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 توضیح درس:

 متن اساسی)پایه(در سیاست

 :هدف

برقراری رابطه مستقیم دانشجویان سیاسی با متون اساسی)پایه( سیاسی و آشنایی با منابع و تحلیل 

 متن و تمرین در این زمینه میباشد.

 :شرح

الف.متون اساسی)پایه( علم و رشته سیاسی در زمینه معرفت شناسی، روش شناسی و پدیده شناسی 

شامل هستی شناسی)فلسفه سیاسی(، چیستی شناسی)معرفت سیاسی(و چگونگی شناسی)دانش 

لی عمده و اصگرایشات فکری  اجتماعی، حقوقی و کارگزاری(سیاسی میباشند. اینها اهم نگرش ها و

 زیر میباشند. به ترتیب: 

 علمی حقیقی و ماهوی فلسفی سیاسی و کالمی سیاسی، اول.

 علمی عینی تاریخی و اجتماعی سیاسی، دوم.

 علمی فقهی و حقوقی سیاسی و سوم.

 علمی فنی و عملی سیاسی چهارم.

و پدیده های اصلی(، گزاره  سطح کارشناسی تحلیل متن و توصیف در حد شناخت واژگان)مفاهیم

ها تا نظریه شناسی سیاسی متون میباشد. روش تجزیه و ترکیب متن است. تحلیل محتوایی کارشناسی 

ارشد بوده و تعلیل و تجویز دکتری میباشد. متون: نوشتارها از عبارات تا بخش های سیاسی منابع 

 علمی عمومی تا تخصصی سیاسی را در بر میگیرد.

ر سیاسی، تباری به دیرینگی انسان و حتی بشریت و بویژه مدنیت دارد. اما اندیشه و ب.تأمل و تدب

علم سیاسی و متون منابع اساسی)پایه(، اصلی تا مرجع در سیری متکامل)پلکانی( بسوی ساختار هر 

ایرانی آغاز شده -چه کاملتر)رسا  سازوار( را طی نموده است.  از حکمت مدنی جاویدان شرقی
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لسفه و حکمت مدنی راستین یونانی در مقابل تفلسف)شناخت ظنی(سیاسی و است. به ف

م.( 5سوفیسم)شناخت کاذب(سیاسی میرسد. فلسفه سیاسی مسیحیت  در شهر خدای اگوستین)قرن

در آغاز قرون وسطای غرب میباشد. آنگاه با حکمت مدنی دینی توحیدی)قرآنی و روایی(وارد مرحله 

و تمدنسازی خود میگردد. حکمت مدنی فاضلی فارابی، با کاربست تاریخساز و حتی مرتبه کمال 

علل چهارگانه در سیاست و سیاست شناسی، به تجدید، تداوم و تأسیس علم و حکمت و فلسفه 

سیاسی در تاریخ و جهان اسالم و ایران منجر میگردد. حکمت تقریبی خواجه نصیر)تقریب حکمت 

مت نظری به حکمت عملی و تقریب حکمت مدنی به برهانی عقلی به شهودی قلبی و تقریب حک

حکومت مدنی و کارگزاری سیاسی(گذر میکند. در قرون وسطای اسالمی و در غرب جدید بیشتر با 

م.؛ بزرگترین متکلم غربی، مسیحی و کاتولیسم تا کنون 41گسست از قوانین چهارگانه اکویناس)قرن 

المی سینوی)از طریق ابن رشد(، فلسفه سیاسی مورد توجه سنت گرایان معاصر( ملهم از حکمت اس

طبیعی و تدریجا دانش سیاسی حسی جای حکمت مدنی را گرفت. از ماکیاولی و گفتارها و بویژه 

استبداد نوین شهریار او، هابس و قرار داد اجتماعی و دولت سلطنتی مطلقه)ابسولوتیسم(لویتان او تا 

بسا ملهم از عصبیت مقدمه ابن خلدون باشد. الک و  منتسکیو و تفکیک قوای روح قوانین آن که چه

سلطنت مشروطه حکومت مدنی و جمهوری قرار داد اجتماعی روسو تا دکارت و گفتار در روش 

راهبردن عقل، و نقادی عقول محض، نظری و زیبایی شناختی کانت تا لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی 

رابی است. در شرق، اسالم و ایران حکمت متعالی چیست آن با الهام از علم مدنی و سیاست مدنی فا

معطوف به سیاست بویژه بخش مدنی آن مرتبه تجمیع، تعادل و تالی حکمت و علم مدنی؛ اجتماعی 

و سیاسی و بنیاد استوار آنست. حکمت سیاسی و انقالبی امام خمینی)ره(، تفصیل علمی حکمت 

جعفری تا حکمت مدنی متعالی عالمه  متعالی و تحقق عینی آنست. حکمت حیات معقول عالمه

 جوادی آملی در این راستاست. 

ج.حکمت انقالبی حکومت امام خمینی)ره( منعطف از حکمت مدنی توحیدی متعالی میباشد. بر 

بنیاد آن و بروز و برامد آنست. کاربست حکمت در حکومت بوده و ابتنای حکومت بر حکمت 

الی جمهوری اسالمی ایران است. حکمت و حکومت؛ میباشد. حکمت مدنی متعالی و حکومت متع

حکمت حکومت و حکومت حکمت که پس از تأسیس، تثبیت و توسعه زیربنایی، هم اینک چشم 

انداز توسعه متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را پیشا رو داشته و با چالش ارتقای هر چه 
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. شرفت اسالمی ایرانی متعالی فرا رو داردفراتر کارامدی علمی و عملی سیاسی بمنظور الگوسازی پی

چالش کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی توسعه متعالی که پیش درامد تجدید و تاسیس تمدن نوین و 

تمدنسازی متعالی ایرانی اسالمی میباشد. خوانش و بازخوانی متون اساسی سیاست از سر تفنن نبوده 

تا مرز روزامدسازی و نظریه پردازی در ارشد، و  و کامال فنی از نطریه شناسی متون در کارشناسی

 تمرین در این زمینه در همین راستا بوده و با این چشم انداز و چالش میباشد.   

علم و رشته سیاسی: پدیده شناسی سیاست و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی میباشد. پرسمان پدیده سیاسی 

 فراگیر پرسه های سه گانه ذیل است. به ترتیب؛

 ای چهارگانه زیر(؛هعرفت شناسی سیاسی: )فراهم آمده پرسش اول.م 

 .امکان شناخت حقیقت، ماهیت و واقعیت سیاسی، 4  

 .حدود یقینی، ظنی و توهمی سیاسی، 2

 .مراتب حقیقی، یقینی و واقعی 3

 .منابع شناخت عقلی)نگرش(، قلبی)گرایش(، نقلی)وحیانی و مکتبی(و حسی)تا 1

 عرفی( پدیده سیاسی 

 دوم.روش شناسی سیاسی:  

 .شیوه برهانی)نگرشی(حصولی  و شهودی)گرایش(حضوری سیاسی4  

 .شیوه تحلیل متن)تفقه( و تحلیل محتوایی)تدبر و تفسیر(سیاسی2  

 ..(..شیوه تجربی عینی)توصیفی، تاریخی،3  

 سوم.پدیده شناسی سیاسی: 

 یاسی(ضروریات س.هستی شناسی سیاسی)فلسفه سیاسی؛ بنیاد و غایت شناسی 4  

 .چیستی شناسی سیاسی)معرفت سیاسی: بودشناسی سیاسی(2  
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 .چگونگی شناسی سیاسی)دانش سیاسی: نمودشناسی سیاسی(3  

 الف.دانش عینی سیاسی)انسان شناسی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی،    

 ..(.اقتصاد سیاسی، فرهنگ سیاسی،    

 ب.دانش فقهی و حقوقی سیاسی   

 ی)کارگزاری(سیاسی)سیاستگذاری و سیاستمداری( ج.دانش فن   

 .سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی 4

 .سیاست فروملی، سیاست ملی داخلی و خارجی، سیاست 2

 فراملی منطقه ای، امتی بین مللی تا جهانی(. 

حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی: فراهم آمده هستی شناسی)فلسفه سیاسی به معنای  

(و چیستی شناسی مدنی و سیاسی است. به تعبیر فراگیر فلسفه سیاسی)به معنای خاص(و خاص

 معرفت سیاسی میباشد. غالبا حکمت سیاسی همان فلسفه سیاسی به معنای عام گرفته شده است.

علم سیاسی از بنیاد تا غایت، از آغاز و میانه تا جدید و معاصر در شرق، غرب، اسالم و ایران 

 چهار نگرش و گرایش به ترتیب ذیل است:فراهم آمده 

 اول.فلسفه و حکمت سیاسی و مدنی: شناخت حقیقت و ماهیت سیاسی یا هستی شناسی  

 و چیستی شناسی سیاسی.  

 )کنش و نمودشناسی سیاسی(دوم.الف.دانش)عینی(سیاسی 

 ب.دانش)فقهی]حدود[ و حقوق]احکام[ سیاسی(      

 سوم.)دانش(فن سیاسی 

و گرایشات در گستره جهانی دارای سیری متکامل)پلکانی(تا ساختار کامل)رسا و  این نگرش ها

  ساوزار(تاکنون بقدر ممکن نظری، عملی و عینی بوده و میباشد. 
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این موارد پیشا گفته دارای نوشتارهای ولو اجمالی و پراکنده در متون عمومی از برخی  

اینها  ژه هر چه به پیشتر بر میگردیم. اما غالبانسانی و اجتماعی و حتی تخصصی سیاسی هستند. بوی

 دارای منابع و متون مبسوط تر و در موارد بسیاری مستقل میباشند. 

 :ی اساسیمحورهایا /اصلی سرفصل

 ایرانی باستانی-حکمت مدنی جاویدان شرقی

 مکالمات کنفوسیوس 

 نامه اردشیر بابکان)از تجارب امم ابن مسکویه رازی( 

 نامه تنسر  

 ارداویرفنامه

 تاریخ حکما، شهر زوری 

 ...اوستا، یشت ها، یسناها، 

 ارسطویی(-افالطونی-غربی باستانی)سقراطی-یونانی-حکمت مدنی راستین آتنی

 جمهوریت افالطون)حاکمیت سیاسی حکمت مدنی(  

 نوامیس افالطون  

 سیاست ارسطو  

 اخالق نیکوماخوسی ارسطو  

 سی)هراکلیت( و سوفیسم سیاسی)پروتاگوراسی و در قبال و در مقابل تفلسف سیا 

 گورگیاسی(   

 سیاست، اثر افالطون-مکالمات سقراط، اثر افالطون سوفیست  
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 فلسفه سیاسی روم؛ سیسرون)چهار خطابه( 

 فلسفه سیاسی مسیحیت

 شهر خدای اگوستین 

 اللهیات عالی اکویناس  

 روایی-حکمت توحیدی قرآنی

 قرآن 

 منشور علوی مصرنهج البالغه بویژه  

 حکمت فاضلی فارابی

 علم مدنی احصاء علوم 

 اجتماعات مدنی سیاست مدنی 

 تنبیه علی سبیل سعادت 

 تحصیل سعادت

 فصول منتزعه

 تجارب امم ابن مسکویه

 خرد جاویدان ابن مسکویه

 السعادت و االسعاد، ابوالحسن عامری

 رسایل اخوان صفا

 احکام سلطانیه، ماوردی

 طوسی خواجه نظام ملک
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  سیاست نامه)یا سیر ملوک( 

 غزالی طوسی

 کیمیای سعادت 

 نصیحه ملوک 

 خواجه نصیر

 اخالق ناصری، سیاست مدنی، تدبیر مدن 

 ابن خلدون: مقدمه

 مالصدرا

 مبحث مدنی مبداء و معاد)بحث نبوات، والیات و سیاسات( 

 مبحث مدنی شواهد ربوبیه)بحث نبوات، والیات و سیاسات( 

 دین اسد آبادیسید جمال ال

 عروه الوثقی)اصالحگری اسالمی( 

 تنبیه امت و تنزیه ملت)فقه سیاسی امامی شیعی(: آیت اهلل نائینی

 :امام خمینی)ره(

 شرح حدیث جنود عقل و جهل.4 

 کشف اسرار، .2 

 والیت فقیه)مفروضات، ضرورت و شکل حکومت اسالمی(.3 

 صحیفه نور)امام(،.1 
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و چینش برخی عبارات از متون باال، بخش هایی از اهم متون اساسی  در این میان غیر از گزینش

 :زیر  برگزیده شده و مورد بهره برداری قرار میگیرند. شامل

 .فصل پنجم.علم مدنی کتاب احصاء علوم فارابی)فلسفه علم مدنی و سیاسی(4 

 و .بخش اجتماعات مدنی کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله فارابی)فلسفه مدنی 2 

 سیاسی فاضلی(  

 .بخش اجتماعات مدنی، کتاب سیاست مدنیه فارابی)فلسفه سیاسی فاضلی(3

 .احکام سلطانیه ماوردی)فقه سیاسی سنی(1 

 .سیاست نامه خواجه نظام ملک)فصول اول و دوم؛ فن سیاسی ایرانشهری و خالفت 5

 سنی( 

 .اخالق ناصری، خواجه نصیر، مقالت سیم.سیاست مدن، فصل چهارم.تدبیر مدن)فن 6 

 سیاسی امامت شیعی(  

 .مقدمه ابن خلدون)دانش اجتماعی سیاسی(7 

 .مبداء و معاد، صدرا المتألهین، بخش مدنی)حکمت مدنی متعالی؛ پدیده شناسی سیاسی(8 

 مدنی متعالی؛ معرفت شناسی و صدرا المتألهین، بخش مدنی)حکمت  .شواهد ربوبیه9 

 روش شناسی سیاسی(.    

 .تنبیه امت و تنزیه ملت، آیت اهلل نائینی)فقه سیاسی شیعی(41 

 .والیت فقیه، یا حکومت اسالمی، امام خمینی)مفروضات، ضرورت و شکل حکومت 44 

 اسالمی(.  
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ارسطو، شهر خدای گزیده هایی از جمهوریت و نوامیس افالطون، سیاست و اخالق نیکوماخسی 

 اگوستین، اللهیات عالی اکویناس، قرار داد اجتماعی روسو، فلسفه سیاسی چیست اشتراوس. 

حد و سطح متن پژوهی یعنی پژوهش علمی روی منابع اساسی)پایه(در سیاست به ترتیب فوق در  

سطح کارشناسی شیوه علمی مطالعه و تحلیل متن و توصیف و شناخت ادبیات سیاسی و نظریه 

شناسی میباشد. مراد چگونگی شناسی سیاسی در متون میباشد. چیستی شناسی یعنی تحلیل ذهنی و 

تجرید به معنای مبانی؛ کلی یابی و کلی سازی و در ماهیت نظریه پردازی)پردازش یا محتوایی که 

بازپردازی نظریه(بوده مربوط که کارشناسی ارشد است. هستی شناسی در پاسخ به پرسش از 

چرایی)موضوعیت و ضرورت(سیاسی و انتزاع عقلی و تعلیل یعنی علت کاوی و علت یابی و به 

یز یعنی ارایه راهبرد سیاسی در سطح دکتری انجام پذیرفته که اجتهاد علمی تعبیر مبادی و نیز تجو

 سیاسی و نظریه سازی میباشد. 

شیوه مطالعه و تحلیل متن؛ تجزیه و تحلیل و ترکیب)آنالیز(است. بدین ترتیب که متون تا حد واژگان 

واژه شناسی در لغت به عنوان مفردات)اسامی و صفات، افعال و قیود، حروف(تجزیه شده و بعد از 

 .. حسب ورد( و اصطالح.شناسی عمومی)با ارجاع به فرهنگ واژگان علمی فارسی، عربی، انگلیسی،

سیاسی)در فرهنگ های اصطالحات سیاسی و نیز دانشنامه های سیاسی و بخصوص نویسنده متن(، 

سی حکم قواعد سیابه ترکیب مؤلفات و شناسایی آنها میپردازیم. آنگاه )جمالت(گزاره های متن که 

مندرج در متن را دارا بوده  معین نموده و روشن مینماییم. در ادامه نقطه نظرات و نظرهای سیاسی 

متن را که ترکیب قواعد و گزاره های سیاسی بوده می شناسیم. در نهایت از ترکیب نظرات، نظریه 

 سیاسی محتوی متن را بر می نمایانیم.   
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 تشریح درس

جمع آوری و تنظیم شده اند. به معنای اعم  ؛ اجتماعی و سیاسیمدنی علممنظومه، اهم آثار در این 

 به ترتیب:

 اول.متون اساسی حکمت مدنی فاضلی فارابی، 

 احصاء علوم؛ فصل پنجم.علم مدنیکتاب .4 

 سیاست مدنی: بخش اجتماعات مدنیکتاب .2 

 خش اجتماعات مدنی.کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله: گزیده ها و ب3 

 دوم.متون اساسی حکمت تقریبی خواجه نصیر

  فصل چهارم.سیاست ملک قسم سیم.سیاست مدن کتاب اخالق ناصری  

 اساسی حکمت متعالی مدنی صدرایی سوم.متون

 .کتاب شواهد ربوبیه صدرا: گزیده ها و بخش مدنی4 

 : گزیده ها و بخش مدنیکتاب مبداء و معاد صدرا.2 

 یکی و نخست تاسیس حکمت مدنی بوده، 

 دیگری تقریب حکمت مدنی می باشد. سوم تجمیع و تعادل و تعالی 

 حکمت مدنی است.  

 ابن خلدون از مقدمه تاریخ  )نگرش علم واقعی سیاسی(چهارم.متن دانش مدنی تجربی 

 پنجم.فقه)و حقوق(سیاسی نائینی 

 یا مشروطیت اسالمی  ملت مقدمه و فصول نخست کتاب تنبیه امت و تنزیه  

 حکومت    

 ششم.حکمت مدنی حیات معقول عالمه جعفری 

 سیاست در حیات معقول کتاب حیات معقول عالمه جعفری  
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 حکمت مدنی فاضلی اول.
یونانی تمدنهای پیشین، بر مبانی -هق(، با فراهمی دست یافته های حکمت مدنی ایرانی1فارابی)قرن

-قرآنی و با زبان قرآنی)زبان سیاسی فارابی، اثر برنارد لوئیس(، بویژه با کاربست اسبا چهارگانه فاعلی

اسالم و  صوری، تووانست و توفیق یافت حکمت مدنی فاضلی را در ایران، جهان-غایی و مادی

جهان آن عصر تأسیس نماید. وی نخست نظام علمی مورد نظر خویش را فرای نظام علمی نظری و 

عملی ارسطویی فراهم آمده پنج علم منطق، زبان، ریاضیات و طبیعیات همراه حکمت و سرانجام 

لوم ش( عآنگاه آنرا در کتاب احصا)شمارعلم مدنی یا فقه و کالم به عنوان توابع آن، ترسیم نمود. 

علم مدنی را در قالب کتاب مله و در قالب مکتب حکمی مدنی نیز تصویر کرد. در معرفی ساخت. 

حتی از فصوص حکم که بنیاد فلسفی ادامه منظومه ای کامل از آثار حکمی مدنی تدوین نمود. 

از آراء مدنی فاضلی)هندسه سیاسی( و سیاست سیاست و حکمت مدنی بوده آغاز کرد. 

مدنی)مهندسی سیاسی( تا تنبیه علی سبیل سعادت و تحصیل سعادت و سرانجام فصول منتزعه در 

بدین ترتیب تمامی مبادی و ارکان نظام پدیده شناسی مدنی و بویژه حکمت  آسیبشناسی سیاسی است.

مدنی را در منظومه آثار خویش به صورت بی سابقه ای به تصویر کشید. اینک به علم مدنی احصا 

وم، اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنی و نیز اجتماعات مدنی کتاب)آراء(اندیشه های مدنی می عل

 پردازیم.  

  

 .علم مدنی1

 فارابی کتاب احصاء علوم

 فارابی کتاب احصاء علوم

 مقدمه
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بر آنیم که در این کتاب دانشهای مشهور را یک یک برشمریم، و خالصه ای از مباحث هر یک از »

آنها به دست دهیم، و هر کدام که دارای چند بخش هستند، از بخشهای آن یاد کنیم، و نمونه هایی 

 از مطالب هر بخش را نشان دهیم. 

 این کتاب را در پنج فصل قرار می دهیم:

 زبان و بخش های آن)تحلیل متن و تحلیل محتوایی(.فصل اول: علم 

 فصل دوم: علم منطق)روش شناسی( و بخش های آن.

 فصل سوم: علوم تعلیمی)ریاضی( که عبارتند از: حساب و هندسه و علم مناظر و علم 

 نجوم تعلیمی و علم موسیقی و علم اثقال)جرثقیل( و علم حِیَل)مکانیک(. 

 و بخش های آن و ب.علم الهی و بخشهای آن.فصل چهارم.الف.علوم طبیعی 

 )اینها مبادی علم مدنی می باشند. مبادی زبانشناختی، روش شناسی، ریاضی کمی، طبیعت 

 شناسی،  خداشناسی. فراهم کننده روش، مواد و مبانی علم مدنی اند.( 

 فصل پنجم.اول.علوم مدنی و بخش های آن، و دوم.الف.علم فقه و ب.علم کالم.

 : خاستگاه علم مدنی در نظام علمی فارابی چه می باشد؟*پرسش

مطالب این کتاب از آن جهت سودمند است که چون آدمی بخواهد علمی از این علوم را فراگیر، و 

(بداند که به چه کار اقدام می کند و در چه چیز به پژوهش می 39در آن به پژوهش بپردازد، )ص

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

فضیلتی بهره ور خواهد شد. دانستن این مقدمات سبب می شود که انسان برای فراگیری هر انش و 

 فنی با آگاهی و دور اندیشی گام بردارد، نه از سر غفلت و بی خبری.

دام دازد تا بداند کدام برتر است و کانسان به مدد این کتاب می تواند میان انواع علوم به مقایسه بپر

سودمندتر. کدام ریشه دار تر و مطوئن تر و مایه دارتر است، و کدام سست بنیان تر و بی اساس تر 

 و کم مایه تر.

یه و ودر واقع ما-این کتاب نیز برای شناختن کسی که در علمی از این علوم ادعای بصیرت می کند

است؛ زیرا اگر از او بخواهند که از کلیات مطالب آن علم خبر دهد نیز سودمند -بهره ای از آن ندارد
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و بخشهای آن را بر شمرد یا خالصه ای از هر بخش آن را بازگوید، و او از عهده بر نیاید، دروغ 

 بودن ادعایش آشکار و مشتش باز می شود.

لم اند، آیا تمام آن عو نیز با این کتاب روشن می شود که آن کسی که یکی از این علوم را نیک می د

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

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

ه تاگمان برند که او هم از گرو-ازدو نیز برای کسی که دوست دارد خویشتن را به اهل دانش شبیه س

 «.این کتاب سودمند خواهد بود-دانشوران است

 *پرسش: نقش نگته، نظریه و نظام علمی در علم مدنی چه می باشد؟

 فصل پنجم

 علم مدنی و علم فقه و علم کالم

 :علم مدنیاول.

 الف.دانش سیاسی

 ب.فلسفه مدنی

 

 الف.دانش مدنی

ارادی و از آن ملکات و اخالق و سجایا و عاداتی که افعال  )سنن(از انواع افعال و رفتار :مدنی دانش»

هایی که این افعال و رفتار برای کند، و از هدفگیرند بحث میو رفتار ارادی از آنها سرچشمه می

ت، و ه اسدارد که چه ملکاتی برای انسان شایستکند، و بیان میشود یاد میرسیدن به آنها انجام می

 ای شایسته در وجودتوان زمینه پذیراشدن این ملکات را در انسان فراهم کرد، تا بگونهاز چه راه می

او بنیان گیرند. و چه راهی را باید دنبال کرد تا این ملکات در وجود آدمی پایدار گردد. و نیز از 

بیان  کند، وزند بحث میسر می بندی نتایجی که این افعال و رفتار برای ایجاد آنها از انسانطبقه
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دارد که برخی از این نتایج سعادت حقیقی، است، و برخی دیگر پنداری و ظنی، یعنی چنان می

یافتن به سعادت حقیقی، در زندگی پندارند که سعادت است، و در واقع چنین نیست. دستمی

نها در ت کامل و بی آمیغ()بصورت زودگذر این جهان، غیرممکن است. بلکه رسیدن به چنین سعادتی

 (.416ص)پذیر استمکانزندگی جاودانه دیگر سرای ا

و  (و اعتبار )کرامتگوید: سعادت پنداری عبارت است از: ثروت و عزتو نیز می 

ها. البته اگر تنها اینها را هدف زندگی این جهان بدانیم! آنگاه تفاوت افعال و سنن را خوشگذرانی

توان به سعادت حقیقی رسید، خیر دارد که کارهایی که به وسیله آنها میکند، و بیان میمشخص می

گوید: راه ایجاد ص است. و مییسوای آنها شرور و زشتکاری و نقا و نیکوکاری و فضائل است، و

فضیلت در وجود انسان آن است که افعال و سنن فاضله پیوسته در شهرها و میان امتها رایج و شایع 

 شترکاً آنها را بکار ببندند.باشد، و همگان م

پذیر نیست، مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن، این کند که این کار امکانو بیان می 

در شهرها و میان مردم رواج یابد، و این حکومت باید « افعال و سنن و عادات و ملکات و اخالق»

ن نروند. و بیان می کند که پیدایش مند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از میادر عالقه

پذیر است که مورد قبول مردم واقع شود، و چنین حکومتی تنها با نیروی خدمت و فضیلتی امکان

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

 گویند.اصل این خدمت را سیاست میکنند، و حیا هر نام دیگری که مردم برایش انتخاب می

 *علم مدنی چند قسمت و چه قسمتهایی دارد؟

 *موضوع و مسایل دانش مدنی چه می باشند؟

 *سعادت مدنی چند و چه می باشند؟

 قیقی چه می باشد؟*پرسش: سعادت ح

 سعادت پنداری چه می باشد؟*پرسش: 
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 نیل به سعادت مدنی چند و چه میباشند؟ عوامل*پرسش: 

 سقوط به شقاوت مدنی چند و چه میباشند؟ عوامل*پرسش: 

 حکومت چه می باشد؟پرسش: *

 سیاست چه می باشد؟پرسش: *

 حکومت دو نوع است:

ت توان به سعاداول: حکومتی که بتواند افعال و سنن و ملکات ارادی را، که در پرتو آنها می 

ت یا ریاست فاضله گویند. شهرها و حقیقی رسید، در مردم جایگزین کند. چنین حکومتی را حکوم

 شوند.می(417)های فاضله و امتهای فاضله نامیدهمردمی که تابع چنین حکومتی باشند مدینه

دهد که مایه را رواج می« افعال و اخالقی»دوم: حکومتی است که در شهرها و میان مردم  

ت، ریاست جاهلی یا سعادت پنداری است، یعنی در حقیقت سعادت نیست. نام این نوع حکوم

 حکومت جاهلیت است.

صدی که قگونه حکومت اقسام بسیار دارد. و بر هر یک از آنها به مناسبت هدف و ماین 

گونه هایی است که اینها و غرضنهند. تعداد آنها به اندازه هدفکند، نامی مخصوص میدنبال می

اندوزی باشد، آن را حکومت الها در جستجوی آنها هستند؛ پس اگر حکومتی در صدد محکومت

نامند، و اگر حکومتی در طلب بزرگی و سرافرازی گام بردارد، حکومت کرامت خست )= پستی( می

ت شود. و اگر سوای این دو بوده باشد، آن را به مناسب( نامیده میشهرت طلبی یا اعتبار و پرستیژ ملی)

 کنند.گیرد نامگذاری میهدفی که در پیش می

 نواع حکومت مدنی چندتا و چه میباشند؟اپرسش: *

 اقسام حکومت جاهلی)غیر و ضد فاضلی(چندتا و چه میباشند؟پرسش: *
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ی پذیر است؛ یککند که اداره حکومت فاضله در سایه دو نیرو امکانو نیز این علم بیان می 

ر کارهای د نیرویی که بر قوانین کلی استوار است. و دیگری نیرویی است که بر اثر تمرین زیاد،

آید، یعنی نیرویی که از راه ممارست و کوشش، در پیروی از اخالق و رفتار کشورداری به دست می

شود، و این ورزیدگی تنها از راه تجربه و مشاهده کنند پیدا میمردمی که در شهرهای نمونه زندگی می

و مشاهده بسیار استفاده گونه که در طب از تجربه گردد؛ درست بدانبسیار برای انسان ایجاد می

کننده واقعی بوده باشد: یکی نیروی آگاهی اوست تواند درمانشود. زیرا طبیب تنها با دو نیرو میمی

به دست آورده است. دیگری نیرویی است که بر اثر (418)بر کلیات، و قوانینی که از کتابهای پزشکی

شود، زیرا ورزیدگی در این حرفه تنها اد میکار زیاد در اعمال پزشکی و درمان بیماران برای او ایج

پذیر است. به مدد همین نیرو است که طبیب از راه تجربه زیاد و معاینه بدنهای اشخاص امکان

تواند مقدار داروهای الزم را بشناسد، و به تناسب هر بدن در هر حالتی به درمان بپردازد. اداره می

شود که حدود مشکالت را گی فرمانروا سبب میحکومت نیز چنین است یعنی تجربه و ورزید

آمدی و هر حالتی و در هر هنگامی با این نیرو و این تجربه تشخیص دهد، تا به تناسب هر پیش

 . «بتواند امور مردم را سامان بخشد

 اداره حکومت فاضله با چند و چه نیروهایی انجام می شود؟پرسش: *

 مت فاضله چه بوده و چه جایگاهی دارد؟آموزش نظری سیاسی در اداره حکوپرسش: *

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

 فلسفه  حکمت مدنیب.

و  -به بررسی افعال و سنن و ملکات ارادی)دانش سیاسی(در مواردی که  :مدنیو حکمت فلسفه »

ری آنها گیدهد، و راه اندازهقوانین کلی را به دست میبپردازد،  -دیگر مباحثی که به آن مربوط است

د، گیری صورت گیررا بر حسب احوال و اوقات مختلف، و اینکه چگونه و با چه چیز باید این اندازه

گذارد، چه این کار عمالً مخصوص نیروی دیگری ناگرفته باقی می دهد. سپس آنها را اندازهنشان می
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ی و گیراید به آن نسبت داده شود. با اینهمه، احوال و عوارضی که اندازهغیر از این فعل است، که ب

 گیرد، نامحدود است و رسیدن به همه آنها ممکن نیست.تقدیر بر حسب آنها صورت می

 )جایگاه، موضوع و مسئله(فلسفه سیاسی چه می باشد؟  پرسش: *

 است:علم دو بخش  این

قی شود، و بازشناختن سعادت حقیکه شامل تعریف سعادت می )نظری و تبیین علمی(بخشی 

 -کند، و به شمارش افعال و رفتار و اخالق و عادات ارادی کلیرا از سعادت پنداری مشخص می

پردازد. و سنن فاضله و غیرفاضله را از هم می -که الزم است در شهرها و میان ملتها رواج پیدا کند

 کند.می(419)جدا

به توصیف ایجاد زمینه مناسب، برای رواج عادات و سنن  ملی و تحقق عینی()عبخش دیگر 

ود شپردازد، و نیز شامل تعریف آن قسمت از وظایف حکومت میها میفاضله در شهرها و میان ملت

 توان افعال و سنن فاضله را در مردم به وجود آورد و حفظ کرد.که به وسیله آنها می

 ی چه می باشند؟بخش های فلسفه مدنپرسش: *

گوید که چند نوع است و هر شمرد و میآنگاه انواع کارهای حکومت غیرفاضله را بر می 

کند، و دهد شمارش مییک از آنها چه گونه است. و افعالی را که هر یک از این حکومتها انجام می

زیر فرمان او  گوید که هر یک از این حکومتها هوای آن دارد که در کشور و میان مردمانی کهمی

 هستند، چه سنتها را جایگزین کند.

موجود است، و نیز در کتاب سیاست  -است ارسطویکتای س -4این مطالب در کتاب بولیطیقی 

ار و کند که افعال و رفتافالطون و سایر کتابهای او، و کتب دیگران آمده است. این فلسفه بیان می

 د بیماری هستند.ملکات حکومت غیرفاضله برای مدن فاضله مانن

                                                           

1.Politic 
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یعنی از حکومتها و از رفتار آنان ناشی  -گردداما افعالی که به حرفه فرمانروایی منحصر می[  

 های حرفه فرمانروایی فاضله. و اما رفتار و ملکاتی که به شهرهای زیرعبارتند از: بیماری -شودمی

آنگاه تعداد (. 441)2 ]است. فرمان این حکومتها اختصاص دارد، به بیماری شهرهای فاضله همانند

 و توان مطمئن شد که حکومتهای فاضله و سننشمرد که از ناحیه آنها نمی می اسباب و عللی را بر

 به سنن و ملکات جاهلیت تبدیل نگردند. در پی آن انواع افعالی را بر نیمدن فاضله پایدار بمانند، یع

مانند، و تبدیل آنها به غیر فاضله از فساد مصون میهای شمرد که بر اثر آنها شهرها و حکومت می

گوید شمرد، و میمی اندیشی، و دیگر چیزها را برشود. و نیز راههای تدبیر و چارهفاضله ناممکن می

ای به جاهلیت تبدیل شد، چگونه باید آن را به حال که فایده آنها این است که اگر حکومت فاضله

برخی  پذیرد، و اینکهکند که اداره حکومت فاضله با چند چیز سامان میمی اول بازگردانید. آنگاه بیان

که بر اثر  -از این دانشها، نظری و برخی عملی هستند نیروی حاصل از تجربه به دست آمده را

 افزاید. اینبر آنها می -ورزیدگی بسیار در کار اداره شهرها و مردمان برای حکومت پیدا شده است

 ار توان افعال و رفتار و ملکاتت از تشخیص صحیح شرایطی که با مقایسه آنها مینیرو عبارت اس

 به تناسب هر اجتماع، یا هر شهر، یا هر ملت، و بر حسب هر حال و هر رویداد تنظیم کرد.

 آسیبشناسی و آسیبزدایی سیاسی چه میباشد؟پرسش: )پاتولوژی و میکروبیولوژی(*

 ی باشد؟ کارکرد تجربه سیاسی چه مپرسش: *

که  -دهدو تغییر ماهیت نمی -ماندکند که مدینه فاضله هنگامی پایدار میو بیان می 

طوری که فرمانروای دومی  هبفرمانروایانش در طول زمان از شرایط واحد بخصوصی پیروی کنند، 

ر دشود، بر آن باشد که حافظ و نگهبان همان احوال و شرایطی بوده باشد که که جانشین اولی می

ای ایجاد روزگار پیش از او مرسوم بوده است. و اینکه در ترتیب و توالی آنان نباید انقطاع و فاصله

                                                           

نماید، زیرا خالصه آن در دو سطر قبل آمده است، با اینهمه قسمت داخل کروشه زاید می -2

  امانت ترجمه شد. مچون در متن اصلی آمده بود برای رعایت 
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روایان انقطاع و فترتی پیش دهد که چگونه باید عمل شود تا در توالی فرمانشود. و نشان می

 (. 444)نیاید

 )ایمنی سازی و(پایداری مدینه فاضله با چه میباشد؟پرسش: *

کند که کدام شرایط و احوال طبیعی است که باید در فرزندان پادشاهان، و دیگر مردم یو بیان م

جستجو شود، تا معلوم گردد که چه کسی اهلیت دارد که پس از فرمانروای کنونی جانشین او شود. 

ا حرفه ، تدارد: آن کسی که این شرایط طبیعی در او موجود است چگونه باید تربیت شودو بیان می

 گیرد و فرمانروایی کامل شود.انروایی را نیک فرافرم

 د؟ناستعداد و تربیت سیاسی چه میباشپرسش: *

 *پرسش: انقطاع و تداوم سیاسی چه و چگونه می باشد؟

را  کنند، هرگز شایستگی پادشاهیگوید: کسانی که به آیین جاهلیت فرمانروایی میو نیز می 

و کردار و سیاست خود، به فلسفه نظری یا به فلسفه عملی ندارند، زیرا آنان در هیچ یک از احوال 

 ای که بر اثر گذشت زمان و ورزیدگیکنند، بلکه هر یک از آنان به مدد نیروی تجربهنیازی پیدا نمی

در کارهای حکومتی برایشان حاصل شده، خواهد توانست در شهرها و میان مردمی که زیر فرمان او 

ه رسد کهای خود میدنبال کند. چنین فرمانروایی هنگامی به خواسته قرار دارند، هدفهای خویش را

ور بوده باشد، یعنی به تشخیص آن افعالی قادر باشد که در سایه ای بهرهاز نیروی قریحه ذاتی ارزنده

د بر آنچه گفته ش توان به هدفهای مورد نظر، مانند لذت یا شخصیت یا غیر آن، دست یافت.آنها می

 (.442«)کامل از رفتار پادشاهانی که هدف و مقصدشان با او یکی است، افزوده شود باید پیروی

 *پرسش: شایستگی و عدم شایستگی سیاسی و حکومت چه می باشد؟

 دوم.علوم تابع علم مدنی

 فقه)مدنی(علم الف.
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 می سازد. تعیینحدود و احکام عمل یعنی کنش و رفتار انسانی و مدنی را 

 ب.علم کالم)مدنی(

 مبانی بینشی یعنی بینش و حتی منش درونی انسانی و مدنی را تبیین می نماید.

 *پرسش: علوم تابع علم مدنی چند تا و چه می باشند؟

 الف.علم فقه)مدنی(

تواند حدود هر چیز را که واضع شریعت تصریح صناعت فقه دانشی است که انسان به وسیله آن می

خیص تش -با مقایسه با آن چیزهایی که حدود و میزان آنها آشکارا در شریعت بیان شده -نکرده است

و بر اساس آن شریعیت  –دهد، و برای به دست آوردن احکام صحیح بر طبق مقصود واضع شریعت 

 اجتهاد کند. -ه واضع شریعت برای پیروان همان شریعت آورده استک

 است: افعالیو هر آیینی داراي عقاید )آراء(  

شناساند، و درباره عالم و آن آرایی است که خدای بزرگ و صفات او را به مردم می عقاید: 

 کند.ها بحث میدیگر پدیده

شود، یا کارهایی خدای بزرگ انجام میآن کارهایی است که برای سپاس و ستایش افعال:  

 شود.که به رفتار مردم و معامالت مدنی آنان مربوط می

شود: یکی شامل عقاید و آراء است و دیگری به دو بخش تقسیم می ]فقه [بدین سبب علم  

 (.443)صشامل افعال

 *پرسش: )جایگاه، موضوع و مسئله و نقش(فقه سیاسی چه می باشد؟

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(-)دینیعلم کالمب.
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تواند از راه گفتار، به یاری آراء و افعال ای است که انسان به مدد آن میصناعت کالم ملکه 

محدود و معینی که واضع شریعت آنها را صریحاً بیان کرده است بپردازد، و هرچه را مخالف آن 

 است باطل نماید.

 ه یکی شامل آراء است و دیگری شامل افعال.شود کاین صناعت نیز به دو بخش تقسیم می 

صناعت کالم غیر از علم فقه است؛ زیرا فقیه با آراء و افعالی سروکار دارد که واضع شریعت  

دهد، تا دیگر احکام الزم را از صریحاً آنها را بیان کرده است. فقیه این مسائل قطعی را اصل قرار می

 آنا استنباط کند.

دون بندد، بکند که فقیه آنها را به عنوان اصول بکار میی جانبداری میولی متکلم از عقاید 

آنکه چیزهای دیگری از آنها استنباط نماید. پس اگر شخصی بر این هر دو صناعت مسلط باشد او 

تواند از شریعت جانبداری کند متکلم است، و چون قادر است که فقیه متکلم است. یعنی چون می

 (.441)اصول بپردازد فقیه استط فروع از به استنبا

اما راهها و آرایی که باید به وسیله آنها از شرایع جانبداری شود: گروهی از متکلمان عقیده دارند که 

توان جانبداری آنان از شرایع باید در این گفته خالصه شود: آراء شرایع و تمام دستورهای آن را نمی

را مرتبه و مقام آنها برتر است، چون شرایع از طریق با آراء و ادراک و عقول انسانسی سنجید، زی

وحی الهی به دست آمده، و اسرار خدایی در آنها نهفته است، اسراری که خردهای انسانی از ادراک 

 مانند.و رسیدن به آنها فرو می

ماند یافتن به این اسرار تنها راهی که در برابر انسان گشوده میگویند: برای دستو نیز می 

ور شود که عقل است که شرایع به وسیله وحی او را یاری کنند، تا از شناخت چیزهایی بهره آن

ماند، چه اگر جز این بود وحی معنی تواند آنها را درک کند، و از رسیدن به حقیقت آنها فرو مینمی

 نداشت.
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 -درسها میو عقل پس از تأمل به آن -و اگر وحی نیز همان چیزهایی را که قابل ادراک هستند 

بود مردم را به خرد خود واگذاشته به انسان بیاموزد فایده و ارجی نخواهد داشت. یعنی اگر چنین می

بودند، و آنان را به نبوت و وحی نیازی نبود، ولی چنین نیست؛ پس شایسته چنان است که شریعت 

. مهمتر از این، آنکه آدمی دانشهایی به آدمی بدهد که دریافت آنها از توانائی خردهای ما بیرون است

را به چیزهایی معتقد کند که خرد او منکر آنهاست، و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد فایده 

ها از دریافت آنها فرو داند و خرآن نیز بیشتر خواهد بود. و از این رو است که آنچه شرایع آورده

های در برابر خرد قیقت ناپسند و محال نیست، بلکهشمارد، در حماند و پندارها آنها را ناپسند میمی

 (. 445)صخدایی صحیح است

اش در برابر آنانکه از خردهای خدایی و اگر انسان در مرتبه انسانیت به نهایت کمال برسد، مرتبه

هوش است در برابر انسان کامل؛ بنابراین همچنانکه ورند، همانند کودکان و نوجوانان و مردم کمبهره

ا خرد ب -که حقیقت دارند و غیرممکن نیستند -هوشان چیزهای بسیاری راری از کودکان و کمبسیا

شود که وجود آن چیزها غیرممکن است، همینطور است شوند، و برایشان مسلم میخود منکر می

مرتبه کسی که دارای عقل انسانی کامل است، در برابر کسانی که دارای عقل خدایی هستند. و 

نها را شود، یا آانسان پیش از آنکه تربیت یابد و تجربه آموزد، چیزهای زیادی را منکر میهمچنانکه 

پندارد، ولی پس از آنکه دانش آموخت و بر اثر تجربه ورزیده شد، شمارد و غیرممکن میبیهوده می

رت نمودند، صوشود، یعنی چیزهایی که وجودشان در نظر او محال میآن پندارها از دلش زایل می

موده، نگیرند، و از چیزهایی که در گذشته وجودشان برای او بسیار شگفت میضروری به خود می

شود. همچنین است حال انسانی که به مرحله کمال انسانیت رسیده بعدها از عدم آنها در شگفت می

قت در حقی بدون آنکه -یا آنها را غیرممکن پندارد -باشد، ولی از اینکه به انکار چیزهایی بپردازد

چنین باشد، باک ندارد. بنابر آنچه گفته شد نظر این عده از متکلمان آن است که: شرایع نیازی به 

تصحیح و تأیید ندارند؛ زیرا کسی که از جانب خدای بزرگ برای ما وحی آورده، راستگویی است 

 ز دو راها« واضع شریعت صادق است»که در سخنش امکان دروغ نیست. و درستی این موضوع که 
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شود. دیگر شود: یکی به وسیله معجزاتی که در وجود اوست، یا بردست او آشکار میروشن می

ر و ب -سخنی است که در گذشته بر راستگویی اوراستگوی و درست(446)صهای مردمان گواهی

 اند، و یا به هردو آنهاست.گواهی داده -مقامش در پیشگاه خدای عزوجل

ع را بر مبنای راههای ذکرشده درست بدانیم، و باور داریم که امکان پس اگر راستگویی شار 

ندارد دروغ گفته باشد، دیگر شایسته نیست که در هر چه گفته است، برای تعقل و تأمل و کنجکاوی 

و اظهارنظر فرصتی باقی گذاریم. براساس آنچه گفته شد و موارد مشابه آن، این گروه از متکلمان به 

 اند.ایع پرداختهجانبداری از شر

گروهی دیگر از متکلمان برآنند که برای تأیید شریعت باید نخست با الفاظ خود واضع  

شریعت به تجسم صورتی از آن بپردازند سپس به محسوسات و مشهورات و معقوالت توجه کنند، 

د، از مند باشهای دور آنها، چیزهایی بیابند که دریاری شریعت سودو اگر در آنها، یا حتی در وابسته

آنها بهره بر گیرند، و اگر چیزهایی بیابند که متناقض با شریعت باشد، و بتواند لفظ واضع شریعت را 

 حتی اگر چنین تأویلی بسیار دور بوده -چنان تأویل کنند که این تناقض از میان برود، چنان کنند

ناقض با شرع را باطل کنند، یا و اگر این کار ممکن نشود، و امکان آن باشد که بنوعی این ت -باشد

 آن را بروجهی حمل سازند که با شریعت سازگار باشد، چنان کنند.

حال اگر مشهورات و محسوسات بطور صریح و آشکارا در تضاد با یکدیگر قرار گرفتند:  

مثالً وقتی که محسوسات یا لوازم آنها موجب چیزی باشد، مشهورات یا لوازم آنها موجب امری ضد 

در این صورت بنگرند و ببینند کدام یک از اینها برای تأیید آنچه در شریعت است نیرومندتر آن؛ 

 (.447)است، همان را بگیرند و آن دیگری را رها کنند و باطل

اما اگر حمل کالم شریعت بر یکی از این موارد ممکن نباشد، و چیزی از این امور را نتوان با مبانی 

نکه رد و انکار چیزی از محسوسات و مشهورات و معقوالتی که با آهنگ نمود، یا آشریعت هم

کند ممکن نباشد، در این هنگام برای جانبداری از آن مبانی، مواردی از مبانی شریعت تضاد پیدا می
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بینند که گفته شود: حق همین است و بس؛ زیرا کسی  از آن خبر داده که تنها راه چاره را در این می

 بگوید یا خطا کرده باشد.ممکن نیست دروغ 

گویند که گروه پیشین در تمام موارد و مبانی این گروه در این گونه موارد همان مطالبی را می 

 توان به یاری شرایع پرداخت.گفتند. و این گروه عقیده دارند که تنها از این راه میشریعت می

با نظیر آن پاسخ گفت؛ یعنی  گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که هر انتقادی را باید 

متکلم وظیفه دارد که در سایر شرایع به پژوهش بپردازد، و موارد آشفته و نادرست آنها را برگزیند، 

تا هرگاه یکی از پیروان شریعتی بخواهد موردی از شریعت ایشان را نادرست جلوه دهد، آنان قادر 

خصم موجود است، به مقابله برخیزند، و از باشند که با ارائه نقاط ضعف مشابه آن، که در شریعت 

 این رهگذر به دفاع از شریعت خویش بپردازند.

گروهی دیگر از متکلمان هنگامی که متوجه شوند دالیلشان برای جانبداری از مبانی شریعت  

تواند کامالً موضوع را ثابت کند، به طوری که خصم را به سکوت وادارد، و کافی نیست، و نمی

در چنین مواردی ناچارند دست به  -نه ناتوانی او از ادامه بحث -انه اعتراف او باشدسکوتش نش

اش کنند، و در تنگنایش قرار شرمنده(448)صکارهایی بزنند تا وی از مقاومت باز ایستد. یعنی یا

 دهند یا با تهدید او را بترسانند.

ر و د -نظرشان صحیح استگروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که چون شریعت آنان در  

گونه به دفاع از شریعت خود برخیزند، که آن باید در برابر دیگران بدین -درستی آن تردیدی ندارند

را نیک جلوه دهند و شبهات را از دامنش بزدایند، و خصم را با هر وسیله ممکن سرکوب کنند. این 

مردمی  اند کهندارند، زیرا بر این عقیده جویی باکگروه از بکاربردن دروغ و مغالطه و بهتان و ستیزه

 اند:پردازند، دو دستهکه با شریعت آنان به مخالفت می

یکی دشمن است؛ در این صورت بکاربردن دروغ و مغالطه برای شکست و سرکوب کردن  

 اند.او جایز است، همچنانکه این موضوع را در جهاد و جنگ مجاز دانسته
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خردی و نداشتن نیروی تشخیص، نی است که به واسطه کمدیگر دشمن نیست، ولی نادا 

سعادت شناخت این شریعت نصیبش نشده، پس جایز است چنین انسانی را با دروغ و مغالطه 

 .«شودمند کرد، و به این سعادت رسانید. همچنانکه با زنان و کودکان چنین رفتار میعالقه

 ی چه می باشد؟*پرسش: )جایگاه، موضوع و مسئله و نقش(کالم سیاس

 *پرسش: گروه های کالمی سیاسی چه می باشند؟

******************** 

 پرسش و پاسخ:*

 *علم مدنی چند قسمت و چه قسمتهایی دارد؟

 *موضوع و مسایل دانش مدنی چه می باشند؟

 *سعادت مدنی چند و چه می باشند؟

 *سعادت حقیقی چه می باشد؟

 *سعادت پنداری چه می باشد؟

 نیل به سعادت مدنی چند و چه میباشند؟*عوامل 

 *عوامل سقوط به شقاوت مدنی چند و چه میباشند؟

 *حکومت چه می باشد؟

 *سیاست چه می باشد؟

 *انواع حکومت مدنی چندتا و چه میباشند؟

 *اقسام حکومت جاهلی)غیر و ضد فاضلی(چندتا و چه میباشند؟
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 می شود؟*اداره حکومت فاضله با چند و چه نیروهایی انجام 

 *آموزش نظری سیاسی در اداره حکومت فاضله چه بوده و چه جایگاهی دارد؟

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

 *)جایگاه، موضوع و مسئله(فلسفه سیاسی چه می باشد؟  

 *بخش های فلسفه مدنی چه می باشند؟

 سی و آسیبزدایی سیاسی چه میباشد؟*)پاتولوژی و میکروبیولوژی(آسیبشنا

 *کارکرد تجربه سیاسی چه می باشد؟ 

 *)ایمنی سازی و(پایداری مدینه فاضله با چه میباشد؟

 *استعداد و تربیت سیاسی چه میباشند؟

 *انقطاع و تداوم سیاسی چه و چگونه می باشد؟

 *شایستگی و عدم شایستگی سیاسی و حکومت چه می باشد؟

 مدنی چند تا و چه می باشند؟*علوم تابع علم 

 *)جایگاه، موضوع و مسئله و نقش(فقه سیاسی چه می باشد؟

 *)جایگاه، موضوع و مسئله و نقش(کالم سیاسی چه می باشد؟

 *گروه های کالمی سیاسی چه می باشند؟
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 مدنی  سیاست.2
 سیاست مدنی فارابیکتاب 

 ارشد()برای کارشناسی مبادی-قسمت اول

 : مقطع کارشناسیارکان مبانی و-قسمت دوم

 اجتماعات مدنی )یا گروههاي شهري(

انسان از جمله انواع جانورانی است که به طور مطلق نه به حوائج اولیه و ضروری زندگی خود »

ر دالف. ؛بسیار  هایگروه گروهی و اجتماعرسد و نه به حاالت برتر و افضل؛ مگر از راه زیستمی

 پیوستگی به یکدیگر.ب.جایگاه و مکان واحد و 

 مدنی چه میباشد؟*پرسش: انسان 

 هاي انسانینواع جمعیتا

 های انسانی بر سه گونه است: انواع جمعیت

 .)بین مللی و جهانی(جماعت و جمعیت بزرگ و عظمی.4

 .)امتی(جماعت و جمعیت میانه و وسطی.2 

 کشوری، استانی و شهرستانی(.)ملی جماعت و جمعیت کوچک و صغری.3

های بسیاری به وجود آمده باشد بر شود که از امتجمعیت بزرگ به آن جمعیتی گفته می 

حال به یک امت گویند. جماعت کوچک و اساس یاری و تعاون به یکدیگر. جماعت وسطی و میان

 .صغری تنها مردم یک شهر را گویند. این سه نوع جماعت را جماعت کامله گویند

بنابراین تشکیل مدینه نخستین مرتبت کمال است برای نوع انسان؛ و قهراً اجتماعات دیهی  

اند که در بین آنها نیز اجتماع منزلی و ای و کویی و خانوادگی از نوع اجتماعات ناقصهو محله
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تر است؛ چون یکی از اجزاء اجتماع، اجتماع کویی است و اجتماع کویی جزئی از خانواری ناقص

هائی که محالت و ای جزئی از اجتماع شهری است. جمعیتایست و اجتماع محلهاجتماع محله

دهند وابسته به شهرهاست و فرق بین محله و ده این است که محله از اجزاء دهات را تشکیل می

شهر است و ده خدمتگزار شهر است. جماعتهای شهری جزئی از امت و ملت است و امت در چند 

 گزینند و بدان منقسم شوند.شهر سکونت 

 *پرسش: انواع اجتماعات مدنی چند و چه می باشند؟

 *پرسش: اجتماعات مدنی ناقص و کامل چه می باشند؟

 *مراتب کمال مدنی انسان چه می باشند؟

 *نخستین مرتبت کمال انسانی چه می باشد؟

 *دومین مرتبت کمال انسانی چه می باشد؟

 چه می باشند؟ *جماعت های مدنی ناقص چند و 

 هاي کامله انسانیجمعیت 

شوند؛ هر ملتی از ملتی دیگر به های کامله مردمی به طور مطلق به ملتها و نژادها تقسیم میجمعیت

شود، دو امر طبیعی که یکی خوی و اخالق آنهاست و دیگر وضع آفرینش دو امر امتیاز داده می

وضعی و قراردادی است، ملتها از یکدیگر متمایزند که آن آنهاست و البته به امر سومی نیز که طبیعی 

 هم به نحوی در سرشت آدمی دخیل است. و آن امر سوم زبان محاورتی آنهاست.

ای کوچک. سبب طبیعی نخست که موجب اند و پارهگای از ملتهای جهان بزرپاره 

 شدن ملتهاست خود شامل چند امر است بشرح زیر:گوناگون

زاء اجسام آسمانی یعنی قرارگرفتن جایگاه زندگی آنان در محاذات قسمتی اختالف اج -4 

 هایاند؛ و سپس اوضاع و احوال کرهخاص از کره نخست؛ و سپس از کره ثوابت که با آن هم سمت

مایله نسبت به زمین و حاالت و اوضاع خاص آن کرات از قبیل دوری و نزدیکی به زمین مسکونی 

کنند در ها در آن زندگی میالف اوضاع و احوال و اختالف سرزمینهائی که ملتآنها که قهراً این اخت
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ها تابع اختالف و خوی مردمش مؤثر است. چه آنکه اختالف اوضاع طبیعی سرزمیناختالف خلق

اوضاع و حاالت کره نخستین است. در آن قسمت که مسامت هر سرزمین است و سپس آن قسمت 

 های مایله.ت و آخراالمر اختالف اوضاع کرهاز کره ثوابت که محاذی آنس

و همین طور اختالف قسمتهای زمین، گوناگون بودن بخارات متصاعده از آنرا به دنبال دارد؛  

شود که مناسب با همان قسمت از زمین است؛ و هر نوع بخاری از سرزمینی خاص متصاعد می

آنها موجب اختالف آبو هوای ها و بخارات زیرزمینی اختالفات بخارات متصاعده سرزمین

 آید. وسرزمینهاست؛ زیرا آب هر شهری و سرزمینی از بخارات زیرزمینی آن سرزمین به وجود می

 شود درآمیخته است.هوای هر شهری با بخاری که از آن سرزمین متصاعد می

طور اختالفات کرات مسامت هر سرزمین یعنی کره کواکب و کره نخستین؛ و اوضاع و همین 

وهوای آن سرزمین مؤثرند. به تبع این اختالفات و احوال گوناگون کرات مایله همه در اختالف آب

طور انواع خوراکیها مختلف اند و همینها، گیاهان و حیوانات غیرناطق نیز مختلف شدهو گوناگونی

جودی یه وشده است و به تبع اختالف در خوراکیهای ملتها، اختالف در مواد کشت و زرع است که بن

دهد و همه این گوناگونیها در خلق و خوی طبیعی انسانها را در نسلهای گذشته و آینده تشکیل می

 کند.و نحوه آفرینش آنها ایجاد اختالف کرده و می

و بجز آنچه گفته شد اختالف اوضاع و احوال آن قسمت از سماویاتی که مسامت با سرزمینی  

شود و این به جز آن جهاتی است خوق آدمیان می و خلق خاص است نیز بالواسطه سبب اختالف

وخوی انسانهاست بالواسطه و باز طور اختالف هوا نیز سبب اختالف خلقکه یادآور شدیم. و همین

این به جز آن جهتی است که بیان شد. و سپس تعاون و همیاری این اختالفات و آمیزشهای گوناگون 

 آید.انها پدید میوخویهای مختلف در انسعوامل، خلق
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ای با به واسطه این جهات و به سبب این نوع آمیزشها، ترکیبات طبیعی و وابستگی پاره 

یابد و اجسام سماوی تا همین حد از کمال ای دیگر و مراتب این ترکیبات و ارتباطات تحقق میپاره

 وخوی آنها مؤثر باشد.تواند در انسانها و اوضاع طبیعی و خلقمی

ماند در صالحیت اجسام آسمانی از کماالت بعدی و کماالت نهائی انسانها می و آنچه 

باشد یعنی اعطاء کماالت نهائی در شأن فلکیات نیست و بلکه در شأن عقل فعال است و همانطور نمی

را  تواند کماالت نهائیکه بیان شد از بین انواع موجودات طبیعی تنها انسان است که عقل فعال می

 طا نماید و نه سایر انواع دیگر.بدان اع

 *پرسش: گوناگونی ملت ها چه می باشد؟

 *پرسش: تمایز ملت ها به چند و چه سبب هایی می باشد؟

 *پرسش: اسباب طبیعی تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟

 *پرسش: اسباب مدنی تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟ 

 جبرئیل امین()فرشته وحی، مدبر نوع انسان، عقل فعال

کند به مثابه اجسام آسمانی است زیرا آنچه نخست به عقل فعال در آنچه به انسان اعطا می 

ای که بدو داده شده است خود به تواند به وسیله آن قوهدهد نیرو و مبدأ است که انسان میانسان می

 سوی کماالت غیرحاصله کوشش کند و بدان نائل آید.

شود، معقوالت اول و مراتب نخستین علوم و معارف ه به او اعطا میآن قوه و مبدأ نخست ک 

شود و البته عقل فعال این مبدأ معلومات است آن مبدأ و قوت معقوالتی که در نفس ناطقه افاضه می

طور جزء نزوعیه نفس که کند که قبالً جزء حاسه نفس و همینرا هنگامی به نفس ناطقه اعطا می

طور محل و آالت قوه حاسه اند و همینباشد که آن دو نیز تابع نفس حاسهمنشأ شوق و کراهت می
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اند، به وجود آمده باشند و بنابراین اراده به واسطه این دو حاصل و نزوعیه که از اعضاء و اجزاء جسم

 شود.می

زیرا ارده نخست عبارت از شوقی است که ناشی از احساس است و شوق وابسته به جزء  

نفس است و احساس وابسته به جزء حساسه نفس است. و بعد از این باید،  ]قوه نزوعیهو [ نزوعی 

اصل ده اول حاجزء متخیل نفس و شوقی که تابع آنست حاصل شود تا در نتیجه اراده دومی بعد از ار

 گردد.

خیل باشد و پس از اینکه این دو امر تزیرا این اراده عبارت از شوقی است که ناشی از  

گاه ممکن است که معارف اولیه از ناحیه عقل فعال در نفس ناطقه افاضه شود. و در د آنحاصل ش

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

نام ویژه آن اختیار است و این همان امری است که ویژه انسان است و در سایر حیوانات نیست و به 

تواند کارهای پسندیده و ناپسندیده و زشت و زیبا را انجام دهد؛ سیله همین امر است که انسان میو

 و پاداش و کیفر اخروی بدان بازبسته است.

و اما آن دو اراده دیگر چه بسا در حیوان غیرناطق هم وجود دارد. پس هرگاه این نوع از  

هت نیل به سعادت کوشد و یا در جهت بدبختی و اراده در آدمی پدیدار شد تواند به وسیله آن درج

 تواند کارهای نیک و زیبا و یا زشت و بد انجام دهد.شقاوت؛ و به وسیله همین نیرو است که می

 سعادت چیست؟

سعادت عبارت از خیر مطلق است و هر آنچه در راه رسیدن به خوشبختی سودمند است  

بودن آن از جهت سودی است که در رسیدن به سعادت  خیر است نه بالذات و لذاته و بلکه خیر

 دارد و برعکس هر آنچه به وجهی از وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود به طور اطالق شر است. 

و خیری که در راه رسیدن به سعادت انسانی سودمند است گاه بود که از اموری طبیعی باشد  

طور شری که مانع از بسته به ارادت بود؛ و همینو موجود بالطبع باشد و گاه وجود آن ارادی و ب
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رسیدن به سعادت است گاه از اموری طبیعی و موجود در طبیعیت و بالطبع است و گاه وجود و 

تعقل آن وابسته به اراده است. خیرات و شرور طبیعی اموری است که از ناحیه اجسام آسمانی درین 

نها از اعطاء این خیرات و شرور به عالم زمینی این عالم آفریده شده و آمده است؛ و البته هدف آ

نبوده است که در هدفهای عقل فعال مانعی ایجاد کرده و معاندتی کرده باشند؛ و یا معاونت و یاری 

 کرده باشند.

زیرا آنچه سودمند است در جهت هدفهای عقل فعال از بین اموری که اجسام آسمانی به  

هت نیست که اجسام سماوی به قصد معاونت به عقل فعال کرده اند بدین جعالم ارض اعطا کرده

آور است در جهت هدفهای عقل فعال ازین جهت نیست که اجسام باشند و بالعکس اموری که زیان

سماوی به قصد ضدیت با کار عقل فعال کرده باشند؛ ولکن در اقتضای گوهر اجسام آسمانی این 

در سرشت اوست که بپذیرد اعطا کند. بدون رعایت و التزام  پذیرد واست که آنچه را طبیعت ماده می

ای از آور باشد؛ و بدین ترتیب رواست که پارهبه اینکه در هدف عقل فعال سودمند باشد و یا زیان

ای گردد در هدف عقل فعال احیاناً مفید واقع شود و یا پارهآنچه از ناحیه اجسام سماوی حادث می

 آور.زیان

 چند و چه می باشد؟ اراده*پرسش: 

 اختیار چه می باشد؟ *پرسش:

 خیر و سعادت چه می باشند؟ *پرسش:

 شر و شقاوت چه می باشند؟ *پرسش:

 خیر و شر طبیعی و ارادی چه می باشند؟ *پرسش:
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 خیر و شر ارادي

اند صرفاً ناشی از انسان است. خیر ارادی از انسان خیر و شر ارادی که همان زیبا و زشت 

شود و ناشی از یک منشأ است؛ توضیح اینکه قوای نفس آدمی بر پنج نوع است: ناطقه میصادر 

ی که انسان تعقل کرده بدان آگاهی دارد تنظری، ناطقه عملی، نزوعیه، متخیله و حساسه و آن سعاد

 گاهصرفاً ناشی از قوه ناطقه نظری است؛ و مستند به هیچ یک از قوای دیگر نیست؛ بدین بیان که آن

که آدمی مبادی ومعارف اولیه را که از ناحیه عقل فعال بدو اعطا شده است به کار بندد و به درستی 

بشناسد و به واسطه قوه نزوعیه شیفته آن گردد و در آنچه باید عمل کند اندیشه کند یعنی در آنچه 

ورد عمل را که باید مباید عمل کند تا به وسیله قوه عملیه بدان نائل گردد اندیشه نماید و سپس آنچه 

ل ای برای عموی قرار گیرد و از را تفکر و اندیشه اندر یافته است و به وسیله آالت و ابزار معده

یعنی قوه نزوعیه عمل کند و از طرفی قوه متخیله و حساسه او درین راه مساعد باشند و منقاد قوه 

وجب نیل به سعادت است او را یاری ناطقه عملیه؛ و هر دو در تحریک آدمی به سوی آن افعالی که م

 نمایند در این وقت آنچه از آدمی آید همه خیر است و بنابراین خیر ارادی تنها از این وجه آید.

شود؛ و آن به این ترتیب است که اکنون گویم حاصل میو اما شر ارادی از آن راهی که هم 

چنین نیست که در هر حال ه ناطقه همیابند و قونمی قوه متخیله و حساسه هیچکدام سعادت را در

یابد که به سوی آن توجه گاه سعادت را درمیسعادت را دریابد و بدان آگاهی حاصل نماید و بلکه آن

کرده حرکت نماید؛ و بسیاری از چیزها هست که ممکن است آدمی خیال کند که هدف و غایت 

و کرامت و نظیر آنها؛ و اگر آدمی در آور و سودبخش زندگی وصول به آنها است؛ مانند امور لذت

تواند به سعادت راه یابد و آگاهی حاصل نماید تا به تکمیل نفس ناطقه کندی ورزد ناطقه نظری نمی

دنبال آن رود و به سوی آن حرکت کند و در نتیجه امر دیگری را غایت و هدف و باالخره سعادت 

بخش یا غلبه و چیرگی ند امور سودمند یا لذتدهد به جز آنچه سعادت است مانزندگی خود قرار می

رود و در جهت رسیدن اوردن کرامت و به وسیله قوت نزوعیه به دنبال آن میبر مردم و یا به دست

داند؛ و باالخره قوه نزوعیه خود را در اندیشد و آنرا هدف نهائی قوه ناطقه عملیه خود میبدان می
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گیرد و قوت متخیله و حساسه وی در این جهت شود به کار میجهت انجام اعمالی که بدان منتهی می

 گردد و در نتیجه آنچه از این راه پدید آید همه شر بود.مساعد و منقاد وی می

گاه که آدمی سعادت را به درستی شناخته باشد لکن آنرا غایت و هدف طور است آنو همین 

ند؛ و یا شوق وی بدان سوی سست باشد؛ زندگی خود قرار ندهد؛ و به سوی آن اشتیاقی حاصل نک

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

شود جز شر دارد؛ درین صورت نیز آنچه حاصل میدیگر خود را در جهت رسیدن به آن به کار می

 چیزی دیگر نیست.

ماند سعادت است و کمال نهائی که باقی میو چون هدف نهائی از وجود انسان رسیدن به  

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

 ممکن است آدمی به وسیله آنها به سوی آن سعادت برود سخن بگوئیم.

ل فعال گاه ممکن خواهد بود که از ناحیه عقو این امر یعنی وصول آن به سعادت، آن 

معقوالت و معارف اولیه به آدمی اعطاء شده باشد؛ و چنین نیست که هر انسانی فطره معد پذیرفتن 

 معقوالت و معارف اولیه باشد.

اند و طبع اند و مفطور بر استعدادات مختلفزیرا افراد انسانی بالطبع دارای قوتهای متفاضله 

پذیرند ای دیگر قوت پذیرائی معقوالت را دارند و میرهای از آنان هیچ نوع معقولی را نپذیرد و پاپاره

برند مانند دیوانگان؛ و دسته سومی هستند که صاحب فطرت سلیم لکن در جهت دیگری به کار می

 توانند به سعادت نهائی نائل آیند.انسانیند و تنها اینان هستند که می

 *پرسش: قوای نفس انسانی چند و چه می باشند؟

 سیاسی چه می باشد؟*پرسش: خرد 

 *پرسش: خیال سیاسی چه می باشد؟
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 *پرسش: سیر به سعادت مدنی چگونه می باشد؟

 *پرسش: سقوط به شقاوت مدنی چگونه می باشد؟

 *پرسش: فطرت های انسانی چه و چگونه می باشند؟

 فطرتهاي انسانی

وسیله آن مردمی که دارای فطرت سالمند همه صاحب یک فطرت مشترکی هستند که به  

شوند و این فطرت مشترک میان همه است؛ و همه اساساً معارف و معقوالت نخستین را پذیرا می

 اند. این است اساس کارآنان به وسیله آن فطرت مشترک سلیم به سوی کارهای مشترک در حرکت

 الطبع.سعادت همگانی و وجه مشترک بین مردم سلیم

در سطح دیگر معارف و معلومات مردم متفاوت و ازین مرتبت و وجه مشترک که بگذریم  

کند که هر فردی را فطرتی ویژه خود باشد به جز فطرت ویژه آن اند؛ و همین امر ایجاب میمختلف

شود فردی معد پذیرش معارف و معقوالتی دیگر است ویژه دیگر؛ و از همین روست که دیده می

سیله آن به سوی معرفت به علم و یا علوم دیگری باشد و به وخود که مشترک بین وی و دیگران نمی

آید و فرد دیگر نیز معد قبول معقوالتی دیگر است وابسته به علم کند و بدان نائل میکشش پیدا می

دیگر که دیگری در آن قسم از معارف با وی شریک نیست؛ و باز ممکن است فردی از افراد معد 

ای؛ و ممکن است فردی معد قبول همه معقوالت بایسته رهقبول معقوالت بسیاری بود، از هر نوعی پا

 یک جنس از علوم باشد.

 اند؛ اندریافته استنباططور در قوتهائی که به واسطه آن، اموری که حتی از یک جنسو همین 

تمایند، مختلف و گوناگون و متفاضلند؛ و ممکن است که دو نفر از افراد انسانی باشند که از ناحیه می

عال استعداد درک یک نوع و یک جنس از معارف و معقوالت به آن دو اعطا شده باشد و عقل ف

ذلک طبع وجودی یکی از آن دو وجود هر دو صالح برای دریافت یک صنف از علوم باشد؛ و مع

سان آفریده شده باشد که همه آنچه مربوط بدان فن یا علم است اندر یافته تعقل کند و فردی بدین
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طور گاه بود که دو تن از افراد انسانی از لحاظ استعداد وجودی ی کمتر از آن دگر؛ و همیندیگر مسائل

ی ذلک یکی زودتر استنباط کند و یکدر استنباط مسائل مربوط به یک نوع از علم مساوی باشند. مع

د و تر باشدیرتر و یا اینکه یکی از آن دو در استنباط مسائل اساسی و افضل آن فن و علم، دراک

زودتر اندریابد؛ و یکی مسائل فرودتر آن علم را؛ و گاه باشد که دو تن از افراد انسانی هم در قدرت 

بر استنباط علم خاص متساوی و برابر باشند و هم در سرعت استنباط یکسان باشند؛ لکن یکی از آن 

 ته باشد. دو قدرت بر راهنمائی و تعلیم مستنبطات خود را هم داشته باشد و آن دگر نداش

طور است احوال افراد انسانی در قدرت بر انجام کارهای بدنی که مختلف و و همین 

 متفاضلند. 

را  اند هیچ کسشده و باید تذکر داد که فطرتهای طبیعی انسانها که در وجود مطبوع بر آن 

سانها آفریده شده مجبور و وادار به انجام فالن کار نخواهد کرد؛ و این فطرتها برای این در نهاد ان

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

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

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

ه سوی ضد آن کار تحریض کند، قهراً به بکند و اگر یک عامل و محرک خارجی دیگر وی را می

سوی آن ضد گروش یابد و آنرا انجام دهد؛ ولکن با سختی و دشواری و اضطرار. نهایت هر گاه به 

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

تغییردادن و دگرگون کردن افراد انسانی از مقتضیات فطرتهای آنها، آن فطرتهائی که وجود آنان مطبوع 

باشد و چه بسا در بسیاری از آنان محال خواهد بود؛ مانند کسانی بر آن شده است سخت دشوار می

مزمن طبیعی در ذهن آنها رسوخ که از آغاز تولد مرضی بر آنها عارض شده باشد و به صورت امری 

اند محتاج به ریاضت و کرده باشد؛ و همه این فطرتها با همه حاالتی که بر آن حاالت آفریده شده

ند آزموده باشاند به وسیله اراده تا به وسیله ممارست بر کارهائی که معد انجام آنها میتمرین و تقویت
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د انجام شود که این فطرتها نسبت به انجام مقتضیات خود، و آموخته گردند؛ و این امر تا آن اندازه بای

 به کمال نهائی و یا نزدیک بدان برسند.

و چه بسا باشد که فطرت شایان والیقی دریک قسمت از فنون همچنان مهمل گذارده شود و در 

جهت تمرین و آموختگی آن کاری انجام نشود و به وسیله اموری که معد آن بود تربیت نشود؛ و 

بگذرد در نتیجه باطل و تباه گردد و استعداد نهفته تباه شود؛ و گاه بود که آن  ضعدت زمانی برین وم

قوت تمرین داده شود لکن در جهت اموری پست یعنی از مسائل و اموری که معد و مستعد آنست 

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

 کند.یابد و بدان عادت میعادت به افعال برتر و عالی به سوی کارهای فرود از آن نوع فن، گرایش می

 به طور کلی مردم طبیعه از لحاظ مراتب فنون، گوناگونند بر حسب تفاضل و گوناگونی انواع 

 باشند؛ ازین کهمیبرای گرایش بدانها  )مستعد و آماده(معد تاو اجناس صنایع و علومی که طبیع

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

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

 لی و برتر آنند.پست نوع خاصی از علومند به جز آن گروهی هستند که معد برای قسمت عا

از این مرحله که بگذریم در مراحل بعد، یعنی در انواع و اصناف هر علمی و فنی نیز وضع  

بدین منوال است که استعدادها و فطرتهای افراد هر گروه باز نسبت به فن و علمی که مستعد آنست 

آن یا  عالی متفاضل و گوناگون است یعنی بعضی در آن قسمت صاحب استعداد کاملند، در قسمت

 پست آن؛ و بعضی استعدادشان ناقص است.

باز ازین مرحله گذشته آنان که در استعداد برای تبحر و انجام کاری متساویند در مرتبت  

از این  شوند وتمرین و آموختگی در اثر اختالف در تربیت و تمرین و تعلم متفاضل و مختلف می

 ت و آموختگی متساویند و تحت یک شرایط، تربیتمرتبت که بگذریم کسانی هم که از لحاظ تربی

و آموخته شده باشند باز هم در دریافت متفاضلند و گوناگون. و آنکه در فنی از فنون و علمی از 
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علوم قدرت استنباط زیادتری دارد بر آن کسی که در آن قسمت استعداد و قدرت استنباط امور 

 مور کمتری را دارد ریاست خواهد داشت.زیادتری را دارد بر آن کس که قدرت استنباط ا

اند و در جهت اینان نیز برحسب اختالف قوتهائی که خود از راه آموزندگی حاصل کرده 

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

 ه در استنباط ناقص است و توانائیکسی که قدرت بر تعلیم خوب و ارشاد درست دارد بر آن کس ک

د تعلم باشناین کار را ندارد ریاست دارد؛ و ارباب طبایع ناقصه هر گاه در فنی که مستعد برای آن می

 باشند و لکن تربیت و آموختگی در آننمایند و آموخته شوند بر کسانی که صاحب طبایع عالی می

ر مسائل خوب و عالی فن خود آموختگی دارند بر اند ریاست دارند؛ و نیز کسانی که دحاصل نکرده

ه از اند ریاست دارند. بنابراین کسی ککسانی که بر مسائل بد و فرود آن فن تعلم و آموختگی یافته

لحاظ استعداد فطری در فنی در مرتبت عالی باشد و در همه مسائلی که بالطبع استعداد آنها را دارد 

که دارای استعداد کافی در آن نباشد ریاست ندارد و بلکه هم بر آموختگی داشته باشد تنها بر کسی 

آن ریاست دارد و هم بر کسی که در آن فن دارای استعداد طبیعی کافی باشد، ولکن آموختگی و 

 تعلیم نداشته باشد و یا اگر آموختگی دارد ناچیز باشد نیز ریاست خواهد داشت.

که به سعادت نهائی برسد به ناچار در راه و چون هدف از آفرینش وجود انسان این است  

العین خود قرار دهد و رسیدن به آن، نخست باید معنی سعادت را بشناسد و آنرا غایت کار و نصب

سپس باید اعمالی که الزم است انجام دهد تا به وسیله آنها به سعادت برسد، به خوبی باز شناسد و 

در فطرتهای شخصی خود گوناگونند؛ بنابراین هیچ انسانی  به دنبال آن انجام دهد؛ و بیان شد که مردم

 توانند از پیش خود آنچه را که بایسته عملتواند از پیش خود سعادت را بشناسد و هم نمیفطرتاً نمی

 است مورد عمل قرار دهد؛ و بلکه در هر دو مورد نیاز به مرشد و راهنما دارد.

ای زیادتر هم نیز چنین نیست که کمتری دارند و پاره ای از مردم نیاز به راهنمائینهایت پاره 

هر گاه افراد انسانی بدین دو امر راهنمائی شدند خودبه خود و بالضروره بدون باعث و محرکی اقدام 

اند؛ و ازین جهت است که محتاج به مرشد و به انجام آن کنند و در حقیقت اغلب مردم درین وضع



  

42 
 

ستی سعادت و مقدمات عملی آنرا به آنها بشناساند و هم محرک و باشند که هم به درراهنمائی می

باشد؛ و نیز در هر انسانی این باعث بر عمل بدانها نیز باشد؛ و در هر انسانی نیروی ارشاد غیر نمی

نیرو نیست که بتواند مردم را بر انجام اعمال الزم وادار کند. بنابراین کسی که دارای آن چنان نیروئی 

یز آممردم را بر انجام کارهای الزم وادار کند نباشد و نتواند دیگران را در کارهای سعادت که بتواند

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

چ امری تواند رئیس باشد و نه در هیعمل نماید این چنین کس نه در همه امور و به طور مطلق می

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

 کنند.

و اما افرادی که توانائی ارشاد را دارند و بتوانند آموختگان خود را به کارهای الزم وادار کنند  

انائی را ندارند ریاست فائقه دارند؛ و در آن قسمت به کار گیرند، در همان قسمت بر افرادی که این تو

ارها و توانند کیعنی بر افرادی که نه توانایی ارشاد دارند و نه توانائی تحریک بر اعمال و فقط می

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

کنند آماده کرده، وادار به انجام آن نمایند و در آن ند و عمل میداندیگر را بر انجام کارهائی که می

قسمت به کار گیرند، اینان هم رئیس خواهند بود، نسبت به افرادی و هم مرؤوس نسبت به افرادی 

 دیگر. بنابراین رؤسا بر دو نوعند.

 رؤسای درجه اول..4

 رؤسای درجه دوم و یا رئیس اول و رئیس دوم..2

نه رئیسی است که انسان دیگری براو ریاست دارد و او نیز بر انسان دیگری ریاست گورئیس دوم آن

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

 ها و اعمال مردمی باشد.گاه بود که نسبت به همه حرفه

 *پرسش: فطرت مشترک انسانی مدنی چه می باشد؟
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 *پرسش: تفاوت مدنی انسان ها در چه و ناشی از چه می باشد؟

 *پرسش: نقش فطرت و آموزش در مدنیت انسانی چه می باشد؟

 *پرسش: نقش فطرت و آموزش مدنی در ریاست مدنی چه می باشد؟

 *پرسش: ضرورت و ضروریات سعادت انسانی مدنی چه می باشند؟

 ی باشد؟*پرسش: نقش ریاست مدنی در سعادت مدنی چه م

 *پرسش: انواع ریاست مدنی چند و چه می باشند؟

 

 رئیس نخست

االطالق آنچنان کسی است که به طور مطلق نیازمند به رئیسی بنابراین رئیس نخست علی 

دیگر نیست که بر او ریاست کند نه در کلیات و نه در جزویات نه در هیچ امری از امور؛ و بلکه بدان 

م و معارف بالفعل او را حاصل شده باشد؛ و در هیچ امری نیازمند به کسی ای باشد که همه علوپایه

دیگر که او را رهبری و هدایت کند نباشد؛ و او را هم نیروی ادراک امور و وقایع تدریجی الوقوع 

باشد که هرآنچه متدرجاً و در طول زمان پیش آید دریابد و احکام آنها را بداند و هم نیروی ارشاد 

داند از اعمال و کارهای خوب هدایت و رهنمائی ه باشد که دیگران را در جهت آنچه میکامل داشت

نماید؛ و نیز نیروئی قوی و کامل داشته باشد که به وسیله آن وظایف هر کس را به درستی معین کرده 

و  باشد رهبری کند و بدان امر بگمارد؛و هر کس را به کاری که باید انجام دهد و معد برای آن می

نیز صاحب نیروئی بود که به وسیله آن حدود وظایف و کارهای افراد را معین کرده و آنانرا به سوی 

 نیل به سعادت سوق دهد.

شود، در آن هنگام که نفس وی به این قوا و احوال صرفاً در ارباب طبایع عالیه یافت می 

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

پیوندد که نخست او را عقل منفعل حاصل آید و سپس به مرتبت عقل مستفاد رسد؛ و در این می
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است که همچنانکه در کتاب نفس یادآور شدیم به عقل فعال  ]وصول به عقل مستفاد[هنگام 

 پیوندد.می

ود و این همان انسانی است شاین چنین انسانی در حقیقت و به نزد قدما پادشاه نامیده می 

 رسد که بدین مرتبتاست. زیرا آن هنگام به انسان وحی میکه باید گفت مورد وحی الهی واقع شده

قل ای نمانده باشد. زیرا که عای که بین وی و عقل فعال واسطهاز کمال نائل شده باشد یعنی به مرتبه

؛ مستفاد شبیه ماده و موضوع عقل فعال استباشد و عقل منفعل شبیه ماده و موضوع عقل مستفاد می

ود؛ آن قوتی شل، از ناحیه عقل فعال بر عقل منفعل قوتی افاضه میمو بنابراین در هنگام پیوستگی کا

را به سوی هدفی که  که به وسیله آن امکان خواهد یافت که حدود اشیاء و کارها را بداند و آنها

 سعادت باشد رهنمائی کند و سوق دهد.

 رسد به میانگین عقل مستفاد، همانگونه افاضت که از سوی عقل فعال به عقل منفعل مینای 

توان گفت که وحی خدائی بود؛ و چون عقل فعال خود فائض از سبب اول است بدین جهت می

کننده در حقیقت سبب اول خواهد بود به میانگین عقل فعال؛ و بنابراین ریاست فائقه اینگونه وحی

ن امر باشد و اییاست نخست خواهد بود و سایر ریاستهای انسانی سپس او و ناشی از او میانسانها ر

  خود روشن است.

 *پرسش: ریاست مدنی نخست چه می باشد؟

 *پرسش: ریاست نخست مدنی چه  ویژگی هایی دارد؟

 مدینه فاضله

ند؛ و باشخوشبخت می شوند مردمی فاضل و نیکو وو مردمی که از ناحیه اینگونه ریاستها اداره می

هر گاه ملتی و امتی بدین سان باشند، امت و ملت فاضله آنها هستند و هرگاه اینگونه مردم در یک 

نمایند مدینه اند و زندگی میمسکن و مأوی گرد آیند آن مسکنی را که اینگونه مردم در آن گرد آمده

ده ه در مناطق و مساکن زیادی پراکنفاضله نامند؛ و در صورتیکه در یک مسکن مجتمع نباشند و بلک
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ها باشند که مردمش تحت ریاستهائی جز اینگونه ریاستها زندگی نمایند اینگونه مردم در اینگونه ملت

ه خود آمدی نکرده است کباشند؛ این تفرق و پراکندگی، یا بدان سبب است که هنوز پیشغریب می

ند و یا از این جهت است که به واسطه آفات و شهری را تصرف کرده در آن گرد آیند و زندگی نمای

خود را رها نمایند و  و دیار و شهر اند از ترس قحط و امراض و یا دشمنان، داروقایعی ناگزیر شده

 کنند.ناچار بپرا

و هرگاه چنین اتفاق افتد که در عصری از اعصار پادشاهان متعددی با اوصاف مذکور یافت  

باشند و یا در یک ملت و یا در بین چند ملت، همه این پادشاهان در شوند، حال همه در یک مدینه 

اند؛ زیرا راه و روش و همت و خواست و هدف همه یکی است و هر گاه به طور حکم یک پادشاه

درپی در زمانهای متوالی ظاهر شوند نیز نفوس آنان در حکم یک نفس است و دومی از روش پی

ش گذشته خواهد بود و همانطور که هر یک از آنها را رسد که نخستین پیروی کند و آینده بر رو

یابد داند و اصلح از آن را میشریعت و قوانینی که خود قرار داده است در زمانی که مصلحت می

تواند ود میشتغییر داده سنتی دیگر جایگزین آن کند؛ همانطور هم پادشاه آینده که جانشین گذشته می

ده و قرار داده است تغییر دهد، زیرا خود پادشاه گذشته اگر در وضع موجود آنچه را گذشته شروع کر

 نمود.بود اقدام به دگرگونی میمی

ه ها و قوانین و شرایعی کو هرگاه عصری بیاید که چنین انسانی یافت نشود باید همان سنت 

حفاظت شود و نظام اند مورد عمل واقع شود یعنی همان شرایع تدوین و گونه افراد مقرر داشتهآن

تدبیر مدینه بر وفق آنها قرار گیرد؛ و درین هنگام آن رئیسی که تدبیر و اداره مدینه مطابق موازین 

 شود.مکتوب و مأخوذ از پیشوایان قبلی به عهده اوست پادشاه سنت نامیده می

وجب وله را انجام دهند حال عمل کردن وی به مپس هرگاه هریک از مردم مدینه وظایف محّ 

علمی باشد که از ناحیه خود بدان پیدا کرده است و یا رئیس او را رهبری کرده وادار بدان نموده 

 آورد.باشد آن اعمال و کارها در نفس وی هیأت و ملکه پسندیده به وجود می
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همانطور که مداومت بر کارهای پسندیده نویسندگی موجب خواهد شد که نویسنده در  

بتی نیکو برسد و ر آن صنعت ملکه پسندیده پیدا کند که عبارت از هیأت صنعت نویسندگی به مرت

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

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

 گردد.به واسطه حصول آن هیأت و ملکه برتر می گردد و غبطت و رشک ویمی

و همین طور است وضع کارها و اعمالی که معد وصول به سعادت است که مداومت بر آنها  

نفس ناطقه را که فطرتاً آماده وصول به سعادت و کمال بوده و مستعد احراز مقام فعلیت است نیرومند 

نیاز یابد که مطلقاً از ماده بیآنجا کمال و فعلیت می آورد. و تاکند و از مرتبت قوت به فعل میمی

گاه است که با فساد و تباهی کالبد تباه کند؛ و آنگردد و وجود مستقل و مبرای از ماده پیدا میمی

نیاز شده است؛ و سعادت گردد بدان جهت که هم در وجود و هم در قوام ماهیت از ماده بینمی

 شود و مرتبت سعادت نهائی این مرتبت است.حاصل می نهائی در این هنگام برای وی

و روشن گردید که سعادتهای حاصله برای مردم مدینه فاضله هم از لحاظ کمی و هم از  

لحاظ کیفی متفاوت است و این تفاوت و تفاضل یا از تفاوت و تفاضل کماالت حاصله است آن 

ها و آورند و بر حسب همین تفاوتدست می کماالتی که مردم مدینه به واسطه انجام افعال مدنی به

 کند.ها لذات حاصله را برای مردم مدینه فاضله متفاضل و متفاوت میتفاضل

بنابراین هنگامیکه نفس ناطقه از کالبد مادی جدا شود و اعراض مادی جسمانی از آن برداشته  

توان عنوان تحرک می شود یعنی اعراض و حاالتی که مخصوص اجسام است. در آن هنگام دیگر نه

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

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

افتن ور واقع شود؛ و البته اندریجسمانیات باید از مفارقه سلب گردد؛ و نشاید که موضوع این قبیل ام

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

 باشد.همه جواهر غیرجسم و جسمانی نیز دشوار می



  

47 
 

)مائیت، هویت و روح ملتها از پیوستن نفوس به هم فراهم میگردد و اجتماع مدنی؛ قالب و جسد 

 جسم بشر که جسد و قالب روح و من و منیت او می باشد. در همین راستا( آنست. بسان

گذرانند و کالبدهای آنان تباه ای از مردم مدینه زندگی خود را بر گذار کرده میو قهراً دسته 

 گیرند و مدتییابد. درین گاه مردمی دیگر جای آنها را میگردد و نفوس آنها از قید ماده رهائی میمی

نه زندگی کنند و بسان آنان کارهائی انجام دهند تا آن گاه که کالبدهای اینان نیز تباه گردد و در مدی

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

ه هر دسته ب گان پیوندد و نوعی از مجاورت روحانی یابند و نفوسبه مراتب گذشته …گروه دوم و

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

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

ورد ای الحق از برخگردد؛ و هراندازه الحقی به سابقی بپیوندد لذات حاصله بربرای هر یک فزون می

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

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

شدن نگردد به واسطه فزویبه طور مکرر و به تعداد نفوس و بدین ترتیب این گونه تعقالت فزون م

نهایت فزون اتصال آیندگان به گذشتگان. پس لذت و خوشی هر یک، در آینده زمان به طور بی

ای در هر یک از مراتب که قرار دارند؛ و سعادت نهائی شود. این است وضع و حال هر طایفهمی

 حقیقی که هدف غائی عقل فعال است همین است.

ای ناپسند بوده انسان را به سوی سعادت حقیقی سوق ندهد ینهو هر گاه افعال مردم مد 

و  ای به امور ناپسندشود؛ چنانکه هرگاه نویسندههیأت پست نفسانی برای مرتکب آنها حاصل می

ی طور در هر کاری و صنعتکند و همیننامناسب نویسندگی ممارست کند، بدنویسندگی را ایجاب می

شود از امور پست و نامناسب آن صنعت باشد ملکه ب آن واقع میاگر اموری که مورد ممارست صاح

شدن آن هنر و حرفه آورد که موجب نامرغوبو هیأت پست نفسانی در صاحب آن به وجود می

 شود.گردد، تا آنجا که موجب امراض نفسانی در صاحب آن میمی
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ه سانی آنهاست که ببردن این گونه مردمان مناسب با همان هیأت مکتسبه نفبنابراین لذت 

 اند.واسطه ارتکاب کارهای نامناسب و ناپسند به دست آورده

شوند حس آنان طور که مبتالیان به امراض جسمانی مانند افرادی که گرفتار تب میهمان 

شمارند؛ و برعکس از چیزهای برند و آنها را شیرین میفاسد شده به وسیله چیزهای تلخ لذت می

 شود.و شیرین در ذائقه آنان تلخ نموده می برندشیرین رنج می

ه اند که در اثر فساد قوه متخیلطور است وضع آنانکه ابتال به امراض روحانی پیدا کردههمین 

مرض  شود که حتیبرند؛ و در بین مریضان کسانی دیده میاز حاالت و هیأت مکتسبه پست لذت می

 اند.برند که تن درستمی ای گمانکنند و حتی پارهخود را هم احساس نمی

کسانی که به امراض نفسانی مبتال هستند گاه هست که نه تنها از بیمار بودن خود ناآگاهند  

ان گذارند و به معلمان و مرشدترند و به گفتار رهنمایان واقعی نمیبرند که از همه سالمبلکه گمان می

خود مانده به مراتب باالتر و کماالت ممکن اعتنائی ندارند و الجرم همچنان در مراتب پست هیوالنی 

س گردد و نفوگاه که کالبد آنان فاسد و تباه میگروند؛ و در مرتبت مادیت بمانند تا آنخود نمی

 شود.ابتدائی آنان نیز به دنبال آن تباه می

 *پرسش: جامعه، مدینه و نظام مدنی فاضلی چه می باشند؟ 

 

 مراتب ریاستها و طبقات مردم

ها در ریاست و هم در خدمت بر حسب فطرت و استعداد آنان متفاوت تب مردم مدینهمرا 

طور بر حسب عادات و تربیت و آداب و آموختگی. رئیس نخست آن کسی و متفاضل است؛ و همین

های متفاوت و متفاضل را با ترتیب خاص نظام دهد و هر فردی را از هر است که همه این گروه

الیق آنست تربیت کرده به نظام آورد؛ حال در مرتبت خدمت الیق بدان یا در گروهی در مرتبی که 

 مرتبت ریاست الیق به آن.
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بنابراین در سلسله مراتب، مراتبی وجود دارد که نزدیک به مرتبت رئیس اول است و هم  

ل ومراتبی وجود دارد که کمی دور از مرتبت اوست و مراتبی وجود دارد که خیلی با مرتبت رئیس ا

ترین باشد و بنابراین به طور متنازل از عالیفاصله دارد؛ و بدین صورت مراتب ریاسات منظم می

شود تا آنجا که به مرتبت و مراتب خدمت تنزل یابد تا آن مرتبتی از مراتب مرتبت متدرجاً فرودتر می

 د دارد.تواند مرتبتی باشد و نه جنبه ریاست در آن وجوتر از آن میخدمت که نه پائین

بنابراین هنگامی که رئیس اول این مراتب را به نظام آورد و مشخص کرد هرگاه بخواهد در  

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

ان به و سپس آن ترین مراتب به خود دستور دهد و القا کندسوی انجام آن وادار شوند باید به نزدیک

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

اند. و درین صورت است که اجزاء مدینه با یکدیگر پیوسته و سازگارند و در مراتب تربیت شده

عی خواهد بود و اند بعضی مقدم و بعضی مؤخر؛ و نظام آنها مانند نظام موجودات طبیمعین مرتب

مراتب آنها شبیه به مراتب موجودات طبیعی است، که از موجود نخستین شروع شده به ماده اولی و 

یابد و ارتباط و سازگاری آنها درست مانند ارتباط و ائتالف موجودات مختلف خواهد عناصر پایان می

 بود.

وجودات وابسته به او و ها مانند سبب اول است که وجود سایر ممدبران این گونه مدینه 

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

رسد که صرفاً در مرتبت خدمت بوده آید که به موجوداتی میبود و هم مرؤس؛ و باز تا آنجا فرود می

 آن ماده اولی و اسطقسات است.و ریاستی در آن وجود ندارد و وجود آن به خاطر غیر است و 

 *پرسش: مراتب ریاست ها و طبقات مردم چه می باشند؟
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 حصول سعادت در مدینه

ها ها و مدینهشدن شرور و بدیهای ارادی از بین ملتوصول به سعادت تنها از راه برطرف 

ی آن خیرات شود و بلکه باید همه بدیها اعم از ارادی و غیرارادی زدوده گردد و به جاحاصل نمی

 برقرار گردد؛ هم خیرات ارادی و هم خیرات طبیعی.

سان نماید که ها را بدانآن است، این است که نظام مدینه هدار مدینه که پادشامکار سیاست 

ها با نظام خاصی به یکدیگر پیوسته گردند و آن چنان سازگاری و ها و اعضاء مدینهاجزاء و دسته

که همه جمعاً جهت زدودن بدیها و حصول خوبیها به یکدیگر کمک و  ترتیب بین آنها برقرار کند

معاونت نمایند؛ و باز در آنچه از سوی اجسام سماوی آید به نیکی بنگرد؛ آنچه خوب و نافع و 

در  آور استو آنچه زیان .سازگار است و در سعادت انسانها مؤثر است باقی بگذارد و بدان بیفزاید

بین بردن آن کوشش کند و یا  ش کند، اگر ممکن باشد و اگر نه در ازجهت سودمندکردن آن کوش

 در تقلیل آن.

 بردن هر دو نوع شر و تحصیل هر دو نوع خیر باشد. و بالجمله هدف وی از بین 

هر یک از مردم مدینه فاضله باید مبادی موجودات نخستین و مراتب آنها و سعادت و ریاست نخستین 

مدینه فاضله و مراتب آن ریاستها را بدانند. و در مرتبت بعد افعال و اعمالی که معین و محدود است 

فا نکنند و اکت آید بشناسند و تنها بدانستن آنها همو به وسیله آنها سعادت و خوشبختی به دست می

 بلکه آنچه مربوط به عمل است مردم مدینه باید کالً و جزواً همه را مورد عمل قرار دهند.

و باید دانست که مبادی موجودات و مراتب آنها و همچنین سعادت و خوشبختی و مراتب  

ان تخیل آنشود و گاه مورد های فاضله گاه مورد تصور و یا تعقل انسانها واقع میهای مدینهریاست

 شود.واقع می

معنی تصور آنها این است که گوهر و ذوات امور، آنطور که وجود دارند، در ذهن آدمی  

ثاالت و اموری که نمودار اشیاء مآنها این است که خیاالت آنها و  گردد. و معنی تخیلمرتسم می



  

51 
 

ارد؛ مثال انسان را مورد آید. شبیه آنچه در اجسام و چیزهای قابل دید وجود د است در قوت خیال در

ها مشاهده کنیم و گاه تمثال او را در آینهدهیم گاه ذات خارجی او را مشاهده میلحاظ قرار می

ها کنیم و گاه خیال تمثال او را در آب و یا در سایر آینهکنیم و گاه خیال وی را در آب مشاهده میمی

ه آن شبیه تصوری است که عقل از مبادی نمائیم که دید ما نسبت بو اجسام صیقله مشاهده می

کنیم و یا تمثال او را ها و غیر آن دارد و هنگامی که او را در آب مشاهده میموجودات و سعادت

باشد زیرا دید ما نسبت به تمثال او در آب و یا در آینه عبارت از تمائیم شبیه به تخیل میمشاهده می

ت و همچنین تخیل ما نسبت به او در حقیقت عبارت از دیدن امری است که حاکی از آن انسان اس

 تصور امری است که ازو حکایت دارد نه تصور ذات خارجی او.

باشند؛ حال این ناتوانی امری بیشتر مردمان قادر به تعقل و تصور گوهر و ذوات امور نمی 

کی راه القاء اشیائی که محافطری باشد و یا عادت آنها باشد. درباره این دسته از افراد انسانی باید از 

طور عقل فعال و ریاست نخستین و و نماینده حقایق است، مبادی موجودات و مراتب آنها و همین

 باالخره چگونگی همه این امور را در نیروی خیال آنان نمودار کرد.

ن ت؛ ولکباشد و ثابت اسو البته معانی و ذوات حقایق برشمرده شده قابل تبدیل و تغییر نمی 

کننده آنها باشند در قوه خیال بسیارند و گوناگون. توانند نمودار و مجسممحاکیات و اموری که می

 ای دور همانطور که این امر در مبصرات هم صادق است.ای نزدیک به اثلند و پارهپاره

تر به حقیقت انسان است از خیال شود نزدیکزیرا آن خیالی که از آدمی در آب دیده می 

 شود.ل او که بازهم در آب دیده میتمثا

ای می توان نمودار است که اینگونه حقایق را برای هر گروه و دسته به گونه و از همین رو 

ها و کرد و از راهی به جز آن راه و طرقی که ویژه گروهی دیگر است. و ازین روست که مردم امت

اند و گرچه همه آنان به یک مختلف های عقلی و خیالی خودهای فاضله در روشها و یافتمدینه
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سعادت ایمان دارند. چه آنکه شخصیت هر ملتی عبارت از مجموعه ترسیمات ذهنی و یا خیالی 

 کند.آنهاست که در نفوس و عقول آنان متمکن گشته خودنمائی می

 رو هرگاه فهم حقایق و امور عالم آنطور که واقعیت دارد بر گروه و ملتی دشوار باشد، بناچا 

متوسل گردید که  ]غیر از طرق استدالالت عقلی[باید جهت تفهیم و تعلیم آنان به راه های دیگری 

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

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

ه دیگر ناشناخته؛ و سعادتی ک ممکن است اموری به نزد ملتی معهود و شناخته باشد و به نزد ملتی

اغلب مردم به آن ایمان و اعتقاد دارند همان سعادتی است که خود از طرق تخیلی و خیاالت برای 

طور است وضع مبادی موجودات و اند نه از راه تعقل و تصورات عقلی و همینخود مجسم کرده

تدار نمایند و بزرگ شمارند و بدانها اصولی که باید مورد قبول جامعه باشد و افراد انسانی بدانها اق

ه از پذیرند نکردن در قوت خیال خود پذیرفته و میاحترام کنند که اکثر مردم از راه تخیل و مجسم

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

لبته همان کسانی هم که اینگونه حقایق را وجود تخیلی و دریافت عقالنی و تصورات عقلی است؛ و ا

دهند بدان آورند و متخیالت خود را پذیرفته مورد اکرام و احترام قرار میداده در خیال خود در می

اند و البته اموری که محاکی و نمودار این باشند به حقیقت مؤمنصورت که قادر بر ادراک آن می

اد ای از آنها در ایجباشد و بلکه متفاوت و متفاضل است؛ پارهمیکنواخت نیمبادی و اصول است 

ور و ای دای مقرون به حقیقت است و پارهتر؛ پارهای ناقصتخیل استوارتر و کاملتر است و پاره

ای آشکار و زیاد ای از آنها دشوار و یا کم و نهان است و در پارهدورتر؛ موارد تردید و عناد در پاره

توان مورد تردید و نقض قرار داد؛ و یا باطل کرد؛ و به هر حال اموریکه سبب به آسانی میاست؛ و یا 

باشد. و هر یک از این امور شود اموری گوناگون میایجاد علم تخیلی آنان به اصول و مبادی می

 ای ازین محاکیات محاکیمختلف مناسب با امری خاص از متخیالت است به این بیان که مثالً پاره

 ای محاکی از فالن امر و اموری دیگر محاکی از چیز دیگر.از امری است و پاره
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طور ممکن است امور مختلفی باشد که همه آنها در محاکات از حقایق مساوی و و همین 

برابر باشد و مثالً با اختالفی که دارند همه محاکی از مبادی موجودات و سعادت و مراتب آن باشند. 

مسائل و امور مختلفه همه در خوبی محاکات، یا در قلت موارد نقض و عناد، یا در  هر گاه اینگونه

خفاء موارد نقض و عناد، برابر باشند همه آنها و یا هرچه از آنها پیش آید باید درین راه به کار بسته 

در  هشوند. و هرگاه در افاده مقصود متفاوت و متفاضل باشن قهراً باید از آن قسمت استفاده کرد ک

تجسم حقایق کاملتر باشد؛ و موارد نقض و تردید در آنها یا اصالً نباشد و یا کم باشد و یا نهان باشد؛ 

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

 شود.

 *پرسش: حصول سعادت در مدینه چگونه می باشد؟

 تمدار مدینه چه می باشد؟*پرسش: کار سیاس

 *پرسش: هدف مدنی چه می باشد؟

 *پرسش: ضروریات سعادت مدنی مردم مدینه فاضله چه می باشند؟

 *پرسش: روش افکار سازی مدنی چه می باشد؟

 هامراتب و گوناگونی مدینه

دینه م اند عبارتند از: مدینه جاهله، مدینه فاسقه وهائی که ضد و در برابر مدینه فاضلهمدینه 

های خودرو  و خودسر در مدینه فاضله؛ زیرا انسانهای خودسر در مدینه فاضله ضاله و باالخره گروه

شود های هرزه مزارع گندم است و یا در حکم خاری است که بین زراعت روئیده میدر حکم علف

  آور به زراعت یا درخت است.و یا در حکم گیاهان غیرسودمند و زیان

اند که اینگونه انسانها طبیعهً شعوری که طبیعهً در حکم حیواناتمردمان بی در مرتبه بعد 

اشد؛ و ببند به اصول مدنی باشند؛ و اجتماعات آنان نیز اجتماعات مدنی نمیتوانند مدنی و پاینمی

 ای دیگر به مانند حیواناتباشند؛ و پارهنما میوخوی حیوانات انسانای از آنان در خلقبلکه پاره

ن ای از آنها مسکاند؛ و بدین ترتیب پارهای دیگر به مانند حیوانات درندهاند؛ و سرانجام پارهوحشی

تماع؛ ای به صورت اجکنند و پارهگزینند و به طور پراکنده زندگی میو مأوی خود را در بیابانها برمی

ای از آنان مسکن خود را رهاند و پالکن در زندگی و اعمال مربوط به آن به مانند حیوانات وحشی و

 گزینند.به نزدیک شهرها برمی
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ای دیگر به مانند حیوانات از ای از آنان صرفاً عادت به خوردن گوشت خام دارند و پارهپاره 

خورند عیناً به مانند حیوانات درنده. کنند و میای حیوانات را پاره میچرند و پارهگیاهان بیابان می

ها و مساکن و مناطق معموره زندگی های مدینهوالً د رحواشی و اطراف و کنارهاینگونه مردمان معم

 الیه جنوب معموره.الیه شمال معموره و یا منتهیکنند یعنی در منتهیمی

 *پرسش: مدن غیر و ضد فاضلی چه می باشند؟

 هاي جاهلیهمدینه

جزء ملتهای مدنی به حساب باشند های جاهله که دارای نوعی از زندگی مدنی میمردم مدینه 

 آیند و اجتماعت آنها خود اشکال گوناگون دارد به شرح زیر:می

 اجتماعات ضروریه. -4 

 های نذالت.اجتماعات نذاله در مدینه -2 

 های خسیسه.اجتماعات خسیسه یا مدینه – 3 

 های کرامیه.اجتماعات کرامیه در مدینه -1 

 غلبیه.های تاجتماعات تغلبیه در مدینه -5

 الحرار.های جماعیه و یا مدینهاجتماعات حریه در مدینه -6 

 مدنی جاهلی چند و چه می باشند؟*پرسش: 

 

 ویژگیهاي مدینه ضروریه

آوردن آنچه جزء ضروریات زندگی است که در اجتماع و مدینه ضروریه مردم در به دست 

آمدن های به دستنمایند و البته راهمیقوام بدن انسان وابسته به آن است به یکدیگر یاری و کمک 

داری، شکار، دزدی و جز آنها. که البته صید و دزدی هم آن امور بسیار است مانند زراعت، حشم

 تواند به صورت ربودن مخفیانه باشد و هم به صورت آشکار.می

 هائی که در رفع حوائج ضروری الزم استهای ضروریه همه صنعتای از مدینهدر پاره 

ای دیگر تنها وسیله رفع حوائج ضروری آنها یک صنعت است و همان یک وجود دارد. و در پاره
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صنعت در آن مدینه وجود دارد. و مثالً تنها زراعت و یا چیزی دیگر است که وسیله اعاشت آنان 

 است.

اند وها به زعم خود آنان کسی است که با اندیشه و تدبیر خود بتبرترین مردم اینگونه مدینه 

های آنان فراهم نماید. و قهراً کسی ها و حرفهبه بهترین نوع، احتیاجات ضروری آنان را از راه کسب

اندیشی خوب بتواند مردم را در جهت رسیدن به بر آنان ریاست فائقه دارد که با حسن تدبیر و چاره

ود حوائج ضروری حوائج ضروری زندگی و حفظ آن به کار دارد و یا آن کسی که خود از منافع خ

 آنان را برآورد.

 *پرسش: ویژگی های مدینه ضروری چه می باشند؟

 خصوصیات مدینه نذاله

اندوزی و به در مدینه نذاله همت و کوشش مردم تعاون به یکدیگر است در جهت مال 

 آوردن رفاه زندگی و تکثیر ثروت و نگهداری ضروریات و نقدینه یعنی درهم و دینار. و احتکاردست

ای که به توانگری دارند و همین طور بخل بر خرج بیش از حاجت و این کار را صرفاً به خاطر عالقه

دهند و تنها از ثروت و مکنت خود در حدود حفظ بدنهای خود از هالکت به مصرف انجام می

 ای ازارهآورند و یا از پرسانند. این ثروتها را یا از همه راههای کسب و کار به دست میزندگانی می

 باشد.کسبها که معمول در شهر مسکونی آنان می

ها به زعم ساکنین آنها، توانگرترین آنان است که هم خود برترین مردم در اینگونه مدینه 

توانگر در ثروت باشد و هم در رسیدن دیگران به ثروت و توانگری به بهترین نوعی بتواند 

کردن وسائل ها ریاست دارد که همواره در فراهممدینهاندیشی کند؛ و بنابراین کسی بر این چاره

توانگری مردم و حفظ اموال و موقعیت آنان قادر باشد. و قهراً راههائی که به وسیله آن به ثروت و 

توان به ثروت و شوند همه وجوه و طرقی است که عادتاً به وسله آنها میتوانگری مالی نائل می

داری شکار و دزدی و سرانجام دادوستدهای ارادی یعنی بازرگانی مکنت رسید، مانند زراعت، حشم

 کاری و جز آن.و اجاره

 *پرسش: ویژگی های مدنیه نذالت)سرمایه داری(چه می باشد؟

 ویژگیهاي مدینه خست

وری از لذات حسی و با خیالی به های خست همواره در جهت رسیدن به بهرهمردم مدینه 

نمایند و اجتماع آنان براین اساس استوار است: قماربازی کردن و مجالس مییکدیگر یاری و کمک 

بارگی و باالخره کردن خوراک و خوردنی و نوشیدنی و میخوارگی و ازدواج و زنلهو و هزل، فراهم
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کنند نه برای آورترین از هر امری. و این کارها را صرفاً برای لذت میطلبی و انتخاب لذتلذت

 فظ تن.پایداری و ح

ها، نزد مردم مدینه جاهله و به اعتقاد آنان، به سعادت و کمال سعادت نائل و اینگونه مدینه 

ها هنگامی تحقق اند. زیرا که هدف حقیقی اینگونه مدینهاند و مورد رشگ سایر مدن جاهلیهشده

اظ ثروت، در پذیرد که ضروریات و حوائج اولیه آنها برآورده شده باشد و مضافاً برآن از لحمی

توانگری مطلق و رفاه باشند و بتوانند در رسیدن بدین لذات ثروت زیادی به مصرف برسانند. و البته 

 ها آن کسی است که وسائل لهو و لعبآورترین مردم اینگونه مدینهسعادتمندترین و برترین و رشگ

 تر بود.آور و مایه خوشی است برای او فراهمو آنچه لذت

 های مدینه خست)لذتجویی(چه می باشند؟ *پرسش: ویژگی

 ویژگیهاي مدینه کرامیه

هدف مردم مدینه کرامت براین است که با یکدیگر در رسیدن به کرامت و احترام و شأن و  

های دیگر به فعلی و معاونت و کمک نمایند به اینکه هم ملتها و مردم مدینهشوکت هم قولی و هم

آنان را بستایند و هم در بین خود مورد اکرام و احترام باشند؛ حال آنها احترام کنند و شأن و شوکت 

ای در کرامت و احترامات معمول بین خود همه متساوی باشند و یا متفاضل که شأن و شوکت عده

 ای دیگر.تر باشد از عدهفزون

 منظور از احترامات متساوی این است که هر یک به طور متساوی به همدیگر احترام گذارده 

شأن و شوکت او را بستاید؛ و در حقیقت هر یک بدیگری نوعی از شأن و شوکت اعطا کرده برای 

او قائل شود تا بالعکس آن دگر نیز چنین کند؛ در زمانی دیگر و بنوعی دیگر؛ و یا از همان نوع 

 کرامتی که او برای وی قائل شده است.

