کنی به خوشرویی عطا کن و .الف.6

از جمله پاسخ دادن به کارگزاران یک. خیزی؛ قسمتی از امور است که باید خودت به انجام آنها بر.1

و نیز جواب دادن به حاجات و مطالب مردم در دو. دولت، آنجا که منشیانت از پاسخ گویی ناتوانند؛

 .«پاسخش همکارانت را تنگدل و ناراحت می کند همان روزی که حاجاتشان به تو می رسد و
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 [توجه به واجبات الهی]هفدهم.سیاست بایسته*

 زیرا هر روز را کاری مخصوص به همان روز است.دو.برنامه هر روز را در همان روز انجام ده، یک.».1

اص اختص برای خود در آنچه بین تو و خداوند استب.عظمت ترین ساعات را  بهترین اوقات و باالف..2

 ده،

رعیّت از آن ج.اگر نیّت صحیح باشد و ب.هرچند همه کارها در تمام اوقات برای خدا است، الف..اول.3

و باید در خصوص آنچه به آن دینت را برای خدا خالص می کنی، الف.دوم. کارها روی آسایش ببیند.

 واجباتی که مخصوص به خداوند است،ج.اقامه واجبات باشد؛ ب.

 ]کن[.به خداوند واگذار -در شب و روز-الك، از بدنت را روی این م.4

گرچه دو.و از آنچه موجب قُرب تو به خدا می شود، به نحو کامل و بدون کم و کاست انجام ده، .یک.5

 هرگونه صدمه و فرسایشی به بدنت وارد آید.

ه آن نه ب ، دو.میده کنینه چنان نماز بگزار که مردم را ریک. ؛چون با مردم به نماز جماعت بایستی.اول.6

هم کسی که حاجتی ب.هم بیمار وجود دارد و الف. ؛صورت که نماز را ضایع نمایی، که در میان مردم

من از رسول خدا )ص( هنگام سفری که مرا به یمن فرستاد پرسیدم: دوم. دارد و باید به دنبال آن برود.

ه مردم بب.و  با آنان نمازی بخوان، مانند نماز ناتوان ترین آنان »الف.فرمود:  با مردم چگونه نماز بگزارم؟

 .همان(«)مؤمن مهربان باش

 [در میان مردم]هیجدهم.سیاست اطالعرسانی*

که در پرده ماندن حاکم، شعبه ای ب. اما بعد از این، پنهان ماندنت را از رعیت طوالنی مکن؛».الف.1

 امور؛کم اطالعی به دو.تنگ خویی و یک ؛است از

 حاکمان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز می دارد؛ب.و پنهان ماندن حاکم از رعیتت، .الف.2

بزرگ جلوه می ب.کار کوچک دو.الف.کوچک؛ و ب.کار بزرگ پیش آنان یک.الف. ؛بر این اساس.3

باطل آمیخته ب.حق به چهار.الف.زیبا شود؛ و ب.زشت چهار.الف.زشت گردد؛ و ب.زیبا سه.الف.کند؛ 

 می گردد.

 .نخواهد دانست ب.آنچه را مردم از او پوشیده دارند،الف. ؛انسانی است که]نیز[ زمامدار .4

 .به وسیله آن انواع راستی از دروغ شناخته شودب.و حق را هم نشانه ای نیست که .الف.5
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 ست.ا یا انسانی هستی که وجودت به بخشیدن در راه خدا سخاوتمند الف.یک. و تو یکی از دو مردی:.6

 -کار نیکی که باید ادا نماییدیگری.واجبی که باید عطا کنی یا یکی. ؛در–پس نسبت به حق مردم دو.

ن که در ایدو.اول. یا انسانی هستی مبتال به بخل؛ب.یک. علّت روی نشان ندادنت به رعیت چیست؟

آن گاه که از عطا و بخششت دوم.–صورت زود باشد که مردم دستِ درخواستشان را از تو بازدارند 

 -ناامید گردند

شکایت ک.ی ؛با اینکه بیشترین حاجات مردم از تو چیزی است که برایت زحمت و رنجی ندارد، از قبیل.1

 درخواست انصاف در خرید و فروشی.دو.از ستمی، یا 

دست درازی به مال مردم و دو.خودخواهی و یک. ؛یان را نزدیکانی است که آنان را خویسپس وال.8

 کمی انصاف در داد و ستد است،سه.

 ریشه آنان را قطع کن.دیگری.مادّه و یکی. ؛پس به جدا کردن اسباب و وسایل این حاالت.الف.9

 مسلمین واگذار مکن.اقوام خود زمینی از اِقطاع ب.اطرافِیان و الف. ؛به هیچ یک از.11

در آبشخور آن به همسایه زیان ب.گرفتن مزرعه ای که یک.الف. ؛کسی نباید در تو طمع ورزد به.11

مشقّت کار مشترك را به همسایگان ب.به سامان رسد، « شرکت»یا کاری که باید با دو.الف. رساند،

دنیا و یکی. ؛زشتی آن درعیب و ب.در آن صورت سودش برای آن طمعکاران و سه.الف. تحمیل کند.

 آخرت بر عهدۀ تو خواهدبود.دیگری.

 ؛در این زمینهب.دور رعایت کن و دو.نزدیک و یک. ؛حق را نسبت به هر که الزم است، از.الف.12

نزدیکان و یک. ؛گرچه این برنامه به زیانج. مزدخواه از خدا باش،دو.و  ]مدارا مکن[شکیبایک.

جویای عاقبتش باش که دو.و در این مورد نسبت به آنچه بر تو گران است، د.یک. .خاصانت باشددو.

 نیکوست.دیگری.پسندیده و یکی. ؛سرانجامِ رعایتِ حقسه.

ار به اظهسه.آشکارا عذرت را به آنان ارائه کن و دو.هرگاه رعیت گمان ستمی بر تو ببرد، .الف.یک.13

اخالق یک. ؛ظهار عذر، موجب عادت دادن نفس بهچرا که اب. عذر، گمان های آنان را از خود بگردان،

 به خواسته اتدو.و تو با این عذرخواهی، ج.یک. نرمی نسبت به رعیت استسه.مهربانی و دو.حسنه و 

  .«می رسی -در واداشتن رعیت به حق-

 گراییصلحنوزدهم.سیاست *

 است روی مگردان،خشنودی خدا در آن دو.از صلحی که دشمنت به آن دعوت می کند و یک.».الف.1

 امنیت شهرهای توست.سه.آسودگی خاطر آنها، و دو.آسایش لشگریان، و یک. ؛زیرا صلح موجبب.
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چه بسا که دشمن برای غافلگیر کردن، تن یک.بِتمامی از دشمن برحذر باش؛ الف. ؛ولی پس از صلح،.2

 گمانی قدم مگذار.به راه خوش دیگری.طریق احتیاط گیر و یکی. ؛در این زمینهدو. به صلح دهد.

یا از جانب خود به او لباس امان پوشاندی، دو.اگر بین خود و دشمنت قراردادی بستی، .الف.یک.3

خود را سپر تعهدات دیگری.و امان دادنت را به امانت رعایت نما و دو.یکی.، به قراردادت وفا کنب.یک.

همه یک. ؛با–ردن وفای به پیمان زیرا مردم بر چیزی از واجبات الهی چون بزرگ شمج. خود قرار ده،

 اتفاق ندارند. -اختالف آرایی که دارنددو.هواهای گوناگون و 

چرا که عواقب دو.مشرکین هم عالوه بر مسلمین وفای بر عهد را بر خود الزم می دانستند، .الف.یک.4

ان پیمدو.خیانت نورز و یک. ؛پس در آنچه به عهده گرفته ایب. زشت پیمان شکنی را آزموده بودند.

