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 درسی فلسفه سیاسی گزیده هایی از چهار منبع به ترتیب ذیلند:متون کمک 

 اول.اجتماعات مدنی کتاب آراء اهل مدینه فاضله فارابی 

 است.مدنی جاویدان، راستین و توحیدی اسالم مبادی اصول حکمت های اهم جامع   

 دوم.فلسفه مدنی)سه فصل نخست(قسمت سیاست مدن کتاب اخالق ناصری خواجه نصیر 

 عقلی برهانی و قلبی شهودی می باشد. مدنیمبادی اصول حکمت های اهم جامع   

 ربوبیه مالصدراسوم.مبحث والیات و سیاست مدنی کتاب شواهد  

  تجمیع حکمت های پیشین و مرحله یا مرتبت تعادل و تعالی آنها در سیر متکامل خویش  

 معطوف به مدنیت و سیاست است.  بوده و   

 .چهارم.کتاب فلسفه سیاسی چیست؟ اثر لئو استراوس 

 کمت حراستین با رویکرد نقادی اندیشه سیاسی طبیعی مدرن، بازآوری فلسفه سیاسی   

 است. فارابی مدنی فاضلی  

مطرح مبحث و کل متن متن اهم پرسش های آن مبحث و هم به صورت یکجا در پایان هر در خاتمه هر هم 

 راجعه به همین متون، بدانها پاسخ میدهند.  م شده که در آزمون میان دوره پرسیده شده و دانشجویان با 
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 اول.کتاب آراء اهل مدینه فاضله فارابی

ایرانی و فلسفه، حکمت -هق(، با فراهمی یافته های پیشین اعم از حکمی مدنی جاویدان شرقی4فارابی)قرن

و علم راستین سقراطی، افالطونی و ارسطویی را فراهم ساخت. به تخلیص)خالص سازی انتقادی و 

رأیی  ع بینجم»روزامدسازی(، تلخیص)خالصه سازی، بسان تلخیص نوامیس افالطون( و تجمیع آنها)بسان 

جمع میان رأی دو حکیم؛ افالطون و ارسوی( پرداخت. به فراور یاین یافته های بر مبانی قرآنی)به «: حکمیین

تعبیر جرج سارتون در مقدمه تاریخ علم( و با زبان قرآنی)به تعبیر برنارد لوئیس در زبان سیاسی فارابی(همت 

باب چهارگانه را در سیاست بکار گرفت. دست گماشت. به کالبد شکافی انسان سیاسی دست یازید. اس

آوردهای خویش را با نگاه منظومگی با پردازی نمود. بدین ترتیب فلسفه و حکمت مدنی و سیاسی را در 

تاریخ و جهان اسالم بازسازی و بلکه بنیاد نهاد و نوسازی کرد. در نهایت به فرابری آراء فلسفی و حکمی 

آثار خویش به منظور ترویج و کاربری آنها در زندگی مدنی اقدام نمود. به  در نظام و منظومهسیاسی و مدنی 

همین سبب به معلم دوم بعد از ارسطو به عنوان معلم اول که برای تعلمی اثر نگاشت شهرت یافت. احصاء 

ز علم، دانشنامه وی بوده که حاوی نگاه، نظریه و نظام علمی و علوم متداول و بنیادها و اصول آنهاست. ا

جمله و بویژه فصل پنجم.علم مدنی که برامد همه علوم و فنون مدینه و در مدینه می باشد. علم مدنی نیز 

نظامی بوده که دارای اجزای متفاوت یعنی متنوع و متفاضل است. در ادامه برای اهم این اجزای و عناصر 

از فصوص حکم، که بنیاد و نظام مدنی علم و علم مدنی نظام و منظومه آثاری تدوین کرده و ارایه نمود. 

فلسفی و حکمی محض و مدنی وی و از نگاه وی میباشد. کتاب ملت، یا مکتب مدنی، که زیرساخت و 

ساختار راهبردی سیاست و زندگانی مدنی و علم مدنی است. احتماال سعادت که غایت مدنی و کمال مدنی 

هندسه مدنی مبادی و محکمات مدنی و اندیشه و  می باشد. آراء یا اندیشه های اهل مدینه فاضلی که بسان

علم مدنی را بر می نمایاند. تا سیاست مدنی که در مقام مهندسی مدنی و بنوعی جامعه شناسی مدنی است. 

به ترتیب راهبرد مدیریت مدنی و مدیریت راهبردی مدنی می تنبیه علی سبیل سعادت و تحصیل سعادت که 

در این مقام آرائ اهل مدینه سی)آسیب زدایی و سالمت سیاسی(است. فصول منتزعه در طب سیا باشند.

   فاضلی مورد مراجعه می باشد. اثر زیر: 

  جعفر سید تحشیه و ترجمه فاضله، مدینه اهل های اندیشه(1631)محمد بن محمد ابونصر فارابی،

 . طهوری کتابخانه: تهران سجادی، 

 از این اثر بخش های ذیل بصورت زیر ارایه شده و مورد استفاده قرار می گیرند: 

 (57-181صص)فصول اول تا نوزدهم: ی اندیشه های مدنی فاضلیالف.گزیده ها

 (186-172)صصمبادی اجتماعات سیاسی: سوم)تا بیست و پنجم( ب.فصول بیستم تا بیست

 (171-675)صصاجتماعات سیاسیاصول ج.فصول بیست و ششم تا سی و هفتم: 
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 : ی اندیشه های مدنی فاضلیالف.گزیده ها

 (57-181صص)منوزدهفصول اول تا 

 )مبداء مبادی مدنی(فصل اول: موجود اول

 )وحدت مبداء مدنی (فصل دوم و سوم: نفی شریک، ضد و حد از او

 مدنی(-)خداییفصل پنجم: وحدت، علم، حکمت، حق، حیات

 انسانی مدنی(-)خداییمجد فصل ششم: عظمت، جالل و

 سیاسی انسان-فصل هفتم: کیفیت آفرینش موجودات نظری غیر ارادی عملی

 )هستی، طبیعی و انسانی مدنی(فصل هشتم: مراتب موجودات

 مدنی-فصل نهم: اسما کمال؛ جالل و جمال: شالوده ها و شاخصه های هستی

 مدنی-انسانی ناطق-فصل دهم و یازدهم: نظام آفرینش طبیعی

 فصل دوازدهم: ماده و صورت)بسان مردم و نظام مدنی(

 فصل سیزدهم: قوس حیات مادی تا بشری خاکی، انسانی مدنی تا خدایی 

 مدنی( -نوزدهم: تعاقب صور)مادی فصلتا 

 این فصول و مباحث، مبادی مدنی بوده و به شمار می آیند.

 (186-162-172صص)سیاسی مبادی اجتماعات: )تا بیست و پنجم(مسو ب.فصول بیستم تا بیست

 فصل بیستم

 و قوای اومدنی گفتار در اجزای نفس انسانی 

 )کالبد شکافی انسان مدنی و شناخت کالبدی مدنی انسان(

پس هنگامی که انسان پدید آمد نخستین چیزی که در او موجود می شود قوتی بود که به سبب آن تغذیه می 

مانند حرارت و  1قوتی که به واسطه آن ملموسات را احساس کند کند و آن را قوت غاذیه نامند و بعد از آن

برودت و سایر اینگونه امور و قوت هائی که به وسیله آنها، طعم ها، بوی ها، آوازها، رنگ ها و همه مبصرات 

                                                           

 بنابراین قوه بساوائی قبل از همه است گرچه تقدم آن دلیل بر تقدم طبیعی آن نیست.  1 
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مانند شعاعات حس می شود. و همراه حواس قوه دیگری حادث می شود که به واسطه آن نزوع به سوی 

  1حاصل می شود که او را مشتاق بدان می کند و یا مکره و بی میل از او. آنچه حس می کند

و بعد از این، قوت دیگری در او حادث شود که به واسطه آن هرچه از محسوسات در نفس او مرتسم شود 

پس از غیبت از مشاهده حواس همچنان آنها را حفظ می کند و این قوت، قوت متخیله بود و این قوت است 

 ی از محسوسات را با بعضی دیگر ترکیب کرده و بعضی را از بعضی دیگر تفصیل )جدا( می کند. که بعض

آن نوع ترکیبات و تفصیالت مختلفی که بعضی درست و بعضی نادرست بود و بدین قوت نیز نزوعی به 

به واسطه آن و بعد از آن در او قوه ناطقه حادث می گردد، آن قوتی که  6سوی آنچه تخیل می کند مقترن بود

او را امکان تعقل معقوالت حاصل می گردد و به واسطه همین قوت است که بین امور زشت و زیبا امتیاز می 

  4دهد و از صناعات و علوم بهره مند می گردد.

                                                           

قوه نزوعیه، قوه که گروش می دهد انسان را در جهت امور مثبت یا منفی، قوه که پس از احساس، تصور،  1 

می کند در هر حال  ایجاد شوق و عالقه می کند در انجام آن و یا ایجاد بی میلی و خودداری از انجام آن کار

در مقدمات فعل گفته شده است. که نخست تصور امری بود و نسبت مقایسه و سنجش منافع و مضار آن و 

پس از آن میل مؤکد به طرف فعل و یا به طرف ترک حاصل می شود. آن میل مؤکد و یا شوق. قوه نزوعیه و 

 یا ناشی از قوه نزوعیه است... 

خطی مجلس َآمده است که: و این همان قوت متخیله بود و به واسطه همین یعنی قوت نزوع. در نسخه  6 

 قوت است که محسوسات بعضی با بعضی دیگر ترکیب می شوند و بعضی از بعضی جدا می شود. 

آن قوت ها که اندر تن ما است سه جنس است یکی جنس قوت نفسانی و دیگر قوت حیوانی و سه دیگر  4 

محرکه یعنی قوتی که اندام را از روی  -6حاسه  -1مدبره  -1ه بخش است: قوت طبیعی، قوت نفسانی س

قوت مذکره.  -6قوه مفهمه  -1قوه متخیله  -1اراده به حرکت درمی آورد، قوه مدبره نیز بر سه بخش است: 

قوه حاسه نیز پنج قسم است. )قوای پنجگانه ظاهری(. قوت حیوانی دو گونه است یکی را فاعل خوانند و 

ر را منفعل، قوت حیوانی فاعل آن است که انقباض و انبساط دل و شرایین بوی بود، قوت منفعل منشأ دیگ

 خشم، ستیز و غلبه است... 
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 و بدین قوت نیز نزوعی )قوه نزوعیه( مقترن بود که او را به سوی آنچه تعقل می کند گروش دهد. 

 7م بود یکی از آنها قوت )غاذیه( رئیسه بود و دیگر قوائی که دایه ها و خدام آن بوند.پس قوت غاذیه دو قس

و دایه ها و خادمان آن در سایر اعضاء بدن پراکنده بوند  3قوه غاذیه رئیسه از بین سایر اعضاء بدن در دهن بود

 بوند و هر قوه از جنس دایه ها و خدمت گذاران در عضوی از سایر اعضا کالبد اند. 

کرده و در کارها و افعال خود  5وه غاذیه رئیسه بالطبع مدبر سایری قوی بود و سایر قوی خود را متشبه بدانق

مانند معده، کبد و طحال و آن  8از هدفی تبعیت می کنند که غرض بالطبع رئیس آنها بود که واقع در دل  بود

                                                           

قوت محرکه اعضاء از دماغ و یا از نخاع پدید آید که به دنبال آن عضله حرکت کند و عضله وتر را به خود 

، د از هدایه المتعلمین، ابوبکر ربیع بن احمد االخوتی البخاریکشد و وتر استخوان را به خود کشد تا اندام بجنب

  111، 121ص  1644مشهد 

قوت طبیعی به دو بخش تقسیم می شود یک دسته خادم اند و دسته دیگر مخدومند، قوای خادمه دو قسم  7 

 بود یکی خادم محض و دیگر نسبی و اضافی. 

ول و دوم بود و خود این قوت مربیه نیز مخدوم قوت در تکوین تن انسان قوت مربیه خادم قوت مصوره ا

حافظه بود و این دو قوت را )مربیه و حافظه( چهار قوت دیگر خدمت کنند که عبارتند از: جاذبه. ماسکه. 

 هاضمه و دافعه است. فعل قوت عبارت از فعل این چهار قوت است. 

خادم قوه مصوره اول است و قوت مغیره اول  قوت مصوره اول نیز خادم قوت مولده است، قوه مغیره اول نیز

 خادم قوت مصوره اول بود و قوت مربیه خادم قوت مغیره دوم بود، قوت جاذبه خادم قوت مربیه بود. 

قوه حافظه خادم جاذبه است و قوت های جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه نیز خادم همه این قوت ها بود از 

  .124، 127، 121هدایه المتعلمین ص 

 در نسخه خطی مجلس آمده است که قوه غاذیه رئیسه از بین سایر اعضاء بدن در قلب بود.  3 

در نسخه خطی مجلس: و سایر قوی در افعال خود از غرض بالطبع رئیس خود که واقع در قلب است  5 

 پیروی کنند. 

 یعنی آن هدفی که غرض رئیس آنها است که آن هم در دل است.  8 
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و آن اعضای دیگری که نیز  9ادمه بونداعضاء دیگری که خادم اینها بوند. و اعضائی که خادم این قوای خ

 . 12خدمتگذار اینها بوند

زیرا کبد عضوی است که هم رئیس است و هم مرؤس، مرؤس دل بود و رئیس زهره و کلیه و اعضائی دیگر 

نظائر آن دو بود و مثانه خادم کلیه و کلیه خادم کبد و کبد خادم قلب اند و سایر اعضاء نیز بر همین نسق و 

  11وجه بوند.

و در قوه حاسه نیز رئیسی بود و دایه ها و خدامی. دایه های آن حواس پنجگانه مشهور به نزد همه بود که 

در دو چشم و دو گوش و در سایر اعضاء ویژه خود پراکنده بود و هر یک از این قوای پنجگانه، محسوس 

ام مدرکات به حواس پنجگانه ویژه خود را ادراک می کند، و قوت رئیسه آنها آن بود که محل اجتماع تم

و بدان ماند که این حواس پنجگانه همه خبردهندگان و منهیان و جاسوسان قوت رئیسه بوند و بدان  11است

ماند که اینان همه اصحاب اخبار او بوند که هر یک متصدی جنسی از اخبار باشد و ویژه اخبار ناحیه از 

اهی بود که به نزد او همه اخبار نواحی مملکت از طرف و قوت رئیسه آن به سان پادش 16نواحی مملکت بود

 اصحاب اخبار او گرد آید، محل قوت رئیسه این حواس نیز در قلب بود.

و قوت متخیله را دایه و خدامی نبود پراکنده در اعضاء دیگر و بلکه آن یک قوت بود و آن نیز در قلب بود 

ن قوت بالطبع حاکم بر محسوسات و متحکم بر آنها و کار او حفظ محسوسات بود بعد از غیبت از حس، ای

                                                           

 اند. خادم خادم  9 

 خادم خادم خادم 12 

و سرانجام همه قوای آدمی خادم یک نفس اند. هرگاه نفس انسانی توجه به معنی از قوا کند از تصرف در  11 

 . 667دیگران باز می ماند. ؟ ص 

 به اصطالح نبطاسیا یا حس مشترک که از پنج مجری در او مدرکات سرازیر شده جمع می شود.  11 

 یا مملکت تن  16 
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زیرا همان قوت است که هم بعضی از محسوسات را از بعضی دیگر تجرید و جدا کرده و هم بعضی  14بود

که در پاره ای از آن ترکیبات اتفاق می  17را با بعضی دگر پیوند داده ترکیب می کند به نوع ترکیبات مختلف

بود که محسوس بود و به واسطه حواس دریافته می شود و در بعضی مخالف با افتد که موافق با چیزهایی 

 محسوس بود. 

اما قوه ناطقه را از نوع خودش در سایر اعضاء نه خدامی بود و نه دایه هائی و بلکه نوع ریاست او ریاست 

 13ؤسیتود و هم مرفائقه بود بر سایر قوی یعنی قوت متخیله و قوه رئیسه از هر جنسی که در او هم ریاست ب

 بنابراین قوه ناطقه رئیس قوه متخیله و رئیس قوه حاسه رئیسه حواس بود و رئیس قوه غاذیه رئیسه بود.

 15قوه نزوعیه عبارت از قوتی بود که به واسطه آن اشتیاق به چیزی یا تنفر و اکراه از چیزی حاصل می شود

ود و این همان قوه بود که اراده وابسته به او و به پس این قوت خود قوه رئیسه بود و او را خدمتگذارانی ب

واسطه او است زیرا اراده عبارت از گروش و اشتیاق به مدرک و یا تنفر و روگردانی از آن بود حال این 

اشتیاق و توجه و یا ناخوشایندی و تنفر ناشی از احساس و حس بود و یا ناشی از تخیل و یا به واسطه قوه 

می کند در آنها که باید انجام شود و یا باید ترک شود. و نزوع گاه به سوی علم به چیزی  ناطقه بود، که حکم

                                                           

 بر آنها تحکم دارد.  14 

 مختلفه االجزاء.  17 

منظور این است که چند قوه ناطقه نیست که بعضی مرؤس باشند بعضی رئیس پس قوای ناطقه متعددی  13 

وجود ندارد که خدام و رواضع باشند، نسخه مصحح مضطرب است در نسخه خطی مجلس آمده است که: 

م و رواضعی نبود در حال که هر یک از قوای دیگر را هم قوه ناطقه را از نوع خودش در سایر اعضاء خدا

رئیس بود و هم مرؤس از نوع خودش، پس قوه ناطقه رئیس قوه متخیله  ورئیس قوه رئیسه حواس و رئیس 

 قوه غاذیه رئیسه بود. 

 در نسخه مصحح آمده است که: قوه نزوعیه قوه بود که مشتاق به چیزی شود یا از او مکره گردد.  15 
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 19حال عملی که به وسیله همه بدن انجام شود یا به عضوی از اعضاء آن 18بود و گاه به سوی عمل به چیزی

 و باالخره نزوع ها و گروش ها نیز به واسطه قوه نزوعیه رئیسه بود. 

بدنی به واسطه قوت هائی بود که خادم قوت نزوعیه رئیسه اند و این قوی در اعضائی که  و اعمال و کارهای

 آماده و مهیای انجام اینگونه کارها و افعال اند پراکنده بوند. 

آن اعضائی که به وسیله آن افعال  12که از جمله، اعصاب و از جمله، عضالتی است که ساری در اعضاء بود

وش حیوان و انسان به سوی آنها است انجام می شود و این اعضاء مانند دو دست، و کارهائی که نزوع و گر

                                                           

یعنی گروش به دانش به او است یعنی قوت نزوعیه تنها متوجه و مشتاق به دانش به او است یا متوجه به  18 

 عمل است که از اینجا مردان کار و مردان علم ممتاز می شوند. 

انواع عالقه ها به صنایع از اینجا ناشی می شود، در نسخه خطی مجلس: و اعمال بدنی به واسطه قوای  19 

 کلمه رئیسه ندارد.  نزوعیه بود.

 در نسخه خطی مجلس: سایع در اعضاء و در نسخه مصحح سایر در اعضاء بود.  12 

عضله جسمی بود از گوشت سرخی و از اعصاب مرکب چنانکه گوئی تاه های بسیار به یک جای جمع 

اع و نخ کردندی چون ریسمانی که یا تاه آن از گوشت و یک تاه دیگر از عصب، عصب چون نزدیک به دماغ

 باشد نرم است و هر چه دورتر از آنها بود سخت تر بود و چون به عضله برسد کامالً سخت و سفت شود. 

هرگاه انسان یا حیوان بخواهد که یکی از اندامش حرکت کند آن عصب که از دماغ یا از نخاع آمده است 

حرکت ارادی است و هر جمع تر و منقبض تر شود و حرکت حاصل شود، عمل عضله جنباندن و ایجاد 

عضوی که دارای حرکات مختلف است او را عضالت مختلف است مثالً هم به طرف باال و پائین و چپ و 

  37راست حرکت کند و چهار عضله دارد، هدایه ص 

اعصاب سه نوعند، دسته دارای حس اند و لکن متحرک نمی باشند، دسته که دارای حرکت اند و بی حس 

رند و نه حرکت. دسته که دارای حس اند و حرکت ندارند و یا کمی دارند اعصاب نرمند اند، که نه حس دا

و دسته که متحرکند و بی حس و یا کم حس اعصاب سخت بوند، دسته که نه حس دارند و نه حرکت 

رباطات یا پیوندهای مفاصلند، این اعصاب از سه محل مختلف می رویند. مبدأ اعصابی که حس دارند و 

دارند مقدم دماغ است و مبدأ اعصابی که متحرکند و بی حس مؤخر دماغ است یا نخاع یعنی پشت حرکت ن

ماژه و منبت اعصابی که دراای حس بود و حرکت نبود که او را وتر هم خوانند مؤخر دماغ یعنی مهره آخرین 
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دو پا، و سایر اعضائی بود که ممکن است که متحرک باالراده شوند، پس اینگونه قوت ها که در اینگونه 

 اعضاء اند همه آلت های جسمانی و خادم قوه نزوعیه رئیسه اند که در قلب است. 

 به وسیله قوه ناطقه بود و گاه به وسیله قوه متخیله و گاه به احساس. و علم به چیزی گاه 

پس هرگاه نزوع و گروش به طرف دانش به چیزی بود که باید به واسطه قوه ناطقه مدرک شود پس فعلی که 

به وسیله آن مشتاق الیه حاصل می شود عبارت از قوه دیگری بود در قوه ناطقه که قوت فکریه است و آن 

  11است که فکر و رویت و تأمل و استنباط به آن بود.قوتی 

                                                           

حس  -1است:  مغز است. اما رباطات را چنانکه ذکر شد نه حس است و نه حرکت، منافع اعصاب سه چیز

 (. 71، 49نگهداری و استواری پیوندها )از هدایه ص  -6حرکت  -1

قوت نفسانی دو نوع است. یک قوت حس است و دوم قوت حرکت، و قوت حس نیز دو نوع است یکی  11 

 را حس ظاهر گویند و دوم را حس باطن، حس ظاهر پنج است. 

و گروهی گفته اند حس ظاهر هشت است از بهر آنکه نزدیک ایاشن چنان است که این چهار کیفیت یعنی 

 سردی، گرمی، نرمی و درشتی هر یکی به قوتی دیگر اندر یابند... 

و حسن باطن قوت نفسانی را گویند و این قوتی است که صورت چیزها را با معنی آن اندر یابند چنانکه 

و رنگ و شکل او اندر یابد و از صورت او معنی درندگی و دشمنی که محسوس  گوسپند صورت گرگ

حس مشترک. که به یونانی قطاسیا )نبطاسیا( گویند. دوم  -1نیست اندر یابد و این حس باطن نیز پنج است: 

قوت متخیله و به نزدیک طبیبان این هر دو قوت یکی است و به نزدیک حکما هر یکی قوتی دیگر است اما 

 حس مشترک...

سوم قوتی است که آن را مفکره گویند و معدن آن یک نیمه پیشین است از تجویف میانین از دماغ... چهارم 

قوت واهمه است و قوه مفکره آلت او است و حیوان بدین قوت حکم کند که گرگ دشمن است. فرق این 

ص محسوس معنی نامحسوس قوت با خیال آن است که خیال صورت محسوس نگاهدارد و این قوت از شخ

بشناسد. و قوت پنجم حافظه است که مذکره هم گویند و معدن آن نیمه پیشین است از تجویف بازپسین از 

 دماغ و او چون خزینه است... 
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و هرگاه نزوع متوجه به علم به چیزی بود که به واسطه احساس مدرک شود آنچه به واسطه آن نیل به آن امر 

حاصل می شود مرکب از دو فعل بود یکی فعل بدنی و دیگر فعل نفسانی مثل آنچه رویت آن مورد اشتیاق 

طه باال بردن پلک های چشم و محاذات ابصار خود را به طرف آنچه مشتاق به رؤیت واقع می شود که به واس

آن هستیم حاصل می شود و هرگاه آن چیز از ما دور بود به ناچار به سوی او رویم و اگر در برابر او مانعی 

فعل نفسانی که همه اینها افعال بدنی بود و لکن خود احساس،  11بود آن را با دست های خود برطرف می کنیم

 و همین طور است وضع در سایر حواس.  16بود

یکی آن که به  17این امر از وجوهی چند حاصل می شود 14و هرگاه مشتاق الیه قوه نزوعیه تخیل چیزی بود

مانند تخیل امری که متوقع و مورد امید باشد در آینده و یا تخیل  13واسطه فعل قوه متخیله رأساً انجام می شود

و یا از روی حصول چیزی که قوه متخیله ترکیب کرده است، و بر ساخته اوست.   15چیزی که به گذشته است

                                                           

و گفته ایم که وهم از چیزهای محسوس معنی نامحسوس بشناسد و حکم کند که... و آلت این قوت ها 

است و گذار او اندر این عصب ها است و از عصب به عضله رسد و آن عصب است که به عضل ها پیوسته 

 (. 111ص  1644را بجنباند )از ذخیر. تهران 

 در برابر چیزی که باید مرئی شود یا در برابر بینائی و چشم.  11 

پس دانش های احساسی به وسیله افعالی که مرکب از فعل بدنی و فعل نفسانی است حاصل می شود.  16 

 رتیب که مقدمات آن با فعل بدنی است و خود احساس فعل نفسانی است. بدین ت

البته عبارت متن مضطرب و نارسا است. مصحح نیز آن را مضطرب دانسته است لکن در هر حال مطلب 

 . 3در متن کلمه فی دارد که مصحح زائد دانسته است به استناد نسخه « مثل آنچه»روشن است و جمله 

ل شئی ما. گروش و تشویق نزوع متوجه به علم تخیلی و مدرکات خیالی بود، تشویق قوه و اذا تشوق تخی 14 

 نزوع متوجه به مدرکات تخیلی باشد. 

 یعنی تخیل و علوم و مدرکات تخیلی.  17 

 یعنی نفس انسان این کار را به واسطه قوه متخیله انجام می دهد.  13 

 که رأساً خود قوه متخیله اینگونه تخیالت را انجام می دهد. بدون آن که استمداد از حواس گرفته باشد.  15 
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پس از راه این )امر محسوس که وارد بر قوه  18دوم آنچه از ناحیه احساس چیزی وارد بر متخیله می شود.

یا به واسطه آنچه از فعل قوه ناطقه وارد  19ه است( امری ترسناک و یا مأمول و متوقع متخیل شودمتخیله شد

 بر او شود پس )در هر حال( قوای نفسانی عبارت از اینها بوند. 

 فصل بیست و یکم

 گفتار در اینکه چگونه همه این قوت ها و اجزاء، نفس واحده شوند

 اجتماعی ملیمن فردی و مای [هویت و شخصیت])

 ین وحدت من فردی و مای مدنیعوحدت در عین کثرت و کثرت در 

  (ثبات در عین تحول و تحول در عین ثبات من و مای مدنی

پس قوه غاذیه رئیسه شبیه ماده قوه حاسه رئیسه است و حاسه صورتی بود در قوه غاذیه و حاسه رئیسه شبیه 

و  62ه رئیسه. و متخیله رئیسه شبیه ماده ناطقه رئیسه استماده متخیله است و متخیله صورتی بود در حاس

                                                           

 که استمداد از قوه حاسه از حواس گیرد.  18 

که از این امر تخیل او متوجه امری ترسناک یا مورد آرزو شود. برای او تخیلی به این امور حاصل شود از  19 

 ه. ناحیه آن محسوس وارد

قوت حیوان یک نوع است و کار او آن است که قوت زندگی و قوت حرارت غریزی را که مرکب از  62 

حس و حرکت است به همه تن می رساند و آنچه از این قوت به دماغ رسد اندروی پذیرایی حس و حرکت 

رسته است و شود و از وی به همه تن رسد و معدن این قوت دل است و آلت او شریان ها است که از دل 

اندر همه تن پراکنده شده است. و قوت نفسانی سه چیز است، حس حرکت و قوت تمیز که معدن آنها دماغ 

 است و آلت آنها عصب ها است که از وی رسته است و از نخاع که خلیفه اوست اندر همه تن پراکنده است. 

یک تصرف اندر غذا کند که  قوت های طبیعی بعضی خادمند و بعضی مخدومند... مخدوم دو جنس است

بقای شخص به او است  واین دو نوع است یکی را قوت غاذیه گویند و دوم را قوت نامیه و جنس دوم 

تصرف غذا از بهر تولد فرزند کند که بقاء نوع بدان است و این نیز دو نوع است یکی را قوت مولده گویند 
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ناطقه صورت متخیله بود و اما ماده قوای دیگر نبود و بلکه صورت همه صورت هائی بود که متقدم بر آن 

 بود.

و متخیله و ناطقه است بدان سان که حرارت حاصل در آتش تابع چیزی  61و اما نزوعیه تابع حاسه رئیسه

 61ار بدان بود.است که تجوهر ن

بنابراین قلب عبارت از عضو رئیسه ای است که هیچ یک از اعضاء دیگر بدن بر او ریاست ندارند و به دنبال 

عضو رئیسه بود و لکن ریاست او ریاست اولیه نبود و بلکه ریاست ثانویه بود،  64دماغ بود زیرا دماغ نیز 66آن

                                                           

رنده قوتی است که غذا را از حال خویش بگرداند و و دیگر را قوت مصوره. اما قوت غاذیه یعنی قوت پرو

مانند اندام ها کند تا به عوض آنچه از هر یکی به تحلیل خرج شده باشد بایستد... قوت غاذیه، قوت نامیه را 

 خدمت کند و غذا را به اندام ها رساند تا نامیه کار خویش کند. کار قوت غاذیه...

ی مجلس بدین ترتیب آمده است غاذیه رئیسه شبیه ماده قوه . در نسخه خط126رجوع شود به ذخیر ص 

حاسه رئیسه است و حاسه صورتی بود در غاذیه و حاسه رئیسه ماده متخیله بوده و متخیله صورتی بود در 

حاسه رئیسه و ناطقه صورتی بود در متخیله و خود ماده قوت دیگر نبود پس صورت هر صورتی بود که 

 صورت صورت ها است( . صورت، جماد، نبات، حیوان و انسان است. متقدم بر آن بود )یعنی 

 یعنی حس مشترک  61 

نوع تابعیت او اینطور است که حرارت تابع آتش است یعنی جزء الینفک است. به طور کلی فارابی در  61 

ن غاذیه و ه بدوباب قوی، قوه پائین تر را به مانند ماده قوه باالتر می داند که محیط به او است بنابراین حاس

 عاقله بدون حاسه و غاذیه ممکن نبود در اجزاء مختلف جسم نیز همین ترتیب را معتقد است. مصحح. 

 در مرتبه ریاست بعدی از لحاظ رتبت به دنبال او است.  66 

شکل دل مانند صنوبر است یا صنوبری الشکل است و دارای دو جوف است یکی به طرف راست و دیگر  64 

ه منبت شرایین طرف چپ آن بود، از این جوف منافذی به طرف جوف راست باز است. و در به سو چپ ک

جوف راست خون بود و در جوف چپ باد یعنی روح حیوانی، جوف راست آن دو دهانه دارد که در برابر 

آن، آنها پرده وجود دارد، یکی از این دو دهانه وسیله جریان خون از جگر به او بود و یکی دیگر معکوس 

جوف طرف چپ نیز دو دهانه دارد که به واسطه یکی هوا از شش وارد آن شود و یکی دیگر منبت شرایین 

است، شرایین را دو طبقه بود و آن رگ که از دل به شش رود دارای یک طبقه است. در هر حال این شرایین 

د و قسمت دیگر از شرایین از دل به طرف شش آیند و در شش پراکنده شوند و آن را گرم کنند و غذا دهن
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رئیس اعضاء دیگر، زیرا وی فی نفسه خادم دل بود و چه آنکه از یک طرف مرؤس دل بود و از طرف دیگر 

و مثل دماغ عیناً مثل صاحب خانه انسان  67سایر اعضاء خادم وی بوند برحسب آنچه مقصود بالطبع قلب بود

و سایر اهل خانه بوی، که خدمت هر دو بر حسب  65که خداوند خانه فی نفسه به او خدمت کند 63بود

  68مر.خواست آن انسان بود در هر دو ا

بدان سان که گویا جانشین و قائم مقام و نایب مناب او بود و تبدیالتی که در امکان و حوصله رئیس نبود او 

 در شریف ترین افعال او.  69انجام می دهد و او متولی خدمت قلب بود

                                                           

که سطبرتر است دارای دو طبقه است و چون این شرایین از دل بیرون آیند به دو شاخ شوند، یک شاخ از 

وی به جوف راست فرود آید و آن هم به دو شاخ شود یک شاخ همانجا بماند و یک شاخ از روی به تنه دل 

 35جوف راست آید و ... هدایه.. ص  پراکنده شود و گرد همه دل بگردد و باز دیگر بار به

رگ های ناجهنده است( و شرایین و اصل  -دماغ که ورا مغز سر گویند جسمی است مرکب از اورده )اورده

وی از شرایین شبکی است و جرم وی جسمی است سپید... و میان این جسم مرکب از اورده و شرایین است 

ست یکی بر است و یکی به چپ که بطون و اجواف خوانند و این جرم سه بطن دارد و هر بطن به دو قسم ا

و مغز سر مقسوم شود به دو قسم راست و مغز سر را دو فزونی است به سوی پیش که مانند دو سر پستان 

زنان است و حس ششم یعنی آگاهی بوئیدن بدین دو حمله بود و اندرین دو جوف پیش جای تخیل بود 

 . 56، 51دایه ص رجوع شود به ه –یعنی خیال بستن 

خادم بودن سایر قوت ها نسبت به دماغ در جهت انجام غرض ها و هدف های قلب است پس دماغ  67 

واسطه است و رئیس دوم است که هر چه دل بگوید هم خود انجام می دهد و هم اعضاء دیگر که مرؤس 

 اویند. 

 مثالً صاحب خانه نسبت به ...  63 

 یعنی به آن انسان که...  65 

هم خداوند و هم اهل خانه متن عربی این است را و ذلک مثل صاحب داراالنسان فانه یخدم االنسان فی  68 

نفسه و تخدمه سائر اهل اداره به حسب ما هو مقصود االنسان فی االمرین. که منظور از فی االمرین کار و 

 خدمت هر دو است. 

افعاله در نسخه ب و هو المتولی... که ظاهراً  در متن و هو المستولی علی خدمته القلب و الشریف من 69 

 درست تر است. 
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 از جمله اینکه قلب سرچشمه حرارت غریزی است که از ناحیه او در سایر اعضاء پراکنده می شود و هم

رگ های جهنده  42اعضاء از ناحیه او مدد گیرند بدین طریق که روح حیوانی غریزی از ناحیه قلب و از طریق

و ضوارب در اعضاء پراکنده می شود و قلب دائماً از ناحیه آن حرارت غریزی خود به آنها مدد می رساند و 

کار دماغ این است که حرارتی بدین سبب حرارت غریزی اعضاء همچنان باقی و محفوظ می ماند در اینجا 

که باید از راه قلب در آنها نفوذ کند معتدل می کند، تا اینکه آن مقدار از حرارتی که به هر عضوی از اعضاء 

می رسد معتدل و مالیم و سازگار با آن عضو شود و این نخستین کار دماغ و نخستین چیزی است که به 

اغ( و شامل ترین آنها بود نسبت به اعضاء )شامل همه اعضاء واسطه آن خدمت واقع می شود )به واسطه دم

  41می شود(.

                                                           

عصب هائی که از دماغ رسته است هفت جفت است. جفت نخستین از پیش دماغ رسته است و از پیش دماغ 

فزونی بیرون آمده است چون دو سر پستان و حس بوئیدن بدان باشد که آن را به تازی حلمتی الثدی گویند. 

کی عصبی بیرون آمده است مجوف که عصب مجوف گوید و آن عصب که از سوی راست از همسایگی هر ی

رسته است به سوی چپ آمده است و هر دو به یکدیگر رسیده اند... سپس تمام انواع رگ های آن و عملیات 

 . 163، 164آن را به طور تفصیل شرح داده است. رجوع شود به ص 

گشت و روح نباتی قوت گرفت و معده و جگر وی شد آنگاه زبده  چون نشو و نما ظاهر شد و نبات تمام 42 

و خالصه این روح نباتی بود دل آن را جذب کرده و چون در دل آمد بار دیگر هضم شده و نضج یابد و همه 

حیات شود و آنچه زبده و خالصه آن حیات بود که در دل است روح حیوانی است که آنچه از روح حیوانی 

یوانی آن را از راه شرایین به جمله اعضاء فرستاد تا حیات اعضاء شد و همه اعضاء به واسطه باقی ماند روح ح

روح حیوانی زنده شوند. چون روح حیوانی قوت گیرد زبده و خالصه آن را دماغ جذب کند و هضم و نضج 

تا حس و  یابد و خالصه آن که در دماغ است روح نفسانی شود که از راه اعصاب به جمله اعضاء فرستد

 . 11حرکت ارادی در جمله اعضاء پدید آید و حقیقت حیوانی این بود. رجوع شود به انسان کامل ص 

در نسخه خطی مجلس آمده است: و مانند اورده لطیف الرطوبتی که عاری از امور دخانی بود و در آن  41 

جهت که به قلب مرافدت و مساعدت کند از جهت حرارتی که در او است حرارت غریزی آن همچنان 

ی کند د تعدیل ممحفوظ بر اعضاء می ماند و کار دماغ این است که حرارتی که باید از قلب به اعضاء نفوذ کن

بدان سان که آنچه از آن حرارت به هر عضوی از اعضا می رسد معتدل و سازگار با آن شود و این نخستین 
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یک دسته آنچه آالت و ابزار و دایه های قوت حاسه رئیسه  41از جمله اینکه در اعصاب دو گونه امور بود

و خدمت آنها در این جهت بود که هر یک از آنها عمل احساس ویژه خود را  46بوند که واقع در قلب است

 44می دهد و دسته دیگر آالت و ابزار اعضائی بودند که خادم قوه نزوعیه هستند که واقع در قلب استانجام 

  47که به واسطه آن، اعضاء را امکان تحرک به حرکت ارادی حاصل می شود.

کار دماغ این است که اوالً در جهت امداد به اعصاب حس به قلب خدمت می کند یعنی آنچه موجب بقا و 

که عمل احساس ویژه خود  43آنها می شود، آن قوائی که به واسطه آنها به واضع امکان می دهد ابقای قوای

را انجام داده و بر آن پابرجا باشند، و ثانیاً در جهت امداد به اعصاب حرکت ارادی به قلب خدمت می کنند، 

رای اعضاء آلی امکان حرکت یعنی آنچه موجب بقاء و ابقای قوای آنها می شود، آن قوائی که به واسطه آنها ب

  45ارادی حاصل می شود، یعنی آنچه به وسیله آنها به قوت نزوعیه که واقع در قلب است خدمت می شود.

                                                           

کار دماغ و نخستین چیزی بود که به واسطه آن به قلب خدمت می شود و شامل ترین چیزها بود نسبت به 

 اعضاء. یعنی خدمت او شامل همه اعضاء می شود. 

حیوان از نبات و جماد به دو چیز جدا می شوند یکی حس و دیگر حرکت ارادی که آغاز هر دو از دماغ  41 

بود و دماغ سرچشمه هر دو است و قوت حس و حرکت به میانجی عصب ها از دماغ به همه اندام ها می 

یک از دماغ رسد، پس دماغ معتدل کننده است، عصب هائی که از دماغ رسته است هفت جفت است که هر 

 (. 172، 161بیرون آمده است )ذخیر ص 

 یعنی حس مشترک که محل آن قلب است.  46 

 قوه نزوعیه رئیسه.  44 

به واسطه آن اعصابی که آالت و ابزار قوه نزوعیه واقع در قلب اند. بالجمله اعصاب بر دو دسته است یک  47 

خود را انجام دهد و یک دسته خادم قوه  دسته خادم قوه حاسه رئیسه اند در این جهت که هر حسی کار

 نزوعیه رئیسه اند که اعضاء به واسطه آنها متحرک به حرکت ارادی بوند. 

 حواس پنجگانه را واضع و خدام حاسه رئیسه و حس مشترک می دانند.  43 

 اعضاء آلی که در خدمت قوه نزوعیه است.  45 
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زیرا سرچشمه بسیاری از این اعصاب یعنی آن سرچشمه که از آن امداد و ممدات مبقیه قوای آنها ناشی می 

و سرچشمه امدادات بسیاری دیگر از اعصاب در نخاع  48شود و محفوظ و پابرجا می ماند در خود دماغ بود

و نخاع نیز از طرف باال پیوسته به دماغ بود و دماغ با مشارکت نخاع نیز به این دسته از  49نافذ در فقار بود

  72اعصاب مدد می رساند.

و  شدو از جمله اینکه تخیل برای قوه متخیله آن گاه حاصل می شود که حرارت قلب بر مقدار محدودی با

همچنین تفکر برای قوه ناطقه آن گاه حاصل می شود که حرارت قلب بر اندازه محدود و حدی معین باشد 

پس دماغ در اینجا نیز هم در جهت تعدیل حرارتی  71و همچنین حفظ و تذکر قوای نفسانی نسبت به اشیاء.

جهت تعدیل حرارتی که به که به واسطه آن تخیل کار خود را انجام دهد به قلب خدمت می کند و هم در 

واسطه آن فکر و رویت کار خود را به درستی انجام دهد و هم در جهت تعدیل حرارتی که به واسطه آن 

حفظ و تذکر کار خود را انجام داده جود می کند پس به واسطه جزئی از دماغ حرارتی که صالح و سازگار 

ارتی که مالیم و سازگار با تفکر بود معتدل می برای تخیل بود معتدل می شود و به واسطه جزئی دیگر حر

شود و به جزء سوم حرارتی که مناسب و صالح برای تحقق حفظ و تذکر باشد معتدل می شود. زیرا قلب از 

                                                           

 این سرچشمه امدادات واقع در خود دماغ بود.  48 

 کلمه فقار در نسخه مصحح نیست.  49 

یعنی به اعصابی که از نخاع نافذ در فقار بود. در نسخه خطی مجلس و این اعصابی که از نخاع بود مورد  72 

امداد و ارفاد دماغ به مشارکت نخاع واقع می شود و باالخره این دسته از اعصاب نیز پیوسته به دماغ بوده و 

 می شود.  از راه دماغ این فیضانات حاصل

 هر نوع تفکری که باشد.  71 
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آن جهت که منبع و سرچشمه حرارت غریزی است گزیری و گریزی ندارد جز آن که حرارت غریزی موجود 

 71رداند تا آنکه زیادتی آن از او جدا شده و به سایر اعضاء فیضان کند.در خود را همچنان وافر و نیرومند گ

و یا به خاطر اینکه در افاضه کوتاهی نکند و یا اینکه وجود و افاضه کند که هرگاه فی نفسه چنین نبود اعضاء 

به قلب حمله کرده حرارت او را می ربایند. و چون چنین بود واجب است که حرارت خود را یعنی آن 

سمت که به اعضاء نفوذ می کند تعدیل نماید و به خاطر اینکه حرارت او فی نفسه بر اعتدال الزمی نبود که ق

به وسیله آن افاضات خاص خود را افاده کند بنابراین و به خاطر این امر دماغ بالطبع نسبت به سایر اعضاء 

انی قرار داده شده است که به و در او قوتی نفس 76حتی در ملمس و لمس بارد و رطب آفریده شده است

  74واسطه آن حرارت قلب بر اندازه الزم و محدود معتدل می گردد.

                                                           

در نسخه مصحح لیفضل آمده است: تا آنکه زیادتی آن بر بسایر اعضاء فیضان کند. در نسخه خطی مجلس  71 

 لیفصل آمده است. تا آنکه از او مقداری از حرارت غریزی جدا شد به سایر اعضاء فیضان کند. 

یقصر و نسخه ج یقبض و یجوز، معنی متن می « ب»( یفیض و نسخه 1عبارت مضطرب است. نسخه ) 76 

شود: برای اینکه از ادامه فیض به اعضاء کوتاهی نکند یعنی دائماً امداد دهد یا اینکه افاضه کند، ترجمه عبارت 

نسخه خطی مجلس این می شود: پس خود فی نفسه کافی برای تعدیل حرارتی که از او )قلب( نافذ به سایر 

ز طرفی خود حرارت قلب هم بر آن اعتدالی که به واسطه آن افعال خاص خود را افاضه اعضاء شود نبود و ا

 وجود کند نبود پس دماغ از این جهت بالطبع بارد و رطب آفریده شده است. 

ذلک آمده است: فلو لم تکن ک« ا»در نسخه مصحح آمده است: فلم تکن کذا فی نفسها االلغایه بقلبه، در نسخه 

بقلبه که ظاهراً مناسب تر است و معنی این می شود که اگر چنین نبود یعنی حرارت غریزی  فی نفسها لغارت

قلب به حد وفور نبود اعضاء به قلب حمله ور شده و حرارت او را می ربایند پس باید زیادتر بود تا فیضان 

 : لئال یقصر وکند و در افاضه دائم خود کوتاهی نکند، در نسخه خطی مجلس اصوالً عبارت متفاوت است

یحوز فلم تکن لذلک فی نفسها کفایه ان یعدل حرارته التی ینفذ الی االعضاء و ال ان یکون حرارته فی نفسها 

علی االعتدال الذین تجود به افعاله التی یخصه: یعنی حرارت او برای این وافر و زیاد بود که ... پس بدین 

 رتش برای اعتدال الزم افاضه بود. جهت نه خود کافی در تعدیل حرارتش بود و نه حرا

حتی فی اللمس. در نسخه خطی مجلس و نسخه مصحح حتی فی الملمس، در نسخه ج « ظ»در نسخه  74 

حتی فی اللمس. در هر حال رطب و بارد بودن آن نسبت به سایر اعضاء است. متن بسیار مضطرب است. و 
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و چون هم عنصر اعصاب حس و هم عنصر اعصاب حرکت بالطبع زمینی بوند و با سرعت قبول جفاف و 

و نیز  77خشگی می کنند در بقاء رطوبت خود محتاج به نرمی خاص بود که تمدد و تقاصر او را ممکن سازد

اعصاب حس با وجود این محتاج به آن نوع روح غریزی بود که در او اصالً اجزاء دخانی نبود و )چون( 

حرارت ناریه قلب مفرط بود بنابراین سرچشمه و منشأ فیضان آن حرارت غریزی که امداددهنده و حافظ 

تا در نتیجه قوای  73و راه نیابد.قوای آنها بود در قلب قرار داده نشد تا اینکه با سرعت جفاف و خشگی به د

او تحلیل رفته و باطل گردد و بنابراین سرچشمه این فیضانات و امدادات حرارت غریزی در دماغ و در نخاع 

تا آنکه از هر یک از آن دو رطوبتی در اعصاب  75نهاده شده است زیرا هر دوی آنها بی نهایت رطب بوند

 ارد و به واسطه آن قوای نفسانی آنها باقی و مستدام باشد. نفوذ کند و اعصاب را به حالت نرمی نگهد

                                                           

اعصابی که  -1در آنها حس بود بدون حرکت  اعصابی که -1در هر حال بیان شد که اعصاب سه قسم اند 

اعصابی که هم دارای حس اند و هم حرکت و نیز بعضی از اعصاب ویژه  -6در آنها حرکت بود بدون حس 

 حس و احساسند و بعضی ویژه حرکت. 

تقاصر جمع شدن اطراف و نواحی بود یعنی محتاج بود به نوعی از نرمی که به واسطه آن هم ممکن باشد  77 

 ش یابد و هم جمع شود و باز و بسته گردد. کش

زیرا اگر در قلب قرار داده می شد با سرعت به او خشگی راه می یافت خالصه اینکه اگر مستقیم و بدون  73 

واسطه دماغ افاضه می شد ممکن بود با سرعت در آن خشگی و جفاف راه یابد، و چون مزاج دماغ معتدل 

دماغ می رسد و روح نفسانی از آن متولد می شود و از راه عروق جهنده است حرارت غریزی از قلب اول به 

 حرارت غریزی قلب را پس از اعتدال و معتدل کردن به سایر اعضاء می رساند. 

منظور اعصابی است که از پشت و گرده و روید. دوازده جفت عصب از مهره های پشت روئیده است که  75 

ها حرارت غریزی به اجزاء تن نفوذ می کند رجوع شود به ذخیره ص  اعصاب نخاع گویند، از راه این عصب

163 . 

اما شکل هایی که بر جرم دماغ بود مانند جوشن ها که پاره پاره بر هم نهاده شده است و بر هم بافته که 

 طبیبان آن را تزرید گویند از بهر آن است که روح نفسانی چنانکه اندر تجویف ها گذر می کند و پخته می

شود اندرین تزرید نیز گذر باید چه وقت باشد که روح فزون از تجویف دماغ گردد که آن فزونی اندرین 

 . 131تزرید محزون شود و اندر وی مستحیل شود و مزاج دماغ گیرد، از ذخیر ص 
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پس بعضی از اعصاب محتاج به این امر بوند که رطوبت نافذ در آنها مائی، لطیف بالکل و عاری از لزوجب 

باشد و بعضی به نوع خاص و تا حدودی محتاج به لزوجت بود، آن اعصابی که به رطوبت لطیف غیر لزج 

مه فیضان آنها در دماغ نهاده شده است. و لکن سرچشمه فیضان اعصابی که محتاج به نیازمند اند، سرچش

رطوبت لزجه اند در نخاع نهاده شده است و آن اعصابی که محتاج بوند که در آنها رطوبت کمی بود سرچشمه 

بعد از  قرار داده شده است پس بعد از دماغ کبد و 78فیضان آنها در پائین مهره های پشت و استخوان دنب

 کبد طحال و بعد از آن اعضاء تولید بود. 

                                                           

ت کنخست باید دانست که تا مادام که انسان زنده است دل و شرایینی که از دل رسته است دارای دو نوع حر

است که یکی را حرکت انبساطی گویند دوم حرکت انقباضی. حرکت انبساطی حرکتی است که دل و شریان 

ها به سوی بیرون بجنبد و حرکت انقباضی حرکتی است که به سوی خویش جنبد و فراز هم آید و قوت 

پذیرای حس و حیوانی قوتی است که هر دو حرکت به دو باشد و به هر اندامی که این قوت برسد آن را 

حرکت کند. خشم و ترس مربوط به این قوت است زیرا روح را در حال خشم حرکت انبساطی و در حال 

ترس حرکت انقباضی حاصل می شود. همچنان که لطیف ترین اجزای طعام در جگر خون می شود لطیف 

نسبت خون است ترین اجزای خون در قلب به روح حیوانی می شود. روح حیوانی نسبت به خون در جگر 

با طعام. )در جگر( چون لطافت طعام و روح حیوانی از لطافت خون قلب پدید آید و چون روح حیوانی 

متولد شد فوراً پذیرای قوتی گردد که اعضاء بدن پذیرای قوت های نفسانی شوند و هرگاه جزوی از روح 

که موجب صدور آثار و افعال  حیوانی متصاعد از دل در تجویف دماغ حاصل شود در آنجا مزاجی پذیرد

 حیوانی شود. 

قوت های نفسانی بر دو قسم اند، یکی قوت حس است و دوم قوت حرکت. قوت حس نیز بر دو قسمت 

 . 116تا  128است، حس ظاهر و حس باطن. ذخیره ص 

وت قنخستین فعل معده، درخواست طعام بود... فرو بردن طعام به دو قوت بود یکی جاذبه طبیعی و دیگر 

 اختیاری. 

حیوان از نبات و جماد به دو چیز ممتاز است یکی حس و دیگر حرکت اختیاری. و آغاز این هر دو از  78 

دماغ است و دماغ مر این هر دو معنی را سرچشمه است که آب از وی به هر زمینی می رسد و قوت حس و 

و از بهر اندامی عصبی در خورد او بود حرکت همچنان به میانجی عصب ها از دماغ به همه اندام ها می رسد 

که قوت حس و حرکت را به همه اندام ها می رساند که از نخاع که از دماغ روئیده شده است که واسطه در 
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آن نوع فعلی  79و هر قوه که در عضوی از اعضاء بود و شأن آن قوت این بود که فعلی جسمانی انجام دهد

که به واسطه آن از آن عضو جسمی جدا شده و بدان جسم دیگر اتصال یابد بالضروره باید یا با آن جسم 

 31و یا اینکه او را 31ل اتصال بسیاری از اعصاب به دماغ و بسیاری دیگر به نخاعمث 32دیگر متصل به اول باشد

خادم او بود  34اعم از اینکه این قوت 36طریق و مسیل و مجرائی بود بدان عضو که آن جسم در او جریان یابد

 مانند دهن، ریه، کبد، طحال و جز آنها. 37و یا رئیس او بود.

دو  33این بود که در غیر تأثیری نفسانی انجام دهد بالضروره باید بین آن و هر قوه که نیازمند و یا شأن آن

پس نخستین چیزی که از اعضاء کالبد تکوین می یابد قلب  35مسیلی جسمانی بود مانند فعل دماغ در قلب.

 بود، بعد دماغ، بعد کبد، بعد طحال و سپس سایر اعضاء به دنبال آنها تکوین می یابند. 

                                                           

فیض است برابر هر اندامی عصبی بیرون آمده است و حس و حرکت به میانجی این عصب های نخاع به 

و لطیف تر آفریده شده اند تا اثر پذیرنده تر و خیردهنده تر همه اندام ها می رسد و عصب های حس نرم تر 

 ... 161بوند و عصب های حرکت قوی تر  وصلب ترند تا از کار خویش عاجز نمانند. از ذخیره ص 

 کار و فعل او نوع فعل جسمانی بود نه نفسانی یعنی تولید جسم کند.  79 

 یعنی متصل باشد به جسمی که قوه تولید جسم در او است.  32 

که دماغ و نخاع حرارت و نیروهای جسمانی را به اجزاء دیگر و اعصاب می رساند و به اندام ها متصل  31 

 می کند. 

 یعنی جسم دیگر را مجرائی بود به عضوی که در آن قوه تولید است.  31 

 جسم تولید شده.  36 

 قوت تولید کننده جسمی.  34 

 قوه خادمه بود یا رئیسه.  37 

یعنی نیروی تولید قوه نفسانی یا عضوی که آن نیرو در او هست و آن جسمی که باید آن امر نفسانی به  33 

 او متصل شود. 

که از رگ ها این فعل و این تولید منتقل می شود. در نسخه خطی مجلس آمده است که: بالضروره الزم  35 

ود که بین آن دو مسیل جسمانی بود و نیز در نسخه خطی مجلس چند سطر بعد از این بیان اضافه دارد که نب

ذیالً و عیناً ترجمه می شود: و ریه در جهت ایصال هواء از خارج و آنچه روح غریزی که در تجویفات قلب 
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قوت  . ...38)تولید مثل( از لحاظ فعل از همه آنها متأخرتراند و ریاست آنها در بدن ناچیز بودو اعطاء تولیدی 

رئیسه تولید واقع در قلب است و قوت خادمه آن واقع در اعضاء تولید است. قوه که به واسطه آن عمل تولید 

حیوان صاحب قوه است انجام می گردد دو  بود که یکی از آن دو آن ماده که موجب تکوین حیوان همجنس 

تهیه و آماده می کند و آن دیگر صورت آن نوع از حیوان را اعطاء می کند تا آن ماده متحرک شده و به سوی 

 تحصیل آن صورت حرکت کند تا بدان واصل شده آن را تحصیل نماید. 

 ذکورت بود. زیراپس آن قوتی که ماده را مهیا می کند قوت انوثت بود و آنچه صورت را اعطاء می کند قوه 

و مذکر نیز به واسطه آن قوتی که صورت  39مؤنث به واسطه همان قوتی که ماده آن را مهیا می کند مؤنث بود

 آن نوع را به او اعطاء می کند مذکر بود یعنی صورت ویژه آن نوعی که این قوت در او است. 

یر اعضاء در تکوین خود همچنان نخستین عضوی که متکون می شود قلب بود و پس از تکوین آن، سا ...

  ... منتظر آن قوت هائی می شوند که به طور اتفاق در قلب حاصل می شود.

و این دو قوت یعنی قوت ذکورت و انوثت درنوع انسانی موجود و متفرق در دو شخص جدا بود. اما در 

بسیاری از نباتات هر دو در یک شخص بالتمام مقترن بوند مانند بسیاری از گیاهانی که از دانه ها تولید می 

                                                           

ی می کند و هرگاه در آن برخورد است از او مدد گیرد و با آن درآمیخته و با یکدیگر نضج یابد به قلب خدمت

حاصل شود نفس می کشد و اجزاء دخانی آن را خارج می کند و در نتیجه آنچه به سایر اعضاء نافذ شده و 

در عروق ضوارب جریان می یابد معتدل می شود و فرق بین فعل آن )ریه( در روح غریزی و بین فعل دماغ 

ت دخانی موجود در روح غریزی را منکسر و فرو می نشاند اینکه برودت و رطوبت دماغ یبوست مغز و حرار

و در نتیجه حار و طب می شود و آماده نضج تام گردد و به واسطه همین نضج است که روح غریزی مرافد 

و مساعد قوای حاسه و نزوعیه است و اما ریه کارش این بود که در او هوای غیر منضوج وارد می شود یعنی 

 ن نبوده است و به دنبال آن هوائی که در او موجود است خارج می شود. هوائی که قبالً در آ

 اگر از لحاظ وجودی هم متقدم بوند عملیات آنها بعد از سایر اعضاء است.  38 

 مؤنث بودن آن دو به همان قوت است.  39 
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آن قوتی اعطاء می کند که به واسطه  شوند که نبات هم ماده آن را که بذر و دانه بود اعطاء می کند و هم همراه

  52آن به سوی صورت ناشی متحرک شود.

زیرا در بذر و دانه هم استعداد قبول صورت بود و هم قوتی که به واسطه آن به سوی صورت متحرک شود، 

پس آنچه استعداد قبول صورت را به آن اعطاء کرده است قوت انوثیت بود و آنچه مبدأ تحرک به طرف 

 51به آن اعطا کرده است قوت ذکریت بود.صورت را 

... 

)زاد و بلکه آن دو قوت )روح یکی است. زن و مرد ندارد. اما جسم دو جنس اند.(و اما آدمی زاد چنان نبود

و در سایر  ...ئی ویژه بود ضادرباره او همواره متمیز در دو شخص بود و هر یک از آن دو قوت را اع آوری(

)همین یگانی نفس: موجب یگانگی ی نفسانی به جز دو قوه، نر و ماده مشترک بونداعضاء و همین طور در قوا

ایمانی، مدنی. دوگونگی اعضای زاد آوری و نفسانی متناسب آن بسان لطافت یا محبت و شدت، جاذبه و 

دافعه، جمال و جالل طلبی قاعدتا در دختر و پسر، زن و مرد و مادر و پدر، سبب دوگونگی نقش اجرایی 

. و البته در اعضائی که هر دو مشترکند. باز هم در مذکر گرم تر بود و آن اعضائی که وظیفه ناظر آنها است(مت

حرکت و تحریک دارند، در مذکر نیرومندتر است )از لحاظ حرکت و تحریک( و از عوارض نفسانی آنچه 

                                                           

ه است هم اگر فعل مجهول خوانده شود روشن تر است که گفته شود زیرا از طرف دانه در حالی که دان 52 

ماده نباتی به نبات اعطاء می شود و هم استعداد پذیرش صورت و تحرک به سوی قبول صورت و در هر 

حال در اصل معنی متفاوتی نیست زیرا از نبات دانه که با این اوصاف است می روید و تولید می شود و از 

 دانه نبات. 

و مبدأ تحرک به طرف صورت را صورت. در در اینجا صرف استعداد قبول صورت را ماده گرفته است  51 

هر حال خود بذر ماده است. و قوه در او هست که آن را به طرف تشکل به اشکال و صورت ها متحرک می 

 کند که آن را صورت می داند. 
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ر و د و در مذکر قوی تمایل به قوت و مربوط به نیرومندی بود مثل غضب و قسوت در مؤنث ضعیف تر بو

آنچه مایل به ناتوانی و ضعف )و مربوط به این قبیل عوارض و حاالت( بود مانند رحمت، رأفت، در مؤنث 

قوی تر است، البته این ضابطه مانع از این نیست که در بین مذکرهای انسان و مردان کسی پیدا شود که اینگونه 

کسی  زنان)دختران، زنان و مادران(و برعکس در جنس  عوارض در او شبیه به عوارض مؤنث و زنان بود

یافت شود که عوارض و حاالت موجود در او مانند عوارض و حاالت مذکر و مردان بود و لکن در هر حال 

)صرفا جسمانی ز و جدا می شوندیامتدر نوع آدمیزاد مردان از زنان م به این گونه اوضاع و عوارض است که

 .تی نی باشد(و عارضی بوده روحی و ذا

و اما در قوه حاسه و متخیله و ناطقه اختالفی ندارند. پس از ناحیه اشیاء خارجی رسوم محسوسات در قوای 

حاسه که رواضع و دایه های حس مشترک اند حادث می گردد و سپس همه این رسوم محسوسات با اختالف 

حاسه رئیسه )حس مشترک( حاصل می شوند اجناسی که دارند و مدرک به انواع حواس پنجگانه اند در قوای 

رسوم متخیالت در قوه متخیله حاصل می شود  51و جمع می شوند و از این محسوسات حاصله در این قوت

و در آنجا بعد از غیبت و پنهان شدن از حواس و مباشرت حواس همچنان باقی و محفوظ می ماند پس قوت 

بعضی را از بعضی جدا کرده و بعضی را با بعضی به انواع بسیاری متخیله به دلخواه در آنها تحکم می کند، گاه 

 از ترکیبات به طور بی نهایت ترکیب می کند که بعضی درست و بعضی نادرست است. 

 فصل بیست و دوم

                                                           

ظاهراً منظور مجمع قوی است که حس مشترک باشد و بنابراین نسخه ج درست که به طور مفرد قوت  51 

 لمه قوی که در متن است. آورده است نه ک
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سبب  می کند و )تدبر و تدبیر(و اینکه چگونه تعقل )اندیشه ورزی و سخنورزی(گفتار در قوت ناطقه

 آن چه بود

 رزی و خردمندی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی()خرد، خردو

 این است که رسوم اصناف معقوالت در قوه ناطقه مرتسم شود.  56و آنچه پس از این باقی می ماند

معقوالتی که در شأن آنها است که در قوه ناطقه مرتسم شوند )چند نوعند( بعضی از نوع معقوالتی می باشند 

اند و آنها موجودات مجرد و مبرای از ماده اند و بعضی معقوالتی که در ذات خود عقول و معقوالت بالفعل 

هستند که در ذات و جوهر خود معقول بالفعل نمی باشند مانند سنگ و نبات و بالجمله هر امری که جسم و 

یا در جسم ذو ماده بود و همچنین خود ماده و هر چیزی که قوام او به ماده بود زیرا اینگونه امور نه عقول 

 فعل اند و نه معقوالت بالفعل. بال

و اما عقل انسانی پس آنچه در نخستین امر بالطبع برای او حاصل می شود عبارت از هیأتی بود در ماده که 

بنابراین، آن بالقوه عقل بود و عقل هیوالنی بود و نیز بالقوه معقول بود و  54مهیای قبول رسوم معقوالت بود

 57د و یا خود ماده و یا امور ذوات ماده بود، نه بالفعل عقل بود و نه بالقوهسایر چیزهای دیگر که در ماده بو

و با این وصف در ذات )در جواهر آنها نیز  53و لکن معقوالت بالقوه بود و ممکن بود که معقول بالفعل شوند

قو به خود معاین امر نبود که از قبل خود معقول بالفعل شوند( و در جواهر آنها امری که کفایت کند که خود 

                                                           

 آنچه در فصل قبل گفته شد که رسوم محسوسات در قوه متخیله باقی می ماند.  56 

 عقل هیوالنی و بنابراین و بنابر رأی فارابی نفس جسمانیه الحدوث بود.  54 

 فقط همان هیأت خاص است که بالقوه عقل است نه هیأت و عوارض دیگر.  57 

بالقوه و هم عقل بالقوه است آن هیأت خاص است و هیأت و عوارض دیگر  پس تنها آنچه هم معقول 53 

 معقول بالقوه اند که می توانند معقول بالفعل شوند. 
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کفایتی نبود که  58و نیز نه در قوه ناطقه و نه در آنچه که طبع آنها با آنها اعطاء کرده است 55بالفعل شوند نبود

و بلکه در اینکه عقل بالفعل شوند محتاج به امر دیگری بوند که آنها را از  59از قبل خود عقل بالفعل شوند

 قوت به فعل آرد. 

ه معقوالت در او حاصل شود. و معقوالت بالقوه آن گاه معقوالت بالفعل گردند و آن گاه عقل بالفعل شود ک

که بالفعل معقول عقل گردند و این کار محتاج به چیزی دیگر بود که آنها را از قوت به مرحله بالفعل منتقل 

 82از ماده بود کند و آن فاعلی که آنها را از قوت به فعل آرد ذاتی بود که جوهر او عقل بالفعل بود و مفارق

چیزی  81زیرا این جوهر مفارق همان عقلی بود که به عقل هیوالنی یعنی آن عقل هیوالنی که بالقوه عقل بود

زیرا منزلت آن نسبت به عقل هیوالنی  81اعطاء کند که به منزله صورتی بود که آفتاب به بصر اعطاء می کند

زیرا بصر قوت و هیأتی بود در ماده و قبل از آنکه بالفعل مبصر واقع  86همان موقعیت آفتاب است به بصر

و رنگ ها قبل از اینکه دیده شوند بالقوه مبصر و مرئی بوند پس در جوهر قوه باصره  84شود بالقوه مبصر بود

که در چشم است خود به خود کفایتی نبود که بالفعل بصر گردد و همین طور در جوهر رنگ ها خود به خود 

کفایتی نبود که مرئی و مبصر بالفعل شوند زیرا آفتاب به بصر ضوئی اعطاء می کند که به واسطه آن استضائت 

                                                           

 یعنی اشیائی که در ماده اند و یا ماده خود.  55 

 هیأت خاص که در ماده اعطاء شده است که عقل شود.  58 

 پس نه قوه ناطقه و نه اموری دیگر خود از مرحله قوه به فعل نیایند.  59 

 عقول مفارقه اند.  82 

 هیأت خاص که به ماده انسانی افاضه می شود.  81 

 منظور فیض است که از جوهر مفارق به ماده انسانی جریان یابد.  81 

 موقعیت عقل مفارق نسبت به هیوالنی.  86 

او را ببیند و بنگرد در او بالقوه می بیند: من قبل ان یبصر فیه بصر بالقوه. البته این در متن: قبل از اینکه  84 

وجه خوب است لکن در متن تصحیح شده، قبل ان یبصر به، صورت مجهول آمده است که غلط است. در 

 نسخه خطی مجلس به جای استضائت به او بپیوندد آمده است. 
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یابد و به رنگ ها نیز ضوئی بخشد که به واسطه آن استضائت یابند ) و مبصر شوند( پس بصر به واسطه 

ستفاد نیز به واسطه همان ضوء مضوئی که از خورشید استفاده می کند مبصر و بصیر بالفعل می شود و الوان 

 مبصر و مرئی بالفعل می شوند  پس از آنکه مبصر و مرئی بالقوه بوده اند. 

پس حال و وضع این عقل بالفعل نیز چنین بود که به عقل هیوالنی چیزی افاده و اعطاء می کند که معقوالت 

النی به منزله ضوء است نسبت به مرتسم نسبت به عقل هیو 83پس منزلت آن چیز 87را در او مرتسم می کند.

 بصر. 

و نیز آفتابی که خود  88آن ضوئی که سبب بینائی او است می بیند. 85و همانطور که بصر به واسطه خود ضوء،

سبب ضوء است به واسطه بصر به عینه می بیند و به واسطه آن اشیائی را که بالقوه مبصر و مرئی اند نیز می 

ئی بالفعل او می شوند، همین طور است حال عقل هیوالنی که به واسطه آن بیند و بدین ترتیب مبصر و مر

خود آن چیزرا )خودش را(  91عیناً به منزلت ضوء است نسبت به بصر، 92منزلتش نسبت به آن 89چیزی که

عقل بالفعلی را که خدو سبب ارتسام آن چیز در عقل  96و نیز عقل هیوالنی به واسطه آن 91تعقل می کند

                                                           

 بعد عبارت روشن است.  عبارت نارسا است و مطلب از قبل و 87 

 امری که به واسطه عقل بالفعل به عقل هیوالنی اعطاء می شود.  83 

 همانطور که بینائی به واسطه ضوء حاصل می شود.  85 

 هم دیدن او به سبب ضوء بود و هم خود ضوء را که سبب بینائی او شده است می بیند.  88 

 ماده داده شده است.  به واسطه همان فیض که از ناحیه عقل مفارق به 89 

 نسبت به عقل هیوالنی.  92 

 نسبت فیض به عقل هیوالنی.  91 

 خود فیض خودش خودش را یا عقل هیوالنی به واسطه آن فیض، خود آن فیض را تعقل می کند.  91 

 به واسطه آن فیض.  96 
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و به واسطه همان چیز است )فیض عقل بالفعل در عقل هیوالنی( که معقوالت  94تعقل می کند هیوالنی بود

 و خود نیز بعد از اینکه عقل بالقوه است عقل بالفعل می شود.  97بالقوه بالفعل می شوند

در عقل هیوالنی شبیه فعل آفتاب است در بصر و از این جهت است که او را عقل  93و فعل این عقل مفارق

 ال نامند. )همان عقل بالفعل مفیض(.فع

و مرتبت او نسبت به اشیاء مفارقه که ذکر شد منهای سبب اول مرتبه دهمین است و عقل هیوالنی را عقل 

منفعل هم می نامند و هرگاه از ناحیه عقل فعال در قوه ناطقه آن چیزی )آن فیض( که منزلش نسبت به آن 

د در این هنگام از محسوساتی که در قوه متخیله اوست و در حاصل شو 98ضوء بود نسبت به بصر 95منزلت

  99آنجا محفوظ است معقوالتی در قوه ناطقه حاصل می شود.

                                                           

 عقل هیوالنی عقل بالفعل را که سبب فیض تعقل می کند ظاهراً عقل فعال مجرد را اراده کرده است.  94 

 به واسطه اینکه عقل هیوالنی به وسیله آن فیض تعقل و تعقالت متعدد را انجام می دهد.  97 

ل در ماده که که افاضه فیض می کند به ماده و عقل هیوالنی درست می شود. و در هر حال فعل عقل فعا 93 

 همان عقل هیوالنی است. 

 یعنی منزلتش نسبت به قوه ناطقه.  95 

 منزلت فیض عقل فعال به قوه ناطقه به منزله ضوء است نسبت به بصر.  98 

در سیاسات مدنیه است: فعل عقل فعال به حیوان ناطق عنایت بود و اینکه انسان را به مراتب نهائی کمال  99 

خود برساند که سعادت قوای انسانی است و آن به این بود که او را مفارق گرداند و به مرتبه عقل فعال برساند 

ه سبت به بصر و همانطور که آفتاب ب، و منزله عقل فعال نسبت به انسان به منزلت آفتاب است ن61ص  –

بصر ضوء اعطاء می کند و در نتیجه بصر به واسطه همان ضوئی که از آفتاب استفاده کرده است مبصر بالفعل 

می شود بعد از آنکه مبصر بالقوه بوده است و به وسیله همین ضوء آفتاب را می بیند و نیز به وسیله همان 

مرئی بالفعل شوند و بصری که بالقوه بصر است بصر بالفعل شود همین طور ضوء الوانی که مرئی بالقوه اند 

است عقل فعال که به انسان چیزی اعطا می کند که در قوه ناطقه او مرتسم می شود که منزلت آن نسبت به 

نفس ناطقه به منزلت ضوء بود نسبت به بصر و به وسیله همین امر مرتسم بود که نقس ناطقه عقل فعال را 

قل می کند و به وسیله همان، اموری که معقول بالقوه اند بالفعل می شوند و به وسیله همان است که انسانی تع
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و این معقوالت )حاصله در قوه ناطقه( همان معقوالت اولیه ای است که همه مردم در آن مشترک اند مثل 

  122«.زی واحد با یکدیگر مساوی بوندمقادیر مساوی با چی»و اینکه « کل بزرگ تر از جزء است»اینکه 

و قسم دیگر اولیاتی که  121معقوالت اولیه مشترکه بر سه قسم اند: یک قسم آنچه اوائل هندسه علمی بود

ادراک زشت و زیبای اموری که انسان باید انجام دهد موقوف بر آن بود. و قسم سوم اولیاتی که به کار برده 

وسیله آنها علم به احوال و مبادی و مراتب موجوداتی حاصل شود که  شده و مورد عمل قرار می گیرد تا به

مثل علم به آسمان ها و سبب اول و سایر مبادی دیگر و  121شأن آنها این است که مورد عمل انسان نباشد.

 126آنچه در شأن آنها است که از این مبادی حادث شوند.

                                                           

و نفس ها مادام که کمال  – 63که عقل بالقوه است عقل بالفعل می شود تا آنکه موجود الهی شود... ص 

که مورد قبول رسوم اشیاء اند مانند بصر  نیافته اند و افعال خود را انجام نداده اند تنها قوت ها و هیآتی بوند

قبل از اینکه ببیند و قبل از اینکه رسوم مبصرات در آن حاصل شود و متخیله قبل از اینکه رسوم متخیالت در 

آن مرتسم شود و ناطقه قبل از آنکه رسوم معقوالت در آن حاصل شود. و هنگامی که آن رسوم بالفعل حاصل 

حاسه و متخیالت در متخیله و معقوالت در ناطقه. در این صورت آن صورت شد یعنی رسوم محسوسات در 

 . 63،65ها مباین با آن رسوم بود و اگرچه رسوم حاصله شبیه به صورت های موجود در مواد بود. ص 

 چند مقدار که هر کدام مساوی با یک امر معینی بوند همدیگر هم با هم مساوی اند.  122 

( العلمیه. 1( للمهندسین... نسخه )11هندسه العلمیه: نسخه د: للهندسه. نسخه )در متن: صنف اوائل لل 121 

 العملیه قسمی اوائل فنون عملی که ظاهراً درست تر بود.  –نسخه ج العملیه، نسخه خطی مجلس: للمهن 

 هیعنی فلسفه و علم نظری یا فلسفه اولی و ماوراء طبیعت و طبیعیات، چون گفته شده است که حکمت ب 121 

 تقسیم اولیه بر دو قسم است. عملی و نظری. 

 حکمت نظری سه قسم است: تهذیب اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدینه. 

اموری که از این مبادی آید... در هر حال آنچه مربوط به حکمت نظری است. یعنی مبادی حکمت نظری  126 

 نه عملی... 

حح، مبادی و مقدمات هندسه علمی را جدا از حکمت البته باید توجه کرد که فارابی بر فرض صحت متن مص

نظری آورد و گفت: مبادی که مربوط به هندسه علمی است، و مبادی که مربوط به شناخت معیارهای حسن 
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 فصل بیست و سوم

 )سخن( در باب سعادتگفتار در فرق بین اراده و اختیار و 

 سعادت مدنی(-)اختیار؛ اراده و تدبیر مدنی

هنگامی که برای انسان اینگونه معقوالت )بالفعل( حاصل گردد بالطبع و قهراً او را تأمل و رویت و ذکر و 

تشوقی به استنباط حاصل می شود یا نزوع و شوقی به سوی معقوالت خود و به پاره از مستنبطات خود 

  124و یا کراهتی از آنها در او حاصل می آید. حاصل می کند

و نزوع انسان به طرف مدرکات خود بالجمله عبارت از اراده او بود، پس هرگاه این نزوع ناشی از احساس 

نامیده می شود و هرگاه ناشی از رویت و یا قوه ناطقه بود فی « اراده»یا تخیل بود به اسم عام خود یعنی کلمه 

میده می شود. و این نوع نزوع )که اختیار نامیده می شود( تنها در انسان یافت می شود )و نا« اختیار»الجمله 

از خصائص او است( و اما نزوع ناشی از احساس یا تخیل در سایر حیوانات نیز حاصل می شود و حصول 

 در انسان نهاده معقوالت اولی برای انسان عبارت از استکمال اول او بود و این نوع از معقوالت به خاطر این

 127شده است که انسان در جهت نیل به کمال اخیر خود به کار گیرد )و مورد عمل قرار دهد(.

                                                           

و قبح اعمال است و مبادی که مربوط به علوم حکمت نظری و یا الهیات و طبیعیات است، و لکن به نظر 

 بنده نسخه خطی درست است. 

نسخه خطی مجلس آمده است: و نزوعی در جهت حب و دوست داشتن آنچه تعقل میکند نخست  در 124 

حاصل آید و شوقی به سوی آنها و به بعضی از آنچه استنباط می کند و همچنین با کراهتی به آنها برای او 

 حاصل می شود. 

ول دو قسم است یک قسم قوت هائی که در اجسام موجود است و از ایشان افعال پدید آید به قسمت ا 127 

آنکه فعل او به قصد و اختیار بود چون فعل حیوان و دیگر آنکه فعل او بی قصد و اختیار بود چون جنبیدن 

سنگ از باال به زیر و آن قسم که فعل او به قصد و اختیار است دو قسم است یکی آنکه قصد وی سوی یک 
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و آن )سعادت( عبارت از صیرورت و انتقال و تحول نفس بود در  123و سعادت انسان عبارت از همین بود

ر به این بود که تا آنجا کمال و این ام 125کمال وجودی خود بدان مرتبتی که در قوام خود محتاج به ماده نبود

 یابد که از جمله موجودات مفارق و مبرای از ماده گردد.

و از جمله جواهر مفارقه شود و بر آن احوال همچنان و دائماً باقی و استوار بماند جز آنکه با همه این اوصاف 

نه ارادی میسر است آنگورتب آن فرودتر از رتبت عقل فعال بود. و وصول بدین مقام تنها به واسطه افعال 

افعال فکری بود و پاره دیگر افعال بدنی و چنین نیست که این مقام به واسطه هر  128افعالی که پاره از آنها

نوع فعلی که پیش آید حاصل گردد و بلکه به افعال محدود و مقدر خاصی حاصل شود. آن افعالی که ناشی 

 پاره از افعال ارادی خود مانع از وصول به سعادت بود.  و حاصل از هیآت و ملکات مقدر و محدود بود زیرا

و سعادت عبارت از چیزی است که خود لذاته خیر و مطلوب بود و از اموری نیست که به طور مطلق یا در 

وقتی از اوقات مطلوب بالغیر و وسیله وصول به چیزی دیگر بود و اصوالً ورای آن چیز دیگر بزرگتر و 

                                                           

ملکی گویند و دیگر قسم آنکه قصدها بسیار باشد  چیز است الجرم فعل او بر یک جهت افتد و آن را نفس

او را و اختیارات مختلف افتد و بدین جهت افعال وی به جهت های مختلف افتد و او را نفس حیوانی 

 . 1661نفس دانشنامه. تهران  – 3خوانند... ص 

قوت ادراک و و نفنس مردم نیز هم قوت فعلی دارد و آن قوت تحریک است و هم قوت انفعالی دارد و آن 

. نفس حیوانی و او کمال اول است جسم 11دریافتن است و نام قوت بر هر دو بر سبیل اشتراک افتد ص 

طبیعی آلی را از آن جهت که جزویات را دریابد و جسم خویش را بجنباند. رجوع شود به دانشنامه. نفس. 