آنان نوعی از کرامت و شأن و شوکت و منظور از کرامت متفاضل این است که مثالً یکی از  

به او اعطا کند و آن دگر شأن و شوکتی باالتر و بزرگتر از نوع اعطائی او، و البته این وضع بر نظام 

خاص و معینی استوار خواهد بود یعنی بر اساس شایستگی هر یک به اینکه مثال یکی از آنان در حد 

 و شوکت زیادتر؛ به هر حال برحسب لیاقتهائیمعینی شایسته کرامت است و دیگری شایسته شأن 

 های جاهله به فضیلتشود. زیرا معیارهای لیاقت به نزد مردم مدینهکه با معیارهای خود سنجیده می

نیست و بلکه یا بر حسب توانگری مالی است و یا برحسب امکاناتی است که در تهیه اسباب لذت 

کس بیشترین اسباب برای فراهم باشد شأن و شوکت او و لهو و لعب برای افراد وجود دارد. که هر 

بودن حوائج ضروری زندگی تر است. و یا به اینکه از لحاظ فراهمها فزونبه نزد مردم اینگونه مدینه
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و فراهم کردن برای دیگران در حدی باشد که مخدوم دیگران باشد و جمعی بدو خدمت کنند و در 

 کنند بسنده بود.ی که به او خدمت میکلیه احتیاجات ضروری خود و دیگران

ویا به این است که مثالً انسان در رسیدن مردم به سعادت خیالی و حوائج مادی خود،  

سودمند باشد یعنی از راه کمک به مردم و انجام کارهای خوب و باالخره خدمت به دیگران، وسائل 

انگری و نیل به لذات فراهم عیش و عشرت آنان در حصول، و برخورداری از حوائج ضروری و تو

 سازد.

های جاهله و باد یادآور شد که یک امر دیگر هم هست که به نزد بسیاری از مردم مدینه 

گ مند باشد مورد رشمحبوب و پسندیده است و آن غلبه است که هر کس ازین امر به حد کافی بهره

حتماً باید این امر را نیز یکی از ها است؛ و از همین جهت است که بسیاری از مردم اینگونه مدینه

لیاقتهای مردم مدینه جاهلیه به حساب آورد زیرا به نزد آنان بزرگترین امری که باید انسانها به واسطه 

آن مورد اکرام و احترام واقع شوند، این است که مشهور شوند  به اینکه در امری یا در دو امر یا در 

چنان خود توانا است که هیچگاه مغلوب واقع و اینکه آناند. دست و غالباموری بسیار چیرده

شود و یا یاران و انصرا نیرومند وی او را یاری کرده به طوریکه همواره بر دیگران غلبه یابد و یا نمی

چنان اینکه هم خود و هم یارانش موجب غلبه وی شوند؛ و باالخره به این امر مشور شود که آن

تواند بر گردد. و اگر اراده کند میزخم و ناخوشایندی واقع نمیچشممردی است که هیچگاه مورد 

هر کس که بخواهد غلبه یابد و او را در ناراحتی افکند. اینگونه امور از اموری است که آدمی را به 

ورزند؛ و هر کس در این اوصاف برتر باشد زیادتر نزد آنان الیق کرامت نموده دیگران بدان رشگ می

گردد. و یکی دیگر از راههای کرامت و اینکه فردی مورد تعظیم و اکرام و احترام واقع می مورد اکرام

باشد این است که صاحب دودمان اصیل باشد و البته اصالت دودمان به نزد این نوع ملتها بازگشت 

اب باند یا اینکه اسکنند؛ مانند اینکه پدران و اجدادش ثروتمند بودهبه یکی از همانچه گذشت می

 دستی و غلبه بر خصمها برای آنان تا حدود زیادی فراهم بوده است و یا اینکه مشهور به چیرهلذت

اند؛ حال برای گروهی از اند و یا اینکه در یکی ازین طرق برای دیگران سودمند بودهو ملتها بوده

مکن وسائل این هدفها اند و یا برای همه مردم مدینه؛ و یا اینکه در حد اعالی ممردم سودمند بوده

ی کش به حد کافشدن از قبیل مرکوب و سالح، و جنگجو و آدماند یعنی آالت و ابزار چیرهرا داشته

 .انددانستهبرای آنان فراهم بوده است و یا اینکه مرگ را در رسیدن به اینگونه هدفها ناچیز می

ز استحقاق و اهلیت امری باشد که ناشی ااما کرامتی که بین آنان متساوی است گاه می 

شدن فراهم خارجی است؛ و گاه باشد که نفس کرامت موجبات لیاقت و اهلیت آنها را در مکرم

کند چنانکه بدون سابقه شخص به دیگری اکرام کرده او را الیق و اهل احترام و کرامت بداند که می
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ه درین مورد عیناً به مانند دادوستد کند کدر این صورت آن دگر نیز مقابل به مثل کرده او را اکرام می

 شود.و معامالت بازاری عمل می

ها کسی که به نزد آنان بیشتر الیق اکرام و احترام است بر کسی که کمتر در اینگونه مدینه 

گیرد لیاقت احترام و شأن و شوکت دارد ریاست دارد. این تفاضل و برتری بین آنان همچنان باال می

که در مدینه از همه مردمش بیشتر اهلیت کرامت و احترام را داشته باشد و قهراً  تا برسد به آن کسی

چنین کس رئیس اول و پادشاه آن مدینه است. بنابراین رئیس مدینه باید در جهات مذکور از همه 

 ها همانست که برشمرده شد.ها در این مدینهتر باشد؛ و البته لیاقتها و اهلیتمردم مدینه الیق

 : ویژگی های مدنیه کرامت)شهرت(طلب چه می باشند؟*پرسش

 خصوصیات رئیس مدینه کرامت و مراتب ریاستهاي آن

بنابرآنچه درباب ریاست مدینه کرامت گفته شد پس الزم است که دودمان رئیس مدینه بیش  

نان آطور اگر کرامت به نزد از دیگران باشد در صورتیکه معیار ریاست فقط بر دودمان باشد و همین

 تنها به رفاه و توانگری مالی باشد باید ریاست مدینه ازین جهت در حد باال باشد.

اند؛ و به این پس ازین مقام مردم دیگر درین دو، یعنی دودمان و ثروت، گوناگون و مختلف 

باشد؛ و کسی که اصوالً دارای دودمان و جهت ریاست آنان به ترتیب توانگری و دودمان آنان می

ها طور است در صورتیکه لیاقتی نباشد وارد در مناصب ریاست و کرامت نخواهد شد و همینتوانگر

های معینی تجاوز رسی نباشد و از خانوادهبراساس اموری محدوده باشد که دیگران را بدان دست

 نکند.

اند. وگرچه از جهت سودی که در تحقق یافتن ترین رؤسای مدینه کرامتاینگونه رؤسا پست 

شوند یعنی در جهت ها دارند مورد احترام و اکرام واقع میهای مردم اینگونه مدینهت و هدفهم

ها و یا در جهت رسانند و یا در جهت نیل به لذات و خوشیاینکه یا در توانگری بدانها سود می

 وجلب احترام و اکرام ملتهای دیگر نسبت به آنها یا چیزهای دیگری که خواست مردم مدینه است 

از آرزوهای آنان است. و بالخره کسی که خود از طرف خود اینگونه امور و وسائل را برای آنان 

فراهم کند و یا به واسطه حسن تدبیرش مردم را به اینگونه امور مطلوب برساند و برآن حفاظت کند 

 رئیس خواهد بود.

مردم مدینه فراهم نماید و برترین رؤسا به نزد آنان آن کسی است که همه این چیزها را برای  

ای برنگیرد؛ بدانها توانگری مالی برساند و خود نخواهد؛ وسائل لذتهای ولکن خود به جز کرامت بهره

آنان را فراهم کند و خود نخواهد؛ تنها کرامت، ستایش، بزرگداشت قولی و فعلی خواهد؛ و نامش به 
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در زمان خود و بعد از او و همچنان نامش  این افتخارات مشهور گردد به نزد ملت خود و سایر ملتها،

 چنین کس بیش از همه لیاقت و اهلیت ریاست دارد.در افواه در روزگاران دراز بماند؛ قهراً این

رآوردن باشند تا در بگونه افراد در اغلب اوقات نیازمند به ثروت و مکنت زیادی میو البته این 

کردن وسائل لذت آنها مصروف گر کردن آنان و یا فراهمامیال و خواستهای مردم مدینه اعم از توان

دارند؛ و قهراً چون باید در موقع خود اینگونه کارهای مهم و پرخرج را انجام دهند الزم است که 

 توانگری مالی آنها بسیار باشد و تقریباً متناسب با همه مردم مدینه باشد.

ه موارد که باید توانگر باشند و ای از رؤساء برای مصرف در این گونبنابراین پاره 

ها موجب کرامت و آزادی ملی است، اقدام به گونه هزینهاندوزی کنند و معتقدند که اینثروت

شدن بر اقوام دیگر و کنند و یا از راه چیرهگردآوری ثروت از راه باج و خراج از مردم مدینه می

کرده آماده مصرف در جهت جلب کرامت و المال ذخیره گونه اموال را بیتغارت اموال آنان این

تحمل  های بزرگی را درین راهنمایند؛ و در هنگام ضرور هزینهعظمت بیش از پیش مدینه خود می

 کنند.می

و البته این امر مانع از این نیست که چون به هر نحو شیفته کرامت و عظمت شخصی است  

و هم برای فرزند خود بعد از خود درین جهت ای که پیش آید درین رهگذر برای خود به هر وسیله

که نامش به وسیله آن پایدار بماند سهمی منظور دارد تا ازین راه قدرت را در فرزندانش و یا در 

شود که برای خود هم سهمی از توانگری فامیل خود حفظ کند؛ و عالوه، بازهم این امر مانع ازین نمی

ام باشد وگرچه سود دیگری به جز احترام از آن مال نخواهد مالی قرار بدهد تا بدان سبب مورد احتر

برد؛ و عالوه به وسیله آن، اقوام دیگر او را مورد احترام و اکرام قرار دهند؛ و بدین وسیله همه طرقی 

شود مردم او را مورد اکرام و احترام قرار دهند و بدین وسیله همه طرقی که موجب که موجب می

 د اکرام و احترام قرار دهند در خود جمع نماید.میشود مردم او را مور

عالوه بر اینها اختصاصاتی برای خود مقرر دارد که به درخشندگی و زینت و بزرگی و  

جاللت وی به نزد مردم بیفزاید، از قبیل قصر و پوشیدنی و نشان و باالخره پنهان شدن از مردم؛ و 

 دارد.امات مقرر میسپس قواعد و ضوابطی برای انواع تشریفات و احتر

هنگامیکه ریاست وی تا این حد مسجل گردید و مردم به او و دودمانش عادت کردند و  

پادشاهی وی و کسانش را پذیرفتند درین هنگام مردم را بر حسب ترتیبی که در احراز کرامت و 

 متی و اجاللیآورد؛ و برای هر مرتبت کرادهدبه نظام میجاللت شأن دارند در مراتبی خاص قرار می

دارد؛ از قبیل توانگری دهد و بر حسب لیاقت او برای وی از وسائل کرامت مقرر میخاص قرار می
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مالی و خانه و لباس و نشان و مرکب سواری و جز آنها هر امری که در تجلیل و شأن و شوکت آن 

 دارد.مؤثر است. و البته این امر را در نظامی خاص و مراتبی معین مقرر می

ترین مردم به نزد او کسی است که بیش از همه و را تعظیم و تجلیل پس از این برگزیده 

کند؛ و در جاللت مقامش بیش از دیگران معاونت نماید. بنابراین خود او هم مورد اکرام وی واقع 

 گردد و هم به اندازه اعطاء کرامت.می

 نمایند تا بدین وسیله به اکرامرام میداران کرامت با وی معامله کرده به او اکبنابراین دوست 

دارد؛ و بنابراین ارباب مراتب هم مورد اکرام مادون خود خود بیفزایند؛ و او نیز بدانها اکرام روا می

 باشند و هم مورد اکرام مافوق خود.می

که  گاهناند به ویژه آها از لحاظ ترتیبات و نظامات شبیه به مدینه فاضلهالبته این نوع مدینه 

این کرامتها و مراتب و طبقات برای افاده سود و سود زیادتر به آحاد مردم باشد؛ خواه آن سود، 

 توانگرکردن مردم باشد، و یا افاده لذات یا چیزی دیگر از آنچه خواست منافع جویانست.

نه ها را دیگران )های جاهلیه است؛ مردم اینگونه مدینهها بهترین نوع مدینهاین نوع مدینه 

مردم خود آن( جاهلیه نامند. باید یادآور شد که محبت کرامت و احترام هرگاه از حد بگذرد اینگونه 

 گردد.شود و به مدینه تغلب دگرگون میها تبدیل به مدینه جباران میمدینه

 *پرسش: ویژگی های ریاست مدنی شهرت طلب چه می باشند؟

 باشند؟ *پرسش: مراتب ریاست های مدنی شهرت طلب چه می

 ویژگیهاي مدینه تغلبیه

ونت ها به یکدیگر معابخشیدن به چیرگیها و غلبتمردم در مدینه تغلب در راه تحقق 

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

ه مطمح نظر آنان شوند؛ و البته هم در شیفتگی غلبه و هم در نوع آن و هم در چیزهائی ک

 شود که مغلوب خود گردانند متفاوت خواهند بود.واقع می

ار ای دیگر خواستای از آنان ممکن است خواستار چیرگی برخون مردم باشند و پارهمثالً پاره 

ر ای دیگر تسلط بغلبه بر مال مردم باشند و بخواهند اموال دیگران را صاحب شوند و باالخره پاره

 را خواستار باشند تا آنها را برده خود سازند.نفوس دیگران 
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و به هر حال درین مورد مردم مدینه مراتبی دارند برحسب عظمت و اهمیت خواست هر  

یک از افراد که شیفته غلبت بر امری مهم و بزرگ باشد یا کوچک؛ خواست آن غلبت یافتن بر اموال 

ه آنان را برده خود کند و یا اموال آنها که از آنان آنها باشد یا بر خون آنها و یا بر روح و نفس آنها ک

 برباید و خود حیازت نماید.

و به هر حال هدف و شیفتگی آنان در همه انواع چیرگیها خوارکردن و مقهور کردند دیگران  

است؛ و هدف این است که ملت مقهور نه مالک نفس خود باشد و نه مال خود و نه چیزی دیگر؛ و 

بردار وی باشد البته در آن چیزی که به خاطر خواهد منقاد و مطاع و فرمانه وی میدر همه اموری ک

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

هدف و خواست خود بدون اعمال زور و قهر و غلبت نائل شود توجهی به آن نخواهد کرد و حتی 

ای از آنان دوست دارند که از راه خدغه و نیرنگ و کند. پارهنظر میخواست هم صرف از امر مورد

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

 رای دیگر به هر دو راه؛ و ازین جهت است که بسیاری از کسانی که خواستار تسلط بکنند و پاره

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

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

 ا او را از پای درآورندزور اموال او را تصرف کنند و دوست دارند که با طرف مقاومت و ستیز کنند ت

 دهند.خواهد درباره او انجام میو درست آنچه را که طرف نمی

و به هر حال هر یک از این گونه افراد دوستدار غلبه است؛ و بنابراین هریک هم دوست  

دارند که برسایر آحاد مردم مدینه خود چیره شوند و هم بر مردم دیگر؛ نهایت چون مردم داخلی 

خواهند به یکدیگر در غلبه بر ماندن خود نیازمند به یکدیگرند و میاء خود و در زندهمدینه در بق

مردم بیگانه کمک نمایند و از غلبه دیگران بر آنها ممانعت نمایند ناچارند که از چیرگی بر یکدیگر 

 خودداری کنند.
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ن در جهت چنان کسی باید باشد که دربکار گرفتن آناها قهراً آنرئیس اینگونه مدینه 

اندیشی نیرومندتر بود و رأی وی در جهت به شدن بر ملتها نیرومندتر و مدبرتر بود؛ و در چارهچیره

طور در دادن کارهائی که موجب چیرگی دائمی آنان شود کاملتر باشد، و همینکاربردن و انجام

 بود.چنین کس رئیس و پادشاه آنان خواهد جلوگیری از غلبه دیگران بر آنها و این

و باالخره کسی که اینان را طوری تربیت کند که همواره دشمن ملتهای دیگر باشند و سنت  

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

 است که بر دیگران غالب شوند و همه را در انقیاد خود درآورند.

باشد و یا در جهت عظمت آنها و یا های بسیار آنان مییا در جهت غلبههای اینان تفاخر و حماسه

در توصیف آالت و ابزار غلبه و سازوبرگ آن؛ و البته وسائل چیرگی یا ناشی از تفکر و اندیشه است 

یل هاست از قبها است و یا آالت و ابزاری دیگر. آنچه مربوط به بدن و تنو یا مربوط به بدن و تن

هاست مانند سالحهای جنگی است و آنچه رمندی است؛ و آنچه مربوط به خارج از تنچابکی و زو

اندیش توان بر طرف چیره شد خوبمربوط به فکر و اندیشه است به این است که در طرقی که بهتر می

 بود و بهترین طریق را برگزیند.

ر ناکی و آزمندی ددلی، ستمگری، خشمشود مانند سنگاین گونه افراد حاالتی عارض می بر 

 )زیاد زن گیری تا بی بندباری جنسی(روی در زناشوئی و زواججهت خوردنیها و پوشیدنیها و زیاده

شدن بر همه خیرات عالم آنهم از راه قهر و غلبه و منقاد و خوار کردن افرادی که و باالخره چیره

 غالب آمد.صاحب این امورند. و اینان معتقدند که باید بر همه چیز و همه کس 

سان اندیشه نمایند و چنان نمایند که قصد اینان از غلبه و گاه بود که همه مردم مدینه بدین 

 بر مردم بیگانه صرفاً به خاطر نیاز آنان است به شهرنشینی و نه برای امری دیگر.

نمایند. و و چه بسا ملتهای مغلوب از مجاورین آنان باشند که در شهر واحدی زندگی می 

ا در اند و یالمراتبباید دانست که ملتهای غالب یا در دوستداری قهر و غلبت یکسانند و متساوی
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ر تگیرد؛ کممراتب گوناگونند و قهراً سهم هر یک از غارتگریها همان چیزی است که از مغلوبین می

از لحاظ رساندن قوی و نیروها و ابزار جنگی به رئیس و  ]و احیاناً هیچ[از دیگران باشد یا زیادتر 

 ].یا متساوی [فرمانده خود نیز ممکن است متفاوت باشند

 اراده اور حکم آالت و ابزار بیدو چه بسا باشد که قاهر تنها یکی باشد و قوم و یارانش  

 باشند در غلبه بر طرف.

و بدیهی است که قصد اینگونه افراد از غلبه و قهر این نیست که چیزی برای خود و یا برای  

غیررئیس خود به دست آورند؛ و بلکه صرفاً همت و قصد آنان از قهر و غلبه این است که همان یک 

ان دفرد به قدرت و مال و مکنت نائل شود تا وی ازین راه بتواند وسائل و نیازهای زندگی خود و مر

گیرد تأمین نماید و باالخره هدف آنها غلبه برای غیر و اعطاء به غیر جوئی که به خدمت میجنگ

 گ شکاری.ساست عیناً به مانند باز شکاری و 

های وی و در جهت هدفهای او به مانند برده  طور سایر مردم مدینه در همه خواستو همین 

زی توانند مالک چیاند؛ و به طور مطلق خود نمیارادهبی و عباشند؛ و در برابر او خاضخدمتگزار او می

ای تجارت. هدف این چنین کس تنها این است کنند و پارهای از مردم برای او زراعت میباشند. پاره

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

ها را نسبت به خوی باشد اینگونه مدینهوی خواری و مقهوریت آنان می آنان بدو نرسد و تنها سود

ای هباشند. البته نوع مدینو اخالق پادشاهش مدینه تغلبیه نامند ولکن مردم عامه آن جویای تغلب نمی

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

ه تغلبیه گاه بدین وضع است یعنی هدف مردمش و یا رئیس آن از قهر و غلبه بنابراین مدین 

 بردن از قهر و غلبه است.لذت رصرفاً به خاط

دانند مانند اینکه به ای که مردمش قهر و غلبه را وسیله هدفهای دیگر میو اما آن نوع مدینه 

آوری که از از لذات و امور لذتاندوز نمایند و یا نیازهای ضروری زندگی دست یابند و یا ثروت
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مند شوند و یا به شأن و شوکت وکرامت برسند نوعی از مدینه آورند بهرهقهر و غلبت به دست می

 شود.های برشمرده شده میدیگر تغلبیه است که باز مشمول همان مدینه

ایست نهین نام مدیتر به استهینامند و البته شاها را تغلبیه میبسیاری از مردم، همه این مدینه 

های که مردم آن همه این امور را بخواهند از راه قهر و غلبه به دست آورند؛ خالصه اینکه مدینه

 اند.تغلبیه ازین نظر سه گونه

یکی آنکه یک فرد آن طالب قهر و غلبت باشد و همه مردم برای آن یک تن کار کنند. دوم  

ای که همه مردمش طالب قهر و باشند. سوم مدینه ای که نیم مردمش خواستار قهر و غلبهمدینه

 اند.غلبه

ها قهر و غلبت را به عنوان اینکه مطلوب ذاتی باشد طالب و به هر حال مردم اینگونه مدینه 

های دیگر نیز وجود باشند و بلکه هدف و خواست آنان ز قهر و غلبت امری دیگر است؛ و مدینهنمی

 یدن به این امور خود قهر و غلبه هم هست.دارد که هدف آنان عالوه بر رس

ها که قصد مردم آن صرفاً غلبه است به هر نحو که پیش اما در باب نوع اول از اینگونه مدینه 

افتد که افراد آن، بدون اینکه سودی عاید آنان شود، به افراد زیان آید و در هرچه باشد گاه اتفاق می

رسانند؛ بدون اینکه سودی به آنها برسد؛ هر و غلبه به قتل میرسانند؛ مثل اینکه افرادی را به قمی

ارزش اقدام به جنگ و قتل برند. و چه بسا برای خاط چیزهای بیصرفاً برای لذتی که ازین کار می

 نمایند. درین مورد حکایات و داستانهائی از اقوام تازی وجود دارد.و قهر و غلبه می

رسیدن  رها باید گفت چون قهر و غلبه را برای خاطه مدینهاما در باب نوع دوم از این گون 

 نمایند یعنیبه امور مادی دوست دارند و برای رسیدن به اموری که مطلوب آنان است اقدام به آن می

اموری که به نزد آنان خوب و عالی شناخته شده است؛ بنابراین هرگاه بدون اعمال زور و قهر بتوانند 

 کنند.دیگر اعمال زور نمیبه مطلوب خود برسند 
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های تغلبیه باید گفت که نه به کسی زیان می رسانند و نه و اما در باب نوع سوم از مدینه 

کنند مگر در آن گاه که بدانند رسیدن به یکی از اموری که به نزد آنان شریف محسوب اقدام به قتل می

وسل به زور و قهر و غلبه مقصود آنان آید؛ و بنابراین هرگاه بدون تشود ازین راه به دست میمی

ود و خواهند به آنان بخشش شبرآورده شود مانند اینکه گنجی بیابند یا اینکه از ناحیه غیرآنچه را می

یرند و پذیا به نحوی دیگر از ناحیه اشخاص بتوانند بدون قهر و غلبه به خواست خود برسند نمی

 نامند.باب همت و غرور میکنند. اینگونه افراد را ارتصرف در آن نمی

ها از اموال مغلوبین خود تنها به رفع حوائج ضروری خود اکتفا مردم نوع اول از اینگونه مدینه

آوردن نفعی و یا مالی که از های عظیمی در راه به دستنمایند؛ و گاه باشد که مبارزه و کوششمی

؛ و هنگامی که بدانها دست یافتند و در ورزنددارند و درین باب اصرار میاند مبذول میآن محروم

حیطه قدرت آنان درآمد به نحوی که کامالً در تحت نفوذ و حکم آنان قرار گرفت از آن دست بدارند 

 و رها کنند.

ا شوند. بسیاری از این کارهچه بسا این گونه افراد هم مورد ستایش و اکرام و تجلیل واقع می 

دهند که مورد اکرام و احترام واقع شوند. و اً برای این انجام میرا دوستداران احترام و کرامت صرف

 دینه کرامت.یابد تا مهای جبارین گرایش میهای تغلبیه بیشتر به سوی جباریت و مدینهالبته مدینه

های مالی و لهو و لعب و خوشگذرانی، گاه غرور و حاالتی های طالب توانگریبر مردم مدینه 

برند تنها آنان هستند که خوشبخت و پیروز و مورد رشگ مردمند و باید ن میشود که گماعارض می

چنان غروری بر آنان عارض های دیگر برترند؛ آنباشند؛ و چنین گمان برند که از همه مردمان مدینه

برند که ملتهای دیگر شوند و گمان میهای دیگر به نظر آنان خوار شمرده میشود که مردم مدینهمی

 شود مورد محبتشدن به آنچه به نزد آنان سعادت محسوب میارزشند و به واسطه نائلز و بیاربی

 و کرامت ملتهای دیگرند.
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های خودخواهانه در آنان حس خودخواهی، افتخار، محبت و ستایش و اینگونه اندیشه 

 نمایند و گمان خواهند دیگران از آنان ستایش کرده چاپلوسیکند و همواره میچاپلوسی را زنده می

وع اند برسند و اصوالً جاهل به این ناد به موقعیتی که آنان احراز کردههای دیگر نتوانستهبرند که ملت

 از سعادتند.

شود که برای خود القاب و نامهائی بسازند که نمودار حسن سیرت گونه افکار موجب میاین 

اند و مطبوع و دیگران خشن و ظریفو سریرت آنان است؛ مثل اینکه خود را معروف کنند که 

اند؛ نامطبوع و ازین راه خود را چنان نمایند که مردم گمان برند که اینان ارباب غرور و بزرگی و تسلط

و گاه بود که آنان را مردمی صاحب همت شناسند. و چون اینگونه افراد دوستدار لذات و لهو و 

به توانگری و لهو و لعب و لذات مورد نظر کسب اند اگر وضعی پیش آید که راه رسیدن آنان لعب

و حرفت نباشد و صرفاً نیروی غلبه و قهر بر ملتها باشد و از راه قهر و غلبت به هدفهای خود که 

گیرد و در زمره ستمگران توانگری و لهو و لعب است نائل گردد، نخوت و غرور خاص آنان را فرا می

 آیند.و جباران درمی

نامند و ممکن است در بین مردمی که صرفاً دوستدار دم نوع اول را احمق میاینان ملت و مر 

اند کسانی پیدا شود که رسیدن به کرامت را بذاته نخواهند؛ و بلکه وسیله رسیدن به توانگری کرامت

بدانند؛ چه آنکه بسیاری از آنان دوست دارند که مورد اکرام و احترام مردم واقع شوند تا از آن راه به 

اندوزی و توانگری برسند حال یا از ناحیه کسی که مورد اکرام و احترامش واقع شده است یا ثروت

از ناحیه دیگران. زیرا اینگونه افراد ریاست و اطاعت و فرمانبرداری مردم مدینه را برای آن خواهند 

 که به ثروت و مکنت نائل شوند.

هند خوارسیدن به لهو و لعب و لذت می ی ازین گونه افراد ثروت و مکنت را هم برایربسیا 

گیری تر باشد بهرهبرداری دیگران از آنها هراندازه فزونتر و کاملو معتقدند که ریاست آنها و فرمان

شوند خواه میگردد؛ و الجرم اعمال زور کرده ویکهآنها از امور مالی و لذتهای ناشی از آن فزونتر می

د تا بدان وسیله به جاللت خود بیفزایند و در نتیجه به توانگری که حکومت مطلقه فردی برقرار کنن

و مکنت بزرگ دست یابند به طوریکه هیچ کس یارای برابری با آنها را نداشته باشد و آنها بتوانند 



  

67 
 

ثروت و مکنت حاصله را در جهت لهو و لعب و خوشیهای زندگی به کار گیرند و از انواع خوشیها 

 نی و گائیدنی به مقامی رسند که کماً و کیفاً فائق بر همه باشند.از نوع خوردنی و نوشید

 *پرسش: تغلب مدنی چه می باشد؟

 *پرسش: ویژگی های مدینه تغلبی)سیطره جو(چه می باشند؟

 *پرسش: ریاست مدنی سیطره طلب چه می باشد؟

 *پرسش: فرهنگ مدنی جامعه سیطره طلب چه می باشد؟

 طلب()ترفه ویژگیهاي مدینه جماعیه

ایست که مردم آن همه رها و آزاد باشند و هرآنچه بخواهند مدینه جماعیه آن گونه مدینه 

های انجام دهند و همه مردم آن از تساوی کامل برخوردار باشند در همه اعمال خود، قوانین و سنت

 م آنآنان هم برین اساس است که هیچ انسانی بر انسانی دیگر برتری ندارد در هیچ حهت؛ و مرد

شوند و هیچ فردی از افراد بر هیچ فردی دیگر تسلط ندارد؛ نه خودی آزادانه هر عملی را مرتکب می

بر خودی و نه دیگران بر آنها؛ و تنها آن کس قابل ارزش است که در جهت فزودن به حریت و 

اغراض ها و وخوی و همتسان آزادند به ناچار در آنان خلقآزادی آنها کمک کند؛ و چون بدین

رفته گیری در لذتها به کار گشود. اشیائی که برای بهرهشود و خواستها ممتفرق و بسیار میفزون می

 ید.آ گردد تا آنجا که به حساب و شمار نمیشود بر حسب خواستهای متعدد بسیار و متنوع میمی

 که به شمار رسندهای مختلف و متباین و همانند به حدی میها و دستهمردم اینگونه مدینه 

اند های دیگر پراکندهآیند و باالخره از همه نوع مردم و مردمی که با خواستهای مختلف در مدینهنمی

ترین؛ برقرارشدن ریاستها در اینگونه شوند. از مردم شریف تا پستها جمع میدرین گونه مدینه

ه ده شد و ریاستهای مستند بها مستند به هر امری است که پیش آید از سایر اموری که برشمرمدینه

باشند قهراً بر اینگونه رؤساء و کسانی که هائی که در وضع رؤسای مدینه نمیآنها دانسته شد و دسته

باشند. ریاست کردن رؤسای آنان تابع خواست و اراده مرؤوسین است. عنوان ریاست دارند مسلط می

اگر ه دقت در اوضاع و احوال آنان رسیدگی  اند به طوریکهرؤسای آنان کامالً تابع خواست مرؤوسین

 شود نه رئیسی وجود دارد و نه مروؤسی.
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شدن خواستها و امیال به جز اینکه باید گفت تنها آنانکه در جهت آزادی مطلق و برآورده 

رسانند و آزادی و خواستهای گوناگون آنان را کنند آنان را به همه خواستهای خود میآنان اقدام می

دارند مورد اکرام برد افراد داخلی و دشمنان خارجی محفوظ میدارند و از دستنان پایدار میبرای آ

گاه برتر باشند. و در صورتیکه خود بر خواستهای ضروری زندگی اکتفا نمایند که آنو احترام آنان می

 تر به نزد آنان خواهند بود.و مطاع و مکرم

تی باشند و یا حآنان یا همشأن و برابر با آنها می ازین نوع کسان که بگذریم مابقی رؤسای 

 فرودتر.

شوند که هر گاه از طرف افراد خواستها و امیال آنان برآورده گاه مساوی با سایرین محسوب میدر آن

د به آنها انشود و خیراتی بدانها رسانده شده از طرف وی نیز اموال و ثروتی برابر با آنچه بدو رسانده

 شوند.ین صورت برای وی برتری و مزیتی نسبت به خودشان قائل نمیبرساند و در

لکن هرگاه اموالی به وی ببخشایند و سهمی از اموال و مکنت خود به او برسانند و کراماتی  و 

به او بنمایند و از طرف وی به آنها سودی عاید نشود آنان بر رئیس خود برتری و مزیت دارند زیرا 

نوع مدینه رؤسائی باشند بدین وضع و حال که بر حسب اتفاق به نزد مردم  مانعی نیست که در این

مدینه شأن و شوکتی داشته باشد و ریاست یابند حال یا بنا به خواست مردم مدینه این شأن و شوکت 

اند را احراز کرده باشند و یا به اینکه پدران آنان در این مدینه ریاست داشته و مورد اکرام مردم بوده

ز حقوق میراثی استفاده کرده ریاست یافته باشند که در این صورتها مردم مدینه کامالً مسلط بر و ا

های جاهله به طور فزونی و باشند. در اینگونه مدینه همه هدفها و خواستهای مدینهرؤسای خود می

 کند.کاملتر خودنمائی می

شود، ظاهر آن عیناً به مانند لباسی های جاهله، معجبه و مدینه سعیده شمرده میاینگونه مدینه 

ونه های مختلف؛ و بنابراین اینگآمیزی شده باشد به رنگهای گوناگون و شمایلاست که نقاشی و رنگ

ها محبوب همه است و سکنای در آن برای هر کس مطلوب است زیرا هر کسی تا حدی و در مدینه
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های شود و بنابراین مردم و ملتآورده میها برامری معین خواستهائی دارد که در اینگونه مدینه

د و گرداندازه به بزرگی آن افزوده میحساب و بیآورند و به طور بیگوناگون به سوی آن روی می

آیند؛ و فرزندانی که نهادها و فطرتها هائی به وجود میدر آن از هر نوع نسلی و خلق و خویی و بچه

دا گردند و لکن نه به طور جها نمودار شهرهای بسیار میمدینهو تربیتهای گوناگون دارند در اینگونه 

ها شود. در اینگونه مدینهو متمایز بلکه درهم و پراکنده در یکدیگر؛ و بیگانه از اهلی شناخته نمی

های گوناگون وجود دارد، روشها مختلف است. و بدین جهت ممکن است که بعد هدفها و غرض

می که از طبقه افاضل باشند پدید آیند و حتی حکماء و دانشمندان و از گذشت زمانهای متمادی مرد

ها تربیت شوند؛ در هر نوعی از امور و علوم و فنون. و ممکن شعراء و خطبائی در اینگونه مدینه

ها افرادی برای تشکیل مدینه فاضله بیرون آیند؛ و این نوع انسانها است که از بطن اینگونه مدینه

شوند؛ و ازین جهت است که اینگونه ها تربیت میی هستند که در اینگونه مدینههائبهترین دسته

باشد و هر اندازه ها میورترین مدینهها از لحاظ خیر و خوبی و هم از لحاظ شر و بدی بهرهمدینه

تر و برای زندگی مردم کاملتر های آن فراوانتر و مردم آن زیادتر و نعمتبزرگتر، و مدت آن طوالنی

بود هم خیرات و هم شرور آنهم فزونتر شود. و باید دانست هنگامی که ریاسات مدینه جاهله گفته 

 های جاهله.شود مقصود انواع ریاسات است به تعداد انواع مدینهمی

زیرا هر یک از ریاستهای جاهلیه یا قصد و هدفش صرفاً دستیابی به حوائج ضروری زندگی  

وری از لذتهای مادی است؛ و یا ری مالی است؛ و یا عالوه بر آنها بهرهاست؛ و یا عالوه بر آن توانگ

نیل به کرامت و حسن شهرت و ستایش است. حال اساس آن بر حریت و آزادی باشد؛ و یا قهر و 

ه شود بها در ازای ثروت خرید و فروش میغلبه؛ و از همین جهت است که ریاستهای اینگونه مدینه

 های جماعیه.ویژه ریاستهای مدینه

زیرا بیان شد که در مدینه جماعیه هیچ فردی از آن دگر در احراز ریاست اولویت ندارد؛ و  

بنابراین موقعی که ریاست آن به یک فردی از افراد اعطا شود یا برای این است که مطیع مردم اس و 

او تحمیل نمایند و یا  ای را برکنند که بتوانند هر نوع خواست و ارادهبه اصطالح مردم این کار می
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زد کنند و یا ما بازای دیگر؛ و بهترین رئیس به ناینکه در برابر این کار ازو ثروت و مکنتی دریافت می

ها را در راه رسیدن مردم به هدفها و امیال جوئیها و چارهاینان آن کسی است که بهترین اندیشه

برد ه کار برد و نیز بتواند سود آنان را از دستنفسانی خود، که در عین حال گوناگون و متنوع است، ب

داشتی دشمنان نگهدارد؛ و در عین حال خودش از اموال آنها به جز رفع حوائج ضرور زندگیش چشم

ها آن نداشته باشد؛ بلکه صرفاً باندازه ضروری زندگی خود از آنان برگیرد. و قهراً در اینگونه مدینه

گونه کسی که اگر به ریاست برسد کارها و اعمال باشد یعنی آن کسی که به معنی واقع جزء افاضل

ردم رسد و منماید هیچ گاه به ریاست نمیآنها را ارزیابی کرده و به سوی سعادت حقیقی رهبری می

 زیربار ریاست او نخواهند رفت.

و هرگاه پیش آید که این چنین کسی مقام و منصب ریاست یابد در اندک مدتی یا خلع  

د. و شوحال شده جنگ و ستیز بر سر آن فزون میود یا کشته و یا وضع حکومتش پریشانشمی

د باشنهای جاهلیه که هر فرد از مردم آن طالب ریاست آن کسی میطور است وضع سایر مدینههمین

نها که خواستها و امیال آنها را برآورد؛ و راه رسیدن به آن را برای آنها آسان گرداند؛ و هم نگهبان آ

پذیرند؛ فقط چیزی که هست این باشد؛ و به طور مطلق از ریاست افاضل ابا و امتناع دارند و نمی

تر های ضروریه و جماعی آسانهای فاضله و ریاستهای فاضله از بطن مدینهآمدن مدینهاست که پدید

عب و لهو و ل گیری از لذاتتر است. رسیدن به حوائج ضروری زندگی و یا توانگری و بهرهو ممکن

های هائی دیگر. بنابراین هم مدینهشدن به کرامات گاه از راه قهر و غلبه است و گاه از راهو نائل

شوند به چهار قسم و هم ریاستهای آنها که قصد آنان بندی میچهارگانه با توجه به این امور تقسیم

رسیدن به مقصود خود راه قهر و ای از ریاستها برای رسیدن به یکی یا همه این هدفها است. پاره

 های دیگری را غیر از قهر و غلبه.ای دیگر راهکنند؛ و پارهغلبه را انتخاب می

آورند به وسیله رسند و آنچه به دست میآنهائی که از راه قهر و غلبه به مطلوب خود می 

اظ باشند و از لحی مینمایند به ناچار نیازمند به نیرومندی جسمانمدافعت و قهر و غلبه حفاظت می

اخالقی باید خوی ستمگری و سنگدلی و خشونت داشته باشند؛ و برای مرگ و زندگی ارزشی قائل 
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نشوند و به سادگی دست به آدمکشی بزنند و برای زنده بودن خود هم ارزشی قائل نباشند و اصوالً 

و باید تا پای مرگ برای  اندیشند که هرگاه به مطلوب خود نرسند نباید زنده بماننداین طور می

رسیدن به مطلوب خود اقدام نمایند. و نیز نیازمنداند به اینکه هنر و صنعت به کار بردن سالحهای 

طور بهترین تدبیر جنگی را در جهت قهر و غلبه بر غیر بشناسند جنگی را به خوبی بدانند؛ و همین

 شود.متغلبه را شامل می و به کار برند که البته این امری است که همه مردم مدینه

گیری از لذات و خوشیهای دنیاست همواره در هائی که هدف مردمش بهرهو اما آن مدینه 

بدین  کنند وباشند و نسبت به خوردنیها و نوشیدنیها و زن شیفتگی پیدا میمعرض آز و شره می

رود تا آنان از بین میشوند و نیروی غضبیه حال میخوی و بیای از آنان نرمجهات است که پاره

ای از آنان غضب و آالت ماند؛ و بر عکس بر پارهآنجا که هیچگونه اثری ازین نیرو در آنها باقی نمی

طور شهورت و آالت و ابزار نفسانی و بدنی آن مستولی میشود و ابزار نفسانی و بدنی غضب و همین

توانند کارها و به وسیله آنها میو خالصه همه وسائل و اموری که موجب نیرومندی غضب است و 

گردد و همواره اندیشه اعمال ناشی از خشم و غضب و شهوت را تحقق بخشند در آنها نیرومند می

دارند؛ هدف و فکر خود را در جهت انجام کارهائی که ناشی از شهوت و غضب است مصروف می

است و درین صورت قوی و افعال ها انجام کارهای ضهوانی ای از مردم اینگونه مدینهنهائی پاره

دهند برای رسیدن به افعال ناشی از شهوت و برخوردار کردن مظاهر غضبی را ابزار و آالتی قرار می

ترین شهوات نفسانی خود و بدین ترتیب عالی و اعالترین نیروی خود را خدمتگزار شهوات که پست

ود را در خدمت شهوت و غضب قرار دهند؛ زیرا نخست قوه ناطقه و عقل خنیروها است قرار می

های خود را کنند و همه تفکرات و اندیشهدهند و سپس قوای غضبیه را خادم قوای شهوانی میمی

کنند که افعال عضبیه و شهوانیه آنها کمال یابد. و آن گاه افعال قوای غضبی متوجه استنباط اموری می

گیری از خوردن و دارند؛ یعنی در بهرهف میو آالت و ابزار آنها را در جهت نیل به لذات مصرو

 کنند.دانند و بر آنها چیره شده برای خود نگهداری میآور مینوشیدن و زن و سایر اموری که لذت
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زیرا . شودن ترک و عرب دیده شده و میگردانشین و بیاباناشراف بیابان یناین وضع در ب 

لع و مو ردوست دارند؛ در خوردنیها و نوشیدنیها و زن بسیانشین عموماً غلبه را اصوالً مردم بیابان

آزمندند. و مسأله زن به نزد آنان بسیار مهم و عظیم است و بسیازی از آنان اعمال فسق و فجور را 

شناسند؛ زیرا زمام نفوس آنان شمارند و این امر را پست و سقوط اخالقی نمینیکو و مستحسن می

کنی که به نزد زنان خود را به ت و بسیاری از آنان را مشاهده میبه دست شهوات سپرده شده اس

دهند؛ و باالخره هر کاری که آرایند و کارهائی که نمودار مجامله است انجام میها میانواع زینت

خواهند شأن و شوکت خود را به نزد آنان باال برند و هر کنند و میکنند در جهت جلب زنان میمی

شمارند شمارند و آنچه را آنان خوب و نیک میشمارند آنها نیز عیب میو عیب میچه را زنان زشت 

دارند شمارند؛ و باالخره در همه امور میل و خواست زنانشان را مرعی میآنها نیز خوب و نیک می

شود که اصوالً زنان بر مردان تسلط کامل دارند و بر امور منزل و و در بسیاری از آنان مشاهده می

ود ناز و نعمت و ص آنها استیال دارند و بدین جهات است که بسیازی از آنان برای زنان خشخ

ت و راح رفاهافکنند؛ و بلکه همواره سایش و راحتی فراهم کرده و آنان را به دشواری و سختی نمیآ

و مشقت  آنان را در نظر دارند و خود همه دشواریها و رنجها را تحمل کرده و کارهائی که نیاز به رنج

 دهند.دارد خود انجام می

 *پرسش: ویژگی های مدینه های جماعی چه می باشند؟

 *پرسش: ریاست مدنی جماعی چه می باشد؟

 فرهنگ مدنی جماعی چه می باشد؟*پرسش: 

 )بد راه، بیراهه(هاي فاسقهمدینه

موجودات دارند هائی است که مردم آن اعتقاد به مبادی های فاسقه آن گونه مدینهو اما مدینه 

شناسند و اعتقاد به آن هم دارند و افعال و کارهائی که و علم به آنها هم دارندو سعادت را هم می

شناسند و هم قبول دارند؛ و با تمام این اوصاف هب موجب رسیدن به سعادت است هم خوب می

در جهت یکی از  باشند و خواست و ارادت خود رابند نمیکنند و پایهیچ یک از آنها عمل نمی
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نمایند یعنی یا رسیدن به منزلت و مقام یا کرامت های جاهله و یا همه آنها منحرف میهدفهای مدینه

  نمایند.و احترام یا قهر و غلبه یا جز اینها؛ و کارها و افعال خود را کال بدان سوی متوجه می

آنها، انواع و اقسامی دارد زیرا کارها  های جاهله، و به اندازهها نیز به مانند مدینهاینگونه مدینه 

و خوی و خوی آنان عیناً همان افعال و کارها و خلقطور خلقهای فاسقه و همینو افعال مردم مدینه

های فاسقه یا جاهله در آراء و معتقدات های جاهله است؛ و تنها امتیاز و مباینت مردم مدینهمردم مدینه

 ها نیز مطلقاً به سعادت واقعی نائل نخواهند شد.دینهآنها است وگرنه مردم اینگونه م

 *پرسش: مدینه فاسقه چه می باشد؟

 )گمراه(هاي ضالهمدینه

هائی است که برای مردم آن همه اصول و مبادی وجود و اصول های ضاله، مدینهاما مدینه 

ند. آن آنها بیاموخته باشسعادتها را قلب کرده باشند و اصول و مبادی دیگری را برای آنان گفته و به 

نوع اصول و مقدماتی که یک نوع سعادت نهائی دیگری را بدانها رهنمون شود به جز آنچه در حقیقت 

سعادت نهائی است و افعال و اعتقاداتی بدانها تلقین و برای آنان ترسیم شده باشد که به وسیله 

 هیچکدام نتوان به سعادت حقیقی رسید.

 )گمراه(چه می باشند؟*پرسش: مدینه های ضاله

 )خودسران(هاي فاضلهنوابت مدینه

های فاضله خود بر چند گروهند، گروهی از آنان افرادی هستند که به افعال نوابت در مدینه 

کنند ولکن قصد و غرض آنان از آن کارها و و اعمالی که موجب سعادت حقیقی است تمسک می

انجام آن اعمال چیز دیگری را طالبند یعنی اموری را  باشد و بلکه ازاعمال رسیدن بدان سعادت نمی

توان از راه تظاهر به فضیلت بدانها رسید. مانند رسیدن به کرامت، ریاست، ثروت یا غیر آن. که می

 اینگونه افراد را شکارگر نامند.

های جاهله گروش دارند و امیال و گروهی دیگر کسانی هستند که اصوالً به هدفهای مدینه 

باشد به ناچار تکیه بر کلمات اض آنها را طالبند؛ نهایت سنت قوانین مردم مدینه مانع از آنها میاغر

هایش مورد تأویل قرار ها و توصیهکنند و کلمات قانونگذار را در سنتو الفاظ قانونگذاری می

امیال خود  نمایند و حتی از را تأویل خواست ودهند و موافق با خواست و امیال خود تأویل میمی

 نمایند. اینگونه افراد را محرفه نامن.را زیبا می

گروهی دیگر قصد تحریف ندارند ولکن به واسطه قصور فهم خود و نارسائی آنان به هدف  

 ها و مسائل مربوط به قوانین وو قصد قانونگذار و نقصان و کوتاهی علم آنان به سخنان شارع، سنت
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فهمند یعنی برخالف هدف و قصد شارع؛ و بنابراین ژگونه میهای مدینه را بدین جهات واسنت

اند، در حال که خود کارها و اعمال آنان خارج از خواست ریاست مدینه فاضله خواهد بود؛ و گمراه

 اند؛ اینگونه افراد را مارقه نامند.داند که گمراهنمی

باً کنند و تقریر میگروهی دیگر کسانی هستند که آنچه ذکر شد در قوه متخیله خود حاض 

گروند و در حقیقت قانع دانند نمیمعرفت خیالی نسبی بدانها دارند؛ لکن بدانچه ازین اصول می

کنند هم برای خود و هم برای غیر خود؛ شوند و به وسیله بیانات خود اقدام به بطالن آنها هم مینمی

ائی خواهند راهنمو بلکه طالب حقند و می کنندو البته این کارها را نه برای عناد با مدینه فاضله می

 شوند.

البته کسانی که درین وضع و حالند باید در مقام تربیت و راهنمائی آنان برآمد و به طبقه  

باالتر از متخیالت موجودشان هدایت کرد؛ اموری که قابل ابطال با آن گونه گفتارها نباشد؛ حال اگر 

شوند و اگر نشدند و مجدداً به موارد شک و ایراد و یقانع شدند که مطلوب حاصل است و رها م

عنادی که ممکن است بیابند واقف شدند و ایراد کردند باز هم به وسیله امور متخیلی باالتر باید با 

آنها بحث شود و همین طور تا آن گاه که به وسیله اموری از این نوع، نهایت در مراتب باالتر قانع 

ید که مطلقاً به وسیله این گونه اموری که فراخور آنها است و از متخیالت شوند و هرگاه چنین پیش آ

و تمثیالت است قانع نشوند باید به وسیله طرح حقایق و طرح مسائل دیگر عقلی با آنها وارد بحث 

 شد و حقایق بدانها تفهیم شود که قهراً در اینجا استقرار رأی و عقیدت یابند.

کنند و هرچه از این امور همه متخیالت خود را مرتب باطل می البته گروهی دیگر هستند که 

ای که آیند؛ و حتی در مرتبهدهند باز درصدد ابطال آن برمیو باالتر و باالتر در برابر آنان قرار می

د و انشود برای خاطر خودنمائی و افتخار به اینکه غالب شدهمسائل عقلی و خود حقایق مطرح می

که چیز دیگری را که مطلوب آنهاست نیکو و درست نمایند از اموری که منظور و یا برای خاطر این

دادن مطلوب جاهلیت است؛ و بنابراین، این قبیل افراد با تمام نیروی ممکنه خود سعی در باطل نشان

کنند و اصوالً دوست ندارند به چیزی که مؤید و مثبت حق و سعادت است گوش فرا دهند آنها می

ر نماید و دو نیز دوست ندارند به گفتاری که حق و سعادت را به درستی و خوبی میو بشنوند 

ز کنند اینگونه گفتارها را انماید گوش فرا دهند و بلکه سعی مینفوس آدمیان منقوش و مرتسم می

. بسیاری شودکنند که موجب سقوط سعادت آنها مینوع گفتارهای تدلیسی تلقی کنند. زیرا گمان می

کنند که به ظاهر خود را معذور بدارند یعنی افرادی که در حقیقت به سوی گونه افراد سعی مییناز ا

 اند.اند و بدان گرویدههدفهای دیگر و اغراض جاهلیت توجه کرده
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نمایند ولکن گروهی دیگر سعادت و مبادی و اصول آنرا به نوعی در تخیل خود مجسم می 

بتوانند حقیقت آنرا تصور نمایند، اصالً و یا نیروی فهم آنان تا  در شأن نیروی ذهنی آنان نیست که

باشد؛ بنابراین صور خیالی که از سعادت دارند مورد حدی که بتواند به طور کامل و کافی دریابد نمی

دهند و مورد عناد و شک و تردید؛ و هراندازه در مقام رهنمائی و بحث نقض و جرح و ابطال قرار می

دانند؛ و از طرفی متخیالتی که نزدیک به حقایق است مطرح شود باز هم باطل می امور محاکی و

امکان ندارد که رأساً مسائل منطقی و حقیقی برای آنان مطرح گردد؛ و نیروی ذهنی آنها استعداد درک 

 هافتد که اکث راینان بسیاری از متخیالت خود را کاستدالالت حقیقی را ندارد؛ و چه بسیار اتفاق می

توانند نمودار دانند؛ نه برای اینکه مورد شک و عناد و تردیدند و نمیدرباره حقایق دارند باطل می

حق و واقعیت باشند؛ و بلکه ازین جهت که فهم آنان وافی نیست و تخیل آنان ناقص است؛ پس 

 انکار آنان از باب این نیست که آن امور مورد شک و تردین است.

برای آنان امکان این نیست که بتوانند به اندازه کافی از اصول و مبادی  بسیازی از اینان چون 

حقیقت، تصورات و تخیالت داشته باشند و یا اینکه در مواردی که امکان عناد و شکد و تردید است 

ای نیست که حقایق را درک کنند؛ الجرم به موارد آنان واقف شوند و نیروی درک آنان به اندازه

گویند تا بتوانند مردم را فریب داده مکرم دانند و گمان برند که آنان دروغ میغگو میدیگران را درو

برند و محترم باشند؛ و یا در میل به هدف خود توفیق یابند و بر مردم دیگر چیره شوند؛ و یا گمان می

عیت آنان را دادن حقایق است. و ازین راه مقام و موقنشاناند و هدف آنان باطلکه آنان فریب خورده

نان ها بسیاری از آاند؛ و همین گونه اندیشهاند دروغگو هستند و فریب خوردهکه حقایق را اندر یافته

دارد که گمان کنند که هیچ یک از مدرکات ای از آنان را برآن میکند و پارهرا حیران و سرگردان می

اندریافته است و به امری معرفت و معارف انسانی حقیقت ندارد. و هر کس که گمان برد چیزی را 

اند به گویند نه یقین دارند و نه واثقحاصل کرده است دروغگو است در حال که خود در آنچه می

 کنند.گویند و گمان میآنچه می

اینگونه افراد به ظر عقالء و فالسفه نادان و گمراهند و ازین رو بر ریاست مدینه فاضله الزم  

و و خودسر را جستجو کرده بیابد و حاالت آنانت را بررسی نماید؛ و هر است که همه افراد خودر

ای از آنان را به راهی که مناسب با حال آنهاست معالجه و اصالح نماید؛ حال هب وسیله اخراج دسته

از جامعه و مدینه و یا عقاب و کیفر و یا گماردن به کاری و شغلی هر چند که کار مفیدی انجام 

 آن کار مناسب نباشند و یا به زندان و حبس افکند.ندهند و برای 

 *پرسش: گروههای نوابت مدنی چه می باشند؟ 
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 )جهان بینی، بینش(حدود معرفت و دریافت حقایق

ای از اینان گمان برند که حق عبارت از امری است که برای هر فردی از افراد پاره 

شود ای که حاصل میاندیشه کند و در هر زمان همانحاصل شده بدان معرفت حاصل می

 یابد.حق است و حقیقت هر امری همان است که ره فردی از آن در می

کند که این توهم را در خود ای دیگر از آنان نفس خود را به زحمت انداخته و سعی میپاره 

 بپروراند که هرچه را تاکنون گمان کرده است که دریافته و بدان معرفت حاصل کرده است نادرست

 باشد و اگرچه در جهان وجود حقیقی وجود دارد لکن تا کنون شناخته نشده است.می

ای دیگر از آنان صورتی و شبحی خیالی، خیلی دور از حقایق در نیروی خیال آنان برای پاره 

شود؛ براین اساس که ممکن آید درست مانند خوابهای شوریده و یا شبحی که از دور دیده میدرمی

شود که ممکن است مدعیان درک حقایق در عالم باشد و در نفس آنان چنان نموده می است حقایقی

راست بگویند و ادراک کرده باشند و یا اینکه ممکن است بعضی از آن مدعیان حقیقتی را درک کرده 

کند که این امر را از دست داده است و نتوانسته است به درک آن باشد. و آن گاه خود احساس می

یابد یا ازین جهت که محتاج به زمان طوالنی، رنج و مشقت است و وی وقتش کافی نبوده توفیق 

کند که اشتغال به لذات و راه را نداشته است؛ و یا فکر میاست؛ و یا قدرت تحمل زحمت درین

اموری دیگر او را به خود مشغول داشته است؛ و آن طور اعتیاد یافته است که ترکش بر او دشوار 

اندیشد که اگر همه اسباب درک حقایق هم برای او فراهم شود برای او درکش یا این طور می است؛ و

انی شود نسبت به گمها تأسف و حسرتی برای او حاصل میگونه اندیشهناممکن است. در دنبال این

نکه یها از روی حسد به اکه دارد که شاید دیگران به حقیقت رسیده باشند به دنبال اینگونه اندیشه

ز بگوید: آمیکند با گفتارهای تعرضممکن است دیگران دریافته باشند و او باز مانده باشد سعی می

اند، دروغگو هستند آنان که مدعی درک حقایقند فریب خورده و جاهلند و خود را هم هنوز نشناخته

 احترام و توانگری و از این قبیل سخنان؛ یا اینکه این ادعاهای دروغ برای این است که به کرامت و

اندوزی و خواستهای دیگر نائل شوند، البته بسیاز ازین گونه افراد نادانی خود را احساس و ثروت

برند و همواره در ناراحتی و غم و اندوهند و راهی به جائی ندارند. راهی که کرده و رنج بسیار می

اک آن را دریابند. و بدین وسیله موجب شود از نادانی بدآیند و عالم به حقایق شوند تا لذات ادر

آورند و خود را بدانها سرگرم یأسی بدانها دست داده به سوی هدفها و اغراض جاهلیت روی می

نمایند؛ باشد که توجه به هزل و لهو و لعب آنها را راحت بخش بود و تمام خوشی زندگی خود می

از رنج و دردی که گرفتار آنند راحت کنند تا آن گاه که مرگشان فرا رسد و را در آنها جستجو می

 شوند.
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باشند که از ناراحتیهای حاصل از نادانی ای از اینان یعنی آنان که درصدد یافتن راهی میپاره 

کنند که توهم کند که هدفهای نهائی زندگی همان و سرگردانی راحتی شوند نفس خود را وادار می

نست که آنان انتخاب کرده اند و دیگران فریب اند و سعادت واقعی همااست که آنان برگزیده

 اند و در اعتقادات خود در اشتباهند.خورده

کنند که هدفهای جاهلیت را نیکو نشان دهند و آنچه به عنوان سعادت اینان کوشش می 

های زیاد و جستجوهای فراوان در اند خوب نشان دهند و چنین نمایند که بعد از بحثپذیرفته

اند و گویند قوال دیگران و آنان که مدعی دریافت حقایقند این اعتقادات را برگزیدهاعتقادات و ا

راین حاصل است و بناباعتقادات دیگران را ازین جهت رها کردیم که پس از بررسی دریافتیم که بی

ایم از روی بصیرت است و شعور به اینکه هدفهای زندگی و سعادت این است آنچه را ما برگزیده

های فاضله که در خالل آن چه دیگران مدعی ادراک آنند. این بود وضع اصناف نوابت جامعهنه آن

تواند مدینه جداگانه حاصل شود و نه از لحاظ تعداد، ها وجود دارند که نه از آراء آنها میمدینه

 .«اندها، پراکنده و گماند و بلکه در خالل مردم مدینهجمعیتی بزرگ و قابل توجه

 جهان بینی)معرفت شناسی(جاهلی چه می باشد؟*پرسش: 

**************** 

 *پرسش و پاسخ:

 *انسان مدنی چه میباشد؟ 

 *انواع اجتماعات مدنی چند و چه می باشند؟

 *اجتماعات مدنی ناقص و کامل چه می باشند؟

 *مراتب کمال مدنی انسان چه می باشند؟

 *نخستین مرتبت کمال انسانی چه می باشد؟

 مرتبت کمال انسانی چه می باشد؟*دومین 

 *جماعت های مدنی ناقص چند و چه می باشند؟ 

 *گوناگونی ملت ها چه می باشد؟

 تمایز ملت ها به چند و چه سبب هایی می باشد؟ 
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 *اسباب طبیعی تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟

 *اسباب مدنی تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟ 

 د؟*اراده چند و چه می باش

 *اختیار چه می باشد؟

 *خیر و سعادت چه می باشند؟

 *شر و شقاوت چه می باشند؟

 *خیر و شر طبیعی و ارادی چه می باشند؟

 *قوای نفس انسانی چند و چه می باشند؟

 *خرد سیاسی چه می باشد؟

 *خیال سیاسی چه می باشد؟

 *سیر به سعادت مدنی چگونه می باشد؟

 باشد؟ *سقوط به شقاوت مدنی چگونه می

 *فطرت های انسانی چه و چگونه می باشند؟

 *فطرت مشترک انسانی مدنی چه می باشد؟

 *تفاوت مدنی انسان ها در چه و ناشی از چه می باشد؟

 *نقش فطرت و آموزش در مدنیت انسانی چه می باشد؟

 *نقش فطرت و آموزش مدنی در ریاست مدنی چه می باشد؟
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 دنی چه می باشند؟*ضرورت و ضروریات سعادت انسانی م

 *نقش ریاست مدنی در سعادت مدنی چه می باشد؟

 *انواع ریاست مدنی چند و چه می باشند؟

 *ریاست مدنی نخست چه می باشد؟

 *ریاست نخست مدنی چه  ویژگی هایی دارد؟

 *جامعه، مدینه و نظام مدنی فاضلی چه می باشند؟ 

 *مراتب ریاست ها و طبقات مردم چه می باشند؟

 سعادت در مدینه چگونه می باشد؟ *حصول

 *کار سیاستمدار مدینه چه می باشد؟

 *هدف مدنی چه می باشد؟

 *ضروریات سعادت مدنی مردم مدینه فاضله چه می باشند؟

 *روش افکار سازی مدنی چه می باشد؟

 *مدن غیر و ضد فاضلی چه می باشند؟

 *مدنی جاهلی چند و چه می باشند؟

 چه می باشند؟*ویژگی های مدینه ضروری 

 *ویژگی های مدنیه نذالت)سرمایه داری(چه می باشد؟

 *ویژگی های مدینه خست)لذتجویی(چه می باشند؟

 *ویژگی های مدنیه کرامت)شهرت(طلب چه می باشند؟

 *ویژگی های ریاست مدنی شهرت طلب چه می باشند؟
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 *مراتب ریاست های مدنی شهرت طلب چه می باشند؟

 ؟*تغلب مدنی چه می باشد

 *ویژگی های مدینه تغلبی)سیطره جو(چه می باشند؟

 *ریاست مدنی سیطره طلب چه می باشد؟

 *فرهنگ مدنی جامعه سیطره طلب چه می باشد؟

 *ویژگی های مدینه های جماعی چه می باشند؟

 *ریاست مدنی جماعی چه می باشد؟

 *فرهنگ مدنی جماعی چه می باشد؟

 *مدینه فاسقه چه می باشد؟

 ضاله)گمراه(چه می باشند؟ *مدینه های

 *گروههای نوابت مدنی چه می باشند؟ 

 *جهان بینی)معرفت شناسی(جاهلی چه می باشد؟
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مدنی آراء.3  

 کتاب اندیشه هاي اهل مدینه فاضلی فارابی

 دکتری( مقطع)برای مبادی-قسمت اول

 مبانی وارکان: مقطع کارشناسی-قسمت دوم

 22-33فصول

 گروههاي شهري(اجتماعات مدنی )یا 

 وششمفصل بیست

 گفتار در احتیاج انسان به اجتماع و تعاون

 )خاستگاه، جایگاه و نقش اجتماع مدنی انسانی(

د که هم در قوام وجودی خود و هم در نیل و ناآفریده شده  یتهر یک از آدمیان بر سرشت و طبیع  »

سیارند که ه    صول به برترین کماالت ممکن خود محتاج به اموری ب فل ریک به تنهایی نتوانند متکو

انجام همه آن امور باشننند و بلکه در انجام آن احتیاج به گروهی بود که هر یک از آنها متکفل انجام 

ضع     حامری از مای سبت به هریک از افراد دیگر بدین حال و و سانی ن تاج آن بود و هریک از افراد ان

س     ست که برای هیچ فردی از افراد ان سبب ا صول بدان کمالی که فطرت طبیعی او  بود و بدین  ان و

های بسنننیار که برای او نهاده اسنننت ممکن نبود مگر به واسنننطه اجتماع، اجتماعات و تجمع گروه

چه در قوام برای هریک در انجام بعضنننی از مایحتاج او و آن دهنده یکدیگر باشنننند و هریکیاری

چه جمله آن جماعت برای آن قیام ه آناش محتاج به آن بود قیام نماید تا بدین وسنننیله هموجودی

اند گرد آید تا برای هریک از افراد همه مایحتاج او که هم در قوام وجودی         کرده و کاری انجام داده  

ست که       شود. و از همین جهت ا صول به کمال، فراهم  و حیات طبیعی بدان محتاج بود و هم در و

سانی   شده  ]در هر منطقه[افراد ان سان  فزون  سمت معموره زمین ان سیاری تحصل و   اند و در ق های ب

 های انسانی تشکیل گردیده است.اند و در نتیجه جمعیتاستقرار یافته

 این اجتماعات بعضی کامل و بعضی غیر کامل اند.
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صل آید و نه اجتماعی که        سیله اجتماع مدنی حا ضل و کمال نهایی نخست به و پس خیراف

 تر از آن بود.تر و ناقصکم

و چون در حقیقت شننأن خیر این بود که به اراده و اختیار آدمی حاصننل آید و همین طور  

ها وسیله تعاون وصول   ها و شرور نیز به اراده و اختیار حاصل شود، این امکان هست که مدینه    بدی

ست که     ای از هدفبه پاره ست قرار گیرند. و از این جهت ا شرور ا هر مدینه ممکن ها و غایاتی که 

ای که مقصود حقیقی از اجتماع در آن تعاون است وسیله نیل و وصول به سعادت بود پس آن مدینه  

ضله بود و اجتماعی که        ست، مدینه فا سعادت آدمی ا بر اموری بود که موجب حصول و وصول به 

ه به واسننطه آن برای رسننیدن به سننعادت تعاون حاصننل شننود اجتماع فاضننل بود و امتی که هم   

ضله بود و همین     مدینه سعادت تعاون کنند امت فا سیدن به  ضله آن  های آن برای ر طور معموره فا

 کنند برای رسیدن به سعادت تعاون کنند.هایی که در آن زندگی میهنگام تحقق پذیرد که همه امت

ضله به مانند بدنی بود تام   ست( و به مانند آن گونه بدنی ب  و مدینه فا ضاء )و تندر د که واالع

 همه اعضای آن در راه تمامیت و ادامه زندگی حیوانی و حفظ آن تعاون کنند.

ضای تن از لحاظ فطرت و قوت و همان  ضل و مختلف طور که اع اند و در های طبیعی متفا

ضایی بود که مراتب       یب ست و اع ضای تن بود که قلب ا ضو بود که رئیس اول همه اع ن آنها یکی ع

بود و در هر یک از آنها قوتی طبیعی نهاده شده است که کارهای خود را بر   آنها نزدیک بدان رئیس 

ای نبود و دهند که بین آنها و بین رئیس اول واسننطهوفق خواسننت و اغراض آن اعضننایی انجام می

این اعضننا در رتبت دوم بودند و نیز اعضننای دیگری بودند که کارهای خود را بر وفق خواسننت و 

ضا در درجه  ضای دیگری بود به همین ترتیب تا منتهی    دوم انجام می غرض این اع سپس اع دهند 

 اند و بر هیچ عضوی دیگر مطلقاً ریاست ندارند.شود به اعضایی که صرفاً اعضای خادمه

طور اسنننت حال مدینه که اجزای متشنننکله آن از لحاظ فطرت مختلف و متفاضنننله همین 

 الهیآت بودند.

بدین ترتیب که در آن انسنننانی بود که او رئیس اول بود و اعضنننا و افراد دیگری بود که        

مراتب آنها نزدیک بدان رئیس بود و در هریک از آنان هیأت و ملکه خاصننی بود که به وسننیله آن  



  

83 
 

صود آن رئیس بود انجام می      ضای مق ست و مقت صاحبان مراتب  دهد و اینفعلی که بر وفق خوا ها 

ودتر از اینان کسنننانی هسنننتند که افعال و کارهای خود را بر وفق اغراض اینان انجام           اولند و فر 

ساند که کارهای خود     می سانی ه صاحبان درجه و رتبت دومند و فرودتر از اینان نیز ک دهند و اینان 

سای درجه دوم انجام می  سان اجزای مدینه مرتبت می را بر وفق اغراض رؤ شوند تا  دهند و بدین 

ای پایان یابد که کارهای خود را بر حسب اغراض اینان )دسته اخیر( انجام   که به طبقه و دسته جا آن

ستند که تنها خدمت کنند و خادم بودند نه     سانی ه خدوم و در فرودترین مراتب مدهند پس اینان ک

 قرار دارند که طبقه فرودترین اجتماعات مدینه اینانند.

اسنننت و هم هیأت حاصنننله برای آنها عبارت از  جز اینکه اعضنننای بدن هم خود طبیعی 

هایی بود طبیعی و اجزای مدینه گرچه طبیعی بودند ولکن هیأت و ملکاتی که به واسنننطه آنها   قوت

 دهند طبیعی نیست و بلکه ارادی است.افراد کارهای مدنی را انجام می

بالطبع مفطور به فطرت      نه  به      های مختلف و م عالوه بر آن اجزا و افراد مدی تفاضنننلند که 

سطه همین اختالف طبایع و فطرت  صالح        وا سانی دیگر مزیت دارد و  سبت به ان سانی ن هاس که ان

های مختلف و متفاضل برای چیزی خاص بود دون چیزی دیگر جز آن که اینان تنها از جهت فطرت

صل        سطه ملکات ارادی که برای آنان حا صی خود، اجزای مدینه نبوند و بلکه به وا صا د شو میاخت

 اجزای مدینه بوند و آنها عبارت از صناعات و نظایر آنها بود.

نه،           و قوت  مدی ها در اجزا و افراد  ظایر آن بالطبع و طبیعی بود ن بدن  که در اعضنننای  هایی 

 ملکات و هیأت ارادی بود.
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 هفتم وفصل بیست

 گفتار در عضو رئیسه

 )نیرو و نهاد ریاست مدنی کارا؛ بهره ور و اثربخش(

م در نفسه و ه ترین اعضای آن بود هم فی ترین و تمامطور که عضو رئیسه بدن بالطبع کامل  مانو ه

ترین افعالی که ویژه اوست و او را در تمام اموری که اعضای دیگر با او مشارک بود، برترین و کامل

رودین رتبت فآن بود. و در مرتبت بعد از او اعضای دیگر بود که آنها نیز بر اعضای دیگری که در م  

تر از ریاست رئیس اول قرار دارد و آن  آنها قرار دارند رئیس بوند و قهراً ریاست آنها در مرتبه پایین 

ست کنند و( رئیس            ستند که هم )ریا ضعی ه ست اول بودند و در و سه( در تحت ریا ضای )رئی اع

 بوند و هم مرئوس.

ت اکمل افراد و اجزای مدینه چه ویژه اوسطور است وضع رئیس مدینه که در آنپس همین 

 ترین آن بود و در مرتبت چه افراد دیگر با او مشنننارک بوند برترین و کامل     بود و برای او از بین آن

طور که در انسان فرودتر از او گروهی قرار دارند که هم مرئوس او بوده و هم رئیس دیگران و همان

سایر ا     نخست قلب موجود می  سبب تکوین  سپس او  سبب حصول   عضای بدن می شود و  گردد و 

های اعضای بدن و تنظیم مراتب آنها او بود و هرگاه عضوی از اعضای تن مختل گردد اوست     قوت

طور است وضع رئیس مدینه که   دهد تا آن اختالل به واسطه آن امداد مرتفع گردد، همین که مدد می

صل مد          شکل و تح سبب ت سپس او هم  ستقرار یابد و  ست باید او ا شود و هم  نخ ینه و اجزای آن 

سننبب حصننول ملکات ارادی اجزا و افراد آن و تحقق و ترتب مراتب آنها گردد و اگر عضننوی از  

ضای آن مختل گردد او بود که در جهت برطرف  ساند و امداد کند و  اع کردن آن اختالل به او مدد ر

ضایی که  همان ضای بدنی [طور که آن اع سه    ]اع ضو رئی بین آن افعال طبیعی که اند از نزدیک به ع

نفسه یکنند که فباید بر وفق هدف و خواست بالطبع رئیس اول انجام شود به آن نوع افعالی قیام می 

شرف بود و اعضایی که در مرتبت فرودین آن     کنند گونه افعالی قیام میها قرار دارند بدانشریف و ا

شرف در مرتبت پایین  سد که به     تری قرار دارد و همچنینکه از لحاظ  ضایی ر به ترتیب تا بدان اع
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طور است وضع و حال مدینه که آن افراد و اجزایی که   ترین کارهای تن قیام نمایند پس همینپست 

دهند که بالذات     گونه افعال ارادی قیام کرده انجام می    در ریاسنننت نزدیک به رئیس اول بوند بدان      

ارند به آن نوع افعال و کارهایی قیام کنند که از تر قرار دتر بود و کسننانی که در رتبت پایینشننریف

تر قرار دارند به آن نوع افعال و کارهایی قیام کنند که از لحاظ شرف در  لحاظ شرف در رتبت پایین 

 کنند. ترین کارهای الزم مدینه قیامتر بود تا آنجا که به افرادی پایان یابد که به پسترتبت پایین

سا از     ستی کارها چه ب سود بود      و پ ضوعات آنها بود اگرچه ذاتاً از نوع کارهایی پر ستی مو جهت پ

سننودی آنها بود و گاه از جهت سننهولت و های پایین بدن و گاه از جهت کممانند فعل مثانه و روده

سانی آنها بود و همین  ست حال و وضع مدینه و نیز همین  آ ست حال در هر جمله طور ا ای از طور ا

ی آن از نوعی بود که مؤتلف و منتظم و مرتبط بالطبع باشند که آن را نسبت   موجودات که نوع اجزا

 به سایر اجزایش رئیس بود که وضع و حال او به همین منوال خواهد بود.

سایر موجودات مانند       سبب اول به  سبت  و حال موجودات جهان نیز بدان منوال بود زیرا ن

 افراد آن.نسبت پادشاه مدینه فاضله است به سایر اجزا و 

ز تر ااند و پایین  اند از لحاظ رتبت نزدیک به موجود اوال     زیرا آن موجوداتی که بری از ماده   

ها در افعال خود آنها اجسام سماوی است و فرودتر از اجسام سماوی اجسام هیوالنی بود و همه آن    

هدف [هر موجودی آ را به سبب اول اقتدا کرده او را پیشوای خود قرار دهند و از او پیروی کنند و   

ستعداد خود انجام دهد به جز آن   ]نخستین موجود را  که هر موجودی از غرض به حسب قدرت و ا

دهد به این ترتیب کند و فعل الزم را انجام میو هدف رئیس اول برحسننب مرتبت خود پیروی می

ر و فوق او کند که اندکی در رتب باالت     که موجود اخس از هدف و غرض آن موجودی پیروی می  

ای بود و به همین ترتیب تا منتهی شننود به آن موجودی که بین او و بین موجود اول اصننالً واسننطه

نمایند پس آن   نبود و بدین ترتیب همه موجودات از هدف و غرض سنننبب نخسنننتین پیروی می      

س     تموجودی که در نخستین مرتبه وجودی، همه مراتب ممکنه وجودی او بالفعل به او اعطا شده ا
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کند و بدین سننبب اسننت که در مراتب از همان ابتدای امر از هدف و غرض موجود اول پیروی می

 موجودات عالیه قرار گرفته است.

تب ممکنه که وجود آن را            به وجودی او همه مرا ما آن موجودی که در نخسنننتین مرت و ا

قوتی اعطا شده است    دهد و قوام وجودی آن بدان بود به او اعطا نشده است. پس به او  تشکیل می 

که به واسطه آن قوت به سوی آن هدف و کمالی که متوقع وصول به آن است متحرک شود و قهراً       

 کند.در این حرکت به سوی کمال نیز از هدف و غرض سبب اول پیروی می

ضله نیز باید این چنین بود. زیرا همه اجزا و افراد آن باید در افعال و کارهای خود    مدینه فا

 رعایت ترتیب از هدف و غرض رئیس اول پیروی کنند.با 

و ممکن نبود که هر انسنننانی که پیش آید و اتفاق افتد رئیس اول مدینه بود، چه آن که             

یابد یکی آن که فطرتاً و بالطبع مهیا و آماده ریاست بود و دوم به واسطه   ریاست به دو امر تحقق می 

شود که بالطبع مفطور و ه قهراً برای کسی حاصل می هیأت و ملکه خاص ارادی مربوط به ریاست ک 

 مهیای ریاست بود.

صنایعی بود که         صنایع،  ست کرد و بلکه اکثر  صناعتی بتوان ریا و چنین نبود که به هر نوع 

 گردد.در خدمت مدینه واقع می

سطه آنها به     و اکثر فطرت  صنعتهایی بود که هم به وا صنایع  ها فطرت خدمت بود و در بین 

ست می ص  صنایع دیگر قرار می   نعتهایی ریا صنایعی بود  شود و هم در خدمت  گیرند و در بین آنها 

 که تنها به واسطه آنها خدمت شود و اصالً و مطلقاً به واسطه آنها ریاست نشود.

ست مدینه        صنعت ریا صناعتی که پیش آید  ست که ممکن نبود هر نوع  و از همین جهت ا

شد و یا هر نوع م   ضله با ست   لکهفا شود ملکه ریا ضله [ای که اتفاق افتد و موجود   ]و اداره مدینه فا

 بود.

طور که ممکن نبود که بر رئیس اول از هر جنسی چیزی دیگر از آن جنس ریاست   و همان 

ای از هر دسننته از اعضننا، آن بود که ممکن نبود عضننو زیرا عضننو رئیسننه ]مانند رئیس اعضننا[کند 

ای از موجودات که بر رئیس الجمله وضنع هر جمله مین طور اسنت فی دیگری رئیس بر او بود و ه

  .]کرد[اول آن جمله، اجزای دیگر آن جمله نتوانند ریاست  
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طور است وضع رئیس اول مدینه فاضله که باید صناعت او نوعی باشد که ممکن پس همین 

ت کند و که بر آن ریاس  نبود خادم صنایع دیگر بود و نیز ممکن نباشد که صناعتی دیگر یافت شود    

بلکه باید صناعت او نوعی باشد که همه صناعات از آن تبعیت و پیروی کرده، غرض و هدف آن را   

سانی          سی بود که ان سان ک ضله آن بود و قهراً این چنین ان صد همه افعال مدینه فا دنبال نمایند و مق

 که مراحل کمال را پیموده و کامل دیگر مطلقاً بر او نتوانند ریاسننت کند و بلکه باید انسننانی باشنند

شد و قوت متخیله او بالطبع بر        صورت و به مرتبت عقل و معقول بالفعل درآمده با شد و به  شده با

شد و این قوت در او بالطبع     سیده با آن وجهی که گفتیم کمال یافته و به نهایت کمال ممکن خود ر

ب از عقل فعال هم جزئیات امور را بپذیرد ساخته و آماده بود که در وقت بیداری و یا در وقت خوا

سطه محاکیات آنها     سه و یا به وا و هم معقوالت، را  ]داردو آنچه از آنها حکایت کرده ممثل می[بنف

چه از آنها حکایت کرده و نمودار آنها بود و عقل منفعل هیوالنی او به واسننطه ادراک به واسننطه آن

هیچ امری از امور معقوله بر او پنهان و مجهول نبود و  همه معقوالت کامل شننده باشنند تا آنجا که 

 عقل و معقول بالفعل شده باشد.

پس هر انسننانی که عقل منفعل او به واسننطه ادراک همه معقوالت کمال یابد و به مرتبت   

عقل و معقول بالفعل رسد و معقول او عقل شود در این هنگام برای او عقلی حاصل شود که رتبت     

فوق رتبت عقل منفعل بود، مفارقت و تجرد آن از ماده اتم و اشد شود و نزدیک به عقل   آن باالتر و 

شود. و حد فاصل بین عقل منفعل و عقل فعال   فعال گردد که در این صورت عقل مستفاد نامیده می  

ضوع عقل منفعل بود، آن         ستفاد در حکم ماده و مو ستفاد بود و عقل م شود و بین او و بین عقل م

 علی که در این حال عقل بالفعل شده است.عقل منف

ست که آن هیأت طبیعی قابل و         سان بود این ا سطه آن ان سان به وا پس نخستین رتبتی که ان

سان        شترک بین همه ان شود و این هیأت طبیعی م ستعد او عقل بالفعل   ها بود. پس بین آن و عقلم

فعل که عقل باللفعل شنننود و دیگر آنکه عقل منفعل، بافعال دو رتبت و درجه فاصنننله بود یکی آن

عقل مستفاد شود و بنابراین بین این انسانی که به این مبلغ از نخستین رتبت انسانیت رسیده است و 
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بین عقل فعال دو رتبت بود و این گاه عقل منفعل کمال یافته با آن هیأت طبیعی یک چیز شنننوند               

سمی [چنان که آن امری  صورت    ]ج سان     که مرکب از ماده و  ست و هرگاه این ان ست یک چیز ا ا

ست  [ سیده ا شود      ]که بدین رتبت ر سانیت قرار داده  صورت ان )یعنی عقل  ]مأخوذ گردد[به عنوان 

منفعل او بالفعل شننده باشنند( در این صننورت بین آن و عقل فعال تنها یک رتب بود و هرگاه آن   

ده شننود و عقل منفعل ماده عقل هیأت طبیعی ماده عقل منفعلی که عقل بالفعل شننده اسننت قرار دا

 مستفاد و عقل مستفاد ماده عقل فعال قرار داده شود.

و همه این جمله یک چیز قرار داده شننود در این صننورت این انسننان انسننانی بود که عقل  

 فعال در آن حلول کرده باشد.

شود و  و هرگاه این امر در هر دو جزء قوه ناطقه یعنی جزء نظری و جزء عملی آن حاصل   

شود و خداوند  سپس در قوه متخیله، در این صورت این انسان، همان انسانی بود که به او وحی می    

چه از ناحیه خدای متعال به عقل فعال آنکند، پس هرعزوجل به وسنناطت عقل فعال به او وحی می

پس ود و س ش شود از ناحیه عقل فعال به وساطت عقل مستفاد به عقل منفعل او افاضه می    افاضه می 

شنود، پس به واسنطه فیوضناتی که از عقل فعال به عقل منفعل او    از آن به قوه متخیله او افاضنه می 

شود حکیم و فیلسوف و خردمند و متعقل کامل بود و به واسطه فیوضاتی که از او به قوه     افاضه می 

جزئیه موجود در حال به اش افاضه شود، نبی و منذر بود از آینده و مجز بود از وقایع و امور متخیله

 واسطه وجودی که وجود الهی در او افاضه شود.

سان در کامل  سانیت بود و در عالی و این ان سعادت بود و نفس او کامل  ترین مراتب ان ترین درجات 

و بدان سننان که گفتیم متحد با عقل فعال بود و این چنین انسننان به تمام افعالی که به واسننطه آنها  

 دت رسید واقف بود و این نخستین شرط از شرایط رئیس بود.توان به سعامی

باید زبان او را قدرت و نیرویی بود که به واسننطه گفتار هر  ]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 آنچه می
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توان رسننید ارشنناد و رهبری کند و با همه این  و خوشننبختی میکه به واسننطه آنها به سننعادت  

 خصوصیات باید بدن او را ثبات و استواری خاص در مباشرت کارهای جنگی بود.

 وهشتمفصل بیست

 هاي رئیس مدینه فاضلهگفتار در خصلت

 )شالوده ها و شاخصه هاي کارامدي؛ بهره وري و اثربخشی ریاست مدنی (
 

همان رئیس بود که مطلقاً انسننانی دیگر بر او ریاسننت ندارد و او امام و رئیس اول چنین انسننان این

سانی را این         سمت معموره زمین بود و هیچ ان ضله و رئیس همه ق ضله بود، رئیس امت فا مدینه فا

وضنننع و حال نبود مگر کسنننی که در او بالطبع دوازده خصنننلت بود، بدان نحو که مفطور بر آن        

 ها بود.خصلت

های آن در انجام کارهایی که مربوط به اعضننا اسننت با نهان االعضننا باشنند و قوتکی آنکه تامی -4

امکان داده یاوری نمایند. و هر گاه از عضننوی از اعضننا خود کاری که در وظیفه آنسننت بخواهد به 

  آسانی انجام دهد.

سریع شود بالطبع خوش در ادراک و فهم هر آنچه به او گفته می -2 صور بود و هم مقصود   التفهم و 

 االمور بود اندر یابد.گوینده را و هم آن طور که هست و برحسب واقع و نفس

آنچه را که فهم کند یا ببیند و یا بشننننود و یا درک کند به خوبی حفظ نماید و در قوت حافظه               -3

 الجمله فراموشی به آسانی بدو راه نیابد.خود نگاه دارد و فی

هرگاه بر چیزی به اندک دلیل توجه کند بر آن جهتی که آن دلیل رهنمون فطن و هوشننمند بود،  -1

 آن شده است به خوبی واقف و متفطن شود.



  

90 
 

 اش باو ویهای درونیخوش بیان بود به طوری که زبانش به طور تمام و کمال بر اظهار اندیشه  -5

 همراهی کرده به او امکان دهد.

القبول بود و سختی تعلیم او را آزده نکند و نیز بود، سهلدوستدار تعلیم و استفادت و منقاد آن -6

 شود او را رنج ندهد.زحمت و مرارتی که در این راه متحمل می

هایی برخوردن و نوشننیدن و منکوحات آزمند نبود، بالطبع از لهو مو لعب دوری کند و خوشننی -7

 آید به نزد او ناپسند بود.ها به دست میکه از این راه

 دار راستی و راستگویان بود و دشمن دروغ و دروغگویان.دوست -8

ست نفس خود را باالتر و برتر      -9 سند و پ ستدار کرامت بود و از همه امور ناپ نفس او بزرگ و دو

بداند و نفس او بالطبع در مرتبتی فوق همه اینها بود و خود را باالتر بداند. در هم و دینار و سنننایر          

 .]ارزش بودبی[خوار و ناچیز بودمتاع این جهان به نزد او 

بالطبع دوسننتدار دادگری و دادگران بود و دشننمن سننتم و سننتمگران. از خود و از اهل خود   -41

و مردم را بر عدالت و انصاف برانگیزاند. و کسب را که بر او ستم     ]انصاف دیگران را [انصاف گیرد  

 داند بنوازد و پاداش دهد.و زیبا می داند و از هر طریق نیکورفته است به هر طور که مصلحت می

سپس هرگاه به دادگری و عدل خوانده شد دادگر بود و لکن نه سخت رام بود و نه سرکش و      -44

 نه لجوج و بلکه هرگاه به سوی ستمگری و کار ناپسند خوانده شود باید سخت رام بود

بود؛ و در انجام آن   ]اراده راسخ و صاحب  [العزم داند قویبر هر کاری که انجام آن را الزم می -42

 با جرأت و جسور بود، و بدون ترس و ضعف نفس بر آن اقدام نماید.

ها در یک انسان بسی دشوار بود و از همین جهت است که     و البته اجتماع همه این خصلت  

شوند مگر یکی پس از یکی دیگر و وجود              شند یافتن ن شده با شته  سر سجایا  صی که بر این  شخا ا

 ها در میان مردم دنیا بسیار کم و نادر بود.گونه انساناین
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پس هرگاه این چنین انسننانی در مدینه فاضننله پدید آید و نیز پس از این که کبیر و بزرگ   

شرایط شش     شرط از آنها در او حاصل گردید بدون آن که   شد  گانه که در باال مذکور افتاد و یا پنج 

 رئیس اول او بود.او را از جهت قوت متخیله ندی بود 

ها یافت نشنننوند به ناچار ها در زمانی از زمانو هرگاه چنین پیش آید که یان گونه انسنننان 

ضع کرده   سانی متوالیاً بر این   شرایع و قوانینی که این رئیس و امثال او و صورتی که چنین ک اند )در 

 شود.اوصاف آمده باشند( گرفته و تثبیت می

شنننود باید کسنننب بود که از بدو تولد و دوره ئیس اول میو رئیس دومی که جانشنننین ر 

شد و پس از بزرگ    کودکی شده با شرایط پدید آمده و جمع  شرط     اش در او این  شش  شدن در او 

 دیگر به شرح زیر موجود بود:

هایی بود که رؤسای اول و ها و روشاول آنکه حکیم بود، دوم دانا و نگهبان شرایع و سنت 

و از آنها [اند و کارهای خود را به تمام و کمال با آن امور منطبق گرداند ار کردهگذشنننته مدینه برقر

 .]تبعیت و پیروی نماید

سائلی که در مورد آنها از            ضوعات و م سبت به مو ستنباط او ن سوم آنکه قوت ادراک و ا

د در شنننریعت پیش از او حکم و قانونی نمانده اسنننت قوی و نیکو بود. و در این گونه موارد بای        

شوایان نخستین تبعیت کند. چهارم آنکه او را آن چنان       شریعت پی ستنباطات خود از روش و روح  ا

اندیشه خوب و قوت استنباطی بود که بتواند نسبت به اموری که وضع و حال آنها این است که در      

مد آ جریان حوادث و مرور زمان پیش آید، آن نوع امور و حوادثی که برای پیشننوایان گذشننته پیش

شده    ست و در برابر آن واقع ن صر و زمان  نکرده ا اند و بلکه از حوادثی بود که در وقتی از اوقات ع

صالح و         ستنباطات باید  ستنباط نماید و در این ا شود، احکام آنها را به خوبی دریافته، ا او حادث 

 وجو و رعایت کند.مصلحت حال مدینه را جست
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او از راه گفتار و بیان نیکو بود، هم ارشنناد به سننوی پنجم آنکه قدرت و ارشنناد و هدایت  

هایی که پس از آنها و به تبعیت و های پیشننوایان نخسننتین و هم به سننوی قوانین و سنننتشننریعت

 پیروی از روش و روح شریعت آنها همچنان استنباط و مقرر شده است.

شرت اعمال جنگگی به خوبی مقاوم بود و در ای      شم آنکه تن او در مبا م و قدن کار ثابتش

صناعت جنگی فرماندهی بود و هم        صاحب  صورتی تحقق پذیرد که هم  ستوار بود و این امر در  ا

شود و لکن دو فرد      فرمان شد یافت ن شرایط با سانی که واحد همه این  برداری پس هرگاه یک فرد ان

ورت ر این ص انسان یافت شوند که یکی حکیم بود و در دیگری مابقی شرایط وجود داشته باشد د      

شرایط در جمعی از مردم      ست کنند و هرگاه این  ضله رئیس بوند و ریا آن دو باالجتماع در مدینه فا

شد، حک   شته با سوم     ممتفرق و پراکنده وجود دا شرط  شرط دوم در دومی و  ت در یک فرد از آنها، 

صور        شم در یکی دیگر بود؛ در  ش شرط چهارم در یکی و پنجم در یکی و  ه تی کدر یکی دیگر و 

از  تاند. و هرگاه اتفاق افتد که حکمهمه آنها سازگار و هماهنگ بوند همه رؤسای افاضل آن مدینه

شد در این            شرایط در او موجود با سایر  سی بود که به جز حکمت  شود و ک ست خارج  شرایط ریا

شاه ن        ست پاد سی که قائم به امر این مدینه ا شاه ماند و رئی ضله بدون پاد مدینه  بود وهنگام مدینه فا

در معرض هالکت و تباهی بود و سرانجام اگر حکیمی یافت نشود که به او حکمت فزاید و بپیوندد 

 طولی نخواهد کشید و زمانی نخواهد گذشت که آن مدینه تباه و فنا گردد.

 و نهمفصل بیست

 گفتار در مضادات مدینه فاضله

ضد -سیاست و حتی سعادت غیر)جوامع، مدن، نظامات، سیاست، دولت، حاکمیت، حکومت، 

-تفلسفی تنازعی-توهمی تکساحتی-افراطی ظنی-فاضلی نامتعادل و نامتعالی متدانی تفریطی

 سوفیستی(
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ضله   و مدینه ضاد مدینه فا ضاله بوند و نیز از افراد    اند مدینههایی که م سقه، متبدله و  های جاهلیه، فا

دو مدینه جاهلیه آن بود که مردم آن، نه سعادت را ها مضاد اهل مدینه فاضله بونانسانی نوایب مدینه

شناخته و نه حتی به دل آنان خطور کرده باشد و اگر به سوی آن ارشاد شوند نه فهم کنند و نه بدان 

شننناسننند یعنی آن ای از آنها که در ظاهر گمان رود که خیراتند میمعتقد بوند و تنها از خیرات پاره

های نهایی زندگی آنها     رود که غایات و هدف    که در ظاهر گمام می   اموری که از جنس اموری بود  

ر برگرفتن از لذات مادی باشد و این که دشناسند که عبارت از تندرستی، توانگری و بهرههستند، می

سانی خود آزاد بوند و این که به نزد مردم مکرم و معظم بوند که هریک   برآوردن امیال و هواهای نف

سعادت بزرگ و کامل عبارت از     از این امور به ن شبختی بود و  سعادت و خو زد مردم مدینه جاهلیه 

شد عبارت از امراض و آفات       اجتماع همه این شقاوت با ست که  ضد آنها ها بود و آنچه در برابر و 

ها و امیال و هواهای    برداری از لذات مادی اسنننت. و نیز این که در خواهش   بدنی فقر و عدم بهره  

 اد نباشند و مکرم و معظم نبوند.نفسانی خود آز

هایی چند شود به شرح   این نوع مدینه یعنی مدینه جاهلیه خود منقسم به جماعات و مدینه  

 زیر:

ها مدینه ضروریه که هدف و قصد مردم آن اکتفاکردن بر ضروریات زندگی آنچه قوام تن انسان     -4

 گونه گرفتن از اینتعاون در طریق بهره ها و منکوحات و   ها و نوشنننیدنی  بدان بود از انواع خوردنی 

 امور

سیدن به مکنت و ثروت بود نه برای آنکه     -2 صد مردم آن تعاون در راه ر مدینه بداله که هدف و ق

از ثروت و توانگری در اموری دیگر استفاده شود و سود برده شود و بلکه بر این اصل که توانگری      

 و ثروت خود هدف و غایت نهایی زندگی است.
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که هدف مردم آن بهره       -3 نه خسنننت و شنننقوت  لذت مدی ند خوردنی   گرفتن از  مان ها و  ها بود 

بردن از امور محسننوسننه ملذه و متخیله و برگزیدن هزل و ها و منکوحات و بالجمله لذتنوشننیدنی

 لهو و لعب به هر وجهی و از هر نحوی که ممکن بود.

صد مردم آن این  -1 بود که به یکدیگر در این جهت تعاون کنند  مدینه کرامت آن بود که هدف و ق

ها شوند و هم به واسطه گفتار مردم و   که مورد اکرام واقع شده ممدوح و مذکور و مشهور بین امت  

شناخته      شت قرار گیرند؛ خدواوندان فخامت و بهاء  سطه کردار آنان مورد تمجید و بزرگدا هم به وا

ر بین خود، بعضی به نزد بعضی دیگر، هر انسانی به آن    شوند، حال به نزد اقوام و مردم دیگر و یا د 

دوسننت دارد و یا آن اندازه که در امکان  ]بودن رامکرم و مذکور، مشننهور، ممدوح[اندازه که آن را 

 اوست که به آن نایل شود.

ران یافتن دیگمدینه تغلبیه آن اسننت که هدف و قصنند مردم آن قهر و غلبه بر غیر بود و از غلبه  -5

ممانعت کرده جلوگیری نمایند، کوشش و رنج آنان تنها در جهت رسیدن به لذت و خوشی     سخت 

 حاصل از غلبه و قهر بود.

مدینه جماعیه آن اسننت که هدف و قصنند مردم آن این اسننت که آزاد باشننند و هریک از آنان   -6

 س خود نبود.هرآنچه بخواهد انجام دهد و در هیچ امری اصالً و ابداً مانع از ارضای هوا و هو

ست و عهود مدینه و تدبیر ملوک مدینه  های خود بود به این که های جاهلیه با توجه به خوا

صود هریک از ملوک مدینه  ست    هدف و مق سلط ا های جاهلیه این بود که امور مدینه را که بر آن م

 .های خود اداره کرده و بر آن تدبیر کندشدن امیال و خواستدر جهت حصول و برآورده

های جاهلیه که ممکن اسنننت در حقیقت      های مردم مدینه   ها و هدف  و به طور کلی همت   

 ]و در جلو[سان  هدف و غایت کار آنها قرار داده شود و به حساب آید همان اموری است که بدین   

 برشمردیم.
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سقه آن بود که آرا و عقاید مردم آن عیناً همان آرا و عقاید مردم مدینه ف  -7 ضله بود و  اما مدینه فا ا

سعادت را به خوبی می مدینه سند و به ذات خداوند عزوجل که موجود اول   ای بود که مردم آن  شنا

اند و عقل فعال و باالخره به هر آنچه باید مردم         بود و همین طور موجوداتی که در رتبت دوم واقع  

ردار آنان به سان افعال و ک مدینه فاضله بدانند آگاهی داشته و بدان معتقد بوند و لکن افعال و کردار   

 های جاهلیه بود.مدینه

ای بود که آرا و عقاید و افعال معمول گذشنننته آن عیناً همان آرا و   مدینه مبدله: عبارت از مدینه        -8

عقاید و افعال مدینه فاضله بوده است، جز آنکه تبدل یافته آرا و عقایدی غیر از آنچه بوده است در    

 مردمش به غیر افعال گذشته آن متبدل شده و واژگون گردیده است.آن وارد شده است، افعال 

سعادتی که مدینه  [مدینه ضاله: آن بود که مردمش در زندگی بازپسین همین سعادت را خواهند     -9

به نزد مردم آن دگرگون شننده درباره خدا و  ]این سننعادت مطلوب[و لکن این امر  ]فاضننله خواهد

ای معتقد بوند، آرایی که پسننندیده آنها نبود، و عقل فعال به آرای فاسننده ]عقول[موجودات ثوانی 

 حتی هرگاه به عنوان تمثیالت و تخییالت هم گرفته شود.

ست بدون       شده ا سانی بود که توهم کند که بدو وحی  رئیس اول این نوع مدینه از جمله ک

 د.شوها و تزویرها و غرور میع خدعهاینکه این امر واقعیت داشته باشد و در این امر متوسل به انوا

های فاضله بوند و نوع ریاست آنها مضاد با ها مضاد ملوک مدینهملوک این گونه مدینه 

ها زندگی می کنندو گونه مدینهریاست بر مدینه فاضله است و همین طور سایر مردمی که در این

ند کنیکی بعد از دیگری ریاست می های مختلفهای فاضله یعنی همه آنان که در زمانملوک مدینه

جملگی به مانند یک نفس و یک شخص بوند که گویا یک پادشاه بوده است که در تمام طول زمان 

با یک نوع سنت و روش بمانده است و همین طور است اگر در زمانی چنین اتفاق افتد که 

های بسیار که در مدینه جماعتی از آن ملوک موجود بوند و ریاست کنند، حال در یک مدینه و یا

ه سان یک نفس بود و بهای آنها جمله آنها به مانند یک فرد و به مانند یک پادشاه بوند و نفس

طور است اهل هر رتبه و مرتبه از آنها که در زمانهای مختلف آمده و ریاست کرده باشند که همین
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مانده باشند و همین طور است همه آنها به مانند یک فردی بوند که گویا در طول آن مدت باقی 

اند یافت شوند که در یک مدینه باشند و یا در هرگاه در یک زمان گروهی که در یک رتبه و درجه

هر  ای کههای بسیار و مختلف که نفوس همه آنان به مانند یک نفس بود، حال رتبت و درجهمدینه

ینه فاضله را اموری بود مشترک یک واجد آنند، رتبت و درجه ریاست بود و یا خدمت و مردم مد

های ای از رتبهکه همه باید بدانند و عمل کنند و امور دیگری بود علماً و عمالً که ویژه هر رتبه

 رسند.مدینه بود و هر یک از مردم به این دو امر هب سعادت می

ویژه  و هم به آن چیزی که ]با هم[یعنی به امر مشترکی که هم آن او و هم آن غیر او است    

 ای است که وی از اهل آن بود.اهل هر مرتبه

پس هرگاه هر یک از افراد مدینه فاضنننله وظایف دوگانه مذکور را انجام دهد افعال و کارهای او                  

 هیأت نفسانی خاصی که نیکو و از ملکات فاضله بود در او پدید آورد و ایجاد کند.

ضله     تر بر انجام وظایف مذکور مداومت نمایدو هرچه بیش  سانی و ملکات فا این هیأت نف

شود و همچنان به قوت و فضیلت ملکات او افزوده گردد و هم چنان که مداومت بر   قوی تر و برتر 

سندگی ماهر کرده در او ملکه        صنعت نوی سان را در  سندگی ان سته و خوب نوی س افعال بای انی ای نف

ندازه بر این گونه افعال و کارهای نیکو شود و هر اای خوب و پسندیده میکند که نویسندهایجاد می

سته آن     شای صناعتی که برای  تر در آنها پابرجا و ثابتمداومت کند و بیش ]صنعت، [و  قدم بود آن 

تر و برتر گردد و همچنان به قوت و برتری آن به شنننود قویخاط حصنننول آن این افعال انجام می

لذت و التذاذی که ناشننی و تابع حصننول آن  وسننیله تکرار افعال و کارهای ویژه آن فزوده شننود و

ست فزون    سانی ا سطه آن ملکات و هیأت      هیأت و ملکه نف سان به وا شود و اعتباط و محبت ان تر 

 تر گردد.نفسانی بر نفس خود زیادتر و فزون

رسد که  این حال و وضع همه افعال و کارهایی است که به واسطه آنها آدمی به سعادت می     

گونه افعال فزون و تکرار شننود و آدمی بر آن مراقب و مواظب بود نفوسننب  از اینهر اندازه فعلی 

گردند و همچنان به تر و برتر میشننوند قویکهبه واسننطه مداومت و مواظبت بر آنها سننعادتمند می
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 نیاز گردند و مبرا و مجرد از  طرف کمال گرایند تا به مرتبتی از کمال رسنننند که از تعلق به ماده بی          

شننوند و در نتیجه نه با تباه شنندن مادت تباه گردند و نه در هنگام وجود مادت محتاج بدان  مادت 

سم در آمد آن    صورت غیرمتج ضی که عارض  بوند پس هرگاه مفارق از ماده گردید و به  گونه اعرا

شته می    گونه اعراضی که اجسام را از جهت جسمیت    شود یعنی آن اجسام شود از او برطرف و بردا

شو  شود که       عارض  سزد که به او گفته  سکون و ن صورت نه معروض حرکت بود و نه  د و در این 

ست         سته موجودات غیرجسمانی ا شای ساکن و بلکه در این هنگام باید عناوینی که  ست یا  متحرک ا

سانی آید و جسم از جهت آنکه جسم        شود و هرگاه امری از امور جسمانی در نفس ان بر او اطالق 

ست بدان موصوف گر   سلب گردد و باید حال و وضع     ا ضروره باید از نفوس مفارق از مادت  دد بال

 او بدین سان دانسته شود و البته تصور آن دشوار غیرعادی بود.

طور اسنننت هر آنچه در هنگام مقارنت با ماده و اجسنننام عارض و ملحق به آن           و همین 

گونه نفوس مفارقه نفوسب هستند   شود، در هنگام مفارقت از ماده از او برداشته شود و چون این   می

اند و پیش از این بیان شنند که هیأت و ملکات نفسننانی تابع مزاجات که در هیوالهای خود مختلف

ضی بیش  ضی ابدانند، بع سب و موافق با موجبیت مزاج    کم تر و بع سانی بر ح تر و هر نوع هیأتی نف

ست که ه      ضروره الزم ا ست. و بنابراین بال سبب تغایر و    بدنی بود که در او ست به  یأتی که در او

اختالفی که در ابدان اسننت یعنی آن ابدانی که آن هیأت در اوسننت، متغایر بود و چون تغایر ابدان  

 نهایت بود و محدود به حدی نبود.نهایت بود و محدود به حدی نبود تغایر نفوس نیز بیبی
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 امفصل سی

 گفتار در پیوستن بعضی از نفوس به بعضی دیگر

 اهم هویت ماي اجتماعی جامعه نظام مدنی از ماهیت من هاي فردي افراد مدنی()فر

 )ارزش ها، بینش و منش درونی و کنش و روش بیرونی فردي و اجتماعی(

ها درگذرند و کالبدهای اشننخاص آن باطل و تباه گردد و نفوس آنان از و هرگاه گروهی از انسننان

سعادت یابند و به خوشبختی نایل شوند. پس از آنان مردمی  قید تعلقات ماده و کالبد رهایی یافته، و

شده کارهای آنان را انجام دهند       شده در مرتبت آنان قرار گیرند، قائم مقام آنان  شین آنها  دیگر جان

به همان مرتبت                  نان نیز در سنننعادت  ند ای بدها را رها کن کال پس هرگاه این گروه نیز درگذرند و 

شتگان قبل نایل آیند   شبیه نوعی و کمی و کیفی خود   ]به همان مقام انتقال یابندو [گذ و هریک به ت

سم نمی  شد و ره هر مقدار که    بپیوندند و چون در این حال ج شند اجتماع آنان تا هر اندازه که با با

برسد موجب نشود که بعضی جای دیگر را بگیرند و مکان یکدیگر را تنگ کنند زیرا نفوس اصالً و 

ضی دیگر بدان نحو که تالقی و      ابداً واقع در م ضی از آنها با بع صال بع کان نبوند پس برخورد و ات

شابهه مفارقه فزون      ست نبود و هراندازه تعداد نفوس م سام ا ضی       برخورد اج ضی به بع شوند و بع

شد که التذاذ     صال معقول به معقول بود( موجب خواهد  دیگر بپیوندند )که البته نوع این پیوند نع ات

ها بود  و هر موقع که نفس دیگری که بعد از آن    ]و شننندیدتر شنننود [تر گردد آنها فزون  هریک از 

شننود به واسننطه برخورد با نفوس گذشننته  ها ملحق شننود التذاذ این نفسننی که االن ملحق میبدان

سطه برخورد نفوس الحقین به آنها فزون     فزون شین نیز به وا شود و التذاذ نفوس پی ر گردد زیرا تتر 

کند و هم به طور مکرر ذات امثال    صنننورت هریک از آن نفوس هم ذات خود را تعقل می   در این

یات معقوله او افزوده می    به کیف که در این  خود را، پس  یدی  جا و از این راه حاصنننل    گردد و تزا

سطه مداومت    شود و برای آنها تحقق می می صناعت کتابت بود که به وا پذیرد به مانند تزاید قوت 

و تالحق و اتصال بعضی از نفوس به    .شود افعال خاص و خوب کتابت برای او حاصل می کاتب بر 
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ضی دیگر در افزودن به التذاذ هریک قائم  سندگان بود آن افعالی که  بع مقام ترادف و تکرار افعال نوی

 ]و به قوت و برتری صناعت او بیفزاید.[به نویسندگی او فزونی قوت و فضیلت بخشد 

پایان بوند الجرم تزاید قوای هر یک یک آنها و لذات او در آینده          حقه بی و چون نفوس ال 

 نهایت بود و این حال هر گروهی بود که درگذرد.زمان بی

)منیت من های فردی افراد مدنی فراهم آمده نظام ارزشننی، بینشننی و منشننی درونی خصننوصننی یا 

زتاب و تجلی می یابد. به هویت های شنننخصنننی و فردی بوده که در کنش و روش بیرونی آنها با 

تعبیری کنش و روش آنها بر بنیاد و بنیان و بروز و برامد ارزش، بینش و منش درونی او می باشنند. 

شخصیت اجتماعی و ملی جامعه نیز از         شکیل میدهند.  شخصیت فرد و فردی افراد را ت اینها با هم 

شابه یعنی     شترک و م به اعتباری روح و به تعبیری فراهمی همین ارزش ها، بینش ها و منش های م

نفس اجتماعی و هویت جامعه ایجاد گشنننته که در کنش و روش عمومی آنان و آن جامعه پدیدار              

صیت اجتماعی هر جامعه  فراگیر و فراهم آمده هویت و کنش و روش مدنی آنها می     شخ میگردد. 

شته و هم جامعه     صالت و حق و تکلیف دا شد. در این نگاه هم فرد نقش و ا شخصیت   با . هویت و 

ستی، دارای تحول     ستی وجوه و تجلیات کثیر دارد. در عین ثبات ه فرد و جامعه در عین وحدت ه

هویتی و حتی تغییرات شاخصه های شکلی و عارضی شخصیتی به تناسب فرهم و مقتضیات زمان          

 و به صورت روزامد می باشد(.