 که بر خداوند، جز نادان بدبخت گستاخی نکند،ج.یک. دشمنت را گول مزن،سه.خود را مشکن و 

رعایت آن را از باب رحمتش بر عهده دیگری.چراکه خداوند عهد و پیمانش را امان قرارداده و دو.یکی.

بیاسایند و یکی. ؛عهد و پیمان، حریم امنی است تا در استواری آنسوم. همه بندگان گذاشته؛

وا مکر رسه.فریب و دو.خیانت و یک. ؛بنابراین، در عهد و پیمانچهارم. همگان به پناه آن روند.دیگری.

 نیست.

 د،فریب باز باشچهار.توریِه و سه.بهانه و دو.تأویل و یک. ؛عهد و پیمانی برقرار مکن که در آن راه.الف.5

 پهلو به کار مبر، و دو« توریه مانند»گفتارِ و.دو پس از تأکید و استوار نمودن عهد و پیمان، ب.یک.

تو را .دوو نباید در تنگنا افتادنت به خاطر اینکه عهد و پیمان خدا برای تو الزام آور شده است، .یک.6

 به فسخ آن به طور نامشروع بکشاند؛

هتر و.بدصبر تو در تنگنای عهد و پیمان که امید گشایش و برتری عاقبتش را داری، الف. یک. ؛چرا که.6

و نیکُوتر است از اینکه از جانب حق، مورد بازخواست سه.الف.، است از خیانتی که از مجازاتش ترسانی

 .«آخرت از خداوند درخواست بخشش کنیدیگری.دنیا و یکی. ؛به صورتی که نتوانی درب.واقع گردی؛ 

 پرهیزییستم.سیاست خشونت ب*

در نزدیک ساختن انتقام حق، و یک. ؛زیرا چیزیب. از ریختن خون به ناحق برحذر باش،».الف.1

پایان گرفتن زمان حکومت به مانند خون به ناحق چهار.از بین رفتن نعمت و سه.عظمت مجازات، و دو.

 .ریختن نیست

می کند، در رابطه با خون هایی است که به ناحق خداوند در قیامت، اول چیزی را که بین مردم حکم .2

 ریخته اند.



 

335 
 

رت قدیک.ریختن خون حرام، ب.]بر عکس[بحکومت را به ریختن خون حرام تقویت مکن؛ الف. ؛پس.3

 به دیگری انتقال دهد.ب.ساقط نموده و الف. ؛حکومت رادو.را به سستی کشاند، بلکه 

چرا که کیفر قتل عمد، کشتن ب.نزد من عذری نیست؛ ب.نزد خدا و الف.یک. ؛برای تو در قتل عمد.4

 قاتل است.

چه اینکه -و اگر دچار اشتباه شدی و تازیانه یا شمشیر یا دستت در کیفر دادن از حد بیرون رفت .الف.4

و را حکومت، ت ]غرور و خود برتر بینی[پس مبادا نخوتب.، -در مشت زدن و باالتر از آن بیم قتل است

 .«ها به خاندان مقتول مانع گرددباز پرداخت خون

 بیست یکم.سیاست عمومی*

از خودپسندی و تکیه بر آنچه تو را آلوده به خودپسندی کند و از عالقه به ستایش و تعریف مردم .الف.1

این حاالت از مطمئن ترین فرصت های شیطان در نظر اوست تا نیکی نیکُوکاران ب.زیرا  برحذر باش،

 را نابود کند.

بپرهیز از اینکه احسانت را بر رعیّت منّت گذاری؛ یا کرده خود را بیش از آنچه هست بزرگ .الف.2

چرا که منّت، موجب بطالن احسان؛ ب. شماری؛ یا به رعیّت وعده ای دهی و خالف آن را به جا آوری،

م شو خُلف وعده، سبب خ و کار را بیش از آنچه هست پنداشتن، باعث از بین بردن نور حق در قلب؛

 خدا و مردم می شود.

 همان(.«)این باعث خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید»خداوند بزرگ فرموده: .3

از عجله در کارهایی که وقتش نرسیده، یا سهل انگاری در اموری که انجامش ممکن شده، یا لجبازی .4

 در چیزی که نامعلوم است، یا سستی در آنچه که روشن است برحذر باش.

 هر چیزی را در جای خودش بگذار، و هر کاری را به موقع خودش انجام ده..5

 -در حالی که همه مردم در آن مساوی هستند-از اینکه چیزی را به خود اختصاص دهی .1.الف.6

 بپرهیز و 

 از غفلت در آنچه که توجه تو به آن ضروری است و برای همگان معلوم است برحذر باش،.2

در اندك زمانی، پرده از .2ه خود اختصاص داده ای از تو به نفع دیگران می گیرند و آنچه را ب.1ب.زیرا 

 روی کارهایت برداشته می شود و داد مظلوم را از تو بستانند.

 خشم و شدّت و غضب و سرکشی و قدرت و تیزی زبانت را در اختیار گیر،.1
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تأخیر انداختن حمله و سطوت، خود را و از تمام این امور به بازداشتن خود از شتاب در انتقام و .8

 حفظ کن تا خشمت آرام گردد و عنان اختیارت را مالک شوی،

 و هرگز حاکم و مسلط بر خود نخواهی شد، تا اینکه بسیار به یاد بازگشت به خداوند افتی..9

 بر تو واجب است که به یاد حکومت های عدل پیش از خود باشی،.11

ش های خوب، یا اثری که از پیامبرمان )ص( رسیده یا فریضه ای که در و نیز الزم است که به رو.11

 کتاب خداوند است توجه نمایی.

 .پس به آنچه که دیدی ما بر اساس آن عمل کردیم اقتدا نمایی.12

و در دنبال کردن آنچه که در این عهدنامه برایت مقرر کردم و به وسیله آن حجت را بر تو تمام .الف.13

جز .جتا برای تو به هنگام شتاب نفس به سوی هوا و هوس بهانه و عذری نباشد. ب. کنی،نمودم کوشش 

 خدای بزرگ هرگز احدی نگاهدارنده از بدی و توفِیق دهنده به خیر و خوبی نیست،

و از جمله چیزهایی که رسول خدا )ص( در وصایایش به من سفارش نمود ترغیب بر نماز و .الف.14

و من سفارش حضرت را پایان عهدی که برای ب. بود، ]نیروهای کار تو[مانتانزکات و مهربانی بر غال

 کسی را حول و قوّتی جز به خدای بزرگ نیست.ج.تو نوشتم قرار می دهم و 

 *برامد

 تدبیر: توسعه، تعادل و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی*

 [:]قسمتی از این پیمان که پایان آن می باشد 

مسئلت می نمایم: « درخواست»من از خداوند با رحمت فراگیرش و بزرگی قدرتش بر انجام هرگونه .5

 من و تو را به آنچه رضای او در آن است،

از معذور بودن نزد خودش و مخلوقش، به همراه ثنای نیک در بین بندگانش و آثار زیبا در .2

]پیشرفت؛ توسعه اقتصادی و آسایش و تمامِ نعمت امانت، ...[]امنیت و ثبات، نظم و نظام، عدالت، شهرهایش

و فزونی  عمومی، تعادل سیاسی و کارامدی ملی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنی[

 توفِیق دهد، ]حکمت، اقتدار و عزت ملی[کرامت

 د. و شهادت قرا ده ]آسایش مادی و آرامش معنوی[و پایان زندگی من و تو را سعادت.7

 .]سیاست بازگشت[همه ما به سوی او باز می گردیم.1
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و هم سالم بسیار خدا بر  -که درود خداوند بر او و بر اهل پاکیزه و پاکش-و سالم بر رسول خدا .1

 «.!و درود بر تو ایشان باد.