 . 13-11ص 

 نیل به کمال آخر خود.  123 

 تبه عقول مفارقه و عقل فعال برسد. در کمال وجودی خود به مر 125 

و ذلک ان یصیر االنسان فی مرتبه العقل الفعال و انما یکون ذلک بان یحصل مفارقاً لالجسام غیرمحتاج فی 

 . 61قوامه الی شیء آخر مما هو دونه. سیاسات مدنیه ص 

ت است که ریاضآن افعال ارادی دو قسم است بعضی فکری است و بعضی مربوط به عمل و کار بدنی  128 

 و عبادت و... باشد. 
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تا ممکن نباشد که انسان به واسطه آن بدان رسد، و آن افعال ارادی که آدمی را در وصول  مطلوب تر از او نبود

از آنها صادر می شود  129به سعادت سود رساند عبارت از افعال زیبا بود و هیآت و ملکاتی که اینگونه افعال

و بلکه  111خاطر خود و اینگونه هیآت و افعال و ملکات هیز خیرات اند و لکن نه بالذات و به 112فضائل بوند

از آن جهت خیراتند که وسیله وصول به سعادت اند و )در مقابل( افعالی که مانع از و صول به سعادت بود 

ناشی از آنها بود. نقائص  111شرور بودند و آنها افعال زشت و ناپسند بود. و هیآت و ملکاتی که اینگونه افعال

 و رذائل و پستی ها بود. 

هت در انسان آفریده شده است که به بدن انسانی خدمت کند و حاسه و متخیله بدان پس قوت غاذیه بدان ج

جهت آفریده شده اند که هم به بدن انسان و هم به قوه ناطقه وی خدمت کنند و نتیجه خدمت این سه 

 به بدن نیز بازگشت به قوه ناطقه و عاید بدان شود زیرا قوام قوه ناطقه نخست به بدن بود.  116قوت

 ناطقه دو قسم بود: قوت ناطقه عملی و قوت ناطقه نظری.  قوت

قوت ناطقه عملی بدان جهت آفریده شده است که خادم قوه ناطقه نظری بود و قوه ناطقه نظری برای آن 

آفریده نشده است که خادم چیزی دیگر بود بلکه برای این آفریده شده است که انسان به واسطه آن به سعادت 

 رسد. 

                                                           

 افعال جمیله 129 

 این افعال جمیله و ملکات و هیأت که منشأ آنها می باشند و همه وسیله نیل به سعادت اند.  112 

 خیر بودن و فضائل بودن افعال جمیله با لذات نیست و بلکه وسیله وصول به سعادت است.  111 

 افعال قبیحه 111 

 غاذیه، حاسه و متخیله.  116 
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قوت ها مقرون به قوت نزوعیه بود و قوت نزوعیه خادم حاسه و خادم متخیله و خادم ناطقه بود  و همه این

و قوای خادمه مدرکه را ممکن نبود که خدمت و کار خود را به درستی انجام دهند مگر به واسطه قوت 

ل ساس یا تخینزوعیه. زیرا احساس و تخیل و رویت به خودی خود و بدون آنکه شوق و اشتیاق به آنچه اح

و یا دانسته می شود مقترن شود کافی در فعل خود نبوند. زیرا اراده عبارت از این بود که انسان به واسطه 

 )تشوقی حاصل کند(.  117به سوی مدرک خود گروش و تشوقی یابد 114قوت نزوعیه

ار داد و به پس هرگاه به واسطه قوت نظری علم به سعادت حاصل کرد و آن را غایت و نتیجه کار خود قر

واسطه قوت نزوعیه اشتیاقی بدان حاصل کرد و به واسطه قوت اندیشه آنچه باید مورد عمل قرار گیرد تا به 

واسطه آن )عمل بدان( و به کمک متخیله و حواس نیل بدان حاصل شود استنباط کرد و سپس به وسیله 

ت که افعال آدمی همه خیر و زیبا بود و لکن قوه نزوعیه اقدام به انجام آن گونه افعال نمود آن گاه اس 113آالت

)اگر سعادت را نشناخت و یا دانست و آن را غایت مشتاق الیه خود قرار نداد و بلکه چیزی دیگر را جز آن 

)آنچه فی الواقع سعادت است( غایت قرار داد و به واسطه قوت نزوعیه بدان امر اشتیاق و گروش حاصل کرد 

باید مورد عمل قرار گیرد تا به واسطه آن )عمل بدان( و به کمک حواس و  و به واسطه قوت رویت آنچه

                                                           

 که همان شوق و اشتیاق به چیزی است.  114 

مقدمات عمل این است که: اوالً تصور کند و بعد مضار و منافع آن را بسنجد و بعد از آن شوق و نزوع  117 

و باالخره شوق مؤکد حاصل کند تا حرکت عضالت در کارهای عملی و قضاوت عقلی در کارهای نظری 

 حاصل شود. 

البته عبارت متن این است. الن االراده هی ان تنزع بالقوه النزوعیه الی ما ادرکت یعنی ادرکت االراده. که اراده 

 به واسطه قوت نزوعیه، لکن ما ترجمه کردیم به انسان صاحب اراده. 

خه سوصول به سعادت. در نسخه مصحح به واسطه آن و به کمک حواس و متخیله آن را قبول کند ما از ن 113 

 خطی این قسمت را ترجمه کردیم. 
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متخیله وصول بدان ممکن گردد استنباط کرد و سپس به واسطه آالت قوت نزوعیه آن گونه افعال را انجام داد 

  115در این صورت همه افعال انسان )این انسان( شر و نازیبا بود.

 فصل بیست و چهارم

 متخیلهگفتار در اسباب 

 )نیروی تحلیل، تجرید و فهم ذهنی و علمی(

بالفعل احساس کرده و  118قوت متخیله متوسط بین حاسه و بین ناطقه بود و هنگامی که همه رواضع حاسه

افعال خود را انجام دهند قهراً قوت متخیله منفعل از آنها شود و مشغول به امور محسوسه ای شود که حواس 

و از طرفی دیگر هم مشغول خدمت به قوت ناطقه شود و هم به  119آن می کنند پنجگانه وارد و مرتسم در

  112قوت نزوعیه امداد کند.

پس هرگاه قوت های حاسه و نزوعیه و ناطقه بر کماالت اول خود باز گردند به اینکه افعال ویژه خود را 

ت متخیله متفرد به انجام ندهند مثل وضعی که در حال خواب بر آنها عارض می شود. در این صورت قو

                                                           

در نسخه مصحح این است. به واسطه قوه نزوعیه شوقی به آن حاصل کند و به واسطه قوت مرویه آنچه  115 

را که باید مورد عمل قرار دهد تا به واسطه آن به حواس و متخیله نائل شده استنباط کند و همان افعال را به 

 د... وسیله آالت قوه نزوعیه انجام ده

 خدام و خدمتگذاران.  118 

به اموری از محسوسات اشتغال دارد که حواس ظاهره ادراک و تحویل بدان می دهند و مرتسم در آن  119 

 می کنند. 

پس سه کار کند یکی بررسی و انتقال به آنچه حواس به او تحویل می دهد دیگر خدمت به قوت ناطقه  112 

 و سه دیگر خدمت به قوه نزوعیه. 
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و از رسوم محسوساتی که حواس علی الدوام و نونو بر او وارد می کند و همچنین از  111نفس خود شود

 111خدمت به قوت ناطقه و نزوعیه آزاد شود.

                                                           

اشتغال به محسوسات و خدمت به ناطقه و نزوعیه رهائی یابد و به کماالت اول خود باز گردد بازگشتن  از 111 

به کماالت اول به این است که فعالیت خود را از دست بدهد و این در حال خواب پیش آید که از کمال اخیر 

 خود به کمال اول بازگردد. 

بیداری می گویند و حالتی هست که آن را خواب می گویند بدان که آدمی را حالتی هست و آن حالت را  111 

خواب و بیداری عبارت از آن است که روح آدمی از حواس بیرون آید تا کارهای بیرونی ساز دهد و چون 

کارهای بیرونی ساز دادباز به اندرون می رود تا کارهای اندرونی ساز دهد، چون بیرون می آید و حواس در 

ت را بیداری گویند و چون به اندرون می رود و حواس از کارها معزول می شود. این کار می آید این حال

حالت را خواب می خوانند و اندرون رفتن روح را سبب ها بسیار است... بدان که سبب خواب دیدن دو چیز 

، استاست یکی از حواس اندرونی و یکی از مالئکه سماوی، آنکه از حواس اندرونی است از خیال و حافظه 

خیال خزینه دار حس مشترک است و حافظه خزینه دار وهم است، هر دو خزینه دارند و به روزگار دراز از 

ایشان چیزها یاد گرفته اند صوری و مصنوعی و در خزینه نهاده اند تا به وقت آنکه طلب کنند بر ایشان عرضه 

ت طلب بر ایشان عرضه کنند اگر زود عرض کنند و یاد آوردن چیزها عبارت از آن است که خزینه داران به وق

کنند گویند که زود یاد آمد و اگر دیر عرض کنند گویند دیر یاد آمد و اگر اصالً عرض نکنند نسیان عبارت 

از این است... و اگر در خواب عرض کنند آن خفته در خواب چیزها بیند... و گاه بود که سبب خواب غلبه 

ی از اخالط اربعه غالب شود مثالً اگر صفرا غالب شود قوت خیال چیزهای مزاج ها بود پس اگر در بدن یک

زرد مصور کند و در خواب عرض کند همچون گل زرد و انجیر زرد موضوع پرآتش که شعله می زند و مانند 

این و اگر خون غالب شود قوت خیال چیزهای سرخ مصور کند و در خواب عرض کند و اگر بلغم غالب 

چیزهای سپید مصور کند و آب های روان مصور کند و اگر سودا غالب شود قوت خیال شود قوت خیال 

چیزهای سیاه و جای های تاریک مصور کند و آن قسم که از مالئکه سماوی است چون به واسطه خواب 

حواس معزول می شود و آینه دل صافی می گردد در آن ساعت دل را با مالئکه سماوی مناسبت پیدا آید و 

ن دو آینه صافی باشند که در مقابله با یکدیگر بدارند چیزی از آنچه معلوم مالئکه باشد عکس در دل همچو

خواب بیننده پیدا آید و این خواب است که یک جزو است از چهل و شش جزو نبوت، رجوع به انسان کامل 

ز ظاهر به باطن، شود. ابن سینا در علل خواب گوید: سبب خواب بازگردیدن روح جسمانی است ا 146ص 

قوت متخیله از انتقاالت حسی برهد، طبع متخیله حکایت کردن و مصور کردن است و همواره در خواب و 

بیداری در کار است، گاهی حکایت از مزاج می کند و گاه اندیشه های گذشته را حکایت کند اگر نفس قوی 
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پس در این حال به آن رسوم محسوساتی که در او باقی و محفوظ است و باز می یابد مراجعه کرده برمی 

ه عبارت از ترکیب بعضی از آنها با بعضی دگر و جدا کردن بعضی از آنها از بعضی پس کار خود را ک 116گردد

دگر بود در آنها شروع کرده انجام می دهد و برای قوت متخیله به جز حفظ و نگهداری رسوم محسوسات و 

ترکیب بعضی از آنها با بعضی دگر و تفصیل بعضی از بعضی دگر وظیفه و کار سومی بود که عبارت از 

حاکات و مصور کردن آنها بود زیرا قوت متخیله به خصوص از بین سایر قوای نفسانی دارای قدرت محاکات م

بود یعنی قدرت بر محاکات محسوساتی که در آن محفوظ و باقی است و گاه از محسوسات دریافت شده به 

ات فرا ز آن )محسوسواسطه حس پنجگانه و به سبب ترکیب محسوساتی که به نزد او محفوظ بود و محاکی ا

و گاه حکایت از معقوالت کرده آنها را مصور  114آورده های حواس( بود محاکات کرده، آنها را مصور نماید

نماید و گاه از قوت غاذیه و گاه از قوت نزوعیه و شوقیه محاکات کند و نیز از آن مزاج خاصی که مصادف 

به واسطه و از  117ا رطب یابد حکایت از رطوبت کندو وارد بر بدن شود حکایت کند زیرا هرگاه مزاج بدن ر

راه ترکیب محسوساتی که محاکی و مصور رطوبت بود مثل آب ها و شناوری در آن و هرگاه مزاجع بدن 

خشک بود به واسطه نمودن محسوساتی که در شأن آنها این بود محاکی از یبوست بود حکایت از یبوست 

ز اوقات پیش آید که مزاج بدن حار و یا بارد بود حکایت از حرارت بدن کند و همین طور هرگاه در وقتی ا

                                                           

سخت... بود در حال بیداری نیز حس او را بود تخیل آرامش یابد و آماده تابش گوهرهای روحانی شود، اگر 

از کار باز ندارد. )وحی شود( و هم به محسوسات برسد و هم از عقل فعال استفاضه کند و گاه بود که در 

. قوت متخیله در حالت 119حال بیداری کالً از حسیات غافل گردد )حال وحی( از دانشنامه، طبیعیات، ص 

 . طبیعیات. 667انجام می دهد از شفا ص خواب بالمانع و رادع کار خود را 

 به آنچه از رسوم محسوسات در آن موجود و محفوظ است و اندر یابد مراجعه می کند.  116 

حاالت قوه غاذیه را محسوسات به حواس پنجگانه... مجسم کرده و قهراً خواب بر وفق آنها بود. مثالً  114 

 پاورقی قبل. سودا غالب باشد یا صفرا یا غیر آن رجوع شود به 

بنابراین به همان صورت که مزاج بدن است خواب می بیند و قوت متخیله آن مزاج را مصور می کند.  117 

 بوداوی باشد یا صفراوی... 
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و برودت آن کند و گاه ممکن است که اگر این قوت )متخیله( هیئت و صورت بدنی شده باشد و از طرفی 

بدن بر مزاج خاصی بود چنین بدن، این مزاج خاص را در قوت متخیله تأثیر دهد. به جز اینکه چون قوت 

سانی است قهراً آن مزاج خاصی را که بدن در او تأثیر می دهد. بر حسب و موافق مقتضای خود متخیله قوه نف

  113قبول می کند نه برحسب آنچه در طبیعت اجسام است از لحاظ پذیرش مزاجات.

زیرا مثالً جسم رطب هرگاه در جسمی دیگر تأثیر کرده ایجاد رطوبت کند به ناچار جسم منفعل رطوبت را 

جسمی اثر  118و لکن هرگاه در قوت متخیله 115می کند و به مانند جسم اول )مؤثر( رطب می شود عیناً قبول

رطب نخواهد شد و بلکه این رطوبت را از راه مصور  119کرده ایجاد رطوبت کند و یا رطوبتی به او اعطاء شود

، ماهیت رطوبت همانطور که هرگاه قوت ناطقه رطوبتی را قبول کند 162کردن در تصویر محسوسات می پذیرد.

همین طور  161نه آنکه خود رطوبت را قبول کند 161را از راه تعقل کردن و معقول خود قرار دادن قبول می کند

                                                           

در این صورت بدن آن مزاج خاص را در قوت متخیله تأثیر داده و قوت متخیله آن تأثرات حاصله را  113 

خیله از قوای نفسانی است به ناچار تأثرات و افعال مزاج بدن را مورد عمل قرار می دهد لکن چون قوت مت

موافق با طبع و مقتضای خود قبول می کند نه بر حسب اجسام که از جمله بدن باشد چون فاعلیت و منفعلیت 

 اجسام و قوای نفسانی کامالً متفاوت است. 

ت می شود لکن قوت متخیله چنین عیناً از لحاظ کیفیت و حالت مثل جسم اول فاعل ایجاد رطوبت اس 115 

 نبود و پس از قبول رطوبت و یا مزاج دیگر عین جسم مؤثر نمی شود. 

 قوت متخیله خاصی که صورت و هیأت بدن بود و قوی باشد.  118 

ادینت، به صیغه مجهول است )مصحح ضبط داده( دانه: اعطاه ماالً الی اجل. ادانه: اصابه. اطاع. وادان  119 

 دیناً... اقرب الموارد، اگر از ادنی باشد. معنی نزدیکی دارد. یا رطوبتی به او نزدیک شود.  الرجل اذا اخد

نوع پذیرش آن این است که آن را مصور کرده و از آن حکایت می کند پس رطوبت او در حد محاکات  162 

 است. 

 نه اینکه قوه ناطقه رطب شود.  161 

 با آثار خاص و تشخص ویژه اش بلکه ماهیت رطوبت بود کلی و معقول.  161 
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است حال قوه متخیله که هرگاه چیزی در آن تأثیر کند و فعل انجام دهد آن فعل و اثر را از آن فاعل بر حسب 

 ذیرد )نه آن طور که در آن جسم متحقق است(.اقتضای جوهر خود و استعداد نوع قبولی که دارد می پ

پس هر چیزی که در قوه متخیله تأثیر و فعل کند اگر در جوهر متخیله اوالً این شأن و حال باشد که آن را 

قبول کند و ثانیاً عالوه بر وجود استعداد قبول آن، در جوهر آن این وضع و حال بود که همان طوری که به 

با توجه به این دو وضع آن اثر را به یکی از دو وجه قبول خواهد کرد یکی  166کند آن القاء شده است قبول

به اینکه همانطور که هست و همانطور که به آن القاء شده است عیناً قبول می کند و دوم اینکه به واسطه 

 محسوساتی که شأن آنها این بود که مصور و محاکی آن بود حکایت کرده مصور نماید. 

ر و ذات قوت متخیله این شأن و حال و استعداد بود که آن طور که آن فعل و اثر موجود است اگر در جوه

قبول کند، در این صورت آن را به همان ترتیب و وضع وجودی که دارد می پذیرد بدین ترتیب که به واسطه 

که  أن آنها استمحسوساتی که در این هنگام به آنها برخورد کرده دسترسی یابد آن نوع محسوسات که در ش

محاکی این چیزها بود از آنها حکایت کرده مصور نماید. و چون در شأن و صالحیت و استعداد قوت متخیله 

پس هرگاه قوه ناطقه معقوالتی که موجود  164این نیست که معقوالت را بدان صورت که معقول اند بپذیرد.

ها را بدان وضع که معقول اند و در قوه ناطقه اند در او و نزد اوست به قوه متخیله اعطاء کند، قوت متخیله آن

نپذیرد و قبول نکند و بلکه به واسطه همان چیزهائی آنها را مصور و حکایت کند که محسوسات را مصور 

می نماید. و هرگاه بدن مزاجی که در وقتی از اوقات برای آن حاصل می شود به قوت متخیله اعطاء کند، آن 

                                                           

 نه جوری دیگر.  166 

پس آن صورت های متخیل را در لباس محسوسات مصور و مجسم می کند. چون در شأن و صالحیت  164 

ر مقوه متخیله این نیست که معقوالت را آن طور که می باشند مصور کنند و درک کنند این بیان علت این ا

است که اگر کسی سؤال کدن که چرا متخیله مدرکات خود را در لباس محسوسات مصور می کند جواب می 

 دهد که قوت متخیله اصوالً با معقوالت سروکار ندارد. 
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محسوساتی که به نزد او اتفاق افتد قبول کرده، مصور می نماید به آن محسوساتی که در مزاج را نیز به وسیله 

شأن و صالحیت آنها است که محاکی این مزاج خاص بود و هرگاه آن چیزی که در شأن او است که محسوس 

ت می شده و به واسطه حس احساس گردد به او اعطاء شود احیاناً به همان صورت که به او اعطاء شده اس

پذیرد و گاه پذیرش او بدین صورت است که آن محسوس را به وسیله محسوسات دیگری که محاکی آن 

  167بود پذیرفته مصور می نماید.

پس هنگامی که قوت متخیله قوه نزوعیه را مستعد به استعداد قریب برای قبول کیفیتی و یا هیئتی مثل غضب 

و یا شهوت و یا بالجمله مستعد قبول فعلی از افعال یابد در این صورت حکایت از آن قوت نزوعیه می کند 

آنها این بود که ممثل و نمودار این  و آن را مصور می نماید و این کار را به سبب ترکیب افعالی کند که شأن

ملکه بوند )استعداد قریب( یعنی آن ملکه که در قوه نزوعیه معده برای قبول آن کیفیات در آن وقت وجود 

دارد پس در امثال اینگونه موراد بسا بود که قوای رواضع اعضاء خادمه را برانگیزاند که در حقیقت آن گونه 

ست که به واسطه این اعضاء در اینگونه حاالت یعنی در آن موقع که در قوه نزوعیه افعالی را که شأن آنها این ا

                                                           

پس این امکان هست که محسوسات را به همان صورت که هست قبول کند لکن این امکان نیست که  167 

 کند.  معقوالت را آن طور که هست قبول
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پس وضع قوه متخیله به این افعال و در این اوقات احیاناً شبیه سخریه  163اینگونه انفعاالت بود انجام دهند

   168و احیاناً شبیه منبه بود. 165کننده بود

امر نبود و بلکه در این موقع اگر مزاج بدن آن نوع مزاجی پس کار قوه متخیله در این هنگام منحصر به این 

بود که شأن آن این بود که انفعالی که موجود در قوه نزوعیه است از او پیروی و تبعیت کند قهراً قوه متخیله 

و این امر را قبل از  169به واسطه افعال قوه نزوعیه که ناشی از این انفعال است حکایت از آن مزاج می کند

پس آن اعضائی که در آنها قوای خادمه  142ه آن انفعال )در قوه نزوعیه( بالفعل حاصل شود انجام می دهداینک

                                                           

و باالخره حکایت از ملکه کند که در این زمان خاص در قوه نزوعیه وجود دارد و معد و مهیای قبول  163 

این حاالت مانند غضب، شهوت و غیره است، یعنی در این حالی که در قوه نزوعیه این حاالت موجود باشد 

 یا ملکه این حاالت موجود باشد. 

این ملکه موجود باشد قوت های رواضع اعضاء خادمه را برمی انگیزاند  پس در هنگامی که در قوه نزوعیه 165 

تا فعلی خاصی که مقتضای آن حاالت است انجام دهد در نسخه مصحح آمده است: عند ما تکون فی القوه 

النزوعیه تلک االفعال. در نسخه خطی مجلس: ذلک االنفعال آمده است که چون ما درست تر دانستیم آن را 

ملحوظ داشتیم. در عبارت اصل آمده است: فتکون القوه التخیله بهذا الفعل احیاناً تشبه الهازل: کلمه  در ترجمه

 هازل یعنی هزل گوینده مزاح کننده. شوخی کننده، مسخره کننده به سخریه گیرنده. 

ت آمده اسدر نسخه خطی مجلس آمده است: احیاناً تشبه الهازل و احیاناً تشبه المنبه: در نسخه مصحح  168 

و احیاناً تشبه المیت که ظاهراً درست نیست و اگر کلمه میت درست باشد. یعنی عیناً شبیه به مرده است که 

 به هر نحو می شود آن را متحول کرد و قرار داد.

منظور این است که قوت متخیله در این وقت وضع هازل و سخریه کننده را دارد و یا منبه را که اعضاء و 

سان را متوجه وجود چنین ملکه و قوه خاصی می کند، تا اعضاء و رواضع کار خود را به درستی باالخره ان

 انجام دهند. 

خالصه اینکه کار قوت متخیله تنها همین امر نبود که در خواب ممثل و نمودار... بلکه نشان دهنده وجود  169 

آن افعال وجود انفعال خاص در قوه  مزاج های خاص نیز می باشد. و به واسطه افعال قوه نزوعیه که منشأ

 نزوعیه است مزاج خاص بدن را نشان می دهد و از وجود آن اعالم می کند. 

قبل از وجود بالفعل آن حالت انفعال از تحقق چنین حالتی خبر می دهد و این کار را به واسطه افعال نام  142 

 برده انجام می دهد. 
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از جمله اینکه هرگاه مزاج بدن به  141قوه نزوعیه است در حقیقت به طرف آن افعال به جنبش درمی آیند،

عیت کند در این صورت صورتی درآید که شأن آن این بود که شهوت نکاح موجود در قوه نزوعیه از او تب

 قوه متخیله از این مزاج به واسطه انفعال نکاح حکایت می کند.

 141و در نتیجه اعضاء این عمل را از جهت استعدادی که دارد به طرف آنجا فعل نکاح به جنبش درمی آورد

است و بلکه از جهت این  144نه به خاطر شهوتی بود که بالفعل در این وقت حاصل شده باشد 146و این امر

و همین طور است در سایر  147که قوت متخیله به واسطه افعال آن شهوت از وجود آن حکایت می کند

چه بسا اتفاق افتد که آدمی که نائم بود به پا خاسته کسی را مضروب کند و یا به  143انفعاالت. و همین طور

پس آنچه  145ا وارد شده باشدپا خاسته و فرار کند بدون اینکه عاملی از خارج د راین وقت وجود داشته و ی

                                                           

 به طرف افعالی که ناشی از وجود بالقوه قریبه آن انفعال خاص در قوه نزوعیه است.  141 

 در حقیقت آالت تناسلی را به حرکت درمی آورد.  141 

جنبش و تحرک اعضاء نکاح نه از برای این است که مزاج بالفعل و یا انفعال بالفعل برای نکاح در قوه  146 

 نزوعیه حاصل شده است. 

 حاصل نشده است و استعداد قریب آن حاصل شده است.  چون بالفعل 144 

قوت متخیله به واسطه افعال آن شهوت که تحریک اعضاء تناسلی باشد از وجود استعداد قریب آن  147 

 حکایت می کند نه از وجود بالفعل آن. 

سطه و همین طور هر انفعال و استعدادی که در قوه نزوعیه است ممکن است منشأ فعلی شود به وا 143 

 تحریک و محاکات کردن قوه متخیله. 

 تنها به واسطه عامل درونی است که محاکات قوه متخیله باشد.  145 



42 
 

می شود که اگر در حقیقت حاصل  149قوه متخیله حکایت می کند جانشین خود آن چیز 148را که از آن چیز

  172شده می بود.

و نیز قوت متخیله از قوه ناطقه حکایت می کند به اینکه از معقوالت حاصله در آن به واسطه چیزهائی که در 

و بنابراین قوت متخیله می تواند از  171ن معقوالت بود حکایت می کندشأن آنها باشد که ممثل و محاکی آ

و سماویات و   171معقوالتی که در نهایت کمال قرار دارند حکایت کند مانند سبب اول و اشیاء مفارقه از ماده

 یالبته محاکات از آنها را به واسطه برترین محسوسات و کامل ترین آنها از قبیل چیزهای نیکومنظر انجام م

دهد چنانکه محاکات از معقوالت ناقصه را به وسیله پست ترین محسوسات  وناقص ترین آنها از قبیل اشیاء 

و همین طور از این قوت به سایر محسوسات خوش آیند و نیک منظر حکایت  176زشت منظر انجام می دهد

 174می کند.

                                                           

 از وجود آن انفعال خاص.  148 

 آن انفعال قریب الوقوع در قوه نزوعیه.  149 

یعنی محاکات قوت متخیله آن کاری را می کند که اگر خود آن انفعال بالفعل موجود می بود این کار می  172 

کرد. در حقیقت محاکات قوت متخیله تا این حد قوی است که مزاج ناموجود را موجود نشان می دهد و 

جود آید د پیش از اینکه به وقوای انفعالی خاصی که در قوت نزوعیه باید پدید آید تا منشأ اینگونه افعال شو

قوه متخیله نمودار آن شده از آنها حکایت می کند و در نتیجه اعضاء و رواضع آنها کار خود را شروع می 

 کنند قبل از اینکه آن انفعاالت تحقق یابند. 

 ی نمایاند. م البته در اینجا هیچ امری نمی تواند ممثل معقوالت باشد لکن بالمناسبه و المشابهه، قوه متخیله 171 

 عقول و نفوس مجرده.  171 

 فرشته ها را به وسیله صورت های نیکو و خوش منظر نشان می دهد و شیطان را به صورتی زشت.  176 

و تحاکی تلک القوه بسایر المحسوسات اللذیذه المنظر. نسخه خطی. به احتمال قوی منظور این است که  174 

به وسیله سایر محسوسات خوش منظر حکایت کنند و بنابراین کلمه همین طور از این قوه یعنی از قوه ناطقه 

 درست است. « بسایر»

 آمده است و لذا به همان طریق ترجمه کردیم. « سایر»لکن در نسخه مصحح 
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ن هم عقلی که بالقوه است به واسطه آو چون تنها سببی که هم معقوالت بالقوه به واسطه آن بالفعل شوند و 

بود « قوه ناطقه»بالفعل شود عقل فعال بود و آنچه مسیر و سبیلش این بود که تحول یابد تا عقل بالفعل شود 

و از طرفی قوه ناطقه خود بر دو قسم بود )قسمی نظری و قسمی عملی( و آن قوه که در شأن آن این است 

ل کند قوه عملیه بود و آن قوه که در شأن آن این است که صرفاً آن که در جزئیات حاضره و مستقبله عم

و از طرفی دیگر قوه متخیله پیونددهنده و مواصل هر  177معقوالتی که دانستنی است تعقل کند، قوه نظری بود

که آن چیزی بود که  175زیرا آنچه از ناحیه عقل فعال نخست به قوه ناطقه می رسد 173دو قسم قوه ناطقه بود

بر قوت ناطقه فیضان می کند، پس عقل  178ت آن مانند منزلت ضیاء بود نسبت به بصر، گاه از ناحیه اومنزل

که در پاره از اوقات عقل فعال بدو معقوالتی را اعطاء می کند که شأناً  179فعال را در قوت متخیله فعلی بود

ناً ه را به او اعطاء می کند که شأباید در قوت ناطقه نظریه تحصیل یابند و در پاره از اوقات جزئیات محسوس

به واسطه محسوساتی که خود  132باید در قوت ناطقه عملیه تحصیل یابند، پس قوت متخیله معقوالت را

و محاکی از آنها بود قبول می کند و اما جزئیات را، گاه از راه آنکه عیناً آنها را تخیل می  131مرکب می کند

تی دیگر که محاکی از آنها بود و این امر همان چیزی است که در و گاه به واسطه محسوسا 131کند می پذیرد

                                                           

در نسخه خطی مجلس: که شأن آنها این است که معقوالتی را تعقل کند و در شأن آنها این نیست که  177 

 ظاهراً این بیان بهتر است پس شأن قوه نظری در کلیات و معقوالت است. مورد عمل قرار گیرند و 

 مواصل هر دو قسم از افاعیل قوه ناطقه است هم جنبه عملی آن و هم جنبه نظری آن.  173 

 آنچه در ابتدا قوه ناطقه از عقل فعال گیرد.  175 

 عقل فعال.  178 

 جواب شرط است. چون تنها سببی... پس عقل فعال را.  179 

سپس. یعنی پس از اینکه کار قوه ناطقه را پیدا کرد و آنچه باید در قوه ناطقه عملیه و یا نظریه درآید در  132 

 آن فیضان کند. 

 در آنها عمل ترکیب انجام می دهد چون کار قوه متخیله ترکیب و تفصیل است.  131 

 محسوساتی دیگر. آن طور که موجود است. بما هو موجود. و گاه از راه حکایت به واسطه  131 



44 
 

پس پاره از آن  136شأن قوت ناطقه عملیه است که آنها را به واسطه نیروی رویت مورد عمل قرار می دهد

  134جزویات حاضره در حال است و پاره دیگر در زمان آینده موجود می شود.

و از این  137ه حاصل می شود بدون وساطت تفکر و رویت بودجز آنکه آنچه از همه اینها برای قوه متخیل

جهت است که تخیل در اینگونه امور پس از آن حاصل می شود که به وسیله قوه ناطقه و از راه تفکر و رویت 

استنباط شود، پس آنچه عقل فعال از این جزویات به قوت متخیله اعطاء می کند به واسطه منامات  و رؤیاهای 

و آنچه از معقوالت به او اعطاء می کند آن نوع معقوالتی که قوت متخیله به واسطه قرار دادن  133صادقه بود

بود و در هر حال همه این  135و اخذ محاکیات آنها به جای آنها قبول می کند به واسطه کهانات بر اشیاء الهیه

ر بیداری واقع می شود کم و امور گاه در خواب واقع می شود و گاه در بیداری جز آنکه آنچه از این امور د

                                                           

کاری که در شأن قوه ناطقه عملی است که مستند به فکر انجام می شود قوه متخیله به استناد تصویرات  136 

 و محاکیات انجام می دهد. 

 آن جزویاتی که باید مورد عمل قوه ناطقه قرار گیرد و اکنون مورد عمل قوه متخیله قرار گرفته است.  134 

 ویات حاضره و مستقبله. از کلیات معقوالت و جز 137 

یعنی در بیداری نبود. در نسخه خطی مجلس: بما یعطیه العقل الفعال للقوه المتخیله من الجزئیات فی  133 

المنامات و الرؤیات الصادقه، پس آنچه عقل فعال به قوت متخیله از جزئیات اعطاء می کند در منامات و رؤیا 

 صادقه بود. 

لهیه: به واسطه اخبار به غیب و خبر دادن از امور الهی بود. متن عبارت این بالکهانات علی االشیاء اال 135 

است: و بما یعطیها من المعقوالت التی تقبلها بان یأخذ محاکیاتها مکانها بالکهانات علی االشیاء االلهیه. اگر 

لمتخیله قل الفعال للقوه اعبارت این طور بود ظاهراً خوب بود: فیکون المنامات و الرؤیات الصادقه بما یعطیه الع

 من الجزئیات و یکون الکهانات علی االشیاء االلهیه بما یعطیه من المعقوالت. و قهراً معنی متفاوت می شود.

عزیزالدین نسفی گوید آن القاء اگر در بیداری باشد نامش الهام است و اگر در خواب باشد نامش خواب 

( ابن سینا گوید: اگر افاضه از ناحیه عقل فعال بود رؤیاهای صادقه بود... باز 169راست است )انسان کامل 

 و اخبار به مغیبات از این راه بود.گوید: اگر همت کسی معقوالت باشد، از ناحیه عقل فعال به او افاضه شود 

 (. این بیانات نظر ما را در عبارت متن تأیید می کند. 667ص  1)شفا ج 
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در مردمی بسیار نادر واقع می شود. و اما آنچه در خواب واقع می شود اکثر در جزویات بود و در معقوالت 

 کمتر بود.  

 فصل بیست و پنجم

 گفتار در وحی و دیدن فرشتگان

 اجتماعی و سیاسی()طرح هادی، نقشه راه عملیاتی: رویکرد دینی، رهیافت راهبردی و راهبرد مدنی؛ 

بیان آن این است که هرگاه قوت متخیله در انسانی سخت نیرومند و کامل بود و آن سان بود که محسوساتی 

که از خارج وارد بر او می شود آن طور بر او استیال نیابد که همه آن را فرا گیرد و نیز آن )متخیله متخیله( 

در او فزونی  138ه نحوی باشد که با وجود اشتغال به این دو امربالکل در خدمت قوه ناقطه قرار نگیرد و بلکه ب

و حال او در هنگام اشتغال به این  139و توانائی بسیاری بود که به واسطه آن افعال خاص خود را انجام دهد

در زمان بیداری عیناً به مانند حال او بود در هنگام عدم اشتغال به آن دو امر و آزادی او در وقت  152دو امر

ب، و بسیاری از این اموری که عقل فعال به او اعطاء می کند و در نتیجه قوت متخیله آنها را به واسطه خوا

محاکیاتی که از نوع محسوسات مرئیه است تخیل می کند مجدداً بازگشته و آن متخیالت را در قوه حساسه 

                                                           

 یعنی هم اشتغال به محسوسات وارده و هم خدمت به قوت ناطقه باز هم محلی برای او باقی باشد.  138 

عبارت این است. بل کان فیها مع اشتغالها بهذین فضل کثیر یفعل به ایضاً افعالها التی خصصناها. یعنی  139 

 چیز زیادی و یا محل خالی بسیاری داشته باشد تا به واسطه آن بتواند...

 . ما معنی کردیم در او عالوه بر این، توانائی بسیاری بود، فزونتر از اشتغالی که به این دو امر دارد

 محسوسات، و خدمت به قوت ناطقه.  152 
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باصره از این رسوم  در حساسه مشترک تحصل یافت قهراً قوه 151و موقعی که رسوم آن 151مرتسم می کند

منفعل خواهد شد و این رسومات عیناً در آن مرتسم می شود پس از آن، از آن رسومی که در قوه باصره 

و چون این رسوم در هوا  154هوای مضیئی مواصل به بصر حاصل می شود 156حاصل شده است رسومی در

ه واقع در چشم است مرتسم می حاصل شد مجدداً رسوم موجود در هوا بازگشته و از رأس در قوه باصره ک

و چون همه این قوی و مراحل  157گردد و سپس به حس مشترک منعکس می شود و سپس به قوه متخیله

قوی بعضی به بعضی دیگر متصل بود در این صورت آنچه را که عقل فعال از اینگونه امور به او )متخیله( 

 واقع می گردد.  153اعطاء کرده است مرئی آن انسان

                                                           

فان تلک المتخیله لتعود فترتسم فی القوه الحاسه. ظاهر معنی این است که قوت متخیله از عقل فعال  151 

اموری را برمی گیرد و در قوت حاسه که حس مشترک است مرتسم می کند. ممکن است کلمه متخیله به 

د و معنی شود که متخیالت بازگشته و در حاسه مرتسم شوند فتح الم و به صورت اسم مفعولی خوانده شو

 که در هر حال معنی یکی است. 

 رسوم قوت متخیله.  151 

 رسوم رسوم آنها در هواء حاصل می شود.  156 

در این صورت آنچه در قوه باصره مرتسم شده است به واسطه شعاع بصر عبور کرده به هوای مضیئی که  154 

گردد: فی الهواء المضیئی المواصل للبصر المنحاز بشعاع البصر. در نسخه خطی: متصل به بصر است منتقل 

 المنحار. در نسخه دیگری که در دست مصحح بوده است: المنحاز للبصر. 

 دوباره سیر تصاعدی. یعنی متصاعداً سیر می کند.  157 

 انسانی که صاحب آن قوه متخیله است.  153 
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در این حال اتفاق افتد که محسوساتی که قوت متخیله به واسطه آنها از این چیزها حکایت می کند پس اگر 

آن گونه محسوساتی بود که در نهایت جمال و کمال بود در این صورت آن انسان که این گونه امور را بیند 

  155گوید: خدای را عظمت و جاللتی عجیب بود.

ود چیزی از آنها مطلقاً و اصالً در موجودات دیگر وجود داشته باشد و اموری شگفت آوری بیند که ممکن نب

و البته مانعی نیست که هرگاه قوت متخیله انسانی به نهایت کمال خود برسد در حال بیداری از ناحیه عقل 

و همچنین محاکیات  158فعال، جزئیات حاضره و یا آینده را و یا محسوساتی که محاکی آنها است قبول کند

ت مفارقه و سایر موجودات شریفه را در حال بیداری بپذیرد و ببیند پس او را به سبب معقوالتی که معقوال

و این مرتبت، کامل ترین مراتبی بود که  159از ناحیه عقل فعال پذیرفته است نبوتی حاصل شود به امور الهی

 رسد. سطه قوه متخیله خود بدان بقوت متخیله بدان می رسد و کامل ترین مراتبی بود که انسان می تواند به وا

در مرتبت پائین تر از این مرتبت کسی است که همه این امور را مشاهده می کند بعضی را در بیداری و بعضی 

و بعد کسی که همه این امور را در نفس خود تخیل کند و از راه تخیل دریابد و لکن با  182را در حال خواب

 از این، مرتبت کسی است که همه این امور را تنها در خواب بیند.  چشم خود نبیند و در مرتبت پائین تر

                                                           

. در نسخه خطی: نال الذی یری ذلک. یعنی آن انسان که این امور در نسخه مصحح: قال الذی یری ذلک 155 

را ببیند به این امر نائل می شود که خدای بزرگ را جاللت و عظمت غیرقابل وصف و عجیب بود. در نسخه 

 ج نیز: نال الذی. یعنی آن کس که اینگونه صور را بیند. 

 ی انجام شود. هیچ مانع عقلی وجود ندارد که این عمل در حال بیدار 158 

به امور الهیه آگاه شود و بتواند از آنها خبر دهد. در نسخه خطی مجلس. پس برای او به واسطه آنچه از  159 

 جزئیات قبول کند و ببیند نبوتی به امور حاضره و آینده حاصل شود و به واسطه معقوالتی که قبول کرده... 

 بت او فرودتر است. چون همه را در بیداری مشاهده نمی کند لذا مرت 182 
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و البته گفتارهای اینگونه افراد که به واسطه آن مشاهدات خود را تعبیر می کنند از نوع گفتارهای محاکی و 

  181رموز و الغاز و ابداالت و تشبیهات بود.

، بعضی از آنان تنها جزویات را قبول کرده و پس اینگونه کسان را از لحاظ مقام و مرتبت تفاوت بسیار بود

و بعضی دیگر معقوالت را پذیرفته و در  181در حال بیداری مشاهده کنند و اصالً امور معقوله را پذیرا نبودند

و جزئیات را قبول نمی کنند، بعضی دیگر کسانی هستند که اصوالً بعضی را  186حال بیداری مشاهده نمایند.

بعضی دیگر کسانی هستند که در حال بیداری خود  184ند و بعضی دیگر را نپذیرندقبول کرده مشاهده نمای

بعضی دیگر کسانی هستند که اصوالً  187چیزی بینند و لکن بعضی از آن امور را در حال خواب خود نبینند

هیچ چیز را در حال بیداری خود قبول نکرده، مشاهده ننمایند و آنچه را که قبول می نمایند تنها در حال 

و بنابراین در حال خواب جزئیات را قبول می کنند و کلیات معقوالت را قبول نمی کنند و  183خواب بود

و جزویات را قبول نکنند و بعضی از کسانی پاره از  185ک نمایندبعضی از کسان معقوالت را قبول کرده در

                                                           

به صورت صریح و مفهوم برای ما نبود و بلکه به صورت معما و لغز و ابداالت و تشبیهات و استعارات  181 

 بود.

 استعداد پذیرش آنها را ندارند.  181 

 و چون عقول آنها کامل است و مرتبت آنها عالی است به امور جزئیه توجه ندارند.  186 

 دن بعضی از امور را دارند. تنها استعداد پذیرش و دی 184 

 پس در بیداری هیچ نبینند و در حال خواب هم استعداد رؤیت بعضی را دارند نه همه امور را.  187 

این قسمت از بیان با بیان ما قبلی تفاوتی ندارد. و در نسخه مصحح یک قسمت نیامده است و ظاهراً  183 

وجیه شود که در قسمت قبل منظور این است که در حال تکرار می نماید؛ مگر اینکه با توجه به عبارت بعد ت

خواب بعضی از جزئیات و بعضی از کلیات را می بیند و در حال بیداری هیچ نمی بیند و در قسمت دوم این 

باشد که در حال بیداری هیچ مشاهده نمی کند و در حال خواب هم تنها جزویات را مشاهده می کند. کند. 

 ک

 به واسطه محاکیات آنها. این قسمت از نسخه خطی ترجمه شد.  185 
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جزویات و پاره از کلیات را قبول کنند و بعضی فقط پاره از جزئیات را پذیرند و بنابراین اصناف بسیاری از 

 مردم یافت شوند و مردم نیز در همه این امور و وجوه متفاضل بوند. 

و گاه بود که عوارضی عارض شود که مزاج آدمی  188ت ناطقه بودو هر یک از آنها معاون و یاری دهنده قو

به سبب آن واژگون گردد و بدان سبب آدمی مهیا و آماده این شود که از ناحیه عقل فعال پاره از این امور را 

زمانی در حال بیداری مشاهده کند و زمانی دیگر در حال خواب، پس در بعضی از آنان این استعداد زمانی 

بماند و در بعضی دیگر تا وقتی و زمانی خاص و سپس زائل گردد و گاه نیز بر انسان عوارضی عارض پایدار 

گردد که به واسطه آن هم مزاجش تباه و فاسد شود و هم تخیالت او تباه گردد و در این صورت اشیائی را 

اموری که نه  189ند،که قوت متخیله او بر این نسق و وجوه پیوند داده و ترکیب کرده است مشاهده می ک

وجود خارجی دارند و نه محاکی و مصور موجود واقعی بوند و این گونه کسان دیوانگان و ارباب هیجانات 

 روحی و مزاج سوداوی و مالیخولیائی بوند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 در نسخه خطی. هر یک از این امور مقارن قوه ناطقه بود.  188 

چون قوت متخیله او فاسد شده است در نتیجه اموری را ترکیب می کند و به صورت امور واقعی می  189 

 نماید در حالی که واقعی نبود و صرف ترکیب خیالی باشد. 
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 ج.فصول بیست و ششم تا سی و هفتم: 

 (171-675صص)اصول اجتماعات سیاسی

 وششمفصل بیست

 انسان به اجتماع و تعاونگفتار در احتیاج 

 )خاستگاه، جایگاه و نقش اجتماع مدنی انسانی(

شت و طبیع  » سر شده  یتهر یک از آدمیان بر  صول  ناآفریده  د که هم در قوام وجودی خود و هم در نیل و و

به برترین کماالت ممکن خود محتاج به اموری بسيييیارند که هریک به تنهایی نتوانند متکفل انجام همه آن                

 تاج آن حر باشيييند و بلکه در انجام آن احتیاج به گروهی بود که هر یک از آنها متکفل انجام امری از مای             امو

ست که          سبب ا ضع بود و بدین  سبت به هریک از افراد دیگر بدین حال و و سانی ن بود و هریک از افراد ان

صول بدان کمالی که فطرت طبیعی او برای او     سان و ست ممکن نبود مگر  برای هیچ فردی از افراد ان نهاده ا

سطه اجتماع، اجتماعات و تجمع گروه  سیار که یاری به وا شند و هریک های ب برای هریک  دهنده یکدیگر با

ضی از مایحتاج او و آن  سیله همه  چه در قوام وجودیدر انجام بع اش محتاج به آن بود قیام نماید تا بدین و

کا        آن یام کرده و  عت برای آن ق له آن جما جام داده چه جم مه       ری ان تا برای هریک از افراد ه ید  ند گرد آ ا

مایحتاج او که هم در قوام وجودی و حیات طبیعی بدان محتاج بود و هم در وصول به کمال، فراهم شود. و   

سانی     ست که افراد ان شده  ]در هر منطقه[از همین جهت ا سان   فزون  سمت معموره زمین ان های اند و در ق

 های انسانی تشکیل گردیده است.اند و در نتیجه جمعیتار یافتهبسیاری تحصل و استقر

 این اجتماعات بعضی کامل و بعضی غیر کامل اند.

صل آید و نه اجتماعی که کم        سیله اجتماع مدنی حا ست به و ضل و کمال نهایی نخ ر و تپس خیراف

 تر از آن بود.ناقص

ها و ار آدمی حاصييل آید و همین طور بدیو چون در حقیقت شييأن خیر این بود که به اراده و اختی 

ای از ها وسيیله تعاون وصيول به پاره  شيرور نیز به اراده و اختیار حاصيل شيود، این امکان هسيت که مدینه    

سیله نیل و         هدف ست و ست که هر مدینه ممکن ا ست قرار گیرند. و از این جهت ا شرور ا ها و غایاتی که 

سعادت بود پس آن مدینه    صول به  صود حقیقی از اجتماع در آن تعاون بر اموری بود که موجب   ای کهو مق

سیدن به               سطه آن برای ر ضله بود و اجتماعی که به وا ست، مدینه فا سعادت آدمی ا صول به  صول و و ح
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ضل بود و امتی که همه مدینه      شود اجتماع فا صل  سعادت تعاون   سعادت تعاون حا سیدن به  های آن برای ر

ضله بود و همی  ضله آن هنگام تحقق پذیرد که همه امت نکنند امت فا هایی که در آن زندگی طور معموره فا

 کنند برای رسیدن به سعادت تعاون کنند.می

االعضيياء )و تندرسييت( و به مانند آن گونه بدنی بود که همه  و مدینه فاضييله به مانند بدنی بود تام 

 اون کنند.اعضای آن در راه تمامیت و ادامه زندگی حیوانی و حفظ آن تع

ضای تن از لحاظ فطرت و قوت و همان  ضل و مختلف طور که اع ن آنها یاند و در بهای طبیعی متفا

ضایی بود که مراتب آنها نزدیک بدان        ست و اع ضای تن بود که قلب ا ضو بود که رئیس اول همه اع یکی ع

ست که کارهای خود را     شده ا ست و اغراض  رئیس بود و در هر یک از آنها قوتی طبیعی نهاده  بر وفق خوا

ای نبود و این اعضا در رتبت دوم بودند و نیز  دهند که بین آنها و بین رئیس اول واسطه آن اعضایی انجام می 

ضا در درجه دوم انجام می      ست و غرض این اع ضای دیگری بودند که کارهای خود را بر وفق خوا دهند اع

شود      ضای دیگری بود به همین ترتیب تا منتهی  ضای خادمه      سپس اع صرفاً اع ضایی که  ر هیچ اند و ببه اع

 عضوی دیگر مطلقاً ریاست ندارند.

 طور است حال مدینه که اجزای متشکله آن از لحاظ فطرت مختلف و متفاضله الهیآت بودند.همین 

بدین ترتیب که در آن انسييانی بود که او رئیس اول بود و اعضييا و افراد دیگری بود که مراتب آنها  

ک بدان رئیس بود و در هریک از آنان هیأت و ملکه خاصيييی بود که به وسيييیله آن فعلی که بر وفق            نزدی 

ها صيياحبان مراتب اولند و فرودتر از اینان دهد و اینخواسييت و مقتضييای مقصييود آن رئیس بود انجام می

احبان درجه و رتبت دهند و اینان صکسانی هستند که افعال و کارهای خود را بر وفق اغراض اینان انجام می

دومند و فرودتر از اینان نیز کسييانی هسيياند که کارهای خود را بر وفق اغراض رؤسييای درجه دوم انجام   

 ای پایان یابد که کارهای خودجا که به طبقه و دسته شوند تا آن دهند و بدین سان اجزای مدینه مرتبت می می

اینان کسييانی هسييتند که تنها خدمت کنند و خادم  را بر حسييب اغراض اینان )دسييته اخیر( انجام دهند پس

 خدوم و در فرودترین مراتب قرار دارند که طبقه فرودترین اجتماعات مدینه اینانند.مبودند نه 
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صله برای آنها عبارت از قوت      ست و هم هیأت حا هایی بود جز اینکه اعضای بدن هم خود طبیعی ا

ن هیأت و ملکاتی که به واسيييطه آنها افراد کارهای مدنی را           طبیعی و اجزای مدینه گرچه طبیعی بودند ولک    

 دهند طبیعی نیست و بلکه ارادی است.انجام می

سطه همین     عالوه بر آن اجزا و افراد مدینه بالطبع مفطور به فطرت  ضلند که به وا های مختلف و متفا

صا      اختالف طبایع و فطرت سانی دیگر مزیت دارد و  سبت به ان سانی ن  لح برای چیزی خاص بودهاس که ان

های مختلف و متفاضل اختصاصی خود، اجزای مدینه    دون چیزی دیگر جز آن که اینان تنها از جهت فطرت

شيييود اجزای مدینه بوند و آنها عبارت از نبوند و بلکه به واسيييطه ملکات ارادی که برای آنان حاصيييل می

 صناعات و نظایر آنها بود.

بالطبع و طبیعی بود نظایر آنها در اجزا و افراد مدینه، ملکات و        هایی که در اعضيييای بدن     و قوت 

 هیأت ارادی بود.

 هفتم وفصل بیست

 گفتار در عضو رئیسه

 )نیرو و نهاد ریاست مدنی کارا؛ بهره ور و اثربخش(

که ی نفسه و هم در افعالترین اعضای آن بود هم فیترین و تمامطور که عضو رئیسه بدن بالطبع کاملو همان

ترین آن بود. و در ویژه اوسييت و او را در تمام اموری که اعضييای دیگر با او مشييارک بود، برترین و کامل 

مرتبت بعد از او اعضای دیگر بود که آنها نیز بر اعضای دیگری که در مرتبت فرودین آنها قرار دارند رئیس   

قرار دارد و آن اعضييای )رئیسييه( در تحت تر از ریاسييت رئیس اول بوند و قهراً ریاسييت آنها در مرتبه پایین

 ریاست اول بودند و در وضعی هستند که هم )ریاست کنند و( رئیس بوند و هم مرئوس.

ضع رئیس مدینه که در آن   پس همین  ست و ست اکمل افراد و اجزای مدینه بود و  طور ا چه ویژه او

ترین آن بود و در مرتبت فرودتر از او  مل چه افراد دیگر با او مشيييارک بوند برترین و کا     برای او از بین آن

طور که در انسان نخست قلب موجود   گروهی قرار دارند که هم مرئوس او بوده و هم رئیس دیگران و همان
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م های اعضای بدن و تنظی گردد و سبب حصول قوت  شود و سپس او سبب تکوین سایر اعضای بدن می      می

دهد تا آن اختالل به واسطه  تن مختل گردد اوست که مدد می  مراتب آنها او بود و هرگاه عضوی از اعضای  

طور اسييت وضييع رئیس مدینه که نخسييت باید او اسييتقرار یابد و سييپس او هم آن امداد مرتفع گردد، همین

سبب تشکل و تحصل مدینه و اجزای آن شود و هم سبب حصول ملکات ارادی اجزا و افراد آن و تحقق و       

کردن آن اختالل اگر عضوی از اعضای آن مختل گردد او بود که در جهت برطرف  ترتب مراتب آنها گردد و 

اند از بین نزدیک به عضو رئیسه   ]اعضای بدنی [طور که آن اعضایی که  به او مدد رساند و امداد کند و همان 

شود به آن نوع افعالی قیام   ست بالطبع رئیس اول انجام  کنند یم آن افعال طبیعی که باید بر وفق هدف و خوا

 گونه افعالی قیامها قرار دارند بداننفسييه شييریف و اشييرف بود و اعضييایی که در مرتبت فرودین آن که فی

تری قرار دارد و همچنین به ترتیب تا بدان اعضييایی رسييد که به کنند که از لحاظ شييرف در مرتبت پایینمی

دینه که آن افراد و اجزایی که در طور اسييت وضييع و حال م ترین کارهای تن قیام نمایند پس همینپسييت

ست نزدیک به رئیس اول بوند بدان  شریف گونه افعال ارادی قیام کرده انجام میریا ر بود و تدهند که بالذات 

تر قرار دارند به آن نوع افعال و کارهایی قیام کنند که از لحاظ شيييرف در رتبت کسيييانی که در رتبت پایین

ا آنجا که تر بود تافعال و کارهایی قیام کنند که از لحاظ شيييرف در رتبت پایین تر قرار دارند به آن نوعپایین

 ترین کارهای الزم مدینه قیام کنند.به افرادی پایان یابد که به پست

ستی موضوعات آنها بود اگرچه ذاتاً از نوع کارهایی پرسود بود مانند فعل        سا از جهت پ ستی کارها چه ب و پ

سييودی آنها بود و گاه از جهت سييهولت و آسييانی آنها بود و ن بدن و گاه از جهت کمهای پاییمثانه و روده

ضع مدینه و نیز همین   همین ست حال و و ست حال در هر جمله طور ا ای از موجودات که نوع اجزای طور ا

 هآن از نوعی بود که مؤتلف و منتظم و مرتبط بالطبع باشييند که آن را نسييبت به سييایر اجزایش رئیس بود ک

 وضع و حال او به همین منوال خواهد بود.

سبت          سایر موجودات مانند ن سبب اول به  سبت  و حال موجودات جهان نیز بدان منوال بود زیرا ن

 پادشاه مدینه فاضله است به سایر اجزا و افراد آن.
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ماده    که بری از  به موجود اوال      زیرا آن موجوداتی  بت نزدیک  حاظ رت ند از ل پایین  ا ند و  ها   ترا از آن

ها در افعال خود به سبب اول اجسام سماوی است و فرودتر از اجسام سماوی اجسام هیوالنی بود و همه آن

شوای خود قرار دهند و از او پیروی کنند و هر موجودی آ را   ستین موجود را [اقتدا کرده او را پی  ]هدف نخ

ستعداد خود انجام دهد به جز آن   از غرض و هدف رئیس اول برحسب   که هر موجودیبه حسب قدرت و ا

دهد به این ترتیب که موجود اخس از هدف و غرض آن      کند و فعل الزم را انجام می   مرتبت خود پیروی می 

به آن             موجودی پیروی می تا منتهی شيييود  یب  به همین ترت باالتر و فوق او بود و  ندکی در رتب  که ا کند 

سطه   صالً وا ای نبود و بدین ترتیب همه موجودات از هدف و غرض موجودی که بین او و بین موجود اول ا

نمایند پس آن موجودی که در نخستین مرتبه وجودی، همه مراتب ممکنه وجودی  سبب نخستین پیروی می  

کند و بدین سبب او بالفعل به او اعطا شده است از همان ابتدای امر از هدف و غرض موجود اول پیروی می

 لیه قرار گرفته است.است که در مراتب موجودات عا

و اما آن موجودی که در نخسيييتین مرتبه وجودی او همه مراتب ممکنه که وجود آن را تشيييکیل           

دهد و قوام وجودی آن بدان بود به او اعطا نشده است. پس به او قوتی اعطا شده است که به واسطه آن       می

شود       ست متحرک  سوی آن هدف و کمالی که متوقع وصول به آن ا سوی  قوت به  و قهراً در این حرکت به 

 کند.کمال نیز از هدف و غرض سبب اول پیروی می

مدینه فاضله نیز باید این چنین بود. زیرا همه اجزا و افراد آن باید در افعال و کارهای خود با رعایت  

 ترتیب از هدف و غرض رئیس اول پیروی کنند.

د رئیس اول مدینه بود، چه آن که ریاست به دو  و ممکن نبود که هر انسانی که پیش آید و اتفاق افت  

سطه هیأت و ملکه خاص    امر تحقق می ست بود و دوم به وا یابد یکی آن که فطرتاً و بالطبع مهیا و آماده ریا

 شود که بالطبع مفطور و مهیای ریاست بود.ارادی مربوط به ریاست که قهراً برای کسی حاصل می

تی بتوان ریاست کرد و بلکه اکثر صنایع، صنایعی بود که در خدمت و چنین نبود که به هر نوع صناع 

 گردد.مدینه واقع می
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ها فطرت خدمت بود و در بین صييينایع صييينعتهایی بود که هم به واسيييطه آنها به             و اکثر فطرت 

 گیرند و در بین آنها صنایعی بود که تنها به شود و هم در خدمت صنایع دیگر قرار می  صنعتهایی ریاست می  

 واسطه آنها خدمت شود و اصالً و مطلقاً به واسطه آنها ریاست نشود.

ضله           ست مدینه فا صنعت ریا صناعتی که پیش آید  ست که ممکن نبود هر نوع  و از همین جهت ا

 بود. ]و اداره مدینه فاضله[ای که اتفاق افتد و موجود شود ملکه ریاست باشد و یا هر نوع ملکه

د که بر رئیس اول از هر جنسيييی چیزی دیگر از آن جنس ریاسيييت کند طور که ممکن نبوو همان 

ای از هر دسته از اعضا، آن بود که ممکن نبود عضو دیگری رئیس بر او زیرا عضو رئیسه ]مانند رئیس اعضا[

ای از موجودات که بر رئیس اول آن جمله، اجزای دیگر آن الجمله وضع هر جملهبود و همین طور است فی

  .]کرد[انند ریاست  جمله نتو

شد که ممکن نبود         پس همین  صناعت او نوعی با ضله که باید  ضع رئیس اول مدینه فا ست و طور ا

ست کند و بلکه باید           شود که بر آن ریا صناعتی دیگر یافت  شد که  صنایع دیگر بود و نیز ممکن نبا خادم 

و هدف آن را دنبال نمایند و  صييناعت او نوعی باشييد که همه صييناعات از آن تبعیت و پیروی کرده، غرض

سانی دیگر مطلقاً بر او نتوانند         سی بود که ان سان ک ضله آن بود و قهراً این چنین ان صد همه افعال مدینه فا مق

ریاست کند و بلکه باید انسانی باشد که مراحل کمال را پیموده و کامل شده باشد و به صورت و به مرتبت        

قوت متخیله او بالطبع بر آن وجهی که گفتیم کمال یافته و به نهایت           عقل و معقول بالفعل درآمده باشيييد و     

کمال ممکن خود رسیده باشد و این قوت در او بالطبع ساخته و آماده بود که در وقت بیداری و یا در وقت    

سطه محاکیات آنها     سه و یا به وا و آنچه از آنها حکایت [خواب از عقل فعال هم جزئیات امور را بپذیرد بنف

چه از آنها حکایت کرده و نمودار آنها بود و عقل منفعل و هم معقوالت، را به واسطه آن  ]داردکرده ممثل می

شد تا آنجا که هیچ امری از امور معقوله بر او پنهان      شده با سطه ادراک همه معقوالت کامل  هیوالنی او به وا

 و مجهول نبود و عقل و معقول بالفعل شده باشد.

که عقل منفعل او به واسيييطه ادراک همه معقوالت کمال یابد و به مرتبت عقل و            پس هر انسيييانی 

معقول بالفعل رسد و معقول او عقل شود در این هنگام برای او عقلی حاصل شود که رتبت آن باالتر و فوق 

ن ایرتبت عقل منفعل بود، مفارقت و تجرد آن از ماده اتم و اشييد شييود و نزدیک به عقل فعال گردد که در  
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ستفاد نامیده می    شود و بین او و بین عقل      صورت عقل م صل بین عقل منفعل و عقل فعال  شود. و حد فا

مسييتفاد بود و عقل مسييتفاد در حکم ماده و موضييوع عقل منفعل بود، آن عقل منفعلی که در این حال عقل  

 بالفعل شده است.

عد او که آن هیأت طبیعی قابل و مست پس نخستین رتبتی که انسان به واسطه آن انسان بود این است       

ها بود. پس بین آن و عقل فعال دو رتبت و عقل بالفعل شييود و این هیأت طبیعی مشييترک بین همه انسييان 

صله بود یکی آن  شود و دیگر آن درجه فا شود و بنابرای   که عقل منفعل، بالفعل  ستفاد  ن که عقل بالفعل عقل م

سانی که به این مبلغ از نخ  ست و بین عقل فعال دو رتبت بود و این      بین این ان سیده ا سانیت ر ستین رتبت ان

شوند چنان که آن امری   که مرکب از ماده   ]جسمی [گاه عقل منفعل کمال یافته با آن هیأت طبیعی یک چیز 

به عنوان صورت انسانیت    ]که بدین رتبت رسیده است  [و صورت است یک چیز است و هرگاه این انسان     

شود   صورت بین آن و عقل فعال       ]مأخوذ گردد[قرار داده  شد( در این  شده با )یعنی عقل منفعل او بالفعل 

تنها یک رتب بود و هرگاه آن هیأت طبیعی ماده عقل منفعلی که عقل بالفعل شييده اسييت قرار داده شييود و 

 عقل منفعل ماده عقل مستفاد و عقل مستفاد ماده عقل فعال قرار داده شود.

سانی بود که عقل فعال در آن      و همه این جمله ی  سان ان ک چیز قرار داده شود در این صورت این ان

 حلول کرده باشد.

سپس        شود و  صل  و هرگاه این امر در هر دو جزء قوه ناطقه یعنی جزء نظری و جزء عملی آن حا

جل به شييود و خداوند عزودر قوه متخیله، در این صييورت این انسييان، همان انسييانی بود که به او وحی می

شييود از چه از ناحیه خدای متعال به عقل فعال افاضييه میآنکند، پس هروسيياطت عقل فعال به او وحی می

ضه می      ستفاد به عقل منفعل او افا ساطت عقل م سپس از آن به قوه متخیله او    ناحیه عقل فعال به و شود و 

سوف و  شود حکیم و فیل افاضه می  شود، پس به واسطه فیوضاتی که از عقل فعال به عقل منفعل او   افاضه می 

ضاتی که از او به قوه متخیله    سطه فیو شود، نبی و منذر بود از   خردمند و متعقل کامل بود و به وا ضه   اش افا

 آینده و مجز بود از وقایع و امور جزئیه موجود در حال به واسطه وجودی که وجود الهی در او افاضه شود.
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سان در کامل  سانیت بود و در عالی ترین مراتب او این ان سعادت بود و نفس او کامل و بدان  ن ترین درجات 

سطه آنها می    سان به تمام افعالی که به وا سعادت   توانسان که گفتیم متحد با عقل فعال بود و این چنین ان به 

 رسید واقف بود و این نخستین شرط از شرایط رئیس بود.

را قدرت و نیرویی بود که به واسيييطه گفتار هر آنچه        باید زبان او     ]مرتبت از کمال  [عالوه بر این  

داند به خوبی مجسم کند و نیز او را قدرتی بود که به خوبی مردم را به سعادت و به اعمالی که به واسطه    می

شبختی می    سعادت و خو صیات باید بدن او را       آنها به  صو شاد و رهبری کند و با همه این خ سید ار توان ر

 در مباشرت کارهای جنگی بود.ثبات و استواری خاص 

 وهشتمفصل بیست

 های رئیس مدینه فاضلهگفتار در خصلت

 )شالوده ها و شاخصه های کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی ریاست مدنی (
 

چنین انسييان همان رئیس بود که مطلقاً انسييانی دیگر بر او ریاسييت ندارد و او امام و رئیس اول مدینه   این

امت فاضله و رئیس همه قسمت معموره زمین بود و هیچ انسانی را این وضع و حال نبود     فاضله بود، رئیس  

 ها بود.مگر کسی که در او بالطبع دوازده خصلت بود، بدان نحو که مفطور بر آن خصلت

شد و قوت  یکی آنکه تام -1 ضا با ست با نهان امکان داده   االع ضا ا های آن در انجام کارهایی که مربوط به اع

 ری نمایند. و هر گاه از عضوی از اعضا خود کاری که در وظیفه آنست بخواهد به آسانی انجام دهد.یاو

سریع شود بالطبع خوش در ادراک و فهم هر آنچه به او گفته می -1 صود گوینده    فهم و  صور بود و هم مق الت

 االمور بود اندر یابد.را و هم آن طور که هست و برحسب واقع و نفس

را که فهم کند یا ببیند و یا بشيينود و یا درک کند به خوبی حفظ نماید و در قوت حافظه خود نگاه آنچه  -6

 الجمله فراموشی به آسانی بدو راه نیابد.دارد و فی
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شده     -4 شمند بود، هرگاه بر چیزی به اندک دلیل توجه کند بر آن جهتی که آن دلیل رهنمون آن  فطن و هو

 شود.است به خوبی واقف و متفطن 

اش باو وی همراهی های درونیخوش بیان بود به طوری که زبانش به طور تمام و کمال بر اظهار اندیشه -7

 کرده به او امکان دهد.

القبول بود و سختی تعلیم او را آزده نکند و نیز زحمت و دوستدار تعلیم و استفادت و منقاد آن بود، سهل-3

 و را رنج ندهد.شود امرارتی که در این راه متحمل می

شی    -5 شیدن و منکوحات آزمند نبود، بالطبع از لهو مو لعب دوری کند و خو هایی که از این برخوردن و نو

 آید به نزد او ناپسند بود.ها به دست میراه

 دوستدار راستی و راستگویان بود و دشمن دروغ و دروغگویان. -8

ستدار کرامت بود و از همه ام  -9 ست نفس خود را باالتر و برتر بداند و    نفس او بزرگ و دو سند و پ ور ناپ

نفس او بالطبع در مرتبتی فوق همه اینها بود و خود را باالتر بداند. در هم و دینار و سييایر متاع این جهان به 

 . ]ارزش بودبی[نزد او خوار و ناچیز بود

ستمگران. از       -12 ستم و  صاف گیرد  بالطبع دوستدار دادگری و دادگران بود و دشمن  خود و از اهل خود ان

و مردم را بر عدالت و انصاف برانگیزاند. و کسب را که بر او ستم رفته است به هر طور  ]انصاف دیگران را [

 داند بنوازد و پاداش دهد.داند و از هر طریق نیکو و زیبا میکه مصلحت می

خت رام بود و نه سرکش و نه لجوج سپس هرگاه به دادگری و عدل خوانده شد دادگر بود و لکن نه س -11

 و بلکه هرگاه به سوی ستمگری و کار ناپسند خوانده شود باید سخت رام بود

بود؛ و در انجام آن با جرأت   ]و صاحب اراده راسخ[العزم داند قویبر هر کاری که انجام آن را الزم می -11

 و جسور بود، و بدون ترس و ضعف نفس بر آن اقدام نماید.
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ها در یک انسييان بسييی دشييوار بود و از همین جهت اسييت که   لبته اجتماع همه این خصييلتو ا 

شوند مگر یکی پس از یکی دیگر و وجود این            شند یافتن ن شده با شته  سر سجایا  صی که بر این  شخا گونه ا

 ها در میان مردم دنیا بسیار کم و نادر بود.انسان

ید آید و نیز پس از این که کبیر و بزرگ شد شرایط   پس هرگاه این چنین انسانی در مدینه فاضله پد   

صل گردید بدون آن که او را از جهت قوت   شش  شرط از آنها در او حا گانه که در باال مذکور افتاد و یا پنج 

 متخیله ندی بود رئیس اول او بود.

ار شييرایع و ها یافت نشييوند به ناچها در زمانی از زمانو هرگاه چنین پیش آید که یان گونه انسييان 

اند )در صييورتی که چنین کسييانی متوالیاً بر این اوصيياف آمده  قوانینی که این رئیس و امثال او وضييع کرده

 شود.باشند( گرفته و تثبیت می

شین رئیس اول می   در  اششود باید کسب بود که از بدو تولد و دوره کودکی  و رئیس دومی که جان

شدن در او شش شرط دیگر به شرح زیر موجود     شد و پس از بزرگ او این شرایط پدید آمده و جمع شده با  

 بود:

هایی بود که رؤسای اول و گذشته   ها و روشاول آنکه حکیم بود، دوم دانا و نگهبان شرایع و سنت   

و از آنها تبعیت و پیروی   [اند و کارهای خود را به تمام و کمال با آن امور منطبق گرداند          مدینه برقرار کرده  

 .]نماید

سوم آنکه قوت ادراک و استنباط او نسبت به موضوعات و مسائلی که در مورد آنها از شریعت پیش  

ستنباطات خود از روش و     ست قوی و نیکو بود. و در این گونه موارد باید در ا از او حکم و قانونی نمانده ا

شه       ستین تبعیت کند. چهارم آنکه او را آن چنان اندی شوایان نخ شریعت پی ستنباطی ب روح  ود خوب و قوت ا

ست که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید، آن       ضع و حال آنها این ا سبت به اموری که و که بتواند ن

شده        ست و در برابر آن واقع ن شته پیش آمد نکرده ا شوایان گذ که از اند و بلنوع امور و حوادثی که برای پی



61 
 

حادث شييود، احکام آنها را به خوبی دریافته، اسييتنباط   حوادثی بود که در وقتی از اوقات عصيير و زمان او

 وجو و رعایت کند.نماید و در این استنباطات باید صالح و مصلحت حال مدینه را جست

های پنجم آنکه قدرت و ارشاد و هدایت او از راه گفتار و بیان نیکو بود، هم ارشاد به سوی شریعت    

س        سوی قوانین و  ستین و هم به  شوایان نخ هایی که پس از آنها و به تبعیت و پیروی از روش و روح نتپی

 شریعت آنها همچنان استنباط و مقرر شده است.

شرت اعمال جنگگی به خوبی مقاوم بود و در این کار ثابت       شم آنکه تن او در مبا ستوار ش  قدم و ا

 برداری پسفرمان بود و این امر در صورتی تحقق پذیرد که هم صاحب صناعت جنگی فرماندهی بود و هم   

هرگاه یک فرد انسانی که واحد همه این شرایط باشد یافت نشود و لکن دو فرد انسان یافت شوند که یکی        

ضله          صورت آن دو باالجتماع در مدینه فا شد در این  شته با شرایط وجود دا حکیم بود و در دیگری مابقی 

م متفرق و پراکنده وجود داشييته باشييد،  رئیس بوند و ریاسييت کنند و هرگاه این شييرایط در جمعی از مرد 

ت در یک فرد از آنها، شرط دوم در دومی و شرط سوم در یکی دیگر و شرط چهارم در یکی و پنجم      محک

در یکی و ششم در یکی دیگر بود؛ در صورتی که همه آنها سازگار و هماهنگ بوند همه رؤسای افاضل آن       

سایر         تاند. و هرگاه اتفاق افتد که حکممدینه سی بود که به جز حکمت  شود و ک ست خارج  شرایط ریا از 

سی که قائم به امر این مدینه          شاه ماند و رئی ضله بدون پاد شد در این هنگام مدینه فا شرایط در او موجود با

اسييت پادشيياه نبود و مدینه در معرض هالکت و تباهی بود و سييرانجام اگر حکیمی یافت نشييود که به او   

 یوندد طولی نخواهد کشید و زمانی نخواهد گذشت که آن مدینه تباه و فنا گردد.حکمت فزاید و بپ

 و نهمفصل بیست

 گفتار در مضادات مدینه فاضله

ضد فاضلی -)جوامع، مدن، نظامات، سیاست، دولت، حاکمیت، حکومت، سیاست و حتی سعادت غیر

 وفیستی(س-ازعی تفلسفیتن-توهمی تکساحتی-افراطی ظنی-نامتعادل و نامتعالی متدانی تفریطی
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ضله   و مدینه ضاد مدینه فا سانی      اند مدینههایی که م ضاله بوند و نیز از افراد ان سقه، متبدله و  های جاهلیه، فا

شناخته و نه       نوایب مدینه سعادت را  ضله بوندو مدینه جاهلیه آن بود که مردم آن، نه  ضاد اهل مدینه فا ها م

گر به سوی آن ارشاد شوند نه فهم کنند و نه بدان معتقد بوند و تنها از    حتی به دل آنان خطور کرده باشد و ا 

سند یعنی آن اموری که از جنس اموری بود    ای از آنها که در ظاهر گمان رود که خیراتند میخیرات پاره شنا

شيييناسيييند که عبارت از      های نهایی زندگی آنها هسيييتند، می     رود که غایات و هدف    که در ظاهر گمام می   

سانی خود    ستی، توانگری و بهره تندر شد و این که در برآوردن امیال و هواهای نف برگرفتن از لذات مادی با

آزاد بوند و این که به نزد مردم مکرم و معظم بوند که هریک از این امور به نزد مردم مدینه جاهلیه سييعادت 

سعادت بزرگ و کامل عبارت از اجتماع همه این   ضد آنهاست   ها بود و خوشبختی بود و  و آنچه در برابر و 

شد عبارت از امراض و آفات بدنی فقر و عدم بهره    شقاوت با ست. و نیز این که  که  برداری از لذات مادی ا

 ها و امیال و هواهای نفسانی خود آزاد نباشند و مکرم و معظم نبوند.در خواهش

 هایی چند شود به شرح زیر:این نوع مدینه یعنی مدینه جاهلیه خود منقسم به جماعات و مدینه 

ود ها بدان بمدینه ضروریه که هدف و قصد مردم آن اکتفاکردن بر ضروریات زندگی آنچه قوام تن انسان     -1

 گونه امورگرفتن از اینها و منکوحات و تعاون در طریق بهرهها و نوشیدنیاز انواع خوردنی

صد مردم آن تعاون در راه ر  -1 سیدن به مکنت و ثروت بود نه برای آنکه از ثروت  مدینه بداله که هدف و ق

صل که توانگری و ثروت خود           شود و بلکه بر این ا سود برده  شود و  ستفاده  و توانگری در اموری دیگر ا

 هدف و غایت نهایی زندگی است.

ها و ها و نوشييیدنیها بود مانند خوردنیگرفتن از لذتمدینه خسييت و شييقوت که هدف مردم آن بهره  -6

سه ملذه و متخیله و برگزیدن هزل و لهو و لعب به هر وجهی   نکوحات و بالجمله لذتم سو بردن از امور مح

 و از هر نحوی که ممکن بود.

صد مردم آن این بود که به یکدیگر در این جهت تعاون کنند که مورد   -4 مدینه کرامت آن بود که هدف و ق

شهور بین امت    شده ممدوح و مذکور و م سطه      اکرام واقع  سطه گفتار مردم و هم به وا شوند و هم به وا ها 
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کردار آنان مورد تمجید و بزرگداشت قرار گیرند؛ خدواوندان فخامت و بهاء شناخته شوند، حال به نزد اقوام   

سانی به آن اندازه که آن را     مکرم و مذکور، [و مردم دیگر و یا در بین خود، بعضی به نزد بعضی دیگر، هر ان

 دوست دارد و یا آن اندازه که در امکان اوست که به آن نایل شود. ]بودن راحمشهور، ممدو

یافتن دیگران سييخت مدینه تغلبیه آن اسييت که هدف و قصييد مردم آن قهر و غلبه بر غیر بود و از غلبه -7

صل از غلبه       سیدن به لذت و خوشی حا ممانعت کرده جلوگیری نمایند، کوشش و رنج آنان تنها در جهت ر

 قهر بود.و 

مدینه جماعیه آن اسييت که هدف و قصييد مردم آن این اسييت که آزاد باشييند و هریک از آنان هرآنچه    -3

 بخواهد انجام دهد و در هیچ امری اصالً و ابداً مانع از ارضای هوا و هوس خود نبود.