 ویکمفصل سی

 هاگفتار در صناعات و سعادت

، صناعات]برساخته هاي انسانی و مدنی[ از جمله سیاست و سعادت مدنی؛ )فراي طبیعیات

 اجتماعی و سیاسی(

 ها به یکی از سه نحو متفاضل بود: به نوع، به کمیت وبه کیفیت.های مردم مدینهو سعادت

 ها بود.جا به مانند تفاضل صناعتها در اینو تفاضل سعادت 
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صنایع به نوع به این معنی ا     ضل  صناعات بالنوع مختلف بود و هر نوعی    پس تفا ست که 

غیر از نوع دیگر است. و یکی برتر از آن دیگر مانند صناعت بافندگی و بزازی و عطاری و کناسی،    

رقص، فقه و مانند حکمت و خطابه که به واسطه این وجوه و جهات صنایع مختلفه بالنوع متفاضل    

 بوند.

وع بود به این است که مثالً دو نویسنده باشند    هایی که از یک نو تفاضل کمی اهل صنعت   

که علم یکی از آنها به افعال و اجزای صنننناعت کتابت بیش از آن دگر بود و آن دیگر به افعال و            

بت کمتر واقف بود و علم و اطالع او کم   تا که سنننازواری و تحقق این    اجزای ک ثل این  تر بود م

ها و فن خطابه و آن عبارت از علم به بعضی از واژهبه واسطه اجتماع چند امر بود  ]کتابت[صناعت 

ساب می  سندگان از این امور نام    و خوبی خط و مقداری از علم ح ضی نوی شد و مثالً، بع  برده مثالًبا

ای هم به علم حساب آشنایی دارند و بعضی دیگر تنها به زبان و مقداری    تنها خط خوب و تا اندازه

وب دارند و بعضنننی دیگر به هر چهار امر مزبور آگاهی کامل        از فن خطابه واقف بوده و خطی خ  

 دارند.

و تفاضنل در کیفیت به این اسنت که مثالً دو نویسننده باشنند که هر دو به افعال و اجزا و      

ود تر بتر و واقفداند قویشننرایط کتابت به اندازه هم واقف بوند و لکن یکی از آن دو در آنچه می

ط به کتابت زیادتر بود پس تفاضنننل در کیفیت عبارت از این امور بود و         و درایت او در امور مربو 

 های مردم مدینه نیز به این وجوه متفاضل بود.سعادت

سایر مدینه   ست در نتیجه این     و اما مردم  سند ا ست و ناپ  گونهها چون افعال و کردار آنها پ

سندی پدید      ست و ناپ سانی پ سند در آنان هیأت و ملکات نف آورد همچنان که هرگاه افعال  افعال ناپ

ست و بد و ناقص از فن         شد در کاتب نوع پ سندگی نبا ست و زیبنده نوی سندگی از نوع افعال پ نوی

 آورد.نویسندگی را پدید می
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صنعت او افزوده می         صان  شود به نق ست افزوده  گردد. و و هر اندازه به این گونه افعال پ

س      ست و ناپ ست افعال و کردار پ سایر مدینه همین طور ا ضله [ها ند  که در نفوس مردم آن  ]غیرفا

ست و ناقص پدید می  آورد و هر اندازه که هر یک از مردم آنها بر این گونه افعال هیأت و ملکات پ

مداومت و مواظبت نمایند به نقصنننان هیأت نفسنننانی آن افزوده گردد و بدین ترتیب نفوس آنان            

چه بسننا بود که به همین هیأت و ملکات پسننت   مریض و بیمار گردد و از همین جهت اسننت که

نفسانی که از راه افعال و کردار ناپسند خود به دست آورند لذت برند و احساس خوشی و سعادت       

کنند همچنان که صاحبان ابدان ناسالم و مرض مثل بسیاری از کسانی که مبتال به تب بوند از جهت     

ها و چیزها لذت برند و احسنناس ن نوع خوردنیفسننادی که در مزاج بدن آنان را یافته اسننت از آ 

شی کنند که در واقع لذت  شایند بود  خو آور نبود و برعکس از اموری رنج برند و به ذایقه آنان ناخو

شیرین لذت ها و مزهآور و خوشایند بود و از طعم که در واقع لذت آور احساس لذت  های چیزهای 

 نکنند.

س  همین  سانی و ک ساد تخیالتی  طورند بیمارهای نف انی که روح آنان بیمار بود که از جهت ف

اند به همان هیآت و ملکات پست مکتسبه و از   که به واسطه افعال ارادی و عادات خود کسب کرده  

سندیده یا احساس        سند احساس خوشی و لذت کنند و از کارها و امور زیبا و پ همان کردارهای ناپ

و به [خطور نکند  ]کار خوب و احساس ناشی از آن  [له آنها رنج و آزردگی کنند و یا اصوالً در مخی 

صوالً درد و مرض خود     ]خیال آنان راه نیابد سانی بوند که ا و همان طور که در بین بیماران بدنی ک

ای از آنان عالوه بر این که به بیماری خود واقف نشنننود را در نیابند واحسننناس نکنند و حتی پاره

سالم    ست و  سخن طبیب     گمان برد که تندر صوالً به  بود و این گمان تا آنجا در او قوت گیرد که ا

ای از بیماران نفسننانی که اصننوالً از  طور اسننت پارههم گوش ندهد و حرف او را باور نکند همین

سالم     سانی و روحی  ضیلت نف اً اند و مطلقبیماری خود آگاهی ندارند و عالوه گمان برند که دارای ف

 باشند و نه معلم و نه مقوم.مرشد و راهنما می نه آماده شنیدن گفتار
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 ودومفصل سی

 ها )جاهله(گفتار در باب مردم این مدینه

 سوفیستی(-تنازعی  تفلسفی-)مدن جاهلی ظنی بسیط و توهمی مرکب: تکساحتی

همچنان در نقصنننان بمانند و راه کمال را نگذرانند و        ]جاهله  [های جاهلیه    و اما نفوس مردم مدینه   

شده       چون چ سم ن سوم معقوالت اول مطلقاً در نفوس آنان مرت سوم حقیقی معقوالت جز ر یزی از ر

اسنننت به ناچار در بقا و دوام و قوام وجودی محتاج به ماده بوند و چون آن مادتی که مقوم ذات و 

شده           ست که متقوم به ماده باطل  شأن آنها ضروره آن قوایی که در  ست باطل گردید بال وجود آنها

ز باطل گردد و آن قوائی که در شأن آنهاست که متقوم به ماده باقی مانده باشد همچنان باقی    باشد نی 

شود آن امر باقی مانده به عنوان     سم نیز باطل گردیده و منحل به چیزی دیگر  بماند و هرگاه این ج

 صورت آن چیزی که ماده باقیه به آن منحل شده است قرار گرفته و باقی ماند.

ب هر موقع که اتفاق افتد که این مادت نیز به ماده دیگر منحل گردد، آن قوای         و بدین ترتی   

صورت منحل  شود تا آن جا که در این انحالالت منحل    مانده به عنوان  صورت آن  الیه باقی ماند و 

مانده اخیر صورت آن اسطقسات شود سپس وضع       به عناصر اولیه و اسطقسات شود پس قوای باقی    

ه شود یعنی تابع امر متکون اتفاقی است کین و تابع اتفاقی است که حاصل میو حال بر حسب تکو 

شود، پس هرگاه        ست چه چیز موجود  شده ا سرانجام کالبد به آنها منحل  از این اجزای عنصری که 

چنین اتفاق افتد که این اجزا نوعی اختالط و آمیزش یابند که انسننان از آن متکون شننود مجدداً باز  

رت هیأتی در انسانی دیگر درآید و اگر چنین اتفاق افتد که این اجزا به نوعی اختالط گردد و به صو

و آمیزش یابند که نوع دیگری از حیوان و یا اصوالً موجودی غیر از حیوان از او متکون شود مجدداً   

 باز گردد و به صورت هیأتی در آن چیز درآید.

تباهی و نیستی روند و به مانند نفوس بهایم  ها لکه و نفوسی بوند که بهو اینان همان نفوس 

 ها بوند.و حیوانات درنده و افعی
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سانی که از راه اعتقاد       سقه در وضعی دیگرند زیرا آن هیأت و ملکات نف و اما مردم مدینه فا

اند نفوس آنان را از قید ماده و هیأت نفسانی پستی که از راه افعال   به آرا و عقاید فاضله کسب کرده  

گونه هیأت مقترن به هیأت و ملکات نوع اول اند رهایی بخشد، پس این ند و پست کسب کرده  ناپس 

شننود و در این صننورت هیأت نوع اول مکدر و آلوده گردد. و با آنها مضننادت کند و در نتیجه از   

مضادت این هیأت با آن ملکات آزار و رنجی بزرگ به نفس پیوندد و برعکس از مضادت آن هیآت   

دو  ]دو مضنننادت[لکات رنج بزرگ دیگری بر نفس عارض گردد پس از ناحیه این دو امر     با یان م  

 اذیت و رنج بزرگ بر نفس وارد شود.

ست که رنج و آزاری    و در حقیقت از تبعات این  ستفاد از آرای جاهلیت این ا گونه هیأت م

به واردات  بزرگ در جزء ناطقه نفس حاصننل شننود نهایت آنکه نفس ناطقه از جهت اشننتغالی که 

حواس خود دارد از این رنج و آزار بزرگ غافل بود و هنگامی که از اشننتغاالت به واردات حسننی  

گونه هیأت واقف و آگاه های ناشننی از اینگاه اسننت کهبه تبعات و رنجخود جدا و برکنار شنند آن

اسننت رهایی چه از خارج وارد بر آن شننده گردد و و را از ماده و از شنناغالت حواس و از همه آن

طور که مادام که حواس انسان مغموم بر او اموری از محسوسات وارد کند که مشتمل     بخشد. همان 

صورت رنج و         بدان شود که در این  سی منفرد و جدا  شاغالت ح شود از آنچه که از حواس و  ها 

ال بیمار که آزار حاصله از آنها )اموری که او را مغموم گرداند( بر او باز گردد و همین طور است ح  

سته       صورت یا از رنج وی کا شتغال یابد در این  از بیماری خود رنج برد که هرگاه به اموری دیگر ا

 کند.گردد و یا این که اصوالً احساس رنج نمیمی

و اما هرگاه از آن اموری که او را به خود مشغول کرده است و حواس وی به آنها اشتغال یافته است 

شنننود ویا آن رنج و عذاب به او باز ود آنگاه اسنننت که به آن رنج آگاه میرهایی یابد و منفرد شننن

 کند.گردد و احساس میمی

طور است حال و وضع نفس ناطقه که مادام که به واردات حسی اشتغال دارد از رنج     همین 

ست بود      سبه پ شی از هیأت و ملکات مکت ناآگاه  ]مادام که این هیآت بدان مقترن بود[و آزاری که نا
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گاه کهبه طور کامل از شاغالت حسی منفرد و برکنار شد از آن رنج و عذاب آگاهی یابد و    بود و آن

های ناشننی از این هیأت بر وی ظاهر و آشننکار شننود پس ر طول روزگار همچنان در رنج و   رنج

و ملحق که در مرتبه خود او بود به ا    ]آن مدینه  [عذاب بزرگ بماند و هرگاه کسنننی دیگر از مردم     

شود در این صورت رنج و عذاب هریک در اثر مصاحبت آن دگر افزوده گردد و چون متالحقین و    

پایان بوند ازدیاد و فزوده شنندن رنج و عذاب آنان در آینده روزگار بی ]از نوع او[یابندگان اتصننال

 نهایت بود و این است آن شقاوت و بدبختی که مقابل و مضاد سعادت است.همچنان بی

های ضاله به این صورت است که آن کسب که آنان را گمراه     و اما وضع و حال مردم مدینه  

های جاهلیه آنان را از راه سننعادت منحرف کرده اسننت در  کرده و به خاطر نیل به اغراض و هدف

 سان مردم مدینه فاسقه بود پس  شناسد این چنین کس به  حالی که خود نیز سعادت را به درستی می  

شننقی و بدبخت بود و اما وضننع و حال  ]نظر از آنانو قطع[ین کس بدون مردم دیگر مدینه این چن

شوند که مردم مدینه جاهلیه       سوی روند و منحل  شوند و بدان  و [خود مردم آن مدینه پس هالک 

 .]سان مردم مدینه جاهلیه بودباالخره سرانجام حال و وضع آنان به

ضع و حال مردم مدینه   ست آن های و اما و سی که حقایق را  مبدله بدین منوال بود که نخ ک

های کند اگر خود از نوع مردم مدینهها مبدل و مشننتبه کرده آنان را از راه سننعادت منحرف میبر آن

سقه بود به تنهایی و فی  شده و    ]نه دیگران[حد نفسه  فا شقی و بدبخت بود و اما دیگران نیز هالک 

شد که مردم مدینه      [ینه جاهلیه انحالل یابند بر مثال مردم مد سرانجام آنها آن با سوی روند و  بدان 

 .]جاهلیه

طور است حال و وضع کسی که خود از روی سهو و غلط از راه سعادت منحرف       و همین 

ضله که مضطر و مقهور بر افعال مردم مدینه جاهلیه       شود و اما حال و وضع مردمی از اهل مدینه فا

چون کسننی که مجبور و مقهور به انجام کاری بود از کاری که انجام شننوند بدین منوال اسننت که  

دهد همواره در رنج و عذاب است بدین سبب مواظبت و مداومت وی بر انجام کاری که مجبور   می

به انجام آن شده است برای وی هیآت و ملکه نفسانی که مضاد ملکات فاضله باشد ایجاد نخواهد        
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های سننان منزلت مردم مدینها مکدر و آلوده گرداند و منزلت او را بهکرد تا آنکه این حال نفس او ر

ساند  رها مقهور و مجبور شده است زیانی به آن نمی  فاسقه کند و بنابراین آن افعالی که در انجام آن 

و این وضع و حال هنگامی برای آن فرد فاضل پیش آید که آن کس که بر او تسلط یافته است یکی     

های مضنناده با مدینه فاضننله بود و یا این که خود مجبود شننده باشنند که در   م مدینهاز افراد و مرد

 های مضادین سکونت نماید.مسکن

 وسومفصل سی

 گفتار در چیزهاي مشترك بین مردم مدینه فاضله

 )ارزش ها، بینش و منش درونی، کنش و روش بیرونی فرزانگی(
 

ست همه مردم مدینه    شترکی که الزم ا ست بدین     واما امور م ضله بدانند عبارت از اموری چند ا فا

 ترتیب:

 نخستین چیز شناخت سبب اول موجودات و جمله اوصاف او بود. -4

اند و اوصاف اختصاصی هر یک از آنها و آن پس از آن شناخت موجوداتی بود که مفارق از ماده -2

شود به عقل فعال که     سله مفارقات بود   صفات و مراتبی که ویژه هر یک بود تا منتهی  سل و  پایان 

 شناخت فعل و تأثیر هر یک از آنها.

 پس از مفارقات، شناخت جواهر آسمانی و صفات ویژه هر یک از آنها بود. -3

س از آن، شناخت چگونگی تکون و فساد اجسام طبیعی بود که واقع در تحت سماویات است       -1

بر ضننوابط و  ]و جریان نظام آفرینش[و شننناخت این معنی اسننت که آنچه در اجسننام جریان یابد 

سنننتی محکم و متقن و عنایت و عدل و حکمت بود و شننناخت این امر که در نظام وجود به هیچ  

 وجهی از وجوه نه اهمالی رفته است و نه نقصی و نه جور و ستمی.
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پس از آن شناخت وجود و آفرینش انسان و شناخت چگونگی حدوث قوای نفسانی او و نحوه      -5

شود تا آن      فیض ضه  ضوئی که از ناحیه عقل فعال بر آن افا گاه که معقوالت اول و اراده و اختیار و

 حاصل شود.

 پس از آن شناخت رئیس اول و چگونگی وحی او بود.-6

 پس از آن شناخت رؤسایی بود که هرگاه در وقتی از اوقات رئیس اول نبود جانشین او شوند. -7

ضل   -8 شناخت مدینه فا سعادتی که نفوس آنان باید متوجه به آن   پس از آن  شناخت  ه و مردم آن و 

شناخت مدینه        شوند و  سوق داده  سوی آن  شناخت منزلتی که     شده به  ضله و  ضاد مدینه فا های م

بازگشت نفوس آنان 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 امتناخت امتپس از آن ش -9

سام در نفوس آنان به آن نحو         سطه ارت شود یا به وا شناخته  و این امور به یکی از دو وجه 

که موجود اسننت و یا به واسننطه ارتسننامی که حاصننل از مناسننبت و تمثیل بود به این معنی که در 

 مرتسم شود. نفوس آنان مثاالت و محاکیاتی که مبین آنهاست

سان     ضله ک صیرت  پس حکمای مدینه فا اند که این امور را هم از راه برهان و هم به قوت ب

خود اندریابند و فهم کنند و کسننانی که در رتبت بعد از آنها بوند این امور را آنطور که هسننت نیز  

تار و یق گفبشننناسننند ولکن به اتکای دانش و بصننیرت حکما یعنی به پیروی از آنها و از راه تصنند

صور و مبین    سطه نمودارها و مثاالت و محاکیاتی که م اعتماد و وثوق به آنها ولکن مابقی مردم به وا

گونه قدرت ذهنی و هیأت و ملکاتی نفسننانی نبود تا آن که شننناسننند زیرا آنان را آناین امور بودمی

یابند. و البته این هر دو بالطبع و یا بالعاده مجب شنننود که این امور را بدان سنننان که هسنننت اندر 

به جز آن   ناچار و قهراً افضنننل از آن دگر بود و       معرفت بود  به  که آن معرفتی که ویژه حکیم بود 

بر [شننناسننند کسننانی که به واسننطه مثاالت و محاکیاتی که نمودار و محاکی آنها بود این امور را می
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سطه محاکیات و مثاالتی که نزدیک    ]گونه گونه بود ضی به وا ضی به مثاالتی که    بع ست و بع  به آنها

کمی دورتر بود و بعضنننی به مثاالتی خیلی دورتر از عین آنها بود و بعضنننی دیگر به مثاالتی که        

 نهایت دورتر بود.بی

ای به واسنننطه محاکیات و مثاالتی که       و این امور و حقایق برای هر امتی و مردم هر مدینه    

صور مو ممثل می معمول و اعراف به نزد آنان بود به طور  شد     االعراف فاالعرف م سا با شود و چه ب

های گوناگون مختلف بود و به نزد امت ]از لحاظ نوع شنننناخت[تر آنها  ای از آنها و یا بیش  که پاره  

شود غیراز چیزهایی     صور و ممثل،  در نتیجه این امور و حقایق برای هر امت و ملتی به چیزهایی م

 طه آنها مصور و ممثل شود.کهبرای ملت و امت دیگر به واس

های فاضنننله و مدینه های فاضنننله مختلف بوند و جهت ممکن اسنننت که ملتو از همین 

 های آنها نیز مختلف باشند ولکن همه آنها به یک سعادت و یک هدف مقصد مومن بوند.ملت

وهرگاه این امور و حقایق مشننترکه و همگانی به واسننطه برهان معلوم و شننناخته شننود و   

رهن گردد در این صننورت مطلقاً محل و موضننعی برای خالف و گفتار عنادآمیز نبود نه به طریق مب

 مغالطه و نه به نزد کسی که در اثر سوء فهم از درک آن ناتوان بود.

کند و بلکه آن و در این هنگام معاند و مخالف، آن امر مسننلم و مبرهن واقعی را باطل نمی 

 یابد باطل میگرداند.میاموری که خود فهمیده و اندر 

و اما اگر این امور به واسنننطه مثاالت و محاکیاتی که نمودار و ممثل آنهاسنننت معلوم و             

شناخته شود البته در آن محاکیات و ممثالت احیاناً موضع و محلی برای عناد هست کهدر بعضی از      

تر بود ر بعضی دیگر خفیتر بود و در بعضی دیگر زیادتر، در بعضی ظاهرتر و دآنها مواضع عناد کم

د کسانی  شناسن  و البته مانعی نیست که بین کسانی که این حقایق و امور را از راه مثاالت محاکیه می  

باشنننند که بر مواضنننعی از عناد در آن مثاالت واقف شنننوند و در آنها توقف کنند اینها نیز بر چند 

 اند:دسته
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ستند که می     سته آنهایی ه شون یک د چه از آن مثاالت محاکیه به د. پس آنخواهند هدایت 

 تر به حق بود و در آنها این عناد ونزد ایشان باطل شناخته شود به مثاالت محاکیه دیگری که نزدیک

شنننوند پس هرگاه از این راه و بدین محاکیات دیگر قانع شننندند که رها            انکار نبود نقل داده می  

اکیه دیگر نیز به نزد آنها باطل بود به مرتبه و اگر این مثاالت مح ]مطلوب حاصنل اسنت  [شنوند  می

باز هم اگر قانع شدند که رها   ]از راه مثاالت دیگر برای آنان بیان خواهد شد [شوند  دیگری برده می

ست  [شوند  می شد با مثله و مثاالت گوناگون انتقال  [وگرنه   ]مطلوب حاصل ا تا هراندازه که الزم با

ای که به نزد آنها باطل شناخته شد به مرتبه باالتر و مثالی دیگر   رتبههر مثالی در هر م ]شوند داده می

شود اگر در چنین کسی قدرتی بود بر      برده می شناخته  شوند و هرگاه همه مثاالت به نزد آنان باطل 

وقوف و شناخت حق، خود حق را خواهد شناخت و باید در مرتبه مقلدین حکما قرار داده شود و    

راضننی و قانع نشنند و خود اظهار شننوق و عالقه به حکمت نمود اگر در او این   اگر به این امر هم

 .]رودآموی میبه دنبال حکمت[آموزد قدرت باشد، در این صورت خود حکمت می

و برای دسته دیگر نوعی از اغراض جاهلیت بود از نوع کرامت، توانگری، یا لذت در جمع   

 داند. فاضله را مانع از رسیدن به آنها میهای مدینه مال و غیر آن و قوانین و سنت

کند که همه آنها را باطل بدین جهت همه آرای اهل مدینه فاضنننله را برگرفته و قصننند می 

کردن وی چه بدو القا شنننود خود حق بود و باطل     گرداند اعم از آرایی که مثاالت حق بوند و یا آن     

مواضنننع عناد در آنها و دیگر از راه مغالطه و      مثاالت آنها را به دو وجه بود: یکی از راه نقوض و     

تنها از راه مغالطه و تزویر بود و همه این      ]نه مثاالت آن را  [کردن خود حق را گری، و اما باطل   حیله 

کارها بدان جهت کند که هیچ چیزی مانع رسننیدن به اغراض جاهالنه  اعمال زشننت او نبود و قهراً 

سان نباید در زمره مردم  این سته دیگر بوند که همه مثاالت      گونه ک سوب گردند، د ضله مح مدینه فا

حق یکی از جهت مواضننع عنادی که احیاناً در آنهاسننت به نزد آنان باطل بود و دیگر از این جهت 

اندیشننه بوند که از راه مثاالت خود مردمانی بدفهم و کج ]در مثاالت حق[که با وجود مواضننع عناد 

راه مغالطه در مثاالت در خود حق هم مغالطه کنند و در نتیجه آن        بر مواضنننع حق مغالطه کنند از    
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ست      صالً محل و موضع عنادی در آنها نی به نزد آنها باطل نماید  ]خود حق[اموری هم که مطلقاً و ا

صورت نیز        ]مرتبه[و هرگاه به طبقه  شناخته اندر یابند در این  شد که آن را ب شوند با حق نقل داده 

 جا که حق را غیر از آن چه هست تخیل کنند.ها را گمراه گرداند تا آنن، آنبدی درک و فهم آنا

اند و در قوه متخیله آنها مرتسم شده است همان    چه را تصور کرده کنند که آنپس گمان می 

باشند پس چون این متصورات به نزد آنان باطل   چیزی است که پیروان حق مدعی حق بودن آن می 

اند همان حق مدعی به اسننت نه آن چه مفهوم آنهاسننت و چه را باطل کردهآن کنند کهبود گمان می

سی       صوالً حق و حقیقتی وجود ندارد و آن ک شود که ا صل  بدین جهت وهم و گمانی برای آنان حا

رود که به حق و حقیقت راهنمایی شده است فریب خورده است و کسانی که به عنوان   که گمان می

ش    شد و راهنمای به حق  شده مر ست خدعه      اند و بدانناخته  شده ا شد داده  ها عنوان راهنما و مر

گونه سخنان ریاست و یا چیزی دیگر به دست    خواهند از راه گفتن اینکننده و اشراری بوند که می 

آورند و این وضع و حال گروهی از اینان را به شک و تحیر و سرگردانی کشاند و آنها را سرگردان      

سته دی  صله   گردد و لکن به مانند نمودهگری از آنان این امور ظاهر میکند و برای د شدن امری از فا

کند که حق موجود اسنننت و حقیقتی در این عالم    چه آدمی در خواب تخیل می  دور و یا مانند آن   

سبابی که معتقد است که به او مساعدت نکرده       هست و  سطه علل و ا امکان [لکن از ادراک او به وا

آید  چه به ادراک وی در می  ناتوان بوده دور و مباین افتاده اسنننت و آن    ]دهد را نمیفهم و درک آن 

داند آید و در این هنگام آن را حق نمیکردن مدرکات خود برمیحقیقت نبود الجرم در صنندد باطل

 کند که آن چه اکنون ادراک کرده است حق است.و در عین حال معتقد است و یا گمان می

 وچهارمفصل سی

 گفتار در آراي اهل مدینه هاي جاهله و ضاله

)ارزش، بینش و منش درونی و کنش و روش بیرونی غیر و ضد فرزانگی ظنی تکساحتی 

 توهمی تنازعی ناسازوار (-نارسا
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ضاله هنگامی به وجود می مدینه ساس وجودی ملت بر پاره های جاهله و  سد  آیند که ا ای از آرای فا

 بود.قدیمی مبتنی و استوار 

اند که ما همه موجوداتی که دیده و از جمله آن آرای نادرسننت این اسننت که گروهی گفته 

کنیم متضننادند و هر یک خواسننتار و در صنندد ابطال آن دیگر بود و دیده و مشنناهده  مشنناهده می

صل یافت همران وجود او چیز دیگری به او اعطا می می شود  کنیم که هنگامی که هریک از آنها تح

سطه آن وجود خود را از تباهی و بطالن نگه می که ب د شو دارد و نیز چیز دیگری به او اعطا میه وا

سطه آن فعل موجود ضد خود را از خود دفع و دور می   سطه آن ذات خود را از  که به وا کند و به وا

ضد خود     دارد و چیز دیگری به او اعطا میضد خود برکنار و دور می  سطه آن هم  را شود که به وا

شبیه به آن    تباه و باطل می سمی دیگر  سازد و چیز دیگری به  می ]شبیه در نوع آن [گرداند و هم ج

شننود که به واسننطه آن قادر بود که سننایر چیزها را که در برتر کردن و دوام وجودش   او اعطا می

ده سننودمندند در اسننتخدام خود درآورد، و در بسننیاری از این موجودات چیزی نهاده و آفریده شنن

گرداند و اسنت که به واسنطه آن همه اموری که ناموافق و ممتنع و به زیان وجود او بوند مقهور می  

یده سان آفر باالخره وجود هر ضدی نسبت به هر ضدی و نسبت به هر چیزی که غیر او است بدین     

 شده است.

اسنننت که   تا آنجا که درباره هریک از آنها برای ما چنین تخیل افتد که او تنها موجودی              

و بدین جهت است که   ]نه غیر او[برترین وجودها برای او خواسته شده و مجاز دانسته شده است      

گرداند آور و غیرنافع به خود مطرود و باطل مین برای او همه اموری که به واسننطه آنها عوامل زیا 

که  ]اده شده است  یی در ذات او نهاقو[آفریده شده است و نیز برای او اموری قرار داده شده است     

 به واسطه آنها همه اموری که در وجود برتر او سودمند بود در استخدام خود درآورد.

بر بقیه [کند که بر بسیاری از حیوانات دیگر  زیرا بسیاری از حیوانات را دیده و مشاهده می   

دون اینکه از این بردن آنها بوند بشننوند و از این راه خواسننتار تباهی و از بینور میحمله ]حیوانات

سان که گویا طبع آنها چنین آفریده شده است که در جهان    وضع سود و نفع آشکاری برگیرند بدان   
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آور وجود موجودی دیگر به جز او نباید باشنند و یا این که وجود هر موجودی دیگر به جز او زیان

آور بود، و اگرچه هیچ نکه صنننرف وجود غیر او برای او زیا ]بر این نوع تفکر[بود براین اسننناس 

از او حاصل و صادر نگردد و آخراالمر اگر هریک از آنها    ]که مضر به حال او باشد یا نباشد   [اثری 

نبود حداقل این است که هر یک خواستار این امر است     ]بطالن و نابودی دیگران[خواستار این امر  

سبت به هر نوعی  که آن دیگر را در جهت منافع خود برده خود کند و قهراً هر ن وعی از موجودات ن

دیگر بدین وضع و حال آفریده شده است، سپس همه این موجودات با این خصوصیات رها و آزاد       

سبت به دیگران    اند که بر یکدیگر حملهشده  شده تغالب و تهاجم نمایند. پس آن موجودی که ن ور 

لب    غا مل     قاهرتر و  کا حاظ خلقت و وجود  مام تر بود از ل یا    تتر و ت لب  غا ر بود و همواره موجود 

ضی از آن موجودات دیگر را باطل کرده از بنی می  ست    [برد  بع شده ا زیرا در طبع او این امر نهاده 

شد که وجود او موجب نقص و بطالن و بر زیان وجود او می ستخدام     ]با ضی را در ا و یا این که بع

 به خاطر وی آفریده شده است(. دهد )زیرا معتقد بود که عالم وجودو برده خود قرار می

ها بر نظامی نبود. و مراتب        و نیز اشنننیاء دیگری را دیده، مشننناهده می      کند که جریان آن

کنند که به هر یک از موجودات بدون آنکه از موجودات نامحفوظ اسننت و اموری را مشنناهده می 

 پیوندند.طرف وجود آنها )نه وجود آن امور( اهلیت و شایستگی باشد می

شاهده کرده درمی  )حیوانات(و از موجودات )طبیعی(و گویند: آنچه ما در موجودات  یابیم م

شاهده این [بود. پس از این  )تنازع طبیعی(این امور و نظایر اینها گروهی گویند:  ]گونه امورپس از م

 هچه را که اجسنننام طبیعی ب   این وقایع و حاالت در طبیعت و فطرت موجودات بود. و بنابراین آن    

دهند باید حیوانات مختاره به اختیار و اراده خود عمل کرده و انجام دهند. و           طبیعت خود انجام می  

حیوانات اندیشنننمند به اراده و اندیشنننه خود و از همین جهت معتقدند که افراد مدینه همواره باید 

ستار غلبه  سب و یافتن بر یکدیگر و مطارد هم بوند. نه مراتبی دربود و نه نظامی و خوا اهلیتی  نه تنا

که به واسننطه آن یکی دون آن دگر مخصننوص به کرامت و یا چیزی دیگر شننود. و معتقدند که هر 

چنین  ]وسنننایلی که دارد [فردی از افراد انسنننانی با تمام امکانیات و خیراتی که برای او هسنننت       
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 ]اسننت آن غیر[آوردن همه خیراتی که آن اوسننت خواهد که بر غیر خودش در جهت به دسننتمی

کردن با منازعین خود قاهر و که آن انسنننانی که در مقابلهغلبه کند و او را مقهور خود گرداند. و این

گونه امور آرایی بسننیار که از نوع آرا و عقاید جاهلیت تر بود سننعادتمندتر بود سننپس از این غالب

 آید.ها پدید میاست در مدینه

ود دارد و نه ارتباطی، نه بالطبع و نه باالراده و گروهی معتقدند که نه دوسننتی بین مردم وج 

سان دیگر بکاهد و هر فردی باید از هر فرد دیگر منافر بود     سانی باید از وجود ان و با [این که هر ان

گاه و هیچ دو فردی با یکدیگر مرتبط نبوند مگر در هنگام احتیاج و ضرورت و هیچ ]او دشمنی کند

شوند و الفت نیابند م  شترکی که هر  مأنوس ن گر در هنگام حاجت و در همین مورد هم در آن امر م

هاسننت باید بر این اسنناس بود که سننرانجام یکی قاهر و آن دو بر آن اجتماع کرده و وجه جامع آن

شننود مجبور به دیگر مقهور و مغلوب شننود و هرگاه از جهت حوادثی که از خارج وارد بر آنها می

آن هنگام این ائتالف برقرار بود که حاجت آنها برآورده شنننده رفع       اتحاد و ائتالف شنننوند باید تا     

ضننرورت شننود. و مادامی که آن عامل یا عوامل خارجی آنها را مجبور به این روابط و اتحاد کرده  

شود مجدداً باید بنای منافرت و جدایی را بگذارند و این       ضطرار آنها برطرف  ست و هنگامی که ا ا

 است که در آرای بنی نوع انسانی وجود دارد. همان آرا و عقاید سبعیت

گروهی دیگر چون اندریافتند که انسنننان منفرد به خود را ممکن نبود که به تنهایی به تمام            

هایی باشننند که هر یک در برآوردن که برای وی یاوران و کمکاش قیام کند بدون آنحوایج زندگی

 ام کند معتقد به ضرورت اجتماع شدند.های او کاری انجام دهند و به کاری قینیازمندی

شدند که این امر    سیله قهر و غلبه بود   ]گرفتن از اجتماعیاری[پس گروهی معتقد  باید به و

به این صننورت که آن کسننی که معاونان و یاورانی احتیاج دارد قومی را مقهور خود کرده بنده خود 

گرداند و البته نباید     کرده برده خود میگرداند و سنننپس به وسنننیله آنان گروه دیگری را مقهور      می

از  که آن فردی که  معاون و یاور او با او برابر بود و بلکهباید همچنان مقهور او بود. از باب مثال این        
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سالح قوی    سمانی و  ست یک فرد را مقهور خود می لحاظ ج گرداند و هنگامی که مقهور تر بود نخ

 گرداند.نیز مقهور خود میاو شد به وسیله او یک یا گروهی دیگر را 

گرداند و با این ترتیب معاونان و ای دیگر را مقهور خود میو سنننپس به وسنننیله آنها عده 

شدند [یاورانی برای وی پدید آیند و هنگامی که به دور او گرد آمدند  الجرم آنها را  ]یاوران او زیاد 

 کار گیرد.ها و هوا و هوس خود به آلت فعل کرده در جهت برآوردن خواست

ها نوعی ارتباط و دوسننتی و ائتالف وجود دارد، این گروهی معتقدند که در جوامع و مدینه 

سایط و عوامل آنها اختالف نظر دارند   گروهی معتقدند که حد  ]در عوامل این ائتالفتات[گروه در و

ها و  وسنننتیجامع و وجه اشنننتراک در والدت از پدر و مادر واحد بود و این اجتماع و ائتالف و د      

کردن بر غیر و بیگانگان و دفاع و جلوگیری از غلبه غیر بر آنها به واسنننطه آن     تعاون در جهت غلبه   

زیرا تباین و تنافر در جوامع به واسننطه تباین آبا بود و   ]یعنی در انتسنناب به پدر و مادر واحد[بود 

شتراک در پدر اخص و نزدیک  ستوارتر بود   ا شدیدتر و ا شتراک در   تر موجب روابطی  و برعکس ا

جا که از لحاظ عمومیت و دوری به      تر بود تا آن پدر اعم و دورتر موجب ارتباط و روابی ضنننعیف   

جایی رسد که مطلقاً  اصالً ارتباط نبود و بریده شود و بین آنها تنافر بود مگر آن هنگام که ضرورتی 

 ]ها وارد شود که متحد و مرتبط شوندای از خارج بر آنهنگامی که حادثه[از خارج بر آنها وارد شود 

مثل آن که شننری به طور ناگهانی بر آنها وارد شننده و قیام به دفع آن نتوانند کردن مگر به مواسننطه 

 اجتماع گروه های بسیار.

سل بود به این که اوالد ذکور        شتراک در تنا شی از ا گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط نا

طایفه و برعکس اوالد ذکور آن طایفه با اوالد اناث این طایفه ازدواج و          این طایفه با اوالد اناث آن    

 تناسل نمایند. و این امر دامادی بین طوایف بود.



  

114 
 

گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط و ائتالف ناشنننی از اشنننتراک در رئیس اول بود یعنی  

ره کرده است به طوری که بر کسی که نخست آنها را گردآوری کرده است و امور آنها را تدبیر و ادا   

 اند.دیگران غلبه یافته به خیری از خیرات جاهلیه نایل آنده

ست که بر این       سمی  ا شی از عهود و پیمان و هم ق گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط نا

شود که هر انسانی از قبل خود گذشت کرده و تعهد کند که با سایرین اصل بین آنها رابطه برقرار می

شترک و در غلبه بر قومی         شمن م ست آنها در برابر د شد و د منافرت نکند و موجب خذالن آنها ن

 دیگر و همچنین دفع غلبه غیر از خود همچنان متحد و یکدست بود.

شتراک در        شابه در اخالق و خوی طبیعی و ا شی از ت قومی دیگر معتقدند که این ارتباط نا

ناشننی از تباین در این امور بود و این امور اسننت که برای هر  زبان و واژه بود و برعکس تباین آنها

ستی برقرار کرده و با غیر    سبب ارتباط یا مباینت بود و بنابراین مردم هر امتی باید بین خود دو امتی 

 ها به این سه امر بود.خود منافر بوند زیرا تباین همه امت

شترا     سطه ا شتراک  قومی دیگر معتقدند که این ارتباطات به وا ک در منزل و در درجه بعد ا

ها بود و اخص آنها اشتراک در منزل. بعد اشتراک در کوی. بعد اشتراک در محله بود و از    در مسکن 

سات کنند زیرا همسایگان مشارک در کوی و در محله بوند        همین جهت است که با همسایگان موا

 مدینه در آن واقع است.ای که سپس اشتراک در مدینه و سپس اشتراک در صقع و ناحیه

شننود که موجب روابط رسنند و گمان میو البته در این جا اموری دیگر بود که به نظر می 

های کوچک و بین یک دسته و باالخره بین دو نفر بود که از جمله دوام مالقات  جزیی بین جماعت

شتراک در طعامی که خورده می  شیدنی   بین افراد، ا شیده م شود و نو شتراک در    یهایی که نو شود ا

شتراک در دفع ناهمواری و بدی   شر  شود، هب ویژه آن هایی که وارد بر آنها میصنایع، ا گاه که نوع 

 ]در دفع شر [یکی بود و دامنگیر همه گردد. که در این صورت هر یک پشتیبان و یاور آن دیگر بود   
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ای بود که مأمون امکنهو از جمله اشتراک در لذت و خوشی مخصوصی بود و از جمله اشتراک در       

 که هریک محتاج به دیگر نباشد مانند ترافق در سفر.نبوند از این

 وپنجمفصل سی

 گفتار در عدل

 مدنی(-)اعتدال، تعادل، تعدیل و عدالت طبیعی

های بیکی از این وجوه ارتباطات بعضی از بعضی متمایز بوند، حال یک قبیله اند هرگاه طایفهو گفته

گر های دیگر یا امتی از امتی دیپیمانپیمانهایی از همای دیگر یا همای از مدینهیا مدینه   از قبیله دیگر 

ست     ] …قبایل از قبایل یا[در این تمایز  ست از آن فرد دیگر، زیرا فرقی نی به مانند تمایز هر فردی ا

ابراین باید   بود، و بن  ای از طایفه دیگر متمایز   بین آن که یک فرد از فردی دیگر متمایز بود و یا طایفه      

به     [پس از این  ما به  یافتن  باطات  پس از ویژگی  یل و    [طوایف  ]االرت با غالب و مطارد      ] …یا ق مت

صل می  ]هاو برای نیل بدان[ها یکدیگر بوند. و اموری که به خاطر آن شود عبارت بود از  تغالب حا

گونه امور رسننید. و ان به اینتوسننالمت، کرامت توانگری، لذت، و هر چیزی که به واسننطه آن می

ت گونه منافعی که آن دیگران اسای باید در این صدد باشد و قصد کند که همه اینبنابراین هر طایفه

 و ویژه خود قرار دهد. ]از او سلب کرده و ویژه خود کند[برباید 

سان بود. پس آن طایفه   و حال هر طایفه  سبت به هر طایفه دیگر بدین  هت جای که در ای ن

وصننول و رسننیدن به این امور بر طایفه دیگر غالب بود و او را مقهور خود گرداند پیروز بود و او  

هاست آن چیزهایی  شود و سعادتمند واقعی اوست و این   است که مورد غبطه طوایف دیگر واقع می 

سرشت و طبع            ست و یا در  سانی ا سرشت و طبع هر ان سرشت و طبع آدمی بود حال یا در  که در 

شت و طبیعت موجودات طبیعی بود پس آن     هر طایفه سر ست و در هر حال این امور تابع  ه چای ا

صورت عدل عبارت از تغالب بود و     ست همان عدل بود پس در این  در طبع و طبیعت موجودات ا

ند، و    آنای و هر فردی هرعبارت از این بود که هر طایفه     چه پیش آید مقهور و مغلوب خود گردا
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شده از     فرد و ط صورت محو و نابود  سالمتی بدنش بود در این  ایفه مقهور یا مغلوبیت او در جهت 

هوریت او در جهت کرامت    قماند و یا مغلوب و م   رود و تنها فرد یا طایفه غالب موجود می      بین می

آوردن اموری گردد و طایفه قاهر او در جهت به دسننتاو بود در این صننورت خوار و برده قاهر می

تر است و در جهت وصول به خیراتی که به خاطر آنها غلبه یافته است و حفظ برای وی سودمندکه 

ستدامت آنها او را به کار گیرد و برده خود کند پس این عمل قاهر که مقهور را برده خود می  د کنو ا

ست برای قاهر انجام   نیز عدل بود و کارهایی که مقهور در جهت منافع و آن سودمندتر ا دهد میچه 

نیز عدل بود پس همه این امور عبارت از عدل طبیعی بود و فضنننیلت عبارت از این چیزها بود و         

 گونه افعال بود.افعال فاضله این

پس هنگامی که خیرات برای طایفه قاهر و غالب حاصل و مسجل شد باید به آن کسی که       

ی تری اعطا شود و به آن کس  ر بیشدر راه تسلط و غلبه بر این خیرات رنج زیادتری برده است مقدا  

که کمتر متحمل زحمت شننده اسننت کمتر داده شننود و هرگاه آن خیراتی که بر آنها غلبه یافته و به 

شد    ست آمده با شد [د ست آمدن آن    ]امور مالی نبا صورت باید به ان که در به د کرامت بود در این 

دد ر مالی بود باید به او مال زیادتر اعطا گرتر اعطا شود و اگر اموبیشتر رنج برده است کرامتی افزون

 و همین طور است وضع در سایر چیزها به نسبت خود و این امر نیز عدل طبیعی بود.

ست مانند آن    اینان گفته  شده ا سایر اموری که عدل نامیده  چه در خرید و فروش، رد اند اما 

این امور کسننی که این امور را مورد ها و عدم غصننب اموال دیگران و عدم جواز آن و نظایر و دیعه

ناتوانی بود و در هنگام ضنننرورتی بود که از            توجه قرار داده و به کار گیرد اواًل به خاطر ترس و 

شود بیان آن این است که مثالً هر یک از آن دو، حال دو فرد باشند یا دو طایفه خارج وارد بر آن می

قهر و غلبه بر یکدیگر همواره متداول بوند و این  در قوت و زور مسنناوی با آن دگر باشنند و یا در 

شدو در نتیجه هریک از ناحیه آن دیگر مزه هر دو امر را چشیده     هم [اند وضع بین آنها ادامه یافته با

شیده مزه مغلوب شواری و ناکامی که    ]بودن رااند و هم مزه غالببودن را چ سرانجام کار آنها به د و 

ا قابل تحمل نیسنننت کشنننیده باشننند. پس در این هنگام هر دو طایفه با     قهراً برای هیچ یک از آنه  
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یکدیگر توافق و اجتماع کنند و در خیرات مناصننفت و عدالت کنند و هر طایفه سننهمی از آنچه بر 

ماند و هر یک از دو طایفه      کند، پس اثر این تعاهد باقی می    اند برای آن دیگر رها می  آن تغالب کرده  

ند که درصنندد ربودن آنچه در تصننرف و ید او اسننت بر نیاید مگر با رعایت کبا آن دگر شننرط می

سازش می     صلح و  صلح  [کنند شرایطی که به موجب آن با یکدیگر  بدین ترتیب هر دو طایفه برآن 

هاس که شرایط موضوعه در خرید و فروش پدید   و از راه همین صلح و سازش    ]کنندو سازش می 

آید و ها از اموری که مشابه و مجانس آنهاست پدید می  ات و جز آنآید و کرامات و سپس مواس  می

این وضع در هنگامی بود که هریک نسبت به هریک ضعیف و ناتوان بود و در هنگام خوف و ترس 

 باشد.هریک از هریک می

در [اند باید ها نسننبت به آن دیگر در این وضننع و حال پس تا مادام که هریک از آن طایفه 

ط تر شد باید شرای متشارک و مناصف بوند و هنگامی که یکی بر دیگر قوی   ]ب و خیراتامور مطلو

 و عهود را نقض کرده فوراً در صدد قهر و غلبه بر آن برآید.

وارد شنننود و اندر یابند که راهی      ]ایحادثه  [مورد دیگر آنکه بر دو طایفه از خارج چیزی      

گاه که برای دفع آن نیست مگر به کمک و تشارک یکدیگر و ترک تغالب و تخاصم که الجرم تا آن   

شارک نمایند. و مورد دیگر آن    شد باید ترک تغالب کرده و در دفع آن ت ک که برای هر یاین وضع با

باشننند و بخواهد           به امری خاص توجهی  یابد و می   از آن دو طایفه نسنننبت  بیند که   بر آن غلبه 

رسننی بدان پیدا نخواهد کرد مگر به واسننطه مشننارکت و معاونت آن دیگری با وی. در این دسننت

سپس مجدداً        صورت نیز تا آن  شارکت نمایند و  ست در تغالب بر آن م ضع موجود ا گاه که این و

 بنای معاندت را باید بگذارند.

که [گونه اسننباب به واسننطه این ]هازوری و تسننالمشننأنی و همهم[گونه تکافوها چون این 

و مدت زمانی بر آن بگذشت، کسانی که از مبدأ  ]و خواهد شد[ها واقع شد بین گروه ]برشمرده شد

اند و براین وضننع موجود نشننو و نما  و آغاز آن ناآگاه بوند و چگونگی آن را از آغاز کار ندانسننته

دانند که این امر نتیجه    از وضنننع موجود کنونی اسنننت و نمیاند گمان کنند که عدل عبارت       نیافته  
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ه گونکاربردن آن مغرور شننوند و به هر تقدیر کسننی که این ضننعف و ترس بود نه عدل پس در به

امور را به کار گیرد و مورد عمل قرار دهد یا ضعیف و ناتوان بود و یا ترسان بود که از ناحیه طایفه   

سد یعن  شوق به انجام آن در می ی مثل آندیگر نیز به او همان ر یابد در آن چه وی در نفس خود از 

 غیر نیز باشد و یا اصوالً مغرور است.

 وششمفصل سی

 کاذب(-)صادقگفتار در خشوع

مدنی نگري و گرایی غیر و ضد رهبانی و تارك -)رهبانیت و تارك دنیایی غیر و ضد مدنی

 دنیایی(

 )مولوی در مثنوی معنوی: 

 مصلحت در دین ما جنگ]جهاد[ و شکوه(  دین عیسی غار و کوهمصلحت در 

اما خشوع عبارت از این بود که گفته شود که در عالم خدایی هست که مدبر جهان بود و روحانیانی 

بوند مدبر و مشننرف بر همه افعال و به کارداشننتن تعظیم خدا و صننلوات و تسننبیح و تقدیس او و 

سان به این این سیاری از خیراتی که مطلوب  گونه که هرگاه ان شوق [امور پرداخت و ب در این  ]الیهم

مواظبت و مداومت نمود الجرم  ]رویه و سنننیره[دنیا و زندگی این دنیاسنننت رها کرد و بر این امر 

سطه خیرات بزرگی که بعد از مرگ بدو می  هبشود  عوض داده می سد پاداش داده می وا شود. و  ر

گونه امور نشود و خیرات را در همین زندگی این دنیا برگزید پس هرگاه متمسک به هیچ یک از این

سد مجازات و کیفر        شرور و عذاب بزرگی که در آخرت بدو ر سطه  شود و به وا از مرگش معاقب 

 داده شود.

ها و کیدها بود که بر ضنننرر قومی و به ها همه ابوابی از حیلهگونه امور و اندیشنننهپس این 

افزارهای کسی بود که ناتوان بود از   -ها و شکار شود زیرا آنها حیله رده میکار ب بهسود قومی دیگر  

مغالبت بر این خیرات به واسطه اعمال قدرت و پایداری و مجاهدات علنی و نیز کیدهایی است که   



  

119 
 

سطه نیروی جسمانی و        شکار از راه تغالب به وا صاحبان قدرت یعنی کسی که قادر بود هب طور آ

برحسننب رویت و معاونت و تخویف و قمع آنها بر خیرات دسننت یابد این سننالح جنگی خود و 

آویزی کند تا این خیرات و یا بعضننی از آنها را رها کنند تا دیگران از آن کیدها را نخسننت دسننت 

 مند شوند یعنی آن کسانی که از راه اعمال زور آشکار و تغالب نتوانند بر آنها دست یابند.بهره

گونه امور شود چنین گمان افتد که حریص و آزمند به  متمسک به این  زیرا درباره کسی که  

خیرات نبود و درباره وی گمان خوب برده شننود و در نتیجه به دو رکون و اعتماد حاصننل شننده و 

شننود و بلکه مقصننود و خواسننت خود را همچنان پنهان کرده مورد ترس و پرهیز و اتهام واقع نمی

صورت ظاهر وی به نماید سیرت خود را خدایی می  سی نماید که    و الجرم زی و روش و  سان ک

هیچ یک از این خیرات این جهانی را برای خویشتن نخواهد و این خود سببی شود که به نزد مردم    

 مکرم و معظم گردد و وسیله نیل به سایر خیرات شود.

جه در ارت        مه واقع شنننود. و در نتی قاد وی گردد و مورد محبت ه کاب  و نفوس مردم من

همه را  ]از اعمال زشننت[اش مورد انکار مردم واقع نگردد و بلکه هرچه کند های نفسننانیخواهش

نیکو شنمارند و به واسنطه این رویه بر همه غالب آید و بر همه خیرات ماند کرامات و ریاسنات و    

 همه اینها در   ]معتقد بود [اموال و لذات دسنننت یابد و به حریت و آزادی مطلق نایل شنننود پس         

 حقیقت برای رسیدن به این خیرات نهاده شده است.

سطه مغالبت و مجاهدت به دست ایند و       و همان  شکارهای وحشی به وا طور که بعضی از 

ست آیند، همین    ضی از راه خدعه و کید به د سان   بع ست غلبه بر خیرات در بین ان ز ها که یا اطور ا

سطه خدعه    ست آید و یا به وا سان در   راه غلبه و مغالبت به د و نیرنگ و مطارهده به این که مثالً ان

چه در واقع و بالحقیقه مقصد ظاهر توهم کند که مقصد و هدف آن طرف چیز دیگری بود غیر از آن

اوسننت و از این جهت او نه مورد ترس مردم واقع شننود و نه کسننی از او دوری و پرهیز کند و نه 

 ه راحتی بر هدف و مقصد خود نایل شود.کسی در صدد منازعت با او برآید و در نتیجه ب
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سی که به این   سل می پس آن ک نماید ها مواظبت و مداومت میشود و بر آن گونه امور متو

دهد که به هدف و غرض دیگری نایل شود در هر زمانی که باشد این کارها را به خاطر آن انجام می

 که همه این امور را وسیله رسیدن به آن قرار داده است.

و آن عبارت از قیام به این امور بود در ظاهر به خاطر نیل به یکی از این خیرات یا همه              

کیاست و دانش و معرفت بود و باالخره به نزد مردم  مند، صاحب آنها و نیز به نزد مردم مغبوط، بهره

شد و هرگاه کسی این   جام رات انگونه کارها را لذاته و نه برای نیل به این خیجلیل، عظیم ممدوح با

به نزد مردم مخدوع، مغرور، شنننقی، احمق، بی     به بهره خود، خوار و بی  دهد  نادان  ارزش و خرد، 

مذموم بود، جز این که بسیاری از مردم از باب سخریه و  استهزا او را مدح و ستایش کنند و بعضی      

خیرات مزاحم  دیگر او را در جهت منافع خود تقویت کنند یعنی از این جهت که در هیچ خیری از      

ضی دیگر         سهم او و دیگری فزوده گردد. بع ست بلکه همه را رها کند تا این که به  سهل ا شود  او ن

سانی که بر طریقت و مذهب او نمی  شند منافع  طریقت و مذهب او را از جهت ترس از این که ک با

 کنند.آنها را بربایند و سلب کنند او را ستایش می

کنند که خود نیز هب مانند او مغرور و را تمجید و سننتایش میو قومی دیگر از این جهت ا 

گونه از آراء  آرایی دیگر نظیر اینها عبارت از آراء و عقاید مدینه های         خورده بوند پس این و فریب 

جاهلیه بود که از راه مشاهده حاالت موجودات طبیعی عالم ناشی شده و در نفوس بسیاری از مردم   

 .متمکن و واقع شده است

شده     سل به غلبه و اعمال زور  ست آمد  پس هرگاه خیراتی که به خاطر آنها متو و [اند به د

داری شده و هم دوام یابد و هم متزاید شود و اگر چنین نشود در اندک مدت    باید نگه ]حاصل شد  

شه همه آنان طالب مغالبت و       شود. در این باب گروهی معتقدند که باید همی ست برود و تمام  از د

ای غلبه یافتند فوراً باید متوجه به طایفه دیگر عمال زور بر دیگران باشنننند و هر زمانی که بر طایفها

گروهی دیگر معتقدند که این اموال باید به دو راه گسترش  ]آمدن بر آنها باشنددرصدد غالب[شوند  

اموال موجود را  یافته متزاید شود: یکی از طرف خودشان و دیگر از طرف غیر، پس از این دوره هم
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افزایند. اما از طریق خود ناچار از راه معامالت ارادی بین خود این کار داری کرده و هم بدان مینگه 

دهند مانند خرید و فروش و معاوضنننات و سنننایر امور دیگر و اما از ناحیه غیر پس به را انجام می

 واسطه غلبه و اعمال زور.

وال از هر دو راه باید در دیگران اعمال شود دسته دیگر   دسته دیگر معتقدند که این تزاید ام  

مصلحت امر را در این بینند که خود را دو قسمت کنند: یک گروه در حفظ و افزایش اموال خود از   

طریق معامله بین خود اقدام کنند و یک گروه از طریق اعمال زور و غلبه بر دیگران و بنابراین دو          

 ای منفرد به کاری بود.ستهدسته جدای از هم شده که هر د

کنند و یک گروه آنهایی که متوسل یک گروه آنهایی که از راه مغالبت و اعمال زور اقدام می 

گران آنها باید زنان آنها باشننند و شننوند. پس قومی از اینان معتقدند که معاملهبه معامالت ارادی می

بت ضعیف و ناتوان گردید باید در طریق معامله گران مردان بوند. و هرگاه یکی از آنان در مغالمغالبه

صورت باید زیادی         شد و نه مغالبت را در این  شته با صالحیت معامله را دا شود و اگر نه  قرار داده 

 محسوب شود. ]انگل[

گر باید گروهی باشننند غیر از کسننانی که مغلوب و برده قومی دیگر از آنان معتقدند که گروه معامله

باید متصدی ضرورات و حفظ و ازدیاد و امداد    ]غیر مغلوبین و مستعبدین [اند و آنان خود آنها شده 

 اند.خیراتی بوند که بر آنها غلبه یافته

ات بین انواع مختلف بود. اما بین افراد داخل در   اند تغالب در موجود   ای دیگر گفته دسنننته  

 تحت یک نوع پس خود نوع رابط و پیونددهنده آنها بود و به خاط آن باید متسالم بوند.

ستی به خاطر همین          ستگی آنها بود و قهراً بای سانیعامل همب سانیت برای افراد نوع ان پس ان

نمایند و سننپس در صنندد تغالب و  مسننالمتعامل که انسننانیت باشنند افراد نوع انسننانی با یکدیگر 

سایر انواع برآیند    غلبه شوند از  انواعی که مفید [کردن بر غیر خود یعنی آن چیزهایی که بدان منتفع 

 .]برای نوع انسانی است
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رها کنند، در این صننورت  ]سننودی برای آنها ندارد[و آن چیزهایی که بدان منتفع نشننوند  

آور هم باشننند به ناچار باید بر گیرند زیانبرداری و انتفاع قرار نمیهرههرگاه آن چیزهایی که مورد ب

 آور نبود رها شود.چه زیانوجود آنها غلبه شود و آن

ست   اینان گفته  ضع چنین بود پس آن خیراتی که راه به د شد که  اند چون و امدن آنها این با

ست آورند ب        ضی دیگر به د سانی از ناحیه بع ضی از افراد ان سطه معامالت ارادی انجام  بع اید به وا

ست آید [شود   ست و آن ]و به د سایر انواع دیگر    گونه منافعی که راه به د شد که از  آمدن آنها این با

برداری شننود، به ناچار باید به واسننطه غلبه بر آنها باشنند زیرا انواع دیگر را نطق و اکتسنناب و بهره

 انجام دهند.قدرت تکلم نبود تا بتوانند معامالت ارادی 

سان مغالب و غلبه       اینان گویند آن  ست و اما ان ست این امر ا سانی طبیعی ا چه برای افراد ان

 جواز آن جهت که مغالب و غلبه جو بود طبیعی نبود.

ها و یا طوایفی وجود دارند های انسنننانی امتو از همین جهت اسنننت که چون به ناچار در جامعه

آوردن خیرات دیگران انسنننان که همواره برای به دسنننت خارج از حد عادی و خصنننایص طبیعی

های طبیعی انانی را ناچار کرده اسننت که گروهی از یافتن بر آنها بوند، امت و طایفهخواسننتار غلبه

های غیرطبیعی بر اینان حمله کرده خواسننتار گونه انسننانبین خود برگزیده مجهز نمایند تا هرگاه آن

سترداد    مغالبت بر اینها بوند به مد شند در جهت ا افعت از آنها بپردازند و اگر بر این ها غلبه کرده با

ونه ای دو گو اسنننتیفای حقوق قوم خود درصنننددمغالبت با آنان برآیند و بدین ترتیب در هر طایفه

گر شنننود و دیآید: یکی قوتی که به واسنننطه آن دفاع و غلبه بر طایفه دیگر انجام میقوت پدید می

شننود و البته در شننأن آن نیرویی که به واسننطه آن طه آن معامالت ارادی انجام میقوتی که به واسنن

شود این نبود که این کار را به اراده و خواست خود انجام دهند. و بلکه به واسطه    مدافعت انجام می

 شود ناچار هب این کار خواهند شد.حوادث و عواملی که از خارج وارد بر آن می
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روشننی هسننتند ضنند روش آنان زیرا آنان معتقدند که مسننالمت امری  و اینان بر طریقت و 

اسننت که به واسننطه عوامل وارد از خارج باید معمول گردد و اینان معتقدند که مغالبت به واسننطه  

نه            مدی که ویژه  یدتی  ید معمول گردد پس از این راه این رأی و عق با خارج  مل وارد از  های  عوا

 آید.مسالمت بود پدید می

 وهفتمیفصل س

 هاي جاهلیهگفتار در مدینه

)جوامع مدنی، مدن و کشورها، نظامات مدنی، دولت هاي مدنی، حاکمیت مدنی، حکومت 

مدنی، سیاست مدنی، قدرت و اقتدار مدنی، سعادت مدنی غیر و ضد فرزانگی ظنی و توهمی 

 تکساحتی و تنازعی نارسا و ناسازوار(

شعب مدینه  ضروری از  ساقطه، کرامیه، جماعیه بود. و همت و غایات  های جاهلیت مدینه  ه، مبدله، 

 ها به جز مدینه جماعیه از یک جنس بود.مردم همه مدینه

ها بسیار بود که در حقیقت جامع اهداف و اغراض اما مردم مدینه جماعیه را همت و غرض 

 .]ها در آن جمع بودهای همه مدینهها و هدفو همت[ها بود همه مدینه

باشننند یا در های مسننالمت ناگزیر از آن میال زور و مدافعت و مغالبتی که مدینهپس اعم 

گونه  های آن بودو یا در وظیفه گروهی خاص. به طوری که مردم این       وظیفه همه مردم و جمعیت   

 ]خره نیروی دفاعیو باال[شوند، گروهی که نیروی مدافعت و مغالبت ها به دو گروه تقسیم میمدینه

پس به واسننطه این چیزها اسننت  ]و متعهد کارهای دیگرند[اند و گروهی که در آنها این قوت نبود 

 دارند.که خیرات و منافع خود را حفظ کرده مستدام می ]هاها و قوتهمت[

اند و برعکس مردم آن افراد این طایفه از مردم مدینه های جاهلیه همه دارای نفسننی سننالم 

سعادت عبارت     ها دارای ارواطایفه ست و ناهنجار بوند زیرا چنین معتقدند که خیر و  سی پ ح و نفو

از مغالبت و اعمال زور بود و معتقدند که مغالبت به دو راه باید انجام شنننود یکی به طور غلبه و                
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اعمال زور آشکارا و دیگر از راه حیله و تزویر پس هرکس که قادر بر تسلط و مغالبت آشکارا باشد     

سل به دغل و کید و حیله و خیانت و نفاق و    ر میآنرا به کا شد متو بندد و اگر قادر بر غلبه علنی نبا

 تزویر و مغالطه خواهد شد.

سته   سان    د ست که ان سعادت و کمالی ه ها در زندگی ای دیگر معتقدند که در جهان وجود 

ها و افعال شننوند و در این جهان و دنیای کنونی در حقیقت فضننیلت پس از مرگ بدان واصننل می

ها باید به دنبال آن رفته آنها را انجام دهند تا به ان سعادت ای وجود دارد که انسانفاضله و پسندیده

اند اند و در موجودات طبیعی این جهان چیزهایی را دیدهبعد از مرگ نایل شنننوند. اینان توجه کرده

لیم شوند و بپذیرند که همه این امور  اند که هرگاه تس که نتوانند منکر وجود آنها شوند و گمان کرده 

شاهده می  شه    همانطور که پدید آمد و م صورت دچار همان اندی ها شوند اموری طبیعی بوند در این 

اند که برای موجودات   اند پس از این جهت و به این دالیل گفته     و طرز تفکر مردم جاهلیه شنننده  

وجود  ]آیندبه حواس ظاهر ما در میو [شننوند طبیعی که با این وضننع و حال موجود مشنناهده می

شاهده می دیگری بود غیر آن کنیم و گویند این وجودی که امروز برای این موجودات چه ما اکنون م

 وجود غیرطبیعی و غیراصلی آنها بود. ]و مورد شهود ماست[بود 

آن و باید مقصننود باال زده  ]مضنناد با وجود اصننلی[و بلکه مضنناد با وجود طبیعی آنها بود  

کوشش شود تا آن وجودی  ]وجود غیرطبیعی[و باید در ابطال این وجود  ]وجود طبیعی[وجود بود 

 ]غیرطبیعی[چه عایق از کمال است همین وجود مشاهد   که کمال طبیعی است حاصل شود زیرا آن   

شد   شود    ]وجود غیرطبیعی[بود و چون این وجود باطل  صل  کمالی [الجرم پس از بطالن کمال حا

 .]ان وجود اصلی استکه هم

 ]در همین عالم شهادت [موجودات برای آنها امروز  ]جقیقی[ای دیگر معتقدند وجود دسته  

سد کرده از           ست که آنها را فا شده ا ست. ولکن چیزهای دیگری به آنها مقترن و مختلط  صل ا حا

صلی خود نم       سیاری از موجودات را بر غیر صورت ا ست. و ب شته ا ست.  افعال ویژه خود بازدا وده ا

ست و برعکس آن        سان ا شود که ان ست گمان  سان نی سان بود  تا آنجا که از باب مثل آن چه ان چه ان
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چه از افعال و اثار انسانی است گمان شود که از افعال انسانی نبد و گمان شود که انسان نیست و آن   

ه ضع دگرگون شد  چنان وچه افعال انسانی نیست گمان شود که افعال انسانی است و آن     برعکس آن

سان آن   ست که ان ست  [کند چه را که باید تعقل کند تعقل نمیا شده ا چه نباید و برعکس آن ]ناتوان 

داند که در واقع این چنین نبود و بالعکس کند و چیزهای بسننیاری را صننادق میتعقل کند تعقل می

 داند که در حقیقت این چنین نبود.چیزهای بسیاری را محال می

وجود  [ر دو رأی بر آنند که باید این وجود مشننناهد باطل گردد تا آن وجود         صننناحبان ه  

و نموده حاصل شود. زیرا انسان یکی از موجودات طبیعی است و وجودی که االن برای او      ]اصلی 

صلی او وجود دیگری بود به جز این وجود و       صلی و طبیعی او نبود و بلکه وجود ا ست وجود ا ه

ی او هسننت مضنناد و عایق از آن وجود اصننلی او بود و این وجودی که  این وجودی که اکنون برا

 شود چیزی است غیراصلی و غیرطبیعی.امروز برای انسان نموده می

سان      ست و گویند ان صلی  [پس بنابراین گروهی معتقدند که اقتران نفس به کالبد طبیعی نی ا

شننود و افعال آن را سنناد آن میهمان نفس اسننت و اقتران کالبد به آن موجب تباهی و ف ]و حقیقی

صادر می     دگرگون می سندی که از نفس  صفات و افعال ناپ شی از مقارنت او با    کند و  شود همه نا

کالبد بود و کمال و فضننیلت نفس به این اسننت که از کالبد رهایی یابد و اصننوالً نفس نه در وجود 

سعادت خود و     نه به چیزهای دیگری که خارج از سعادت خود نیازی به کالبد دارد و نه در نیل به 

 بدن است، مانند اموال، همسایگان، دوستان و مردم مدینه.

چه نیاز به اجتماعات مدنی و سنننایر چیزهای خارج از خود دارد کالبد انسنننان بود و و آن 

 ازاین جهت معتقدند که باید این وجود بدنی به دور انداخته و رها شود.

ود بدن امر طبیعی برای انسان بود ولکن عوارضی که عارض   ای دیگر معتقدند که وجدسته  

 شود طبیعی انسان نیست.بر نفس می
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ضیلت تامه   سعادت عبارت از ابطال آن عوارض و      و ف سان بود به  صول ان ای که موجب و

 نابودکردن آنها بود.

شود    سان به  [پس بنابراین گروهی معتقدند که همه عوارض باید محو و نابود  سعادت  تا ان

و [مانند عضننب، شننهوت و نظایر آنها. زیرا اینان معتقدند که همین عوارض اسننت  ]حقیقی برسنند

ای مانند کرامت، توانگری و که علل و اسننبابت انتخاب خیرات مظنونه ]همین صننفات رذیله اسننت

ناشی از قوت غضبیه است و     ]و غلبه به واسطه غضب  [لذات بود و معتقدند که انتخاب اعمال زور 

تباین و تنافر و دشمنی بین افراد نیز به واسطه همین صفات بود و بدین جهت معتقدند که باید همه  

 این صفات باطل و معدو گردد.

شود. و          صفات مجانس آن دو نابود  ضب و  شهوت و غ قومی دیگر معتقدند که تنها باید 

 فضیلت و کمال عبارت از ابطال و نابودکردن آنها بود.

غیر از این عوارض  ]غیرطبیعی بودن وجود ابطال آنها[ن امر را در عوارضی گروه دیگری ای 

 دانند از قبیل، غیرت، بخل و نظایر آنها.می

بنابراین جهات مذکوره گروهی معتقدند که آن فاعلی که وجود طبیعی به موجودات بخشد   

ست که وجود کنونی ما را افاده می  سبب و افاده کند جز آن امری ا شهوت و   کند و آن  و علتی که 

صادر می     سایر عوارض نفس از او  ضب و  ست که      غ سبب و علتی ا ضاد با آن  ه قو شود مقابل و م

 .]فاعل خیر و فاعل شر[ناطقه و جزء ناطق انسان را افاده کرده است. 

اند مانند انباذ قلس و بعضی  پس بعضی اسباب و علل این وضع را تضاد دو فاعل قرار داده     

سایر  اند مانند فرمانیدس در آرای ظاهرهوضع را تضاد مواد و عناصر قرار داده    دیگر علل این اش و 

حکما طبیعی. و از همین آرا اسننت که آرای دیگری که از بسننیاری از قدما نقل شننده اسننت متفرع 

 )به اراده خود بمیر تا به طبیعت زنده شوی(.« مت باالراده تحیی بالطبیعه»شود. از قبیل می
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ن   ان معتقدند که مرگ بر دو نوع بود یکی مرگ طبیعی و دیگر مرگ ارادی. و منظور    زیرا آ

شهوت و غضب و از مرگ طبیعی      ست مانند  آنها از مرگ ارادی ابطال و نابودکردن عوارض نفس ا

جداشدن نفس است از جسد و منظور از زندگی طبیعی کمال و سعادت است و این امر بنابر عقیده      

 وید عوارض نفس مانند شهوت و غضب در انسان اموری قسری بوند.و رأی کسی است که گ

ای بود که آرای دیگری از آنها متفرع چه ما در این جا از آرای قدما بیاوردیم آرای فاسده آن 

 هایی در بسیاری از مدینه های ضاله به وجود آورده است.شده است و نحله

گونه احوال و خصننایصننی که آن -یعیقومی دیگر چون نظر کردند در احوال موجودات طب 

شننود که و گاهی به وجود و گفتیم که موجودات مختلف متضننادی یافت می -نخسننت ذکر کردیم

آیند و گاهی نه و سننایر چیزهایی که گفتیم. معتقد شنندند که آن موجوداتی که اکنون موجودند،  می

نه هیچ یک از آنها را طبیعتی خواه محسوس باشند و خواه معقول نه آنها را جواهری محدود بود و   

خاص بود تا این که جوهر آن تنها عبارت از آن طبیعت بود و غیر از آن نبود. و بلکه جوهر هر یک 

امری بود غیر محدود  ]اسنننان[از آنها چیزهایی نامتناهی بود مانند انسننان مثالً که مفهوم از این لفظ 

نهایت بود. جز این که آن شننود چیزهایی بیه میچه از لفظ آن فهمیدالجوهر و بلکه جوهر او و آن

چه از او آن ]هم[کنیم عبارت از همین انسننان محسننوس بود و چه اکنون از جوهر او احسنناس می

 کنیم.کنیم که امروز از آن تعقل میکنیم عبارت از همین مری است که گمان میتعقل می

این محسنننوس و به جز این  در حالی که ممکن اسنننت حقیقت آن چیز دیگری بود به جز 

ست که جوهر او تنها همین چیزی     معقول و همین ست وضع در هر چیزی که اکنون موجود ا طور ا

که اکنون از لفظ آن معقول شنننود نبود و بلکه هم ایت بود و هم غیر این از چیزهایی که نه اکنون        

ضاً [کنیم و نه تعقل، از آن نوع چیزهایی که هرگاه احساس می  ش  ]فر به جای این  ]مفروض[یء آن 

کنیم هم تعقل ولکن آن چه اکنون گاه هم احسنناس میامری که اکنون موجود اسننت نهاده شننود آن

 حاصل است همین امری است که اکنون موجود است.
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نده   که    پس اگر گوی ید:  بارت از همین معقول     »ای نگو ها ع عت مفهوم از هر لفظی تن طبی

 و بلکه اگر بگوید هم این« نهایتکنونی از آن نیست و بلکه هم این است و هم چیزهای دیگری بی  

ن ایم. فرقی در ایاست و هم جایز است که غیر از این باشد از نوع چیزهایی که تاکنون تعقل نکرده   

 نبود. ]دو گفتار در[

هرگاه موجود   ]عنوان یجوز و یمکن بر آن اطالق شنننود[زیرا آنچه جایز و یا ممکن بود     

طور است آید و همینالزم نمی ]که موجود قرار داده شود[محالی از آن  ]فرض شود[قرار داده شود 

غیر او جایز و یا ممکن نبود که گاه جایز اسننت که غیر  ]در فهم ما[حال در هر چیزی که به نزد ما 

 او واقع بود.

ضعیف        ضروره از ت ست که بال سه مرتبه وجود عدد نه     ]تکرار[و نیز چنین نی سه در  عدد 

چه از تکرار عدد سه در سه مرتبه حادث شود    الزم آید و بلکه جوهر آن این نبود و ممکن است آن 

صوالً هر  سایر موجودات به جز این عدد از هر چیزی که   عدد دیگری بود و یا ا آن چه پیش آید از 

کنیم و نه تعقل، حادث گردد و بلکه     اتفاق افتد و یا چیزی دیگر از آن چه اکنون نه احسننناس می      

ست آن چه حادث می  شد بی      ممکن ا سات و معقوالتی با سو ساس  شود مح نهایت که تاکنون نه اح

شد و نه تعقل و یا اینکه تا    شود. و همین طور       شده با ساس و تعقل  شد تا اح شده با کنون موجود ن

که   ]الزم آن چیز بود[ای از هر چیزی که چنین نیست که از آن جهت الزم آید  است حال هر الزمه 

ست و یا این       ست که چنین اتفاق افتاده ا شد و بلکه از آن جهت ا شته با جوهر آن چیز آن را الزم دا

به دنبال [به نزد او  ]الزم را[دیگر که خارج از آن چیز بود آن امر را  که از این جهت است که فاعلی

 موجود کرده است یا در زمان وجود او و یا در حالی از احوال او. ]او

زیرا حصول هر موجودی از موجودات کنونی بر آن نحو از وجود که به آن موجود است یا  

ست که فاعلی ا    سب اتفاق بود و یا از این جهت ا سا    برح ست و چه ب ز خارج آن را ایجاب کرده ا

سان مفهوم می ممکن بودکه به جای آن چه هم شد به  شود چیز دیگری قرار داده می اکنون از لفظ ان

شنننود، نهایت آن فاعل چنین خواسنننته اسنننت که از بین همه آن      جز آن چه امروز از آن تعقل می  
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ر دهد همین معقول کنونی را قرار دهد و در چیزهایی که قادر بوده است که مفهوم از لفظ انسان قرا  

ضعی قرار گرفته  ساس  نتیجه ما در و ایم که غیر از همین مفهوم کنونی چیز دیگری از آن لفظ نه اح

 کنیم و نه فهم.می

ست که هر آن امری که ما امروز از      ناین نوع عقیده از ج  ست که معتقد ا سی ا س عقیده ک

یا نقیض آن حق بود به جز این که اکنون برای ما اتفاق  کنیم ممکن اسننت که ضنند چیزی تعقل می

ست که       شده ا ست و یا چنین در اوهام ما قرار داده  صدق »افتاده ا عبارت از همین چیزی « حق و 

مفهوم از لفظ انسان ممکن است چیز دیگر بود غیر از آنچه از او امروز   »است که اکنون معتقدیم که  

بود غیرمتناهی که هریک از آنها از لحاظ طبیعت عیناً طبیعت    شنننود و یا چیزهای دیگری  مفهوم می

شد  و اینکه اگر آن چیزهای نامتناهی با این معقول از لحاظ عددی یکی « همین ذات مفهوم کنونی با

بود الزم آید که معقول از لفظ انسنننان چیز دیگری به جز همین معقول کنونی از آن نبود و اگر آن    

شیاء نامتناهی با این م  شند در  الحدود باعقول کنونی از لحاظ عدد یکی نبوند و بلکه متعدد مختلفا

 گردد.اطالق می ]معنوی[این صورت نام انسان بر آن دو به اشتراک 

و اگر با این وصف ممکن باشد که افراد آن با یکدیگر وجود یابند در این صورت مانند آن     

گردد و نیز الزم آید  ل واحد بر آن دو اطالق می که کلمه عین در حا    ]افرادی بودند [دو چیزی بوند  

که اشیایی نامتناهی عددی یک جا تحقق یابد و اگر آنها در وجود ممکن نبود و بلکه نوع وجود آنها 

ضاد و یا فی    صورت مت شند اعم  به نحو تعاقب بود. در این  الجمله متقابل خواهند بود، اگر متقابل با

غیر »الزم آید که آنچه متصور ما هست که    ]در هر دو صورت [بوند از این که متناهی یا غیرمتناهی 

الجمله مقابل آن جایز اسننت یا به خطا باشنند زیرا نقیض یا ضنند و یا فی« یا نقیض آن جایز نیسننت

بنابراین هم الزم آید که هیچ اطالقی درسننت  ]اجتماع ضنندین[البدل و یا به نحو اجتماع نحود علی

 درست باشد. و هیچ محالی وجود نداشته باشد.نباشد و هم همه اطالقات 

شود قهراً و به ناچار      شد که طبیعت چیزی در طبیعت چیزی دیگر قرار داده  زیرا اگر روا با

شننود و طبیعت هر جایز خواهد بود آن چیز غیر از این چیزی باشنند که اکنون از لفظ آن مفهوم می
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ست   چیزی از چیزها که اکنون نمی ست ممکن ا سوس و یا       دانیم چی سپس مح شده و  که موجود 

ما اکنون         ما نبود. و آن چیزی که  باالخره مفهوم گردد در حالی که اکنون آن چیز معقول  معقول و 

باشد که مفهوم   ]چیز کنونی[الجمله مقابل این مفهوم دانیم چیست ممکن است که ضد و یا فی   نمی

 کن بود که محال نبود.چه به نزد ما محال بود مماز لفظ است پس الزم آید آن

گردد و الزم آید اموری که در گونه ارا و امثال آن یکسره حکمت باطل میو به واسطه این 

نفوس انسانی به عنوان امور محاله شناخته شده و تقرر خارجی آنها محال بود حق و درست و واقعی 

اء و موجودات وجودات متقابله دارد که در جواهر همه اشیقرار داده شود زیرا این رأی چنین مقرر می

 .«داندو وجودات بالنهایت جوهراً و عرضاً ممکن بود و مطلقاً هیچ امری را محال نمی

******************** 

 و پاسخ:پرسش *

 د؟نچه)چگونه(می باشاجزای نفس انسانی مدنی و قوای او *

 چه)چگونه(می باشد؟مقایسه زن و مرد مدنی *

 چه)چگونه(می باشد؟قوه ناطقه و تعقل انسانی مدنی *

 چه)چگونه(می باشد؟اراده و اختیار مدنی *

 احتیاج انسان به اجتماع مدنی چه)چگونه(می باشد؟ *

 د؟نچه)چگونه(می باش انواع اجتماعات مدنی*

 چه)چگونه(می باشد؟عضو رئیسه)موسس و رهبر(مدینه *

 د؟نچه)چگونه(می باشفرزانگی( خصلتهای رئیس اول)موسس(مدینه فاضله)*

 د؟نچه)چگونه(می باشخصلتهای رئیس دوم مدینه فاضله)رئیس سنت( *

 د؟نچه)چگونه(می باشمضادات مدینه فاضله *
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 د؟نچه)چگونه(می باشصناعات و سعادت های مدنی *

 د؟نچه)چگونه(می باشمردم مدینه جاهلی *

 د؟نچه)چگونه(می باشمشترکات مردم مدینه فاضلی *

 د؟نچه)چگونه(می باشآراء اهل مدینه های جاهلی و ضاله *

 چه)چگونه(می باشد؟عدل طبیعی جاهلی *

 چه)چگونه(می باشد؟خشوع طبیعی جاهلی *

 د؟نچه)چگونه(می باشمدینه های جاهلی *

 د؟نچه)چگونه(می باشجریانات اعتقادی)ایدئولوژی(های مدنی جاهلی *
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 دوم.حکمت مدنی تقریبی

هق. بعد از تقریب کالم به حکمت و تاسیس کالم حکمی 7، در قرنن طوسییدخواجه نصیر ال

یف کتاب تجرید اعتقاد خویش در این زمینه، به تقریب حکمت عقلی برهانی سینوی و تألبرهانی، 

حکمت تقریبی مقدمه و مبنایی شد برای تجمیع، تعادل به حکمت قلبی اشراقی سهروردی پرداخت. 

که بدین ترتیب توفیق یافت حکمت متعالی را تأسیس نموده و و توحید حکمت توسط صدرا 

معطوف به مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیاست سازد. حکمت متعالی که مرحله تعادل و تعالی 

حکمت در سیر متکامل)پلکانی(خود از حکمت جاویدان شرقی ایرانی، حکمت راستین یونانی، 

قلبی شهودی تا حکمت تقریبی بود. خواجه حکمت توحیدی اسالم، حکمت عقلی برهانی و حکمت 

آنگاه حکمت را به حکومت تقریب نمود. ایشان کتاب اخالق ناصری را با مشرب حکمی مدنی نصیر 

نگاشت. کتاب اخالق محتشمی از جمله مباحث سیاسی آن را با مشرب روایی به رشته نگارش در 

 در ادامه خودوک عرفانی تدوین نمود. آورد. اوصاف اشراف از جمله مباحث سیاسی آن را نیز به سل

ای را  زده به کارگزاری سیسای پرداخت. ایشان بر بنیاد حکمت مدنی تقریب خویش کشور مغول

ی را با تعبیر خود با تدبیر بسان سدسازی تبدیل به تمدن مغولی نمود. لوتحویل گرفت و توحش مغ

ت ی اخالق، سیاست یا تدبیر جماعکتاب اخالق ناصری وی در سیاست و تدبیر شخص یا فردی یعن

یا خانواده و به تعبیری اهل و منزل و تدبیر جامعه یا سیاست مدن تنظیم و تدوین ساخت. در این 

وده که بجا به قسم سوم اکتفاء می نماییم. تا فصول سه روزامدسازی حکمت مدنی فاضلی فارابی 

مان و عصر خواجه است. مقتضیات ز روزامدسازی آن به تناسب جنبه کلی و مبنایی دارد. همچنین

نها انجام با تصرفاتی که خواجه در آمی باشد. «بر سبیل ابتداء نه اقتداء»؛ خود ایشانیر بعالبته به ت

این از اختصاصات  فصل چهارم بیشتر تدبیر مدن بوده که جنبه جزئی و اجرایی دارد. میدهد. 

تکمله آن می  8تا1جه نصیر است. فصول کارگزاری اعم از سیاستگذاری و سیاستمداری خود خوا

 باشد.

 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

 )خاستگاه، جایگاه و نقش انسان مدنی و مدنی انسان(

موجودات در فطرت با وجود  بعضنی ایم که هر موجودی را کمالی اسنت، و کمال  از این گفته پیش

اول اجرام سماوی، و مثال صنف دوم    صنف ال بعضی از وجود متأخر. مثال  ممقارن افتاده است و ک 

ضی؛ و هرچه کمال او از وجود متأخر   صان به کمال؛ و  آهر بودمرکبات ار ینه او را حرکتی بود از نق

ضی    آن حرکت بی سبابی که بع ضی م    مکمالتمعونت ا شند و بع عدات، نتواند بود، اما مکمالت با

ه ای بشننود به طریق تعاقب بر نطقه، تا از حد نطفه فایضالصننور ی که از واهبیها مانند صننورت

سد، و اما     سانی بر شود تا نما به غایتی که ممکن بود     معداتکمال ان ضافت ماده  مانند غذا که به ا

 برسد.

سه وجه بود یکی آن    معونت و  صل بر  وی گردد از آن چیز که به معونت که معین جز در ا

 تاجمحو این معونت ماده بود؛ و دوم آنکه معین متوسط شود میان آن چیز که به معونت  بود،محتاج 

ل به که آن فع بودبود و میان فعل او، و این معونت آلت بود؛ و سیم آنکه معین را به سر خود فعلی   

ش    سبت با آن چیز که به معونت محتاج بود کمالی با به  صنف  ینبود؛ و ا خدمتد، و این معونت ن

معونت بود، و دوم آنچه  نفسدو قسنننم شنننود: یکی آنکه معونت بالذات کند، یعنی غایت فعل او   

 به تبعیت حاصل آید. معونتمعونت بالعرض کند، یعنی فعل او را غایتی دیگر بود و 

ل معونت آلت معونت آب ماده معونت نبات. حیوانی را که ازو غذا یابد، و مثا معونت مثال 

ضا، و مثال معونت خدمت بالذات معونت مملوک مالک را،     غاذیهقوت  سانیدن غذا به اع  ورا در ر

 مثال معونت خدمت بالعرض معونت شبان رمه را.
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و نکت اوسنننت گوید: افاعی خادم  اقوالحکیم ثانی ابونصنننرفارابی که اکثر این مقالت منقول از  و

انحالل ترکیب ایشان است نفعی نیست،     موجبعناصرند بالذات چه ایشان را در لسع حیوانات که    

نفع خویش است، و انحالل با عناصر به تبعیت    افتراساند بالعرض که غرض ایشان از  و سباع خادم 

 الزم آید.

و حیوان هرسننه معونت نوع انسننان کنند، تقریر این مقدمه گوئیم: عناصننر و نبات  ازبعد  و 

ماده و هم به طریق آلت و هم به طریق خدمت، و انسنننان معونت ایشنننان نکند اال به    طریقهم به  

تر، و اخس شنناید که هم خدمت تر اسننت و ایشننان خسننیسثالث و بالعرض، چه او شننریف طریق

شاید که خدمت کند اال م      اخس شرف ن شرف کند، اما ا سان  کند و هم خدمت ا ثل خویش را، و ان

 خودنوع خود کند به طریق خدمت نه به طریق ماده و نه به طریق آلت، و به طریق ماده                معونت 

 معونت هیچ چیز نتواند کرد از روی انسانی، چه از آن روی جوهری مجرد است.

سه نوع معونت او دهند به       که همچنان و  ست تا به هر  صر و مرکبات محتاج ا سان به عنا ان

ست تا به طریق خدمت یکدیگر را معاونت کنند، و حیوانات به طبایع و   خودنوع   باتننیز محتاج ا

ولدی، ت حیواناتاند اما احتیاج ایشان به نوع خود مختلف باشد، چه بعضی از حیوانات مانند    محتاج

ر معاونت یکدیگ   بی نباشنننند،  محتاج   هتر حیوانات آب که در توالد به اجتماع نر و ماد      و مانند بیشننن  

شان را از اجتماع فایده  صورت نبندد، و  توانند بود و ای ضی ای  الدی ثر حیوانات تواکدیگر مانند  بع

بود، و در حفظ شنننخص بعد از تربیت به     احتیاج در حفظ نوع اشنننخاص نر و ماده را به یکدیگر     

شند. پس اجتماع  معاونت  شان و جمعیت محتاج نبا سفاد بود و در ایام نما، و بعد از آن   ای در وقت 

شننود، و بعضننی دیگر مانند نحل و نمل و چند صنننف از  مشننغولحده به کار خویش هریکی علی

 باشند هم در حفظ شخص و هم در حفظ نوع. محتاجطیور به معاونت و اجتماع 

عدنیات احتیاج بود به هر سه نوع: به ماده خود ظاهر است، و   را به عناصر و م  نباتیاتاما  و 

صون      به سرما و گرما م شیده دارد و از آفت  ید، و برو تاآلت مانند احتیاج تخم به چیزی که او را پو

ر نبات را به یکدیگ وها مشننتمل باشنند. ی که بر منابع چشننمهیها به خدمت مانند احتیاج آن به کوه
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شخص به یکدیگر  نگیرد،نر بار مانند درختان خرما که ماده بیاحتیاج بوددر حفظ نوع   اما در حفظ 

 محتاج نباشند اال بنادر.

شد که در این مراتب چهارگانه، یعنی       مرکبات و  سه نوع، و با صر محتاج بود به هر  به عنا

صر  ضی کند که در رتبت ازو متأخر بود     عنا ضی خدمت بع  در هچنانکو معادن و نبات و حیوان، بع

 تر بود.افاعی گفتیم، اما از آن روی آن چیز خسیس

ست به        غرض الجملهفی  شرف موجودات عالم ا سان را که ا از این تفصیل آنست که نوع ان

و معاونت نوع خود حاجت اسننت هم در بقای شننخص و هم در بقای نوع؛ اما   انواعمعونت دیگر 

این مقام به اسننتکشنناف آن زیادت   انواع دیگر محتاج اسننت خود ظاهر اسننت و در  بهبیان آنکه 

و اما بیان آنکه به معاونت نوع خود محتاج اسننت آنسننت که: اگر هر شننخصننی را به   نه؛احتیاجی 

 ریآهنگغذا و لباس و مسکن و سالح خود مشغول بایستی بود، تا اول ادوات درودگری و       ترتیب

 دیگرآوردی و بدان ادوات و آالت زراعت و حصنناد و طحن و عجن و غزل و نسننج و   بدسننت

و  نکردیغذا بدین مدت وفا     حرفتها مهیا کردی، پس بدین مهمات مشنننغول شننندی بقای او بی      

 .نبودیروزگار او اگر بر این اشغال موزع کردندی بر ادای حق یکی از این جمله قادر 

این مهمات زیادت از قدر کفاف      نت کنند، و هریکی به مهمی از   یکدیگر را معاو   چون اما  

 نگاه نمایند، و به اعطای قدر زیادت و اخذ بدل از عمل دیگران قانون عدالت در معامله                 قیام خود 

سر و منظوم گردد         شخص و بقای نوع می شت دست فراهم دهد و تعاقب  سباب معی  هچنانکدارند، ا

 بدنیا آمد چونالسالم،  اشد آنچه در احادیث گویند که آدم، علیه هست؛ و همانا اشارت بدین معنی ب  

آن بود که نان سرد کرد   یکم و هزارو غذا طلب کرد او را هزار کار ببایست کرد تا نان پخته شد، و   

شود   شخص کار کن بباید تا   براینآنگه بخورد. و در عبارت حکما همین معنی یافته  وجه که هزار 

 در دهن تواند نهاد.ای نان یک شخص لقمه



  

136 
 

بنند که کار انسان بر معاونت یکدیگر است، و معاونت بر آن وجه صورت می    مدارچون  و 

بندد که به مهمات یکدیگر به تکافی و یکدیگر اسننت، و معاونت بر آن وجه صننورت می مهماتبه 

اگر  هچود، قیام نمایند، پس اختالف صناعات که از اختالف عزایم صادر شد مقتضی نظام ب     تساوی 

صناعت توارد نمودندی محذور اول بازآمدی، از این جهت حکمت   ضای   الهیهمه نوع بر یک  اقت

ی و بعضنن شننریفتباین همم و آرای ایشننان کرد تا هریکی به شننغلی دیگر رغبت نمایند، بعضننی 

 خسیس و در مباشرت آن خرسند و خوشدل باشند.

شی و    همچنین، و  شان در توانگری و دروی ست و بالدت مختلف تقدیر کرد،   احوال ای کیا

شند همچنین، در اول از جهت    همهکه اگر  شند یکدیگر را خدمت نکنند، و اگر درویش با توانگر با

 صناعاتادای عوض خدمت یکدیگر؛ و چون  از یکدیگر و در دوم از جهت عدم قدرت بر نیازیبی

ش          ساوی با ست مختلف بود اگر همه در قوت تمییز مت سا شرف و خ و  دکننند یک نوع اختیار در 

 الناس لوتسنناوی»؛انددیگر انواع معطل مانند و مطلوب حاصننل نیاید. و اینسننت آنچه حکما گفته 

 .«لهلکوا جمیعاً

بعضی به تدبیر صائب ممتاز باشند و بعضی به فضل قوت، و بعضی به شوکت  چون لکن و 

 مییزتبه فرط کفایت، و جماعتی از تمییز و عقل خالی و به مثابت ادوات و آالت اهل  بعضیتمام و 

خویش قوام عالم  مهمافتد مقدر گردد و از قیام هریک به را، همه کارها بر این وجه که مشناهده می 

 آدم به فعل آید.و نظام معیشت بنی

تماع محال است، پس نوع  اجبندد، و معاونت بیمعاونت صورت نمی نوع بی وجودچون  و 

 تمدن محتاج بود به اجتماع؛ و این نوع اجتماع را که شنننرح دادیم تمدن خوانند، و         بالطبع انسنننان 

ه ک تعاونیها  ها و صناعت  مشتق از مدینه بود، و مدینه موضع اجتماع اشخاصی که به انواع حرفت    

سکن منزل نه  کنند. و چنانکه در حکمت منزلی گفتیم که غرض ازسبب تعیش بود می  س  م ت بل ا

سکن اهل       ست بروجهی خاص، اینجا نیز غرض از مدینه نه م سکن ا بل  ست ا مدینهاجتماع اهل م
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ست معنی آنچه ح      ست میان اهل مدینه. و این صوص ا سان ما گویند کجمعیتی مخ  مدنی بالطبع االن

 االجتماع المسمی بالتمدن.یعنی محتاج بالطبع الی

مختلف اسننت و توجه حرکات ایشننان به غایات متنوع، مثالً  افعال مردمان  دواعیچون  و 

صد یکی   شان گذارند        بهق شان را با طبایع ای صد دیگری به اقتنای کرامتی، اگر ای صیل لذتی و ق تح

 راایشنننان صنننورت نبندد، چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حریص همه مقتنیات خود  تعاون

شوند، پس      خواهد، و چون تنازع در میان افتد به ا شغول  ساد یکدیگر م ضروره فنا و اف ی از نوع بال

و  به حق خویش برسنناند، وتدبیر باید که هریکی را به منزلتی که مسننتحق آن باشنند قانع گرداند  

ر که متکفل آن بود از امو شغلی دست هریکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند، و به   

 ت خوانند.تعاون مشغول کند؛ و آن تدبیر را سیاس

در مقالت اول در باب عدالت گفتیم در سیاست به ناموس و حاکم و دینار احتیاج  چنانکه و 

در  هک پس اگر این تدبیر بر وفق وجوب و قاعده حکمت اتفاق افتد و مؤدی بود به کمالی          باشننند، 

سبب        سیاست الهی خوانند، و اال به چیزی دیگر که  ست آن را  شخاص بقوت ا س   آننوع و ا ت سیا

 بود اضافت کنند.

سیاسات بسیطه چهار نهاده است: سیاست ملک و سیاست غلبه و سیاست             اقسام حکیم  و 

 .جماعتکرامت و سیاست 

ملک، تدبیر جماعت بود بروجهی که ایشنان را فضنایل حاصنل آید، و آن را     سنیاسنت   اما 

و  سیاست خساست گویند؛    گویند؛ و اما سیاست غلبه، تدبر امور اخسا بود و آن را     فضال سیاست   

سیاست          اما شند؛ و اما   ماعت،جسیاست کرامت، تدبیر جماعتی بود که به اقتنای کرامات موسوم با

 تدبیر فرق مختلف بود بر قانونی که ناموس الهی وضع کرده باشد.

ملک این سیاسات دیگر را بر اهالی آن موزع گرداند و هر صنفی را به سیاست        سیاست   و 

 ذت کند تا کمال ایشان از قوت به فعل آید، پس آن سیاست سیاسات بود.مؤاخ خودخاص 
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ست   تعلق  و  ست جماعت به یکدیگر بر این وجه بود که یاد کنیم. گوئیم:     سیا سیا ملک و 

سات     ضی سیا ضی تعلق به احکام عقلی مانند     بع ضاع دارد مانند عقود و معامالت، و بع تعلق به او

از  کییرجحان تمییزی و فضل معرفتی به شخص را نرسد که بی  ملک و ترتیب مدینه، و هیچ تدبیر

ستدعای       این دو نوع قیام نماید، چه تقدم او بر غیر، بی صیتی، ا صو سیلت خ کند،  و تخالف تنازعو

شد که به الهام الهی ممتاز         صی احتیاج با شخ ضاع به  اد از دیگران تا او را انقی بودپس در تقدیر او

اوضاع او را شریعت؛ و افالطون در  اد،گفتهعبارت قدما صاحب ناموس  نمایند، و این شخص را در

 القویبراین وجه کرده اسننت که: هم اصننحاب طایفهمقالت پنجم از کتاب سننیاسننت اشننارت بدین 

 اهلل بهم اکثر.الذین عنایهکه هم استالعظیمه الفائقه. و ارسطاطالیس گفته 

به تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا او را  احکام به شننخصننی احتیاج افتد که تقدیردر  و 

شخص را در عبارت قدما ملک       تکمیل شود، و آن  سر  شان می ا او ر احکاماند، و طالق گفتهاالعلیای

مام، و فعل او را امامت؛ و              او را مدبر عالم    افالطونصنننناعت ملک؛ و در عبارت محدثان او را ا

 او و امثال او صورت بندد. وجودی که قوام تمدن به خواند؛ و ارسطو انسان مدنی، یعنی انسان

مقرر بود که مراد از ملک در این موضننع نه آنسننت که او را خیل و حشننمی یا   کهباید  و 

شد، مملکتی  صورت هیچ      با ستحق ملک او بود در حقیقت و اگرچه به  ست که م کس بلکه مراد آن

 نکند، و چون مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدم نظام شایع بود. التفاتبدو 

هر روزگاری و قرنی به صاحب ناموسی احتیاج نبود چه یک وضع اهل ادوار     در الجملهفی 

 رتفعمباشد، اما در هر روزگاری عالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شود نظام  کفایتبسیار را 

را به   مردمان اکمل صنننورت نبندد، و مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و           گردد و بقای نوع بر وجه  

 هر وقت و مصلحت اقامت مراسم آن تکلیف کند، و او را والیت تصرف بود در جزویات برحسب    

 روزگار.
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ست،         اینجااز  و  شتمل بر او ست که مقاله م شود که حکمت مدنی، و آن این علم ا معلوم 

قتضننی مصننلحت عموم بود از آن جهت که به تعاون متوجه باشننند به قوانینی کلی که م درنظر بود 

حقیقی. و موضننوع این علم هیأتی بود جماعت را که از جهت اجتماع حاصننل آید و مصنندر  کمال

 ایشان شود بر وجه اکمل. افاعیل

 راهبرد سیاسی :سیاست راهبردي

ته لق بدان صناعت داش  آنکه هر صاحب صناعتی نظر درصناعت خود بروجهی کند که تع    سبب به  و

ه ک بودنه از آن روی که خیر باشنند یا شننر، مثالً طبیب را نظر در معالجه دسننت بر آن وجه  باشنند،

رات قبیل خی ازدسننت را اعتدالی حاصننل کند که بدان اعتدال بر بطش قادر بود، و بدانکه بطش او  

صناعت را نظر در جمل     شرور التفات نکند، و صاحب این  صحاب  افعالگی بود یا از قبیل   واعمال ا

صناعت       شرور، پس این  شند یا  صناعات بود، و   رئیسصناعات بود از آن جهت که خیرات با همه 

 نسبت این با دیگر صناعات چون نسبت علم الهی با دیگر علوم.

نوع انسان در بقای شخص و نوع به یکدیگر محتاجند، و وصول ایشان به   اشخاص چون  و 

پس در وصول به کمال محتاج یکدیگر باشند، و چون چنین بود کمال و تمام هر  ممتنع،بقا کمال بی

 وعنبه دیگر اشخاص نوع او منوط بود. پس بر او واجب بود که معاشرت و مخالطت ابنای  شخصی

. و شنندهکند بروجه تعاون، و اال از قاعده عدالت منحرف گشننته باشنند و به سننمت جور متصننف  

شرت و مخالطت براین وج  ام و به نظ بوده آنگاه تواند بود که بر کیفیت آن و وجوهی که مؤدی معا

یک نوع بود  یکوجوهی که مؤدی بود به فسننناد وقوف یافته باشننند، و علمی که ضنننامن تعریف 

ضطر بود به تعلم       ست. پس همه کس م صل کرده، ولیکن آن علم حکمت مدنی ا علم تا بر  اینحا

شرات او از جور  نای فضیلت قادر تواند بود، و اال  تاق ساد عالم    خالیمعامالت و معا سبب ف نماند و 

 این علم نیز معلوم شد. منفعتگردد به قدر مرتبت و منزلت خود. و از این روی شمول 
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علم طب چون در صناعت خود ماهر شود برحفظ صحت بدن انسان      صاحب همچنانکه  و 

صناعت خود ما   گرددو ازالت مرض قادر  صحت مزاج عالم.   صاحب این علم چون در  شود بر  هر 

 لت انحراف از آن قادر شود و او به حقیقت طبیب عالم بود.اخوانند، و از حقیقیکه آن را اعتدال 

ثمره این علم اشنناعت خیرات بود در عالم و ازالت شننرور به قدر اسننتطاعت    برجمله، و 

 .انسانی

شخاص           گفتیمچون  و  ست و اجتماع ا سانی ا شخاص ان ضوع این علم هیأت اجتماع ا مو

خصوص مختلف افتد، پس معنی اجتماع اشخاص بر اعتباری باید کرد که معلوم    وانسانی در عموم  

شرح آن داده       گوئیمبود.  شد اجتماع منزلی بود، و  شخاص با ستین که میان ا . و دآم: اوالً اجتماع نخ

اجتماع امم کبار، و  آنحله باشد، و بعد از آن اجتماع اهل مدینه، و بعد از  اجتماع دوم اجتماع اهل م

هر منزلی جزوی بود از محله  منزلبعد از آن اجتماع اهل عالم. و چنانکه هر شخصی جزوی بود از   

 از امت و هر امتی جزوی از اهل عالم. بودای جزوی و هر محلتی جزوی بود از مدینه و هر مدینه

را رئیسی بود چنانکه در منزل گفتیم و رئیس منزل مرؤوس بود به نسبت با    عیاجتماهر  و 

و رئیس محله مرؤوس به نسننبت به رئیس مدینه و همچنین تا به رئیس عالم رسنند که  محلهرئیس 

 طبیباالطالق، و نظر او در حال اجزای عالم همچون نظر علیرؤسننا او بود، و اوسننت ملک رئیس

 همچون نظر کدخدای منزل در حال منزل و اجزای منزل. و   صبوددر شخص و اجزای شخ

 سیاست هدایتسیاست دولت: 

 دولت هادي-وظایف دولت

 عنییشخص که میان ایشان در صناعتی یا علمی اشتراک بود میان ایشان ریاستی ثابت بود،     دوهر  و

اید ب اوطاعت  تر باشند رئیس تو بود، و آن دیگر شنخص را   یکی که از دیگر در آن صنناعت کامل 

وع مقتدای ن وداشت تا متوجه باشد به کمال، و انتهای همه اشخاص با شخصی بود که مطاع مطلق      

ایشننان در  آرایباشنند به اسننتحقاق، یا اشننخاصننی که در حکم یک شننخص باشننند از جهت اتفاق 
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سب آنکه او       ست در اجزای عالم بح صلحت نوع. و چنانکه رئیس عالم ناظر ا ست ب  رام  هتعلقی ا

ایشننان بود و در  رئیسعموم اجزا، رئیس هر اجتماعی را نظری باشنند در عموم آن جماعت که او 

شان بود اوالً وعلی      صالح ای ضی  صالح هر     والعموم، اجزای آن اجتماع، بر وجهی که مقت ضی  مقت

 الخصوص.جزوی ثانیاً و علی

به یکدیگر سه نوع بود: اول آنکه اجتماعی جزو اجتماعی بود مانند منزل  اجتماعاتتعلق  و 

سیم آنکه اجتماعی    مدینه،و  شامل اجتماعی بود مانند امت و مدینه، و  و  خادمو دوم آنکهاجتماعی 

که هریک    بودمعین اجتماعی بود مانند قریه و مدینه، چه اجتماعات اهل قری اجتماعاتی ناقص                

را به ماده و    یکدیگر اجتماعی تام مدنی کنند، و از این وجه اعانت اجتماعات          بنوعی دیگر خدمت   

 گفتیم. اینآلت و خدمت مانند اعانت انواع بود یکدیگر را، چنانکه پیش از 

اند کسنننانی که از تألیف بیرون شنننوند و به اهل عالم براین نوع تقدیر کرده تألیفچون  و 

 تمعاومبهره مانند، چه اختیار وحشت وعزلت و اعراض از  و وحدت میل کنند از فضیلت بی  انفراد

باشننند؛ و ازین طایقه بهری این فعل را      ظلمابنای نوع با احتیاج به مقتنیات ایشنننان محض جور       

که به مالزمت صوامع و نزول در شکاف کوهها متفرد باشند، و آنرا     جماعتیبفضیلتی شمرند، مانند   

که مترصنند معاونت خلق بنشننینند و طریق اعانت بکلی مسنندود    اینهند؛ و طایفه نامزهد از دنیا 

شهرها می      آو  گردانند، شهرها به  سیاحت از  سبیل  ه ب وشوند  ن را توکل نام نهند؛ و گروهی که بر 

ستی بود نکنند و گویند از حال عالم      ضی مؤان ضع مقامی و اختالطی که مقت گیریم یم اعتبارهیچ مو

اند تعاون کسنننب کرده به ]دیگران[قوم و امثال ایشنننان ارزاقی که  و آن را فضنننلی دانند. چه این   

خورند و لباس دهند، غذای ایشننان میدر عوض و مجازات هیچ بدیشننان نمی وکنند اسننتعمال می

گزارند و از آنچه مسننتدعی نظام و کمال نوع انسننانسننت اعراض بهای آن نمی وپوشننند ایشننان می

آرند بقوت دارند بفعل نمی طبیعتشت رذایل اوصافی که در   به سبب عزلت و وح  چوناند،  نموده

این توهمی خطا بود، چه عفت نه آن بود ه  وپندارند، جماعتی قاصر نظران ایشان را اهل فضایل می   

شهوت بطن و فرج گیرند من کل  آن بود که هرچیزی را حدی و حقی که بود نگاه  بلالوجوه، ترک 
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و عدالت نه آن بود که مردمی ار که نبینند بر او ظلم نکنند  نمایند،ناب دارند و از افراط و تفریط اجت

با مردم بر قاعده انصنناف کنند، و تا کسننب با مردم مخالطت نکند سننخاوت  معامالتبل آن بود که 

صورتی         چگونهازو  شجاعت کجا بکار دارد؟ و چون  شود؟ و چون در معرض هولی نیفتد  صادر 

صنف مردم    اثر عفت او کی ظ نبیندشهی   شود که این   شبه تاهر گردد؟ و اگر تأمل کرده آید معلوم 

در که مق تقدیریکنند نه به اهل فضننل و تمییز، چه اهل فضننل و تمییز از به جمادات و مردگان می

سیر و عادات به قدر      شد انحراف نطلبند، و در  سمه، کرده با به حکمت او اقتدا کنند  طاقتاول، عزا

 و ازو توفیق خواهند در آن باب، انه خیر موفق و معین.

 :دوم فصل

 آن اقسامفضیلت محبت که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و  در

همگرایی، هماهنگی، همکاري)تقسیم کار، تعاون و تبادل کاالیی، کار و خدمات(، همبستگی تا 

 جاي وابستگی و ادغام مدنیپیوستگی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی ب

به یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هر یک به نزدیک اشخاص دیگر است از    مردمچون  و 

شخص به انفراد به کمال نمی     ضرورت نوع او، و  ستعانت، چه هیچ  ستدعی ا سید چنانچه  م تواند ر

ضای یک شخص   آند، پس احتیاج به تألیفی که همه اشخاص را در معاونت به منزلت اع  دادهشرح  

شان را بالطبع متوجه کمال آفریده      گرداند شد؛ و چون ای شتاق  ضروری با تألف  نآاند پس بالطبع م

بت بر مح تفضننیلایم به ش از این اشننارتی کردهیباشننند؛ و اشننتیاق به تألف و محبت بود، و ما پ 

حادی ات مقتضی اتحادیست صناعی، و محبت مقتضی عدالتعدالت. و علت در آن معنی آنست که  

 طبیعی مانند قسری باشد. و صناعت مقتدی بودبه طبیعت. باطبیعی، و صناعی به نسبت 

ست در باب محافظت نظام نوع از      معلوم پس  ضایل آن شد که احتیاج به عدالت که اکمل ف

شخاص حاصل بودی به انصاف و انتصاف احتیاج        فقدانجهت  ست، چه اگر محبت میان ا محبت ا

صف متنازع فیه       نیفتادی صف بود یعنی من شتق از ن صاف م صاحب   با ]را[. و از روی لغت خود ان
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تکثر باشد و محبت از اسباب اتحاد، پس بدین وجوه فضیلت  لواحقخود مناصفه کند، و تنصیف از 

 .شدمحبت بر عدالت معلوم 

ام که: قو اند و گفته   شنننأن محبت مبالغتی عظیم کرده   از قدمای حکما در تعظیم    جماعتی  و 

 و وجودیموجودات به سبب محبت است و هیچ موجود از محبتی خالی نتواند بود چنانکه از    همه

تب در مرا موجوداتوحدتی خالی نتواند بود، اال آنکه محبت را مراتب باشنند و به سننبب ترتب آن 

ست         ضی قوام و کمال ا شند، و چنانکه محبت مقت صان مترتب با س    غلبهکمال و نق ضی ف  اد ومقت

صنفی تواند         صان هر  شد، و طریان آن بر موجودات بحسب نق صان با صحاب   بود،نق و این قوم را ا

 محبت و غلبه خوانند.