منشور ل متن در تحلیسیاستگذاری استانی و سیاستمداری استانی خود آزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: **

*مسئله، محور و موضوع منشور استانداری  استانداری در راهبری راهبردی کشورداری علوی چگونه است؟

*اهم سیاست های استانداری در تحلیل متن منشور  در راهبری راهبردی کشورداری علوی چگونه میباشند؟

 صادی و تأمین آسایش*سیاست توسعه اقت استانداری در راهبری راهبردی کشورداری علوی چگونه است؟

است و *سی عمومی استانی کشور در تحلیل متن منشور راهبری راهبردی کشورداری علوی چگونه میباشند؟

ساختار تعادل اجتماعی و کارامدسازی استانی کشور در تحلیل متن منشور استانداری در راهبرد راهبری 

ر نونی استانی کارامد در تحلیل متن منشو*سیاست و ساختار حقوقی و قا کشورداری علوی چگونه میباشند؟

*سیاست اداری و اجرایی کارامد  کشورداری علوی چگونه میباشند؟ استانداری در راهبرد راهبری 

 علوی گونه است؟کشورداری  راهبری استانی کشور در تحلیل متن منشور استانداری منشور راهبرد 

 ی اجتماعی و دفاعی نظامی استانی کشور در *سیاست و ساختار کارامد امنیتی اطالعاتی، انتظام

ایی *ساختار و سیاست قض تحلیل متن منشور استانداری راهبرد راهبری کشورداری علوی چگونه میباشند؟

کشور در تحلیل متن منشور استانداری در راهبرد راهبریکشورداری علوی  و جزایی یا کیفری استانی کارامد

ارامد ک لی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی استانی*ساختار و سیاست تعا چگونه است؟

  در تحلیل متن منشور استانداری در راهبری راهبردی علوی چگونه میباشند؟

 ضمیمه دوم.حکمت حیات معقول*

 ]فرای حیات طبیعی محض[حکمت مدنی حیات معقول*

 «سیاست در حیات معقول»چهارم.: عالمه محمد تقی جعفری

د اى مانناین مسئله براى همه روشن است که: در قاموس بشرى هیچ کلمه»اول.*یک.سیاست طبیعی: 

ت! انگیز نبوده و نیسهاى شگفتعمل عینى، گرفتار تناقضدو.تعریف و یک.از جهت؛ « سیاست»کلمه 

ان را نسهاى آگاه و خردمندى تعریف کنیم که موجودیت ااگر بخواهیم سیاست را از دیدگاه انسانیکی.

 ها، در راه وصول بهمدیریت زندگى انسان»شناسند، تعریف سیاست چنین خواهد بود: به رسمیّت مى

که با  -مدارانِ معمولى رااما اگر عملِ عینىِ سیاستدیگری.همان(. «)هاى مادى و معنوىبهترین هدف

آورترین منظر بگیریم، با شردر  -دهندگیر متصدّیان امور سیاسى را تشکیل مىکمال تأسف اکثریت چشم
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رو خواهیم شد. این روحِ اصلىِ جریان عبارت است از: تنزّل دادن زندگىِ ها روبهانگیزترین جریانو اسف

 )همان(.«که قابل هر نوع بازى است!! 63«چیزها»به حرکتِ « هاکَس»

آور راى اشخاصى تعجبصرفاً ب.یک.5کند، آور حرکت مىکه سیاست همواره با تناقض شرماین»دوم.الف.

در صورتى که براى آگاهان از حقیقت و دو.اطالعى ندارند، « حیات طبیعى محض»است که از حقیقتِ 

انگیز است که تناقض مزبور را نداشته باشد! آرى، مختصّاتِ حیاتِ پست، سیاست هنگامى شگفت

بیرون « صیانت ذات»و « اتحُبّ ذ»خواهد از چارچوب زیرا وقتى حیات بشرى نمى.2انگیز است، شگفت

را به رسمیّت بشناسد، طبیعى است که چنین حیاتى اگر از نظر قوا « انسان»بیاید تا موجودى دیگر به نام 

سترش اى جز گترین درجات قرار گرفته باشد، نتیجهو استعدادهاى مغزى، روانى و عضالنى در رتبه عالى

(زندگى اجتماعى 138)صاگر شما بخواهید مدیریتحال، .2و استحکامِ همان چارچوب نخواهد داشت. 

ت او ها را به دسهایى که شما آنمرد به انساندست چنین انسانى بسپارید، اگر آن سیاستها را بهانسان

ان به یک که افعى سیاه، ناگهانگیز از اینننگرد، تناقضى است شگفت« چیزهایى متحرّك»اید، مانند سپرده

خدایا! این چه .»5 )همان(.«رت، عادل سیرت و عارفى از خود رَسته مبدّل گردد!انسان بسیار زیبا صو

گوییم؟ به راستى، آیا چنین جریانى در قاموس زندگى اجتماعى بشرى وجود دارد؟ سخنى است که مى

ها آمده، یا مانند قارچ از محتوا نیست؟ آیا گوینده این سخن، از آن سوى کهکشانآیا این، یک سخنِ بى

خدایا! چنین نباشد که گوینده این سخن، .»2 )همان(.«ین روییده است که هیچ خبرى از انسان ندارد؟زم

دانیم که هیچ یک از این مسائل صحّت ندارد، و این مبتال شده باشد؟ ولى همه مى« بدبینى»به بیمارى 

ب مراجعه کنید و کتاها سخنى کاملًا صدق و حق است. اگر نیازى به دلیل دارید، به یکى از کتابخانه

را بردارید، ورق بزنید و اگر آن را ندارید، کافى است لحظاتى چند با  64ماکیاولى شهریار تألیف

ا با قیافه شان رکه محتویات درونىاىِ معمولى بنشینید و صحبت کنید، به شرط اینمداران حرفهسیاست

                                                           
طرت بوده، از اهم مبادی ویژگی های اومانیستی سیاست مدرنیستی است. تقلیل ف .تقلیل انسان به بشر طبیعی)نچرالیستی( که حیوان متکفر و ابزارساز67

لیل قتعالی طلب انسانی به غریزه و غرایز میل توسعه طلب و خشونت تنازع جوی طبیعی حیوانی بشری از اهم شالوده ها و شاخصه های آن میباشد. ت

تنازعی ظاهری مادی)ماتریالیستی( متدانی مدرن بجای -. در نتیجه توسعه تکساحتیخرد انسانی راهنما به شعور یا هوش ابزاری از این جمله است

و  هپیشرفت دو ساحتی مادی و معنوی  دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی  در این راستا از دیگر شالوده ها و شاخصه های دوآلیستی)تجزی

تقلیل کمال و سعادت به آسایش بجای توأمانی آسایش جسمانی بدنی در جهت آرامش جدایی سیاست از دیانت( و سکوالریستی آن میباشد. سرانجام 

  روحانی مدنی، حاصل آنست.   
م.(، حاوی سیاست موسوم به سیاست شیطانی تحت عنوان ماکیاولیسم می باشد. خود آنرا سیاست طبیعی تلقی 51.کتاب شهریار ماکیاولی)ایتالیایی قرن61

هایش از  جمع آوری یاداشت  ر فلسفه سیاس یجیست از آن به همین تعبیر یاد میکند. شهریار به تصریح خود ماکیاولیساخته حتی لئو اشتراواس د

ست. کتاب نمطالعات آثار بویزه تاریخی سیاسی بوده که بعدا آنرا در قالب یک کتاب تنظیم و تدوین نموده است. می توان اینرا منسوب به ماکیاولی دا

اکیاولی پذیرفته شده و مورد بهره برداری قرار گفتارها، اصالتا اثر خود ماکیاولی بوده که در آن نظری خالف شهریار دارد. اما آنچه در غرب جدید پاز م