ست و عهود مدینه و تدبیر ملوک مدینه  که هدف و های خود بود به این های جاهلیه با توجه به خوا

ست در جهت حصول     مقصود هریک از ملوک مدینه  های جاهلیه این بود که امور مدینه را که بر آن مسلط ا

 های خود اداره کرده و بر آن تدبیر کند.شدن امیال و خواستو برآورده

های جاهلیه که ممکن اسيييت در حقیقت هدف و        های مردم مدینه   ها و هدف  و به طور کلی همت   

 برشمردیم. ]و در جلو[سان نها قرار داده شود و به حساب آید همان اموری است که بدینغایت کار آ

ضله بود و مدینه    -5 سقه آن بود که آرا و عقاید مردم آن عیناً همان آرا و عقاید مردم مدینه فا  ایاما مدینه فا

سعادت را به خوبی می  سند و به ذات خداوند عزوجل که موجود  بود که مردم آن  اول بود و همین طور  شنا

اند و عقل فعال و باالخره به هر آنچه باید مردم مدینه فاضييله بدانند آگاهی موجوداتی که در رتبت دوم واقع

 های جاهلیه بود.داشته و بدان معتقد بوند و لکن افعال و کردار آنان به سان افعال و کردار مدینه

و عقاید و افعال معمول گذشيييته آن عیناً همان آرا و عقاید و    ای بود که آرا مدینه مبدله: عبارت از مدینه        -8

افعال مدینه فاضييله بوده اسييت، جز آنکه تبدل یافته آرا و عقایدی غیر از آنچه بوده اسييت در آن وارد شييده 

 است، افعال مردمش به غیر افعال گذشته آن متبدل شده و واژگون گردیده است.
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ضاله: آن بود که مردمش در  -9 سعادت را خواهند     مدینه  سین همین  ضله    [زندگی بازپ سعادتی که مدینه فا

به نزد مردم آن دگرگون شيده درباره خدا و موجودات ثوانی   ]این سيعادت مطلوب [و لکن این امر  ]خواهد

ای معتقد بوند، آرایی که پسيييندیده آنها نبود، حتی هرگاه به عنوان          و عقل فعال به آرای فاسيييده      ]عقول[

 خییالت هم گرفته شود.تمثیالت و ت

رئیس اول این نوع مدینه از جمله کسانی بود که توهم کند که بدو وحی شده است بدون اینکه این     

 شود.ها و تزویرها و غرور میامر واقعیت داشته باشد و در این امر متوسل به انواع خدعه

ست آنها مضاد با ریاست بر های فاضله بوند و نوع ریاها مضاد ملوک مدینهملوک این گونه مدینه 

های ها زندگی می کنندو ملوک مدینهگونه مدینهمدینه فاضله است و همین طور سایر مردمی که در این

کنند جملگی به مانند یک های مختلف یکی بعد از دیگری ریاست میفاضله یعنی همه آنان که در زمان

ر تمام طول زمان با یک نوع سنت و روش نفس و یک شخص بوند که گویا یک پادشاه بوده است که د

بمانده است و همین طور است اگر در زمانی چنین اتفاق افتد که جماعتی از آن ملوک موجود بوند و 

های بسیار که جمله آنها به مانند یک فرد و به مانند یک ریاست کنند، حال در یک مدینه و یا در مدینه

طور است اهل هر رتبه و مرتبه از آنها که در نفس بود و همین ه سان یکبهای آنها پادشاه بوند و نفس

زمانهای مختلف آمده و ریاست کرده باشند که همه آنها به مانند یک فردی بوند که گویا در طول آن مدت 

اند یافت شوند که باقی مانده باشند و همین طور است هرگاه در یک زمان گروهی که در یک رتبه و درجه

های بسیار و مختلف که نفوس همه آنان به مانند یک نفس بود، حال باشند و یا در مدینه در یک مدینه

ای که هر یک واجد آنند، رتبت و درجه ریاست بود و یا خدمت و مردم مدینه فاضله را رتبت و درجه

 ای ازر رتبهاموری بود مشترک که همه باید بدانند و عمل کنند و امور دیگری بود علماً و عمالً که ویژه ه

 رسند.های مدینه بود و هر یک از مردم به این دو امر هب سعادت میرتبه

ست     و هم به آن چیزی که ویژه اهل هر  ]با هم[یعنی به امر مشترکی که هم آن او و هم آن غیر او ا

 ای است که وی از اهل آن بود.مرتبه

ور را انجام دهد افعال و کارهای او هیأت        پس هرگاه هر یک از افراد مدینه فاضيييله وظایف دوگانه مذک            

 نفسانی خاصی که نیکو و از ملکات فاضله بود در او پدید آورد و ایجاد کند.
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ر و تتر بر انجام وظایف مذکور مداومت نماید این هیأت نفسانی و ملکات فاضله قوی  و هرچه بیش 

برتر شييود و همچنان به قوت و فضييیلت ملکات او افزوده گردد و هم چنان که مداومت بر افعال بایسييته و 

کند که یای نفسييانی ایجاد مخوب نویسييندگی انسييان را در صيينعت نویسييندگی ماهر کرده در او ملکه   

 ]صنعت، [شود و هر اندازه بر این گونه افعال و کارهای نیکو و شایسته آن    ای خوب و پسندیده می نویسنده 

قدم بود آن صييناعتی که برای خاط حصييول آن این افعال انجام تر در آنها پابرجا و ثابتمداومت کند و بیش

سیله تکرار افعال و کارهای ویژه آن فزوده   تر و برتر گردد و همچنان به قوت و برتری آن بهشود قوی می و

ست فزون          سانی ا صول آن هیأت و ملکه نف شی و تابع ح شود و اعتباط و  شود و لذت و التذاذی که نا تر 

 تر گردد.محبت انسان به واسطه آن ملکات و هیأت نفسانی بر نفس خود زیادتر و فزون

رسييد که هر طه آنها آدمی به سييعادت میاین حال و وضييع همه افعال و کارهایی اسييت که به واسيي 

گونه افعال فزون و تکرار شييود و آدمی بر آن مراقب و مواظب بود نفوسييب کهبه واسييطه اندازه فعلی از این

گردند و همچنان به طرف کمال گرایند تا به تر و برتر میشوند قوی مداومت و مواظبت بر آنها سعادتمند می 

نیاز گردند و مبرا و مجرد از مادت شييوند و در نتیجه نه با تباه لق به ماده بیمرتبتی از کمال رسييند که از تع

شيييدن مادت تباه گردند و نه در هنگام وجود مادت محتاج بدان بوند پس هرگاه مفارق از ماده گردید و به                

سم در آمد آن    شته می      صورت غیرمتج شود از او برطرف و بردا سام  ضی که عارض اج شود یعنی  گونه اعرا

گونه اعراضی که اجسام را از جهت جسمیت عارض شود و در این صورت نه معروض حرکت بود و نه      آن

سته           شای ساکن و بلکه در این هنگام باید عناوینی که  ست یا  شود که متحرک ا سزد که به او گفته  سکون و ن

انی آید و جسم  موجودات غیرجسمانی است بر او اطالق شود و هرگاه امری از امور جسمانی در نفس انس      

سلب گردد و باید          ضروره باید از نفوس مفارق از مادت  صوف گردد بال ست بدان مو سم ا از جهت آنکه ج

 حال و وضع او بدین سان دانسته شود و البته تصور آن دشوار غیرعادی بود.

شييود، در طور اسييت هر آنچه در هنگام مقارنت با ماده و اجسييام عارض و ملحق به آن میو همین 

گونه نفوس مفارقه نفوسييب هسييتند که در هیوالهای نگام مفارقت از ماده از او برداشييته شييود و چون اینه

تر و اند و پیش از این بیان شييد که هیأت و ملکات نفسييانی تابع مزاجات ابدانند، بعضييی بیش خود مختلف
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نابراین د که در اوست. و ب تر و هر نوع هیأتی نفسانی بر حسب و موافق با موجبیت مزاج بدنی بو  کم بعضی 

ست یعنی آن ابدانی که         سبب تغایر و اختالفی که در ابدان ا ست به  ست که هیأتی که در او ضروره الزم ا بال

نهایت بود و محدود به حدی نبود تغایر نفوس نیز       آن هیأت در اوسيييت، متغایر بود و چون تغایر ابدان بی    

 نهایت بود و محدود به حدی نبود.بی

 مافصل سی

 گفتار در پیوستن بعضی از نفوس به بعضی دیگر

 )فراهم هویت مای اجتماعی جامعه نظام مدنی از ماهیت من های فردی افراد مدنی(

 )ارزش ها، بینش و منش درونی و کنش و روش بیرونی فردی و اجتماعی(

ها درگذرند و کالبدهای اشخاص آن باطل و تباه گردد و نفوس آنان از قید تعلقات  و هرگاه گروهی از انسان 

شین آنها       شوند. پس از آنان مردمی دیگر جان سعادت یابند و به خوشبختی نایل  ماده و کالبد رهایی یافته، و 

را انجام دهند پس هرگاه این گروه نیز شيييده در مرتبت آنان قرار گیرند، قائم مقام آنان شيييده کارهای آنان   

و به همان مقام [درگذرند و کالبدها را رها کنند اینان نیز در سعادت به همان مرتبت گذشتگان قبل نایل آیند 

د باشيينو هریک به تشييبیه نوعی و کمی و کیفی خود بپیوندند و چون در این حال جسييم نمی  ]انتقال یابند

ضی جای دیگر را بگیرند و         اجتماع آنان تا هر اندازه که شود که بع سد موجب ن شد و ره هر مقدار که بر با

ضی از آنها      صال بع صالً و ابداً واقع در مکان نبوند پس برخورد و ات مکان یکدیگر را تنگ کنند زیرا نفوس ا

 زونفبا بعضی دیگر بدان نحو که تالقی و برخورد اجسام است نبود و هراندازه تعداد نفوس مشابهه مفارقه     

شييوند و بعضييی به بعضييی دیگر بپیوندند )که البته نوع این پیوند نع اتصييال معقول به معقول بود( موجب  

و هر موقع که نفس دیگری که بعد از  ]و شييدیدتر شييود[تر گردد خواهد شييد که التذاذ هریک از آنها فزون

واسييطه برخورد با نفوس گذشييته  شييود بهها ملحق شييود التذاذ این نفسييی که االن ملحق میها بود بدانآن

ا در این تر گردد زیرتر شييود و التذاذ نفوس پیشييین نیز به واسييطه برخورد نفوس الحقین به آنها فزونفزون

کند و هم به طور مکرر ذات امثال خود را، پس به     صيييورت هریک از آن نفوس هم ذات خود را تعقل می  
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شيييود و برای آنها تحقق جا و از این راه حاصيييل میدر این گردد و تزایدی کهکیفیات معقوله او افزوده می

پذیرد به مانند تزاید قوت صناعت کتابت بود که به واسطه مداومت کاتب بر افعال خاص و خوب کتابت   می

شييود . و تالحق و اتصييال بعضييی از نفوس به بعضييی دیگر در افزودن به التذاذ هریک برای او حاصييل می

شد       مقام ترادف و تکرقائم ضیلت بخ سندگی او فزونی قوت و ف سندگان بود آن افعالی که به نوی ار افعال نوی

 ]و به قوت و برتری صناعت او بیفزاید.[

نده زمان             و چون نفوس الحقه بی   لذات او در آی ها و  ید قوای هر یک یک آن یان بوند الجرم تزا پا

 نهایت بود و این حال هر گروهی بود که درگذرد.بی

شی درونی     )منیت من ها شی و من شی، بین صی   ی فردی افراد مدنی فراهم آمده نظام ارز صو یا هویت های خ

فردی بوده که در کنش و روش بیرونی آنها بازتاب و تجلی می یابد. به تعبیری کنش و روش شييخصييی و  

رد و فاینها با هم شييخصييیت  آنها بر بنیاد و بنیان و بروز و برامد ارزش، بینش و منش درونی او می باشييد. 

صیت اجتماعی و ملی جامعه نیز از فراهمی همین ارزش ها، بینش ها و       شخ شکیل میدهند.  فردی افراد را ت

منش های مشترک و مشابه یعنی به اعتباری روح و به تعبیری نفس اجتماعی و هویت جامعه ایجاد گشته که 

ر جامعه  فراگیر و فراهم در کنش و روش عمومی آنان و آن جامعه پدیدار میگردد. شييخصييیت اجتماعی ه 

شته      صالت و حق و تکلیف دا شد. در این نگاه هم فرد نقش و ا آمده هویت و کنش و روش مدنی آنها می با

و هم جامعه. هویت و شييخصييیت فرد و جامعه در عین وحدت هسييتی وجوه و تجلیات کثیر دارد. در عین 

رهم ی و عارضی شخصیتی به تناسب ف    ثبات هستی، دارای تحول هویتی و حتی تغییرات شاخصه های شکل    

 .(و مقتضیات زمان و به صورت روزامد می باشد
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 ویکمفصل سی

 هاگفتار در صناعات و سعادت

)فرای طبیعیات، صناعات]برساخته های انسانی و مدنی[ از جمله سیاست و سعادت مدنی؛ اجتماعی و 

 سیاسی(

 بود: به نوع، به کمیت وبه کیفیت.ها به یکی از سه نحو متفاضل های مردم مدینهو سعادت

 ها بود.جا به مانند تفاضل صناعتها در اینو تفاضل سعادت 

پس تفاضل صنایع به نوع به این معنی است که صناعات بالنوع مختلف بود و هر نوعی غیر از نوع      

سی، رقص     صناعت بافندگی و بزازی و عطاری و کنا ست. و یکی برتر از آن دیگر مانند  مانند  ، فقه ودیگر ا

 حکمت و خطابه که به واسطه این وجوه و جهات صنایع مختلفه بالنوع متفاضل بوند.

صنعت    ضل کمی اهل  شند که علم     و تفا سنده با ست که مثالً دو نوی هایی که از یک نوع بود به این ا

متر اجزای کتابت کیکی از آنها به افعال و اجزای صييناعت کتابت بیش از آن دگر بود و آن دیگر به افعال و 

به واسطه اجتماع   ]کتابت[تر بود مثل این که سازواری و تحقق این صناعت   واقف بود و علم و اطالع او کم

ها و فن خطابه و خوبی خط و مقداری از علم حسيياب چند امر بود و آن عبارت از علم به بعضييی از واژه

سندگان از این امور نام    می ضی نوی شد و مثالً، بع ساب مثالً تنها خط خوب و تا اندازه بردهبا  ای هم به علم ح

ضی       ضی دیگر تنها به زبان و مقداری از فن خطابه واقف بوده و خطی خوب دارند و بع شنایی دارند و بع آ

 دیگر به هر چهار امر مزبور آگاهی کامل دارند.

 ل و اجزا و شييرایطو تفاضييل در کیفیت به این اسييت که مثالً دو نویسيينده باشييند که هر دو به افعا 

تر بود و درایت او در  تر و واقفداند قوی کتابت به اندازه هم واقف بوند و لکن یکی از آن دو در آنچه می      

دینه نیز های مردم مامور مربوط به کتابت زیادتر بود پس تفاضل در کیفیت عبارت از این امور بود و سعادت

 به این وجوه متفاضل بود.



68 
 

گونه افعال ها چون افعال و کردار آنها پسييت و ناپسييند اسييت در نتیجه این دینهو اما مردم سييایر م 

سندگی از         سندی پدید آورد همچنان که هرگاه افعال نوی ست و ناپ سانی پ سند در آنان هیأت و ملکات نف ناپ

نوع افعال پسييت و زیبنده نویسييندگی نباشييد در کاتب نوع پسييت و بد و ناقص از فن نویسييندگی را پدید 

 آورد.می

گردد. و همین طور و هر اندازه به این گونه افعال پست افزوده شود به نقصان صنعت او افزوده می      

که در نفوس مردم آن هیأت و ملکات پست و   ]غیرفاضله [ها است افعال و کردار پست و ناپسند سایر مدینه    

ندازه که هر یک از مردم آنها بر این گونه افعال مداومت و مواظبت نمایند به               ناقص پدید می    آورد و هر ا

نقصان هیأت نفسانی آن افزوده گردد و بدین ترتیب نفوس آنان مریض و بیمار گردد و از همین جهت است 

و ملکات پسييت نفسييانی که از راه افعال و کردار ناپسييند خود به دسييت  که چه بسييا بود که به همین هیأت

سیاری          سالم و مرض مثل ب صاحبان ابدان نا سعادت کنند همچنان که  آورند لذت برند و احساس خوشی و 

ست از آن نوع خوردنی      سادی که در مزاج بدن آنان را یافته ا سانی که مبتال به تب بوند از جهت ف ها و از ک

شی کنند که در واقع لذت   چیزها لذت ساس خو آور نبود و برعکس از اموری رنج برند و به ذایقه برند و اح

آور های چیزهای شييیرین لذتها و مزهآور و خوشييایند بود و از طعمآنان ناخوشييایند بود که در واقع لذت

 احساس لذت نکنند.

ه از جهت فسيياد تخیالتی که به طورند بیمارهای نفسييانی و کسييانی که روح آنان بیمار بود کهمین 

اند به همان هیآت و ملکات پسيييت مکتسيييبه و از همان واسيييطه افعال ارادی و عادات خود کسيييب کرده

کردارهای ناپسند احساس خوشی و لذت کنند و از کارها و امور زیبا و پسندیده یا احساس رنج و آزردگی      

صوالً در مخیله آنها   ساس نا [کنند و یا ا و  ]و به خیال آنان راه نیابد[خطور نکند  ]شی از آن کار خوب و اح

ساس نکنند و       صوالً درد و مرض خود را در نیابند واح سانی بوند که ا همان طور که در بین بیماران بدنی ک

ای از آنان عالوه بر این که به بیماری خود واقف نشيود گمان برد که تندرسيت و سيالم بود و این    حتی پاره

سخن طبیب هم گوش ندهد و حرف او را باور نکند همین   گمان تا آنجا در  صوالً به  طور او قوت گیرد که ا
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ای از بیماران نفسانی که اصوالً از بیماری خود آگاهی ندارند و عالوه گمان برند که دارای فضیلت    است پاره 

 ه معلم و نه مقوم.باشند و ناند و مطلقاً نه آماده شنیدن گفتار مرشد و راهنما مینفسانی و روحی سالم

 ودومفصل سی

 ها )جاهله(گفتار در باب مردم این مدینه

 (سوفیستی-تفلسفی  تنازعی-)مدن جاهلی ظنی بسیط و توهمی مرکب: تکساحتی

همچنان در نقصان بمانند و راه کمال را نگذرانند و چون چیزی  ]جاهله[های جاهلیه و اما نفوس مردم مدینه

از رسوم حقیقی معقوالت جز رسوم معقوالت اول مطلقاً در نفوس آنان مرتسم نشده است به ناچار در بقا و      

دوام و قوام وجودی محتاج به ماده بوند و چون آن مادتی که مقوم ذات و وجود آنهاسيييت باطل گردید             

ضروره آن قو  شد نیز باطل گردد و آن قوائی که در      بال شده با ست که متقوم به ماده باطل  شأن آنها ایی که در 

سم نیز باطل گردیده و         شد همچنان باقی بماند و هرگاه این ج ست که متقوم به ماده باقی مانده با شأن آنها

 ه آن منحل شده است  منحل به چیزی دیگر شود آن امر باقی مانده به عنوان صورت آن چیزی که ماده باقیه ب  

 قرار گرفته و باقی ماند.

و بدین ترتیب هر موقع که اتفاق افتد که این مادت نیز به ماده دیگر منحل گردد، آن قوای مانده به               

صورت منحل  صر اولیه و     عنوان  شود تا آن جا که در این انحالالت منحل به عنا صورت آن  الیه باقی ماند و 

انده اخیر صورت آن اسطقسات شود سپس وضع و حال بر حسب تکوین         ماسطقسات شود پس قوای باقی   

شييود یعنی تابع امر متکون اتفاقی اسييت که از این اجزای عنصييری که  و تابع اتفاقی اسييت که حاصييل می

سرانجام کالبد به آنها منحل شده است چه چیز موجود شود، پس هرگاه چنین اتفاق افتد که این اجزا نوعی     

یابند که انسييان از آن متکون شييود مجدداً باز گردد و به صييورت هیأتی در انسييانی دیگر  اختالط و آمیزش 

یا             که نوع دیگری از حیوان و  ند  یاب به نوعی اختالط و آمیزش  که این اجزا  تد  فاق اف ید و اگر چنین ات درآ

 یز درآید.اصوالً موجودی غیر از حیوان از او متکون شود مجدداً باز گردد و به صورت هیأتی در آن چ
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ها لکه و نفوسيييی بوند که به تباهی و نیسيييتی روند و به مانند نفوس بهایم و             و اینان همان نفوس   

 ها بوند.حیوانات درنده و افعی

سانی که از راه اعتقاد به آرا و       ضعی دیگرند زیرا آن هیأت و ملکات نف سقه در و و اما مردم مدینه فا

سند و پست      اند نفوس آنان عقاید فاضله کسب کرده   را از قید ماده و هیأت نفسانی پستی که از راه افعال ناپ

سب کرده  شد، پس این ک صورت    اند رهایی بخ شود و در این  گونه هیأت مقترن به هیأت و ملکات نوع اول 

هیأت نوع اول مکدر و آلوده گردد. و با آنها مضادت کند و در نتیجه از مضادت این هیأت با آن ملکات آزار 

ی بزرگ به نفس پیوندد و برعکس از مضيييادت آن هیآت با یان ملکات رنج بزرگ دیگری بر نفس        و رنج

 دو اذیت و رنج بزرگ بر نفس وارد شود. ]دو مضادت[عارض گردد پس از ناحیه این دو امر 

گونه هیأت مستفاد از آرای جاهلیت این است که رنج و آزاری بزرگ در   و در حقیقت از تبعات این 

قه نفس حاصيل شيود نهایت آنکه نفس ناطقه از جهت اشيتغالی که به واردات حواس خود دارد از    جزء ناط

گاه این رنج و آزار بزرگ غافل بود و هنگامی که از اشييتغاالت به واردات حسييی خود جدا و برکنار شييد آن

از شاغالت حواس   گونه هیأت واقف و آگاه گردد و و را از ماده وهای ناشی از این است کهبه تبعات و رنج 

طور که مادام که حواس انسان مغموم بر  چه از خارج وارد بر آن شده است رهایی بخشد. همان   و از همه آن

شتمل بدان     سات وارد کند که م سو سی منفرد و     او اموری از مح شاغالت ح شود از آنچه که از حواس و  ها 

که او را مغموم گرداند( بر او باز گردد و جدا شييود که در این صييورت رنج و آزار حاصييله از آنها )اموری  

همین طور است حال بیمار که از بیماری خود رنج برد که هرگاه به اموری دیگر اشتغال یابد در این صورت  

 کند.گردد و یا این که اصوالً احساس رنج نمییا از رنج وی کاسته می

شتغال یافته است رهایی    و اما هرگاه از آن اموری که او را به خود مشغول کرده است و   حواس وی به آنها ا

ست که به آن رنج آگاه می    شود آنگاه ا ساس  شود ویا آن رنج و عذاب به او باز می یابد و منفرد  گردد و اح

 کند.می
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طور است حال و وضع نفس ناطقه که مادام که به واردات حسی اشتغال دارد از رنج و آزاری     همین 

شی از هیأت و ملکات م  سبه پست بود   که نا گاه کهبه ناآگاه بود و آن ]مادام که این هیآت بدان مقترن بود[کت

های ناشييی از این طور کامل از شيياغالت حسييی منفرد و برکنار شييد از آن رنج و عذاب آگاهی یابد و رنج

سی      شود پس ر طول روزگار همچنان در رنج و عذاب بزرگ بماند و هرگاه ک شکار  هیأت بر وی ظاهر و آ

صورت رنج و عذاب هریک در     ]آن مدینه[ر از مردم دیگ شود در این  که در مرتبه خود او بود به او ملحق 

پایان بوند ازدیاد و     بی ]از نوع او[یابندگان    اثر مصييياحبت آن دگر افزوده گردد و چون متالحقین و اتصيييال 

شدن رنج و عذاب آنان در آینده روزگار همچنان بی  شقاوت و بدبختی که   نهایت بود و این افزوده  ست آن 

 مقابل و مضاد سعادت است.

های ضاله به این صورت است که آن کسب که آنان را گمراه کرده و     و اما وضع و حال مردم مدینه  

ست در حالی که خود نیز    به خاطر نیل به اغراض و هدف سعادت منحرف کرده ا های جاهلیه آنان را از راه 

سان مردم مدینه فاسقه بود پس این چنین کس بدون مردم   ین چنین کس بهشناسد ا  سعادت را به درستی می  

شقی و بدبخت بود و اما وضع و حال خود مردم آن مدینه پس هالک شوند     ]نظر از آنانو قطع[دیگر مدینه 

شوند که مردم مدینه جاهلیه    سوی روند و منحل  سرانجام حال و وضع آنان به  [و بدان  سان مردم  و باالخره 

 .]نه جاهلیه بودمدی

ضع و حال مردم مدینه   ست آن و اما و سی که حقایق را بر آن های مبدله بدین منوال بود که نخ ها ک

های فاسييقه بود به کند اگر خود از نوع مردم مدینهمبدل و مشييتبه کرده آنان را از راه سييعادت منحرف می 

سه  تنهایی و فی شده و انحالل یابند بر مثال  شقی و بدبخت بود و اما دی  ]نه دیگران[حد نف گران نیز هالک 

 . ]بدان سوی روند و سرانجام آنها آن باشد که مردم مدینه جاهلیه[مردم مدینه جاهلیه 

شود و         و همین  سعادت منحرف  سهو و غلط از راه  سی که خود از روی  ضع ک ست حال و و طور ا

ر افعال مردم مدینه جاهلیه شييوند بدین اما حال و وضييع مردمی از اهل مدینه فاضييله که مضييطر و مقهور ب

دهد همواره در رنج و منوال است که چون کسی که مجبور و مقهور به انجام کاری بود از کاری که انجام می

ست برای وی        شده ا سبب مواظبت و مداومت وی بر انجام کاری که مجبور به انجام آن  ست بدین  عذاب ا
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ض     ضاد ملکات فا سانی که م شد ایجاد نخواهد کرد تا آنکه این حال نفس او را مکدر و  هیآت و ملکه نف له با

سقه کند و بنابراین آن افعالی که در انجام آن سان منزلت مردم مدینه آلوده گرداند و منزلت او را به ها های فا

ست زیانی به آن نمی   شده ا ساند و این وضع و حال هنگامی برای آن فرد فاضل پیش آید     مقهور و مجبور  ر

ست یکی از افراد و مردم مدینه   که سلط یافته ا های مضاده با مدینه فاضله بود و یا این که   آن کس که بر او ت

 های مضادین سکونت نماید.خود مجبود شده باشد که در مسکن

 وسومفصل سی

 گفتار در چیزهای مشترك بین مردم مدینه فاضله

 فرزانگی()ارزش ها، بینش و منش درونی، کنش و روش بیرونی 
 

 واما امور مشترکی که الزم است همه مردم مدینه فاضله بدانند عبارت از اموری چند است بدین ترتیب:

 نخستین چیز شناخت سبب اول موجودات و جمله اوصاف او بود. -1

اند و اوصاف اختصاصی هر یک از آنها و آن صفات     پس از آن شناخت موجوداتی بود که مفارق از ماده  -1

تبی که ویژه هر یک بود تا منتهی شييود به عقل فعال که پایان سييلسييله مفارقات بود و شييناخت فعل و و مرا

 تأثیر هر یک از آنها.

 پس از مفارقات، شناخت جواهر آسمانی و صفات ویژه هر یک از آنها بود. -6

س از آن، شييناخت چگونگی تکون و فسيياد اجسييام طبیعی بود که واقع در تحت سييماویات اسييت و    -4

بر ضوابط و سنتی محکم و    ]و جریان نظام آفرینش[شناخت این معنی است که آنچه در اجسام جریان یابد    

شناخت این امر که در نظام وجود به هیچ وجهی از وجوه   نه اهمالی متقن و عنایت و عدل و حکمت بود و 

 رفته است و نه نقصی و نه جور و ستمی.
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سانی او و نحوه فیض        -7 شناخت چگونگی حدوث قوای نف سان و  شناخت وجود و آفرینش ان پس از آن 

 گاه که معقوالت اول و اراده و اختیار حاصل شود.وضوئی که از ناحیه عقل فعال بر آن افاضه شود تا آن

 نگی وحی او بود.پس از آن شناخت رئیس اول و چگو-3

 پس از آن شناخت رؤسایی بود که هرگاه در وقتی از اوقات رئیس اول نبود جانشین او شوند. -5

شده به         -8 سعادتی که نفوس آنان باید متوجه به آن  شناخت  ضله و مردم آن و  شناخت مدینه فا پس از آن 

منزلتی که بازگشت نفوس آنان  های مضاد مدینه فاضله و شناختسوی آن سوق داده شوند و شناخت مدینه  

 پس از مرگ به آن بود. و این که بازگشت بعضی به شقاوت ابدی و بعضی به عالم عدم و نیستی بود.

 اند.هایی که مضاد فاضلههای فاضله و امتپس از آن شناخت امت -9

 نحو که موجودو این امور به یکی از دو وجه شناخته شود یا به واسطه ارتسام در نفوس آنان به آن      

سبت و تمثیل بود به این معنی که در نفوس آنان مثاالت و           صل از منا سامی که حا سطه ارت ست و یا به وا ا

 محاکیاتی که مبین آنهاست مرتسم شود.

اند که این امور را هم از راه برهان و هم به قوت بصييیرت خود پس حکمای مدینه فاضييله کسييان  

سانی که  سند ولکن       اندریابند و فهم کنند و ک شنا ست نیز ب در رتبت بعد از آنها بوند این امور را آنطور که ه

به اتکای دانش و بصیرت حکما یعنی به پیروی از آنها و از راه تصدیق گفتار و اعتماد و وثوق به آنها ولکن    

صور و مبین این امور بودمی    سطه نمودارها و مثاالت و محاکیاتی که م سند زیر   مابقی مردم به وا ان را ا آنشنا

گونه قدرت ذهنی و هیأت و ملکاتی نفسييانی نبود تا آن که بالطبع و یا بالعاده مجب شييود که این امور را آن

که آن معرفتی که ویژه حکیم بود به بدان سييان که هسييت اندر یابند. و البته این هر دو معرفت بود به جز آن

طه مثاالت و محاکیاتی که نمودار و محاکی آنها بود ناچار و قهراً افضييل از آن دگر بود و کسييانی که به واسيي

سند    این امور را می ست و       ]بر گونه گونه بود[شنا سطه محاکیات و مثاالتی که نزدیک به آنها ضی به وا بع

بعضييی به مثاالتی که کمی دورتر بود و بعضييی به مثاالتی خیلی دورتر از عین آنها بود و بعضييی دیگر به   

 ورتر بود.نهایت دمثاالتی که بی
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ای به واسيييطه محاکیات و مثاالتی که معمول و و این امور و حقایق برای هر امتی و مردم هر مدینه 

 ای از آنها وشود و چه بسا باشد که پاره   اعراف به نزد آنان بود به طور االعراف فاالعرف مصور مو ممثل می 

ن مختلف بود و در نتیجه این امور و حقایق   های گوناگو  به نزد امت   ]از لحاظ نوع شيييناخت   [تر آنها  یا بیش 

سطه      شود غیراز چیزهایی کهبرای ملت و امت دیگر به وا صور و ممثل،  برای هر امت و ملتی به چیزهایی م

 آنها مصور و ممثل شود.

ست که ملت و از همین  های آنها های فاضله و مدینه های فاضله مختلف بوند و ملت  جهت ممکن ا

 لکن همه آنها به یک سعادت و یک هدف مقصد مومن بوند.نیز مختلف باشند و

وهرگاه این امور و حقایق مشترکه و همگانی به واسطه برهان معلوم و شناخته شود و مبرهن گردد      

در این صورت مطلقاً محل و موضعی برای خالف و گفتار عنادآمیز نبود نه به طریق مغالطه و نه به نزد کسی 

 درک آن ناتوان بود.که در اثر سوء فهم از 

کند و بلکه آن اموری که و در این هنگام معاند و مخالف، آن امر مسلم و مبرهن واقعی را باطل نمی 

 یابد باطل میگرداند.خود فهمیده و اندر می

شود         شناخته  ست معلوم و  سطه مثاالت و محاکیاتی که نمودار و ممثل آنها و اما اگر این امور به وا

تر اکیات و ممثالت احیاناً موضع و محلی برای عناد هست کهدر بعضی از آنها مواضع عناد کمالبته در آن مح

ضی دیگر خفی      ضی ظاهرتر و در بع ضی دیگر زیادتر، در بع ست که بود و در بع بین  تر بود و البته مانعی نی

ن مواضعی از عناد در آ شناسند کسانی باشند که بر      کسانی که این حقایق و امور را از راه مثاالت محاکیه می 

 اند:مثاالت واقف شوند و در آنها توقف کنند اینها نیز بر چند دسته

شوند. پس آن یک دسته آنهایی هستند که می    شان  خواهند هدایت  چه از آن مثاالت محاکیه به نزد ای

قل انکار نبود نتر به حق بود و در آنها این عناد و باطل شييناخته شييود به مثاالت محاکیه دیگری که نزدیک 

مطلوب حاصييل [شييوند شييوند پس هرگاه از این راه و بدین محاکیات دیگر قانع شييدند که رها میداده می

ست  از راه مثاالت [شوند  و اگر این مثاالت محاکیه دیگر نیز به نزد آنها باطل بود به مرتبه دیگری برده می ]ا
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شد  شدند که رها می  ]دیگر برای آنان بیان خواهد  ست  [شوند  باز هم اگر قانع  تا [وگرنه   ]مطلوب حاصل ا

ای که به نزد آنها هر مثالی در هر مرتبه ]شوندهراندازه که الزم باشد با مثله و مثاالت گوناگون انتقال داده می

شد به مرتبه باالتر و مثالی دیگر برده می    شناخته  شناخته   نان باطلشوند و هرگاه همه مثاالت به نزد آ باطل 

شناخت و باید در مرتبه        شناخت حق، خود حق را خواهد  سی قدرتی بود بر وقوف و  شود اگر در چنین ک

مقلدین حکما قرار داده شود و اگر به این امر هم راضی و قانع نشد و خود اظهار شوق و عالقه به حکمت      

 .]رودآموی میبه دنبال حکمت[د آموزنمود اگر در او این قدرت باشد، در این صورت خود حکمت می

و برای دسيييته دیگر نوعی از اغراض جاهلیت بود از نوع کرامت، توانگری، یا لذت در جمع مال و  

 داند. های مدینه فاضله را مانع از رسیدن به آنها میغیر آن و قوانین و سنت

صد می     ضله را برگرفته و ق آنها را باطل گرداند اعم کند که همه بدین جهت همه آرای اهل مدینه فا

کردن وی مثاالت آنها را به دو    چه بدو القا شيييود خود حق بود و باطل     از آرایی که مثاالت حق بوند و یا آن    

کردن خود گری، و اما باطلوجه بود: یکی از راه نقوض و مواضييع عناد در آنها و دیگر از راه مغالطه و حیله

مغالطه و تزویر بود و همه این کارها بدان جهت کند که هیچ چیزی مانع  تنها از راه ]نه مثاالت آن را[حق را 

گونه کسييان نباید در زمره مردم مدینه فاضييله رسييیدن به اغراض جاهالنه  اعمال زشييت او نبود و قهراً این

ضع عنادی که احیاناً در آنهاست به       سته دیگر بوند که همه مثاالت حق یکی از جهت موا محسوب گردند، د

خود مردمانی بدفهم و    ]در مثاالت حق [آنان باطل بود و دیگر از این جهت که با وجود مواضيييع عناد          نزد

اندیشه بوند که از راه مثاالت بر مواضع حق مغالطه کنند از راه مغالطه در مثاالت در خود حق هم مغالطه   کج

ضع عنادی در     صالً محل و مو ست  کنند و در نتیجه آن اموری هم که مطلقاً و ا به نزد آنها  ]خود حق[آنها نی

حق نقل داده شوند باشد که آن را بشناخته اندر یابند در این صورت نیز  ]مرتبه[باطل نماید و هرگاه به طبقه 

 جا که حق را غیر از آن چه هست تخیل کنند.ها را گمراه گرداند تا آنبدی درک و فهم آنان، آن

صور کر کنند که آنپس گمان می  ست همان چیزی     دهچه را ت شده ا سم  اند و در قوه متخیله آنها مرت

باشييند پس چون این متصييورات به نزد آنان باطل بود گمان   اسييت که پیروان حق مدعی حق بودن آن می 

ست و بدین جهت وهم و    چه را باطل کردهکنند که آنمی ست نه آن چه مفهوم آنها اند همان حق مدعی به ا
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رود که به حق و که اصوالً حق و حقیقتی وجود ندارد و آن کسی که گمان می   گمانی برای آنان حاصل شود  

شناخته             شد و راهنمای به حق  سانی که به عنوان مر ست و ک ست فریب خورده ا شده ا حقیقت راهنمایی 

شراری بوند که می       اند و بدانشده  ست خدعه کننده و ا شده ا شد داده  خواهند از راه ها عنوان راهنما و مر

گونه سييخنان ریاسييت و یا چیزی دیگر به دسييت آورند و این وضييع و حال گروهی از اینان را به اینگفتن 

ردد گشک و تحیر و سرگردانی کشاند و آنها را سرگردان کند و برای دسته دیگری از آنان این امور ظاهر می  

کند که حق موجود تخیل میچه آدمی در خواب شدن امری از فاصله دور و یا مانند آن  و لکن به مانند نموده

لکن از ادراک او به واسيطه علل و اسيبابی که معتقد اسيت که به او     اسيت و حقیقتی در این عالم هسيت و  

چه به ادراک ناتوان بوده دور و مباین افتاده اسييت و آن ]دهدامکان فهم و درک آن را نمی[مسيياعدت نکرده 

آید و در این هنگام آن را حق   دن مدرکات خود برمی  کرآید حقیقت نبود الجرم در صيييدد باطل     وی در می

 کند که آن چه اکنون ادراک کرده است حق است.داند و در عین حال معتقد است و یا گمان مینمی

 وچهارمفصل سی

 گفتار در آرای اهل مدینه های جاهله و ضاله

توهمی -احتی نارسا)ارزش، بینش و منش درونی و کنش و روش بیرونی غیر و ضد فرزانگی ظنی تکس

 تنازعی ناسازوار (
 

ضاله هنگامی به وجود می مدینه ساس وجودی ملت بر پاره های جاهله و  سد قدیمی  آیند که ا ای از آرای فا

 مبتنی و استوار بود.

اند که ما همه موجوداتی که دیده و مشياهده  از جمله آن آرای نادرسيت این اسيت که گروهی گفته   

ستار و در صدد ابطال آن دیگر بود و دیده و مشاهده می    می کنیم که هنگامی که کنیم متضادند و هر یک خوا

صل یافت همران وجود او چیز دیگری به او اعطا می  سط   هریک از آنها تح ه آن وجود خود را شود که به وا

شود که به واسطه آن فعل موجود ضد خود را  دارد و نیز چیز دیگری به او اعطا میاز تباهی و بطالن نگه می

دارد و چیز دیگری به او کند و به واسطه آن ذات خود را از ضد خود برکنار و دور میاز خود دفع و دور می
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شبیه در [گرداند و هم جسمی دیگر شبیه به آن ه و باطل میشود که به واسطه آن هم ضد خود را تبااعطا می

سایر چیزها را که در برتر      سازد و چیز دیگری به او اعطا می می ]نوع آن سطه آن قادر بود که  شود که به وا

سیاری از این موجودات چیزی نهاده و       ستخدام خود درآورد، و در ب سودمندند در ا کردن و دوام وجودش 

 گرداندکه به واسطه آن همه اموری که ناموافق و ممتنع و به زیان وجود او بوند مقهور می  آفریده شده است  

 سان آفریده شده  و باالخره وجود هر ضدی نسبت به هر ضدی و نسبت به هر چیزی که غیر او است بدین      

 است.

ه برترین تا آنجا که درباره هریک از آنها برای ما چنین تخیل افتد که او تنها موجودی اسيييت ک                

ست          شده ا سته  شده و مجاز دان سته  ست که برای او همه   ]نه غیر او[وجودها برای او خوا و بدین جهت ا

گرداند آفریده شده است و نیز  آور و غیرنافع به خود مطرود و باطل مین اموری که به واسطه آنها عوامل زیا 

که به واسطه آنها همه اموری که در   ]ه است یی در ذات او نهاده شد اقو[برای او اموری قرار داده شده است   

 وجود برتر او سودمند بود در استخدام خود درآورد.

بر بقیه  [کند که بر بسيييیاری از حیوانات دیگر     زیرا بسيييیاری از حیوانات را دیده و مشييياهده می      

 نکه از این وضع سودبردن آنها بوند بدون ایشوند و از این راه خواستار تباهی و از بینور میحمله ]حیوانات

سييان که گویا طبع آنها چنین آفریده شييده اسييت که در جهان وجود موجودی و نفع آشييکاری برگیرند بدان

بر این [آور بود براین اسيياس دیگر به جز او نباید باشييد و یا این که وجود هر موجودی دیگر به جز او زیان

که مضيير به حال او باشييد یا [، و اگرچه هیچ اثری آور بودنکه صييرف وجود غیر او برای او زیا ]نوع تفکر

 ]بطالن و نابودی دیگران[از او حاصل و صادر نگردد و آخراالمر اگر هریک از آنها خواستار این امر     ]نباشد 

نبود حداقل این است که هر یک خواستار این امر است که آن دیگر را در جهت منافع خود برده خود کند و 

سپس همه این        قهراً هر نوعی از م ست،  شده ا ضع و حال آفریده  سبت به هر نوعی دیگر بدین و وجودات ن

ور شده تغالب و تهاجم نمایند. پس آن  اند که بر یکدیگر حملهموجودات با این خصوصیات رها و آزاد شده   

سبت به دیگران قاهرتر و غالب  مواره هتر بود و تر و تمامتر بود از لحاظ خلقت و وجود کاملموجودی که ن

زیرا در طبع او این امر نهاده شده [برد  موجود غالب یا بعضی از آن موجودات دیگر را باطل کرده از بنی می



78 
 

ست که وجود او موجب نقص و بطالن و بر زیان وجود او می  شد ا ستخدام و     ]با ضی را در ا و یا این که بع

 وی آفریده شده است(. دهد )زیرا معتقد بود که عالم وجود به خاطربرده خود قرار می

کند که جریان آنها بر نظامی نبود. و مراتب موجودات       و نیز اشيييیاء دیگری را دیده، مشييياهده می     

کنند که به هر یک از موجودات بدون آنکه از طرف وجود آنها )نه نامحفوظ اسييت و اموری را مشيياهده می

 پیوندند.وجود آن امور( اهلیت و شایستگی باشد می

یابیم این امور مشاهده کرده درمی  )حیوانات(و از موجودات )طبیعی(آنچه ما در موجودات و گویند: 

نازع طبیعی( و نظایر اینها   ند: این وقایع و    ]گونه امور پس از مشييياهده این [بود. پس از این  )ت گروهی گوی

نابراین آن    به طبیعت      حاالت در طبیعت و فطرت موجودات بود. و ب خود انجام  چه را که اجسيييام طبیعی 

دهند باید حیوانات مختاره به اختیار و اراده خود عمل کرده و انجام دهند. و حیوانات اندیشييمند به اراده می

ستار غلبه   شه خود و از همین جهت معتقدند که افراد مدینه همواره باید خوا  یافتن بر یکدیگر و مطاردو اندی

سب  سطه آن یکی دون آن دگر مخصوص به    هم بوند. نه مراتبی دربود و نه نظامی و نه تنا و اهلیتی که به وا

سانی با تمام امکانیات و خیراتی که برای او    کرامت و یا چیزی دیگر شود. و معتقدند که هر فردی از افراد ان

آوردن همه خیراتی که آن خواهد که بر غیر خودش در جهت به دسييتچنین می ]وسييایلی که دارد[هسييت 

ست [اوست   سانی که در مقابله غلبه کند و او را مقهور خود گرداند. و این ]آن غیر ا کردن با منازعین که آن ان

سیار که از نوع آرا و عقاید جاهلیت  تر بود سعادتمندتر بود سپس از این  خود قاهر و غالب گونه امور آرایی ب

 آید.ها پدید میاست در مدینه

رد و نه ارتباطی، نه بالطبع و نه باالراده و این که گروهی معتقدند که نه دوسيييتی بین مردم وجود دا   

سان دیگر بکاهد و هر فردی باید از هر فرد دیگر منافر بود     سانی باید از وجود ان شمنی کند [هر ان  ]و با او د

ضرورت و هیچ  شوند و الفت و هیچ دو فردی با یکدیگر مرتبط نبوند مگر در هنگام احتیاج و   گاه مأنوس ن

هنگام حاجت و در همین مورد هم در آن امر مشيييترکی که هر دو بر آن اجتماع کرده و وجه        نیابند مگر در  

شود و هرگاه از        جامع آن سرانجام یکی قاهر و آن دیگر مقهور و مغلوب  ساس بود که  ست باید بر این ا ها

شوند باید تا آن ه  جهت حوادثی که از خارج وارد بر آنها می  نگام این ائتالفشود مجبور به اتحاد و ائتالف 
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شود. و مادامی که آن عامل یا عوامل خارجی آنها را       ضرورت  شده رفع  برقرار بود که حاجت آنها برآورده 

شود مجدداً باید بنای منافرت و      ضطرار آنها برطرف  ست و هنگامی که ا مجبور به این روابط و اتحاد کرده ا

 که در آرای بنی نوع انسانی وجود دارد.جدایی را بگذارند و این همان آرا و عقاید سبعیت است 

گروهی دیگر چون اندریافتند که انسيييان منفرد به خود را ممکن نبود که به تنهایی به تمام حوایج             

شند که هر یک در برآوردن نیازمندی که برای وی یاوران و کمکاش قیام کند بدون آنزندگی و های اهایی با

 د معتقد به ضرورت اجتماع شدند.کاری انجام دهند و به کاری قیام کن

باید به وسييیله قهر و غلبه بود به این  ]گرفتن از اجتماعیاری[پس گروهی معتقد شييدند که این امر  

گرداند و صيييورت که آن کسيييی که معاونان و یاورانی احتیاج دارد قومی را مقهور خود کرده بنده خود می 

گرداند و البته نباید معاون و یاور او با او برابر برده خود میسپس به وسیله آنان گروه دیگری را مقهور کرده   

ر بود تکه آن فردی که از لحاظ جسمانی و سالح قوی  بود و بلکهباید همچنان مقهور او بود. از باب مثال این

گرداند و هنگامی که مقهور او شد به وسیله او یک یا گروهی دیگر را نیز   نخست یک فرد را مقهور خود می 

 گرداند.قهور خود میم

گرداند و با این ترتیب معاونان و یاورانی برای ای دیگر را مقهور خود میو سپس به وسیله آنها عده   

الجرم آنها را آلت فعل کرده در     ]یاوران او زیاد شيييدند   [وی پدید آیند و هنگامی که به دور او گرد آمدند         

 یرد.ها و هوا و هوس خود به کار گجهت برآوردن خواست

ستی و ائتالف وجود دارد، این گروه در  گروهی معتقدند که در جوامع و مدینه  ها نوعی ارتباط و دو

گروهی معتقدند که حد جامع و وجه        ]در عوامل این ائتالفتات  [وسيييایط و عوامل آنها اختالف نظر دارند    

شتراک در والدت از پدر و مادر واحد بود و این اجتماع و ائتالف و دوستی   کردن ها و تعاون در جهت غلبها

سطه آن بود   ساب به پدر و مادر  [بر غیر و بیگانگان و دفاع و جلوگیری از غلبه غیر بر آنها به وا یعنی در انت

ب تر موجزیرا تباین و تنافر در جوامع به واسيييطه تباین آبا بود و اشيييتراک در پدر اخص و نزدیک  ]واحد

ستوارتر بود و بر    شدیدتر و ا ضعیف   روابطی  شتراک در پدر اعم و دورتر موجب ارتباط و روابی  تر عکس ا
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جا که از لحاظ عمومیت و دوری به جایی رسد که مطلقاً  اصالً ارتباط نبود و بریده شود و بین آنها  بود تا آن

شود     ضرورتی از خارج بر آنها وارد  رد ای از خارج بر آنها واهنگامی که حادثه[تنافر بود مگر آن هنگام که 

شوند    شده و قیام به دفع آن نتوانند     ]شود که متحد و مرتبط  شری به طور ناگهانی بر آنها وارد  مثل آن که 

 کردن مگر به مواسطه اجتماع گروه های بسیار.

گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط ناشی از اشتراک در تناسل بود به این که اوالد ذکور این طایفه     

سل نمایند. و این  با اوالد اناث آن طایف ه و برعکس اوالد ذکور آن طایفه با اوالد اناث این طایفه ازدواج و تنا

 امر دامادی بین طوایف بود.

گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط و ائتالف ناشييی از اشييتراک در رئیس اول بود یعنی کسييی که  

ده است به طوری که بر دیگران غلبه یافته نخست آنها را گردآوری کرده است و امور آنها را تدبیر و اداره کر

 اند.به خیری از خیرات جاهلیه نایل آنده

گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط ناشی از عهود و پیمان و هم قسمی  است که بر این اصل بین      

سایرین منافرت      آنها رابطه برقرار می شت کرده و تعهد کند که با  سانی از قبل خود گذ کند و نشود که هر ان

شترک و در غلبه بر قومی دیگر و همچنین دفع غلبه       شمن م ست آنها در برابر د شد و د موجب خذالن آنها ن

 غیر از خود همچنان متحد و یکدست بود.

قومی دیگر معتقدند که این ارتباط ناشييی از تشييابه در اخالق و خوی طبیعی و اشييتراک در زبان و  

ز تباین در این امور بود و این امور است که برای هر امتی سبب ارتباط   واژه بود و برعکس تباین آنها ناشی ا 

یا مباینت بود و بنابراین مردم هر امتی باید بین خود دوسييتی برقرار کرده و با غیر خود منافر بوند زیرا تباین 

 ها به این سه امر بود.همه امت

زل و در درجه بعد اشيييتراک در   قومی دیگر معتقدند که این ارتباطات به واسيييطه اشيييتراک در من         

ها بود و اخص آنها اشييتراک در منزل. بعد اشييتراک در کوی. بعد اشييتراک در محله بود و از همین   مسييکن
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شتراک          جهت است که با همسایگان مواسات کنند زیرا همسایگان مشارک در کوی و در محله بوند سپس ا

 ر آن واقع است.ای که مدینه ددر مدینه و سپس اشتراک در صقع و ناحیه

سد و گمان می و البته در این جا اموری دیگر بود که به نظر می  شود که موجب روابط جزیی بین  ر

شتراک    جماعت سته و باالخره بین دو نفر بود که از جمله دوام مالقات بین افراد، ا های کوچک و بین یک د

شييتراک در صيينایع، اشييتراک در دفع شييود اهایی که نوشييیده میشييود و نوشييیدنیدر طعامی که خورده می

گاه که نوع شر یکی بود و دامنگیر همه گردد. که شود، هب ویژه آنهایی که وارد بر آنها میناهمواری و بدی

شتیبان و یاور آن دیگر بود     صورت هر یک پ شر [در این  شی     ]در دفع  شتراک در لذت و خو و از جمله ا

شتراک در امکنه      صی بود و از جمله ا صو شد  ی بود که مأمون نبوند از اینامخ که هریک محتاج به دیگر نبا

 مانند ترافق در سفر.

 وپنجمفصل سی

 گفتار در عدل

 مدنی(-طبیعیاعتدال، تعادل، تعدیل و عدالت )

های بیکی از این وجوه ارتباطات بعضی از بعضی متمایز بوند، حال یک قبیله از قبیله   اند هرگاه طایفهو گفته

های دیگر یا امتی از امتی دیگر در این تمایز    پیمان پیمانهایی از هم  ای دیگر یا هم ای از مدینه  دیگر یا مدینه   

ست ا  ] …قبایل از قبایل یا[ ست بین آن که یک فرد از  به مانند تمایز هر فردی ا ز آن فرد دیگر، زیرا فرقی نی

نابراین باید پس از این        فردی دیگر متمایز بود و یا طایفه     پس از ویژگی [ای از طایفه دیگر متمایز بود، و ب

ها متغالب و مطارد یکدیگر بوند. و اموری که به خاطر آن  ] …یا قبایل و [طوایف  ]االرتباطات  یافتن به مابه    

صل می  ]هارای نیل بدانو ب[ سالمت، کرامت توانگری، لذت، و هر چیزی که    تغالب حا شود عبارت بود از 

سطه آن می  سید. و بنابراین هر طایفه توان به اینبه وا صد کند که     گونه امور ر شد و ق صدد با ای باید در این 

 و ویژه خود قرار دهد. ]ود کنداز او سلب کرده و ویژه خ[گونه منافعی که آن دیگران است برباید همه این
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ای که در جهت وصول و  ای نسبت به هر طایفه دیگر بدین سان بود. پس آن طایفه  و حال هر طایفه 

ست که مورد غبطه     سیدن به این امور بر طایفه دیگر غالب بود و او را مقهور خود گرداند پیروز بود و او ا ر

سعادتمند واقعی او  طوایف دیگر واقع می هاست آن چیزهایی که در سرشت و طبع آدمی    ست و این شود و 

سرشت و طبع هر طایفه         ست و یا در  سانی ا سرشت و طبع هر ان ست و در هر حال این  بود حال یا در  ای ا

شت و طبیعت موجودات طبیعی بود پس آن    سر ست همان عدل  امور تابع  چه در طبع و طبیعت موجودات ا

صورت عدل عبارت از ت   چهآنای و هر فردی هرغالب بود و عبارت از این بود که هر طایفهبود پس در این 

سالمتی بدنش بود در   پیش آید مقهور و مغلوب خود گرداند، و فرد و طایفه مقهور یا مغلوبیت او در جهت 

ماند و یا مغلوب و    رود و تنها فرد یا طایفه غالب موجود می       این صيييورت محو و نابود شيييده از بین می  

گردد و طایفه قاهر او در جهت به و در جهت کرامت او بود در این صورت خوار و برده قاهر می هوریت اقم

ست  سودمند د صول به خیراتی که به خاطر آنها غلبه یافته    آوردن اموری که برای وی  ست و در جهت و تر ا

هور را برده خود اسييت و حفظ و اسييتدامت آنها او را به کار گیرد و برده خود کند پس این عمل قاهر که مق

دهد چه سييودمندتر اسييت برای قاهر انجام میکند نیز عدل بود و کارهایی که مقهور در جهت منافع و آنمی

نیز عدل بود پس همه این امور عبارت از عدل طبیعی بود و فضیلت عبارت از این چیزها بود و افعال فاضله 

 گونه افعال بود.این

سی که در راه       پس هنگامی که خیرات برای طایف  شد باید به آن ک سجل  صل و م ه قاهر و غالب حا

تری اعطا شييود و به آن کسييی که کمتر  تسييلط و غلبه بر این خیرات رنج زیادتری برده اسييت مقدار بیش 

شد          ست آمده با شود و هرگاه آن خیراتی که بر آنها غلبه یافته و به د ست کمتر داده  شده ا متحمل زحمت 

مت بود در این صييورت باید به ان که در به دسييت آمدن آن بیشييتر رنج برده اسييت کرا ]امور مالی نباشييد[

ست وضع در     کرامتی افزون شود و اگر امور مالی بود باید به او مال زیادتر اعطا گردد و همین طور ا تر اعطا 

 سایر چیزها به نسبت خود و این امر نیز عدل طبیعی بود.

ها چه در خرید و فروش، رد و دیعهدل نامیده شده است مانند آن  اند اما سایر اموری که ع اینان گفته 

و عدم غصب اموال دیگران و عدم جواز آن و نظایر این امور کسی که این امور را مورد توجه قرار داده و به 
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ضرورتی بود که از خارج وارد بر آن می   آن شود بیان کار گیرد اوالً به خاطر ترس و ناتوانی بود و در هنگام 

این است که مثالً هر یک از آن دو، حال دو فرد باشند یا دو طایفه در قوت و زور مساوی با آن دگر باشد و     

یا در قهر و غلبه بر یکدیگر همواره متداول بوند و این وضييع بین آنها ادامه یافته باشييدو در نتیجه هریک از 

و  ]بودن رااند و هم مزه غالبدن را چشييیدهبوهم مزه مغلوب[اند ناحیه آن دیگر مزه هر دو امر را چشييیده

سرانجام کار آنها به دشواری و ناکامی که قهراً برای هیچ یک از آنها قابل تحمل نیست کشیده باشد. پس در      

این هنگام هر دو طایفه با یکدیگر توافق و اجتماع کنند و در خیرات مناصيييفت و عدالت کنند و هر طایفه                

ماند و هر یک از کند، پس اثر این تعاهد باقی میاند برای آن دیگر رها میب کردهسييهمی از آنچه بر آن تغال

کند که درصيدد ربودن آنچه در تصيرف و ید او اسيت بر نیاید مگر با رعایت    دو طایفه با آن دگر شيرط می 

زش بدین ترتیب هر دو طایفه برآن صلح و سا  [کنند شرایطی که به موجب آن با یکدیگر صلح و سازش می   

سازش    ]کنندمی شرایط موضوعه در خرید و فروش پدید می  و از راه همین صلح و  آید و کرامات هاس که 

آید و این وضع در هنگامی بود  ها از اموری که مشابه و مجانس آنهاست پدید می  و سپس مواسات و جز آن  

 باشد.ریک میکه هریک نسبت به هریک ضعیف و ناتوان بود و در هنگام خوف و ترس هریک از ه

در امور [اند باید    ها نسيييبت به آن دیگر در این وضيييع و حال     پس تا مادام که هریک از آن طایفه       

صف بوند و هنگامی که یکی بر دیگر قوی    ]مطلوب و خیرات شارک و منا شرایط و عهود را    مت شد باید  تر 

 نقض کرده فوراً در صدد قهر و غلبه بر آن برآید.

وارد شييود و اندر یابند که راهی برای دفع   ]ایحادثه[مورد دیگر آنکه بر دو طایفه از خارج چیزی  

صم که الجرم تا آن      شارک یکدیگر و ترک تغالب و تخا ست مگر به کمک و ت ش   آن نی ضع با د گاه که این و

که برای هر یک از آن دو طایفه نسبت به  باید ترک تغالب کرده و در دفع آن تشارک نمایند. و مورد دیگر آن 

شد و بخواهد   ست بر آن غلبه یابد و میامری خاص توجهی با سی بدان پیدا نخواهد کرد مگر به  بیند که د ر

صورت نیز تا آن      شارکت و معاونت آن دیگری با وی. در این  سطه م ست در    وا ضع موجود ا گاه که این و

 تغالب بر آن مشارکت نمایند و سپس مجدداً بنای معاندت را باید بگذارند.
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سالم شأنی و هم هم[گونه تکافوها چون این  سطه این  ]هازوری و ت سباب  به وا شمرده  [گونه ا که بر

و مدت زمانی بر آن بگذشت، کسانی که از مبدأ و آغاز آن ناآگاه    ]و خواهد شد [ها واقع شد  بین گروه ]شد 

سته  شو و نما نیافته   بوند و چگونگی آن را از آغاز کار ندان ضع موجود ن  اند گمان کنند که عدلاند و براین و

 دانند که این امر نتیجه ضييعف و ترس بود نه عدل پس در بهاز وضييع موجود کنونی اسييت و نمی عبارت 

گونه امور را به کار گیرد و مورد عمل قرار دهد یا       کاربردن آن مغرور شيييوند و به هر تقدیر کسيييی که این      

در  چه ویی مثل آنضييعیف و ناتوان بود و یا ترسييان بود که از ناحیه طایفه دیگر نیز به او همان رسييد یعن

 یابد در آن غیر نیز باشد و یا اصوالً مغرور است.نفس خود از شوق به انجام آن در می

 وششمفصل سی

 کاذب(-)صادقگفتار در خشوع

 مدنی نگری و گرایی غیر و ضد رهبانی و تارك دنیایی(-)رهبانیت و تارك دنیایی غیر و ضد مدنی

 پرستی-دنیا پرهیزی، گریزی، ستیزی

 )مولوی در مثنوی معنوی:  

 مصلحت در دین ما جنگ]جهاد[ و شکوه(  مصلحت در دین عیسی غار و کوه

اما خشيوع عبارت از این بود که گفته شيود که در عالم خدایی هسيت که مدبر جهان بود و روحانیانی بوند    

اه که هرگو اینمدبر و مشييرف بر همه افعال و به کارداشييتن تعظیم خدا و صييلوات و تسييبیح و تقدیس او  

در این دنیا و زندگی این  ]الیهمشيييوق[گونه امور پرداخت و بسيييیاری از خیراتی که مطلوب انسيييان به این

واسطه   هبشود  مواظبت و مداومت نمود الجرم عوض داده می ]رویه و سیره [دنیاست رها کرد و بر این امر  

گونه د. و هرگاه متمسييک به هیچ یک از اینشييورسييد پاداش داده میخیرات بزرگی که بعد از مرگ بدو می

شرور و         سطه  شود و به وا شود و خیرات را در همین زندگی این دنیا برگزید پس از مرگش معاقب  امور ن

 عذاب بزرگی که در آخرت بدو رسد مجازات و کیفر داده شود.
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شه پس این  ضرر ها همه ابوابی از حیلهگونه امور و اندی سود قومی   ها و کیدها بود که بر  قومی و به 

افزارهای کسييی بود که ناتوان بود از مغالبت بر این  -ها و شييکارشييود زیرا آنها حیلهکار برده می بهدیگر 

صاحبان قدرت یعنی       ست که  سطه اعمال قدرت و پایداری و مجاهدات علنی و نیز کیدهایی ا خیرات به وا

سط    ه نیروی جسمانی و سالح جنگی خود و برحسب    کسی که قادر بود هب طور آشکار از راه تغالب به وا

ست      ست د ست یابد این کیدها را نخ آویزی کند تا این رویت و معاونت و تخویف و قمع آنها بر خیرات د

مند شيوند یعنی آن کسيانی که از راه اعمال زور   خیرات و یا بعضيی از آنها را رها کنند تا دیگران از آن بهره 

 ها دست یابند.آشکار و تغالب نتوانند بر آن

سک به این     سی که متم شود چنین گمان افتد که حریص و آزمند به خیرات  زیرا درباره ک گونه امور 

نبود و درباره وی گمان خوب برده شود و در نتیجه به دو رکون و اعتماد حاصل شده و مورد ترس و پرهیز   

نماید کرده سیرت خود را خدایی می  شود و بلکه مقصود و خواست خود را همچنان پنهان   و اتهام واقع نمی

سان کسی نماید که هیچ یک از این خیرات این جهانی را برای   و الجرم زی و روش و صورت ظاهر وی به 

سایر خیرات          سیله نیل به  شود که به نزد مردم مکرم و معظم گردد و و سببی  شتن نخواهد و این خود  خوی

 شود.

های ت همه واقع شيييود. و در نتیجه در ارتکاب خواهشو نفوس مردم منقاد وی گردد و مورد محب 

همه را نیکو شيييمارند و به  ]از اعمال زشيييت[اش مورد انکار مردم واقع نگردد و بلکه هرچه کند نفسيييانی

واسطه این رویه بر همه غالب آید و بر همه خیرات ماند کرامات و ریاسات و اموال و لذات دست یابد و به 

همه اینها در حقیقت برای رسييیدن به این خیرات نهاده   ]معتقد بود[ل شييود پس  حریت و آزادی مطلق نای

 شده است.

طور که بعضی از شکارهای وحشی به واسطه مغالبت و مجاهدت به دست ایند و بعضی از        و همان 

ت به لبها که یا از راه غلبه و مغاطور است غلبه بر خیرات در بین انسانراه خدعه و کید به دست آیند، همین

صد و         سان در ظاهر توهم کند که مق سطه خدعه و نیرنگ و مطارهده به این که مثالً ان ست آید و یا به وا د

چه در واقع و بالحقیقه مقصييد اوسييت و از این جهت او نه مورد هدف آن طرف چیز دیگری بود غیر از آن
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د منازعت با او برآید و در نتیجه ترس مردم واقع شود و نه کسی از او دوری و پرهیز کند و نه کسی در صد    

 به راحتی بر هدف و مقصد خود نایل شود.

نماید در هر ها مواظبت و مداومت میشييود و بر آنگونه امور متوسييل میپس آن کسييی که به این 

دهد که به هدف و غرض دیگری نایل شييود که همه این زمانی که باشييد این کارها را به خاطر آن انجام می

 وسیله رسیدن به آن قرار داده است.امور را 

و آن عبارت از قیام به این امور بود در ظاهر به خاطر نیل به یکی از این خیرات یا همه آنها و نیز              

کیاسيييت و دانش و معرفت بود و باالخره به نزد مردم جلیل، عظیم      مند، صييياحب  به نزد مردم مغبوط، بهره 

را لذاته و نه برای نیل به این خیرات انجام دهد به نزد مردم  گونه کارها ممدوح باشيييد و هرگاه کسيييی این   

ارزش و مذموم بود، جز این که بسیاری خرد، نادان به بهره خود، خوار و بیمخدوع، مغرور، شقی، احمق، بی

از مردم از باب سخریه و  استهزا او را مدح و ستایش کنند و بعضی دیگر او را در جهت منافع خود تقویت     

ست بلکه همه را رها کند تا این    کنند  سهل ا شود  یعنی از این جهت که در هیچ خیری از خیرات مزاحم او ن

که به سهم او و دیگری فزوده گردد. بعضی دیگر طریقت و مذهب او را از جهت ترس از این که کسانی که    

 کنند.یباشند منافع آنها را بربایند و سلب کنند او را ستایش مبر طریقت و مذهب او نمی

تایش می      ند او مغرور و       و قومی دیگر از این جهت او را تمجید و سييي مان که خود نیز هب  ند  کن

گونه از آراء  آرایی دیگر نظیر اینها عبارت از آراء و عقاید مدینه های جاهلیه بود           خورده بوند پس این فریب 

یاری از مردم متمکن و واقع شده  که از راه مشاهده حاالت موجودات طبیعی عالم ناشی شده و در نفوس بس    

 است.

شده     سل به غلبه و اعمال زور  ست آمد  پس هرگاه خیراتی که به خاطر آنها متو صل  [اند به د و حا

داری شده و هم دوام یابد و هم متزاید شود و اگر چنین نشود در اندک مدت از دست برود و     باید نگه ]شد 

ید همیشيييه همه آنان طالب مغالبت و اعمال زور بر دیگران         تمام شيييود. در این باب گروهی معتقدند که با      

آمدن بر درصييدد غالب[ای غلبه یافتند فوراً باید متوجه به طایفه دیگر شييوند باشييند و هر زمانی که بر طایفه



87 
 

گروهی دیگر معتقدند که این اموال باید به دو راه گسييترش یافته متزاید شييود: یکی از طرف   ]آنها باشييند

شان و د  افزایند. اما داری کرده و هم بدان مییگر از طرف غیر، پس از این دوره هم اموال موجود را نگهخود

جام می        کار را ان عامالت ارادی بین خود این  چار از راه م نا ید و فروش و      از طریق خود  ند خر مان ند  ده

 معاوضات و سایر امور دیگر و اما از ناحیه غیر پس به واسطه غلبه و اعمال زور.

دسته دیگر معتقدند که این تزاید اموال از هر دو راه باید در دیگران اعمال شود دسته دیگر مصلحت  

سمت کنند: یک گروه در حفظ و افزایش اموال خود از طریق معامله بین   امر را در این بینند که خود را دو ق

شده که    خود اقدام کنند و یک گروه از طریق اعمال زور و غلبه بر دیگران و بنابرا سته جدای از هم  ین دو د

 ای منفرد به کاری بود.هر دسته

کنند و یک گروه آنهایی که متوسيييل به       یک گروه آنهایی که از راه مغالبت و اعمال زور اقدام می         

ران گگران آنها باید زنان آنها باشييند و مغالبهشييوند. پس قومی از اینان معتقدند که معاملهمعامالت ارادی می

بوند. و هرگاه یکی از آنان در مغالبت ضييعیف و ناتوان گردید باید در طریق معامله قرار داده شييود و مردان 

 محسوب شود. ]انگل[اگر نه صالحیت معامله را داشته باشد و نه مغالبت را در این صورت باید زیادی 

که مغلوب و برده آنها    گر باید گروهی باشيييند غیر از کسيييانی     قومی دیگر از آنان معتقدند که گروه معامله      

باید متصدی ضرورات و حفظ و ازدیاد و امداد خیراتی بوند  ]غیر مغلوبین و مستعبدین[اند و آنان خود شده

 اند.که بر آنها غلبه یافته

اند تغالب در موجودات بین انواع مختلف بود. اما بین افراد داخل در تحت یک ای دیگر گفتهدسييته 

 و پیونددهنده آنها بود و به خاط آن باید متسالم بوند.نوع پس خود نوع رابط 

ستی به خاطر همین عامل که         ستگی آنها بود و قهراً بای سانیعامل همب سانیت برای افراد نوع ان پس ان

ر غیر خود کردن بنمایند و سپس در صدد تغالب و غلبه   انسانیت باشد افراد نوع انسانی با یکدیگر مسالمت     

 .]انواعی که مفید برای نوع انسانی است[که بدان منتفع شوند از سایر انواع برآیند یعنی آن چیزهایی 
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شوند    صورت هرگاه آن   ]سودی برای آنها ندارد [و آن چیزهایی که بدان منتفع ن رها کنند، در این 

آور هم باشيييند به ناچار باید بر وجود آنها غلبه           گیرند زیان  برداری و انتفاع قرار نمی چیزهایی که مورد بهره  

 آور نبود رها شود.چه زیانشود و آن

ست  اینان گفته  ضع چنین بود پس آن خیراتی که راه به د ضی   اند چون و شد که بع ز اامدن آنها این با

 ]و به دست آید [افراد انسانی از ناحیه بعضی دیگر به دست آورند باید به واسطه معامالت ارادی انجام شود      

ست و آن ساب و بهره    گونه منافعی که راه به د سایر انواع دیگر اکت شد که از  شود، ب آمدن آنها این با ه برداری 

شد زیرا انواع دیگر     سطه غلبه بر آنها با را نطق و قدرت تکلم نبود تا بتوانند معامالت ارادی ناچار باید به وا

 انجام دهند.

سان مغالب و غلبه جواز آن       اینان گویند آن  ست و اما ان ست این امر ا سانی طبیعی ا چه برای افراد ان

 جهت که مغالب و غلبه جو بود طبیعی نبود.

ا طوایفی وجود دارند خارج از ها و یهای انسييانی امتو از همین جهت اسييت که چون به ناچار در جامعه

ست      سان که همواره برای به د صایص طبیعی ان ستار غلبه حد عادی و خ ر یافتن بآوردن خیرات دیگران خوا

ست که گروهی از بین خود برگزیده مجهز نمایند تا  آنها بوند، امت و طایفه های طبیعی انانی را ناچار کرده ا

ینان حمله کرده خواسيييتار مغالبت بر اینها بوند به مدافعت از آنها          های غیرطبیعی بر ا گونه انسيييان هرگاه آن 

بپردازند و اگر بر این ها غلبه کرده باشند در جهت استرداد و استیفای حقوق قوم خود درصددمغالبت با آنان 

سطه آن دفاع و غلبه ای دو گونه قوت پدید میبرآیند و بدین ترتیب در هر طایفه ر ب آید: یکی قوتی که به وا

سطه آن معامالت ارادی انجام می   طایفه دیگر انجام می شأن آن    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 نیرویی که به واسطه آن مدافعت انجام می

 د ناچار هب این کار خواهند شد.شوبلکه به واسطه حوادث و عواملی که از خارج وارد بر آن می
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و اینان بر طریقت و روشی هستند ضد روش آنان زیرا آنان معتقدند که مسالمت امری است که به        

واسييطه عوامل وارد از خارج باید معمول گردد و اینان معتقدند که مغالبت به واسييطه عوامل وارد از خارج  

 آید.های مسالمت بود پدید میی که ویژه مدینهباید معمول گردد پس از این راه این رأی و عقیدت

 وهفتمفصل سی

 های جاهلیهگفتار در مدینه

 تنازعی(-سوفیسم سیاسی؛ سیاست تکساحتی-)معرفت شناسی(مدنی جاهلی)تفلسف سیاسی

)جوامع مدنی، مدن و کشورها، نظامات مدنی، دولت های مدنی، حاکمیت مدنی، حکومت مدنی، 

اقتدار مدنی، سعادت مدنی غیر و ضد فرزانگی ظنی و توهمی تکساحتی و سیاست مدنی، قدرت و 

 تنازعی نارسا و ناسازوار(

ساقطه، کرامیه، جماعیه بود. و همت و غایات مردم همه   از شعب مدینه  های جاهلیت مدینه ضروریه، مبدله، 

 ها به جز مدینه جماعیه از یک جنس بود.مدینه

ها بسيييیار بود که در حقیقت جامع اهداف و اغراض همه         و غرضاما مردم مدینه جماعیه را همت        

 .]ها در آن جمع بودهای همه مدینهها و هدفو همت[ها بود مدینه

سالمت ناگزیر از آن می پس اعمال زور و مدافعت و مغالبتی که مدینه  شند یا در وظیفه همه  های م با

ها به دو گروه   گونه مدینه   ه طوری که مردم این های آن بودو یا در وظیفه گروهی خاص. ب     مردم و جمعیت 

اند و گروهی که در آنها  ]خره نیروی دفاعیو باال[شييوند، گروهی که نیروی مدافعت و مغالبت تقسييیم می

ست     ]و متعهد کارهای دیگرند[این قوت نبود  سطه این چیزها ا که خیرات و  ]هاها و قوتهمت[پس به وا

 دارند.م میمنافع خود را حفظ کرده مستدا

ها اند و برعکس مردم آن طایفهافراد این طایفه از مردم مدینه های جاهلیه همه دارای نفسييی سييالم  

دارای ارواح و نفوسييی پسييت و ناهنجار بوند زیرا چنین معتقدند که خیر و سييعادت عبارت از مغالبت و   

به طور غلبه و اعمال زور آشيييکارا و اعمال زور بود و معتقدند که مغالبت به دو راه باید انجام شيييود یکی   
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اگر قادر  بندد ودیگر از راه حیله و تزویر پس هرکس که قادر بر تسلط و مغالبت آشکارا باشد آنرا به کار می

 بر غلبه علنی نباشد متوسل به دغل و کید و حیله و خیانت و نفاق و تزویر و مغالطه خواهد شد.

سته   سان     ای دیگر معتقدند که در جهان وجد ست که ان سعادت و کمالی ه ها در زندگی پس از ود 

ای ها و افعال فاضله و پسندیدهشوند و در این جهان و دنیای کنونی در حقیقت فضیلت مرگ بدان واصل می 

ها باید به دنبال آن رفته آنها را انجام دهند تا به ان سعادت بعد از مرگ نایل شوند. اینان وجود دارد که انسان

اند که نتوانند منکر وجود آنها شيييوند و       اند و در موجودات طبیعی این جهان چیزهایی را دیده    دهتوجه کر 

شاهده می    گمان کرده شوند و بپذیرند که همه این امور همانطور که پدید آمد و م سلیم   شوند اند که هرگاه ت

اند پس از این جهت شده  ها و طرز تفکر مردم جاهلیهاموری طبیعی بوند در این صورت دچار همان اندیشه  

و به [شييوند اند که برای موجودات طبیعی که با این وضييع و حال موجود مشيياهده می و به این دالیل گفته

کنیم و گویند این وجودی که چه ما اکنون مشياهده می وجود دیگری بود غیر آن ]آیندحواس ظاهر ما در می

 وجود غیرطبیعی و غیراصلی آنها بود. ]و مورد شهود ماست[امروز برای این موجودات بود 

ضاد با وجود طبیعی آنها بود    صلی   [و بلکه م ضاد با وجود ا صود باال زده آن وجود بود   ]م و باید مق

کوشييش شييود تا آن وجودی که کمال طبیعی  ]وجود غیرطبیعی[و باید در ابطال این وجود  ]وجود طبیعی[

شود زیرا آن      صل  ست حا ست ه ا شاهد  چه عایق از کمال ا بود و چون این وجود  ]غیرطبیعی[مین وجود م

 .]کمالی که همان وجود اصلی است[الجرم پس از بطالن کمال حاصل شود  ]وجود غیرطبیعی[باطل شد 

سته   شهادت [موجودات برای آنها امروز  ]جقیقی[ای دیگر معتقدند وجود د صل   ]در همین عالم  حا

اسييت. ولکن چیزهای دیگری به آنها مقترن و مختلط شييده اسييت که آنها را فاسييد کرده از افعال ویژه خود 

بازداشته است. و بسیاری از موجودات را بر غیر صورت اصلی خود نموده است. تا آنجا که از باب مثل آن        

چه شود که انسان نیست و آن    چه انسان بود گمان چه انسان نیست گمان شود که انسان است و برعکس آن     

سانی نبد و برعکس آن       شود که از افعال ان ست گمان  سانی ا ست گمان    از افعال و اثار ان سانی نی چه افعال ان

ست و آن     سانی ا سان آن     شود که افعال ان ست که ان شده ا چه را که باید تعقل کند تعقل چنان وضع دگرگون 

کند و چیزهای بسييیاری را صييادق باید تعقل کند تعقل میچه نو برعکس آن ]ناتوان شييده اسييت[کند نمی
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داند که در حقیقت این چنین    داند که در واقع این چنین نبود و بالعکس چیزهای بسيييیاری را محال می       می

 نبود.

و  ]وجود اصييلی [صيياحبان هر دو رأی بر آنند که باید این وجود مشيياهد باطل گردد تا آن وجود  

نسان یکی از موجودات طبیعی است و وجودی که االن برای او هست وجود اصلی نموده حاصل شود. زیرا ا

و طبیعی او نبود و بلکه وجود اصلی او وجود دیگری بود به جز این وجود و این وجودی که اکنون برای او  

سان نموده می        صلی او بود و این وجودی که امروز برای ان ضاد و عایق از آن وجود ا ست م شود چیزی  ه

 غیراصلی و غیرطبیعی.است 

 ]اصلی و حقیقی[پس بنابراین گروهی معتقدند که اقتران نفس به کالبد طبیعی نیست و گویند انسان  

کند و شييود و افعال آن را دگرگون میهمان نفس اسييت و اقتران کالبد به آن موجب تباهی و فسيياد آن می 

صادر می     سندی که از نفس  شی از  صفات و افعال ناپ ضیلت   شود همه نا مقارنت او با کالبد بود و کمال و ف

سعادت خود نیازی به کالبد دارد و نه       صوالً نفس نه در وجود  ست که از کالبد رهایی یابد و ا نفس به این ا

ستان و        سایگان، دو ست، مانند اموال، هم سعادت خود و نه به چیزهای دیگری که خارج از بدن ا در نیل به 

 مردم مدینه.

سان بود و ازاین جهت   چه نیاز بو آن  سایر چیزهای خارج از خود دارد کالبد ان ه اجتماعات مدنی و 

 معتقدند که باید این وجود بدنی به دور انداخته و رها شود.

سته   سان بود ولکن عوارضی که عارض بر نفس   د ای دیگر معتقدند که وجود بدن امر طبیعی برای ان

 شود طبیعی انسان نیست.می

سان بود به سعادت عبارت از ابطال آن عوارض و نابودکردن    و فضیلت تامه   ای که موجب وصول ان

 آنها بود.

شود    سعادت حقیقی    [پس بنابراین گروهی معتقدند که همه عوارض باید محو و نابود  سان به  تا ان

و همین صفات رذیله  [مانند عضب، شهوت و نظایر آنها. زیرا اینان معتقدند که همین عوارض است     ]برسد 
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ای مانند کرامت، توانگری و لذات بود و معتقدند که انتخاب که علل و اسبابت انتخاب خیرات مظنونه ]است

ضب  [اعمال زور  سطه غ شمنی بین افراد نیز به       ]و غلبه به وا ست و تباین و تنافر و د ضبیه ا شی از قوت غ نا

 همه این صفات باطل و معدو گردد.واسطه همین صفات بود و بدین جهت معتقدند که باید 

شود. و فضیلت و         صفات مجانس آن دو نابود  شهوت و غضب و  قومی دیگر معتقدند که تنها باید 

 کمال عبارت از ابطال و نابودکردن آنها بود.

دانند غیر از این عوارض می ]غیرطبیعی بودن وجود ابطال آنها[گروه دیگری این امر را در عوارضی  

 غیرت، بخل و نظایر آنها.از قبیل، 

بنابراین جهات مذکوره گروهی معتقدند که آن فاعلی که وجود طبیعی به موجودات بخشييد و افاده  

ست که وجود کنونی ما را افاده می  سایر       کند جز آن امری ا ضب و  شهوت و غ سبب و علتی که  کند و آن 

سبب و علتی   عوارض نفس از او صادر می  ست که  شود مقابل و مضاد با آن  سان   ا قوه ناطقه و جزء ناطق ان

 .]فاعل خیر و فاعل شر[را افاده کرده است. 

ضاد دو فاعل قرار داده        ضع را ت سباب و علل این و ضی ا ضی دیگر  پس بع اند مانند انباذ قلس و بع

ضاد مواد و عناصر قرار داده     سایر حکما طب اند مانند فرمانیدس در آرای ظاهرهعلل این وضع را ت یعی. اش و 

مت »شييود. از قبیل و از همین آرا اسييت که آرای دیگری که از بسييیاری از قدما نقل شييده اسييت متفرع می

 )به اراده خود بمیر تا به طبیعت زنده شوی(.« باالراده تحیی بالطبیعه

ها از         که مرگ بر دو نوع بود یکی مرگ طبیعی و دیگر مرگ ارادی. و منظور آن ند  قد نان معت زیرا آ

شدن نفس      مرگ ار ضب و از مرگ طبیعی جدا شهوت و غ ست مانند  ادی ابطال و نابودکردن عوارض نفس ا

ست که          ست و این امر بنابر عقیده و رأی کسی ا سعادت ا ست از جسد و منظور از زندگی طبیعی کمال و  ا

 گوید عوارض نفس مانند شهوت و غضب در انسان اموری قسری بوند.