فضنننیلت محبت  ربمه اند اما ههر چند بر تصنننریح این مذهب اقدام ننموده حکمادیگر  و 

 سریان عشق در جملگی کاینات شرح داده. واند اقرار کرده

اتحاد بود با چیزی که اتحاد با او در تصور طالب کمال باشد،   محبت طلب  حقیقتچون  و 

ست، پس          گفتیمو ما  شده ا ست که بر او فایض  سب وحدتی ا شرف هر موجودی بح که کمال و 

و فضننیلت وکمال بود، و هرچه این طلب در او بیشننتر بود شننوق او به کمال   شننرفمحبت طلب 

سهل   وزیادت بود  ستعمال     تر؛ و در عرف وصول بدان بر او  متأخران محبت و ضدش در موضعی ا

شان از      قوتکنند که  صر را به مراکز خویش و گرختن ای شارکتی بود، پس میل عنا نطقی را در او م

شان     -جهات، و میل مرکبات را به یکدیگر دیگر شاکالتی که در امتزاج ای شد  ب افتادهکه از جهت م ا

ساحی      سبت عددی و م سبتهای معین و محدود، چون ن سبب مب  تاو تألیفی، الزم آید،  بر ن دأ بدان 

سرار طبایع خوانند، مانند     شند، که آن را خواص و ا ضداد   میلافعالی غریب با آهن به مغناطیس، و ا

ت از قبیل محب -الخل از سرکهغض باآن، که از جهت تنفراتی مزاجی حادث شد، مانند نفرت سنگ 

و معادات حیوانات غیرناطقه با       موافقت و  و مبغضنننت نشنننمرند، بلکه آن را میل و هرب خوانند،     

 و نفرت گویند. الفیکدیگر هم خارج از این قبیل باشد، و آن را 
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محبت در نوع انسننان دو گونه بود: یکی طبیعی و دیگر ارادی. اما محبت طبیعی  اقسننام و 

بیت  تر رامحبت مادر فرزند را، که اگر نه این نوع محبت در طبیعت مادر مفطور بودی فرزند           مانند  

و  العقدسنننریعندادی و بقای نوع صنننورت نبسنننتی. و اما محبت ارادی چهار نوع بود: یکی آنکه     

، دبو االنحاللسنننریعءالعقد ءالعقد و االنحالل بد، و سنننیم آنچه بطیاالنحالل بود، و دوم آنچه بطی

 ءاالنحالل بود.العقد بطیچهارم آنچه سریع

اصناف مردمان در مطالب بحسب بساطت منشعب است به سه شعبه، اول          مقاصد چون  و 

سنننیم خیر، و از ترکب هر سنننه با یکدیگر شنننعبه رابع تولد کند، و این غایات  ولذت و دوم نفع 

ضی محبت   سانی مقت شخصی یا نوعی معاو      ک صل به کمال  شد که در تو شند. و آن با  ن و مددکار با

 پس هریکی از این اسباب علت نوعی بود از انواع محبت ارادی. است،نوع انسان 

علت محبتی تواند بود که زود بندد و زود گشنناید، چه لذت با شننمول وجود به   لذت اما 

سرایت           تغیرسرعت   سبب  سبب به م ستمرار و زوال از  ست چنانکه گفتیم، و ا صوف ا و انتقال مو

یدن به عزت             کند؛  ندد و زود گشننناید، چه نفع رسنننان ما نفع علت محبتی بود که دیر ب  وجودو ا

مشاکلت  از جهت زودبستناالنتقال بود؛ و اما خیر علت محبتی بود که زود بندد و دیر گشاید، سریع

شادن از جهت اتحاد حقیقی   ضای   کهذاتی که میان اهل خیر بود، و دیرگ الزم ماهیت خیر بود و اقت

که دیر بندد و دیر گشاید، چه استجماع    باشد تناع انفکاک کند؛ و اما مرکب از هر سه علت محبتی  ام

 کند. حالهر دو سبب یعنی نفع و خیر اقتضای هردو 

صنداقت عامتر بود چه محبت میان جماعتی انبوه صنورت بندد و صنداقت در     ازمحبت  و 

دیک باشد، و عشق که افراط محبت است نرسد، و مودت در رتبت به صداقت نز مرتبهشمول بدین  

بود، چه جز میان دو تن نیفتد، و علت عشق یا فرط طلب لذت بود یا فرط طلب   ترخاصاز مودت 

 پسو نفع را نه از روی بسنناطت و نه از جهت ترکب در اسننتلزام عشننق مدخلی نتواند بود.   خیر،

 خیرمحمود که از فرط طلب    عشنننق دو نوع بود: یکی مذموم که از فرط طلب لذت خیزد، و دوم    
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ذم عشننق  وخیزد. و از جهت التباس فرق میان این دو سننبب باشنند اختالفی که میان مردم در مدح 

 بود.

شند طلب لذت بود و بدین       صداقات سبب   و  شته با شان دا سانی که طبیعت ای احداث و ک

 ندک مدتی چند بارو مفارقت میان ایشننان متوالی بود. و گاه بود که در ا مصننادقتسننبب باشنند که 

 بهود ی باشد سبب وثوق ایشان ب   یو باز مفترق شوند، و اگر صداقت ایشان را بنادر بقا    کنندتصادق  

مرتفع  صننداقتالحال آن بقای لذت و معاودت آن حاالً فحاالً، و هرگاه که آن وثوق زایل شننود فی

 گردد.

شند طلب منفعت بود، و چون        صداقات سبب   و  شان با سانی که بر طبیعت ای شایخ و ک م

شترک   شود و به       یابند،منافع م صادر  صادقتی  شان م و در اکثر احوال آن را امتدادی اتفاق افتد، از ای

 بقای منفعت باقی ماند، و چون عالقه رجا منقطع شود آن صداقت مرتفع گردد. حسب

ر باشنند، و خیر چیزی ثابت بود غیر متغیر، مودات اهل خیر چون محض خی صننداقتاما  و 

 و زوال مصون باشد. تغیراصحاب آناز 

از طبایع متضاد مرکب است و میل هر طبیعتی مخالف میل طبیعتی دیگر، پس    مردمچون  و 

طبیعتی بود مخالف لذت طبیعتی دیگر بود. و بدین سنننبب هیچ لذت از انواع لذات    مالیملذتی که   

 شوایب اذیتها که در مفارقت لذات دیگر بود نتواند بود. و خالی از خالص

ست       درچون  و  شاکلتی نی ست که آن را با طبایع دیگر م سیط الهی موجود ا مردم جوهری ب

 ذتلاز لذت تواند بود که آن را با لذات دیگر مشننابهتی نبود و محبتی که مقتضننای آن  نوعیاو را 

هان متأل بعضننیآن را عشننق تام و محبت الهی خوانند، و  بود در غایت افراط بود و شننبیه به وله، و

 او گوید: چیزهای کهدعوی آن محبت کنند، و حکیم اول در آن معنی از أبرقلیطس باز گفته اسنننت 

رور و متشنناکل به یکدیگر مسنن چیزهایمختلف را با یکدیگر تشنناکل و تألیفی تام نتواند بود، و اما 

 مشتاق باشند.
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شتاق،      این کلمات گفته شرح در  و  شند و به یکدیگر م شاکل با سیط چون مت اند که جواهر ب

توحدی حقیقی حاصننل آید و تغایر مرتفع شننود، چه تغایر از لوازم   ایشننانو میان  شننوندمتألف 

شود که           مادیات شان حادث  شوقی در ای صنف تألف نتواند بود، و اگر  ست و مادیات را این   بها

سطوح بود نه به ذوات و حقایق،    نوعی از تألف میل کنند شان به نهایات و  ات این مالق ومالقات ای

 به درجه اتصال نرسد، پس مستدعی انفصال بود.

شود، و محبت انواع        جوهریچون  و  ست از کدورات طبیعت پاک  ستودع ا سان م که در ان

رت به نظر بصیدر او منتفی گردد، او را به شبیه خود شوقی صادق حادث شود و  کراماتشهوات و  

ضرت برو فایض       مطالعهبه  شغول گردد و انوار آن ح ست، م جالل خیر محض، که منبع خیرات آن

 مذکورپس او را لذتی که آن را به هیچ لذت نسننبت نتوان داد حاصننل آید، و به درجه اتحاد  شننود،

ستعمال طبیعت بدنی و ترک آن او را تفاوتی زیادت نبود، اال آنکه     سد، و در ا کلی  از مفارقت بعدر

 فانی نتواند بود. حیاتبدان رتبت عالی سزاوارتر باشد چه صفای تام جز بعد از مفارقت 

این نوع محبت، یعنی محبت اهل خیر با یکدیگر، یکی آنسننت که نه نقصننان  فضننایلاز  و 

ل ابود، و نه سننعایت را در او تأثیری صننورت افتد، و نه ماللت را در نوع او مج   تواندبدو متطرق 

صیبی نبود؛ و اما محبتی که از جهت منفعت یا لذت      مداخلتی شرار را دران حظی و ن شد، و ا  فتدابا

شرار و هم با اخیار تواند بود، اال آن    شرار را هم با ا سریع  ا ضاء و  که  شد، از جهت   االنحاللاالنق با

سیار بود     شد نه بالذات؛ و ب ستدعی آن   کهآنکه نافع و لذیذ مطلوب بالعرض با معیتی ها ج محبتم

مانند کشتی و سفرها و غیر آن، و  غریبها اتفاق افتد در مواضعی   باشد که میان اصحاب آن محبت  

و خود مردم را انسننان از آن جهت  اسننت،ن مؤانسننتی بود که در طبیعت مردم مرکوز آسننبب در

ست.      گفته شده ا صناعت ادب مقرر  ست     واند، چنانکه در  سی که گفته ا ساناً   »ک سمیت ان ک ألن و

سیان       « ناس شتق از ن سان م ست که ان ست گمان برده ا ست. و چون   ا و در این گمان مخطی بوده ا

در اظهار خاصننیت خود بود، چنانکه به چند  چیزیانس طبیعی از خواص مردم اسننت و کمال هر 
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در اظهار این خاصننیت بود با ابنای نوع خود، چه این  نیزموضننع تکرار کردیم، پس کمال این نوع 

 تمدن و تألف باشد. مستدعیصیت مبدأ محبتی است که خا

کند شرایع و آداب محمود نیز با  حکمت حقیقی اقتضای شرف این خاصیت می    آنکهباز  و 

 هباند، چه و از این سبب بر اجتماع مردم در عبادات و ضیافات تحریض فرموده   اند،کردهآن دعوت 

 تنها ریعت اسنننالم نماز جماعت را بر نماز      جمعیت آن انس از قوت به فعل آید، و یمکن که شننن     

ضع      شد که تا چون در روزی پنج بار مردمان در یک مو صیل بدین علت نهاده با د با شون  مجتمعتف

ناس آن اسنتی  تأکیدیکدیگر مسنتأنس گردند، و اشنتراک ایشنان در عبادات و دیگر معامالت سنبب     

 شود، باشد که از درجه انس به درجه محبت رسد.

این سننخن آنسننت که چون این عبادت بر اهل هر کوئی و محلتی که اجتماع   مصننداق و 

شان هر   شهر که این اجتماع بر         روزای ضع کرد، و حرمان اهل  شد و سجدی متعذر نبا پنج بار در م

شان  شوار می  ای ضیلت نمی د ست، عبادتی دیگر فرمود که در هر هفته یک    نمود از این ف  وبتنشای

تا  آیند،همه جماعت محیط تواند شنند جمع ه هم در یک مسننجد که بها و محله ها بأجم اهل کوی

بود؛ و  اشننتراکیکه اهل محلت را در فضننیلت جمع اشننتراک بود اهل مدینه را نیز در آن  همچنان

شهر در هر هفته  چون اهل روستاها و دیه  ساختن مقتضی تعطیل    جمعیتها را با یکدیگر و با اهل 

مشنننتمل بود تعیین کرد، و  جماعتنمود در سنننالی دو نوبت عبادتی که بر اجتماع همه مهمات می

شامل ازدحام تواند بود نام      صحرائی که  شان را  ضع بنائی که همه قوم را   فرمود،زد مجمع ای چه و

د؛ و چون در سنننعت نمومؤذی به حرج می همدرو جای بود، و در سنننالی دوبار از آن نفع گیرند، 

ضر توانند آمد یکدیگر را     ضائی که همه قوم حا شان بر   ببینندف و عهد انس مجدد گردانند انبعاث ای

آن عموم اهل عالم را به اجتماع در یک موقف، در       بعداز محبت و مؤانسنننت یکدیگر تزاید پذیرد،     

ید ضنننیق و کلفتی  آن را به وقتی معین از عمر که موجب مز    وهمه عمر یک دفعت، تکلیف کرد،    

تیسیر اهل بالد متباعد جمع آیند و از آن سعادت که اهل شهر و     برحسب گردانید. تا م بودی موسو 

شان موجود    گردانیده معرضمحله را بدان  ساب کنند، و به انس طبیعی که در فطرت ای اند حظی اکت
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اولی بود، چه  ای که مقام صنناحب شننریعت باشنندنمایند؛ و تعیین آن موضننع به بقعه تظاهراسننت 

شاهده  شد در دلها، و           م شرع با ضی وقع و تعظیم  سک مقت شعائر و منا ستدعی آثار او و قیام به   م

گر با یکدی آنسرعت اجابت و مطاوعت شود دواعی خیر را. برجمله از تصور این عبادات و تلفیق    

ت ون مصلح قان برگردد، چه ارکان عبادت غرض شارع در دعوت با اکتساب این فضیلت معلوم می   

 مقدر کردن سبب استجماع هر دو سعادت باشد.

سباب محبت   سر با  و  شویم، گوئیم: ا های مذکور، بیرون محبت الهی، چون  حدیث محبت 

ها مشترک باشد تواند بود که از هر دو جانب در یک حال منعقد شود و در  محبت آنمیان اصحاب 

ما       انحاللیک حال    باقی  ند بود که یکی  لذتی که      پذیرد، و توا پذیرد. مثالً   یان مند و یکی انحالل 

سبب محبت            شده ممکن بود که از هر دو طرف  شان  سبب محبت ای ست و  شترک ا شوهر و زن م

گردد، و ممکن بود که از یک طرف محبت منقطع شنننود و از طرف دیگر باقی ماند، چه          یکدیگر 

ن گر نه؛ و همچنین چوبه سرعت تغیر موصوف است و تغیر یک طرف مستلزم تغیر طرف دی     لذت

ب سب  -باشند چون هر دو دران متعاون  -که میان زن و شوهر مشترک باشد از خیرات منزلی    منافعی

صیر کند، مثالً زن از      شود، اما از دو یکی اگر در حد خود تق شتراک محبت  ساب  شوهر ا  انتظار اکت

شوهر از زن محافظت، اگر یکی به نزدیک دیگر  این خیرات می ص دارد و  شد محبت مختلف   رمق با

شکایت و مالمت حادث گردد، و هر روز در تزاید بود تا    سبب زایل   عالقهشود و  منقطع گردد، یا 

باید ها همین قیاس اعتبار می محبت دیگرشننود، یا مقارن شننکوه و عتاب یک چندی بماند. و در  

 کرد.

سبب از یک طرف لذت بود     ییها محبتاما  و  سباب آن مختلف بود، مانند محبتی که  که ا

ست        دیگرو از طرف  سبب منفعت دو ستمع را به  ستمع، که مغنی م منفعت، چنانکه میان مغنی و م

مغنی را به سبب لذت، و میان عاشق و معشوق همین نمط بود، که عاشق از معشوق       مستمع دارد و 

شوق ازو ان  انتظار سیار افتد، بل    لذت کند و مع شکی و تظلم ب هیچ  ردتظار منفعت، در این محبت ت

که  بودصنننف از اصننناف محبت چندان عتاب و شننکایت حادث نشننود که در این نوع، و علت آن 
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 اعتدالد، و کنال مطلوب کند، و طالب منفعت در حصننول مطلوب او تأخیر افجلذت اسننتع بطال

صورت نبندد، و     شاءاهلل،  شان، اال ما شکی و       میان ای شاق مت سته ع سبب پیو شند، و به  ب متظلمبدین  ا

کافات طلبند، و در م بتعجیلحقیقت ظالم هم ایشان باشند، چه استیفای تمتع از لذت نظر و وصال     

 محبت لوامه خوانند، یعنی مقرون به راآن تأخیر افگنند، یا خود بدان قیام ننمایند. و این نوع محبت         

صناف این محبت نه   صور در این یک مثال مالمت، و ا شد لکن مرجع همه با همین معنی بود   مح با

 که یاد کردیم.

شاه و رعیت و رئیس و مرؤوس و غنی و   و شکایت و    فقیرمحبتی که میان پاد شد هم در معرض  با

دارد که در اکثر اوقات مفقود  چیزیمالمت بود، بدین سننبب که هر یک از صنناحب خویش انتظار 

مفقود بود، و فقدان بانتظار موجب فسننناد نیت       اوقات یزی دارد که در اکثر  بود، و فقدان بانتظار چ   

و استبطا مستتبع مالمت بود؛ و به رعایت شرط عدالت این   آید،باشد، و از فساد نیت استبطا حاصل     

ممالیک از موالی زیادت از استحقاق توقع دارند و موالی ایشان را در    همچنینفسادها زایل گردد. و  

و نصیحت مقصر شمرند تا به مالمت مشغول شوند، و تا رضا بقدر استحقاق که          قتشف خدمت و 

ستغنی           لوازماز  شرح م شمول آن از  صعوبت  شود، و  صل نیاید این محبت منظوم ن عدالت بود حا

 .است

اخیار چون از انتظار منفعت و لذت حادث نشنننده باشننند، بلکه موجب آن            محبت اما   و 

ان خیر محض و التماس فضیلت باشد، از شائبه مخالفت و منازعت    و مقصد ایش   بودجوهر  سبت منا

و نصننیحت یکدیگر و عدالت در معامله که مقتضننای اتحاد بود به تبعیت حاصننل آید. و  ماند،منزه 

 ردصنندیق تو شننخصننی بود که او تو باشنند »اند در حد صنندیق، که بود معنی آنچه حکما گفته این

این صنننداقت و فقدان آن در عوام و عدم وثوق به       و عزت وجود«. حقیقت و غیر تو بشنننخص 

ست، چه هر که بر خیر واقف نبود و از غرض    صداقت  سبب الزم آمده ا  صحیح احداث هم از این 

سالطین اظهار       سبب انتظار لذتی یا منفعتی تواند بود، و  شد محبت او  آن روی  از صداقت غافل با
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سبب     شمرند، و بدین  ضل و منعم  شان تام     کنند که خود را متف  و ازعدالت منحرف نبودصداقت ای

  افتد.

را چون بدین سننبب دوسننت دارد که خود را بر و حقی زیادت بیند محبت او نزدیک  فرزندپدر  و

شد  صوص مبدین محبت از وجهی، و به اعتباری دیگر او را محبتی ذاتی بود بر فرزند که بدان  با  خ

وجود فرزند  کهباشنند، و آن چنان بود که او فرزند را به حقیقت هم نفس خود داند و چنان پندارد 

سخه  ست و مثالی از ذات او با      ن صورت او برگرفته ا ست که طبیعت از   فرزند نقل کرده. و ذاتای

را بر انشننای فرزند  پدرالحق این تصننوری اسننت به جای خویش، چه حکمت الهی از روی الهام  

این جهت بود که پدر هر کمال که  ازعث گردانیده اسننت و او را در ایجاد او سننببی ثانی کرده، و با

سعادت   شد همت بران گمارد که    کهخود را خواهد فرزند را خواهد، و هر خیر و  شده با ازو فوت 

سخت نیاید که    صل کند، و بر او  ست    » گویندفرزند را حا ضلتر ا سر تو از تو فا سخت آ « پ ید که و 

ست   »گویند  ضلتر ا سخت نیاید که      که همچنان، «غیری از تو فا صی که مترقی بود به کمال  شخ بر 

شتر تر ازانی که  اکنون کامل»گویند  سخن خوش آید. پس همین بود  « ازین بودی پی بلکه او را این 

دیگر فرط محبت والد را آن اسنننت که خود را سنننبب وجود فرزند        سنننببیحال پدر با فرزند. و     

کون او بدو مستبشر بوده است، و محبت او با تربیت و نشو فرزند در تزاید      ابتداید، و از شناس  می

ستحکام    وبوده  سیلت     وا سوخ یافته، و او را و شمرده، و به وجود او وثوقی به     آمالر سرات  و م

ماده در دل       نای  عد از ف قای صنننورت خود ب ته ب نان        گرف یک عوام چ به نزد عانی  . و اگرچه این م

ضمایر ایشان را برای نوعی از وقوف بود شبیه بدان که  امانبود که در عبارت توانند آورد  مستخلص

 بیند.کسی خیالی در پس حجابی می

ست، و بر وجود خود و       فرزندمحبت  و  سبب ا صر بود چه او معلول و م از محبت پدر قا

سبب خود     ر نیابد و روزگاری از منافعاز مدتی مدید انتباه یافته، و خود تا پدر را زنده د بعدوجود 

او توفر  عظیمتتمتع نگیرد محبت او اکتساب نکند، و تا به تعقل و استبصار تمام محفوظ نشود بر     او
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صیت فرموده     سان والدین و سبب فرزندان را به اح شان   والدیناند و ننماید، و بدین  سان ای  را به اح

 در یک سبب. بودشتراک وصیت نکرده. و اما محبت برادران با یکدیگر از جهت ا

ید    و  محبت ملک رعیت را محبتی بود ابوی و محبت رعیت او را بنوی، و محبت         که با

اخوی، تا شننرایط نظام میان ایشننان محفوظ ماند. و مراد از این نسننبت آنسننت که  یکدیگررعیت با 

 وبا رعیت در شفقت و تحنن و تعهد و تلطف و تربیت و تعطف و طلب مصالح و دفع مکاره  ملک

او  ظیمتعجذب خیر و منع شر به پدران مشفق اقتدا کند، و رعیت در طاعت و نصیحت و تبجیل و    

جابی استحقاق و استی بقدربه پسران عاقل، و در اکرام و احسان با یکدیگر به برادران موافق، هر یک 

ضا کند، تا عدالت به توفیت حظ و حق  خ شد و نظام و   هریکاص که وقت و حال اقت قیام نموده با

مرتفع گردد فسنناد ظاهر شننود، و ریاسننت  عدالتثبات یافته. و اال اگر زیادت و نقصننان راه یابد و 

شود، و موافقت مخالفت گردد، و الفت نفار، و   بدلملک ریاست تغلبی گردد، و محبت به مبغضت   

اگرچه بر ضننرر دیگران مشننتمل بود، تا صننداقات باطل  ودد نفاق؛ و هرکسننی خیر خود خواهد تو

 آید. پدیدومرج که ضد نظام بود گردد و هرج

شایبه انفعاالت و کدورات آفات منزه بود محبت مخلوق بود خالق را، و آن   محبتی و  که از 

ت محب چهالن و تمویه موصننوف باشنند، جز عالم ربانی را نتواند بود، و دعاوی غیر او به بط محبت

 وجوه وبر معرفت موقوف بود، و محبت کسننب که بدو عارف نباشنند و بر ضننروب انعام متواتر   

سان متوالی او که به نفس و بدن می  صورت چگونه بندد؟ بلی،    اح سد واقف نه،  ه در بود ک تواندر

د، او مشغول شون   طاعتبت و توهم خود بتی نصب کنند و او را خالق و معبود شناسند، پس به مح   

 باهلل اال وهم مشرکون. أکثرهمو آن را محض توحید و مجرد ایمان شمرند. کال و حاشا، و مایؤمن 

ر، و تاین محبت بسیارند، ولیکن محققان ایشان سخت اندک، بلکه از اندک اندک    مدعیان و 

در  ینوالدشکور. و محبت  و تعظیم از این محبت حقیقی مفارقت نکند، و قلیل من عبادی ال طاعت

شد، و هیچ محبت دیگر در مرتبه بدین دو محبت  مرتبه سد ای تالی این محبت با ت معلم اال محب نر

سط بود در مرتبه میان این دو   ست که   محبتبه نزدیک متعلم، چه آن محبت متو مذکور. و علت آن
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وجود و تعمی سنننبب  محبوببه جهت آنکه  -محبت اول اگرچه در نهایت شنننرف و جاللت بود

سبتی دارد که     ست که تابع وجود بود، و محبت دوم با آن منا سوس و علت قریب     پذرا سبب مح

مم تربیت اجسننام، به وجهی که مت درو لیکن معلمان که در تربیت نفوس به مثابت پدرانند  -باشنند

ل ر اصننوجهی که تربیت ایشننان فرع اسننت ب بهاند، و اند، به سننبب اول مقتدیوجود و مبقی ذوات

شان دون    شبه؛ پس محبت ای شان   محبتوجود به پدران مت اول بود و فوق محبت دوم، چه تربیت ای

ست و از تربیت    صل وجود متفرع ا سمانی و أبی روحانی    آبابر ا شریفتر، و به حقیقت معلم ربی ج

 مرتبه علت اولی و فوق مرتبه آبای بشری. دونبود، و مرتبه او در تعظیم 

 بباًس تر داری یا استاد را، گفت استاد را، الن أبی کان   دند که پدر را دوست پرسی  اسکندر  از 

ضل رتبت نفس    نلحیاتی الفا سبباً لحیاتی الباقیه. پس به قدر ف سم بیه، و معلمی کان  حق معلم از  رج

ست، و باید که در محبت و تعظیم او با محبت و تعظیم     شتر ا سبت م  پدرحق پدر بی حفوظ همین ن

از  فرزند را به همین نسننبت، بودبود، و محبت معلم متعلم را در طریق خیر، شننریفتر از محبت پدر 

بود و نسنننبت او با پدر چون     خالص ه حکمت  ب جهت آنکه تربیت او به فضنننیلت تام و تغذیه او         

 نسبت نفس با جسم.

شرایط     محبت مراتبتا  و  شد به  عدالت قیام نتواند نمود، چه  ها به نزدیک عادل متصور نبا

شد، و تعظیم والد در باب        محبتآن  صرف با شرک  شرکت دادن غیر را دران  که اله را واجب بود 

ردن کو اکرام صدیق در حق سلطان، و دوستی فرزند در باب عشیرت و پدر و مادر استعمال      رئیس،

بیت و مسننتلزم محض و سننخف مطلق باشنند؛ و این تخلیطات موجب اضننطراب و فسنناد تر جهل

ست          ومالمات  صیحت ایفا کنند مؤان سی از محبت و خدمت و ن سط هر ک شکایات بود، و چون ق

 و معاشرت بواجب و توفیت حقوق هر مستحقی تقدیم یابد. خلطااصحاب و 

تر بود و حکیم اول در این معنی گوید:  در صنننداقت از خیانت زر و سنننیم تباه      خیانت   و 

 رد چنانکه درم و دینار مغشوش زود تباه شود.زود انحالل پذی مغشوشمحبت 
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صدقا   باید پس  که عاقل در هر بابی نیت خیر دارد و حد و مرتبه آن باب رعایت کند، پس ا

شنایان را       بهرا  شمرد، و معارف و آ شریک  شان را در خیرات خویش   بهمنزلت نفس خود داند و ای

شان را از حد مع   ستان دارد و جهد کند که ای ساند به   منزلت دو صداقت ر امکان،  قدررفت به درجه 

 نگاه داشته باشد. اتا سیرت خیر در نفس خود و رؤسا و اهل و عشیرت و اصدق

از این سیرت نفور بود و محبت بطالت و کسالت بر او مستولی، و از تمییز میان    کهشریر   و 

 رازاحتو متمکن بود مبدأ شر غافل، آنچه نه خیر بود بخیر دارد و رداعت هیأتی که در ذات ا  وخیر 

شود از نفس او، چه رداعت مهروب عنها بود طبعاً، و چون از نفس خود گریزان   شد او  سی   با از ک

فتد آنکه با خود ا ازکه مشنناکل نفس او بود هم گریزان بود، پس پیوسننته طالب چیزی بود که او را 

عرضننی او را بیخود گرداند،  تلذامشننغول دارد، و ولوع به چیزی نماید که مانند مالهی و اسننباب 

باشننند از خود متأذی شنننود، و محبت او  خودچه از فراغت او الزم آید که با خود افتد، و چون با 

خود کند و سعادات او در چیزهائی باشد که او را بی لذتدوستانی را بود که او را ازو دور دارند، و 

و قلقی که در نفس او، از تجاذب قوتهای که او را از اضننطراب  آن،فنای عمر شننمرد دران و امثال 

ستحقاق، حادث شود و امراضی    شهوات ردیه و طلب کرامات بی  التماسمتضاد غیرمرتاض، چون   ا

ضب و خوف و غیر آن، بی  آید،که ازان تجاذب الزم  سبب آن بود که  مانند حزن و غ خبر دارند. و 

ضداد   صورت نبندد، و انتقال از یکی به  درتألیف ا شد،     یک حال  ضطراب عبارت ازان با یکی، که ا

و مخالطت و مجالست امثال او و ممارست و مالبست مالهی خیال او را از احساس آن      بود،موذی 

ق الح عاقبتالوقت از آن اذیت خالصننی بیند، و از وبال و نکالی که به مصننروف دارند تا فی حال

 شود غافل باشد، پس بدان حال غبطت نماید و آن را سعادت داند.

به حقیقت محب ذات خود نبود و اال مفارقت او نجسننتی، و محب هیچ کس  کسچنین  و 

بر محبت خود مرتب باشننند، و چون او محب هیچ کس نبود هیچ کس نیز      دیگراننبود چه محبت   

د تا به حدی که نفس او هم نیکخواه او نبود، و سرانجام او را ناصح و نیکخواه نباش ومحب او نبود، 

 نهایت تواند بود.حالت ندامت و حسرت بی آن
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سرور، هر    اما ضل که از ذات خود متمتع بود و بدان م ست دارد،    آینهخیر فا غیر  وذات خود را دو

و را هم دوسننت دارد، چه شننریف محبوب بود، و چون او را دوسننت دارد مصننادقت    اواو ذات 

صلت او   سیرت مالزم       اختیارموا صدیق او، و این  صدیق خود بود و هم دیگران  کند، پس هم او 

سان   شد اح صد و چه بی  با شند     با غیر، چه به ق سبب آن بود که افعال او لذیذ و مجبوب با صد، و  ق

مل ارا ش  همهو لذیذ و محبوب مختار بود، پس او را مرید و مقتدی بسیار گردد و احسان او    لذاتها،

د، و که عرضی بو  احسانی باشد، و این احسان از زوال و فنا مصون بود و پیوسته در تزاید، بخالف     

سان   ضا مبدأ آن حالتی غیرمعتاد، تا زوال آن حالت انقطاع آن اح ستجلب مالمت   اقت کند، و انقطاع م

ود، و ب انقطاع مستجلب مالمت و شکایت وو شکایت بود، و بدین علت صاحب احسان اقتضا کند، 

صی         ضی به تربیت آن مو سان عر صاحب اح ست، که رب  وبدین علت  صعب    مأمور ا صنیعه أ ال

 باشد. لوامهابتدائها، و محبتی که عارض این احسان بود من

الیه الیه باشد متفاوت بود، یعنی محبت محست محسنکه میان محسن و محسن محبتیاما  و 

دلیل برین آنسننت که حکیم اول گفته اسننت که قرض  الیه بود او را، واز محبت محسننن بیشننتررا 

 سننالمتسننتاننده و معروف پذیرنده، و همت بر کننده اهتمام نمایند به حال قرضو معروف دهنده

صور دارند؛ اما قرض    شان مق سالمت قرض   ای شد که  سترداد  ه ستاننده ب دهنده با خود  مالجهت ا

سالمت   شد که  کندمیو بقا و ثروت و کفایت دعا خواهد نه از جهت محبت او، یعنی او را به   تا با

را مانند این دعا نکند؛ و  اودهنده این عنایت نبود و با حق خود رسنند، و قرض سننتانده را به قرض

منفعتی نباشد ازو، و سبب آن بود    متوقعاما معروف کننده معروف پذیرنده را دوست دارد و اگرچه  

 هو چون مصنوع او مستقیم بود محبت او ب دارد،دوست  که هر که فعلی محمود کند مصنوع خود را 

سن    سد، و اما مح سان الیه را میل به غایت بر سن محبوب او بالعرض     اح سن، پس مح بود نه به مح

کنند و به روزگار آن را تربیت دهند جاری مجرای منافعی  اکتساب به احسان   باشد؛ و نیز محبتی که 

بدست آرند، یعنی همچنانکه کسی که مال به مقاسات شداید و تعب  بسیاربود که به تعب و مشقت 

سب کند     سانی          درسفرها ک سی که مال به آ ضنت کند، به خالف ک صرفه نگاه دارد و  صرف آن 
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شد بران مشفق      وارث،بدست آرد مانند   تر، و از آن کس نیز که محبتی بتجشو تعبی اکتساب کرده با

سی که او  ترخائفزوال آن  شد، و از این      بود از ک ضل تعبی حاجت نیامده با ساب آن به ف را در اکت

)حیرت و هِلَو وَ )شنننوق و کشنننش نفس(تر دارد و حنینبود که مادر فرزند را از پدر دوسنننت جا

شق(    شتر ب  رنجاو بدو زیادت بود، چه  سرگردانی از کثرت محبت و ع س ردر تربیت او بی ت، و ده ا

بود از اعجاب غیر او؛ و همچنین هر  زیادتاو بدان شنناعر شننعر خود را دوسننت دارد و اعجاب   

ستعمال      صنعت خود زیادت کلفتی ا ست که تعب منفعل چون     کردهصانعی که در  شد. و معلوم ا با

 .فاعلتعب فاعل نبود و آخذ منفعل است و معطی 

شد که محبت محسن     ایناز  پس  شن  شتر بود. و محسن    از محبت محسن  وجوه رو الیه بی

سان گاه بود که  سب ذکر جمیل کند، و گاه بود که   اح از روی حریت کند، و گاه بود که به جهت ک

 تمحبریا کند؛ و اشرف انواع آن بود که از خلق حریت کند، چه ذکر جمیل و ثنای باقی و  جهتاز 

 عموم مردم خود به تبعیت حاصل شود و اگرچه مقصود نیت او نبوده باشد.

سی نفس خود   کهایم گفته و  ست    هر ک ست دارد و خواهد که با آن کس که او را دو را دو

پس هرکسنی خواهد که با نفس خود احسنان کند؛ و چون اسنباب دوسنتی خیر      کند،دارد احسنان  

ست یا لذت   سام تفضیل نکند و بر رجحان یکی بر دیگری واقف نبود     یاا نفع، کسی که میان این اق

 سننیرتز اینجاسننت که بعضننی مردمان نفس را که با نفس خود احسننان چگونه باید کرد، و ا نداند

 بردارخلذت اختیار کنند و بعضی سیرت منفعت و بعضی سیرت کرامت، چه از طبیعت سیرت خیر      

بل  نشنننود،نباشنننند و خطا کنند، و آن کس که از لذت خیر آگاه بود به لذات خارج فانی راضنننی 

رت و صاحب آن سی بود،ذت جزو الهی ترین انواع لذات گزیند، و آن لبلندترین و تمامترین و عظیم

شد به افعال أله، عزوعال، و متمتع از لذات حقیقی و   سماحت      نافعمقتدی با صدقا به  صدقا و غیر ا ا

 از فرط شهامت و کبر نفس. باشندو بذل و مواسات، و قادر بر آنچه اکفا ازان عاجز 

در این مقال،   افتد گوئیم، و محبت حکمت و خیر داخل می   در محبت می  سنننخنچون  و 

شارتی بدان   ستعمال رایهای      نیزا صراف به امور عقلی و ا شد. گوئیم: محبت حکمت و ان از لوازم با
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جزو الهی که در انسان موجود است مخصوص باشد، و از آفات که به دیگر محبات متطرق      بهالهی 

 خیرسننبب آن  محفوظ، نه نمیمت را بدان راهی بود و نه شننریر دران مدخلی تواند کرد، چه شننود

و فضایل   اخالقمحض بود و خیر محض از ماده و شرور ماده منزه باشد، و مادام که مردم مستعمل    

سعادت الهی محجوب، اال     سانی بود از حقیقت آن خیر منوع بود و از  ست ان صیل آن   آن که در تح

شغول گردد بحقیقت با ذات خود پرداخته       ضیلت الهی م ضایل به ف شد، ف و  از مجاهدت طبیعت با

 مقرم اختالط*پاکان و فریشتگان   ارواحآالم آن و مجاهدت نفس و ریاضت قوای او فارغ شده و با   

 کند به نعیم ابدی و سرور سرمدی رسد. انتقالیافته، تا چون از وجود فانی به وجود باقی 

سطاطالیس  و  ست، و      ار سعادت تام خالص مقربان حضرت خدای، تعالی، را شاید  گوید:  ن

با مالئکه اضننافت کنیم، چه ایشننان با یکدیگر معامله نکنند وبه نزدیک یکدیگر  انسننانیکه فضننایل 

 اعتشج ننهند و به تجارت حاجت ندارند تا به عدالت محتاج شوند، و از چیزی نترسند تا    ودیعت

سیم آلوده      شند و به زر و  شان محمود بود، و از انفاق منزه با شوند، به نزدیک ای شهوات فارغ و ا ن  ز 

س این تا به غذا مشتاق شوند، پ   نیستند باشند تا به عفت مفتقر گردند، و از اسطقسات اربعه مرکب    

انسننانی. و خدای، عزوجل، از مالئکه  فضننایلابرار مطهر از میان خلق خدای مسننتغنی باشننند از  

ور عقلی بسیط که ام  اولی، بل وصف او به چیزی  معانی اینبزرگوارتر و به تقدیس و تنزیه از امثال 

ه هیچ تر، و حقی که دران ارتیاب نتواند بود، بتشبهی بعید، الیق  باشند، و اصناف خیرات بدو متشبه   

او را دوسننت ندارد اال سننعید خیر از مردمانی که بر سننعادت و خیر حقیقی واقف  کهوجه، آنسننت 

شند،   ستطاعت، و به افعال  او کنند  مرضات اندازه طاقت، و طلب  بهبدو تقرب نمایند   وبا  بحسب ا

سم محبت او      رضا او اقتدا کند به قدر قدرت، تا به رحمت و  ستحقاق ا شوند و ا و جوار او نزدیک 

 اکتساب کنند.

لفظی اطالق کرده است که در لغت ما اطالق نکنند، گفته است که: هر که خدای،  آناز  بعد 

ز کند، و ا احسان تعاهد دوستان کنند و با او  او را دوست دارد تعاهد او کند چنانکه دوستان    تعالی،

سد  حقیقت حکمت بر بهی غریب باشد، و کسب که   یها اینجا بود که حکیم را لذاتی عجیب و فرح
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لذت         باالی همه  لذت آن  که  ند  فات        دا لذتی دیگر الت به  ید  هاسنننت، پس  ما لت    نن حا و برهیچ 

ما        قام نکند، و چون چنین بود حکیمی که حکمت او ت ها بود   حکمت  همه ترین  مغیرحکمت م

سعید از     ست ندارد به حقیقت او را اال حکیم  شبی    بندگانخدای، تعالی، بود و دو شبیه به  ه او، چه 

سننعادات مذکور اسننت و این  همهشننادمان شننود. و از این جهت اسننت که این سننعادت بلندترین 

 و مبرا باشد، و با آن در غایت مباینت منزهز حیات طبیعی و قوای نفسانی اسعادات انسانی نبود، چه 

تعالی، به کسی دهد که او را برگزیده باشد از بندگان    خدای،و بعد بود، و آن موهبتی الهی است که  

طلب آن مجاهده کند و مدت حیات بر رغبت دران و احتمال تعب و  ردخود، بعد ازان به کسی که  

صور دارد، چه     شقت مق سی م صبر  ک شود از جهت آنکه     که بر تعب مداومت  شتاق  نکند به بازی م

سعادت، و مایل به راحت بدنی       راحتبازی باراحت ماند، و  سباب  سعادات بود و نه از ا نه غایت 

صننل بود مانند بندگان و کودکان و بهایم، و این اصننناف به الشننکل بهیمی اال طبیعیکسننی بود که 

 دترین مراتب مصروف دارد.موسوم نتوانند بود، و عاقل و فاضل همت به بلن سعادت

ست، و نه           حکیمهم  و  سی ا سی بود و اگر چه او ان سانی ان شاید که همت ان اول گوید: ن

حیوانات مرده راضنننی شنننود و اگرچه عاقبت او مرگ خواهد بود، بل باید که به             همتهای آنکه به   

به  اسننته خرد قوای خود منبعث شننود بر آنکه حیاتی الهی بیابد، که اگر چند مردم به جث جملگی

 رئیس جوهریحکمت بزرگ است و به عقل شریف، و عقل از کافه خالیق بزرگوارتر، چه اوست    

بود به حسننن حالی  عالمو مسننتولی بر همه به امر باری، تعالی و تقدس. و اگرچه مردم تا در این 

هد جو یسار   ثروتخارجی محتاج بود لکن همگی همت بدان مصروف نباید داشت، و در استکثار    

سیار درویش بود که افعال       ساند، و ب ضیلت نر سیار ننمود، چه مال به ف جاست  کند. و از این کریمانب

شند که از خیرات      آنچه حکما گفته سانی با سعید آن ک صاد بود، و       خارجاند که  شان اقت صیب ای ن

 چند مایه ایشان اندکی بود. هرازیشان صادر نشود اال افعالی که فضیلت اقتضا کند و 

ست بل که کفایت        همهاین  و  ضایل کافی نی ست، بعد از آن گوید: معرفت ف سخن حکیم ا

آن بود، و از مردمان بعضنی به فضنایل و خیرات راغب باشنند و مواعظ را در     اسنتعمال در عمل و 
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شان  شان به عدد اندک  ای شرور به غریزت پاک  اثری بود، و ای  طبع نیک واند که امتناع از رداءت و 

و خوف ایشننان از  کنندعضننی از ردءت و شننرور به وعید و تقریع و انذار و انکار امتناع  کنند، و ب

ه و بعضی اخیار بشرع و ب بطبعنددوزخ و عذاب و انکال بود و از اینجاست که بعضی مردمان اخیار 

در گلو گیرد، و اگر به شریعت مؤدب  لقمهتعلم، و شریعت این صنف را مانند آب بود کسب را که    

شون  سی بود که او را آب در گلو  ن شان حیلتی      گیردد مانند ک صالح ای شود، و در ا و المحاله هالک 

محب خدا، تعالی، بود، و امر او به دست و تدبیر ما   بغریزتصورت نبندد، پس خیر بطبع و فاضل   

 متولی و مدبر کار او بود. سبحانه،برنیاید، بلکه خدای، 

سه صنفند: اول کسی که از مبدأ اثر نجابت درو ظاهر    مقدمات معلوم شد که سعدا    ایناز  و 

باحیا و کرم طبیعت باشد و به تربیت موافق مخصوص گردد و به مجالست اخیار و مؤانست       وبود 

اشد،  ب نبودهمیل کند و از اضداد ایشان احتراز؛ و دوم کسی که از ابتدای حالت بر این صنف       فضال 

نماید تا به      مواظبت بل به سنننعی و جهد طلب حق کند چون اختالف مردمان بیند، و بر طلب حق         

تفلسف و اطراح عصبیت    بهمرتبه حکما برسد، یعنی علم او صحیح و عمل او صواب گردد، و آن     

 یا به تعلم حکمی. شرعیدست دهد؛ و سیم کسی که به اکراه او را برین دارند به تأدب 

ست معلو و  صل          م سعادت در ا ست، چه مبادی اتفاق  سم دوم ا سام ق که مطلوب از این اق

سعادت تام حقیقی     اکراهوالدت و  شد، و  بر تأدب نه از ذات طالب مجتهد بود بلکه از خارجیات با

ضد او بود و       مجتهد شقی هالک  ست که محبت خدای، تعالی، خالص او را بود و   اهلل،را بود، و او

 کم.تعالی، اعلم و اح

 سیم: فصل

 اقسام اجتماعات و شرح احوال مدن در

هر مرکبی را حکمی و خاصیتی و هیأتی بود که بدان متخصص و منفرد باشد    آنکهحکم  به 

را با او دران مشارکت نبود اجتماع اشخاص انسانی را نیز از روی تألف و ترکب حکمی  اوو اجزای 
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شخصی      و صیتی بود بخالف آنچه در هر  شخاص موجود بود، و چون افعال  هیأتی و خا  ارادیاز ا

شد بدین دو           سم با شرور، اجتماعات نیز منق سم، خیرات و  ست به دو ق سم ا سانی منق سم ان کی : یق

سبب آن از قبیل شرور بود، و     سبب آن از قبیل خیرات بود، و دیگر آنچه  اضله  را مدینه ف اولآنچه 

ضله      ضله. و مدینه فا شد و   یکخواند و دوم را مدینه غیرفا نوع بیش نبود، چه حق از تکثر منزه با

عنی ی مدینه،سننه نوع بود: یکی آنکه اجزای  یرفاضننلهرا یکی طریق بیش نبود. و اما مدینه غ خیرات

ستعمال قوت نطقی خالی باشند و موجب تمدن ایشان تتبع        از قوای  بود قوتیاشخاص انسانی، از ا

خالی نباشنند اما قوای دیگر  نطقینکه از اسننتعمال قوت دیگر و آن را مدینه جاهله خوانند؛ و دوم آ

ستخدام قوت نطقی کرده باشند و موجب تمدن شده، و آن     مدینه فاسقه خوانند؛ و سیم آنکه از    راا

صان قوت فکری با خود قانونی در تخیل آورده   شند، نق ضیلت نام نهاده، و بنابران تمدن   با و آن را ف

یکی از این مدن منشعب شود به شعب نامتناهی، چه باطل  . و هرندخوانساخته، و آن را مدینه ضاله 

. و در میان مدینه فاضله هم مدن غیرفاضله تولد کند از اسبابی که بعد ازین یاد    نبودو شر را نهایتی  

بجهد  راو آن را نوابت خواند؛ و غرض از این مدن معرفت مدینه فاضننله اسننت تا دیگر مدن  کنیم،

 بدان مرتبه رسانند.

های ایشننان بر اقتنای خیرات و ازالت شننرور  فاضننله اجتماع قومی بود که همت مدینه اما 

ان ایش  آرایو هر آینه میان ایشان اشتراک بود در دو چیز، یکی آرا و دوم افعال، اما اتفاق    بود،مقدر 

افتد مطابق حق بود و  معدان میدأ و چنان بود که معتقد ایشنننان در مبدأ و معاد خلق و افعالی که می

شان در افعال چنان بود که   ساب موافق یکدیگر، و اما اتفاق ای سند و     اکت شنا کمال همه بر یک وجه 

حکمت، و مقوم به تهذیب و تسندید عقلی و   قالبافعالی که از ایشنان صنادر شنود مفروغ بود در    

ست،       سیا شرایط  ش  تامقدر به قوانین عدالت و  خاص و تباین احوال غایت افعال همه با اختالف ا

 .یکدیگرجماعت یکی بود و طرق و سیر موافق 

اند، بلکه آن را در دانسنننت که قوت تمییز و نطق در همه مردمان یکسنننان نیافریده بباید و 

تب  هایم بود            مرا که فروتر از آن درجه ب تا حدی  ند بود  که ورای آن نتوا غایتی   بمترت مختلف از 
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تمییز  قوتاختالف سنننببی از اسنننباب نظام شنننده، چنانکه یاد کرده آمد؛ و چون   گردانیده، و این

 بر یک  اند، مباینت  متسننناوی نبود ادراک همه جماع مبدأ و منتهی را، که با مدرکات دیگر در غایت          

سانی که به عقول و کامل و فطرت    سق نتواند بود، بلکه ک سیم و   ن صوص    عاداتهای  ستقیم مخ  م

ند به عدد در غایت قلت توان ایشان ی و ارشاد ربانی متکفل هدایت ایشان شده، و    باشند، و تأیید اله 

اول و انتهای همه با او بر وجه حق، به       مبدأ بود، به معرفت مبدأ و معاد و کیفیت صننندرو خلق از      

 رسیده باشند. آمد،قدر آنچه در وسع امثال ایشان تواند 

کند، ان ادراک امور جسمانی و روحانی میانسانی را قوتهای دراکه است که بد نفسچون  و 

و فکر و خیال و حس، و آن را در صنننفا و کدورت ترتیبی و تدریجی، چنانکه در علم         همماند و   

 بیداریمقرر باشد، و هیچ قوت از این قوی در هیچ وقت از اوقات چه در خواب و چه در   حکمت

قوی با او  ازشننریف، و هیچ قوت را معطل و فارغ نه، و معرفت مبدأ و معاد خاص به جوهر نفس 

شارکت و مداخلت نه: پس در آن حالت که ذات پاک آن جماعت مذکور   شاهده مبدأ و   بهدران م م

شغول بود، المحاله این قوتها که    شد م سخر معاد و آنچه بدان متعلق با صورتهای     م صور  سند به ت  نف

شند؛ و معروف نفس، چون در غایت      سوم با سب آن حال مو سام در قوای   بعدمنا و تنزیه بود از ارت

صور      ها هم از این  نتوانند کرد، پس آن مثال ادراکجسمانی، و قای جسمانی جز مثل و خیاالت و 

جسنمانیات ممکن تواند بود، و در هر قوتی به حسنب    درای که قبیل بود: اما اشنرف و ألطف أمثله 

به قرب و       به او از نفس  یه و مرت عد پا که آن     . و لیکن قوت عقلی ب فت حقیقی حکم کرده  با معر

 .معراستمعروف از این صور مقدس و 

افاضننل حکما باشننند؛ و قومی که در رتبت از ایشننان فروتر باشننند از معرفت  طایقهاین  و 

صوری بود به قوت وهم، که در اوهام حکما مثل     صرف عقلی  شان ت عاجز مانند، و غایت ادراک ای

 یطریقواجب دانند؛ پس چون این قوم را به حقیقت معرفت       موجود بده باشننند لکن تنزیه ازان    آن

از احکام   آننبود در اجرای احکام این صنننورت بر مبدأ و معاد رخصنننت یابند، و لیکن به تنزیه         

صورت و همی      شان متمثل بود، و در مرتبه از مرتبه  سمانی  فروترصورتی که در خیال ای ات و ره ج
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سلب آ   نزدیک شند، و نفی و  صورت وهمی از لوازم  تر، مکلف با ذالک با آنکه  و مع شمرند، ن از 

باشنننند، و این طایفه را اهل ایمان         مقرتر بود معترف و معرفت طبقه اول از معارف ایشنننان کامل      

 خوانند.

صور خیالی        د کهقومی  و  صورات وهمی قادرنه، بر  شند، و بر ت شان فروتر با ر مرتبه از ای

 ازانامثله جسننمانی تخیل کنند، و اوضنناع و لواحق جسننمانی را   و مبدأ و معاد را به نمایندقناعت 

سلیم    شند سلب واجب دانند، و به معرفت دو طبقه اول اعتراف کنند، و این طایفه اهل ت صر   . وبا قا

سمانیات به بعضی احکام ج وهای بعیدتر اقتصار کنند،  نظرانی که دون ایشان باشند در مرتبه بر مثال

شان     سک نمایند و ای شند. و یمکن که اگر، هم      تم ضعفان با ست سق، مراتب رعایت کنند   برم این ن

 پرستان رسد.نوبت به مرتبه صورت

صی بر           این الجملهفی  شخ شد، و مثالش چنان بود که  ستعدادات با سب ا اختالفات به ح

و دیگری بر صننورت او، و ثالثی برعکس آن صننورت که در آینه یا آب   بود،حقیقت چیزی واقف 

 بر تمثالی که نقاش به همان صورت کرده باشد، و بر این قیاس. رابعیباشد، و افتاده 

سی تا آنجا بیش نمی  غایتچون  و  سد که قدرت هرک ستد به   ر به یکی از این مراتب باز ای

نتواند بود، بل توجه او به کمال باشننند و روی در عالم معرفت به قبله خدای،              موسنننومتقصنننیر 

الناس علی صنناحب ناموس، که تکمیل همه جماعت را معین اسننت، و بر قضننیه نکلم وجالله، جل

سی به قدر قوت او می  عقولهمقدر  شن تواند کرد، و قوت او از آنچه در فطرت داده تکمیل هر ک  دبا

وحید و در ت متشابه، یا به عادت اکتساب کرده بود زیادت نشود، پس سخن او گاه محکم باید و گاه    

ود هر طایفه با حق خ تاصننرف تواند گفت و وقتی تشننبیه محض، و همچنین در معاد،   وقتی تنزیه

 رسند و حظ خود بردارند.

گاه قیاسات برهانی استعمال کند و گاه بر اقناعیات قناعت نماید و گاه به    همچنینحکیم  و 

 قداتعتمو مخیالت تمسک کند، تا ارشاد هر کسی به قدر بصیرت او کرده باشد. و چون       شعریات 
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که به  مادامقوم، هر چند در سلک توجه به کمال منخرط باشد اما در صورت و وضع مختلف، پس     

ر ملت و و اگرچه د نبودفاضل اول که مدبر مدینه فضال باشد اقتدا کنند میان ایشان تعصب و تعاند      

شان مذهب مختلف نمایند، بلکه اختالف ملل و مذاهب، که نزدیک  سوم خی  ای االت و از اختالف ر

ست، به      ست که قالب همه یک مطلوب ا شده ا ساتی   منزلتامثله حادث  اختالف مطعومات و ملبو

 .نوع منفعت یکبود که به جنس و لون مختلف باشند، و غایت از همه 

 دولت غایی؛ ملك اعظم یا رئیس روسا: 

 نظام دهی مدنی

ی بحق او باشنند، هر الرؤسنناکه مقتدای ایشننان بود و ملک اعظم و رئیس مدینه،رئیس  و 

شان مرتب گرداند، چنانکه       راای طایفه ست و خدمت میان ای ضع خود فرو آرد، و ریا به محل و مو

سا، تا به           قومیهر  ضافت با قومی دیگر رؤ شند و به ا سان با ضافت با قومی دیگر مرؤو  ومیقبه ا

شند، و اهل این مدی        ست نبود و خدم مطلق با شان را اهلیت هیچ ریا سد که ای موجودات  مانندنه ر

شوند در ترتب، و هر یک به منزلت مرتبه  شند از مراتب  عالم  که میان علت اولی و  موجوداتای با

حکمت مطلق اسننت. اما اگر از اقتدا به  کهمعلول اخیر افتاده باشننند. و این اقتدا بود به سنننت الهی 

بد تا تعصنننب و عناد و قوت ناطقه تفوق طل برمدبر مدینه انحراف کنند قوت غضنننبی در ایشنننان 

رئیس را مفقود یافته باشننند هریک به دعوی  چونمخالفت مذهب در میان ایشننان حادث شننود، و 

و  گردد،و مخیل که بدیشان داده بودند صنمی    موهومریاست برخیزند، و هر صورتی از آن صورت    

اهب شود که اکثر مذ و تخالف پدید آید. و به استقرا معلوم می  تنازعقومی را در متابعت خود آرد تا 

 اهل حق بوده است، و باطل را در نفس خود حقیقتی و بنیادی و اصلی نه. ازاهل باطل را منشأ 

 تصرف: جزوي و کلی دولت هادي و راهبردي؛ 

 سیاست هدایت
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شند، در اقاصی عالم بحقیقت متفق    مدینهاهل  و شند، چه دلهای ایشان   فاضله اگرچه مختلف با  با با

تودد،  ویکدیگر راست بود، و به محبت یکدیگر متحلی باشند، و مانند یک شخص باشند در تألف     

شارع، علیه  سلمون یدواحده علی   چنانکه  سالم، گوید: الم سواهم. و ملوک  ال شان من  که مدبران  ای

ا وقت و حال، ام مناسب و  عالمند در اوضاع نوامیس و مصالح معاش تصرف کنند، تصرفاتی مالیم    

صرف کلی. و ازین        صالح ت ضاع م صرف جزوی، و اما در او شد تعلق دین و   سبب در نوامیس ت با

شیر بابک گفته    شاه و حکیم فرس ارد ست ملک به یکدیگر، چنانکه پاد الیتم  : الدین ولملک توأمانا

ست و ملک ارکان:   ساس ب  واحد هما اال باالخر، چه دین قاعده ا ضایع بود و رکن  یچنان که ا رکن 

 .(285)صدین واهیو ملک بی باشدملک نامنتفع اساس خراب همچنان دین بیبی

این قوم، یعنی ملوک و مدبران مدینه فاضننله به عدد بسننیار باشننند، چه در یک   اگرچند و 

 ،باشد و چه در ازمنه مختلف، حکم ایشان حکم یک شخص بود، چه نظر ایشان بر یک غایت     زمان

رفی تص پسدت قصوی است، و توجه ایشان به یک مطلوب بود، و آن معاد حقیقی است.   اسع  و آن

شد، بل تکمیل قانون او        صلحت مخالف او نبا سب م سابق کند بح مثل و ب بود،که الحق در احکام 

وقت حاضننر  ایناگر این الحق در آن وقت حاضننر بودی همان قانون نهادی، و اگر آن سننابق در  

سانیدی، که طریق    صرف به تقدیم ر صداق این  بودی همین ت ست که از   سخن العقل واحد. و م آن

تالف کملها. و تفرق و اخ الُ ئتجه بل االتوراند که فرمود: ما جئت البطلالسالم نقل کردهعیسی علیه

 .بینحقیقتپرست باشند نه و عناد جماعتی را تصور افتد که صورت

 فاضله نهیارکان مد

 (راهبردی)کارگزاران سیاسی 

 فاضله پنج صنف باشند: مدینهارکان  و
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شند        جماعتی اول  ضایل و حکمای کامل با شان اهل ف شند، و ای که به تدبیر مدینه موسوم با

 داتموجوقوت تعقل و آرای صائبه در امور عظام از ابنای نوع ممتاز باشند، و معرفت حقایق    بهکه 

 صناعت ایشان بود، و ایشان را افاضل خوانند.

رسانند، و عموم اهل مدینه  که عوام و فروتران را به مراتب کمال اضافی می  جماعتیدوم  و 

از  انایشن کنند، تا هر که مسنتعد بود به مواعظ و نصنایح   آنچه معتقد طایفه اول بود دعوت می بهرا 

ن ایشننا صننناعتو خطابت و بالغت و شننعر و کتابت کند، و علوم کالم و فقه درجه خود ترقی می

 األلسنه خوانند.بود، و ایشان را ذوی

دارند، و در اخذ و اعطا تقدیر که قوانین عدالت در میان اهل مدینه نگاه می جماعتیسیم   و 

ساوی و تکافی تحریض می رعایت می واجب ستیفا و   کنند، و بر ت سه هندهند، و علوم حساب و ا  د

 م صناعت ایشان بود، و ایشان را مقدران خواند.و طب و نجو

جماعتی که به حظ حریم و حمایت بیضه اهل مدینه موسوم باشند، و ارباب مدن     چهارم و 

کنند، و در مقابلت و محافظت شنننرایط شنننجاعت و حمیت مرعی را ازیشنننان منع می غیرفاضنننله

 ایشان را مجاهدان خوانند. ودارند، می

صناف ترتیب می که اق جماعتیپنجم  و  سازند، چه از وجوه معامالت و  وات و ارزاق این ا

 از وجوه جبایات خراج و غیر آن، و ایشان را مالیان خوانند. چهصناعات و 

االطالق در میان ایشان عظمی را در این مدینه چهار حال بود: اول آنکه ملک علی ریاست و 

ضر  ستجماع چهار چیز بود: اول  حا ست، و   بود، و عالمت او ا  دومحکمت که غایت همه غایات ا

هارم و چ بود،ی بود به غایت، و سننیم جودت اقناع و تخییل که از شننرایط تکمیل دتعقل تام که مؤ

 .خوانندقوت جهاد که از شرایط دفع و ذب باشد، و ریاست او را ریاست حکمت 
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ملک ظاهر نبود، و این چهار خصنننلت دریک تن جمع نیاید اما در چهار تن            آنکه دوم  و 

صل بود،   ست      وحا شارکت یکدیگر کنفس واحده به تدبیر مدینه قیام نمایند، و آن را ریا شان به م ای

 خوانند. افاضل

این هردو ریاست مفقود بود، اما رئیسی حاضر بود که به سنن رؤسای گذشته،        آنکهسیم   و 

مذکور متحلی بوده باشننند، عارف بود، و به جودت تمییز هر سنننتی به جای خود   افاوصننکه به 

قادر بود،  بودتواند کرد، و بر استنباط آنچه مصرح نیابد در سنن گذشتگان از آنچه مصرح       استعمال 

 .خوانندوجودت خطاب و اقناع و قدرت جهاد را مستجمع، و ریاست او را ریاست سنت 

د، اما در اشننخاص متفرق حاصننل بود، و وصنناف در یک تن جمع نبآنکه این او چهارم و 

 به تدبیر مدینه قیام کنند، و آن را ریاست اصحاب سنت خوانند. مشارکت هایشان ب

 نظام راهبردي، دولت راهبردي: 

 عظمیریاست 

دیگر که در تحت ریاست عظمی بود در جملگی صناعات و افعال اعتبار  های ریاستاما  و 

سبب           وباید کرد،  سه  ست را  ستحقاق این ریا ست با رئیس اعظم بود، و ا سا در ریا انتهای همه رؤ

ئیس این شخص ر  آنکه فعل شخصی غایت فعل شخصی دیگر باشد، پس آن شخص بر        یکیبود: 

 ت رئیس بود بر رایض ستور و بر کسی که زین و لجام کند.یفروس صاحببود، مثالً 

ود، اما یکی بر تخیل غایت از تلقای نفس خود قادر       هر دو فعل را یک غایت ب     آنکه دوم  و 

او را تعقل اسننتنباط مقادیر باشنند و دیگری را یان قوت نبود، اما چون قوانین صننناعت از     وبود، 

اول بیاموزد بر آن صنناعت قادر شنود، مانند مهندس و بنا، پس شنخص اول رئیس بود بر     شنخص 

سیار ب   شخص  صنف اختالف مراتب ب سی که ر     دوم؛ و در این  صنعتی تا ک ضع هر   نآود، چه از وا

دتر ق راصننننعت به اندک چیزی راه برد تفاوت بسنننیار بود و فروترین مراتب کسنننی را بود که او 
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تبع آن ت تأنیهای صاحب صناعت در آن باب حفظ کند، و به    استنباط نباشد اصالً، اما چون وصیت    

 .نبود به هیچ اعتبار ریاستبود که او را  کند، عمل تمام شود، و چنین شخص خادم مطلقوصایا می

هر دو فعل را توجه به یک غایت بود، که آن غایت فعل ثالثی باشننند، اما از    آنکه سنننیم  و 

 تر، مانند لجام و دباغ در فروسیت.شریفتر بود و در آن غایت با منفعت یکیهردو 

 توزیع و تبادل کارمدنی:  تقسیم؛

 نظام مدنی و سیاسی

اقتضننای آن کند که هریک در مرتبه خود باشننند و از آن مرتبه تجاوز ننمایند، و   عدالت و 

سه چیز: یکی آنکه طبایع       باید  ارکه یک شخص را به صناعات مختلف مشغول نگردانند، از جهت 

ا در ر صناعتخواص بود، و نه هر طبیعتی به هر عملی مشغول تواند بود: و دوم آنکه صاحبت یک 

صناعت   صل آید به روزگار دراز،  احکام آن  چون آن نظر و  وبه تدقیق نظر و ترقی همت حظی حا

و سننیم آنکه  قاصننر؛همت متوزع و منقسننم گردد بر صننناعات مختلف همه مختل ماند و از کمال 

افتد  صناعت را اشتراک   دوبعضی صناعات را وقتی بود که با فوات آن وقت فایت شود، و باشد که     

صناعت داند او را به اشرف    سه ز دیگر بازماند، و چون یک شخص دو  در یک وقت، پس به یکی ا

شغول گردانیدن و از دیگران منع کردن اولی، تا   سبت او با آن   چونو اهم م هریکی به کاری که منا

 در تزاید بود و شرور در تناقص. خیراتزیادت بود مشغول باشد تعاون حاصل آید و 

از فضیلت دور افتند و وجود ایشان به منزلت ادوات   خاصی باشند که   ش فاضله ا  مدینهدر  و 

و  رسند، بباشد، و چون در تحت تدبیر افاضل باشند اگر تکمیل ایشان ممکن بود به کمالی       آالتو 

 اال مانند حیوانات مرتاض شوند.

شد          مدناما  و  شش نوع با ضاله. و مدن جاهله  سقه یا  ضله گفتیم یا جاهله بود یا فا غیرفا

: اول را اجتماع ضروری خوانند، و دوم را اجتماع نذالت، و سیم را اجتماع خست،    بساطت بحسب  

 چهارم را اجتماع کرامت، و پنجم را اجتماع تغلبی، و ششم ار اجتماع حریت. و
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ضنننروری اجتماع جماعتی بود که غرض ایشنننان تعاون بود بر اکتسننناب آنچه       مدینه   اما  

ضی محمود و      قوام ابدان از اقوات و ملب درضروری بود   سیار بود، بع سب ب سات، و وجوه آن مکا و

 ومانند فالحت و شبانی و صد و دردی، یا به طریق مکر و فریب یا به طریق مکابره    مذموم،بعضی  

 افتدای مجاهره؛ و باشنند که یک مدینه افتد مسننتجمع انواع مکاسننب ضننروری، و باشنند که مدینه 

ک نزدی بهعتی دیگر. و افضننل اهل این مدن که مشننتمل بر یک صننناعت تنها مانند فالحت یا صنننا

واند کرد، و در ت بهترایشان به منزلت رئیس باشد کسب بود که تدبیر و حیلت در اقتنای ضروریات     

ستعمال ایشان در طریق نیل ضروریات بهتر تواند کرد،     ستعمال ایشان د   واحتیال و ا ر در احتیال و ا

 اقوات بدیشان بیشتر بخشد. کهد، یا کسی طریق نیل ضروریات بر همه جماعت فائق بو

نذالت اجتماع جماعتی بود که بر نیل ثروت یسننار و اسننتکثار ضننروریات از    مدینهاما  و 

و زر و سننیم و غیر آن تعاون نمایند، و غرض ایشننان در جمع آنچه بر قدر حاجت    ارزاقذخایر و 

جایز   بوداتی که قوام ابدان بدان    بود جز ثروت و یسنننار نبود، و انفاق اموال اال در ضنننروری    زاید 

. و رئیس بودنشننمرند، و اکتسنناب آن از وجوه مکاسننب کنند یا از وجهی که در آن مدینه معهود   

ود، و ایشان قادرتر ب  ارشاد ایشان شخصی بود که تدبیر او در نیل اموال و حفظ آن تامتر باشد و بر      

سب این جماعت یا ارادی تواند بود چون تجارب   شبانی و   اجارت،و وجوه مکا یا غیرارادی چون 

 فالحت و صید و لصوصیت.

خسننت اجتماع جماعتی بود که بر تمتع از لذاذت محسننوسننه مانند مأکوالت و  مدینهاما  و 

شروبات   شان از آن طلب لذت بود نه     وم صناف هزل و بازی تعاون کنند، و غرض ای منکوحات و ا

سع  بدن،قوام  شمرند، چه غرض اهل این مدینه بعد  و این مدینه را در مدن جاهلیت   ازید و مغبوط 

سعیدترین و مغبوط         صورت بندد، و  سار  ضروری و بعد از تحصیل ی شان اترین در میان تحصیل   ی

سباب لذات را      سباب لهو و لعب قدرت او زیادت بود و نیل ا ستجمع کسی بود که بر ا شد. و  ب ترم ا

 د.معاونت بهتر تواند کر مطالبا در تحصیل آن رئیس ایشان آن کس بود که با این خصال ایشان ر
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کرامت اجتماع جماعتی بود که تعاون کنند بر وصننول به کرامات قولی و فعلی،  مدینهاما  و 

ضل؛    کراماتو آن  ساوی یابند یا بر تفا کرامت  ویا از ادیگر اهل مدن یابند یا هم از یکدیگر، و بر ت

را نوعی از  دیگری وقتیبر تساوی چنان بود که یکدیگر را بر سبیل قرض اکرام کنند، مثالً یکی در   

تا آن دیگر او را در وقتی دیگر مثل آن از        ند  بذل ک مت  بذل کند؛ و     همان کرا یا نوعی دیگر  نوع 

باز دهد، و آن آن دیگر او را اضنننعاف آن  تاتفاضنننل چنان بود که یکی دیگری را کرامتی بذل کند 

ضعه      ستحقاقی بود که با یکدیگر موا شند. و اهلیت کرامت به نزدیک این طایفه ب  کردهبرحسب ا ه با

اسباب لذت و لهو، یا قدرت بر زیادت از مقدار ضروری  مساعدتچهار سبب حاصل آید: یسار، یا  

جماعتی بود و ماالبد او به همه وجوه مکفی، و یا نافع بودن در  مخدومتعب، مانند آنکه شخصی   بی

چنانکه شخصی با دیگری احسان کند به یکی ازین سه وجه، و دو سبب       گانه،سه طریق این اسباب  

 کرامت را به نزدیک اکثر اهل مدن جاهلیت و آن غلبه بود و حسب. استحقاقدیگر بود 

یا در کارهای بسننیار بر اکفا غالب آید یا به نفس چنان بود که کسننی در یک کار  غلبه اما 

ظیم ع غبطتییا به توسط انصار و اعوان، از فرط قدرت یا از کثرت عدد، و شهرت بدین معنی     خود

شد بنزدیک این جماعت، تا بحدی که مغبوط  تواند بدو ن مکروهیترین کسی آن را دانند که کسی   با

 د.رسانید و او به هر که خواهد تواند رسانی

آن بود که پدران او به یسننار یا کفایت ضننروریات یا نفع غیر یا جالدت و   حسننباما  و 

 هلابر دیگران غالب بوده باشند. و معامله در کرامت به تساوی شبیه بود به معامالت  موتاستهانت 

شتر دارد از همه اهل مدینه،     سی بود که اهلیت کرامت بی س  یعنیبازار. و رئیس این مدینه ک و ب اح

رئیس را  اگر اعتبار نفس بوداز احساب همه بیشتر بود، اگر اعتبار حسب را کنند، یا یسار او بیشتر       

 مردمان را به یسننار و ثروت بهتر تواند کهکنند، و اگر اعتبار نفع او کنند بهترین رؤسننا کسننی بود  

سن تدبیر، و     سانید از قبل خود یا از ح شان بهتر توا    محافظتر سار و ثروت برای شرط  ند کرد، بی ه 

و یا ایشننان را به نیل لذات زودتر و بیشننتر رسنناند، و او طالب  یسننار،آنکه غرض او کرامت بود نه 



  

169 
 

لذت، و طالب کرامت آن بود که خواهد که مدح و اجالل و تعظیم او به قول و  طالبکرامت بود نه 

 بود، و دیگر امم در زمان او و بعد ازو او را بدان یاد کنند. شایعفعل 

سننار یدر اکثر احوال به یسننار محتاج بود، چه ایصننال اهل مدینه به منافع بی رئیسچنین  و 

 نانچو چندانکه افعال این رئیس بزرگتر احتیاج او بیشننتر. و باشنند که او را در تصننور  نبود،ممکن 

ست نه از جهت التماس کرامت، و آن مال که    کند یا صرف بود که انفاق او از روی کرم و حریت ا

و یا  در آرا و افعال، کندبه خراج ستاند از قوم خود، یا بر سبیل تغلب جماعتی را که مضادت ایشان 

المال خود جمع کند، ضمیر داشته باشد، قهر کند و اموال ایشان در بیت     دربنوعی از ایشان حقدی   

سم مالک رقاب ضود،        می نفقهپس  سمی و صیتی اکتساب کند، و بدان صیت و ا  رزندانفو کند تا ا

خود را تخصننیص  کهاو را بعد ازو حسننیب دانند، و ملک بعد از خود به فرزندان دهد. و تواند بود 

ستحقاق     انکند به اموالی که نفع آن به دیگر اشد  او شمرند. و نیز ب  کرامتنرسد، تا آن اموال سبب ا

همه انواع کرامات   یا مرابحه، تا    معاوضنننه که با اکفای خود از ملوک اطراف کرامت کند بر سنننبیل       

 استیفا کرده باشد.

شتن را به تجملی و تزیّ  کسچنین  و  شأن او    خوی ستدعی بها و جاللت و فخامت  نی که م

صناف بود، از  شات و      ا سات و مفرو شیت( و جنایب خدمملبو شتر   متحلی، )حا گرداند تا وقع او بی

و چون ریاسننت او ثابت شننود و  بیفزاید،شننود، و مردمان را به حجاب از خود بازدارد تا هیبت او 

جنس باشند، مردمان را مرتب گرداند در   ازانعادت گیرند که ملوک و رؤسای ایشان هم   ه مردمان ب

ساری      کهمراتب مختلف، و هریکی را بنوعی از کرامت  ضا کند مخصوص کند، مانند ی اهلیت او اقت

 او حاصل آید. تا بدان تعظیم امر دیگر،ی یا لباسی یا مرکبی یا چیزی ییا ثنا

سی بود که او را بر جاللت معونت زیادت کند و طالبان کرامت   نزدیکترین و  مردمان بدو ک

ه ک رااو قربت جویند بدین وسننیلت تا کرامت ایشننان زیادت شننود، و اهل این مدینه مدن دیگر  به

له به جاه نمدترین غیر ایشان بود مدن جاهلیت شمرند و خود را به فضیلت منسوب دارند. و شبیه     
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دارند، و چون  مقدرمدینه فاضننله این مدینه بود، خاصننه که مراتب ریاسننت بر قلت و کثرت نفع   

 بود که با مدینه تغلب گردد. نزدیککرامت در امثال این مدینه به افراط رسد مدینه جباران شود و 

را بر  انتغلب اجتماع جماعتی بود که تعاون یکدیگر بدان سننبب کنند تا ایشنن  مدینهاما  و 

و  دباشنننغلبه بود، و این تعاون آنگاه کنند که همه جماعت در محبت غلبه اشننتراک داشننته  دیگران

رای ب غلبه د، بعضنننی باشنننند که     واگرچه به قلت و کثرت متفاوت باشنننند و غایت غلبه متنوع ب          

شند       خون ضی با شند که برای مال بردن خواهند، و بع ضی با شا  کهریختن خواهند، و بع  نغرض ای

قصور   به حسب فرط و  مدینهاستیال بود بر نفوس مردمان و به بندگی گرفتن ایشان، و اختالف اهل   

اموال یا ازواج و نفوس تا از    یا این محبت بود، و اجتماع ایشنننان به جهت تغلب بود در طلب دما        

بی ر مطلوبود، و بدین سننبب گاه بود که ب اذاللدیگر مردمان انتزاع کنند، و لذت ایشننان در قهر و 

مطلوب التفات ننمایند و ازان درگذرند، و ازیشان بعضی    بدانآنکه کسی را قهر کنند و  ظفر یابند بی

تر دارند، و بعضننی باشننند که به مکابره و مکاشننفه   و فریب دوسننت کیدباشننند که قهر به طریق 

ست  ضی تر دارند، و دو س      بع سیار بود که ک ستعمال کنند، و ب شند که هر دو طریق ا لبه بر انی که غبا

به طریق قهر خواهند، چون به سرشخصی خفته رسند به تعرض خون و مال او مشغول       اموالدما و 

د بهتر بو مقاومتیبلکه اول او را بیدار کنند و گمان برند که قتل او در حالی که او را امکان  نشننوند،

شان لذیذتر آید، و طبیعت این طایفه     شد، و آن قهر در نفوس ای ضای با الق، اال االطقهر کند علی اقت

 به تعاون یکدیگر در بقا و در غلبه. احتیاجآنکه از قهر مدینه خود امتناع نماید به سبب 

جماعت کسننی بود که تدبیر او در اسننتعمال ایشننان از جهت مقابله و مکر و   اینرئیس  و 

اند کرد، و سننیرت این انجاح نزدیکتر باشنند و دفع تغلب خصننمان از ایشننان بهتر تو بهغدرآوردن 

سننی بود که چون بران روند به           جماعت سوم و  شان ر سنن ای سوم و  شد و ر عداوت همه خلق با

و به مفاخرت  د،باش تر باشند، و تنافس و تفاخر ایشان به کثرت غلبه یا به تعظیم امر آن   نزدیک غلبه

انی بود الت غلبه یا نفس آبود، و  بیشتر هائی که او غلبه کرده باشد  اولی کسی را دانند که اعداد نوبت 

دو چون سالح. و از اخالق این جماعت جفا   هرچون تدبیر، و یا جسمانی چون قوت، یا خارج از  
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سیاری اکل و شرب و جماع، و طلب    وبود و سخت دلی و زود خشمی و تکبر و حقد    حرص بر ب

 آن از وجهی که مقارن قهر و اذالل بود.

همه جماعت را در این سیرت مشارکت بود، و باشد که مغلوبان    اهل این مدینه  کهباشد   و 

شان هم با  شان یا      ای ساوی یا مختلف، و اختالف ای شند، و اهل غلبه در مراتب مت  هبدر یک مدینه با

شدت قوت و  قلت و کثرت نوبت ض  راهای غلبه بود، یا به قرب و بعد از رئیس خود، یا به  عف و 

شد که قاهر در مدینه   شند در قهر،   آن، و با شان را بطبع  هرچندیک شخص بود و باقی آالت او با  ای

او را معونت کنند، و این  داردد بدان فعل، ولیکن چون آن قاهر امور معاش ایشننان مکفی وارادتی نب

شند به       سگان با سبت با او به منزلت جوارح و  سبت قوم به ن صیاد، و بقیت اهل مدینه او را ب  ن ه با 

ش  شغول می  وکنند ند که خدمت او میمنزلت بندگانی با شند، و با وجود او  به متاجره و مزارعه م با

 ایشان در مذلت غیر بود. رئیسمالک نفس خود نباشند، و لذت 

تغلب بر سه نوع بود: یکی آنکه همه اهلش تغلب خواهند، و دوم آنکه بعضی از  مدینه پس 

که تغلب به جهت تحصیل ضروریات    و سیم آنکه یک شخص تنها که رئیس بود. و کسانی    اهلش،

ی . و بعضآمدیسار یا لذات یا کرامات خواهند به حقیقت راجع با اهل آن مدن باشند که یاد کرده    یا

 باشند هم بر آن قیاس، و  وجهاند، و این طایفه نیز بر سه  از حکما ایشان را نیز از مدن تغلبی شمرده  

بود، و بدین اعتبار متغلبان سنننه  مطلوباتاز این باشننند که غرض اهل مدینه مرکب از غلبه و یکی 

شان در قهر تنها      شند: یکی آنکه لذت ای سیس، و چون    بودصنف با سر چیزهای خ و مغلبه کنند بر 

سیار بود که ترک آن    شوند ب ست؛ و    گیرند،بران قادر  ضی از عرب جاهلیت بوده ا چنانکه عادت بع

ستعمال دوم آنکه قهر در طریق لذت  سیم    ر بیکنند و اگ ا ستعمال قهر نکنند؛ و  قهر مطلوب بیابند ا

  قهر بدیشان رسد بدانخواهند، و چون نفع از بذل غیری یا از وجهی دیگر بی مقارنآنکه قهر با نفع 

و  د؛خواننننمایند و قبول نکنند، و این قوم خود را بزرگ همتان شمرند و اصحاب رجولیت    التفات

و اکرام کنند، و  گویندقوم اول بر قدر ضننروری اقتصننار کنند و عوام باشنند که ایشننان را بران مدح 
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کرامت، و بدن اعتبار جباران      اکتسنننابمحبان کرامت نیز بود که ارتکاب این افعال کنند در طریق       

 باشند، چه جبار محب کرامت بود با قهر و غلبه.

ه یسار آنست که جهال ایشان را نیکبخت دانند و از    از خواص مدینه لذت و مدین چنانکه و 

تر شننمرند از خواص مدینه تغلب آنسننت که ایشننان را بزرگ همت دانند و مدح دیگر فاضننل مدن

و افتخار  تصلف و باشد که اهل این سه مدینه متکبر شوند و به دیگران استهانت کنند، و بر      گویند،

ظریف خود را شناسند   ولقبهای نیکو نهند، و مطبوع  و عجب و محبت مدح اقدام نمایند، و خود را

خود احمق دانند، و چون نخوت  باو دیگر مردمان را ابله و کژ طبع بینند، و همه خلق را به نسننبت 

 آیند. جبارانو کبر و تسلط در دماغ ایشان تمکن یابد در زمره 

غیر از روی التماس بود که محب کرامت طلب کرامت به جهت یسار کند، و اکرام   بسیار  و 

ساری  شد      ی سبب مال خواهد؛ و با ست و طاعت اهل مدینه هم به  سار   کهکند ازو یا غیر او، و ریا ی

لذت   به به جهت لذت و لهو خواهند و چون حرمت زیادت بود مال بهتر بدسنننت آید و با مال              

سان  سبب، و چون    آ شد که طالب حرمت گردد از این  قی را تفو واتر توان رسید، پس طالب لذت با

کوحاتی که و من مشروبات و ریاستی حاصل شود به وسیلت آن اللت یسار بسیار کسب کند تا بدان        

الجمله ترکب این   . فیآرددر کمیت و کیفیت زیادت ازان بود که دیگری را دسنننت دهد بدسنننت        

سایط وقوف     سیار بود، و چون بر ب شد معرفت مرکبات آ  افتادهاغراض را با یکدیگر وجوه ب ان س با

 گردد.

صی در آن اجتماع     مدینهاما  و  شخ احرار، و آن را مدینه جماعت خوانند، اجتماعی بود هر 

 ربمدینه متسنناوی باشننند و یکی را  اهلمخلی باشنند با نفس خود، تا آنچه خواهند کند، و  ومطلق 

شند و تفوق نبود       صور نکنند، و اهل این مدینه جمله احرار با ضلی ت ش ا میاندیگری مزید ف ان اال ی

سیار و همم مختلف     شهوات متفرق حادث  وسببی که مزید حریت بود، ور در این مدینه اختالف ب

ضی      گردند،شود چندانکه از حصر و عد متجاوز بود، و اهل این مدینه طوایف    شابه و بع ضی مت بع

شریف     شرح دادیم چه  سیس  و متباین، و هرچه در دیگر مدن  طوایف این مدینه موجود  درچه خ
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سی بود، و جمهور اهل مدینه بر  بود، و هر طایفه سا ای را رئی سا را آن باید     رؤ شند، چه رؤ غالب با

ایشنننان نه رئیس بود و نه مرؤوس، اال آنکه  میانکرد که ایشنننان خواهند، و اگر تأمل کرده شنننود 

 دکه در حریت جماعت کوشد و ایشان را با خود گذار بودمحمودترین کسی به نزدیک ایشان کسی 

خود بر قدر ضرورت اقتصار کند و مکرم و افضل و مطاع ایشان      شهوات و از اعدا نگاه دارد، و در 

متحلی بود، و هرچند رؤسا را با خود مساوی دانند چون ازو چیزی بینند    خصال کسی بود که بدنی  

 و لذات، خود کرامات و اموال در مقابل آن بدو دهند. شهواتاز قبیل 

بود که در چنان مدن رئیسننانی باشننند که اهل مدینه را از ایشننان انتفاعی نبود، و  بسننیار و 

ا اهل ب موافقتدهند از جهت جاللتی که ایشان را تصور کرده باشند، به    و اموال بدیشان می  کرامات

ل آن حق اه محافظتمدینه در طبیعت، یا به ریاسننتی محمود که به ارث بدیشننان رسننیده باشنند، و 

 در این مدینه بر تمامترین برشمردیم بر تعظیم او دارد طبعاً، و جملگی اغراض جاهلیت که  مدینه را

صل توان کرد، و این     سیارترین مقداری حا ترین مدن جاهلیت بود، و مانند معجب مدینهوجهی و ب

سته     و همه کس مقام آنجا دوست دارد، چه هرکسی    باشد، جامع وشی به تماثیل و اصباغ متلون آرا

جهت امم و طوایف روی بدین مدینه نهند و در کمتر       اینهوا و غرض خود تواند رسنننید، و از   به  

بسیار پدید آید، و اوالد مختلف باشند در فطرت و تربیت، پس در    تناسل مدتی انبوه شود و توالد و  

 حادث شننود که آن را از یکدیگر متمیز نتوان کرد، و اجزای بعضننی در بسننیارهای یک مدینه مدینه

جزوی به مکانی دیگر. و در این مدینه میان غریب و مقیم فرقی نبود، و چون     هربعضنننی داخل، و  

 ارافاضل و حکما و شعرا و خطبا و هر صنفی از اصناف کامالن بسیار، که اگر ایشان         برآیدروزگار 

 التقاط کنند اجزای مدینه فاضله توانند بود، پدید آیند و همچنین اهل شر و نقصان.

یت بزرگتر از این مدینه نبود و خیر و شنننر او بغایت برسننند و       لاز مدن جاه   مدینه  یچ ه و 

 تر بود شر و خیر او بیشتر بود.و با خصب بزرگترچندانچه 

مدن جاهله بر عدد مدن مقدر بود، و عدد آن شش است چنانکه گفتیم، منسوب     ریاسات  و 

سار یا لذت یا کرامت یا غلبت    شش بدین  ضرورت یا ی یا حریت. و چون رئیس از این منافع  چیز: 
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ست         متمکن صه ریا سات به مالی که بذل کند بخرد، و خا ستی از این ریا  دینهمبود گاه بود که ریا

ضل      سی ترجیحی نتواند بود. پس رئیس را یا به تف سی را بر ک ست احرار، که آنجا ک هند یا در د ریا

ضل در م    ستانند، و رئیس فا ست دینه احرار عوض مالی یا نفعی که ازو ب ند نتواند کرد، و اگر ک ریا

ضطرب    شود یا مقتول یا م سه بزودی، و منازع  مخلوع  سیار بود، و همچنین در مدن دیگر   اوالریا ب

 رئیس فاضل را تمکین نکنند.

شای  و  سان        ان ضروری و مدن جماعت آ ضل از مدن  ست افا ضله و ریا تر از آن بود مدن فا

 ردیکتر، و غلبه با ضرورت و یسار و لذت و کرامت اشتراک کند، و    مدن و به امکان نزد دیگرکه از 

صوف بود، و       ستهانت مرگ مو ساوت و غلظ و جفا و ا  ابدانآن مدن، یعنی مدن مرکبه، نفوس به ق

شره و حرص دائماً در         صحاب مدینه لذت را  سالح. و ا صناعت  شدت و قوت و بطش و   تزایدبه 

ر ایشان د غضبیگردند، و باشد که از غلبه این سیرت قومی بود و به لین طبع و ضعف رأی موسوم 

شود که آن را اثری باقی نماند، و در آن مدینه ناطقه خادم   *چنان  بود و غضبی خادم   غضبی منسخ 

ه کنند، چنانکه از بادی ناطقهشهوی برعکس اصل، و باشد که شهوت و غضب به مشارکت استخدام        

ا در میان ایشان بسیار بود و زنان ر زناننشینان عرب و صحرانشینان ترک گویند که شهوات و عشق 

 و عناد برزند. اینست اصناف مدن جاهلیه. تعصبها ریزند و  ذلک خونبرایشان تسلط بود و مع

فاضنننله بود و در افعال    فاسنننقه که اعتقاد اهل آن مدن موافق اعتقاد اهل مدینه            مدن اما   و 

یل م جاهلیتایشان باشند: خیرات دانند اما بدان تمسک ننمایند، و به هوا و ارادت به افعال     مخالف

 نیفتد. احتیاجکنند. ایشان را مدنی بود به عدد مدن جاهله، و به استیناف سخن دران 

ش           مدناما  و  صور کرده با سعادت حقیقی ت شبیه به  سعادتی  أ و ند، و مبدضاله آن بود که 

سید     مخالفدی امع سعادت ابدی نتوان ر حق توهم کرده، و افعال و آرائی که بدان به خیر مطلق و 

یشان  ا قوانینپیش گرفته، و عدد آن را نهایتی نبود، اما کسی که اعداد مدن جاهله مقرر کند و به   در

 نیک متصور شود او را معرفت افعال و احکام ایشان آسان بود.
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 -ارزمانند کره در میان گندم و خار در میان کشت -که در مدن فاضله پدید آیند وابتناما  و 

 صنف باشند: پنج

و ایشان جماعتی باشند که افعال فضال ازیشان صادر شود اما به جهت اغراضی  مرائیان، اول 

 جز سعادت، مانند لذتی یا کرامتی. دیگر

ایات مدن جاهلیه مایل باشننند، و چون و ایشننان جماعتی باشننند که به غ  محرفان،دوم  و 

 هب مدینه فاضنننله مانع آن بود آن را به نوعی از تفسنننیر با هوای خود موافقت دهند تا             اهل قوانین 

 مطلوب برسند.

و ایشان جماعتی باشند که به ملک فضال ارضی نشوند و میل به ملک تغلبی       باغیان،سیم   و 

 .رندآبه فعلی از افعال رئیس که موافق طبع عوام نباشد ایشان را از طاعت او بیرون  پسکنند، 

صد تحریف       و شند که ق شان جماعتی با سوء فهم بر     قوانینچهارم مارقان، و ای سبب  نکنند، اما از 

کنند و از حق انحراف نمایند، و باشنند که  حملاغراض فضننال واقف نباشننند، آن را بر معانی دیگر 

 و عناد خالی بود، و به ارشاد ایشان امیدوار باید بود. تعنتنحراف مقارن استرشاد بود و از این ا

شان تام نبود و چون بر حقایق واقف       مغالطان،پنجم  و  شند که تصور ای شان جماعتی با و ای

ی که به حق ماند یها از جهت طلب کرامت به جهل معترف نتوانند شنند به دروغ سننخن ونباشننند 

 نمایند و خود متحیر باشند.آن را در صورت ادله به عوام می و گویندمی

 مؤدیاین اعداد تواند بود اما ایراد آنچه در حیز امکان آید        زعدد نوابت زیادت ا    هرچند  و 

 بود به تطویل.

یم یسخن در اقسام جماعات مدنی و بعد ازین سخن در جزویات احکام تمدن گو است این 

  .«سبحانه، یاری خواهیم، آنه خیرموفق و معین باری،و از 
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 چهارم فصل

 سیاست ملك و آداب ملوك در

شدیم اولی       شرح از  چون  شد فارغ  ستی که به ازای هر جمعیتی با صناف اجتماعات و ریا ا

 کیفیت معاشرات جزوی که میان خلق باشد مشغول شویم. شرحآنکه به 

شد بر دو            ابتدا و  سات با ست ریا ست ملک که ریا سیا سیرت ملوک کنیم، گوئیم:  شرح  به 

 ارو هر یکی را غرضی باشد و الزمی. اما اقسام سیاست: یکی سیاست فاضله باشد که آن           بودگونه 

سیاست ناقصه       سعادت؛ و دوم  ه ک بودامامت خوانند و غرض از آن تکمیل خلق بود و الزمش نیل 

شقاوت و مذمت.    آن را تغلب خوانند  ستعباد خلق بود و الزمش نیل  سائس اول   وو غرض از آن ا

کند و خویشتن  مملوتمسک به عدالت کند و رعیت را بجای اصدقا دارد و مدینه را از خیرات عامه 

و عبید دارد و  خولرا مالک شننهوت دارد، و سننایس دوم تمسننک به جور کند و رعیت را بجای   

شرور عام کند و خو  شهوت دارد. و خیرات   مدینه پر شتن را بنده  سکون و مودت  عامهی : امن بود و 

عامه: خوف بود و اضطراب و تنازع و  شروربا یکدیگر و عدل و عفاف و لطف و وفا و امثال آن، و 

و مانند آن. و مردمان در هر دو حال  غیبتجور و حرص و عنف و غدر و خیانت و مسنننخرگی و 

دین اند که الناس علیکنند، و از اینجا گفته ایشنناندا به سننیرت نظر بر ملوک داشننته باشننند و اقت 

 الزمان.بأبائهم، و یکی از ملوک گوید نحن منهمملوکهم و الناس بزمانهم اشبه 

 سیاست چه و چند قسم است؟*پرسش: 

 غرض و الزمه سیاست فاضله یا امامت چه می باشند؟*پرسش: 

 تنازعی(چه می باشند؟-ناقصه)تکساحتی*پرسش: غرض و پیامد سیاست 

 *پرسش: خرات عامه چه و کدامند؟

 *پرسش: شرور عامه چه و کدامند؟
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 باید که مستجمع هفت خصلت بود: ملکطالب  و 

 ها باشد به  استمالت دلها و افتادن وقع و هیبت در چشم چه حسب موجب ابوت، یکی 

 آسانی.  

 ای نفسانی و تعدیل غضب و قمع شهوت حاصل همت، و آن بعد از تهذیب قو علودوم  و 

 آید.  

 ی، و آن به نظر دقیق و بحث بسیار و فکر صحیح و تجارب مرضی و أر متانتسیم  و 

 حاصل آید. گذشتگاناعتبار از حال   

 زاالملوک گویند، و این فضننیلتی بود که الرجال و عزمعزیمت تمام، که آن را عزم چهارم و 

این  یبترکب رای صحیح و ثبات تام حاصل آید، و اکتساب هیچ فضیلت و اجتناب از هیچ رذیلت     

ند بدان. باش خلقترین و ملوک محتاج ،فضیلت میسر نشود، و خود اصل باب در نیل خیرات اینست

او ظاهر شننند. و در  برخوردن پدید آمد و اثر نکایت چنین گویند که مأمون خلیفه را شنننهوت گل

اصننناف مداوات اسننتعمال  مرضلت آن با اطبا مشننورت کرد. اطبا مجتمع شنندند و در عالج آن ازا

کردند و او اندیشننه عالجی می حضننورفرمودند، چیزی از آن به انجاح مقرون نیامد تا روزی که در 

یا »در آمد و آن حال مشنناهده کرد، گفت  ندمابه احضننار کتب و ادویه اشننارت رفته بود، یکی از  

از عالج من فارغ باشننید که بعد »مأمون اطبا را گفت  «الملوک؟لمؤمنین، فأین عزمه من عزمات امیرا

 «.محال باشد منازین معاودت آن حال از 

سآمت و ماللت، که مفتاح همه مطالب  بر مقاسات شداید و مالزمت طلب بی   صبر پنجم  و 

 اند:گفته چنانکه ،صبر بود

 القرع لالبواب أن یلجامدمن و   بذی الصبر ان یحظی بحلجته   أخلق
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 . و هفتم اعوان صالح.یسارششم  و 

سار و اعوان به       ایناز  و  شد و اگرچه آن را تأثیری عظیم بود. و ی ضروری نبا خصال ابوت 

 خصلت دیگر یعنی همت و رای و عزیمت و صبر اکتساب توان کرد. چهارتوسط 

دانسنننت که ظفر بعد از تقدیر دو تن را بود: یکی طالب دین و دیگر طالب ثار؛ و          بباید   و 

 یکیکه غرض او در تنازع غیر این دو چیز بود در اکثر احوال مغلوب باشننند؛ و از این دو     کسنننی

 محمود است و آن طلب دین حق بود و دیگر مذموم.

 *پرسش: خصلت های طالب حاکمیت)انقالب(چه می باشند؟ 

ست  و  شود، ق   حقاقا سی را بود که بر عالج عالم، چون بیمار  به  در بود واملک به حقیقت ک

 دوصننحت او، چون صننحیح بود، قیام تواند نمود، چه ملک طبیب عالم بود، و مرض عالم از  حفظ

سده   وسنفچیز بود، یکی ملک تغلبی و دیگری تجارب هرجی. اما ملک تغلبی قبیح بود لذاته، و  فا

تغلب اگرچه و .نمایدو اما تجارب هرجی مولم بود لذاته، و نفوس شننریره را ملذ  را حسننن نماید.

ور به نزدیک ناظر در ام باشنندشننبیه بود به ملک و لیکن در حقیقت ضنند ملک بود، و باید که مقرر 

تعاون و تظاهر یکدیگر به جای اعضای   درملک که مبادی دولتها از اتفاق رایهای جماعتی خیزد که 

 باشد و اال دولت باطل. حقشند، پس اگر آن اتفاق محمود بود دولت یک شخص با

 استحقاق حاکمیت به چه می باشد؟ *پرسش:

 *پرسش: مرض عالم چه و از چه می باشد؟

 *پرسش: مبادی دولتها چه و از چه می باشد؟

 *پرسش: دولت حق و دولت باطل چه می باشند؟

سانی قوتی          آنکهسبب   و  شخاص ان صی را از ا شخ ست آن بود که هر  مبادی دول اتفاق ا

چون اشنخاص بسنیار جمع آیند قوتهای ایشنان اضنعاف قوت هر شنخصنی بود        ومحدود باشند،  
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شخاص المحاله، پس چون  سته         ا صی برخا شخ شوند در عالم  شخص  در تألف و اتحاد مانند یک 

با چندان اشنننخاص مقاومت نتواند کرد        بود، و چنانکه یک شنننخص    قوتباشننند که قوت او آن   

او متباین اال هوا باشننند هم غلبه نتوانند کرد، چه ایشننان به منزلت  اآلراشننخاص بسننیار که مختلف 

شخص  یک شند یک  شخص بود        با ضعاف قوت این یک یک  سی که قوت او ا صارعت ک که به م

شان را نیز نظامی و    همهبرخیزند و المحاله  شند، مگر که ای تألفی بود که قوت جماعت با  مغلوب با

 عتباراتکافی تواند کرد، و چون جماعتی غالب شوند اگر سیرت ایشان را نظامی بود و   قومقوت آن 

شود، چه اختالف      شی  شان مدتی بماند و اال بزودی متال  و اهوا با عدم دواعیعدالتی کنند دولت ای

 آنچه مقتضی اتحاد بود مستدعی انحالل باشد.

صحاب آن با عزیمت  ها، دولتاکثر  و  شرایط اتفاق رعایت  های ثابت بوده مادام که ا اند و 

تزاید بوده اسنننت و سنننبب و قوف و انحطاط آن رغبت قوم در مقتنیات مانند اموال و  درکرده، می

شوند        کرامات ستکثار این دو جنس کند، و چون مالبس آن  ضای ا صولت اقت  رهبوده، چه قوت و 

سیرت   اترغبت نمایند، و از مخالطت سیرت ایشان به دیگران سرایت کند     آینه ضعفای عقول بدان 

 بنهند، و دفعاول بگذراند و به ترفه و نعمت جوئی و خوش عیشی مشغول شوند، و اوزار حرب و    

شند فراموش کنند و همت   ساب کرده با سایش و عطلت   وها به راحت  ملکاتی که در مقاومت اکت آ

ود بر او آسان ب  جماعتاین حال خصمی قاهر قصد ایشان کند استیصال      میل کند. پس اگر در اثنای 

تنازع و تخالف ظاهر کنند و      تا و اال خود کثرت اموال و کرامات ایشنننان را بر تکبر و تجبر دارد  

مقاومت و مناقشنننت ایشنننان برخیزد      به که در مبدأ دولت هر که      یکدیگر را قهر کنند، و همچنان   

 مغلوب گردند. برخیزندمقاومت و منازعت هر که مغلوب گردد در انحطاط به 

 *پرسش: سبب تزاید دولت ها چه می باشد؟

 *پرسش: سبب وقوف و انحطاط دولت ها چه می باشد؟
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که   اند آوردهحفظ دولت به دو چیز بود: یکی تألف اولیا، و دیگر تنازع اعدا. در آثار حکما          تدبیر  و»

)مراد ایرانیها است. پیشتر در   غلبه کرد عجم هخامنشی(  )آخرین پادشاه چون اسکندر بر مملکت دارا 

سیاست و نظافت و زیرکی  »این خصوص می گوید:   شند  عجم به عقل و  ؛ اخالق ناصری،  «ممتاز با

سالح  مردانیرا با آلتی و عدتی عظیم و  (211ص ست     جلد و  سیار و عددی انبوه یافت، دان های ب

شان به اندک مدتی  که در غیبت او شود، و     طالبان ازی سر این کار  ثار دارا برخیزند و ملک روم در 

دیانت و معدلت دور بود. در این اندیشنننه متحیر شننند و از حکیم  قاعدهاسنننتیصنننال ایشنننان از 

کرد، حکیم فرمود که آرای ایشان متفرق گردان تا به یکدیگر مشغول شوند     استشارت  ارسطاطالیس  

سکندر ملوک طوایف   ازو تو   یگردرا بنشاند و از عهد او تا عهد اردشیر بابک    ایشان فراغت یابی. ا

 .(311همان، ص«)ای که با آن به طلب ثار مشغول توانند شد اتفاق نیفتادعجم را اتفاق کلمه

 *پرسش: تدبیر حفظ دولت به چند چیز و چه چیزهایی می باشند؟

 *پرسش: سیاست تفرقه اندازی و حکومت چه میباشد؟

در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید،         واجب بود که   پادشننناه بر  و 

 مملکت به معدلت بود. قوامچه 

ه اصنننناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد، چه   ک آن بود  )تکافی( در معدلت   اولشنننرط  و 

به تکافی چهار عنصر حاصل آید اجتماعات معتدل به تکافی چهار صنف     معتدلهمچنان که امزجه 

و فقها و قضنننات و کتاب و حسننناب و    معارف صنننورت بندد: اول اهل قلم مانند ارباب علوم و      

 و ایشان به مثابت آبند در  دنیا به وجود ایشان بود  ومهندسان و منجمان و اطبا و شعرا، که قوام دین   

و مجاهدان و مطوعه و غازیان و اهل ثغور و اهل بأس و  مقاتلهمانند  طبایع؛ و دوم اهل شنننمشنننیر

اند که نظام عالم بتوسط ایشان بود، و ایشان به منزلت آتش دولت،شجاعت و اعوان ملک و حارسان 

سیم   ضاعات از افقی به افقی برند و چون محترفه و ارباب   اهلدر طبایع؛ و  معامله چون تجار که ب

شت نوع بی  هاحرفه وصناعات   شان ممتنع ب و جبات خراج، که معی شان بجای هوا  وتعاون ای د، و ای
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همه  اقواتدر طبایع؛ و چهارم اهل مزارعه چون برزگران و دهقانان و اهل حرث و فالحت، که         اند 

 طبایع. دراند مدد ایشان محال بود، و ایشان بجای خاکجماعت مرتب دارند و بقای اشخاص بی

صر انحراف مزاج از اعتدال و انحالل ترکیب الزم    از غل چنانکه و  صر بر دیگر عنا به یک عن

وع ن فساد از غلبه یک صنف از این اصناف بر سه ضعف دیگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و      آید

باالعمال، و    التعاون الزم آید. و از الفاظ حکما در این معنی آمده اسنننت که: فضنننیله الفالحین هو        

ضیله التجار   ضیله ف سیه،   باآلراءالملوک هو التعاون هوالتعاون باالموال، و ف سیا ضیله ا  ال اللهیین هو و ف

 علی عماره المدن بالخیرات و الفضائل. یتعانونلحقیقه، ثم هم جمیعاً االتعاون بالحکم 

آن بود که در احوال و افعال اهل مدینه نظر کند و مرتبه  )تناسننب(در معدلت دومشننرط  و 

و استعداد تعیین کند. و مردمان پنج صنف باشند: اول کسانی که بطبع خیر  استحقاق در هر یکی بر ق

شند  صه آفرینش    با شان متعدی بود، و این طائفه خال شاکل رئیس  و خیر ای  م،اعظاند و در جوهر م

و اکرام و  توقیرپس باید که نزدیکترین کسننی که به پادشنناه بود این جماعت باشننند، و در تعظیم و 

 باید شناخت. خلقایشان هیچ دقیقه مهمل نباید گذاشت و ایشان را رؤسای باقی  تبجیل

کسننانی که به طبع خیر باشننند و خیر ایشننان متعدی نبود، و این جماعت را  دومصنننف  و 

 العله گردانید.و در امور خود مزاح داشتعزیر باید 

کسانی که به طبع نه خیر باشند و نه شریر، و این طایفه را ایمن باید داشت و   سیم صنف   و 

 تحریض فرمود تا بقدر استعداد به کمال برسند. خیربر 

کسانی که شریر باشند و شر ایشان متعدی نبود، و این جماعت را تحقیر و       چهارمصنف   و 

شارت و انذار کرد، تا اگر طبع  فرمود و به مواعظ و زواجر و ترغیبات و ترهیبا بایداهانت   ودخت ب

 باشند.باز گذارند و به خیر گرایند، و اال در هوان خواری می

ترین کسانی که به طبع شریر باشند و شر ایشان متعدی، و این طایفه خسیس     پنجمصنف   و 

ضد طبیعت رئیس اعظم بود، و منافات میان این      رذالهخالیق و  شان  شند و طبیعت ای  موجودات با
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شان امیدوار بود       وصنف   صالح ای  هبصنف اول ذاتی؛ و این قوم را نیز مراتب بود گروهی را که ا

د امیدوار نبو ایشانانواع تأدیب و زجر اصالح باید کرد و اال از شر منع کرد، و گروهی را که اصالح 

زالت شامل بود ا  شر ایشان عام و   اگراگر شر ایشان شامل نبود با ایشان مداراتی رعایت باید کرد، و     

 ایشان واجب باید دانست. )آسیب زدایی(شر

شر را مراتب بود یکی حبس، و آن منع بود از مخالطت با اهل مدینه؛  )برطرفسازی(ازالت و 

آن منع بود از تصرفات بدنی؛ و سیم نفی، و آن منع بود از دخول در تمدن. و اگر شر     وو دوم قید، 

 جایز اند دران که قتل او    ه افنا و افسننناد نوع، حکما خالف کرده  ب  )موجب( به افراط بود و مؤدی  او

 او بود مانند شرارت یهای ایشان آنست که بر قطع عضوی از اعضای او که آلت     أبود یا نه، و اظهر ر

ست یا   شاید، چه   ویا زبان، یا ابطال حسی از حواس او، اقدام باید نمود   پاید سر ن  بر قتل البته تجا

کرده باشنند بروجهی که اصننالح و  اظهارق، عزو عال، چندین آثار حکمت دران تخریب بنائی که ح

 جبران میسر نشود از عقل بعید بود.

شر در او        ازاالتاین  و  شر ازو بالفعل حاصل آید، اما اگر  شد بدان که  که گفتیم مشروط با

این باب   بود جز حبس و قید هیچ مکروه دیگر نشننناید که بدو رسننناند، و قاعده کلی در         قوتبه  

ست  صد ثانی، مانند        آن صلحت خاص او به ق صد اول، و در م صلحت عموم کنند به ق که نظر در م

ضا کند در نظر اول، و اگر چنان بیند        طبیب صلحت مزاج همه اع سب م ضوی معین بح که عالج ع

 کنداز وجود آن عضو که فاسد باشد فساد مزاج اعضا حادث خواهد شد بر قطع آن عضو اقدام          که

ظر . ندارندر این خلل متوقع نبود غایت همت بر اصننالح حال او مقصننور گو بدو التفات ننماید. و ا

 ملک در اصالح هر شخص هم بر این منوال باشد.

آن بود که چون از نظر در تکافی اصناف و تعدیل مراتب   )تساوی( در معدلت سیم شرط   و 

ه دارد و استحقاق و استعداد را نیز دران  ایشان در قسمت خیرات مشترک نگا    میانفارغ شود سویت   

 زاو خیرات مشترک سالمت بود و اموال و کرامات و آنچه بدان ماند، چه هر شخصی را  کند،اعتبار 
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شد            صان جور با ضای جور کند. اما نق صان بران اقت شد که زیادت و نق سطی با آن  رباین خیرات ق

 .مدینهنقصان هم جور باشد بر اهل  شخص و اما زیادت جور بود براهل مدینه، و باشد که

شان، و آن چنان بود که      ازچون  و  شود محافظت آن خیرات کند بر ای سمت خیرات فارغ  ق

از این خیرات از دسننت کسننی بیرون کنند بروجهی که مؤدی بود به ضننرر او یا   چیزینگذارد که 

 زاده باشند. و خروج حق و اگر بیرون شود عوض با او رساند از آن جهت که بیرون کر مدینه،ضرر 

هر  سننرقه،ارادت بود چون غضننب و دسننت ارباب یا به ارادت بود مانند بیع و قرض و هبه، یا بی

 آن نوع تا خیرات غیرالجمله باید که بدل با او رسنند یا از آن نوع یا از یکی را شننرایطی باشنند. فی

سد که نافع بود   ضار، چه آنکه حق   ینهمدمحفوظ بماند، و باید که عوض بروجهی با او ر را یا غیر 

سد جائر       ضرری به مدینه ر ستاند بر وجهی که  شرور و عقوبات باید  بودخود باز  . و منع جور به 

چه اگر عقوبت از جور بیشننتر بود به مقدار، جور  بود،کرد، و باید که عقوبات بر مقادیر جور مقدر 

 اشد که زیادت نیز هم جور بود بر مدینه.باشد بر مدینه، و ب جورباشد بر جائر، و اگر کمتر بود 

اند اند تا هر جوری شخصی جوری بود بر مدینه یا نه. کسانی که گفته   کرده خالفحکما  و 

اند به عفو آن کس که برو جور کرده باشنند عقوبت از شننخص جور بود بر مدینه گفته یکجور بر 

قوبت از ع اواند به عفو نه نبود گفتهاند جور برو جور بر مدیسنناقط نشننود، و کسننانی که گفته جائر

 جائر ساقط شود.