 گرفته است همان شهریار میباشد. چون ماکیاولیسم بیشتر به مذاقش خوش آمده و با منافعش سازگار بوده است.
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ها خواهید سخنانى درباره حرفه کیمیاگرىِ آنانسانىِ خودتان دگرگون نسازید، زیرا اگر بفهمند شما مى

خواهید با تحقیر و توهین سازد، و نیز مىها مبدل مى 65«چیز»ها را در یک لحظه به « کَس»بشنوید که 

« چیز» را به« کَس»ها چه موجوداتى هستند اعجازگر که با یک موجِ فکرِ ناچیز، در ایشان بنگرید که این

بوذر و ا انى ابراز خواهند کرد که حتّى شخصیت کسانى مثل: اویس قرنىنمایند، قطعاً سخنمبدل مى

مطلب خیلى روشن »ب.یک. .(578)همان، ص66«بازدها رنگ خود را مىنیز در برابر شخصیت آن غفارى

ه سیاسى، با درباره فلسف ماکیاولى تر ندارد. من در گذشته متوجه نبودماست و احتیاجى به تفصیل بیش

ناسانِ شترین سخن را نوشته است. خیانت و جنایتى که انسان، منطقى«حیات طبیعى محض»نظر به 

حیات »روست که این شخص، حتّى یک لحظه نیز درباره دهند، از ایندوست به ماکیاولى نسبت مىانسان

فته رشدیاوسیله پیشتازان و رهبران ها و امکان به وجود آوردن آن در اجتماعات بشرى بهانسان« معقولِ

ها و استعدادهاى عظیم آن ماکیاولى بیش از آن که درباره حیات انسان»دو. )همان(.«نیندیشیده است

بیندیشد، محتویاتِ درونىِ خود را که از سزار بورژیا گرفته، توصیف کرده و نوشته است. او مدیریتِ 

 آیند، مطرح کرده وبیرون نمى «حُبّ ذات»هایى را که هرگز از قلعه پوالدین زندگى طبیعى محضِ انسان

اگر به این قلعه پوالدین وسعت بدهد و دیوارهاى آن را طالکارى نماید، به  چنین گمان کرده است که:

حب ذات: خود خواهی)اگوئیسم(بوده که یکی از شالوده ها و  همان(.«)بهشت برین تبدیل خواهد شد!!

خود خواهی شخصی و فردی تا ملی که منشاء نظری از  شاخصه های اصلی هفتگانه مدرنیسم بشمار میآید.

و مبداء عملی و عینی سیطره جویی امپریالیستی و استکباری از استعمار قدیم)سلطه( و جدید)نفوذ( و تا 

 جهانی سازی)گلوبالیزیشن: اقتصادی سازی و بازاری سازی جهان( جاری میباشد.

ئى ادمبب.هدفى دارد، الف. ؛«حیات معقول»اما در مقابل، سیاست در »: ]متعالی[سیاست حیات معقولدو.*

هاى جبرى و اى است که نیروها و فعالیتهدفش کمک و ایجاد عواملِ حیاتِ آگاهانهالف. مسیرى.ج.و 

مبدأ .بجبرنماى زندگى طبیعى را با برخوردارى از رشدِ آزادىِ شکوفان شده در اختیار تنظیم نماید. 

و رها ساختن چشمه حیات « حُبّ ذات»صیانت ذات، »است از: شکافتن قلعه پوالدینِ حرکتش عبارت 

 هاى مستمرِّ شخصیت انسانى براىمسیرش نیز عبارت است از: گردیدنج.در مسیر طبیعى و واقعىِ خود. 

 مسیاست توحیدی قرآنی، فاضلی فارابی، متعالی صدرایی، انسانی اما )همان(.«ورود به هدف اعالى زندگى

                                                           
شئ وارگی)در نقد  و .سیاست طبیعی از ارگانیکی)حیوان به تعبی رماکیاولی(، مکانیکی)به تعبیر هابس( تا شئی انگاری)در پوزیتویسیم اگوست کنتی(61

شکال؛ ا حلقه وین( و ابزاریسازی)در انسان تکساحتی هربرت مارکوزه و مکتب انتقادی(، برترین ویژگی دانش و فن و سیاست مدرن بوده که بدترین 

 نارسایی و ناسازواری مشکل آفرین نظری و عملی مورد انتقاد می باشد. 
مدارانِ اند، محکوم کنیم، زیرا وجودِ سیاستخواهیم همه کسانى را که به این حرفه پرداختهسیاست، نمىالبته ما با این تحلیل مختصر درباره حرفه .66

اند، در دوران گذشته و معاصر هاى خود را در این راه باختهمبذول نموده و چه بسا جان« هاکَس»به« چیزها»مقامى که کوشش خود را در راه تبدیلعالى

 داریم.هاى آنان تقدیم مىترین درود خود را بر جانصمیمانه پذیریم وبینیم و مىمى
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خمینی تا معقول یا حیات معقول عالمه جعفری؛ مبدائش: فطرت تعالی طلب عقلی برهانی)نگرش( و قلبی 

شهودی)گرایش( است. مسیرش: پیشرفت اعم از توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی، توأمان یا تعادل 

و تضمین آرامش سیاسی و کارامدسازی؛ بهره وری و اثربخشی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی 

مدنی می باشد. این همان در تمثیل سیر متکامل انسانی مثنوی معنوی مولوی از جمادی مردن و نامی شدن، 

از نما مردن به حیوان سر زدن، از حیوان به بشر و از بشر به انسان و آدم شدن و تا مَلِک و فرشته خویی و 

کوفایی فردی، جمعی و اجتماعی ملی تا جهانی فراتر از آن تا خدایگونگی است ج.هدف یا غایتش: خودش

و سعادت؛ آسایش و آرامش و کرامت  اثربخشیاست. این کمال؛ رسایی و سازواری، کارامدی؛ بهره وری و 

انسانی تا مرز فرح، سرور و بهجت میباشد. ولو نسبی و به تناسب علم و امکانات یعنی مقتضیات فکری و 

عملی و عینی زمان و مکان باشد. بجای اشباع و ارضای ظنی یعنی پنداری و توهمی یعنی کاذب غرایز  طبیعی 

لذت طلبی جسمی، شهرت طلبی خیالی و سلطه طلبی غریزی است.  و حیوانی بشری اعم از منفعت طلبی و  

پذیر نیست و انسانى که خود را در گذرگاه قرون و چنین چیزى امکان»مدار بگوید: اگر یک سیاست.»5

شک او یا از حقیقتِ انسان ، بى«را ندارد (519)صدهد، تاب و طاقت چنین حیاتىاعصار به ما نشان مى

ها گوید. مگر همین انساناستمداد کرده، دروغ مى اى توجیه حرفه خود، از ماکیاولىخبر است، یا بربى

، تفکرهاى بسیار دقیق از خود نشان «حیات طبیعى محض»هاى باالتر در در راهِ رسیدن به موقعیت

و  شان، تکاپوها« 61خودِ طبیعى»هاى ها، براى رسیدن به آرمانمگر همین انسان.»2 )همان(.«اند؟نداده

دست آوردن محبوبیّت ها نیستند که براى بهاند؟ مگر همین انسانهاى محیّرالعقول انجام ندادهگذشت

دست ها را در راه بهاند که اگر آنو ذوقىِ سرشار استفاده نکرده 69، از آن قواى مغزى عقالنى68پوشالى

                                                           
طبیعی  و.خود طبیعی انسان ها: غریزه یا غرایز طبیعی و به تعبیری بشر غریزی طبیعی یا بشر طبیعی غریزی است. در این تعبیر: بشر: انسان غریزی  63

عقل یعنی خرد یا فکر است. یا نفس او دارای فکر)نگرش (و اراده)گرایش(می بوده و انسان: بشر فطری می باشد. انسان دارای بدن یا جسم و نفس و 