ای بود که آرای دیگری از آنها متفرع شييده دما بیاوردیم آرای فاسييدهچه ما در این جا از آرای قآن 

 هایی در بسیاری از مدینه های ضاله به وجود آورده است.است و نحله
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ست      آن -قومی دیگر چون نظر کردند در احوال موجودات طبیعی  صی که نخ صای گونه احوال و خ

ضادی یافت می  -ذکر کردیم ه آیند و گاهی نشود که و گاهی به وجود می و گفتیم که موجودات مختلف مت

و سایر چیزهایی که گفتیم. معتقد شدند که آن موجوداتی که اکنون موجودند، خواه محسوس باشند و خواه      

معقول نه آنها را جواهری محدود بود و نه هیچ یک از آنها را طبیعتی خاص بود تا این که جوهر آن تنها             

از آن نبود. و بلکه جوهر هر یک از آنها چیزهایی نامتناهی بود مانند انسيييان  عبارت از آن طبیعت بود و غیر

سنان [مثالً که مفهوم از این لفظ  چه از لفظ آن فهمیده امری بود غیر محدود الجوهر و بلکه جوهر او و آن ]ا

همین انسان  کنیم عبارت ازنهایت بود. جز این که آن چه اکنون از جوهر او احساس میشود چیزهایی بیمی

ست که گمان می چه از او تعقل میآن ]هم[محسوس بود و   کنیم که امروز از آن کنیم عبارت از همین مری ا

 کنیم.تعقل می

در حالی که ممکن اسييت حقیقت آن چیز دیگری بود به جز این محسييوس و به جز این معقول و   

ست که جوهر او تنها همین چیزی که اکنون از لفظ      همین ضع در هر چیزی که اکنون موجود ا ست و طور ا

ساس می   شود نبود و بلکه هم ایت بود و هم غیر این از چیزهایی که نه اکنون اح قل، نه تعکنیم و آن معقول 

به جای این امری که اکنون موجود اسييت نهاده  ]مفروض[آن شييیء  ]فرضيياً[از آن نوع چیزهایی که هرگاه 

کنیم هم تعقل ولکن آن چه اکنون حاصييل اسييت همین امری اسييت که اکنون گاه هم احسيياس میشييود آن

 موجود است.

رت از همین معقول کنونی از آن طبیعت مفهوم از هر لفظی تنها عبا   »ای نگوید: که   پس اگر گوینده  

و بلکه اگر بگوید هم این اسييت و هم جایز « نهایتنیسييت و بلکه هم این اسييت و هم چیزهای دیگری بی

 نبود. ]در دو گفتار[ایم. فرقی در این است که غیر از این باشد از نوع چیزهایی که تاکنون تعقل نکرده

هرگاه موجود قرار داده   ]و یمکن بر آن اطالق شيييودعنوان یجوز [زیرا آنچه جایز و یا ممکن بود     

طور اسييت حال در هر آید و همینالزم نمی ]که موجود قرار داده شييود[محالی از آن  ]فرض شييود[شييود 

 غیر او جایز و یا ممکن نبود که گاه جایز است که غیر او واقع بود. ]در فهم ما[چیزی که به نزد ما 
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عدد سه در سه مرتبه وجود عدد نه الزم آید و    ]تکرار[از تضعیف   و نیز چنین نیست که بالضروره   

ست آن  شود عدد دیگری بود و    بلکه جوهر آن این نبود و ممکن ا سه مرتبه حادث  سه در  چه از تکرار عدد 

سایر موجودات به جز این عدد از هر چیزی که اتفاق افتد و یا چیزی دیگر     صوالً هر آن چه پیش آید از  یا ا

شييود کنیم و نه تعقل، حادث گردد و بلکه ممکن اسييت آن چه حادث میه اکنون نه احسيياس میاز آن چ

نهایت که تاکنون نه احساس شده باشد و نه تعقل و یا اینکه تاکنون موجود    محسوسات و معقوالتی باشد بی   

نیست که از  ای از هر چیزی که چنین نشده باشد تا احساس و تعقل شود. و همین طور است حال هر الزمه     

که جوهر آن چیز آن را الزم داشته باشد و بلکه از آن جهت است که      ]الزم آن چیز بود[آن جهت الزم آید 

چنین اتفاق افتاده اسييت و یا این که از این جهت اسييت که فاعلی دیگر که خارج از آن چیز بود آن امر را  

 زمان وجود او و یا در حالی از احوال او. موجود کرده است یا در ]به دنبال او[به نزد او  ]الزم را[

زیرا حصول هر موجودی از موجودات کنونی بر آن نحو از وجود که به آن موجود است یا برحسب  

اتفاق بود و یا از این جهت اسييت که فاعلی از خارج آن را ایجاب کرده اسييت و چه بسييا ممکن بودکه به  

سان مفهوم می جای آن چه هم شد به جز آن چه امروز از آن  شود چیز دیگری قرار داده می اکنون از لفظ ان

سته است که از بین همه آن چیزهایی که قادر بوده است که مفهوم      تعقل می شود، نهایت آن فاعل چنین خوا

ایم که غیر از از لفظ انسييان قرار دهد همین معقول کنونی را قرار دهد و در نتیجه ما در وضييعی قرار گرفته 

 کنیم و نه فهم.کنونی چیز دیگری از آن لفظ نه احساس می همین مفهوم

س عقیده کسييی اسييت که معتقد اسييت که هر آن امری که ما امروز از چیزی  ناین نوع عقیده از ج 

ست و یا      تعقل می ضد یا نقیض آن حق بود به جز این که اکنون برای ما اتفاق افتاده ا ست که  کنیم ممکن ا

عبارت از همین چیزی است که اکنون معتقدیم که  « حق و صدق »ده شده است که   چنین در اوهام ما قرار دا

شود و یا چیزهای دیگری مفهوم از لفظ انسان ممکن است چیز دیگر بود غیر از آنچه از او امروز مفهوم می »

شد  گر آن او اینکه « بود غیرمتناهی که هریک از آنها از لحاظ طبیعت عیناً طبیعت همین ذات مفهوم کنونی با

چیزهای نامتناهی با این معقول از لحاظ عددی یکی بود الزم آید که معقول از لفظ انسان چیز دیگری به جز 
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همین معقول کنونی از آن نبود و اگر آن اشييیاء نامتناهی با این معقول کنونی از لحاظ عدد یکی نبوند و بلکه 

 گردد.اطالق می ]معنوی[دو به اشتراک  الحدود باشند در این صورت نام انسان بر آنمتعدد مختلف

و اگر با این وصييف ممکن باشييد که افراد آن با یکدیگر وجود یابند در این صييورت مانند آن دو    

گردد و نیز الزم آید که اشيييیایی که کلمه عین در حال واحد بر آن دو اطالق می ]افرادی بودند[چیزی بوند  

نها در وجود ممکن نبود و بلکه نوع وجود آنها به نحو تعاقب بود. نامتناهی عددی یک جا تحقق یابد و اگر آ

الجمله متقابل خواهند بود، اگر متقابل باشيييند اعم از این که متناهی یا             در این صيييورت متضييياد و یا فی 

صورت [غیرمتناهی بوند  ست که     ]در هر دو  صور ما ه ست »الزم آید که آنچه مت «  غیر یا نقیض آن جایز نی

شد زی  ضد و یا فی خطا با ست یا به نحود علی را نقیض یا  اع البدل و یا به نحو اجتمالجمله مقابل آن جایز ا

بنابراین هم الزم آید که هیچ اطالقی درست نباشد و هم همه اطالقات درست باشد. و هیچ  ]اجتماع ضدین[

 محالی وجود نداشته باشد.

زیرا اگر روا باشيييد که طبیعت چیزی در طبیعت چیزی دیگر قرار داده شيييود قهراً و به ناچار جایز  

شد که اکنون از لفظ آن مفهوم می  شود و طبیعت هر چیزی از چیزها  خواهد بود آن چیز غیر از این چیزی با

 خره مفهوم گردددانیم چیست ممکن است که موجود شده و سپس محسوس و یا معقول و باالکه اکنون نمی

ضد و     در حالی که اکنون آن چیز معقول ما نبود. و آن چیزی که ما اکنون نمی ست که  ست ممکن ا دانیم چی

ست پس الزم آید آن    ]چیز کنونی[الجمله مقابل این مفهوم یا فی شد که مفهوم از لفظ ا چه به نزد ما محال با

 بود ممکن بود که محال نبود.

گردد و الزم آید اموری که در نفوس ارا و امثال آن یکسره حکمت باطل میگونه و به واسطه این 

انسانی به عنوان امور محاله شناخته شده و تقرر خارجی آنها محال بود حق و درست و واقعی قرار داده شود 

ایت دارد که در جواهر همه اشیاء و موجودات وجودات متقابله و وجودات بالنهزیرا این رأی چنین مقرر می

 .«داندجوهراً و عرضاً ممکن بود و مطلقاً هیچ امری را محال نمی

 



96 
 

  



97 
 



98 
 

 :اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنی فارابی پرسش های کمک درسیاهم 

 د؟نچه)چگونه(می باشاجزای نفس انسانی مدنی و قوای او .1

 چه)چگونه(می باشد؟مقایسه زن و مرد مدنی .1

 چه)چگونه(می باشد؟قوه ناطقه و تعقل انسانی مدنی .6

 چه)چگونه(می باشد؟اراده و اختیار مدنی .4

 .احتیاج انسان به اجتماع مدنی چه)چگونه(می باشد؟ 7

 د؟نچه)چگونه(می باش انواع اجتماعات مدنی.3

 چه)چگونه(می باشد؟عضو رئیسه)موسس و رهبر(مدینه .5

 د؟نچه)چگونه(می باش )فرزانگی(خصلتهای رئیس اول)موسس(مدینه فاضله.8

 د؟نچه)چگونه(می باشخصلتهای رئیس دوم مدینه فاضله)رئیس سنت( .9

 د؟نچه)چگونه(می باشمضادات مدینه فاضله .12

 د؟نچه)چگونه(می باشصناعات و سعادت های مدنی .11

 د؟نچه)چگونه(می باشمردم مدینه جاهلی .11

 د؟نچه)چگونه(می باشمشترکات مردم مدینه فاضلی .16

 د؟نچه)چگونه(می باشآراء اهل مدینه های جاهلی و ضاله .14

 چه)چگونه(می باشد؟جاهلی عدل طبیعی .17

 چه)چگونه(می باشد؟ جاهلی خشوع طبیعی.13

 د؟نچه)چگونه(می باشمدینه های جاهلی .15

 د؟نچه)چگونه(می باشجریانات اعتقادی)ایدئولوژی(های مدنی جاهلی .18
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 حکمت مدنی تقریبیدوم.

 سیاست مدن کتاب اخالق ناصری خواجه نصیرقسمت 

 نخست.حکمت مدنیفصول سه گانه 

 742-033صص

هق. بعد از تقریب کالم به حکمت و تاسیس کالم حکمی برهانی، و 5، در قرنن طوسییدخواجه نصیر ال

تألیف کتاب تجرید اعتقاد خویش در این زمینه، به تقریب حکمت عقلی برهانی سینوی به حکمت قلبی 

قی سهروردی پرداخت. حکمت تقریبی مقدمه و مبنایی شد برای تجمیع، تعادل و توحید حکمت توسط اشرا

صدرا که بدین ترتیب توفیق یافت حکمت متعالی را تأسیس نموده و معطوف به مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

ت حکم و سیاست سازد. حکمت متعالی که مرحله تعادل و تعالی حکمت در سیر متکامل)پلکانی(خود از

جاویدان شرقی ایرانی، حکمت راستین یونانی، حکمت توحیدی اسالم، حکمت عقلی برهانی و حکمت قلبی 

شهودی تا حکمت تقریبی بود. خواجه نصیر آنگاه حکمت را به حکومت تقریب نمود. ایشان کتاب اخالق 

آن را با مشرب ناصری را با مشرب حکمی مدنی نگاشت. کتاب اخالق محتشمی از جمله مباحث سیاسی 

روایی به رشته نگارش در آورد. اوصاف اشراف از جمله مباحث سیاسی آن را نیز به سلوک عرفانی تدوین 

نمود. در ادامه خود به کارگزاری سیسای پرداخت. ایشان بر بنیاد حکمت مدنی تقریب خویش کشور مغول 

نمود.  بسان سدسازی تبدیل به تمدن مغولیزده ای را تحویل گرفت و توحش مغولی را با تعبیر خود با تدبیر 

کتاب اخالق ناصری وی 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 مدن تنظیم و تدوین ساخت. در این جا به قسم 

دسازی حکمت مدنی فاضلی فارابی بوده که جنبه کلی و مبنایی سوم اکتفاء می نماییم. تا فصول سه روزام

بر »دارد. همچنین روزامدسازی آن به تناسب مقتضیات زمان و عصر خواجه است. البته به تعبیر خود ایشان؛ 

می باشد. با تصرفاتی که خواجه در آنها انجام میدهد. فصل چهارم بیشتر تدبیر مدن بوده «سبیل ابتداء نه اقتداء

جنبه جزئی و اجرایی دارد.  این از اختصاصات کارگزاری اعم از سیاستگذاری و سیاستمداری خود خواجه  که

 تکمله آن می باشد. 8تا4نصیر است. فصول 

 مدن خواجه نصیر سیاست
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 سیاست مدن.سیم مقالت

 هشت فصل 

 :اول فصل

 احتیاج خلق به تمدن و شرح ماهیت و فضیلت این نوع علم در

 جایگاه و نقش انسان مدنی و مدنی انسان()خاستگاه، 

موجودات در فطرت با وجود مقارن  بعضييیایم که هر موجودی را کمالی اسييت، و کمال از این گفته پیش

اول اجرام سماوی، و مثال صنف دوم مرکبات ارضی؛  صنفال بعضی از وجود متأخر. مثال مافتاده است و ک

معونت  نه او را حرکتی بود از نقصيييان به کمال؛ و آن حرکت بی    یآهر بودو هرچه کمال او از وجود متأخر    

ی که از یها باشييند و بعضييی معدات، نتواند بود، اما مکمالت مانند صييورت  مکمالتاسييبابی که بعضييی  

مانند  تمعداای به کمال انسانی برسد، و اما   شود به طریق تعاقب بر نطقه، تا از حد نطفه  فایضالصور  واهب

 ت ماده شود تا نما به غایتی که ممکن بود برسد.غذا که به اضاف

که معین جزوی گردد از آن چیز که به معونت محتاج  در اصييل بر سييه وجه بود یکی آن معونت و 

بود و میان  محتاجو این معونت ماده بود؛ و دوم آنکه معین متوسيييط شيييود میان آن چیز که به معونت  بود،

ه که آن فعل به نسبت با آن چیز ک بودآنکه معین را به سر خود فعلی  فعل او، و این معونت آلت بود؛ و سیم 

صيينف به دو قسييم شييود: یکی آنکه   ینبود؛ و ا خدمتبه معونت محتاج بود کمالی باشييد، و این معونت 

معونت بود، و دوم آنچه معونت بالعرض کند، یعنی فعل او را        نفسمعونت بالذات کند، یعنی غایت فعل او        

 به تبعیت حاصل آید. معونتبود و غایتی دیگر 

ماده معونت نبات. حیوانی را که ازو غذا یابد، و مثال معونت آلت معونت آب قوت              معونت  مثال  

مثال معونت  ورا در رسييانیدن غذا به اعضييا، و مثال معونت خدمت بالذات معونت مملوک مالک را،   غاذیه

 خدمت بالعرض معونت شبان رمه را.
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و نکت اوسييت گوید: افاعی خادم عناصييرند  اقوالحکیم ثانی ابونصييرفارابی که اکثر این مقالت منقول از  و

سع حیوانات که    شان را در ل سباع خادم      موجببالذات چه ای ست، و  ست نفعی نی شان ا اند انحالل ترکیب ای

 الزم آید.نفع خویش است، و انحالل با عناصر به تبعیت  افتراسبالعرض که غرض ایشان از 

تقریر این مقدمه گوئیم: عناصيير و نبات و حیوان هرسييه معونت نوع انسييان کنند، هم به    ازبعد  و 

ثالث و    طریقماده و هم به طریق آلت و هم به طریق خدمت، و انسيييان معونت ایشيييان نکند اال به            طریق

شریف  سیس    بالعرض، چه او  شان خ ست و ای شاید که هم خدمت  تر ا کند و هم خدمت  اخستر، و اخس 

نوع خود کند به طریق  معونتاشييرف کند، اما اشييرف نشيياید که خدمت کند اال مثل خویش را، و انسييان   

ماده               به طریق  لت، و  به طریق آ نه  ماده و  به طریق  نه  ند کرد از روی    خودخدمت  معونت هیچ چیز نتوا

 انسانی، چه از آن روی جوهری مجرد است.

 خودو مرکبات محتاج است تا به هر سه نوع معونت او دهند به نوع    انسان به عناصر   که همچنان و 

د اما  ان محتاج  نبات نیز محتاج اسيييت تا به طریق خدمت یکدیگر را معاونت کنند، و حیوانات به طبایع و               

تولدی، و مانند بیشييتر  حیواناتاحتیاج ایشييان به نوع خود مختلف باشييد، چه بعضييی از حیوانات مانند   

معاونت یکدیگر توانند بود و ایشييان را از بی نباشييند،محتاج  هه در توالد به اجتماع نر و مادحیوانات آب ک

ثر حیوانات توالدی در حفظ نوع اشخاص نر و ماده را  اکدیگر مانند  بعضی ای صورت نبندد، و  اجتماع فایده

جتماع باشييند. پس ابود، و در حفظ شييخص بعد از تربیت به معاونت و جمعیت محتاج ن احتیاجبه یکدیگر 

شان  سفاد بود و در ایام نما، و بعد از آن هریکی علی  ای شغول حده به کار خویش در وقت  ضی    م شود، و بع

صنف از طیور به معاونت و اجتماع   شخص و هم    محتاجدیگر مانند نحل و نمل و چند  شند هم در حفظ  با

 در حفظ نوع.

صر و معدنیات احتیاج ب  نباتیاتاما  و  ست، و   را به عنا سه نوع: به ماده خود ظاهر ا لت آ بهود به هر 

صون      سرما و گرما م شیده دارد و از آفت  بروید، و به خدمت مانند  تامانند احتیاج تخم به چیزی که او را پو

نبات را به یکدیگر احتیاج بوددر حفظ نوع  وها مشييتمل باشييد. ی که بر منابع چشييمهیها احتیاج آن به کوه

 اما در حفظ شخص به یکدیگر محتاج نباشند اال بنادر. نگیرد،نر بار مانند درختان خرما که ماده بی
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شد که در این مراتب چهارگانه، یعنی      مرکبات و  سه نوع، و با صر محتاج بود به هر  ص به عنا و  رعنا

اما از  در افاعی گفتیم، چنانکهی کند که در رتبت ازو متأخر بود معادن و نبات و حیوان، بعضی خدمت بعض  

 تر بود.آن روی آن چیز خسیس

ست به معونت         غرض الجملهفی  شرف موجودات عالم ا سان را که ا ست که نوع ان صیل آن از این تف

شخص و هم در بقای نوع؛ اما بیان آنکه     انواعدیگر  ست هم در بقای  انواع  هبو معاونت نوع خود حاجت ا

شاف آن زیادت احتیاجی         ستک ست و در این مقام به ا ست خود ظاهر ا و اما بیان آنکه به  نه؛دیگر محتاج ا

ست که: اگر هر شخصی را به       ست آن غذا و لباس و مسکن و سالح خود    ترتیبمعاونت نوع خود محتاج ا

دوات و آالت زراعت و آوردی و بدان ا بدسييت آهنگریمشييغول بایسييتی بود، تا اول ادوات درودگری و  

سج و    صاد و طحن و عجن و غزل و ن شدی بقای او    دیگرح شغول  حرفتها مهیا کردی، پس بدین مهمات م

و روزگار او اگر بر این اشيييغال موزع کردندی بر ادای حق یکی از این جمله  نکردیغذا بدین مدت وفا بی

 .نبودیقادر 

 قیاماین مهمات زیادت از قدر کفاف خود    همی ازیکدیگر را معاونت کنند، و هریکی به م      چون اما  

دارند، اسيييباب    نگاه نمایند، و به اعطای قدر زیادت و اخذ بدل از عمل دیگران قانون عدالت در معامله                 

هست؛ و همانا اشارت    چنانکهمعیشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقای نوع میسر و منظوم گردد     

شد آنچه در احادیث گو  سالم،  یند که آدم، علیهبدین معنی با بدنیا آمد و غذا طلب کرد او را هزار کار  چونال

شد، و     ست کرد تا نان پخته  سرد کرد آنگه بخورد. و در عبارت حکما همین   یکم و هزارببای آن بود که نان 

 ای نان در دهن تواند نهاد.وجه که هزار شخص کار کن بباید تا یک شخص لقمه براینمعنی یافته شود 

بنند که به کار انسيييان بر معاونت یکدیگر اسيييت، و معاونت بر آن وجه صيييورت می مدارچون  و 

صورت می   مهمات ست، و معاونت بر آن وجه  ساوی بندد که به مهمات یکدیگر به تکافی و یکدیگر ا یام ق ت

اگر همه نوع بر یک  چهنمایند، پس اختالف صييناعات که از اختالف عزایم صييادر شييد مقتضييی نظام بود، 

شان     الهیصناعت توارد نمودندی محذور اول بازآمدی، از این جهت حکمت   ضای تباین همم و آرای ای اقت
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ضی     شغلی دیگر رغبت نمایند، بع سند و        شریف کرد تا هریکی به  شرت آن خر سیس و در مبا ضی خ و بع

 خوشدل باشند.

و بالدت مختلف تقدیر کرد، که اگر  احوال ایشييان در توانگری و درویشييی و کیاسييت همچنین، و 

از  نیازیبیتوانگر باشيييند یکدیگر را خدمت نکنند، و اگر درویش باشيييند همچنین، در اول از جهت          همه 

در شيييرف و  صيييناعات  ادای عوض خدمت یکدیگر؛ و چون     یکدیگر و در دوم از جهت عدم قدرت بر    

شند یک       ساوی با ست مختلف بود اگر همه در قوت تمییز مت سا نند و دیگر انواع معطل ما کنندنوع اختیار خ

 .«الناس لهلکوا جمیعاً لوتساوی»؛اند و مطلوب حاصل نیاید. و اینست آنچه حکما گفته

بعضی به تدبیر صائب ممتاز باشند و بعضی به فضل قوت، و بعضی به شوکت تمام و          چون لکن و 

ارها را، همه ک تمییزثابت ادوات و آالت اهل به فرط کفایت، و جماعتی از تمییز و عقل خالی و به م بعضييی

شاهده می  شت بنی  مهمافتد مقدر گردد و از قیام هریک به بر این وجه که م آدم خویش قوام عالم و نظام معی

 به فعل آید.

صورت نمی نوع بی وجودچون  و  سان    بندد، و معاونت بیمعاونت  ست، پس نوع ان اجتماع محال ا

ود، مشتق از مدینه ب  تمدنتماع؛ و این نوع اجتماع را که شرح دادیم تمدن خوانند، و  محتاج بود به اج بالطبع

نند. و ککه سبب تعیش بود می  تعاونیها  ها و صناعت  و مدینه موضع اجتماع اشخاصی که به انواع حرفت   

اسيت بل اجتماع اهل مسيکن اسيت بروجهی     مسيکن چنانکه در حکمت منزلی گفتیم که غرض از منزل نه 

سکن اهل  خا ست میان اهل مدینه. و    ست ا مدینهص، اینجا نیز غرض از مدینه نه م صوص ا بل جمعیتی مخ

 ن.االجتماع المسمی بالتمدمدنی بالطبع یعنی محتاج بالطبع الی االنسانما گویند کاینست معنی آنچه ح

صد یکی      دواعیچون  و  شان به غایات متنوع، مثالً ق ست و توجه حرکات ای افعال مردمان مختلف ا

یشان صورت   ا تعاونتحصیل لذتی و قصد دیگری به اقتنای کرامتی، اگر ایشان را با طبایع ایشان گذارند      به

ند و حریص همه مقتنیات خود           میان  خواهد، و چون تنازع در    رانبندد، چه متغلب همه را بنده خود گردا

ه نوعی از تدبیر باید که هریکی را به منزلتی ک بالضييرورهافتد به افنا و افسيياد یکدیگر مشييغول شييوند، پس 
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به حق خویش برساند، و دست هریکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران  ومستحق آن باشد قانع گرداند   

 تدبیر را سیاست خوانند. که متکفل آن بود از امور تعاون مشغول کند؛ و آن شغلیکوتاه کند، و به 

ست به ناموس و حاکم و دینار احتیاج     چنانکه و  سیا شد، بدر مقالت اول در باب عدالت گفتیم در   ا

 در نوع و اشييخاص  کهپس اگر این تدبیر بر وفق وجوب و قاعده حکمت اتفاق افتد و مؤدی بود به کمالی 

 سیاست بود اضافت کنند. آنکه سبب بقوت است آن را سیاست الهی خوانند، و اال به چیزی دیگر 

سیاسات بسیطه چهار نهاده است: سیاست ملک و سیاست غلبه و سیاست کرامت و            اقسام حکیم  و 

 .جماعتسیاست 

ست    اما  ست          سیا سیا صل آید، و آن را  ضایل حا شان را ف ملک، تدبیر جماعت بود بروجهی که ای

کرامت،  سیاست اماو آن را سیاست خساست گویند؛ و  گویند؛ و اما سیاست غلبه، تدبر امور اخسا بود فضال

بر  تدبیر فرق مختلف بود جماعت،تدبیر جماعتی بود که به اقتنای کرامات موسييوم باشييند؛ و اما سييیاسييت 

 قانونی که ناموس الهی وضع کرده باشد.

ست   و  ست خاص        سیا سیا صنفی را به  سات دیگر را بر اهالی آن موزع گرداند و هر  سیا  ملک این 

 مؤاخذت کند تا کمال ایشان از قوت به فعل آید، پس آن سیاست سیاسات بود. خود

سات       سیاست  تعلق  و  سیا سیاست جماعت به یکدیگر بر این وجه بود که یاد کنیم. گوئیم:  ملک و 

ترتیب  ملک و تدبیرتعلق به اوضاع دارد مانند عقود و معامالت، و بعضی تعلق به احکام عقلی مانند    بعضی 

سد که بی   مدی شخص را نر ضل معرفتی به  نه، و هیچ  از این دو نوع قیام نماید، چه  یکیرجحان تمییزی و ف

ستدعای        تقدم او بر غیر، بی صیتی، ا صو سیلت خ صی       تنازعو شخ ضاع به  و تخالف کند، پس در تقدیر او

از دیگران تا او را انقیاد نمایند، و این شيييخص را در عبارت قدما  بوداحتیاج باشيييد که به الهام الهی ممتاز    

شارت بدین           اد،گفتهصاحب ناموس   ست ا سیا شریعت؛ و افالطون در مقالت پنجم از کتاب  ضاع او را  او

صحاب    طایفه ست که: هم ا سطاطالیس گفته  براین وجه کرده ا ست القوی العظیمه الفائقه. و ار الذین که هم ا

 بهم اکثر.اهلل عنایه
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 کمیلتاحکام به شييخصييی احتیاج افتد که به تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا او را   تقدیردر  و 

او را صناعت ملک؛ و   احکاماند، و طالق گفتهاالعلیایشان میسر شود، و آن شخص را در عبارت قدما ملک    

را مدبر عالم خواند؛ و ارسييطو انسييان مدنی، او  افالطوندر عبارت محدثان او را امام، و فعل او را امامت؛ و 

 او و امثال او صورت بندد. وجودیعنی انسانی که قوام تمدن به 

مقرر بود که مراد از ملک در این موضييع نه آنسييت که او را خیل و حشييمی یا مملکتی    کهباید  و 

کند، و ن التفاتبدو کس بلکه مراد آنست که مستحق ملک او بود در حقیقت و اگرچه به صورت هیچ    باشد، 

 چون مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدم نظام شایع بود.

هر روزگاری و قرنی به صاحب ناموسی احتیاج نبود چه یک وضع اهل ادوار بسیار را    در الجملهفی 

ای گردد و بق مرتفعباشييد، اما در هر روزگاری عالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شييود نظام   کفایت

صورت نبندد، و مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و   سم آن تکلیف   مردماننوع بر وجه اکمل  را به اقامت مرا

 هر وقت و روزگار. مصلحتکند، و او را والیت تصرف بود در جزویات برحسب 

 ردمعلوم شود که حکمت مدنی، و آن این علم است که مقاله مشتمل بر اوست، نظر بود      اینجااز  و 

 حقیقی. و کمالی کلی که مقتضيييی مصيييلحت عموم بود از آن جهت که به تعاون متوجه باشيييند به       قوانین

شود بر وجه    افاعیلموضوع این علم هیأتی بود جماعت را که از جهت اجتماع حاصل آید و مصدر      شان  ای

 اکمل.

 راهبرد سیاسی :سیاست راهبردی

نه  اشد، بآنکه هر صاحب صناعتی نظر درصناعت خود بروجهی کند که تعلق بدان صناعت داشته       سبب به  و

که دسييت را اعتدالی  بوداز آن روی که خیر باشييد یا شيير، مثالً طبیب را نظر در معالجه دسييت بر آن وجه  

صل کند که بدان اعتدال بر بطش قادر بود، و بدانکه بطش او   شرو قبیل خیرات بود یا از  ازحا ر التفات قبیل 

واعمال اصحاب صناعات بود از آن جهت که خیرات    افعالنکند، و صاحب این صناعت را نظر در جملگی   
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صناعت      شرور، پس این  شند یا  سبت علم       رئیسبا صناعات چون ن سبت این با دیگر  صناعات بود، و ن همه 

 الهی با دیگر علوم.

شخاص چون  و  شخص و نوع به     ا سان در بقای  شان به کمال    نوع ان صول ای یکدیگر محتاجند، و و

شند، و چون چنین بود کمال و تمام هر     ممتنع،بقا بی صول به کمال محتاج یکدیگر با ص   پس در و به  یشخ

شرت و مخالطت ابنای     شخاص نوع او منوط بود. پس بر او واجب بود که معا کند بروجه تعاون،  نوعدیگر ا

شد   . و معاشرت و مخالطت براین وجه  شده و به سمت جور متصف    و اال از قاعده عدالت منحرف گشته با

به نظام و وجوهی که مؤدی بود به فسييياد وقوف      بودآنگاه تواند بود که بر کیفیت آن و وجوهی که مؤدی      

ضامن تعریف     شد، و علمی که  ست.     یکیافته با صل کرده، ولیکن آن علم حکمت مدنی ا یک نوع بود حا

شرات او   تعلم تا بر اق این پس همه کس مضطر بود به تعلم  نای فضیلت قادر تواند بود، و اال معامالت و معا

شمول      خالیاز جور  ساد عالم گردد به قدر مرتبت و منزلت خود. و از این روی  سبب ف ن ای منفعتنماند و 

 علم نیز معلوم شد.

الت علم طب چون در صناعت خود ماهر شود برحفظ صحت بدن انسان و از     صاحب همچنانکه  و 

صحت مزاج عالم. که آن را اعتدال        گرددمرض قادر  شود بر  صناعت خود ماهر  صاحب این علم چون در 

 لت انحراف از آن قادر شود و او به حقیقت طبیب عالم بود.اخوانند، و از حقیقی

 .انسانیثمره این علم اشاعت خیرات بود در عالم و ازالت شرور به قدر استطاعت  برجمله، و 

سانی در          گفتیمچون  و  شخاص ان ست و اجتماع ا سانی ا شخاص ان موضوع این علم هیأت اجتماع ا

: اوالً گوئیمخصييوص مختلف افتد، پس معنی اجتماع اشييخاص بر اعتباری باید کرد که معلوم بود.  وعموم 

شرح آن داده        شد اجتماع منزلی بود، و  شخاص با ستین که میان ا اهل . و اجتماع دوم اجتماع آمداجتماع نخ

اجتماع امم کبار، و بعد از آن اجتماع اهل عالم. و       آنمحله باشيييد، و بعد از آن اجتماع اهل مدینه، و بعد از         

هر منزلی جزوی بود از محله و هر محلتی جزوی بود از مدینه و هر  منزلچنانکه هر شخصی جزوی بود از  

 از امت و هر امتی جزوی از اهل عالم. بودای جزوی مدینه
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را رئیسييی بود چنانکه در منزل گفتیم و رئیس منزل مرؤوس بود به نسييبت با رئیس  اجتماعیهر  و 

سد که     محله سبت به رئیس مدینه و همچنین تا به رئیس عالم ر سا او  ر رئیسو رئیس محله مرؤوس به ن ؤ

ای بوددر شييخص و اجز طبیباالطالق، و نظر او در حال اجزای عالم همچون نظر علیبود، و اوسييت ملک

 همچون نظر کدخدای منزل در حال منزل و اجزای منزل. و   صشخ

 سیاست هدایتسیاست دولت: 

 دولت هادی-وظایف دولت

یکی که  نییعشخص که میان ایشان در صناعتی یا علمی اشتراک بود میان ایشان ریاستی ثابت بود،        دوهر  و

صناعت کامل  شخص را طاعت     از دیگر در آن  شد رئیس تو بود، و آن دیگر  شت تا متوجه   اوتر با باید دا

صی بود که مطاع مطلق         شخ شخاص با  شد به کمال، و انتهای همه ا ستحقاق، یا     وبا شد به ا مقتدای نوع با

ایشان در مصلحت نوع. و چنانکه رئیس عالم    آرایاشخاصی که در حکم یک شخص باشند از جهت اتفاق     

ست در ا  سب آنکه او  ناظر ا شد     راجزای عالم بح ست به عموم اجزا، رئیس هر اجتماعی را نظری با تعلقی ا

ایشان بود و در اجزای آن اجتماع، بر وجهی که مقتضی صالح ایشان بود      رئیسدر عموم آن جماعت که او 

 الخصوص.مقتضی صالح هر جزوی ثانیاً و علی والعموم، اوالً وعلی

ند منزل و       به یکدی   اجتماعات  تعلق  و  مان گر سيييه نوع بود: اول آنکه اجتماعی جزو اجتماعی بود 

و معین  خادم و دوم آنکهاجتماعی شيييامل اجتماعی بود مانند امت و مدینه، و سيييیم آنکه اجتماعی              مدینه،  

ناقص                  نه، چه اجتماعات اهل قری اجتماعاتی  مدی ند قریه و  مان که هریک بنوعی دیگر    بوداجتماعی بود 

را به ماده و آلت و خدمت مانند         یکدیگر تام مدنی کنند، و از این وجه اعانت اجتماعات         خدمت اجتماعی    

 گفتیم. ایناعانت انواع بود یکدیگر را، چنانکه پیش از 

و  رادانفاند کسيييانی که از تألیف بیرون شيييوند و به   اهل عالم براین نوع تقدیر کرده    تألیف چون  و 

ابنای نوع با  معاومتند، چه اختیار وحشيييت وعزلت و اعراض از بهره مانوحدت میل کنند از فضيييیلت بی

باشييد؛ و ازین طایقه بهری این فعل را بفضييیلتی شييمرند، مانند  ظلماحتیاج به مقتنیات ایشييان محض جور  
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ای نهند؛ و طایفه نامکه به مالزمت صوامع و نزول در شکاف کوهها متفرد باشند، و آنرا زهد از دنیا     جماعتی

شینند و طریق اعانت بکلی مسدود   که مترص  ن را توکل نام نهند؛ و گروهی که آو  گردانند،د معاونت خلق بن

شهرها می      شهرها به  سیاحت از  سبیل  ستی بود      وشوند  بر  به هیچ موضع مقامی و اختالطی که مقتضی مؤان

گیریم و آن را فضيييلی دانند. چه این قوم و امثال ایشيييان ارزاقی که      می اعتبار نکنند و گویند از حال عالم     

دهند، غذای در عوض و مجازات هیچ بدیشييان نمی وکنند اند اسييتعمال میتعاون کسييب کرده به ]دیگران[

گزارند و از آنچه مسييتدعی نظام و کمال نوع بهای آن نمی وپوشييند خورند و لباس ایشييان میایشييان می

عل بقوت دارند بف طبیعتبه سبب عزلت و وحشت رذایل اوصافی که در     چوناند،  عراض نمودهانسانست ا  

این توهمی خطا بود، چه عفت نه آن بود ه  وپندارند، آرند جماعتی قاصر نظران ایشان را اهل فضایل مینمی

بود نگاه دارند و آن بود که هرچیزی را حدی و حقی که  بلالوجوه، ترک شييهوت بطن و فرج گیرند من کل

و عدالت نه آن بود که مردمی ار که نبینند بر او ظلم نکنند بل آن بود که            نمایند،  از افراط و تفریط اجتناب  

شود؟    چگونهبا مردم بر قاعده انصاف کنند، و تا کسب با مردم مخالطت نکند سخاوت ازو     معامالت صادر 

اثر عفت او کی ظاهر  نبیندو چون صييورتی شييهی و چون در معرض هولی نیفتد شييجاعت کجا بکار دارد؟ 

کنند نه به اهل به جمادات و مردگان می تشييبهگردد؟ و اگر تأمل کرده آید معلوم شييود که این صيينف مردم 

که مقدر اول، عزاسمه، کرده باشد انحراف نطلبند، و در سیر     تقدیریفضل و تمییز، چه اهل فضل و تمییز از   

 کمت او اقتدا کنند و ازو توفیق خواهند در آن باب، انه خیر موفق و معین.به ح طاقتو عادات به قدر 

 :دوم فصل

 آن اقسامفضیلت محبت که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و  در

همگرایی، هماهنگی، همکاری)تقسیم کار، تعاون و تبادل کاالیی، کار و خدمات(، همبستگی تا 

 وابستگی و ادغام مدنیپیوستگی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی بجای 

ست از نوع او،    مردمچون  و  شخاص دیگر ا به یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هر یک به نزدیک ا

، پس آند دادهتواند رسید چنانچه شرح مستدعی استعانت، چه هیچ شخص به انفراد به کمال نمی ضرورتو 
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ضای     شخاص را در معاونت به منزلت اع شخص  احتیاج به تألیفی که همه ا شد؛ و     گرداندیک  ضروری با

شان را بالطبع متوجه کمال آفریده  شتاق  چون ای شتیاق به تألف و مح    آناند پس بالطبع م شند؛ و ا بت تألف با

 دالتعمحبت بر عدالت. و علت در آن معنی آنسييت که   تفضييیلایم به ش از این اشييارتی کردهیبود، و ما پ

د قسری باشد. طبیعی مانن باادی طبیعی، و صناعی به نسبت مقتضی اتحادیست صناعی، و محبت مقتضی اتح

 و صناعت مقتدی بودبه طبیعت.

شييد که احتیاج به عدالت که اکمل فضييایل آنسييت در باب محافظت نظام نوع از جهت  معلوم پس 

صاف احتیاج          فقدان صاف و انت صل بودی به ان شخاص حا ست، چه اگر محبت میان ا و از  .نیفتادیمحبت ا

صف متنازع فیه         روی لغت صف بود یعنی من شتق از ن صاف م صفه کند، و     با ]را[خود ان صاحب خود منا

 .دشتکثر باشد و محبت از اسباب اتحاد، پس بدین وجوه فضیلت محبت بر عدالت معلوم  لواحقتنصیف از 

ند و گفته که: قوام    شيييأن محبت مبالغتی عظیم کرده    از قدمای حکما در تعظیم    جماعتی  و   همه ا

و وحدتی   وجودیموجودات به سيييبب محبت اسيييت و هیچ موجود از محبتی خالی نتواند بود چنانکه از         

در مراتب کمال و نقصييان  موجوداتخالی نتواند بود، اال آنکه محبت را مراتب باشييد و به سييبب ترتب آن 

ریان آن بر و ط مقتضی فساد و نقصان باشد،     غلبهمترتب باشند، و چنانکه محبت مقتضی قوام و کمال است    

 و این قوم را اصحاب محبت و غلبه خوانند. بود،موجودات بحسب نقصان هر صنفی تواند 

اند فضیلت محبت اقرار کرده ربمه اند اما ههر چند بر تصریح این مذهب اقدام ننموده حکمادیگر  و 

 سریان عشق در جملگی کاینات شرح داده. و

چیزی که اتحاد با او در تصيييور طالب کمال باشيييد، و ما  محبت طلب اتحاد بود با حقیقتچون  و 

ست، پس محبت طلب          گفتیم شده ا ست که بر او فایض  سب وحدتی ا شرف هر موجودی بح که کمال و 

دان وصول ب  وو فضیلت وکمال بود، و هرچه این طلب در او بیشتر بود شوق او به کمال زیادت بود     شرف 

نطقی را در او  قوتو ضييدش در موضييعی اسييتعمال کنند که    تر؛ و در عرف متأخران محبتبر او سييهل

جهات، و میل مرکبات را به  دیگرمشييارکتی بود، پس میل عناصيير را به مراکز خویش و گرختن ایشييان از  
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شان     -یکدیگر شاکالتی که در امتزاج ای سبت       افتادهکه از جهت م سبتهای معین و محدود، چون ن شد بر ن با

بدان سبب مبدأ افعالی غریب باشند، که آن را خواص و اسرار طبایع     تازم آید، عددی و مساحی و تألیفی، ال 

آهن به مغناطیس، و اضداد آن، که از جهت تنفراتی مزاجی حادث شد، مانند نفرت سنگ     میلخوانند، مانند 

 و موافقتاز قبیل محبت و مبغضييت نشييمرند، بلکه آن را میل و هرب خوانند، و   -الخل از سييرکهغض با

 و نفرت گویند. الفمعادات حیوانات غیرناطقه با یکدیگر هم خارج از این قبیل باشد، و آن را 

حبت م مانندمحبت در نوع انسان دو گونه بود: یکی طبیعی و دیگر ارادی. اما محبت طبیعی  اقسام و 

 ادی و بقای نوع تربیت ند   رامادر فرزند را، که اگر نه این نوع محبت در طبیعت مادر مفطور بودی فرزند          

و االنحالل بود، و دوم آنچه   العقد سيييریعصيييورت نبسيييتی. و اما محبت ارادی چهار نوع بود: یکی آنکه      

سیم آنچه بطی بطی سریع  االنحاللسریع ءالعقد ءالعقد و االنحالل بد، و  االنحالل ءالعقد بطیبود، چهارم آنچه 

 بود.

صد چون  و  شعبه، اول لذت و           مقا سه  ست به  شعب ا ساطت من صناف مردمان در مطالب بحسب ب ا

 سانی کسیم خیر، و از ترکب هر سه با یکدیگر شعبه رابع تولد کند، و این غایات مقتضی محبت      ودوم نفع 

سان          پس هریکی از است، باشد که در توصل به کمال شخصی یا نوعی معاون و مددکار باشند. و آن نوع ان

 سباب علت نوعی بود از انواع محبت ارادی.این ا

 غیرتعلت محبتی تواند بود که زود بندد و زود گشاید، چه لذت با شمول وجود به سرعت     لذت اما 

سرایت             سبب  سبب به م ستمرار و زوال از  ست چنانکه گفتیم، و ا صوف ا لت و اما نفع ع کند؛و انتقال مو

االنتقال بود؛ و اما خیر علت سييریع وجودع رسييانیدن به عزت محبتی بود که دیر بندد و زود گشيياید، چه نف

ستن محبتی بود که زود بندد و دیر گشاید،   شاکلت ذاتی که میان اهل خیر بود، و دیرگشادن    زودب از جهت م

الزم ماهیت خیر بود و اقتضييای امتناع انفکاک کند؛ و اما مرکب از هر سييه علت   کهاز جهت اتحاد حقیقی 

 کند. الحدیر بندد و دیر گشاید، چه استجماع هر دو سبب یعنی نفع و خیر اقتضای هردو که  باشدمحبتی 
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صييداقت عامتر بود چه محبت میان جماعتی انبوه صييورت بندد و صييداقت در شييمول  ازمحبت  و 

نرسييد، و مودت در رتبت به صييداقت نزدیک باشييد، و عشييق که افراط محبت اسييت از مودت  مرتبهبدین 

را نه  و نفع خیر،ه جز میان دو تن نیفتد، و علت عشييق یا فرط طلب لذت بود یا فرط طلب بود، چ ترخاص

عشق دو نوع بود: یکی مذموم  پساز روی بساطت و نه از جهت ترکب در استلزام عشق مدخلی نتواند بود. 

این دو  خیزد. و از جهت التباس فرق میان    خیرکه از فرط طلب لذت خیزد، و دوم محمود که از فرط طلب      

 ذم عشق بود. وسبب باشد اختالفی که میان مردم در مدح 

احداث و کسانی که طبیعت ایشان داشته باشند طلب لذت بود و بدین سبب باشد      صداقات سبب   و 

از و ب کنندو مفارقت میان ایشييان متوالی بود. و گاه بود که در اندک مدتی چند بار تصييادق   مصييادقتکه 

صدا    شوند، و اگر  شان را بنادر بقا مفترق  شان بود     یقت ای سبب وثوق ای شد  ت آن بقای لذت و معاود بهی با

 مرتفع گردد. صداقتالحال آن حاالً فحاالً، و هرگاه که آن وثوق زایل شود فی

مشييایخ و کسييانی که بر طبیعت ایشييان باشييند طلب منفعت بود، و چون منافع  صييداقاتسييبب  و 

شترک   شود و به       و در اکثر احوال آن ر یابند،م صادر  صادقتی  شان م سب ا امتدادی اتفاق افتد، از ای قای ب ح

 منفعت باقی ماند، و چون عالقه رجا منقطع شود آن صداقت مرتفع گردد.

صحاب     صداقت اما  و  شد، و خیر چیزی ثابت بود غیر متغیر، مودات ا اهل خیر چون محض خیر با

 و زوال مصون باشد. تغیرآناز 

از طبایع متضاد مرکب است و میل هر طبیعتی مخالف میل طبیعتی دیگر، پس لذتی که  مردمچون  و 

خالی از  و خالصطبیعتی بود مخالف لذت طبیعتی دیگر بود. و بدین سييبب هیچ لذت از انواع لذات  مالیم

 شوایب اذیتها که در مفارقت لذات دیگر بود نتواند بود.

اسييت که آن را با طبایع دیگر مشيياکلتی نیسييت او را مردم جوهری بسييیط الهی موجود  درچون  و 

غایت  بود در لذتاز لذت تواند بود که آن را با لذات دیگر مشييابهتی نبود و محبتی که مقتضييای آن   نوعی

شبیه به وله، و آن را عشق تام و محبت الهی خوانند، و    متألهان دعوی آن محبت کنند، و  بعضی افراط بود و 
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او گوید: چیزهای مختلف را با یکدیگر تشييياکل و  کهاز أبرقلیطس باز گفته اسيييت  حکیم اول در آن معنی

 متشاکل به یکدیگر مسرور و مشتاق باشند. چیزهایتألیفی تام نتواند بود، و اما 

شتاق، متألف       این کلمات گفته شرح در  و  شند و به یکدیگر م شاکل با سیط چون مت اند که جواهر ب

اسييت و  مادیاتقیقی حاصييل آید و تغایر مرتفع شييود، چه تغایر از لوازم توحدی ح ایشييانو میان  شييوند

نوعی از تألف میل کنند  بهمادیات را این صيينف تألف نتواند بود، و اگر شييوقی در ایشييان حادث شييود که 

این مالقات به درجه اتصييال نرسييد، پس  ومالقات ایشييان به نهایات و سييطوح بود نه به ذوات و حقایق، 

 صال بود.مستدعی انف

که در انسان مستودع است از کدورات طبیعت پاک شود، و محبت انواع شهوات و       جوهریچون  و 

صیرت به         کرامات شود و به نظر ب صادق حادث  شوقی  شبیه خود  الل ج مطالعهدر او منتفی گردد، او را به 

ن او را لذتی که آپس  شود،خیر محض، که منبع خیرات آنست، مشغول گردد و انوار آن حضرت برو فایض 

صل آید، و به درجه اتحاد     سبت نتوان داد حا ستعمال طبیعت بدنی و     مذکوررا به هیچ لذت ن سد، و در ا ر

صفای       بعدترک آن او را تفاوتی زیادت نبود، اال آنکه  شد چه  سزاوارتر با از مفارقت کلی بدان رتبت عالی 

 فانی نتواند بود. حیاتتام جز بعد از مفارقت 

این نوع محبت، یعنی محبت اهل خیر با یکدیگر، یکی آنست که نه نقصان بدو متطرق    ایلفض از  و 

رار باشد، و اش   مداخلتیبود، و نه سعایت را در او تأثیری صورت افتد، و نه ماللت را در نوع او مجال    تواند

با اشييرار و هم با اشييرار را هم  افتدرا دران حظی و نصييیبی نبود؛ و اما محبتی که از جهت منفعت یا لذت 

سریع  اخیار تواند بود، اال آن شد، از جهت آنکه نافع و لذیذ مطلوب بالعرض باشد    االنحاللاالنقضاء و  که  با

تد در ها اتفاق اف ها جمعیتی باشد که میان اصحاب آن محبت   مستدعی آن محبت  کهنه بالذات؛ و بسیار بود  

 ست، ان مؤانستی بود که در طبیعت مردم مرکوز  آمانند کشتی و سفرها و غیر آن، و سبب در    غریبمواضعی  

کسی که گفته است    واند، چنانکه در صناعت ادب مقرر شده است.    و خود مردم را انسان از آن جهت گفته 

ساناً ألنک ناس   » سمیت ان سیان       « و شتق از ن سان م ست که ان ست گمان برده ا ی بوده و در این گمان مخط ا

ست و کمال هر     ست. و چون انس طبیعی از خواص مردم ا صیت خود بود، چنانکه به   چیزیا در اظهار خا
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در اظهار این خاصيييیت بود با ابنای نوع خود، چه این         نیزچند موضيييع تکرار کردیم، پس کمال این نوع   

 تمدن و تألف باشد. مستدعیخاصیت مبدأ محبتی است که 

کند شييرایع و آداب محمود نیز با آن اقتضييای شييرف این خاصييیت می حکمت حقیقی  آنکهباز  و 

ن جمعیت آ بهاند، چه و از این سبب بر اجتماع مردم در عبادات و ضیافات تحریض فرموده   اند،کردهدعوت 

سالم نماز جماعت را بر نماز     شریعت ا صیل بدین علت نهاده   تنهاانس از قوت به فعل آید، و یمکن که  تف

شوند با یکدیگر مستأنس گردند، و اشتراک   مجتمعچون در روزی پنج بار مردمان در یک موضع  باشد که تا  

سبب     شان در عبادات و دیگر معامالت  شد که از درجه انس به درجه محبت       تأکیدای شود، با ستیناس  آن ا

 رسد.

صداق  و  شان ه      م ست که چون این عبادت بر اهل هر کوئی و محلتی که اجتماع ای سخن آن ر این 

ود نمدشوار می  ایشان پنج بار در مسجدی متعذر نباشد وضع کرد، و حرمان اهل شهر که این اجتماع بر      روز

ضیلت نمی  ست، عبادتی دیگر فرمود که در هر هفته یک   از این ف  ها و محله ها بأجمهم اهل کوی نوبتشای

محلت را در فضیلت جمع  که اهل تا همچنان آیند،همه جماعت محیط تواند شد جمع ه در یک مسجد که ب 

شتراک بود اهل مدینه را نیز در آن   شتراکی ا ستاها و دیه  ا شهر  بود؛ و چون اهل رو ها را با یکدیگر و با اهل 

نمود در سييالی دو نوبت عبادتی که بر اجتماع همه سيياختن مقتضييی تعطیل مهمات می جمعیتدر هر هفته 

چه  فرمود،زد رائی که شييامل ازدحام تواند بود ناممشييتمل بود تعیین کرد، و مجمع ایشييان را صييح جماعت

نمود؛ و مؤذی به حرج می هموضييع بنائی که همه قوم را درو جای بود، و در سييالی دوبار از آن نفع گیرند، 

و عهد انس مجدد گردانند انبعاث  ببینندچون در سييعت فضييائی که همه قوم حاضيير توانند آمد یکدیگر را  

آن عموم اهل عالم را به اجتماع در یک موقف، در  بعدازیکدیگر تزاید پذیرد،  ایشييان بر محبت و مؤانسييت

که موجب مزید ضيييیق و کلفتی بودی       وهمه عمر یک دفعت، تکلیف کرد،     به وقتی معین از عمر  آن را 

سو  سب گردانید. تا م مو شهر و محله را بدان      برح سعادت که اهل  سیر اهل بالد متباعد جمع آیند و از آن  تی

ست     گردانیده معرض شان موجود ا ساب کنند، و به انس طبیعی که در فطرت ای ند؛ و نمای تظاهراند حظی اکت

ضع به بقعه  شد اولی بود، چه     تعیین آن مو شریعت با صاحب  شاهده ای که مقام  شعائر و   م آثار او و قیام به 
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عت شود دواعی خیر را.  سرعت اجابت و مطاو  مستدعی مناسک مقتضی وقع و تعظیم شرع باشد در دلها، و     

صور این عبادات و تلفیق   ضیلت معلوم       آنبرجمله از ت ساب این ف شارع در دعوت با اکت با یکدیگر غرض 

 قانون مصلحت مقدر کردن سبب استجماع هر دو سعادت باشد. برگردد، چه ارکان عبادت می

لهی، چون میان های مذکور، بیرون محبت ا حدیث محبت شييویم، گوئیم: اسييباب محبت سييربا  و 

صحاب   شود و در یک حال       محبت آنا شد تواند بود که از هر دو جانب در یک حال منعقد  شترک با ها م

ترک شييوهر و زن مشيي میانپذیرد، و تواند بود که یکی باقی ماند و یکی انحالل پذیرد. مثالً لذتی که  انحالل

گردد، و ممکن بود که  یکدیگرت است و سبب محبت ایشان شده ممکن بود که از هر دو طرف سبب محب      

ست و تغیر     لذتاز یک طرف محبت منقطع شود و از طرف دیگر باقی ماند، چه   به سرعت تغیر موصوف ا

که میان زن و شوهر مشترک باشد از خیرات     منافعییک طرف مستلزم تغیر طرف دیگر نه؛ و همچنین چون  

شند چون هر دو دران متعاون  -منزلی شتراک محب   -با صیر   سبب ا شود، اما از دو یکی اگر در حد خود تق ت 

دارد و شوهر از زن محافظت، اگر یکی به نزدیک دیگر  انتظار اکتساب این خیرات می  شوهر کند، مثالً زن از 

صر  شکایت و مالمت حادث گردد، و هر روز در تزاید بود تا       مق شود و  شد محبت مختلف   منقطع عالقهبا

ر ها همین قیاس اعتبا محبت دیگررن شکوه و عتاب یک چندی بماند. و در  گردد، یا سبب زایل شود، یا مقا  

 باید کرد.می

که اسيييباب آن مختلف بود، مانند محبتی که سيييبب از یک طرف لذت بود و از  ییها محبتاما  و 

 ستمع ممنفعت، چنانکه میان مغنی و مستمع، که مغنی مستمع را به سبب منفعت دوست دارد و       دیگرطرف 

لذت کند و  انتظارا به سييبب لذت، و میان عاشييق و معشييوق همین نمط بود، که عاشييق از معشييوق مغنی ر

 هیچ صينف از اصيناف محبت   درمعشيوق ازو انتظار منفعت، در این محبت تشيکی و تظلم بسيیار افتد، بل    

و  ،ال مطلوب کندجلذت استع  بکه طال بودچندان عتاب و شکایت حادث نشود که در این نوع، و علت آن   

صول مطلوب او تأخیر اف  صورت نبندد، و بدین      اعتدالد، و کنطالب منفعت در ح شاءاهلل،  شان، اال ما میان ای

ستیفای تمتع از لذت       متظلمسبب پیوسته عشاق متشکی و       شند، چه ا شان با شند، و به حقیقت ظالم هم ای با

 ارطلبند، و در مکافات آن تأخیر افگنند، یا خود بدان قیام ننمایند. و این نوع محبت             بتعجیل نظر و وصيييال 
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باشييد لکن   محصييورمحبت لوامه خوانند، یعنی مقرون به مالمت، و اصييناف این محبت نه در این یک مثال 

 مرجع همه با همین معنی بود که یاد کردیم.

شاه و رعیت و رئیس و مرؤوس   و شکایت و مالمت     فقیرو غنی و محبتی که میان پاد شد هم در معرض  با

دارد که در اکثر اوقات مفقود بود، و فقدان     چیزیبود، بدین سيييبب که هر یک از صييياحب خویش انتظار        

مفقود بود، و فقدان بانتظار موجب فسيياد نیت باشييد، و از فسيياد نیت   اوقاتبانتظار چیزی دارد که در اکثر 

 مچنینهتتبع مالمت بود؛ و به رعایت شرط عدالت این فسادها زایل گردد. و و استبطا مس آید،استبطا حاصل 

شان را در خدمت و     ستحقاق توقع دارند و موالی ای صر     شفقت ممالیک از موالی زیادت از ا صیحت مق و ن

ستحقاق که از        عدالت بود حاصل نیاید این محبت   لوازمشمرند تا به مالمت مشغول شوند، و تا رضا بقدر ا

 .استنشود، و صعوبت شمول آن از شرح مستغنی  منظوم

 جوهر سبت اخیار چون از انتظار منفعت و لذت حادث نشده باشد، بلکه موجب آن منا   محبتاما  و 

شائبه مخالفت و منازعت منزه         بود شد، از  ضیلت با شان خیر محض و التماس ف صد ای ص  ماند،و مق یحت و ن

اند تهبود معنی آنچه حکما گف ایند بود به تبعیت حاصل آید. و  یکدیگر و عدالت در معامله که مقتضای اتحا 

ین و عزت وجود ا«. حقیقت و غیر تو بشخص  درصدیق تو شخصی بود که او تو باشد     »در حد صدیق، که  

احداث هم از این سبب الزم آمده است، چه هر که بر    صداقت صداقت و فقدان آن در عوام و عدم وثوق به  

سالطین      صحیح غرض  خیر واقف نبود و از سبب انتظار لذتی یا منفعتی تواند بود، و  شد محبت او  غافل با

شان تام         صداقت اظهار  صداقت ای سبب  شمرند، و بدین  ضل و منعم  و  دنبواز آن روی کنند که خود را متف

  ازعدالت منحرف افتد.

دین ب باشد بت او نزدیک را چون بدین سبب دوست دارد که خود را بر و حقی زیادت بیند مح   فرزندپدر  و

بود  باشد، و آن چنان مخصوصمحبت از وجهی، و به اعتباری دیگر او را محبتی ذاتی بود بر فرزند که بدان 

ایسيييت که طبیعت از   وجود فرزند نسيييخه   که که او فرزند را به حقیقت هم نفس خود داند و چنان پندارد        

فرزند نقل کرده. و الحق این تصييوری اسييت به جای  ذاتصييورت او برگرفته اسييت و مثالی از ذات او با 

را بر انشای فرزند باعث گردانیده است و او را در ایجاد او سببی  پدرخویش، چه حکمت الهی از روی الهام 
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سعادت   ازثانی کرده، و   کهاین جهت بود که پدر هر کمال که خود را خواهد فرزند را خواهد، و هر خیر و 

ز تو پسر تو ا » گویندت بران گمارد که فرزند را حاصل کند، و بر او سخت نیاید که   ازو فوت شده باشد هم  

ست   ضلتر ا سخت آید که گویند  « فا ست  »و  ضلتر ا شخصی که مترقی بو   که همچنان، «غیری از تو فا د به بر 

. دبلکه او را این سييخن خوش آی« ازین بودی پیشييترتر ازانی که  اکنون کامل»کمال سييخت نیاید که گویند 

سبب وجود فرزند     سببی پس همین بود حال پدر با فرزند. و  ست که خود را  دیگر فرط محبت والد را آن ا

سد، و از   می شو فرزند در تزاید بوده       ابتدایشنا ست، و محبت او با تربیت و ن شر بوده ا ستب  وکون او بدو م

د او وثوقی به بقای صورت خود  و مسرات شمرده، و به وجو   آمالرسوخ یافته، و او را وسیلت    واستحکام   

. و اگرچه این معانی به نزدیک عوام چنان مستخلص نبود که در عبارت توانند  گرفتهبعد از فنای ماده در دل 

 .بیندضمایر ایشان را برای نوعی از وقوف بود شبیه بدان که کسی خیالی در پس حجابی می اماآورد 

معلول و مسييبب اسييت، و بر وجود خود و وجود   از محبت پدر قاصيير بود چه او فرزندمحبت  و 

ع نگیرد تمت اواز مدتی مدید انتباه یافته، و خود تا پدر را زنده در نیابد و روزگاری از منافع  بعدسييبب خود 

شود بر       ستبصار تمام محفوظ ن سبب  او توفر ننماید، و ب تعظیممحبت او اکتساب نکند، و تا به تعقل و ا دین 

سا  صیت فرموده فرزندان را به اح صیت نکرده. و اما محبت       والدیناند و ن والدین و شان و سان ای را به اح

 در یک سبب. بودبرادران با یکدیگر از جهت اشتراک 

با           که باید    و  محبت ملک رعیت را محبتی بود ابوی و محبت رعیت او را بنوی، و محبت رعیت 

ست که         یکدیگر سبت آن شان محفوظ ماند. و مراد از این ن شرایط نظام میان ای  با رعیت در ملکاخوی، تا 

صالح و دفع مکاره     شر به  وشفقت و تحنن و تعهد و تلطف و تربیت و تعطف و طلب م  جذب خیر و منع 

ام و اکر او به پسييران عاقل، و در تعظیمپدران مشييفق اقتدا کند، و رعیت در طاعت و نصييیحت و تبجیل و 

استحقاق و استیجابی خاص که وقت و حال اقتضا کند، تا     بقدراحسان با یکدیگر به برادران موافق، هر یک  

صان راه یابد    هریکعدالت به توفیت حظ و حق  شد و نظام و ثبات یافته. و اال اگر زیادت و نق قیام نموده با

شود،   لبدلبی گردد، و محبت به مبغضت  مرتفع گردد فساد ظاهر شود، و ریاست ملک ریاست تغ     عدالتو 
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اگرچه بر ضيرر دیگران   وو موافقت مخالفت گردد، و الفت نفار، و تودد نفاق؛ و هرکسيی خیر خود خواهد  

 آید. پدیدومرج که ضد نظام بود مشتمل بود، تا صداقات باطل گردد و هرج

 تمحبکه از شييایبه انفعاالت و کدورات آفات منزه بود محبت مخلوق بود خالق را، و آن  محبتی و 

محبت بر معرفت     چه جز عالم ربانی را نتواند بود، و دعاوی غیر او به بطالن و تمویه موصيييوف باشيييد،         

ضروب انعام متواتر      شد و بر  سب که بدو عارف نبا سان متوالی او ک  وموقوف بود، و محبت ک به  هوجوه اح

بود که در توهم خود بتی نصب کنند و او را   تواندرسد واقف نه، صورت چگونه بندد؟ بلی،   نفس و بدن می

او مشييغول شييوند، و آن را محض توحید و مجرد ایمان   طاعتخالق و معبود شييناسييند، پس به محبت و  

 باهلل اال وهم مشرکون. أکثرهمشمرند. کال و حاشا، و مایؤمن 

سخت اندک، بلکه از اندک اندک    این م مدعیان و  شان  سیارند، ولیکن محققان ای  تطاعتر، و حبت ب

ی تالی  ادر مرتبه  والدین و تعظیم از این محبت حقیقی مفارقت نکند، و قلیل من عبادی الشيييکور. و محبت        

اال محبت معلم به نزدیک متعلم، چه  نرسييداین محبت باشييد، و هیچ محبت دیگر در مرتبه بدین دو محبت 

مذکور. و علت آنسييت که محبت اول اگرچه در نهایت  محبتآن محبت متوسييط بود در مرتبه میان این دو 

ست که تابع وجود بود، و محبت دوم با    محبوببه جهت آنکه  -شرف و جاللت بود  سبب وجود و تعمی ا

سبتی دارد که   شد     پذرآن منا ه مثابت ب و لیکن معلمان که در تربیت نفوس -سبب محسوس و علت قریب با

ی که وجه بهاند، و اند، به سبب اول مقتدی تربیت اجسام، به وجهی که متمم وجود و مبقی ذوات  درپدرانند 

محبت  اول بود و فوق محبتتربیت ایشان فرع است بر اصل وجود به پدران متشبه؛ پس محبت ایشان دون      

نی و یفتر، و به حقیقت معلم ربی جسما شر  آبادوم، چه تربیت ایشان بر اصل وجود متفرع است و از تربیت    

 مرتبه علت اولی و فوق مرتبه آبای بشری. دونأبی روحانی بود، و مرتبه او در تعظیم 

سکندر  از  ست   ا سیدند که پدر را دو ستاد را، الن أبی کان   پر ستاد را، گفت ا حیاتی ل سبباً تر داری یا ا

سبباً لحیاتی الباقیه. پس به  نالفا ضل رتبت نفس  یه، و معلمی کان  سم قدر ف شتر   حق معلم از حق برج پدر بی

همین نسبت محفوظ بود، و محبت معلم متعلم  پدراست، و باید که در محبت و تعظیم او با محبت و تعظیم 
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فرزند را به همین نسبت، از جهت آنکه تربیت او به فضیلت تام    بودرا در طریق خیر، شریفتر از محبت پدر  

 بود و نسبت او با پدر چون نسبت نفس با جسم. الصخه حکمت بو تغذیه او 

ها به نزدیک عادل متصييور نباشييد به شييرایط عدالت قیام نتواند نمود، چه آن    محبت مراتبتا  و 

و  رئیس،که اله را واجب بود شييرکت دادن غیر را دران شييرک صييرف باشييد، و تعظیم والد در باب  محبت

ستی فرزند     سلطان، و دو صدیق در حق  ستعمال    اکرام  شیرت و پدر و مادر ا محض و  جهلکردن در باب ع

ستلزم مالمات         ساد تربیت و م ضطراب و ف شد؛ و این تخلیطات موجب ا  شکایات بود، و  وسخف مطلق با

و معاشرت بواجب   خلطاچون قسط هر کسی از محبت و خدمت و نصیحت ایفا کنند مؤانست اصحاب و       

 و توفیت حقوق هر مستحقی تقدیم یابد.

تر بود و حکیم اول در این معنی گوید: محبت   در صيييداقت از خیانت زر و سيييیم تباه      خیانت   و 

 زود انحالل پذیرد چنانکه درم و دینار مغشوش زود تباه شود. مغشوش

 هب که عاقل در هر بابی نیت خیر دارد و حد و مرتبه آن باب رعایت کند، پس اصيييدقا را               باید   پس 

منزلت دوستان  بهرا در خیرات خویش شریک شمرد، و معارف و آشنایان را    منزلت نفس خود داند و ایشان  

ساند به      صداقت ر شان را از حد معرفت به درجه  سیرت خیر در نفس   قدردارد و جهد کند که ای امکان، تا 

 نگاه داشته باشد. اخود و رؤسا و اهل و عشیرت و اصدق

س   کهشریر   و  سیرت نفور بود و محبت بطالت و ک ستولی، و از تمییز میان خیر  از این   والت بر او م

 او شود از نفس  احترازشر غافل، آنچه نه خیر بود بخیر دارد و رداعت هیأتی که در ذات او متمکن بود مبدأ  

از کسی که مشاکل نفس او بود هم    باشد او، چه رداعت مهروب عنها بود طبعاً، و چون از نفس خود گریزان 

سته طا  شغول دارد، و ولوع به چیزی نماید   ازلب چیزی بود که او را گریزان بود، پس پیو آنکه با خود افتد م

عرضی او را بیخود گرداند، چه از فراغت او الزم آید که با خود افتد، و چون  لذاتکه مانند مالهی و اسباب 

او در چیزهائی  تلذباشد از خود متأذی شود، و محبت او دوستانی را بود که او را ازو دور دارند، و    خودبا 

شد که او را بی  شمرد دران و امثال    با سعادات فنای عمر  ضطراب و قلقی که در   آن،خود کند و  که او را از ا
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اسييتحقاق، شييهوات ردیه و طلب کرامات بی التماسنفس او، از تجاذب قوتهای متضيياد غیرمرتاض، چون 

خبر دارند. و ب و خوف و غیر آن، بیمانند حزن و غضيي آید،حادث شييود و امراضييی که ازان تجاذب الزم 

یک حال صورت نبندد، و انتقال از یکی به یکی، که اضطراب عبارت ازان    درسبب آن بود که تألیف اضداد   

شد، موذی   ساس آن        بود،با ست مالهی خیال او را از اح ست و مالب ست امثال او و ممار و مخالطت و مجال

شود غاف  عاقبتخالصی بیند، و از وبال و نکالی که به  الوقت از آن اذیت مصروف دارند تا فی  حال ل الحق 

 باشد، پس بدان حال غبطت نماید و آن را سعادت داند.

به حقیقت محب ذات خود نبود و اال مفارقت او نجسييتی، و محب هیچ کس نبود چه  کسچنین  و 

شد، و چون او محب هیچ کس نبود هیچ کس نیز  دیگرانمحبت  او  ومحب او نبود،  بر محبت خود مرتب با

حالت ندامت و حسرت  آنرا ناصح و نیکخواه نباشد تا به حدی که نفس او هم نیکخواه او نبود، و سرانجام 

 نهایت تواند بود.بی

سرور، هر     اما ضل که از ذات خود متمتع بود و بدان م ست دارد،    آینهخیر فا غیر او ذات  وذات خود را دو

شریف    او ست دارد، چه  صلت او       را هم دو صادقت و موا ست دارد م  اختیارمحبوب بود، و چون او را دو

سان         سیرت مالزم اح صدیق او، و این  صدیق خود بود و هم دیگران  شد کند، پس هم او  با غیر، چه به  با

صد و چه بی  شند     ق سبب آن بود که افعال او لذیذ و مجبوب با صد، و   و لذیذ و محبوب مختار بود، لذاتها،ق

را شامل باشد، و این احسان از زوال و فنا مصون بود      همهپس او را مرید و مقتدی بسیار گردد و احسان او   

سته در تزاید، بخالف   سانی و پیو ضی بود، و مبدأ آن حالتی غیرمعتاد، تا زوال آن حالت انقطاع آن   اح که عر

سان   ضا اح ستجلب مال  اقت ضا کند،       کند، و انقطاع م سان اقت صاحب اح شکایت بود، و بدین علت   ومت و 

صی          ضی به تربیت آن مو سان عر صاحب اح شکایت بود، و بدین علت  ستجلب مالمت و  أمور م وانقطاع م

 باشد. لوامهابتدائها، و محبتی که عارض این احسان بود الصنیعه أصعب مناست، که رب

ا الیه رشييد متفاوت بود، یعنی محبت محسييت محسيينالیه باکه میان محسيين و محسيين محبتیاما  و 

و  دهندهالیه بود او را، و دلیل برین آنسييت که حکیم اول گفته اسييت که قرض  از محبت محسيين بیشييتر

ایشان مقصور دارند؛  سالمتستاننده و معروف پذیرنده، و همت بر کننده اهتمام نمایند به حال قرضمعروف
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خود خواهد نه از جهت محبت او، یعنی  مالجهت استرداد ه ستاننده برضدهنده باشد که سالمت قاما قرض

تا باشييد که با حق خود رسييد، و قرض سييتانده را به   کندمیاو را به سييالمت و بقا و ثروت و کفایت دعا 

را مانند این دعا نکند؛ و اما معروف کننده معروف پذیرنده را دوسييت دارد  اودهنده این عنایت نبود و قرض

ست       متوقعاگرچه و  صنوع خود را دو سبب آن بود که هر که فعلی محمود کند م شد ازو، و   ارد،دمنفعتی نبا

ن، بود نه به محس  احسان الیه را میل به غایت برسد، و اما محسن  ه و چون مصنوع او مستقیم بود محبت او ب  

شد؛ و نیز محبتی که    سن محبوب او بالعرض با سان   پس مح ساب به اح یت ه روزگار آن را تربکنند و ب اکت

بدسيت آرند، یعنی همچنانکه کسيی که مال به    بسيیار دهند جاری مجرای منافعی بود که به تعب و مشيقت  

صرف آن صرفه نگاه دارد و ضنت کند، به خالف کسی که مال      درمقاسات شداید و تعب سفرها کسب کند     

تر، و از ی اکتساب کرده باشد بران مشفق   آن کس نیز که محبتی بتجشو تعب  وارث،به آسانی بدست آرد مانند   

ود که ب جابود از کسی که او را در اکتساب آن به فضل تعبی حاجت نیامده باشد، و از این  ترخائفزوال آن 

)حیرت و سرگردانی از کثرت محبت هِلَو وَ )شوق و کشش نفس(تر دارد و حنینمادر فرزند را از پدر دوست

شق(  شتر ب  رنجه او بدو زیادت بود، چ و ع ست دارد و        ردر تربیت او بی شعر خود را دو شاعر  ست، و  ده ا

بود از اعجاب غیر او؛ و همچنین هر صيييانعی که در صييينعت خود زیادت کلفتی       زیادت اعجاب او بدان   

 .اعلفباشد. و معلوم است که تعب منفعل چون تعب فاعل نبود و آخذ منفعل است و معطی  کردهاستعمال 

الیه بیشتر بود. و محسن گاه بود که   از محبت محسن  وجوه روشن شد که محبت محسن    ایناز  پس 

سان  سب ذکر جمیل کند، و گاه بود که از   اح ریا کند؛ و  جهتاز روی حریت کند، و گاه بود که به جهت ک

ت یعموم مردم خود به تبع محبتاشييرف انواع آن بود که از خلق حریت کند، چه ذکر جمیل و ثنای باقی و 

 حاصل شود و اگرچه مقصود نیت او نبوده باشد.

هر کسييی نفس خود را دوسييت دارد و خواهد که با آن کس که او را دوسييت دارد    کهایم گفته و 

سان   ست یا لذت         کند،اح ستی خیر ا سباب دو سان کند؛ و چون ا سی خواهد که با نفس خود اح  ایپس هرک

س خود که با نف نداندرجحان یکی بر دیگری واقف نبود  نفع، کسييی که میان این اقسييام تفضييیل نکند و بر

 لذت اختیار کنند و بعضی سیرت   سیرت احسان چگونه باید کرد، و از اینجاست که بعضی مردمان نفس را    
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نباشند و خطا کنند، و آن کس که از لذت   خبردارمنفعت و بعضی سیرت کرامت، چه از طبیعت سیرت خیر    

ند، و ترین انواع لذات گزیبل بلندترین و تمامترین و عظیم نشييود،فانی راضييی خیر آگاه بود به لذات خارج 

شد به افعال أله، عزوعال، و متمتع از لذات حقیقی و       بود،آن لذت جزو الهی  سیرت مقتدی با صاحب آن  و 

امت هاز فرط ش  باشند اصدقا و غیر اصدقا به سماحت و بذل و مواسات، و قادر بر آنچه اکفا ازان عاجز      نافع

 و کبر نفس.

افتد در این مقال، اشارتی بدان گوئیم، و محبت حکمت و خیر داخل میدر محبت می سخنچون  و 

ستعمال رایهای الهی       نیز صراف به امور عقلی و ا شد. گوئیم: محبت حکمت و ان ه جزو الهی ک بهاز لوازم با

شد، و از آفات که به دیگر محبات مت       صوص با ست مخ سان موجود ا محفوظ، نه نمیمت را  شود طرق در ان

محض بود و خیر محض از ماده و  خیربدان راهی بود و نه شيييریر دران مدخلی تواند کرد، چه سيييبب آن    

ستعمل      شد، و مادام که مردم م سانی بود از حقیقت آن خیر منوع بود و    اخالقشرور ماده منزه با ضایل ان و ف

فضایل به فضیلت الهی مشغول گردد بحقیقت با ذات    که در تحصیل آن   آنست از سعادت الهی محجوب، اال  

 ارواحاز مجاهدت طبیعت و آالم آن و مجاهدت نفس و ریاضت قوای او فارغ شده و با  باشد، خود پرداخته 

دی و کند به نعیم اب    انتقال مقرم اختالط یافته، تا چون از وجود فانی به وجود باقی       *پاکان و فریشيييتگان    

 سرور سرمدی رسد.

گوید: سعادت تام خالص مقربان حضرت خدای، تعالی، راست، و نشاید که فضایل       طاطالیسارس  و 

نهند و به ن ودیعتبا مالئکه اضييافت کنیم، چه ایشييان با یکدیگر معامله نکنند وبه نزدیک یکدیگر   انسييانی

سند تا     شوند، و از چیزی نتر شان محمود   شجاعت تجارت حاجت ندارند تا به عدالت محتاج  به نزدیک ای

سیم آلوده    شند و به زر و  شوند، بود، و از انفاق منزه با شند تا به عفت مفتقر گردند، و    ن شهوات فارغ با و از 

سات اربعه مرکب     سطق ستند از ا ستغنی      نی شوند، پس این ابرار مطهر از میان خلق خدای م شتاق  تا به غذا م

 عانیم اینمالئکه بزرگوارتر و به تقدیس و تنزیه از امثال  انسييانی. و خدای، عزوجل، از فضييایلباشييند از 

تر، و د، الیقتشبهی بعی  باشند، اولی، بل وصف او به چیزی بسیط که امور عقلی و اصناف خیرات بدو متشبه     

ست   سعید خیر از مردمانی که بر     کهحقی که دران ارتیاب نتواند بود، به هیچ وجه، آن ست ندارد اال  او را دو
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شند،  سعادت   ضات اندازه طاقت، و طلب  بهبدو تقرب نمایند   وو خیر حقیقی واقف با سب  مر  او کنند بح

ستطاعت، و به افعال او اقتدا کند به قدر قدرت، تا به رحمت و   ضا ا ستحقاق     ر شوند و ا و جوار او نزدیک 

 اسم محبت او اکتساب کنند.

ست که در لغت ما اطالق نکن  آناز  بعد  ست که: هر که خدای،  لفظی اطالق کرده ا  ،تعالیند، گفته ا

ستان کنند و با او       ستان تعاهد دو ست دارد تعاهد او کند چنانکه دو سان او را دو کند، و از اینجا بود که  اح

حقیقت حکمت برسييد داند که لذت آن  بهی غریب باشييد، و کسييب که  یها حکیم را لذاتی عجیب و فرح

و برهیچ حالت غیرحکمت مقام نکند، و چون       ننماید  تفات  هاسيييت، پس به لذتی دیگر ال    باالی همه لذت   

به        حکمت  همه ترین  چنین بود حکیمی که حکمت او تمام    ندارد  عالی، بود و دوسيييت  ها بود خدای، ت

او، چه شيبیه به شيبیه شيادمان شيود. و از این جهت اسيت که این       بندگانحقیقت او را اال حکیم سيعید از  

ز حیات طبیعی و قوای نفسانی اور است و این سعادات انسانی نبود، چه سعادات مذک همهسعادت بلندترین 

ی تعالی، به کسيي خدای،و مبرا باشييد، و با آن در غایت مباینت و بعد بود، و آن موهبتی الهی اسييت که  منزه

سی که     شد از بندگان خود، بعد ازان به ک طلب آن مجاهده کند و مدت حیات بر  رددهد که او را برگزیده با

که بر تعب مداومت صبر نکند به بازی مشتاق    کسی غبت دران و احتمال تعب و مشقت مقصور دارد، چه   ر

سعادت، و مایل به       راحتشود از جهت آنکه بازی باراحت ماند، و   سباب  سعادات بود و نه از ا نه غایت 

شکل بهیمی اال  طبیعیراحت بدنی کسی بود که   صناف به   ال صل بود مانند بندگان و کودکان و بهایم، و این ا

 موسوم نتوانند بود، و عاقل و فاضل همت به بلندترین مراتب مصروف دارد. سعادت

اول گوید: نشياید که همت انسيانی انسيی بود و اگر چه او انسيی اسيت، و نه آنکه به       حکیمهم  و 

قوای خود  جملگیو اگرچه عاقبت او مرگ خواهد بود، بل باید که به  حیوانات مرده راضييی شييود همتهای

ل به حکمت بزرگ است و به عق  است منبعث شود بر آنکه حیاتی الهی بیابد، که اگر چند مردم به جثه خرد  

رئیس و مستولی بر همه به امر باری، تعالی و   جوهریشریف، و عقل از کافه خالیق بزرگوارتر، چه اوست   

قدس. و   تا در این   ت بدان          عالم اگرچه مردم  خارجی محتاج بود لکن همگی همت  حالی  به حسييين  بود 

ستکثار      شت، و در ا صروف نباید دا سیار         ثروتم ساند، و ب ضیلت نر سیار ننمود، چه مال به ف سار جهد ب و ی
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ز ا اند که سييعید آن کسييانی باشييند که  کند. و از اینجاسييت آنچه حکما گفته کریماندرویش بود که افعال 

ضا کند و             خارجخیرات  ضیلت اقت شود اال افعالی که ف صادر ن شان  صاد بود، و ازی شان اقت صیب ای چند  رهن

 مایه ایشان اندکی بود.