شود   ازچون  و  ست حمایتی(  قوانین عدالت فارغ  سیا سان کند با رعایا، که بعد از عدل  ) اح

ضیلت در امور   سان آن بود که خیراتی که ممکن       ملکهیچ ف صل در اح سان نبود. و ا بزرگتر از اح

ستحقاق، و باید که مقارن هیبت بود چه فر     مقداربود، زیادت بر  شان رسد بقدر ا بهای  و واجب بدی

 حساناهیبت باشد، و استمالت دلها به احسانی حاصل آید که بعد از هیبت استعمال کنند، و  ازک لِمَ

و  طامعدسننتان و تجاسننر ایشننان و زیادتی حرص و طمع گردد، و چون   رهیبت موجب بطر زیبی

شوند اگر همه یحر ضی نگردد. و باید که رعیت را به   ص  ن قوانی التزامملک به یک تن دهد از او را

س و قوام به نف  طبیعت عدالت و فضنننیلت تکلیف کند که، چنانکه قوام بدن به طبیعت بود و قوام            
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به حکمت. و چون  سننیاسننتنفس به عقل، قوام مدن به ملک بود و قوام ملک به سننیاسننت و قوام 

توجه به کمال موجود، اما  وباشنند و ناموس حق مقتدا، نظام حاصننل بود حکمت در مدینه متعارف 

به ناموس راه یابد زینت ملک        خذالن اگر حکمت مفارقت کند خذالن به ناموس راه یابد، و چون          

 به نقمت بدل گردد. نعمتت مندرس شود و برود و فتنه پدید آید و رسوم مروّ

بینه نشنود، و ابواب رجا بی ساعیانارد، و سعایت باید که اصحاب حاجات را از خود محجوب ند و

ها و حفظ ثغور و اکرام اهل بأس و  امن راه وو خوف بر خلق مسنندود نگرداند، و در دفع متعدیان 

ست و      صیر جایز ندارد، و مجال ضل و رای کند، و به لذاتی که خاص   مخالطتشجاعت تق با اهل ف

کرامات و تغلبات نه باسنننتحقاق نکند، و فکر از تدبیر         و طلب  ننماید،  به نفس او تعلق دارد التفات   

تر از قوت لشنننکرهای  نگرداند، چه قوت فکر ملک در حراسنننت ملک بلیغ     معطل امور یک لحظه   

موجب وخامت عواقب بود، و اگر به تمتع و التذاذ مشننغول گردد و  ،به مبادی جهلعظیم باشنند، و 

شهوات    امور کند خلل و وهن به کار مدینه ر ایناغفال  ضاع در بدل افتد و در   مرخصاه یابد، و او

اع اوض  وشوند، و اسباب آن مساعدت کند تا سعادت شقاوت شود و ایتالف تباغض و، نظام هرج،       

ز اهل این قرن ا والهی خلل پذیرد و به اسنننتیناف تدبیر و طلب امام حق و ملک عادل احتیاج افتد، 

 اقتنای خیرات معطل مانند؛ و این جمله تبعه سوء تدبیر یک تن باشد.

باید که با خود اندیشنه نکند که چون زمام حل و عقد عالم در دسنت تصنرف     جمله،بر  و 

ست من آمده  ساعات فراغت و راحت من بیفزاید، که این تباه  ا ساد رای    باید که در  سباب ف ترین ا

شد، بلک  ملوک ضروری،       با ساعات امور  ساعات لهو و راحت، بل از  سبیل او آن بود که از   ماننده 

شراب طعام ساعات عمل و   خوردن و خوابخوردن و  شرت اهل و ولد، در  و فکر  تعبکردن و معا

 و تدبیر افزاید.

اسرار خود پوشیده دارد تا بر اجابت رای قادر بود و از آفت مناقضت ایمن، و نیز  کهباید  و 

به   یاج احتدشنننمن خبر یابد به تحرز و تحفظ دفع تدبیر او بکند. و طریق محافظت اسنننرار با           راگ

 و تدبیر عقلمشاورت و استمداد عقول آن بود که مشاورت با اصحاب نبل و همت و عزت نفس و     
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ضعفای عقول مانند زنان و کودکان     شان اذاعت رای نکنند، و با  ی نگوید، و چون رأی البتهکند که ای

امضای آن رای بود آمیخته کند، و   مبادیصمم شود افعالی که ضد آن رای اقتضا کند با افعالی که      م

نقیضنننش، اجتناب نماید که هر دو فعل مظنه        طرفاز میل به یکی از دو طرف، یعنی طرف رای و   

 .بودتهمت، و طریق استنباط و استکشاف آن فکر 

سان به تفحص    کهباید  و  شمنان      دائماً منهیان و متجس صاً احوال د شیده و خصو از امور پو

شغول   شند م شمنان و خصوم ر   با سالحی در    یأو از افعال د شان معلوم کند، چه بزرگترین  های ای

ایشان،   احوالوف بود بر تدبیر ایشان؛ و طریق استنباط رای بزرگان آن بود که در   قو،اضداد  مقاومت

ساک و تفریق مجتمعات و  ع مفترقاتمهبت و جدت و اِعداد عُاز اخذ عزم و اِ شرت   ام از آنچه مبا

شرات به غیبت     و مبالغت در تفحص اخبار و  حاضران آن معهود بوده باشد، مانند احضار غایبان و ا

و احساس تیقظی زاید بر معهود، و   مختلطحرص زاید نمودن بر استکشاف امور و استماع احادیث    

و موارد اموری که از بطانه و خواص چون اهل  درمصننابر جمله در تغییر امور ظاهر، نظر کنند و از 

و بندگان و حواشنننی ایشنننان، که به قلت عقل و تمییز         کودکان حرم معلوم گردد، و آنچه از افواه  

 کنند. استنباطموصوف باشند، استماع افتد 

بابی کثرت محادثت بود با هر کسی، چه هر کسی را دوستی بود که با او مستأنس  بهترین و 

 مکنونو احادیث خود جلیل و دقیق با او بگوید، و چون مجارات و محادثت بسننیار شننود بر    بود

با هم باز نخواند و به حد تواتر نینجامد بر یک طرف  ادله تاضنننمایر دلیل ظاهر شنننود، و باید که  

شه   معانیالجمله این حکم نکند. فی ستخراج اندی شد و در معرفت آن  طریق ا های ملوک و بزرگان با

به جهت اسنننتعمال آن در وقت حاجت و چه به جهت احتراز ازان در وقت  چهفواید بسنننیار بود، 

 احتیاط.

شان ب    کهباید  و  ستمالت اعدا و طلب موافقت از ای صی ه در ا شد و تا ممکن  ا ق الغایه بکو

 یخالسننازد که به مقاتلت و محاربت محتاج نگردد، و اگر احتیاج افتد حال از دو نوع  چنانباشنند 

د و دین نباشنن طلبنبود: یا بادی بود یا دافع؛ اگر بادی بود اول باید که غرض او جز خیر محض و 
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به تقدیم رسنناند، و بر  ظناز التماس تفوق و تغلب احتراز کند، و بعد از آن شننرایط حزم و سننوء 

حرب نشود،   هنباشند البته ب  الکلمهمتفقمحاربت اقدام نکند اال بعد از وثوق به ظفر، و با حشمی که  

ملک تا تواند به نفس خود محاربت نکند که اگر  وچه در میان دو دشننمن رفتن مخاطره عظیم بود، 

اگر ظفر یابد از قصوری که به وقع و هیبت و رونق ملک راه  وشکسته آید آن را تدارک نتواند کرد، 

سی را اختیار کند که    تدبیریابد خالی نماند. و در  شکر ک صفت     کار ل سه  سوم بود: اول آ به  نکه مو

شد دل شجاع و قوی  شایع اکتساب کرده؛ و دوم آنکه به        با شهرتی تمام یافته وصیتی  و بدان صفت 

تدبیر تمام متحلی باشنند، و انواع حیل و خدایع اسننتعمال تواند کرد؛ و سننیم آنکه   ورای صننایب 

 حروب کرده باشد و صاحب تجارب شده. ممارست

اعدا و استیصال ایشان میسر شود استعمال آلت حرب از حزم        تدبیر و حیلت تفرق  بهتا  و 

 عمالاسننت. و اردشننیر بابک گوید: اسننتعمال عصننا نباید کرد آنجا که تازیانه کفایت بود و  بوددور 

د، که بو محاربتشننمشننیر نباید کرد آنجا که دبوس بکار توان داشننت، و باید که آخر همه تدبیرها  

بدروغ مذموم    های نامه  اعدا تمسنننک به انواع حیل و تزویرات و     آخرالدواء الکی. و در تفرق کلمه  

تیقظ و استعمال جاسوس    حربد. و مهمترین شرایط  ونیست اما استعمال غدر به هیچ حال جایز نب  

 و طالیه باشد.

ربح تجار اعتبار باید کرد. و بر مخاطره آالت و مردان تا توقع سنننودی فراوان        حربدر  و 

 تصالحی ننمایند. و در موضع حرب نظر باید کرد و جایگاه مردان چنانکه به حصانت و    اقدامنبود 

چه امثال این  اضننطرار،آن کار نزدیکتر بود اختیار کرد. و حصننار و خندق نشنناید کرد اال در وقت 

 ممتاز شود در عطا و  شجاعتی موجب تسلط دشمن باشد. و کسی که در اثنای حرب به مبارزتی یا     

صبر   صلت و ثنا  ستعمال و محمدت او مبالغت باید فرمود، و ثبات و  حذر  روّهکرد و از طیش و ت ا

ستهانت کردن و تأهّ    شمن حقیر ا ستعمال ناکردن از حزم نبود، که کم   تمامت ب و عدّنمود، و به د ا

ی با ظفر یابد تدبیر ترک نگیرد و از احتیاط و حزم چیز چوناهلل. و کثیره باذن من فئه قلیله غلبت فئه    

کسی را زنده اسیر توان گرفت نکشد، چه در أسر منافع بسیار بود مانند  کهکم نکند، و تا ممکن بود 
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 فرظداشتن و مال فدا کردن و منت بر نهادن. و در قتل هیچ فایده نبود. و بعد از   رهینهسبی کردن و  

 و ممالیکر حکم البته قتل نفرماید و عداوت و تعصنننب اسنننتعمال نکند، چه حکم اعدا بعد از ظف

از ظفر بر شننهری  بعداند که به ارسننطاطالیس رسننید که اسننکندر  رعایا بود. و در آثار حکما آورده

ش یگر پا»آنجا یاد کرد که  درای نبشت و  شمشیر از ایشان باز نگرفت؛ ارسطاطالیس بدو عتاب نامه    

 «ل زیردستان خویش؟داری در قت عذراز ظفر معذور بودی در قتل دشمنان خویش بعد از ظفر چه 

عفو از ملوک نیکوتر از آنکه از غیر ملوک چه عفو بعد از قدرت محمودتر، و  اسنننتعمال و 

 چه نیکو گفته است در باب عفو کسی که گفته است: الحق

 الجرائم علیإن کثرت منه   و  الصفح عن کل مذهبنفسب سألزم

 مقاومو مشروف و مثل  شریف             ثلثه  من  واحدما الناس إال   و

 الزمو الحق   الحقأتبع فیه   و  الذی فوقی فأعرف قدره             فأما

 عرضی و إن الم الئم اجابته  قال، صنت عن     دونی فإن وأماآلذی

 ان الفضل بالحق حاکم. تفضلت  اما الذی مثلی فإن زل او هفا          و

 ]ترجمه:  

 هر گنهکاری در گذرمخویشتن را ملزم میکنم که از 

 هر چند که بسیار باشد گناهان او نسبت به من

 مردم در قبال من از سه حال خارج نیستند:

 یا از من شریفترند یا فروتر، یا با من برابرند.

 آنکه از من برتر باشد قدر او را می شناسم 
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 و در باب او به رعایت حق  واجب عمل میکنم.

 زی گفت من آبروی خود را آنکه فروتر از من باشد اگر چی

 از جواب دادن به گفته او حفظ میکنم، هر چند مورد مالمت 

 شوم. 

 و اما آنکه مانند من باشد اگر لغزشی کرد)زل (یا خطایی نمود 

می بخشایمش که بزرگواری داشتن در راه حق  مایة روا شدن حکم است.)این ژنج بیت از محمود 

دوم و سوم هجری، و آنها را ابن عبدالبّر نمری در بهجه المجالس؛ ورّاق است. از شعرای عرب در قرن 

ه اند(: اخالق در باب سیزدهم کتاب خود آورد«ضحهغرر الخصائص الوا»و صاحب  611، ص 4ج

 [115ناصری، ص

که به نوعی از انوع کمین یا     کرداما اگر در حرب دافع باشننند و قوت مقاومت دارد جهد باید          و

با ایشان در بالد ایشان اتفاق افتاده    محاربتی که یشبیخون به سردشمنان رود، چه اکثر اهل شهرها    

ها احتیاط تمام بجای آرد  در تدبیر حصون و خندق  نداردباشد مغلوب باشند، و اگر قوت مقاومت   

 ند. اینست سخن در سیاسات ملوک.حیل و مکاید استعمال ک اصنافو در طلب صلح بذل اموال و 



  

189 
 

 *پرسش: عدالت مدنی چه می باشد؟

 *پرسش: نقش دولت در عدالت مدنی چه می باشد؟

 *پرسش: شرایط عدالت مدنی چند و چه می باشند؟

 *پرسش: شرط)اول( تکافی در عدالت مدنی چه می باشد؟

 *پرسش: شرط)دوم(تناسب در عدالت مدنی چه می باشد؟

 شرط)سوم(تساوی در عدالت مدنی چه می باشد؟*پرسش: 

 *پرسش: صیانت از خیرات در عدالت مدنی چه می باشد؟.

 *پرسش: )احسان(سیاست حمایتی در عدالت مدنی چه می باشد؟

  می باشد؟ هنقش حکمت و دیانت در سیاست چ *پرسش:

 پنجم فصل

 سیاست خدم و آداب اتباع ملوك در

خواهی  با ملوک و رؤسننا عموم مردم را چنان بود که در نصننیحت و نیک معاشننرتاما  و 

زبان تقصیر نکنند، و در افشای محامد و ستر معایب ایشان غایت جهد مبذول دارند،      وایشان به دل  

 مالاستع ادای حقوقی که برایشان متوجه باشند مانند خراج و غیر آن انشراح صدر و خوشدلی       درو 

 طاقت ایسنننتادگی    ربقد امر و نواهی بخود راه ندهند، و در امتثال او    ت و انقباض کنند، و البته کراه   

در اوقات نوائب و مکاره جان  ونمایند، و در نگاه داشتن احتشام و هیبت ایشان مبالغت بجای آرند، 

شان از روی محافظت دین و ملت و اهل و   سانی که به     ولدو مال در پیش ای شهر بذل کنند، و ک و 

اقدام ننمایند، چه صننحبت سننلطان به  ایشننانک موسننوم نباشننند باید که بر طلب قربت خدمت ملو

شبیه کرده     سباع ت ستاخی با شان ممتحن بود    واند، دخول در آتش و گ سی که به جوار و معرفت ای ک

 لذت عیش و تمتع از عمر برو منغص گردد.
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 مت کاری نماید که بهکه به خدمت ایشان مشغول باشد سبیل او آن بود که مالز     کسی اما  و 

ای که متکف آن شنننده باشننند، و جهد کند در آنکه       کار بود و مواظبت کند بر وظیفه     آنصننندد 

باشنند به هر وقت که او را طلب کند، و از مداومت حضننور که مؤدی بود به   مخدومالعین نصننب

درگاه  نماید. چه ماللت از کثرت ازدحام مردم باشننند، و چون زحمت خلق بر          احترازماللت هم  

شتر رؤسا   شند، و باید که به هر کار که از مخدوم او صادر     بی شان به ماللت اولی با او را  ودش بود ای

ستایش کند، و چون تأمل کنند هیچ کار نبود     ستی  و دنیا که آن را د درمدح گوید و آن کار را به را

با مخدوم    حواله آن را   ووجه نبود، یکی جمیل و دیگر قبیح، پس وجه جمیل هر کاری طلب کند        

 او بر ذکر محامد افعال او توفر نماید. غیبتکند و در حضور و 

شیر یا معلم او بود و تعریف    تدبیراگر  و  مخدوم بدو حواله بود، مثالً این شخص وزیر یا م

شند که       صالح  سیلی با وه سر ک  ازکارهای او برو واجب باشد، باید که داند که ملوک و رؤسا مانند 

سمتی گرداند هالک      درآ سمتی به  سی که به یک دفعت خواهد که آن را از  ه باما اگر  شود، ید و ک

به جانبی دیگر که  گردانداول مساعدت نماید و به مدارا و تلطف یک جانب او بخاک و خاشه بلند   

سیاقت در صرف رای مخدوم از    سادی بود طریق لطف    آنچهخواهد تواند برد. هم براین  متضمن ف

سپرد، و بر وجه امر و نهی او را بر هیچ  و تدب صلحتی که رد   کارر باید  تحریض نفرمود. بل وجه م

عاقبت آن کار تنبیه دهد و به تدریج در اوقات           وخامت  خالف رای او بود با او نماید و او را به     

گذشننتگان و حیل لطیف صننورت آن رای را در چشننم او   حکایاتخلوت و مؤانسننت به امثال و 

 ند.نکوهیده ک

در کتمان اسنننرار مخدوم مبالغت نماید، و طریق احتیاط در این باب آن بود که            که باید    و 

شیده می    ظاهراحوال  ستطاعت پو شیده    او به قدر ا سر پو دارد تا چون بدین وجه کتمان ملکه کند 

شتن  سرار       دا شای ا شود، و مخدوم را نیز که این حال ازو معلوم گردد برو در اف سان   تتهم بهبرو آ

سا را         شود و در اثنای آن رؤ شر  سیار منت سر مکتوم از احوال ظاهر ب سانی که در آ  بهنیفتد، چه  ن ک
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آن بود که امور عالم به  اسرار های بد حادث گردد، و علت ظهور  سر محل اعتماد بوده باشند گمان  

 یکدیگر متصل است و از بعضی بر بعضی داللت توان ساخت.

سا را همت داند که ملوک و  کهباید  و  شند از غیر خویش، و  یها رؤ ی بود که بدان منفرد با

ستخدام و تعبد خواهند، و خود را دران و در هرچه   ها همتآن   کنندآن بود که بدان از همه خلق ا

آرائی  و اعمالمصیب شمرند، و سبب این سیرت کثرت مدح مردمان بود ایشان را، و تواتر تصویب 

 شان تمکن یافته باشد.که از خاص و عام در مسامح ای

به هیچ وجه در هیچ کار جرمی با مخدوم حواله نکند و اگرچه با او در غایت              که باید    و 

سطت   شد مبا سهوی کند و باز گوید    با ستقبح بیند باز نگوید، و اگر بنادر   دانب. و اگر چیزی ازو م

. و چون بود بسیاراعتراف نکند و اگرچه خبر آن به مخدوم رسیده باشد، که از اقرار تا اخبار تفاوت 

با یکی از هر دو بود           با     حیلت میان او و مخدوم حالی افتد که قبح آن عاید  کند در آنچه آن قبح 

سننببی  بریءالسنناحه شننود آن را اوخود گرداند و براءت سنناحت مخدوم از آن ظاهر کند، و چون 

او دران واضننح شننود، و در جملگی    عذراندیشنند از خارج که حواله آن از نزدیک او نیز بگردد و 

بیند، و با خود مقرر کند که در عبودیت  مشتملآنچه به نزدیک مخدوم محبوب و مکروه نفس خود 

مله عانبود، و چون این معنی مقرر کرده باشنند در هر م خودتر از ترک حظ نفس هیچ چیز با منفعت

افتد و خویشتن را دران حظی بیند ترک آن حظ گیرد و ازان تجنب   مخدومو مجاراتی که میان او و 

ستیفای       رئیسنماید، و حظ  شد، چه اگر در اول به ا ستخلص گرداند تا ثمره خیرهم عاید با او با م

 مشغول گردد از خلل خالی نماند و ترک امور از افساد آن أولی. خودحق 

بر سؤال و الحاح دران اقدام ننمود و  البتهافع از رؤسا تلطف عظیم بکار باید داشت و در جذب من و

شره را مجال نداد، بل قناعت و   ستی کوتاهطمع و  سی   د بعادت باید گرفت، که خود دنیا روی به ک

امتناع کند که بران حریص بود، و جهد دران باید کرد که از  کسننینهد که ازان معرض باشنند و از 

طلبد نه نفس منافع، مثالً اطالق ید در آنچه موجب اقتنای منافع و  منافعو مخدومان اسننباب  رؤسننا

سخن آن        بود،جمع فوائد  صل این  سیار ظفر یابد، و حا شد و هم بر منفعت ب سؤال فارغ با تا هم از 
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ه ک  هرکه نفع به مخدوم طلبد نه از مخدوم، که هر که از رؤسنننا نفع گیرد ازو ملول شنننوند و            بود

 بدیشان نفع گیرد او را عزیز شمرند.

تر سعیی که مخدوم  ای و اندکدر چشم مخدوم چنان فرانماید که به کمتر کلمه  خویشتن  و 

ید   ما مال          فر ند از طمع او ب چه اگر چنین ک هد کرد،  بذل خوا یات خود   خودجملگی اموال و مقتن

 المبذول منوع محروص علیه و  ایمن شنننود و اگر مناقشنننتی بکار دارد حرص او تیز گرداند که الم    

نه تجمل  طلبدمملول منه؛ و جهد کن دران که از جاه و مالی که کسننب کند زینت و جمال مخدوم 

دوم اتخاذ چیزی که مخ ازتر؛ و حذر کند نفس خود، چه این نوع به استیفا نزدیکتر و به مروت الیق

سای دیگر بود مانند او، و اال     شد یا الیق رؤ چیز را در معرض ذهاب و خود را در  نآبدان منفرد با

ستغنا    شد؛ و در هیچ چیز ا از مخدو م و اگرچه چیزی حقیر بود، و در  ننمایدمعرض هالک آورده با

بدو رسنند شننعار خود سننازد، و اگر در مقام سننخط و  مخدومهمه احوال قناعت و رضننا بدانچه از 

دل راه ندهد و وجه گناه با خود      نکند و عداوت و حقد به      شنننکایت  عتاب مخدوم افتد البته ازو     

کند و تلطف نماید تا تجدید حالی که مزیل سنننخط مخدوم باشننند به          اجتهاد گرداند، و بعد از آن   

 حاصل گردد. شودنوعی که میسر 

ند که او در میان دو            به اگر  و  یکی از والت که ظالم و بدخوی بود مبتال گردد باید که دا

 وسننازد و به رعیت بود و دران هالک دین و مروت او باشنند،  اسننت: یکی آنکه با وال افتادهخطر 

سازد و بر والی بود و دران هالک دنیا و نفس او بود، و وجه   از این دو  خالصدیگر آنکه با رعیت 

السنننیره هم جز  غیرمرضنننیورطه به یکی از دو چیز تواند بود، مرگ یا مفارقت کلی؛ و با والی         

 .کنده که خدای مفارقت و نجات روزی و وفا طریق نباشد تا آنگ محافظت

سلطان ترا برادر گرداند تو او را خداوندگار دان، و    ابن آدابدر  و  ست که: اگر  مقفع آمده ا

یاد   در تقریب ت  اگر ند تو در تعظیم او ز یادت ک ق مل یابی ت کن، و چون در خدمت او منزلتی   و ز

 و بیگانگی وحشننتلفظی مانند تضننرعات متواتر و دعا در هر لفظی اسننتعمال مکن، که آن عالمت 

یک تو من به نزد»مده که  تقریربود مگر بر سر جمع که آنجا در این باب تقصیر نشاید کرد، و با او    
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سابقه خدمتی دارم  صیحت و لواحق  « حقی یا  ازه ت سوابق حقوق را نزدیک او  طاعتبل به تجدید ن

حقی را که آخرش از اول منقطع بود فراموش   پادشننناه دار چنانکه آخر آن اول را احیا کند، چه      می

 کند و رحم با همه کس مقطوع دارد.

ساد او        سخت  کارهیچ  و  سیار کنند و ح ست ب سلطام نبد که به مکان او مناف تر از وزارت 

شند که در منازل و مداخل با او مساهم و   سلطان اولیای  شند، و پیوسته طامعان منصب       با مشارک با

صحت و          او سالح او را چون  ستاده، و هیچ  شیده و مترصد ای صتی، جبایل باز ک ست منتهز فر  قامتا

سدی یا     سر و چه در عالنیت؛ و باید که اگر وقوف یابد بر کید حا ه معاندی ب سعایت نبود چه در 

ای از و کینه خشننمیدر حضننرت مخدوم  ظاهر چنان فرانماید که او را بدان هیچ مباالت نیسننت، و

سؤال و       شان گردد، و اگر در مقام  سخن ای شان اظهار نکند که مؤکد  و مناظه و جدال افتد  جوابای

 .بودجواب به وقار و حلم و حجت گوید که غلبه همیشه حلین را 

ضت نفس بود بر مکروه     آداب ابن درهم  و  شرایط خدمت ملوک ریا ست که  المقفع آمده ا

شان و موافقت  سرار و بحث     ای شان و کتمان ا در مخالفت رای خود و مقدر کردن امور بر همای ای

شان به همه    ناکردن ضای ای و  وجوهاز چیزی که ترا بران وقوف ندهند و مجاهده کردن در تحری ر

نزدیک  راآرای ایشننان و نشننر محاسننن و سننتر مسنناوی و تقریب آنچه آن  تصنندیق اقوال و تزیین

 مؤونت ایشان و  احتمالخواهند و تبعید آنچه آن را دور گردانند و تخفیف مؤونت خود بر ایشان و  

 بذل مجهود در طاعت به عادت گرفتن.

ایلی ح که از عمل سلطان گریز بود باید که ممارست آن اختیار نکند، که سلطان    راکسی   و 

سلطان      میانبود  شتم  ش مردم و لذت دنیا و عمل آخرت، و اگر به خدمت موسوم گردد باید که   تمب

شاده گرداند به أعراض       شان بغلضت ندارد، که باد عزت زبان گ شمرد و غلظت ای بقه سا بی مردمانن

شت، و        سات باید کرد و ازان باک ندا شان موا سخوط علیه و  ازسخطی، پس بدین قدر با ای هم مت م

و تمهید عذر او امتناع باید       ثنا مخدوم تجنب باید نمود و با او دریک مجلس جمع نباید آمد، و از          
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شود و عاطفت او       ساکن  شم مخدوم  بود، آنگاه اظهار معذرت او را وجهی  امیدوارکرد چندانکه خ

 .آیدلطیف استعمال باید کرد تا بر سر رضا 

المقفع آمده اسنننت که چون والی با تو سنننخن گوید به دل و گوش و       آداب ابن درهم  و 

ضا جوارح و  سی       اع سخن او را باش، و به هیچ فکر و عمل و نظر به چیزی دیگر و به ک صغای  ا

شغول   شو، م سر گویند آن کس از       م سر مگوی، که هر که به حضور او دو تن  سلطان  و در مجلس 

 دهمتر بود، و چون از کسی سؤالی کند تو جواب   این معنی به مبالغتگیرد، و در سلطان   کینهایشان  

از : »گویدذلک اگر سائل  که آن هم خفت وزن تو اقتضا کند و هم استخفاف سایل و مسؤول، و مع    

لب، سبقت مط جوابچه جواب دهی؟ و اگر از جماعتی پرسد که تو ازیشان باشی بر « پرسمتو نمی

ر کن بل تأخی نکنند،ر سخن تو عیب جویند و بر عصرت تو رحمت   که دیگران خصم تو شوند و ب  

 دار.بود عرضه می بهترتا دیگران بگویند و عیب و هنر هر سخنی بدانی پس آنچه داری اگر 

ترا عزیز دارد بر اهل قربت او و خدم قدیم تقدی مجوی، که این خلق از        سنننلطان اگر  و 

سبتی       بود؛ و بدان که هر مردی را، اگ سفها اخالق  سی منا ست، با ک شاه بود و اگر زیرد  بیعیطر پاد

به ظاهر ازو دور  چندبود، و اگرچه آن کس در مرتبه اذنی بود مؤانست و مؤالفت او ایثار کند و هر  

اگر بر کسننی تفوق و تقدم  بود،بود، و سننبب آن اتصننال روح باشنند به روح، و چگونه ایمن توانی 

که حق آن ضایع نتوان گذشت؟ پس هر    بودمخدوم تو وسیلتی  طلبی، از آنکه آن کس رادر باطن با 

 دو به مناقشت و دفع بیرون آیند.

رائی زند که تو آن را کاره باشی با او موافقت کن و تذلل نمای و حقیقت دان   پادشاه اگر  و 

 مطاوعتسننلطان اوسننت نه تو، پس اولی آنکه تو متابعت مراد او کنی نه آنکه ازو مسنناعدت و  که

 اس کنی و به حسب رای و هوای خویش سخن گوئی.التم

 سخن در این باب. تمامی اینست 

 چه می باشد؟ سیاست خدم و آداب اتباع ملوک*پرسش: 

 چگونه می باشد؟ با ملوک و رؤسا عموم مردم معاشرت*پرسش: 
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 ششم فصل

 )دوستان(و کیفیت معاشرت با اصدقا )راستی و دوستی(فضیلت صداقت در

مدنی بالطبع است و تمام سعادت او به نزدیک اصدقای اوست و دیگر شرکای        مردم چون 

سی      نوع، دراو  سعید ک شد، پس کامل و   ودبو هر که تمامی او با غیر او بود به تنهائی کامل نتواند 

امل شنن راکه در اکتسنناب اصنندقا غایت جهد بذل کند و خیراتی که بدو تعلق گرفته باشنند ایشننان  

صل کند، و در      گرداند، تا به مع صل نتواند کرد حا شان آنچه بانفراد حا عمر به وجود  مدتاونت ای

آنکه این  نه لذت حیوانی، اال گفتیمایشننان تمتع و التذاذ یابد، تمتعی حقیقی و التذاذی الهی چنانکه 

کثیرالوجود، و در معاشرت ایشان اقتصاری  بهیمیقوم بس عزیزالوجودند و اصحاب لذت حیوانی و 

شان احتیاج بود اما     وولی، چه این طایفه بمنزلت نمک اندک ا شند که هر چند در طعام بدی توابل با

 به جای غذا نایستد.

حقیقی به عدد بسننیار نتواند بود. چه شننریف نادر بود و عزت از لوازم قلت  صنندیقاما  و 

شد؛ و   شتر احوال چنانکه گفتیم ج    چونبا شد. و محبت مفرط در بی یان دو ز ممحبت او به افراط ک

سیار نبود، ولکن حسن عشرتی و کرم لقائی که با       اتفاقتن  به  وانیفتد، پس صدیق حقیقی به عدد ب

سان بی       سیار ک ستعمال افتد با ب ستحقاق ا ستعمال باید کرد به جهت طلب    ا ستحقاق ا چه  ضیلت، فا

 قیقیح صداقت مردم خیر فاضل در معاشرت معارف خود مسلک معاشرت اصدقا سپرد، و التماس       

اما در حال  احوال،کند از همه کس. و ارسطاطالیس گفته است: مردم به دوست محتاج بود در همه    

شدت    شان، و اما در حال  سات   ازرخا از جهت احتیاج به مالقات و معاونت ای جهت احتیاج به موا

شاهان بزرگ به      شان. و به حقیقت احتیاج پاد ست ای ستحقان و مؤان صطناع مانند   م حتیاج اتربیت و ا

صداقت که در نفوس مفطور است مردمان    فضیلت درویشان بود به اهل احسان و معروف. و طلب   

معاشرت به عشرتهای جمیله و مداعبت با یکدیگر و    وگرداند بر مشارکت در معامالت  را باعث می

 اینجا سخن حکیم است. تااجتماع در ریاضات و صید و دعوات. 

رم از کسنننانی که اوالد خویش ار اخبار ملوک و وقایع گوید: من عجب دا انسنننقراطیس و 

 هکآید آموزند، و در خاطر ایشان نمی ذکر حروب و ضغائن و انتقامات خلق از یکدیگر می  وایشان  

و  محبتاحادیث الفت و اخبار اکتسنناب مؤدت و آنچه الزم آن فضننیلت بود، از خیرات شننامل و  
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ن آموخت ایشننانبا قطع نظر ازان محال بود، در  ن ممکن نیسننت و حیاتآمؤانسننتی که معیشننت بی 

صل بود و فایده این    یاولی بود، چه اگر همه دنیا و رغا سی را حا صلت ازو منقطع،   یکب دنیا ک خ

خوار و خرد شنننمرد به  مودتبال بود بلکه بقای او ممتنع باشننند، و اگر کسنننی امر وزندگانی برو 

آن به آسننانی صننورت بندد  تحصننیلن برد که حقیقت خوار و خرد آن کس بوده باشنند، و اگر گما

عیار و ثوق باز آیند سنننخت متعذر  بهی که بر محک امتحان یگمان او خطا بود، چه اقتنای اصننندقا

از جملگی کنوز و دفاین عالم و ذخائر  محبتتواند بود. و اعتقاد من آنسننت که قدر مودت و خطر 

ند  یاب بود از جواهر بری و بحری، و آنچه ازان تمتع می  رغبت ای که اهل دنیا را بدان     ملوک، و نفایه  

غیر آن، بیشننتر بود. و تمامت این رغایب در موازنه فضننیلت صننداقت  وچون حرث و ابنیه و امتعه 

لوعت مصنننیبت محبوبی روی نماید نافع نیاید و دنیا و            جمله در وقتی که   ایننیفتد، چه هیچ از   

همی مساعدت کند یا در اتمام سعادتی عاجل یا آجل معاونت   دوستی معتمد که در م  جایمافیها به 

. حبذا کسنننی که بدان نعمت مغبط بود و اگر چه از ملک عام خالی بود، و ازو نیکو         نایسنننتد  دهد  

و  یترعآنکه در مالبست ملک از چنین سعادتی محفوظ باشد، چه کسی که مباشرت امور       ترحالت

را دو گوش  اوویات ممالک بر قانون احتیاط خواهد کرد تعرف احوال ایشان و نظر در کلیات و جز 

شم    شم و یک دل و یک زبان کفایت نتواند بود، و چون مالک چ ها و  و دل ها گوشها و  و دو چ

سیار بود و به معنی مانند گوش و چشم و دل و      یهائ زبان او، اطراف ملک بدو  زبانشود به عدد ب

سرار و مغ   نزدیک نماید، و بی شمی بر ا شاهده       غایبیبات اطالع یابد، و تج شاهد م صورت  ار در 

و چگونه در ان طمع توان افگند  صدوق؟ کند، و از کجا این فضیلت توقع توان داشت اال از صدیق    

 است. حکیماال به وسیلت رفیق شفیق؟ تا اینجا سخن این 

باید  اقتناصدر کیفیت اقتنا و  سخن چون تعرف حال این نعمت جلیل و فضیلت خطیر کرده آمد   و

کرد، که طالب این خلت به منزلت آن        باید  گفت، و بعد از آن به چگونگی محافظت آن اشنننارت       

سفندی فربه می   ست به  شخص نبود که گو سفندی خوا شاعر از آن     گو شد. چنانکه  سیده فریفته   آما

 معنی عبارت کرده است:
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 یمن شحمه ورمالشحم فتحسب أننظرات منک صادقه                        اعیدها

صوص علی  ضیلت از روی ریا     مردم الخ صنع و احتیال و اظهار ف که از حیوانات دیگر به ت

ست،   شد، و اقدام کند بر اهوال با جبن تا     مثالًمنفرد ا صوف با  هببذل مال کند با بخل تابه وجود مو

مال  شنننجاعت معروف گردد؛ و دیگر حیوانات از تظاهر اخالق خود تحاشنننی نکنند و از اسنننتع       

 و تصنع دور باشند. استعماش

شایش واقف نبود، و       طالبمثل  و  سی بود که بر طبایع ح ضیلت با عدم تمییز مثل ک این ف

شد اقدام         نباتاتاکثر  شیرین با صور آنکه  شابه نماید، پس بر تناول چیزی به ت شم او مت و  ندکدر چ

صد کند و خود آن زهر         شی که آن را غذا پندارد ق شی ستعمال ح  لکن چون بر بود،تلخ یابد. و به ا

ه که خویشننتن را ب خداعکیفیت اکتسنناب وقوف یابد ارتکاب خطر نکند، و در مودت اهل تمویه و 

کیله ا مانند سباع او را فریسه و   افگنندصورت فضالی اخیار فرانمایند و چون کسی را در دام تزویر    

 خود کنند، نیفتد.

مطلوب آنست که انسقراطیس فرموده است، گوید: چون خواهند که استفادت      اینطریق  و 

اول از حال او تفحص باید کرد تا در ایام صننبا معامله او با پدر و مادر و با  کنندصننداقع شننخصننی 

صالحیت مح          اقران سته یابند ازو امید  شای ست، اگر  شیرت چگونه بوته ا ازو  واالبت دارند و با ع

سوب بود مراعات حقوق نکند؛ بعد از     سی که به عقوق من سیرت او  آنپرهیز واجب دانند، که ک  از 

بع اضنافت کرد؛ پس ت  اولبا دوسنتانی که در ماتقدم داشنته باشند بحث باید کرد و آن را با امتحان    

شکر نه      شکر نعم و کفران آن، و غرض از  د، چه گاه بود که قلت بو مکافاتسیرت او باید کرد در 

نیت از مکافات و زبان از تحدث به خیر  تعطیلذات ید از قیام به مکافات عاجز گرداند، اما شننکور 

شر ذکر جمیل که   کس بران قادر بود تکاسل نماید و هر احسان که در    همهجایز ندارد، و کفور از ن

شمرد   یقت هیچ آفت را در ازالت نعمت آن را حق خود داند، و به حق وباب او تقدیم یابد بغنیمت 

صفت تباه       راآن نکایت نبود که کفران  شقیا هیچ  صاف ا سبب آنکه از او تر از . و تأمل باید کرد در 

شمرند،   صلت به           وکفران ن سعدا هیچ خ صفات  ست، و در  شتق ازان ا خود کفر در لغت عرب م
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شکر نرسد، و    شد. و چاره   مزیددرجه  شکر مبنی با نبود از تعرف این خلق در  نعمت و ثبات آن بر 

او رغبت افتد تا به کفوری که ایادی برادران و إنعام رؤسا مستحقر شمرد مبتال     مؤاخاتکسی که به  

 ضیمقتپس نگاه کند تا حال میل او به لذات و شهوات چگونه است، چه شدت انبعاث بران  نگردد؛

سیم  شعف   تقاعد بود از رعایت حقوق إخوان؛ و در حال محبت او زر و  جمع و  بهرا و حرص و 

ر موسوم  یکدیگ محبتاقتنای آن هم نظری شافی استعمال کند، که بیشتری از معاشران که به تظاهر     

صیحت یکدیگر اغفال روا ندارند، چون معامله    شند، و درتهادی ن شان با ن با یکدیگر به یکی از ای ای

دیگر در شغب آیند و به آواز بلند و  یک باپاره رسد، و تنازعی در میان آید، همچون سگان   دو سنگ 

سا مجادله و مخاطبه     سفها و الفاظ اخ مدخر نهند؛ بعد از آن نظر کند ُ *و مایه عداوت کنندمحاوره 

مقام یابد، چه کسننی که به غلبه و تفوق مشننغوف بود  کدامتا در محبت ریاسننت و حرمت او را به 

ستعمال نکند،    صاف در مودت ا س  وان ضی نگردد، بلکه ترفع و تکبر او را  به اخذ و اعطای مت اوی را

صدقا با     ستهانت ا شان بر ا صلت    بزرگ و ای شی نمودن دارد، و مودت و غبطت با مقارنت این خ من

به عداوت و حقد انجامد؛ بعد از آن نظر کند تا شننغف او به غنا و الحن و  آخراالمرتمام نشننود و 

 ابوابلهو و بازی و اسننتماع انواع مجون و مضنناحک به چه درجه یابد، چه افراط در این  ضننروب

ایشننان به  مکافاتاقتضننای آن کند که از مسنناعدت یاران و مواسننات با ایشننان مشننغول ماند، و از 

مشننتمل بود گریزان  مشننقتیگزاری و مداخله با یاران در اموری که بر احسننان و تحمل تعب حق

 باشد.

صدیقی     یها ها باز آید و از رذیلت امتحان بدینون چ پس  شد او را  ی که برشمردیم منزه با

 شمرد و در محافظت او و رغبت در مصادقت او هیچ دقیقه مهمل نگذاشت که  بایدفاضل 

 بالصدیق الفاضل إال الفخره 

 حکما گفته است: إنی ألعجب ممن یحزن و له صدیق فاضل. ازیکی  و 
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قی، اگر باید، اقتصننار اولی بود، که کمال عزیز اسننت، و نیز با کثرت دوسننت حقی یکبر  و 

صدقا   ضطرار          وجوبا شود، و در بعضی اوضاع به إغضا از بعضی ا قیام به حقوق مختلف عارض 

 وابسیار بود که احوالی متضاد مترادف گردد، مانند آنکه در مساعدت یک دوست به شادی  چهافتد، 

اری در ک یکیقت دیگری به اندوه او اندوهگن بود، یا به سننبب سننعی   ابتهاج باید نمود و در مواف

در میان چنین   ومبادرت باید نمود در حرکت، و به سنننبب تقاعد دیگری اهتمام کرد به سنننکون،            

 احوال جز تحیر و اهمال طرفی از دو طرف حاصلی نتواندبود.

صغار عیوب    و ضایل به تتبع  سلوک     یارانباید که از فرط حرص در طلب ف شود، که اگر  شغول ن  م

وحدت و وحشت بود، و از فضیلت صداقع  آناین طریقه کند هیچ کس را با سالمت نیابد، و نتیجه 

که آدمی از وصننمت آن منزه نتواند بود إغضننا  حقیرمحروم ماند، بل واجب چنان بود که از معایب 

تواند کرد؛ و باید که از عداوت مانند آن از دیگری تحمل  تانماید، و در عیوب نفس خود تأمل کند 

تراز کند، نموده اح -که از لواحق صداقت بود  -داشته باشد یا مخالطتی   صداقتی کسی که با او سابقه   

 بشنود که: شاعرو قول 

 تستکثرن من الصحاب فالمن صدیقک مستفاد                               عدوک

 الطعام أو الشرابمن یکون                                    ماتراهالداء أکثر    فإن

بود که چون دوست به دست آید در مراعات و تفقد او مبالغت کند، و البته    چنانواجب  و 

ستهانت ننماید، و به مهماتی که او را عارض شود    حقبه هیچ   قیاماز حقوق او و اگرچه اندک بود ا

و در اوقات رخا به روی گشنناده و خلق خوش او را تلقی  بود،او یار  باکند، و در حوادث روزگار  

شت و     شا سکون پدید آرد، و بر فرط     ارتیاحکند، و آثار ب شم و روی و حرکت و  به دیدار او در چ

 دارد قناعت نکند، که اطالع بر ضمایر جز متولی سرائر را نبود. ضمیرحفاوتی که در 

 صدیقاً عالماً بالغیب فاطلب                      الطویه کامنا      کان ودک فی إن
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و هر لحظه وثوق او به مودت و سننکون نفس او به حضننور و غیبت در زیادت   روزهر  تا 

و ابتهاج به دیدار خود در شمایل آن کس مشاهده کند به مودت او متیقن گردد،  مسرتبود، و چون 

، و معرفت سننرور غیری به مکان خود در حقیقی در وقت لقای اصنندقا پوشننیده نماند حفاوتچه 

 بس مشکل نباشد. اوشکل 

صدقا و اوالد و         سیرت همین  و  شان معلوم بود چون ا ستگی او به کار ای سانی که دلب با ک

اسننرافی که مؤدی بود به ملق، و مبذول دارد، و بر ثنا و محمدت او با ایشننان، بی حواشننیاتباع و 

شد، چه در     تکلفی ستدعی مقت با صیانت این معنی    که م ضور و چه در غیبت، توفر نماید. و   زاح

ر به ظاه صدقشایبه ملق و کدورت نفاق به تحری صدق بود در اقوال و افعال، چه انحراف از جاده 

شند؛ و باید که التزام این   و  عادت گیرد و توانی طریقتملق بود و به معنی نفاق، و هر دو مذموم با

مسنننتجلب محبت خالص و     سنننیرتدان راه ندهد، چه مالزمت این     تهاون را به وجهی از وجوه ب   

سانی که با     ستدعی ثقت تام بود، و بدان محبت غربا و ک شان م سابق اتفاق نیفتا  ای شد  معرفتی  ده با

سی      سکن ک صل آید؛ و چنانکه کبوتر که در م سازد و با او انس گیرد و به حریم و حدود   توطنحا

نزدیک او جمع کند؛ مردم نیز چون بر خلق کسننی واقف  بها خانه او طواف کند اشننکال و امثال ر

به مؤانست او مبتهج باشد اقران و اشباه خود را برو داللت کند،     وشود و به اختالط او راغب گردد  

 حیوان غیر ناطق در حسن وصف و اشاعت ثنا و نشر محاسن را جمع باشد. بربلکه حیوان ناطق 

دادن اصدقا را با خود در سر او احتراز از اختصاص و    دانست که همچنانکه شرکت   بباید و 

ق آن ح ادایتر بود، و ضرا ازان واجب *دن با ایشان در  وبه نعیم دنیا واجب بود؛ مشارکت نم  انفراد

 اند:را در چشم مردم وقع بیشتر، چنانکه گفته

 الخوانافی الشدائد تعرف  بل  لرخاء کثیرهاالخاء علی ا دعوی

بود در مصننائب و نکبات و تغیر احوال و اوقات که دوسننتان را طاری شننود  چنینچون  و 

سات با   شان موا شمرد، و دران   ای به نفس و مال و اظهار تفقد و مراعات زیادت از معهود الزم باید 
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ست و        انتظار ست، بل به فرا صریح و چه به تعریض، محظور دان شان، چه به ت ست کیالتماس ای بر  ا

ضمایر و اندر  سش     ون دلمکنون  شان اطالع باید یافت، و در آنجا مطالب، پ اظهار طلب،  ازهای ای

که بعضی از مؤونت  باشدغایت جهد مبذول داشت، و در اندوه و غم مساهمت و مقاسمت نمود، تا 

 .یابندمشقت ایشان کفایت کند و به موافقت و مشارکت تخفیف و سلوت 

سیادت  مرتبه بهاگر  و  ستغرق آن      ای از مراتب بزرگی و  ستان را با خود م سد یاران و دو ر

 وستیدبه منتی ملوث کند، و اگر وقتی از یآنکه خود را دران رجحانی نهد یا به شابی گرداندکرامت 

نیز  او اگروحشتی یا نقصان مؤانستی احساس کند در مخالطت و استمالت او جهد زیادت کند، چه      

سبب غیرتی یا تکبری یا احتراز مذلتی یا   سوءخلقی تأنی کند حبل  به  شود     گ مودتارتکاب  سسته 

صداقت راه یابد، و مع  شد که بعد از آن   نتوانذلک از زوال آن حالت ایمن و وهن به عهود  بود و با

رغبت نمایند، و عادت محموددر  مفارقتگیر آید که به سنننبب آن در قطع و حیاتی و خجلتی دامن

شت از دل پاک          آنچهو  این باب آن بود که هرچه زودتر تدارک کنند سبب وح شد و  سأله با سر م

ستی  بی سیار غلو غش اظهار کنند که برکت را شد عتابی به لطف     ب صدیق بوده با بود، و اگر مجرم 

 بین اقوام. حیاهالعتاب آمیخته به تقدیم رساند که: وفی

 پس اثر آن به کلی از دل خود و او محو کند. و

سبب   کهباید  و  شمرند، بل آن را در جملگی امور و  مداومت مراعات را  تبقیه محبت تنها ن

 المثل اهمال  داند، یعنی اگر در تعهد مرکوب یا ملبوس یا منزل یا چیزی دیگر فی      دومطر اسنننباب  

ساد و انتقاض آن چیز       برزند صال مقرون ندارند از ف سن رعایت را در باب هر یک به ات  ایمنو ح

ه ک بنگرگراید نباشننند؛ پس چون صننورت در و دیوار از تغافل در تعهد به تشننویش و خرابی می  

او ضرا بدو   سر جفای کسی که امید همه خیرات ازو بود و اعراض از کسی که انتظار مشارکت در    

عدما که ضنننرری که از اختالل نوع اول متوقع بود بر           تأثیر کند، ب  یک نوع منفعت   فواتبود چه 

 بود متنوع؛ چه اگر منتظرباشد، و وجوه ضرری که از جفای دوستان و انقطاع مودت ایشان      مقصور 

ضرا گردد از غوایل عداوت         شان با م شوند و منافع ای شمن  شان د نهایت بود، و انقطاع خوف بی ای
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به التزام مداومت مراعات از وخامت عاقبت  حاصننل،امید از چیزی که آن را بدلی نتواند بود بعالوه 

 گرفت. تمتعتوان یافت و از این فضیلت فراغت می

ستعمال    هرچندمراء  و  ستان ا شد، چه از مراء  کردن مذمومبا همه کس مذموم بود با دو تر با

ست، و اختالف علت تباین، و تباین         مودتقلع  سبب اختالف سبب آن بود که مراء  صل آید، و  حا

 شنندهصننل از جهت احتراز از تباین الزم بر همه شننرها، و طلب الفت و دوسننتی خود در ا مشننتمل

ذهن  یزیتاست، و بسیار بود که کسی مراء کند با دوستان خود و گوید مراء سبب تشحیذ خاطر و       

سا      شد، پس در محافل که رؤ صدقا با دیدار آید، و از قاعده     اهل وبا شند به ممارات ا نظر جمع با

ض وجهال و ع الفاظادب تجاوز کند وبه  شن گرداند، و    ام تلفظ، تا حا شان رو ران را انقطاع و تبلد ای

و مذاکرات این فعل نکند، بل این فعل آنجا بکار دارد که ایشنننان را دقت نظر و             خلوتدر حال  

 نایو تذکر معانی کمتر بود، و غرض او از سنننفاهت بر مال آن بود که تا به خجلت  حاضنننرجوابی

شوش گردد؛ و به حقیقت این کس از ا     شان م سباب برای اران جب چههل بغی و جباران روزگار بود، ا

و در  دارند،چون به بسننیاری ثروت و نعمت طاغی شننوند یکدیگر را به حقارت و صننغار موسننوم 

ایشنننان به   میان مروت یکدیگر طعن کنند و تتبع عیوب عوارف یکدیگر محمود شنننمرند تا حال        

شرور انجامد، و   انواعماء و عداوت رسد، و در ازالت نعمت یکدیگر سعایت کنند و کار به سفک د   

 این جمله از توابع و لواحق مرا باشد.

از آنکه بخل کند با دوسننت به علم و ادبی که بدان متحلی باشنند، یا حرفت و   کندحذر  و 

 بابدر آن ماهر بود؛ بل چنان سننازد که او را به محبت اسننتبداد و ایثار انفراد در آن   کهصننناعتی 

ه حرمان ب وت با دوستان در متاع دنیا که به ضیق مجال موصوف بود،    منسوب نتوان کرد، که مضایق  

نیاتی که در مقت فکیفو نقصانی که به سبب مزاحمت در جانب بعضی الزم آید موسوم، قبیح است، 

مستدعی حرمان و نقصان  درانبه انفاق زیادت گردد و به بخل نقصان پذیرد، و ممانعت و مزاحمت 

 زم خسران دیگری نباشد.نبود و وفور حظ یکی مستل
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معلوم باید کرد که بخل در علوم یا از قلت بضنناعت بود یا از طلب تسننوق به   مایهاین  و 

سد؛ و جملگی      جهال،نزدیک  صانی پدید آید یا از روی ح سب فتوری و نق یا از خوف آنکه در مک

 لمعقبیح و مذموم اسننت. و بسننیار بود که کسننی به بخل بر علم خود قناعت ننماید تا بر  انواعاین 

ار بسننی طایفهدیگران نیز بخل کند، و ایشننان را در افشننا و افادت سننرزنش و مالمت کند، و از این 

سان بوده  ضلی ظفر یافته   ک صنیف فا ستفیدان  اند که بر ت شته اند و آن را از م مدروس  و اثرش بازدا

 .باشدطماع اصدقا ادانیده، و این خلق منافی مودت و موجب انقطاع گر

سباب      بایدحذر  و  صحاب و اتباع این کس به ذکر چیزی از امور و ا سی از ا کرد از آنکه ک

ست   سد، یا به حکایت عیب چیزی      اودو سر تواند کرد تا به نفس او چه ر سندیده تجا بر وجهی ناپ

 تصالن مه عیب ذات او چه رسد، بل باید که هیچ آفریده را از  متصل باشد بدو رخصت یابد تا ب    که

به وجه تصننریح  نهو متعلقان او در ارتکاب این معنی طمع نیفتد، نه از روی جد و نه از روی هزل، 

چشم و دل او باشی و    توو نه از طریق تعریض؛ و چگونه احتمال ذکر نامحمود کسی توان کرد که  

سد    چیزیبت او؟ بلکه خود او باشنی، چه اگر  خلیفه و قائم مقام او در غی از این نوع به سنمع او ر

بوده، پس از تو متنفر شود و دوستی    رضائی شک نکند که مصدر آن رای تو بوده باشد یا ترا دران    

 دشمنی گردد.

شد      برچون  و  ضمن آن با ست عیبی بیند با او موافقت باید نمود، موافقتی لطیف که در  دو

شاد   ستاد به تدبیر غذا تنبیه ا وار شق و    یو،چه طبیب ا ستاد بر  آن  طعقی معالجه کند رنجی را که ناا

ضا کند و برو   شیده اقدام نماید، و مراد از این موافقت نه آن بود که از عیب او اغ  دارد، بلکه این پو

باشد. و تنبیه دادن دوستان  دومعنی خیانت محض بود و مسامحت در چیزی که ضرر آن عاید با هر 

پس اگر نافع نیاید بر وجه تعریض      بود،بر معایب ایشنننان اول به مثلی یا حکایتی از غیری أولی       

و اگر به تصنننریح احتیاج افتد در وقت       کرد،اشنننارتی خفی مرموز بدو در میان عبارت درج باید       

ضی وثوق   ستدعی اطمینان قلب یها و به ذکر حال بودخلوت، بعد از تقدیم مقدماتی که مقت  ی که م

 کرد. ایرادمزید شفقت و حفاوت باشد، آن معنی و 
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آن حدیث از مسننامع اصنندقا و خلطای دیگر، تا به اجانب و اعدا رسننیدن، پوشننیده  البته و 

در  وکه حق دوست زیادت ازان بود که او را در معرض مذمت اضداد و اسخفاف اعدا آرند.  داشت 

شان را البته مجال       سخن ای صداقت از مداخلت نمام احتراز تمام باید کرد و  ستماع باب  نداد، چه  ا

صحا در میان أخیار مداخلت کنند و در اثنای احادیث      شرار در صورت ن ه بسخنی از دوستی    لذیذا

هند، دصورتی برو عرضه    ترینزشت دوستی نقل کنند ملوث به شایبه تحریف و تمویه، و آن را در   

نند و دروغهای برتراشیده تقبیح صورت او ک  فرابافتهتا اگر مجال زیادت تجاسری یابند به حدیثهای  

 عداوت کشد. بهدر نظر این کس، تا صداقت ایشان 

خراشنند و اند به کسننی که به ناخن بنیاد دیوارهای اسننتوار میکرده را تشننبیه نمامقدما  و 

ای یابد به کلنگ آن را     حد رخنه  تفحص و تفتیش بیطلبد، تا چون به    را جای می  سنننرانگشنننت

و  حکایاتکند و قواعد آن دیوار خراب گرداند، تا موجب انهدام بنا شنننود، و در این باب  تربزرگ

و غرض از وضننع  دمنه،اند که یکی از آن باب اسنند و ثور اسننت در کلیله و امثال بسننیار ایراد کرده

ات استیصال حیوان   معرضبه خدیعت روباهی ضعیف در  چنان حکایتها آنست که چون سبعی قوی   

صورت    شتن در  صحان عظیم آید، یا ملکی قاهر به مداخلت نمامی که خوی فرا نماید نیت در حق  نا

گرداند، تا بعد از فرط تمکین و انفاذ  فاسد وزرا و نصحای خود، که قوام و مدار ملک بر ایشان بود،   

شان بر اوالد خویش، ب   صرف و ایثار ای شان   حقده ت و عداوت گرایند، و بر بطش و قتل و تعذیب ای

که بروزگار اختیار احوال ایشان کرده باشند و صداقت ایشان      دوستانی اقدام کنند، شاید که در باب  

شان حذر کنند؛ و     ساخته و به منزلت ارواح در دل  شداید ذخایر اوقات  سعایت ای ها جای داده، از 

 ن ابیات:در این معنی ای اندگفتهنیکو 

 بحبی دادوا کلهمکذالک   و  بحبهم دنتأعزه قدکنت  و

 االیمان کانت   رأسی  بحیاه  المفدی بینهم و لدیهم کنت

 تفرقنا و بنت و بادوا حتی  األعادی بالنمائم بیننا فسعی
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در باب حفظ محبت که احتیاج بدان از روی احتیاج به تمدن ظاهر اسننت از اهم  احتیاط و 

شود، چه اکثر فضایل خلقی      مهمات رشمردیم  ب کهبود، تا نقصان بدان راه نیابد و معنی اتحاد زایل ن

شد،    صور با ت از احتیاج به عدال مثالًهم بر محافظت نظام تألف، که وجود نوع بی آن نتواند بود، مق

به عفت از جهت ضبط شهوات    احتیاججهت تصحیح معامالتست تا از رذیلت جور مصون ماند، و    

شننجاعت از جهت دفع امور هایل تا  بهبدنی تا جنایات عظیم به شننخص و نوع راه نیابد، و احتیاج 

 .(333همان، ص«)سالمت شامل بود

ساب اموال در        اظهاردر  و  سبابی خارج حاجت افتد، مانند احتیاج به اکت ضائل به ا ضی ف بع

 ،بودیل و مکافات واجب قادر سخاوت، تا به فعل احرار قیام تواند نمود و بر مجازات جم  وحریت 

و یاران   صنننالحاعوان و چندانچه حاجت بیشنننتر به مواد خارج احتیاج زیادت، و اقتنای مواد بی          

سعادت          ساب  صیر در اکت سب الفت مؤدی به تق صیر در ک شد، مخلص متعذر بود، و تق از این  و با

و بطالت نیسننت، چه  التکسننتر از اند بر آن که هیچ رذیلت در دین و دنیا مذمومجهت حکم کرده

را از لباس مردمی بیرون  مردماین حاالت حایل شننوند میان مردم و جملگی خیرات و فضننایل، و  

سانی   ضیلت ک شوند و به وحشت   تمدناند که از برند، و گفتیم دورترین خلق از ف و  و تألف بیرون 

ن کارها؛ مهمتریبود و محافظت آن  فضایلوحدت گرایند، پس فضیلت محبت و صداقت بزرگترین 

شد از جهت معانی    بابو غرض از اطناب در این باب همین بود. چه این  شرف ابواب این مقاله با ا

 متقدم، واهلل أعلم بالصواب.

 *پرسش: دوستی در سیاست چه می باشد؟

 هفتم فصل

 کیفیت معاشرت با اصناف خلق در

سبت او با       باید مردم  صناف خلق اعتبار کند، چه ن سبت حال خود با احوال جملگی ا که ن

صنفی   شد یا مقابل یا فروتر؛ اگر باالی       ازهر  صنف با  نآسه نوع خالی نبود: یا به رتبت باالی آن 
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و اگر مقابل  د،نکنصنف بود در رتبت آن اعتبار او را بر محافظت مرتبه باعث باشد تا به نقصان میل 

 در رسیدن به درجه آن صنف   بودرترقی از آن مرتبه در مدارج کمال باعث شود، و اگر فروتر  باشد ب 

باشنند: اما معاشننرت با صنننف  مختلفمراتب ول واجهد نماید. و حال معاشننرت هم به اختالف اح

اما معاشرت با صنف مقابل متنوع بود به سه  وچه در باب پنجم یاد کردیم معلوم باشد.  بلندتر از آن

سیم معاشرت با کسانی که نه دوست        معاشرت ع: اول معاشرت با دوستان، و دوم   نو با دشمنان، و 

شند و نه دشمن. و دوستان دو     باشند: حقیقی و غیر حقیقی، و معاشرت با دوستان حقیقی     صنف با

 یاد کرده شد.

ه نه، لغیرحقیقی که به دوستان حقیقی متشبه باشند و از نوعی تصنع و ملق خا دوستاناما  و 

ر و صب  مداراتبا ایشان چنان باید که به قدر وسع مجامله و احسان کند، و در استمالت و      معاشرت 

سرار و عیوب خود از     سب ظاهر هیچ دقیقه مهمل نگذارد، و ا شان و معامله بح شیده دارد، و   ای پو

مؤاخذت  تقصننیر ایشننان را بهخواص احادیث و احوال و اسننباب منافع و مقادیر اموال همچنین، و 

شغول   شود نکند و در اهمال حقوق عتاب ننماید و به مکافات آن م صالح ذات  ن صالح  تا  البین و ا

 اصفیا و اولیای مخلص برسند؛ و باید   درجهایشان مرجو باشد؛ و تواند بود که بعضی به روزگار به    

، و به قضننای اقارب و متعلقان ایشننان الزم داند تفقدکه به قدر قدرت با ایشننان مواسننات کند، و  

به طبع و چه به تکلف، قیام کند، و در حال ضننرورت  چهحاجات و اظهار بشنناشننت در اختالط،  

ست گیرد، و فی    شان را د صناف الجمله ای ساند، تا همه کس را     ا سن عهد به تقدیم ر کرم خلق و ح

ستی او رغبت بیفزاید،   شان تفاوتی افتد و به جاهی و ی  ودر دو به کرامتی  ابه وقت آنکه در مرتبه ای

 طلب دوستی ایشان نیفزاید، و اتصال و قربت زیادت از معهود نطلبد. دربیشتر برسند 

دو نوع باشند، نزدیک و دور، و هر یک به دو قسم شوند، آشکارا یا نهانی. و اهل  اعدااما  و 

شند و اهل حسد از قسم اعدای مخفی، و از دشمن نزدیک         حقد  احترازاز حساب دشمنان ظاهر با

شارب و غیر       سرار و عورات، و در مآکل و م شتر باید کرد از جهت وقوف او بر ا ازو احتیاط  آنبی

 و تلطف ایشان  مواسات واجب باید شمرد. و اصل کلی در سیاست اعدا آن بود که اگر به تحمل و     
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خود بهترین تدبیری  گردانیدرا دوسننت توان کرد و اصننول حقد و عداوت از دلهای ایشننان منقطع 

ینند بر  بو مجاملتی ظاهر یکدیگر را می    ریائی باشننند که تقدیم یافته بود، و اال مادام که به مروتی          

شر به خیر خیر      نوعمحافظت آن توفر باید نمود و به هیچ  شمنی رخصت نداد، که قمع  در تظاهر د

غضا و تحمل و مدارات استعمال   اعدا مباالت نباید نمود و ا سفاهت و به  شر  ؛بود و قمع شر به شر  

ضی ازالت       منازعتکرد، و از تمادی و  ست، چه اظهار عداوت مقت شت احتراز تمام الزم دان و مناق

دول و، اسننتدعای افکار دایم و، هموم متوالی و، اضنناعت اموال و کرامات و،  انتقالنعم، و تعریض 

مری که در تدبیر و تفکر و و مذلت و، سننفک دما و، دیگر انواع شننرور باشنند، و ع   ضننیمتحمل 

ست  سبب           ممار ضایع و منغص بود و هم در دین  شود هم در دنیا  صرف  شرت این افعال  و مبا

 و خسران. شقاوت

سباب  و   رغایبعداوات ارادی پنج چیز بود: تنازع در ملک و، تنازع در مرتبه و، تنازع در  ا

 صنفی احتراز از  هر. و طریق توقی از و. اقدام بر شهواتی که موجب انتهاک حرم بود و، اختالف آرا 

 سبب آن صنف بود.

صی، تا بر مکر و        کهباید  و  ستق شان م شمنان متفحص بود و در تفتیش اخبار ای از احوال د

و  ابد،یو بدان بر انتقاض مساعی آن قوم ظفر   گیرد،واقف گردد و مانند آن فرا پیش  ایشان خدیعت 

سا و دیگر مردم    سامع رؤ شان    نکایت اعدا در م سخن مزخرف ای نکنند، و  قبولان مقرر باید کرد تا 

که معایب دشنننمنان نیک     باید  مکایدی که سنننگالند رواج نیابد. و در اقوال و افعال متهم گردند. و          

و در اخفای آن شنننرائط احتیاط  کند،معلوم کند و بر نقسنننر و قطمیر آن واقف گردد و آن را جمع 

ضی     شمن مقت شر معایب د سودگی او   نگاه دارد، چه ن برآن، و عدم تأثر ازان، و لیکن چون به  بودفر

آید، و اگر بر بعضننی از آن او را تنبیهی کند  حاصننلوقت خویش آنرا ظاهر گرداند کسننر و قهر او 

شر، تا چون داند که بر   ضعیف رای گردد،     و مثالب او وقوف یافته معایبپیش از ن شکسته و  انددل 

ط بزرگتر بود، چه کذب ازدواعی قوت و استیالی خصم بود.   صدق شر   تحریشاید. و در این باب  

صننننفی باید که وقوف یابد تا هر چیزی را به مقابل آن دفع کند، و آنچه              هرو بر شنننیم و عادات  
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شان بود همچنین معلوم کند، که ظفر در مضمون آن مدرج بود، و بهترین    ضجرات موجب قلق و  ای

ا بر اضننداد و منازعان تقدمی حقیقی حاصننل کند، و در این باب آن بود که خویشننتن ر درتدبیری 

ضائلی  سبقت گیرد، تا هم کمال ذات او و هم       ف صورت بندد  شتراک میان هر دو جانب   وهنکه ا

شان موافقت            ستان ای شمنان فرانمودن و با دو ستی با د شد، و دو صوم تقدیم یافته با الطت مخ وخ

ست بود، چه معرفت عور   شرایط حزم و کیا ضع  کردن از  شان بدین   تثراتات و مزال أقدام و موا ای

 تر دست دهد.وجه اسان

غایت مذموم بود و از عقل دور، چه ه دشنام و لعنت و تعرض اعراض دشمنان ب   بهتلفظ  و 

ساند، و نفس و ذات مرتکب را فی     بهاین افعال  شان مضرتی نر ه الحال مضر بود ک نفوس و اموال ای

سننفها تشننبه نموده باشنند و هم خصننوم ار مجال دراز زبانی و تسننلط داده. چنین گویند که   بههم 

صی    سلم را           شخ صور آنکه ابوم سیار آلوده کرد به ت صر  سلم روزی زبان به عرض ن در پیش ابوم

سلم روی ترش کرد و او را ازان به عنف زجر فرمود،     خوش سندیده دارد، ابوم گفت  وآید و ازو پ

سبب غر باگر  شان آلوده می     ه  ستها به خون ای ش  اعراضها به  که زبان نآکنیم باری درضی د ان ای

سد که     شمنان را آفتی ر از آن ایمن نبود و  خودآلوده کنیم چه غرض و فایده خواهد بود؟ و چون د

شماتت     شد، البته باید که  شادمانی و فرح اظهار نکند  ننمایدمانند آن آفت را متوقع و منتظر با که  و 

 باشد. کردمعنی آن شماتت هم با خود ه بطر بود و ب دلیل

به حمایت او آید و از حریم او مأمنی سننازد، یا در چیزی که اقتضننای وفای  دشننمناگر  و 

 چناناعتمادی نماید. غدر و مکر و خیانت اسنننتعمال نکند و مروت و کرم بکار دارد، و      کند امانتی  

حسننن عهد و نیکو سننیرتی او همه کس را کند که مالمت و مذمت به دشننمت مخصننوص گردد و 

 .معلوم

انفسهم اگر میسر باشد، و اال اصالح اعدا را سه مرتبه بود: اول اصالح ایشان فی ضرردفع  و 

شان به بُ  البین؛ذات سفری دور که اختیار کند؛  و دوم احتراز از مخالطت ای ر و سیم قه  وعد جوار یا 

شد؛ و با  شرط بران اقدام توان     قمع، و این آخر همه تدبیرها با شش  شمن  نمودوجود  : اول آنکه د
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آنکه بهیچ وجه از وجوه،  دومه هیچ طریق صورت نبندد؛ و  بشریر بود به ذات خویش و اصالح او   

که اگر ظفر او را بود زیادت ازین  داندجز قهر، خویشتن را از تعرض او خالصی نبیند؛ و سیم آنکه 

ستعم  سعی در ازالت خیرات    چهارمال کند؛ و که این کس ارتکاب خواهد کرد ا صد و  آنکه اظهار ق

او به رذیلتی مانند خیانت و غدر موسوم نشود؛ و ششم  قهرازو مشاهده کرده باشد؛ و پنجم آنکه در 

ذلک اگر قهر او به دسنننت   دنیا و چه در آخرت متوقع نبود، و مع   درآنکه آن را عاقبتی مذموم چه     

 و انتهاز فرصت با وجود مهلت از لوازم حزم باشد. بهتر،دشمنی دیگر کند 

را به اظهار نعم و مرآت فضایل و دیگر چیزهائی که مستدعی غیظ و ایذای او    حسود اما  و 

ر د نمایدبر رذیلتی مشننتمل نه، رنجود دل و گداخته تن دارد، و از کید او احتراز کند و جهد  وبود 

 آنکه مردمان بر سریرت او واقف شوند.

شرت اما  و  شد، و هر کس را         معا شمن هم مختلف با شند و نه د ست با سانی که نه دو با ک

ستحق بدانچه  شند که به         م صحا را، و آن قومی با صالً ن صلحت نزدیکتر، م آن بود تلقی کردن به م

همه کس تبرع نمایند، خدمت کند و با ایشننان مخالطت کند و سننخن ایشننان بشنننود و   نصننیحت

 به ودار ایشننان ظاهر گرداند، اما در قبول قول هر کسننی مسننارعت ننماید و ابتهاج به دی بشنناشننت

فرق  باطلظواهر احوال مغرور نشننود، بلکه تأمل کند تا بر غرض هر کسننی واقف شننود و حق از  

البین ذات اصننالحکند، بعد از آن بر وجه اصننوب برود، و صننلحا را، و آن جماعتی باشننند که به   

مخصننوص دارد و  تبجیلدح و ثنا گوید، و به کرامات و اصننناف مشننغول باشننند، از روی تبرع م 

و با سفها حلم بکار دارد و   بود،بدیشان تشبه نماید، چه مذاهب ایشان به نزدیک همه خلق محمود    

ن مبتال ه شتم و سفه ایشاباعراض کنند، و اگر  اوبه سفاهت ایشان مباالت و التفات نکند تا از ایذای 

تذلم فرا ننماید و به مکافات مشغول نشود، بلکه به سکون     وو بدان توجع  شود آن را حقیر شمرد،  

و ترک مخالطت ایشننان به تقدیم رسنناند، و تا تواند مجالسننت این  مفارقتو تأنی اصننالح حال یا 

ضع ننماید بلکه به      وصنف اختیار نکند   شمرد، و با اهل تکبر توا شان محظور  مجادله و مجارات ای

 چه المتکبر صنندقه،ان کار کند تا از آن متألم و منزجر شننوند، که التکبر علیبا ایشنن ایشننانسننیرت 
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شوند، و         صابت خود متیقن  ستهانت و تحقیر بود و در ا ضع با این قوم موجب ا بر  هک  پندارندتوا

کردن، و چون ضنند این باشنند دانند که گناه ایشننان را بوده  تذللهمه کس واجب اسننت خدمت و 

 و حسن سیرت آیند. تواضع است و یمکن که با سر

فضائل اختالط کند و ازیشان استفادت واجب شمرد، و معاونت و مساعدت ایشان  اهلبا  و 

 وو جهد کند تا از زمره ایشان باشد، و با همسایه بد و عشیرت ناسازگار صبر کند         دارد،غنیمت ه ب

صاب    ستعمال فرماید، و یقین داند که لئیمان به بدن  شند و  مدارا و مجامله ا فس، و به ن کریمانرتر با

 دارد، وبکار می اشارت، چه عقل اقتضا کند و حزم و کیاست    هم برین منوال و نمط با هر کسی آن 

 کوشد.در صالح عموم خلق و صالح خصوص خود به قدر استطاعت می

سان اما  و  س      زیرد شند؛ متعلمان را نیکو دارد و در احوال طبایع و  صناف با های  رتیهم ا

بران  وکند، اگر مستعد انواع علوم باشند و به سیرت خیر موسوم، علم از ایشان منع نکند  نظرایشان  

 را که تعلم ردیءتحمل منتی یا مؤونتی نطلبد، و در ازاحت علت ایشننان کوشنند، و خداوندان طباع 

شان تنبیه    شره کنند به تهذیب اخالق فرماید، و بر معایب ای کمیل ستعداد ت و بحسب ا  دهداز روی 

ه باز دارد، و بلیدان را بر چیزی ک ازیشان کند، و علمی که سبب توسل ایشان بود به اغراض فاسده     

ن حث کند، و از تضییع عمر اجتناب فرماید، و سائال تر،مشتملبه فهم ایشان نزدیکتر بود و بر فایده 

الحاجه باشند، و  مگر که صادق  زجر کند و اجابت التماس در توقف دارد الحاحرا اگر ملح باشند از  

 بسننبو طامع تمییز کند و طامع را از طمع باز دارد و به مطلوب نرسنناند، تا باشنند که  محتاجمیان 

سباب معاش مدد        سات کند و درا شان موا شود، و محتاج را عطا دهد و با ای و مادام  دهد،اصالح او 

شان  دست گیرد و بر ای  راثار کند، و ضعفا  د برایشان ای وکه به اخاللی در امور نفس و عیال مؤدی نب

 رحمت نماید، و مظلومان را اعانت کند.

ابواب خیر نیت راسنننتی و پاکی کند، و به خیر مطلق که منبع خیرات و مفیض        همه در  و 

 .«شاءاهلل تعالیتعالی و تقدس، تشبه نماید. ان اوست،کرامات 

 چه می باشد؟ کیفیت معاشرت با اصناف خلق*پرسش: 

******************** 

 و پاسخ:پرسش *
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 چه)چگونه(می باشد؟احتیاج مردم به تمدن *

 د؟نچه)چگونه(می باشاقسام سیاست های چهارگانه مدنی *

 چه)چگونه(می باشد؟ماهیت حکمت مدنی *

 چه)چگونه(می باشد؟فضیلت علم مدنی *

 چه)چگونه(می باشد؟برتری)فضیلت(محبت بر عدالت مدنی *

 د؟نچه)چگونه(می باشاقسام اجتماعات مدنی *

 چه)چگونه(می باشد؟مدینه فاضلی *

 د؟نچه)چگونه(می باشارکان مدینه فاضله مدنی *

 چه)چگونه(می باشد؟ریاست عظمی)رهبری(مدینه فاضلی *

 د؟نچه)چگونه(می باشمدن غیر فاضلی *

 چه)چگونه(می باشد؟مدینه تغلب)سلطه طلب استکباری(*

 چه)چگونه(می باشد؟احرار)جماعیه؛ ترفه طلب(مدینه *

 سیاست چه و چند قسم است؟*

 غرض و الزمه سیاست فاضله یا امامت چه می باشند؟*

 تنازعی(چه می باشند؟-غرض و پیامد سیاست ناقصه)تکساحتی*

 خیرات عامه چه و کدامند؟*

 شرور عامه چه و کدامند؟*

  خصلت های طالب حاکمیت)انقالب(چه می باشند؟*

 استحقاق حاکمیت به چه می باشد؟*

 مرض عالم چه و از چه می باشد؟*

 مبادی دولتها چه و از چه می باشد؟*
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 دولت حق و دولت باطل چه می باشند؟*

 سبب تزاید دولت ها چه می باشد؟*

 سبب وقوف و انحطاط دولت ها چه می باشد؟*

 تدبیر حفظ دولت به چند چیز و چه چیزهایی می باشند؟*

 سیاست تفرقه اندازی و حکومت چه میباشد؟*

 عدالت مدنی چه می باشد؟*

 نقش دولت در عدالت مدنی چه می باشد؟*

 شرایط عدالت مدنی چند و چه می باشند؟*

 شرط)اول( تکافی در عدالت مدنی چه می باشد؟*

 شرط)دوم(تناسب در عدالت مدنی چه می باشد؟*

 د؟شرط)سوم(تساوی در عدالت مدنی چه می باش*

 صیانت از خیرات در عدالت مدنی چه می باشد؟.*

 )احسان(سیاست حمایتی در عدالت مدنی چه می باشد؟*

  نقش حکمت و دیانت در سیاست چه می باشد؟*

 چه می باشد؟ سیاست خدم و آداب اتباع ملوک*

 چگونه می باشد؟ با ملوک و رؤسا عموم مردم معاشرت*

 دوستی در سیاست چه می باشد؟*

 چه می باشد؟ معاشرت با اصناف خلق کیفیت*
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 علم اجتماعی مدنیسوم.

 گزیده کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون

 فلسفه تاریخ سیاسی

 فلسفه سیاسی تاریخ
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 حکمت متعالی مدنیچهارم.

حکمت: شناخت حقیقی و یقینی ماهوی واقعی است. در قبال ظن یعنی شناخت پنداری تکساحتی 

می باشد. در مقابل توهم یعنی شناخت تنازعی کاذب یا دروغین است. در نتیجه  ذاتا توحید و 

توحیدی بوده و محسوب میگردد. حکمت متعالی: از سویی مرحله تاریخی یا مرتبه تجمیع، تعادل و 

هق( می باشد. همین حکمت متعالی 44حکمت در سیر متکامل خود از آغاز تا زمان صدرا)قرنتعالی 

معطوف به مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. به تبعیری در سفر چهار اسفار چهارگانه وارد سیاست 

مدنی می شود. بدین مناسبت بدان حکمت متعالی مدنی اطالق می نماییم. صدرا در شواهد ربوبیه و 

و معاد بیش از سایر آثار خویش به معرفت شناسی، روش شناسی و پدیده شناسی حکمی مدنی مبداء 

قاعدتا بایستی نخست شواهد ارایه شده بعد مبداء و معاد. لکن به سبب طرح برای پرداخته اند. 

 کارشناسی به صورت برعکس طرح و تنظیم شده اند.

 مبداء و معاد گزیده مدنی کتاب.1

 مدنیبخش دوم.والیات؛ 

 سیاسی متعالی-پدیده شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی

 متن فارسی حکمت مدنی آغاز و انجام)مبدا و معاد(

 فن دوم

 «)متعالی(در نظر مختص به معاد و کیفیت تربیت موجودات معادیه»

 مقاله چهارم

 فصل ششم

 (دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی )راهبرد راهبري

 عنوانپیش درامد: 

البد و ان یدخل فی الوجود و ان یعتقد به و یؤمن بأن -صلی اهلل علیه و آله-فی اثبات ان النبی»

اهلل هو اهلل الذي ارسله لیظهر دینه و لیعلم الناس طریق الحق و یهدیك الی صراط مستقیم هو 
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یر ن 359همین مطلب و مضمون در الشواهد؛ ص 845المبداء المعاد؛ ص«)صراط اهلل العزیز الحمید

 آمده است(.

به او و .1 ؛بیان آنکه واجب است اعتقاددوم.در اثبات آنکه وجود پیغمبر ضرور است، و اول.»

 )ارایه طریق دینی مدنیدین خدا را ظاهر گرداندالف. ؛به اینکه خدا او را فرستاده است تا اینکه.2

)تعلیم و مردم بیاموزدطریق حق را به ب.و  و نقشه راه، راهبرد راهنمایی و راهنمایی راهبردی(

وب )تدبیر و رهبری و ایصال یعنی رسانیدن به مطلبه صراط مستقیم هدایت نمایدج.و  تربیت دینی(

 (.557مبداء و معاد؛ ص«)مدنی(

 *پرسش: حکمت ارسال پیامبر چه می باشد؟

 درامد

 اول

ال »وده کهاین بو بیانش این است که انسان مدنی الطبع است، یعنی )ضرورت زندگی مدنی و سببش »

ش نوعالف. ؛اجتماع. زیراسوم.تعاون و دوم.تمدن و اول. ؛(حیاتش منتظم نمی گردد مگر به«:ینتظم

وجودش به انفراد ممکن نیست. )ضروریات زندگی مدنی(پس)به این ب.منحصر در فرد نیست و 

 در )شهرسازی(انعقاد بالدسوم احزاب مختلفه و دیگری اعداد متفرقه و .یکی 4؛ سبب(

به ب.جنایات سوم.مناکحات و دوم.معامالت و اول. ؛در.الف.2ضرور است. و  )بهزیستن(تعیشش

بر طبق آن قانون به عدل دوم.عامه خلق به آن رجوع نمایند. و ج.اول.قانونی محتاج می باشند و که 

هر اول..1نظام مختل می گردد. زیرا دوم.جمع فاسد و اول. ؛اال) در غیر این صورت(.3و  حکم نمایند.

بر کسی که در دوم.احتیاج به آن دارد. و ب.رغبت و الف. ؛است به جلب آنچه )جبلی(احدی مجبول

)مدنی؛  (.557مبداء و معاد؛ ص«)قانون شرع است.5آن چیز مزاحم او گردد غضب می کند. و آن 

 اجتماعی و سیاسی می باشد. مدنی طبع: یعنی مدنی طینت و فطرت عقلی برهانی و قلبی شهودی

است. در این گفتمان و الگو انسان به صورت تکوینی و به اصطالح ذاتی، بدون اجتماع، نظام و 

دولت و حکومت و سیاست مدنی امنیت و پیشرفت مادی و معنوی خود را تحصیل نمی کند. اینها 

ر کبه صورت جبری طبیعی بسان زنبوران نیز نمی تاسیس نشده و تداوم و تعالی نمی یابند. بلکه با تف

و اختیار یعنی تنها اراده و تدبیر فردی، جمعی و اجتماعی تبیین و ترسیم شده و تحقق می پذیرند. 

ا باب ؛  ر«ال ینتظم حیاته»درک  نظری و عملی یعنی نگرش علمی و گرایش عینی نیز بدینها دارد.  
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ال »ه است. یا نیافت یعنی نظام«: ال نظم»افتعال برده و به صورت صیغه مضارع بکار برده است. نگفته؛ 

نظم نمی گیرد. نظم داده نمی شود نیز نیست. بلکه با تعامل مستمر میان تکوین، فطرت، تشریع «: ینظم

و تدبیر این ها متحقق می شودند. همچنین با تعامل مستمر میان خود انسانها و آحاد و گروه های 

است.  دولت-از جمله تعامل میان ملتانسانی مدنی اینها تاسیس یافته و تداوم و تعالی می پذیرند.

متضمن گونه ای قرارداد مدنی نیز میباشد. فارابی در گفتمان حکمت مدنی خویش در آغاز بخش 

اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنیه خود مدعی بوده که نخست اجتماع، بعد تعاون یعنی تقسیم 

نخست تمدن، بعد تعاون و بعد کار و تبادل و سرانجام توسعه و تمدن ایجاد میگردد. اما صدرا 

اجتماع را مطرح می سازند. ممکنست تمایز ترتیبات بدین سبب بوده که حکمت مدنی فاضلی فارابی، 

زیرساخت راهبردی و به تعبیری راهبرد زیرساختی تاسیس تمدن اسالمی پیشین بوده که کمال 

راهبردی و راهبرد  نخستین انسانی است. حال اینکه حکمت متعالی مدنی صدرایی، زیرساخت

زیرساختی تجدید تمدن نوین اسالمی است. مراد تمدن متعالی، تعاون متعالی و اجتماع متعالی بوده 

 که کمال دومین مدنی انسانی می باشد(. 

 دوم

معین )تذکر و تجویز مبادی، تبیین مبانی، ترسیم راهبردها، اول.الف. ؛و ناچار شارعی می خواهد که».4

رد و )راهبمنهجی تطبیق عملی، تحقق عینی یعنی اقامه و اعمال( کند از برای مردمتوجیه کاربردی، 

آسایش  )توسعه اقتصادی و تأمینرا که به سلوک آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد سیاستی(

ت )در جهسنت قرار دهد از برای ایشان طریق را کهب.، و بدنی توأمان با تنظیم و تعادل سیاسی(

وصول به جوار خدا به واسطه آن  رهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش روحی مدنی(تعالی ف

رحیل به سوی پروردگار خود، و .2امور آخرت و .4 ؛بیاد آورد ایشان رادوم.الف.حاصل شود و 

تنشق االرض ».2( و 11/فصلت؛ 14« )ینادون من مکان قریب».4 ؛انذار کند ایشان را به روزی کهب.

 (.557)مبداء و معاد؛ ص« هدایت کند ایشان را به طریق مستقیمسوم.( و 91؛ 49)مریم/« عنهم سراعا

 )هدایت صراط یا طریق مستقیم: مراد راهبرد سیاسی و سیاست راهبردی متعادل و متعالی است(.

این  تصرفش در ایشان برب.تعلیم ملک انسان را و یکی.الف. ؛باید که شارع انسان باشد، زیرا که».2

 (.558مبداء و معاد؛ ص«)درجه باقی حیوانات از این مرتبه انزل استدیگری ممتنع است و  وجه

 سوم
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باید که مخصوص باشد به آیاتی از جانب خدا که داللت کند که شریعت او از جانب »شارع انسانی؛ 

ه کسی ک آنکه نوع در نزد او خاضع گردند. آن آیات از برای تا»؛ «خداوند عالم قادر غافر منتقم است

 (.558مبداء و معاد؛ ص«)واقف شود بر آنها اینکه اقرار به نبوت او نماید، و آن معجزه است

 چهارم

و چنانکه در عنایت باری ارسال باران مثال برای انتظام نظام عالم ضرور است و باران می فرستد، »

همان؛ «)ر استت را به ایشان بشناساند ضروهمچنین در نظام)عالم(کسی که صالح دنیا و آخر

)صالح؛ بهینگی و بسامانی: کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی، کمال می باشد. مراد رسایی  (.558ص

و سازواری مدنی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. همچنین کرامت؛ 

ی و خالفت و حکومت بر خویش از قبیل آزادی و عدالت و سعادت دنیوی؛ توسعه و آسایش ماد

 تعالی و آرامش معنوی می باشد. مقدمه و زمینه ساز سعادت اخروی است(.

 پنجم

 باری که چگونه جمع نموده است )نیز عنایت و تفضل(پس نظر کن به لطف و رحمت»بدین سبب و

منافع عاجل در الف. )دو ساحت یا ساحات دوگانه مدنی(؛در ایجاد)و ارسال( آن شخص میان

)آرامش روحانی باطنی مدنی؛ اجتماعی خیر آجل در آخرتب.و  ی بدنی()آسایش جسمانی ظاهردنیا

و سیاسی که در مزرعه دنیا با ایمان و عمل صالح دینی مدنی کشت شده و در آخرت برداشت و بهره 

. بلی کسی که انباث شَعر بر حاجبین )روییدن یا رویاندن ابرو برای حفاظت و کارامدی مند میگردد(

و تقعییر اخمص قدمین )قوس کف پا برای سالمت سازه و ستون فقرات و چشم و حتی زیبایی( 

 مادیرحمانیت رحمت عالمین )رحمت الف. ؛کارامدی بدن( را مهمل نگذاره است، چگونه وجود

و بالمومنین »در دنیا و آنگاه در آخرت برای مومنین معنویهمگانی در دنیا و رحمت رحمیت 

 ؛راهبری متعالی( عباد به سوی+/و سوق دهنده؛ راهنماییسیر، سیاست و سائق )ب.(و «رحیما

)عرصه های دنیا و آخرت، ابعاد باطن و ظاهر و ساحات مادیت رضوان را در نشأتین.2رحمت و .4

پس این شخص )انسان کامل، شارع، پیامبر و  مهمل گذارد؟ و معنویت بخود واگذاشته و بیهوده و(

اص؛ جانشین و قائم مقام و نایب مناب( خدا است در )خامام؛ عالم عادل عامل دینی( خلیفه

یعنی محل خالفت و هبوط «انی جاعل فی االرض خلیفه»)زمین خدا یا زمینی که خدا فرموده؛ زمینش

؛ «خلق لکم ما فی االرض جمیعا»و استقرار و سیر گذار بسوی خدا و حتی زمینی که خدا فرموده: 

ء مبدا«)خلیفه خدا در زمین بعد از این مذکور خواهد شد موهوب خدایی به خود انسان است(. و معنی

 (.558و معاد؛ ص
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 ششم

یا وجودی است و اول. :و باید که آن پیغمبر عبادات را برای مردم قرار دهد و عبادات»به این سبب

صلوات که ایشان را حرکت .2اذکار و .4 :نفعش به همان عبادت کنندگان اختصاص دارد، مانندالف.

زکوات و .2قربانی ها و .4 :نفعش به دیگران نیز سرایت می کند، مانندب.سوی خدا یا می دهد به 

یا  )روزه(نفعش مخصوص به همان ها است، مانند صومالف.عدمی است و دوم.صدقات و یا .3

از افراد نوع  )خود دارید از آزار(کف اذیّت.4 :تعدی به دیگران نیز می کند، مانندب.)نفعش میرسد و(

 (.558)مبداء و معاد؛ ص« )سکوت(صمت.3و جنس و 

 هفتم

رکت حاول. ؛و باید که سنت قرار دهد از برای ایشان سفرهایی را که»ص( به این سبب: -پیامبر)س

متذکر دوم.کنند در آن سفرها از خانه های خود برای)و سبب غایی( طلب رضای پروردگار خود و 

هیاکل )نمادها( و .4 :زیارت کنندسوم.شوند روزی را، که از قبور به سوی پروردگار می جهند، پس 

 :امثال آن ها را، یعنی مانند قرار دادن.1مساکن انبیاء )مکان های مقدس( و .3معبد الهیه )نمودها( و .2

 .(558مبداء و معاد؛ ص«)امثال آنهاج.زیارت مساکن انبیاء و ب.حج و الف.

 هشتم

قرار .الف.4 ؛و باید که برای ایشان»پیغمبر و رئیس اول و بنیانگذار مکتب و شریعت به این سبب؛ 

جماعات، .2جمعه و .4 )نمازها و مراسم(:دهد عباداتی که)به سبب آنها(مجتمع گردند بر آنها، مانند

 ؛ب کنند، عالوه بر( کس847ص-«االیتالف و المصادفات و التودد-مع المثوبه-فیکسبون)»ب.تا آنکه 

باید .2را. و  )دوستی(تودّد.3و  )همکاری(مصادفات.2و  )همگرایی(ایتالف.4دوم.، )ثواب(مثوباتاول.

اال فراموش می کنند و ب.از برای محکم نمودن، و الف. ؛که عبادات مقررّه بر سبیل تکرار باشد

 (.558مبداء و معاد؛ ص«)مهمل می گذارندج.

من ف»و«ضاقت االرض بما رحبت»در غیر این صورت شقاق اعم از مشقت و شقاوت مدنی می باشد)

این همان حکمت و حکومت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی «(. اعرض عن ذکری فله معیشته ضنکا

هدایت صراط مستقیم)متعادل و متعالی( است. غیر و ضد و جایگزین ظن تفلسفی پنداری تکساحتی 

ورت در غیر اینص«(. غیر المغضوب علیهم و ال الضالین)»کاذب تنازعی می باشد و توهم سوفیستی 

 ان االنسان لفی خسر(. به تفسیر خواجه نصیر:»خیر)



  

220 
 

  :قوله العصر سورة تفسیر عن روحه الل ه قدّس الدین و الملة نصیر الطوسى المحقق سئل

  ؛«خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ»الف.

 )غریزی النفسانیّة بالمشتهیات االستغراق و)جسمانی(الطبیعیّة باالمور االشتغال فی» اى

 «. بشری( 

  ؛«آمَنُوا؛ اول.یکی.الَّذِینَ إِلَّا»ب.

 «. النظریّة القوّة فی الکاملین» اى

  ؛«الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ»دیگری.            

 .«العملیّة القوّة فی الکاملین» اى

  ؛«بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ»دوم.یکی.       

 «. النظریّة بالمعارف الخالئق عقول یکملون الذین» اى

  ؛«بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ»دیگری.            

 «الخلقیة المقدمات بتلق ى الخالئق أخالق یکملون الذین» اى

 .)524ص النص، المحصل، تلخیص)

 برامد

و چنانکه برای همه خلیفه هست که واسطه است میان ایشان و حق تعالی، باید که برای هر اجتماع »

جزئی والیان )والت( و حکامی باشند از جانب آن خلیفه، و ایشان پیشوایان )امامان( و علماء اند. و 

ولیاء که ائمه چنان که مَلَک واسطه است میان خدا و پیغمبر، و پیغمبر واسطه است میان مَلَک و ا

معصومین )ع( باشند، ایشان نیز واسطه اند میان نبی و علماء و علما واسطه اند میان ایشان و سایر 

مدنی متعالی(. پس عالِم به ولی قریب است، و ولی به نبی، و نبی به مَلَک، )مردم و جامعه دینی خلق 

رب انبیا و اولیا و علما را در درجات قو مَلَک به حق تعالی. و )بدین سبب یا به سبب اینکه مالئکه و 

 (.559مبداء و معاد؛ ص«)تفاوت بسیار است
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پس؛ اول.الف.عالِم به ب.ولی قریب است، و دوم.الف.ولی به ب.نبی، و سوم.الف.نبی به ب.مَلَک، »

این نظام سلسله مراتبی و هرم یا کره هستی نظام جهان هستی،  «.و چهارم.الف.مَلَک به ب.حق تعالی

ینش و مدنی انسانی بوده که بایسته است در گفتمان و الگوی نظام مدنی جامعه و جهان مدنی آفر

تبیین علمی نظری و ترسیم عملی راهبردی)و کاربردی(گردد. همچنین شایسته است بدین ترتیب و 

ترتب ترویج عمومی یعنی گفتمانسازی نخبگانی، مردمی و دولتی گشته و تحقق عینی)اجرایسازی و 

سازی(شود. تنها در این صورت کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان زیرساختی، جاری

ساختاری و راهبردی صورت خواهد پذیرفت. حاصل آن کمال یعنی رسایی و سازواری ذاتی و 

در دنیا اعم از توسعه مدنی درونزادی زیرساختی، ساختاری و راهبردی است. کرامت و سعادت 

 ت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقیهآسایش بدنی، توأمان با تعادل سیاسی در جاقتصادی و تأمین 

  مدنی قابل دست یابی است. رامش آو تضمین 

 *پرسش: ضرورت راهبرد راهبری چه می باشد؟

 *پرسش: مدنی طبع بودن انسان چه می باشد؟

 ضرورت قانون مدنی، نظام مدنی و شریعت دینی چه می باشد؟*پرسش: 

 خالفت پیامیر و رهبران علمی دینی چه می باشد؟*پرسش: 

 فصل هفتم

 (دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی: سیاسات و ریاسات مدنی )راهبري راهبردي

 عنوان

 )اسباب درونی(در بیان سیاسات و ریاسات مدنیه و آنچه به آن ملحق می گردد از اسرار»

 (.561)مبداء و معاد؛ ص« شریعت به وجهی تمثیلی

 دپیش درام

4 

شکی در این نیست که برای انسان ممکن نیست که برسد به کماالتی که برای آن مخلوق شده »الف.

هر یک یکدیگر را در امری که به آن محتاج است دوم.به اجتماع جمعی کثیر که اول. ؛مگرب.است 
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« گردداز مجموع آنها همه آنچه در بلوغ انسان به کمال ضرور است مجتمع ج.معاونت نماید، و 

 (.561)مبداء و معاد؛ ص

 *پرسش: حکمت)چرایی و چیستی( اجتماعی مدنی انسان چه می باشد؟

2 

 )مستقل و خودبعضی از آنها کاملالف. ؛و به این سبب اجتماعات برای انسان حاصل می شود که»

بعضی غیر کامل. ب.است و  سیاسی و فرهنگی( دی،اتکال فراهم آمده از سه جماعت مدنی اقتصا

، و آن اجتماع جمیع افراد ناس است در معموره )جهانی(مل آن بر سه قسم است: یکی عظمیکا

سیم صغری،  ،، مثل اجتماع امتی در جزوی از معموره زمین)امتی و منطقه ای(زمین، و دوم وسطی

در جزئی از مسکن یک  ملت یا خطه(-)یا یک استان یا یک دولتمانند اجتماع اهل یک شهر

 (.561عاد؛ صمبداء و م«)امت

 *پرسش: اجتماعات کامل و ناقص انسانی چه بوده، چند نوعند و کدام می باشند؟

3 

خانه. و فرق آنست که .1کوچه یا .3اهل محله یا .2اهل ده و .4 ؛و اجتماع غیرکامل، مانند اجتماع»

قریه مثل خادم مدینه است و محله جزو آن است و کوچه جزو محله است و خانه جزو کوچه، و 

 (.561)مبداء و معاد؛ ص« جمیع اهل مداین و مساکن امتها اجزاء اهل معموره اند

 *پرسش: اجتماع غیر کامل انسانی چه بوده و کدام می باشند؟

 درامد

 اول

 و )توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی(خیر افضلاول.الف. ؛و»

رسیده می شود  رونزادی آسایش بدنی و آرامش مدنی()رسایی و سازواری ذاتی و دکمال اقصیب.

ه ک )همبستگی و پیوستگی ملی و امتی تا مرز جهانیگرایی(امت فاضله.2مدینه فاضله و .4 ؛به

)همگرایی، هماهنگی و همکاری؛ تقسیم کار و تبادل کاالیی، همه شهرهای آن امت اعانتدوم.الف.

)کارامدی غایت حقیقیه.4 ؛بر نیلب.ا ایند یکدیگر رمی نم کار و خدمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی(

امت جاهله .2مدینه ناقصه و .4 ؛نه درالف.سوم.. )کمال و سعادت(یخیر حقیق.2و  و پیشرفت متعالی(
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)ائتالف؛ سازش در داخل و تنازع در رسیدن به شرور یکدیگر را اعانتب. ؛(کهتکساحتی و تنازعی)

 فرهنگی استکباری و امپریالیستی تا مرز جهانیسازی در بیرون(و سیطره جویی اقتصادی، سیاسی و 

ولو زیستن متدانی مادی تکساحتی: کمال بشر )مطلق زندگی مدنی  (.561)مبداء و معاد؛ ص« نمایند

یعنی بهزیستن متعالی دوساحتی مادی و انسانی ی و البته کمال اول می باشد. زندگانی مدنی بشر

 (.و برین مدنی انسانی و انسانها می باشد هری کمال دوم و برترمعنوی و دو بعدی باطنی و ظا

 *پرسش: مدینه و امت فاضله چه می باشند؟

 دوم

باهت ش )بهینه و بسامان(صحیحی )رسا و سازوار(به بدن تامالف. ؛پس مدینه فاضله»به این سبباول.

هماهنگی و همکاری )از همگرایی، همه اعضای آن در تتمیم حیات یکدیگر را معاونتب.دارد که 

اختار )دارای هیأت و سمی کنند تا همبستگی و پیوستگی بسان شخص واحد و نه وابستگی و ادغام(

)نیروها و نهادهای ساختار نظام در آن اعضادوم.. راهبردی رسا و سازوار ذاتی و درونزادی است(

این رئیس مراتب قرب اعضای دیگر به ب.یک عضو رئیس است که قلب است، و الف. مدنی(؛

برای هر یک از آن )اعضا( قوه ای هست که به آن قوه فعلی می کند که سوم.متفاوت است، و 

 و بعضی )اعضای»؛ الف.همان(. بدین سبب«)غرض)سبب غایی( آن عضو رئیس به آن تمام می شود

ق بعضی به واسطه، یعنی افعال ایشان بر طبب.مدینه فاضله و امت فاضله( بی واسطه عضوی دیگر و 

غرض)سبب غایی( اعضائی هستند که بی واسطه)و سبب دیگری( خدمت رئیس می کنند، و اینها در 

بعد از این اعضایی هستند که فعل می کنند بر مقتضای غرض)سبب غایی( ج.مرتبه ثانیه واقعه اند. و 

ایی می ه به اعضهمچنین تا آنکد.اعضایی که در مرتبه ثانی واقع اند و آنها در مرتبه ثالثه واقع اند، و 

 (.561-4مبداء و معاد؛ صص«)رسند که خادمند و بر هیچ عضو ریاست ندارد

 *پرسش: ساختار مدینه فاضله چه می باشد؟

 سوم

و  )استعداد(فطرتالف. ؛به حسب.اول :مدینه )نیروها و نهادهای(و همچنین اجزای».4

ر تب طولی و عرضی ساختا)سلسله مرادر هیئآت متفاضلب.و  )متنوع(مختلفند )غرایز(طبایعب.

به .ببه حسب عنایت باری تعالی بر بندگان، و .الف.دوم، شئون مدنی نظام اجتماعی و سیاسی(

)کمال؛ جالل و جمال و اسماء حسنای (ذات و فعل )صفاتحسب وقوع ظاللی از نور صفات علیا

)نیروها و عبادالف. ؛برسوم. )همانند حکمت، اقتدار، عدالت، رحمت، ...(او یا قدرت و زیبایی(
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)خردورزی ، مثل وقوع ظالل صفات نفس ناطقه)سرزمین ها و کشورها(بالدشب.و  نهادهای مدنی(

آن بر خالیق بدن و بالد  )منش و روش مدنی متعالی(و اخالق مردمی و خردمندی راهبران مدنی(

 (.562)مبداء و معاد؛ ص« آن از قوا و اعضاء

 ع مختلفند و در هیئآت متفاضل؛اجزای مدینه به حسب فطرت و طبای»

 الف.به حسب عنایت باری تعالی بر بندگان، 

 ب.و به حسب وقوع ظاللی از نور صفات علیا و اسماء حسنای او بر: 

 یکی/نخست.عباد و 

 (.562)مبداء و معاد؛ ص« دیگری و آنگاه.بالدش

 *پرسش: اجزای مدینه فاضله چگونه می باشند؟

رئیس )و بدین سبب یا به سبب «( هو رئیس مطاع)»پس در مدینه انسان واحدی هست که .»2

نهادهای مدنی؛ اجتماع )نیروها و اینکه(مطاع است و دیگران در قرب به آن متفاوتند، و برای هر یک 

نظام مدنی( هیئت و ملکه هست که به آن فعلی می کند که مقصود)سبب غایی( ه و مدینه فاضل، مدنی

رئیس به آن منوط است، و این گروه اول مراتبند، و بعد از ایشان گروهی دیگرند که بر طبق 

مقصود)سبب غایی( این گروه فعل می کنند و همچنین)بدین سبب و اسباب( اجزاء مدینه مترتب 

است تا آنکه منتهی می شود به اجزایی که خادمند و مخدوم نیستند، و اینها در اسفل مراتب 

 (.564مبداء و معاد؛ ص«)واقعند

 *پرسش: جایگاه ریاست مدنی چه می باشد؟

این قدر هست که اعضاء بدن طبیعی اند، و آن هیئآتی که افعال از آن صادر می شود نیز طبیعیه .»3

است، و اجزای مدینه اگرچه خود طبیعی اند، اما)به سبب اینکه اجزای مدینه اعم از افراد مدنی و 

نی گروهای مدنی عموما و خصوصا نیروها و نهاد یا فرانهاد راهبردی و بویژه جماعات مدنی یع

 «فرابردی دولت ارادی و تدبیری بوده( اخالق و ملکاتی که به آنها افعال را بجا می آورند ارادی است

)بشر مدنی: طبیعی می باشد. انسان مدنی: صناعی یعنی ارادی و تدبیری  (.564)مبداء و معاد؛ ص

نظام مدنی نیز صناعی می باشند. بدین ترتیب بشر مدنی به مثابه ماده اولیه خام است. است. جامعه و 

انسان مدنی: بسان اجزای پروریده جامعه مدنی می باشند. بدینسان انسان مدنی: صورت ارادی و 
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تدبیری مدنی بشر طبیعی ولو مدنی است. جامعه مدنی: صورت مدنی عمومی انسانهای مدنی می 

 مدنی نیز صورت مدنی جامعه مدنی است(.باشد. نظام 

 *پرسش: اجزاء و ساختار جامعه و نظام مدنی چگونه می باشند؟

 چهارم

یرو و نهاد مدبره یا نفس، روح و من؛ منشاء نگرش ن، مغز)سر یا و چنان که در اعضای بدن عضوی »

و و پیشوا و پیشر)رهبر و امام یا ش( هست که رئیس مطلقایدل و مبداء گرو به تعبیری قلب یا 

است، و در هر چیزی که عضوی دیگر در آن چیز با او مشارکت دارد افضل  مدیریت عالی یا اعلی(

آن چیز برای رئیس حاصل است، و بعد از او اعضای دیگر هستند که رئیس اند از برای پست)پایین( 

هم رئیس اند و هم  )مدیران میانی(تر از خود، و ریاست آنها تحت ریاست اول است پس این اعضاء

صاحب رئیس دیگر بر ایشان؛ همچنین رئیس مدینه که اکمل اجزاء مدینه است در آنچه مخصوص 

)بسان علم و عدالت او است، و در هر چه با دیگران شریک است بهتر آن چیز برای او حاصل است

تند که روهی هس، و در تحت او گو بلکه بایسته و شایسته است عالم ترین و عادلترین زمان باشد(

)مراد نظام سلسله مراتبی  (.562)مبداء و معاد؛ ص« )مدیران جزء(هم مرئوس اند و هم رئیس دیگران

طولی و عرضی شئون رهبری، ریاست تا مدیریت مدنی از مدیریت های عالی، میانی و پایین ستادی، 

ا از رهبری و ریاست رصف و میدانی است. این ساختار و نظام مدنی سامان اداری، سازمان اجرای 

جمهوری تا معاونین و وزراء تا سطح معاونین وزراء، مدیران کل ستادی و استانی و مدیریت های 

یعنی کارمندان و کارشناسان مربوطه را در گستره ملی کشور  کارکنانستادی و شهرستانی تا جزء و 

، کاربردی تا اجرایی و جاری . به همین مناسبت سیاستها و نیروها و نهادهای راهبردیدر بر میگیرد

 (.را شامل می شود

 *پرسش: ساختار ریاست مدنی چگونه می باشد؟

 پنجم

و اگر کسی بحق نظر، نظر کند می بیند هر جمله طبیعی را )که( حالش در اجتماع و ترتیب حال »

مین هبنیه انسانی و مدینه فاضله است، که برای آن رئیسی هست که حالش نسبت به سایر اجزاء 

حال است، بلکه هر اجتماع طبیعی هیئتش ظل و شبه هیئت عالم الهی و وحدت اجتماعیه عالمیه 

است، زیرا)و بدان سبب( که سبب اول نسبتش به سایر موجودات مثل نسبت رئیس مدینه فاضله 

ز آن ا است به سایر اجزاء مدینه. چه عقول بریئه از نقایص مادیه در مرتبه قربند نسبت به اول، و بعد
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نفوس سماویه و سماوات اند، و بعد از آن طبایع هیوالنیه و اجسام طبیعیه اند، و هر یک از این هم 

و چنین می کند هر موجودی به »همان(. بدین سبب «)مطابق سبب اول اند و اقتدا می کنند او را

اند  اشرف حسب قوتش، مگر آنکه آنها در اقتدا نمودن به غرض)سبب غایی( اول مختلفند، بعضی

که اقتدا می کنند آن غرض)سبب غایی( را بی واسطه، و بعضی دیگر اقتداء می کنند غرضی)سبب 

غایی( مافوق خود را. و همچنین)و به این سبب و اسباب و سیر و پیوستار آنها( تا آنکه منتهی گردد 

 (.564-2مبداء و معاد؛ صص«)به آخر مراتب

 پدیده ها چگونه می باشد؟ *پرسش: تناسب میان نظام مدنی و سایر

 ششم

 پس همچنین سزاوار است که بوده باشد مدینه فاضله؛ »

 )مراد چشم انداز، اول.الف.باید که هر یک در افعال پیرو غرض)سبب غایی( رئیس باشند

  استراتژی، سیاست غایی و راهبردی کشور(  

 (.562)مبداء و معاد؛ ص« ب.به ترتیب )سلسله مراتبی( مذکور

 و ممکن نیست که هر انسانی که اتفاق افتد رئیس مدینه فاضله »دوم.الف.

 باشد،  

 ؛ب.زیرا که ریاست برای کسی سزاوار است که

 به حسب فطرت و طبع مستعد ریاست باشد، و اول.

 )مبداء و « صنعت ریاست به هیئت و ملکه ارادیه او را حاصل باشددوم.

 )هم استعداد و هم تعلیم و تربیت سیاسی و  (.562معاد؛ ص 

 مدیریت نیاز است(. 