کلی،  سباشد. به اصطالح قوه و نیروی عالمه و محرکه است. نفس مدیریت بدن میباشد. خرد: مدبر نفس است. نفس نیز اعم از کلی و جزئی میباشد. نف

که از آن تعبیر به فؤاد نیز میگردد. فطرت اعم از عقلی و قلبی است. نفس جزئی «(س علیهافطره اهلل التی فطر النا»، فطرت)«(و نفخت فیه من روحی»روح)

ی و ربه اصطالح غریزه و غرایز یعنی نیورها و کشش های طبیعی میل و خشم یا جاذبه و دافعه و احیانا مدبره جزئی یا همان شعوی یعنی هوش ابزا

بر اساس راهبرد وحیانی با کمک هوش ابزاری مدبر نفس بوده و نفس کلی با واسطگی و حتی کمک  ابزارساز می باشد. در صورتی که خرد کلی راهنما

ورت ص نفس جزئی مدیریت بدن بوده و به تناظر انسان در جامعه تا جهان انسانی این گونه بوده، سیاست فاضلی و متعالی و معقول است. در غیر این

 خیر. جاهلی، متدانی و نا معقول میباشد.  
 ی.پوشالی: ظنی یعنی پنداری ظاهری تکساحتی و نیز توهمی یعنی کاذب بمعنای تنازعی دروغین است. نه اینکه نیست. لکن سیاست و سعادت را یک69

 ت.سثروت و لذت پنداشته، که اشتباه نیست اما شبهه ناک است. چرا که منفعت، ثروت، آسایش حتی لذت در حد عفاف الزم بوده ولی کافی و رسا نی

سبب نارسایی حتی اقتصادی و سیاسی تا چه رسد به فرهنگی نیز میباشد. دیگری سیاست و سعادت را سلطه گری و سیطره جویی و رضایت ناشی از 

ی، رو عدالت الزم بوده اما سلطه گ آن می انگارد که اشتباه است. مغالطه و سفسطه میباشد. چرا که قدرت و اقتدار در حد امنیت و استقالل و آزادی

 و ناسازوار است. سبب ناسازوری اقتصادی)استثمار و تبعیض و شکاف ملی و بین مللی(، سیاسی)استیال؛ ستم گری و ستمپذیری( و فرهنگی)استکبار

 استحقار( نیز میباشد.
ش طبیعی، غریزی و ابزاری، .عقل یا خرد اعم از کلی و جزئی است. عقل و خرد کلی راهنما می باشد. عقل یا خرد جزئی و به اصطالح شعور و هو68

س برعکابزارساز است. از جمله در سیاست نظام و سازماندهی میکند. اگر هوش ابزاری در خدمت خرد راهنما بوده سیاست متعادل و متعالی است. اگر 
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عقالنی: یا  )همان(.«مایند!؟توانستند جامعه خود را اصالح نکردند، مىصرف مى« حیات معقول»آوردن 

عقلی منسوب به عقل است. مراد عقل جزوی یا هوش ابزاری و ابزارساز میباشد. حتی منظور عقل کلی که 

بجای اینکه عقل جزوی ابزار آن گشته، آن ابزار عقل گردیده است. یکی از اهم ویژگی های دانش و فن 

مکتب انتقادی می باشد. اما سلبی و اجمالی و بدون سیاست جدید بوده که حتی مورد انتقاد برخی همانند 

اینکه به عقل کلی یعنی خرد راهنما به صورت اثباتی، تفصیلی و جایگزین دست یابند. ذوقی: منسوب به ذوق 

ها، از چنان قواى عالىِ مغزى و رشدِ بعضى از این شخصیت»است. ذوق: قلبی شهودی می باشد. سوم.الف.

به کار « حیات معقول»اند که اگر آن را در قابلِ درك ساختن و پذیرشِ ودهمنطقىِ محض برخوردار ب

ما را دگرگون نموده، بشر را براى ورود به « حیات طبیعى محضِ»رسد سیرِ تاریخِ انداختند، به نظر مىمى

جمالی ابسبب چه بسا همان برخورد ولو انتقادی ولی سلبی و حداکثر  )همان(.«کردندتاریخ انسانى آماده مى

تنازعی است.  فاسقی توهمی)سوفیستی(-با علم و فن سیاست طبیعی، جاهلی؛ ضالی ظنی)تفلسفی( تکساحتی

رزانگی(، توحیدی، فاضلی)فلسفی؛ فدر نتیجه عدم برخورد اثباتی و تفصیلی و ارایه طرح جایگزین سیاست 

دّیان کارهاى سیاسى، به این رسالت، از زمانى شروع خواهد شد که متص»ب. متعالی و معقول میباشد.

در صورتی که عزم فراگیر  همان(.«)ها مبدّل بسازند« کَس»ها را به « چیز»واقع بپذیرند که تعهّد دارند 

گفتمان و الگوی علم، فن، عمل و عین سیاست توحیدی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و 

ظاهری پیشرفت متعادل و متعالی، بمثابه برترین جایگزین بهینه و بسامان گفتمان و الگوی غیر و ضد توحیدی 

 ادل و نامتعالی توسعه متدانی، فراهم گردد. توهمی تنازعی مادی یک بعدی ظاهری نامتع-ظنی تکساحتی

*سیاست طبیعی چه است؟ *سبب سیطره)هژمونی(سیاست  پرسش و پاسخ دانشجویی:خودآزمایی؛ *

*حدود امکان ترسیم و تحقق سیاست حیات معقول  *سیاست معقول چه می باشد؟طبیعی چه میباشد؟ 

 چگونه میباشد؟

 2ص فهرست تفصیلی سیر و ساختار مطالب*

 6ص **پیش درامد

 51ص **درامد

                                                           
ر امام رانجام تنازعی است. به تعبیبرعکس. یعنی اگر هوش ابزاری غلبه یافت خرد راهنما را ابزار خود کرده و حاصل آن سیاست متدانی تکساحتی و س

همان(. چه بسا عقلی که اسیر بوده و هوا و هوش ابزاری و غریزی، امیر گشته «)کم من عقل اسیر و هوی امیر»سیاست مامامت و عدالت امام علی)ع(: 

  باشد.   
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 51ص*اول.نگرش و گرایش حکمی مدنی)فلسفی سیاسی(: 

  علوم ء: فارابی؛ الف.علم مدنی احصا*یک.حکمت مدنی فاضلی
 ص فاضلی مدینه*علم علوم 

 ص نظام علمی عمومی-*یک.مقدمه

  ص «علم مدنی.فصل پنجم»*دو.نظام علمی مدنی: 

  ص *الف.فلسفه دانش مدنی: دانش مدنی

  ص «مدنیو حکمت فلسفه »*ب.فلسفه حکمت مدنی: 

 73ص *ب.سیاست مدنی فارابی
 جاهلی: اجتماع مدنی، ریاست مدنی، سیاست مدنی-نظام مدنی فاضلی

  ص .انسان مدنی؛ اجتماعی و سیاسی1*

   ص اجتماعات مدنی-.مدنیت انسانی2*

 ص .سعادت مدنی؛ خوشبختی3*

 ص *مدبر نوع انسان

 ص مدنی سعادت.5*

 ص خیر و شر ارادی.6

 ص .فطرتهای عقلی برهانی و قلبی شهودی انسانی مدنی1*

 ص .رئیس نخست؛ راهبری و مؤسس نظام دینی مدنی8*

 ص .مدینه فاضلی؛ فرزانگی و فرهیختگی9*

 ص .مراتب ریاستهای مدنی و مردم11*
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 ص در مدینهمدنی حصول سعادت .11*

 ص ها و سیاستهای مدنی.مراتب و گوناگونی مدن، نظام ها، دولت 12*

 ص .مدینه های جاهلی13*

 ص : استکباریغلبیویژگیهای مدینه تُ*یکی.