سخن حکیم است، بعد از آن گوید: معرفت فضایل کافی نیست بل که کفایت در عمل و  همهاین  و 

ستعمال  ضایل و خیرات راغب    ا ضی به ف شند و مواعظ را در   آن بود، و از مردمان بع شان با اثری بود، و  ای

طبع نیک کنند، و بعضييی از ردءت و  واند که امتناع از رداءت و شييرور به غریزت پاک ایشييان به عدد اندک

و خوف ایشيييان از دوزخ و عذاب و انکال بود و از    کنند شيييرور به وعید و تقریع و انذار و انکار امتناع       

و بعضی اخیار بشرع و به تعلم، و شریعت این صنف را مانند آب      طبعندباینجاست که بعضی مردمان اخیار   

 یردگدر گلو گیرد، و اگر به شریعت مؤدب نشوند مانند کسی بود که او را آب در گلو     لقمهبود کسب را که  

خدا،  محب بغریزتو المحاله هالک شود، و در اصالح ایشان حیلتی صورت نبندد، پس خیر بطبع و فاضل      

 متولی و مدبر کار او بود. سبحانه،بود، و امر او به دست و تدبیر ما برنیاید، بلکه خدای، تعالی، 

سی که از مبدأ اثر نجابت درو ظاهر بود         ایناز  و  صنفند: اول ک سه  سعدا  شد که   ومقدمات معلوم 

میل کند  فضال باحیا و کرم طبیعت باشد و به تربیت موافق مخصوص گردد و به مجالست اخیار و مؤانست     

 باشد، بل به سعی و جهد طلب نبودهو از اضداد ایشان احتراز؛ و دوم کسی که از ابتدای حالت بر این صنف 

نماید تا به مرتبه حکما برسيييد، یعنی علم او         مواظبت حق کند چون اختالف مردمان بیند، و بر طلب حق     

و سیم کسی که به اکراه او را    تفلسف و اطراح عصبیت دست دهد؛    بهصحیح و عمل او صواب گردد، و آن   

 یا به تعلم حکمی. شرعیبرین دارند به تأدب 

ست  و  صل والدت و         معلوم سعادت در ا ست، چه مبادی اتفاق  سم دوم ا سام ق که مطلوب از این اق

و  را بود، مجتهدبر تأدب نه از ذات طالب مجتهد بود بلکه از خارجیات باشييد، و سييعادت تام حقیقی  اکراه

 تعالی، اعلم و احکم. اهلل،حبت خدای، تعالی، خالص او را بود و شقی هالک ضد او بود و اوست که م

 سیم: فصل
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 اقسام اجتماعات و شرح احوال مدن در

هر مرکبی را حکمی و خاصيييیتی و هیأتی بود که بدان متخصيييص و منفرد باشيييد و  آنکهحکم  به 

سانی را نیز از روی تألف و ترکب حکمی      اواجزای  شخاص ان شارکت نبود اجتماع ا  هیأتی ورا با او دران م

شخاص موجود بود، و چون افعال         صی از ا شخ صیتی بود بخالف آنچه در هر  سم     ارادیو خا سانی منق ان

شد بدین دو         سم با شرور، اجتماعات نیز منق سم، خیرات و  ست به دو ق سم ا سبب آن از ق بیل ق : یکی آنچه 

را مدینه فاضله خواند و دوم را مدینه غیرفاضله.  اولخیرات بود، و دیگر آنچه سبب آن از قبیل شرور بود، و 

ینه را یکی طریق بیش نبود. و اما مد خیراتنوع بیش نبود، چه حق از تکثر منزه باشد و  یکو مدینه فاضله  

ص انسانی، از استعمال قوت نطقی خالی باشند و    یعنی اشخا  مدینه،سه نوع بود: یکی آنکه اجزای   یرفاضله غ

شان تتبع   ستعمال قوت   قوتیموجب تمدن ای بود از قوای دیگر و آن را مدینه جاهله خوانند؛ و دوم آنکه از ا

اسقه  مدینه ف راخالی نباشد اما قوای دیگر استخدام قوت نطقی کرده باشند و موجب تمدن شده، و آن      نطقی

 و آن را فضیلت نام نهاده، و باشند،نقصان قوت فکری با خود قانونی در تخیل آورده  خوانند؛ و سیم آنکه از 

یکی از این مدن منشعب شود به شعب نامتناهی، چه     . و هرخوانندبنابران تمدن ساخته، و آن را مدینه ضاله   

شر را نهایتی   سباب     نبودباطل و  ضله تولد کند از ا ضله هم مدن غیرفا ن یاد ی که بعد ازی. و در میان مدینه فا

ه بجهد بدان مرتب راو آن را نوابت خواند؛ و غرض از این مدن معرفت مدینه فاضله است تا دیگر مدن  کنیم،

 رسانند.

و  ،بودهای ایشان بر اقتنای خیرات و ازالت شرور مقدر  فاضله اجتماع قومی بود که همت مدینه اما 

شتراک بود در دو چیز، یکی آرا و دوم افعال، اما اتفاق     شان ا شان چنان بود که معتقد   آرایهر آینه میان ای ای

افتد مطابق حق بود و موافق یکدیگر، و اما اتفاق       معد ایشيييان در مبدأ و معاد خلق و افعالی که میان میدأ و       

شناسند و افعالی که از ایشان صادر شود مفروغ      کمال همه بر یک وجه  اکتساب ایشان در افعال چنان بود که  

ست،         قالببود در  سیا شرایط  سدید عقلی و مقدر به قوانین عدالت و  با  اتحکمت، و مقوم به تهذیب و ت

 .یکدیگراختالف اشخاص و تباین احوال غایت افعال همه جماعت یکی بود و طرق و سیر موافق 
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 مراتب اند، بلکه آن را در   دانسيييت که قوت تمییز و نطق در همه مردمان یکسيييان نیافریده       بباید   و 

هایم بود           ند بود تا حدی که فروتر از آن درجه ب یده، و ای  مترتب مختلف از غایتی که ورای آن نتوا ن گردان

ماع ادراک همه جتمییز متساوی نبود   قوتاختالف سببی از اسباب نظام شده، چنانکه یاد کرده آمد؛ و چون    

 بر یک نسق نتواند بود، بلکه کسانی که به عقول و   اند،مباینتمبدأ و منتهی را، که با مدرکات دیگر در غایت 

مسييتقیم مخصييوص باشييند، و تأیید الهی و ارشيياد ربانی متکفل هدایت  عاداتهای سييیم و  کامل و فطرت

شده، و    شان  شان ای صدرو خلق از  به عدد در غایت قلت توانند بود، به  ای  بدأممعرفت مبدأ و معاد و کیفیت 

 رسیده باشند. آمد،اول و انتهای همه با او بر وجه حق، به قدر آنچه در وسع امثال ایشان تواند 

ست که بدان ادراک امور جسمانی و روحانی می     نفسچون  و  سانی را قوتهای دراکه ا کند، ماند و ان

مقرر  حکمت و کدورت ترتیبی و تدریجی، چنانکه در علم      و فکر و خیال و حس، و آن را در صيييفا   هم

معطل و فارغ نه، و     بیداری باشيييد، و هیچ قوت از این قوی در هیچ وقت از اوقات چه در خواب و چه در      

قوی با او دران مشارکت و مداخلت نه:   ازمعرفت مبدأ و معاد خاص به جوهر نفس شریف، و هیچ قوت را  

شغول       بهآن جماعت مذکور  پس در آن حالت که ذات پاک شد م شاهده مبدأ و معاد و آنچه بدان متعلق با م

نفسند به تصور صورتهای مناسب آن حال موسوم باشند؛ و معروف نفس،         مسخر بود، المحاله این قوتها که 

و تنزیه بود از ارتسييام در قوای جسييمانی، و قای جسييمانی جز مثل و خیاالت و صييور  بعدچون در غایت 

شرف و ألطف أمثله  وانند کرد، پس آن مثالنت ادراک سمانیات ممکن   درای که ها هم از این قبیل بود: اما ا ج

. و لیکن قوت عقلی با معرفت   بعد تواند بود، و در هر قوتی به حسيييب پایه و مرتبه او از نفس به قرب و        

 .معراستحقیقی حکم کرده که آن معروف از این صور مقدس و 

 رفص کما باشند؛ و قومی که در رتبت از ایشان فروتر باشند از معرفت عقلی    افاضل ح  طایقهاین  و 

موجود بده باشييد  آنعاجز مانند، و غایت ادراک ایشييان تصييوری بود به قوت وهم، که در اوهام حکما مثل 

فت          قت معر به حقی ند؛ پس چون این قوم را  جب دان یه ازان وا کام این   طریقیلکن تنز نبود در اجرای اح

از احکام صورتی که در خیال ایشان متمثل بود، و    آنصورت بر مبدأ و معاد رخصت یابند، و لیکن به تنزیه   

تر، مکلف باشييند، و نفی و سييلب آن از و ره جسييمانیات نزدیک فروتردر مرتبه از مرتبه صييورت و همی 



126 
 

شان کامل ذالک با آنکه م و مع شمرند، صورت وهمی از لوازم   تر بود معترف و عرفت طبقه اول از معارف ای

 باشند، و این طایفه را اهل ایمان خوانند. مقر

ر مرتبه از ایشييان فروتر باشييند، و بر تصييورات وهمی قادرنه، بر صييور خیالی قناعت د کهقومی  و 

سلب واجب دانند،   ازانو مبدأ و معاد را به امثله جسمانی تخیل کنند، و اوضاع و لواحق جسمانی را     نمایند

سلیم   شند و به معرفت دو طبقه اول اعتراف کنند، و این طایفه اهل ت شن   با شان با د . و قاصر نظرانی که دون ای

به بعضی احکام جسمانیات تمسک نمایند و ایشان مستضعفان         وهای بعیدتر اقتصار کنند،   در مرتبه بر مثال

 پرستان رسد.رعایت کنند نوبت به مرتبه صورت این نسق، مراتب برباشند. و یمکن که اگر، هم 

اختالفات به حسييب اسييتعدادات باشييد، و مثالش چنان بود که شييخصييی بر حقیقت  این الجملهفی 

 ابعیرو دیگری بر صورت او، و ثالثی برعکس آن صورت که در آینه یا آب افتاده باشد، و  بود،چیزی واقف 

 اشد، و بر این قیاس.بر تمثالی که نقاش به همان صورت کرده ب

سی تا آنجا بیش نمی  غایتچون  و  سد که قدرت هرک صیر     ر ستد به تق به یکی از این مراتب باز ای

 صيياحب وجالله، نتواند بود، بل توجه او به کمال باشييد و روی در عالم معرفت به قبله خدای، جل موسييوم

ضیه نکلم    ست، و بر ق سی به   عقولهمس علی قدر الناناموس، که تکمیل همه جماعت را معین ا تکمیل هر ک

یا به عادت اکتسييياب کرده بود زیادت  باشيييندتواند کرد، و قوت او از آنچه در فطرت داده قدر قوت او می

سخن او گاه محکم باید و گاه    شود، پس  شابه، ن شبیه    مت و در توحید وقتی تنزیه صرف تواند گفت و وقتی ت

 ا حق خود رسند و حظ خود بردارند.هر طایفه ب تامحض، و همچنین در معاد، 

 عریاتشگاه قیاسات برهانی استعمال کند و گاه بر اقناعیات قناعت نماید و گاه به  همچنینحکیم  و 

شد. و چون         صیرت او کرده با سی به قدر ب شاد هر ک سک کند، تا ار قوم، هر چند در  معتقداتو مخیالت تم

که به فاضل اول که مدبر مدینه   ماداموضع مختلف، پس  سلک توجه به کمال منخرط باشد اما در صورت و    

و اگرچه در ملت و مذهب مختلف نمایند، بلکه  نبودفضييال باشييد اقتدا کنند میان ایشييان تعصييب و تعاند   

شان اختالف ملل و مذاهب، که نزدیک  ست که قالب همه      ای شده ا سوم خیاالت و امثله حادث  از اختالف ر
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ست، به   شند، و غایت    منزلتیک مطلوب ا اختالف مطعومات و ملبوساتی بود که به جنس و لون مختلف با

 نوع منفعت . یکاز همه 

 دولت غایی؛ ملک اعظم یا رئیس روسا: 

 نظام دهی مدنی

به  را ایالرؤسای بحق او باشد، هر طایفه  که مقتدای ایشان بود و ملک اعظم و رئیس  مدینه،رئیس  و 

ضع خود فرو آرد، و   شان مرتب گرداند، چنانکه هر    محل و مو ست و خدمت میان ای ضافت با   قومیریا به ا

رسيد که ایشيان را اهلیت هیچ    قومیقومی دیگر مرؤوسيان باشيند و به اضيافت با قومی دیگر رؤسيا، تا به     

موجودات عالم شوند در ترتب، و هر یک به منزلت  مانندریاست نبود و خدم مطلق باشند، و اهل این مدینه 

شند از مراتب  مرتبه سنت     موجوداتای با شند. و این اقتدا بود به  که میان علت اولی و معلول اخیر افتاده با

 قوت برحکمت مطلق اسييت. اما اگر از اقتدا به مدبر مدینه انحراف کنند قوت غضييبی در ایشييان    کهالهی 

رئیس را مفقود  ونچناطقه تفوق طلبد تا تعصييب و عناد و مخالفت مذهب در میان ایشييان حادث شييود، و 

صورت        صورتی از آن  ست برخیزند، و هر  شند هریک به دعوی ریا شان داده   موهومیافته با و مخیل که بدی

صنمی   ستقرا معلوم می  تنازعو قومی را در متابعت خود آرد تا  گردد،بودند  شود  و تخالف پدید آید. و به ا

باطل را در نفس خود حقیقتی و بنیادی و اصلی   اهل حق بوده است، و  ازکه اکثر مذاهب اهل باطل را منشأ  

 نه.

 تصرف: جزوی و کلی دولت هادی و راهبردی؛ 

 سیاست هدایت

شان        مدینهاهل  و شند، چه دلهای ای شند، در اقاصی عالم بحقیقت متفق با یکدیگر  ابفاضله اگرچه مختلف با

شند در تألف        شخص با شند، و مانند یک  ست بود، و به محبت یکدیگر متحلی با ش  ورا ارع، تودد، چنانکه 

که مدبران عالمند در اوضاع نوامیس و   ایشانمن سواهم. و ملوک السالم، گوید: المسلمون یدواحده علی علیه

صرفاتی مالیم و      صالح معاش تصرف کنند، ت سب م ر نوامیس تصرف جزوی، و اما در  وقت و حال، اما د منا
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شاه و حکیم فرس    سبب اوضاع مصالح تصرف کلی. و ازین      شد تعلق دین و ملک به یکدیگر، چنانکه پاد با

شیر بابک گفته   ست ارد ست و ملک ارکان:  ا : الدین ولملک توأمان الیتم احد هما اال باالخر، چه دین قاعده ا

و ملک  باشييدملک نامنتفع سيياس خراب همچنان دین بیارکن ضييایع بود و رکن بیچنان که اسيياس بی و

 .(187)صدین واهیبی

شند، چه در یک      اگرچند و  سیار با ضله به عدد ب ه و چ زماناین قوم، یعنی ملوک و مدبران مدینه فا

دت اسييع و آن باشييد،در ازمنه مختلف، حکم ایشييان حکم یک شييخص بود، چه نظر ایشييان بر یک غایت 

ست، و توجه ای    صوی ا ست.    ق صرفی که الحق در احکام   پسشان به یک مطلوب بود، و آن معاد حقیقی ا ت

و بمثل اگر این الحق در آن وقت  بود،سييابق کند بحسييب مصييلحت مخالف او نباشييد، بل تکمیل قانون او 

وقت حاضر بودی همین تصرف به تقدیم رسانیدی،     اینحاضر بودی همان قانون نهادی، و اگر آن سابق در   

صداق این  که طریق سی علیه    سخن العقل واحد. و م ست که از عی سالم نقل کرده آن اند که فرمود: ما جئت ال

صورت   الُ ئتجه بل االتورالبطل صور افتد که  ست ب کملها. و تفرق و اختالف و عناد جماعتی را ت شند نه  پر ا

 .بینحقیقت

 نه فاضلهیارکان مد

 (راهبردی)کارگزاران سیاسی 

 فاضله پنج صنف باشند: مدینهارکان  و

شند که           جماعتی اول  ضایل و حکمای کامل با شان اهل ف شند، و ای سوم با  هبکه به تدبیر مدینه مو

ان صناعت ایش موجوداتقوت تعقل و آرای صائبه در امور عظام از ابنای نوع ممتاز باشند، و معرفت حقایق 

 بود، و ایشان را افاضل خوانند.

 بهرسييانند، و عموم اهل مدینه را فروتران را به مراتب کمال اضييافی می که عوام و جماعتیدوم  و 

رقی از درجه خود ت ایشانکنند، تا هر که مستعد بود به مواعظ و نصایح آنچه معتقد طایفه اول بود دعوت می
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شعر و کتابت  می شان را ذوی   صناعت کند، و علوم کالم و فقه و خطابت و بالغت و  شان بود، و ای سنه  األای ل

 خوانند.

 واجبدارند، و در اخذ و اعطا تقدیر که قوانین عدالت در میان اهل مدینه نگاه می جماعتیسييیم  و 

ساوی و تکافی تحریض می رعایت می ستیفا و    کنند، و بر ت ساب و ا سه دهند، و علوم ح م و طب و نجو هند

 ن خواند.صناعت ایشان بود، و ایشان را مقدرا

جماعتی که به حظ حریم و حمایت بیضيييه اهل مدینه موسيييوم باشيييند، و ارباب مدن                چهارم  و 

 ودارند، کنند، و در مقابلت و محافظت شييرایط شييجاعت و حمیت مرعی میرا ازیشييان منع می غیرفاضييله

 ایشان را مجاهدان خوانند.

صناف ترتیب می  جماعتیپنجم  و  صناعات  سازن که اقوات و ارزاق این ا د، چه از وجوه معامالت و 

 از وجوه جبایات خراج و غیر آن، و ایشان را مالیان خوانند. چهو 

ست  و  شان  عظمی را در این مدینه چهار حال بود: اول آنکه ملک علی ریا ضر االطالق در میان ای  حا

تعقل تام که  دومبود، و عالمت او اسيييتجماع چهار چیز بود: اول حکمت که غایت همه غایات اسيييت، و            

و چهارم قوت جهاد که از شرایط  بود،ی بود به غایت، و سیم جودت اقناع و تخییل که از شرایط تکمیل دمؤ

 .خواننددفع و ذب باشد، و ریاست او را ریاست حکمت 

ملک ظاهر نبود، و این چهار خصلت دریک تن جمع نیاید اما در چهار تن حاصل بود،    آنکهدوم  و 

 نند.خوا افاضلکت یکدیگر کنفس واحده به تدبیر مدینه قیام نمایند، و آن را ریاست ایشان به مشار و

شته، که به          آنکهسیم   و  سای گذ سنن رؤ ضر بود که به  سی حا ست مفقود بود، اما رئی این هردو ریا

ند کرد، توا استعمال مذکور متحلی بوده باشند، عارف بود، و به جودت تمییز هر سنتی به جای خود    اوصاف 

صرح         شتگان از آنچه م سنن گذ صرح نیابد در  ستنباط آنچه م قادر بود، وجودت خطاب و اقناع و  بودو بر ا

 .خوانندقدرت جهاد را مستجمع، و ریاست او را ریاست سنت 
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 هد، اما در اشيخاص متفرق حاصيل بود، و ایشيان ب   وآنکه این اوصياف در یک تن جمع نب  چهارم و 

 به تدبیر مدینه قیام کنند، و آن را ریاست اصحاب سنت خوانند. مشارکت

 نظام راهبردی، دولت راهبردی: 

 عظمیریاست 

دیگر که در تحت ریاسييت عظمی بود در جملگی صييناعات و افعال اعتبار باید  های ریاسييتاما  و 

آنکه  یکیه سبب بود:  انتهای همه رؤسا در ریاست با رئیس اعظم بود، و استحقاق این ریاست را س       وکرد، 

شخص بر            شد، پس آن  صی دیگر با شخ صی غایت فعل  شخ شخص رئیس بود، مثالً   فعل   صاحب این 

 ت رئیس بود بر رایض ستور و بر کسی که زین و لجام کند.یفروس

او  وهر دو فعل را یک غایت بود، اما یکی بر تخیل غایت از تلقای نفس خود قادر بود،  آنکهدوم  و 

صناعت از      شد و دیگری را یان قوت نبود، اما چون قوانین  ستنباط مقادیر با زد بر اول بیامو شخص را تعقل ا

دوم؛ و در این صيينف  شييخصآن صييناعت قادر شييود، مانند مهندس و بنا، پس شييخص اول رئیس بود بر 

سی که ر        صنعتی تا ک ضع هر  سیار بود، چه از وا اوت یزی راه برد تفصنعت به اندک چ  آناختالف مراتب ب

سیار بود و فروترین مراتب کسی را بود که او    صالً، اما چون وصیت      راب شد ا ستنباط نبا ی صاحب  ها قدتر ا

کند، عمل تمام شود، و چنین شخص خادم مطلق   تتبع آن وصایا می  تأنیصناعت در آن باب حفظ کند، و به  

 نبود به هیچ اعتبار. ریاستبود که او را 

 ییکر دو فعل را توجه به یک غایت بود، که آن غایت فعل ثالثی باشييد، اما از هردو ه آنکهسييیم  و 

 تر، مانند لجام و دباغ در فروسیت.شریفتر بود و در آن غایت با منفعت

 توزیع و تبادل کارمدنی:  تقسیم؛

 نظام مدنی و سیاسی
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ه یک ک بایدجاوز ننمایند، و اقتضای آن کند که هریک در مرتبه خود باشند و از آن مرتبه ت عدالت و 

خواص بود، و نه هر  راشخص را به صناعات مختلف مشغول نگردانند، از جهت سه چیز: یکی آنکه طبایع     

صاحبت یک    شغول تواند بود: و دوم آنکه  صناعت به تدقیق   صناعت طبیعتی به هر عملی م را در احکام آن 

ن آن نظر و همت متوزع و منقسيييم گردد بر  چو ونظر و ترقی همت حظی حاصيييل آید به روزگار دراز،       

سیم آنکه بعضی صناعات را وقتی بود که با فوات آن     قاصر؛ صناعات مختلف همه مختل ماند و از کمال   و 

شد که    شود، و با شتراک افتد در یک وقت، پس به یکی از دیگر بازماند، و چون    دووقت فایت  صناعت را ا

شخص دو   شغول گردانیدن و از دیگران منع کردن اولی، تا       سه یک  شرف و اهم م صناعت داند او را به ا

بود  در تزاید خیراتهریکی به کاری که مناسبت او با آن زیادت بود مشغول باشد تعاون حاصل آید و  چون

 و شرور در تناقص.

 التآمنزلت ادوات و  خاصی باشند که از فضیلت دور افتند و وجود ایشان به    ش فاضله ا  مدینهدر  و 

ند حیوانات و اال مان برسند،باشد، و چون در تحت تدبیر افاضل باشند اگر تکمیل ایشان ممکن بود به کمالی   

 مرتاض شوند.

سب            مدناما  و  شد بح شش نوع با ضاله. و مدن جاهله  سقه یا  ضله گفتیم یا جاهله بود یا فا غیرفا

چهارم را  ورا اجتماع نذالت، و سييیم را اجتماع خسييت،  : اول را اجتماع ضييروری خوانند، و دومبسيياطت

 اجتماع کرامت، و پنجم را اجتماع تغلبی، و ششم ار اجتماع حریت.

 ردضروری اجتماع جماعتی بود که غرض ایشان تعاون بود بر اکتساب آنچه ضروری بود      مدینه اما 

مانند  مذموم،ضييی محمود و بعضييی قوام ابدان از اقوات و ملبوسييات، و وجوه آن مکاسييب بسييیار بود، بع 

مجاهره؛ و باشييد که یک  وفالحت و شييبانی و صييد و دردی، یا به طریق مکر و فریب یا به طریق مکابره  

مشييتمل بر یک صييناعت تنها مانند  افتدای مدینه افتد مسييتجمع انواع مکاسييب ضييروری، و باشييد که مدینه

ضل اهل این مدن که     صناعتی دیگر. و اف سب بود که       بهفالحت یا  شد ک شان به منزلت رئیس با نزدیک ای

ضروریات   ضروریات      بهترتدبیر و حیلت در اقتنای  شان در طریق نیل  ستعمال ای تواند کرد، و در احتیال و ا
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 هکدر احتیال و استعمال ایشان در طریق نیل ضروریات بر همه جماعت فائق بود، یا کسی      وبهتر تواند کرد، 

 د.اقوات بدیشان بیشتر بخش

نذالت اجتماع جماعتی بود که بر نیل ثروت یسييار و اسييتکثار ضييروریات از ذخایر و    مدینهاما  و 

شان در جمع آنچه بر قدر حاجت    ارزاق سیم و غیر آن تعاون نمایند، و غرض ای بود جز ثروت  زایدو زر و 

ضروریاتی که قوام ابدان بدان     سار نبود، و انفاق اموال اال در  شم  بودو ی ساب آن از وجوه  جایز ن رند، و اکت

. و رئیس ایشان شخصی بود که تدبیر او در نیل اموال و بودمکاسب کنند یا از وجهی که در آن مدینه معهود 

ایشييان قادرتر بود، و وجوه مکاسييب این جماعت یا ارادی تواند بود چون  ارشييادحفظ آن تامتر باشييد و بر 

 حت و صید و لصوصیت.یا غیرارادی چون شبانی و فال اجارت،تجارب و 

شروبات       مدینهاما  و  خست اجتماع جماعتی بود که بر تمتع از لذاذت محسوسه مانند مأکوالت و م

و این  بدن،منکوحات و اصييناف هزل و بازی تعاون کنند، و غرض ایشييان از آن طلب لذت بود نه قوام   و

شمرند، چه غرض اهل این مدینه بعد    سعید و مغبوط  ضروری و بعد    ازمدینه را در مدن جاهلیت  صیل  تح

عب کسی بود که بر اسباب لهو و ل   ایشان ترین در میان از تحصیل یسار صورت بندد، و سعیدترین و مغبوط    

سباب لذات را   ستجمع قدرت او زیادت بود و نیل ا شان     ترم شد. و رئیس ای صال  با آن کس بود که با این خ

 معاونت بهتر تواند کرد. مطالبایشان را در تحصیل آن 

کرامت اجتماع جماعتی بود که تعاون کنند بر وصيييول به کرامات قولی و فعلی، و آن           مدینه  اما   و 

وی اکرامت بر تسيي ویا از ادیگر اهل مدن یابند یا هم از یکدیگر، و بر تسيياوی یابند یا بر تفاضييل؛  کرامات

سبیل قرض اکرام کنند، مثالً یکی در   د تا دیگری را نوعی از کرامت بذل کن وقتیچنان بود که یکدیگر را بر 

فاضيييل چنان بود که یکی          همان آن دیگر او را در وقتی دیگر مثل آن از   بذل کند؛ و ت یا نوعی دیگر  نوع 

ضعاف آن باز دهد، و آن  تادیگری را کرامتی بذل کند  ستحقاقی بود که با یکدیگر    آن دیگر او را ا برحسب ا

ضعه   سار، یا         کردهموا صل آید: ی سبب حا شند. و اهلیت کرامت به نزدیک این طایفه به چهار  ساعدت با  م

 جماعتی بود و مخدومتعب، مانند آنکه شخصی اسباب لذت و لهو، یا قدرت بر زیادت از مقدار ضروری بی

 چنانکه شخصی با دیگری احسان گانه،سهن در طریق این اسباب ماالبد او به همه وجوه مکفی، و یا نافع بود
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سبب دیگر بود    سه وجه، و دو  ستحقاق کند به یکی ازین  کرامت را به نزدیک اکثر اهل مدن جاهلیت و آن  ا

 غلبه بود و حسب.

 یا به خودچنان بود که کسييی در یک کار یا در کارهای بسييیار بر اکفا غالب آید یا به نفس  غلبه اما 

صار و اعوان، از فرط قدرت یا از کثرت عدد، و شهرت بدین معنی     شد بنزدیک ای  غبطتیتوسط ان ن عظیم با

بدو نتواند رسييانید و او به هر که  مکروهیترین کسييی آن را دانند که کسييی  جماعت، تا بحدی که مغبوط

 خواهد تواند رسانید.

 وتمات یا نفع غیر یا جالدت و استهانت آن بود که پدران او به یسار یا کفایت ضروری حسباما  و 

 بازار. و رئیس این اهلبر دیگران غالب بوده باشييند. و معامله در کرامت به تسيياوی شييبیه بود به معامالت  

شتر دارد از همه اهل مدینه،    سی بود که اهلیت کرامت بی شتر بود،      یعنیمدینه ک ساب همه بی سب او از اح ح

اگر اعتبار نفس رئیس را کنند، و اگر اعتبار نفع او کنند  بودار او بیشيييتر اگر اعتبار حسيييب را کنند، یا یسييي

سی بود     سا ک سن تدبیر، و       کهبهترین رؤ سانید از قبل خود یا از ح سار و ثروت بهتر تواند ر مردمان را به ی

ن را به او یا ایش یسار،یسار و ثروت برایشان بهتر تواند کرد، به شرط آنکه غرض او کرامت بود نه     محافظت

لذت، و طالب کرامت آن بود که خواهد که  طالبنیل لذات زودتر و بیشتر رساند، و او طالب کرامت بود نه   

 بود، و دیگر امم در زمان او و بعد ازو او را بدان یاد کنند. شایعمدح و اجالل و تعظیم او به قول و فعل 

 نبود، یسار ممکناهل مدینه به منافع بی در اکثر احوال به یسار محتاج بود، چه ایصال رئیسچنین  و 

و از روی بود که انفاق ا چنانو چندانکه افعال این رئیس بزرگتر احتیاج او بیشتر. و باشد که او را در تصور    

کند یا به خراج ستاند از قوم خود، یا بر   صرف کرم و حریت است نه از جهت التماس کرامت، و آن مال که  

ش   دردر آرا و افعال، و یا بنوعی از ایشان حقدی    کندسبیل تغلب جماعتی را که مضادت ایشان     ته ضمیر دا

و  کند تا اسمی و صیتی اکتساب کند،می نفقهالمال خود جمع کند، پس باشد، قهر کند و اموال ایشان در بیت

سم مالک رقا   صیت و ا ضود، و  بدان  سیب دانند، و ملک بعد از خود به فرزندان   فرزندانب  او را بعد ازو ح

  نرسد، تا آن اموال سبب استحقاق    انخود را تخصیص کند به اموالی که نفع آن به دیگر  کهدهد. و تواند بود 
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سبیل       کرامت شد که با اکفای خود از ملوک اطراف کرامت کند بر  شمرند. و نیز با ضه او  ه، تا بحیا مرا معاو

 همه انواع کرامات استیفا کرده باشد.

نی که مسييتدعی بها و جاللت و فخامت شييأن او بود، از خویشييتن را به تجملی و تزیّ کسچنین  و 

گرداند تا وقع او بیشتر شود، و مردمان را    متحلی، )حاشیت( و جنایب خدمملبوسات و مفروشات و     اصناف 

عادت گیرند که ه و چون ریاسيييت او ثابت شيييود و مردمان ب فزاید،بیبه حجاب از خود بازدارد تا هیبت او 

جنس باشند، مردمان را مرتب گرداند در مراتب مختلف، و هریکی را بنوعی  ازانملوک و رؤسای ایشان هم   

تا  یگر،دی یا لباسی یا مرکبی یا چیزی  یاهلیت او اقتضا کند مخصوص کند، مانند یساری یا ثنا    کهاز کرامت 

 یم امر او حاصل آید.بدان تعظ

او  به مردمان بدو کسيييی بود که او را بر جاللت معونت زیادت کند و طالبان کرامت             نزدیکترین و 

شود، و اهل این مدینه مدن دیگر       شان زیادت  سیلت تا کرامت ای شان بو  راقربت جویند بدین و د که غیر ای

جاهله به مدینه فاضله این مدینه   مدنرین تمدن جاهلیت شمرند و خود را به فضیلت منسوب دارند. و شبیه    

ست بر قلت و کثرت نفع     صه که مراتب ریا دارند، و چون کرامت در امثال این مدینه به افراط  مقدربود، خا

 بود که با مدینه تغلب گردد. نزدیکرسد مدینه جباران شود و 

غلبه  گراندیتا ایشان را بر تغلب اجتماع جماعتی بود که تعاون یکدیگر بدان سبب کنند  مدینهاما  و 

شته    شتراک دا شند بود، و این تعاون آنگاه کنند که همه جماعت در محبت غلبه ا ت و اگرچه به قلت و کثر با

شند و غایت غلبه متنوع ب  شند که   ومتفاوت با ضی با ش  برای خون غلبهد، بع ضی با ند که ریختن خواهند، و بع

غرض ایشييان اسييتیال بود بر نفوس مردمان و به بندگی گرفتن  کهبرای مال بردن خواهند، و بعضييی باشييند 

به حسب فرط و قصور این محبت بود، و اجتماع ایشان به جهت تغلب بود در     مدینهایشان، و اختالف اهل  

 بود، و بدین اذاللاموال یا ازواج و نفوس تا از دیگر مردمان انتزاع کنند، و لذت ایشان در قهر و  یاطلب دما 

ان مطلوب التفات ننمایند و از    بدان آنکه کسيييی را قهر کنند و   بود که بر مطلوبی ظفر یابند بی    سيييبب گاه  

ابره تر دارند، و بعضی باشند که به مک  و فریب دوست  کیددرگذرند، و ازیشان بعضی باشند که قهر به طریق    

لبه بر بود که کسانی که غ باشند که هر دو طریق استعمال کنند، و بسیار     بعضی تر دارند، و و مکاشفه دوست  
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 نشوند، به طریق قهر خواهند، چون به سرشخصی خفته رسند به تعرض خون و مال او مشغول        اموالدما و 

ر بود بهتر باشييد، و آن قه مقاومتیبلکه اول او را بیدار کنند و گمان برند که قتل او در حالی که او را امکان 

االطالق، اال آنکه از قهر مدینه خود قهر کند علی اقتضييایایفه در نفوس ایشييان لذیذتر آید، و طبیعت این ط

 به تعاون یکدیگر در بقا و در غلبه. احتیاجامتناع نماید به سبب 

شان از جهت مقابله و مکر و غدرآوردن      اینرئیس  و  ستعمال ای سی بود که تدبیر او در ا جماعت ک

شان به      به صمان از ای شد و دفع تغلب خ سیرت این  انجاح نزدیکتر با ه عداوت هم جماعتتر تواند کرد، و 

فس و تر باشند، و تنا نزدیک غلبهخلق باشد و رسوم و سنن ایشان رسوم و سننی بود که چون بران روند به        

شان به کثرت غلبه یا به تعظیم امر آن   شد، تفاخر ای سی را دانند که اعداد نوبت  با هائی و به مفاخرت اولی ک

الت غلبه یا نفسانی بود چون تدبیر، و یا جسمانی چون قوت، یا خارج   آبود، و  بیشتر که او غلبه کرده باشد  

حرص  ودو چون سالح. و از اخالق این جماعت جفا بود و سخت دلی و زود خشمی و تکبر و حقد  هراز 

 بر بسیاری اکل و شرب و جماع، و طلب آن از وجهی که مقارن قهر و اذالل بود.

شد   و  شد که مغلوبان هم با      اهل این م کهبا شارکت بود، و با سیرت م دینه همه جماعت را در این 

شان  شان یا      ای ساوی یا مختلف، و اختالف ای شند، و اهل غلبه در مراتب مت رت قلت و کث بهدر یک مدینه با

شد که قاهر در    راهای غلبه بود، یا به قرب و بعد از رئیس خود، یا به شدت قوت و  نوبت و ضعف آن، و با

ن د بدان فعل، ولیکوایشييان را بطبع ارادتی نب هرچنددینه یک شييخص بود و باقی آالت او باشييند در قهر، م

شان مکفی   سبت با او به منزلت جوارح و   داردچون آن قاهر امور معاش ای او را معونت کنند، و این قوم به ن

شند به    سبت سگان با صیاد، و بقیت اهل مدینه او را به منزلت بندگان  ن شند که خدمت او می با  به  وکنند ی با

ایشان در مذلت غیر   رئیسباشند، و با وجود او مالک نفس خود نباشند، و لذت   متاجره و مزارعه مشغول می 

 بود.

ضی از    مدینه پس  سه نوع بود: یکی آنکه همه اهلش تغلب خواهند، و دوم آنکه بع  ،اهلشتغلب بر 

ار یا لذات یس  یاو سیم آنکه یک شخص تنها که رئیس بود. و کسانی که تغلب به جهت تحصیل ضروریات      

. و بعضی از حکما ایشان را نیز از   آمدیا کرامات خواهند به حقیقت راجع با اهل آن مدن باشند که یاد کرده  
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و باشد که غرض اهل مدینه مرکب  باشند هم بر آن قیاس، وجهاند، و این طایفه نیز بر سه مدن تغلبی شمرده

شان در قهر         مطلوباتاز غلبه و یکی از این  شند: یکی آنکه لذت ای صنف با سه  بود، و بدین اعتبار متغلبان 

سیار بود که ترک آن       بودتنها  شوند ب سر چیزهای خسیس، و چون بران قادر  چنانکه  د،گیرنو مغلبه کنند بر 

قهر کنند و اگر بی اسيييتعمالو دوم آنکه قهر در طریق لذت عادت بعضيييی از عرب جاهلیت بوده اسيييت؛ 

خواهند، و چون نفع از بذل غیری یا از   مقارن مطلوب بیابند اسيييتعمال قهر نکنند؛ و سيييیم آنکه قهر با نفع       

سد بدان    وجهی دیگر بی شان ر شمرند   التفاتقهر بدی ننمایند و قبول نکنند، و این قوم خود را بزرگ همتان 

صحاب رجو  شان را بران مدح         خوانند؛لیت و ا شد که ای صار کنند و عوام با ضروری اقت و قوم اول بر قدر 

دن کرامت، و ب   اکتسيييابو اکرام کنند، و محبان کرامت نیز بود که ارتکاب این افعال کنند در طریق         گویند 

 اعتبار جباران باشند، چه جبار محب کرامت بود با قهر و غلبه.

 مدنلذت و مدینه یسييار آنسييت که جهال ایشييان را نیکبخت دانند و از  از خواص مدینه چنانکه و 

د که و باش گویند،تر شمرند از خواص مدینه تغلب آنست که ایشان را بزرگ همت دانند و مدح  دیگر فاضل 

و افتخار و عجب و محبت مدح  تصييلفاهل این سييه مدینه متکبر شييوند و به دیگران اسييتهانت کنند، و بر 

ظریف خود را شناسند و دیگر مردمان را ابله و کژ طبع  ود، و خود را لقبهای نیکو نهند، و مطبوع اقدام نماین

سبت   شان تمکن یابد    بابینند، و همه خلق را به ن سلط در دماغ ای خود احمق دانند، و چون نخوت و کبر و ت

 آیند. جباراندر زمره 

سیار  و  سار کند، و اکرام غیر از روی التماس   ب سار بود که محب کرامت طلب کرامت به جهت ی  یی

شد     سبب مال خواهد؛ و با سار به جهت لذت و   کهکند ازو یا غیر او، و ریاست و طاعت اهل مدینه هم به  ی

سان  بهلهو خواهند و چون حرمت زیادت بود مال بهتر بدست آید و با مال   سید، پ لذت آ ب س طالتر توان ر

سبب، و چون     شد که طالب حرمت گردد از این  سیلت آن        اولذت با شود به و صل  ستی حا را تفوقی و ریا

و منکوحاتی که در کمیت و کیفیت زیادت ازان بود که  مشييروباتاللت یسييار بسييیار کسييب کند تا بدان  

ر بود، و چون بر الجمله ترکب این اغراض را با یکدیگر وجوه بسييیا. فیآرددیگری را دسييت دهد بدسييت 

 باشد معرفت مرکبات آسان گردد. افتادهبسایط وقوف 
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صی در آن اجتماع مطلق     مدینهاما  و  شخ  واحرار، و آن را مدینه جماعت خوانند، اجتماعی بود هر 

لی دیگری مزید فض  برمدینه متساوی باشند و یکی را    اهلمخلی باشد با نفس خود، تا آنچه خواهند کند، و  

شند و تفوق نبود    صور نکنند، و اهل این مدینه جمله احرار با سببی که مزید حریت بود، ور    میانت شان اال  ای

سیار و همم مختلف   صر و عد متجاوز       ودر این مدینه اختالف ب شود چندانکه از ح شهوات متفرق حادث 

ضی      گردند،بود، و اهل این مدینه طوایف  شابه و بع ضی مت شرح دادیم چه  بع متباین، و هرچه در دیگر مدن 

سیس  و شریف   سی بود، و جمهور اهل مدینه  طوایف این مدینه موجود بود، و هر طایفه درچه خ ای را رئی

س ایشان نه رئی  میانغالب باشند، چه رؤسا را آن باید کرد که ایشان خواهند، و اگر تأمل کرده شود      رؤسا بر 

که در حریت جماعت کوشييد و  بودحمودترین کسييی به نزدیک ایشييان کسييی بود و نه مرؤوس، اال آنکه م

خود بر قدر ضرورت اقتصار کند و مکرم و افضل     شهوات ایشان را با خود گذارد و از اعدا نگاه دارد، و در  

متحلی بود، و هرچند رؤسا را با خود مساوی دانند چون ازو چیزی  خصال و مطاع ایشان کسی بود که بدنی   

 و لذات، خود کرامات و اموال در مقابل آن بدو دهند. شهواتز قبیل بینند ا

سیار  و  شان انتفاعی نبود، و       ب شند که اهل مدینه را از ای سانی با و  تکرامابود که در چنان مدن رئی

شان می  شند، به     اموال بدی صور کرده با شان را ت ، با اهل مدینه در طبیعت موافقتدهند از جهت جاللتی که ای

آن حق اهل مدینه را بر تعظیم او دارد  محافظتریاسييتی محمود که به ارث بدیشييان رسييیده باشييد، و  یا به

در این مدینه بر تمامترین وجهی و بسيييیارترین مقداری       برشيييمردیمطبعاً، و جملگی اغراض جاهلیت که     

صل توان کرد، و این   شی به تماثیل معجب مدینهحا صباغ متلو  ترین مدن جاهلیت بود، و مانند جامع و ن و ا

سته   شد، آرا سید، و از       با سی به هوا و غرض خود تواند ر ست دارد، چه هرک  اینو همه کس مقام آنجا دو

شود و توالد و   سل جهت امم و طوایف روی بدین مدینه نهند و در کمتر مدتی انبوه  سیار پدید آید، و  تنا  ب

ر حادث شود که آن را از یکدیگ  بسیار های اوالد مختلف باشند در فطرت و تربیت، پس در یک مدینه مدینه 

ضی داخل، و     ضی در بع جزوی به مکانی دیگر. و در این مدینه میان غریب  هرمتمیز نتوان کرد، و اجزای بع

افاضييل و حکما و شييعرا و خطبا و هر صيينفی از اصييناف کامالن   برآیدو مقیم فرقی نبود، و چون روزگار 

 اجزای مدینه فاضله توانند بود، پدید آیند و همچنین اهل شر و نقصان. التقاط کنند رابسیار، که اگر ایشان 
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یت بزرگتر از این مدینه نبود و خیر و شييير او بغایت برسيييد و چندانچه لاز مدن جاه مدینههیچ  و 

 تر بود شر و خیر او بیشتر بود.و با خصب بزرگتر

سات  و  ست     ریا شش ا سوب بدین  مدن جاهله بر عدد مدن مقدر بود، و عدد آن  چنانکه گفتیم، من

ود گاه ب متمکنچیز: ضرورت یا یسار یا لذت یا کرامت یا غلبت یا حریت. و چون رئیس از این منافع    شش 

ر احرار، که آنجا کسی را ب  مدینهبود که ریاستی از این ریاسات به مالی که بذل کند بخرد، و خاصه ریاست      

ست  ریاست فضل  کسی ترجیحی نتواند بود. پس رئیس را یا به ت  انند، دهند یا در عوض مالی یا نفعی که ازو ب

ه الریاسيينتواند کرد، و اگر کند مخلوع شييود یا مقتول یا مضييطرب ریاسييتو رئیس فاضييل در مدینه احرار 

 بسیار بود، و همچنین در مدن دیگر رئیس فاضل را تمکین نکنند. اوبزودی، و منازع 

 دیگرتر از آن بود که از مدن فاضله و ریاست افاضل از مدن ضروری و مدن جماعت آسان انشای و 

شتراک کند، و     آن مدن، یعنی مدن  درمدن و به امکان نزدیکتر، و غلبه با ضرورت و یسار و لذت و کرامت ا

صوف بود، و      ستهانت مرگ مو ساوت و غلظ و جفا و ا شدت و قوت و ب  ابدانمرکبه، نفوس به ق و  طشبه 

بود و به لین طبع و ضييعف رأی  تزایدصييناعت سييالح. و اصييحاب مدینه لذت را شييره و حرص دائماً در 

منسخ شود که آن را اثری باقی   *در ایشان چنان   غضبی موسوم گردند، و باشد که از غلبه این سیرت قومی    

ضبی نماند، و در آن مدینه ناطقه خادم  صل، و ب      غ شهوی برعکس ا ضبی خادم  شهوت و    بود و غ شد که  ا

کنند، چنانکه از بادیه نشینان عرب و صحرانشینان ترک گویند که شهوات   ناطقهغضب به مشارکت استخدام    

عناد  و تعصبها ریزند و  ذلک خوندر میان ایشان بسیار بود و زنان را برایشان تسلط بود و مع زنانو عشق 

 برزند. اینست اصناف مدن جاهلیه.

 ایشان  مخالفاعتقاد اهل آن مدن موافق اعتقاد اهل مدینه فاضله بود و در افعال  فاسقه که   مدناما  و 

سک ننمایند، و به هوا و ارادت به افعال     شند: خیرات دانند اما بدان تم شان را مدنی   جاهلیتبا میل کنند. ای

 نیفتد. احتیاجبود به عدد مدن جاهله، و به استیناف سخن دران 
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سيعادتی شيبیه به سيعادت حقیقی تصيور کرده باشيند، و مبدأ و معدی       ضياله آن بود که  مدناما  و 

سید     مخالف سعادت ابدی نتوان ر ته، پیش گرف درحق توهم کرده، و افعال و آرائی که بدان به خیر مطلق و 

سی که اعداد مدن جاهله مقرر کند و به   شود او را      قوانینو عدد آن را نهایتی نبود، اما ک صور  شان نیک مت ای

 ت افعال و احکام ایشان آسان بود.معرف

 پنج -زارمانند کره در میان گندم و خار در میان کشييت -که در مدن فاضييله پدید آیند نوابتاما  و 

 صنف باشند:

شود اما به جهت اغراضی           مرائیان، اول  شان صادر  شند که افعال فضال ازی شان جماعتی با  گردیو ای

 جز سعادت، مانند لذتی یا کرامتی.

شند، و چون قوانین       محرفان،دوم  و  شند که به غایات مدن جاهلیه مایل با شان جماعتی با  اهلو ای

 مطلوب برسند. بهمدینه فاضله مانع آن بود آن را به نوعی از تفسیر با هوای خود موافقت دهند تا 

شوند و میل به ملک تغلبی        باغیان،سیم   و  ضی ن ضال ار شند که به ملک ف شان جماعتی با نند، ک و ای

 .آرندبه فعلی از افعال رئیس که موافق طبع عوام نباشد ایشان را از طاعت او بیرون  پس

صد تحریف       و شند که ق شان جماعتی با سوء فهم بر اغراض     قوانینچهارم مارقان، و ای سبب  نکنند، اما از 

شند، آن را بر معانی دیگر    ضال واقف نبا شد  حملف که این انحراف مقارن  کنند و از حق انحراف نمایند، و با

 و عناد خالی بود، و به ارشاد ایشان امیدوار باید بود. تعنتاسترشاد بود و از 

 وو ایشان جماعتی باشند که تصور ایشان تام نبود و چون بر حقایق واقف نباشند       مغالطان،پنجم  و 

سخن    شد به دروغ  آن را در  وگویند می ی که به حق ماندیها از جهت طلب کرامت به جهل معترف نتوانند 

 نمایند و خود متحیر باشند.صورت ادله به عوام می

بود به   مؤدیاین اعداد تواند بود اما ایراد آنچه در حیز امکان آید        زعدد نوابت زیادت ا    هرچند  و 

 تطویل.
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یم و از یسخن در اقسام جماعات مدنی و بعد ازین سخن در جزویات احکام تمدن گو است این 

  .«حانه، یاری خواهیم، آنه خیرموفق و معینسب باری،

 

  



141 
 

 پرسش های کمک درسیاهم 

 چه)چگونه(می باشد؟احتیاج مردم به تمدن .1

 د؟نچه)چگونه(می باشاقسام سیاست های چهارگانه مدنی .1

 چه)چگونه(می باشد؟ماهیت حکمت مدنی .6

 چه)چگونه(می باشد؟فضیلت علم مدنی .4

 چه)چگونه(می باشد؟برتری)فضیلت(محبت بر عدالت مدنی .7

 د؟نچه)چگونه(می باشاقسام اجتماعات مدنی .3

 چه)چگونه(می باشد؟مدینه فاضلی .5

 د؟نچه)چگونه(می باشارکان مدینه فاضله مدنی .8

 چه)چگونه(می باشد؟ریاست عظمی)رهبری(مدینه فاضلی .9

 د؟نچه)چگونه(می باشمدن غیر فاضلی .12

 چه)چگونه(می باشد؟لطه طلب استکباری(سمدینه تغلب).11

 چه)چگونه(می باشد؟(؛ ترفه طلب)جماعیهمدینه احرار.11

  



142 
 

 شواهد ربوبیسوم.

 الشواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه

 )نشانه های تربیت و روش های انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

 مدنی و سیاست بخش دوم.والیات

 حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی متعالیمعرفت شناسی و روش شناسی 

 مدنی-بخش دوم

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

حکمت متعالی که نقطه، مرحله و مرتبه تجمیع، توحید و تعادل و تعالی حکمت توحیدی دوساحتی 

انجام و غایت معطوف به سیاست و  متعادل و متعالی بویژه قرآنی و اسالمی بوده، از آغاز و بنیاد تا

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 و پیشا آن که پایه آن می باشد. حکمت را در 

ق ستکمالی خویش؛ اقتدا به خالا و اثر اسفار چهارگانه سیر و سلوکتعبیری در نگاه، نظریه و نظام 

تلقی می سازند. حکمت در همین تعبیر خود او به معنای )شناخت؛ شناسایی و  در سیاستش متعالی

شناساندن(حقیقت و ماهیت یا مبادی بنیادین و غایی و مبانی ماهوی سیاست و حکومت و بلکه 

مند و هدفمند می باشد. مدنیت و نظام سیاسی است. آنهم به صورت روش مند، قاعده مند، نظام

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 

ی، و تجربی یگاهی سیاسی بوده حسی، استقراآاست. پیشا و پایه دانش سیاسی که چگونگی شناسی و 

و عرفی عینی است. نگاه، نظریه و نظام علی و سببی یعنی علی و معلولی  و سببی و مسببی با رویکرد 

توحیدی، رهیافت راهبردی)بنیادین و جامع و نظاممندو هدفمند(و راهبرد علل و اسباب)انواع، احکام 

ز مواریث حکمت مدنی فاضله و نظام یا نظامات(و بویژه علل و اسباب چهارگانه مدنی و سیاسی که ا

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 مورد نظر وی رد در بر دارند. بخصوص هم مبداء و  معاد 
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کیت که اینها نه تنها اثرند، بلکه می توان و هم شواهد ربوبیه و در اصل شواهد ربوبیت در مناهج سلو

عادی یا مبدائیت و ادعا و اذعان نمود که اینها نگاه، نظریه و نظام حکمی عمومی و مدنی مبداء و م

می  بوده و به شمارو به عبارتی سیاست متعالی ربوبیت آنهم در مناهج سلوکیت  معادیت و شواهد

وعات می توان رویکرد توحیدی، رهیافت راهبردی و آیند. که بروشنی و از همین عناوین و موض

مبحث اجتماعات و سیاست مدنی و سیاسی آن را مالحظه نمود.  ؛ اجتماعیراهبرد تدبیری مدنی

به پدیده شناسی مدنی؛ اجتماعی و  سیاسی می پردازند. اعم از هستی بیشتر مبداء و معاد صدرا، 

چگئنگی شناسی یا مظاهر مدنی است. از این رو  شناسی یا مبادی، چیستی شناسی یا مبانی و حتی

بت آنها با سیاست مستقیم تر است. در نتیجه بهتر و راحت تر و هم رابطه و نس هم ساده فهمتر بوده

حتی اجتماعات و سیاست مدنی شواهد ربوبیه، بیشتر به معرفت شناسی و درک می شوند. مباحث 

. بویژه به شویه برهانی و بخصوص شهودی است. روش شناسی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی می پردازد

به همین سبب هم فهم آنها پیچیده تر بوده و هم بر قراری و درک رابطه و نسبت آنها با سیاست 

حتی به صورت غیر مستقیم تر مشکل تر می باشد. در نتیجه نیازمند توجه و تأمل بیشتر و چه بسا 

ط مبادی هستی شناسی با مبانی معرفتی فردی و هویتی تکرار و بازخوانی مجدد است. در راستا ارتبا

 ،بازتاب آنها در کنش شناسی و نمودشناسی مدنی، این چنین تعمق و تعقل و دریافتیو اجتماعی 

غالب مفاهیم و قواعد این مبحث، ولو بظاهر محض و نظری بوده ولی  حائز کمال اهمیت می باشد.

معطوف به جهت عملی مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی آنها است. به همین مناسبت برخی اشارت 

گذرا را برای جلب توجه و درک و دریافت رهیافت راهبردی مدنی رویکرد حکمت متعالی حسب 

ب)در پرانتز(خواهیم آورد. این معرفت شناسی و روش مورد در آغاز مباحث و یا در ضمن مطال

   شناسی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی اصیلی و اصیل حکمت متعالی می باشد. بدین ترتیب و توضیح:   

 شاهد سوم.مشهد چهارم

 سیاسی: )مراتب سه گانه پدیده و پدیده شناسی

 ی و سیاسی(عمومانسانی، اجتماعی، هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی 

 در بیان عوالم سه گانه به نام دار دنیا و دار حساب و جزا و دار قرار و ثبات، به طور استیناف»

 اشراق اول:
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 هأدر بیان حصر عوالم وجود، با همه کثرت و تعدد موجودات، در سه نش

حسی، تخیلی و عقلی علمی، عملی و عینی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و  )جهان ها و جهات سه گانه

 (سیاسی

)از جمله موجود سیاسی بسان جامعه سیاسی، نظام سیاسی، دولت موجود)پدیده یعنی(قبل از این گفتیم که 

)به تعبیری دارای وجوه و مراتب سه گانه یا معقول استج.یا متخیل و ب.یا محسوس و الف. و سیاست(؛

)مراد مراتب عینی و یک نشاه و عالمی است مخصوص به آن و برای هر خیالی و عقلی می باشد( حسی،

ذهنی سه گانه هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی شناسی و چگونگی و چگونگی شناسی پدیده و 

 و )عوارض نه گانه کمیعالم محسوسات همان عالم دنیا؛ الف.. پسپدیده شناسی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

)ظاهر سیاست و سیاست ظاهری، مادی و حسی یعنی واقعی عینی است کیفی زمانمند و مکانمند مادی(

و استحاالت است و هرچه در اوست ناچار  )تغییرات و تعددات(و این عالم، دار حرکات عارضی و ابزاری(

وجود او به آخرین موجودی است دائما در معرض تجدد و استحاله که هیچگاه اول و آغاز درجات و مراتب 

درجات و مراتب او ملحق نمی گردد و اول تا به آخر آن به یک نواخت پایدار نمیماند )زیرا در هیچ حدی 

درنگ نمی کند بلکه از هر حدی به حد دیگر انتقال می یابد، پس آغاز آن به انجام آن و بدایت آن به نهایت 

 آن نمی رسد(. 

نیز عالمی است که در جهت اشتمال  )مفاهیم(عنی عالم صور باطنیهی )معنوی و ماهوی(و عالم متخیالتب.

ش لذت بخ )خیرات و سعادت یقینی؛ معرفت و هویت بهجت زا، سرور آفرین و فرح بخش(بر جمیع صور

 زارآ )شرور و شقاوت چه ظنی ظاهری تکساحتی مشقت بار و چه توهمی تنازعی کاذب شقاق آور(و یا صور

، عینا نظیر و مطابق این عالم یعنی عالم محسوسات است با این فرق طنی و معنوی()درونی، بادهنده دردناک

 فدهنده به مراتب شدیدتر از صور محسوسات اند. زیرا این صور، لطی که صور باطنیه لذت بخش و یا آزار

ر د)و بنابراین لذت حاصل از تخیل جهنم و مار و عقرب و زقوم موجود تر و قویتر از صور محسوسات اند

آن و تجسم آنها در خیال، به مراتب شدیدتر و قویتر از لذت و یا درد و الم حاصل در دار دنیا و عالم 

 محسوسات است(.

یا )خیر و سعادت درد دنلذت بخش( به نام یقینی به صوری)یکی  ؛پس این صور باطنیه منقسم می گردد

ظنی و به صوری  )دیگری و اخروی( )ی زندگی گذران دنیوی و زندگانی جاویدان جنت و بهشت سعداو(

)در دار و زندگی دنیا و از دنیا به عنوان مزرعه ( به نام جهنم اشقیا؛ شر و شقاوتآزاردهنده و دردناکتوهمی 

 . و و مقدمه آخرت که عکس برگردان دنیاست(
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اعم از معقوالت یعنی( عالم آخرت محض )یعنی از عاری از ماده و هر نوع صورتی هستی و اما )عالم ج.

)و ثبات؛ وحدت من فردی و ما مدنی در عین کثرت تجلیات، وجوه حسی و خیالی(، عالم وحدت و جامعیت

و مراتب و کثرت مظاهر در عین وحدت مبداء و مبادی انسانی و مدنی همچنین در عین ثبات من و ما، دارای 

یک ماها و مائیت جمعی و تحول معرفتی و ماهوی و نیز تغییرات ظاهری( است)منیت فردی انسانی یکا

اجتماعی مدنی جامعه سیاسی ما، بسان نور در عین اینکه واحد و یکی بوده دارای شدت و ضعف و تشکیکی 

که  خیالی(تنوعات و تحوالت ماهوی و  عارضی حسی تعددات و تغییرات)اعم از می باشد(، پس هر کثرتی

 میو ثبات ل و نابود می گردد )و به وحدت بدین عالم قدم می نهد، به علت شدت وحدت این عالم مضمح

پیوندد( و هر سایه و شبحی )که از آثار عالم کثرت است( از شدت نورانیت و تاللو ضیاء و درخشش نور 

تنها سابقون )مبادی، هستی و هستی شناسی وحدت و ثبات دارد(. وحدت متالشی و معدوم می گردد

انبیا و اولیا( به این عالم محشور می گردند و بدان راه می  مقربون)یعنی صاحبان نفوس قدسیه الهیه مانند

انیت و وجود خاص )منیت فردی این افراد و مائیت جمهی و اجتماعی اینگونه جوامع مدنی یا(یابند. زیرا 

آنان فانی در وجود حق گردیده و ایشان به وجود حقانی)خالص از هر نقص و قصور و قیود و حدود( متحقق 

 اصحاب یمین )و ارباب طاعات و عبادات( که همواره مشغول مطالعه و مشاهده مظاهر اسماء و شده اند، نه 

(صفات بوده )و بدین علت از مطالعه و مشاهده ذات محجوب مانده اند(زیرا التفات و توجه آنان به 445)ص

بی است از ذوات خویش که منور به نور رحمت الهی است باقی است )و این التفات و توجه مانع و حجا

ذایذ ت و لدر دار دنیا به کند و زنجیر شهوا التفات و توجه به ذات الهی( و اما اصحاب شمال که خویشتن را

جسمانی محبوس و مقید ساخته اند ایشان به گودالهای طبیعت و درکات آن سقوط نموده و ار آسمان 

زول کرده و ن دانی با سیاست متدانی()تبه قعر چاه طبیعت )تعالی با سیاست متعالی یعنی تعالی بخش(رحمت

)سیاست طبیعی تکساحتی ظنی و توهمی تنازعی و در عد و حرمان با حزب شیطان نشسته انددر محفل بُ

 .گفتمان فارابی سیاست ضاله و فاسقه می باشد. مضادات سیاست فاضلی و متعالی است(

 و کدامند؟ موردمراتب سیاست چند پرسش: *

 مراتب سه گانه ظاهری)حسی واقعی(، باطنی)ماهوی معنوی تجریدی( و اهم ویژگیهای پرسش: *

 چه میباشند؟سیاست غایی)عقلی انتزاعی(-بنیادین 

 اشراق دوم:

 )سیر نزولی و سیاست صعودی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

)حسی جسمانیمُلک در بیان آمدن ما از عالم روحانی بدین عالم جسمانی آمده ایم و حد و مرز این عالم 

قرار گرفته است می باشد. و اما حد و مرز آن عالم)یعنی عالم روحانی( از  ملکوت عالماز ما فوق  ظاهری(
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ن بهشت و فردوس برین جایگزین است آکه عبارت است از سدره المنتهی که در  ملکوت و جبروتمافوق 

عقل کلی، می باشد و آمدن ما از آن که عبارت است از  )نگارشگر جهان هستی(تا زیر مقام و مرتبه ی قلم

ه بهشت و فردوس برین بوده است، چنانکه بعضی از ظواهر گعالم  روحانی بدین عالم جسمانی)نه از منزل

آیات و احادیث چنین پنداشته اند بلکه( از ناحیه جنت ذات الهی و موطن فیضان نور وجود ربانی )یعنی 

ن، مافوق این عالم است )که اصل کلیه موجودات و موطن بهشت حقیقی و حظیره القدس( است و آن موط

)از جمله و بلکه بویژه کنش و روش مدنی و سیاسی تجلی نور وجود است( و اما این عالم عالم کردار و عمل

 و نتیجه دنیوی و در دنیای آنو خیر و سعادت یقینی یا ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی که شر و شقاوت(

حساب و بررسی اعمال و پاداش یا کیفر آنها است و بهشت جایگاه پاداش نیکوکاران  است و آن عالم، عالم

در  و )سعادت یا شقاوت حقیقی یقینی واقعی ابدی که عکس برگردان دنیا و سیاست و زندگی دنیایند(است

این  یحقیقت احسان و نیکوکار ؛«االحسان ان تعبد اهلل کانک تراه» :دیث منقول از زعمای دین گفته اندح

است که چنان خدا را پرستش و عبادت کنی که گویا او را به چشم خویش مشاهده می کنی. و اما جایگاه 

تنازعی ظنی -)حتی در شر و شقاوت و عذاب نارسایی یا نارسایی سیاسی زندگی تکساحتیاشقیا و تبه کاران

دوزخ در زیر هفت دریا بر روی  عبارت است از طبقات دوزخ و نازلترین طبقات یا توهمی از دنیو تا آخرت(

( که در بعضی از اخبار و آثار منقول از ائمه اطهار آمده 448یکدیگر انباشته شده قرار گرفته همان طور)ص

تنزاعی دنیا و دنیوی آغاز شده و بدان انجام ها سیر و سوق داده -)که با سیاست و از زندگی تکساحتیاست

 .شده و بجای صعود، سقوط می نماید(

( مانند هبوطی و نزول عالم بدین عالم )از لحاظ سیر و عبور در مراتب آن نا باید دانست که آمدن ما ازضم

)بدین معنی که کلیه افراد در سیر نزولی از عالمی اعلی و منزل و ت ما از این عالم بدان عالم نیستبازگش

در این سیر متساویند، و هیچکس را  مقامی اشرف به عالمی ادنی و منزلی اخس تنزل می کنیم، و کلیه افراد 

ی هر لحظه با قدم علم و عمل از عالمو تعالی در آن فضیلت و برتری بر دیگری نیست؛ ولی در سیر صعودی 

پست و منزلی محدود به عالمی باال و منزلی وسیعتر گام برمیداریم؛ و افراد انسان از حیث کمال و یا نقصان، 

سیر ()سیاست متعالی وفند( و فرق مابین سیر نزولی بدین عالم و فضیلت و رذیلت، شرف و خست مختل

صعودی بدان عالم بر نحوه فرق مابین قوه و فعل و فرق مابین مجمل و مفصل است )زیرا کلیه افراد در سیر 

، ولی در سیر صعودی در هر یکی از دوجهت بالفعل اند و نفس (نزولی از حیث کمال و یا نقصان بالقوه اند

)رسایی الیا واجد کم )فردی و اجتماعی مدنی و با سیاست متعالی یا نامتعالی(به وسیله سعی و کوششانسان 

کس و فضیلت بوده و بالع )نارسایی تکساحتی و ناسازواری تنازعی(و فضیلت و یا فاقد کمال و سازواری(

 واجد رذیلت است.



147 
 

 در سیر نزولی نفسی مدنی جامعه انسانی()از جامعه مدنی و نیز به تناظر آن نفس و همچنین نفس هر فردی

است مجمل مانند لفظی که تاب و تحمل معانی مختلفی دارد و تا مرتبه اجمال به تفصیل نیاید معنای واقعی 

)و سیر و نیل به تعالی و کمال و آن معلوم نخواهد شد( زیرا آمدن بدین عالم برای تزکیه و تطهیر و آزمایش

و لیمحص اهلل الذین آمنوا و »است چنانکه در آیه شریفه و آرامش باطنی(سعادت مدنی؛ آسایش جسمانی 

( به آن اشاره 141سوره آل عمران، -)و خداوند مومنان را پالوده و کافران را نابود می گرداند« یمحق الکافرین

متحد  فق وشده است؛ و قبل از آن گفته شد که نوع انسان در بدایت امر )یعنی در آغاز امر و سیر نزولی( مت

 در با سیاست های انسانی، طبیعی یا شیطانی و در نهایت امر )یعنی )یعنی نوع و به تعبیری یک نوع است(اند

عالم آخرت( برحسب اوصاف و سوی کمال یا نقص و سرانجام بازتاب آن در سیر صعودی و بازگشت به 

ه )یعنی متنوع و متفاضل و باوتندو متف شیطانی و انسانی(-)یعنی متعارض حیوانیاحوال و اعمال، مختلف

عالم  پس در آمدن بدین .تعبیری انواع بوده و برخی برتر و پیشروتر و برخی عقب تر و پیرو می باشد(

است )سیر سیاست و زندگی دنیوی و با سینیکوکار و تبه کار یکی هستند و هیچ تفاوتی باهم ندارند و اما در 

بازگشت به آن عالم، هرکس که نیکوکار است نی و در نهایت در(صحیح یا غلط فردی، جمعی و اجتماعی مد

یا به جنت اعمال و بهشت نیکوکاران می رود )در صورتی که از جمله اصحاب یمین باشد( و یا به جنت 

)در صورتی که از صنف مقربین باشد. از دنیا و در دنیا و آنگاه در آخرت صفات و قرب جوار الهی می رود

 که به تعبیر مولوی در مثنوی معنوی: اینچنین است. چرا

 سوی ما آرد نداها را صدا  این جهان کوهست و فعل ما ندا

معلولی است. ارزش ها، بینش و منش -نظام جهان هستی و افرینش، جهان عمل و عکس عمل و نظام علی

می  ی مافردی و اجتماعی مدنی ما سبب سیاست درست و یا نادرسا و در نتیجه کنش و روش مدنی بیرون

 باشد. این مسبب سعادت یا شقاوت گذرای دنیوی و آنگاه جاویدان آخروی است(.  

تبه کار)پس از خروج از این عالم( همواره در  )انسانی و به تناظر آن جماعت و جامعه مدنی(و اما شخص

ماند تحت قشر و حجاب ذلت و خواری طبیعت و یا ذلت و خواری ناشی از هوا و هوسهای نفس باقی می 

)بحران ناسازواری سیاست تنازعی؛ سلطه )و از چنگال آن رهایی نمی یابد( و باالخره به دره هولناک عذاب

الی االبد در آنجا  فرو می رود و )خالء معنوی تکساحتی سیاست ظنی(و یا در تحت جهنم طبیعت گری(

می گردد( مگر آنکه خدا خواهد)که  محرومدر دنیا و آنگاه در آخرت وی می ماند )و از مزایا و نعیم اخر باقی

با لطف و عنایت خویش او را از آن قیود و عالیق و موانع رهایی بخشد( زیرا پروردگار تو هرچه اراده کند 

انجام می دهد و ایشان در این هنگام نیازمندند به انجام یک سلسله اعمال و افعالی )از قبیل ذکر و خلوص و 

انجام آنان بدون قصد و اراده آنان )بلکه به لطف و عنایت پروردگار( است تا  توجه به ساحت کبریا( که البته

ا است، نایل گردند و ب )و هویت مدنی(که آنان به وسیله این اعمال به صوری که موافق با جوهر اصلی نفس
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ر آنها نیست، ( همان طور که گفته شد انجام آن اعمال به اراده و اختیا449آن صور انس پیدا کنند )و البته  )ص

بلکه به لطف و عنایت پروردگار است که رحمت وجود و عنایت و عفو او حتی شامل گنه کاران است. زیرا 

اراده آنها با لذات مایل به انجام آن اعمال نبوده وگرنه در دار دنیا انجام می دادند، بلکه به حکم نیاز و ضرورت 

و غفارالذنوب و ستارالعیوب و خواستار وصول و ایصال  و یا عنایت و لطف الهی است که منبع وجود و کرم

 هر نفسی به سعادت ابدی است(.