 *پرسش: فطرت و اراده ریاست مدنی چگونه می باشد؟

 و هر صناعتی ممکن نیست که »اول.الف.
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 ب.به سبب آن ریاست حاصل شود، بلکه

 دوم.الف. اکثر صنایع صنایع خدمت)سبب معونت خدمت( فرموده می شود در مدینه، و 

 (.562)مبداء و معاد؛ ص« طرت ها فطرت خدمت استب.اکثر ف

و در صنایع، صنعتی می باشد که ریاست به آن حاصل می باشد و خدمت می فرماید صنایع دیگر »

)بسان صناعت معماری که سایر صناعات را بسیج کرده و در جهت ساختمانسازی بکار  «.را

 (.کشور است . سیاست: صناعت معماری جامعه مدنی، نظام مدنی ومیگیرد

 *پرسش: صناعت ریاست مدنی و رابطه و نسبت آن با سایر صناعات مدنی چگونه می باشد؟

 برامد

 و چنانکه در هر جمعیت طبیعیه ممکن نیست که چیزی از آن بر رئیس آن ریاست داشته »اول.الف.

 باشد،  

 ب.مثل رئیس اعضا که ممکن نیست که عضو دیگر بر آن رئیس باشد، 

 )مبداء و معاد؛ « دوم.الف.همچنین باید که بر رئیس اول از برای مدینه فاضله ب.رئیس نباشد

 (.562ص 

 و سزاوار است که صناعت او؛ »اول.

 الف.آن صناعتی باشد که به هیچ وجه خدمت فرموده نشود، بلکه 

 ب.صناعتی باشد که همه صناعات قصد غرض)سبب غایی( او نمایند، و 

 (.562)مبداء و معاد؛ ص« غایی( مدینه فاضله در جمیع افعال او باشددوم.مقصود)سبب 

 *پرسش: جایگاه و نقش صناعت ریاست مدنی در نظام مدنی چگونه می باشد؟

 فصل هشتم

 مدنی(-راهبري ریاست اول دینی ي)شالوده ها و شاخصه هاي راهبرد

 همان(«)اوی لسب کمال اوحد به شیس اول بائبراي ر دذکر صفاتی که بای در»
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 وباشد،  ه عقل بالفعلبمرتدر  کامل و )و عقلش(شنفسالف. ؛انی باشد کهسق انلمط ئیسکه ر دبای.»4

 و اسهحسوه قج. همچنین د، وشوه در غایت کمال باقو  عطب سبحبه  شاه یلخه متقو که بایدب.

اره شوجهی که اض، بر حانفعال م به عی از فعل نهبه نوه آنها همغایت کمال باشد،  درش ا کهحرم

 .همان(«)نمودیمآن به 

 ا، و بانداری گردجکام الهیه را حاو  ددسلطنت گر رشمبا شرکه امحاسه و حسه وبه ق پس».الف.2

ینه ل مدهفاسقین از ا ورکین شم، و با ه فاضلهنیدن را از مشمد دنک عد و دفنک همنان خدا محاربشد

  همان(.«)داخبه سوی امر  دبرگردند تا نک ه ظالمه و فاسقه مقاتل جاهله و

از عقل ب، اخور دیداری یا بر دکلیات بحکایاتها،  ها وسیات بانفجزئیله مهیای قبول خوه متقبه »ب.

   همان(.«)باشدده بو )سبب دهم(فعال

به آن  التعقومه مه هد بشبا شدهستکمل م شد که عقل منفعلشی باتیثیح هه عاقله بقوبه  و»ج.

  )همان(.«دشده باشل فعالت، و عقل بالعقوی از مزیچاو  رد بشبا ندهی نماقکه با )سبب غایی(یتغا

عل فلل باعقوم و عقل بالفعل و ددالت کامل گرعقومه مهبه  شلعانی که عقل منفسان هر و».الف.3

 )بدن ال و عقل منفعل، وفععقل ن میا واقع در گردد،می  ادستفعقل م ،دشوعاقل  شلقود و معشو

ع وموض و دهما لهنزمعقل منفعل به  پسای، نمی باشد. ه نی واسطعی ،یچیزل فعاو و عقل امیان سبب(

اطقه که ن وهقال، و فعوع است برای عقل وضه و مدما ه منزلهستفاد بمعقل تفاد و سای عقل مرت بسا

 (.563-1همان؛ صص«)شده استقل بالفعل عهیئت طبیعیه است ماده و موضوع عقل منفعل است که 

رت وص بعد از بودنشر اتحاد نفس با عقل فعال د اش از این دانستی از ما حقیقت حال رپیو »ب.

فعال را با قل ن عودبدانستی  را، و به تحقیق که نیزبود زوال  و ستحیل که قابل فسادمطبیعیه بدن 

شان می ر ایبم نفوس و متقدرین که چگونه فاعل ثیبر ک شت صدقسصیه اش که محال اخت شدوح

پس بر تو . (561همان؛ «)متأخره از ایشان و ثمره مترتبه بر ایشان )سبب غایی(غایت شباشد با بودن

که  س در صورتیپ .)و سببی غایی(مطلبی است غالی الی وعس مقصدی است بتذکر آن که باد 

اده م ستفادم ه مستفاد، ودمنفعل ما عقل منفعلی باشد که عقل بالفعل شده است، و یعیه مادههیئت طب

ده باشد این انسان آن ویز، بچی، همه آنها را مثل یک نیری، یعنی فرض کگتو ب فعال، و لعق

 . همان(«)در او حلول کرده است )فرشته وحی(الفع ه عقلک )بوده(ینانسا

فیلسوف اگر برای جزو نظری از قوه ناطقه حاصل شود، آن انسان حکیم و یکی  ؛و این حالت»ج.

حی وه انی می باشد کسن انآمتخیله حاصل گردد  اگر در قوه نظریه و عملیه ودیگری و  ؛خواهد بود
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 . همان(«)است )سبب دهم(الفعن ملک عقل آط ملک، و ساو نازل می گردد به توبر 

 از جانب)به سبب و از ناحیه سبب اول و مسبب اول یعنی(چه  ن که هرآبه اعتبار یکی  ؛سپ».الف.3

 آن را بر عقل)سبب دهم و دهمین سبب( العد عقل فدرگفایض می  ()مسبَب دهمالفعخدا بر عقل 

به اعتبار دیگری ف است، و وفیلس.3ولی و .2حکیم و .4 ؛دنرداگمی  )سبب فیض(منفعل او فایض

د و شه خواهد چت به آنسا )انذارگر(منذر.2 ی ونب.4 ؛او از آنجا فایض می شود هآنچه بر قوه متخیل

   همان(.«)جزئیات واقع در عالم است از ودجه الحال موچاست و از آنه گذشته چد از آنهخبر می د

یا وگش ست است، و نفدمراتب انسانیت و در اعلی درجه سعا لاکم ردو این انسان »ب.بدین سبب

سان واقف که مذکور شد، و این ان )سببی و سیر اسبابی و مسبَباتی(عقل فعال متحد است به نحوی با

یس ئس این اول شرایط رو پ ت کشاند. دسعا )سبب آن به(مکن است که بهمفعلی که  هر است بر

 همان(.«)است

 مدنی چه می باشند؟-شالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ریاست اول دینی*پرسش: 

 فصل نهم

 مدنی(-)شالوده ها و شاخصه هاي راهبري راهبردي ریاست اول دینی

 (565همان؛ ص«)در ذکر کماالت ثانویۀ رئیس مطلق»

 است.«در ذکر کماالت ثانویۀ رئیس مطلق»در حقیقت

بعد این، باید که بوده باشد از برای او)ریاست اول(، با آنچه)از اسباب( مذکور شد، »بدین سبب و

به گفتار مر آنچه را که میداند آن را، یعنی قوة تقریرش  )خوبی فهم(تخیل قدرتی در زبانش بر جودت

کامل باشد. و )بدین سبب اسباب(قدرتی بر جودت ارشاد و هدایت به سعادت و به اعمالی که 

سعادت به آنها حاصل می شود، و بوده باشد از برای او با آنها جودت ثبات در بدنش برای مباشرت 

 ؛همین سبب و(پس چنین کسی رئیس اول است برای. )به )شرکت و فرماندهی دفاعی(حروب

 همان(.«))جهانی(رئیس کل  معمورة زمین.3و  )امتی(امت فاضله.2و  )ملی(مدینة فاضله.4

و ممکن نیست که کسی بگردد به این حال مگر کسی که جمع شده باشد در او دوازده »بدین سبب

 خصلت)سبب یا اسباب( که بر آنها مفطور باشد:

تامّ االعضاء و قویّ االعضاء باشد که )بدینسبب(موافقت و متابعت کند او را اعضایش بر اول آن که 

 اعمالی که شأن رئیس می باشد که مباشر آنها شود.
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دوم آنکه فهم و تصورش در آنچه می شنود نیکو باشد، و هر چه به او گفته می شود به همان نحو 

 همان(.«)المر واقع است بفهمدکه مقصود قائل است و به همان نحو که در نفس ا

 آنکه حفظش نیکو باشد و آنچه را می فهمد و احساس می کند فراموش نکند.»سیم 

چهارم آنکه ذکا و فطنتش قوی باشد به نحوی)و به سببی( که ادنی دلیل در نظرش بر مدلول داللت 

 کند.

ه مطلب کنماید به عبارتی پنجم آنکه حسن العباره باشد و تواند که از آنچه در خاطرش هست تعبیر 

 (.565-6همان؛ صص«)از آن مفهوم شود

 آن)تحمل معقوالت ماللی بهم نرساند و از تعب ردل مو از تأ آنکه محب علم و حکمت باشد»ششم

 متأذی نشود.  سختی در این راه اذیت، رنجیده خاطر، معذب و(

 لعب را و لذات ندری کبالطبع دو)بدینسبب(هفتم آنکه بالطبع حریص نباشد بر شهوات و 

 من باشد. شرا د هفاسد )گذرای(کاینه

فر تنمو عار است  عیبو محب کرامت باشد و بالطبع از هر چه  )بلند همت(تم آنکه کبیر النفسشه

 (.566همان؛ ص«)باشد دهاز آن را راغب بو )فراترو فراترین(ده ارفعوب

 آنکه درهم و دینار و سایر اعراض دنیویه در نظرش خوار و بی مقدار باشد. »نهم 

)متنفر از و خشمناک ضغمب اهل آن و)به سبب آن محب(دهم آنکه به حسب طبع محب عدل و 

به )اهل خودش و  ةربار)بدینسبب( داهل آن باشد، و)به سبب آن مبغض(ظلم و  و جور نسبت به(

یب نماید، و بر جوری که بر غش انصاف مرعی دارد و بر آن ترخود غیر اهلهمین سبب درباره(

نه تنها ستم گر نبوده و عادل  همان(.«)د و در مقام تدارک آن باشدگردکسی وارد شود اندوهناک 

 باشد بلکه به تعبیری مانع ظلم و مروج عدالت نیز باشد.

دعوت کرده شود به  کویی()زیبایی و نیجمیل و )خوبی(آنکه در هر جا که به عدل و حسن»یازدهم 

و قبیح  و لجوج نباشد. و اگر به جور )سرکش(دعوت به عدل چموش رد و ،آسانی انقیاد نماید

 منقاد نباشد.  دعوت کرده شود

 )پیشقدم و مقاوم(قداممِباشد. و جسور و  م آنکه عزمش در آنچه وقوعش سزاوار باشد قویدهوازد

  همان(.«)النفس باشد یو غیر خائف و قو

نها مه ایهاز این مذکور شد، و اجتماع  شو اینها لوازم آن خصایص سه گانه است که پی»بدین سبب

جه و در امز دنای که قبول مثل چنین شخصی بک دهما)بدان سبب که( شکل است، ومدر یک انسان 
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از این جهت یافت نمی شود کسی که مفطور باشد بر این »و  همان(.«)استعدادات بسیار کمیاب است

وارتر گچنانکه گفته است آن را شیخ ابوعلی که بزر)به همان سبب و(ری گر یکی بعد ازدیگفطرت م

ده باشد شریعت از برای هر واردی و مطلع گردد بر او وب نکه)و به سبب آنکه(از آ است جناب حق

 (.566همان؛ ص «)ر واحدی بعد واحدیگم

 مدنی چه می باشند؟-اول دینی شالوده ها و شاخصه های راهبری راهبردی ریاست *پرسش:

 همفصل د

 تکالیف مدنی(-)حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی

 (723همان؛ «)تکالیف )اسباب فاعلی و غایی(در ذکر اشاره اجمالی به اسرار شریعت و حکمت»

حقیقت انسان، چنان که)بدان سبب و اسباب که( اشاره به آن شد، حقیقت جمعیّه است که ».الف.4

وحدت عالم وحدت تألیفیّه است صاحب مراتب کثیرة متفاوته در تجرد و تجسم و وحدتش مثل 

شخصیت انسان فراهم آمده ارزش ها، بینش و منش  می باشد)همان(.«صفا و کدورت و نور و ظلمت

درونی و کنش و روش یا رفتار بیرونی است. هویت یا من انسانی دارای وحدت در عین کثرت و 

وحدت وجودی در عین تنوع و تفاضل ماهوی و هویتی می باشد.  کثرت در عین وحدت است.

همچنین دارای ثبات وجودی در عین تحول جوهری بوده و در عین حال دارای تحول هویتی در 

عین وحدت وجودی است. این همان حقیقت جمعیه و وحدت تألیفیه می باشد. از انسان اولیه تا 

 است. انسان کامل دارای مراتب متنوع و متفاضل 

لیکن  ت.رف و خسّشدر  وتره است متفاکثیبقات طبرای جمله عالم  )به سبب آنکه(هو چنانک»ب.

یر از غ د آنها را کسی بهعدنیست، و در هر جنسی طبقات بسیار هست که  بیش جنس ی آن سهابر

 نمی داند. خدا 

 بسیار هست.  )درجات(اول عالم عقل است و برای آن مراتب

 ع و )تنومتفاوته )درجات(خیال منفصل است که مشتمل است بر مراتبدویم عالم مثال و 

)میانه و همان(. «)عالم عقول است )نزدیکای(که اعالی آن متقارب ادنای تفاضل( 

حد واسط و مبدل مرتبت عقل و مرتبت حس می باشد. تذکر دهنده عقل و آموزه های عقلی اولیه 

نظم و نظام، عدالت، دولت، سیاست، پیشرفت، و مبادی مدنی بسان ضرورت و زیبایی امنیت، 

.. بوده  و تبیین کننده مبانی و تفصیل نمایاننده حدود مبادی مدنی و مبنای دانش، کنش و .سعادت،
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 روش ظاهری مدنی و حس، استقراء، تجربه و عرف مدنی اند(.

ی عال( از اعوامل موثر، مشتمل بر طبقات))جسمانی بدنی محاطی و محیطی(عالم جرم»سیم.

)قلمرو محیطی جغرافیایی سرزمینی سیاسی، تا ادنای ارضین )شرایط فضایی و جوی زمین(افالک

، و جرم اعلی در لطافت به حیثیتی است که مشابه پیرامونی تا زمینی فراپیرامونی جهانی کره ارض(

ک ( یطیعقلی و فهمی و عوامل طبیعی بدنی و محی است به ادنای عالم مثال، و همه آنها)آن اسباب

شخص واحد است که مظهر جمیع اسماء الهی است که آن اسماء با کثرت عین وجود حق تعالی)سبب 

)انسان و به تناظر انسان؛ جامعه مدنی انسانی و به تبع آنها نظام  همان(.«)اول و سبب اسباب( است

مدنی، یک شخص بوده یک هویت و یک شخصیت دارد. وحدت هستی شخصیت، منیت فردی و 

یت اجتماعی یا هویت جامعه می باشد. در عین کثرت وجوه و تجلیات، مظاهر یا اسماء است. مائ

برعکس نیز کثرت وجوه و تجلیات و اسماء و شاخصه های و مظاهر یا اسماء مدنی است. در عین 

وحدت هستی من و ما می باشد. همچنین ثبات هستی و مبادی بنیادین و غایی ارزشی است. در عین 

هوی و مبانی بینشی و منشی درونی و هویت و تغییر مظاهر و عوارض نه گانه کمی و کیفی تحول ما

زمانی و مکانی می باشد. اما نه دهکده جهان که شخص جهانی است. این همان تعبیر سعدی می 

 باشد: 

 که در آفرینش ز یک گوهرند بنی آدم اعضای یکدیگرند

 نماند قرار دگر عضو ها را چو عضوی به درد آورد روزگار

 نشاید که نامت نهند آدمی تو کز محنت دیگران بی غمی

این رویکرد توحیدی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی است. رهیافت متعادل مدنی؛ اجتماعی و 

 . (سیاسی متعادل می باشد. راهبرد متعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی متعالی بوده و به شمار می آید

ه ماده است برای مرتب موضوع و ةلمنزراتب عالم به م، هر مرتبه ای از اینبعد ».الف.بدین سبب و2

ر نین دچهم ت، وسغایت مرتبه تحت ا فاعل و و مقوّمهق صورت ورتبه فم است، و نآای که فوق 

ه ردر صعود تا به مرتبه صو کل که هیولی است و در نهایت خست است، و همادة نزول تا به مرتب

 )سبباتنممک آن عقل کل و سید»و  همان(.«)غایه غایات و و سبب اسباب()و فاعل فواعل الصور

ن تصوف، و آن زباحقیقت محمدیه است به  ورف شا )و مسبب(ممکن و عبد اعلی و مسبَبات(

)و در لمعدرک و  است در )و سبب غایی(یه و تعقل و آخرغت در بساول ا)مبداء، علت و سبب(

 .(567-8همان؛ صص«)تعقل عین وجود است و وجود عین تعقلر اینجا )بدین سبب و(د. و تحقق(
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 حقایق و حقیقت همه این جمیع این مراتب و ت ازسنین انسان منتظم اهمچ پس»ب.بدین سبب و

ت عقلیه و آئشمیع نجقابل است  خوش ذات دراو  )بدین سبب و(پس، عوالم در او موجود است

 .(568همان؛ ص«)عوالم غیبیه و حسیه را است جمیع معو مستج انفسیه ر

بیل سان کبیر می گویند مظهر اسماء الهیه است بر سنان را آع عالم که جمونانکه مچ و»ج.بدان سبب 

 همان(.«)آنها است بر سبیل اجمال، پس او مظهر اسم اهلل است هرظمل مان کنساا {یننهمچ}تفصیل، 

بعضی ه بی ط و بعضبوهمه طبقات عالم به حیثیتی است که به یکدیگر مر هو چنان ک».الف.به سبب 3

 ین()سبب و به ابه این کند، واحده که به حرکت آخرش اولش حرکت می ةمتصل است، مانند سلسل

 ی()سیر هبوطی و نزولدناز عالی به سوی سافل نزول می کاول. ؛)ساختار راهبردی(تآهیئآثار و  ؛نحو

. در غیر این صورت سیر )سیر صعودی یا عروجیسوی عالی صعود می نمایدسافل به  ازدوم.و 

ل که منافی قواعد ایشان باشد، یعنی عالی به ساف )و به سببی(ا نه بر وجهیم، ا(سقوطی و تنازلی است

بسان تاثیر خورشید در ما بوده و عدم تاثیر ما بر  همان(.«)ندک سافل در عالی اثر التفات نماید و

نفس  همچنین هیئآت ؛دیگر که راسخین در علم می دانند )و به سببی(به وجهی»بلکه . خورشید است

ری منفعل می گموطن یکی به موطن دیگر صعود و نزول واقع می شود، و هر یک از دی ن ازدو ب

ه راکیه که بدفعلیه یا ا ةهر صفت بدنیّ»پس همان(.«)لمیه باشد و خواه عملیهعردند خواه هیئآت گ

ن نزول راکیه که به عالم بددنفسانیه فعلیه یا ا ةباال می رود عقلیه می شود، و هر ملک سنفسوی عالم 

  همان(.«))بوده و یا می شود(د حسیهنمی ک

و )فت که ظهورش چگونه در بدن موجبگرو به صفت غضب اعتبار می توان »ب.بدین سبب 

 ن سببدر بدود، و همچنین به صفت خوف که نزولش چگونه شخساره می رن دسرخ ش مسبِب(

ملکوت چگونه موجب  ن آیه ای ازدحقایق و شنی معارف و در د، و همچنین فکرگردزردی رنگ می 

 )لرزش(رابطضو ا )بلند شدن موی بر  بدن(و قیام شعر برانگیختگی(بر افروختگی و )اقشعرار بدن

 همان(.«)جوارح می شود

 راکدی که انسان به آن بر می خورد و قوای بدنیه آن را اسگونه صورت محسوو نظر کن که چ»ج.

 است معقول دهجرم بو ردمشاهد  بعد از آنکه محسوس و نی، وانسا لد باال می رود به عالم عقنمی ک

  همان(.«)به بصیرت و اعتبار می شود کردبصار و ماو غایب از 

)سبب از وضع شرایع و  )سبب غایی(غرضد شد، بدان که هّو چون این مقدمه مم».الف.1

مت دمت بفرماید و شهوات عقول را خدخ)معونت(ت را دهاشغیب ایجاب طاعات آن است که غایی(
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 و از عکس این امور ودشد و محسوس معقول گرددنیا به آخرت بر جزو به کل و» و همان(.«)دنکن

مت عاقبت و سوء مآل اوجب وخو م وبال الزم نیاید ظلم و )بدان سبب که(آنکه اردد تگ منزجر

 . همان(«)نشود

)سیاست دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و یکی از حکما گفته است که: هرگاه عدل»ب.

)سیاست نامتعادل و نامتعالی مت می کنند و هرگاه جورخد ات عقول راشهود گردقائم  و ظاهری(

ول برپا شود عق یک بعدی ظاهری(تنازعی مادی جسمانی طبیعی یا سیاست -متدانی تکساحتی

است، و حب دنیا  )سبب غایی(تدت اصل هر سعارخآطلب س شهوات را خدمت می کنند، پ

 . (568-9همان؛ صص«)صیتهر مع )سبب یا سبب اسباب(سأر

ن وارد شده، و بر سبیل اجمال، تصدیق آر جمیع آنچه شرایع حقه به دپس این را مقیاس گردان »ج.

حفظ  تو و )تعالی و متعالی(تقویت جنبه عالیه به)و سبب( می گرددر به بٌ ورهر مأم ؛به آنکه کن

هر ز()بدین سبب نی، و )است(رفض باطل(رفع و )و به سبب آنکلمه حق و ء  تعالی و اعالهللجانب ا

 ()سیاست تنازعیربهمحا و )سیاست تکساحتی(می گردد به اعراض از جنبه سافلهر منهی عنه ب

 داخلی و خارجی، به جهاد اکبر و )سیاست شیطانی؛ خدعه و فریبکاری(اعداءاهلل و اتباع شیاطین

 (.569همان؛ ص «)رغاص

 تکالیف مدنی چه می باشد؟-حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی *پرسش:

 فصل یازدهم

 همان(«)در اشارۀ تفصیلیه به منافع بعضی اعمال مقرّبه به حق تعالی»

 احکام حکمت مدنی حدود و

 حکمت حدود و احکام مدنی

نماز{، بدان که خشوع جوارح و خضوع بدن، بعد از تنظیف و نزاهت و تطهیر آن، با ذکر »}.الف.4

ذکر خدا به زبان و تمجید و تحمید او و اعراض از اغراض حسّیه و امتناع از آنها، به کفّ حواس و 

 همان(. که«)تعالیری باان مخلص گبندقربین از ماحوال ملکوت و جبروت و تشبه به آنها و به 

عروج قلب و روح می گردد به سوی حضرت قدس و اقبال به حق و استفاضه  )و مسبِب(وجبم»

پس به »بدین سبب و همان(.«)ماواتسداد از ملکوت مو تلقی معارف و حقایق و است رانوا عالم از

 تعاب جوارح، با شرایطوع و اخشمل است بر خضوع و مشتاست که  هشد ضعاین سبب عبادتی و
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ای بر نثیت، و اذکاری که مذکر نعمتهای خدا و نو صدق  )سبب غایی(قصد قربت تنزیه وتنظیف و 

آن تذلل است از برای  )سبب غایی(غایت»و  همان(.«)تسالیق به آن حضرت ا که او است به وضعی

 ره و شعلتی با معلولزیرا که برای هر )بدین سبب و(حکم او.  و عظمت باری تعالی و اذعان امر

؛ )مقدمهدّعِحصول آنچه مناسب یکی از آن دو است مُکه دیده ای هست شمناسبت  شالزمی با ملزوم

  همان(.«)تساست برای حصول آنچه مناسب آن دیگر ا زمینه ساز و کمک کار(

ی معان رد در حال اتصال به عالم نور در نزد تدبر خصوصاقرائت کالم نازل در وحی الهی،  پس»ب.

من مازی که معراج مؤنت قدسیه مطلوبه در آیئهاست برای حصول  دّعِن، مُآو تفکر در حقایق 

حدوث ملکات و اخالق  )و مسبب(بهه نیست که تکرر افعال و حرکات موجبش» و همان(.«)است

 همان(.«)می شود

عالقه نها أ)و مسبب و سبب فاعلی( آدبعلویه، محرکات  که ش از این معلوم شدپیو »، {حج.}2

ر آنها اشراقات فائضه ب )سبب غایی(منتهای و کریمه فلکیه حاصل است، امر اجردشوقیه است که 

 قش آنها را بهویکل آنها را و تش )و مسبب(ک مبدایه تحرب، ااسباب آنه آنها است از جانب علل و

ه بوست و مرجعش ااز  )و مسببش(س مبدأشپ»(. بدین سبب و571-4همان؛ صص«)ی خودوس

ر دنموده است  ه)تسبیب(که افاد ت، و او اسشاو است در این حرکات دوریه ا)سبب غایی(سوی 

بدین  (.574همان؛ ص«)ن اطراف رادف نموبرای آنها طوا ردیده است ازگوقی را که باعث شآنها 

قرب ت )سبب غایی(برایو  یت اورضا)سبب غایی( طلببرای پس خوشا حال طایفه ای که، »سبب و 

 همان(.«)، بر دور کعبه طواف می کنندو و به اوبسوی ا

رک ت ةه، و از آن حاصل می شود ملکبدنیّ ةیه به امور دن وجزکات موجب صرف نفس است از ت و.»3

 )و سببالتفات به غیر خدا. و عدم امر به ترک کل آن به جهت صالح عالم و انتظام آن است، زیرا

ن آ شر  عن که برای دفآیر است، با ثک شر )سبب و عین(یر به جهت شر قلیل ثکه ترک خیر ک این(

ه به جهت آن است که ایشان ب قراو امر به ایثار بر ف»به این سبب همان(.«)دیگر هست )سببی(وجهی

ایشان  ه نفوس)بدین سبب که(توج در نزد ایشان لذیذتر و)به این سبب که(آن محتاج ترند و  ءاعطا

، و فع دنیا مشترک است و حبسش برای بعضی قبیح است عقالًمنا همچنینو . به آن شدیدتر است

جهت در  نیباشد، و از ا ران اوفشای که تقسیمش بر دبه آن بیشتر باشد بای لقهر چیز که احتیاج خ

 همان(.«)عشر عاست و در نقود رب هر واجب شدشعُوات اق

 حکمت حدود و احکام مدنی چه می باشد؟-حکمت مدنی حدود و احکام *پرسش:
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 تنبیه

 حکمت شرایع مدنی-حکمت مدنی شرایع

ع همه شرای )سبب غایی(مقصودکه به شواهد شرع و بصائر عقل محقق و مبین شده است ».الف.4

 ضرتن حآبه سعادت لقای )بدین سبب رسانیدن خلق( و ه جوار باری تعالیبن خلق است درسانی

از هبوط اجساد دنیه به شرف ارواح )به همین سبب ارتقا(کمال و  وةرذارتقاء از حضیض نقص به  و

از خاک به خدایگونگی سیاسی و از اسفل سافلین شخصی غیر و ضد دینی  به اعلی  همان(.«)علیه

 علیین مدنی است.

و به )معرفت صفات او و اعتقاد به مالئکه و  ور به معرفت اهلل گدد مگرر نمی سو این معنی می»ب.

که  سبب( )و بدانم آخر، زیراوی)به سبب اعتقاد(ب و تکبه( )به سبب اعتقادرسل و سبب اعتقاد به(

پس بب و()بدین سواجب است و قوام عبد به رب،  )سببیت سبب(ممکن به )مسببیت مسببات(قوام

ناخته است و نه پروردگار شنه خود را  «(ایاک نعبد)»مادام که عبد نفس خود را به عبودیت نشناسد

ب الحمد هلل ر)»نین تا پروردگار خود را به ربوبیت نشناسدچمه و» همان(.«)«(ایاک نستعین)»را خود

 چنان که عبودیتمکه ه )و بدان سبب(د را، زیراونه پروردگار خود را شناخته است و نه خ «(العالمین

ه سبب )یعنی بمقوم او است الهیت و ربوبیت عین ذات باری تعالی است، به این معنی که ذات بذاته

ما و »ت که می فرماید: ست. و از این جهت اسام معنی دیگر اله و رب عالم اانضم  بدون ذات خود(

  همان(.«)یعنی تا آنکه عبید من باشند «.لیعبدون س إالنخلقت الجن و اال

ه ک نیست مادام وجود برای آن جوهر نوری عقلی است و شقتیر این است سر نفس که حقد و»ج.

لی تعاباری معنویه  عات نورمو با این حال لمعه ای از لعقل بالفعل و معقول بالفعل نشده است، 

لکه بود. ب خواهدموجود ن را به ربوبیت نشناسد شش را به عبودیت و ربّساست. پس مادام که نف

فأنساهم اهلل  اونس»است در کالم الهی که:  هشد هو در حکم معدوم است. و به این اشار منسیّ

 انسان ها بدین مدنی است.کمال مدنی  (.574-2همان؛ صص«)أنفسهم

 ودهمبیان ن رتاین مطلب را به این عبا اب شواهدتک ه درسِر وید که: مصنف قدس گمترجم .الف.2

)بدین یا قیام عقل به باری، و عقل، و به  سون قوام ممکن به واجب است، و قوام نفچ»است که: 

انیه، اگر چه به ث هأشعدم به اعتبار نه به شبیاست بالقوه  یچیز ر اول امردنفس انسانیه بدان سبب که(

ن حساس بالفعل است کل»به این سبب و (.572همان؛ ص«)استحساس حسب نشأه اولی متحرک و 
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را به  عبودیت و خالقشبه را  شمادام، که ذات)به همین سبب(پسه. وعآلم بالق)بدین یا بدان سبب(و 

بد که ما ذکر کردیم که قوام ع زیرابود،  در قیامت نخواهد برای او )و مسببی(یت نشناسد قوامیبربو

ان د. و چنگردجوهر عقلی و عالم ربانی و نور الهی  ینکهبه رب است و قوام نفس به معرفت و به ا

و از » ن(.هما«)تسنفس است الهیت و ربوبیت عین ذات باری تعالی ا مقوم بوبیتکه عبودیت و مر

رای من، ب باشند تا آنکه عبید ییعن«. لیعبدون إالو ما خلقت الجن و االنس »وده است: مفر جهت این

رف قد(ع)فرف نفسه عمن »حدیث: این  سر  نفس و ر این است سر دردند. و گمتحقق به آن  نو به عرفا

 همان(.«)باتشتیم به ترجمه کگ، انتهی، بر«أنفسهمنساهم  فأهللنسوا ا»قول حق تعالی:  ، و سر «بهر

یاست، س )سبب غاییر معرفت اهلل و گمقصود شرایع نیست مکه س به تحقیق که دانسته شد پ»ب.

بب )به سبه ذلت و عبودیت، و  سمعرفت نف لَّمبه سُاو صعود به سوی (راهبرد؛ راهنمایی و راهبری

ین ا (پس)بدین سببر آن، دتهلک نش مسلمعه ای از لمعات نور پروردگار، و بود شبودنفاعلی(

ین ا نکل)بدین سبب و(در بعثت انبیاء صلوات اهلل علیهم. و  )سبب غایی(است غایت قصوی

ش کونر اول تدنفس  هک )و بدان سبب(زیرا، حیات دنیا رد رگم حاصل نمی شود )سبب غایی(قصودم

 ددانستی، و ارتقا از حال نقص به حال تمام نمی توان بدان سبب که(و )چنان که ست،ناقص و بالقوه ا

و وجود این اشیاء از خصایص »بدین سبب همان(.«)قابلهمادة .3ان و زم.2 حرکت و.4 ؛ر بهگم ودب

اشاره به همین « ه اآلخرهعالدنیا مزر»له:  علیه و آه حسیه است. و قول رسول خدا صلی اهللأاین نش

ز برای انسان نی)به همین سبب هم( ه استنشأة حسی هاست حفظ دنیا ک هردیدگس پمعنی است. 

مور دنیا از او آن.  )سبب غایی(ت به سویسیرا که وسیله از ابع دین،ضروری ت )سبب غایی(مقصود

آن  سویت و قرب به آخر أةتحصیل نشآنچه متعلق می باشد به معرفت حق اول و تقرب به او و 

 (.572-3همان؛ صص«)اموال.2 ونفوس، .4دو چیز است: 

را، که کدام  )و اسباب آنها(و معاصی )و اسباب آنها(طاعاتاتب و از اینجا می توان دانست که مر»ج.

 م ودوکدام یک ا او است و )سبب غایی(ل مقرب به سویئساول و اعظم ئضافیک از طاعات افضل 

پس ب و()بدین سبر. غاز او است و کدام یک اص مبعدهر ئکبا )یا اسباب اکبر(کدام یک از معاصی اکبر

 )تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقیاو ثمره علی )سبب غایی(یوباشد معرفه اهلل غایت قص دههرگاه بو

افضل اعمال دنیویه آن چیزی است که حفظ شود به آن  )بدین سبب(پس. و تضمین آرامش مدنی(

توأمان  به همین سبب (.573همان؛ ص«)راستد لم وعمعرفت بر نفوس یا به تعلیم و هدایت و یا به ت

ر این باب، و آن چیزی است که د شدخنفع ب )و آن سبب که(و تالی آن است آنچه»باتعادل سیاسی
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بدان باشد. و بعد از آن آن است که موجب حفظ اموال بر اشخاص احفظ حیات بر  )و مسبب(بوجم

ر دت ضروری اسسه مرتبه این  )بدین سبب(پس. )توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی(گردد

 همان(.«)سب عقلحشارع به  )سبب غایی(مقصود

ن است آن آنماید، و بعد از  {خدا}ت فرمعت که سد باب سن اآر ئکبااکبر  )به این سبب(پس.الف.3

 وددن است که باب معیشتی که حیات نفوس است مسآن آاید، و بعد از میات نفوس نحکه سد باب 

از این معلوم شد که فعل معاصی مثل فعل طاعات بر سه مرتبه مقرر  )به این سبب(پسرداند. گ

 همان(.«)است

 و، مه اش علیهم السالمئ و معرفت رسل و اهللرفت اعد از منچیزی است که منع کو اول آنها آن »ب.

بنده یان ت، زیرا که حجاب مست. و هیچ کبیره باالتر از کفر نیسکفر ا )سبب؛ کفر است یا سبب(آن

 قدر معرفت )سبب و به(به{. و است}معرفت  قربه به سوی او علم وموسیله  و خدا جهل است، و

به او حاصل می شود، و  قربخر آب و رسل او و به یوم تبه صفات و افعال و ک و علم به او و

و تالی جهل به » همان(.«)دعد از او بهم می رسقدر جهل به او و به این امور بُ )سبب و به قدر(به

)وبدان سبب حقایق ایمانی است، که نامیده می شود کفر، امن از مکر اهلل و یأس از رحمت او. چه

ود ب دکه کسی که خدا را شناخت نه آمن می توان )و به سبب این(یز عین جهل است، زیرااین ن که(

که متعلق می باشد به ذات و صفات  یو تالی این مرتبه همه بدعتهای»بدین سبب همان(.«)و نه آیس

ه این به حسب تفاوت مراتب جهل ب شو افعال باری، و بعضی از بعضی دیگر شدیدتر است و تفاوت

  همان(.«)وشرایع ا امور است و به حسب تعلق به ذات باری و به افعال و

دا و خمعرفت به  و آنها و حفظ آنها حیات باقی می ماندء به بقا هوم نفوس است، زیرا کدو مرتبه »

 همان(.«)اخر حاصل می شودآیوم 

ر تپست  چه از کفر است، و اگر )و اسباب کبائر(رئاالمحاله از جمله کب سپس قتل نف»بدین سبب و

به  ()سبب فاعلیوسیله زو این ا باز می دارد )سبب غایی(که آن از مقصود )و بدان سبب(است، زیرا

آخرت  به جهتمگر د ونمی ش )سبب غایی(باز می دارد، زیرا که حیات دنیا قصد )سبب غایی(مقصود

 (.573-1؛ صصهمان«)و توسل به سوی آن به معرفت اهلل

ن، و دهالک کشاند حتی به ز )سبب آن(ین کبیره است قطع اطراف و آنچه بهاو تالی »به همین سبب

 (.571همان؛ ص«)اکبر استبعضی  بعضی از

تفاء به کد به انم اجتماع کندر این مرتبه واقع است تحریم زنا و لواط، زیرا که اگر مردو »به این سبب
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چه اگر و در زنا .د، و دفع وجود قریب است به قطع وجوددرگشهوات نسل منقطع می ء ر قضادذکور 

که  رگوری دیل و امناسارث و تتوساب مشوش می شود و نا صل وجود فوت نمی شود، لکنا

چگونه با اباحة زنا نظام بلکه »بدین سبب و  همان(.«)دل می گرداست باط مشت به آنها منتظیمع

ر به آنکه فحلی که گم ددرگمور بسیاری از بهایم منتظم نمی حال آنکه امنتظم می تواند بود و 

 ت. واس دههیچ شریعت مباح نبو رددارد معین باشد، و از این جهت است که زنا  انثیاختصاص به 

وام وجود به آن فوت نمی شود، بلکه انساب د همرتبه از قتل پست تر باشد، زیرا کدر ا ه زنک شاید

  همان(.«)اید به مقاتله انجامدشک اسبابی می شود که محرو فوت می شود 

آن ر م بدس جایز نیست که مرپمعیشت خلق به آن منوط است،  هموال است کسیم ارتبه م»همچنین

 ران آ دسرقت، بلکه بای و ر آن تصرف نمایند حتی به استیالد که خواهند نحو که هر سلط باشندم

د وخذ شا )به سبب اینکه(آن که باقی ماند به بقای نفوس. این قدر هست که اموال چون احفظ نمود ت

و مرتبه در آن دمی توان فرمود، پس امرش به ق شمی توان کرد، و اگر خورده شود غرامت رداداست

 همان(.«)عظیم نیست

 آنود. و واهد بآسان نباشد از کبائر خ شناولش به طریقی باشد که تدارکتبلی هرگاه »در این صورت

  ؛ریق است که خفی است،ط چهار ردحصر من

 اول سرقت، 

  پس زیرا که مخفی است، ی،حق ول ردمال یتیم، یعنی  )خوردن(یم اکلدو

 ر آن، به خالف غصب که ظاهر است. دواجب است تعظیم امر  

 .روغدت دن مال به شهادفوت کرسیم 

 همان(.«)دروغ()قسم چهارم اخذ ودیعه و غیر آن به یمین کاذبه

یچ شریعت اینها را حالل هچهار طریق است که تدارک پذیر نیست، و در  نس ایپ»بدین سبب و

متعلق  که دومهمه آنها پست تر است از مرتبه  و بعضی از بعضی دیگر شدیدتر است واند،  دهنکر

ر دارع اگرچه شکبائر باشد، و  سزاوار است که از )سبب یا اسباب(است به نفوس. و این چهار مرتبه

یرش ثأت)بدان سبب که(است، و  هشد ن واردآر د یارسب دا وعیماست، ا دهبعضی از اینها حد قرار ندا

 (.571همان؛ ص «)مصالح دنیوی عظیم است رد

الل به اخ مال غیر به تراضی. با خوردن رگر آن مدنیست  س، پ)رباخواری(اکل ربا اماو »بدین سبب 

 عر شریعتی جایز باشد، اگرچه شارد ه)به سببی(ید کاش . وعآنها را شاراست  هدادرایطی که قرار ش
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 شتن به سوی آنکهگ ظلم را. و از غصب و عچنانکه من)بدان سبب و( ،است دهاز آن را شدید کر عمن

 رد»ببدین سب همان(.«)ر استئال غیر به خیانت و غصب از کبام از )بخشی، یک ششم(یگن داندخور

ر ئر تحت کبادداخل  کهمیل ظن به سوی آنست  کثرا به موقع شک است. وآن نظر است و واقع 

ر آن د عرایباشد اختالف ش دهباشد به آنچه جایز نبو هدبلکه سزاوار است که کبیره مختص بو، نیست

 (.575همان؛ ص«)ر دیندباشد ضروری  هدبو نکهتا آ

 حکمت شرایع مدنی چه می باشد؟-حکمت مدنی شرایع *پرسش:

 دوازدهمفصل 

الی  یقطرزل انمرت عمایع تعریف ارشهمه  )سبب غایی(مقصود آنکه)سبب و اسباب(ن بیادر »

 همان(.«)لطریق استا قطاعسالح براي دفع  ذ و کیفیت تهیه زاد و استعداد به اخهللا

 توسعه و تعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی انسانی

نفس  الی اهلل، و )سیاست(زل سایرینمناز است ا نزلییا مند هآن است ک ش)و سببش(بیانو ».الف.4

از اول منزلی از منازل وجودش که )سیر با سیاست متعالی(انسانیه مسافری است به سوی خدا 

رف ت صسّمحض و خِ ظلمتخداوند است، چون که  باشد که در غایت بُعد از )انسان اولیه(هیولیتی

)عوامل موثر غرایز و جمادیت و نباتیت و  جسمیت(عوامل موثر)است، و سایر مراتب وجودیه از 

احساس و (علمی-فکری-عوامل نگرش و گرایش ذهنی)هویت و غضبیت و شسه گانه نفسانی(

ه جانسانیت از اول در)سبب و اسباب(، و بعد از آن )کمال اول مدنی(همتخیل و تو)سبب و اسباب(

قرب و  به حسب شمتفاوته ا لکیت بر طبقات)سبب و اسباب(مو بعد از آن  شرفشتا به آخر  شا

یا عوامل موثر طبیعی جسمانی و و کمال مدنی دومین )مراحلند بعد از خیر محض، همه آنها منازل و

غریزی نفسانی مادی درونی محاطی یا برونی محیطی سرزمینی، زمینی، جوی و حتی فضایی بوده یا 

یوی و سبب غایی؛ سعادت دن سبب و اسباب فاعلی اختیاری؛ ارادی و تدبیری حاکمیتی و حکومتی

ت ار اسچنا)بدین سبب و(به سوی خداوند، و  (و اخروی و سبب صوری مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

عادت و س )سبب غاییلوبطذرد بر همه اینها تا آن که به مگب هرا ک او )سبب غایی(مسافر به سوی

)آن نیز فعلیت و فعالیت مدنی فردی تا اجتماعی فروملی، ملی داخلی  همان(.«)حقیقی برسد (مدنی

و خارجی تا فراملی است. کارایی نیروها و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی نهادها و نظام مدنی می 

باشد. در نتیجه کمال؛ رسایی و سازواری ذاتی و درونزادی است. حاصل آن امنیت، سالمت، راحت 



  

241 
 

باشد. این همان سعادت است. توسعه مادی و اقتصادی کمی و کیفی سخت  و در نهایت کرامت می

فزاری، نیمه سخت افزاری و نرم افزاری و تأمین آسایش ظاهری جسمانی بدنی می باشد. توأمان با 

توسعه و تعادل سیاسی است. در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین ارامش 

ی و طمأنینه است. که این تنها با ذکر و راه خدا قابل دستیابی می باشد. باطنی روحی و روحانی مدن

بسان نوشیدن آب گوارای؛ زالل، شیرین و خنکاست. که تشنگی و «. اال بذکر اهلل تطمئن القلوب»

«. بتضاقت االرض بما رح»عطش را رفع مینماید. در غیر این صورت تکساحتی و تنگنایی می باشد. 

و  که کام را آلودهو تلخ است.  هل آلوداو تنگ میگردد. بسان نوشیدن آب گِی بر زمین با همه فراخ

ت. ؛ تشتت، تعارض و تنازع داروینیستی اس«فمن اعرض عن ذکری فله معیشته ضنکا»یا تلخ می کند. 

؛ «دهل من مزی». شکم پر شده بسان نوشیدن آب شور دریاست. عطش را رفع نکرده بر آن می افزاید

میطلبد. اینها به ترتیب حاصل؛ نخست سیاست هدایت صراط مستقیم است. یعنی سیاست بیشتر آب 

توحیدی متعالی می باشد. دیگری؛ الف.سیاست ضاللت یعنی گمراهی، تکساحتی، نارسا و شرک، 

. است. ..طبیعی، حیوانی، مادی، منفعت، ثروت و لذت طلبانه اپیکوری قدیم و فرویدیسمی جدید،

خشم و خشونت تنازعی داروینیستی سلطه گری و استکباری یعنی  ب.سیاست مغضوبیت،

 (... می باشد.امپریالیستی، شیطانی، گرگی،

ب رند و متخالفند، بعضی قریگر عقب یکدیدر این مراحل دافل نفوس انسانیه قو و»ب.بدین سبب

ان االنسان »)برعکس بر میگردند. اند و بعضی راجعند دهالوصول، و بعضی ایستابعیدالوصول و بعضی 

بعضی  ، و)تنازل مدنی(ر ادباردو بعضی  )تعالی مدنی(ر اقبالد و بعضی سریع السیر ،«(لفی خسر

 ت ودر حق هر یک از اهل سعادر ادبار، به حسب آنچه قضا و قدر الهی در اقبال یا د السیر بطیء

افل قو)حکمروایان(و انبیاء صلوات اهلل علیهم، رؤساء »بدین سبب همان(.«)است شدهقاوت جاری ش

هرکه از  مسافرین اند. و بدان مراکباو  مسافرین به سوی اویند )کارفرمایان و کارگذاران(و امراء

نیا د رد معاش مادام که امر ، وشودتمام نمی  شد سفرگردتربیت مرکب و تدبیر منزل ذاهل و غافل 

ی وس  به عل و انقطاق نت امر شد،محسوس تمام نبا که عبارت است از حالت تعلق نفس به حس و

امر  و»بدین سبب (.576-7همان؛ صص«)باری تعالی که عبارت از سلوک باشد صورت نمی گیرد

. و دائم و نوعش مستحفظ شسالم و نسلنش آنکه باقی بماند بد ر دنیا تمام نمی گردد تادمعیشت 

ابی حفظ نماید و اسب را ر به اسبابی که وجود این دوگد مشوتمام نمی  )سبب یا اسباب(این دو امر

 (.577همان؛ ص«)را دفع نماید ودمهلکات این  که مفسدات و
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مناکحه است  است برای بقای شخص، و آشامیدنو  خوردنن آو، پس دا اسباب حفظ وجود این ما» 

و حق تعالی غذا را سبب »همان(. به همین سبب«)دوام نسل)و به سبب غایی(و  بقای نوعبرای 

است، پس خلق شده اند این دو به جهت حرث و نسل. و ماکول  دهو اناث را سبب نسل آفری ،حیات

 غایی( )سببح را به بعضی ناکحین اختصاص نداده است، زیرا که غرضورا به بعضی آکلین و منک

پس اگر امر »بدین سبب و همان(.«)ت خداوند و محل کرامتشحمار رجویاق همه خلق است به سِ

هر ه()بدین سبب کذارده بود، بدون قانونی مضبوط هر تخصیصات و تقسیمات، گهمل وار افراد مدرا 

از سیر به حق بسبب از( )بدینآینه در منازعه و مقاتله می افتادند و آن ایشان را از سلوک طریق و 

 همان(.«)می داشت و امر به فساد و افساد منجر می شد

ار داد از برای اختصاصات اموال در ابواب عقود پس شریعت الهیه ضوابطی قر».الف.بدین سبب و2

 مواجب نفقات و قسمت غنایم و صدقات و معاوضات و مداینات و قسمت مواریث وو   بیوعات

 ن و شناسانیدن کیفیت تخصیص را نزد استفهام بهدابت و استرتاق و اسیر کرکتابواب عتق و ر د

ر ابواب نکاح و دقرارداد قوانین اختصاصی به مناکحات را  همچنینشهادات، و  یمان واقاریر و اَ

رضاع و  ب وسَنِطالق و خلع و رجعت و عده و صداق و ایالء وظهار و لعان و ابواب محرمات 

  همان(.«)مصاهرات

ز ا )بازدارنده؛ جبران سازنده و پشیمان کننده(س آنها عقوبات زاجرهپا ابواب دفع مفاسد، امو »ب.

و غرامات و تعزیزات  ی و ظلم و ترغیب بر آن و حدودغو اهل ب امر به قتال کفار ؛ندآنها است، مان

 همان(.«)دیات و قصاص کفارات و و

 الک نفوس و اطراف. و هر ادا قصاص، برای دفع سعی ما.4

 استهالک اموالی که اسباب معیشت اند. و  عطریق، برای دف عا حد سرقه و قطما.2

 انساب. و  وتشویش امر نسل  عقذف، برای دفا حد زنا و لواط و ما.3

 رض جاحدین حق از تشویش اسباب معیشت و دیانتی تعار، برای دفع فا جهاد کما.1

 ردد وصول به سوی خداوند. و گکه به ایشان میسر می  

ان بر امام علیه السالم، پس به جهت آن چیزی است گدنوج کنخریعنی  ا قتال اهل بغی،ما.5

مباشر می  هه کن مارقین از تحت ضبط سیاست دینیّرفت از اضطراب به جهت بیرون ددرگکه ظاهر می

 نخداوند و کافل محققین به نیابت رسول رب العالمی )سبب غایی(ه سویب نسالکی حارسباشد آن را 

-8همان؛ صص«)ی و دنیوی از حالل و حرامناحکام دیو ود الهی حدحفظ  )و به سبب غایی(از برای
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577). 

 توسعه و تعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی انسانی چه می باشد؟ *پرسش:

******************** 

 و پاسخ:پرسش *

 چه می باشد؟ ان*حکمت ارسال پیامبر

 *ضرورت راهبرد راهبری چه می باشد؟

 *مدنی طبع بودن انسان چه می باشد؟

 *ضرورت قانون مدنی، نظام مدنی و شریعت دینی چه می باشد؟

 و رهبران علمی دینی چه می باشد؟ *خالفت پیامیر

 *حکمت)چرایی و چیستی( اجتماعی مدنی انسان چه می باشد؟

 *اجتماعات کامل و ناقص انسانی چه بوده، چند نوعند و کدام می باشند؟

 *اجتماع غیر کامل انسانی چه بوده و کدام می باشند؟

 *مدینه و امت فاضله چه می باشند؟

 باشد؟*ساختار مدینه فاضله چه می 

 *اجزای مدینه فاضله چگونه می باشند؟

 *جایگاه ریاست مدنی چه می باشد؟

 *اجزاء و ساختار جامعه و نظام مدنی چگونه می باشند؟

 *ساختار ریاست مدنی چگونه می باشد؟

 *تناسب میان نظام مدنی و سایر پدیده ها چگونه می باشد؟

 *فطرت و اراده ریاست مدنی چگونه می باشد؟
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 ریاست مدنی و رابطه و نسبت آن با سایر صناعات مدنی چگونه می باشد؟*صناعت 

 *جایگاه و نقش صناعت ریاست مدنی در نظام مدنی چگونه می باشد؟

 مدنی چه می باشند؟-شالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ریاست اول دینی*

 ی باشند؟مدنی چه م-شالوده ها و شاخصه های راهبری راهبردی ریاست اول دینی*

 تکالیف مدنی چه می باشد؟-حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی*

 حکمت حدود و احکام مدنی چه می باشد؟-حکمت مدنی حدود و احکام*

 حکمت شرایع مدنی چه می باشد؟-حکمت مدنی شرایع*

 وسعه و تعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی انسانی چه می باشد؟ت*
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 و مناهج سلوکیه شواهد ربوبیه.2

 )نشانه هاي تربیت و روش هاي انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

 بخش دوم.والیات: مدنی

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

 مدنی-بخش دوم

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

که  حکمت متعالیهمانگونه که پیشتر و در دو موضع)مقدمه حکمت تقریبی و متعالی(اشارت شد: 

نقطه، مرحله و مرتبه تجمیع، توحید و تعادل و تعالی حکمت توحیدی دوساحتی متعادل و متعالی 

بویژه قرآنی و اسالمی بوده، از آغاز و بنیاد تا انجام و غایت معطوف به سیاست و حتی حکومت 

ت. بخصوص در بخش بازپسین آن یعنی نبوات و والیات که مبحث راهبردی و راهبری مدنی، اس

سیاسی و تدبر و تدبیر عمومی بوده و پیشا آن که پایه آن می باشد. حکمت را در تعبیری در نگاه، 

استکمالی خویش؛ اقتدای سیاسی به خالق متعالی  و اثر اسفار چهارگانه سیر و سلوکنظریه و نظام 

لقی می سازند. حکمت در همین تعبیر خود او به معنای )شناخت؛ شناسایی و شناساندن(حقیقت و ت

ماهیت یا مبادی بنیادین و غایی و مبانی ماهوی سیاست و حکومت و بلکه مدنیت و نظام سیاسی 

است. آنهم به صورت روش مند، قاعده مند، نظاممند و هدفمند می باشد. روش علمی حکمی و 

حکمت و حکمی علمی که اعم از شیوه های برهانی و شهودی عقلی و شهودی نگرش حکمت یا 

و گرایش سیاسی، و شیوه تحلیلی متن و محتوایی نقلی بینش و بینشی سیاسی است. پیشا و پایه 

گاهی سیاسی بوده حسی، استقرایی، و تجربی و عرفی عینی آدانش سیاسی که چگونگی شناسی و 

م علی و سببی یعنی علی و معلولی  و سببی و مسببی با رویکرد توحیدی، است. نگاه، نظریه و نظا

رهیافت راهبردی)بنیادین و جامع و نظاممندو هدفمند(و راهبرد علل و اسباب)انواع، احکام و نظام 

یا نظامات(و بویژه علل و اسباب چهارگانه مدنی و سیاسی که از مواریث حکمت مدنی فاضله فارابی 

درا مورد استفاده فراوان بوده است. بویژه در منابع و متونی که بیشا همه مباحث بوده توسط مالص

مدنی و نگاه، نظریه و نظام سیاسی مورد نظر وی رد در بر دارند. بخصوص هم مبداء و  معاد و هم 

شواهد ربوبیه و در اصل شواهد ربوبیت در مناهج سلوکیت که اینها نه تنها اثرند، بلکه می توان ادعا 

عادی یا مبدائیت و معادیت و اذعان نمود که اینها نگاه، نظریه و نظام حکمی عمومی و مدنی مبداء و م

ربوبیت آنهم در مناهج سلوکیت بوده و به شمار می آیند. که بروشنی و از همین عناوین و  و شواهد
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ا سی آن رموضوعات می توان رویکرد توحیدی، رهیافت راهبردی و راهبرد تدبیری و مدنی و سیا

 مالحظه نمود. 

 شاهد سوممشهد پنجم)آخر(.

 )مراتب سه گانه پدیده و پدیده شناسی سیاسی:

 هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی انسانی، اجتماعی، عمومی و سیاسی(

 در بیان عوالم سه گانه به نام دار دنیا و دار حساب و جزا و دار قرار و ثبات، به طور استیناف»

 اول:اشراق 

 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  )جهان ها و جهات سه گانه

 (و سیاسی

، سیاسی بسان جامعه سیاسی، نظام سیاسیموجود )از جمله موجود)پدیده یعنی(قبل از این گفتیم که 

)به تعبیری دارای وجوه و یا معقول استج.یا متخیل و ب.یا محسوس و الف. ؛یاست(دولت و س

یک نشاه و عالمی است مخصوص به  و برای هر مراتب سه گانه حسی، خیالی و عقلی می باشد(

)مراد مراتب عینی و ذهنی سه گانه هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی شناسی و چگونگی آن

ت عالم محسوسا؛ الف.. پسو پدیده شناسی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(و چگونگی شناسی پدیده 

)ظاهر سیاست و سیاست است )عوارض نه گانه کمی و کیفی زمانمند و مکانمند مادی(همان عالم دنیا

)تغییرات و و این عالم، دار حرکات ظاهری، مادی و حسی یعنی واقعی عینی عارضی و ابزاری(

ه در اوست ناچار موجودی است دائما در معرض تجدد و استحاله و استحاالت است و هرچ تعددات(

که هیچگاه اول و آغاز درجات و مراتب وجود او به آخرین 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 

 پس آغاز آن به انجام آن و بدایت آن به نهایت آن نمی رسد(.  به حد دیگر انتقال می یابد،

نیز عالمی است که در جهت  )مفاهیم(یعنی عالم صور باطنیه )معنوی و ماهوی(و عالم متخیالتب.

)خیرات و سعادت یقینی؛ معرفت و هویت بهجت زا، سرور آفرین و فرح اشتمال بر جمیع صور

)شرور و شقاوت چه ظنی ظاهری تکساحتی مشقت بار و چه توهمی لذت بخش و یا صور بخش(

، عینا نظیر و مطابق این عالم )درونی، باطنی و معنوی(دهنده دردناک آزار تنازعی کاذب شقاق آور(
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دتر دهنده به مراتب شدی یعنی عالم محسوسات است با این فرق که صور باطنیه لذت بخش و یا آزار

 )و بنابراین لذتف تر و قویتر از صور محسوسات انداین صور، لطی از صور محسوسات اند. زیرا

حاصل از تخیل جهنم و مار و عقرب و زقوم موجود در 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(.

ادت درد )خیر و سعلذت بخش( به نام یقینی وری)به صیکی  ؛پس این صور باطنیه منقسم می گردد

به دیگری و )ی زندگی گذران دنیوی و زندگانی جاویدان اخروی( جنت و بهشت سعدادنیا و(

)در دار و زندگی دنیا ( به نام جهنم اشقیا؛ شر و شقاوتآزاردهنده و دردناکظنی و توهمی صوری  )

 . و برگردان دنیاست(و از دنیا به عنوان مزرعه و مقدمه آخرت که عکس 

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 اعم از حسی و خیالی(، عالم وحدت و جامعیت

مدنی همچنین در تجلیات، وجوه و مراتب و کثرت مظاهر در عین وحدت مبداء و مبادی انسانی و 

عین ثبات من و ما، دارای تحول معرفتی و ماهوی و نیز تغییرات ظاهری( است)منیت فردی انسانی 

یکایک ماها و مائیت جمعی و اجتماعی مدنی جامعه سیاسی ما، بسان نور در عین اینکه واحد و یکی 

 سیح تغییرات تعددات و)اعم از بوده دارای شدت و ضعف و تشکیکی می باشد(، پس هر کثرتی

خیالی( که بدین عالم قدم می نهد، به علت شدت وحدت این تنوعات و تحوالت ماهوی و  عارضی

می پیوندد( و هر سایه و شبحی )که از آثار و ثبات عالم مضمحل و نابود می گردد )و به وحدت 

ی عالم کثرت است( از شدت نورانیت و تاللو ضیاء و درخشش نور وحدت متالشی و معدوم م

 تنها سابقون مقربون)یعنی صاحبان نفوس)مبادی، هستی و هستی شناسی وحدت و ثبات دارد(. گردد

ت فردی )منیقدسیه الهیه مانند انبیا و اولیا( به این عالم محشور می گردند و بدان راه می یابند. زیرا 

نان فانی در وجود انیت و وجود خاص آاین افراد و مائیت جمهی و اجتماعی اینگونه جوامع مدنی یا(

حق گردیده و ایشان به وجود حقانی)خالص از هر نقص و قصور و قیود و حدود( متحقق شده اند، 

 نه اصحاب یمین )و ارباب طاعات و عبادات( که همواره مشغول مطالعه و مشاهده مظاهر اسماء و 

را التفات و توجه (صفات بوده )و بدین علت از مطالعه و مشاهده ذات محجوب مانده اند(زی117)ص

آنان به ذوات خویش که منور به نور رحمت الهی است باقی است )و این التفات و توجه مانع و 

د در دار دنیا به کن حجابی است از التفات و توجه به ذات الهی( و اما اصحاب شمال که خویشتن را

های طبیعت و درکات ت و لذایذ جسمانی محبوس و مقید ساخته اند ایشان به گودالو زنجیر شهوا

به قعر چاه  )تعالی با سیاست متعالی یعنی تعالی بخش(آن سقوط نموده و ار آسمان رحمت

عد و حرمان با حزب شیطان نشسته نزول کرده و در محفل بُ )تدانی با سیاست متدانی(طبیعت
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اسقه می ف)سیاست طبیعی تکساحتی ظنی و توهمی تنازعی و در گفتمان فارابی سیاست ضاله و اند

 .باشد. مضادات سیاست فاضلی و متعالی است(

 و کدامند؟ موردمراتب سیاست چند پرسش: *

 اهم ویژگیهای مراتب سه گانه ظاهری)حسی واقعی(، باطنی)ماهوی معنوی تجریدی( و پرسش: *

 چه میباشند؟سیاست غایی)عقلی انتزاعی(-بنیادین 

 اشراق دوم:

 و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی()سیر نزولی و سیاست صعودي انسانی 

مُلک 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  ملکوت عالماز ما فوق  )حسی ظاهری(جسمانی

ن آلمنتهی که در که عبارت است از سدره ا ملکوت و جبروتعالم)یعنی عالم روحانی( از مافوق 

ه عبارت ک )نگارشگر جهان هستی(بهشت و فردوس برین جایگزین است تا زیر مقام و مرتبه ی قلم

ه بهشت گاست از عقل کلی، می باشد و آمدن ما از آن عالم  روحانی بدین عالم جسمانی)نه از منزل

یه پنداشته اند بلکه( از ناحو فردوس برین بوده است، چنانکه بعضی از ظواهر آیات و احادیث چنین 

جنت ذات الهی و موطن فیضان نور وجود ربانی )یعنی بهشت حقیقی و حظیره القدس( است و آن 

موطن، مافوق این عالم است )که اصل کلیه موجودات و موطن تجلی نور وجود است( و اما این 

و نتیجه دنیوی و در  )از جمله و بلکه بویژه کنش و روش مدنی و سیاسیعالم عالم کردار و عمل

و آن  است دنیای آنو خیر و سعادت یقینی یا ظنی تکساحتی و توهمی تنازعی که شر و شقاوت(

عالم، عالم حساب و بررسی اعمال و پاداش یا کیفر آنها است و بهشت جایگاه پاداش نیکوکاران 

 گی دنیایند(و زند )سعادت یا شقاوت حقیقی یقینی واقعی ابدی که عکس برگردان دنیا و سیاستاست

حقیقت احسان و  ؛«االحسان ان تعبد اهلل کانک تراه» :دیث منقول از زعمای دین گفته اندو در ح

نیکوکاری این است که چنان خدا را پرستش و عبادت کنی که گویا او را به چشم خویش مشاهده 

ی ایی یا نارسایی سیاس)حتی در شر و شقاوت و عذاب نارسمی کنی. و اما جایگاه اشقیا و تبه کاران

 عبارت است از طبقات دوزخ و نازلترین تنازعی ظنی یا توهمی از دنیو تا آخرت(-زندگی تکساحتی

( که در 118طبقات دوزخ در زیر هفت دریا بر روی یکدیگر انباشته شده قرار گرفته همان طور)ص

نزاعی ت-از زندگی تکساحتی)که با سیاست و بعضی از اخبار و آثار منقول از ائمه اطهار آمده است

 .دنیا و دنیوی آغاز شده و بدان انجام ها سیر و سوق داده شده و بجای صعود، سقوط می نماید(
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 (هبوطی و نزول عالم بدین عالم )از لحاظ سیر و عبور در مراتب آن ضمنا باید دانست که آمدن ما از

 کلیه افراد در سیر نزولی از عالمی اعلی )بدین معنی کهت ما از این عالم بدان عالم نیستمانند بازگش

و منزل و مقامی اشرف به عالمی ادنی و منزلی اخس تنزل می کنیم، و کلیه افراد در این سیر متساویند، 

حظه با هر لو تعالی و هیچکس را  در آن فضیلت و برتری بر دیگری نیست؛ ولی در سیر صعودی 

به عالمی باال و منزلی وسیعتر گام برمیداریم؛ و افراد  قدم علم و عمل از عالمی پست و منزلی محدود

انسان از حیث کمال و یا نقصان، فضیلت و رذیلت، شرف و خست مختلفند( و فرق مابین سیر نزولی 

سیر صعودی بدان عالم بر نحوه فرق مابین قوه و فعل و فرق مابین )سیاست متعالی و(بدین عالم و 

ی در ، ول(راد در سیر نزولی از حیث کمال و یا نقصان بالقوه اندمجمل و مفصل است )زیرا کلیه اف

 )فردی وسیر صعودی در هر یکی از دوجهت بالفعل اند و نفس انسان به وسیله سعی و کوشش

یا  و فضیلت و )رسایی و سازواری(یا واجد کمال اجتماعی مدنی و با سیاست متعالی یا نامتعالی(

 و فضیلت بوده و بالعکس واجد رذیلت است. سازواری تنازعی()نارسایی تکساحتی و نافاقد کمال

لی در سیر نزو )از جامعه مدنی و نیز به تناظر آن نفس مدنی جامعه انسانی(و همچنین نفس هر فردی

نفسی است مجمل مانند لفظی که تاب و تحمل معانی مختلفی دارد و تا مرتبه اجمال به تفصیل نیاید 

 )و سیر واهد شد( زیرا آمدن بدین عالم برای تزکیه و تطهیر و آزمایشمعنای واقعی آن معلوم نخو

و »است چنانکه در آیه شریفه نیل به تعالی و کمال و سعادت مدنی؛ آسایش جسمانی و آرامش باطنی(

 -)و خداوند مومنان را پالوده و کافران را نابود می گرداند« لیمحص اهلل الذین آمنوا و یمحق الکافرین

( به آن اشاره شده است؛ و قبل از آن گفته شد که نوع انسان در بدایت امر 414عمران،سوره آل 

ر نهایت و د )یعنی نوع و به تعبیری یک نوع است()یعنی در آغاز امر و سیر نزولی( متفق و متحد اند

کمال یا  سویسیر صعودی و بازگشت به  با سیاست های انسانی، طبیعی یا شیطانی در امر )یعنی

)یعنی عالم آخرت( برحسب اوصاف و احوال و اعمال، مختلفو سرانجام بازتاب آن در  نقص

رخی )یعنی متنوع و متفاضل و به تعبیری انواع بوده و بو متفاوتند شیطانی و انسانی(-متعارض حیوانی

کی پس در آمدن بدین عالم نیکوکار و تبه کار ی .برتر و پیشروتر و برخی عقب تر و پیرو می باشد(

)سیر سیاست و زندگی دنیوی و با سیاست صحیح یا غلط هستند و هیچ تفاوتی باهم ندارند و اما در 

بازگشت به آن عالم، هرکس که نیکوکار است یا به فردی، جمعی و اجتماعی مدنی و در نهایت در(

 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 صفات و قرب جوار الهی می رود

 آخرت اینچنین است. چرا که به تعبیر مولوی در مثنوی معنوی:

 سوی ما آرد نداها را صدا  این جهان کوهست و فعل ما ندا
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لولی است. ارزش ها، بینش مع-نظام جهان هستی و افرینش، جهان عمل و عکس عمل و نظام علی

و منش فردی و اجتماعی مدنی ما سبب سیاست درست و یا نادرسا و در نتیجه کنش و روش مدنی 

 بیرونی ما می باشد. این مسبب سعادت یا شقاوت گذرای دنیوی و آنگاه جاویدان آخروی است(.  

خروج از این عالم( تبه کار)پس از  )انسانی و به تناظر آن جماعت و جامعه مدنی(و اما شخص

همواره در تحت قشر و حجاب ذلت و خواری طبیعت و یا ذلت و خواری ناشی از هوا و هوسهای 

ی )بحران ناسازوارنفس باقی می ماند )و از چنگال آن رهایی نمی یابد( و باالخره به دره هولناک عذاب

فرو  ی(ی سیاست ظن)خالء معنوی تکساحتو یا در تحت جهنم طبیعت سیاست تنازعی؛ سلطه گری(

محروم در دنیا و آنگاه در آخرت وی می ماند )و از مزایا و نعیم اخر الی االبد در آنجا باقی می رود و

می گردد( مگر آنکه خدا خواهد)که با لطف و عنایت خویش او را از آن قیود و عالیق و موانع رهایی 

ایشان در این هنگام نیازمندند به انجام بخشد( زیرا پروردگار تو هرچه اراده کند انجام می دهد و 

یک سلسله اعمال و افعالی )از قبیل ذکر و خلوص و توجه به ساحت کبریا( که البته انجام آنان بدون 

قصد و اراده آنان )بلکه به لطف و عنایت پروردگار( است تا که آنان به وسیله این اعمال به صوری 

است، نایل گردند و با آن صور انس پیدا کنند )و البته   ()و هویت مدنیکه موافق با جوهر اصلی نفس

( همان طور که گفته شد انجام آن اعمال به اراده و اختیار آنها نیست، بلکه به لطف و عنایت 119)ص

پروردگار است که رحمت وجود و عنایت و عفو او حتی شامل گنه کاران است. زیرا اراده آنها با 

ال نبوده وگرنه در دار دنیا انجام می دادند، بلکه به حکم نیاز و ضرورت لذات مایل به انجام آن اعم

و یا عنایت و لطف الهی است که منبع وجود و کرم و غفارالذنوب و ستارالعیوب و خواستار وصول 

 و ایصال هر نفسی به سعادت ابدی است(.

ختیار؛ اعنی صاحب مختار ی لیه )یعنی جوهر نفس ناطقهصبشر برحسب فطرت ا هک پس معلوم شد

ت فتی اسصاده اراست)زیرا  )و اراده حسی(فوق طبیعت و )خیالی((، فوق ارادهاراده عقلی و تدبیر

که  امری یا هنگام تردید مابین دو ن وآ دیق به فایدهصت عارض بر نفس هنگام انجام عملی پس از

امتزاج  از اختالط و ت ناشیسکیفیتی اطبیعت حالت و  و دده ری ترجیحگدی به علتی بر یکی را

 وازم و عوارض و خصوصیات این عالم اند(.لاز  دو هر مواد گوناگون و ر وصناع تکوین از عناصر و

این  در طبیعت است( لیه، فوق اراده وصبرحسب فطرت ا لکن همین افراد بشر )با داشتن نفسی که

 حبوس در تحتمند، رذاگمی  مدنی(طبیعی و )زندگی دنیوی روزی که قدم بدین عالم یعنی در روز

  ؛قید عقلحت ت در مقیداند و محدود یات طبیعت وضمقت و )موثر ولی نه تعیین کننده(املوع

 ننی که بر اساسس آداب و اعمال و ی)یعن عمل سیاسی عقلی ن عبارت است ازآ عملی که بذر

ه ی بشر است نواخر امن سعادت دنیوی وض رسالت و مقام نبوت و از ادرص نبوی و سیاست عقلی
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د صبه قازعی تن یعنی کاذب  دروغین وهمیظنی تکساحتی نفسانی شهوانی و بویژه سیاست سیاست 

نان آنکه ( تا ایخود یا سایر ملل که همان استکبار و امپریالیسم است ر مردمسلطه ب قهر و و ءاستیال

 ملاع به ماوراء طبیعت و ساستیناروش  ایشان راه و یم سیاسی عقلیلعاتو  ارشاد ناحیه انبیا و از

 که خود از عقل عملی را)سیاست و حاکمیت و حکومت(تحت فرمان  در انقیاد ادی ومم المافوق ع

 به ذکر خدا و آن است فراگیرند فریبنده موجود در نیک و ورص مراتب بهشت و درجات وه جمل

یات تجل و اروخویش را به اندرون  کنند و )آرامش قلبی و درونی مدنی(اطمینان حاصل و خاطر علقت

ت )سیاسراطصدر  )و سیاست(کوبدین روشنایی طریق سیر و سل اشن سازند توعالم ملکوت ر

ورهم نی عیس» هیفشر هآی آنان آشکار گردد. همان طور که در بر هدایت مستقیم؛ متعادل و متعالی(

 سوره – شتابان است ان ودست راستشان تاب آنها و شپیشاپی ) نورشان در «بأیمانهم و بین ایدیهم

)توسعه مادی و نأمین آسایش بدنی توأمان تعا که از قیود طبیت( بآن اشاره شده است،  8 هتحریم، آی

رت به جانب حض با تعادل سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی(

در  حکمت: اقتداء به خالق متعالی)به همین سبب به تعبیر صدرا در اسفار: یت رهسپار شوندبربو

مدفن  های برازخ )یعنی برزخ دنیوی کهسمحب از فتیمگکه  ه. زیرا آنان بدان وسیلسیاستش می باشد(

 آخرت است و صل بین دنیااف برزخیه که حد برازخ اخروی یعنی عالم صور همچنین از ده ووآنها ب

لوک به جانب س سیر و)سیاست متعالی( هتسشای وته ف( رهایی یاو سیاست متدانی و زیستن طبیعی

بهم رداث الی الحهم من ا افاذ»ه یفشر هآی شده اند. همان طور که در )و بهزیستن(تحضرت الوهی

( 54هس، آییوره س - شتابان سیر می کنندخویش گورها برخاسته به سوی پروردگار  نگاه از)آ«لونسین

تعالی با گذار از سیاست طبیعی به سیاست م)از گورهای طبیعی بسوی تعالی شده است حیتصر به آن

 .در دنیا و برداشت محصول آن در آخرت می باشد(

 انسان نوعست یا انواعست؟ چرا؟پرسش: *

 انواع انسان کدامند؟پرسش: *

 سیر نزولی و سیاست صعودی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟ش: سپر*

 عمل سیاسی چه میباشد؟پرسش: *

 تعالیم سیاسی عقلی چه میباشد؟پرسش: *

 اشراق سوم: 

 )سیر تعالی یا تنازل انسانی و مدنی(

 رحلت از این عالم که پس ازئدر بیان مالقات مال

 کل نفس بما کسبت)»مرهون به عمل خویش است )و هر امتی(گفته شد که هر شخصی نای از قبل

/بقره؛ 2؛ «ما کسبت و لکم ما کسبتمتلک امه قد خلت لها »و « لیس لالنسان اال ما سعی»، «رهینه
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را  عذاب او هکئا مالی رحمت وه کئا مالیعالم رفت (151)صاین  . پس هنگامی که از(414و84

ای پس برزخها ) یعنی منزله قبور نفوس از ا زمانی کهتو  نان را به برزخ می برندآ و استقبال می کنند

 دری از بهشت، بوده اند زگاریپره و مؤمن به خدا اگر ،رار دارندتققیامت کبری( اس ا ظهورتاز مرگ 

نان باز می آدری از جهنم بر روی  ،باشند فجور و اهل فسق و کافر اگر و می گردد باز نانآبر روی 

 ورصکه  ندتالمی هسآ رنج و یا و هالذتغوش آ اره هموزخها همرب ن قبرها وآ ایشان در و گردد

جزء  ستحکم ومن نفوس آدر  بردارند و نها درآ ا شریراه خیر و  عمل در علم و یهناح حاصله از

 ا شرورند. یمرات خیرات و ثمثمر  ه وتنها گشآسرشت  ذات و

 )همانزمین است  حال بذر در مانند حال نطفه در رحم و اًنیبرازخ ع و قبور ینپس حال نفوس در ا

ا به تپرورش می یابد،  ن ویکوتطینت اصلیه  دربج بر اساس فطرت وتطور که نطفه در رحم به 

 در بذر ایو  ،ن نطفه استآل از صحا هیجتمره و نث انسن انآید، و آ انی کامل الخلقه درسورت ا نص

هد،( ی دممر ث وستانچه که در نهاد آاساس  بر نمو پیدا می کند و به تدریج رشد و ن می روید ویزم

ل صتدر خود نطفه( بدین نطفه م ایرحم  در موجود هنی قوه مصوریع)  فیلیهقوه اسرا.. .فه ای کهطن

ز ا حکم نطفه دگرگون گردد )و حال و ،دربجتاین هنگام به  که در دازدبپرر یصوت به کار و گردد

 و دابیل یگری تبدیبه حکم درنگ د واحکم درنگ  صورت نطفه ای به مراحل گوناگون گام نهد( و

 هشیاری کامل از داری وبین برازخ گوناگون با آ در ،شخص مؤمن نیکوکارالف. ؛همان طور که

می گردد، همین طور  ده است( بهره مندوا بیدن دار در عمل او ور علم وص هجتیهای موعود )که نتلذ

تنازعی -)تکساحتیعلم هجتیور رنج افزا که نآکراهت  روصلوازم  ق معانی ویطر از بهکارتکافر ب.

)کنش و رفتار فردی و عمل و در نتیجه شرک یا کفر(ظنی یا پنداری و توهمی کاذب یا دروغین 

)از دنیا تا در استالم  و درد غوش عذاب وآ ا برده است همیدن دار در او مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

 .  آخرت(

 سیر تعالی یا تنازل انسانی و مدنی چه میباشد؟پرسش: *

  :ق چهارماشرا

 تحصیل سعادت(-سعادت)سعادت و شقاوت مدنی: تنبیه علی سبیل 

ادت منازل رحمت و سعبه را  بندگان (هیانساي نفوي عقلیه و قاوق عنی)یکه ئالنکه مایبیان  در

 «و جائت کل نفس معها سائق و شهید»و شقاوت سوق می دهند همان طور که در آیه شریفه 

 .ان اشاره شده استبد(  21ه آی ،ق ه)سور

دنیا یعنی سرای )حس(م لعاالف.د بر سه قسم است: ووج نشآتعوالم و  هنی کستن دانیاز ا قبل

 معال ت یعنیآخر )عقل(عالمج. عنی عالم نفوس ویبرزخ )فهم و خیال(عالم ب. و طبیعیات و تعیطب

ل یوااو  غازآ ان درست که حقیقت انسدان یدو قیود برزخ. و با د طبیعتوقیاز شده دزاآ ارواح رها و
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 وا ازیره. بالقوت سری امانامبرده   )حسی، خیالی یا فهمی و عقلی(سه عالمک از یهر  کوین، درت

 هبه وسیل واندته که می یقلعو  الیهیخ و حسیهادراکات  یهقوام گرفتن وجودش، نسبت به کل قبل از

 در وه وامری است بالقکند م سه گانه نامبرده را ادراک العوعالمی از  ه،گانسه ک از این مراحل یهر 

 که انسان درآن مرتبه، از قوه به فعل می رسد(154)ص به ایتبطون. پس نخستین مر م اختفا وتک

ا ین مرتبه از قوه به فعل  را در نچه که اوآ ت وسمحسوس بودن او حاس و ادرا ک حسی و همرتب

)که سبب سختی و گرفتاری های می شود که عذاب نامیدهئمال لسان شریعت، زبانیه و در ندمی رسا

که و نحوه عمل آ نها مختص به کسانی می باشند که از ئ. زیرا ا ین سنخ از مالدنیایند( آدمی در این

-)مراد زندگی و سیاست مادی تکساحتینددور شده ا)هبوط کرده و (رضوان الهی  عالم رحمت و

 بر نوزده ملک است )وآ نها عبارتند از هفت قوه از غکه بالئتعداد این مال ، وتنازعی متدانی است(

دوری  متابعت از آنها سبب بیه که پیروی وضقوه غ قوه شهویه و انه وگحواس ده  ه ویی نفس نباتقوا

ر و مدبر در نهاد ثملک در حقیقت به معنی نیروی مؤ و وان الهی خواهد شدضر عالم رحمت و از

 .اشیاء است(

را پا ف تنازعی()و دانش و سیاست تکساحتی و احساس صوری ظاهری س وحچون انسان از مقام  و

قدرت  ذکر و حفظ وتقدم نهاد، دارای قدرت  باطنیحس  همرتب به مقام و گذاشت و

می گردد، و  )و فهم انسانی و مدنی(صور محفوظ در خزا نه خیال )بازگردانی و یادآوری(سترجاعا

سیاسی و  یمدنی )که مبانبد پدید می گردد ملکات و اخالقیاتی نیک و یا درون او بالنتیجه در باطن و

 ورصستند که ه )مدبرانی تکوینی(که ایئبد مال اخالقهای نیک و ن ملکات وآ هر یک از برای و اند(

گان دنبط می کنند با این فرق که نویسض بت وثحیفه نفس ص در را عادات او اخالق و نیات و

 و که اعمال هستندکه ای ئرام الکاتبین و آنها مالکستند به نام هکه ای ئعادات نیک مال حسنات و

عادات بدکاران را  که ای که اعمال وئل مالبمقا سند )دریتگاران را می نوسر رفتار اصحاب یمین و

ته نماند ناگف اًضمن قرآ ن مجید اصحاب شمال نامیده شده اند و ضبط می کنند یعنی آنان که در بت وث

 ( و48هق، آیسوره عل  - نیمواخبانیه را فرا می ز)«یهنندع الزباس» هشر یف هکه کلمه زبانیه اقتباس از آی

زده ) نگهبان آن نو «علیها تسعه عشر» ماید وفرقرآن مجید است که می  تسعه عشر اقتباس از هکلم

. هیچ عملی ولو کوچک چه خوب و چه بد، محو نمی شود، آثار خاص 31هر، آیثره مدوس -نفرند

 . (روی داردخود را در زندگی و سعادت دنیوی و آنگاه اخ

د یآبیرون و حواس باطنی  حواس ظاهری هین صفات و تعلقات ناشی از ناحیس اگر از حجاب اپ

 د( آماده وش زادآنها آاز قید و بند  نمود وها باطنی ر محسوسات ظاهری و صور خویشتن را از )و

رف علوم و معاادراک  ارتقاء به عالم عقلی و هیستاش کرامت )و مستعد برای ارتقاء به عالم رحمت و

)مبادی بنیادین و غایی  لمو برای این عا عقلیه الهیه و هم جواری با سکان عالم جبروت( می گردد
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 نان برآیت هدا نان همانند ارشاد وآکه علیون که کتاب و نوشتن ئکه ای مستند به نام مالئمالمدنی و(

 نکه در مورد عالم حسای نیست )چنانتقال از نقطه ای به نقطه دیگر تحریک و سبیل مباشرت و

 دنظارت بر اعمال افرا عالم حس باطنی بدین منوال بود( بلکه شأن ایشان شهادت )و ظاهری و

ه الزمه تعلق به اجسام و اجرام نتقال )کمبری از تجدد و ا ست زیرا ایشان بری وآن عالم( ا هشایست

 ل ابرار عبارت است از مشاهده کتاب وعماعمل ایشان یعنی کتابت و نوشتن ا ند( می باشند. پسا

 ضبط گردیده است( همان بت وثانوار اشراقات الهیه  معارف عقلیه و آن علوم و )که در ابرار هصحیف

 «ان کتاب االبرار لفی علیین. وما ادراک ما علیون. کتاب مرقوم. یشهده المقربون» هشریف هآی طور که در

آن شهادت  رببان رمقه کاست (152)صنمی دانی علیین چیست، کتابی  علیین است و )کتاب نیکان در

)در هر صورت هر فرد، جماعت و سته اشده شاربه آن ا ( 24 -48سوره مطففین، آیات  -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:

  این فرق سه گانه یك از عاقبت امر هر و در بیان مآل کار

 (بروز و برامد سیاست توحیدي، تکساحتی و تنازعی)

ر یق فی ف» رفت و بهشت برین خواهند در بشر افراد یعنی گروهی از «فریق فی الجنه» که گفت اند

ک ملی حضرته فی مقعد صدق عند فریق فی جوار اهلل و» دوزخ و در یعنی گروهی دیگر« السعیر

هی جمال ال شایسته شهود جالل و گاه حضرت ربوبی وشپی الهی در جوار یعنی گروهی در« مقتدر

( به آن اشاره 55 هر، آیم)سوره ق «دق عند ملیک مقتدرصفی مقعد »شریفه  ههمان طور که در آی اند

 .و علو منزلت ایشان است جاللت قدر شریفه حاکی از عظمت مقام و هشده است و این آی

 افراد بشر است و هسرای آخرت شامل کلی رداز مطالب گذشته معلوم شد که مقدمات کلیه ای که 

یک  چند هر سه مقام. هر شد، منحصر است در آن مقدمات جایگزین خواهد فردی در یکی از هر

شماره بیرون  و احصا حد راتب بسیاری که ازم درجات و آن مقدمات سه گانه مشتعل است بر از

مراتب متعدد هر کدام  معلوم شد که حقیقت آنان، بالقوه جامع جمیع مقدمات سه گانه و واست 

 نظام مدنی و به تناسب هر )و به تناظر او هر جماعتی و جامعه ای و به تبع آناست. پس هر فردی

وی راسخ  در و مقامات سه گانه بروی غلبه کرد که یکی از (و سیاستی دولت و حکومتیهر آن 

-)حسی متدانی، خیالی یقینی متعادل یا ظنیلوازم همان مقام به احکام و وا عاقبت امر گردید، مآل و

ه رد و جامع)فباز می گردد. پس آن کس تنازعی و عقلی متعالی(-تفریطی تکساحتی-توهمی افراطی
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ورت صسی از قبیل حبت به لذایذ سادراکات حسی بر وی غلبه کند ون هجنب که نشأه حس و ای(

ه به )حتی چو خاطر خویش را معطوف به آنها بدارد، ناچار  دمناظر فریبنده طبیعت عشق ورز زیبا و

بعد از مرگ از فقدان محسوسات به صورت پنهان و یا آشکارا در دنیا و بویژه به صورت مشهود(

آغوش رنج و رهین عذاب الیم  همواره هم دردناک و معذب و، وسایط احساس علت فقدان آالت و

 جاوید ندارند، بلکه اموری سیال و حقیقتی باقی و و خواهد بود. زیرا این لذات دنیویه فناپذیراند

اقی بری از آنها ثو ا مستحیل می گردند که با آ تش درون طبیعت ذوب و متغیراند زایل و گذران و

 نمی ماند. 

لب و طا و عاشق امری فناپذیر ردد،گ معتاد به مصاحبت آنها و کس به آنها عشق ورزد هریکی  ؛پس

ه ی است کسحال ک ماننداً عین حال او و زوال است، معرض بطالن و چیزی شده است که دره فریفت

 زری ااث بیدار شود چون از خواب ردد وگ فریفته او عاشق و ورتی مشاهده کند وصعالم خواب  در

ریا د که درحال کسی است  مانند یا وا نظرش باقی نماند الم در ورت فریبنده بجز حسرت وصآن 

یخ بسته  تانسزم سرمای شدید ت که به علت برودت وسیخ سوار شده ا بر یک کشتی ساخته شده از

یاحت س و یرس واحی دریان ن به اطراف وآبا  ن کشتی یخ تکیه نموده وآمدتی بر  کشته و منجمد و

مال آن  از عاقبت و ن گردیده وئمطم و برای مدت کوتاهی به پیوستگی اجرای آن مغرور نموده و

شدت (153)ص بوده. غافل از اینکه این کشتی به زودی با طلوع آفتاب وحدت و کشتی بی خبر

گردیده و خود با از هم گسیخته  باألخره اجرای آن ذوب و پراکنده شده و گرمای آن مضمحل و

یعت ل و طبصاا ریا متصل خواهد شد )زیردطبیعت خود به آب  آنچه که در اوست به مقتضای ذات و

تنازعی حتی در دنیا و از دنیا می -. خود این نیز عذاب ضیق و ضنک تکساحتیآن آب برده است

 (. باشد

 سته درپیوکه  درونی آنند ارابز و احساس اویند، ماند کشتی و آالت هی که وسیلتهمچنین بدن و آال

 منعقدال ی هیوجزاا اجزای آن از یاحت مشغول است وس و به سیر )هستی و ماده اولی(دریای هیوال

رام و جازات یعنی عالم اجم هکلی چون آفتاب حقیقت طالع گردد و شکیل یافته اند وت گشته و از آن

 روهم ف شته و ازگمضمحل گردند و ترکیب آنها متالشی  شعاع آن ذوب و و ام به کلی از نورساج

آفتاب که ناشی از حرارت ه تان به واسطسگرگ در فضل تابتهمان طور که قطعات یخ و  ریزند.

 ایمگر بر این مهلکه نیست، نجات از هیچ رهایی و و ح زمین است ذوب می گرددطارتفاع آن ازس

نیوی شده باشد. زیرا این کشتی د اروتی نجات سشیا برک دریا را آموخته باشد، و کسی که شناوری در

یاست )اینها سالکت و فالکت استهگردیده است کشتی  دریای طبیعت استوار که بر بحر هیوال و

 . تکساحتی تا تنازعی بوده و حاصل آنها می باشند(

یا علما و الف. ؛اهل نجات )طبق حدیث منقول از حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم(دیگری زیرا 
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یا ب. معرفت اند و و یای نوررد تند که قادر به شناوری در آب حیات وسدانشمندان عالیقدری ه

 راه بردن شاهراه هدایت و و علما پیروی از و ستند از اهل تقلیدههدایت یافتگانی  متعلمین آگاه و

زاران )گارگآن ناخدایان هناحی از و ارشادی حمل شده اند آنان بر کشتیهای هدایت و هارشاد که به وسیل

حیات مسافرت کرده اند مانند کشتی نوح نبی علیه السالم که پیروان و  یدریا آگاه در دینی مدنی(

ت و کشتی هدای دریای آب وطوفان بال غرق نشوند و ا درت افراد منتخبی را بران کشتی حمل نمود

از  متمسکین به والیت ایشان را پیروان والم)که سارشاد اهل بیت پیغمبر اکرم، علیهم الصلوات وال

این کشتیهای نجات بخشنده همان کشتی  گمراهی نجات بخشید( و دریای شهوات و غرق شدن در

وره س -میخ )دارای تخته و« دسر ذات الواح و»ه یفشره آی در که در قرآن مجید هایی هستند)کشور(

 متمسک به کشتی نجات ود عالم و نه متعلم وا یاد شده است. پس کسی که نه خنه( از آ 43 هقصر، آی

دریای مطامع ناپایدار دنیوی و سپس به  را به فالکت در روشی است که او روش او راه و باشد راه و

 جهنم اخروی می کشاند. 

زنده  تش سرالم آخرت به آع عالم دنیا به زودی در پس معلوم شد که این دریا یعنی دریای طبیعت و

فرت و دخول در غم رت و امید آمرزش وخعذاب آ رس از خدا وتسی که ک هر مبدل می گردد و

خودداری از لذات دنیوی بر وی غالب  انقطاع و ی وصمعا پرهیزکاری از یا وند در زهد بهشت و

ایمنی از عذاب  ول در ابواب جنان وخد سالمت و)سیاست(دار  عاقبت امر او ورود در گردد مآل و

ر تواال و باالتر او هبتمر کس)که مقام و هر و )در و از دنیا تا و در آخرت(آتش جهنم است عقاب و و

نیل به مقدمات  وافر به درک مایل عقلیه و هعالق ق ووش الهیه و ا بدان حد که ادراک امورتباشد( 

دخول در  او عاقبت امر مآل و وی غالب گردد، عالیق جسمانیه بر تجرد از(151)ص حکمیه و هالیع

صف عالی ترین عشاق مستغرقین  بلکه قیام در و اهل ملکوت و سکان عالم جبر سیاست()و سلک

)از همین زندگانی مدنی گذران دنیوی تا زندگانی الهی خواهد بود و جالدر بحر شهود جمال 

 حجابها( وه رفع کلی ام )وتبه کشف  واول صو او موجب نیل و ه. زیرا عقاید حقجاویدان اخروی(

 چیزی است که باطن هر زامبری  نیتی خالص و و )و سیاست(سریرت حقیقی وهد سبب حصول ز

)این تعالی سیاسی و ام به حضرت الوهیت باز داردت قرب جانب عالم قدس و را از درون او و

 . معنویت سیاسی بوده و همان سیاست معنوی و سیاست متعالی است(

سیر عروجی بر )سیاست( سلوک و قوت هنتیج در منزلتی است که بشر این آخرین مقام و و

)سیاست دو ساحتی مادی و معنوی و دو توحید )راهبرد راهبری و راهبری راهبردی سیاسی(صراط

هم مناقب  جمع کند خود نفسی که در هر بدان نایل می گردد. پس بعدی باطنی و ظاهری(

عنی افعال خدا ی اسماء و از معرفت خدا و را که عبارتند )پدیده شناسی و نگرش مدنی متعالی(هیمعل

 و حکمت او ارثآ قدرت و علم و را )که همگی مظاهر او فرستادگان تشریعی و کتب تکوینی و
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)گرایش و کنش و روش انسانی و هم مناقب عملی و(راهبرد راهبری مدنی و سیاسی بسوی اویند

ظنی نارسا و  تکساحتی)تفلسف سیاسی و سیاست یهوقوه شه سخیرتند از رتکه عبا را مدنی متعالی(

)سوفیسم سیاسی و سیاست تنازعی توهمی یا یهبقوه غض و دارای خالء معنوی ذاتی و درونزادی(

 تجرید تلخیص و قوای ادراکیه)و و کاذب و دروغین ناسازوار و دارای هژمونیت ذاتی و درونزادی(

 (که اینی و توهمیظاهرنگری و ظاهر گرایی صرف و شناخت غیر و ضد یقینی ظن از ادراکات خود

وهمی )سیاست سوفیستی تیعنی خروج از افراط )تعادل مدنی حقیقی و یقینی واقعی(مناقب، عدالت

عظیم نایل  وزچنین نفسی به ف نامیده می شوند. )سیاست تفلسفی ظنی تکساحتی(تفریط و تنازعی(

 هوسهای درونی و و آن را به خاطر هوا و ورزد روش عناد ن راه وینفسی که با ا هر گردیده است و

مواجه با خسران ابدی  کند، بر عوام انکار )و سیاست، حاکمیت و حکومت و قدرت سیاسی(ریاست

مراتب  مابین این دو دسته از مردم طبقات و و؛ خواهدشد )حتی در و از دنیای گذران(زیان دایمی و

اس ه ممکن است اجندارند به طوری ک حد وسط مابین طرفین قرار)پیوستاری( بسیاری است که در

ضبط آنها را  بت وث به خوبی شناخت ولی این کتاب گنجایش تعداد آنها را انواع آنها و و

 .(155)صندارد

 بنیان، بروز و برامد سیاست توحیدی و سیاست غیر و ضد توحیدی؛ سیاست تکساحتی پرسش: *

 و سیاست تنازعی چه می باشند؟ 

 حکمت عرشیه: 

 عقلی، تخیلی و حسی مدنیپذیري -صورت بخشی

ورت صتر است به عالم روحانیت شدید واقرب  و که جوهر او لطیف تر )ماده اولی(هیوالیی هر

ی فاعل آسانتر است. ف هحادث در آن شریفتر و آن هیوال در قبول صور سریعتر و انفعال وی از ناحی

 رنگها و شکلها و طعمهابدین جهت پذیرفتن  خاک است و جوهر المثل آب که جوهرش لطیف تر از

خاک است، پذیرش آن برای  آب و همچنین هوا به علت آنکه لطیف تر از وی سریعتر است و در

رواح پس اسو  خاک است نسبت به آ نچه را که می پذیرد اشکال بیشتر از آب و روایح و اصوات و

ور محسوسات صخاک، بدین علت  آب و و هوا از حسیه به علت آنکه لطیف ترند انوار حیوانیه و

 را دفعتا و بدون درنگ می پذیرند. 

و  )از عالم مُلکپس این بابی است از معرفت برای اهل بصیرت که آسان می کند برای ایشان عروج

 ()و مدیت و سیاست متعالیبه عالم ملکوت آخرت مدنیت و سیاست طبیعت مادی و متدانی دنیوی(

)فردی، جمعی و این بدین علت است که گوهرهای نفوس  و لند.این نکته غاف ولی مردم از را

مراتب  کمترین کثافت متفاوتند و رای مراتبی است که از حیث لطافت واانسانی داجتماعی مدنی(

نفس  ،واء هست. و لذا بدین علتضمحسوس و ا لطافت در نفوس به مراتب شدیدتر از لطافت انوار
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معقوالت را هنگام بودن  یالت وخمت محسوسات وة کلی ()هیآتاشباح و )ساختار(صور دمی پذیر

نیز بدین جهت  وریت دارند ونعقل با تفاوتی که در لطافت و  خیال و حس و وی در مراتب انوار

کن مم امور خویش احضار کند از )معرفت؛ ماهیت و هویت(ست بر اینکه در قوه متخیلهاانسان قادر 

شبح آ نها را در قوه حس و نیروی حسی خویش ادراک ورت و صنچه را که قادر نیست آالوجود 

 کند. 

نهان عالم غیب و پ 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 حواس پنجگانه در موجودقوه  نولی ای

محسوسات که ادراک می کند  شکارآ عالم شهادت و در و، قوه ای است جسمانی زمانی و مکانی(

)در حد حافظه و ذاکره یعنی تخیلهمی قوه نهمین قوه یع و ؛خویش را در مواد جسمانیه از عالم خارج

لم مس باطن ذات. و می کند صور آنها را از داخل و احضار را و تصویر می کند آنها ضبط و یادآوری(

دریچه  روزنه و ةیالیه به منزلخن قوه یه ای وسیعتر است. پس اصعر است که عالم غیب گشاده تر و

ستند به هروزنه هایی  و دریچه هاة ت به جانب عالم غیب چنانکه حواس پنجگانه به منزلسای ا

اهری ظ ةبه کار بردن این حواس پنجگان نفس انسان مادام که مشغول استعمال و هادت وشسوی عالم 

)پس این  عیان وآشکار مشاهده ای بطور باطنیه، است از مشاهده صورقوای محرکه هست غافل  و

 وور باطنیه اند( صستند بر چهره نفس که مانع از مشاهده هحواس پنجگانه حجاب و پرده هایی 

محسوسات است، (156)صور صبه مراتب بیشتر از  نه صور باطنیه، جالء و ظهور و روشنایی آنهارگ

است )سیدر مواد کثیف مظلم و تاریک )آمیخته و پوشیده(سات منغمروحسآنها از وجود این م دوجو و

دروغین  توهمی یا کاذب یعنی-تنازعی ظنی یا پنداری-متدانی و حتی دانش سیاسی متدانی تکساحتی

 قویتر است.  ضد علم مدنی(-شبه

ه ت آن ببسن از حیث لطافت ونورانیت و )هستی شناسی سیاسی(وهمچنین است قیاس قوه عقلیه

زیرا عقل هیوالنی به علت آنکه لطیف ترین  عقلیه می پذیرد. انوار ورص آنچه که در ذات خویش از

وی  اداتح عقلیه و ورص سرعت انفعال عقل هیوالنی از عقلیه و ورصاست به طور اطالق، قیاس  مواد

یوالنی هن صور نظیر قیاس انواع حسیه در پذیرفتن صور محسوسات است. زیرا هنگامی که عقل آبا 

 کند و روتصخویش  در مجرده راة ذوات عقلیة است که کلی عقل بالفعل رسید، قادرة انسان به مرتب

ن و ت به بدسغول اشد. جز اینکه مادامی که منک اراده کند همه را در ذات خویش احضار هاگهر

 یش،وخ )سیاست حسی و ظاهری مادی جسمانی(ةاستعمال قوای حسی وی و )و سیاست بدنی(بیرتد

ر آنکه گم ذهنیه، و ةر فقط مشاهدگمشاهده کند. م عیاناً رامجرده ة ات عقلیوممکن نیست که آن ذ

 را از أه ای اوشهیچ ن افی باشد، به طوری که هیچ موطنی واشراحاطه و  وی وسعت و لدر قوه تعق

 دیقین که سالم وص اولیا و گروهی از نبیای عظام عالی مقام وا ندمانندارد  ری بازگشأه دین موطن و
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قات وسایر ا ب معراج وش خدا بر روان پاک آنان باد. همان طور که برای رسول اکرم )ص( در درود

 اق افتاد. تفکامل مشاهده می کرد، ا احوال آخرت را به طور قات عالم آخرت ووکه درآن ا

 ؟چه می باشد پذیری عقلی، تخیلی و حسی مدنی-بخشی )ساختار راهبردی(صورتپرسش: *

 

 :تمفاشراق ه

 است()سیاشخاص به صور )مدنی(شدن نیات رومتص و )سیاسی(در بیان کیفیت تجسم اعمال

 تمقیا روز)دنیا و در نتیجه در( مناسب با نیاتشان در

 )ارزش بینش و منش درونی، دانش، کنش و روش سیاسی بیرونی(

نمود  و ، ظهورسیاسی()ارزش، بینش و منش درونی نفسانیه هملک فت راسخ وصبرای هر 

 ورتصزیرا گاه برای  .أه ایشن ر موطن وه است در )دانش، کنش و روش سیاسی بیرونی(یخاص

ورت جسم مرطوب بالذات مانند صگوناگون در مواطن گوناگونی است. آیا نمی بینی که ثار واحدی آ

قابل رطوبت ت، آن جسم شر رطوبت گذاثگری که پذیرنده رطوبت است ایآب هرگاه در جسم د

ری مانند گدد. ولی هرگاه همین جسم دارای صورت آبی در ماده دیرگمی ی رطوبت امانند آب دار

 ردید، این ماده عین آنگمنفعل  ر وثآن ماده ازآن رطوبت متأ ت وشگذا رثیخیالیه تأ قوه حسیه یا

 از شبحی و ورتیصمانند آب صاحب رطوبت نمی گردد، بلکه  یرد وذمانند آن را نمی پ رطوبت و

رطوبت دیگری  و رث)یعنی رطوبت آب( ا لذا برای آن رطوبت و می پذیرد خود ردآن رطوبت را 

 ادی خارجی. مأه شنشأه اولی یعنی ن أه حس و خیال( غیر ازش)یعنی ن نشأه دیگری است در

ه ب قوه عقلیه خویش ظهور و نمود دیگری از رطوبت را می پذیرد ههمچنین نفس ناطقه به وسیل و

 ت را در مورد ماهیت واحد وشآاختالف ن حکم تفاوت و رگرطوبت. پس بنه کلیه ورت عقلیصنام 

تفاوت انحای وجودات )بدان گونه که قبال  حسب اختالف و ماهیتی را بر حال هر ،نآ قیاس کن بر

گوناگون وجود (157)صه ممکن است ماهیت واحدی، به انحا و اقسام کبه تفصیل بیان کردیم 

تن آن سدان بصیرت که از اود گردد( و این مقدار از بیان مطلب کافی است برای شخص بینا و بموج

مقامات بهشتی وعده داده و یا آنان را از  به جمیع آنچه شارع مقدس درباره افراد انسان از نعیم و

 است.  هدرکات آن ترساند جحیم و دوزخ و

 و )نوبینی(دارای تحدث دانش مدنی و سیاسی()از جمله علم و شدان علم و کس که در پس هر

ت )من فردی و ما یا هویت نفسانیهاصف باشد بر او واجب است که در )فراست، دور اندیشی(تفرس

أمل ت افعال ظاهری دقت و و ارثخالقیت وی نسبت به آ و اءشکیفیت ان و جامعه مدنی و سیاسی(

فات ص برداشتن بعضی از در ی استلزام وگونگچ ول به کیفیت وصو وسیله ادراک وکه آن را  کند، تا

سرای  در)چه در زندگانی سیاسی دنیا و چه در نتیجه( مخصوص، ارثآ نسبت به بعضی ازملکات  و



  

260 
 

 ن ودب ب در مرد موجب طغیان حرکت خون درضآخرت قرار دهد. پس همان طور که شدت غ

ی فتصب ضحالتی که غ دد، درزش مواد بدن می گروس و گرم شدن بدن او و قرمزی رنگ صورت او

ی پنام برده، صفات اجسام مادیه اند که در این عالم در  ارثاین آ باطن او، و در موجود فسانیاست ن

 شدت غصب ظاهر و آشکار می گردند. 

ه در )کشگفتی نیست در اینکه در سرای آخرت آتشی افروخته بر این نفس هیچ جای تعجب و

ر آن ثا و این نفس طغیان کند در و گردد آشکار و ظاهر  مستور بوده(زندگانی فردی و مدنی دنیوی 

)و گرفتار مصائب بسوزاند احقیقت صاحب آن نفس را واقعا و و وی محسوس وملموس گردد در

ریانها ش ربان رگها وضفت مستلزم صاین عالم هنگام شدت ظهور آن  . همان طور که درسیاسی نماید(

شخص منجر به امراض  فت غضب و طغیان آن درصه بسا ظهور چ اضطراب اعضای بدن است و و

 غضب بمیرد شدت غیظ و از فت با عروض آن امراض شدیدصه بسا صاحب آن چ شدید گردد و

 ،فتصآن  روریضتوابع  و ارثیابد آ نفس انسان رسوخ و تمرکز فتی که درص ه اینکه هرصخال )و

 یا و نفس روی دهد صفتی که دراین عالم دروی مترتب گردد همان طور که هر  بر زدر آخرت نی

 کردیم بر وی مترتب گردد(.اری از قبیل آنچه در مثال مذکور بیان ثراسخ گردد آ

 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(

لذات در دنیا و آخرت تا براي اشخاص با بصیرت مکشوف گردد که چه  در تعیین محل آالم و

 خواهد شد سراي قیامت محشور در )از دنیا(انسان زا چیز

 جوارح انسان عارض می گردد اعضا و  و اعضا که بر المها بدان که جمیع آنچه از انواع رنج و

هر  المی که بر و درد )یعنی هر خود گوارا می پنداردبرای  ذات خویش و در را آنها هجوارح کلی

 ذات خویش گوارا و در ی از اعضای انسان عارض می گردد باألخره آن عضو آن درد و الم راوعض

عروض آن متألم و دردناک  ازو عض ت وسالم ا و درد ظاهر که به طور هرچند قابل تحمل می پندارد

را  دردها را عذاب می نامند زیرا اعضا و جوارح آنها و می گردد( و به خاطر همین است که رنجها

 جهنم و شجهنم آته همان طور که نگهبانان جهنم یعنی خزن به گوارایی در خویش می پذیرند،

 و .دمراقبت جهنم رنج نمی برن هبانی وگن از و الم آن را بر خویش گوارا می دانند رنج و زش ووس

 رنج ببرد(158)ص آنجا در ورود چنین نیست که از وارد شدمحل عقاب  عذاب و دار کس که در هر

عقاب را برای خویش گوارا و مطبوع می  معاقب گردد، بلکه بسا اوقات، محل عذاب و معذب و و

که  ها و تون تابها زندانبان یا مانند و آتش افروزان جهنم اند زبانیه که نگهبانان و سدنه و مانند داند
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 ی خو گرفته اند.با زندانبانی و تون تاب

ی ابرجوارح انسان که خدای متعال آنها را محلی  اعضا و در همچنین است حال قوای موجود و 

ت محکو واق نآاست، یعنی آن نفسی که همواره بر هداد )یعنی نفس ناطقه( قرار انتقام گرفتن از نفس

)چنانکه در انسان ده استوداده بن خود قرار امرف مقهور امر و مسخر وا خد فرماننها را به آ کرده و

نفس مدبر جسم بوده بدن 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 

ه و می گرداند. در جامعه انسانی و و نقص و تناقض یعنی نارسایی و ناسازواری دچار و گرفتار گشت

سیاسی: دولت مدبر بدنه جامعه بوده و خرد و عقل مدبر دولت است و بلکه بایسته و شایسته است 

باشد. در این صورت با سیاست متعالی: کارامد؛ بهره ور و اثربخش بوده یا شده و به خیر و کمال؛ 

مدنی میرسد. در غیر این صورت برعکس رسایی و سازواری و سعادت یعنی آسایش بدنی و آرامش 

ان تنازعی که در حقیت کارامدی نبوده بس-است. با سیاست متدانی: ناکارامد یا با کارامدی تکساحتی

سقوط هواپیما که عمل و صعود نمی باشد، به شر و شقاوت و نارسایی و ناسازواری دچار شده و 

 .گرفتار میسازد(

ت عل ردند، بهگنها وارد می آ رنجهایی که بر و مالآسبت به یعنی همچنین است حال قوای جوارح ن

قوای بدنی( مشاهده می  مواضع تصرفات خویش )یعنی بدن و نچه که نفس در مملکت خویش وآ

طریق حواس پنجگانه به وی منتقل می گردد. پس قوای نامبرده  مدرکات که از زآنچه ا به علت کند و

آنان گوارا  رنجها بر برد بلکه آالم و آنان رنج نمی هناحی نفس ازرنجهای وارده بر  آالم و هناحی از

 خواهند بود. 