 ص ی: پسا استکباریمدینه جماع*دیگری.

 ص .مدینه های فاسقه)بد راه و بیراه(؛ سیاست تنازعی)داروینیستی(14*

 ص .مدینه های ضاله)گمراه(15*

 36ص ج.اندیشه های اهل مدینه فاضلی

 ص جاهلی-فاضلیآراء مدنی: 

 ص ]و فاسقی[یو ضالی گفتار در آرای اهل مدینه های جاهل.چهارم و فصل سی(1* 

 ص ]سیطره جویی استکباری[تنازعی گفتار در عدل.پنجم و فصل سی(2*

 ص ]سلطه پذیری استکباری[ تنازعی گفتار در خشوع.وششمفصل سی(7*

 98ص *دو.حکمت مدنی تقریبی خواجه نصیر

 : فلسفه فن سیاسی.فصول اول و تا سومخواجه نصیر؛ قسم سیاست مدن«: ناصریاخالق »کتاب

 98ص *سه.حکمت متعالی مدنی صدرایی

 تجدید تفکر مدنی

 89ص صدرا المتألهین :مبداء و معاد الف.کتاب

 پدیده شناسی مدنیبخش مدنی:   
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 ص بخش دوم.والیات مدنی کتاب آغاز و انجام، پدیده شناسی حکمت متعالی مدنی

  ص مقاله چهارم.نبوات .«]متعالی[در نظر مختص به معاد و کیفیت تربیت موجودات معادیه»فن دوم.

  ص (راهبرد راهبری دینی مدنی1*

 ص(راهبری راهبردی دینی مدنی: سیاسات و ریاسات 2*

 ص(شالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ریاست اول دینی مدنی 3*

 ص راهبری راهبردی ریاست اول دینی مدنی(شالوده ها و شاخصه های 4*

 ص تکالیف مدنی-(حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی5*

 551ص مال صدرا: [سیاسیه] شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیهکتاب ب.

  نشانه های تربیت و روش های انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی.بخش دوم.والیات مدنی

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دینی متعالیمعرفت شناسی و روش شناسی حکمت بخش مدنی 

  ص (راهبرد و راهبری مدنی1*

 ص (رابطه و نسبت دیانت و سیاست؛ روح و جسد2*

 527ص امام خمینی *چهار.حکمت مدنی متعالی:

 حکمت حکومت اسالمی: انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی

 527ص دوم.نگرش و گرایش دانش انسانی و اجتماعی مدنی

 گزیده های کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون: الف.فلسفه تاریخ سیاسی، ب.فلسفه سیاسی تاریخ 

 ص ؛ علم توسعه و پیشرفت مدنی و تمدنی«علم عمران»

  ص (راهبرد علمی تحول مدنی1*

 ص اجتماع بشرى: است باب نخستین از کتاب نخست(2*
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 ص شکوفایی دولتهای مدنیم.مراحل شکل گیری، شکوفایی و پسا فصل هفده(باب سوم.3*
 572ص سوم.نگرش و گرایش فقه سیاسی

 577ص: ماوردی الف.احکام سلطانی و والیات دینی

  فقه سیاسی خالفت سنی قدیم و میانی

 ص مقدمه: (فلسفه فقه سیاسی1*

 ص (قرارداد مدنی رهبری سیاسی: باب اول.عقد امامت2*

 ص]: تعیین رهبری؛ امام، خلیفه، امیر[ فصل»(خبرگان راهبری: 7*

 ص (کار ویژه های دهگانه راهبردی راهبری4*

  ص (عزل، برکناری و جابجایی راهبری5*

 515ص ؛ حکومت اسالمی: نایینیب.تنبیه امت و تنزیه ملت

 فقه سیاسی مشروطیت اسالمی سلطنت: حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی 

 فقه سیاسی امامت جدید

 ص (گفتمان؛ نگاه، نظریه و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی1*

 ص(رویکرد فقه دینی مدنی توحیدی)دوساحتی( اسالمی 2*

 ص فرضیه و مقدمه(رهیافت فقهی سیاسی امامی؛ درامد(3*

 ص (راهبرد فقهی سیاسی مشروطیت اسالمی4*

 ص *الف.ضرورت عقلی و شرعی نظام سیاسی و دولت
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 صحاکمیت و دولت *ب.ارکان و حدود دوگانه 

 ص*ج.انواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسی: 

 ص اول(حکومت ملوکی*

 ص *دوم(حکومت والیی اسالمی کامل

 ص*سوم.حکومت مشروطیت اسالمی: 

 ص *یک.خاستگاه، جایگاه و نقش مشروطیت اسالمی حکومت

 ص*دو.مبانی و ارکان حکومت مشروطیت اسالمی: 

 ص.مبانی دوگانه حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی؛ 1*

 ص الف.قانون اساسی اسالمی 

 ص ب.سازکار اعمال و نظارت سیاسی

 )مجلس شورای قانونگذاری و نظارت(

 ص مساواتب.آزادی، ؛ الف..ارکان دوگانه مشروطیت اسالمی2*     

 ص .)موانع و عوامل مخل(استبداد سیاسی و دینی3*

 ص سیاسی قانونمند *الف.آزادی

 ص *ب.مساوات سیاسی قانونی

 ص .تحدید حکومت4*
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  ص .والیت نه سلطنتفصل اول*»

 ص «امر اول.اصل محدودیت سیاسی دولت*»

 ص امر دوم.حدود و حقیقت محدودیت سیاسی*»

  ص «در تنقیح امر دوم»«: .ضرورت اصالح گری سیاسیفصل دوم*»

 ص مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی .مشروطیت سیاسی اسالمی؛فصل سیم*»

 591ص ب.نفی مشروطیت مطلقه سلطنت

  راهبرد مشروطیت مشروعیت اسالمیجایگزینی: 

 تذکر غافل و ارشاد جاهلی شیخ فضل اهلل

 587ص امام خمینی)حکومت اسالمی( د.والیت فقیه

 ص گفتمان، فلسفه فقه و فن راهبردی سیاسی؛ انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی:
 ص *اول.گفتمان توحیدی سیاسی امام خمینی

 ص حکومت اسالمی( امام خمینی«)والیت فقیه»کتاب و گفتمان *دوم.گزیده 

 ص : پیش درامد؛ پیشینه، پایه، پیشفرضها، پرسش اصلی و فرضیه گفتمان والیت فقیهمقدمه*الف( 

 ص .بداهت عقلی ضرورت والیت فقیه1*

 ص جزء والیت.اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت 2*

 ص : لزوم مؤسسات اجرایى.دالیل لزوم تشکیل حکومت3*

 ص لزوم تشکیل حکومت در سنت و رویه رسول اکرم )ص(*الف.