قلی مختار یعنی صاحب اختیار؛ اراده ع لیه )یعنی جوهر نفس ناطقهصبشر برحسب فطرت ا هک پس معلوم شد

هنگام  نفسفتی است عارض بر صاده اراست)زیرا  )و اراده حسی(فوق طبیعت و )خیالی((، فوق ارادهو تدبیر

 ری ترجیحگدی به علتی بر امری که یکی را یا هنگام تردید مابین دو ن وآ دیق به فایدهصت انجام عملی پس از

 ون ومواد گوناگ ر وصناع تکوین از امتزاج عناصر و ت ناشی از اختالط وسکیفیتی اطبیعت حالت و  و دده

 برحسب همین افراد بشر )با داشتن نفسی کهلکن  وازم و عوارض و خصوصیات این عالم اند(.لاز  دو هر

عی )زندگی دنیوی طبیروزی که قدم بدین عالم یعنی در این روز طبیعت است( در لیه، فوق اراده وصفطرت ا

 و محدود یات طبیعت وضمقت و )موثر ولی نه تعیین کننده(املوحبوس در تحت عمند، رذاگمی  و مدنی(

  ؛قید عقلحت ت در مقیداند

 قلیسیاست ع ننی که بر اساسس آداب و اعمال و ی)یعن عمل سیاسی عقلی ن عبارت است ازآ بذرعملی که 

احتی ظنی تکسی بشر است نه سیاست واخر امن سعادت دنیوی وض رسالت و مقام نبوت و از ادرص نبوی و

 ر مردمه بطسل قهر و و ءد استیالصبه قتنازعی  یعنی کاذب  دروغین وهمینفسانی شهوانی و بویژه سیاست 

یم سیاسی لعاتو  ارشاد ناحیه انبیا و نان ازآ( تا اینکه خود یا سایر ملل که همان استکبار و امپریالیسم است

یاست )ستحت فرمان  در انقیاد ادی ومم المافوق ع ملعا س به ماوراء طبیعت واستیناروش  ایشان راه و عقلی

فریبنده موجود  نیک و ورص مراتب بهشت و درجات وه جمل که خود از عقل عملی راو حاکمیت و حکومت(

ون در کنند و )آرامش قلبی و درونی مدنی(اطمینان حاصل و خاطر علقت به ذکر خدا و آن است فراگیرند در

در  ست()و سیاکوبدین روشنایی طریق سیر و سل اشن سازند توتجلیات عالم ملکوت ر و اروخویش را به ان

ی عسی» هیفشر هآی آنان آشکار گردد. همان طور که در بر متعادل و متعالی()سیاست هدایت مستقیم؛ راطص

 سوره – شتابان است دست راستشان تابان و آنها و شپیشاپی ) نورشان در «بأیمانهم و ورهم بین ایدیهمن

ا تعادل ب)توسعه مادی و يأمین آسایش بدنی توأمان تعا که از قیود طبیت( بآن اشاره شده است،  8 هتحریم، آی

هسپار یت رببه جانب حضرت ربو سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی(

زیرا آنان  .)به همین سبب به تعبیر صدرا در اسفار: حکمت: اقتداء به خالق متعالی در سیاستش می باشد(شوند

اخروی  برازخ همچنین از ده ووفن آنها بهای برازخ )یعنی برزخ دنیوی که مدسمحب از فتیمگکه  هبدان وسیل

ته فرهایی یا (و سیاست متدانی و زیستن طبیعی آخرت است و صل بین دنیااف برزخیه که حد یعنی عالم صور

 رشده اند. همان طور که د )و بهزیستن(تسلوک به جانب حضرت الوهی سیر و)سیاست متعالی( هتسشای و
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تابان شخویش گورها برخاسته به سوی پروردگار  نگاه از)آ«لونسبهم ینرداث الی الحهم من ا افاذ»ه یفشر هآی

)از گورهای طبیعی بسوی تعالی با گذار از سیاست شده است حیتصر ( به آن71هس، آییوره س - سیر می کنند

 .طبیعی به سیاست متعالی در دنیا و برداشت محصول آن در آخرت می باشد(

 ا؟*پرسش: انسان نوعست یا انواعست؟ چر

 *پرسش: انواع انسان کدامند؟

 سیر نزولی و سیاست صعودی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟*پرسش: 

 *پرسش: عمل سیاسی چه میباشد؟

 *پرسش: تعالیم سیاسی عقلی چه میباشد؟

 اشراق سوم: 

 )سیر تعالی یا تنازل انسانی و مدنی(

 عالمرحلت از این  که پس ازئدر بیان مالقات مال

، «کل نفس بما کسبت رهینه)»مرهون به عمل خویش است )و هر امتی(گفته شد که هر شخصی نای از قبل

. پس (141و81/بقره؛ 1؛ «تلک امه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم»و « لیس لالنسان اال ما سعی»

نان را آ و استقبال می کنندرا  عذاب او هکئا مالی رحمت وه کئا مالیعالم رفت (472)صاین  هنگامی که از

ری( قیامت کب ا ظهورتبرزخها ) یعنی منزلهای پس از مرگ  قبور نفوس از ا زمانی کهتو  به برزخ می برند

و  کافر اگر و می گردد باز نانآدری از بهشت بر روی ، بوده اند زگاریپره و مؤمن به خدا اگر ،رار دارندتقاس

 اره هموزخها همرب ن قبرها وآ ایشان در و نان باز می گرددآدری از جهنم بر روی  ،باشند فجور اهل فسق و

د بردارن نها درآ ا شریراه خیر و  عمل در علم و یهناح حاصله از ورصکه  ندتالمی هسآ رنج و یا و هالذتغوش آ

  ا شرورند.یمرات خیرات و ثمثمر  ه وتنها گشآسرشت  جزء ذات و ستحکم ومن نفوس آدر  و

)همان طور که زمین است  حال بذر در مانند حال نطفه در رحم و اًنیبرازخ ع و قبور ینپس حال نفوس در ا

انی کامل سورت ا نصا به تپرورش می یابد،  ن ویکوتطینت اصلیه  دربج بر اساس فطرت وتنطفه در رحم به 

 به تدریج رشد ن می روید ویزم در بذر ایو  ،ن نطفه استآل از صحا هیجتمره و نث انسن انآید، و آ الخلقه در

ی قوه نیع)  فیلیهقوه اسرا.. .فه ای کهطی دهد،( نممر ث وستانچه که در نهاد آاساس  بر نمو پیدا می کند و و

گام به این هن که در دازدبپرر یصوت به کار و ل گرددصتدر خود نطفه( بدین نطفه م ایرحم  در موجود همصور

حکم درنگ  از صورت نطفه ای به مراحل گوناگون گام نهد( و نطفه دگرگون گردد )وحکم  حال و ،دربجت

ن برازخ گوناگون با آ در ،شخص مؤمن نیکوکارالف. ؛همان طور که و دابیل یگری تبدیبه حکم درنگ د وا

ی م مندده است( بهره وا بیدن دار در عمل او ور علم وص هجتیهای موعود )که نتلذ هشیاری کامل از داری وبی

-حتی)تکساعلم هجتیور رنج افزا که نآکراهت  روصلوازم  ق معانی ویطر از بهکارتکافر ب.گردد، همین طور 

ی؛ )کنش و رفتار فردی و مدنعمل و تنازعی ظنی یا پنداری و توهمی کاذب یا دروغین در نتیجه شرک یا کفر(
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 .  )از دنیا تا در آخرت(استالم  و ددر غوش عذاب وآ ا برده است همیدن دار در او اجتماعی و سیاسی(

 سیر تعالی یا تنازل انسانی و مدنی چه میباشد؟*پرسش: 

  :ق چهارماشرا

 تحصیل سعادت(-)سعادت و شقاوت مدنی: تنبیه علی سبیل سعادت

منازل رحمت و سعادت و به را  بندگان (هیانسای نفوی عقلیه و قاوق عنی)یکه ئالنکه مایبیان  در

 ،ق ه)سور «و جائت کل نفس معها سائق و شهید»دهند همان طور که در آیه شریفه  شقاوت سوق می

 .ان اشاره شده استبد(  72ه آی

و  تعیدنیا یعنی سرای طب)حس(م لعاالف.د بر سه قسم است: ووج عوالم و نشآت هنی کستن دانیاز ا قبل

 دزاآ ارواح رها و مت یعنی عالآخر )عقل(عالمج. عنی عالم نفوس ویبرزخ )فهم و خیال(عالم ب. طبیعیات و

سه از  کیهر  کوین، درتل یوااو  غازآ ان درست که حقیقت انسدان یدو قیود برزخ. و با د طبیعتوقیاز شده

 قوام گرفتن وجودش، نسبت قبل از وا ازیره. بالقوت سری امانامبرده   )حسی، خیالی یا فهمی و عقلی(عالم

م العوز عالمی ا ه،گانسه ک از این مراحل یهر  هواند به وسیلته که می یقلعو  لیهایخ و حسیهادراکات  یهبه کل

که (471)ص به ایتبطون. پس نخستین مر م اختفا وتک در وه وامری است بالقکند سه گانه نامبرده را ادراک 

 نچه که اوآ ت وسمحسوس بودن او حاس و ادرا ک حسی و همرتب انسان درآن مرتبه، از قوه به فعل می رسد

بب )که سمی شود که عذاب نامیدهئمال لسان شریعت، زبانیه و در ندا ین مرتبه از قوه به فعل می رسا را در

که و نحوه عمل آ نها مختص به کسانی ئ. زیرا ا ین سنخ از مالسختی و گرفتاری های آدمی در این دنیایند(

)مراد زندگی و سیاست مادی نددور شده ا)هبوط کرده و (رضوان الهی  می باشند که از عالم رحمت و

 بر نوزده ملک است )وآ نها عبارتند از هفت قوه از غکه بالئتعداد این مال ، وتنازعی متدانی است(-تکساحتی

الم ع متابعت از آنها سبب دوری از بیه که پیروی وضقوه غ قوه شهویه و انه وگحواس ده  ه ویقوای نفس نبات

 .ر و مدبر در نهاد اشیاء است(ثملک در حقیقت به معنی نیروی مؤ و شد وان الهی خواهدضر رحمت و

 پا فرا گذاشت )و دانش و سیاست تکساحتی و تنازعی(احساس صوری ظاهری س وحچون انسان از مقام  و

 )بازگردانی و یادآوری(سترجاعقدرت ا ذکر و حفظ وتقدم نهاد، دارای قدرت  باطنیحس  همرتب به مقام و و

ملکات و  درون او می گردد، و بالنتیجه در باطن و )و فهم انسانی و مدنی(صور محفوظ در خزا نه خیال

القهای اخ ن ملکات وآ هر یک از برای و )که مبانی مدنی و سیاسی اند(بد پدید می گردد اخالقیاتی نیک و یا

 بت وثحیفه نفس ص در را عادات او اخالق و نیات و ورصستند که ه )مدبرانی تکوینی(که ایئبد مال نیک و

بین و آنها رام الکاتکستند به نام هکه ای ئعادات نیک مال گان حسنات ودنبط می کنند با این فرق که نویسض

مال که ای که اعئل مالبمقا سند )دریتگاران را می نوسر رفتار اصحاب یمین و که اعمال و که ای هستندئمال

 اًمنض قرآ ن مجید اصحاب شمال نامیده شده اند و می کنند یعنی آنان که درضبط  بت وثعادات بدکاران را  و



151 
 

( 18هوره علق، آیس  - نیمواخبانیه را فرا می ز)«یهنندع الزباس» هشر یف هناگفته نماند که کلمه زبانیه اقتباس از آی

 -رندبان آن نوزده نف) نگه «علیها تسعه عشر» ماید وفرقرآن مجید است که می  تسعه عشر اقتباس از هکلم و

. هیچ عملی ولو کوچک چه خوب و چه بد، محو نمی شود، آثار خاص خود را در زندگی 62هر، آیثره مدوس

 . (و سعادت دنیوی و آنگاه اخروی دارد

شتن خوی ید )وآبیرون و حواس باطنی  حواس ظاهری هین صفات و تعلقات ناشی از ناحیس اگر از حجاب اپ

مستعد برای ارتقاء به  د( آماده وش زادآنها آاز قید و بند  نمود وها باطنی ر ظاهری و محسوسات صور را از

علوم و معارف عقلیه الهیه و هم جواری با ادراک  ارتقاء به عالم عقلی و هیستاش کرامت )و عالم رحمت و

که ئای مستند به نام مالکه ئمال)مبادی بنیادین و غایی مدنی و( لمو برای این عا سکان عالم جبروت( می گردد

ه ای به انتقال از نقط تحریک و سبیل مباشرت و نان برآیت هدا نان همانند ارشاد وآعلیون که کتاب و نوشتن 

عالم حس باطنی بدین منوال بود( بلکه شأن ایشان  نکه در مورد عالم حس ظاهری وانقطه دیگری نیست )چن

الزمه  هنتقال )کمبری از تجدد و ا ست زیرا ایشان بری وآن عالم( ا هشایست دنظارت بر اعمال افرا شهادت )و

عمال ابرار عبارت است از عمل ایشان یعنی کتابت و نوشتن ا ند( می باشند. پستعلق به اجسام و اجرام ا

 ضبط گردیده بت وثانوار اشراقات الهیه  معارف عقلیه و آن علوم و )که در ابرار هصحیف مشاهده کتاب و

ان کتاب االبرار لفی علیین. وما ادراک ما علیون. کتاب مرقوم. یشهده » هشریف هآی همان طور که دراست( 

آن  رببان رمقه کاست (471)صنمی دانی علیین چیست، کتابی  علیین است و )کتاب نیکان در «المقربون

هر فرد، جماعت و )در هر صورت سته اشده شاربه آن ا ( 11 -18سوره مطففین، آیات  -شهادت داده اند

جامعه مدنی در جهان دارای پیشینه ای بوده که پوشه پرونده، پشتوانه و پایه حال و سیاست و سعادت آینده 

 .او خواهد بود.(

  چه میباشد؟ تحصیل سعادت-سعادت و شقاوت مدنی: تنبیه علی سبیل سعادتپرسش: *

 اشراق پنجم:

  فرق سه گانهاین  یک از عاقبت امر هر و در بیان مآل کار

 (بروز و برامد سیاست توحیدی، تکساحتی و تنازعی)

« لسعیرفر یق فی ا» رفت و بهشت برین خواهند در بشر افراد یعنی گروهی از «فریق فی الجنه» که گفت اند

روهی یعنی گ« ملیک مقتدر حضرته فی مقعد صدق عند فریق فی جوار اهلل و» دوزخ و در یعنی گروهی دیگر

فه شری ههمان طور که در آی جمال الهی اند شایسته شهود جالل و گاه حضرت ربوبی وشپی الهی در جوار در

شریفه حاکی از  ه( به آن اشاره شده است و این آی77 هر، آیم)سوره ق «دق عند ملیک مقتدرصفی مقعد »

 .و علو منزلت ایشان است جاللت قدر عظمت مقام و

ردی ف هر افراد بشر است و هسرای آخرت شامل کلی ردات کلیه ای که از مطالب گذشته معلوم شد که مقدم
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آن مقدمات سه  یک از چند هر سه مقام. هر شد، منحصر است در آن مقدمات جایگزین خواهد در یکی از

ت معلوم شد که حقیق وشماره بیرون است  و احصا حد راتب بسیاری که ازم درجات و گانه مشتعل است بر

)و به تناظر او هر مراتب متعدد هر کدام است. پس هر فردی آنان، بالقوه جامع جمیع مقدمات سه گانه و

 ی ازکه یک جماعتی و جامعه ای و به تبع آن هر نظام مدنی و به تناسب آن هر دولت و حکومتی و سیاستی(

ی )حسلوازم همان مقام به احکام و وا عاقبت امر آل ووی راسخ گردید، م در و مقامات سه گانه بروی غلبه کرد

از می گردد. ب تنازعی و عقلی متعالی(-تفریطی تکساحتی-توهمی افراطی-متدانی، خیالی یقینی متعادل یا ظنی

سی حبت به لذایذ سادراکات حسی بر وی غلبه کند ون هجنب که نشأه حس و )فرد و جامعه ای(پس آن کس

حتی )و خاطر خویش را معطوف به آنها بدارد، ناچار  دناظر فریبنده طبیعت عشق ورزم ورت زیبا وصاز قبیل 

بعد از مرگ از فقدان محسوسات به علت چه به صورت پنهان و یا آشکارا در دنیا و بویژه به صورت مشهود(

. آغوش رنج و رهین عذاب الیم خواهد بود همواره هم دردناک و معذب و، وسایط احساس فقدان آالت و

 متغیراند و زایل گذران و جاوید ندارند، بلکه اموری سیال و حقیقتی باقی و و زیرا این لذات دنیویه فناپذیراند

 ری از آنها باقی نمی ماند. ثو ا مستحیل می گردند که با آ تش درون طبیعت ذوب و

ه فتطالب و فری و فناپذیرعاشق امری  ردد،گ معتاد به مصاحبت آنها و کس به آنها عشق ورزد هریکی  ؛پس

عالم خواب  ی است که درسحال ک ماننداً عین حال او و زوال است، معرض بطالن و چیزی شده است که در

جز ورت فریبنده بصآن  ری ازاث چون از خواب بیدار شود ردد وگ فریفته او عاشق و ورتی مشاهده کند وص

خ ی دریا بر یک کشتی ساخته شده از که درحال کسی است  مانند یا وا نظرش باقی نماند الم در حسرت و

کشتی یخ  نآمدتی بر  کشته و منجمد تان یخ بسته وسزم سرمای شدید ت که به علت برودت وسسوار شده ا

برای مدت کوتاهی به پیوستگی اجرای  یاحت نموده وس و یرس نواحی دریا ن به اطراف وآبا  تکیه نموده و

بوده. غافل از اینکه این کشتی به زودی با  مال آن کشتی بی خبر از عاقبت و دیده ون گرئمطم و آن مغرور

از  باألخره اجرای آن ذوب و پراکنده شده و شدت گرمای آن مضمحل و(476)ص طلوع آفتاب وحدت و

 ریا متصل خواهددطبیعت خود به آب  هم گسیخته گردیده و خود با آنچه که در اوست به مقتضای ذات و

ر دنیا تنازعی حتی د-. خود این نیز عذاب ضیق و ضنک تکساحتیل و طبیعت آن آب برده استصاا )زیرشد 

 (. و از دنیا می باشد

ریای د پیوسته درکه  درونی آنند ابزار و احساس اویند، ماند کشتی و آالت هی که وسیلتهمچنین بدن و آال

 گشته و از آن منعقدال ی هیوجزاا اجزای آن از یاحت مشغول است وس و به سیر )هستی و ماده اولی(هیوال

 و ز نورام به کلی اسجازات یعنی عالم اجرام و اجم هکلی چون آفتاب حقیقت طالع گردد و شکیل یافته اند وت

همان طور که قطعات یخ  ریزند. هم فرو شته و ازگمضمحل گردند و ترکیب آنها متالشی  شعاع آن ذوب و

 رددح زمین است ذوب می گطآفتاب که ناشی از ارتفاع آن ازسحرارت ه به واسطتان سگرگ در فضل تابتو 

تی شیا برک دریا را آموخته باشد، و کسی که شناوری در ایمگر بر این مهلکه نیست، نجات از هیچ رهایی و و
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شتی ک گردیده است دریای طبیعت استوار شده باشد. زیرا این کشتی دنیوی که بر بحر هیوال و ارونجات س

 . )اینها سیاست تکساحتی تا تنازعی بوده و حاصل آنها می باشند(الکت و فالکت استه

یا علما و دانشمندان الف. ؛اهل نجات )طبق حدیث منقول از حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم(دیگری زیرا 

یت هدا متعلمین آگاه ویا ب. معرفت اند و و یای نوررد تند که قادر به شناوری در آب حیات وسعالیقدری ه

ر کشتیهای آنان ب هارشاد که به وسیل راه بردن شاهراه هدایت و و علما پیروی از و ستند از اهل تقلیدهیافتگانی 

حیات مسافرت  یدریا آگاه در )گارگزاران دینی مدنی(آن ناخدایان هناحی از و ارشادی حمل شده اند هدایت و

دریای  ا درت لسالم که پیروان و افراد منتخبی را بران کشتی حمل نمودکرده اند مانند کشتی نوح نبی علیه ا

)که پیروان المسکشتی هدایت و ارشاد اهل بیت پیغمبر اکرم، علیهم الصلوات وال آب وطوفان بال غرق نشوند و

این کشتیهای  گمراهی نجات بخشید( و دریای شهوات و متمسکین به والیت ایشان را از غرق شدن در و

ای )دار« دسر ذات الواح و»ه یفشره آی در که در قرآن مجید هایی هستند)کشور(بخشنده همان کشتی  نجات

متمسک به  ا یاد شده است. پس کسی که نه خود عالم و نه متعلم ونه( از آ 16 هسوره قصر، آی -میخ تخته و

دریای مطامع ناپایدار دنیوی و  را به فالکت در روشی است که او روش او راه و کشتی نجات باشد راه و

 سپس به جهنم اخروی می کشاند. 

دل زنده مب تش سرالم آخرت به آع عالم دنیا به زودی در پس معلوم شد که این دریا یعنی دریای طبیعت و

 در زهد فرت و دخول در بهشت وغم رت و امید آمرزش وخعذاب آ رس از خدا وتسی که ک هر می گردد و

عاقبت امر او  خودداری از لذات دنیوی بر وی غالب گردد مآل و انقطاع و ی وصمعا پرهیزکاری از یا وند

)در و آتش جهنم است عقاب و ایمنی از عذاب و ول در ابواب جنان وخد سالمت و)سیاست(دار  ورود در

 ه والهی د که ادراک امورا بدان حتر باشد( تواال و باالتر او هبتمر کس)که مقام و هر و از دنیا تا و در آخرت(

عالیق جسمانیه  تجرد از(474)ص حکمیه و هالیعنیل به مقدمات  وافر به درک مایل عقلیه و هعالق ق ووش

بلکه  و اهل ملکوت و سکان عالم جبر )و سیاست(دخول در سلک او عاقبت امر مآل و وی غالب گردد، بر

)از همین زندگانی الهی خواهد بود و جالصف عالی ترین عشاق مستغرقین در بحر شهود جمال  قیام در

 )و امتبه کشف  واول صو او موجب نیل و ه. زیرا عقاید حقمدنی گذران دنیوی تا زندگانی جاویدان اخروی(

زی چی هر زامبری  نیتی خالص و و )و سیاست(سریرت حقیقی وهد سبب حصول ز حجابها( وه رفع کلی

)این تعالی سیاسی و ام به حضرت الوهیت باز داردت قرب جانب عالم قدس و را از درون او است که باطن و

 . معنویت سیاسی بوده و همان سیاست معنوی و سیاست متعالی است(

راهبرد )سیر عروجی بر صراط)سیاست( قوت سلوک و هنتیج در منزلتی است که بشر این آخرین مقام و و

 )سیاست دو ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری(توحید راهبری راهبردی سیاسی( راهبری و

)پدیده شناسی و نگرش مدنی هیمهم مناقب عل جمع کند خود نفسی که در هر بدان نایل می گردد. پس

را  او گاندفرستا تشریعی و افعال خدا یعنی کتب تکوینی و اسماء و از معرفت خدا و را که عبارتند متعالی(
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هم مناقب  و(و راهبرد راهبری مدنی و سیاسی بسوی اویند حکمت او ارثآ قدرت و علم و )که همگی مظاهر

یاسی و )تفلسف سیهوقوه شه سخیرتند از رتکه عبا را )گرایش و کنش و روش انسانی و مدنی متعالی(عملی

 )سوفیسم سیاسی ویهبقوه غض و سیاست تکساحتی ظنی نارسا و دارای خالء معنوی ذاتی و درونزادی(

 قوای ادراکیه)و و سیاست تنازعی توهمی یا کاذب و دروغین ناسازوار و دارای هژمونیت ذاتی و درونزادی(

ظاهرنگری و ظاهر گرایی صرف و شناخت غیر و ضد یقینی ظنی و  از ادراکات خود تجرید تلخیص و

ستی )سیاست سوفییعنی خروج از افراط واقعی()تعادل مدنی حقیقی و یقینی (که این مناقب، عدالتتوهمی

عظیم نایل  زچنین نفسی به فو نامیده می شوند. )سیاست تفلسفی ظنی تکساحتی(تفریط و توهمی تنازعی(

)و ریاست هوسهای درونی و آن را به خاطر هوا و و ورزد روش عناد ن راه وینفسی که با ا هر گردیده است و

حتی )زیان دایمی مواجه با خسران ابدی و کند، بر عوام انکار سیاسی(سیاست، حاکمیت و حکومت و قدرت 

 مراتب بسیاری است که در مابین این دو دسته از مردم طبقات و و؛ خواهدشد در و از دنیای گذران(

ه ب تعداد آنها را انواع آنها و دارند به طوری که ممکن است اجناس و حد وسط مابین طرفین قرار)پیوستاری(

 .(477)صضبط آنها را ندارد بت وث ناخت ولی این کتاب گنجایشخوبی ش

 *پرسش: بنیان، بروز و برامد سیاست توحیدی و سیاست غیر و ضد توحیدی؛ سیاست تکساحتی 

 و سیاست تنازعی چه می باشند؟ 

 حکمت عرشیه: 

 پذیری عقلی، تخیلی و حسی مدنی-صورت بخشی

ورت حادث در صتر است به عالم روحانیت شدید واقرب  و که جوهر او لطیف تر )ماده اولی(هیوالیی هر

فاعل آسانتر است. فی المثل آب که  هآن شریفتر و آن هیوال در قبول صور سریعتر و انفعال وی از ناحی

وی سریعتر است  در رنگها و شکلها و بدین جهت پذیرفتن طعمها خاک است و جوهر جوهرش لطیف تر از

ر اشکال بیشت روایح و خاک است، پذیرش آن برای اصوات و آب و همچنین هوا به علت آنکه لطیف تر از و

 حسیه به علت آنکه لطیف انوار پس ارواح حیوانیه وسو  خاک است نسبت به آ نچه را که می پذیرد از آب و

 یرند. ور محسوسات را دفعتا و بدون درنگ می پذصخاک، بدین علت  آب و و هوا از ترند

 )از عالم مُلک و مدنیتپس این بابی است از معرفت برای اهل بصیرت که آسان می کند برای ایشان عروج

 دم ازولی مر را )و مدیت و سیاست متعالی(به عالم ملکوت آخرت و سیاست طبیعت مادی و متدانی دنیوی(

رای اانسانی دو اجتماعی مدنی()فردی، جمعی این بدین علت است که گوهرهای نفوس  و این نکته غافلند.

 کمترین مراتب لطافت در نفوس به مراتب شدیدتر از کثافت متفاوتند و مراتبی است که از حیث لطافت و

ۀ لیک )هیآت(اشباح و )ساختار(صور دنفس می پذیر ،واء هست. و لذا بدین علتضمحسوس و ا لطافت انوار

عقل با تفاوتی که در  خیال و حس و در مراتب انوارمعقوالت را هنگام بودن وی  یالت وخمت محسوسات و

 )معرفت؛ ماهیت و هویت(ست بر اینکه در قوه متخیلهانیز بدین جهت انسان قادر  وریت دارند ونلطافت و 
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ورت و شبح آ نها را در قوه حس و نیروی صنچه را که قادر نیست آممکن الوجود  امور خویش احضار کند از

 حسی خویش ادراک کند. 

 نعالم غیب و پنهان ولی ای در قوه ای است روحانی و )فهم و چیستی شناسی(زیرا این قوه یعنی قوه متخیله

 ،)چگونگی شناسی و شناخت عوارض نه گانه کمی و کیفی زمانی و مکانی(حواس پنجگانه در موجودقوه 

ش را در مواد جسمانیه محسوسات خویکه ادراک می کند  شکارآ عالم شهادت و در قوه ای است جسمانی و

تصویر می کند  )در حد حافظه و ذاکره یعنی ضبط و یادآوری(تخیلهمی قوه نهمین قوه یع و ؛از عالم خارج

ه صعر مسلم است که عالم غیب گشاده تر و باطن ذات. و می کند صور آنها را از داخل و احضار را و آنها

ت به جانب عالم غیب چنانکه حواس سدریچه ای ا روزنه و ۀیالیه به منزلخن قوه یای وسیعتر است. پس ا

نفس انسان مادام که مشغول استعمال  هادت وشستند به سوی عالم هروزنه هایی  و دریچه هاۀ پنجگانه به منزل

 مشاهده باطنیه، قوای محرکه هست غافل است از مشاهده صور ظاهری و ۀبه کار بردن این حواس پنجگان و

ستند بر چهره نفس که مانع از مشاهده ه)پس این حواس پنجگانه حجاب و پرده هایی  شکارعیان وآ ای بطور

ور صبه مراتب بیشتر از  نه صور باطنیه، جالء و ظهور و روشنایی آنهارگ وور باطنیه اند( ص

در مواد کثیف  )آمیخته و پوشیده(سات منغمروآنها از وجود این محس دوجو محسوسات است، و(473)ص

توهمی یا -تنازعی ظنی یا پنداری-)سیاست متدانی و حتی دانش سیاسی متدانی تکساحتیو تاریکمظلم 

 قویتر است.  ضد علم مدنی(-کاذب یعنی دروغین شبه

چه که در بت آن به آنسن از حیث لطافت ونورانیت و )هستی شناسی سیاسی(وهمچنین است قیاس قوه عقلیه

ور است به ط زیرا عقل هیوالنی به علت آنکه لطیف ترین مواد پذیرد.عقلیه می  انوار ورص ذات خویش از

 ن صور نظیر قیاسآوی با  اتحاد عقلیه و ورص سرعت انفعال عقل هیوالنی از عقلیه و ورصاطالق، قیاس 

الفعل عقل بۀ انواع حسیه در پذیرفتن صور محسوسات است. زیرا هنگامی که عقل هیوالنی انسان به مرتب

اراده کند همه را در ذات  هاگهر کند و ورتصخویش  در مجرده راۀ ذوات عقلیۀ است که کلی رسید، قادر

قوای  استعمال وی و )و سیاست بدنی(بیرن و تدت به بدسغول اشد. جز اینکه مادامی که منک خویش احضار

 عیاناً رامجرده ۀ ات عقلیوممکن نیست که آن ذ خویش، )سیاست حسی و ظاهری مادی جسمانی(ۀحسی

افی باشد، به طوری اشراحاطه و  وی وسعت و لر آنکه در قوه تعقگم ذهنیه، و ۀر فقط مشاهدگمشاهده کند. م

 گروهی نبیای عظام عالی مقام وا ندمانندارد  ری بازگشأه دین موطن و را از أه ای اوشهیچ ن که هیچ موطنی و

 بش باد. همان طور که برای رسول اکرم )ص( در خدا بر روان پاک آنان درود دیقین که سالم وص اولیا و از

اق تفکامل مشاهده می کرد، ا احوال آخرت را به طور قات عالم آخرت ووقات که درآن اوسایر ا معراج و

 افتاد. 

 چه می باشد؟ پذیری عقلی، تخیلی و حسی مدنی-بخشی )ساختار راهبردی(صورت*پرسش: 
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 :تمفاشراق ه

ناسب با م )سیاست(اشخاص به صور )مدنی(شدن نیات رومتص و )سیاسی(در بیان کیفیت تجسم اعمال

 تمقیا روز)دنیا و در نتیجه در( نیاتشان در

 )ارزش بینش و منش درونی، دانش، کنش و روش سیاسی بیرونی(

، کنش )دانشینمود خاص و ، ظهور)ارزش، بینش و منش درونی سیاسی(نفسانیه هملک فت راسخ وصبرای هر 

گوناگون در مواطن ثار واحدی آورت صزیرا گاه برای  .أه ایشن ر موطن وه است در سیاسی بیرونی(و روش 

نده گری که پذیریورت جسم مرطوب بالذات مانند آب هرگاه در جسم دصگوناگونی است. آیا نمی بینی که 

ن ی هرگاه همیدد. ولرگمی ی رطوبت ات، آن جسم قابل رطوبت مانند آب دارشر رطوبت گذاثرطوبت است ا

ر ثآن ماده ازآن رطوبت متأ ت وشگذا رثیخیالیه تأ ری مانند قوه حسیه یاگجسم دارای صورت آبی در ماده دی

مانند آب صاحب رطوبت نمی گردد،  یرد وذمانند آن را نمی پ ردید، این ماده عین آن رطوبت وگمنفعل  و

 و رث)یعنی رطوبت آب( ا لذا برای آن رطوبت و می پذیرد خود ردآن رطوبت را  شبحی از ورتی وصبلکه 

 . ادی خارجیمأه شنشأه اولی یعنی ن أه حس و خیال( غیر ازش)یعنی ن نشأه دیگری رطوبت دیگری است در

ورت صبه نام  قوه عقلیه خویش ظهور و نمود دیگری از رطوبت را می پذیرد ههمچنین نفس ناطقه به وسیل و

حال  ،نآ قیاس کن بر ت را در مورد ماهیت واحد وشآاختالف ن تفاوت و حکم رگرطوبت. پس بنه کلیه عقلی

ه ممکن کتفاوت انحای وجودات )بدان گونه که قبال به تفصیل بیان کردیم  حسب اختالف و ماهیتی را بر هر

گوناگون وجود موجود گردد( و این مقدار از بیان مطلب (475)صاست ماهیت واحدی، به انحا و اقسام 

تن آن به جمیع آنچه شارع مقدس درباره افراد انسان از سدان بصیرت که از ات برای شخص بینا و بکافی اس

 است.  هدرکات آن ترساند جحیم و مقامات بهشتی وعده داده و یا آنان را از دوزخ و نعیم و

است، )فرتفرس و )نوبینی(دارای تحدث )از جمله علم و دانش مدنی و سیاسی(شدان علم و کس که در پس هر

 )من فردی و ما یا هویت جامعه مدنی و سیاسی(ت نفسانیهاصف باشد بر او واجب است که در دور اندیشی(

 و وسیله ادراککه آن را  تأمل کند، تا افعال ظاهری دقت و و ارثخالقیت وی نسبت به آ و اءشکیفیت ان و

 ارثآ نسبت به بعضی ازملکات  فات وص برداشتن بعضی از در ی استلزام وگونگچ ول به کیفیت وصو

سرای آخرت قرار دهد. پس همان طور که شدت  در)چه در زندگانی سیاسی دنیا و چه در نتیجه( مخصوص،

زش وس و گرم شدن بدن او و قرمزی رنگ صورت او ن ودب ب در مرد موجب طغیان حرکت خون درضغ

فات نام برده، ص ارثاین آ باطن او، و رد موجود فسانیفتی است نصب ضحالتی که غ مواد بدن می گردد، در

 ی شدت غصب ظاهر و آشکار می گردند. پاجسام مادیه اند که در این عالم در 

انی فردی )که در زندگشگفتی نیست در اینکه در سرای آخرت آتشی افروخته بر این نفس هیچ جای تعجب و

وی محسوس  ر آن درثا و طغیان کنداین نفس  در و گردد آشکار و ظاهر  و مدنی دنیوی مستور بوده(

ور که . همان ط)و گرفتار مصائب سیاسی نماید(بسوزاند احقیقت صاحب آن نفس را واقعا و و وملموس گردد
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ه چ اضطراب اعضای بدن است و شریانها و ربان رگها وضفت مستلزم صاین عالم هنگام شدت ظهور آن  در

ا فت بصه بسا صاحب آن چ امراض شدید گردد و شخص منجر به فت غضب و طغیان آن درصبسا ظهور 

نفس انسان رسوخ  فتی که درص ه اینکه هرصخال )و غضب بمیرد شدت غیظ و از عروض آن امراض شدید

وی مترتب گردد همان طور که هر صفتی که  بر زدر آخرت نی ،فتصآن  روریضتوابع  و ارثیابد آ و تمرکز

 کردیم بر وی مترتباری از قبیل آنچه در مثال مذکور بیان ثگردد آراسخ  یا و نفس روی دهد دراین عالم در

 گردد(.

 رابطه و نسبت ارزش بینش و منش درونی، با دانش، کنش و روش سیاسی بیرونی چه *پرسش: 

 میباشد؟ 

 هشتم: اشراق

 )انگیزش و انگیختار مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

 زا برای اشخاص با بصیرت مکشوف گردد که چه چیزلذات در دنیا و آخرت تا  در تعیین محل آالم و

 خواهد شد سرای قیامت محشور در )از دنیا(انسان

 هجوارح کلی جوارح انسان عارض می گردد اعضا و  و اعضا که بر المها بدان که جمیع آنچه از انواع رنج و

ی از اعضای انسان وهر عض برالمی که  و درد )یعنی هر برای خود گوارا می پندارد ذات خویش و در را آنها

که  هرچند قابل تحمل می پندارد ذات خویش گوارا و در عارض می گردد باألخره آن عضو آن درد و الم را

عروض آن متألم و دردناک می گردد( و به خاطر همین است که  ازو عض ت وسالم ا و درد ظاهر به طور

همان طور  را به گوارایی در خویش می پذیرند، آنها دردها را عذاب می نامند زیرا اعضا و جوارح رنجها و

 از و الم آن را بر خویش گوارا می دانند رنج و زش ووس جهنم و شجهنم آته که نگهبانان جهنم یعنی خزن

چنین نیست که  محل عقاب وارد شد عذاب و دار کس که در هر . ودمراقبت جهنم رنج نمی برن هبانی وگن

عقاب را برای  معاقب گردد، بلکه بسا اوقات، محل عذاب و معذب و و رنج ببرد(478)ص آنجا در ورود از

 انبانزند یا مانند و آتش افروزان جهنم اند زبانیه که نگهبانان و سدنه و مانند خویش گوارا و مطبوع می داند

 ها و تون تابها که با زندانبانی و تون تابی خو گرفته اند.

ی انتقام گرفتن ابرجوارح انسان که خدای متعال آنها را محلی  اعضا و در ودهمچنین است حال قوای موج و 

 نها را بهآ ت کرده ومحکو قوا نآاست، یعنی آن نفسی که همواره بر هداد )یعنی نفس ناطقه( قرار از نفس

)چنانکه در انسان نفس مدبر جسم بوده بدن ده استون خود قرار داده بامرف مقهور امر و مسخر وا خد فرمان

و عقل مدبر نفس می باشد. بلکه بایسته و شایسته است باشد. در غیر این صورت بجای سیاست متعالی، خیر 

و سعادت و کمال، دچار سیاست متدانی شده و به شر و شقاوت و نقص و تناقض یعنی نارسایی و ناسازواری 

. در جامعه انسانی و سیاسی: دولت مدبر بدنه جامعه بوده و خرد و عقل دچار و گرفتار گشته و می گرداند

مدبر دولت است و بلکه بایسته و شایسته است باشد. در این صورت با سیاست متعالی: کارامد؛ بهره ور و 
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اثربخش بوده یا شده و به خیر و کمال؛ رسایی و سازواری و سعادت یعنی آسایش بدنی و آرامش مدنی 

ازعی که در تن-ر غیر این صورت برعکس است. با سیاست متدانی: ناکارامد یا با کارامدی تکساحتیمیرسد. د

حقیت کارامدی نبوده بسان سقوط هواپیما که عمل و صعود نمی باشد، به شر و شقاوت و نارسایی و 

 .ناسازواری دچار شده و گرفتار میسازد(

ه نچه کعلت آ ردند، بهگنها وارد می آ رنجهایی که بر و مالآیعنی همچنین است حال قوای جوارح نسبت به 

 به علت قوای بدنی( مشاهده می کند و مواضع تصرفات خویش )یعنی بدن و نفس در مملکت خویش و

جهای رن آالم و هناحی طریق حواس پنجگانه به وی منتقل می گردد. پس قوای نامبرده از مدرکات که از زآنچه ا

 آنان گوارا خواهند بود.  رنجها بر برد بلکه آالم و آنان رنج نمی هناحی وارده بر نفس از

 )حقیقی و یقینی واقعی بویژه مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(حکمت همچنین نفس ناطقه که محل معرفت و و

می از سه چهی خوشی است و قرین سعادت و )پایدار(دار آخرت در و )ی گذرا(دنیا دار است همواره در

 دو هر جوارح در آالم وارد بر قوا و از مشاهده رنج و هم واپس ) عالم ندارد دو هر درناخوشی  وت وشقا

وده فرم استوار و سوار این مرکب حیوانی به نام نفس حیوانی بر را ن خدای بزرگ اوکامان است( ل جهان در

ده است وی سوار ش چهارپایی است که بر دابه وه انی به منزلساین نفس حیوانی برای  نفس ناطقه ان است و

این نفس  لهسیبه و )متعادل و متعالی(مستقیم )سیاست(راه پیمودن بر صراط مشی و بجز برای نفس ناطقه و

)نفس مدبر بدن است. و عقل مدبر نفس می باشد. همچنین هویت ملی، مدبر جسم حیوانی، وظیفه ای نیست

بمثابه فرانهاد راهبردی و فرابردی آن، مدیر آن یعنی جامعه و نظام مدنی بوده و خرد مدنی و نهاد دولت 

 . جامعه و نظام مدنی است. کارگزار راهبردی یعنی سیاستگذار و سیاستمدار کشور می باشد(

نافرمانی  ابا کرد و اگر تربیت شده است و و فرمانبر مرکبی مطیع و اعت نمودطوی ا پس اگر نفس حیوانی از

را به راه راست هدایت  رمانبر است که هرگاه صاحب آن بخواهد اوی و نافصد مانند مرکب و اسبی عاونم

د دانآن طرف روی گر ن و لگد زنان به این طرف واهمهمه کن آن راه سر پیچی نماید و از کند نافرمانی کند و

سرش که همواره آن را بشدت تکان می دهد از فرمان نفس ناطقه سر  در نیروی موجود به علت قوه و و

)با همین قیاس نفس و جسم مدنی یعنی هویت ملی و جامعه مدنی و دولت این چنین رابطه و پیچی کند

ورت )دنیا بص عذاب در حق عقوبت وستچون این مطلب معلوم شد پس معلوم می شود که م و نسبتی دارند(

 است ()بدنی و یا هویت مدنیقیامت همان نفس حیوانیه روزپنهان و آشکارا و آنگاه به صورت مشهود در(

اسب  بر همان طور که شخص سوار .شد خواهد وی وارد عقاب بر پس عذاب و .که مرکب نفس ناطقه است

 به و سر پیچی کند طی کند خواهد آن راهی که صاحبش می و از نافرمانی کند هنگامی که آن اسب

نمی بینی که حدود می کند. آ یا  )سیاست(ادب وب می زند وچآن را با تازیانه یا  دروبری گیدراه (479)ص

س فهمان ن نهامحل آ یا تهمت معین کرده است، یا سرقت و و زنا مورد ، یعنی تأدیباتی که شارع درعیهشر

 و و الم قتل ردد و این همان نفسی است که تازیانه را احساس می کند چوب و رب وض راثحیوانیه است که 
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ورود  محل بدن اند و وجسم  حدود شرعیه، قائم بهپشت را احساس می کند. پس  رب تازیانه برض و قطع ید

 همان نفس حیوانیه ییعن همتخیل اسهسحاحساس آنها قائم به نفس  الم و بدن است ولی درد و آنها جسم و

 است. 

معاقب  هیچگاه شرافت خویش باقی است )و نشأه خویش بر سعادت و عالم و دراما نفس ناطقه همواره  و

نفخات  این نفس نفخه ای است از ناراحتیهای وارد بر جسم نخواهد بود( و الم و رنج و عذاب و مورد و

منبعث از روح خدا که در اکثر مردم موجود نیست، ولی نفس حیوانیه نفسی است که هیچ انسانی از  الهیه و

و  ائیت)منیت و مفرمانبر نفس ناطقه باشد سلیم و مطیع و آن خالی نیست. خواه این نفس، نفسی سعید و

 قی وشیا نفسی  و سیاست توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری نتعادل و متعالی(

 در باشد. پس نفس مطیع در سرای آخرت )منیت و مائیت و سیاست تکساحتی و تنازعی(نافرمانبر سرکش و

عی حقیقی و یقینی واق )که حاصل ایمان و عمل صالح و سیاستمی دارد رمراتع و نقاط مختلف بهشت گام ب

)که محصول بی ایمان و بی یا بد عملی دعذاب می بین ی و نافرمانبر، عقاب وص، ولی نفس عادنیوی او بوده(

ناصالح؛ سیاست نابایسته و ناشایسته باطل غیر و ضد یقینی؛ ظنی و توهمی تکساجتی و تنازعی واقعی نمای 

نم جز نعمت ابدی چیزی هج جوارح بدن، در ما برای اعضا وا و مطیع گردد ، تا آنگاه که منقاد ودنیوی او(

 تمجید و تقدیس و بیح وسما در حال تئسرای آخرت از نظر آنکه دا حال آنکه در جهنم و نخواهد بود و

ا سرای دنیا قائم است ی آنها در ر آنچه که بربراب در )سیاست توحیدی و متعالی(اطاعت از خداوند متعال اند

نگهبانان  جهنم است )در اینکه  و آنها اقامه می گردد، عینا نظیر حال خزنه بر حدود که ازبرابر آنچه  در

خویش مطلوب و گوارا  رنجهای وارد بر آنها ندارند بلکه آنها را برای آالم و هناحی تألمی از و ئرتأ گونههیچ

 می پندارند(. 

ال ح و دردناک می گردد تألم ومد رد الم وبه خاطر احساس  وابدن  وولی انسان چنین تصور می کند که عض

ند مکروه و ناپس صور یزهایی است ازچ وی به خاطر ل درصحا یاحترناو لم أآنکه چنین نیست بلکه این ت

یا نمی بینی که شخص مریض هنگامی ند. آابه نفس او منتقل می گرد وعض جارحه و در موجود هکه قوه دراک

 جراحتی که در وی موجود است و در زحال زنده است و نیروی حس نیعین  در او که به خواب می رود و

الم نمی  و مع ذلک در هنگام خواب احساس درد ت،اسوی موجود و عض در آن رنج می برد نیز بیداری از

دارای قدرت  حقیقت آن نیرو در و - الم را درک می کند و(432)ص کند. زیرا آن نیروی معنوی که درد

صورت  صروف داشته ومخویش را به جهان دیگری  نظر همت و - بدن هجارح و ت نه عضوسادراک ا

 و درد ام خواب( هیچ خبری ازگهن این هنگام )در ردانیده لذا درگخویش را از عالم شهادت به عالم برزخ 

اه منزلگ در ت وگشبه عالم شهادت باز و شد مریض از خواب بیدار صهنگامی که همین شخ ولی رنج ندارد.

در خود  را و مجددا آنها وی عودت می کند بر های وارد الم و رنجها و دردها مجددا حواس نزول نمود

 احساس می کند. 
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در  ایاحوال نامبرده باقی ماند،  اف وصن اوآ ( برگمر بعد ازخیال در دنیا و نیز برزخ )یعنی عالم  در رگا سپ

عالم خواب و رؤیای  در یا و آن متألم می گردد از هک می برد نگیزی بسراکابوس وحشت  عالم خواب و

ی عالم الم با این انسان به هر سرا و و ردد پس نعمت یا رددگآن متنعم می  زاکه  بود خواهد بهجت انگیزی

رزخها ب ذشتن ازگ سرای آخرت که بعد از همچنین است حال این انسان در و ؛گرددکه انتقال یابد منتقل می

ه در قلب فروغی ک و و چشم دل خویش را به آن نور ه کتاب به آنچه گفتیم متنبه شوتو ای خوانند پساست. 

ی و )تا بدین ترتیب مرتبت محسوس، هویت و بنیاد فردی، جمعدارببینا  و یرصخویش افکندیم ب گفتار از تو

 . اجتماعی مدنی دنیایت را با تدبیر و سیاست درست و دقیق بساز تا ساخته شود(

 د؟نمدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باش )مطلوب(و انگیختار )طلب(انگیزش*پرسش: 

 اشراق نهم:

 در بیان حشر بقیه حیوانات

و سیاست های طبیعی تکساحتی و  انسان نمابشری  شبه انسان و غریزی طبیعی جهات حیوانی )از جمله 

 (تنازعی مادی و متدانی در دنیا و آنگاه بروز آنها در آخرت

تیم که فگ و ریگتی به جهان دیشبازگ موجودی حشری است و اشاره کردیم که از برای هرقبال بدین نکته 

ت که از کجا آمده سآنجا آمده است. پس هرکس دان ت آن به همانجایی است که ازشبازگ چیزی و هر رشح

یاست: س)سیاست تدبیر این سیر از مبداء به معاد یا متعالی است. علم رفت ت که به کجا خواهدسدان خواهد

ر شح پس. شناخت این سیر فرایند راهبردی و فربرادی از موجود در حال به مطلوب در فراز آینده می باشد(

 س.حشر نفوس به سوی نفو اد است وسی اجواجساد به س

این  ادر درص یثروایات و احاد مابین حکما در مورد حشر نفوس حیوانات در عالم آخرت اختالف است و 

م. بدین معنی ویشاین مطلب این است که قایل به تفصیل ب حق درا متفاوتند. به عقیده م مختلف و نیز باب

 که آن درجه داشته باشد،د نفوس حساسه وجوه مرتبه ای مافوق درج ت درجه واحیوان از بعضی در رگکه ا

 یاورد،ب را به خاطر شمتصورات خوی نفوس متخیل بالفعل، یعنی نفسی که می توانده درج عبارت است از

ا ما رتقا یابد. وا برازخ، حشر و ویم به اینکه آنها به سری بعضی ازبش دعتقمت که درباره این نفوس سنی بعید

قوای  رحش ماننداٌ ر نفوس حساسه یعنی نفوسی که فقط دارای مرتبه احساس اند نه مرتبه تخیل، عینحش

فرمانفرمای لشکریان خویش  خویش و عسرای آخرت به سوی رب النو در آن قوا رشح نفسانیه است، زیرا

 و ت.سولوجیا بیان کرده اثکتاب ا ف اول یعنی ارسطو دروت. همان طور که فیلسساست که مقصود نفس ا

 ورصمربوط به حث مبا همان طور که در درختها قطع عالقه کنند. همچنین است نفوس نباتیه هنگامی که از

ان گردید. ردند به تفصیل بیگمی  مجتهدین محشور وایان آنان وشپیکه  پیروان بدانجا مقلدین و حشر مفارقه و

 .(431)ص انیه نفس ناطقه به سوی همانسنظیر حشر قوای نف
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 و سیاست های طبیعی  انسان نمابشری  شبه انسان و غریزی طبیعی *پرسش: جهات حیوانی 

 تکساحتی و تنازعی مادی و متدانی چه میباشد؟ 

 اشراق دهم:

]حرکت در عین تحول [هستی]و ثبات]تنوع و تفاضل ماهوی و هویتی[در عین کثرت [هستی]وحدت)

 [هویت]و تغییرات لحظه ای عارض و عوارض کمی و کیفی من و منیت انسان و ما و مائیتجوهری[

  (جامعه انسانی و سیاسی

 ع ونوتر وی ظاه دگرگونیهایی است همان طور در نوع وتن عالم ینکه برای باطن انسان در اییان اب در

 متقیای است در روز یرگونیهاگد

جلی می کند، بدان گونه که درون قلب و خاطر انسان به تا بر قلوب افراد بشر یدن دار ه درتعالی پیوستحق 

جلی الهی در انسان به آن تدگرگونیهای ناشی از  و ع خاطرتنواینکه  و گردد دگرگون می تجلی آن هواسط

که  دنناولیای خدا. همان طور که آنان به خوبی می دا مگر اهل اهلل و آگاهی نداردآن  گونه است که غالبا از

ظاهر  ایعطبع یآخرت در جم و دنیا وری که درص )تنوع و تفاضل سلسله مراتبی(فاوتتو  )تعارض(الفختا

در  )ذات خود حتیکه باطن انسان در  می دانند و واهد بودخدگرگونیها ن وع ونت می گردد، بجز آشکار و

یرا است ز )و واحد و غیر متعدد و غیر متعارض(ریغتم ریغ ابت وثآخرت همواره دنیای گذران تا چه رسد به(

 ر)مگ نامعلوم است آن مخفی و در ریتغّ ل وبدّتوست که اورت دنیوی ص باطن او عین )یعنی مانند( ظاهر

خرت آ )که بدان صورت در ستاو اهرظن یآخرت ع در باطن او شهود( و بزرگان اهل حکمت و برجمعی از

ان یل بیصفتبه  -ص-معاد نفوس در حدیث منقول از پیامبر اکرم مورد چنانکه قبال در نمودار می گردد.

لحظه مفسر می کند به حکم  هر در ر اوهظا لذا بالفعل است و ماٌئدا بنابراین مجلس الهی برای او گردید( و

 آن غافل و در مردم از ریشتلحظه به لحظه ای است که ب نشآفری و دیت جدقن همان خلیاو ه یحرکت جوهر

 تجلیه وری کصبه  دگرگون می گشت و ع وتنودنیا م در همان طور که باطن او می برند غفلت بسر باه وشتا

 رفت. یوی واقع می شد رنگ می پذ در

ه یکل منشأ و س اصلپباطنی اخروی است.  وی ویموجودی که دارای ظاهری دن رهن است درباره یس همچنپ

)کنش و روش کارشاست که آن باطن بر ظاهر آیز ن چآه باطن یناح زی ازیچ هر نوعات درت حرکات و

 ظاهری بروز و برامد و به تعبیری بازتاب و تجلی ارزش ها، بینش و منش درونی فردی و اجتماعی مدنی(

ه یلخیا صور سصورات و انعکاتموطن  طورات وتال محل یچون قوه خ پنهان است )و و ورتمس )بوده که(وی

ل اخیهمان طور که قوه  ات خود است،یجلتدگرگونی  نوع وت بر قادر و ه، قاهریطرفی قدرت اله از است، و
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نوع ت جلی وت در مائه که دایره الههقوه قا ال ویالت است، لذا قوه خیختلف تاقسام مخ و ر انحایوتص بر قادر

)این همان اسمای حسنای کمال؛ جالال و جمال بوده که شالوده دارندن جهت باهم شباهت یات است از ایجلت

 . ها و شاخصه های سیاستند. بسان رحمت، تربیت، حکمت، حاکمیت، قدرت و اقتدار،...(

ال ین قوه خیالی است مابیخ )نور افشانی(ضاهیتهمان  رت(،یبص واهل عرفان  نظر )ازثل اتم شابه وتن یپس ا

که نیت ایه دارد، نهایباهت با عالم قدرت الهشده است که شده یه چنان آفریالخیقوه  یرا کهقدرت الهی ز و

نفوس به  در مبحث معاد[431ص]آشکاراست)بدان گونه که هر وعالم آخرت ظا الی دریم خیی عظورین نیا

وناگون که گاطواری است  ون وئه شواست. پس برای این ق ورستم مخفی و ایدن دار در وید ان گردبییل صفت

 ت وعداداتات بر اساس اسیلتج ظهور رایبود )ز خواهند بع اوتانظری  از و پی او جلیات الهی درت ن وئوش

ی رگیشأن د در او روز )هر« وم هوفی شأنیکل »ه فیشر هآی همان طور که در ب نفوس است(تمرا درجات و

 ت. اسصریح شده ت( بدان 19هسوره الرحمن، آی -است

وحدت ذات جامع با  انه ویگب وجود وفت وجصموجودی است در  ل احدی الذات واعتخدای م: بدان که و

در عین حال دارای اسماء  او مبرا است و ثری منزه وتک و یرتغونه گ هر از کماالت است و ع صفات ویجم

 ازی مظهر جهات، به مناسبت هر جهتی از اسماء و ر اسمی ازهات کثیری است )که برحسب هج و یریکث

 یزچ یت آنصوخصر چیزی بر حسب ه بر او تجلی و می کند( یجلت ذات مقدس اوه ناحی وجود از مظاهر

)از جمله تجلی اسمای حسنای کمال؛ جالل و جمال خدایی در سیاست مدنی و در نظام وستامناسب با  و

جلی ت. پس باشد( و جامعه مدنی به عنوان شالوده ها و شاخصه های توحیدی سیاسی و سیاست متعالی می

خود  حقیقت اوست در ذات و عالم با آنچه دریه کلو بدانگونه که مناسب با عالم است  بر عالم مگر نمی کند

 و ث جوهریح انسان ازور که ست. همان طر اغیتاوقات م ازمنه و ات وکحر بات وکیرت  جهت در ابت وث

خجالت  لیوی از قب فیات وارد بریک ت واالعانف رات وتأثغیر است ولی از حیث ت عاری از بت وثا ذات خود

اوصاف  ع احوال ومیجان در سنا)من(همین  واست  عنوتم و یرغغصب مت و رضا مرض و صحت و رس وت و

 ت وییهو ت او از نظر ذات ویاست و هو برقرار ش باقی ویت خویماه جوهر فطرت و مبرده بر ذات وان

تناظر منیت انسانی این گونه میباشد. این برخالف اصالت فرد که به )هویت مدنی نیز به ر استیناپذ ییرتغ

کشیده یا در سویه متعارض  %99بر %1لیبرالیسم و سرمایه ساالری که به حاکمیت و حکومت سرمایه ساالری

سوسیالیسم و دولتساالری می کشاند است. وحدت فرد و جامعه در عین کثرت فردی و  اصالت جامعه

 . اجتماعی می باشد(

)و لدبتمهمان انسان  زیهمین انسان در عین حال ن و متغیر غیر ابت وثانسان موجودی است )من(ن یپس ا

. پس است )عارضی و در عوارض(متغیر و متحول ذات و ذاتی یعنی ماهوی و جوهره و با حرکت جوهری(

 حقیقت بقای ت وابثرا ی)ز غیراستتبدل و تمبنای  بر حقیقت بقا است و عنوتبوت بر اساس ثبدان که حقیقت 

امی مقامی نازل به مق هر حال ازتار ب کمال وتمرا ی دردعوص ریس ع درو تنو سلوک و یرس سساسانیت، براان
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مستور است،  هم در عین حال مخفی و و آشکار ح وضکه هم وا اسرار این سری است از و است( کاملتر

وت آن بثبراهین قاطعی بر  ادله و ردیم وکاره شبدان اش( یر کتب خویب و ساااین کت )در سری که ما کراراًٌ

 یاری ازسب آن در از و تند به درک آن نایل گردندسفهم آن ه درک وه تسمگر آنان که شای اتم یاقامه نمود

: این وحدت هستی در عین کثرت یعنی تفاوت؛ تنوع و تفاضل جوهری یا ماهوی 436)ص شوندفع تل منئمسا

عین وحدت و نیز ثبات هستی در عین تحول جوهری و تغییرات عارضی و عوارض و و هویتی و کثرت در 

تغییر و تحول در عین ثبات هستی من و منیت فردی مدنی و به تناظر آن ما و مائیت یا هویت و شخصت 

اجتماعی مدنی، یکی از پر چالش ترین و اختالف و تعارض و دوگانگی خیر ترین مبادی عملی و عینی و 

لمی و نظری بوده و میباشد. اصل و درک جمع میان فرد و جامعه، کثرت و وحدت و نیز ثبات و منشآت ع

تحول و حتی تغییر در نگاه توحیدی این چنین متعالی قابل تصور و تبیین است. منشاء آن نیز بدینگونه که 

 خودکاوی و صدرا مطرح مینماید تذکر و تمرکز در خود، نفس خویش و من خویشتن می باشد. شیوه نیز

 (.روانکاوی خویش است

 *پرسش: وحدت در عین کثرت و ثبات در ین تحول من فردی و مای اجتماعی مدنی چه می باشد؟

 مشهد پنجم

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(-)دینیبحث درباره نبوات و والیات

 ولااهد ش

 )ص( و خصوصیات ویدر اوصاف نبی

 )ریاست مدنی(

 اشراق اول: 

 ر درجات ا نسانیت نسبت به سادر بیان درجه نبو

 راهنمایی راهبردی مدنی(-)راهبرد راهنمایی دینی

نها آ متفاوتی است که بعضی از مقامات مختلف و درجات و )مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(رای انسانببدان  

بعضی دیگر فکری  حنه خیال است وص در یالی وخبرخی  وسات است. وسمربوط به عالم مح حسی و

م مربوط به عال و یگر شهودیدو اندیشه و ادراکات عقلی ا ست: و بعضی  رمربوط به عالم فک وتعقلی و

قبال  در ازاء و )انسان و جامعه و جهان و نظام مدنی(نامبرده مراتب این درجات وو  عیان است  هود وش

فوق  از این عوالمهمان طور که می دانیم بعضی  عوالمی است که طبق ترتیب و نظام عالم وجود قرار گرفته و

 . ستوز ار اتبرعالم دیگری و 

 و اجسام عالم اجرام و سیر در و )بدنی تا مدنی(، درجه محسوسات)مدنی(نفس انسانی لپس نخستین مناز

)مدنی و به تناظر او جامعه مدنی، به تبع آن نظام مادام که انسانلذا  .است )فردی و اجتماعی مدنی(مادیات

 جسمانی است حکم او عیناٌ )و مرتبت(در این منزل دولت و سیاست مدنی متدانی یا(مدنی و به تناسب آن 
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یا مانند حکم پروانه ای است که در هوا پرواز می کند.  د، وزجوف زمین می خ رمی است که درکمانند حکم 

 خیال و یرویتخیل و ن همرتب ایحتی دار احساس باالتر نرفته و همرتب درجه و پروانه از همرتب زیرا، درجه و

ورت خیالی صحفظ  خیل وت اگر پروانه دارای قدرت نگاهداری صورت خیالی نیست و قادر بر حفظ و

خویشتن را به طرف  شمع و یا هر آتش افروخته ای، مجدداٌ هی بود، پس از احساس سوختن از شعلمخویش 

روخته شعله اف دن به آتش ونزدیک ش هآن شعله و آن آتش افروخته شده سوق نمی داد. چه در نخستین مرتب

 اس نموده بود.سختن را احوشمع، س

 )مدنی و جامعه مدنی(مادام که انسان یالی است وخادراکات  تخیالت و خیال و هجراحساس، د هدرج بعد از

ص ) عقلی است. و فاقد ادراک ر حیوانات بیشعوریسا مرتبه است حکم او حکم پرندگان و درجه واین  در

یا  ری مضروب وگآلت دی هر یا چوب وه یک محلی به وسیل سایرحیوانات هرگاه در و زیرا پرنده(433

این  زیرا و محل بازگشت نمی کنند. ضعع فرار می کنند و دیگر بدان موضمجروح شدند، بی درنگ از آن مو

ورت صدوم رسیده است که آن مرتبه عبارت است از حفظ و نگاهداری ه مرتب پرنده یا حیوان به منزل دوم و

 خیالی اشیا بعد از غایب شدن آن اشیا از حواس پنجگانه. 

 نهایت حد و و ناقص شعور منزلت است، هنوز حیوانی است فاقد ادراک و پس مادام که انسان در این مقام و

ه تا زمانی ک و کند اذیت دیده است فرار و آن آزار ه ازبآن چیزی که یک مرت این مرتبه این است که از در او

ار تی از آن فرسچیزهایی است که بای جمله از ا آن چیزآی که ر نشده است، نمی داندثمتأ چیزی متأذی و از

 کند یا خیر. 

 این منزل و ان درانس است و )انسانی و مدنی(موهوماته مرتب درجه و سوم،ه از این مرتبه یعنی مرتب بعد

 ه ای ازپاردرجه حیوانیت و توجه به  مثال، که درمرتبه، حیوانی است کامل در حیوانیت، مانند اسب من باب 

 فوراٌ ببیند دور را از آنی که او هر در و شیر هراس دارد کاملی دارد. زیرا اسب همواره ازه مرتب موهومات،

 از او نرسیده باشد. پس تنفر شیر به وی آسیبی به حال از تا چند هر ریزد،گ آن ناحیه می از وه وحشتزده شد

   نیست. اٌخصش او آسیب دیدن از ذی وتأمشروط به  ف وموقو شیر

حال آنکه  و دوی فرار می کن از بی درنگ می ترسد ود بلکه گوسفند که برای اولین مرتبه گرگ را می بین

آورتر  آنها وحشت فهقیا شکل و که جثه آنها به مراتب از گرگ بزرگتر است و را گاو و شتر همین گوسفند

 خوی ایذاء و آزار نهفته نیست.  گاو و زیرا در طبیعت شتر واهمه ای ندارد آنها ترس و از ابداً و است می بیند

ند، با شسوم با هدرج وص مرتبه وصکه دارای درجات نامبرده به خ )و جامعه مدنی(انسنا هر تا بدین حد

گاه منزل سوم( آن طی مراتب مذکور)به خصرص طی بعد از شریک است. و بیه وش بهایم سهیم و حیوانات و

امور  از و نجندگوهم ن خیال و حس و که در اموری را کند می یابد. پس ادراک می به عالم انسانیت ارتقا

 مورا در منحصر ترس و حراست او مراقب آنها است و و می ترسد آینده که هنوز به وقوع نپیوسته اند نیز

مستوراند ادراک می کند  خیال غایب و وهم وعالم  حس و که از اموری را نیز ت وسزود رس نی عاجل و
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جویای بقای  طالب سرای اخروی و یچنین حالر این انسان د وو صور کلیه اند(  عقلیه صور دو)که مقص

لزوم حیات دنیوی است چشم  رورت وضبر  دا آنچه که زایی کلی و لذایذ آن به از این جهان و ابدی است )و

 ی کند. مدق صاز این جاست که اسم انسانیت به حقیقت بر وی  می پوشد( و

 ههمان روح منسوب به خدای متعال است که درآی )مدنی و جامعه مدنی(و این حقیقت یعنی حقیقت انسانیت

تصریح شده  ( بدان51یهآسوره ص،  -دمیدم او )سپس از روح خویش در «ن روحیمت فیه خفنف» شریفه

انی مقالبهای جس از بالنتیجه ارواح مجرد درهای ملکوت بر روی وی باز می گردد وهمین عالم  در است و

مجرد از  است عاری و(435)ص این ارواح، حقایقی من از مقصود و را با دیده ملکوتی مشاهده می کند

ه عقلید این مور ده های اشکال گوناگونی که چهره حقیقت را می پوشانند. وپر لبیس وحجابها وت کسوت

رؤسای  اساطین و که بزرگان حکما و اصحاب معارج الهیه ازتند مفارقه ای هس ورصحقیقیه همان  همجرد

 هعالم خلسه و توجه کامل به ناحی حکمت آنها را به چشم خویش )در عرفان وو سلوک  و پیشینیان اهل سیر

 خویش حکایت می کند ودرباره  خویشتن و . چنانکه افالطون الهی ازدجناب قدس الهی( مشاهده کرده ان

اهدات مش و اندسایرین دیده انباذقلس حکیم بزرگ و اغورث وثفی ف ربانی وراع همچنین سقراط حکیم، آن

حکمای  هسلسل سر همچنین ارسطاطالیس معلم اول و رسایل خود نقل کرده اند. و خویش را در کتب و

 ، برولوجیا معروف استثبه نام ا هک الهی را مشاهده کرده است. چنانکه کتاب او هور قدسیصشائین نیز این م

 آن کتاب بیان می کند(.  مشاهدات خو یش را در داللت دارد )و هاین مشاهد

اده که برای میدان شگ یارسمفارقه( عالمی است ب ورص وه عقول مجرد این عالم) یعنی عالم ارواح عالیه و و

سیاحت در این عالم بینهایت مانند  و سیر و ؛الهی اسرار ل برمعالمی است مشت ت وسنینهایتی  فسحت او

آن جهان عقلی را به  و سیاحت در ریما بدین جهت س و ؛دریای بیکران است سیاحت بر روی آب و و سیر

لی قراسر مملو از حیات حیوان عسسیاحت بر روی آب دریا تشبیه نمودیم که آن جهان جهانبی است  و سیر

مشتمل بر حیات عقلی است. همان طور که آب مایه  و یروح آن سراسر عقالن ) یعنی حیوانی که جسم و

 هنزلمه آن ب هیاری است که نخستین طبقسبرای این عالم عقلی طبقات ب و (ستا حیات موجودات این عالم

ت. همان طور که زمین سقف عالم جسمانی است که در زیر آن عالم قرار گرفته اس زمین آن عالم است و

ه از این مقام ب سقف بهشت عرش رحمان است. سپس همین انسان ترقی می کند و است و یت، کرسشبه

کردن  کتحراین جهان،  همانند او در که مثال و ای عالیتر ارتقا می یابد این طبقه به طبقه از و مقاهی باالتر

 در فضا است.  روازپدر هوا و 

اگر »حضرت فرمود: بر روی، آب راه می رفت آن  (رسول اکرم )ص( گفتند که عیسی )عامی که به گو لذا هن

 یرس)سیاست و(. و اما «فضا پرواز می نمود آینه از آب گذشته در هوا و زاید بر این بود هر یقین و ایمان او

 نندمااً مثل عین در تگی به آنها(سسیاحت در عالم محسوسات و راهپیمایی در اطراف و اکناف آنها )و دلب و

این عالم یعنی عالم محسوسات  ارسیاحت دراطراف او است زی و سیر گردش و راهپیمایی بر روی زمین و
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محسوسات و به منزله زمین برای  زمین )که عالم اجرام و مابین و زمین اند برای عالم ارواحه همگی به منزل

ین است( عالم دیگری است به منزله زمبه منزله آسمان برای این  ارواح و ب )که عالمآعالم ارواح است( و 

ت ر این عالم به اعتباری عبارداین کشتی دارد  راهپیمایی در ک ووسل و ای کسی که قصد سیررکشتی ) ب

ب آ گرفته ا ند. همان طور که مابین زمین و ارقرمحوسات  جزئیه که مابین معانی کلیه و نیاست از عالم معا

ب است و آمسافرت بر روی  و وسیله سیر گردیده واستوار ب آکه بر روی  دارد وجود تیشیک ک

 ؛تاس راهپیمایان بر روی آب راهپیمایان بر روی زمین و نمسافران آن کشتی همواره مابی راکب و(438)ص

الم ع زیرا ظاهری است.س به حواس وجزئیه محس ورصم دهنده ستج کهالم خیال است ع ریگدی به اعتبار و

ه به منزل خود این عالم خیال، حس و المعنزدیکترین عوالم است به  عقل و خیال عالمی است مابین حس و

 وسات دارند(. ساکناف زمین مح اطراف و مسافرت در دصکشتی است برای آنان که ق

ه ب تولد یافته و مراتب شیاطین مقامات و م خیال درجات ولیا عا همین عالم یعنی عالم معانی جزئیه و از و

 عالم شیاطین که عالم موهوماتکه اگر زمانی انسان از عوالم بهایم گذشت، به  ندند، تا به این حدووقوع می پی

کردیم  اشاره هتنکبدین  قبالً وی کند؛ روحانی سفرمه لم مالئکعااین عالم به  سپس از و است قدم می گذارد

یا  مدرکات خیال و گانه نیست. زیرا مدرکات وهم بجزالم سه که برای وهم وقوه واهمه عالمی خارج از عو

مدرکات عقل و  ال ویهمواره مدرکات وهم امری است بین مدرکات خ ری نیست وگدی مدرکات عقل چیز

  .ی نیست(صصوخم برای آن جایگاه

مراد )این وهم غیر از توهم یعنی کاذب به معنای کذب درغین است. پس همچنین است حکم عالم وهم

قدرت پردازش ذهنی و موردی بوده که مصداق عینی ندارد. بسان ترکیب ذهنی صورت مرغ و بزرگی که 

 بازگشت شیاطین و عالم عقل. پس مآل و برابر عالم خیال و در پدیده ای بسان سیمرغ را تصور میکند(

نه( نی عوالم سه گاعمبرده )ینا الموسقوط در جهنم اشرار است. و این ع لشکریان آنان به فالکت و فرزندان و

انسانی بدان منازل سوق داده و راهنمایی می  هر متفاوت هدایت اند )که طبعاً اههای مختلف وگی منزلگهم

 ، یعنی هدایت منسوب به خدای متعال،)و یقینی واقعی(هدایت حقیقی)سیاست راهبردی یعنی(لکن  شوند( و

 و)بگ«قل ان الهدی هدی اهلل»ه شریف هآی همان طور که در شود.یعنی عالم ارواح یافت می  یراخ عالم فقط در

 ( به آن تصریح شده است. 51هانعام، آی هروس -هدایت الهی است ماناه هدایت،

قصود م این همان معنا و و؛ تسادراک او همرتب پستی به قدر مقام و بلندی و انی درسمنزلت هر ان بس مقام و

که  )هرکس دربند اندیشه ای است «الناس ابناء مایحسبون»ی فرماید مالمؤمنین علی علیه السالم است که  امیر

اختها ، متناسب برس«ما یصنعون»؛ یعنی فرزند کارهای خوب خویش می باشد. حتی «ابناء ما یحسنون». یا دارد

 این امور مابین یکی ازورت انسانیه، همواره صهمین  (. پس انسان درو از جمله سیاست خویش است

)بشر طبیعی سیاست تکساحتی و ی است در جوف زمینمکره مرتب درجه و در داشت. یعنی یا قرارخواهد

ه مرتب در درجه وا ی و ددگی یا حیوانی، طبیعی، ناقصه، یک بعدی، ظاهری، ضاله، ددگی،... در تعابیر سیاسی(
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 و گاو ای پلنگ و و ببر و بیشعوری است از قبیل شیر و )سیاست تنازعی، درندگی،...(حیوان سبع درنده

انی شیط بهمرت درجه و یا در ند اسب ونیا بنده ما حیوانی است متفرس وه مرتب درجه و یا در و گوسفند

راتب م سپس اگر از این درجات و اغوا کننده و )بشر و سیاست خدعه گری و فریبکاری، ماکیاولیستی،...(است

 . )انسان و سیاست ملکوتی و متعالی(می گرددخ مالئکه سن گذشت از

ام مقه نا اال لمو ما» می فرماید مقاماتی است چنانکه خدای متعال در قرآن مجید درجات و ای مالئکه نیزرب و

این  گروهی از پس(.  134 هافات، آیصسوره  -ت که مقام معینی نداشته باشدسنی ا)هیچکس ازم« معلوم

قوای نهفته  از موجودات ساکن کره زمین و ادرصافعال  انجام اعمال و اند )که مأموریه ضار همالئک ،مالئکه

ر در اجرام سماوبه و ثیأتیر و بدت)که مامور (439)صمالئکه سماویه اند  آنها گروهی از و می باشند( آنها در

صرف زمین من سمان وآوجه به ت ین درگاه الهی اند که ازبنان مقرآه ای از تدس ند( وشنها می باآظیم حرکات نت

اره همو ه کامل به جانب حضرت الوهیت کرده اند وجوتمصروف مالحظه و  ش رایخو هم ند ورتباال ر وتبر و

 یقبامشاهده 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 اندآوحانیات ر ات ویجسمان م ازی) اینها که شمرد ستاو

نان از آسوای  نان زوال و فنابی نیست( ولی ماآیت رهسپارند و برای بم قدس ربویرحا به یخرت و آجانب 

ن است معنی یمعدوم خواهند شد و ا نها است همگی فناپذیر وآبا منطق به  نها وآچه در آنن و یزم سمان وآ

آنکس که بر روی زمین است نابود  )هر «کراموجه ربک ذوالجالل واال یقبان. و یفکل من علیها »ف یشر آیه

 (. 11-13ات آیسوره الرحمن،  -االکرام است باقی می ماند جه اهلل که ذوالجالل وو ردد وگمی 

 ،ریگد عالمی به عالمی ازند انسان ا )سیاست سیر(ل مسافرتزانا به انتها همگی متدا تاب ن عوالم نامبرده ازیو ا

 هرجد ، و ازدابی قاتمی به اوج درجه ملکی اریض درجه بهیضح ا بدین وسیله از؛ تریگجهانی به جهان د از و

می  او ابییم کبریرحرد گ رداگ بی نهاده اند ووان قدس ربتسآنان که سر بر آکه به درجه عشاق الهی و ئمال

س یدقتیح و بستبه  اًمئه اند و داتمصروف داش حضرت الهیصر در مالحظه جمال حرا من شهم خوی ردند وگ

ن درجات یخرآ هی وتمن و یتن غایا و ابندیقا تنها مشاهده نمی گردد، ارآ گی درتنی خسآولند و غاو مش

 ن نبییبفرق ما و به زودی درکنتمش ای عظام در وی سهیم ویاول وا یمقامی است که انب انی است وسکمال ان

 . دمآلی خواهد و و

 راهنمایی راهبردی مدنی چه می باشد؟-راهبرد راهنمایی دینیپرسش: *

 دوم: قاراش

 )خالفت: حکومت، ریاست و سیاست مدنی جامع جاویدان جهانی(

 یان اصول معجزات و خوارق عاداتبدر 

قوه  و عنی قوه احساسیبادی ادراکات سه گانه مانی که از جهت سنا هم کیشد ورآادیه تذشگمباحث  در قبال 

م لعا بعنی عالم احساس وعوالم سه گانه  از ت اوهر ذاقوه تعقل  به سرحد کمال رسیده است، جو ل ویخت



168 
 

ه خود قسم یادراک وررتی از صصو هره د کشابت ثز یافته است. و نیظام تان و )فراهم(یامتعالم تعقل ال ل ویخت

 وکمالی است  مام وتبه مرت زیعدادی و نتاس وه ور قوصن یا ک ازینکه برای هر یا است از وجود و یخاص

به وست ال اصتعقل در انسان ات لن کمایبنابراد برس تیفعل از قوه به ،نکه شییا مرتبه کمال عبارت است از

 روص و هده اشباح شاتبه مبه مر ندسارمی  اان رسنا ،رهوصم هول قماو کین. قربم کهئمشاهده مال اعلی، و ءمال

مال قوه گذشته و آینده. و ک ثدریافتن مغیبات و اخبار جزئیه از آنان، و اطالع یافتن بر حوادلقی و یه و تمثال

ین حس و مواد جسمانیه بمحاذات فی ما مانیه بر اساس وضع وسر وی در مواد جتاثیحساسه موجب شدت 

 خشوع قوه ع ووضخ و ر موادتأث نفعال وکی است که موجب ایحرتردد. زیرا قوه حس مساوی با قوه گمی 

انی سکمتر ان می باشد و(452)صوی(  درفته خفته و نهعنی قوای یان بدن ) یانقیاد لشکر اطاعت و انیه ومجر

 مع گردد. جوی  قوای سه گانه نامبرده در هوی کلی است که در

چنین  دگانه اتفاق افتاسه  تآجمیع مراتب کمالیه این نش جامعیت دره تبرم کسی که برای وی مقام و ره پس

خص ش اینو  خواهد بود )سیاست جامعه جهانی(خلق استحقاق ریاست بر خالفت الهیه وه رتبی رادا کسی

 اتایید خدا است وخد به وسیله معجزات مورد و طرف خدا است که به وی وحی می رسد مبعوث از رسول و

  است. صایص سه گانه را داراخچنین کسی  پسدشمنان یاری می دهد.  را براو 

 خالفت: حکومت، ریاست و سیاست مدنی جامع جاویدان جهانی چه می باشد؟*پرسش: 

 اشراق سوم: 

  صایص سه گانهخدر شرح 

 )منابع، روش ها و مراتب عقلی، خیالی و حسی انسانی و مدنی:

له با در مقاب-در مقابل شناخت ظنی یا شبه علم و پنداره علمی واقعی نما-علم حقیقی و یقینی واقعی

 شناخت توهمی یا علم کاذب یعنی واقعیت دروغین یا ضد واقعی(

 ،رسددرخشش ب و فاصبه اعالی تجهت قوه نظریه به مر ن است که نفس ناطقه او دریاما خصلت نخستین ا

ی ال کلروح اعظم اتص بالنتیجه با دا کند وییعنی عقل کلی عالم، پ ،ا بدانجا که شباهت کامل به روح اعظمت

ح اعظم وال به رتصا هنتیج ما در ،ادی داشه باشدیتأمل ز و بدون آنکه نیازی به فکر هرگاه که بخواهد، یابد

که روغن نیکه نزدیک است به ا علیم بشری، بر وی افاضه گردد. بلکه تا آن حدتنی بدون وساطت دعلوی ل

به نور  ،قابلیت و عدادتسبه علت شدت ا وا( عقلیه صور ه و گیرنده علوم ودعقل منفعل )یعنی عقل پذیرن

ون باطن مقدس وی بیر ت واکه از درون ذ )جبرئیل امین، فرشته وحی، مدبر نوع دینی انسان مدنی(عقل فعال

دست  با و له بادزن فکریم بشری به وسیایره تعلن چند شعله های آتش فروزنده و ره گردد ست شعله ورین

 هایتز کادی»ه فیشر هآی تماس نکند )همان طور که در وی لمس و مسایل علمی با در مرور و تکرار بحث و



169 
 

بدان اشاره شده است(  -67ه سوره نور، آی« شاءیهدی لنوره من ی هللا و علی نور نور نار هلو لم تمسس ضئ وی

 ند. وتاتفم درجات حدس و اتصال به عالم نور مختلف و را نفوس دریز

ازی به ینل علمی ئع مسامیج بلکه در ،همیعله مهم قاصدم اکثر که در دتنهسی نفوس، نفوس زکیه ا بعضی از

 یش رستگارورات خوتصو  افکار که در کدر ره وتی غبی و نفوسی هستند ،از نفوس یبعض و ندارند ریتعلیم غ

 وسفه آن ندربار نیست. تا بدانجا که به پیامبراکرم)ص( موثرهم دروی  ارشاد م ویعلتنیز  و موفق نمی گردد و

ن می انک التهد» می فرماید سامبر گرامی درباره آن نفویتعال به پمخدای  و خطاب می شود مجیدقرآن  در

ما انت بمسمع من » و (73ه آی ،سوره قصص -که دوست داری هدایت کنی وانی هرکس رات نمی وت)«تبحبا

 ی وتسمع الموتفانک ال » و (11هاطر، آیفسوره  -یتمان به دلمردگان نیسیشنواننده پیام ا وت )و لقبورافی 

نگان گ ن به کران وخشنواننده س ا دلمردگان ویمان به مردگان یام اپیشنواننده  وت )و« الصم الدعاء معستال

 ات عقلیه نرسیدهیقابلیت ح استعداد و هن به علت این است که هنوز به درجیاو ( 71سوره روم، آیه -یتنیس

 ،نفوس ی ازبعض و د، ندارند.یآن کالم معنوی را شن هلیبتوان به وسه کجه برای آنان گوش باطنی یاند، و بالنت

ت اتصال پیدا وبه عالم ملک(451)صسرعت  با و ثیرندک و دارای حدسی شدیداً فیک و ه کماًک ندتنفوسی هس

کمی ادراک می  زمان بسیار وست اکثر معلومات را دراحدسی که در خود  هیلسمی کنند به طوری که به و

 ایشان صاحب نفس قدسیه اند.  نورانی و ادراکی شریف وکند، 

که فاقد د خمود نور فطرت به حدی می رس جهت نقصان فطرت و همان طور که مراتب افراد بشر در و

 جهت کمال و بود، همین طور در توان خواهندنا و هدایت آنان عاجز و ارشاد انبیاء از فکر است و حدس و

می ک زمان بسیار که به قوه حدس خویش در نفس قدسیه نایل می گردده تبشدت اشراق به مر قوه حدس و

عقلیه بدون تعلم نایل می گردد. و بالنتیجه اموری را ادراک می کند که سایر  ورص علوم و معقوالت و هبه کلی

 زمان طوالنی. و تحمل ریاضت در و مشقت فکر رند، مگر به تعب وصقا افراد بشر از درک آن امور عاجز و

 و ی شودولی گفته م نبی یا عالی کمال انسانی است،ه مرتب به چنین شخصی که صاحب این نفس قدسیه و

ین ا عالیترین اقسام معجزه یا کرامت است و کمال، عروج به اعلی مراتب علم و و این قدرت و توانایی سیر

 ی گردد. مامر از جمله ممکنات نادر الوقوع است که در اقل افراد بشر یافت 

بیداری عالم غیب عالم  صلت دوم این است که قوه متخیله وی آنچنان قوی باشد تا بدان حد که درخاما  و

 ات واصو و متمثل گردد، برابر اوانظارمردم در  الیه غایب ازثم صور و مشاهده کند شرا به چشم باطنی خوی

 یا غیر این مقام و و «قلیا هور» بهعالم ملکوت اوسط در مقام ومرته ناحی جمالت محسوسه را از کلمات و

ردد، متمثل می گ ش نظر در ورتی را که مشاهده می کند وصاین شخص آن  مرتبه به گوش خویش بشنود. و

کالمی  خود دهان آن ملک، از شنود می ه راچآن یا به نام دیگری(و ملکی است حامل وحی )به نام جبرئیل و

امی مق این مقام، و اوراقی. حیفه وص کتابی است در یا و خداونده ناحی پرداخته از ساخته و است منظوم و

 شخص ولی در این مقام با وی شرکت ندارد برخالف خصلت اول.  تص به شخص نبی وخاست م
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 )نه جزء جزء عملی هناحی ری در ذات نفس ازثمؤ قدرت بسیار اما خاصیت سوم عبارت است از قوه و و

ورت صهیوالی آدم باشد. بدین گونه که  بر یرثنفس بدان سان که قادر بر تأ هحریکیتقوای ه ناحی از و علمی(

عجزات منسوب به انبیای عظام از قبیل مشاند)همان طور که در بپوورتی را به ماده ص یا و کند را از ماده جدا

هزاران معجزات  و -ع-ای امراض به دست عیسیفاحیای اموات و ش و -ع-اژدها شدن عصابه دست موسی

ادیث نقل حا و هم در اخبار یاء )ص( هم در قرآن مجید وبنالعقول منسوب به حضرت خاتم اال محیر دیگر

 شده است(. 

ی م قوای تحریکیه( جهت جزء عملی و داشتن قوت نفس دره )به واسط پس صاحب این مقام یعنی پیامبر

ینکه به قادراست بر ا و متراکم تبدیل کند ابر شفاف را به هوای پر از اینکه هوای صاف و در ر باشدثمؤ تواند

 سمتی ازق یا طوفانها و زلزله های شدید همه عالم و اراده فرمان دهد که از آسمان باران ببارد و یک اشاره و

وخوارق عادات امتی را که مرتکب فسق (451)صاین اعمال ه به وسیل و ویرانی به بارآورد و فراگیرد آن را

 الکت بکشانند. هیچی کرده اند به پرسول سر رمان خدا واز ف فجورشده اند و و

ملکوت با یک اراده قوی مورد اجابت و قبول قرار می  ملک و در نداهای او دعاها وه صاحب این مقام کلی و

ی ملکوت ملکوت شنیده می شود )بدین معنی که تمام قوای ملکی و در تمام ملک و ندای او صدا و گیرد و

 مرضئ و هدر اندک لحظه ای کلی لذا مستعدند( و اجابت دعای وی آماده و فرمان وی و در انجام امر و

است که پیامبر اکرم  هاحادیث آمد و تشنگان را سیراب می کند )چنانکه در اخبار و دردمندان را شفا می دهد

 آن آب ردید و تشنگان ازگسر انگشتان آن حضرت آب جاری می  از و انگشتان خویش را سرازیر می کرد

 سیراب می شدند(. 