ه مدنی؛ اجتماعی و ژ)حقیقی و یقینی واقعی بویحکمت همچنین نفس ناطقه که محل معرفت و و

 خوشی است و قرین سعادت و )پایدار(دار آخرت در و )ی گذرا(دنیا دار است همواره در سیاسی(

آالم وارد بر  از مشاهده رنج و هم واپس ) عالم ندارد دو هر ناخوشی در وت وشقامی از سه چهی

این مرکب حیوانی به نام  بر را ن خدای بزرگ اوکامان است( ل جهان در دو هر جوارح در قوا و

دابه ه نزلانی به مساین نفس حیوانی برای  نفس ناطقه ان فرموده است و استوار و سوار نفس حیوانی

راه پیمودن بر  مشی و بجز برای نفس ناطقه وی سوار شده است و چهارپایی است که بر و

نفس مدبر )این نفس حیوانی، وظیفه ای نیست سیلهبه و )متعادل و متعالی(مستقیم )سیاست(صراط

بدن است. و عقل مدبر نفس می باشد. همچنین هویت ملی، مدبر جسم آن یعنی جامعه و نظام مدنی 

مدنی و نهاد دولت بمثابه فرانهاد راهبردی و فرابردی آن، مدیر جامعه و نظام مدنی است.  بوده و خرد

 . کارگزار راهبردی یعنی سیاستگذار و سیاستمدار کشور می باشد(

ابا کرد و  اگر تربیت شده است و و فرمانبر مرکبی مطیع و اعت نمودطوی ا پس اگر نفس حیوانی از
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ه راه را ب ی و نافرمانبر است که هرگاه صاحب آن بخواهد اوصو اسبی عا د مانند مرکبونافرمانی نم

ن و لگد زنان به این طرف اهمهمه کن آن راه سر پیچی نماید و از راست هدایت کند نافرمانی کند و

سرش که همواره آن را بشدت تکان می  در نیروی موجود به علت قوه و د ودانآن طرف روی گر و

)با همین قیاس نفس و جسم مدنی یعنی هویت ملی و جامعه ناطقه سر پیچی کنددهد از فرمان نفس 

چون این مطلب معلوم شد پس معلوم می شود که  و مدنی و دولت این چنین رابطه و نسبتی دارند(

مت قیا روز)دنیا بصورت پنهان و آشکارا و آنگاه به صورت مشهود در( عذاب در حق عقوبت وستم

 عقاب پس عذاب و .است که مرکب نفس ناطقه است نی و یا هویت مدنی()بدهمان نفس حیوانیه

 و از نافرمانی کند اسب هنگامی که آن اسب بر همان طور که شخص سوار .شد خواهد وی وارد بر

آن را با  دروبری گیدراه (159)ص به و سر پیچی کند طی کند خواهد آن راهی که صاحبش می

ی که ، یعنی تأدیباتعیهمی کند. آ یا نمی بینی که حدود شر )سیاست(ادب وب می زند وچتازیانه یا 

س حیوانیه است که فهمان ن نهامحل آ یا تهمت معین کرده است، یا سرقت و و زنا مورد شارع در

 دقطع ی و الم قتل و ردد و این همان نفسی است که تازیانه را احساس می کند چوب و رب وض راث

 محل بدن اند و وجسم  احساس می کند. پس حدود شرعیه، قائم به پشت را رب تازیانه برض و

ان هم ییعن همتخیل اسهسحاحساس آنها قائم به نفس  الم و بدن است ولی درد و ورود آنها جسم و

 نفس حیوانیه است. 

 ههیچگا شرافت خویش باقی است )و نشأه خویش بر سعادت و عالم و دراما نفس ناطقه همواره  و

این نفس نفخه ای  ناراحتیهای وارد بر جسم نخواهد بود( و الم و رنج و عذاب و مورد معاقب و

منبعث از روح خدا که در اکثر مردم موجود نیست، ولی نفس حیوانیه نفسی  نفخات الهیه و است از

بر نفس فرمان سلیم و مطیع و است که هیچ انسانی از آن خالی نیست. خواه این نفس، نفسی سعید و

)منیت و مائیت و سیاست توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری باشد ناطقه

 نازعی()منیت و مائیت و سیاست تکساحتی و تنافرمانبر سرکش و قی وشیا نفسی  و نتعادل و متعالی(

ل )که حاصمی دارد رمراتع و نقاط مختلف بهشت گام ب باشد. پس نفس مطیع در سرای آخرت در

رمانبر، ی و نافص، ولی نفس عاو عمل صالح و سیاست حقیقی و یقینی واقعی دنیوی او بوده(ایمان 

)که محصول بی ایمان و بی یا بد عملی ناصالح؛ سیاست نابایسته و ناشایسته دعذاب می بین عقاب و

اد ه منق، تا آنگاه کباطل غیر و ضد یقینی؛ ظنی و توهمی تکساجتی و تنازعی واقعی نمای دنیوی او(

حال  نم جز نعمت ابدی چیزی نخواهد بود وهج جوارح بدن، در اما برای اعضا و و مطیع گردد و

اطاعت از  تمجید و تقدیس و بیح وسما در حال تئسرای آخرت از نظر آنکه دا آنکه در جهنم و

 ا دری سرای دنیا قائم است آنها در ر آنچه که بربراب در )سیاست توحیدی و متعالی(خداوند متعال اند

نگهبانان  جهنم است )در اینکه  و آنها اقامه می گردد، عینا نظیر حال خزنه بر حدود برابر آنچه که از
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 خویش مطلوب رنجهای وارد بر آنها ندارند بلکه آنها را برای آالم و هناحی تألمی از و ئرتأ گونههیچ

 و گوارا می پندارند(. 

 دددردناک می گر تألم ومد رد به خاطر احساس الم و وابدن  وولی انسان چنین تصور می کند که عض

 ورص یزهایی است ازچ وی به خاطر ل درصحا یاحترناو لم أحال آنکه چنین نیست بلکه این ت و

ی یا نمی بینند. آابه نفس او منتقل می گرد وعض جارحه و در موجود همکروه و ناپسند که قوه دراک

 در زعین حال زنده است و نیروی حس نی در او می رود و که شخص مریض هنگامی که به خواب

مع ذلک  ت،اسوی موجود و عض در آن رنج می برد نیز بیداری از جراحتی که در وی موجود است و

الم را درک  و(161)ص الم نمی کند. زیرا آن نیروی معنوی که درد و در هنگام خواب احساس درد

 نظر همت و - بدن هجارح و ت نه عضوسقدرت ادراک ادارای  حقیقت آن نیرو در و - می کند

یده ردانگصورت خویش را از عالم شهادت به عالم برزخ  صروف داشته ومخویش را به جهان دیگری 

 صهنگامی که همین شخ ولی رنج ندارد. و درد ام خواب( هیچ خبری ازگهن این هنگام )در لذا در

 دردها مجددا منزلگاه حواس نزول نمود در ت وگشازبه عالم شهادت ب و شد مریض از خواب بیدار

 در خود احساس می کند.  را و مجددا آنها وی عودت می کند بر های وارد الم و رنجها و

احوال نامبرده باقی  اف وصن اوآ ( برگمر بعد ازخیال در دنیا و نیز برزخ )یعنی عالم  در رگا سپ

الم ع در یا و آن متألم می گردد از هک می برد بسر نگیزیاکابوس وحشت  در عالم خواب و ایماند، 

الم با این  و ردد پس نعمت یا رددگآن متنعم می  زاکه  بود خواهد خواب و رؤیای بهجت انگیزی

ای سر همچنین است حال این انسان در و ؛گرددعالمی که انتقال یابد منتقل می انسان به هر سرا و

چشم  و تو ای خواننده کتاب به آنچه گفتیم متنبه شو پسبرزخها است.  ذشتن ازگ آخرت که بعد از

)تا بدین اردببینا  و یرصخویش افکندیم ب گفتار از فروغی که در قلب تو و دل خویش را به آن نور

ترتیب مرتبت محسوس، هویت و بنیاد فردی، جمعی و اجتماعی مدنی دنیایت را با تدبیر و سیاست 

 . ساخته شود( درست و دقیق بساز تا

 د؟نمدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باش )مطلوب(و انگیختار )طلب(انگیزشپرسش: *

 اشراق نهم:

 در بیان حشر بقیه حیوانات

و سیاست های طبیعی  انسان نمابشری  شبه انسان و غریزی طبیعی جهات حیوانی )از جمله 

 (تکساحتی و تنازعی مادی و متدانی در دنیا و آنگاه بروز آنها در آخرت

 و ریگتی به جهان دیشبازگ موجودی حشری است و قبال بدین نکته اشاره کردیم که از برای هر

ت سآنجا آمده است. پس هرکس دان ت آن به همانجایی است که ازشبازگ چیزی و هر رشفتیم که حگ

)سیاست تدبیر این سیر از مبداء به معاد یا رفت ت که به کجا خواهدسدان ز کجا آمده خواهدکه ا
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متعالی است. علم سیاست: شناخت این سیر فرایند راهبردی و فربرادی از موجود در حال به مطلوب 

 .سحشر نفوس به سوی نفو اد است وسی اجور اجساد به سشح پس. در فراز آینده می باشد(

 ادرص یثروایات و احاد مابین حکما در مورد حشر نفوس حیوانات در عالم آخرت اختالف است و 

ویم. شاین مطلب این است که قایل به تفصیل ب حق درا متفاوتند. به عقیده م مختلف و نیز این باب در

ته داشد نفوس حساسه وجوه مرتبه ای مافوق درج ت درجه واحیوان از بعضی در رگبدین معنی که ا

صورات مت نفوس متخیل بالفعل، یعنی نفسی که می توانده درج که آن درجه عبارت است از باشد،

ری بعضی ویم به اینکه آنها به سبش دعتقمت که درباره این نفوس سنی بعید بیاورد، را به خاطر شخوی

اس اند مرتبه احسر نفوس حساسه یعنی نفوسی که فقط دارای حشا ما ارتقا یابد. و برازخ، حشر و از

 سرای آخرت به سوی رب در آن قوا رشح قوای نفسانیه است، زیرا حشر ماننداٌ نه مرتبه تخیل، عین

ف اول وت. همان طور که فیلسسفرمانفرمای لشکریان خویش است که مقصود نفس ا خویش و النوع

درختها  گامی که ازهمچنین است نفوس نباتیه هن و ت.سولوجیا بیان کرده اثکتاب ا یعنی ارسطو در

ه ک پیروان بدانجا مقلدین و حشر مفارقه و ورصمربوط به حث مبا همان طور که در قطع عالقه کنند.

انیه نفس سردند به تفصیل بیان گردید. نظیر حشر قوای نفگمی  مجتهدین محشور وایان آنان وشپی

 .(164)ص ناطقه به سوی همان

 و سیاست های طبیعی  انسان نمابشری  شبه انسان و غریزی طبیعی جهات حیوانی پرسش: *

 تکساحتی و تنازعی مادی و متدانی چه میباشد؟ 

 اشراق دهم:

در عین  [هستی]و ثبات]تنوع و تفاضل ماهوی و هویتی[در عین کثرت [هستی]وحدت)

و تغییرات لحظه ای عارض و عوارض کمی و کیفی من و منیت انسان و ما ]حرکت جوهری[تحول

  (جامعه انسانی و سیاسی [هویت]یتو مائ

ي ظاهر و دگرگونیهایی است همان طور در نوع وتن عالم ینکه براي باطن انسان در اییان اب در

 متقیای است در روز یرگونیهاگد نوع وت

جلی می کند، بدان گونه که درون قلب و خاطر تا بر قلوب افراد بشر یدن دار ه درتعالی پیوستحق 

الهی  جلیتدگرگونیهای ناشی از  و ع خاطرتنواینکه  و گردد دگرگون می تجلی آن هانسان به واسط

اولیای خدا. همان طور که آنان  مگر اهل اهلل و آن آگاهی ندارد در انسان به آن گونه است که غالبا از

 دنیا ه دروری کص )تنوع و تفاضل سلسله مراتبی(فاوتتو  )تعارض(الفختکه ا دننبه خوبی می دا



  

265 
 

ه ک می دانند و واهد بودخدگرگونیها ن وع ونت می گردد، بجز آشکار ظاهر و طبایعع یآخرت در جم و

و )ریغتم ریغ ابت وثآخرت همواره )ذات خود حتی در دنیای گذران تا چه رسد به(باطن انسان در 

ت سواورت دنیوی ص است زیرا باطن او عین )یعنی مانند( ظاهر واحد و غیر متعدد و غیر متعارض(

اطن ب شهود( و بزرگان اهل حکمت و برجمعی از )مگر نامعلوم است آن مخفی و در ریتغ  ل وبدّتکه 

 مورد چنانکه قبال در خرت نمودار می گردد.آ )که بدان صورت در اوست اهرظن یآخرت ع در او

لهی برای ابنابراین مجلس  یل بیان گردید( وصفتبه  -ص-معاد نفوس در حدیث منقول از پیامبر اکرم

ن همان یاو ه یلحظه مفسر می کند به حکم حرکت جوهر هر در ر اوهظا لذا بالفعل است و ماٌئدا او

 لت بسرغف باه وشتا آن غافل و در مردم از ریشتلحظه به لحظه ای است که ب نشآفری و دیت جدقخل

 وی در تجلیوری که صبه  دگرگون می گشت و ع وتنودنیا م در همان طور که باطن او می برند

 رفت. یواقع می شد رنگ می پذ

 س اصل وپباطنی اخروی است.  وی ویموجودی که دارای ظاهری دن رهن است درباره یس همچنپ

است که آن باطن بر ظاهر یز ن چآه باطن یناح زی ازیچ هر نوعات درت حرکات ویه کل منشأ

تجلی ارزش ها، بینش و منش )کنش و روش ظاهری بروز و برامد و به تعبیری بازتاب و کارشآ

 طوراتتال محل یچون قوه خ پنهان است )و و ورتمس )بوده که(وی درونی فردی و اجتماعی مدنی(

 نوع وت بر قادر و ه، قاهریطرفی قدرت اله از ه است، ویخیال صور سصورات و انعکاتموطن  و

الت یختلف تاقسام مخ و ر انحایوتص بر ال قادرخیهمان طور که قوه  ات خود است،یجلتدگرگونی 

ن جهت باهم یات است از ایجلتنوع ت جلی وت در مائه که دایره الههقوه قا ال ویاست، لذا قوه خ

)این همان اسمای حسنای کمال؛ جالال و جمال بوده که شالوده ها و شاخصه های شباهت دارند

 . ..(.سیاستند. بسان رحمت، تربیت، حکمت، حاکمیت، قدرت و اقتدار،

ن یماب الی استیخ افشانی( )نورضاهیتهمان  رت(،یبص واهل عرفان  نظر )ازثل اتم شابه وتن یاپس 

ه یباهت با عالم قدرت الهشده است که شده یه چنان آفریالخیقوه  یرا کهقدرت الهی ز ال ویقوه خ

آشکاراست)بدان گونه  هر وعالم آخرت ظا الی دریم خیی عظورین نینکه ایت ایدارد، نها

س است. پ ورستم مخفی و ایدن دار در وید ان گردبییل صفتنفوس به  در مبحث معاد[162ص]که

 بع اوتانظری  از و پی او جلیات الهی درت ن وئواطواری است گوناگون که ش ون وئه شوبرای این ق

همان طور  ب نفوس است(تمرا درجات و عدادات وتات بر اساس اسیلتج ظهور رایبود )ز خواهند

( 29هسوره الرحمن، آی -ی استرگیشأن د در او روز )هر« وم هوفی شأنیکل »ه فیشر هآی که در

 ت. اسصریح شده تبدان 

وحدت با  انه ویگب وجود وفت وجصموجودی است در  ل احدی الذات واعتخدای م: بدان که و

ن در عی او مبرا است و ثری منزه وتک و یرتغونه گ هر از کماالت است و ع صفات ویذات جامع جم
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به مناسبت هر  اسماء و ر اسمی ازهات کثیری است )که برحسب هج و یریحال دارای اسماء کث

ر ه بر او تجلی و می کند( یجلت ذات مقدس اوه ناحی وجود از مظاهر ازی مظهر جهات، جهتی از

)از جمله تجلی اسمای حسنای کمال؛ جالل وستامناسب با  و یزچ یت آنصوخصچیزی بر حسب 

به عنوان شالوده ها و شاخصه های و جمال خدایی در سیاست مدنی و در نظام و جامعه مدنی 

ه مناسب بدانگونه ک بر عالم مگر جلی نمی کندت. پس (توحیدی سیاسی و سیاست متعالی می باشد

 بات وکیرت  جهت در ابت وثخود  حقیقت اوست در ذات و عالم با آنچه دریه کلو با عالم است 

عاری  بت وثا ذات خود و ث جوهریح انسان ازور که ست. همان طر اغیتاوقات م ازمنه و ات وکحر

صحت  و رست ل خجالت ویوی از قب فیات وارد بریک ت واالعانف رات وتأثغیر است ولی از حیث ت از

مبرده ااوصاف ن ع احوال ومیجان در سنا)من(همین  واست  عنوتم و یرغغصب مت و رضا مرض و و

 ت وییهو ت او از نظر ذات ویاست و هو برقرار ش باقی ویت خویماه جوهر فطرت و بر ذات و

)هویت مدنی نیز به تناظر منیت انسانی این گونه میباشد. این برخالف اصالت فرد ر استیناپذ ییرتغ

کشیده یا در  %99بر %4حکومت سرمایه ساالریکه به لیبرالیسم و سرمایه ساالری که به حاکمیت و 

سوسیالیسم و دولتساالری می کشاند است. وحدت فرد و جامعه در  سویه متعارض اصالت جامعه

 . عین کثرت فردی و اجتماعی می باشد(

همان انسان  زیهمین انسان در عین حال ن و متغیر غیر ابت وثانسان موجودی است )من(ن یپس ا

)عارضی و در متغیر و ذات و ذاتی یعنی ماهوی و جوهره و با حرکت جوهری()و متحول لدبتم

بدل و تمبنای  بر حقیقت بقا است و عنوتبوت بر اساس ثبدان که حقیقت . پس است عوارض(

 ی دردعوص ریس ع درو تنو سلوک و یرس سساسانیت، براان حقیقت بقای ت وابثرا ی)ز غیراستت

که هم  اسرار این سری است از و است( مقامی نازل به مقامی کاملتر هر حال ازتار ب کمال وتمرا

ر یب و ساااین کت )در مستور است، سری که ما کراراًٌ هم در عین حال مخفی و و آشکار ح وضوا

ه مگر آنان ک اتم یبوت آن اقامه نمودثبراهین قاطعی بر  ادله و ردیم وکاره شش( بدان ایکتب خو

)ص وندشفع تل منئمسا یاری ازسب آن در از و تند به درک آن نایل گردندسفهم آن ه درک وه تسشای

: این وحدت هستی در عین کثرت یعنی تفاوت؛ تنوع و تفاضل جوهری یا ماهوی و هویتی و 163

کثرت در عین وحدت و نیز ثبات هستی در عین تحول جوهری و تغییرات عارضی و عوارض و 

و منیت فردی مدنی و به تناظر آن ما و مائیت یا هویت و تغییر و تحول در عین ثبات هستی من 

شخصت اجتماعی مدنی، یکی از پر چالش ترین و اختالف و تعارض و دوگانگی خیر ترین مبادی 

عملی و عینی و منشآت علمی و نظری بوده و میباشد. اصل و درک جمع میان فرد و جامعه، کثرت 

نگاه توحیدی این چنین متعالی قابل تصور و تبیین  و وحدت و نیز ثبات و تحول و حتی تغییر در

است. منشاء آن نیز بدینگونه که صدرا مطرح مینماید تذکر و تمرکز در خود، نفس خویش و من 
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 (.خویشتن می باشد. شیوه نیز خودکاوی و روانکاوی خویش است

 ؟می باشد وحدت در عین کثرت و ثبات در ین تحول من فردی و مای اجتماعی مدنی چهپرسش: *

 مشهد پنجم

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(-)دینیبحث درباره نبوات و والیات

 ولااهد ش

 )ص( و خصوصیات ويدر اوصاف نبی

 )ریاست مدنی(

 اشراق اول: 

 ر درجات ا نسانیدر بیان درجه نبوت نسبت به سا

 راهنمایی راهبردي مدنی(-)راهبرد راهنمایی دینی

متفاوتی است که بعضی  مقامات مختلف و درجات و اجتماعی و سیاسی()مدنی؛ رای انسانببدان  

 بعضی حنه خیال است وص در یالی وخبرخی  وسات است. وسمربوط به عالم مح نها حسی وآ از

 شهودی یگردو اندیشه و ادراکات عقلی ا ست: و بعضی  رمربوط به عالم فک دیگر فکری وتعقلی و

)انسان و جامعه و جهان و نظام نامبرده مراتب این درجات وو  عیان است  هود وشمربوط به عالم  و

ی همان طور که م قبال عوالمی است که طبق ترتیب و نظام عالم وجود قرار گرفته و در ازاء و مدنی(

 . ستوز ار اتبردانیم بعضی از این عوالم فوق عالم دیگری و 

 عالم اجرام و سیر در و )بدنی تا مدنی(سات، درجه محسو)مدنی(نفس انسانی لپس نخستین مناز

)مدنی و به تناظر او جامعه مدنی، مادام که انسانلذا  .است )فردی و اجتماعی مدنی(مادیات اجسام و

 ()و مرتبتدر این منزل به تبع آن نظام مدنی و به تناسب آن دولت و سیاست مدنی متدانی یا(

یا مانند حکم  د، وزجوف زمین می خ ت که دررمی اسکمانند حکم  جسمانی است حکم او عیناٌ

ر احساس باالت همرتب درجه و پروانه از همرتب پروانه ای است که در هوا پرواز می کند. زیرا، درجه و

 نگاهداری صورت خیالی نیست و قادر بر حفظ و تخیل و نیروی خیال و همرتب ایحتی دار نرفته و

ی بود، پس از احساس سوختن از مورت خیالی خویش صحفظ  خیل وت اگر پروانه دارای قدرت

خویشتن را به طرف آن شعله و آن آتش افروخته شده  شمع و یا هر آتش افروخته ای، مجدداٌ هشعل

اس سختن را احوشعله افروخته شمع، س نزدیک شدن به آتش و هسوق نمی داد. چه در نخستین مرتب

 نموده بود.

)مدنی و جامعه مادام که انسان یالی است وخادراکات  تخیالت و خیال و هجراحساس، د هدرج بعد از

 و فاقد ادراک ر حیوانات بیشعوریسا مرتبه است حکم او حکم پرندگان و درجه واین  در مدنی(
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آلت  هر یا چوب وه یک محلی به وسیل سایرحیوانات هرگاه در زیرا پرنده و(166)ص  عقلی است.

حل و م ضعع فرار می کنند و دیگر بدان موضبی درنگ از آن مویا مجروح شدند،  ری مضروب وگدی

ارت دوم رسیده است که آن مرتبه عبه مرتب زیرا این پرنده یا حیوان به منزل دوم و بازگشت نمی کنند.

 است از حفظ و نگاهداری صورت خیالی اشیا بعد از غایب شدن آن اشیا از حواس پنجگانه. 

 و و ناقص شعور منزلت است، هنوز حیوانی است فاقد ادراک و م وپس مادام که انسان در این مقا

 اذیت دیده است فرار و آن آزار ه ازبآن چیزی که یک مرت این مرتبه این است که از در او نهایت حد

 چیزهایی جمله از ا آن چیزآی که ر نشده است، نمی داندثمتأ چیزی متأذی و تا زمانی که از و کند

 تی از آن فرار کند یا خیر. ساست که بای

ین ا ان درانس است و )انسانی و مدنی(موهوماته مرتب درجه و سوم،ه از این مرتبه یعنی مرتب بعد

درجه حیوانیت و  مرتبه، حیوانی است کامل در حیوانیت، مانند اسب من باب مثال، که در منزل و

آنی  هر در و شیر هراس دارد همواره از کاملی دارد. زیرا اسبه مرتب موهومات، پاره ای ازتوجه به 

ی شیر به و به حال از تا چند هر ریزد،گ آن ناحیه می از وه وحشتزده شد فوراٌ ببیند دور را از که او

   نیست. اٌخصش او آسیب دیدن از ذی وتأمشروط به  موقوف و شیر از نرسیده باشد. پس تنفر او آسیبی

حال  و دنوی فرار می ک از بی درنگ می ترسد ود گرگ را می بین بلکه گوسفند که برای اولین مرتبه

آنها  فهاقی شکل و که جثه آنها به مراتب از گرگ بزرگتر است و را گاو و شتر آنکه همین گوسفند

ی خو گاو و زیرا در طبیعت شتر واهمه ای ندارد آنها ترس و از ابداً و وحشت آورتر است می بیند

 ایذاء و آزار نهفته نیست. 

سوم  هدرج وص مرتبه وصکه دارای درجات نامبرده به خ )و جامعه مدنی(انسنا هر تا بدین حد

ی طی مراتب مذکور)به خصرص ط بعد از شریک است. و بیه وش بهایم سهیم و ند، با حیوانات وشبا

 و خیال حس و که در اموری را کند می یابد. پس ادراک می منزل سوم( آنگاه به عالم انسانیت ارتقا

رس ت مراقب آنها است و و می ترسد امور آینده که هنوز به وقوع نپیوسته اند نیز از و نجندگوهم ن

 عالم وهم و حس و که از اموری را نیز ت وسزود رس نی عاجل و امور در منحصر و حراست او

 راین انسان د وو صور کلیه اند(  عقلیه صور دومستوراند ادراک می کند )که مقص خیال غایب و

ا ی کلی و لذایذ آن به از این جهان و جویای بقای ابدی است )و طالب سرای اخروی و یچنین حال

از این جاست که اسم  لزوم حیات دنیوی است چشم می پوشد( و رورت وضبر  دآنچه که زای

 ی کند. مدق صانسانیت به حقیقت بر وی 

همان روح منسوب به خدای متعال است  )مدنی و جامعه مدنی(انسانیت و این حقیقت یعنی حقیقت

( 72یهآسوره ص،  -دمیدم او )سپس از روح خویش در «ن روحیمت فیه خفنف» شریفهه که درآی

بالنتیجه ارواح  همین عالم درهای ملکوت بر روی وی باز می گردد و در تصریح شده است و بدان



  

269 
 

 این ارواح، حقایقی من از مقصود و ا دیده ملکوتی مشاهده می کندانی را بمقالبهای جس از مجرد

ده های اشکال گوناگونی که چهره پر لبیس وحجابها وت مجرد از کسوت است عاری و(167)ص

که بزرگان تند مفارقه ای هس ورصحقیقیه همان  همجرده عقلید این مور حقیقت را می پوشانند. و

حکمت  عرفان وو سلوک  و رؤسای پیشینیان اهل سیر اساطین و حکما و اصحاب معارج الهیه از

. دجناب قدس الهی( مشاهده کرده ان هعالم خلسه و توجه کامل به ناحی آنها را به چشم خویش )در

 همچنین سقراط حکیم، آن درباره خویش حکایت می کند و خویشتن و چنانکه افالطون الهی از

 مشاهدات خویش را در کتب و اندسایرین دیده کیم بزرگ وانباذقلس ح اغورث وثفی ف ربانی وراع

ن شائین نیز ایمحکمای  هسلسل سر همچنین ارسطاطالیس معلم اول و رسایل خود نقل کرده اند. و و

ین ا ولوجیا معروف است، برثبه نام ا هک الهی را مشاهده کرده است. چنانکه کتاب او هور قدسیص

 آن کتاب بیان می کند(.  خو یش را درمشاهدات  داللت دارد )و همشاهد

رای اده که بشگ یارسمفارقه( عالمی است ب ورص وه عقول مجرد این عالم) یعنی عالم ارواح عالیه و و

م سیاحت در این عال و سیر و ؛الهی اسرار ل برمعالمی است مشت ت وسنهایتی نی میدان فسحت او

 حت درو سیا ریما بدین جهت س و ؛بیکران استدریای  سیاحت بر روی آب و و بینهایت مانند سیر

راسر سسیاحت بر روی آب دریا تشبیه نمودیم که آن جهان جهانبی است  و آن جهان عقلی را به سیر

مشتمل بر حیات  و یروح آن سراسر عقالن مملو از حیات حیوان عقلی ) یعنی حیوانی که جسم و

برای این عالم عقلی طبقات  و (ستا ن عالمعقلی است. همان طور که آب مایه حیات موجودات ای

سقف عالم جسمانی است که در  زمین آن عالم است و هنزلمآن به  هیاری است که نخستین طبقسب

سقف بهشت عرش رحمان  است و یت، کرسشزیر آن عالم قرار گرفته است. همان طور که زمین به

ی عالیتر ا این طبقه به طبقه از و ی باالترممقا از این مقام به است. سپس همین انسان ترقی می کند و

 در فضا است.  روازپکت کردن در هوا و حراین جهان،  همانند او در که مثال و ارتقا می یابد

حضرت بر روی، آب راه می رفت آن  (امی که به رسول اکرم )ص( گفتند که عیسی )عگو لذا هن

. و «فضا پرواز می نمود آینه از آب گذشته در هوا و زاید بر این بود هر اگر یقین و ایمان او»فرمود: 

گی تسسیاحت در عالم محسوسات و راهپیمایی در اطراف و اکناف آنها )و دلب و سیر)سیاست و(اما 

 ارسیاحت دراطراف او است زی و سیر گردش و راهپیمایی بر روی زمین و ماننداً مثل عین در به آنها(

زمین )که عالم  مابین و زمین اند برای عالم ارواحه به منزل این عالم یعنی عالم محسوسات همگی

به منزله آسمان  ارواح و ب )که عالمآمحسوسات و به منزله زمین برای عالم ارواح است( و  اجرام و

 ک ووسل و ای کسی که قصد سیررین است( عالم دیگری است به منزله کشتی ) بزمبرای این 

ن جزئیه که مابی نیر این عالم به اعتباری عبارت است از عالم معاداین کشتی دارد  راهپیمایی در

ه ک دارد تی وجودشیک کآب  گرفته ا ند. همان طور که مابین زمین و ارقرمحوسات  معانی کلیه و
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مسافران  راکب و(168)صب است و آمسافرت بر روی  و وسیله سیر گردیده واستوار ب آبر روی 

 ریگید به اعتبار و ؛است راهپیمایان بر روی آب مایان بر روی زمین وراهپی نآن کشتی همواره مابی

عالم خیال  زیرا ظاهری است.س به حواس وجزئیه محس ورصم دهنده ستج کهالم خیال است ع

به  خود این عالم خیال، حس و المعنزدیکترین عوالم است به  عقل و عالمی است مابین حس و

 وسات دارند(. ساکناف زمین مح اطراف و مسافرت در دصکشتی است برای آنان که قه منزل

تولد  مراتب شیاطین مقامات و م خیال درجات ولیا عا همین عالم یعنی عالم معانی جزئیه و از و

الم شیاطین عکه اگر زمانی انسان از عوالم بهایم گذشت، به  ندند، تا به این حدوبه وقوع می پی یافته و

 وی کند؛ روحانی سفرمه لم مالئکعااین عالم به  سپس از و دم می گذاردکه عالم موهومات است ق

گانه نیست. زیرا اشاره کردیم که برای وهم وقوه واهمه عالمی خارج از عوالم سه  هتنکبدین  قبالً

همواره مدرکات وهم  ری نیست وگدی یا مدرکات عقل چیز مدرکات خیال و مدرکات وهم بجز

  .ی نیست(صصوخم مدرکات عقل و برای آن جایگاه ال ویامری است بین مدرکات خ

)این وهم غیر از توهم یعنی کاذب به معنای کذب درغین است. پس همچنین است حکم عالم وهم

مراد قدرت پردازش ذهنی و موردی بوده که مصداق عینی ندارد. بسان ترکیب ذهنی صورت مرغ و 

 عالم عقل. پس مآل و برابر عالم خیال و در میکند(بزرگی که پدیده ای بسان سیمرغ را تصور 

 الموسقوط در جهنم اشرار است. و این ع لشکریان آنان به فالکت و فرزندان و بازگشت شیاطین و

انی انس هر متفاوت هدایت اند )که طبعاً اههای مختلف وگی منزلگنی عوالم سه گانه( همعنامبرده )ی

ینی )و یقهدایت حقیقی)سیاست راهبردی یعنی(لکن  می شوند( وبدان منازل سوق داده و راهنمایی 

 یعنی عالم ارواح یافت می شود. یراخ عالم فقط در ، یعنی هدایت منسوب به خدای متعال،واقعی(

 هروس -هدایت الهی است ماناه هدایت، )بگو«قل ان الهدی هدی اهلل»ه شریف هآی همان طور که در

 ( به آن تصریح شده است. 74هانعام، آی

عنا این همان م و؛ تسادراک او همرتب پستی به قدر مقام و بلندی و انی درسمنزلت هر ان بس مقام و

دربند  )هرکس «الناس ابناء مایحسبون»ی فرماید مالمؤمنین علی علیه السالم است که  مقصود امیر و

ما »رزند کارهای خوب خویش می باشد. حتی ؛ یعنی ف«ابناء ما یحسنون». یا اندیشه ای است که دارد

انیه، ورت انسصهمین  (. پس انسان در، متناسب برساختها و از جمله سیاست خویش است«یصنعون

ی است در جوف مکره مرتب درجه و در داشت. یعنی یا قرارخواهد این امور همواره مابین یکی از

اله، عی، ناقصه، یک بعدی، ظاهری، ض)بشر طبیعی سیاست تکساحتی و ددگی یا حیوانی، طبیزمین

 و ..(.)سیاست تنازعی، درندگی،حیوان سبع درندهه مرتب در درجه وا ی و .. در تعابیر سیاسی(.ددگی،

وانی است حیه مرتب درجه و یا در و گوسفند و گاو یا پلنگ و و ببر و بیشعوری است از قبیل شیر

)بشر و سیاست خدعه گری و شیطانی است بهمرت درجه و یا در ند اسب ونیا بنده ما متفرس و
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مالئکه  خسن مراتب گذشت از سپس اگر از این درجات و اغوا کننده و ..(.فریبکاری، ماکیاولیستی،

 . )انسان و سیاست ملکوتی و متعالی(می گردد

اال  نامو ما» می فرماید مقاماتی است چنانکه خدای متعال در قرآن مجید درجات و ای مالئکه نیزرب و

 پس(.  461 هافات، آیصسوره  -ت که مقام معینی نداشته باشدسنی ا)هیچکس ازم« مقام معلومه ل

از موجودات ساکن  ادرصافعال  انجام اعمال و یه اند )که مأمورضار همالئک ،این مالئکه گروهی از

)که مامور (169)صمالئکه سماویه اند  آنها گروهی از و می باشند( آنها قوای نهفته در کره زمین و

درگاه الهی  ینبنان مقرآه ای از تدس ند( وشنها می باآظیم حرکات نر در اجرام سماوبه و تثیأتیر و بدت

مصروف مالحظه و  ش رایخو هم ند ورتباال ر وتبر زمین منصرف و سمان وآوجه به ت اند که از

 دقرب الهی به سرمی برن جوار بقا و دار همواره در ه کامل به جانب حضرت الوهیت کرده اند وجوت

ات یجسمان م ازی) اینها که شمرد ستاو یقبامشاهده وجه  ها لقای خدا وننان تآمنظور  زیرا ملحوظ و

 م قدسیرحا به یخرت و آسلوک به جانب  و رسی قا وتر اریمس که همواره در نان اندآروحانیات  و

ه در چآنن و یزم سمان وآنان از آسوای  ما نان زوال و فنابی نیست( ولیآیت رهسپارند و برای بربو

ل ک»ف یشر آیهن است معنی یمعدوم خواهند شد و ا نها است همگی فناپذیر وآبا منطق به  نها وآ

آنکس که بر روی زمین است نابود می  )هر «کراموجه ربک ذوالجالل واال یقبان. و یفمن علیها 

 (. 24-26ات آیسوره الرحمن،  -ی می مانداالکرام است باق جه اهلل که ذوالجالل وو ردد وگ

به  عالمی ازند انسان ا )سیاست سیر(ل مسافرتزانا به انتها همگی متدا تاب ن عوالم نامبرده ازیو ا

 می به اوج درجه ملکییض درجه بهیضح ا بدین وسیله از؛ تریگجهانی به جهان د از و ،ریگعالمی د

 بی نهاده اند ووان قدس ربتسآنان که سر بر آکه به درجه عشاق الهی و ئمال هدرج ، و ازدابی قاتار

 صر در مالحظه جمال حضرت الهیحرا من شهم خوی ردند وگمی  ابی اویم کبریرحرد گ رداگ

گردد،  نها مشاهده نمیآ گی درتنی خسآولند و غس او مشیقدتیح و بستبه  اًمئه اند و داتمصروف داش

ای یولا وا یمقامی است که انب انی است وسن درجات کمال انیخرآ هی وتمن و یتن غایا و ابندیقا تار

 . دمآلی خواهد و و ین نبیبفرق ما و به زودی درکنتمش عظام در وی سهیم و

 راهنمایی راهبردی مدنی چه می باشد؟-راهبرد راهنمایی دینیپرسش: *

 دوم: قاراش

 جاویدان جهانی()خالفت: حکومت، ریاست و سیاست مدنی جامع 

 یان اصول معجزات و خوارق عاداتبدر 

حساس عنی قوه ایبادی ادراکات سه گانه مانی که از جهت سنا هم کیشد ورآادیه تذشگمباحث  در قبال 

بعنی عالم عوالم سه گانه  از ت اوهر ذاقوه تعقل  به سرحد کمال رسیده است، جو ل ویختقوه  و

رتی صو رهه د کشابت ثز یافته است. و نیظام تان و )فراهم(یامتال عالم تعقل ل ویخلم تعا احساس و
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عدادی تاس وه ور قوصن یا ک ازینکه برای هر یا است از وجود و یه خود قسم خاصیادراک وراز ص

د رسب تیفعل از قوه به ،نکه شییا مرتبه کمال عبارت است از وکمالی است  مام وتبه مرت زیو ن

 هول قماو کین. قربم کهئمشاهده مال اعلی، و ءبه مالوست صال اتانسان ا عقل درت لن کمایبنابرا

اخبار  دریافتن مغیبات ولقی و یه و تمثال رصو و هده اشباح شاتبه مبه مر ندسارمی  اان رسنا ،رهوصم

ر وی تاثیحساسه موجب شدت گذشته و آینده. و کمال قوه  ثجزئیه از آنان، و اطالع یافتن بر حواد

ردد. زیرا قوه حس گین حس و مواد جسمانیه می بمحاذات فی ما مانیه بر اساس وضع وسمواد جدر 

اعت اط انیه ومخشوع قوه جر ع ووضخ و ر موادتأث نفعال وکی است که موجب ایحرتمساوی با قوه 

انی است که سکمتر ان می باشد و(171)صوی(  درفته خفته و نهعنی قوای یان بدن ) یانقیاد لشکر و

 مع گردد. جوی  قوای سه گانه نامبرده در هوی کلی در

فاق گانه اتسه  تآجمیع مراتب کمالیه این نش جامعیت دره تبرم کسی که برای وی مقام و ره پس

واهد خ )سیاست جامعه جهانی(خلق استحقاق ریاست بر خالفت الهیه وه رتبی رادا چنین کسی افتاد

به وسیله معجزات  و خدا است که به وی وحی می رسدطرف  مبعوث از شخص رسول و اینو  بود

صایص سه گانه را خچنین کسی  پسدشمنان یاری می دهد.  را برا او تایید خدا است وخد مورد

  است. دارا

 خالفت: حکومت، ریاست و سیاست مدنی جامع جاویدان جهانی چه می باشد؟پرسش: *

 اشراق سوم: 

  صایص سه گانهخدر شرح 

 روش ها و مراتب عقلی، خیالی و حسی انسانی و مدنی:)منابع، 

در -در مقابل شناخت ظنی یا شبه علم و پنداره علمی واقعی نما-علم حقیقی و یقینی واقعی

 مقابله با شناخت توهمی یا علم کاذب یعنی واقعیت دروغین یا ضد واقعی(

رخشش د و فاصبه اعالی تمرجهت قوه نظریه به  ن است که نفس ناطقه او دریاما خصلت نخستین ا

روح اعظم  ابالنتیجه ب دا کند وییعنی عقل کلی عالم، پ ،ا بدانجا که شباهت کامل به روح اعظمت ،برسد

 هتیجن ما در ،ادی داشه باشدیتأمل ز و بدون آنکه نیازی به فکر هرگاه که بخواهد، یابدی اتصال کل

ه ک بشری، بر وی افاضه گردد. بلکه تا آن حدعلیم تنی بدون وساطت دح اعظم علوی لوال به رتصا

به علت  وا( عقلیه صور ه و گیرنده علوم ودنکه روغن عقل منفعل )یعنی عقل پذیرنینزدیک است به ا

 )جبرئیل امین، فرشته وحی، مدبر نوع دینی انسان مدنی(به نور عقل فعال ،قابلیت و عدادتشدت اس

چند شعله های آتش فروزنده  ره گردد ست شعله وریباطن مقدس وی بیرون ن ت واکه از درون ذ
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وی  امسایل علمی ب در مرور و تکرار دست بحث و با و له بادزن فکریم بشری به وسیایره تعلن و

 ی نورعل نور نار هلو لم تمسس ضئ وی هایتز کادی»ه فیشر هآی تماس نکند )همان طور که در لمس و

درجات حدس  را نفوس دریبدان اشاره شده است( ز -35ه آیسوره نور، « شاءیهدی لنوره من ی هللا و

 ند. وتاتفم و اتصال به عالم نور مختلف و

ل علمی ئع مسامیج بلکه در ،همیعله مهم مقاصد اکثر که در دتنهسی نفوس، نفوس زکیه ا بعضی از

ورات تصو  کاراف که در کدر ره وتی غبی و نفوسی هستند ،از نفوس یبعض و ندارند ریازی به تعلیم غنی

نیست. تا بدانجا که به  موثرهم دروی  ارشاد م ویعلتنیز  و موفق نمی گردد و خویش رستگار

رباره امبر گرامی دیتعال به پمخدای  و خطاب می شود قرآن مجید در وسفدرباره آن ن پیامبراکرم)ص(

داری هدایت  که دوست وانی هرکس رات نمی وت)«تبحبامن ی انک التهد» می فرماید سآن نفو

 مان به دلمردگانیشنواننده پیام ا وت )و لقبوراما انت بمسمع من فی » و (56ه آی ،سوره قصص -کنی

ام پیشنواننده  وت )و« الصم الدعاء معستال ی وتسمع الموتفانک ال » و (22هاطر، آیفسوره  -یتنیس

ن به یاو ( 52سوره روم، آیه -یتگنگان نیس ن به کران وخشنواننده س ا دلمردگان ویمان به مردگان یا

ای آنان جه بریات عقلیه نرسیده اند، و بالنتیقابلیت ح استعداد و هعلت این است که هنوز به درج

 ندتی هسنفوس ،نفوس بعضی از و د، ندارند.یآن کالم معنوی را شن هلیه بتوان به وسکگوش باطنی 

ت اتصال پیدا می وبه عالم ملک(174)ص سرعت با و ثیرندک و دارای حدسی شدیداً فیک و ه کماًک

 کمی ادراک زمان بسیار وست اکثر معلومات را دراحدسی که در خود  هیلسکنند به طوری که به و

 ایشان صاحب نفس قدسیه اند.  نورانی و می کند، ادراکی شریف و

که د خمود نور فطرت به حدی می رس جهت نقصان فطرت و همان طور که مراتب افراد بشر در و

 بود، همین طور در توان خواهندنا و هدایت آنان عاجز و ارشاد انبیاء از فکر است و فاقد حدس و

 که به قوه حدس خویش نفس قدسیه نایل می گردده شدت اشراق به مرتب قوه حدس و جهت کمال و

نتیجه لعقلیه بدون تعلم نایل می گردد. و با ورص علوم و معقوالت و هکمی به کلی زمان بسیار در

مشقت  رند، مگر به تعب وصقا اموری را ادراک می کند که سایر افراد بشر از درک آن امور عاجز و

عالی ه بمرت به چنین شخصی که صاحب این نفس قدسیه و زمان طوالنی. و تحمل ریاضت در و فکر

راتب اعلی معروج به  و این قدرت و توانایی سیر و ولی گفته می شود نبی یا کمال انسانی است،

این امر از جمله ممکنات نادر الوقوع است که  عالیترین اقسام معجزه یا کرامت است و کمال، علم و

 ی گردد. مدر اقل افراد بشر یافت 

الم بیداری ععالم  صلت دوم این است که قوه متخیله وی آنچنان قوی باشد تا بدان حد که درخاما  و

 گردد، متمثل برابر اوانظارمردم در  الیه غایب ازثم صور و کند مشاهده شغیب را به چشم باطنی خوی

 «قلیا هور» عالم ملکوت اوسط در مقام ومرتبهه ناحی جمالت محسوسه را از کلمات و اصوات و و
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ورتی را که مشاهده می کند صاین شخص آن  مرتبه به گوش خویش بشنود. و یا غیر این مقام و و

 ه راچآن یا به نام دیگری(و ملکی است حامل وحی )به نام جبرئیل ومتمثل می گردد،  ش نظر در و

 کتابی یا و خداونده ناحی پرداخته از ساخته و کالمی است منظوم و خود دهان آن ملک، از شنود می

شخص ولی در این  تص به شخص نبی وخمقامی است م این مقام، و اوراقی. حیفه وص است در

 مقام با وی شرکت ندارد برخالف خصلت اول. 

نه ) جزء عملی هناحی ری در ذات نفس ازثمؤ قدرت بسیار اما خاصیت سوم عبارت است از قوه و و

ین هیوالی آدم باشد. بد بر یرثنفس بدان سان که قادر بر تأ هحریکیتقوای ه ناحی از و علمی( جزء

عجزات مشاند)همان طور که در بپوورتی را به ماده ص یا و کند جداورت را از ماده صگونه که 

 ای امراضفاحیای اموات و ش و -ع-منسوب به انبیای عظام از قبیل اژدها شدن عصابه دست موسی

 یاء )ص(بنالعقول منسوب به حضرت خاتم اال محیر هزاران معجزات دیگر و -ع-به دست عیسی

 ادیث نقل شده است(. حا و هم در اخبار هم در قرآن مجید و

 ریکیه(قوای تح جهت جزء عملی و داشتن قوت نفس دره )به واسط پس صاحب این مقام یعنی پیامبر

قادراست  و متراکم تبدیل کند ابر شفاف را به هوای پر از اینکه هوای صاف و در ر باشدثمؤ می تواند

طوفانها و زلزله های شدید همه  ببارد و اراده فرمان دهد که از آسمان باران بر اینکه به یک اشاره و

وخوارق (172)صاین اعمال ه به وسیل و ویرانی به بارآورد و فراگیرد آن را سمتی ازق یا عالم و

الکت هیچی کرده اند به پرسول سر از فرمان خدا و فجورشده اند و عادات امتی را که مرتکب فسق و

 بکشانند. 

ملکوت با یک اراده قوی مورد اجابت و قبول  ملک و در اهای اوند دعاها وه صاحب این مقام کلی و

ملکوت شنیده می شود )بدین معنی که تمام قوای  در تمام ملک و ندای او صدا و قرار می گیرد و

در اندک لحظه  لذا مستعدند( و اجابت دعای وی آماده و فرمان وی و ملکوتی در انجام امر و ملکی و

ث احادی و تشنگان را سیراب می کند )چنانکه در اخبار و را شفا می دهد دردمندان مرضئ و های کلی

سر انگشتان آن حضرت آب جاری  از و است که پیامبر اکرم انگشتان خویش را سرازیر می کرد هآمد

 ردید و تشنگان از آن آب سیراب می شدند(. گمی 

وارد شده  یثاحاد چنانکه درخاشع اند ) ع وضبرابر صاحب این مقام خا حیوانات در هکلی نیز و

رمان و ف مطیع امر تعظیم فرود آورده و سر برابر پیامبر غیر درنده در است که هر حیوانی از درنده و

 در محل خود ت(زیراسممکن ا غیر این امور صدور الًوکه اص نکند ورصکسی ت و آن حضرت بودند

 ارثآ و منقاد اوامر نفس اند مطیع و سماویه، وال اجسام و اجرام ارضیه وصردیده است که اگابت ث

 از رثأر تثا کاینات در ورصابت شده است که ثنیز  و خویش می پذیرند در نفس راه ناحی از صادر

رتی که بر وصمی کنند)بدین معنی که هر  توارد عالم عناصر تعاقب و مواد نفوس فلکیه، پیوسته بر



  

275 
 

 یرات نفوس فلکیه است(. ثتأ هرنتیجدد ردگای از مواد عنصریه این عالم وارد می  هماد

ء جهت جز وص درصردید، به خگمقامات قوی ه کلی انیه هنگامی که درسمسلم است که نفس ان و

شباهت او همانند شباهت اوالد به  قوه تحریکی، شباهت پیدا می کند به نفوس فلکیه. و عملی و

ی اگر نفس نفوس فلکیه. ول یرثشبیه تأهیوالی عناصر.  در ذاردگمی  رثپدران است. پس چنین نفسی ا

نین یرات این چثعملی باشد، تأ فاقد نیروی علمی و عیف وضی سنف قدرت نباشد و دارای قوت و

 عالم مخصوص به خود به بدن دیگری وعالم دیگری تجاوز نمی کند.  و نفسی از بدن خود

ت عالم مخصوص به خود اس رد ن خود ودب یراتی درثت مگر آنکه برای آن نفس تأسنفسی نی چهی و

 و مزاج بدن او تغییر می یابداً فور کند تصور ی را توهم وندناپس ورت امر مکروه وصاه گهر لذا و

دیگران دروی  بر استیال ورت غلبه وصاه گهر و؛ رددگمی  پدید ن اودب رعشه در رطوبت عرق و

سرخ می گردد.  ورت اوص و شودرم می گو بدن او  وی غلبه پیدا می کند ردید، حرارت درگ پدیدار

 رم کننده وگرد ید حرارتی گورت عمل نکاح و عالقه باین عمل در وی حادث صو نیز هرگاه 

سپس برای انجام عمل  و رددگآن، عروق آلت وقاع ممتلی  همحرک، دروی پدید میگردد تا به وسیل

 نکاح قیام و اقدام نماید. 

سخونت 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 سخونت باشد دارای حرارت و بدن است خود نیز(173)ص

اگر جرقه کبریت به بنزین برسد آتش گرفته و گرم و سوزان میگردد. سعادت و شقاوت و سیاست 

در ظاهر سعادت بوده ولی در باطن و در نهایت متدانی و متعالی نیز این چنین اند یعنی شقاوت ولو 

 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

بظاهر توسعه یافته می باشد. اما تکساحتی و تنازعی است. در نتیجه در باطن بحران تا مرز بن بست 

ین باشد)زیرا همان طور که گفتیم نفس، عامل سخمانند جسم قابل ت موجودی مثل و یا و ،دارد(

 حرارت و هن اند مانند جسم پذیرندحو متس حار نه خود ،لتی که نفسحاخین بدن است درست

اوهام و  هناحی سخونت است بلکه جوهری است مجرد از ماده(. پس وقتی که مزاج اشخاص از

م اوهاه ناحی می گردد(خواه از آشکار و ظاهر آنها در اماوه ارثردد )و آر می گثورات متأصت تخیالت و

 ابتدای فطرت برده یرات شدیدی در مزاج شخص درثافکاری که دارای تأ اوهام وه ناحی یا از عامیه و

تساب یا به سبب اک یا دیگران( و خود و هناحی از اج )زتزریق عاداتی درم و یا به سبب تعوید باشد و

روی کمالیه نی باشد، جای هیچ گونه شگفتی و تعجب نیست که در بعضی از نفوس یک قدرت وده وب

امل نیروی ک به علت داشتن این قدرت و ده ووبادی عالیه وجود بمای باشد که مورد تأییدات الهی و 

 ده باشد. وعالم محسوس ب هکلی مدبر در نفس مدیر و هبه منزل ،هیلایید اتبه  مؤید و
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ت ابدان موجودا اجرام و اجسام و هکلی ست که دراآن  همقتدری، شایست نفس کامل وچنین ین س اپ

مرتبه ای است که معجزه  این همان مقام و ن خود توان کرد )ودب که در یری کندثاین عالم آنچنان تأ

 همان این نفس مقدس نبوی اطاعت می کند، لذا هیوالی عالم از یا خرق عادت نامیده می شود( و و

آ  کردن نابود الح هیوالی عالم وصا)سیاست( بدنی از نفس اطاعت می کند. پس وی در طور که هر

هیوالی  ریر دثأتتمام این کارها از تدبیر و  است و رثمؤاً قوی ،هیوالی عالم است مضر و نچه که مفسد

ازل از ن است علوی و تحریکی جذبه و و اهتزاز هنتیج در نیز عالم همه به علت فزونی قوه شوقیه و

 ،عطوفت وی بر خلق خدا می گردد مهربانی و بر نفس مقدس نبوی که موجب شفقت و ،عالم الهی

 بت به فرزند خویش. سشفقتی نظیر شفقت پدر ن

 منابع، روش ها و مراتب عقلی، خیالی و حسی انسانی و مدنی چه می باشند؟پرسش: *

 -شناخت ظنی یا شبه علم و پنداره علمی واقعی نما در مقابل-علم حقیقی و یقینی واقعیپرسش: *

 در مقابله با شناخت توهمی یا علم کاذب یعنی واقعیت دروغین یا ضد واقعی چه می باشد؟      

 عرشی: تذنیب

: مجمع انوار عقلی، نفسی و ]ریاست اول، ملک موسس نظام مدنی، راهبرد راهبری[)گوهر نبوت

 حسی انسانی و مدنی(

مع ج سه گانه انوار هحسیه است )که دروی کلی نفسیه و عقلیه ور گویی مجمع انوا گوهر نبوت

 مقرب انگفرشت فرشته ای است از ل خویش همچون ملکی وقع ا به وسیله روح وذل گردیده( و

وانیه، حیارجاس  ادناس و از برتر و چون فلکی است باالترمدهنش ه به وسیله آینه نفس و و، درگاه

 پادشاهی است از خویش همچون محفوظ از دسترسی شیاطین، و به وسیله حس و لوحی است

شته راست و فک مل موحدانیه ه یت یگانه وصخشخص نبی با همان شین پادشاهان عالم پس ربزرگت

 عالم. کلیه بر  ایرممانفراست ف هیپادشاد هم ملک و ونی سماآ وت اس هم فلک و

 روح و ری از ناحیهآ ت.سحسی( ا و سنفس عقلی و)ه ت سه گانشأکماالت ن عپس او جامع جمی

 زا نفسانی از سنخ ملکوت اوسط است و و از جنبه نفس جنبه روحانی از سنخ ملکوت اعلی است و

 مجمع مظاهراسماء الهیه  و خداه خلیف اوس طبیعی از سنخ ملکوت اسفل است. په جنب

 «.لکلما جوامعتیت او»: رمودفما ( صاکرم )وکلمات تامات الهی است همان طور که پیامبر (171)ص

 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

راستین یا فلسفه و حکمت، شبه شناخت یا تفلسف )علم یقینی، ظنی و توهمی مدنی: شناخت 
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 سیاسی و ضد شناخت یا سوفیسم سیاسی(

ز این ایک  ولی هر دارد اص به انبیاصاخت ،اوصاف سه گانه بر وجه مذکور و بدان که مجموع امور

گفت افضل اجرای نبوت که  دهم بای و ،گران هم یافت می گرددید در اسامور به طور جداگانه چه ب

افت می به عنوان تبعیت ی گاهی در اولیا نیز اشیا بدان گونه که هستند. قیقاعبارت است از علم به ح

ی دارد، اتصال کامل با و و می باشد یامبرپ هلیفخ حقیقت کامل مطلق در ون ومعنی که چ گردد )بدین

 افت خواهد شد(.یآنها  در به مقام نبوت اتمال کلی خالفت و هلذا علم به حقایق اشیاء در نتیج

 ویی()غیبگاهل کهانت درو  مربوط به حوادث جزئیه مغیبات جزئیه و از گاهی نوعی اخبارآهمچنین  و

محل خود  ی که دررعوامل دیگ یا به وسایل و خواب کردن اشخاص وه و مستنطقن )که به وسیل

( ،ددآنها مکشوف می گر سماویه و یا ارضیه بر ،صال به ارواح جزئیهتا هذکر شده است و یا به وسیل

 یافت می گردد. 

بدن  از یردر بدن دیگری غ دیر نفس متعدی به بدن دیگری )یعنی نفسی که می توانثأتن قوه یهمچن و

)هرچند که آن صاحب  گاهی در اشخاص صاحب نفس قوی یافت می گردد ر باشد( نیزثخود هم مؤ

  .انیه نباشد(سنف ةلضمقامات فا ریسا الیت وو قوی دارای مقام نبوت و سنف

به  ای والی عالم جسمانی، در نزد مردم به نام کرامت ویه در هایدگرگون جادیا رات وثیأتن گونه یا 

 س وونف ابدان و در رثیأتت یاصخت را )یعنی اصین خیمردم اة عام و ده می شوندینام معجزه نام

 م ویعظتم مورد یت دیگر که در اشراق دوم از آنها نام بردصیخا دو ش ازیاجرام عالم را( ب اجسام و

 م قرار می دهند. یکرت

 ن جهت معجزات ویبد )و لبه داردغمردم  اکثر ات برین است که احکام جسمانیبه علت ا ینا و

 پست است(. یاهم م ویعظتآنان بسیار قابل  نظر رد اجسام واجرام عالم دروم وارق عادات درخ

م قرار می یتکر م ویظتع مورد ه،ئیث جزدحوا از اخبار که عبارت است از دوم را تصیخا هورمج

ان بحاصاما  و معارف حقیقیه است. ش از اطالع بریش بتنظر آنان اهمی ن گونه اخبارات دریا و دهند

نظر آنان قسم اول است وسپس  ای نبوت درزاکمل اج را افضل ویز ت برخالف جمهوراندیدرا عقل و

 لت نخواهد بود ولی هریفض و ریخ اجزای نبوت جز قسم اول از الث. وثسپس قسم  و انیثقسم 

 (.176)صجزء اخیر به دو وجه منقسم می گردد  دو ک ازی

 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
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 ت انذاراتیکیف در

 الواح همگی در یا بزودی به وقوع می پیوندد عالم واقع شده و حوادث در کاینات وز آنچه ا

 یگحوادث هم کاینات و صور است و مسطور نفوس کلیه( محفوظ و عالیه)یعنی عقول کلیه و

ل ه های مثفحیص یا الواح نفوس سماویه و رعلی، ب با قلم حق اول، جل و عالم الهیت و در موجودند

د صر قیا به خاط اول بر سبیل جزاف و اءحوادث از ناحیه مبد غیبیه نوشته شده اند. زیرا آن کاینات و

ان مگچنین  بی خبرانهدف خاص معینی صادر نشده اند، چنانکه جهال و  و توجه به غرض جزئی و

لمیه ع صور آنچه که مثل وحکایت از  تبعیت و ی بر سبیل عنایت وگنها همآکرده اند. پس صدور 

)بدین  خواهند بود(176)ص  یعنی علوم الهیه نامیده می شوند،« ذکرحکیم» به نام و غیبیه الهیه اند

نظام علمی عقلی ی تحت یک گهم عالم وجود روی می دهد وقایع در نچه از حوادث وآمعنی که 

ادر از علم ازلی خواهند بود(. عالوه بر اینکه وجود انذارات ص الهی و بر طبق مصالح عالم وجود و

حوادث واقعه در عالم است، با  م به جزئیات ولدر عالم داللت می کند بر وجود یک موجودی که عا

خور نفوس سافله  ی درعلمی قبل از وجود آن حوادث و بعد از وجود آن حوادث و این چنین علم

ت ن انذارات نیسآ شکار. پس ظهورآ امری است واضح ویا قوای منطبعه در آن نفوس نیست و این  و

ردند. پس اطالع و آگاهی از آنها گوی متمثل می  جزئیات در محلی که کلیه ر از ناحیه موطن وگم

ریق وهر متعالی نفسانی از طال یافتن نفوس ما به جوهریست متعالی و نفسانی که آن جصدر اثر ات

علم به کلیات، علم به جزئیات زمانیه حاصل می کند برعکس ادراکات مردم )که همواره از طریق 

 رند(. ب ی میپجزئیات به کلیات 

پس ناچار برای این انذارات ضوابط کلیه ای است که جزئیات از آن ضوابط کلیه ناشی می گردند. 

ماویه مثالیه، بر الواح نفوس عالیه س عقلیه، صوری علمیه به نام صور بدین ترتیب که از ناحیه مبادی

ر ثأمنفعل، یعنی مت آن صور افاضه گردد، تا آنکه نفوس عالیه سماویه از جهت قوه خیالیه خویش از

وادث ح کاینات و ردند و بالنتیجه صورگ آنها پدیدار در مزبور صور ارثو آگاه گردند و از این جهت آ

نفوس سماویه بدانچه  شوند. پس ناچار هیوالی عالم نمودار در مثالیه، طبق آن صور بر بر مثال و

 س ون نفوآ علمیه بر الزمه حرکات نفسانیه آنها است آگاهی کامل دارند. یعنی از ناحیه افاضه صور

 ش،جسمانیه خوی صور در رگونیهای آنهاگتغییرات و د جسمانیه و الواح عالیه، به کلیه حرکات مواد

از لوازم حرکات  معلوم و عالم عناصر امریست حتمی و مواد بنابراین ظهور آن حوادث در )و آگاهند

هر عالمی به وقوع می پیوندد،  آنچه در و هم متطابق باشند عوالم وجود با دنفوس سماویه( زیرا بای

 عالم زیرین نیز واقع گردد.  آن در نمونه ای از

ین باب فهمیدی بنابراین خواهی دانست که سبب صحت مشاهدات ا پس چون مطالب گفته شده را در

یا  به وقوع حوادث نامرغوب )از ناحیه انبیا و اولیا و اخبار حت انذارات وص عالم خواب و در
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صاحبان نفوس قریه( همانا اتصال نفوس انسانیه به جواهر عقلیه عالیه است. پس صحت رؤیا و به 

اخبارات، مرهون اتصال نفوس ما  همچنین صحت انذارات و ووقوع پیوستن مشاهدات عالم رؤیا 

جوانب  ضبط کلیه قادر بر و نیرومند عقلی. لذا هرگاه نفس ناطقه قوی و )متعالی(است به عالم علوی

 و ندارد، ری بازیگدعمل  را از شغل و عملی او مقامات خویش باشد، به نحوی که هیچ شغل و و

لوم ع صور عقلیه والتفات به  توجه و مدارک عالیه و را از پنجگانه( او)یعنی حواس  سفلیه مشاعر

وری که به نیروی تخیل در ذات خویش متمثل می گردد( ص)یعنی  متخیالت او ندارد، و حقیقیه باز

ات به فالت توجه و(177)ص  مشاهدات ظاهریه و قادر بر استخالص حس مشترک و انصراف از

د، عالم بیداری مشاهداتی روی ده نیست که برای چنین نفسی در ، بعیدده باشدومشاهدات باطنیه ب

 هیچگونه فرقی و تفاوتی. عالم خواب روی می دهد، بدون  نظیر مشاهداتی که برای اشخاص در

ی دیگر بعض و یا(غیر قابل تاویل اند )مانند مشاهدات انب این مشاهدات، وحی صریح و پس بعضی از

ه به منامات شبینکه آیا   راحت نیست بلکه محتاج به تاویل است وص وح وضو مرتبه از بدین درجه و

 هامی است که قوه متخیلگهن این در و )خواب های شیرین(غاث احالمصا عرؤیاهایی است از نو و

صورت سازی  طراحی و ری وگصورتی به صورت دی تمام نیروی خویش در کار انتقال ازبه 

 رود.  و تغییر و تبدیل آ نها فرو ورصمحاکات  مشاهدات خیالی و تخیلی و

س بر استخالص ح قادر متخیالت وی نیز بط جمیع جوانب نباشد، وض بر اگر نفس ناطقه قادر و

حال بیرون نیست: یا اینکه  دو ورت ازصمشاهدات ظاهری نباشد، در این  مشترک و انصراف وی از

 حواس ظاهری و عروض حیرت و اضطراب در دهشت و به اموری که موجب عروض وحشت و

ه اضطراب ب یا اینکه عروض وحشت و و سرگردانی در نیروی خیال می گردند، استعانت می جوید

 شخص.  مرضی است در یا به علت وجود عف طبیعی وضعلت 

 پیش بینی؛ آینده پژوهی مدنی چه می باشد؟-پیش گوییپرسش: *

 اشراق ششم: 

 تعلیم در بیان فرق بین ایحاء و الهام و

علم وحیانی سمعی، قلبی یا کشفی و حصولی یا کسبی انسانی و مدنی؛ اجتماعی -)منابع علمی

 و سیاسی(

ن ممکب و واجز عم ااقت اشیا حقی هست کا انسان مستعد و شایستة آن سکه نف دابت شثین ا قبل از

ت تجلی حقیق که ممکن است از)بلنفس نیست  واجب و ضروری، امرن ای کن. لدجلی کنتی و در

اشیا محروم و محجوب ماند( و محرومیت و محجوبیت نفس از تجلی حقایق اشیا به علت اسباب و 

علل خارجیه ای است که در مورد مثال مرآت )و موانع ارتسام صور اشیاء در آن( به تفصیل بیان 

 س و لوحکردیم. پس این امور و اسباب و علل خارجیه مانند سدی می باشند که حایل مابین نف
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محفوظ اند، لوح محفوظی که جوهری است قدسی که کلیة اموری که مورد قضا و فرمان الهی قرار 

 گرفته و تا روز قیامت ممکن الوقوع است در آن نقش بسته.

پس هنگام زوال مانع و برطرف شدن حجابهای خارجی از چهرة نفس، حقایق علوم از آینة لوح 

ة لوح نفس تجلی می کنند و همان طور که حجاب حایل مابین عقالنی )یعنی لوح محفوظ( بر آین

دو مرآت )که قبالً در مورد دیدن قفا و پشت سر بدان مثال زدیم( گاهی به وسیلة دست شخص و 

گاهی به وسیلة وزیدن بادهای حرکت دهنده زایل می گردد )و نظم و ترتیب مخصوص مابین دو 

باز می گردد( همین طور گاهی انسان به وسیلة  مرآت که شرط دیدن پشت سر است به حال خود

قوة فکریه که عالم تجزیه و تحلیل عقلی و قادر بر تجرید صور عقلیه از غواشی و انتقال از بعضی 

از صور به بعض دیگری است، به ادراک حقایق دست می یابد، و گاهی دیگر ریاح الطاف الهیه و 

سبب حجابها برداشته می شوند و عوایق و موانع از  نسیمی از عنایات ربانیه وزش می کند و بدین

وظ فحملوح (179چهرة چشم باطنی وی مرتفع می گردند. آنگاه بعضی از صور حقایق که در )ص 

 جلی می کند. نفس تدیده است، در لوح گربت ث

 هدآین ردن وسیله اموری که یبد و دخواب اتفاق می افت هنگامم غیب گاهی در لگاهی از عاآپس 

 مرگ انجام هاع حجاب به نحو کامل به وسیلتفد، ولی اردمی گر ارکآش یو بردیک روی می دهد زن

خفیه  فلطاا دبه مد اگاهی پرده ه ه انسان برداشته می شوند. ویدد ها ازده ن وسیله پریبد د ویری گم

 از ،وتملک سراراغرایب  چهره اموری از الهیه از دیده سالک برطرف می گردد سپس رخساره و

 ت وبثا ری و خودنماییگه وولی گاهی این جل ی کند.مقلب وی تجلی  پرده های غیبیه بر ایماور

ندرت  بقای آن به طور دوام و اهی همچون بارقه ای زودگذر است وگو ند می ما برقرار دایمی و

نسان به طرق اباطن  ردانش د که حصول علم و سخنان ما معلوم شد عمجمو . پس ازدفتااتفاق می 

 ست. امختلفی 

معارف ناخودآگاه بر قلب انسان وارد  گاهی علوم و است و تعلم تساب وکپس گاهی از طریق ا

القا می گردد، خواه این آگاهی  دمی گردند. گویا چیزی بر قلب وی از ناحیه ای که خود نمی دان

و  الهام نامند سم دوم را حدس ونه. ق ای فهم مطلبی باشد ک وراشتیاق د ناخودآگاه در دنبال طلب و

لوم سببی که مفید و بخشنده ع منقسم می گردد. یکی آنکه انسان از علت و مقس خود به دو ،این قسم

 ب عبارت است از مشاهده ملکی که علوم وبس که آن علت و نداند است اطالعی حاصل نکند و

یق است بر حقا ه الهام کننده علوم وجانب خدا بر وی الهام نموده، به نام عقل فعال ک حقایق را از

را مشاهده  مهِلمُ کِملَنتواند آن َ به عقل بالفعل رسیده است( ومرت عقل منفعل )یعنی بر نفسی که به

 کند. 

تساب و کتعلم( ا معارف در باطن انسان از طریق اکتساب و ل علوم ووقسم اول را )یعنی حص
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 ببس حقایق بدون اطالع از علت و معارف و علوم ویعنی حصول )قسم دوم را  و استبصار نامند

ا قسم سوم ر و مندامعارف در روح انسان( ن یعنی دمیدن نسیم علوم و)ث فی الروع فن مفید( الهام و

ه وی( وحی دمشاه و ب مفیدبس معارف از ناحیه غیب با اطالع از علت و )یعنی حصول علوم و

 قبل آن یعنی قسم دوم، مختص به اولیاء است. قسم مانامند که این قسم مختص به انبیاست چنانکه 

معارف خویش را از راه فکر و نظر  دانست که طریق اکتساب طریق علمایی است که علوم و باید و

 ورند. آدالیل به دست می  و دو تامل در اصول و قواع

 نی؛ دعلم وحیانی سمعی، قلبی یا کشفی و حصولی یا کسبی انسانی و م-منابع علمیپرسش: *

 اجتماعی و سیاسی چه می باشند؟  

 هفتم:اشراق 

 )راهبرد راهبري دینی براي راهبري راهبردي مدنی(

ت لوح ئبانی وقرارآله به عالم وحی الهی وقضاي  در بیان کیفیت اتصال نبی صلی اهلل علیه و

 خ احکام استسن تی که محلاثبا و لوح محو محفوظ و

عالم ر د هم و، نامیده شده است« لم الهیق»عقلی که به نام م عال درهم  اشیا،ة که حقایق کلی انستیدد

 وقابل محالواح قدریه که  هم در نامیده شده است و «لکتابا ام» و« محفوظ لوح»به نام نفسانی که 

« الکتاب امت وعنده بیث و یشاء اهلل ما یمحوا»ه شریفه ان طور که آیهم بت گردیده اند.ثبات اند، ثا و

حاکی  (39هآی، سوره رعد - اوست ام الکتاب نزد بات می کند وثیا ا محو چه را بخواهد هر د)خداون

 عالم نفسانی و الواح قدریه( ه جمیع کتب نامبرده )یعنی عالم عقلی وکبدانید  باید آن است و از

 آنها را به دست قدرت و« الرحمن» جل وعال، به مقتضای اسم که حضرت حق، کتابهایی هستند

علمش  آنها را بر وفق انشای کوینیه وتاین کتب  وجود عنایت خویش نوشته است. زیرا عنایت الهیه،

گی هم ه علم فعلی ومستلزم وجود معلوم است، اقتضا نموده است. زیرا ماسوای اوکبه ذات خویش 

و  . این نظام جهان تکوینتساوچیزی الزم و تابع وجود  هر ارثوجود و قدرت اویند )و آ ارثآ

تکوینیات است. تشریع و تدبیر مدنی بر اساس و در راستای آنها می باشد. این همان مبادی مدنی و 

 (. محکمات دینی است

طرح ریزی  آنها را ةهندس شکل و نقشه و خص مهندس، نخست صورت ابنیه وشهمان طور که  پس

وجود می آورد، شده به  را طبق نقشه طرح سد، سپس آنهایحه کاغذی می نوصف در ن راآ می کند و

عوالم ة نسخ ،زمین، به مقتضای رحمت و عنایت طراح آسمانها و سمهند همین طور آفریننده و

قام م ذات وة بتمر به آخر از اتت از اول سعلم ازلی طراحی شده ا رحضرت ذات ود که را وجود
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ة یلبه وس ،علمی ةو نسخطبق نقشه  والم،ة عکلی و وجود خارجی اعزام فرمود، ةنشأ علمی به عرصه و

چون  و گردیدند. ، موجوددآورده ان به استخدام خود در مه، آنان راالعة کئکه مال ای عماله ةکئمال

 و را از کره خاک آفرید خدای بزرگ نوع بشر رسید، کمال خود ورت عالم وجود به تمام وص

م مقامی حاکم و دارای )جانشین و قائلیفه ایخ خاکیان برای خود خواست که از جنس کره خاک و

حکومت بر خویشتن، همنوع خویش و بر طبیعت درون و برون خود از سرزمین، زمین، تا جو 

وسعه و )تعمارت تعمیر و نایبی در دنیا دار در پیرامونی و فضای کیهان و کهکشانهای فراپیرامونی(

 فات اوص ذات و ازی مظهر ون خلیفه وجانشی دنیا دار که در ات) دهد نشأه آخرت قرار پیشرفت(

ین مبین . اان استسان بارت ازعخلیفه  ینا و عمیر نشأه آخرت بپردازد،ن و تتخبه سا اًضمن و باشد(

 (. خاستگاه، جایگاه و نقش مدنی نوع انسان می باشد

)این ها منشاء نگرش و عطا فرمود لعقتخیل و تمشاعری به نام آالت حس و  انسان قوا و هلذا ب

صورت (184ص)س هنگامی که به . پنسان و جامعه و جهان انسانی و سیاسی اند(گرایش مدنی ا

 واحس  ورتی از آن صورت خارجی مرتسم می گردد و ازصست و آن را احساس نمود، یعالم نگر

 د،ا ببندر پس چشم خودس زمین و منتهی می شود. زیرا کسی که نگاه کند به آسمان و به قوه خیال او

و آنها را مشاهده می کند و اگر  دمی بین دآینه خیال خو زمین را در آسمان و این هنگام صورت در

ه صورت خیالی وارد دورت آسمان و زمین در خارج معدوم و نابود گردد، خللی در مشاهص احیاناً

 ةنآی ورت ازصخیال محفوظ خواهد بود(. سپس همین  ةآین یالی آنها درخورت صنمی کند ) بلکه 

اشرف از صورت خیالی. اما در عقل،  ارفع و قل می گردد. ولی به نحوی اعلی وخیال به عقل منت

خیال جلوه گر می شوند، حاصل می  ةیا در آین حس و آنها در ورتی ازصموری که ا حقیقت ا شیاء و

 جلی حقیقت اشیاء است نه محل انعکاس صور آنها(. تگردد )زیرا عقل محل 

، تسنفس االمر موجود ا مطابق است با آنچه در موافق و ناًل می شود عیصس آنچه که در عقل حاپ

یعنی عالم اجرام و اجسام )همان طور که قبال گفتیم( مطابق با نسخه  هستیورت مجموعه عالم صو 

 . وعقلی وجود عالم در لوح مقربین وة قلوب مالئک زالوح عقلی است که عبارت است  در موجود

است  انیمت که آنهم سابق بر وجود کونی جسسدر لوح قدری ا نانکه گفته شد سابق بر وجود اوچ

لوح  در وجود او لوح قدری و در مقام ایجاد، وجود عالم در لوح عقلی سابق بر وجود او در )و

کس عقام ادراک و تصور، امر برم کونی جسما نی است( ولی در اینجا یعنی در قدری سابق بر وجود

یالی و وجود خوجود حسی مقدمه بر وجود  بر وجود حسی واست )زیرا وجود کونی قدری، مقدمه 

 ت(. سیالی مقدمه بر وجود عقلی اخ

)از حیث نظری و تولید یالی استخوجود عقلی تابع وجود  پس وجود خیالی تابع وجود حسی، و

مواد محسوسات، متخیالت و معقوالت. اول حس و محسوسات و توصیف عینی سیاسی است. این 
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محسوب میگردد. دوم تجرید و تحلیل ذهنی سیاسی می باشد. کلی یابی و کلی اطالعات سیاسی 

سازی سیاسی به شمار می آید. این دانش سیاسی به معنای آگاهی سیاسی می باشد. سوم انتزاع و 

تعلیل عقلی است. یعنی علت کاوی و علت یابی می باشد. این علم حصولی و اکسابی و نگرش 

 از این از مطالب گذشته ما تحقیقی در مورد اتحاد عاقل با معقول و قبل . ومدنی و سیاسی است(

ستی که هر یک از نیروهای سه ناتحاد خیال با امر متخیل دریافتی )و دا اتحاد حس با محسوس و

. یعنی معلوم همان علم و عالم نیز همان ادراک با آ نچه را که ادراک می کنند در وجود متحدند ةانگ

علم است. در نتیجه علم، عالم و معلوم سیاسی یکی اند. همینطور حس و احساس، حاس یعنی 

حسگر یا حس کننده و محسوس یعنی حس شونده سیاسی و به تعبیری سوژه و ابژه شناخت سیاسی 

ن گونه خود شناخت سیاسی اییا فاعل شناخت سیاسی و شناسای سیاسی و متعلق شناخت سیاسی و 

اند. همچنین عقل، عاقل و معقول نیز چنین اند. چنان بینش، با بیننده یعنی بینشگر یا بینا و دیده شده 

 (. مدنی و سیاسی، یکی بوده و بلکه یکی می شوند

ا نه عبارت است از گنیروهای سه  هر یک از ةعالم وجود، به وسیل ورص ورتی ازص پس ادراک هر

)یعنی معرفت او جزو و عین هویت او ورتصن با آن صورت و تحقق وی به وجود آ انسان اتحاد

میگردد. بلکه هویت او چیزی جز معرفت خویش و آگاهی بخویشتن نیست. این خود آگاهی است. 

که هر کسی با کمترین تجرید، تذکر، تمرکز و توجه به خویشتن خویش یعنی به من خود در می 

یعنی ماهیت و هویت ملی اجتماعات انسانی نیز اینگونه اند. وحدت وجود در عین  یابد. ما یا مائیت

کثرت وجوه و کثرت تجلیات در عین وحدت هستی است. همینطور ثبات هستی و مبادی در عین 

تحول جوهری و مبانی ماهوی و حتی تغییرات عارضی، عوارض و ظواهر یا مظاهر و نمودشناسی 

رفتی، ماهیتی و هویتی فردی و اجتماعی حتی تغییرات ظاهری و عارضی است. بر عکس نیز تحول مع

در عین وحدت و یگانگی و ثبات و پایداری هستی و مبادی بنیادین و غایی فردی، اجتماعی و ملی 

بعضی  بعضی وجود خیالی و مسلم است که بعضی از آن وجودات وجود حسی و و ؛می باشد(

 ده وودر اولین منازل قوس نزول، عقل ب اءمبد ادر ازصود وجود عقلی است. پس معلوم شد که وج

سپس ماده گردیده و آن آ خرین منازل قوس نزول است. سپس  سپس وجود حسی و پس نفس وس

سی حدر اولین مراتب دور )و طی منازل قوس صعود( وجود  زد و )فراگرد(وجود بر خویشتن دور

 آنجا هبوط نموده بود مرتبه ای که از مقام و به همان اًو سپس نفس و سپس عقل گردید. پس مجدد

 ایت وجود است. غوجود و هم  ءاین مطالب معلوم شد که خدای متعال هم مبدا از و ارتقاء نمود

اسرار  ةل گردید، بر کلییپس هنگامی که انسان در سیر صعودی بدین مقام شامخ ربانی نا

دید و شهود عقالنی،  و با چشم ملکوتی و رددگن در عالم قضا و قدر الهی واقف می ومکن(182)ص

دید و شهود خود  قلم و لوح را مشاهده می کند. همان طور که رسول اکرم )ص( در مقام حکایت از
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ر( دق قلم را ) بر روی لوح قضا و دای گردشصمرا به جایی سیر دادند که  شب معراج می گوید در

( بدان 4 هآی -) سوره إسرا«یرصالسمیع ا لب انه هو ن آیاینام هینرل» هشریف هآی می شنیدم. چنانکه در

 اشاره شده است. 

 ریو تغل تبد محفوظ از ن ووبت گردیده است( مصث لوح عقلر که د ریصو نییع)عقلیه ب اتک پس

 ( قابلتسده ایدبت گرنفس ثح ووری که در لصیه )یعنی سفن تکتاب اما ف است ویحرتنسخ و  و

  دد،گر اشی مین جاکام از آنحخ انسبات است و ثمحو و ا بدیل وتیر و تغی

مایه سرحضرت احدیت  هدور و ظهور کثرت و تغیر از ناحیصکس که حقیقت امر در کیفیت  و هر

منتهی  واسباب  ضرورت حدوث ا شیاء از ناحیه علل و مورد را درک نموده باشد حقیقت حال )در

یفیت ک بب االسباب است وسم علل و اسباب به حضرات واجب الوجود که علت العلل و هشدن کلی

هیچگاه قدم او از جایگاه و مقام  ه نخواهد گشت وبرت از مقام شامخ احدیت( بروی مشتثک ظهور

 .(183)صاو در درک و فهم امثال این منازل و مقدمات علمی متزلزل نمی گردد

 ای راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟راهبرد راهبری دینی برپرسش: *

 اشراق هشتم:

 )سیاست ملکوتی و غیر و ضد ملکوتی؛ طاعت دینی و طغیان مدنی(

دد و نظایر آن را به متر آنکه خداي متعال خود مورد شریعت اسالم در در تحقیق آ نچه که در

 وده است آمده استماز اوصاف توصیف فر

یزی چ هر ونی است وناگلی گوامج و برای اسماء الهی مظاهر است وبدان که برای مقام الهیت مراتبی 

همگی  خارج نیست )و یشد از عالم ربوبیت ذات مقدس اله یا بعدا موجود خواهد که موجود شده و

خاص است به  هرابط موجودی وجهه و هربرای  وست وار دق در تحت امر و اراده و با قضا و

هر دل سوی حضرت رهی است( و گو یا شما از مجموع  از : کهدحضرت او. چنانکه شاعر می گوی

حت صدالیل و براهینی که بر  نموده ایم و سلوک علمی خود اختیار طریقی که در سیر و سخنان ما و

 ید.ارده کل صو استقامت آن اقامه نمودیم، آگاهی کامل حا

عال افتیان که اعمال و ملکو و وتاین مقام می گوییم که خدا را بندگانی است از سنخ ملک پس در

در هیچ  وست وافرمان  به امر و رفاًص نندکچه می  هر و ارگصر است در اطاعت پروردحنان منآ

کس که چنین باشد فعل او فعل خداست، زیرا در انجام  هر و نافرمانی نمی کنند امری عصیان و

اراده  ندارد و فرمان او و امر اطاعت از غرضی بجز اراده الهی و و اعمال خویش هیچ قصد افعال و

 این ان است و قبل ازسان هاین عالم، حواس پنجگان نمونه آن در وست. مثال وا دهارا مستهلک در او

فرمان  و جهتی مانند اطاعت حواس پنجگانه از امر فرمان خدا از و امر گفتیم که اطاعت مالئکه از

رغیب ت نیازی به صدور امر و یا نهی و نفس ناطقه است. زیرا اطاعت حواس پنجگانه از نفس ناطقه،
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م امری از امور محسوس اهتمام جاآنی که نفس ناطقه به ان نفس ندارد. بلکه هر هناحی یا ترهیب از و

ه ب فرمان او را و امر و ال کنندثتماراده انجام آ ن را داشته باشد، حواس پنجگانه بی درنگ ا ورزد، و

هر در عالمی غیر از عالم جو .جگانه موجوداتی جسمانی اندواس پنبا اینکه ح ؛موقع اجرا گذارند

 هناحی که از مظاهر نفس اند ظاهری مظهری از هناعقلی و نشأه تجردی مستقرند. زیرا حواس پنجگ

اما  -181)صست به ملکوت سفلی تنزل کرده اندملکوت علیا مستقر ا که در او همرتب مقام و نفس و

غرایز سه گانه میل، قدرت یا امنیت و شناخت یا مدبره نفس حیوانی بشری طبیعی گاه از عقل یعنی 

خرد طاعت نموده که این سیاست متعادل و متعالی است. گاه طغیان نموده و افراط یا تفریط می 

ن چنین می نیز اینمایند. این سیاست نامتعادل افراطی یا تفریطی بوده و نامتعالی است. در نظام مدنی 

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 نماید. این سیاست نامتعادل افراطی و تفریطی بوده و در نتیجه 

 ت(.استی نامتعالی اسمتدانی یعنی تکساحتی و تنازعی غیر و ضد توحیدی می باشد. چنین سی

 چه می باشند؟ طغیان مدنیدینی  و  ضد ملکوتی؛ طاعتسیاست ملکوتی و غیر و پرسش: *

  اشراق نهم:

)شالوده ها و شاخصه هاي راهبرد راهبري و راهنمایی به عنوان اساس و نقشه راه راهبري 

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدي متعالی(-راهبري دینی

ته فرر گاقرسوسات حعالم معقوالت و مالم عك مابین ترر حد مشدشخص نبی  هان اینکبیدر 

 .است

همان طور  ،تست احماه ریگجا عرش الهی و نهومل و نمثا اطقه اونان که نفس سنابدان برای قلب 

یکی (186)ص« است در ن است دوحمسم رحکومت وی تحت ا وی ایفرمنرماف ل حمکه عرش الهی 

علمیه وعملیه است  ةملکوت باز می گردد و آ ن عالم لوح محفوظ ومنشأ مالئکدربی که به عالم 

 د. دیگری دری که به جانب قوای مدرکه و محرکه باز می گردد. شچنانکه گفته 

روحانی که در ة متعال خالیق را به سه دسته آفرید، دسته ای به نام مالئک خداونده ک همان طور و

ة ستدو  دسته ای دیگر به نام بهایم که در نهاد آنان فقط شهوت آفرید وداد  نهاد آنان فقط عقل قرار

داد، همین طور نوع انسان را به سه  هم شهوت قرار هم عقل و وادیگری به نام انسان که در نهاد 

ذت ذکر او ل از و ملکوت اویند معرفت خدا و بحر آنان مستغرق در متفاوت آ فرید، دسته ای ازة گون

جمال او  ةاشع غدر فرو کبریای او ناظر و نگرانند و سرور فراوان در عظمت و و با وجد و دمی برن

ه ند کیراند و آنان گروه الهیون و از اولیای خداصو قا سرگردان و حیرانند و از شرح و بیان آن عاجز

 شوده شده است. گابواب ملکوت بر قلب آنان 

 رتن را دیشخو و هآورد یجسمانی رو لذایذ هوات وش که با تمام وجود خود به ی آنانندگردیة دست
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 و که خدا آنان را بر ان همگی اهل دنیایندیشا زنجیرهای آن محبوس داشته و غل و در زندان دنیا و

عیم ایشان را از ن زنجیرهای آتشین محکم بسته و گلوگاه وزنخ آنان را با طناب و کنده وفا تشدر آ

درهای جهنم را بر روی آنان گشوده  ملکوت را بر روی آنان بسته ودرهای  ته وشاخروی محروم دا

 خویشتن را اصالح کنند.  و خود پشیمان شوند کردار از و است مگر آنکه توبه کنند

 عالم محسوس استقرار یافته فاصل مابین عالم معقول و حد ترک وشم زمر که در ر آنانندگدیة دست

اهی با خلق خدا گ و رم اندگسر محبت او ارند(، گاهی با خدا وعالم تناسب کامل د دو اند )و با هر

 دو عالم شفقت می کنند )و آنان آنچنان در رعایت تناسب با هر با آنان رحمت و ته وشمانوس گ

الوهیت به سوی خلق بازگردند، در سیر وسلوک با آنان مانند یکی  قتدرند( که هرگاه ازدربارمقوی و

هنگامی که با خدای خویش  ند وسناشرا نمی  ملکوت او ویا خدا وگکه تا به حدی  ؛از ایشان اند

 خالیق را نمی شناسند که گویا احدی از نانندچولند، شغم عبادت او به ذکر او و و خلوت می کنند

عالم  رد آنان از همه کس باالتر و ةمرتب دیقین است )که مقام وص مرسلین و روش انبیا و این راه و و

ا مأنوس ب دو مرتبه و اینکه آن کس که جامع هر ت درسکی نیشوجود مقامی بس شامخ دارند( زیرا 

د( محدودیت وجو یق صدر )وضآن کسی است که به علت  او باالتر از ةعالم است، مقام ومرتب دو هر

 محروجوب و معالم مذکور از دیگری مح دو مبین حقایق، با ارتباط به یکی از ویا وگو نداشتن زبان 

 باشد. 

در تفسیر این حدیث مصطفى علیه الصاله و السالم چنان که در مثنوی معنوی مولوی آمده است. )

که ان اللَّه تعالى خلق المالئکة و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوة و خلق بنى آدم 

المالئکة و من غلب شهوته عقله و رکب فیهم العقل و الشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو اعلى من 

 «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 اول.

 سجود

 نیست اندر عنصرش حرص و هوا            نور مطلق زنده از عشق خدا

 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.

 دنیم خر خود مایل سفلى بود            نیم دیگر مایل عقلى بو

 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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 یک گره مستغرق مطلق شدند            همچو عیسى با ملک ملحق شدندالف.

 ا و قال و قیلنقش آدم لیک معنى جبرئیل            رسته از خشم و هو

 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.

 وصف جبریلى در ایشان بود رفت            تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت

 آن شودر شود چون جان او بىجان شود            خمرده 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

 مکر و تلبیسى که او داند تنید            آن ز حیوان دگر ناید پدید

 درها از قعر دریا یافتن         هاى زرکشى را بافتن   جامه

 خرده کاریهاى علم هندسه            یا نجوم و علم طب و فلسفه

 که تعلق با همین دنیاستش            ره به هفتم آسمان بر نیستش

 این همه علم بناى آخور است            که عماد بود گاو و اشتر است

 نام آن کردند این گیجان رموز بهر استبقاى حیوان چند روز           

 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

 نام کَالْأَنْعامِ کرد آن قوم را            ز انکه نسبت کو به یقظه نوم را

 حسهاى منعکس دارند قوم       روح حیوانى ندارد غیر نوم     

 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

 الجرم اسفل بود از سافلین            ترک او کن ال أُحِبُّ اآلفلین

ا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساًو قوله یُضِلُّ بِهِ در تفسیر این آیت که وَ أَمَّ

 کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً

 دیل و نبرد            بودش از پستى و آن را فوت کردبز انکه استعداد ت

 باز حیوان را چو استعداد نیست            عذر او اندر بهیمى روشنى است

 استعداد شد کان رهبر است            هر غذایى کاو خورد مغز خر استزو چو 

 اش افزون شودعقلىگر بالذر خورد او افیون شود            سکته و بى

 ماند یک قسم دگر اندر جهاد            نیم حیوان نیم حى با رشادج.
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 ولشروز و شب در جنگ و اندر کش مکش            کرده چالیش آخرش با ا

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         

 کینکشد آن پیش و این واپس به اش یقین            مىاند و چون ناقههمچو 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 بىعشق و سودا چون که پر بودش بدن            مى         

 اقب عقل بود            عقل را سوداى لیلى در ربودآن که او باشد مر         

 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

 هاون به خود باز آمدى دیدى ز جا            کاو سپس رفته ست بس فرسنگچ

 در سه روزه ره بدین احوالها            ماند مجنون در تردد سالها         

 گفت اى ناقه چو هر دو عاشقیم            ما دو ضد پس همره ناالیقیم         

 نیستت بر وفق من مهر و مهار            کرد باید از تو عزلت اختیار         

 زن            گمره آن جان کاو فرو ناید ز تناین دو همره همدگر را راه          

 اىاى            تن ز عشق خار بن چون ناقهجان ز هجر عرش اندر فاقه         

 جان گشاید سوى باال بالها            در زده تن در زمین چنگالها         

 ماند جان من ى وطن            پس ز لیلى دورتا 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      

 راه نزدیک و بماندم سخت دیر            سیر گشتم زین سوارى سیر سیر         

 ا ز اشتر در فکند            گفت سوزیدم ز غم تا چند چندر نگون خود ر         

 تنگ شد بر وى بیابان فراخ            خویشتن افکند اندر سنگالخ         

 آن چنان افکند خود را سخت زیر            که مخلخل گشت جسم آن دلیر        

 ایش هم شکستچون چنان افکند خود را سوى پست            از قضا آن لحظه پ

 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         

 عشق مولى کى کم از لیلى بود            گوى گشتن بهر او اولى بود         
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 بر پهلوى صدق            غلط غلطان در خم چوگان عشقگرد گوى شو مى         

 کاین سفر زین پس بود جذب خدا            و آن سفر بر ناقه باشد سیر ما        

 این چنین سیرى است مستثنى ز جنس            کان فزود از اجتهاد جن و انس 

 (احمد و السالماین چنین جذبى است نى هر جذب عام            که نهادش فضل 

نچه آ شاگرد مکتب او باشد و دا بگیرد وخاز  معارف را مستقیماً علوم و دپس شخص نبی ناچار بای

دا خ چه از خدا بخواهد هر را می گیرد به بندگان ببخشد و به آنان تعلیم دهد و آنان را هدایت کند و

ملکوت را نظم دهد  جانب ملک و دو هر و رمایدفبخواهند به آنان عطا  او چه را از هر بدهد و به او

وش باشد )تا ندای حق را گطرفی  د، ازشدو عالم با واسطه مابین هر جنبه را رعایت کند و دو هر و

حال (187)صد(. این است انمعارف الهی را به خلق برس طرفی زبان باشد )تا احکام و از نود( وشب

 که دارای مقام شفاعت و وساطت اند.  شو شیوه سفرای خدا و فرستادگان او به سوی بندگان

لم ی عاوداخلی که بس بوده اند. یکی درشگ و است که همواره باز بدر پس برای قلب نبی هم دو

خدا به او  و آن بپردازد در آیات مسطور لوح محفوظ وة آنجا به مطالع از و رددگه می دقدس گشو

احوال عالم  وآینده جهان  ته وشعجایب گذ و اسرار را از او و د،می آموز علم یقینی را ی ون دعلم ل

ت بازگشت خالیق به بهش ل وآم حساب و و نشر و حشر احوال قیامت و آینده و نسبت به گذشته و

 و این دری است که به سوی قلب آنان که متوجه به عالم غیب اند و یا به دوزخ آگاه می سازد و

ی گشوده م او ةانگپنج سدری که به جانب حوا رگدی ردد.گمی  باز مشغولند علی الدوام به ذکرخدا

 ادشیک هدایت و ارنآنان را به کارهای  و این طریق بر سوانح وحوادث خلق آگاه گردد گردد تا از

ی دو قوه نظر هر در خص، انسانی است که نفس نفیس اوشکارهای بد بهراساند. پس این  از و کند

ه ک دان حدبکمال از خدای متعال گرفته تا  و وجود افری ازسهم و عملی به سرحد کمال رسیده و و

 دو را ادا می کند.  ا گرفته وحق هرفرجانب ملک وملکوت را  دو هر وجود اوة حیط

وی افاضه نموده  ل مجردقعب و معارفی که خدای متعال بر قل ص، به سبب علوم وشخپس این 

 بر قوهبه سبب آنچه که از ناحیه او  الهی وحکمای  حکیمی است از و اولیا است ولی ای است از

قبیل  آینده )ازث یامبری است که مردم را ازحوادپ متخیله وقوه متصرفه وی افاضه می گردد، رسول و

 هراساند می و آنان را عقاب الهی است( آگاه می سازد ن که نوعی عذاب وآنظایر  زلزله و طوفان و

 اوصاف، و این امور و می دهد شده است، خبر موجود رضحال حا یا آنچه که در ته وشگذ از و

 رسالت است.  مقام نبوت و نخستین شرایط احراز کاملترین مراتب انسانیت و

واند با ظرافت د، تا بتشبلیغ با دارای لسانی فصیح و مراتب نامبرده، باید بر این کماالت و هعالو نیز و

ن قادر بر حس و مردم را تعلیم دهد تخیالت آفرین خود،عبارات  زیبایی جمالت و لطافت کالم و و

سعادت ابدی  نان را بهآنان به اعمالی که آراهنمایی  سعادت و و هدایت مردم به سوی خیر و ارشاد
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مناظره  جهت دشدارای قوه نفسانیه ای با باید عالوه بر آنچه که گفته شد نیز و ده باشدوسوق دهد ب

محاربه با پهلوانان  جهت مبارزه و نیروی بدنی باشد، دارای قوه و رف ومعا با اهل جدال در علوم و

 )بدین که طرد اولیای طاغوت تا کفر و ةهدم کلم و «اهلل» ةعالی کلمادر میدان جنگ ونبرد، برای 

زمین  ةفحص را ازناسازوار و نارسایی ناکارامد شرک  و کفرسیاست تنازعی و تک ساحتی وسیله 

 رکین از اینشم و باشد هرچند کفار «اله اال اهلل ال» ةکلم ،دین خدا وکلمه دین، و( کند نابود و محو

 ته باشند. شکار کراهت دا

 شالوده ها و شاخصه های راهبرد راهبری و راهنمایی چه می باشد؟پرسش: *

 ه چ مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی-ی دینیداساس و نقشه راه راهبری راهبرپرسش: *

 باشد؟می  

 : اشراق دهم

-)شالوده ها و شاخصه هاي راهبري راهبردي بر اساس و در راستاي راهبرد راهبري دینی

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدي متعالی(

ارتند و آنها عب ،داراي آنها باشد دخص پیامبر به نام رئیس اول بایشار چفاتی که ناص دار تعدد

 می باشند اوذاتی  ی فطري وگفت که همصاز دوازده 

 ؛ش)رئیس اول مدنی: سان یعنی سیاستگذار و بینانگذار و به تعبیر فارابی در فلسفه سیاسی خوی

ک موسس است. در قیاس با رئیس دوم که سایس یعنی سیاستمداری و ملک سنت یعنی لِمَ

 (بوده و امام می باشدجانشین 

د، تا که بتواند هرچه را گیرنده باش و یعسر درکی نیکو و فت اول اینکه صاحب فهم وص

 ر طبق واقع وب د دارد وصبدان گونه که گوینده ق ،یا به او گفته می شود می شنود و(188)ص

 ازجانب خدا، ثیامبر مبعوپحال آنکه شخص  و ونه چنین نباشدچگت، درک کند. سحقیقت امر ا

 روشن و قوی و نفسی نورانی است. یارسدارای عقلی ب

یا احساس می کند در قوه  و دفهممی  ه راچحافظه ای قوی باشد تا بتواند آنفت دوم اینکه دارای ص

س حال آنکه نف و نکند. چگونه چنین نباشد شآن را فرامو هرگز و ضبط کند خویش حفظ وة حافظ

 محفوظ است.  حاو متصل به لو

 نیرومند یآالت تام الخلقه و مزاجی معتدل و طبیعتی سالم و م آنکه دارای فطرتی صحیح ووصفت س

 حال آنکه طبق اصول و دشگونه چنین نباچت باشد، ساو درخور بر انجام اعمالی که انجام آنها قادر و

 رد آن( به مزاجی اتم و اکمل و هاالت فاضلمک )یعنی نفس ناطقه و مّتَاَ مسلم فلسفی، کمال اوفی و

 د. ده می گرضحد اعالی اعتدال افا

ست ومیر اض را در بیان آنچه در او ،که زبان او بلیغ باشد تا و هارم اینکه دارای زبانی فصیحچصفت 
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عادت س و ارشاد بندگان به سوی خیر حال آنکه وظیفه او تعلیم و و ونه چنین نباشدچگ یاری دهد،

 ت. سی اداب

 و را رنج ندهد معقوالت او که تامل در د تا بدان حدشحکمت با صفت پنجم اینکه دوستدار علم و

حال آنکه ادراک  و نرساند. چگونه چنین نباشد را آزار ادراک آنها او راه فهم و درجدیت  ش وشکو

 زیرا سبب تقویت روح و ادراک امر مالیم با طبع لذت بخش است، وست واطبع  معقوالت مالیم با

 وست. انفس 

انجام آنها ع از بلکه بالطب انی نباشدسانجام امیال نف شهوترانی و م اینکه بالطبع حریص برششفت ص

 و نباشد نینچچگونه  د،شبدبین با ن ودشمیه ناسنسبت به لذایذ نف و لعب دوری گزیند لهو و از و

وسیله ای است برای اتصال  و عالم نور و لذایذ نفسانیه حجابی است مابین او حال آنکه شهوات و

نزد اهل اهلل  رر دیا هر حجاب دیگری مورد نفرت و انزجا این حجاب و و به عالم غرور واتعلق  و

 مجاورین عالم قدس است.  و

 هر امر از نفس او ده ووشرافت ب نزاهت و دوستدار فت هفتم صاحب عظمت نفس واحتشام وص

بت به سن و امتناع ورزد و یا اتصاف به آن ابا از داشتن و پلیدی و رکیک و پست و و دپسننا زشت و

فیف کند خ را پست و آنچه که او از باالتر و برتر به اموری وانفس  و ترفع داشته باشد و آن کبریا

ست پقبول چیزهای  از و کند را اختیار شرافتمندتر برتر و از هر جنسی نوعی عقیل و توجه نماید و

مترین اکتفا به ک ریاضت دادن نفس و دصمگر به ق افتاده اجتناب ورزد، نظر از و بی مقدار و حقیر و

ف این و خفی پست وحقیر امور دلیل بر لزوم اجتناب وی از یا.دن وخفیف ترین امور مربوط به عالم

یلت، سهم بیشتری از عنایت مبدا اعلی ضف ف ونوع افضل. به حکم شرف وشراست که در موجود ا

 (189)صوجود دارد. 

 ین نشودگمشاهده منکرات خشق رئوف و مهربان باشد و از میخال ةصفت هشتم اینکه نسبت به کلی

فحص از ت تن قصد تجسس وشبدون دا آنهاجلوگیری کند( و ةاشاع مهربانی از لطف و ا)تا بتواند ب

 از د اوصگر آنکه قمجانب خداوند را تعطیل نکند ) از ررمق حدودة اقام ع،وقای احوال و اوضاع و

اهد ش حال آنکه او و دشد(، چگونه چنین نباشبا تفحص از واقعیات امور تعطیل حدود، تجسس و

 ادر ازصر احکام و نوامیس د را او هفتةن رعایت اسرار باید )و لوازم قدراست در خدا سر اظرو ن

 منظور بدارد(.  ملحوظ و جانب وی، در عالم قدر

 و دشباشد. چگونه چنین نبا شتههراس ندا بیم و گمر از و صفت نهم اینکه دارای قلبی شجاع باشد

، هدانجام د بنابراین در انجام اموری که باید است ونظر او بهتر از عالم دنیا  حال آنکه عالم آخرت در

در انجام آنها  . بلکه اوگمر بیمی از بدون ترس و غیر متزلزل و قوی و دارای عزمی است راسخ و

 دل و قوی النفس نه ضعیف النفس ومتزلزل.  و پر شخصی است جسور
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 که خزائن رحمت می داند اود نه بخیل. زیرا شعطایا با که جواد یعنی بخشنده نعم ونفت دهم ایص

 بی خلل و نقصان ناپذیر است.  و نعمت الهی الی االبد باقی و

مناجات با خدا از همه خالیق بیشتر است  بهجت او هنگام خلوت و و صفت یازدهم اینکه سرور

 حسن ودر  و ؛ق تعالی منبع حسن وجمالح و ،وستاجالل  عظمت و زیرا او عارف به مقام حق و

 موجودات است.  ةکلی از عبهاء، اجل و ارف جمال و

 ذیرد وپانصاف را به آسانی ب عدل و ةدعوت به اقام د وشلجوج نبا و یرگصفت دوازدهم اینکه سخت

باشد  ریگعمل قبیح بسیار سخت و جور ظلم و ةدعوت به اقام در انجام آن به سرعت گام بردارد و در

 و از پذیرفتن آن امتناع ورزد. 

)دانایی، بینش و آگاهی ی از لوازم خصایص سه گانه ایگست که این اوصاف نامبرده همدان باید و

ست ا نادر شخص واحدی بسیار در صصایخاجتماع همه این  که قبال بیان کردیم و دشمی با مدنی(

 ت ویار نادر اسساوصاف نامبرده را در خود بپذیرد ب ةعنصری از میان عناصر انسان که کلی اده وم و

تعدادات یافت می گردد. پس آن کس که سا کمترین استعدادی از امزجه و کمترین مزاجی از در

 آحاد قلیلی از افراد انسان نخواهند بود. واجد این اوصاف دوازده گانه باشد بجزع بالفطره و بالطب

 نویکن ا قجل جناب الح»راه یافتن به حریم کبریا گفته اند  همان طور که درباره معرفت خدا و

 راهی و شریعه هآن است ک از رجناب حق باالت «واحد دعلیه اال واحدا بع لعلکل وارد او یط شریعه

وی آگاه گردد مگر  یا اینکه از ت باشد وسلقای او زیارت و دصواردی که قا فرد استوار برای هر

 .(191)صطی منازل ومراحل(  ری )یعنی به طی وسایط وگدی یکی بعد از

)فارابی در گفتمان حکمت مدنی و فلسفه سیاسی خویش از این شرایط به عنوان شرایط رئیس اول 

دینی مدنی یا نبی و شرایط رئیس دوم یا امام مدنی دینی یاد میکند. صدرا از شرایط اول و شرایط 

س بر موسدوم رئیس مدنی یاد می نماید. این بدان معنا بوده که نبی هم امام بوده است. یعنی عالوه 

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(. 