 ص *ب.ضرورت استمرار اجراى احکام
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 ص *ج.رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب)ع(

 ص .ماهیت و کیفیت قوانین اسالم4*

 ص ام سیاسی والیت فقیه اسالمی، پیام و پیامد آن*ب(متن؛ درامد، سیر و ساختار نظریه نظ

 ص «اختالف آن با سایر طرز حکومتها»؛ «طرز حکومت اسالمى»اول.*

 ص *دوم.حکومت قانون اسالم

 ص *سوم.والیت فقیه

 ص *چهارم.هدفهاى عالى حکومت

و  سیاستگذاریچهارم.نگرش و گرایش فنی کارگذاری سیاسی؛ 

 257ص سیاستمداری

-حکمت دینی مدنی جاویدان شرقی خرد این مسکویه رازی:یک.جاویدان 

 251ص ایرانی

 ص مدنی)نوشین روان( *راهبردهای حکمت

 ص *الف.راهبردهای راهبری حکمت مدنی

  ص مدنی *ب.راهبردهای وزارت حکمت

 221صکارگزاری خُرد وزارت سیاسی  ؛خواجه نظام :دو.سیاست نامه

 ص «سیرت نیکو ورزیدن فصل سیوم.دادخواهی پادشاه و عدل و(»5*

 ص «فصل چهارم.اندر عمال و پرسیدن پیوسته از احوال وزیران و عامالن(»2*
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 ص «اب و رونق کار ایشانو محتسب انو خطیب انقاضیفصل ششم.(»3*

 ص «عامل و قاضی و شحنه و رئیس و شرطِ سیاستفصل هفتم.پرسیدن از حال (»4*

 ص «و مانند این شریعتکارِ دین و و بررسیدن پژوهش فصل هشتم.(»5*

 ص «تدبیرهای کار ملک کردنخبران و  صاحب فصل دهم.(»6*

 ص «فصل هیجدهم.مشاورت پادشاه با دانشمندان و حکیمان در کارها(»1*

 272ص سه.قابوسنامه؛ سیاستگذاری و سیاستمداری

 ص :راهبردهای نظام مدنی و نظام راهبردی)دکترین(مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

 ص راهبردهای مدنی کشورداری؛ «روانن پندهای نوشی»هشتم.باب »(5*

 ص راهبرد گارگزاری سیاسی وزارتی؛ «آیین و شرطِ وزارتباب چهلم.(»2*

 صراهبرد گارگذاری راهبری راهبردی سیاسی  ؛«آیین و شرطِ پادشاهیباب چهل دوم.»(3*

 217ص غزالی :چهار.کیمیای سعادت

 اخالق سیاسی، سیاست اخالقی کشورداری 

 ص راهبرد راهبری مردمداری کشور؛ «رعیت داشتن و والیت راندن«.»اصل دهم»(1*

 ص ]اصل غیر خواهی و خیر خواهی[قاعده اول: »(قواعد ده گانه اخالق سیاسی2*

 213ص خواجه نصیر :*پنج.اخالق ناصری

 ص سیاست حکمت تقریبی مدنی: رهبری و مدیریت سیاسی

 علم و حکمت مدنی؛ سیاست و حکومت: فن)صناعت( سیاست و حکومت حکمت و علم مدنی
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  ص سیاست مدن.سیم مقالت

 ص «فصل اول.احتیاج خلق به تمدن: ماهیت و برجستگی این نوع علم مدنی(»1*

 ص «فصل دوم.فضیلت محبت مدنی که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن(»2*

 ص «لک و آداب ملوكسیاست مُ.چهارم فصل(»3*
 791ص هق(9: عبید زاکانی)قرن *شش.رساله  اخالق اشراف

 نقادی و طنز پردازی سیاسی

 ص *نقادی و هزلسرایی سیاسی

 صباب اول.حکمت]دانایی حقیقی و بینش یقینی[: (»1*

 ص الف.مذهب منسوخ

 ص ]جاهلیت بسیط و مرکب[مذهب مختار»*ب.

 ص(باب چهارم.عدالت: 2*

 ص ]عدم ستم گری و عدم ستم پذیری[الف.مذهب منسوخ

 ص ]ستم گری و ستم پذیری[مذهب مختار»ب.

 755ص ؛ سید جمال الدین اسد آبادیهفت.عروه وثقی

 رهیافت راهبردی بیدارگری و اصالحگری سیاسی

 ص )راهبرد روشنگری(بازگشت.رهیافت روشنگری راهبردی1*

 ص «دیانت اسالمیملیت و : ».رهیافت ملی دینی اسالمی2*
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 ص .رهیافت آسیبشناسی و آسیبزداریی دینی مدنی راهبردی3*

 ص .رهیافت دینی مدنی قرآنی4*

 ص.رهیافت سیاسی یگانگی اسالمی 5*

 ص .رهیافت راهبردی دینمداری اسالمی6*

 ص .رهیافت راهبردی سرشتسازی سرنوشتازی اسالمی1*

  ص .رهیافت راهبردی اخالقی فاضلی مدنی8*

 ص .رهیافت راهبردی خیزش اصالحی اسالمی9*

 ص .رهیافت راهبردی همگرایی و همکاری اسالمی11*

 753ص )مراجع اصلی و منابع کمکی(کتابشناسی
 

 759ص **برامد

 758ص ضمایم: ضمیمه اول

 امام علی)ع( منشور حکمروایی شایست:
 منشور فن استانداری شایسته در کشورداری خوب علوی

 کارگزاری خُرد کاربردی و اجرایی ملی در کارگذاری راهبردی امتیخود گردانی 

 ص *پیش درامد

 ص اول.راهبرد زیرساختی
 کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی دولت

 ص دوم.ساختار راهبردی
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 مقبولیت مردمی
 ص سوم.راهبرد ساختاری

 ص *درامد

 سیاست مردمداری
 صت، مشاروت سیاسی مشاوراول.سیاست 

 صارت وزدوم.سیاست 
 ص ی زداییو بد افزایی نیکسوم.سیاست 

 ص چهارم.سیاست شایسته: سیاست همگرایی و اصالحگری
 ص پنجم.سیاست علمی

 ص ششم.سیاست گروه ها و ساختار مدنی؛ اجتماعی و سیاسی
 ص هفتم.نیروها، نهادها و سیاست امنیتی و دفاعی

 ص هشتم.سیاست مردمی

 ص نهم.سیاست دینی و شرعی

 ص کتاب و سنِّترجوع به 

 ص دهم.نیروها و نهاد، سازمان و سیاست قضایی

 ص یازدهم.نیروها، نهادها و سازمان و سیاست اجرایی

 ص دوازدهم.سازمان و سیاست مالیاتی]در آمدی عمومی[
 ص [کاتبانسیزدهم.نیروها و سازمان اداری و اجرایی]

 ص چهاردهم.نیروها، نهادها، سازمان و سیاست تجاری و صنعتی
 ص [طبقه پایین جامعه]پانزدهم.سیاست حمایتی

 ص [مالقات با نیازمندانشانزدهم.سیاست ارتباطاتی]

 ص [توجه به واجبات الهیهفدهم.سیاست بایسته]

 ص [در میان مردم]هیجدهم.سیاست اطالعرسانی
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 ص گراییصلحنوزدهم.سیاست 

 ص پرهیزیبیستم.سیاست خشونت 

 ص بیست یکم.سیاست عمومی

 ص *برامد

 تدبیر: توسعه، تعادل و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

 339صضمیمه دوم 

 ص : عالمه محمد تقی جعفریمعقول حیاتحکمت مدنی 

 ص *یک.سیاست طبیعی

 ص ]متعالی[*دو.سیاست حیات مقعول

 کتابشناسی
 717ص *فهرست تفصیلی مطالب

 سیاسی شناسینامه کلید واژه *
 و سنت اسالم: قرآن

 اسالمی: منسوب به اسالم، موصوف به اسالم، جزو اسالم، مذاهب اسالمی، متفکرین اسالمی.

 الگو: نمونه راهنمایی عملیاتی)، وضعیت مطلوب، نقشه راه(

 قاطع.عقلی برهان و برهانی: حجت، روشن، بدیهی، دلیل 

  .]تعیش[: زندگانی، زندگانی طیب، پاکزیستو بهزیستن بهزیست

 آسایش بدنی، توأمان توسعه و تعادل سیاسی و ارتقای کارامدی  تأمین و توسعه اقتصادی و ابزاریپیشرفت: 

 در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی. 

  .تعادل و متعادل: دارای تعادل، تعادلبخش، میانه فراط و تفریط، تعادل توسعه اقتصادی در جهت تعالی

 هنگی و تضمین ارامش باطنی مدنی.فر 

 .تکساحتی: مادی)فرویدیسمی(
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 تفاضل: سلسله مراتب طولی.