وارد شده است که هر  یثاحاد خاشع اند )چنانکه در ع وضبرابر صاحب این مقام خا حیوانات در هکلی نیز و

 و و فرمان آن حضرت بودند مطیع امر تعظیم فرود آورده و سر برابر پیامبر غیر درنده در حیوانی از درنده و

وال صردیده است که اگابت ثدر محل خود  ت(زیراسممکن ا غیر این امور صدور الًوکه اص نکند ورصکسی ت

خویش می  در نفس راه ناحی از صادر ارثآ و منقاد اوامر نفس اند سماویه، مطیع و اجسام و اجرام ارضیه و

لم عناصر تعاقب عا مواد نفوس فلکیه، پیوسته بر از رثر تأثا کاینات در ورصابت شده است که ثنیز  و پذیرند

 هجدرنتید ردگای از مواد عنصریه این عالم وارد می  هورتی که بر مادصمی کنند)بدین معنی که هر  توارد و

 یرات نفوس فلکیه است(. ثتأ

 جهت جزء عملی و وص درصردید، به خگمقامات قوی ه کلی انیه هنگامی که درسمسلم است که نفس ان و

شباهت او همانند شباهت اوالد به پدران است. پس  قوه تحریکی، شباهت پیدا می کند به نفوس فلکیه. و

درت ق نفوس فلکیه. ولی اگر نفس دارای قوت و یرثهیوالی عناصر. شبیه تأ در ذاردگمی  رثچنین نفسی ا

عالم  و یرات این چنین نفسی از بدن خودثعملی باشد، تأ فاقد نیروی علمی و عیف وضی سنف نباشد و

 لم دیگری تجاوز نمی کند. مخصوص به خود به بدن دیگری وعا
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 ذال عالم مخصوص به خود است و در ن خود ودب یراتی درثت مگر آنکه برای آن نفس تأسنفسی نی چهی و

 ق ورطوبت عر و مزاج بدن او تغییر می یابداً فور کند تصور ی را توهم وندناپس ورت امر مکروه وصاه گهر

 ردید، حرارت درگ دیگران دروی پدیدار بر استیال غلبه وورت صاه گهر و؛ رددگمی  پدید ن اودب رعشه در

ورت عمل نکاح و صسرخ می گردد. و نیز هرگاه  ورت اوص و رم می شودگو بدن او  وی غلبه پیدا می کند

آن،  همحرک، دروی پدید میگردد تا به وسیل رم کننده وگرد ید حرارتی گعالقه باین عمل در وی حادث 

 سپس برای انجام عمل نکاح قیام و اقدام نماید.  و ددرگعروق آلت وقاع ممتلی 

بدن (456)صسخونت در  حرارت و تولید امل تسخین وشنی که خسم که الزم نیست که هر پس معلوم شد

)مثل بنزین یا کبرت که گرم نیستند اما اگر جرقه کبریت به سخونت باشد دارای حرارت و است خود نیز

سوزان میگردد. سعادت و شقاوت و سیاست متدانی و متعالی نیز این چنین  بنزین برسد آتش گرفته و گرم و

اند یعنی شقاوت ولو در ظاهر سعادت بوده ولی در باطن و در نهایت شقاوت و آتش و چرک و سوزناکی 

 است. به تعبیر مولوی در مثنوی معنوی:

 باطنش قهر خدا عز وجل  ظاهرش چون گور کافر پر حلل

 و ،می باشد. اما تکساحتی و تنازعی است. در نتیجه در باطن بحران تا مرز بن بست دارد( بظاهر توسعه یافته

ست خین بدن اسین باشد)زیرا همان طور که گفتیم نفس، عامل تسخمانند جسم قابل ت موجودی مثل و یا

 سخونت است بلکه جوهری حرارت و هن اند مانند جسم پذیرندحو متس حار نه خود ،لتی که نفسحادر

 ارثر می گردد )و آثورات متأصت اوهام و تخیالت و هناحی است مجرد از ماده(. پس وقتی که مزاج اشخاص از

افکاری که دارای  اوهام وه ناحی یا از اوهام عامیه وه ناحی می گردد(خواه از آشکار و ظاهر آنها در اماوه

 اج )زمتزریق عاداتی در و سبب تعویدیا به  ابتدای فطرت برده باشد و یرات شدیدی در مزاج شخص درثتأ

ده باشد، جای هیچ گونه شگفتی و تعجب نیست که در ویا به سبب اکتساب ب یا دیگران( و خود و هناحی از

به  ه ودوبادی عالیه وجود بمنیروی کمالیه ای باشد که مورد تأییدات الهی و  بعضی از نفوس یک قدرت و

محسوس  عالم هکلی مدبر در نفس مدیر و هبه منزل ،هیلایید اتبه  ؤیدم نیروی کامل و علت داشتن این قدرت و

 ده باشد. وب

 ابدان موجودات این عالم اجرام و اجسام و هکلی ست که دراآن  همقتدری، شایست نفس کامل وچنین ین س اپ

یا خرق عادت  مرتبه ای است که معجزه و این همان مقام و ن خود توان کرد )ودب که در یری کندثآنچنان تأ

بدنی از نفس  همان طور که هر این نفس مقدس نبوی اطاعت می کند، لذا هیوالی عالم از نامیده می شود( و

م هیوالی عال مضر و کردن آ نچه که مفسد نابود الح هیوالی عالم وصا)سیاست( اطاعت می کند. پس وی در

 یزن هیوالی عالم همه به علت فزونی قوه شوقیه و یر درثأتتمام این کارها از تدبیر و  است و رثمؤاً قوی ،است

بر نفس مقدس نبوی که موجب شفقت  ،نازل از عالم الهی است علوی و تحریکی جذبه و و اهتزاز هنتیج در

 بت به فرزند خویش. سشفقتی نظیر شفقت پدر ن ،عطوفت وی بر خلق خدا می گردد مهربانی و و
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 خیالی و حسی انسانی و مدنی چه می باشند؟منابع، روش ها و مراتب عقلی، پرسش: *

 -در مقابل شناخت ظنی یا شبه علم و پنداره علمی واقعی نما-علم حقیقی و یقینی واقعی*پرسش: 

 در مقابله با شناخت توهمی یا علم کاذب یعنی واقعیت دروغین یا ضد واقعی چه می باشد؟      

 عرشی: تذنیب

: مجمع انوار عقلی، نفسی و حسی نظام مدنی، راهبرد راهبری[]ریاست اول، ملک موسس )گوهر نبوت

 انسانی و مدنی(

 و جمع گردیده( سه گانه انوار هحسیه است )که دروی کلی نفسیه و عقلیه ور گوهر نبوت گویی مجمع انوا

آینه  به وسیله و، مقرب درگاه انگفرشت فرشته ای است از ل خویش همچون ملکی وقع ا به وسیله روح وذل

حیوانیه، و لوحی است محفوظ از ارجاس  ادناس و از برتر و چون فلکی است باالترمدهنش ه نفس و

خص شین پادشاهان عالم پس ربزرگت پادشاهی است از خویش همچون دسترسی شیاطین، و به وسیله حس

 ملک و هم ونی سماآ وت اس هم فلک شته واست و فرک مل موحدانیه ه یت یگانه وصخشنبی با همان 

 عالم. کلیه بر  ایرممانفراست ف هیپادشاد

جنبه  روح و ری از ناحیهآ ت.سحسی( ا و سنفس عقلی و)ت سه گانه شأکماالت ن عپس او جامع جمی

بیعی طه جنب از نفسانی از سنخ ملکوت اوسط است و و از جنبه نفس روحانی از سنخ ملکوت اعلی است و

وکلمات تامات الهی (454)ص مجمع مظاهراسماء الهیه  و خداه خلیف اوس از سنخ ملکوت اسفل است. پ

 «.لکلما جوامعتیت او»: رمودفما ( صاست همان طور که پیامبر اکرم )

 گوهر نبوت]ریاست اول، ملک موسس نظام مدنی، راهبرد راهبری[: مجمع انوار عقلی، *پرسش: 

 نفسی و حسی انسانی و مدنی چه می باشد؟ 

 :اشراق چهارم

 کهانت و غیر آن دو در بیان فرق بین نبوت و

)علم یقینی، ظنی و توهمی مدنی: شناخت راستین یا فلسفه و حکمت، شبه شناخت یا تفلسف سیاسی 

 و ضد شناخت یا سوفیسم سیاسی(

ز این امور به ایک  ولی هر دارد اص به انبیاصاخت ،اوصاف سه گانه بر وجه مذکور و بدان که مجموع امور

گفت افضل اجرای نبوت که عبارت است از  دهم بای و ،گران هم یافت می گرددید در اساگانه چه بطور جد

عنی که م به عنوان تبعیت یافت می گردد )بدین گاهی در اولیا نیز اشیا بدان گونه که هستند. قیقاعلم به ح

ر لذا علم به حقایق اشیاء داتصال کامل با وی دارد،  و می باشد یامبرپ هلیفخ حقیقت کامل مطلق در ون وچ

 افت خواهد شد(.یآنها  در اتمال کلی به مقام نبوت خالفت و هنتیج

 و )غیبگویی(اهل کهانت درو  مربوط به حوادث جزئیه مغیبات جزئیه و از گاهی نوعی اخبارآهمچنین  و

محل خود ذکر شده  ی که دررعوامل دیگ یا به وسایل و خواب کردن اشخاص وه مستنطقن )که به وسیل
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 ردد. ( یافت می گ،آنها مکشوف می گردد سماویه و یا ارضیه بر ،صال به ارواح جزئیهتا هاست و یا به وسیل

بدن خود  زا در بدن دیگری غیر دیر نفس متعدی به بدن دیگری )یعنی نفسی که می توانثأتن قوه یهمچن و

 قوی س)هرچند که آن صاحب نف می گردد گاهی در اشخاص صاحب نفس قوی یافت ر باشد( نیزثهم مؤ

  .انیه نباشد(سنف ۀلضمقامات فا ریسا والیت و دارای مقام نبوت و

زه ا به نام معجی والی عالم جسمانی، در نزد مردم به نام کرامت ویه در هایدگرگون جادیا رات وثیأتن گونه یا 

اجرام عالم  اجسام و س وونف ابدان و در رثیأتت یاصخت را )یعنی اصین خیمردم اۀ عام و ده می شوندینام

 م قرار می دهند. یکرت م ویعظتم مورد یت دیگر که در اشراق دوم از آنها نام بردصیخا دو ش ازیرا( ب

وارق خ ن جهت معجزات ویبد )و لبه داردغمردم  اکثر ات برین است که احکام جسمانیبه علت ا ینا و

 ت دومصیخا هورمج پست است(. یاهم م ویعظتآنان بسیار قابل  نظر رد اجسام واجرام عالم دروم عادات در

 ن گونه اخبارات دریا و م قرار می دهندیتکر م ویظتع مورد ه،ئیث جزدحوا از اخبار که عبارت است از را

را یز ت برخالف جمهوراندیدرا ان عقل وحباصاما  و معارف حقیقیه است. ش از اطالع بریش بتنظر آنان اهمی

 ول ازقسم ا الث. وثسپس قسم  انی وثنظر آنان قسم اول است وسپس قسم  ای نبوت درزاکمل اج افضل و

جزء اخیر به دو وجه منقسم می گردد  دو ک ازی لت نخواهد بود ولی هریفض و ریخ اجزای نبوت جز

 (.453)ص

 علم یقینی، ظنی و توهمی مدنی چه می باشد؟ پرسش: *

 شناخت راستین یا فلسفه و حکمت، شبه شناخت یا تفلسف سیاسی و ضد شناخت یا پرسش: *

 چه می باشد؟ سوفیسم سیاسی  

 م: نجاشراق پ

 پیش بینی؛ آینده پژوهی مدنی(-)پیش گویی

 ت انذاراتیکیف در

 عالیه)یعنی عقول الواح همگی در یا بزودی به وقوع می پیوندد عالم واقع شده و حوادث در کاینات وز آنچه ا

ا ب عالم الهیت و در موجودندی گحوادث هم کاینات و صور است و مسطور نفوس کلیه( محفوظ و کلیه و

ه های مثل غیبیه نوشته شده اند. زیرا آن کاینات فحیص یا الواح نفوس سماویه و رعلی، ب قلم حق اول، جل و

هدف خاص  د و توجه به غرض جزئی وصق یا به خاطر اول بر سبیل جزاف و اءحوادث از ناحیه مبد و

ایت ی بر سبیل عنگنها همآمان کرده اند. پس صدور گبی خبران چنین معینی صادر نشده اند، چنانکه جهال و 

نامیده  یعنی علوم الهیه« ذکرحکیم» به نام و علمیه غیبیه الهیه اند صور آنچه که مثل وحکایت از  تبعیت و و

ی گهم عالم وجود روی می دهد وقایع در نچه از حوادث وآ)بدین معنی که  بود خواهند(453)ص  می شوند،

ادر از علم ازلی خواهند بود(. عالوه بر ص نظام علمی عقلی الهی و بر طبق مصالح عالم وجود وتحت یک 

 حوادث واقعه در م به جزئیات ولاینکه وجود انذارات در عالم داللت می کند بر وجود یک موجودی که عا



174 
 

خور نفوس  عالم است، با علمی قبل از وجود آن حوادث و بعد از وجود آن حوادث و این چنین علمی در

 ن انذارات نیستآ شکار. پس ظهورآ امری است واضح ویا قوای منطبعه در آن نفوس نیست و این  سافله و

و آگاهی از آنها در اثر ردند. پس اطالع گوی متمثل می  جزئیات در محلی که کلیه ر از ناحیه موطن وگم

ال یافتن نفوس ما به جوهریست متعالی و نفسانی که آن جوهر متعالی نفسانی از طریق علم به کلیات، صات

 می یپعلم به جزئیات زمانیه حاصل می کند برعکس ادراکات مردم )که همواره از طریق جزئیات به کلیات 

 رند(. ب

ای است که جزئیات از آن ضوابط کلیه ناشی می گردند. بدین پس ناچار برای این انذارات ضوابط کلیه 

، مثالیه، بر الواح نفوس عالیه سماویه افاضه گردد ترتیب که از ناحیه مبادی عقلیه، صوری علمیه به نام صور

ین ر و آگاه گردند و از اثمنفعل، یعنی متأ آن صور تا آنکه نفوس عالیه سماویه از جهت قوه خیالیه خویش از

 ورطبق آن ص بر حوادث بر مثال و کاینات و ردند و بالنتیجه صورگ آنها پدیدار در مزبور صور ارثآ جهت

نفوس سماویه بدانچه الزمه حرکات نفسانیه آنها است آگاهی  شوند. پس ناچار هیوالی عالم نمودار در مثالیه،

 و جسمانیه ، به کلیه حرکات موادالواح عالیه ن نفوس وآ علمیه بر کامل دارند. یعنی از ناحیه افاضه صور

عالم  مواد بنابراین ظهور آن حوادث در )و جسمانیه خویش، آگاهند صور در رگونیهای آنهاگتغییرات و د

 ندهم متطابق باش عوالم وجود با داز لوازم حرکات نفوس سماویه( زیرا بای معلوم و عناصر امریست حتمی و

 عالم زیرین نیز واقع گردد.  آن در پیوندد، نمونه ای ازهر عالمی به وقوع می  آنچه در و

 این باب فهمیدی بنابراین خواهی دانست که سبب صحت مشاهدات در پس چون مطالب گفته شده را در

یا صاحبان نفوس  به وقوع حوادث نامرغوب )از ناحیه انبیا و اولیا و اخبار حت انذارات وص عالم خواب و

س انسانیه به جواهر عقلیه عالیه است. پس صحت رؤیا و به وقوع پیوستن مشاهدات قریه( همانا اتصال نفو

 عقلی. )متعالی(اخبارات، مرهون اتصال نفوس ما است به عالم علوی همچنین صحت انذارات و عالم رؤیا و

یچ همقامات خویش باشد، به نحوی که  ضبط کلیه جوانب و قادر بر و نیرومند لذا هرگاه نفس ناطقه قوی و

مدارک  را از )یعنی حواس پنجگانه( او سفلیه مشاعر و ندارد، ری بازیگدعمل  را از شغل و عملی او شغل و

یروی وری که به نص)یعنی  متخیالت او ندارد، و علوم حقیقیه باز صور عقلیه والتفات به  توجه و عالیه و

 مشاهدات ظاهریه و انصراف از تخیل در ذات خویش متمثل می گردد( قادر بر استخالص حس مشترک و

لم بیداری عا نیست که برای چنین نفسی در ده باشد، بعیدوات به مشاهدات باطنیه بفالت توجه و(455)ص 

هیچگونه فرقی عالم خواب روی می دهد، بدون  مشاهداتی روی دهد، نظیر مشاهداتی که برای اشخاص در

 و تفاوتی. 

دین بعضی دیگر ب و یا(غیر قابل تاویل اند )مانند مشاهدات انب و این مشاهدات، وحی صریح پس بعضی از

ؤیاهایی ر شبیه به منامات ونکه آیا   راحت نیست بلکه محتاج به تاویل است وص وح وضو مرتبه از درجه و

تمام نیروی خویش به  هامی است که قوه متخیلگهن این در و )خواب های شیرین(غاث احالمصا عاست از نو
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ات محاک مشاهدات خیالی و تخیلی وصورت سازی  طراحی و ری وگصورتی به صورت دی کار انتقال ازدر 

 رود.  و تغییر و تبدیل آ نها فرو ورص

و  بر استخالص حس مشترک قادر متخیالت وی نیز بط جمیع جوانب نباشد، وض بر اگر نفس ناطقه قادر و

حال بیرون نیست: یا اینکه به اموری که موجب  دو رت ازوصمشاهدات ظاهری نباشد، در این  انصراف وی از

سرگردانی در نیروی خیال می  اضطراب در حواس ظاهری و عروض حیرت و دهشت و عروض وحشت و

 دیا به علت وجو عف طبیعی وضاضطراب به علت  یا اینکه عروض وحشت و و گردند، استعانت می جوید

 شخص.  مرضی است در

 بینی؛ آینده پژوهی مدنی چه می باشد؟پیش -پیش گویی*پرسش: 

 اشراق ششم: 

 در بیان فرق بین ایحاء و الهام و تعلیم

علم وحیانی سمعی، قلبی یا کشفی و حصولی یا کسبی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و -)منابع علمی

 سیاسی(

ی و ن درممکواجب و ز عم ااقت اشیا حقی هست کا انسان مستعد و شایستۀ آن سکه نف دابت شثین ا قبل از

تجلی حقیقت اشیا محروم و  که ممکن است از)بلنفس نیست  واجب و ضروری، امرن ای کن. لدجلی کنت

محجوب ماند( و محرومیت و محجوبیت نفس از تجلی حقایق اشیا به علت اسباب و علل خارجیه ای است 

بیان کردیم. پس این امور و اسباب و که در مورد مثال مرآت )و موانع ارتسام صور اشیاء در آن( به تفصیل 

علل خارجیه مانند سدی می باشند که حایل مابین نفس و لوح محفوظ اند، لوح محفوظی که جوهری است 

قدسی که کلیۀ اموری که مورد قضا و فرمان الهی قرار گرفته و تا روز قیامت ممکن الوقوع است در آن نقش 

 بسته.

حجابهای خارجی از چهرۀ نفس، حقایق علوم از آینۀ لوح عقالنی )یعنی پس هنگام زوال مانع و برطرف شدن 

لوح محفوظ( بر آینۀ لوح نفس تجلی می کنند و همان طور که حجاب حایل مابین دو مرآت )که قبالً در 

مورد دیدن قفا و پشت سر بدان مثال زدیم( گاهی به وسیلۀ دست شخص و گاهی به وسیلۀ وزیدن بادهای 

ایل می گردد )و نظم و ترتیب مخصوص مابین دو مرآت که شرط دیدن پشت سر است به حرکت دهنده ز

حال خود باز می گردد( همین طور گاهی انسان به وسیلۀ قوۀ فکریه که عالم تجزیه و تحلیل عقلی و قادر بر 

ی متجرید صور عقلیه از غواشی و انتقال از بعضی از صور به بعض دیگری است، به ادراک حقایق دست 

یابد، و گاهی دیگر ریاح الطاف الهیه و نسیمی از عنایات ربانیه وزش می کند و بدین سبب حجابها برداشته 

می شوند و عوایق و موانع از چهرۀ چشم باطنی وی مرتفع می گردند. آنگاه بعضی از صور حقایق که در 

 جلی می کند. نفس تدیده است، در لوح گربت ثوظ فحملوح (459)ص 

وی زدیک رنه دآین ردن وسیله اموری که یبد و دخواب اتفاق می افت هنگامم غیب گاهی در لی از عاگاهآپس 
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سیله ن ویبد د ویری گممرگ انجام  هاع حجاب به نحو کامل به وسیلتفد، ولی اردمی گر ارکآش یو برمی دهد 

الهیه از دیده سالک برطرف می ف خفیه لطاا دبه مد اگاهی پرده ه ه انسان برداشته می شوند. ویدد ها ازده پر

قلب وی تجلی  پرده های غیبیه بر ایماور از ،وتملک سراراغرایب  چهره اموری از گردد سپس رخساره و

اهی همچون بارقه ای گو ند می ما برقرار دایمی و بت وثا ری و خودنماییگه وولی گاهی این جل ی کند.م

 که حصول سخنان ما معلوم شد عمجمو . پس ازدفتاق می ندرت اتفا بقای آن به طور دوام و زودگذر است و

 ست. انسان به طرق مختلفی اباطن  ردانش د علم و

معارف ناخودآگاه بر قلب انسان وارد می گردند.  گاهی علوم و است و تعلم تساب وکپس گاهی از طریق ا

القا می گردد، خواه این آگاهی ناخودآگاه در دنبال  دگویا چیزی بر قلب وی از ناحیه ای که خود نمی دان

 مقس خود به دو ،الهام نامند و این قسم نه. قسم دوم را حدس و ای فهم مطلبی باشد ک وراشتیاق د طلب و

 داندن سببی که مفید و بخشنده علوم است اطالعی حاصل نکند و منقسم می گردد. یکی آنکه انسان از علت و

جانب خدا بر وی الهام نموده، به  حقایق را از بارت است از مشاهده ملکی که علوم وب عبس که آن علت و

الفعل رسیده به عقل بمرت یق است بر عقل منفعل )یعنی بر نفسی که بهحقا نام عقل فعال که الهام کننده علوم و

 را مشاهده کند.  هِملمُ کِملَنتواند آن َ است( و

 امندتساب و استبصار نکتعلم( ا عارف در باطن انسان از طریق اکتساب وم ل علوم ووقسم اول را )یعنی حص

ث فی فن ب مفید( الهام وبس حقایق بدون اطالع از علت و معارف و یعنی حصول علوم و)قسم دوم را  و

معارف  قسم سوم را )یعنی حصول علوم و و مندامعارف در روح انسان( ن یعنی دمیدن نسیم علوم و)الروع 

ه وی( وحی نامند که این قسم مختص به انبیاست دمشاه و ب مفیدبس غیب با اطالع از علت و از ناحیه

ی دانست که طریق اکتساب طریق علمای باید قبل آن یعنی قسم دوم، مختص به اولیاء است. و چنانکه قسم ما

 ورند. آدست می دالیل به  و دمعارف خویش را از راه فکر و نظر و تامل در اصول و قواع است که علوم و

 علم وحیانی سمعی، قلبی یا کشفی و حصولی یا کسبی انسانی و مدنی؛ -منابع علمی*پرسش: 

 اجتماعی و سیاسی چه می باشند؟  

 هفتم:اشراق 

 )راهبرد راهبری دینی برای راهبری راهبردی مدنی(

 محفوظ و ت لوحئوقرا بانیرآله به عالم وحی الهی وقضای  در بیان کیفیت اتصال نبی صلی اهلل علیه و

 خ احکام استسن تی که محلاثبا و لوح محو

سانی عالم نفدر  هم و، نامیده شده است« لم الهیق»عقلی که به نام م عال هم در اشیا،ۀ که حقایق کلی انستیدد

بت ثبات اند، ثا و قابل محوالواح قدریه که  هم در نامیده شده است و «لکتابا ام» و« محفوظ لوح»به نام که 
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 اهدچه را بخو هر )خداوند« ام الکتابت وعنده بیث و یشاء اهلل ما یمحوا»ه شریفه ان طور که آیهم گردیده اند.

ه جمیع کبدانید  باید آن است و حاکی از (69هآی، سوره رعد - اوست ام الکتاب نزد بات می کند وثیا ا محو

وعال، به  جل که حضرت حق، کتابهایی هستند قدریه(عالم نفسانی و الواح  کتب نامبرده )یعنی عالم عقلی و

 این وجود عنایت خویش نوشته است. زیرا عنایت الهیه، آنها را به دست قدرت و« الرحمن» مقتضای اسم

ا ه علم فعلی ومستلزم وجود معلوم است، اقتضکآنها را بر وفق علمش به ذات خویش  انشای کوینیه وتکتب 

. این تساوچیزی الزم و تابع وجود  هر ارثوجود و قدرت اویند )و آ ارثهمگی آ ونموده است. زیرا ماسوای ا

نظام جهان تکوین و تکوینیات است. تشریع و تدبیر مدنی بر اساس و در راستای آنها می باشد. این همان 

 (. مبادی مدنی و محکمات دینی است

طرح ریزی می کند  آنها را ۀهندس وشکل  نقشه و خص مهندس، نخست صورت ابنیه وشهمان طور که  پس

وجود می آورد، همین طور را طبق نقشه طرح شده به  سد، سپس آنهایحه کاغذی می نوصف در ن راآ و

رحضرت د که را عوالم وجودۀ نسخ ،زمین، به مقتضای رحمت و عنایت طراح آسمانها و سمهند آفریننده و

وجود  ۀنشأ قام علمی به عرصه وم ذات وۀ بتمر آخر ازبه  اتت از اول سعلم ازلی طراحی شده ا ذات و

مه، العۀ کئکه مال ای عماله ۀکئمالۀ به وسیل ،علمی ۀطبق نقشه و نسخ والم،ۀ عکلی و خارجی اعزام فرمود،

 کمال خود ورت عالم وجود به تمام وصچون  و گردیدند. ، موجوددآورده ان به استخدام خود در آنان را

 خاکیان برای خود خواست که از جنس کره خاک و و را از کره خاک آفرید نوع بشرخدای بزرگ  رسید،

)جانشین و قائم مقامی حاکم و دارای حکومت بر خویشتن، همنوع خویش و بر طبیعت درون و لیفه ایخ

بی نای و دنیا دار در برون خود از سرزمین، زمین، تا جو پیرامونی و فضای کیهان و کهکشانهای فراپیرامونی(

 از یمظهر ون خلیفه وجانشی دنیا دار که در ات) دهد نشأه آخرت قرار )توسعه و پیشرفت(عمارت تعمیر در

. ن استاسان بارت ازعخلیفه  ینا و عمیر نشأه آخرت بپردازد،ن و تتخبه سا اًضمن و باشد( فات اوص ذات و

 (. این مبین خاستگاه، جایگاه و نقش مدنی نوع انسان می باشد

)این ها منشاء نگرش و گرایش مدنی عطا فرمود لعقتخیل و تمشاعری به نام آالت حس و  انسان قوا و هلذا ب

ست و آن را یصورت عالم نگر(481ص)س هنگامی که به . پانسان و جامعه و جهان انسانی و سیاسی اند(

منتهی می شود.  به قوه خیال او واحس  ورتی از آن صورت خارجی مرتسم می گردد و ازصاحساس نمود، 

ین زم این هنگام صورت آسمان و در د،را ببند پس چشم خودس زمین و زیرا کسی که نگاه کند به آسمان و

ورت آسمان و زمین در خارج معدوم ص و آنها را مشاهده می کند و اگر احیاناً دمی بین دآینه خیال خو را در

وظ خیال محف ۀآین یالی آنها درخورت صه صورت خیالی وارد نمی کند ) بلکه دو نابود گردد، خللی در مشاه

ف اشر ارفع و خیال به عقل منتقل می گردد. ولی به نحوی اعلی و ۀآین ورت ازصخواهد بود(. سپس همین 

 خیال جلوه گر ۀیا در آین حس و آنها در ورتی ازصموری که ا از صورت خیالی. اما در عقل، حقیقت ا شیاء و

 جلی حقیقت اشیاء است نه محل انعکاس صور آنها(. تمی شوند، حاصل می گردد )زیرا عقل محل 
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رت وصت، و سنفس االمر موجود ا مطابق است با آنچه در موافق و ل می شود عیناًصس آنچه که در عقل حاپ

 لوح در یعنی عالم اجرام و اجسام )همان طور که قبال گفتیم( مطابق با نسخه موجود هستیمجموعه عالم 

بر  نانکه گفته شد سابقچ . وعقلی وجود عالم در لوح مقربین وۀ قلوب مالئک زاعقلی است که عبارت است 

عالم در مقام ایجاد، وجود  در انی است )ومت که آنهم سابق بر وجود کونی جسسدر لوح قدری ا وجود او

کونی جسما نی است(  لوح قدری سابق بر وجود در وجود او لوح قدری و در لوح عقلی سابق بر وجود او

کس است )زیرا وجود کونی قدری، مقدمه بر وجود حسی عقام ادراک و تصور، امر برم ولی در اینجا یعنی در

 ت(. سیالی مقدمه بر وجود عقلی اخیالی و وجود خوجود حسی مقدمه بر وجود  و

)از حیث نظری و تولید مواد یالی استخوجود عقلی تابع وجود  پس وجود خیالی تابع وجود حسی، و

محسوسات، متخیالت و معقوالت. اول حس و محسوسات و توصیف عینی سیاسی است. این اطالعات 

به شمار  یسیاسی محسوب میگردد. دوم تجرید و تحلیل ذهنی سیاسی می باشد. کلی یابی و کلی سازی سیاس

می آید. این دانش سیاسی به معنای آگاهی سیاسی می باشد. سوم انتزاع و تعلیل عقلی است. یعنی علت کاوی 

 قبل از این از مطالب . وو علت یابی می باشد. این علم حصولی و اکسابی و نگرش مدنی و سیاسی است(

ی اتحاد خیال با امر متخیل دریافت حسوس واتحاد حس با م گذشته ما تحقیقی در مورد اتحاد عاقل با معقول و

 . یعنی معلومادراک با آ نچه را که ادراک می کنند در وجود متحدند ۀانگستی که هر یک از نیروهای سه ن)و دا

همان علم و عالم نیز همان علم است. در نتیجه علم، عالم و معلوم سیاسی یکی اند. همینطور حس و احساس، 

ننده و محسوس یعنی حس شونده سیاسی و به تعبیری سوژه و ابژه شناخت حاس یعنی حسگر یا حس ک

سیاسی یا فاعل شناخت سیاسی و شناسای سیاسی و متعلق شناخت سیاسی و خود شناخت سیاسی این گونه 

اند. همچنین عقل، عاقل و معقول نیز چنین اند. چنان بینش، با بیننده یعنی بینشگر یا بینا و دیده شده مدنی و 

 (. اسی، یکی بوده و بلکه یکی می شوندسی

ا نه عبارت است از اتحاد گنیروهای سه  هر یک از ۀعالم وجود، به وسیل ورص ورتی ازص پس ادراک هر

)یعنی معرفت او جزو و عین هویت او میگردد. بلکه ورتصن با آن صورت و تحقق وی به وجود آ انسان

بخویشتن نیست. این خود آگاهی است. که هر کسی با کمترین هویت او چیزی جز معرفت خویش و آگاهی 

تجرید، تذکر، تمرکز و توجه به خویشتن خویش یعنی به من خود در می یابد. ما یا مائیت یعنی ماهیت و 

هویت ملی اجتماعات انسانی نیز اینگونه اند. وحدت وجود در عین کثرت وجوه و کثرت تجلیات در عین 

ور ثبات هستی و مبادی در عین تحول جوهری و مبانی ماهوی و حتی تغییرات وحدت هستی است. همینط

عارضی، عوارض و ظواهر یا مظاهر و نمودشناسی است. بر عکس نیز تحول معرفتی، ماهیتی و هویتی فردی 

و اجتماعی حتی تغییرات ظاهری و عارضی در عین وحدت و یگانگی و ثبات و پایداری هستی و مبادی 

 مسلم است که بعضی از آن وجودات وجود حسی و و ؛ایی فردی، اجتماعی و ملی می باشد(بنیادین و غ

 در اولین منازل قوس اءمبد ادر ازصبعضی وجود عقلی است. پس معلوم شد که وجود  بعضی وجود خیالی و
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سپس ماده گردیده و آن آ خرین منازل قوس نزول  سپس وجود حسی و پس نفس وس ده وونزول، عقل ب

در اولین مراتب دور )و طی منازل قوس صعود( وجود  زد و )فراگرد(. سپس وجود بر خویشتن دوراست

آنجا هبوط نموده بود  مرتبه ای که از به همان مقام و اًسی و سپس نفس و سپس عقل گردید. پس مجددح

 ت. ایت وجود اسغوجود و هم  ءاین مطالب معلوم شد که خدای متعال هم مبدا از و ارتقاء نمود

ن در ومکن(481)صاسرار  ۀل گردید، بر کلییپس هنگامی که انسان در سیر صعودی بدین مقام شامخ ربانی نا

دید و شهود عقالنی، قلم و لوح را مشاهده می  ردد و با چشم ملکوتی وگعالم قضا و قدر الهی واقف می 

مرا به  شب معراج می گوید دردید و شهود خود  کند. همان طور که رسول اکرم )ص( در مقام حکایت از

 هینرل» هشریف هآی ر( می شنیدم. چنانکه دردق قلم را ) بر روی لوح قضا و دای گردشصجایی سیر دادند که 

 ( بدان اشاره شده است. 1 هآی -) سوره إسرا«یرصالسمیع ا لب ن آیاینا انه هوم

نسخ  و ریو تغتبدل  محفوظ از ن ووصبت گردیده است( مث لوح عقلر که د ریصو نییع)عقلیه ب اتک پس

 بدیل وتیر و تغی ( قابلستده ایدبت گرنفس ثح ووری که در لصیه )یعنی سفن تکتاب اما ف است ویحرتو 

  دد،گر اشی مین جاکام از آنحخ انسبات است و ثمحو و ا

 سرمایه را درکحضرت احدیت  هدور و ظهور کثرت و تغیر از ناحیصکس که حقیقت امر در کیفیت  و هر

و  علل همنتهی شدن کلی واسباب  ضرورت حدوث ا شیاء از ناحیه علل و مورد نموده باشد حقیقت حال )در

شامخ  رت از مقامثک کیفیت ظهور بب االسباب است وسم اسباب به حضرات واجب الوجود که علت العلل و

از جایگاه و مقام او در درک و فهم امثال این منازل و هیچگاه قدم او  ه نخواهد گشت وباحدیت( بروی مشت

 .(486)صمقدمات علمی متزلزل نمی گردد

 راهبرد راهبری دینی برای راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟*پرسش: 

 اشراق هشتم:

 )سیاست ملکوتی و غیر و ضد ملکوتی؛ طاعت دینی و طغیان مدنی(

دد و نظایر آن از را به متر آنکه خدای متعال خود وردم شریعت اسالم در در تحقیق آ نچه که در

 وده است آمده استماوصاف توصیف فر

چیزی که  هر ونی است وناگلی گوامج و برای اسماء الهی مظاهر بدان که برای مقام الهیت مراتبی است و

همگی در تحت  خارج نیست )و یشد از عالم ربوبیت ذات مقدس اله یا بعدا موجود خواهد موجود شده و

خاص است به حضرت او. چنانکه  هرابط موجودی وجهه و هربرای  وست وار دق امر و اراده و با قضا و

طریقی که در  هر دل سوی حضرت رهی است( و گو یا شما از مجموع سخنان ما و : که ازدشاعر می گوی

 استقامت آن اقامه نمودیم، آگاهیحت و صدالیل و براهینی که بر  نموده ایم و سلوک علمی خود اختیار سیر و

 ید.ارده کل صکامل حا

صر حمن نانآافعال ملکوتیان که اعمال و  و وتاین مقام می گوییم که خدا را بندگانی است از سنخ ملک پس در
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نافرمانی  در هیچ امری عصیان و وست وافرمان  به امر و رفاًص نندکچه می  هر و ارگاست در اطاعت پرورد

 و اعمال خویش هیچ قصد کس که چنین باشد فعل او فعل خداست، زیرا در انجام افعال و هر و نمی کنند

نمونه آن  وست. مثال وا دهارا مستهلک در اراده او ندارد و فرمان او و امر اطاعت از غرضی بجز اراده الهی و

تی جه فرمان خدا از و امر این گفتیم که اطاعت مالئکه از ان است و قبل ازسان هاین عالم، حواس پنجگان در

فرمان نفس ناطقه است. زیرا اطاعت حواس پنجگانه از نفس ناطقه،  و مانند اطاعت حواس پنجگانه از امر

م جاآنی که نفس ناطقه به ان نفس ندارد. بلکه هر هناحی یا ترهیب از ترغیب و نیازی به صدور امر و یا نهی و

 ال کنندثتمه انجام آ ن را داشته باشد، حواس پنجگانه بی درنگ ااراد امری از امور محسوس اهتمام ورزد، و

در عالمی غیر از  .واس پنجگانه موجوداتی جسمانی اندبا اینکه ح ؛به موقع اجرا گذارند فرمان او را و امر و

 هیناح که از مظاهر نفس اند ظاهری مظهری از هناعقلی و نشأه تجردی مستقرند. زیرا حواس پنجگهر عالم جو

اما غرایز  -484)صست به ملکوت سفلی تنزل کرده اندملکوت علیا مستقر ا که در او همرتب مقام و نفس و

سه گانه میل، قدرت یا امنیت و شناخت یا مدبره نفس حیوانی بشری طبیعی گاه از عقل یعنی خرد طاعت 

ط می نمایند. این سیاست نموده که این سیاست متعادل و متعالی است. گاه طغیان نموده و افراط یا تفری

نامتعادل افراطی یا تفریطی بوده و نامتعالی است. در نظام مدنی نیز این چنین می باشد. گاه سیاست از دیانت 

تبعیت نموده و طاعت می نماید. این سیاست متعادل و متعالی است. گاه طغیان نموده و افراط یا تفریط می 

فریطی بوده و در نتیجه متدانی یعنی تکساحتی و تنازعی غیر و ضد نماید. این سیاست نامتعادل افراطی و ت

 توحیدی می باشد. چنین سیاستی نامتعالی است(.

 چه می باشند؟ طغیان مدنیدینی  و  ضد ملکوتی؛ طاعتپرسش: سیاست ملکوتی و غیر و *

  اشراق نهم:

نقشه راه راهبری راهبری )شالوده ها و شاخصه های راهبرد راهبری و راهنمایی به عنوان اساس و 

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی(-دینی

 .تته اسرفر گاقرسوسات حعالم معقوالت و مالم عك مابین ترر حد مشدشخص نبی  هان اینکبیدر 

همان طور که عرش  ،تست احماه ریگجا عرش الهی و نهومل و نمثا اطقه اونان که نفس سنابدان برای قلب 

یکی دربی که به عالم (483)ص« است در ن است دوحمسم رحکومت وی تحت ا وی ایفرمنرماف ل حمالهی 

ی د. دیگرشعلمیه وعملیه است چنانکه گفته  ۀملکوت باز می گردد و آ ن عالم لوح محفوظ ومنشأ مالئک

 دری که به جانب قوای مدرکه و محرکه باز می گردد. 

روحانی که در نهاد آنان ۀ سه دسته آفرید، دسته ای به نام مالئک متعال خالیق را به خداونده ک همان طور و

ام انسان دیگری به نۀ دستو  دسته ای دیگر به نام بهایم که در نهاد آنان فقط شهوت آفرید داد و فقط عقل قرار

ای  متفاوت آ فرید، دستهۀ داد، همین طور نوع انسان را به سه گون هم شهوت قرار هم عقل و واکه در نهاد 

سرور فراوان در  و با وجد و دذکر او لذت می برن از و ملکوت اویند معرفت خدا و بحر آنان مستغرق در از
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 جمال او سرگردان و حیرانند و از شرح و بیان آن عاجز ۀاشع غدر فرو کبریای او ناظر و نگرانند و عظمت و

 شوده شده است. گکوت بر قلب آنان ند که ابواب ملیراند و آنان گروه الهیون و از اولیای خداصو قا

زندان  تن را دریشخو و هآورد یجسمانی رو لذایذ هوات وشکه با تمام وجود خود به  ی آنانندگردیۀ دست

ده کنفا تشدر آ و که خدا آنان را بر ان همگی اهل دنیایندیشا زنجیرهای آن محبوس داشته و غل و در دنیا و

 ه وتشایشان را از نعیم اخروی محروم دا زنجیرهای آتشین محکم بسته و گلوگاه وزنخ آنان را با طناب و و

 از و درهای جهنم را بر روی آنان گشوده است مگر آنکه توبه کنند درهای ملکوت را بر روی آنان بسته و

 خویشتن را اصالح کنند.  و خود پشیمان شوند کردار

عالم محسوس استقرار یافته اند )و با  الم معقول وفاصل مابین ع حد ترک وشم زمر که در ر آنانندگدیۀ دست

ا ب ته وشاهی با خلق خدا مانوس گگ و رم اندگسر محبت او عالم تناسب کامل دارند(، گاهی با خدا و دو هر

قتدرند( که هرگاه مدو عالم قوی و شفقت می کنند )و آنان آنچنان در رعایت تناسب با هر آنان رحمت و

ویا گتا به حدی که  ؛خلق بازگردند، در سیر وسلوک با آنان مانند یکی از ایشان اند الوهیت به سوی ازدربار

 عبادت او به ذکر او و و هنگامی که با خدای خویش خلوت می کنند ند وسناشرا نمی  ملکوت او خدا و

ست دیقین اص مرسلین و روش انبیا و این راه و و خالیق را نمی شناسند که گویا احدی از نانندچولند، شغم

نکه ای ت درسکی نیشعالم وجود مقامی بس شامخ دارند( زیرا  در آنان از همه کس باالتر و ۀمرتب )که مقام و

آن کسی است که به  او باالتر از ۀعالم است، مقام ومرتب دو مأنوس با هر دو مرتبه و آن کس که جامع هر

الم مذکور ع دو ن حقایق، با ارتباط به یکی ازمبی ویا وگمحدودیت وجود( و نداشتن زبان  یق صدر )وضعلت 

 باشد.  ماز دیگری محجوب و محرو

در تفسیر این حدیث مصطفى علیه الصاله و السالم که ان اللَّه چنان که در مثنوی معنوی مولوی آمده است. )

یهم العقل کب فتعالى خلق المالئکۀ و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوۀ و خلق بنى آدم و ر

 «و الشهوۀ فمن غلب عقله شهوته فهو اعلى من المالئکۀ و من غلب شهوته عقله فهو ادنى من البهائم

 :در حدیث آمد که یزدان مجید            خلق عالم را سه گونه آفرید

 یک گره را جمله عقل و علم و جود            آن فرشته ست او نداند جز سجوداول.

 عنصرش حرص و هوا            نور مطلق زنده از عشق خدانیست اندر 

 یک گروه دیگر از دانش تهى            همچو حیوان از علف در فربهىدوم.

 او نبیند جز که اصطبل و علف            از شقاوت غافل است و از شرف

 این سوم هست آدمى زاد و بشر            نیم او ز افرشته و نیمیش خرسوم.

 یم خر خود مایل سفلى بود            نیم دیگر مایل عقلى بودن

 آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب            وین بشر با دو مخالف در عذاب

 :وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند            آدمى شکلند و سه امت شدند
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 شدندیک گره مستغرق مطلق شدند            همچو عیسى با ملک ملحق الف.

 نقش آدم لیک معنى جبرئیل            رسته از خشم و هوا و قال و قیل

 از ریاضت رسته و ز زهد و جهاد            گوییا از آدمى او خود نزاد

 قسم دیگر با خران ملحق شدند            خشم محض و شهوت مطلق شدندب.

 و آن وصف زفت وصف جبریلى در ایشان بود رفت            تنگ بود آن خانه

 آن شودجان شود            خر شود چون جان او بىمرده گردد شخص کاو بى

 ز انکه جانى کان ندارد هست پست            این سخن حق است و صوفى گفته است

 تر جان کند            در جهان باریک کاریها کنداو ز حیوانها فزون

 آن ز حیوان دگر ناید پدید     مکر و تلبیسى که او داند تنید       

 هاى زرکشى را بافتن            درها از قعر دریا یافتنجامه

 خرده کاریهاى علم هندسه            یا نجوم و علم طب و فلسفه

 که تعلق با همین دنیاستش            ره به هفتم آسمان بر نیستش

 بود گاو و اشتر استاین همه علم بناى آخور است            که عماد 

 بهر استبقاى حیوان چند روز            نام آن کردند این گیجان رموز

 علم راه حق و علم منزلش            صاحب دل داند آن را یا دلش

 پس در این ترکیب حیوان لطیف            آفرید و کرد با دانش الیف

 انکه نسبت کو به یقظه نوم رانام کَالْأَنْعامِ کرد آن قوم را            ز 

 روح حیوانى ندارد غیر نوم            حسهاى منعکس دارند قوم

 یقظه آمد نوم حیوانى نماند            انعکاس حس خود از لوح خواند

 همچو حس آن که خواب او را ربود            چون شد او بیدار عکسیت نمود

 رک او کن ال أُحِبُّ اآلفلینالجرم اسفل بود از سافلین            ت

در تفسیر این آیت که وَ أَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساًو قوله یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ 

 یَهْدِی بِهِ کَثِیراً

 دیل و نبرد            بودش از پستى و آن را فوت کردبز انکه استعداد ت

 استعداد نیست            عذر او اندر بهیمى روشنى استباز حیوان را چو 

 زو چو استعداد شد کان رهبر است            هر غذایى کاو خورد مغز خر است

 اش افزون شودعقلىگر بالذر خورد او افیون شود            سکته و بى

 ماند یک قسم دگر اندر جهاد            نیم حیوان نیم حى با رشادج.

 ز و شب در جنگ و اندر کش مکش            کرده چالیش آخرش با اولشرو
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چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه، میل مجنون سوى حره میل ناقه واپس سوى کرده، چنان 

 که گفت مجنون

 هوى ناقتى خلفى و قدامى الهوى            و انى و ایاها لمختلفان         

 کشد آن پیش و این واپس به کیناش یقین            مىو چون ناقه اندهمچو مجنون

 میل مجنون پیش آن لیلى روان            میل ناقه پس پى کره دوان         

 یک دم ار مجنون ز خود غافل بدى            ناقه گردیدى و واپس آمدى         

 خود شدننبودش چاره از بىمى     عشق و سودا چون که پر بودش بدن                

 آن که او باشد مراقب عقل بود            عقل را سوداى لیلى در ربود         

 لیک ناقه بس مراقب بود و چست            چون بدیدى او مهار خویش سست

 درنگفهم کردى زو که غافل گشت و دنگ            رو سپس کردى به کره بى

 هاباز آمدى دیدى ز جا            کاو سپس رفته ست بس فرسنگون به خود چ

 در سه روزه ره بدین احوالها            ماند مجنون در تردد سالها         

 گفت اى ناقه چو هر دو عاشقیم            ما دو ضد پس همره ناالیقیم         

 باید از تو عزلت اختیارنیستت بر وفق من مهر و مهار            کرد          

 این دو همره همدگر را راه زن            گمره آن جان کاو فرو ناید ز تن         

 اىاى            تن ز عشق خار بن چون ناقهجان ز هجر عرش اندر فاقه         

 جان گشاید سوى باال بالها            در زده تن در زمین چنگالها         

 ى وطن            پس ز لیلى دور ماند جان منتا تو با من باشى اى مرده         

 تیه و قوم موسى سالها)صحرای(روزگارم رفت زین گون حالها            همچو   

 ام در ره ز شستت شصت سالخطوتینى بود این ره تا وصال            مانده      

 دیر            سیر گشتم زین سوارى سیر سیر راه نزدیک و بماندم سخت         

 ر نگون خود را ز اشتر در فکند            گفت سوزیدم ز غم تا چند چند         

 تنگ شد بر وى بیابان فراخ            خویشتن افکند اندر سنگالخ         

 ن دلیرآن چنان افکند خود را سخت زیر            که مخلخل گشت جسم آ        

 چون چنان افکند خود را سوى پست            از قضا آن لحظه پایش هم شکست

 رومپاى را بر بست گفتا گو شوم            در خم چوگانش غلطان مى         

 زین کند نفرین حکیم خوش دهن            بر سوارى کاو فرو ناید ز تن         

 بود            گوى گشتن بهر او اولى بود عشق مولى کى کم از لیلى         

 گرد بر پهلوى صدق            غلط غلطان در خم چوگان عشقگوى شو مى         
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 کاین سفر زین پس بود جذب خدا            و آن سفر بر ناقه باشد سیر ما        

 و انساین چنین سیرى است مستثنى ز جنس            کان فزود از اجتهاد جن  

 (این چنین جذبى است نى هر جذب عام            که نهادش فضل احمد و السالم

ا می آنچه ر شاگرد مکتب او باشد و دا بگیرد وخاز  معارف را مستقیماً علوم و دپس شخص نبی ناچار بای

 و بدهد خدا به او چه از خدا بخواهد هر گیرد به بندگان ببخشد و به آنان تعلیم دهد و آنان را هدایت کند و

جنبه را  دو هر ملکوت را نظم دهد و جانب ملک و دو هر و رمایدفبخواهند به آنان عطا  او چه را از هر

ان طرفی زب از نود( وشوش باشد )تا ندای حق را بگطرفی  د، ازشدو عالم با واسطه مابین هر رعایت کند و

حال و شیوه سفرای خدا و فرستادگان (485)صن است د(. ایانمعارف الهی را به خلق برس باشد )تا احکام و

 که دارای مقام شفاعت و وساطت اند.  شاو به سوی بندگان

ی عالم قدس وداخلی که بس بوده اند. یکی درشگ و است که همواره باز بدر پس برای قلب نبی هم دو

لم ع ی ونّدخدا به او علم ل و بپردازدآن  در آیات مسطور لوح محفوظ وۀ آنجا به مطالع از و رددگه می دگشو

 ده وآین احوال عالم نسبت به گذشته و وآینده جهان  ته وشعجایب گذ و اسرار را از او و د،می آموز یقینی را

ن ای و یا به دوزخ آگاه می سازد بازگشت خالیق به بهشت و ل وآم حساب و و نشر و حشر احوال قیامت و

 ردد.گمی  باز مشغولند علی الدوام به ذکرخدا و که متوجه به عالم غیب انددری است که به سوی قلب آنان 

این طریق بر سوانح وحوادث خلق آگاه  گشوده می گردد تا از او ۀانگپنج سدری که به جانب حوا رگدی

خص، انسانی است شکارهای بد بهراساند. پس این  از و کند ادشیک هدایت و ارنآنان را به کارهای  و گردد

کمال از  و وجود سهم وافری از عملی به سرحد کمال رسیده و دو قوه نظری و هر در نفس نفیس او که

دو را  ا گرفته وحق هرفرجانب ملک وملکوت را  دو هر وجود اوۀ که حیط دان حدبخدای متعال گرفته تا 

 ادا می کند. 

وی افاضه نموده است ولی  مجردل قعب و معارفی که خدای متعال بر قل ص، به سبب علوم وشخپس این 

 بر قوه متخیله وقوه متصرفهبه سبب آنچه که از ناحیه او  حکمای الهی و حکیمی است از و اولیا ای است از

ن آنظایر  زلزله و آینده )از قبیل طوفان وث یامبری است که مردم را ازحوادپ وی افاضه می گردد، رسول و

حال  یا آنچه که در ته وشگذ از و هراساند می و آنان را ه می سازدعقاب الهی است( آگا که نوعی عذاب و

نخستین شرایط  کاملترین مراتب انسانیت و اوصاف، و این امور و می دهد شده است، خبر موجود رضحا

 رسالت است.  مقام نبوت و احراز

لطافت  افت ود، تا بتواند با ظرشبلیغ با دارای لسانی فصیح و مراتب نامبرده، باید بر این کماالت و هعالو نیز و

هدایت  و قادر بر حسن ارشاد و مردم را تعلیم دهد عبارات تخیالت آفرین خود، زیبایی جمالت و کالم و

 و ده باشدوسعادت ابدی سوق دهد ب نان را بهآنان به اعمالی که آراهنمایی  سعادت و و مردم به سوی خیر

عارف م جهت مناظره با اهل جدال در علوم و دشرای قوه نفسانیه ای بادا باید عالوه بر آنچه که گفته شد نیز
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 ۀمعالی کلامحاربه با پهلوانان در میدان جنگ ونبرد، برای  جهت مبارزه و نیروی بدنی باشد، دارای قوه و و

شرک  و کفرسیاست تنازعی و تک ساحتی )بدین وسیله  که طرد اولیای طاغوت تا کفر و ۀهدم کلم و «اهلل»

 «اله اال اهلل ال» ۀکلم ،دین خدا وکلمه دین، و( کند نابود و زمین محوۀ فحص را ازناسازوار و نارسایی ناکارامد 

 ته باشند. شرکین از این کار کراهت داشم و باشد هرچند کفار

 شالوده ها و شاخصه های راهبرد راهبری و راهنمایی چه می باشد؟*پرسش: 

 چه  مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی-ی دینیدی راهبراساس و نقشه راه راهبرپرسش: *

 می باشد؟ 

 : اشراق دهم

مدنی؛ -)شالوده ها و شاخصه های راهبری راهبردی بر اساس و در راستای راهبرد راهبری دینی

 اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی(

و آنها عبارتند از  ،دارای آنها باشد دخص پیامبر به نام رئیس اول بایشار چفاتی که ناص دار تعدد

 می باشند ذاتی او ی فطری وگفت که همصدوازده 

ک لِمَ ؛ش)رئیس اول مدنی: سان یعنی سیاستگذار و بینانگذار و به تعبیر فارابی در فلسفه سیاسی خوی

امام ه و بودموسس است. در قیاس با رئیس دوم که سایس یعنی سیاستمداری و ملک سنت یعنی جانشین 

 (می باشد

می شنود (488)صگیرنده باشد، تا که بتواند هرچه را  و یعسر درکی نیکو و فت اول اینکه صاحب فهم وص

د. ت، درک کنسحقیقت امر ا ر طبق واقع وب د دارد وصبدان گونه که گوینده ق ،یا به او گفته می شود و

روشن و قوی و  یارسدارای عقلی ب ،ازجانب خدا ثیامبر مبعوپحال آنکه شخص  و ونه چنین نباشدچگ

 نفسی نورانی است.

 ۀیا احساس می کند در قوه حافظ و دفهممی  ه راچفت دوم اینکه دارای حافظه ای قوی باشد تا بتواند آنص

حال آنکه نفس او متصل به  و نکند. چگونه چنین نباشد شآن را فرامو هرگز و ضبط کند خویش حفظ و

 محفوظ است.  حلو

 قادر و آالتی نیرومند تام الخلقه و مزاجی معتدل و طبیعتی سالم و آنکه دارای فطرتی صحیح وم وصفت س

حال آنکه طبق اصول مسلم فلسفی،  و دشگونه چنین نباچت باشد، ساو درخور بر انجام اعمالی که انجام آنها

ه ضحد اعالی اعتدال افا در وآن( به مزاجی اتم و اکمل  هاالت فاضلمک )یعنی نفس ناطقه و مّتَاَ کمال اوفی و

 د. دمی گر

ت یاری سومیر اض را در بیان آنچه در او ،که زبان او بلیغ باشد تا هارم اینکه دارای زبانی فصیح وچصفت 

 ت. سی ادسعادت اب و ارشاد بندگان به سوی خیر حال آنکه وظیفه او تعلیم و و ونه چنین نباشدچگ دهد،

ش شکو و را رنج ندهد معقوالت او که تامل در د تا بدان حدشحکمت با صفت پنجم اینکه دوستدار علم و
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حال آنکه ادراک معقوالت مالیم  و نرساند. چگونه چنین نباشد را آزار ادراک آنها او راه فهم و جدیت در و

 وست. ازیرا سبب تقویت روح و نفس  ادراک امر مالیم با طبع لذت بخش است، وست واطبع  با

لهو  از نها وبلکه بالطبع از انجام آ انی نباشدسانجام امیال نف شهوترانی و بالطبع حریص برم اینکه ششفت ص

که شهوات حال آن و نین نباشدچچگونه  د،شبدبین با ن ودشمیه ناسنسبت به لذایذ نف و لعب دوری گزیند و

 و وربه عالم غر واتعلق  وسیله ای است برای اتصال و و عالم نور و لذایذ نفسانیه حجابی است مابین او و

 مجاورین عالم قدس است.  نزد اهل اهلل و ریا هر حجاب دیگری مورد نفرت و انزجار د این حجاب و

 هر امر زشت و از نفس او ده ووشرافت ب نزاهت و دوستدار فت هفتم صاحب عظمت نفس واحتشام وص

ترفع  و ریابت به آن کبسن و امتناع ورزد و یا اتصاف به آن ابا از داشتن و پلیدی و رکیک و پست و و دپسننا

ر جنسی از ه خفیف کند توجه نماید و را پست و آنچه که او از باالتر و به اموری برتر وانفس  و داشته باشد

افتاده  ظرن از و بی مقدار و حقیر ست وپقبول چیزهای  از و کند را اختیار شرافتمندتر برتر و نوعی عقیل و

دلیل  یا.ند اکتفا به کمترین وخفیف ترین امور مربوط به عالم ریاضت دادن نفس و دصه قمگر ب اجتناب ورزد،

ف ونوع افضل. به حکم شرف شرو خفیف این است که در موجود ا پست وحقیر امور بر لزوم اجتناب وی از

 (489)صیلت، سهم بیشتری از عنایت مبدا اعلی وجود دارد. ضف و

)تا بتواند  ین نشودگمشاهده منکرات خشق رئوف و مهربان باشد و از میخال ۀصفت هشتم اینکه نسبت به کلی

 ال واحو تفحص از اوضاع و تن قصد تجسس وشبدون دا آنهاجلوگیری کند( و ۀاشاع مهربانی از لطف و با

 تعطیل حدود، تجسس و از د اوصگر آنکه قمجانب خداوند را تعطیل نکند ) از ررمق حدودۀ اقام ع،وقای

 لوازم قدراست در خدا سر اظرشاهد و ن حال آنکه او و دشد(، چگونه چنین نباشبا ز واقعیات امورتفحص ا

منظور  ملحوظ و جانب وی، در عالم قدر ادر ازصر احکام و نوامیس د را او هفتۀن رعایت اسرار باید )و

 بدارد(. 

حال آنکه  و دشباشد. چگونه چنین نبا شتههراس ندا بیم و گمر از و صفت نهم اینکه دارای قلبی شجاع باشد

دارای عزمی است ، انجام دهد بنابراین در انجام اموری که باید نظر او بهتر از عالم دنیا است و عالم آخرت در

 رو پ در انجام آنها شخصی است جسور . بلکه اوگمر بیمی از بدون ترس و غیر متزلزل و قوی و راسخ و

 دل و قوی النفس نه ضعیف النفس ومتزلزل. 

که خزائن رحمت و نعمت  می داند د نه بخیل. زیرا اوشعطایا با که جواد یعنی بخشنده نعم ونفت دهم ایص

 بی خلل و نقصان ناپذیر است.  الهی الی االبد باقی و

یشتر است زیرا او مناجات با خدا از همه خالیق ب بهجت او هنگام خلوت و و صفت یازدهم اینکه سرور

بهاء،  جمال و حسن ودر  و ؛ق تعالی منبع حسن وجمالح و ،وستاجالل  عظمت و عارف به مقام حق و

 موجودات است.  ۀکلی از عاجل و ارف

انجام  رد ذیرد وپانصاف را به آسانی ب عدل و ۀدعوت به اقام د وشلجوج نبا و یرگصفت دوازدهم اینکه سخت
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ن آن باشد و از پذیرفت ریگعمل قبیح بسیار سخت و جور ظلم و ۀدعوت به اقام در وآن به سرعت گام بردارد 

 امتناع ورزد. 

ی م )دانایی، بینش و آگاهی مدنی(ی از لوازم خصایص سه گانه ایگدانست که این اوصاف نامبرده هم باید و

ری عنص اده وم ست وا نادر شخص واحدی بسیار در صصایخاجتماع همه این  که قبال بیان کردیم و دشبا

مزجه ا کمترین مزاجی از در یار نادر است وساوصاف نامبرده را در خود بپذیرد ب ۀاز میان عناصر انسان که کلی

دوازده  واجد این اوصافع تعدادات یافت می گردد. پس آن کس که بالفطره و بالطبسا کمترین استعدادی از و

یم راه یافتن به حر همان طور که درباره معرفت خدا و نخواهند بود.آحاد قلیلی از افراد انسان  گانه باشد بجز

 راالتجناب حق ب «واحد دعلیه اال واحدا بع لعلکل وارد او یط شریعهون یکن ا قجل جناب الح»کبریا گفته اند 

 زیا اینکه ا ت باشد وسلقای او زیارت و دصواردی که قا فرد راهی استوار برای هر و شریعه هآن است ک از

 .(492)صطی منازل ومراحل(  ری )یعنی به طی وسایط وگدی وی آگاه گردد مگر یکی بعد از

)فارابی در گفتمان حکمت مدنی و فلسفه سیاسی خویش از این شرایط به عنوان شرایط رئیس اول دینی 

مدنی  م رئیسمدنی یا نبی و شرایط رئیس دوم یا امام مدنی دینی یاد میکند. صدرا از شرایط اول و شرایط دو

یاد می نماید. این بدان معنا بوده که نبی هم امام بوده است. یعنی عالوه بر موسس و تاسیس شریعت، موسس 

دولت و ریاست دولت نیز بوده است. یعنی خود نبی به تاسیس دولت و نظام مدنی پرداخته و خود نیز راهبری 

 راهبردی آنرا بر عهده داشته است(. 

 و شاخصه های)صفات( راهبری راهبردی بر اساس و در راستای راهبرد شالوده ها *پرسش: 

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی چه می باشند؟-راهبری دینی 

 دوم دشاه

؛ مدنی-)نبوت: ارایه طریق]هدایت صراط مستقیم؛ متعادل و متعالی[، راهنمایی، راهبرد راهبری دینی

راه، سیاستگذاری برای امامت: ایصال یعنی رسانیدن به مطلوب، اجتماعی و سیاسی، طرح هادی، نقشه 

راهبری راهبردی، سیاستمداری، کارگزاری سیاسی؛ سازماندهی و مدیریت سیاسی، اقامه، اعمال، 

 عملیاتی سازی، اجرایسازی طرح هادی و جاریسازی(

انب خدا باشد، تا به مردم در اثبات وجود نبی و اینکه ناچار باید در عالم وجود، رسول و پیامبری از ج

 .طریق حق را بیاموزد و آنان را به راه راست هدایت نماید

و در بیان اسرار شریعت و فایدۀ طاعات و عبادات و در بیان ختم نبوت و انقطاع وحی از روی زمین و آنچه 

  که به این مطالب و معارف مربوط است و مطالب این شاهد طی اشراقاتی چند بیان می گردد. 

 دینی مدنی توحیدی چه می باشد؟ )نقشه راه(نبوتپرسش: *
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 ل: اشراق او

 بات وجود نبیدر اث

)انسان مدنی، دین مدنی و سان مدنی: سیاستگذاری مدنی، شارع: شریعتگذار، مَلِک موسس: بنیانگذار 

 نظریه و نظام مدنی، رئیس اول،... (

 صرحد. زیرا نوع منشبا ران بی نیازگدی از و به ذات خود اکتفا کند دنمی توان شبقای خوی و وجود انسان در

ر ه که به عقیده حکما یهفلک نفوس کلیه واجرام ت )برخالف عقول وسخص خاص او نیش و یک فرد در

 مدن وت ۀر به وسیلگی کند، مگدنیا زنددار  در یک فرد است(. بنابراین نمی تواند در رصنها منحآ نوعی از

ف احزابی مختل و ددعتمافرادی  ت، لذا از نوع اوسنیبه تنهایی ممکن  وابقای  لذا وجود و تعاون و اجتماع و

ناکحات م معامالت و افردی در و دشمتعدد تشکیل داده  مختلف و یدبالو  عقار ویاع ضبالنتیجه  و مدندآپدید 

لجأ آنان م ناموسی که مرجع و و قانون وندد، بهبپییگر به وقوع دجنایاتی که ممکن است در برخورد با یک و

 خواسته های خود بر یل امیال وحصت شدند وگرنه در اد حکم کند، نیازمندد بین آنان به عدل و ما و دشبا

طع ل منقسن و اجتماع فاسد می شد و دیگری غلبه می کرد هرکس بر و می کردند تجاوز دی وعر تگیکدی

 ات وتهیشیل مصدد تحصپدید می آمد. زیرا هر فردی بالفطره درونی گرگد م اختالل وادر نظ می گردید و

عارض م این امور مزاحم و آن کس که در بر است و شزندگانی خوی روریات حیات وو ضامیال نفسانی 

 ین خواهد بود. شمگوست خا

ز ار است، عبارت است شافراد ب ۀو آرامش کلی شعادت و آسایسامن ض م وااین قانون ضروری که حافظ نظ

 که آن را برای ر تعیین کندشب افرادی برای شرو که راه و ضعیوا ارع وشاست از وجود  شریعت که ناچار

 شدای خویآن به خ ۀکه به وسیل به آنان بیاموزد.طریقی را  سنت و و کنند معیشیت زندگانی اختیار م امراانتظ

 یرس عالم آخرت و متذکر که ایشان راهد د ورایضی دستفرآنان را به انجام  و نایل گردند او قرببه  و برسند

ی از مکان گقیامت یعنی همان روزی که هم وحشت روز هراس و هول و از و سلوک به سوی خدا بنماید و

ت هرچه عبا سر و دزمین شکافته می شو می شوند و سرای قیامت مأمور ز درن روآ درور نزدیکی به حض

 ایدآنان را به راه راست هدایت نم و البالی قبور به بیرون می افکند، بترساند بدان آنان را ازاتر اجساد و متما

 و تشرزیرا مبا د.شنوع انسان با از قوانین الهی باید ع شریعت وضوا ارع وشاین شخص  ارچنا(491)صو 

 قام سایرم طرفی هم درجه و از و ؛تصدی مالئکه برای تعلیم افراد بشر، بدان گونه که گفتیم امری است محال

 ند. شقوانین الهی با و عشرای عواض و طرف خدا از ثاین است که مبعو حیوانات پست تر از

 دشواه جانب خدا به یک سلسله آیات و جانب خدا است، از که مبعوث از این شخص عالیقدر باید ارچنا و

ریعت شکه  دشل بر این باده و داونبوت وی ب عظمت و اهدشته باشد که فایامور خارق العاده ای اختصاص  و 

عین حال انتقام گیرنده است، تا که  در نده وشبخ آمرزنده و آنان یعنی خدای عالم قادر پروردگار ۀناحی از او

اعتراف آنان به نبوت او گردد،  و موجب اقرار و مطیع شوند ع وضخا افراد زمان وی نسبت به او نوع بشر و



189 
 

 ابری باید بت به نظام عالم ناچارسعنایت الهیه، ن همان طور که در شواهد عبارتند از معجزه و آن آیات و و

 و رداندگخرم  و سرسبز آماده روییدن گیاه و زنده و زمین را و بارانی از آسمان بر زمین ببارد، و پدید آید

مین است، ه هتأمین حوایج آنان کوتاهی نکرد اران برای سکان روی زمین وبپی  ی درپعنایت الهیه از ارسال 

 یفوسایل آن را به خلق معر اسباب و آخرت و و لحت دنیامص الح وصی که صشخ وجود طور نظام عالم از

 کند، بی نیاز نخواهد بود. 

ی صورت و زیبای شبلکه به قصد آرای رورتض را نه برای لزوم و ابرو روی دو بر ویانیدن موربلی آن کس که 

مال تن اهشام برداگ اها برای سهولت راه رفتن وپکف  قسمتی ازیا در مقعر ساختن  اخته وسن ورد نظرز ا

 وان وضان به سوی رگشفقت و سوق دهنده بند اعزام فردی که مظهر رحمت و و وجود گونه درچ نورزیده،

یله سولطف پروردگار که چگونه به  ر به عنایت ونگس بپد. زعالم است اهمال می ور دو هر در شالطاف خوی

سعادت در آخرت را  خیر و سود عاجل، سالمت و الوه بر نفع وعخص عالیقدری، شنین چاعزام  ایجاد و

خدا است  ۀاوخلیف ختی پس بدان کهنارا ش وارگان خود فراهم ساخته اکنون که این شخص بزرگنیز برای بند

 در روی زمین. 

 چه می باشد؟انسان مدنی پرسش: *

 *پرسش: دین مدنی چه می باشد؟

 ر مدنی چه می باشد؟*پرسش: سیاستگذا

 

 اشراق دوم: 

 الزم است واجب و )توحیدی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(مردم در شریعت ۀدر بیان آنچه که بر عام

 )عبادات مدنی(

ریعت خود به انجام طاعات ش در را ان خداگالزم است که بند جانب خدا واجب و شخص نبی مبعوث از بر

ت تگان سکان عالم ملکوشفرحیوانیت به مقام  ۀآنان را از مقام ومرتبو عبادات الزام نماید تا بدین وسیله 

 دهد.  )تعالی(سوق

باز می فایده آنها به سوی خود شخص  یا نفع والف. ؛وجودیه اند که طاعات امور برخی ازعبادات ویکی 

 که آنان تا ندشبا خشوع توام ع ووضخکه با  اوراد و اذکار و نماز مانند به خود آنان اختصاص دارد، و گردد

شان و هم شامل دهم شامل خو فایده آنها یا آنکه نفع وب. اشتیاق لقای وی سوق دهد و را به سوی خدا و

صورت  گوشت( به هیئت و(491)صقربانی حیوانات )حالل  دقات و یا ذبح وصدیگران می گردد. مانند 

 ردیده است(. گ عبادت )و بدان گونه که در شریعت مقرر

یا الف. ؛اآنه و نفوس آنان را تصفیه می کنند که آنان را تزکیه و عدمیه اند عبادات امور از برخی دیگردیگری 

فایده آنها شامل آنان  یا اینکه نفع وب. و مستحب( یا روزه )واجب و مانند اختصاص به خود اشخاص دارند،
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 سکوت.  ی وشاموخ و خودیا جنس  ن نوع ودکر آزار دروغ و از پرهیز مانند بود ران خواهدگدی و

 مأمور ارتحال از وطن مألوف خود را به مسافرت و امت خود شخص نبی الزم است که پیروان و بر نیز و

د که ونشروزی  و متذکر خویش کوچ کنند ارگمألوف به قصد طلب رضای پرورد دیار اوطان و کند تا که از

افرت، هیاکل مسۀ پروردگار خود سفر می کنند و بدیق وسیله یعنی به وسیل یوسبه  ند ویقبرها بیرون می آ از

خانه  و مشاهد نبویه را )که آرامگاه رسول اکرم و خدا است( هکعبه که زیارتگاۀ )یعنی خان مظاهر الهیه و

وظایفی را  بر وی الزم است که برای امت خویش عبادات و نیز و مسکونی آن حضرت است زیارت کنند

جمعه و نماز جماعت تا بدین  یکدیگر را مالقات کنند، از قبیل نمازو  آنها اجتماع کنند که در کند تشریع

الزم  نیز و ؛اب کنندسمحبت به یکدیگر اکت و صفا الفت و مودت و و وداد دوستی واب، ثووسیله، اضافه بر 

واجب  آنان فرض و شب بر و زرو ره ینی را دردانجام اعمال  و اوراد و اذکار است که تکرار عبادات و

 ایند.دوری از سعادت می گر بالنتیجه باهمال و می کنند و شذکر خدا را فرامو ،غفلت ۀنتیج بگرداند وگرنه در

 عبادات مدنی چه می باشند؟*پرسش: 

 اشراق سوم: 

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(-)دینیحدود فلسفه سیاسات و در بیان حکمت و

 انسانیت مدنی( )سیاست سیر مراتب متکامل

الی اهلل  افرانیه مسسمنزلی است از منازل سالکان راه خدا و اینکه نفس ان د که دنیا خود نیزشمعلوم  وت بر قبالً

مراحلی است که نخستین آنها  اینکه برای نفس منازل و وست واسلوک به سوی  و سیر)سیاست(راه  در و

حیوانیت  ۀس مرتبسپ نباتیت و ۀسپس مرتب جمادیت و ۀسپس مرتب جسمیت و ۀسپس مرتب هیوالنیت و ۀمرتب

ۀ یات مرتبصوصخ توهم که از لوازم وۀ مرتب تخیل و ۀمرتب احساس و ۀمرتب یه وبغض ۀمرتب یه ووشه ۀمرتب و

ن مراتب آ انیت، از نخستین درجات مراتب شرف تا آخرین درجات وسانۀ مرتب کار آخر در و؛ حیوانیت اند

 اهلل باید سالک الی ناچار خیر اعلی و بعد به مبدا و با اختالف طبقات آن در قرب و ملکوتیتۀ سپس مرتب و

 و یردانست که قافله های س باید و مطلوب حقیقی نایل گردد و قصودمبه  جمیع مراتب نامبرده را طی کند تا

 و دور بعضی و ولی در عین حال بعضی نزدیک به مقصداند سلوک اند و راه سیر دراً متعاقب سلوک الی اهلل

 و یا برای مدت معینی می مانند( بعضی از منازل یا برای همیشه و در نای راه توقف نموده )وثضی در اعب

 ه خدا وراه اقبال ب بعضی چه در و ردندگبه عقب باز می  و هشتگسلوک الی اهلل منحرف  و بعضی از راه سیر

آنچه که در (496)صاین اختالفات برحسب  السیراند وبعضی بطییء  سریع السیر و او از راه ادبار ه درچ

 حکمت الهی در عالم قضا و قدر در حق افراد بشر ثبت و ضبط گردیده است خواهند بود. 

بدان اافرین الی اهلل اند و سم )کارگزاران(قوافل و امرای )حکمروایان(رؤسای ،لوات اهلل علیهم اجمعینصانبیاء 

 به اتمام الی اهللتا سفر  تهذیب نمود، تادیب و ن مرکبها را تربیت وآ دار بایچافران مرکبهای ایشانند و نامس

معاد است که  روریات امرضز ادنیا که عبارت است ازحالت تعلق نفس به بدن  دار در شمعا . پس امردرس
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یا برمعنوی به حریم ک عودص و یرس شت به سوی خدا وگباز تعلق نفس به بدن و عحالت قط عبارت است از

 مرا این دو و نوع او محفوظ باشد دایم و نسل او و آنکه بدن او سالم این امر برای آنان ممکن نیست مگر و

وجود  هبانگن افظ وحر به وسیله اسبابی که گم رددگمیسر نمی  و تمام نمی شود معاد امر یعنی امر معاش و

ای متعال بر خداوند لذا و نها است باشندآتباهی  و نچه که مایه فسادآ و مضار دافع وا نهآ عجالب مناف نها وآ

 شهوتی به اکل و سازمان بدن او میل و در روریات را آفرید وضسایر  لباس و مسکن و ا وذص غشخبقای 

 آنها صحت و سالمتی خود را حفظ کند(.  ۀشرب و استراحت ایجاد نمود )تا به وسیل

 شرب و استراحت را از آن، موانع اکل و ۀکه به وسیلداد تا  غضب قرار وجود وی نیروی خشم و در نیز و

ا ر جوارح( داد که او سایر قوا و و پا دست و گوش و م وچشقبیل  )از وسایلی و به او آالت و خود دفع کند

آماده ساخت، تا که  شوجود ری خارج ازگوسایل دی برای او اسباب و نیز انجام امور نامبرده یاری دهد و در

محل سکونت استفاده  تهیه منزل و جداول و اجرای قنوات و احداث و حرث و زرع و ازآنها در امر کشت و

ازدواجات به  ازدواج وآنچه که در انجام مناکحات و برای بقای نوع وحفظ نسل، وسایل نکاح و نیز کند و

بی نیروی غض و دشبا رغبتی که انگیزه او روی شهوت وبرای انجام این اعمال در وجود او نی و آید آفرید، کار

 داد.  هوانی باشد قرارشانجام اعمال  که دافع موانع وی و آالتی که معدّ

ت. زیرا سافراد ۀنامبرده فقط اختصاص به بعضی از افراد بشر ندارند بلکه شامل کلی دانست که این امور باید و

 سوق دادن کلیه افراد بشر به جوارآفرینش  غرض نهایی خلقت و افراد بشر است و ۀعنایت الهیه شامل هم

ن موجودی انسا گفته شد چنانکه قبالً است وی گت که شامل همسرحمت او عنایت و کرامت و دار الهی و

حب  ند خودخواهی وچ شته است هرگوی غالب  ربران گدی غلبه بر خودخواهی و و است که حب تفرد

معطل  مهمل و بشر افراد انی درگزند ودی دیگران گردد. پس اگر امر حیات والکت و نابهغلبه منجر به 

ن ی و اماکضبین آنان در مورد تقسیمات ارا حکومت آمرانه و زاجرانه ای ما وت عادالنه و سیاس شود هتشذاگ

از آنها به شخص خاصی طبق حقوق و قوانین موضوعه وجود نداشته سمتی ق ص دادن هرتخصیو اموال و 

 قتال می کشد جدال وکار به جنگ و  مشوش می گردد و و نان دشوارآ معیشت بر ینه امر حیات وآ هرباشد، 

آنان را از ذکر خدا (494)صو  منحرف می سازد ارگعبودیت پرورد سلوک و و یرس نان را ازآاین مسئله  و

 د. غافل می کن

 ات رااختصاص که قوانین مالکیت و میان افراد بشر باشد تا شریعت در ضعفردی به نام وا باید بنابراین ناچار

ن تعیی تقسیم مواریث و نیزمعامالت و ر سای دیون و مناکحات و مورد در معاوضات را عقود مورد اموال و در

سارت ا سبی و کتابت و استرقاق بردگان و ابواب عتق و صدقات و توزیع غنایم جنگ و مواجب نفقات و

الیم ع نیز و ؛مهاجمین دارالحرب را )طبق آ نچه که در کتب فقه بیان گردیده است( به آنان بیاموزد و کفار

 و یمان )به فتح الف(اَ استعالم از قبیل اقاریر و یزی را به مدعی آن( در هنگام استفهام وچتخصیص دادن )

شخص واضع سنن و قوانین الهی الزم  الت و حواله رابه آنان یاد دهد و نیز بروک ضمان و و شهادات شهود



192 
 

 عده و طالق و داق وص ابواب نکاح و همسران را در تمتع از وابط اختصاص به مناکحات وضاست که 

مظاهرات  رضاع و ب وسن ابواب محرمات ناشی ازۀ کلی لعان و و ظهار و ایالء و م خاء(ض)به  لعرجعت و خُ

ت که خص نبی واجب و الزم اسشبر  نیز بدانگونه که در کتب فقه بیان گردیده است به آنان تعلیم دهد. ورا 

 و شریعت و مملکت، از قبیل عقوبتها مفاسد از حریم دین و عوسایل دف آنان را راهنمایی کند به اسباب و

یب ترغ ظلم و اهل بغی و و تال کفارمتدینین مانند امر به ق دیار در آنها ظهور و و مانع وجودجر کیفرهای زا

 باید کفارات )و تعزیرات و ات وید همین قبیل است مسئله قصاص و از و ؛ریص مردم به مبارزه با آنانحت و

یات مربوط به هر کدام در کتب فقها به تفصیل صوخص احکام و اصطالحات و الفاظ و ۀفت که معانی کلیگ

 ما را حاجتی به توضیح و تفسیر آنها نیست(.  بیان گردیده و

ایمان می  اهل حق و بر اردوآنان  ۀناحی ت که ازسرفع اموری ا با آنان برای دفع و نبرد و کفار با جهاد اما و

 وسیله وصول به حق اند.  امر دوهر حالتی که  در معیشت می گردد اسباب دیانت و یشموجب تشو و شود

نحراف ا ۀنتیج نابسامانی است که در طراب وضستم به علت ظهور ا ل با اهل بغی وقتا رورت نبرد وضاما  و

 اهل حق و متکفالن هبانان سالکان الی اهلل وگاست که ن ت دینیه ایاسیسمتمردین، از حفظ و ضبط  مارقین و

 ()ص جانب رسول اکرم خالفت از ان نیابت وعنو طاهرین( بهۀ ائم )یعنی حضرت امیرالمؤمنین و حقیقت

اما  و حرام محفوظ بمانند احکام الهی از حالل و و حراست آن می باشند، تا آنکه حدود ضامن حفظ و

قطع طریق،  الک نفوس و اطراف و اما حد سرقت وهاقدام اشخاص در ا و یدیات برای دفع سع قصاص و

 افحشاما حد  اند و وسایل معاش مردم اشیائی است که اسباب و جلوگیری از استهالک اموال و برای دفع و

 .(497)صاب استسل و انسبرای دفع تشویش امر ن

 چه می باشند؟مدنی سیر مراتب متکامل انسانیت *پرسش: 

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی ( چه می باشد؟-)دینیحدود فلسفه سیاسات و حکمت وپرسش: *

 : مرچها اشراق

 استیس و یعتشر بوت ون نیدر بیان فرق ماب

دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت، معنویت و مادیت مدنی؛ اجتماعی )رابطه و نسبت 

 و سیاسی(

عت ریش عاری ازیاست س و وی روح باشد جسدی که در به تاس حد نسبت روماننه شریعت بنسبت نبوت 

 اشد.ی نبو ح دررو د جسدی است کهننما

ت ولی افالطون یسن یاستین شریعت و سب فرقی ماه اند که تچنین پنداش )فیلسوفنمایان(نیفلسفتم گروهی از

و تکمله جمهوریت بوده و حاوی دکترین یعنی نظریه عملی  او ارآث کی ازیکه قوانین ) سیکتاب نوام در

طالن ( بسیاسی وی است که بعد از جمهوریت، که حاوی تئوری یعنی نظریه فلسفی سیاسی او می باشد

عل ف ویت غا بدأ ومعنی از جهت یاست را به چهار وجه یس شریعت وین بفرق ما یان کرده وب نان راآعقیده 
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 ه.تساخ شکارآانفعال  و

که مبدا آن از ناحیۀ نفس جزئیه )نه نفس ت اسی کتحر ،ستیاس است کهونه گ نیدمبدا بجهت اما از اول.

 قادته به اعحکام( ک و ینسالطکلیۀ الهیه( است و این حرکت تابع حسن اختیار افراد بشریه ای است )از قبیل 

ن آی است که مبدا تولی شریعت حرک کند،ع جم کند صالحنان را اآیک نظامی که  را در ش افراد بشریخو

دوده یک مح ماعی درتک نظام اجی قرارتاس ری وصوک سیاست یل یشکت )که پس از نهایت سیاست است

 و ریخ یخبر است وبنها غافل و آز وری اصوری که سیاست امو جامعه را به  به کار می کند غازآسیاسی 

ی فین را بدان وظاآقوای  ، نفوس وتن حرکیاست دعوت می کند( زیرا ا مرکزتنها مآنان در آالح حقیقی ص

با نظام  تفقموا ت وقمواف وصلت عنی موایده است، یمامورگرد نهاآ)نفس با بدن( به انجام  بیرکتکه درعالم 

ساد فطغیان و ظهور  حی که موجب اختالف نظام ویقبا ع ویکاب فجاتار وس را ازنف )ود زیمی انگر کل، ب

ا ر نهاآ و ق می کندویشو تک یحرتسعادت واقعی(  وس را )به جانب کمال ونفرا یز است برحذر می دارد(

ه مفاسدی ک غضب و جانب شهوت وانحطاط به  از و می سازد ذکرمتعالم الهی  به بازگشت به سوی خدا و

ت فقموا روین ن دوییک از ا غرض هر هدف ورا اگر نفس با یز می دارد. برحذر ب می گرددترتم ن دوآ بر

 جه اطاعت وتید، وبالننناشوست می کالگاه حقیقی زت اصلی و منیغا از هدف و را به راهی که دور کرد او

 خویش بر فیوظا ت ویقامت وی در انجام مأمورتاس داری ویچنین پامفرمانبرداری او از خدای بزرگ و ه

 وی دشوار می گردد.

عت اطاست، اسیت یغا ت این است که نهایت ویغا یاست از جهت نهایت وس عت ویرشبین  اما فرق ماو دوم.

 وی اطاعت می از گاهیکه خود ت نسبت به موالی ساست برای شریعت مانند عبد اسی عت است ویشر از

بق ط را بر نظام خود )و شریعت اطاعت کردپس اگر سیاست از  دنافرمانی می کن ت وصیاهی معگ و کند

 ی است از باطنتورصالم مطیع و منقاد باطن عالم گردد )زیرا ظاهر عالم عنمود( ظاهر  وارتاساس شریعت اس

را ی)ز رندیظل معقوالت قرار می گ زیر سایه و محسوسات در باهی راه ندارد( وت و ادسن فآ عالم که در

ل صتم م ویقتخطی مس در ظل عاکس و ن است که عکس درآر تبه و دتنقوالععکوس و اظالل ممحسوسات، 

 د. ننن( و اجزاء به جانب کل حرکت کآبط با وی قرار گیرد نه درخطی معوج ومنحرف از تمر و

ابع تت یاسس(493)صن چو ند نسبت به کل وئاجزا ۀلنزر جنب عالم معقوالت به مد)زیرا عالم محسوسات 

ل صی اویاج حولند وتدر تحرک و  اًمئوسات که به حکم حرکت جوهریه داحسعت گشت، عالم میشر

رکت ح نهایندآقت یحق اصل و کمالی به جانب عالم معقوالت که کل وتسلوک اس ر ویق سیطر شند دریخو

دأ بمفطرت،  ل وصعنی نفس و روح که به حکم ایجهت فاعلی ) و« تینقُ» ان درنسرغبت ا میل و د( وننک

 جهت قابلی و «تینقُ»زهادت در رک وترد( و یگ سازنده اند قرار سرمایۀایل و فاعل خیرات و کماالت و ضف

 رارروی می کند قین پآ لت ازیفض ساختن شرف و نابود احت وترخص مغرور به اسباب و وسایل اسشکه 

 عنصر نفس که دو روح وعنی یجهت فاعلی  ان درسرغبت ان ل ویت، میعرا با تبعیت سیاست ازشری)ز ردیگ
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ل و یعدم م رک وت زهد و ن کماالت اند قرار گیرد ویأمتمبدأ  اله فاعل خیرات وصباال بالطبع و ی وتملکو

 ارت و سرمایه فاعلی را به کیچون قن و یابدمنفعل از نفس است قرار  جهت بدن که عنصر قابلی و ردرغبت 

ر به لفظ یعبت کند ومی ل صلت ارتباط حایفض ف وبا مبادی شر و لت دست یابدیفض نداخت به شرف وا

یل تحص یۀن دو عنصر نفس و بدن در حقیقت سرماآ ک ازین جهت است که هر یعنی سرمایه بدی «نیتقُ»

 . ه است(ده بازنیبدن سرما سازنده و یۀدر حقیقت، نفس سرما ش اند ویی مناسب با خوتاف و ملکاصاو

منی از امور یا سایش وآن هنگام، یا اطاعت کرد حال انسان در و روییعت پیشر چون سیاست از وسوم.الف.

ساب تکداب پسندیده اآ ۀلیی که به وستکماال رات وخیرا به جانب  ی است که اوتلضیف احراز هنده ورنج د

 گذشته است. از روزوی می گذرد بهتر  ن موهبت بریروزی که با داشتن ا هر و می کشاند می گردند

 ه ویکل ءراآن عصیان ورزید، احساسات وی بر آبرابر  در و عت پیروی نکردیشر ت ازسایولی هرگاه سب.

 انقیاد شخص را نسبت به علل و خضوعبالتیجه  نها حکومت می کند، وآ بر و ادراکات عقلیه چیره می گردد

الم اخالص عه صوری سبابه و ایببت به علل قرسعوض ن در و بین می برد ه عالم وجود ازیعالاب اسب ده ویبع

پندارند که نظام  یزمامداران چنین م پادشاهان و نها معطوف می دارد وآش را به یه خوتوجو  زدمی ور

ر اقامه که اگ نمی دانند و ی داردتگده عالم بسیعب لعل سباب وانفع ملت به همین  بقای حکومت و مملکت و

جانب در  هم خو یش را ا ند ادامه دهند وع کرده ضرا بدانگونه که و خودنین سیاسی اقو نوامیس و سنن و

ل یکمتنصیب جزء اشرف )یعنی نفس( و  سهم و و دننش مصروف کیی از احساسات خوو پیرومحسوسات 

خدای  یعنیرند، ناگاه قیم و نگهبان و ساالر عالم )ینظر نگ عت دریپیروی از شر یلۀن را به وسآت تربیو 

 اتمی دهد سلطان خویش را فرمان  مظاهر قهر و قیام می کند ونان آر علیه ب خشمگین می گردد وبزرگ( 

 بازگرداند.ف نموده اند به محل خود یحرتجای خود  از و اند هباه کردت و نچه را از نظام عالم فاسدآ

ت که افعال سیاست افعالی ساست از جهت فعل بدین گونه ایس عت ویبین شر ا فرق ماو امچهارم.

ریعت ش ۀستکمال آنها به وسیلا بقا و محتاج به استکمالند( و ناقص )و قابل زوال( و ی )وئجز هستند(495)ص

 بین آنان از جهت امفرق  اما سیاست اند. و از بی نیاز تام و خواهد بود. ولی افعال شریعت، افعالی کلی و

ضمناً  و اوذات  از دیگری غیر )نه چیز انفعال این است که امر شریعت امری است الزم ذات شخص مأمور

ولی امر سیاست  شرایط دیگری( و احوال و عاضاو در گرمزوال است  قابل تبدیل و الزم ذات شیء، غیر

ظه و آنی حل هر اًدیگری است وضمن غیر الزم ذات شخص مامور )بلکه برای منظور عرضی است مفارق و

 قابل تبدیل(. 

 و سیاست یعنی عرض زم ذات شخص مأمورمثال مناسب با این مقام )که فرق مابین شریعت یعنی عرض ال

روزه امر  و را به خوبی آشکار می سازد( این است که شریعت شخص را به نماز مفارق و غیر الزم ذات او

 سود آن عاید خود اومی گردد و بالنتیجه نفع و ی دهدمآن را بنفسه انجام  و ی پذیردم صو آن شخ می کند

رنگین کردن جامه  به تزیین و کند او را انجام وظیفه ای مأمور به کاری و ولی هرگاه سیاست شخصی را
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ار این ک و میکند سایر اصناف تجمالت به آن مأمور و سمت ماموریت و الصاق نشانه های افتخار و شخوی

 س.جلب توجه آنان است نه برای ذات لبا و تنها برای نظار

 د و کدامند؟*پرسش: انواع رابطه و نسبت میان دیانت و سیاست چند مور

 دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت،  نبوت و امامت، رابطه و نسبت*پرسش: 

  معنویت و مادیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟ 

 اشراق پنجم: 

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(-)دینیعبادات فایده طاعات و و )توحیدی مدنی(در بیان اسرار شریعت

ل مبدین نکته اشاره کردیم که حقیقت انسان حقیقتی است جمعی و تألیفی که مشت شدر سخنان گذشته خوی

ه اینک است بر یک عده اموری که در عین حال دارای وحدت تألیفیه ای است نظیر وحدت تألیفیه عالم و

 )وحدت درتکدر صفا و تجسم و و تلفی از حیث تجردخم وحدتی است دارای مراتب متفاوت و وحدت او

م عالم کبیر انتظا ۀمی نامند. زیرا مجموع غیرصرا عالم  بدین جهت او و رت و کثرت در عین وحدت(عین کث

 در دمنحصران آنها اختالف مشهود در تشکیل یافته است از مراتب موجودات مختلفی که با همه کثرت و و

احدی  را ماره آنهاش و که عدد دارد ی وجودوتمتفا و جنسی طبقات بسیار هر اجناس سه گانه ای که در

ت حقیق محسوسات. همچنین ذات وو  مثالیات  عقلیات و ازرتند وآن اجناس سه گانه عبا؛ نمی داند بجزخدا

طبع که  چیزی مانند چیزی مانند نفس و ل وعق مانندل است بر یک چیزی مفته ایم مشتگ انسان چنانکه قبالً

ش کوش سعی و ۀنتیج این است که در کمال انسان در ست ولوازمی ا و ارآثاین امور سه گانه  یک از برای هر

این  و ساکنان حریم حضرت الهیه گردد که یکی از عقل ارتقا یابد تا طبع به مرتبه و حد حد از مرتبه و

 ش،کوش عمل وسعی وۀ نتیج در و گردد منور حقیقی روشن و شهنگامی است که باطن وی به نور علم ودان

 ل کند. صن تجرد حاآیات وصصخ عالیق و و عالم دنیا از

طبقات عالم کبیر چنان است که گویا یک ریسمان همه را با هم جمع نموده به طوری  ۀمان طور که کلیه و

سبب حرکت کردن (498)ص زنجیری که قسمت اول آن به مانند دیگری متصل است،ۀ طبقه ای به طبق که هر

عالم  طبقات گوناگون و و هیآت اجزاء ارثعلی التوالی آرتیب که ت، بدین دآی می قسمت آخر آن به حرکت در

یک حرکت یعنی حرکت  )در و عالی به سافل نزول کنند یک حرکت یعنی حرکت در قوس نزولی( از )در

آت هی همین طور؛ بدانگونه که راسخون فی العلم می دانند ،کنند عودصسافل به عالی  در قوس صعودی( از

)یعنی  ندسرایت می کن و یرسیکی بدیگری  از و تنازلند و دعاصت دراً مئالتعاکس( دان )علی دب و سنف ارثآ و

دن به ب اری ازثبالعکس آ و ن پدید می گردددب وی درۀ ناحی هیآتی از و نفس به بدن نزول می کند ارثآ مثالً

ر ثأمت منفعل ودیگری  ( پس هر یک ازدوی پدید می آی آن در ۀناحی هیآتی از جانب نفس صعود می کند و

 می گردد. 

 تی ازأیه حسیه به عالم نفوس انسانیه صعود کند ورص ورتی ازص هر فات جسمانیه وص فتی ازص پس هر
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 گردد رومحش ورص عالم آخرت به همان هیآت و و در رسوخ کند صباطن شخ در )و یآت نفسانیه گردده

ای که از عالم نفس به بدن نزول کند انفعال هیآت نفسانیه  یا خلق و هر و گفته شد( چنانچه در مبحث معاد

 رد ناحیه نفس( )از بضفت غصظهور که  بدن حاصل گردد. بنگر رد هیآت ری مناسب با آن خلق وثیتأ و

ترس  یا ظهور صفت خوف و و رددگن می دب درحرارت  بروز ورت وص نگر یونه موجب سرخگبدن چ

 ندای و داصشنیدن  معارف الهیه و در تفکر و دبرو همچنین ت ردد،گ ورت میصچگونه موجب زردی رنگ 

راست شدن مو بر اعضا  حایف ملکوت چگونه موجب لرزش بدن وصاز  واجالل  عظمت و شواهد آیات و

 ی محسوسی پس از انتقال ازئجز یه یک امرئکه چگونه صورت جز رگبن نیز و رددگطراب جوارح می ضو ا

ورت در این عالم صحال آنکه آن  عقلیه منقلب می گردد و ۀبه قوه عاقله به یک صورت کلیلت حس آ

 این عالم و از دیده أه ادراک کلیات ازشن اینک پس از انتقال به قوه عاقله و و کس بود هر مشهود وس وسمح

 مشهود گردیده است.  ر وضدیدگاه عقل حا در و مستور اشخاص غایب و

 ایجاب و ونوامیس الهی  وانین وضع قو از ضباش که غرآگاه  بدان و معلوم شد وتحال که این مطلب بر 

امیال  شهوات و و وردآدر شطاعات این است که عالم غیب، عالم شهادت را به استخدام خوی الزام عبادات و

 د)یعنی عالم ملکوت( بازگرد به کل ،ملک(جزء )یعنی عالم  و باشند فرمان او یع امر ومط نفسانی خادم عقل و

دم مر، وسمنا قانون و ضعوا و معقول گردد س،وو محس به سوی آن کوچ کند و آخرت ارتحال یابددنیا به  و

 وبال وستم و  م وظل ن پرهیز دهد تاآمخالف  از عکس و تحریص کند و بدانچه که گفتیم ترغیب و را

الشهوات للعقول اذا قام العدل خدمت » کما گفته اندحهمان طور که نیاید.  شل پیآم سوء وخامت عاقبت و

 و یعنی هنگامی که عدل برپاخاست شهوات به خدمت عقل درآیند «خدمت العقول للشهوات اذا قام الجور و

 ت عقل ها به خدمت شهوات درآیند. سستم برپاخا و چون جور

یا نالد(499)صحب »به مضمون حدیث شریف  سعادتی است و رغبت بسوی آخرت اصل هر پس طلب و

ایلی را مس ایستی این مطالب وب و ت؛ت به آن سر تمام گناهان اسبرغ میل و بت دنیا ومح« طیئهخرأس کل 

ر حکمی که د لسفه هرف ند برای درک حکمت وشعی باممالک جا ل کلی وصاین اشراق بیان کردیم ا که در

و درباره ت زیرا اگر آن نهی گردیده است. شده و یا از امرن یا بدابوسط مترجمین وحی یعنی انته یشریعت اله

هی خوا واهی یافت )وخسانی ننعالی ا جنبۀتقویت ز الی ارا خی آن نتأمل ک ع دقت ورشز احکام حکمی ا هر

 ت ورخآحال به عالم تن برای ارآ ختناده ساآمقویت نفس و تن آ فاهدااهداف بلکه اهم  دید که یکی از

 روی است(. خسعادت ایلت و فض احراز

یا آن را ترک  عملی که انجام می دهی و هر در را حزب او و )متعالی(ملکوت و داخب نجا حال، هر پس در

ان خدا که در ندشم با ون ک ضامیال نفسانی اعرا شهوات وز ا و نافک باطل را بدور و بدار نظورممی کنی 

وس ه و اکبر یعنی ترک هوا دجها با کن و ردبن نشیاطین لشکریا هوس و ی دواعی هوا ونیع هستند درون تو

 ضربف»یفۀ شرۀ و به مضمون آید گشوده شو باب قلب بر روی تو تان ش بران خویدرو انی آنان را ازسنف
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راف است خیان دیوار اعزدو بهشتیان و بین)و  «ابذله العقبظاهره من  و هتمله باب باطنه فیه الرح رونهم بسبی

ه مقصود بکع ( داخل در16ۀآی ،سوره حدید -جهنم باعذو سرونز با درونسو رحمت بهشت دارد و که از

 شوی.

 *پرسش: حکمت و فلسفه عبادات مدنی چه می باشد؟

 :اشراق ششم

 ۀگانجنند از ارکان پترعبا هانلی آصا م وظمع تمص که قسبالخصوعبادات  ن منافع بعضی ازبیا در

 مدنی(-)دینیبحتاح و مسبم مکروه و حرام و ی حالل ونیع )مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(اعمال

جوارح آن در پیشگاه حضرت پروردگار، پس  اعضا و خضوع وخشوع بدن و اما سر نماز عبارت است از.1

 نای وی بزبان وو ثا و حمد دخ ذکر خشوعی توام با ع ووخض خبایث، نجاسات و تطهیر آن از از تنظیف و

 وجه به آنها وتن حواس از التفات و شتکف و بازدا ۀها به وسیلنسیه و امتناع از انجام آحاعراض از اغراض 

ان ناگویثحمد و  مخلص خدا و قدوسیان و تشبه با بندگان خالص و ملکوت. و به یاد آوردن احوال آخرت و

و تلقی  تفاضه از عالم انوارسبه جانب حضرت الهیه و اقبال به سوی خدا و ا حرو او موجب عروج قلب و

طرف شارع مقدس عبادتی وضع  لذا از نفوس کلیه است و ات وملکوت سماو اد ازدو استم اسرار ومعارف 

 به وعاستقبال ک و سجود رکوع و احترام و خشوع )از قبیل ادب و ع وول بر هیآت خضمشد به نام نماز، مشت

توام با  ،و جوارح اتعاب اعضا دوختن چشم به سجده گاه( و نای خدا وثو  حمد چیزی بجز هر سکوت از

 و ورادا صدق نیت و قصد قربت و نجاسات و قازورات و نزیه آن ازتلباس و  تنظیف بدن وبیل ق شروطی از

قرائت کلماتی که از  وست وا شایستۀبدانچه که  نای پروردگارثو  حمد اذکاری به یاد آورنده نعم الهی و

معانی آن  در دبرتنازل گردیده با  عالم نور(722)صرب درگاه او هنگام عروج وی به قده منی بر بحطریق و

ریف نردبانی باشد برای صعود به سوی خدا شکه این عبادت  اتمبانی آنها  أمل در حقایق اصول وتکلمات و 

  .«الصلوه معراج المؤمن»حق متعال( چنانکه در حدیث آمده است  ۀ)یعنی وجه یکبر ۀعروج به ناحیه وجه و

د د )تا بتوانوبزند خم ش را گردن او کس که میخواهدبرابر آن  ی دردت که مرسرکوع درست همانند آن ا اما و

م خ بهتر از رکوع و ،را در انجام این عمل تمکین دهد بادرت کند( زیرا حالتی که اومبه آسانی بدین عمل 

ه حضرت علی علی از این نکته نیز افالطون ذکر شده وس کتاب نوامی ن مضمون عینا درهمی شدن نیست و

ابع وت ب وضفت غصه گذاشتن پیشانی بر روی خاک کبرای این است  سجود اما و السالم نقل شده است.

 باهی روح انسانی است. تاسباب فساد و  د یکی ازخوکه این صفت  زیرا زایل می کند. نراآ

آن  ۀغیره عملی است که شخص صایم به وسیل ماه رمضان ور د نوشیدن امساک از طعام و وم وصاما  و.1

 می کندیف عقدرت دشمنان داخلی تو را تض سورت و و مانع طغیان آن می گردد و شکند می قوه شهوت را

 جهنم.  تشسپری است در برابر آ و می سازد مسدود را سمجاری نفوذ لشکریان ابلی و طرق و

ی لتع و هر علتی نسبت به سلول خود دانستی که برای هر آن این است که قبال عتشری سرّ اما حج و و.6
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 مناسبت علیت و نیه با اکخویش مناسبتی است تام )  ی نسبت به مستفیضمفیضمعلول خود و هر نسبت به 

ه ضلیت و افاعه رابط شدید عالقه وتو  کیدتأبت موجب سشدید این مناتو  ورت می گیرد( پس تأکیدصافاضه 

 و انی استسمجمظهری  مثال و این عالم، حقیقت عقلیه ای در ی که برای هرتدانس و استفاضه می گردد و

 و الزم است که به مثالها وی واجب و بر باشد رصحقایق عقلیه قا کس که نظرش از مشاهده عقلیات و هر

فضیلت مشاهده حقایق  واب وثبه طور کلی از  واً که مطلق ات این عالم روی نهد انی آن حقایق درمجس مظاهر

 د. نرون بیروی هحریم خطاب ال حوزه و از و باط با آنها محروم نگرددتار و

ت که به حضرت قدس حقیقی تمسک سواجب ا نفس ناطقه انسان فرض و همان طور که بر روح و سپ

 شبه وتالزم است که به عنوان تمثل و  واجب و نیز قوای او بنیان صوری جسمانی و برهیکل و حاصل کند،

اره یک فکر دربتی که مشغول صشخپیکر  اعمال آن مشایعت کند. آیا نمی بینی که بدن و محاکات، از روح و

که این این ت مناسب با نحوه تفکر در آن امر خالی نیست وأهی یک نوع حرکات و ی است ازتامر قدسی ملکو

 اط عالم ظاهر به عالم باطن است؟ تبار رکت ناشی ازح

خویشتن داری و  خداه انی به خانمپیکرجس قالب وحیه نا هم از دایمی و غالب و یمأوا توجه از خانه و پس

ا یک حج ب افعال منافی با سایر اعمال و استعمال عطریات و زن وز انی اوشهوات حی انی وملذایذ جس هکلی از

ان را آماده انصراف ساست که روح ان(721)صای خدا از جمله اموری ضر دصبه ق و ریابه شای نیت خالص از

های خواهش این به سبب تجرد از و بری می نمایدک هوجه خدا و هخان و مقصود هتوجه به کعب نفس و هخان از

تشبه نفوس اشخاص  انجام مناسک حج و خدا و هخان کعبه و هخان طواف به دور دنیوی و لذایذ قوای بدن و

اشراقات مبادی عقلیه  دوریه، حاصل ازه سماویه در حرکات شوقی هاجرام کریم به نفوس اشخاص عالیه و

 دوران ا ند.  کل، علی الدوام در حرکت ود تشبه به مبدا صاست که به ق

عنایات دوست شباهت دارد به دوران  کعبه که مورد توجه وه خان گردش آنان به دور ) پس طواف حجاج و

شوکت دوست( همان  گاه قدرت و هجلو فضای بی انتهای عالم که مظهر و سماویه در هاجرام کریم افالک و

 و هم مبدا وجود وااز دوران علی الدوام تشبه به مبدا کل است زیرا طور که قبال گفته ایم که غرض افالک 

، هرسوره بق -« فلکل وجهه هو مولیها» هشر یف هبه مضمون آی نهایت وجود و ایجاد آ نها است و هم غایت و

راهنمای دوست به آن طر یقه و(  و راهبر طریقی است به سوی خدا که او کس راه وهر ) برای  -148 هآی

زهی سعادت آن  و می بخشد وجهه را به آن کس و هآن را رد اشتیاق سیرو سلوک اوست که شوق و وجبهه 

 در اطراف آن طواف می کنند.  مقصود دور می زنند و ۀکعب جماعتی که به گرد طایفه و

ت می گردد )زیرا وسیله کاهش سپ اما زکات فریضه ای است که موجب انصراف نفس از توجه به امور و.4

 و تجرد بذل زکات موجب تحصیل ملکه تنزه و نیز کامرانی است( و قلت اسباب عیش و روت وثمال و 

ت مصلح کلی به قصد حفظ صالح و عدم امر به ترک مال به طور تجرید نفس از تعلق به ماسوای خدا و

دنیا است. پس م یل آن موجب فساد نظاصحکلی و عدم رغبت در ت طور رک مال بهتعالم می باشد )زیرا 
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آن به  دادن سهمی از و آن به عنوان زکاتبذل قسمتی از  روت موجب حفظ نظام عالم وثیل مال و صتح

 کمک و معونت و ۀزکات مؤن الح عالم است( و نیزو صمن حفظ نظام ضا آن ۀگران با نگاهداری بقیید

اعدت مس است. زیرا احتیاج آنان به مال و هطبقات هشت گانسایر  مساکین و صرف مال بر فقرا و مساعدت و

حبس  و محصور بر کلیه افراد است لیه افراد بشر ومشترک مابین کمنافع دنیا  نیز از دیگران بیشتر است. و

ی ارباب استحقاق امر نها به دیگران وآ ن سهمی ازدندا نها( وآمالکان  یعنی صاحبان و)آنها بر بعضی از افراد 

واد م )مانند ن بیشتر استآلق به اج خآن منافع که احتی نچه ازآ ناروا و زشت و نظر عقل قبیح و در تسا

مابین  تقسیم آن چیز سهیم باشند و توزیع و همگی در آن مشترک و دروریات اولیه( بایض کن وسم تغذیه و

یک آن  هعشر یعنی د آن( نظایر و مویز و خرما م وگند قبیلاز ) لذا دراقوات احق است و ن اولی وگاهم

 نظایر آن( ربع یعنی چهار یک آن واجب گردیده است.  نقره و و نقود )از قبیل طال واجب گردیده ولی در

 محاربه با راهزنان راه حق، نجات و آن عالوه بر دفع شر دشمنان خدا و اما جهاد وظیفه ای است که در و.7

نفس بر بذل جان (721)صیق وتوطین وتش و نشأه ناپایدار اینوجه به ترک تمهالک آخرت و  ی خلق ازیرها

 ورت شهادت وصاین عالم بدین حالت )یعنی به  راه خدا است. پس رفتن روح از در اوالد مال واهل و و

ه کئمال ریز در ایحریم کبر در و حضور خدا بر ورود موجب حسن خاتمه و آن( مشقت ناشی از تحمل رنج و

 یزی ازچ ترک این جهان ناپایدار، دانست که با فوز به شهادت و باید اًمنض ست وملکوتیه اۀ نفوس قدسی و

 در و معرض زوال اند ی درگنابودی آن حسرت بخورد. زیرا امور دنیا هم دست نداده است که بر زوال و

امور صیل آن حت غرض از و نابودی می کشاند را به زوال و دم آ نها رهیاری است که سوجود آنها آفات ب

ه شهادت ب غرض با فوز د وواین مقص مناسبت یافتن با اهل آخرت است و و توشه برای آخرت و یل زادصتح

 حاصل گردیده است. 

یم، همگی بر امات دیگر بیان کرده ارا که در این مقام و سایر مق عخواص احکام شر از اسرار و راین مقدا

فوایدی  و رموز و اسرارۀ ما از علم به کلی ده است ووه باحکام پنجگان اسرار درک ما از اساس مقدار فهم و

 سرارا دیگری از یقین داریم که مقادیر ریم وصقا و عاجز یده اندشه در خالل بیان احکام بما بخقّکه شرایع حَ

، دقت غموض و اهمیت و حیث کثرت و از و ض و دشوارندمغا یارسه که بندنهفته در احکام باقی ما رموز و

اهب وعنایات حضرت  ن ما به دستیاری فضل وکدرک ما رسیده است ندارند. ل آنچه که به فهم وبتی با سن

الح صا نوامیس الهی، در غرض واضع قوانین و د وصیقین می دانیم که ق به طور قطع و قملهم الحقای العلوم و

رت آخ ۀنشأ در ما تهذیب جوهری که از به تزکیه و واتوجه  ما و )یعنی نفس ناطقه( تربیت جزء شریف و

 جوهر فاسد )یعنی بدن( ما است.  به اصالح جزء اخس و وابه مراتب بیش از توجه  ،باقی می ماند

 وهریک ج و قوری ناطص یک جوهر یان کردیم مرکب است ازببه بهترین نحو  ان همان طور که قبالًسنازیرا 

صاحب نیروی  متحرک و حساس و موجودی جوهر، این دو تألیف وی از به سبب ترکیب و مادی صامت و

 (کلیات مدرک جزئیات و مفهومی است اعم از اینجا اس درسح )که البته مقصود از ب گردیدضغ شهوت و
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 دواعی آنها و انفاذ امضا و غضب( و دت اقبال، به متابعت ازآن دو قوه )یعنی قوه شهوت وشلذا هنگام  و

حضرت حق ابدی الوجود، دور خواهد شد. حتی ت حیل خواسته های آنان از ساصکوشش در تح سعی و

 در ته اندرف فرو آنها گرداب تبعیت از در اسباب تقویت این دو قوه کوشش کرده و ۀاینکه افرادی که در تهی

 درندگان محسوب شده اند.  حقیقت از جنس بهایم و سباع و در و عقالء نزد

 کسر آن دو مرض و ۀمعالج ات وونی در طریق مداینقوا ،عنایات الهیه الطاف و رهگذر یه ازولذا شریعت نب

 خورده، تسو تضعیف آنها لشکریان ابلیس شک ع نمود تا با انکسارضسگ درنده و شرارت آن دو رارت وض

 اللت سوق می دهدض آن دو قوه، انسان را به جهالت و ۀکه به وسیل را فریب آن ملعون مردود و وسایل کید

خنثی  و محو را شوم آ نها ارثآ و دفع کند را اغوا می نماید، او و می دارد راط مستقیم بازص سلوک در از و

انه )یعنی قوه گقوای سه  ایالت اینمآرایی و تدوخ(726)صان صحنه ای است برای نسزیرا باطن ا نماید.

ند شخص غریبی است که نر این کالبد مادان سروح ان و نهال آعما جنود و غضب( و قوه شهوت و وهم و

را برای  او می کشانند، و یشرا به سمت هدف خو کدام او هر ه ودن ا فتاشمناد شهر و بلد عده ای ازدر 

هرگاه از آنان اطاعت نمود برای همیشه  آورند و می د درخودمت خبه  خویشف هدبه  لنی و غرضانجام 

 یدیت مگر به تأسببند آنان ن قید و رهایی از برای او امکان نجات و می دهند و اررق خویش هدبر را بنده و او

که د زل کرانوی کتابی  و ارشاد انبیا و فرستادگان او. زیرا خدای متعال پیامبری را فرستاد و بر متعلی وی هلا

بوت به ن ود را تصدیق کر کس که فرستاده او هر پسمی کند  ییکمال راهنما را به جانب رشد و رشبراد اف

 برقی از می شود و تنی گوش فرا داد هدایسمارات مذکور در آن کتاب آدستو به احکام و و اعتراف نمود او

 شم پوشید وچو از آن  دکس که به تعالیم آن گوش ندا هر هوای نفس نجات می یابد و بودیت نفس وع و

در قعر آن الی  لت و ضاللت خواهد افتاد وجهاو در گودال  هد شدیا آن را پشت سر انداخت، گمراه خوا

 خواهد ماند.االبد باقی 

 )مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(بسان خمس)مالیات مدنی(، اعمالو حکمت  ۀجگاننارکان پ*پرسش: 

 .. چه می باشند؟.جهاد)دفاع مدنی(، حج)همایش مدنی جهانی(، 

  :تمفشراق ها

)پیشرفت مدنی: توسعه اقتصادی، توأمان با تعادل سیاسی، در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی 

 مدنی(

-ی)دینناهان صغیرهگ آن، گناهان کبیره را از ۀکه می توان به وسیل مدنی(-)دینیابطه ایضدر بیان 

 شخیص دادت مدنی(

ن آن کآن نیست. ل عرف یدی به زوال ومارند که هیچ ادی حشاین مسئله امری است که فقها در آن اختالف فا

است، از طریق شواهد و  فرموده منور و یقین روشن ن را به نور علم وآکس که با چشمی که خدای متعال 

 ۀهدف اصلی کلی ض وغر هو یقین می داند ک عیعت، به طور قطشرمناهج  براهین حق و حقیقت و هم از
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کمال  ۀیض نقص به ذروحض ارتقا از و ارگسعادت لقای پرورد ق دادن بندگان به جوار الهی ووالهیه، س عشرای

 ت مگر به معرفت خدا وسو این ممکن نی خرتآیلت عالم ضشرف و فدنیا به  دار دنائت هبوط در ازذل و و

ن قیامت. زیرا گفته شد که قوام ممک اعتقاد به روز و ل اوسر کتب و معرفت صفات خدا و اعتقاد به مالئکه و

مر انی در آغاز انسگفته شد که نفس ا قوام عقل به ذات مقدس الهی است و قوام نفس به عقل و به واجب و

أه اولی و بت به نشسعالم آخرت، شبیه به عدم است هرچند ن انیه وثبت به نشأه ساست بالقوه که نموجودی 

ل فطرت، حساس بالفعل و عالم و یورت طبیعیه ای است حساس و متحرک. زیرا نفس در اواصعالم دنیا 

 عاقل بالقوه است. 

ینونیتی ک ربوبیت نشناسد، قوام و را به سمت خود پروردگار که ذات خویش را به سمت عبودیت و پس مادام

وام نفس ق م که قوام عبد به ذات پروردگار است، ویفتگ. زیرا دنخواهد بو ت وسینسرای قیامت  در از برای او

همان طور که  الهی گردد و ت. بدین گونه که جوهری عقالنی و عالمی ربانی وسدانش ا به معرفت و علم و

ربوبیت عین ذات خدا است همان  ر نفس است، همین طور الهیت وجوه مربوبیت، مقوم ذات و عبودیت و

دم یانس را نیافر و)جن  «عبدونیل االنس اال خلقت الجن و(724)صما  و»رماید فطور که در قرآن مجید می 

 معرفتۀ به وسیل ( یعنی در حقیقت بنده من باشند و 73 ۀذاریات، آی ۀسور -کنند شمگر برای اینکه مرا ستای

کمال  دی وبقای ابیۀ سرما صال وتا مسک وتباط و رتا )که معنی آن تعلق و شناسایی من به حقیقت بندگی و

من »ف یسر حدیث شر نفس و هرجو سرمکنون در ذات و دیبا ،ن مقامیهم در و حقق گردندتم حقیقی است(

داوند خ و دفراموش کردنا ر)خداوند  «م أنفسهمساهفأن اهلل نسو» ۀشریف ۀآی و سر «هبعرف نفسه فقد عرف ر

 جست وجو کرد. د ( را بای19ۀ حشر، آی ۀسور -اد خویش بیگانه کردیآنها را از 

 و عودص وی ومقوم وجود  ذات و معرفت نفس به مبدأ، یعاابت گشت که غرض شارع از وضع شرثچون  و

 رهایی از و از خواب غفلت )بیداری(باهتان نردبان ذات خویش وۀ به سوی آفریننده خود به وسیل )تعالی(ارتقا

)سیاست غشاوت و کدورت عالم دنیا و هاآرزو امیال و ظلمات هوا و خروج از هالت وجموت  رقدت طبیعت و

 نیحرکت انجام نمی گیرد مگر در زمان. بنابرا است و )پیشرفت(این خود نوعی از حرکت است، و متدانی(

 لذا دنیا و دار مدتی از حیات و زندگی در در مگر کمال حاصل نمی شود ۀیض نقصان به ذروضح قا ازرتا

روری دین است. زیرا حفظ ض صدامق هجمل ه ازیحس ۀنشا ه عبارت است ازکحیات  یننگاهداری او حفظ 

ای انجام له ای است برسیو )و منافع و آسایش بدنی با توسعه کمی و کیفی اقتصادی و ابزاری(وییات دنیح

 لیصحتیزی که چ س هرپ. «مزرعه اآلخرهنیا الد»شریعت گفته است  چنانکه صاحب دین ون دی دصمقا

ضاد مک آنچه که رت ن واجب وآحصیل تروری که به ضوست امری است اوقف بر تمان به خدا مای رفت ومع

 الزم است.  واجب و زیوست نامنافی  و

ی و )توسعه مادراحله و زادل حصیمربوط به ت علق وتم دنیا در موجود امور دانست که آنچه که از سپس باید

دیگری اموال  چیز است، یکی نفوس و جهت آخرت است دو اقتصادی در جهت تعالی معنوی و فرهنگی(
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ل افض ه اکمل وین جا معلوم می شود که کدام یک از اعمال دنیویاز هم حصیل آنها وتو  اسباب بقا علل و و

مال امیک از اعدک و ک می کندیه سعادت آخرت نزدب راه طلب مقصود یعنی فوز ری است که انسان را دلوسای

وز ر ن خدا وتشناخ زیرا اگر معرفت و می سازد. دور ودصمق ن هدف ویرا از ا ن گناهانی است که اویبزرگتر

 پس )سبب غایی(حیات دنیوی باشد نهایی زندگی و ۀمرثعالی و  ۀمقامات اخروی نتیج درجات و جزا و

رم به رسالت و نبوت پیامبر اک اقرار الوهیت وی و ت ویبه ربوب اقرار افضل اعمال شهادت به وحدانیت خدا و

 است.  ،هم السالمیعل ،یده ۀمئی االمر یعنی الاو اطاعت از و

ا است انهانسبات آن در نفوس ثو  استقرار بقای معرفت و ضامن حفظ و ن آن عملی که وسیله ویبنابراو 

 اقرار و د از آن اعمالی که هم نافع در حصول معرفت خدا و شهادت به وحدانیت اوعب وال است افضل اعم

وس نف در قرارتاس کمال رسوخ وتبۀ صاف به مرواین ا غهم سبب بلو هدی وئمۀ امامت ا به رسالت رسول و

وجبات م شکوک و ضتعار یا هنگام تصادم و شهوات نفسانی و ادم امیال وتصانند به حیثی که در هنگام سان

 مانند ان به خدایند،سناتقرب ۀ عباداتی که وسیل طاعات و(727)صاز  آن اعمال عبارتند و ابندنیزلزل تردید ت

زمین قلب است تا که  آبیاری بذر معرفت در ۀاعمال به منزلزیرا این  زکات. و جهاد حج و روزه و و نماز

. همان طور که در قرآن مجید بدین معنوی و اخالقی( )تعالی فرهنگی؛دبه حد کمال برس و کند نمو و دشر

 وی او)کلمه های نیکو بس« العمل الصالح یرفعه م الطیب ولالیه یصعد الک» می فرماید نکته اشاره می کند و

سلم است که انجام این اعمال فرع بقای حیات م ( و12 ۀاطر، آیفره وس -برد عمل صالح آن را باال و رود باال

 آنها را انجام دهد.  ددت زمانی که بایمبرای  ن استدب در

است  آن چیزیۀ رتبه، تالی رتب در ن است از حیث اهمیت،دب هداری حیات درگن حفظ وۀ آنچه که وسیل پس

ن است از نظر دب ه که نافع در حفظ حیات درچآن ت وسنگاهداری معرفت در نفوس ا حفظ و ۀکه وسیل

ۀ مای حفظ اموال وسیلۀ ه که وچآن عبارت است از آن رفته است وگ قرار مذکورۀ رتب تالی دو ۀرتب اهمیت، در

)رسایی الحد کم تا به سر )توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش بدنی(معیشت اشخاص است انی وگزند

این  برسند. پس در و سازواری ذاتی و درونزادی مدنی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی و کرامت مدنی(

نوامیس به حکم عقل  وانین وقتأمین غرض از وضع  یت آن دررعا کدام و هر ه مرتبه است که وجودمقام، س

حفظ حیات  روز جزا و هدی وائمۀ  و رسول و آن سه مرتبه عبارتند از معرفت خدا )و روری استض الزم و

ت که کبیره عملی اسس بزرگترین گناهان پ ابدان( حفظ اموال نافع در حفظ حیات نفوس و ابدان و نفوس و

عه و )توسعملی تالی آن، ۀمرتب در و کند مسدود را )توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی(باب معرفت

 مرتبه تالی آن، عملی در و کند دودسابدان م نفوس و بر زندگانی را وت است که باب حیا تعادل سیاسی(

 را مسدود کند. معیشت)توسعه اقتصادی و (است که باب 

و مافوق آن  کفر ناهی بزرگتر ازگگناهان کبیره  ی وصمیان معا می گوییم در مرتبه اول( مورد )در پس

یلت ایمان به جمیع مراتب آن از حیث قوه معرفت ضچنانکه مافوق ف .)تنازل فرهنگی؛ معنوی و اخالقی(نیست
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ین زیرا حجاب ماب. )در مقابل رذیلت شرک و رذیلت کفر دینی و مدنی است(یلتی نیستضعف آن، فض و

 نا س ویأ خدا و مکر تالی جهل به حقایق ایمان یعنی رتبه کفر، ایمنی از ۀرتب در جهل است و خدا بندگان و

ابواب جهل به خدا بلکه عین جهل به خدا است. پس  ابی است ازب زیرا این خود امیدی از رحمت اوست.

 امید نا رحمت وی مایوس و از و امان باشد در خدا مکر که ازد شناخت تصور نمی شو را اکس که خد هر

افعال  فات وص متعلق به ذات و فاسدی است مربوط و آراء باطل و بدعتها و ۀتالی آن کلیۀ رتب در و باشد

 بعض دیگری ص اهل ایمان( که بعضی از آنها شدیدتر ازوبه خص میان مردم و و ترویج آنها در عابدا خدا )و

 است. 

ه دوم، قتل نفس زکیه است )یعنی نفسی که با مرتما ( وداول وپیرامون آن بو ۀمرتب مورد ی درگ)اینها هم

ز ا مرتکب جرایمی که موجب استحقاق قتل است، نشده باشد پس قتل نفس زکیه از جمله گناهان کبیره و

قای ب وبا دوام  یافت و خواهد بقا وام وحیات د حفظ آن، و بقا با رایز (.ستاول اتبۀ الی مرتحیث اهمیت 

جمله گناهانی  از ارچآیات او حاصل می گردد. پس قتل نفس نا و ایمان به خدا و معرفت به خدا، حیات

کفر است. زیرا کفر انسان را از اصل (723)ص ۀدرج از رتبه و ین ترایپ واۀ درج رتبه و ندچهر ت،سکبیره ا

 ت است(حیا )که یکی ازآنها مقصودیل صان را از اسباب و وسایل تحسی کند، ولی قتل نفس انم دور دومقص

الکت شخص گردد حتی ایراد هتالی آن قطع ایادی و اطراف و آنچه که منجر به ۀ رتب در و می سازد دور

ین هم از دیگری است و اشد از ر تاثیر و اهمیتد هاآن ی ازعضب ست کهمسلم ا رفته است وگ رب، قرارض

 لواط.  و قبیل است زنا

 وجود عدفع وجود، تالی مرتبه رف و اکتفا کند نسل به کلی منقطع می گردد جنس ذکورزیرا هرگاه جامعه به 

 برد بین نمی ل وجود نسل را ازصا هرچند زنا اما و ت(سنابودساختن او رفع وۀ )پس قطع نسل به منزل تسا

تناسل  توارث وو  مختل می کند لکن انساب را مشوش و ت(سآن نیز باقی اۀ )زیرا امکان انعقاد نطفه به وسیل

 اختالف طبقات و تحریک علل و اختالط و عدم انتظام اسباب حیات و موجب اختالل و و را باطل می سازد

 مابین مردم اند می گردد.  جدال و اسبابی که باعث جنگ و

 لفت باید آنها را از مردم اند. پس ناچار )زیست و آسایش(معیشتۀ زیرا اموال وسیل سوم، اموال است.ۀ مرتب

 ی که بهرصاشخا ن ممکن است که اموال را ازک. ل)تامین و امنیت اقتصادی(حراست نمود حفظ و ،و غصب

 رد فت. پس امرگررف کرده اند از آنان غرامت صر آنها را گا فت وگرعنوانی آن را تصاحب کرده اند پس 

که  سمی گرفته شددست صاحبان آن به ق دشوار نیست. بلی هرگاه اموال از مورد اموال چندان سخت و

 و تعدی به اموال مردم را نیز این تجاوز دباشد بای شوارد آن ل ازصحا ررضتدارک  یا جبران و استرداد آن و

 علم به آنها و مستور )که هم تشخیص و طریق خفی و چهار این به یکی از و جمله گناهان کبیره شمرد از

طریق سرقت. دوم از طریق خوردن مال یتیم توسط  بود. اول از است خواهد دشوار بات آنها مشکل وثهم ا

ل ویت مافچهارم از طریق ت شهادت ناحق.ۀ حق اشخاص به وسیل او. سوم از طریق تقویت مال و مولی وقی
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 اًطالحصپنهان می کند و آن را ا وگند دروغی )که حق شخص را عمدا پوشیده وۀ سخاص به وسیلشحق ا و

استرداد و  مستورند و هم بر قضات مخفی و ن طرق مذکور بر اشخاص ومی نا مند(. زیرا ای «یمین غموس»

 نهاآ ریمحته در قّشرایع حَ ان وادی هیچیک از نباید ت وساین طرق امکان پذیر نی تدارک اموال در هیچیک از

ست ولی همگی از لحاظ اهمیت اری یگد از انه اشدگ هارچدانست که بعضی ازآن طرق  باید و دناختالف کن

ع اما خوردن ربا بعید نیست که شرای رفته اند. وگ دوم که متعلق به نفوس است، قرار ۀرتبممرتبه، مادون ر د

ه ی با اخالل بضآسمانی در مورد آن اختالف داشته باشند. زیرا ربا عملی بجز خوردن مال غیر به طریق ترا

ان حکم آن اختالف داشته ممکن است که شرایع در بی ت )وسع شرع تعیین نموده است نیواضشرطی که 

 ند(. شبا

ا م معاصی کبیره ذکر کرده اند، و بط طاعات وض معیار بیان قاعده و در علما آنچه بعضی از صۀخال اینها بود

. )اشراق هفتم بروشنی متضمن و مبین (725)صتهذیب در این کتاب ایراد نمودیم ح وتوضیید زآن را با م

گفتمان و الگوی پیشرفت یعنی توسعه متعالی است. در قبال گفتمان و الگوی توسعه از جمله توسعه پایدار 

می باشد نگاه، نظریه و نظام توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش ظاهری جسمانی بدنی، توأمان با تعادل 

عنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی روحانی مدنی است. در قبال سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ م

توسعه فرهنگی، در جهت توسعه سیاسی در جهت توسعه اقتصادی و تولید منفعت و لذت می باشد. در 

 غایی است. تعادل سیاسی سبب صوری ساختاری-گفتمان و الگوی پیشرفت: تعالی فرهنگی سبب فاعلی

صادی و آسایش سبب مادی و ابزاری مقدماتی است. بر عکس گفتمان و الگوی راهبردی می باشد. توسعه اقت

غایی توسعه اقتصادی و آسایش بدنی می باشد. سبب صوری ساختاری توسعه سیاسی -توسعه که سبب فاعلی

است. توسعه کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم افزاری نیز سبب مادی و ابزاری توسعه مدنی می باشد. 

و الگوی پیشرفت و توسعه متعالی: هر آنچه علت موجبه و موجده بوده یا عامل موثر بوده در گفتمان 

صواب)درست( و به تعبیری ثواب)پاداش(کبیره و صغیره است. هر آنجه مانع و مخل توسعه متعالی بوده، یا 

ک و کفر و رتنازعی بوده به ترتیب ش-موجب و موجد غیر و ضد آن یعنی توسعه نامتعالی، متنازل تکساحتی

 گناه صغیره و کبیره گناه می باشد. بدین ترتیب منطق و حکمت سیاسات دینی مدنی روشن میگردند(. 

 )به تعبیر قرآنی:

 «.هر کسی مرهون کسب خویش است«)(: »کل نفس بما کسبت رهینه»الف. 

کنش و روش[ هر تغییر سرنوشت](: »11/رعد؛ 16«)ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»ب. 

 «.قومی مرهون تغییر سرشت)ارزش ها، بینش و منش( او می باشد

هر امتی مرهون کسب »(؛ 141و 164/بقره؛ 1«)تلک امه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم»ج. 

 «.خویشتن است

 «)(انا هدیناه السبیل؛ الف.اما شاکرا و ب.اما کفورا»د.در این صورت؛ اول.
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 «)(.یذنکم و ألن کفرتم ان عذابی لشدیدألن شکرتم الز»دوم.

 به تعبیر سعدی: 

 کفر نعمت از کفت بیرون کند شکر نعمت نعمتت افزون کند  

 بنا براین به تعبیر حکیم فردوسی:

 اگر پرنیانست خود رشته ای  اگر بار خارست خود کشته ای 

 به تعبیر سعدی:

 «.هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کشت»  

 مولوی در مثنوی معنوی:به تعبیر 

 سوی ما آرد نداها را صدا  این جهان کوهست و فعل ما ندا 

این جهات و پیشرفت و یا پسرفت و کارایی فردی و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان نهادی 

ل ن و عمیا ناکارایی و ناکارامدی و سعادت یا شقاوت انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. حاصل)ایما

صالح یعنی( تعقل و تشخیص صواب و ثواب یا گناه و تدبر، تدبیر و اداره)سازماندهی و مدیریت( و عمل بر 

مبنا و در حدود آنها به تناسب مقتضیات زمان و روزامد می باشد. یا محصول عدم تعقل و تشخیص نارسا  و 

 عمل ناسازوار است(.

 پرسش:

 مدنی(چه می باشد؟-)دینیناهان صغیرهگ کبیره ازگناهان تشخیص  مدنی(-)دینیابطهض*

 *پیشرفت مدنی؛ سیاست توسعه اقتصادی، تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی چه 

 می باشد؟     

 *گفتمان و الگوی توسعه متعالی و متدانی چه می باشند؟

 اشراق هشتم: 

 تسی ادر بیان اینکه برای شریعت، ظاهر و باطنی و اول و آخر

 )ظاهر و باطن و اول و آخر راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

 و وست شناخت(مظهر ار من حقیقت را که این اآ دابتی حقیقتی است )که بایثق و حبدانکه برای هر امر 

دگان فرستا که وئتوسط مال ر آمده وپروردگانب جا از کهی هوحیی است ال چون شریعت، امری است ربانی و

لباس  در رتوس)م ارای حقیقتی باشدد نیز که اونای هگردیده است. بنابراین سزاوار است ب زلخدا بر بشر نا

 ورباطنی مست و انی که دارای ظاهری است مشهورساص انشخخصی است از اش پس شریعت مانند شریعت(.

 غیر محسوس و است معقول و آخری و او( کالبد م وسج را اولی است محسوس )که عبارت است از او و

عین مت باطن او متشخص و و متقوم به باطن او وست. ظاهر اواو به عبارت دیگر حقیقت  ی اومعنا آن روح و

ی مغز لب و او آخر و حوادث( آفات و از نگه دارنده او )و است حافظ یغالف و وست. اول قشرار هبه ظا
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 محل(.  اده وتعلق به م مجرد )از ماهیت و جدا و است موجود و

جسدی  مانند توجه کند، او به ظاهر شریعت بدون باطن آن اقبال و )از جمله در سیاست(کس که پس هر

 )که بی پرنده مذبوح مانند آن طرف حرکت می کند. اراده به این طرف و و دصاست بدون روح که بدون ق

ی از انجام اعمال شحرکات نا در را خودپیوسته بدن  و جان دهد( تا آن طرف می افتد اختیار به این طرف و

درحالتی  ظواهر طاعات می افزاید. و عمل به صور را در کوشش خود سعی و عبادات به تعب می اندازد و و

تقرب به خدا  و صنیت خلو عنی وم صورتی خالی از که ظاهری عاری از باطن و اطاعات او که عبادات و

لهی ا نیل به قرب جوار آنها نتیجه ای که عبارت از ۀبه وسیل و ارد،قیمتی ند و قدر خدا ارزش و نزد در است،

ی اموری محسوس گهم زیرا دنیوی اند ی اموری از جنس امورگمهزیرا آنها  ل نمی گردد.صاست، برای او حا

 ورمغر دلبسته به ظواهر آنها که عاری از باطن در روح یقین است بدانها صکه شخ تغیراند قابل زوال و و

حال آنکه چنین نیست. بلکه  نموده است و ایمان به خدا را احراز ین ود که سهمی از گمان می کند وگشته 

او کسی است که )از حقیقت دین و ایمان به خدا بی خبر است و( شریعت را )برای امیال و آرزوهای نفسانی 

واف می کند( و آلت هوای نفس ط کعبه طبیعت و حقیقت به دور )در د( به استخدام خویش درآورده وخو

 دست طبیعت قرار گرفته. 

خسرین باال ئکمقل هل ننب» :ایدممی فر که خدای متعال درباره آنان در قرآن مجید ایشان همان کسانی هستند و

( 124-126 )سوره کهف، آیات« صنعاًنون سنهم یحاسبون حهم ی و یهم فی الحیوه الدنیاعل سضاعماال. الذین 

سانی آنان ک و را آگاه کنیم از حال کسانی که زیانکارترین افرادند شما آیا می خواهیدای پیغمبر  یعنی بگو

 نندگمان می ک زیان است و مواجه با خسران و بی نتیجه و دنیا باطل و دار ش آنان درشکو که سعی و هستند

 و راه خدا را در د)این است حال این اشخاص( مگر آنکه از اشتغال با غیر خدا توبه کن نیکوکارانند. که از

نعمتی  مل وکا ل وضباشد تا بدین وسیله روحی فا استوار راط مستقیم اوص در سلوک راه حق و و پیش گیرد

وای جهنم ه هاویه و سقوط در از و ببرد کمال باال به آسمان رفعت و که او را تا؛ شامل اکتساب کند(728)ص

 نفس رهایی بخشد. 

ت ظواهر شرعیه غفل سنن و ۀاقام ولی از آراء عقلیه اقبال کند حقیقیه ویل علوم صاما آن کسی که به تح و

شخصی است دارای  مانند مه ، اودتکالیف دینیه مسامحه کن مناسک و عبادات و انجام طاعات و در ورزد، و

 در شته وگوست جدا اعورت  رپوششی که سات از لباس و انتقال یافته و او کالبد و جسد نفسی که از روح و

ورتی ص نظر خلق از درون پرده استتار هویدا گردد، در در و شود آشکار عرض این است که باألخره قبایح اوم

 ت وغیر وق در ق شریعت ویطر ن ازآکالبد شریعت، قبل از قوام یافتن  از ورت مجردصکه بخواهد با همین 

 تکمیل آن و ج وضن بگوید، قبل از سخنان حکمت آمیز و رددگ ردم آشکارممیان  در و زمان الزم بیرون رود

 علم و کاست و خواهد ارزش او و قدر رفت و بین خواهد تردید حق او از بدون شک و زمان آن و غیر در

ان گخسران این دو طریق مذکور که پویند را از زیان و شما و ما خدا ماند. خواهد مرثبی  دانش او بیهوده و
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 سلوک صراط مستقیم باز می دارند، محفوظ بدارد. سنن حق قدیم جل جالله و از آنها را از

 راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و شریعت: ظاهر و باطن و اول و آخر پرسش: *

 سیاسی چه می باشد؟ 

  :راق نهماش

 تداوم راهبری راهبردی مدنی(-)خاتمیت راهبرد راهبری دینی

خاتم انبیا  سول اکرم وررسالت از روی زمین منقطع می گردد، همان طور که  در بیان اینکه نبوت و

 .وده استمفر

ا گفته عرف باقی است. چنانکه بعضی از رگجهتی دی از و رددگجهتی منقطع می  رسالت از بدان که نبوت و

 و منقطع می گرددبدین نام و نشان  رسول و و یی مسمی به اسم نبصاعزام شخ اند، بدین معنی که ارسال و

صورتی مخصوص بر پیامبران نمایان و آشکار  شکل وا با انقطاع آن نزول ملک حامل وحی بدان گونه که ب

 لبی درک ۀحیم جبرئیل امین به صورت دِستج مجسم می شود )مانند تمثل و در نظر آنان متمثل و می گردد و

ل ولی خدای متعا «بعدی ینب ال» که خود فرمودمنقطع خواهد شد، همان طور  ( نیز-ص - اکرم پیغمبر برابر

همچنین  معصومین، علیهم السالم، و ۀمئحکم ا الهامات و رسالت( حکم مبشرات و )پس از قطع نبوت و

 رسول را از نام نبی و ارشاد عوام( باقی گذاشت اما اسم و و ءحکم مجتهدین )و ارباب فتاوی را برای افتا

مود مأمور ن که علم به احکام الهی ندارند، آنان را و تثبیت نمود و را تأیید آنان سلب فرمود، ولی حکم آنان

. «کر ان کنتم التعلمونلذل اها اسئلواف» می فرماید چنانکه در قرآن مجید ؤال کنندس اهل ذکر که از اهل علم و

دین( بدان گونه خصوص احکام  مورد معصومین )درۀ مئا بنابراین مجتهدین، پس از و(46 ۀ)سوره نخل، آی

اسب )تفاوت؛ تنوع و تفاضل به تنفتاوا باهم اختالف در هرچند فتوی می دهند ،دریافته اند که از طریق اجتهاد

 ب زمان وسهمان طور که شرایع آسمانی )بر ح داشته باشند. فهم مردم و مقتضیات روزامد و کارامد زمانه(

)برای هر یک از شما  «هو لکل جعلنا منکم شرع»وید گی م نانکه در قرآن مجیدچ هم اختالف دارند مکان( با

ه یلیفصت ۀق ادلیطر ن ازیهدتمج ی ازدفر ن برای هریهمچن(729)ص(، 48ۀ سوره مائده، آی -آبشخوری نهادیم

آن  ل اویروش همان است که دل آن راه و داده است و ارقرمنهجی  ش وور دست آنان است راه و ای که در

عت الهی آن را یو شر ؛را بر وی حرام کرده است هعدول و انحراف از آن را ن نموده وتعییبات حکم ثا در را

 ت، وردیده اسگخ نسن حکم، منقطع و ت ویث ماهیح رسالت از وده است. پس نبوت ومت فریثبتد و یأیت

، منقطع دقلب وی می رس و شق نزول ملک به گویطر نبی که از ص به شخص رسول وتفقط وحی مخ

ه یشرع ۀق ادلیطر یا از بی ویالهام غ هد )که احکام را از طریق اشراق وتا مجی لذا به امام و و ،دیده استگر

 رک می کند( اسم رسول و نبی اطالق نمی گردد. د

ت رسال نبوت وتبۀ مر هد( برای آنان از مقام وتنه مج و ا که نه امام اندیمحرمان حریم کبر ای خدا )ویاما اول و

شان یمعرفی ا درباره آنان و ص که رسول اکرم )ص(وصخم. علی الیمشربی است عظ و یملکی قومعنوی، مس
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 زین و« مینن مکلثیی محدتان فی ام» وده استمفر یزن و« ونیلیسوا بانبیاء یغبطهم النب اًإن هلل عباد» وده استمفر

ت برای شخص ولی امری اسس سمت نبوت پ. «هین جنبیرجت النبوه باد إن من حفظ القرآن قد» فرموده است

ام ولی در مق ن است فرق مابین نبی ومیه و؛ آشکار و برای شخص نبی امری است ظاهر باطنی و بی ویغ

ندای  ا شنونده صدا وی شاهد ملک و علنا صاحب مقام نبوت و خص که رسما وشن بدیعلی هذا  نبوت و

 لی وولفظ  ه می شود وارث. وتگف وص ولی مطلق،خصبه شخص ولی، به  و ه می شودگفت «نبی» اوست

( و 175ه آیه، ر)سوره بق «منواآن یالذ ی ولهللا»گوید ید مین مجآقر اسمند از اسماء الهی چنانکه دروارث دو 

 (. 89یه)سوره انبیاء، آ «رثینر الوایو انت خ»د یمی گو زین

ر گشخص نبی نمی گیرد، مخص ولی، مقام نبوت را از ش ت وثهمچنین ورا ی است الهی وصفتت یس والپ

ن یس آن را به شخص ولی القا فرماید، تا که اپس رد، ویوی باز گ زال آن را به ارث تعاآنکه خدای م بعد از

 اکمل باشد. ولی بعضی و مّتَحق وی ا لقی نموده است( درتال متعجانب حق  از اًمقام )به علت اینکه مسقیم

ا ند که آن حضرت رتسهغمبر می گیرند و آنان کسانی یپ ت ازثرامرتبت را به عنوان و اولیا این مقام و از

رسالت علیهم السالم. و اما  ت عصمت وین مقام بودند( مانند اهل بیا احراز تۀشایس اند )و همشاهده نمود

ن مقام یوارث ا خود آن جهت که او رند، ازگیل می تعااز خدای م تقیماًرا مس تبتمر ا این مقام ویاول یرسا

 وده است. مان بذل و عطا فریشآن را به ا است و

جانب  از و، چ جهت در آن راه نداردیه بطالن از سند عالی الهی محفوظ که خطا و ینشان به حکم ایپس ا

بسطامی  زیدیند. عارف بزرگ بایایپیروان واقعی انب باع حقیقی وتده است، ایال به دست آنان رسمتعخدای 

 جدال بحث و نظر و ق فکر ویطر صاحبان علوم رسمی حاصل از رسوم و ن مطلب علماییید ایأت)در مقام 

ه ترفگگری یمرده ای از مرده د هر ه وتمردگان گرف را از یششماها علوم خو ده( می گویخترا مخاطب سا

کمال عقلی نظری و عقلی عملی می  تبۀبه مر غولب زا(712)صل صقی حایات حقیح شما فاقد یرااست )ز

ل در مثل تعاخدای م ه ام وتت گرفیق والیطر از )وباشید( ولی من علم خویش را از حضرت حی الیموت 

« دهتفبهداهم اق هللن هدی ایاولئک الذ» دینشان آنان می فرما نام و و اینباای از  عده ذکر قام پس ازمن یهم

 (. 92یۀسوره انعام، آ -دا کنتشان اقیا ششان کرده، پس به رویتکه خداوند هدا ندتنان کسانی هسی)ا

کی یآنان  وعت سپرد( یقلوب آنان به ود در ت راایقت هدیحق ت ویوال سر ل نور نبوت ومتعا ایخد )پس

ا ت ریهدا ت ویوال عال که مقام نبوت و نورتخدای م و ند،تن جهان رخت بربسیا از و ری مردندیگد پس از

را بدان  ایت را که انباین هدمیسپس ه ان است. ورثن وایرتبه او گرفت و آنان به ارث باز بود، از به آنان داده

 ۀین منوال بقیهم د و بریت واقف گردانین هدایرا به اسرار ا او غمبر اکرم )ص( سپرد ویرهنمون بود، به پ

لوم عیز آنان ن ه وتافیاهی آگ علم وای سلف، یت انبیهدا رسول اکرم و یتام به هداین ایا رد زیای خدا نیاول

ش شامل یپ ی که ازیتعنا جانب خود به حکم رحمت و ای بزرگ ازخد و ند،تل گرفمتعا ندخداو را از خود

همان طور که درباره بنده خاص  به آنان القا فرمود. و داد، رارقدلهای منور آنان  در علم را ،ه بودتشگآنان 
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 . (37آیۀ کهف، ه من لدنا علما )سوره علمنا ناه رحمه من عندنا وتیآ» دیمی فرما قرآن در خود حضرت خضر

د مایمی فرمجید جاری است. چنانکه در قرآن  وانات هم ساری ویح نبوت در)وحی و(ن یت که اسد دانیبا و

سنبل لکی اسف»ید ا به آنجا که می فرمات( 38یۀ ل، آحن ۀ)سور« خذی من الجبالاتل ان حربک الی الن یاوح و»

 ایحمد و ثن ح ویسبت وانات ویل زبان حتعاکه خدای م پس آن کس را (39، آیۀ لح)سوره ن« ربک ذلال

افت، به یح آنان آگاهی یسبت قات وومخلای ثنو  حمد و نمازکیفیت  از و م دادیعلتات را به او تنبا دات وجما

دات کی از موجوی بر رسول بجز ون اسم نبی کموجودات است لیه کل ساری در زیت نوکه نب خوبی می داند

 زرسالت ا همالئکه، به خصوص آنان که جنب بر ( وخودمحل  ط مذکور دریعنی انسان کامل واجد شرای) عالم

ط قطرف خدا ندارند، ف رسالت ازتبۀ مر قام ومروحی از ارواح که  هر و طرف خدا را دارند، اطالق نمی شود

به معنی « اکوله» را لفظ ملک مشق ازیجاز. زبه نحو مَ مگر گردد،لفظ ملک بر او اطالق نمی  روح است و

 .(711)ص«ترسالت اس

 خاتمیت راهبرد راهبری دینی و تداوم راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟پرسش: *
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******************** 

 :هاپرسش اهم *

 و کدامند؟ موردمراتب سیاست چند .1

 اهم ویژگیهای مراتب سه گانه ظاهری)حسی واقعی(، باطنی)ماهوی معنوی تجریدی( و .1

 چه میباشند؟سیاست غایی)عقلی انتزاعی(-بنیادین 

 انسان نوعست یا انواعست؟ چرا؟.6

 انواع انسان کدامند؟.4

 سیر نزولی و سیاست صعودی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟.7

 میباشد؟عمل سیاسی چه .3

 تعالیم سیاسی عقلی چه میباشد؟.5

 سیر تعالی یا تنازل انسانی و مدنی چه میباشد؟.8

  چه میباشد؟ تحصیل سعادت-سعادت و شقاوت مدنی: تنبیه علی سبیل سعادت.9

 بنیان، بروز و برامد سیاست توحیدی و سیاست غیر و ضد توحیدی؛ سیاست تکساحتی و .12

 سیاست تنازعی چه می باشند؟ 

 چه می باشد؟ پذیری عقلی، تخیلی و حسی مدنی-بخشی )ساختار راهبردی(صورت.11

 رابطه و نسبت ارزش بینش و منش درونی، با دانش، کنش و روش سیاسی بیرونی چه میباشد؟.11

 و سیاست های طبیعی تکساحتی و  انسان نمابشری  شبه انسان و غریزی طبیعی جهات حیوانی .16

 متدانی چه میباشد؟تنازعی مادی و  

 وحدت در عین کثرت و ثبات در ین تحول من فردی و مای اجتماعی مدنی چه می باشد؟.14

 راهنمایی راهبردی مدنی چه می باشد؟-راهبرد راهنمایی دینی.17

 خالفت: حکومت، ریاست و سیاست مدنی جامع جاویدان جهانی چه می باشد؟.13

 و حسی انسانی و مدنی چه می باشند؟ منابع، روش ها و مراتب عقلی، خیالی.15

 در -در مقابل شناخت ظنی یا شبه علم و پنداره علمی واقعی نما-علم حقیقی و یقینی واقعی.18

 مقابله با شناخت توهمی یا علم کاذب یعنی واقعیت دروغین یا ضد واقعی چه می باشد؟     

 ری[: مجمع انوار عقلی، نفسی و گوهر نبوت]ریاست اول، ملک موسس نظام مدنی، راهبرد راهب.19

 حسی انسانی و مدنی چه می باشد؟ 

 علم یقینی، ظنی و توهمی مدنی چه می باشد؟ .12
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   شناخت راستین یا فلسفه و حکمت، شبه شناخت یا تفلسف سیاسی و ضد شناخت یا سوفیسم .11

 سیاسی چه می باشد؟     

 باشد؟پیش بینی؛ آینده پژوهی مدنی چه می -پیش گویی.11

 علم وحیانی سمعی، قلبی یا کشفی و حصولی یا کسبی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و -منابع علمی.16

 سیاسی چه می باشند؟     

 راهبرد راهبری دینی برای راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟.14

 چه می باشند؟ طغیان مدنیدینی  و  ضد ملکوتی؛ طاعتسیاست ملکوتی و غیر و .17

 ها و شاخصه های راهبرد راهبری و راهنمایی چه می باشد؟ شالوده.13

 چه می  مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی-ی دینیداساس و نقشه راه راهبری راهبر.15

 باشد؟     

 -شالوده ها و شاخصه های)صفات( راهبری راهبردی بر اساس و در راستای راهبرد راهبری دینی.18

 سیاسی توحیدی متعالی چه می باشند؟مدنی؛ اجتماعی و      

 دینی مدنی توحیدی چه می باشد؟ )نقشه راه(نبوت.19

 چه می باشد؟انسان مدنی .62

 دین مدنی چه می باشد؟.61

 سیاستگذار مدنی چه می باشد؟.61

 عبادات مدنی چه می باشند؟.66

 چه می باشند؟مدنی سیر مراتب متکامل انسانیت .64

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی ( چه می باشد؟-)دینیحدود و فلسفه سیاسات حکمت و.67

 انواع رابطه و نسبت میان دیانت و سیاست چند مورد و کدامند؟.63

 دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت، معنویت و  نبوت و امامت، رابطه و نسبت.65

 مادیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟     

 ادات مدنی چه می باشد؟حکمت و فلسفه عب.68

 )مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(بسان خمس)مالیات مدنی(، جهاد)دفاع اعمالو حکمت  ۀجگاننارکان پ.69

 .. چه می باشند؟.مدنی(، حج)همایش مدنی جهانی(،     

 مدنی(چه می باشد؟-)دینیناهان صغیرهگ گناهان کبیره ازتشخیص  مدنی(-)دینیابطهض.42

 پیشرفت مدنی؛ سیاست توسعه اقتصادی، تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی چه .41

 می باشد؟     

 گفتمان و الگوی توسعه متعالی و متدانی چه می باشند؟.41
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 ظاهر و باطن و اول و آخر راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟.46

 راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه شریعت: ول و آخر ظاهر و باطن و ا.44

 می باشد؟     

 خاتمیت راهبرد راهبری دینی و تداوم راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟.47
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 چهارم.کتاب فلسفه سیاسی چیست؟ 

 اثر لئو استراوس

تحت عنوان راه حل و فلسفه سیاسی جدید نقادی اندیشه سیاسی طبیعی مدرن،  با (م.1899-1956)اشتراوس

راستین تحت عنوان راه حل و فلسفه سیاسی کالسیک می پردازد. وی این نقادی بازآوری فلسفه سیاسی به 

ب فلسفه کتا است. فارابی حکمت مدنی فاضلیتا حد نفی و نظریه پردازی فلسفی سیاسی را با رویکرد 

این اثر به عنوان متن کمک درسی ست؟: فراهمی و ترجمه تعدادی از مقاالت اشتراوس  می باشند.سیاسی چی

 غربی و جدید همراه با نقد و ارزیابی درون مدرنیستی مورد توجه می باشد.

 اهم پرسش های فلسفه سیاسی چیست؟

 .فلسفه سیاسی چیست؟1 

 .راه حل فلسفه سیاسی کالسیک چه میباشد؟1 

 لسفه سیاسی جدید چه می باشد؟.راه حل ف6 

 .فلسفه سیاسی و تاریخ چه رابطه ای دارند؟4 

 .فلسفه سیاسی و تجدد چه نسبتی دارند؟7 
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 الف.جمع بندی

حکمت مدنی و فلسفه سیاسی دارای مکاتب و مشارب گوناگونی است. این مکاتب و مشارب حکمی 

 تا کنون را طی نموده  اند. شامل:مدنی و فلسفی سیاسی سیری متکامل از بنیاد  و آغاز 

 حکمت مدنی جاویدان شرقی و ایرانی)سه وجهی جامع؛  

 نخست.عقالنیت و فرزانگی و تعادل، 

 دوم.وحیانیت و دیانت و تعالی  

 سوم.تدبیر و سیاست و توسعه 

 ایرانی از آغاز تا پیشا اسالم(-حاصل آن: مدنیت و تمدنسازی شرقی

 یونانی:حکمت مدنی راستین غربی و  

 الف.فراهمی، فراوری)تنقیح( و فرابری)تألیف( حکمت جاویدان تحت عنوان فلسفه  

 ب.در قبال و فرای تفلسف)سیاست پرهیزی ظنی ظاهری تکساحتی   

 هراکلیتی(سقراطی)دیالکتیک و سیاست حکمت(، افالطونی)حاکمیت حکمت    

 یاسی، دانش کتاب جمهوری و نوامیس( و ارسطویی)منطق و روش شناسی س   

 سیاسی و اخالق سیاسی(    

 ج.در مقابل و مقابله متقابل سوفیسم)سفسطه و مغالطه سیاسی: سیاست تنازعی کاذب   

 پروتاگوراسی و گورگیاسی و مکاتب سیاسی انحطاطی شکاکی، کلبی، رواقی و    

 اپیکوری(   

 حکمت مدنی توحیدی اسالم)قرآن و سنت( 

 فارابی)اسباب چهارگانه سیاسی(حکمت مدنی اسالمی فاضلی  
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 حکمت مدنی عقلی برهانی سینوی 

 )رهیافت عقلی برهانی نگرش فلسفی و حکمی مدنی و سیاسی رویکرد توحیدی فاضلی(  

 حکمت مدنی قلبی شهودی سهروردی 

 )رهیافت قلبی شهودی گرایش فلسفی و حکمی مدنی و سیاسی رویکرد توحیدی فاضلی(  

 خواجه نصیرحکمت مدنی تقریبی  

)تقریب حکمت عقلی برهانی]اخالق ناصری[ به حکمت قلبی شهودی]اوصاف اشراف[ به حکمت قرانی و 

روایی]اخالق محتشمی[، تقریب حکمت نظری به حکمت عملی]فصل اول اخالق ناصری[، تقریب حکمت 

 ری بهعلمی به حکومت عملی]فصول دوم و سوم اخالق ناصری[، مدنی و سیاسی و تقریب سیاستگذا

سیاستمداری در قالب کارگزاری سیاسی]فصل چهارم.تدبیر مدن قسم سیم.سیاست مدنی کتاب اخالق 

 ناصری[(

 حکمت متعالی مدنی صدرایی 

)حکمت متعالی معطوف و منجر به مدنیت و سیاست از سفر چهارم گفتمان اسفاری حکمت متعالی معطوف 

سی گفتمان ها و کتاب های شواهد ربوبیه و نیز مبداء به مدنیت و سیاست، بخش های مدنی؛ اجتماعی و سیا

 و معاد، تا مظاهر الهی، ...(

 اندیشه سیاسی مادی مدرن فرای اکویناس و از ماکیاول تا نقادی لئو اشتراوس و سنت گرایی  

 معاصر.  

ه از سنت ت)قوانین چهار گانه تکوینی، فطری، تشریعی و تدبیری یا عرفی اکویناس در اللهیات عالی بر گرف

سینوی از طریق ابن رشد. شهریار و بویژه گفتارهای ماکیاول تا فلسفه سیاسی چیست؟ اشتراوس ملهم از 

 علم مدنی و فلسفه سیاسی فارابی(

 حکمت مدنی متعالی امام خمینی)ره( 
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)سیاست و حکومت منعطف از حکمت، تفصیل بخش عمل حکمت مدنی، کاربست حکمت در حاکمیت و 

بنیاد و ابتنای حکومت و سیاست بر بنیاد و در راستای حکمت محض و مدنی؛ اجتماعی و  حکومت مدنی.

 سیاسی(.

 حکمت مدنی حیات معقول عالمه جعفری 

 )حکمت مدنی حیات]بهزیستن[ معقول انسانی در مقابل حکومت، سیاست و حیات]زیستن[ طبیعی بشری(

 حکمت مدنی متعالی عالمه جوادی آملی 

 دنی متعالی جایگزین حکومت و سیاست مدنی متدانی(.)حکمت و حکومت م

اهم آراء و آثار شارحین و منتقدین فلسفی سیاسی اندیشه و دانش سیاسی مدرن نیز مورد نظر می باشند. از 

رهیافت فلسفه و سیاست پوزیتیویستی اگوست کنتی و رفتارشناسی و مابعد رفتارشناسی امثال کارل پوپری 

ضد پوزیتیویستی اگزیستانسیالیسمی کی کگاردی تا ژان پل سارتری، سوسیالیستی است. همچنین جریانات 

و کمونیستی امثال مارکسیستی، پدیدار شناسی هوسرلی می باشد. سنت گرایی معاصر از رنه گنوه فرانسوی 

 تیا فریتیو شوان تا سید حسین نصر در حال حاضر را که اندیشه و سیاست مدرن را بر نمی یاند و به حکم

متعالی میگرایند را در بر میگیرد. بویژه فراگیر بودشناسی و معناکاوی هایدگری، هرمنیوتیسم ذاتی گرای 

هیرشی تا نسبی، فلسفی و جدید گادامری، نظریه گفتمان می باشد. تا شالوده شکنی مدرنیستی نیهیلیسم پست 

رامدرنیسم پل فایرابندی باشد. چه فمدرنیستی پیش می رود. چه پسامدرنیسم )پسی میستی( بدبینانه امثال 

)اپتی میستی(خوش باورانه به شمار آید. مراد امثال آنتونی گیدنز)در جامعه شناسی(، دانیل لیتل)تعدد گرایی 

روشی در تبیین در علوم اجتماعی(، جری استوکر و دیوید مارش)تعدد گرایی معرفتی، روشی و نظری در 

 نظریه و روش در علوم سیاسی(اند. 

 دین ترتیب؛ اهم مکاتب فلسفی سیاسی و حکمی مدنی عبارتند از:ب

 ایرانی-.حکمت جاویدان شرقی1

 غربی -.حکمت راستین یونانی1

 .حکمت دینی مدنی توحیدی قرآنی و روایی اسالم 6
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 .حکمت مدنی اسالمی فاضلی فارابی 4

 .حکمت مدنی عقلی برهانی سینوی و قلبی شهودی سهروردی 7

 .حکمت مدنی تقریبی خواجه نصیر 3

 .حکمت متعالی مدنی صدرایی 5

 .فلسفه سیاسی مدرن و معاصر8

 .حکمت سیاسی متعالی امام، انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه 9

 .حکمت سیاسی حیات معقول عالمه جعفری 12

 .حکمت سیاسی عالمه جوادی آملی[.11
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