  تنوع: سلسله گونه های عرضی.

 : یگانگی، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، وحدت وجود در عین کثرت)تنوع و توحیدی

 تفاضل(انوع یا کثرت گونه ها در عین یگانگی هستی، دو ساحتی مادی و معنوی. دو بعدی باطنی و  

 ظاهری، دارای وحدت مبداء، نظام و غایت.  

 توسعه: پیشرفت کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم افزاری.

 و ضد واقعی و نفس امری. توهم و توهمی: کاذب یعنی دروغین

 ، هژمونی، سلطه طلبی، سیطره جوییغلبت گرایی، ، یا تُغَّلِبی بیغلِ: تُسم و هابسیسم()دراوینیتنازعیتنازع و 

 استکباری.امپریالیستی،  

 )حقیقی، نابینایی یقینی ماهوی و ناآگاهی واقعی(.جاهلی: نادانی

 چرایی: به چه علت؟ به چه منظور؟ علت شناسی، شناخت علت فاعلی و علت غایی.

 چگونگی و چگونگی شناسی: واقعیت عینی و خارجی، عوارض نه گانه کمی، مظاهر واقعی، کنش و رفتار، 

 نمود و نمودشناسی، آگاهی، دانش)ساینس( 

 چیستی و چیستی شناسی: ماهیت، مبانی، مبانی ماهوی، و ماهیت شناسی یعنی شناخت ماعیت، 

 معرفت)نالج( 

 )تصویرگری(ذهنی.خیال: فهم و فاهمه. تصور، قوه مصوره

  .حقیقت و حقیقی: پاسخ چرایی؟ هستی، مبادی، ارزشهای بنیادین و غایی

 .حکمت: دانایی و بینایی، هستی شناسی و چیستی شناسی

 .دانش: آگاهی، چگونگی شناسی، کنش شناسی و رفتار شناسی، نظاهرشناسی، عوارض شناسی

 .باطنی و ظاهرییا دو ساحتی؛ دو بعدی: 

 .دو ساحتی: مادی و معنوی 

 راهبرد: سیاست، خط مشی، صراط.

 راهبردی: بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمند.

 رئیس و ریاست: راهبری.

 زندگی: زیست، زنده بودن، زنده ماندن، دارای حس و حرکت.

 تعالی. مزندگانی: بهزیست، پاکزیست، حیات طیبه، اعتالی هستی و فاضلی، زیست توسعه یافته، متعادل و 

 زیست)معیشت(: زندگی، زندگی 

 سیاسات: خط مشی سیاسی، سیاست )کالن(بخشی و زیربخشی.

 سیاست: راهبرد، سیاست فرابخشی و میان بخشی.



 

355 
 

 سیاستگذاری: ترسیم سیاست های کالن راهبردی، تدوین، تهیه، تنظیم و تصویب سیاست ها نیز است. 

 .و اجراییسیاستگزاری: ترسیم سیاست های خرد کاربردی 

 .سیاستمداری: اقامه و اعمال سیاست های راهبردی، اجرای سیاست های کاربردی

 سیاسی: راهبردی،عمومی، منسوب به سیاست، موصوف به سیاست، موثر در سیاست، متاثر از سیاست، جزء 

 سیاست. 

  شهود و شهودی: شناخت حضوری، کشفی، وجدانی، ذوقی.

 صنعت، صناعت: تولیدی، مصنوعی، در قبال طبیعی. 

 .کمال: رسایی و سازواری.ضالی: ظنی، ظاهری، پنداری، تکساحتی

 مادی، جسمانی، ظاهری، ملموس، محسوس، مشهود به چشم سر. طبیعت، طبیعی:

 . شناخت ظاهری، جزئی غیر مطابق با واقع و نفس امری. پندار و پنداریگمان، حدس اما اینجا ظن و ظنی: 

 .عقل: خِرد، دانایی، علت شناسی)علت فاعلی و غایی(

 .عقالنی: خردورزانه همگانی

 .عقالیی یا عقالئی: خردمندی

 .عقلی: خردورزی همگانی

 دانش،  بینش و و گاهی، ارزششناسیآبینایی و  و داناییشناخت، پدیده شناسی، شناسایی و شناساند، علم: 

 شناخت حقیقت و ماهیت و واقعیت، شناخت و چگونگی شناسی. و چیستی شناسی هستی شناسی

 حقیقی و یقینی ماهوی و واقعی.

 ، علم منشاء عمل.نیعی -شناخت ذهنی، کنشگری، کنش: علم عملی، نظریه عملی)دکترین(ی، عمل، عمل

 

 یکساحتی مادی، یک بعدی ظاهری  ضد توحیدی:-غیر

 .ربخشیثکارامدی: بهره روی و ا

 .کارگذاری: سیاستگذاری و سیاستمداری کالن راهبردی، راهبری سیاسی

 .کارگزاری: سیاستگزاری و سیاستمداری خ،رد کاربردی و اجرایی، مدیریت سیاسی

 گفتمان: نگاه، نظریه و نظام. 

 .فاسقی: توهمی، کاذب، دروغین، تنازعی

 فلسفی، عقالنی.فاضلی: فرازنگی، فرهیختگی، 

 .فلسفه: هستی شناسی، دانایی، ارزش شناسی، علت شناسی فاعلی و غایی

 فن: کاربری، کاربرد و کاربست علم در عمل، ذهن در عین،  یا ابتنای عمل و عین و راهبری بر ذهن و علم 

 و آموزه های نظری و راهبردهای علمی. 
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 جسمانی، ظاهری، بدنی، طبیعی.ماده، مادی:  

 .و ماهوی: چیستی، مبانی، محتوا، هویت، بود و بودشناسی ماهیت

 مبداء، مبادی:  علت، سبب، بنیاد، فاعل، فاعل علی، علت فاعلی، 

 مبنا، مبانی: بنیان، بینان ها، بنیان ماهوی، پایه، اساس، زیرساخت. 

 نا متعادل، نا متعالی. مادی، تکساحتی و تنازعی. متدانی:

 .جهت تعالی، تعالیبخشمتعالی: دارای تعالی، در 

 مدن: جمع مدینه. کشورها، همچنین انواع مدینه: مدینه فاضلی و مدیه های جاهلی

 مدنی: اجتماعی و سیاسی.

 مدینه: مملکت، کشور، نظام اجتماعی و سیاسی؛ ملت و دولت.

 مظهر، مظاهر: ظاهر، ظواهر، عوارض نه گانه کمی و کیفی، پدیدار)ها(، چگونگی. 

 روحی، روحانی، مجرد، محسوس به احساسات برین باطنی، شهودی، حضوری.  ی:معنویت، معنو

 مثل سیاست، انقالب.   ، اجزاء، کلمات مفرد: اسم، فعل، حرف، صفت، قید.ءمفرد، مفردات: جز

 مؤله و مؤلفات: تألیف، ترکیب، متشکل از حد اقل دو مفرد. بسان: مدینه فاضلی.

 ذهنی، علم حصولی، علم -)تئوری(، عینیصورت ذهنی، شناخت علمینظر، نظری، نظریه: نگاه، دیدگاه، 

 .کسبی 

 نگرش: نظر، بینش.

  .واقعیت و واقعی: چگونگی، مظاهر، عوارض)نه گانه(، نمود، کنش و رفتارواقع، 

 هستی و هستی شناسی: حقیقت، موضوعیت، ضرورت، موجودیت، وجود و وجودشناسی.

 نی و ضد توهمی.فس امر. غیر ظمطابق به واقعیت و نیقین و یقینی: 

 .ظاهرییا تک بعدی؛ : یک بعدی

  

  

 

 

 

 

 

 