 شالوده ها و شاخصه های)صفات( راهبری راهبردی بر اساس و در راستای راهبرد پرسش: *

 جتماعی و سیاسی توحیدی متعالی چه می باشند؟مدنی؛ ا-راهبری دینی 

 دوم دشاه

-)نبوت: ارایه طریق]هدایت صراط مستقیم؛ متعادل و متعالی[، راهنمایی، راهبرد راهبري دینی

مدنی؛ اجتماعی و سیاسی، طرح هادي، نقشه راه، سیاستگذاري براي امامت: ایصال یعنی 

، کارگزاري سیاسی؛ سازماندهی و مدیریت رسانیدن به مطلوب، راهبري راهبردي، سیاستمداري

 سیاسی، اقامه، اعمال، عملیاتی سازي، اجرایسازي طرح هادي و جاریسازي(
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در اثبات وجود نبی و اینکه ناچار باید در عالم وجود، رسول و پیامبری از جانب خدا باشد، تا به 

 .مردم طریق حق را بیاموزد و آنان را به راه راست هدایت نماید

و در بیان اسرار شریعت و فایدة 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: *

 

 ل: اشراق او

 وجود نبیبات در اث

)انسان مدنی، دین مدنی و سان مدنی: سیاستگذاري مدنی، شارع: شریعتگذار، مَلِك موسس: 

 .. (.بنیانگذار نظریه و نظام مدنی، رئیس اول،

یرا نوع د. زشبا ران بی نیازگدی از و به ذات خود اکتفا کند دنمی توان شبقای خوی و وجود انسان در

ه که ب یهفلک نفوس کلیه واجرام ت )برخالف عقول وسیخص خاص او نش و یک فرد در صرحمن

ند، ی کگدنیا زنددار  در یک فرد است(. بنابراین نمی تواند در رصنها منحآ هر نوعی از عقیده حکما

 وت، لذا از نوع اسنیبه تنهایی ممکن  وابقای  لذا وجود و تعاون و اجتماع و تمدن و ةر به وسیلگم

دد تشکیل متع مختلف و یدبالو  عقار ویاع ضبالنتیجه  و مدندآاحزابی مختلف پدید  و ددعتمافرادی 

 یگر به وقوعدجنایاتی که ممکن است در برخورد با یک مناکحات و معامالت و افردی در و دشداده 

 یازمندناد حکم کند، د بین آنان به عدل و ما و دشملجأ آنان با ناموسی که مرجع و و قانون وندد، بهبپی

 هرکس و می کردند تجاوز دی وعر تگیکدی خواسته های خود بر یل امیال وحصت شدند وگرنه در

ونی گرگد م اختالل وادر نظ ل منقطع می گردید وسن و اجتماع فاسد می شد و دیگری غلبه می کرد بر

 حیات و تروریاو ضامیال نفسانی  تهیات وشیل مصدد تحصپدید می آمد. زیرا هر فردی بالفطره در

 ین خواهد بود. شمگوست خاعارض م این امور مزاحم و آن کس که در بر است و شزندگانی خوی

 ر است، عبارتشافراد ب ةو آرامش کلی شعادت و آسایسامن ض م وااین قانون ضروری که حافظ نظ

 ندک ر تعیینشب افرادی برای شرو که راه و ضعیوا ارع وشاست از وجود  است از شریعت که ناچار

ه به ک به آنان بیاموزد.طریقی را  سنت و و کنند معیشیت زندگانی اختیار م امراکه آن را برای انتظ

هد د ایضی دستورفرآنان را به انجام  و نایل گردند او قرببه  و برسند شآن به خدای خوی ةوسیل

وحشت  راس وه هول و از و سلوک به سوی خدا بنماید و سیر عالم آخرت و متذکر که ایشان را

 سرای قیامت مأمور ز درن روآ درور ی از مکان نزدیکی به حضگقیامت یعنی همان روزی که هم روز

به  البالی قبور بدان آنان را ازاتر اجساد و مت هرچه تماعبا سر و دزمین شکافته می شو می شوند و
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 ارع وشاین شخص  ارچنا(194)صو  آنان را به راه راست هدایت نماید و بیرون می افکند، بترساند

افراد  تصدی مالئکه برای تعلیم ت وشرزیرا مبا د.شنوع انسان با از قوانین الهی باید ع شریعت وضوا

 حیوانات پست تر از مقام سایر طرفی هم درجه و از و ؛بشر، بدان گونه که گفتیم امری است محال

 ند. شقوانین الهی با و عشرای عواض و طرف خدا از ثاین است که مبعو

جانب خدا به یک سلسله آیات  جانب خدا است، از که مبعوث از این شخص عالیقدر باید ارچنا و

ده و دال بر ونبوت وی ب عظمت و اهدشته باشد که فایامور خارق العاده ای اختصاص  و  شواهد و

ن عی در ونده شبخ آمرزنده و آنان یعنی خدای عالم قادر پروردگار ةناحی از ریعت اوشکه  دشاین با

موجب  و مطیع شوند ع وضخا افراد زمان وی نسبت به او حال انتقام گیرنده است، تا که نوع بشر و

 شواهد عبارتند از معجزه و همان طور که در آن آیات و اعتراف آنان به نبوت او گردد، و و اقرار

زمین  و آسمان بر زمین ببارد،بارانی از  و ابری پدید آید باید بت به نظام عالم ناچارسعنایت الهیه، ن

ی اران برابپی  ی درپعنایت الهیه از ارسال  و رداندگخرم  و سرسبز آماده روییدن گیاه و زنده و را

 یصشخ وجود است، همین طور نظام عالم از هتأمین حوایج آنان کوتاهی نکرد سکان روی زمین و

 . کند، بی نیاز نخواهد بود فیخلق معروسایل آن را به  اسباب و آخرت و و لحت دنیامص الح وصکه 

و  شبلکه به قصد آرای رورتض را نه برای لزوم و ابرو روی دو بر ویانیدن موربلی آن کس که 

ن اها برای سهولت راه رفتپکف  یا در مقعر ساختن قسمتی از اخته وسن ورد نظرز زیبایی صورت ا

شفقت و سوق  اعزام فردی که مظهر رحمت و و وجود گونه درچ تن اهمال نورزیده،شام برداگ و

ر به نگس بپد. زعالم است اهمال می ور دو هر در شالطاف خوی وان وضان به سوی رگدهنده بند

 ع والوه بر نفعخص عالیقدری، شنین چاعزام  سیله ایجاد وولطف پروردگار که چگونه به  عنایت و

ان خود فراهم ساخته اکنون که این گی بندسعادت در آخرت را نیز برا خیر و سود عاجل، سالمت و

 خدا است در روی زمین. ة اوخلیف ختی پس بدان کهنارا ش وارگشخص بزر

 چه می باشد؟انسان مدنی پرسش: *

 دین مدنی چه می باشد؟پرسش: *

 سیاستگذار مدنی چه می باشد؟پرسش: *

 

 اشراق دوم: 

الزم  واجب و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی()توحیدي مردم در شریعت ۀدر بیان آنچه که بر عام

 است

 )عبادات مدنی(

ریعت خود به انجام ش در را ان خداگالزم است که بند جانب خدا واجب و شخص نبی مبعوث از بر
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ان سکان تگشفرحیوانیت به مقام  ةطاعات و عبادات الزام نماید تا بدین وسیله آنان را از مقام ومرتب

 دهد.  )تعالی(عالم ملکوت سوق

فایده آنها به سوی خود شخص  یا نفع والف. ؛وجودیه اند که طاعات امور برخی ازعبادات ویکی 

خشوع توام  ع ووضخکه با  اوراد و اذکار و نماز مانند به خود آنان اختصاص دارد، و باز می گردد

شامل  هم فایده آنها یا آنکه نفع وب. اشتیاق لقای وی سوق دهد و که آنان را به سوی خدا و تا ندشبا

قربانی حیوانات )حالل  دقات و یا ذبح وصشان و هم شامل دیگران می گردد. مانند دخو

 ردیده است(. گ صورت عبادت )و بدان گونه که در شریعت مقرر گوشت( به هیئت و(192)ص

 و ندمی کننفوس آنان را تصفیه  که آنان را تزکیه و عدمیه اند عبادات امور از برخی دیگردیگری 

 یا اینکه نفع وب. و مستحب( یا روزه )واجب و مانند یا اختصاص به خود اشخاص دارند،الف. ؛آنها

 و یا جنس خود ن نوع ودکر آزار دروغ و از پرهیز مانند بود ران خواهدگدی فایده آنها شامل آنان و

 سکوت.  ی وشاموخ

 ارتحال از وطن مألوف خود مسافرت و را به امت خود شخص نبی الزم است که پیروان و بر نیز و

 رو متذک خویش کوچ کنند ارگمألوف به قصد طلب رضای پرورد دیار اوطان و کند تا که از مأمور

پروردگار خود سفر می کنند و بدیق وسیله یعنی  یوسبه  ند ویقبرها بیرون می آ وند که ازشروزی 

ه را و مشاهد نبوی خدا است( هعبه که زیارتگاکة )یعنی خان مظاهر الهیه مسافرت، هیاکل وة به وسیل

بر وی الزم است که  نیز و خانه مسکونی آن حضرت است زیارت کنند )که آرامگاه رسول اکرم و

نند، یکدیگر را مالقات کو  آنها اجتماع کنند که در وظایفی را تشریع کند برای امت خویش عبادات و

ت الف مودت و و وداد دوستی واب، ثوجمعه و نماز جماعت تا بدین وسیله، اضافه بر  از قبیل نماز

انجام  و اوراد و اذکار الزم است که تکرار عبادات و نیز و؛ اب کنندسمحبت به یکدیگر اکت و صفا و

ذکر خدا را  ،غفلت ةنتیج واجب بگرداند وگرنه در آنان فرض و شب بر و روز ره ینی را درداعمال 

 دوری از سعادت می گرایند. بالنتیجه باهمال و می کنند و شراموف

 عبادات مدنی چه می باشند؟پرسش: *

 اشراق سوم: 

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(-)دینیحدود فلسفه سیاسات و در بیان حکمت و

 )سیاست سیر مراتب متکامل انسانیت مدنی(

 انیه مسافرسمنازل سالکان راه خدا و اینکه نفس انمنزلی است از  د که دنیا خود نیزشمعلوم  وت بر قبالً

ت که مراحلی اس اینکه برای نفس منازل و وست واسلوک به سوی  و سیر)سیاست(راه  در الی اهلل و

 نباتیت و ةتبسپس مر جمادیت و ةسپس مرتب جسمیت و ةسپس مرتب هیوالنیت و ةنخستین آنها مرتب

توهم که ة مرتب تخیل و ةمرتب احساس و ةمرتب یه وبغض ةمرتب یه ووشه ةمرتب حیوانیت و ةسپس مرتب
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 انیت، از نخستین درجات مراتبسانة مرتب کار آخر در و؛ حیوانیت اندة صوصیات مرتبخ از لوازم و

عد ب با اختالف طبقات آن در قرب و ملکوتیتة سپس مرتب مراتب آن و شرف تا آخرین درجات و

مطلوب  و قصودمبه  جمیع مراتب نامبرده را طی کند تا الی اهلل باید سالک ناچار خیر اعلی و به مبدا و

 سلوک اند و راه سیر دراً متعاقب سلوک الی اهلل و دانست که قافله های سیر باید و حقیقی نایل گردد

 رد نای راه توقف نموده )وثضی در اعب و بعضی دور و ولی در عین حال بعضی نزدیک به مقصداند

ی اهلل سلوک ال و و بعضی از راه سیر یا برای مدت معینی می مانند( یا برای همیشه وبعضی از منازل 

ریع س او از راه ادبار ه درچ راه اقبال به خدا و بعضی چه در و ردندگبه عقب باز می  و هشتگمنحرف 

آنچه که در حکمت الهی در عالم (193)صاین اختالفات برحسب  بعضی بطییء السیراند و السیر و

 قضا و قدر در حق افراد بشر ثبت و ضبط گردیده است خواهند بود. 

 افرین الی اهللسم )کارگزاران(قوافل و امرای )حکمروایان(رؤسای ،لوات اهلل علیهم اجمعینصانبیاء 

تا  د،تهذیب نمو وتادیب  ن مرکبها را تربیت وآ دار بایچافران مرکبهای ایشانند و نامسبدان ااند و 

ز ادنیا که عبارت است ازحالت تعلق نفس به بدن  دار در شمعا . پس امردالی اهلل به اتمام رسسفر 

دا شت به سوی خگباز تعلق نفس به بدن و عحالت قط معاد است که عبارت است از روریات امرض

نسل  و آنکه بدن او سالم این امر برای آنان ممکن نیست مگر معنوی به حریم کبریا و عودص و یرس و

میسر نمی  و تمام نمی شود معاد امر یعنی امر معاش و امر این دو و نوع او محفوظ باشد دایم و او

نچه که آ و مضار دافع وا نهآ عجالب مناف نها وآهبان وجود گن افظ وحر به وسیله اسبابی که گم رددگ

 و لباس مسکن و ا وذص غشخعال برای بقای مت خداوند لذا و نها است باشندآتباهی  و مایه فساد

شرب و استراحت ایجاد نمود  شهوتی به اکل و سازمان بدن او میل و در روریات را آفرید وضسایر 

 آنها صحت و سالمتی خود را حفظ کند(.  ة)تا به وسیل

ت استراحشرب و  آن، موانع اکل و ةداد تا که به وسیل غضب قرار وجود وی نیروی خشم و در نیز و

ارح( جو سایر قوا و و پا دست و گوش و م وچشقبیل  )از وسایلی و به او آالت و خود دفع کند را از

 شوجود ری خارج ازگوسایل دی برای او اسباب و نیز انجام امور نامبرده یاری دهد و را در داد که او

تهیه  جداول و قنوات واجرای  احداث و حرث و زرع و آماده ساخت، تا که ازآنها در امر کشت و

چه ازدواج وآن برای بقای نوع وحفظ نسل، وسایل نکاح و نیز محل سکونت استفاده کند و منزل و

برای انجام این اعمال در وجود او نیروی  و آید آفرید، ازدواجات به کار که در انجام مناکحات و

مال انجام اع و آالتی که معدّنیروی غضبی که دافع موانع وی  و دشبا رغبتی که انگیزه او شهوت و

 داد.  هوانی باشد قرارش

 ةنامبرده فقط اختصاص به بعضی از افراد بشر ندارند بلکه شامل کلی دانست که این امور باید و

 سوق دادنآفرینش  غرض نهایی خلقت و افراد بشر است و ةت. زیرا عنایت الهیه شامل همسافراد
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ه چنانک است وی گت که شامل همسرحمت او عنایت و کرامت و دار الهی و کلیه افراد بشر به جوار

شته گ وی غالب ربران گدی غلبه بر خودخواهی و و ن موجودی است که حب تفردانسا گفته شد قبالً

الکت و نابودی دیگران گردد. پس اگر امر حیات هحب غلبه منجر به  ند خودخواهی وچ است هر

حکومت آمرانه و زاجرانه  وت عادالنه و سیاس شود هتشذاگمعطل  مهمل و بشر افراد انی درگزند و

از آنها به سمتی ق ص دادن هرتخصیی و اماکن و اموال و ضبین آنان در مورد تقسیمات ارا ای ما

 رمعیشت ب ینه امر حیات وآ هرشخص خاصی طبق حقوق و قوانین موضوعه وجود نداشته باشد، 

 یرس نان را ازآاین مسئله  و قتال می کشد جدال وه جنگ و کار ب مشوش می گردد و و نان دشوارآ

 آنان را از ذکر خدا غافل می کند. (191)صو  منحرف می سازد ارگعبودیت پرورد سلوک و و

 که قوانین مالکیت و میان افراد بشر باشد تا شریعت در ضعفردی به نام وا باید بنابراین ناچار

 نیزمعامالت و ر سای دیون و مناکحات و مورد در معاوضات را عقود مورد اموال و در اختصاصات را

ت و کتاب ابواب عتق و صدقات و توزیع غنایم جنگ و تعیین مواجب نفقات و تقسیم مواریث و

مهاجمین دارالحرب را )طبق آ نچه که در کتب فقه بیان  و اسارت کفار سبی و استرقاق بردگان و

یزی را به مدعی آن( در هنگام استفهام چعالیم تخصیص دادن ) نیز و ؛گردیده است( به آنان بیاموزد

 وکالت و حواله رابه آنان ضمان و و شهادات شهود یمان )به فتح الف( واَ استعالم از قبیل اقاریر و و

 وابط اختصاص به مناکحات وضشخص واضع سنن و قوانین الهی الزم است که  یاد دهد و نیز بر

 ایالء و م خاء(ض)به  لعرجعت و خُ عده و طالق و داق وص ابواب نکاح و درهمسران را  تمتع از

مظاهرات را بدانگونه که در کتب فقه  رضاع و ب وسن ابواب محرمات ناشی ازة کلی لعان و و ظهار و

خص نبی واجب و الزم است که آنان را راهنمایی شبر  نیز بیان گردیده است به آنان تعلیم دهد. و

یفرهای ک و شریعت و مملکت، از قبیل عقوبتها مفاسد از حریم دین و عوسایل دف ب وکند به اسبا

 ترغیب ظلم و اهل بغی و و متدینین مانند امر به قتال کفار دیار در آنها ظهور و و مانع وجودجر زا

فارات ک 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 صوخص احکام و اصطالحات و الفاظ و ةفت که معانی کلیگ باید )و

 ما را حاجتی به توضیح و تفسیر آنها نیست(.  فقها به تفصیل بیان گردیده و

 اهل حق و بر اردوآنان  ةناحی ت که ازسرفع اموری ا با آنان برای دفع و نبرد و کفار با جهاد اما و

ه وسیل امر دوهر حالتی که  در معیشت می گردد اسباب دیانت و یشموجب تشو و ی شودایمان م

 وصول به حق اند. 

 ةتیجن نابسامانی است که در طراب وضستم به علت ظهور ا قتال با اهل بغی و رورت نبرد وضاما  و

 اهلل و الیهبانان سالکان گاست که ن ت دینیه ایاسیسمتمردین، از حفظ و ضبط  نحراف مارقین وا

فت خال ان نیابت وعنو طاهرین( بهة ائم )یعنی حضرت امیرالمؤمنین و حقیقت متکفالن اهل حق و



  

298 
 

احکام الهی از  و حراست آن می باشند، تا آنکه حدود ضامن حفظ و )ص( جانب رسول اکرم از

نفوس الک هاقدام اشخاص در ا و یدیات برای دفع سع اما قصاص و و حرام محفوظ بمانند حالل و

اشیائی است که  جلوگیری از استهالک اموال و قطع طریق، برای دفع و و اطراف و اما حد سرقت و

 .(195)صاب استسل و انسبرای دفع تشویش امر ن فحشااما حد  وسایل معاش مردم اند و اسباب و

 چه می باشند؟مدنی سیر مراتب متکامل انسانیت پرسش: *

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی ( چه می باشد؟-)دینیدودح فلسفه سیاسات و حکمت وپرسش: *

 : مرچها اشراق

 استیس و یعتشر بوت ون نیدر بیان فرق ماب

)رابطه و نسبت دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت، معنویت و مادیت مدنی؛ 

 اجتماعی و سیاسی(

 اری ازعیاست س و باشدوی روح  جسدی که در به تاس حد نسبت روماننه شریعت بنسبت نبوت 

 اشد.ی نبو ح دررو د جسدی است کهننعت ماشری

ت ولی یسن استیین شریعت و سب ه اند که فرقی ماتچنین پنداش )فیلسوفنمایان(نیفلسفتم گروهی از

و تکمله جمهوریت بوده و حاوی دکترین یعنی  او ارآث کی ازیکه قوانین ) سیکتاب نوام افالطون در

وی است که بعد از جمهوریت، که حاوی تئوری یعنی نظریه فلسفی سیاسی او نظریه عملی سیاسی 

نی از عیاست را به چهار وجه یس شریعت وین بفرق ما یان کرده وب نان راآ( بطالن عقیده می باشد

 ه.تساخ شکارآانفعال  فعل و ویت غا بدأ ومجهت 

که مبدا آن از ناحیة نفس جزئیه )نه ت اسی کتحر ،ستیاس است کهونه گ نیدمبدا بجهت اما از اول.

 و ینطسالنفس کلیة الهیه( است و این حرکت تابع حسن اختیار افراد بشریه ای است )از قبیل 

عت ولی شری کند،ع جم کند صالحنان را اآیک نظامی که  را در ش افراد بشریخو قادتحکام( که به اع

ک ی قرارتاس ری وصوک سیاست یل یشکت )که پس از ن نهایت سیاست استآی است که مبدا تحرک

 وریصوری که سیاست امو جامعه را به  به کار می کند غازآیک محدوده سیاسی  ماعی درتنظام اج

است دعوت می کند( زیرا  مرکزتنها مآنان در آالح حقیقی ص ر ویخ یخبر است وبنها غافل و آاز 

 نهاآ)نفس با بدن( به انجام  بیرکتفی که درعالم ین را بدان وظاآقوای  ، نفوس وتن حرکیا

 ا ازوس رنف )ود زیمی انگر ت با نظام کل، بفقموا ت وقمواف وصلت عنی موایده است، یمامورگرد

را یز فساد است برحذر می دارد(طغیان و ظهور  حی که موجب اختالف نظام ویقبا ع ویکاب فجاتار

ی را به بازگشت به سو نهاآ و کندق می ویشو تک یحرتسعادت واقعی(  وس را )به جانب کمال ونف

 ن دوآ مفاسدی که بر غضب و جانب شهوت وانحطاط به  از و می سازد ذکرمتعالم الهی  خدا و

ت فقموا روین ن دوییک از ا غرض هر هدف ورا اگر نفس با یز می دارد. برحذر ب می گرددترتم
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ه جتید، وبالننناشوست می کالگاه حقیقی زت اصلی و منیغا از هدف و را به راهی که دور کرد او

 ت ویقامت وی در انجام مأمورتاس داری ویچنین پامفرمانبرداری او از خدای بزرگ و ه اطاعت و

 وی دشوار می گردد. ف خویش بریوظا

ت یغا ت این است که نهایت ویغا یاست از جهت نهایت وس عت ویرشبین  اما فرق ماو دوم.

که ود خت نسبت به موالی ساست برای شریعت مانند عبد اسی است وعت یشر عت ازطااست، اسی

 شریعت اطاعتپس اگر سیاست از  دنافرمانی می کن ت وصیاهی معگ و وی اطاعت می کند از گاهی

الم مطیع و منقاد باطن عالم گردد عنمود( ظاهر  وارتطبق اساس شریعت اس را بر نظام خود )و کرد

ر زی محسوسات در باهی راه ندارد( وت و ادسن فآ از باطن عالم که دری است تورص)زیرا ظاهر عالم 

 ن استآر تبه و دتنقوالعرا محسوسات، عکوس و اظالل می)ز رندیظل معقوالت قرار می گ سایه و

بط با وی قرار گیرد نه درخطی معوج تمر ل وتصم م ویقتخطی مس در ظل عاکس و که عکس در

 د. ننکل حرکت کن( و اجزاء به جانب آومنحرف از 

ن چو ند نسبت به کل وئاجزا ةلنزر جنب عالم معقوالت به مد)زیرا عالم محسوسات 

رک در تح اًمئوسات که به حکم حرکت جوهریه داحسعت گشت، عالم میابع شرتت یاسس(196)ص

کمالی به جانب عالم معقوالت که کل تسلوک اس ر ویق سیطر شند دریل خوصی اویاج حولند وتو 

فس عنی نیجهت فاعلی ) و« تینقُ» ان درنسرغبت ا میل و د( وننحرکت ک نهایندآقت یحق واصل  و

 سازنده اند قرار سرمایةایل و فاعل خیرات و کماالت و ضدأ فمبفطرت،  ل وصو روح که به حکم ا

 و احتترخص مغرور به اسباب و وسایل اسشجهت قابلی که  و «تینقُ»زهادت در رک وترد( و یگ

ل یت، معیرا با تبعیت سیاست ازشری)ز ردیگ روی می کند قرارین پآ لت ازیفض تن شرف وساخ نابود

ه فاعل الصباال بالطبع و ی وتملکو عنصر نفس که دو عنی روح ویجهت فاعلی  ان درسرغبت ان و

جهت بدن که  ردل و رغبت یعدم م رک وت زهد و ن کماالت اند قرار گیرد ویأمتمبدأ  خیرات و

به شرف  نداختا ت و سرمایه فاعلی را به کاریچون قن و یابدمنفعل از نفس است قرار  وعنصر قابلی 

عنی ی «نیتقُ» ر به لفظیعبت کند ومی ل صلت ارتباط حایفض با مبادی شرف و و لت دست یابدیفض و

اف صتحصیل او یةن دو عنصر نفس و بدن در حقیقت سرماآ ک ازین جهت است که هر یسرمایه بد

 (. ه استده بازنیبدن سرما سازنده و یةدر حقیقت، نفس سرما ش اند ویمناسب با خوی تو ملکا

نی میا سایش وآن هنگام، یا اطاعت کرد حال انسان در روی ویعت پیشر چون سیاست از وسوم.الف.

 دابآ ةلیی که به وستکماال رات وخیرا به جانب  ی است که اوتلضیف احراز هنده ورنج داز امور 

از ر وی می گذرد بهت ن موهبت بریروزی که با داشتن ا هر و می کشاند ساب می گردندکتپسندیده ا

 گذشته است. روز

 ءراآن عصیان ورزید، احساسات وی بر آبرابر  در و عت پیروی نکردیشر ت ازسایولی هرگاه سب.
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ص انقیاد شخ و خضوعبالتیجه  نها حکومت می کند، وآ بر و ادراکات عقلیه چیره می گردد ه ویکل

ه و بیبت به علل قرسعوض ن در و بین می برد ه عالم وجود ازیعالاب اسب ده ویرا نسبت به علل بع

 پادشاهان و نها معطوف می دارد وآش را به یه خوتوجو  زده عالم اخالص می ورصوری سبابا

 لعل و سبابانفع ملت به همین  بقای حکومت و پندارند که نظام مملکت و یزمامداران چنین م

دانگونه را ب خودنین سیاسی اقو نوامیس و که اگر اقامه سنن و نمی دانند و ی داردتگده عالم بسیعب

ش یی از احساسات خوو پیروجانب محسوسات در  هم خو یش را ع کرده ا ند ادامه دهند وضکه و

یروی از پ یلةن را به وسآت تربیل و یکمتنصیب جزء اشرف )یعنی نفس( و  سهم و و دننمصروف ک

 و خشمگین می گرددیعنی خدای بزرگ( رند، ناگاه قیم و نگهبان و ساالر عالم )ینظر نگ عت دریشر

نچه را از نظام عالم آا تمی دهد سلطان خویش را فرمان  مظاهر قهر و نان قیام می کند وآر علیه ب

 بازگرداند.ف نموده اند به محل خود یحرتجای خود  از و اند هباه کردت و فاسد

ت که افعال سیاست افعالی ساست از جهت فعل بدین گونه ایس عت ویبین شر ا فرق ماو امچهارم.

ستکمال آنها به ا بقا و محتاج به استکمالند( و ناقص )و قابل زوال( و ی )وئجز هستند(197)ص

فرق  اما اند. و سیاست از بی نیاز تام و ریعت خواهد بود. ولی افعال شریعت، افعالی کلی وة شوسیل

 )نه چیز بین آنان از جهت انفعال این است که امر شریعت امری است الزم ذات شخص مأمور ام

 و احوال عاضاو در گرمزوال است  قابل تبدیل و الزم ذات شیء، غیرضمناً  و ذات او از دیگری غیر

)بلکه برای  غیر الزم ذات شخص مامور ولی امر سیاست عرضی است مفارق و شرایط دیگری( و

 ظه و آنی قابل تبدیل(. حل هر اًدیگری است وضمن منظور

عنی و سیاست ی مثال مناسب با این مقام )که فرق مابین شریعت یعنی عرض الزم ذات شخص مأمور

را به خوبی آشکار می سازد( این است که شریعت شخص را به  عرض مفارق و غیر الزم ذات او

ود س و بالنتیجه نفع و ی دهدمآن را بنفسه انجام  و ی پذیردم صشخو آن  روزه امر می کند و نماز

 کند او را انجام وظیفه ای مأمور به کاری و ولی هرگاه سیاست شخصی را آن عاید خود اومی گردد

اف سایر اصن و سمت ماموریت و الصاق نشانه های افتخار و شرنگین کردن جامه خوی به تزیین و

 .سجلب توجه آنان است نه برای ذات لبا و این کار تنها برای نظار و میکند تجمالت به آن مأمور

 انواع رابطه و نسبت میان دیانت و سیاست چند مورد و کدامند؟پرسش: *

 دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت،  نبوت و امامت، رابطه و نسبتپرسش: *

  معنویت و مادیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟ 

 اشراق پنجم: 

مدنی؛ اجتماعی و -)دینیعبادات فایده طاعات و و )توحیدي مدنی(در بیان اسرار شریعت

 سیاسی(



  

301 
 

بدین نکته اشاره کردیم که حقیقت انسان حقیقتی است جمعی و تألیفی  شدر سخنان گذشته خوی

وحدت ل است بر یک عده اموری که در عین حال دارای وحدت تألیفیه ای است نظیر مکه مشت

تجسم  و تلفی از حیث تجردخم وحدتی است دارای مراتب متفاوت و اینکه وحدت او تألیفیه عالم و

 می غیرصرا عالم  بدین جهت او و )وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت(تکدر صفا و و

ه متشکیل یافته است از مراتب موجودات مختلفی که با ه عالم کبیر انتظام و ةنامند. زیرا مجموع

 و جنسی طبقات بسیار هر اجناس سه گانه ای که در در منحصراند آنها اختالف مشهود در کثرت و

رتند وآن اجناس سه گانه عبا؛ نمی داند احدی بجزخدا را ماره آنهاش و که عدد دارد ی وجودوتمتفا

ل متمشفته ایم گ حقیقت انسان چنانکه قبالً محسوسات. همچنین ذات وو  مثالیات  عقلیات و از

ر این امو یک از چیزی مانند طبع که برای هر چیزی مانند نفس و ل وعق ماننداست بر یک چیزی 

 دح کوشش از مرتبه و سعی و ةنتیج این است که در کمال انسان در لوازمی است و و ارآثسه گانه 

امی این هنگ و ساکنان حریم حضرت الهیه گردد که یکی از عقل ارتقا یابد تا طبع به مرتبه و حد

 ش،کوش عمل وسعی وة نتیج در و گردد منور حقیقی روشن و شاست 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  ةمان طور که کلیه و

 زنجیری که قسمت اول آن به مانند دیگری متصل است،ة طبقطبقه ای به  طوری که هر

 ارثرتیب که علی التوالی آت، بدین دآی می سبب حرکت کردن قسمت آخر آن به حرکت در(198)ص

عالی به  یک حرکت یعنی حرکت در قوس نزولی( از طبقات گوناگون عالم )در و و هیآت اجزاء

 ،ندکن عودصسافل به عالی  در قوس صعودی( ازیک حرکت یعنی حرکت  )در و سافل نزول کنند

اً مئن )علی التعاکس( دادب و سنف ارثآ هیآت و همین طور؛ بدانگونه که راسخون فی العلم می دانند

دن نزول می نفس به ب ارثآ )یعنی مثالً سرایت می کنند و یرسیکی بدیگری  از و تنازلند و دعاصت در

دن به جانب نفس صعود می ب اری ازثبالعکس آ و د می گرددن پدیدب وی درة ناحی هیآتی از و کند

 ر می گردد. ثمتأ دیگری منفعل و ( پس هر یک ازدوی پدید می آی آن در ةناحی هیآتی از کند و

 حسیه به عالم نفوس انسانیه صعود کند ورص ورتی ازص هر فات جسمانیه وص فتی ازص پس هر

 عالم آخرت به همان هیآت و و در رسوخ کند صشخباطن  در )و یآت نفسانیه گردده تی ازأهی

هیآت نفسانیه ای که از عالم  یا خلق و هر و گفته شد( چنانچه در مبحث معاد گردد رومحش ورص

ه ک بدن حاصل گردد. بنگر رد هیآت ری مناسب با آن خلق وثیتأ نفس به بدن نزول کند انفعال و

 درحرارت  بروز ورت وص نگر یموجب سرخونه گبدن چ در ناحیه نفس( )از بضفت غصظهور 

و  ردد،گ ورت میصترس چگونه موجب زردی رنگ  یا ظهور صفت خوف و و رددگن می دب

از  واجالل  عظمت و شواهد ندای آیات و و داصشنیدن  معارف الهیه و در تفکر و همچنین تدبر
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 رددگطراب جوارح می ضراست شدن مو بر اعضا و ا حایف ملکوت چگونه موجب لرزش بدن وص

وه عاقله به قلت حس آ ی محسوسی پس از انتقال ازئجز یه یک امرئکه چگونه صورت جز رگبن نیز و

 مشهود وس وسورت در این عالم محصحال آنکه آن  عقلیه منقلب می گردد و ةبه یک صورت کلی

عالم و از دیده اشخاص این  أه ادراک کلیات ازشن اینک پس از انتقال به قوه عاقله و و کس بود هر

 مشهود گردیده است.  ر وضدیدگاه عقل حا در و مستور غایب و

 ونوامیس الهی  وانین وضع قو از ضآگاه باش که غر بدان و معلوم شد وتحال که این مطلب بر 

 وردآدر شطاعات این است که عالم غیب، عالم شهادت را به استخدام خوی الزام عبادات و ایجاب و

 به کل ،ملک(جزء )یعنی عالم  و باشند فرمان او یع امر ومط امیال نفسانی خادم عقل و شهوات و و

عقول م س،وو محس به سوی آن کوچ کند و دنیا به آخرت ارتحال یابد و )یعنی عالم ملکوت( بازگردد

خالف م از عکس و تحریص کند و بدانچه که گفتیم ترغیب و مردم را، وسمنا قانون و ضعوا و گردد

کما حهمان طور که نیاید.  شل پیآم سوء وخامت عاقبت و وبال وستم و  م وظل ن پرهیز دهد تاآ

یعنی  «خدمت العقول للشهوات اذا قام الجور اذا قام العدل خدمت الشهوات للعقول و» گفته اند

 ات عقل هسستم برپاخا و چون جور و هنگامی که عدل برپاخاست شهوات به خدمت عقل درآیند

 به خدمت شهوات درآیند. 

حب »به مضمون حدیث شریف  سعادتی است و رغبت بسوی آخرت اصل هر پس طلب و

ستی ایب و ت؛ت به آن سر تمام گناهان اسبرغ میل و محبت دنیا و« طیئهخیا رأس کل نالد(199)ص

 ی درکند براشعی باممالک جا ل کلی وصاین اشراق بیان کردیم ا مسایلی را که در این مطالب و

ده و یا ش امرن یا بدابوسط مترجمین وحی یعنی انته یحکمی که در شریعت اله لسفه هرف حکمت و

الی را خی آن نتأمل ک ع دقت ورشز احکام حکمی ا زیرا اگر تو درباره هر آن نهی گردیده است. از

ن آ فاهدااهداف بلکه اهم  خواهی دید که یکی از واهی یافت )وخسانی ننعالی ا جنبةتقویت ز ا

روی خسعادت ایلت و فض احراز ت ورخآحال به عالم تن برای ارآ ختناده ساآمقویت نفس و ت

 است(. 

یا  عملی که انجام می دهی و هر در را حزب او و )متعالی(ملکوت و داخب نجا حال، هر پس در

 اب ون ک ضاعراامیال نفسانی  شهوات وز ا و نافک باطل را بدور و بدار نظورمآن را ترک می کنی 

 دهاج با کن و ردبن نشیاطین لشکریا هوس و ی دواعی هوا ونیع هستند ان خدا که در درون توندشم

د وده شوگش باب قلب بر روی تو تان ش بران خویدرو انی آنان را ازسو هوس نف اکبر یعنی ترک هوا

)و  «ابذالع لهقبظاهره من  و هتمله باب باطنه فیه الرح رونهم بسبی فضرب»یفة شرة و به مضمون آی

 باعذو سرونز با درونسو رحمت بهشت دارد و خیان دیوار اعراف است که اززدو بهشتیان و بین

 ه مقصود شوی.بکع ( داخل در43ةآی ،سوره حدید -جهنم
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 حکمت و فلسفه عبادات مدنی چه می باشد؟پرسش: *

 :اشراق ششم

ن ند از ارکاترعبا هانلی آصا م وظمع تمص که قسبالخصوعبادات  ن منافع بعضی ازبیا در

اح و بم مکروه و حرام و ی حالل ونیع )مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(اعمال ۀجگاننپ

 مدنی(-)دینیبحتمس

جوارح آن در پیشگاه حضرت پروردگار،  اعضا و خضوع وخشوع بدن و اما سر نماز عبارت است از.4

نای و ثا و حمد دخ ذکر خشوعی توام با وع وخض خبایث، نجاسات و تطهیر آن از پس از تنظیف و

ات ن حواس از التفشتکف و بازدا ةها به وسیلنسیه و امتناع از انجام آحوی بزبان و اعراض از اغراض 

مخلص خدا و  تشبه با بندگان خالص و ملکوت. و وجه به آنها و به یاد آوردن احوال آخرت وتو 

به جانب حضرت الهیه و اقبال به سوی  حرو وناگویان او موجب عروج قلب ثحمد و  قدوسیان و

نفوس کلیه  ملکوت سماوات و اد ازدو استم اسرار وو تلقی معارف  تفاضه از عالم انوارسخدا و ا

خشوع  ع وول بر هیآت خضمطرف شارع مقدس عبادتی وضع شد به نام نماز، مشت لذا از است و

ای نثو  حمد چیزی بجز هر سکوت از به وعاستقبال ک و سجود رکوع و احترام و )از قبیل ادب و

 بیل تنظیف بدن وق توام با شروطی از ،و جوارح اتعاب اعضا دوختن چشم به سجده گاه( و خدا و

اذکاری به یاد آورنده  و اوراد صدق نیت و قصد قربت و نجاسات و قازورات و نزیه آن ازتلباس و 

ی بر حقرائت کلماتی که از طریق و وست وا شایستةبدانچه که  نای پروردگارثو  حمد نعم الهی و

معانی آن کلمات  در دبرتنازل گردیده با  عالم نور(511)صرب درگاه او هنگام عروج وی به قده منب

ریف نردبانی باشد برای صعود به سوی خدا شکه این عبادت  اتمبانی آنها  أمل در حقایق اصول وتو 

الصلوه معراج »حق متعال( چنانکه در حدیث آمده است  ة)یعنی وجه یکبر ةعروج به ناحیه وجه و

 . «المؤمن

د وبزند خم ش را گردن او برابر آن کس که میخواهد ی دردت که مرسرکوع درست همانند آن ا اما و

بهتر  ،را در انجام این عمل تمکین دهد بادرت کند( زیرا حالتی که اوم)تا بتواند به آسانی بدین عمل 

 یزاین نکته ن افالطون ذکر شده وس کتاب نوامی ن مضمون عینا درهمی نیست و خم شدن از رکوع و

 ه گذاشتن پیشانی بر رویکبرای این است  سجود اما و حضرت علی علیه السالم نقل شده است. از

باهی تاسباب فساد و  د یکی ازخوکه این صفت  زیرا زایل می کند. نراآابع وت ب وضفت غصخاک 

 روح انسانی است. 

غیره عملی است که شخص صایم به  ماه رمضان ور د نوشیدن امساک از طعام و وم وصاما  و.2

قدرت دشمنان داخلی تو  سورت و و مانع طغیان آن می گردد و شکند می آن قوه شهوت را ةوسیل

رابر سپری است در ب و می سازد مسدود را سمجاری نفوذ لشکریان ابلی و طرق و می کندیف عرا تض
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 جهنم.  تشآ

 هر و علتی نسبت به سلول خود دانستی که برای هر آن این است که قبال عتشری سر  اما حج و و.3

ن یه با اکخویش مناسبتی است تام )  ی نسبت به مستفیضمفیضمعلول خود و هر ی نسبت به علت

شدید تو  کیدتأبت موجب سشدید این مناتو  ورت می گیرد( پس تأکیدصافاضه  مناسبت علیت و

ین ا حقیقت عقلیه ای در ی که برای هرتدانس و استفاضه می گردد ه وضعلیت و افاه رابط عالقه و

 رصحقایق عقلیه قا کس که نظرش از مشاهده عقلیات و هر انی است وسممظهری ج مثال و عالم،

 ات داین عالم روی نه انی آن حقایق درمجس مظاهر و الزم است که به مثالها وی واجب و بر باشد

حوزه  از و باط با آنها محروم نگرددتار فضیلت مشاهده حقایق و واب وثبه طور کلی از  واً که مطلق

 د. نرون بیروی هحریم خطاب ال و

ت که به حضرت قدس حقیقی سواجب ا نفس ناطقه انسان فرض و همان طور که بر روح و سپ

 الزم است که به عنوان واجب و نیز قوای او بنیان صوری جسمانی و برهیکل و تمسک حاصل کند،

ی که صپیکر شخ اعمال آن مشایعت کند. آیا نمی بینی که بدن و محاکات، از روح و شبه وتتمثل و 

ر ت مناسب با نحوه تفکأهی یک نوع حرکات و ی است ازتفکر درباره یک امر قدسی ملکوتمشغول 

 لم ظاهر به عالم باطن است؟ اط عاتبار رکت ناشی ازحاینکه این  در آن امر خالی نیست و

و  خداه انی به خانمپیکرجس قالب وحیه نا هم از دایمی و غالب و یمأوا توجه از خانه و پس

 سایر اعمال و استعمال عطریات و زن وز انی اوشهوات حی انی وملذایذ جس هکلی خویشتن داری از

ای خدا از جمله اموری ضر دصبه ق و ریابه شای حج با یک نیت خالص از افعال منافی با

 خدا و هخان و مقصود هتوجه به کعب نفس و هخان ان را آماده انصراف ازساست که روح ان(514)ص

 طواف به دور دنیوی و لذایذ خواهشهای قوای بدن و این به سبب تجرد از و کبری می نماید هوجه

رام اج اشخاص عالیه و تشبه نفوس اشخاص به نفوس انجام مناسک حج و خدا و هخان کعبه و هخان

به به د تشصاشراقات مبادی عقلیه است که به ق دوریه، حاصل ازه سماویه در حرکات شوقی هکریم

 دوران ا ند.  مبدا کل، علی الدوام در حرکت و

عنایات دوست شباهت دارد  کعبه که مورد توجه وه خان گردش آنان به دور ) پس طواف حجاج و

 گاه قدرت و هجلو فضای بی انتهای عالم که مظهر و سماویه در هریماجرام ک به دوران افالک و

شوکت دوست( همان طور که قبال گفته ایم که غرض افالک از دوران علی الدوام تشبه به مبدا کل 

 هشر یف هبه مضمون آی نهایت وجود و ایجاد آ نها است و هم غایت و هم مبدا وجود و وااست زیرا 

طریقی است به سوی خدا که  کس راه وهر ) برای  -418 هه، آیرسوره بق - «فلکل وجهه هو مولیها»

 آن رد اشتیاق سیرو سلوک اوست که شوق و راهنمای دوست به آن طر یقه و( جبهه و و راهبر او

 مقصود دور ةکعب جماعتی که به گرد زهی سعادت آن طایفه و و می بخشد وجهه را به آن کس و هرا
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 در اطراف آن طواف می کنند.  می زنند و

ت می گردد )زیرا وسیله سپ اما زکات فریضه ای است که موجب انصراف نفس از توجه به امور و.1

بذل زکات موجب تحصیل ملکه  نیز کامرانی است( و قلت اسباب عیش و روت وثکاهش مال و 

حفظ  کلی به قصد به طور عدم امر به ترک مال تجرید نفس از تعلق به ماسوای خدا و و تجرد تنزه و

یل آن موجب حصکلی و عدم رغبت در ت طور رک مال بهتمصلحت عالم می باشد )زیرا  صالح و

ه عنوان آن ببذل قسمتی از  روت موجب حفظ نظام عالم وثیل مال و صدنیا است. پس تحم فساد نظا

الح عالم است( و ص ومن حفظ نظام ضا آن ةگران با نگاهداری بقییآن به د دادن سهمی از و زکات

سایر طبقات هشت  مساکین و صرف مال بر فقرا و مساعدت و کمک و معونت و ةزکات مؤن نیز

رک مابین مشتمنافع دنیا  نیز مساعدت از دیگران بیشتر است. و است. زیرا احتیاج آنان به مال و هگان

مالکان  و یعنی صاحبان)اد حبس آنها بر بعضی از افر محصور بر کلیه افراد است و لیه افراد بشر وک

 زشت و نظر عقل قبیح و ت درسارباب استحقاق امری ا نها به دیگران وآ ن سهمی ازدندا نها( وآ

وریات رض کن وسم مواد تغذیه و )مانند ن بیشتر استآلق به اج خآن منافع که احتی نچه ازآ ناروا و

احق  و ن اولیگاتقسیم آن چیز مابین هم سهیم باشند و توزیع و همگی در آن مشترک و داولیه( بای

یک آن واجب گردیده  هعشر یعنی د نظایر آن( و مویز و خرما م وگند قبیلاز ) لذا دراقوات است و

 نظایر آن( ربع یعنی چهار یک آن واجب گردیده است.  نقره و و نقود )از قبیل طال ولی در

محاربه با راهزنان راه حق،  شر دشمنان خدا وآن عالوه بر دفع  اما جهاد وظیفه ای است که در و.5

یق وتوطین وتش و نشأه ناپایدار اینوجه به ترک تمهالک آخرت و  ی خلق ازیرها نجات و

این عالم بدین  راه خدا است. پس رفتن روح از در اوالد مال واهل و نفس بر بذل جان و(512)ص

 بر ورود موجب حسن خاتمه و آن( مشقت ناشی از تحمل رنج و ورت شهادت وصحالت )یعنی به 

ت که دانس باید اًمنض ملکوتیه است وة نفوس قدسی که وئمال ریز در ایحریم کبر در و حضور خدا

نابودی آن  دست نداده است که بر زوال و چیزی از ترک این جهان ناپایدار، با فوز به شهادت و

 رهیاری است که سوجود آنها آفات ب در و معرض زوال اند ی درگحسرت بخورد. زیرا امور دنیا هم

و توشه برای آخرت  یل زادصصیل آن امور تححت غرض از و نابودی می کشاند را به زوال و دم آ نها

 به شهادت حاصل گردیده است.  غرض با فوز د وواین مقص مناسبت یافتن با اهل آخرت است و و

یم، امات دیگر بیان کرده ارا که در این مقام و سایر مق عخواص احکام شر از اسرار و راین مقدا

 اسرارة ما از علم به کلی ده است وواحکام پنجگانه ب اسرار درک ما از همگی بر اساس مقدار فهم و

ریم یقین دا ریم وصقا و عاجز یده اندشه در خالل بیان احکام بما بخق فوایدی که شرایع حَ و رموز و

یث ح از و ض و دشوارندمغا یارسه که بندنهفته در احکام باقی ما رموز و اسرار دیگری از که مقادیر

ما  نکدرک ما رسیده است ندارند. ل بتی با آنچه که به فهم وسدقت، ن غموض و اهمیت و کثرت و



  

306 
 

ه یقین می دانیم ک به طور قطع و قملهم الحقای اهب العلوم ووعنایات حضرت  به دستیاری فضل و

ا م )یعنی نفس ناطقه( تربیت جزء شریف الح وصا نوامیس الهی، در ع قوانین وغرض واض د وصق

ه به مراتب بیش از توج ،آخرت باقی می ماند ةنشأ در ما تهذیب جوهری که از به تزکیه و واتوجه  و

 جوهر فاسد )یعنی بدن( ما است.  به اصالح جزء اخس و وا

 و قوری ناطص یک جوهر یان کردیم مرکب است ازببه بهترین نحو  ان همان طور که قبالًسنازیرا 

 متحرک موجودی حساس و جوهر، این دو تألیف وی از به سبب ترکیب و مادی صامت و یک جوهر

 مفهومی است اعم از اینجا اس درسح )که البته مقصود از ب گردیدضغ صاحب نیروی شهوت و و

 ازآن دو قوه )یعنی قوه شهوت و دت اقبال، به متابعتشلذا هنگام  و کلیات( مدرک جزئیات و

 ت حضرتحیل خواسته های آنان از ساصکوشش در تح سعی و دواعی آنها و انفاذ امضا و غضب( و

اسباب تقویت این دو قوه کوشش  ةحق ابدی الوجود، دور خواهد شد. حتی اینکه افرادی که در تهی

 حقیقت از جنس بهایم و سباع و در و عقالء نزد در رفته اند فرو آنها گرداب تبعیت از در کرده و

 درندگان محسوب شده اند. 

آن دو مرض  ةمعالج ات ووینی در طریق مدانقوا ،عنایات الهیه الطاف و رهگذر یه ازولذا شریعت نب

و تضعیف آنها لشکریان ابلیس  ع نمود تا با انکسارضسگ درنده و شرارت آن دو رارت وضکسر  و

آن دو قوه، انسان را به جهالت  ةکه به وسیل را آن ملعون مردود فریب و وسایل کید ت خورده،سشک

 دفع کند را اغوا می نماید، او و راط مستقیم باز می داردص سلوک در از و اللت سوق می دهدض و

آرایی و دوخ(513)صان صحنه ای است برای نسزیرا باطن ا خنثی نماید. و محو را شوم آ نها ارثآ و

روح  و نهال آعما جنود و غضب( و قوه شهوت و انه )یعنی قوه وهم وگقوای سه  ایالت اینمت

دام ک هر ه ودن ا فتاشمناد ند شخص غریبی است که در شهر و بلد عده ای ازنر این کالبد مادان سان

دمت خبه  خویشف هدبه  لنی و غرضرا برای انجام  او می کشانند، و یشرا به سمت هدف خو او

می دهند  اررق خویش هدبر را بنده و هرگاه از آنان اطاعت نمود برای همیشه او آورند و می د درخو

بیا و و ارشاد ان متعلی وی هلا ییدت مگر به تأسببند آنان ن قید و رهایی از برای او امکان نجات و و

جانب را به  رشبراد که افد زل کرناوی کتابی  فرستادگان او. زیرا خدای متعال پیامبری را فرستاد و بر

 نمود اعتراف به نبوت او ود را تصدیق کر کس که فرستاده او هر پسمی کند  ییکمال راهنما رشد و

 و برقی از می شود و تنی گوش فرا داد هدایسمادستورات مذکور در آن کتاب آ به احکام و و

شم چو از آن  دکس که به تعالیم آن گوش ندا هر هوای نفس نجات می یابد و بودیت نفس وع

 لت و ضاللت خواهد افتاد وجهاو در گودال  هد شدپوشید و یا آن را پشت سر انداخت، گمراه خوا

 در قعر آن الی االبد باقی خواهد ماند.

 )مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(بسان خمس)مالیات مدنی(، اعمالو حکمت  ةجگاننارکان پپرسش: *
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 باشند؟.. چه می .جهاد)دفاع مدنی(، حج)همایش مدنی جهانی(، 

  :تمفشراق ها

 در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوي و ،)پیشرفت مدنی: توسعه اقتصادي، توأمان با تعادل سیاسی

 اخالقی مدنی(

ناهان گ آن، گناهان کبیره را از ۀکه می توان به وسیل مدنی(-)دینیابطه ايضدر بیان 

 شخیص دادت مدنی(-)دینیصغیره

ت. آن نیس عرف یدی به زوال ومارند که هیچ ادی حشاختالف فااین مسئله امری است که فقها در آن 

 است، از فرموده منور یقین روشن و ن را به نور علم وآن کس که با چشمی که خدای متعال آن کل

 ضغر هو یقین می داند ک عیعت، به طور قطشرمناهج  طریق شواهد و براهین حق و حقیقت و هم از

 قا ازارت و ارگسعادت لقای پرورد ق دادن بندگان به جوار الهی ووالهیه، س عشرای ةهدف اصلی کلی و

 و خرتآیلت عالم ضدنیا به شرف و ف دار دنائت هبوط در ازذل و کمال و ةیض نقص به ذروحض

 و او لسر کتب و معرفت صفات خدا و اعتقاد به مالئکه و ت مگر به معرفت خدا وساین ممکن نی

ه ذات قوام عقل ب قوام نفس به عقل و شد که قوام ممکن به واجب و قیامت. زیرا گفته اعتقاد به روز

شأه بت به نسانی در آغاز امر موجودی است بالقوه که ننسگفته شد که نفس ا مقدس الهی است و

ه ای ورت طبیعیصبت به نشأه اولی و عالم دنیا سعالم آخرت، شبیه به عدم است هرچند ن انیه وث

 ل فطرت، حساس بالفعل و عالم و عاقل بالقوه است. یس در اوااست حساس و متحرک. زیرا نف

را به سمت ربوبیت نشناسد، قوام  خود پروردگار که ذات خویش را به سمت عبودیت و پس مادام

روردگار م که قوام عبد به ذات پیفتگ. زیرا دنخواهد بو ت وسینسرای قیامت  در کینونیتی از برای او و

 ت. بدین گونه که جوهری عقالنی و عالمی ربانی وسدانش ا ت و علم وقوام نفس به معرف است، و

 جوهر نفس است، همین طور الهیت و مربوبیت، مقوم ذات و همان طور که عبودیت و الهی گردد و

 خلقت الجن و(511)صما  و»رماید فربوبیت عین ذات خدا است همان طور که در قرآن مجید می 

 56 ةیذاریات، آ ةسور -کنند شدم مگر برای اینکه مرا ستاییانس را نیافر و)جن  «عبدونیل االنس اال

که معنی آن ) شناسایی من به حقیقت بندگی معرفت وة به وسیل ( یعنی در حقیقت بنده من باشند و

 در و حقق گردندتم کمال حقیقی است( بقای ابدی ویة سرما صال وتا مسک وتباط و رتا تعلق و

من عرف نفسه فقد عرف »ف یسر حدیث شر نفس و هرجو سرمکنون در ذات و دیبا ،ن مقامیهم

اد یخداوند آنها را از  و دا فراموش کردنر)خداوند  «م أنفسهمساهفأن اهلل نسو» ةشریف ةآی و سر «هبر

 جست وجو کرد. د ( را بای49ة حشر، آی ةسور -خویش بیگانه کرد

 وی ومقوم وجود  ذات و عرفت نفس به مبدأم، یعاابت گشت که غرض شارع از وضع شرثچون  و

از خواب  )بیداری(باهتان نردبان ذات خویش وة به سوی آفریننده خود به وسیل )تعالی(ارتقا و عودص
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غشاوت  و هاآرزو امیال و ظلمات هوا و خروج از هالت وجموت  رقدت طبیعت و و رهایی از غفلت

 حرکت است و )پیشرفت(خود نوعی از حرکتاین  است، و )سیاست متدانی(و کدورت عالم دنیا

 گرم کمال حاصل نمی شود ةیض نقصان به ذروضح قا ازرتا ینانجام نمی گیرد مگر در زمان. بنابرا

 ةنشا ه عبارت است ازکحیات  یننگاهداری او لذا حفظ  دنیا و دار مدتی از حیات و زندگی در در

)و منافع و آسایش بدنی با توسعه وییات دنیروری دین است. زیرا حفظ حض صدامق هجمل ه ازیحس

 چنانکه صاحب دین ون دی دصله ای است برای انجام مقاسیو کمی و کیفی اقتصادی و ابزاری(

وقف تمان به خدا مای رفت ومع لیصحتیزی که چ س هرپ. «مزرعه اآلخرهنیا الد»شریعت گفته است 

 زیوست نامنافی  ضاد ومنچه که ک آرت ن واجب وآحصیل تروری که به ضوست امری است ابر 

 الزم است.  واجب و

توسعه )راحله و ل زادحصیمربوط به ت علق وتم دنیا در موجود امور دانست که آنچه که از سپس باید

چیز است، یکی نفوس  جهت آخرت است دو مادی و اقتصادی در جهت تعالی معنوی و فرهنگی(

ن جا معلوم می شود که کدام یک از یاز هم آنها وحصیل تو  اسباب بقا علل و دیگری اموال و و

به سعادت  راه طلب مقصود یعنی فوز ری است که انسان را دلافضل وسای ه اکمل ویاعمال دنیو

 ودصمق ن هدف ویرا از ا ن گناهانی است که اویامیک از اعمال بزرگتردک و ک می کندیآخرت نزد

عالی  ةمقامات اخروی نتیج درجات و روز جزا و ن خدا وتشناخ زیرا اگر معرفت و می سازد. دور

افضل اعمال شهادت به وحدانیت خدا  پس )سبب غایی(حیات دنیوی باشد نهایی زندگی و ةمرثو 

یعنی  ی االمرلاو اطاعت از به رسالت و نبوت پیامبر اکرم و اقرار الوهیت وی و ت ویبه ربوب اقرار و

 است.  ،هم السالمیعل ،یده ةمئا

انها نسابات آن در نفوس ثو  استقرار بقای معرفت و ضامن حفظ و ن آن عملی که وسیله ویبنابراو 

د از آن اعمالی که هم نافع در حصول معرفت خدا و شهادت به وحدانیت عب واست افضل اعمال است 

 کمال رسوخ وتبة صاف به مرواین ا غهم سبب بلو هدی وئمة امامت ا به رسالت رسول و اقرار و او

 صادم ویا هنگام ت شهوات نفسانی و ادم امیال وتصانند به حیثی که در هنگام سنفوس ان در رارقتاس

عباداتی که  طاعات و(515)صاز  آن اعمال عبارتند و ابندنیزلزل تردید تموجبات  ض شکوک وتعار

 ةمنزل اعمال بهزیرا این  زکات. و جهاد حج و روزه و و نماز مانند ان به خدایند،سناتقرب ة وسیل

ی؛ )تعالی فرهنگدبه حد کمال برس و کند نمو و دشزمین قلب است تا که ر آبیاری بذر معرفت در

الیه یصعد » می فرماید . همان طور که در قرآن مجید بدین نکته اشاره می کند ومعنوی و اخالقی(

 -برد آن را باال عمل صالح و رود باال )کلمه های نیکو بسوی او« العمل الصالح یرفعه م الطیب ولالک

دت من است برای دب سلم است که انجام این اعمال فرع بقای حیات درم ( و41 ةاطر، آیفره وس

 آنها را انجام دهد.  دزمانی که بای
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آن  ةرتبه، تالی رتب در ن است از حیث اهمیت،دب هداری حیات درگن حفظ وة آنچه که وسیل پس

 ه که نافع در حفظ حیات درچآن ت وسدر نفوس ا نگاهداری معرفت حفظ و ةچیزی است که وسیل

ه که چآن عبارت است از آن رفته است وگ قرار مذکورة رتب تالی دو ةرتب ن است از نظر اهمیت، دردب

آسایش  و تأمین )توسعه اقتصادی و ابزاریمعیشت اشخاص است انی وگزندة مای حفظ اموال وسیلة و

و کارامدی؛ بهره وری و  سازواری ذاتی و درونزادی مدنی)رسایی و حد کمال تا به سر (بدنی

ن یت آرعا کدام و هر این مقام، سه مرتبه است که وجود برسند. پس در (اثربخشی و کرامت مدنی

ند آن سه مرتبه عبارت )و روری استض نوامیس به حکم عقل الزم و وانین وقتأمین غرض از وضع  در

حفظ اموال نافع در  ابدان و حفظ حیات نفوس و روز جزا و هدی وائمة  و رسول و از معرفت خدا

عه و تعالی )توسس بزرگترین گناهان کبیره عملی است که باب معرفتپ ابدان( حفظ حیات نفوس و

ست ا )توسعه و تعادل سیاسی(عملی تالی آن، ةمرتب در و کند مسدود را فرهنگی؛ معنوی و اخالقی(

مرتبه تالی آن، عملی است که باب  در و کند دودسابدان م ونفوس  بر زندگانی را وت که باب حیا

 را مسدود کند. معیشت)توسعه اقتصادی و (

مافوق  و کفر ناهی بزرگتر ازگگناهان کبیره  ی وصمیان معا می گوییم در مرتبه اول( مورد )در پس

ز حیث مراتب آن ایلت ایمان به جمیع ضچنانکه مافوق ف .)تنازل فرهنگی؛ معنوی و اخالقی(آن نیست

 .)در مقابل رذیلت شرک و رذیلت کفر دینی و مدنی است(یلتی نیستضعف آن، فض قوه معرفت و

تالی جهل به حقایق ایمان یعنی رتبه کفر،  ةرتب در جهل است و خدا زیرا حجاب مابین بندگان و

ابواب جهل به  ابی است ازب زیرا این خود امیدی از رحمت اوست. نا یأس و خدا و مکر ایمنی از

 خدا مکر که ازد شناخت تصور نمی شو را اکس که خد خدا بلکه عین جهل به خدا است. پس هر

 آراء باطل و بدعتها و ةتالی آن کلیة رتب در و باشد امید نا رحمت وی مایوس و از و امان باشد در

ه ب میان مردم و ا درو ترویج آنه عابدا افعال خدا )و فات وص متعلق به ذات و فاسدی است مربوط و

 است. بعض دیگری  ص اهل ایمان( که بعضی از آنها شدیدتر ازوخص

ه دوم، قتل نفس زکیه است )یعنی نفسی با مرتما ( وداول وپیرامون آن بو ةمرتب مورد ی درگ)اینها هم

که مرتکب جرایمی که موجب استحقاق قتل است، نشده باشد پس قتل نفس زکیه از جمله گناهان 

افت ی خواهد بقا وام وحیات د حفظ آن، و بقا با رایز (.ستاول اتبة الی مرتاز حیث اهمیت  کبیره و

آیات او حاصل می گردد. پس قتل نفس  و ایمان به خدا و معرفت به خدا، بقای حیات با دوام و و

کفر (516)ص ةدرج از رتبه و ین ترایپ واة درج رتبه و ندچهر ت،سجمله گناهانی کبیره ا از ارچنا

ان را از اسباب و وسایل سی کند، ولی قتل نفس انم دور دواست. زیرا کفر انسان را از اصل مقص

تالی آن قطع ایادی و اطراف ة رتب در و می سازد دور حیات است( )که یکی ازآنها یل مقصودصتح

ی عضب هست کمسلم ا رفته است وگ رب، قرارضالکت شخص گردد حتی ایراد هو آنچه که منجر به 
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 لواط.  و همین قبیل است زنا از دیگری است و اشد از ر تاثیر و اهمیتد هاآن از

 عه رفدفع وجود، تالی مرتب و اکتفا کند نسل به کلی منقطع می گردد زیرا هرگاه جامعه به جنس ذکور

ا رل وجود نسل صا هرچند زنا اما و ت(سنابودساختن او رفع وة )پس قطع نسل به منزل تسا وجود

ختل م لکن انساب را مشوش و ت(سآن نیز باقی اة )زیرا امکان انعقاد نطفه به وسیل بین نمی برد از

ط اختال عدم انتظام اسباب حیات و موجب اختالل و و تناسل را باطل می سازد و توارث و می کند

 دد. مابین مردم اند می گر جدال و اسبابی که باعث جنگ و اختالف طبقات و تحریک علل و و

ها را باید آن مردم اند. پس ناچار )زیست و آسایش(معیشتة زیرا اموال وسیل سوم، اموال است.ة مرتب

 ن ممکن است که اموال را ازک. ل)تامین و امنیت اقتصادی(حراست نمود حفظ و ،تلف و غصب از

رف کرده اند از آنان صر آنها را گا فت وگری که بهر عنوانی آن را تصاحب کرده اند پس صاشخا

دست  دشوار نیست. بلی هرگاه اموال از ر مورد اموال چندان سخت ود فت. پس امرگرغرامت 

اشد ب شوارد آن ل ازصحا ررضتدارک  یا جبران و که استرداد آن و صاحبان آن به قسمی گرفته شد

طریق  چهار این به یکی از و جمله گناهان کبیره شمرد از و تعدی به اموال مردم را نیز این تجاوز دبای

بود.  است خواهد دشوار بات آنها مشکل وثهم ا علم به آنها و مستور )که هم تشخیص و خفی و

 او. سوم از طریق تقویت مال و ماول از طریق سرقت. دوم از طریق خوردن مال یتیم توسط ولی وقی

ند وگة سخاص به وسیلشحق ا ویت مال وفچهارم از طریق ت شهادت ناحق.ة حق اشخاص به وسیل

می نا  «یمین غموس» اًطالحصپنهان می کند و آن را ا دروغی )که حق شخص را عمدا پوشیده و

استرداد و تدارک اموال  مستورند و هم بر قضات مخفی و مند(. زیرا این طرق مذکور بر اشخاص و

 انهآریم حته در ق شرایع حَ ان وادی هیچیک از نباید ت وساین طرق امکان پذیر نی در هیچیک از

ست ولی همگی از لحاظ اری یگد از انه اشدگ هارچدانست که بعضی ازآن طرق  باید و دناختالف کن

ید اما خوردن ربا بع رفته اند. وگ دوم که متعلق به نفوس است، قرار ةرتبممرتبه، مادون ر اهمیت د

عملی بجز خوردن مال غیر به نیست که شرایع آسمانی در مورد آن اختالف داشته باشند. زیرا ربا 

رایع ممکن است که ش ت )وسع شرع تعیین نموده است نیواضی با اخالل به شرطی که ضطریق ترا

 ند(. شدر بیان حکم آن اختالف داشته با

ه معاصی کبیره ذکر کرد بط طاعات وض معیار بیان قاعده و در علما آنچه بعضی از صةخال اینها بود

. )اشراق هفتم بروشنی (517)صتهذیب در این کتاب ایراد نمودیم ح وتوضیید زما آن را با م اند، و

متضمن و مبین 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 

ی، توأمان با تعادل سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش جسمانی بدن

باطنی روحانی مدنی است. در قبال توسعه فرهنگی، در جهت توسعه سیاسی در جهت توسعه 
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-اقتصادی و تولید منفعت و لذت می باشد. در گفتمان و الگوی پیشرفت: تعالی فرهنگی سبب فاعلی

اسی سبب صوری ساختاری راهبردی می باشد. توسعه اقتصادی و آسایش غایی است. تعادل سی

ی توسعه غای-سبب مادی و ابزاری مقدماتی است. بر عکس گفتمان و الگوی توسعه که سبب فاعلی

اقتصادی و آسایش بدنی می باشد. سبب صوری ساختاری توسعه سیاسی است. توسعه کمی و کیفی 

بب مادی و ابزاری توسعه مدنی می باشد. در گفتمان و الگوی سخت، نیمه سخت و نرم افزاری نیز س

پیشرفت و توسعه متعالی: هر آنچه علت موجبه و موجده بوده یا عامل موثر بوده صواب)درست( و 

به تعبیری ثواب)پاداش(کبیره و صغیره است. هر آنجه مانع و مخل توسعه متعالی بوده، یا موجب و 

ر و تنازعی بوده به ترتیب شرک و کف-نامتعالی، متنازل تکساحتیموجد غیر و ضد آن یعنی توسعه 

 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. 

تغییر سرنوشت]کنش و (: »44/رعد؛ 43«)یغیروا ما بانفسهم ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی»ب. 

 «.روش[ هر قومی مرهون تغییر سرشت)ارزش ها، بینش و منش( او می باشد

هر امتی مرهون »(؛ 414و 431/بقره؛ 2«)تلک امه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم»ج. 

 «.کسب خویشتن است

 «)(الف.اما شاکرا و ب.اما کفوراانا هدیناه السبیل؛ »د.در این صورت؛ اول.

 «)(.ألن شکرتم الزیذنکم و ألن کفرتم ان عذابی لشدید»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»  

 به تعبیر مولوی در مثنوی معنوی:

 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 

وت انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. نهادی یا ناکارایی و ناکارامدی و سعادت یا شقا

حاصل)ایمان و عمل 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 
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 ار است(.باشد. یا محصول عدم تعقل و تشخیص نارسا  و عمل ناسازو

 پرسش:

 مدنی(چه می باشد؟-)دینیناهان صغیرهگ گناهان کبیره ازتشخیص  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: 

 تسبیان اینکه براي شریعت، ظاهر و باطنی و اول و آخري ادر 

 )ظاهر و باطن و اول و آخر راهبرد راهبري راهبردي دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(

 شناخت( وستمظهر ار من حقیقت را که این اآ دابتی حقیقتی است )که بایثق و حبدانکه برای هر امر 

ه کئتوسط مال ر آمده وپروردگانب جا از کهی هال وحیی است چون شریعت، امری است ربانی و و

 یقتی باشدارای حقد نیز که اونای هگردیده است. بنابراین سزاوار است ب زلفرستادگان خدا بر بشر نا و

انی که دارای ظاهری ساص انشخخصی است از اش پس شریعت مانند لباس شریعت(. در تورس)م

 و او( کالبد م وسج است محسوس )که عبارت است ازرا اولی  او و باطنی مستور و است مشهور

وست. ظاهر او به عبارت دیگر حقیقت  ی اومعنا آن روح و غیر محسوس و آخری است معقول و

 )و است حافظ یغالف و وست. اول قشرار همتعین به ظا باطن او متشخص و و متقوم به باطن او او

 مجرد )از ماهیت و جدا و ی است موجود ومغز لب و او آخر و حوادث( آفات و از نگه دارنده او

 محل(.  تعلق به ماده و

 مانند توجه کند، او به ظاهر شریعت بدون باطن آن اقبال و )از جمله در سیاست(کس که پس هر

پرنده  مانند آن طرف حرکت می کند. اراده به این طرف و و دصجسدی است بدون روح که بدون ق

رکات ح در را پیوسته بدن خود و جان دهد( تا آن طرف می افتد ن طرف و)که بی اختیار به ای مذبوح

ظواهر  و عمل به صور را در کوشش خود سعی و عبادات به تعب می اندازد و ی از انجام اعمال وشنا

 صورتی خالی از که ظاهری عاری از باطن و اطاعات او درحالتی که عبادات و طاعات می افزاید.

نها آ ةبه وسیل و قیمتی ندارد، و قدر خدا ارزش و نزد در تقرب به خدا است، و صنیت خلو عنی وم

ی گمهزیرا آنها  ل نمی گردد.صالهی است، برای او حا نیل به قرب جوار نتیجه ای که عبارت از

ته دلبس صکه شخ تغیراند قابل زوال و ی اموری محسوس وگهم زیرا دنیوی اند اموری از جنس امور

 که سهمی از گمان می کند گشته و مغرور ه عاری از باطن در روح یقین است بدانهابه ظواهر آنها ک

حال آنکه چنین نیست. بلکه او کسی است که )از حقیقت  نموده است و ایمان به خدا را احراز ین ود

د( به استخدام خودین و ایمان به خدا بی خبر است و( شریعت را )برای امیال و آرزوهای نفسانی 
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هوای نفس طواف می کند( و آلت دست  کعبه طبیعت و حقیقت به دور )در درآورده وخویش 

 طبیعت قرار گرفته. 

 کمئقل هل ننب» :ایدممی فر که خدای متعال درباره آنان در قرآن مجید ایشان همان کسانی هستند و

وره )س« عاًصننون سنهم یحاسبون حهم ی و یهم فی الحیوه الدنیاعل سضخسرین اعماال. الذین باال

را آگاه کنیم از حال کسانی که  شما ای پیغمبر آیا می خواهید ( یعنی بگو411-413 کهف، آیات

 جه وبی نتی دنیا باطل و دار ش آنان درشکو که سعی و آنان کسانی هستند و زیانکارترین افرادند

این اشخاص( مگر  )این است حال نیکوکارانند. که از گمان می کنند زیان است و مواجه با خسران و

قیم راط مستص در سلوک راه حق و و پیش گیرد و راه خدا را در آنکه از اشتغال با غیر خدا توبه کند

که او  تا؛ شامل اکتساب کند(518)صنعمتی  کامل و ل وضباشد تا بدین وسیله روحی فا استوار او

 ی نفس رهایی بخشد. جهنم هوا هاویه و سقوط در از و ببرد کمال باال به آسمان رفعت و را

رعیه ظواهر ش سنن و ةاقام ولی از آراء عقلیه اقبال کند یل علوم حقیقیه وصاما آن کسی که به تح و

 مانند مه ، اودتکالیف دینیه مسامحه کن مناسک و عبادات و انجام طاعات و در غفلت ورزد، و

 ره ساتپوششی ک از لباس و انتقال یافته و او کالبد و جسد نفسی که از شخصی است دارای روح و

نظر خلق از  در و شود آشکار معرض این است که باألخره قبایح او در شته وگوست جدا اعورت 

 کالبد شریعت، قبل از ورت مجردصصورتی که بخواهد با همین  درون پرده استتار هویدا گردد، در

 رددگ ردم آشکارممیان  در و ودزمان الزم بیرون ر غیر وقت و در ق شریعت ویطر ن ازآاز قوام یافتن 

ق تردید ح بدون شک و زمان آن و غیر در تکمیل آن و ج وضن بگوید، قبل از سخنان حکمت آمیز و

 خواهد مرثبی  دانش او بیهوده و علم و کاست و خواهد ارزش او و قدر رفت و بین خواهد او از

سنن حق قدیم  ان آنها را ازگکه پویندخسران این دو طریق مذکور  را از زیان و شما و ما خدا ماند.

 جل جالله و از سلوک صراط مستقیم باز می دارند، محفوظ بدارد.

 راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و شریعت: ظاهر و باطن و اول و آخر پرسش: *

 سیاسی چه می باشد؟ 

  :راق نهماش

 مدنی(تداوم راهبري راهبردي -)خاتمیت راهبرد راهبري دینی

م خات سول اکرم وررسالت از روي زمین منقطع می گردد، همان طور که  در بیان اینکه نبوت و

 .وده استمانبیا فر

رفا ع باقی است. چنانکه بعضی از رگجهتی دی از و رددگجهتی منقطع می  رسالت از بدان که نبوت و

نقطع بدین نام و نشان م رسول و و یی مسمی به اسم نبصاعزام شخ گفته اند، بدین معنی که ارسال و

ان صورتی مخصوص بر پیامبر شکل وا با انقطاع آن نزول ملک حامل وحی بدان گونه که ب می گردد و
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ین م جبرئیل امستج مجسم می شود )مانند تمثل و در نظر آنان متمثل و نمایان و آشکار می گردد و

 قطع خواهد شد، همان طور که خود فرمودمن ( نیز-ص - اکرم پیغمبر برابر کلبی در ةحیبه صورت دِ

 ةمئحکم ا الهامات و رسالت( حکم مبشرات و ولی خدای متعال )پس از قطع نبوت و «بعدی ینب ال»

ارشاد عوام(  و ءهمچنین حکم مجتهدین )و ارباب فتاوی را برای افتا معصومین، علیهم السالم، و

 یت نمودتثب و سلب فرمود، ولی حکم آنان را تأییدآنان  رسول را از نام نبی و باقی گذاشت اما اسم و

چنانکه در  ؤال کنندس اهل ذکر مأمور نمود که از اهل علم و که علم به احکام الهی ندارند، آنان را و

بنابراین  و(13 ة. )سوره نخل، آی«کر ان کنتم التعلمونلذل اها اسئلواف» می فرماید قرآن مجید

 خصوص احکام دین( بدان گونه که از طریق اجتهاد مورد )درمعصومین ة مئا مجتهدین، پس از

 )تفاوت؛ تنوع و تفاضل به تناسب فهم مردمفتاوا باهم اختالف در هرچند فتوی می دهند ،دریافته اند

 ب زمان وسهمان طور که شرایع آسمانی )بر ح داشته باشند. و مقتضیات روزامد و کارامد زمانه(

)برای هر  «هو لکل جعلنا منکم شرع»وید گمی  نانکه در قرآن مجیدچ هم اختالف دارند مکان( با

ن یهدتمج ی ازدفر ن برای هریهمچن(519)ص(، 18ة سوره مائده، آی -یک از شما آبشخوری نهادیم

 آن راه و داده است و ارقرمنهجی  ش وور دست آنان است راه و ه ای که دریلیفصت ةق ادلیطر از

را بر  هعدول و انحراف از آن را ن نموده وتعییبات حکم ثا در را آن ل اویروش همان است که دل

ث یح زرسالت ا وده است. پس نبوت ومت فریثبتد و یأیتعت الهی آن را یو شر ؛وی حرام کرده است

 نبی که از ص به شخص رسول وتفقط وحی مخ ردیده است، وگخ نسن حکم، منقطع و ت ویماه

 هد )کهتا مجی لذا به امام و و ،دیده استگر، منقطع درس قلب وی می و شق نزول ملک به گویطر

رک می کند( اسم رسول و نبی ده یشرع ةق ادلیطر یا از بی ویالهام غ احکام را از طریق اشراق و

 اطالق نمی گردد. 

 نبوتتبة مر هد( برای آنان از مقام وتنه مج و ا که نه امام اندیمحرمان حریم کبر ای خدا )ویاما اول و

اره درب ص که رسول اکرم )ص(وصخم. علی الیمشربی است عظ و یمرسالت معنوی، مسلکی قو و

ان فی » وده استمفر یزن و« ونیلیسوا بانبیاء یغبطهم النب اًإن هلل عباد» وده استمشان فریمعرفی ا آنان و

س پ. «هین جنبیرجت النبوه باد إن من حفظ القرآن قد» فرموده است زین و« مینن مکلثیی محدتام

 و برای شخص نبی امری است ظاهر باطنی و بی ویسمت نبوت برای شخص ولی امری است غ

لنا ع خص که رسما وشن بدیعلی هذا  ولی در مقام نبوت و ن است فرق مابین نبی ومیه و؛ آشکار

 به شخص و ه می شودگفت «نبی» ندای اوست ا شنونده صدا وی شاهد ملک و صاحب مقام نبوت و

اسمند از اسماء الهی وارث دو  لی وولفظ  ه می شود وارث. وتگف وص ولی مطلق،خصولی، به 

و انت »د یمی گو زی( و ن257ه آیه، ر)سوره بق «منواآن یالذ ی ولهللا»گوید ید مین مجآقر چنانکه در

 (. 89یه)سوره انبیاء، آ «رثینر الوایخ
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مقام نبوت را از شخص نبی نمی خص ولی، ش ت وثهمچنین ورا ی است الهی وصفتت یس والپ

س آن را به شخص ولی القا پس رد، ویوی باز گ زال آن را به ارث تعاآنکه خدای م ر بعد ازگگیرد، م

 مّتَا حق وی لقی نموده است( درتال متعجانب حق  از اًن مقام )به علت اینکه مسقیمیفرماید، تا که ا

نان غمبر می گیرند و آیپ ت ازثمرتبت را به عنوان ورا اولیا این مقام و اکمل باشد. ولی بعضی از و

ت ین مقام بودند( مانند اهل بیا احراز تةشایس اند )و هند که آن حضرت را مشاهده نمودتسهکسانی 

می  لتعااز خدای م تقیماًرا مس تبتمر ا این مقام ویاول یررسالت علیهم السالم. و اما سا عصمت و

 وده است. مان بذل و عطا فریشآن را به ا ن مقام است ویوارث ا خود آن جهت که او رند، ازگی

 از و، چ جهت در آن راه نداردیه بطالن از سند عالی الهی محفوظ که خطا و ینشان به حکم ایپس ا

زرگ ند. عارف بیایپیروان واقعی انب باع حقیقی وتده است، ایال به دست آنان رسمتعجانب خدای 

فکر  قیطر صاحبان علوم رسمی حاصل از ن مطلب علمای رسوم ویید ایأتزید بسطامی )در مقام یبا

 هر ه وتمردگان گرف را از یششماها علوم خو ده( می گویختجدال را مخاطب سا بحث و نظر و و

 تبةبه مر غولب زا(541)صل صقی حایات حقیح شما فاقد یراه است )زترفگگری یمرده ای از مرده د

 از )وی می باشید( ولی من علم خویش را از حضرت حی الیموت کمال عقلی نظری و عقلی عمل

 نشان نام و و اینباای از  عده ذکر قام پس ازمن یل در مثل همتعاخدای م ه ام وتت گرفیق والیطر

ان شیتکه خداوند هدا ندتنان کسانی هسی)ا« دهتفبهداهم اق هللن هدی ایاولئک الذ» دیآنان می فرما

 (. 91یةسوره انعام، آ -دا کنتاقشان یا شکرده، پس به رو

 وعت سپرد( یقلوب آنان به ود در ت راایقت هدیحق ت ویوال سر ل نور نبوت ومتعا ایخد )پس

 عال که مقام نبوت و نورتخدای م و ند،تن جهان رخت بربسیا از و ری مردندیگد کی پس ازیآنان 

 سپس ان است. ورثن وایرتبه او گرفت و آنان به ارث باز ت را به آنان داده بود، ازیهدا ت ویوال

ت یدان هیرا به اسرار ا او غمبر اکرم )ص( سپرد ویا را بدان رهنمون بود، به پیت را که انباین هدمیه

ای ینبت ایهدا رسول اکرم و یتام به هداین ایا رد زیای خدا نیاول یةن منوال بقیهم د و بریواقف گردان

ب جان ای بزرگ ازخد و ند،تل گرفمتعا ندخداو را از علوم خودیز آنان ن ه وتافیاهی آگ سلف، علم و

 اد،د رارقدلهای منور آنان  در علم را ،ه بودتشگش شامل آنان یپ ی که ازیتعنا خود به حکم رحمت و

اه نتیآ» دیمی فرما قرآن در همان طور که درباره بنده خاص خود حضرت خضر به آنان القا فرمود. و

 . (65آیة کهف، ه من لدنا علما )سوره علمنا رحمه من عندنا و

مجید جاری است. چنانکه در قرآن  وانات هم ساری ویح نبوت در)وحی و(ن یت که اسد دانیبا و

ا به آنجا که می ت( 68یة ل، آحن ة)سور« خذی من الجبالاتل ان حربک الی الن یاوح و»ماید می فر

وانات یل زبان حتعاکه خدای م پس آن کس را (69آیة  ،لح)سوره ن« لکی سنبل ربک ذلالاسف»ید فرما

قات ومخل ایثنو  حمد و نمازکیفیت  از و م دادیعلتات را به او تنبا دات وجما ایحمد و ثن ح ویسبت و
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ن اسم کموجودات است لیه کل ساری در زیت نوکه نب افت، به خوبی می داندیح آنان آگاهی یسبت و

 (خودمحل  ط مذکور دریعنی انسان کامل واجد شرای) دات عالمکی از موجوی بر رسول بجز نبی و

روحی  هر و طرف خدا را دارند، اطالق نمی شود رسالت از همالئکه، به خصوص آنان که جنب بر و

لفظ ملک بر او اطالق نمی  ط روح است وقطرف خدا ندارند، ف رسالت ازتبة مر قام وماز ارواح که 

 .(544)ص«تبه معنی رسالت اس« اکوله» لفظ ملک مشق از رایجاز. زبه نحو مَ مگر گردد،

 خاتمیت راهبرد راهبری دینی و تداوم راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟پرسش: *
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******************** 

 و پاسخ:پرسش *

 و کدامند؟ مورد*مراتب سیاست چند 

 *اهم ویژگیهای مراتب سه گانه ظاهری)حسی واقعی(، باطنی)ماهوی معنوی تجریدی( و 

 چه میباشند؟سیاست غایی)عقلی انتزاعی(-بنیادین 

 *انسان نوعست یا انواعست؟ چرا؟

 *انواع انسان کدامند؟

 سیر نزولی و سیاست صعودی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟*

 میباشد؟*عمل سیاسی چه 

 *تعالیم سیاسی عقلی چه میباشد؟

 سیر تعالی یا تنازل انسانی و مدنی چه میباشد؟*

  چه میباشد؟ تحصیل سعادت-*سعادت و شقاوت مدنی: تنبیه علی سبیل سعادت

 *بنیان، بروز و برامد سیاست توحیدی و سیاست غیر و ضد توحیدی؛ سیاست تکساحتی و 

 سیاست تنازعی چه می باشند؟ 

 چه می باشد؟ پذیری عقلی، تخیلی و حسی مدنی-بخشی )ساختار راهبردی(صورت*

 رابطه و نسبت ارزش بینش و منش درونی، با دانش، کنش و روش سیاسی بیرونی چه میباشد؟*

 و سیاست های طبیعی تکساحتی و  انسان نمابشری  شبه انسان و غریزی طبیعی *جهات حیوانی 

 میباشد؟تنازعی مادی و متدانی چه  

 *وحدت در عین کثرت و ثبات در ین تحول من فردی و مای اجتماعی مدنی چه می باشد؟

 راهنمایی راهبردی مدنی چه می باشد؟-*راهبرد راهنمایی دینی

 خالفت: حکومت، ریاست و سیاست مدنی جامع جاویدان جهانی چه می باشد؟*

 نی چه می باشند؟منابع، روش ها و مراتب عقلی، خیالی و حسی انسانی و مد*

 ر د-در مقابل شناخت ظنی یا شبه علم و پنداره علمی واقعی نما-علم حقیقی و یقینی واقعی*

 مقابله با شناخت توهمی یا علم کاذب یعنی واقعیت دروغین یا ضد واقعی چه می باشد؟     

 گوهر نبوت]ریاست اول، ملک موسس نظام مدنی، راهبرد راهبری[: مجمع انوار عقلی، نفسی و *

 حسی انسانی و مدنی چه می باشد؟ 

 علم یقینی، ظنی و توهمی مدنی چه می باشد؟ *



  

318 
 

   *شناخت راستین یا فلسفه و حکمت، شبه شناخت یا تفلسف سیاسی و ضد شناخت یا سوفیسم 

 باشد؟سیاسی چه می      

 پیش بینی؛ آینده پژوهی مدنی چه می باشد؟-پیش گویی*

 علم وحیانی سمعی، قلبی یا کشفی و حصولی یا کسبی انسانی و مدنی؛ اجتماعی و -منابع علمی*

 سیاسی چه می باشند؟     

 راهبرد راهبری دینی برای راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟*

 چه می باشند؟ طغیان مدنیدینی  و  تضد ملکوتی؛ طاعسیاست ملکوتی و غیر و *

 شالوده ها و شاخصه های راهبرد راهبری و راهنمایی چه می باشد؟*

 چه می  مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی-ی دینید*اساس و نقشه راه راهبری راهبر

 باشد؟     

 -راهبری دینیشالوده ها و شاخصه های)صفات( راهبری راهبردی بر اساس و در راستای راهبرد *

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی متعالی چه می باشند؟     

 دینی مدنی توحیدی چه می باشد؟ )نقشه راه(نبوت*

 چه می باشد؟*انسان مدنی 

 *دین مدنی چه می باشد؟

 *سیاستگذار مدنی چه می باشد؟

 عبادات مدنی چه می باشند؟*

 چه می باشند؟مدنی سیر مراتب متکامل انسانیت *

 مدنی؛ اجتماعی و سیاسی ( چه می باشد؟-)دینیحدود فلسفه سیاسات و حکمت و*

 *انواع رابطه و نسبت میان دیانت و سیاست چند مورد و کدامند؟

 دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخالق و قدرت، معنویت و  نبوت و امامت، رابطه و نسبت*

 مادیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟     

 کمت و فلسفه عبادات مدنی چه می باشد؟*ح

 )مدنی؛ اجتماعی و سیاسی(بسان خمس)مالیات مدنی(، جهاد)دفاع اعمالو حکمت  ةجگاننارکان پ*

 .. چه می باشند؟.مدنی(، حج)همایش مدنی جهانی(،     

 مدنی(چه می باشد؟-)دینیناهان صغیرهگ گناهان کبیره ازتشخیص  مدنی(-)دینیابطهض*

 *پیشرفت مدنی؛ سیاست توسعه اقتصادی، تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی چه 

 ی باشد؟م     

 *گفتمان و الگوی توسعه متعالی و متدانی چه می باشند؟
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 ظاهر و باطن و اول و آخر راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه می باشد؟*

 راهبرد راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی چه شریعت: ظاهر و باطن و اول و آخر *

 می باشد؟     

 خاتمیت راهبرد راهبری دینی و تداوم راهبری راهبردی مدنی چه می باشد؟*
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 فقه سیاسیپنجم.

 الف.فقه سیاسی مشروطیت اسالمی سلطنت

 نایینی: تنبیه امت و تنزیه ملت

 :و نظام سیاسی مشروطیت اسالمیظریه  ن

در عصر غیبت و در دوره ، آیت اهلل نایینی )قرن چهاردهم هجری(، به عنوان فقیه و مجتهدی اصولی

 به طرح نظریه سیاسی  پرداخته است. وی برای ،با نگاهی آسیب شناسانه و آسیب زدایانه ،مشروطیت

ن اصالح نایینی  از پیشتازا.ارایه نموداثری مستقل  فقه سیاسی  شیعی در عصر جدید  رنخستین با

وی نظریه و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی .گری نوین سیاسی در ایران و جهان اسالمی می باشد

نظریه ای که بسان  پیش درامدی استوار بر  مردم ساالری  .به صورتی منظبط تنظیم و ارایه کرد

می و نیز در نظام جمهوری اسالمی ایران اسالمی مورد نظر حضرت امام خمینی)ره( در انقالب اسال

یکی آسیب شناسی سیاسی اسالمی  ؛دارای دو رکن است ،محسوب می گردد. نظریه سیاسی نایینی

جهل عمومی و استبداد و ظلم دولتی را منشاء همه آسیب های  می باشد. وی ایران و جهان اسالم

ومت مشروط به قانون عدالت حک وی است. دیگری مشروطیت اسالمی .دنسیاسی تلقی می نمای

دانسته و معرفی می  به عنوان آسیب زدایی و بهداشت و درمان سیاسی را اسالمی و مبتنی بر آن

 نمایند.

یا ستم  «ورج»و در حقیقت  «ظلم»نایینی ابتدا به شکل بنیادین و جامعی به تجزیه و تحلیل پدیده

ات وی برای نخستین بار موفق شد کلی .سیاسی و استبداد به عنوان بدترین آسیب روی آورده است

خویش  «هتنبیه امه و تنزیه مل»نظریه فقهی سیاسی شیعی در عصر غیبت را ترسیم و در قالب کتاب 

 هویداست. یعنی منزه ،نگاه آسیب شناسانه سیاسی و اجتماعی او از همین عنوان اثر وی .ارایه نماید

که بدان منتسب می سازند از یک سو و بیدارگری کردن مکتب اسالم و عقاید اسالمی از تحریفاتی 

چون »امت اسالمی  از انحراف ناشی از آن ها از دیگر سو می باشد. کما این که به تعبیر خود وی 
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ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت است ه وضع رساله برای تنبیه امت ب

اهم مواردی که مبین تحریفات در نظریه سیاسی اسالمی  .«نهادهالمله االمه و تنزیهلهذا نامش را تنبیه

آگاهیی که در نتیجه منجر  تحریف و نا .و غفلت و ناآگاهی امت از حقوق سیاسی خویش می باشد

انحرافی که حاصلی شوم همچون استبداد دولت را به  .به انحراف  هم مردم و هم دولت شده است

جهان اسالم و امت  ،بدین سبب ایران .عی ببار آورده استعنوان بدترین آسیب سیاسی و اجتما

اسالمی در عصر خویش را در آسیب زده ترین شرایط خویش تلقی نموده و آن ها را در حضیض 

نظریه حکومت قدر متیقن و قدر مقدور  ،عقب ماندگی و وارفتگی می داند. به همین مناسبت ،ذلت

حدید این ت ؛ه و عالج رفع یا کاهش وبه تعبیر خود ویبسان برترین گزین ،اسالمی را در عصر غیبت

ومت حک ؛بیماری یعنی ظلم و استبداد معرفی می نماید.حکومت قدر متیقن و قدر مقدور عبارت از

 «جهل»وی   .اسالمی به میزان فهم و دریافت ما از اسالم و به تناسب مقتضیات و مقدورات  می باشد

را بدترین مرض و در بردارنده و مسبب سایر آسیب های  «بداداست»عمومی و ملی را مادر امراض و 

جهان شیعی و جهان اسالمی تلقی می نماید. در این  ،سیاسی و اجتماعی عموما و بویژه در ایران

طبقه بندی  ،دسته بندی ،گزینش و چینش توجه به محور مسایل و مقتضیات سیاسی در اندیشه نایینی

ارکان و نظام سیاسی در نظریه سیاسی او بخصوص از جهت  ،یو بویژه ساختار موضوعی و مبان

و استبداد  )*جهالتنظریه سیاسی و بینش و دانش سیاسی و فقهی سیاسی حائز کمال اهمیت می باشد

تنادات اس ،استدالتی عقلی ،.  روش طرح و بررسی مسایلدر نظریه سیاسی نائینی چه میباشند؟(

نیز از حیث شناخت سیاسی  ،ملی یا عرفی و علمی سیاسیشرعی و شواهد یا اسشهادات عینی و ع

ده فقهی و فلسفی سیاسی بسیار تعیین کنن ،و معرفت شناسی سیاسی و حتی روش شناسی علمی

 ،بنابراین در تحلیل متن زیر و تفهم محتوای آن،  شایسته وبایسته است هردوی حیثیات فوق .است

 مد نظر و مورد توجه و تحقیق واقع گردند.

  :پیش درامد( پیش فرضیه
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نچه از تمام چنا یاند که ملل مسیحی و اروپاییان قبل از جنگ صلیب مطلعین بر تواریخ عالم دانسته»

نصیب بودند همین قسم از علوم تمدنی و حکمت عملی و احکام سیاسی شعب حکمت علمی بی

نبودن ب سماوی و در دستهم، یا بواسطه عدم تشریع آن ها در شرایع سابقه و یا از روی تحریف کت

علمی خود مقصد عدم تمدن و بیهرا ب بهره بودند، بعد از آن واقعه عظیم عدم فوزشانآن ها بی

 االمراض را اهم مقاصد خود قرار داده و عاشقانه در مقام طلب برآمدند.مستند دانستند، عالج این ام

ادره از حضرت شاه والیت اصول تمدن و سیاسات اسالمی را از کتاب و سنت و فرامین ص 

الصلواه و السالم و غیرها اخذ و در تواریخ سابق خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل علیه افضل

العاده حاصله و کمتر از نصف قرن اول را نوع بشر را از وصول بآن اصول و استناد تمام ترقیات فوق

 «. متابعت و پیروی آن اقرار کردنده ب

وزه حجهان و بوده که در استاد اکویناس  «آلبرت کبیر»نایینی به  مواردی بسان ممکن است اشاره 

م.( بزرگترین متکلم 43)قرن «اکویناسسنت توماس »خود یا  .تحصیل نمودو با منابع اسالمی اسالمی 

 وی شد.که شارح نظریات سیاسی ابن رشد محسوب می  حتی تا کنون، و الهی جهان مسیحیت

کوینی، فطری، تشریعی و عرفی( سینوی را به تعبیر سیر حکمت در اروپا از این قوانین چهارگانه)ت

طریق گرفت و در الهیات عالی خود حتی با روش استشکالی اسالمیان و بر خالف روش 

عرفی اه حل اروپا و غرب مکه اسالم را ر ،همچنین امثال دانتهدیالکتیکی)جدلی( بروشنی تبیین نمود. 

 .کتاب قرارداد اجتماعی هم مدعی مردم ساالر بودن اسالم و کارامدی آنست درهم روسو  می نمود.

که مدعی نقش کلیدی جهان اسالم و ،تا گائتانا موسکا در کتاب تاریخ عقاید و مکتب های سیاسی

مچنان هبه تعبیر نائینی؛ در تجدید حیات نوین غرب می باشد.  ،دست آوردهای علمی و سیاسی آن

ام تم»و  .را مورد تاکید قرار می دهند «آن اصوله عقل نوع بشر را از وصول ب قصور»که اروپائیان 

یاسی اصول سمتابعت و پیروی آن ه را ب )هجری(کمتر از نصف قرن اول درالعاده حاصله ترقیات فوق

ر تصریح بخویش با  «قرارداد اجتماعی»در کتاب  «روسو»کما این که  .می دانستند «و مردم ساالری

الم تنها که اس میکندتاکید یان یا مردمیند، مدنی نیستند. یا مدنی اند و مردمی نیستند. وی اینکه اد
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. مردمی اعم از؛ مردم دار و بویژه کامل و کارامد می باشد مردمی است. آنهم بصورتو  «دین مدنی»

به ز جنمردم مدار یعنی مردمساالر یا جمهوری است. بویژه اینکه حکومت قانون می باشد. قانون نی

عمومی، مردمی و جمهوری دارد. به همین مناسبت در کتاب قرار داد اجتماعی در مبحث قانون و 

ما ص(کع از ده قرن پیش بر ت-شریعت فرزند اسماعیل)پیامبر اسالم»؛ قانونگذار تصریح می نماید

می کند. دنیا حکمفرما میباشد، هنوز هم از عظمت مردان بزرگی که آنرا تدوین نموده اند حکایت 

فالسفه متکبر و روحانیون لجوج، این مردان بزرگ را شیادانی خوش شانس میدانند)که تمدنسازی 

نمودند(. اما یک مرد سیاسی واقعی در تشکیالت آنها قریجه بزرگی را می بیند که موجد تأسیسات 

ت)قرارداد (. از جمله همین قانون، بیع52قرارداد اجتماعی، روسو، ترجمه کیا، ص«)با دوام است

هر کشوری را که به وسیله قانون اداره »اجتماعی(، مسئولیت فردی، ... است. چنانکه به تعبیر وی؛ 

هر گونه حکومت مشروع، جمهوری »(.  بدین سبب 16همان، ص«)شود، جمهوری می نامم

 ،وقتی می گویم جمهوری مسیحی»همان(. نه برعکس! بر همین اساس و راستا مدعی می شود: «)است

(. 477ص  ،ترجمه کیا ،روسو ،)قرارداد اجتماعی «این دو کلمه ضد و نقیض است ،اشتباه می کنم

حضرت محمد)ص(نظریات » ؛نظام سیاسی اسالمی تاکید می سازددرحالی که در مورد نظریه و 

زمانی که حکومت او در  تا. نمود )کارامد(صحیح داشت و سازمان سیاسی خود را به خوبی تنظیم

کی ی )جمهوریت(و عرفی )اسالمیت(حکومت دینی و دنیوی یعنی شرعی ،ای وی باقی بودمیان خلف

واگرایی و چیرگی  ،وی ایستایی. (472ص  ،)همان«اداره می شد )کارامد(بود و مملکت هم به خوبی

سایر کشور ها بر جهان اسالم را سستی در پایداری نظام مردم ساالر دینی بر اساس نظریه سیاسی 

تا کنون که امثال ساموئیل هانتینگتون در موج سوم دمکراسی، در پاین سده  داند)همان(.اسالم می 

دمکراسی کنفوسیوسی به روشنی یک قضیه متناقض است. اما معلوم »بیستم نیز تصریح می نماید: 

تساوی »(. کما اینکه؛ 335موج سوم دمکراسی، ص«)هم چنین باشد«دمکراسی اسالمی»نیست که 

 فرهنگ»و اختیار از موضوعات اصلی اسالم است. ارنست گلنر نظرش این است که طلبی و اراده

یگانه پرستی، حاکمیت اخالق، فردگرایی، اعتقاد به نص)متن -متعالی اسالم  دارای خصوصیاتی است

منشور مشترک یعنی قرآن و روایت(، اصول گرایی و پای بندی به دین، تساوی طلبی و مخالفت با 
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که -گری میان خلق و خالق( و هیرارشی)سلسله مراتب طبقاتی(و اندکی از سحر مدیتیشن)واسطه»

 این خصوصیات«به جرأت می توان گفت با پذیرش تجدد و نوگرایی سر توافق و سازگاری دارد

(. چنانکه در عین حال؛ 335-6همان، صص«)بدین سان با خواستهای دمکراسی هم منطبق است

اع دینی و اجتماع سیاسی را رد می کند و بدین ترتیب امور دنیوی اسالم هر گونه جدایی بین اجتم»

و اخروی از یکدیگر منفک نیست. دین از سیاست جدا یست. مشارکت سیاسی یک وظیفه دینی 

(. در نهایت علیرغم برخی تناقض نمایی های ظاهری میان اسالم و پیشرفت 336همان، ص«)است

آیین اسالم بدین ترتیب دارای اصولی است »دیگر سوی؛ از سویی و میان اسالم و مردمساالری از 

ت همان(. بدین ترتیب این ادعای نائینی بدور از حقیق«)که می تواند با دمکراسی سازگار باشد یا نباشد

 واقعیت نبوده و نمی باشد. 

تخراج استنباط و اس )خوبی(وجودت )کاربست جدی(کن حسن ممارست و مزاولتل»در تعبیر نائینی: 

آنان و بالعکس سیر قهقرایی و گرفتاری اسالمیان بذل رقیب و اسارت طواغیت امت و معرضین از 

کتاب و سنت مآل امر طرفین را باین نتیجه مشهود و حالت حالیه منتهی ساخت حتی مبادی تاریخی 

وازم رقیت وحشیانه از ل سابق هم تدریجاً فراموش و تمکین نفوس ابیه مسلمین را از چنین اسارت و

اسالمیت پنداشتند و از این رو احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیاتست منافی و با 

ها شمردند. تا در این جزء زمان که بحمداهلل  را اساس خرابی ضرورت عقل مستقل مخالف و مسلمانی

 نتهی، و اسارت در تحت اراداتآخرین نقطه مه قرایی مسلمین بهدوره سیر ق او تعالی و حسن تأیید

رین را نوبت منقضی و رقیت منحوس ملعون را عمر به پایان رسید، عموم اسالمیان ئشهوانی جا

بحسن داللت و هدایت پیشوایان روحانی از مقتضیات دین و آیین خود با خبر و آزادی خدا دادی 

کت و مساواتشان در جمیع خود را از ذل رقیت فراعنه امت برخورده بحقوق مشروعه ملی و مشار

امور با جائرین پی بردند و در خلع طوق بندگی جباره و استفاده حقوق مغصوبه خود سمندروار از 

دریاهای آتشین نیندیشیده ریختن خونهای طیبه خود را در طریق این مقصد از اعظم موجبات سعادت 

اسارت ظالمین از فرمایش سرور و حیات ملی دانستند و ایثار در خون خود غلطیدن را بر حیات در 
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اس کردند. ، اقتب«نفوس ابیه من ان تؤثر طاعه اللیام علی مصارع الکرام»السالم که فرمود: مظلومان علیه

صدور احکام حجج اسالم نجف اسرف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این 

 اند، برای برایتجع اهل سنتمشروع مقدس و تعقب آن بفتوای مشیخه اسالمیه اسالمبول که مر

ساحت مقدس دین اسالم از چنین احکام جوریه مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتی شد ظاهر 

و لسان عیب جویانرا مقطوع ساخت لکن دسته گرگان آدمی خوار ایران چون برای ابقاء شجره خبیثه 

افتند، هتر از اسم حفظ دین نیآویزی بظلم و استبداد و اغتصاب رقابت و اموال مسلمین وسیله و دست

الی از مسمی و لفظ خان یبدل دینکم گفت، از این اسم بیبنابراین نسبت ملعون فرعونیه که: اخاف

سی رفع ید نکرده با فراعنه ایران همدست و کردند آنچه کردند!! شنایع عهد ضحاک و چنگیز را 

ما یرید و عدم مسئولیت عما یفعل  تجدید و دینداریش خواندند، و سلب فعالیت مایشاء و حاکمیت

اختن سو نحو ذلک از صفات خاصه الهی عز اسمه را از جابرین، با اسالمیت منافی شمردند، و از آلوده

جو، بدان اعالن و شرع قویم بچنین لکه ننگ و عار عظیم هیچ پروا نکرده در مجمع مسیحیان عیب

علیها، بلکه بذات اقدس احدیت تعالی شأنه، اهلل چنین ظلمی را بساحت مقدس نبوت ختمیه صلوات

مستبدانه روا داشتند، درجه ظلم و استبداد را باین مقام منتهی و ظلم بخالق را وسیله ظلم بمخلوق 

 و کانوا اهللالذین اساؤ السوء ان کذبوا بآیاتثم کان عاقبه: اهلل العظیم و کذلک یقولقرار دادند، صدق

دیث صحیح: اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهرعلمه و االفعلیه ون بمقتضای حج بها یستهزؤن.

اهلل، سکوت از چنین زندقه و الحاد و لعب بدین مبین و عدم انتصار شریعت مقدس در دفع این لعنه

ضیم و ظلم بین، خالف تکلیف بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است بنابراین این اقل خدام 

کلیف و قیام باین خدمت برآمده الزم دانست مخالفت این زندقه و الحاد را شرع انور در مقام ادای ت

اهلل تعاله و حسن تأییده بدرجه قبول فایز و موجب با ضرورت دین اسالم آشکار سازد امید که بعون

 سقوط از سایرین گردد و ما توفیقی اال باهلل علیه توکلت والیه انیب وهو المساد للصواب.

برای تنبیه امت بضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و چون وضع رساله  

المله نهاده و مقاصدش را در طی یک مقدمه، و رسم االمه و تنزیهبدعت است بنابراین نامش را تنبیه

 .«نماییمپنج فصل و خاتمه ایراد می
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 سی نائینی چه می *پرسش: عنوان و وجه نامگذاری، موضوع و مسئله  اصلی کتاب و نظریه سیا

 باشد؟ 

تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت دولت، و تحقیق قانون اساسی و » :فرضیه -مقدمهدرامد (

 «.مجلس شوراي ملی و توضیح معنی حریت و مساواتست

بدانکه این معنی نزد جمیع امم مسلم و تمام عقالء عالم بر آن متفقند که چنانچه استقامت نظام عالم »

هیئت  هشخص واحد باشد یا به بشر متوقف بسلطنت و سیاستی است خواه قایم بو تعیش نوع 

جمعیه و چه آنکه تصدی آن بحق باشد یا اغتصاب، بقهر باشد یا بوراثت یا با انتخاب، همین طور 

بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقالل و قومیت هر قومی هم چه آنکه راجع بامتیازات 

منوط بقیام امارتشان است بنوع خودشان و االجهات امتیازیه و ناموس اعظم دین دینی باشد یا وطنیه 

و مذهب و شرف و استقالل وطن و قومیتشان بکلی نیست و نابود خواهد بود هر چند باعلی مدارج 

ثروت و مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نایل شوند از این جهت است که در شریعت مطهره حفظ 

د انجمیع تکالیف و سلطنت اسالمیه را از وظایف و شیون امامت مقرر فرموده اسالم را اهمبیضه

)تفصیل مطلب موکول به مباحث امامت و خارج از این مبحث است( واضحست که تمام جهات 

راجعه بتوقف نظام عالم باصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی بامارت نوع خودشان 

 منتهی بدو اصل است:

ظامات داخله مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر دی حقی بحق خود و حفظ ن-4 

منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعی راجعه بمصالح 

 داخلیه مملکت و ملت.

تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در اینباب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات -2 

یه و غیرذلک، اینمعنی ار در لسان متشرعین حفظ بیضه اسالم و سایر ملل حفظ وطنش خوانند حرب

و احکامیکه در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است احکام سیاسی و تمدنیه جزء دوم 
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از حکمت عملی دانند. شدت اهتمام عظماء از سالطین متقدمین فرس و روم در انتخاب حکماء 

ن در علم و عمل برای وزارت و تصدی و قبول آنان هم با کمال تورع از ترفع قاهرانه از این کاخلی

جهت بوده، بلکه ابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعی چه از انبیاء 

السالم بوده و یا از حکماء همه برای اقامه این وظایف و تمشیت این امور بوده، در شریعت علیهم

 «.انده هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین وجه مفرد فرمودهمطهر

 *پرسش: اصل و جهات ضرورت دولت، حکومت و نظام سیاسی در نظریه نائینی چه میباشد؟

 :یه  و نظام سیاسی مشروطیت اسالمینظر–قسمت سوم

در عصر غیبت و در  ،پلی آیت اهلل نایینی )قرن چهاردهم هجری(، به عنوان فقیه و مجتهدی اصو

به طرح نظریه سیاسی  پرداخته است.  ،با نگاهی آسیب شناسانه و آسیب زدایانه ،دوره مشروطیت

ز پیشتازان نایینی  ا .سی  شیعی در عصر جدید ارایه نمودوی برای نخستین با اثری مستقل  فقه سیا

نظریه و نظام سیاسی مشروطیت وی .اصالح گری نوین سیاسی در ایران و جهان اسالمی می باشد

دی نظریه ای که بسان  پیش درام .اسالمی به صورتی منضبط تنظیم و  به شکلی منسجم ارایه کرد

استوار بر  مردم ساالری اسالمی مورد نظر حضرت امام خمینی)ره( در انقالب اسالمی و نیز در نظام 

 یکی آسیب ؛دارای دو رکن است ،سوب می گردد. نظریه سیاسی نایینیجمهوری اسالمی ایران مح

ه م، و جهل عمومی و استبداد و ظلم دولتی را منشاء هسیاسی اسالمی ایران و جهان اسالمشناسی 

. دیگری مشروطیت اسالمی، یعنی حکومت مشروط به قانون آسیب های سیاسی تلقی می نماید

دا به شکل نایینی ابت .سیاسی به عنوان آسیب زدایی و بهداشت و درمان ،عدالت اسالمی و مبتنی بر آن

د به یا ستم سیاسی و استبدا «جور»و در حقیقت  «ظلم»بنیادین و جامعی به تجزیه و تحلیل پدیده

وی برای نخستین بار موفق شد کلیات نظریه فقهی سیاسی  .عنوان بدترین آسیب  روی آورده است

نگاه  .خویش ارایه نماید «یه ملهتنبیه امه و تنز»شیعی در عصر غیبت را ترسیم و در قالب کتاب 

هویداست. یعنی منزه کردن مکتب  ،آسیب شناسانه سیاسی و اجتماعی او از همین عنوان اثر وی

اسالم و عقاید اسالمی از تحریفاتی که بدان منتسب می سازند از یک سو و بیدارگری امت اسالمی  

چون وضع رساله »به تعبیر خود وی  از انحراف ناشی از آن ها از دیگر سو می باشد. کما این که

ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت است بنابراین نامش ه برای تنبیه امت ب
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. اهم مواردی که مبین تحریفات در نظریه سیاسی اسالمی و غفلت و «المله نهادهاالمه و تنزیهرا تنبیه

تحریف و ناآگاهیی که در نتیجه منجر به انحراف   .ناآگاهی امت از حقوق سیاسی خویش می باشد

انحرافی که حاصلی شوم همچون استبداد دولت را به عنوان بدترین  .هم مردم و هم دولت شده است

جهان اسالم و امت اسالمی در عصر  ،بدین سبب ایران .آسیب سیاسی و اجتماعی ببار آورده است

 عقب ماندگی ،نموده و آن ها را در حضیض ذلت خویش را در آسیب زده ترین شرایط خویش تلقی

نظریه حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی را در عصر  ،و وارفتگی می داند. به همین مناسبت

نی ظلم تحدید این بیماری یع ؛بسان برترین گزینه و عالج رفع یا کاهش و به تعبیر خود وی ،غیبت

حکومت اسالمی به میزان  ؛ن و قدر مقدور عبارت ازو استبداد معرفی می نماید. حکومت قدر متیق

عمومی و ملی  «جهل»وی   .فهم و دریافت ما از اسالم و به تناسب مقتضیات و مقدورات  می باشد

را بدترین مرض و در بردارنده و مسبب سایر  آسیب های سیاسی و  «استبداد»را مادر امراض و 

جهان شیعی و جهان اسالمی تلقی می نماید. عالمه نایینی در پیش  ،اجتماعی عموما و بویژه در ایران

ن تصریح می سازد؛ ای ،مقدمه کتاب خویش  با اشاره به کشورهای اروپایی و غربی در عصر خویش

مین ه ،نصیب بودندتمام شعب حکمت علمیه بی»ملت ها در قرون وسطی و تا پیش از رنسانس از

واسطه عدم تشریع آنها در شرایع ه و احکام سیاسی هم، یا بقسم از علوم تمدنی و حکمت عملی 

نان . لکن با شکست آ«بهره بودندنبودن آنها بیسابقه و یا از روی تحریف کتب سماوی و در دست

مدن عدم ت مقصد ه را ب بعد از آن واقعه عظیم عدم فوزشان» در جنگ صلیبی ها در مقابل مسلمانان و

االمراض را اهم مقاصد خود قرار داده و عاشقانه در مقام ند، عالج این امعلمی خود مستند دانستو بی

ایر سو  «اصول تمدن و سیاسات اسالمی را از کتاب و سنت»؛ ، بدرستیاز نگاه وی .«طلب برآمدند

در تواریخ سابق خود »کما این که  ،نمودنداخذ  منابع اسالمی از جمله نامه های سیاسی امام علی)ع(

بلکه  ،داما اروپائیان بدین حد بسنده نکردن ؛به تاکید آیت اهلل نایینیمی نمودند. «ان اعترافمنصفانه بد

ترقی و   موجبات ،با استنباط درست و تمرین و تجربه و در نتیجه  سیاست ورزی بهینه اروپائیان

ذل  هی و گرفتاری اسالمیان بیسیر قهقرا»این درحالی بود که برعکس .پیشرفت آنان فراهم گردید

)همان(.یعنی استبداد عارض «معرضین از کتاب و سنت -بطواغیت امت و  -الف ؛رقیب و اسارت

شده بر امت اسالمی  و خودکامگی آنانانی که از کتاب خدا و سنت رسول و امامان)ع(رو برتافته و 

و  توسعه ،از تمدن ،در نتیجه امت و جهان پیشرو اسالمی را ،به صورت خود رای عمل می نمودند
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رانجام و س ،تعالی باز داشت و به بازگشت به جاهلیت نوین واداشت. در نتیجه سرنوشت و عاقبت

این نتیجه مشهود و حالت ه را ب جهان غرب و اروپائیان( ،)جهان اسالم و مسلمانانامر طرفین مآل»

اند، و م یکی از کاروان پیشرفت  و عزت و اقتدار و حتی توسعه اقتصادی باز .«حالیه منتهی ساخت

دیگری به مراحل پیشرفته ای در زمینه های  .بلکه از زمان و مقضیات عصر و نسل جدید واپس ماند

 مبادی تاریخی سابق هم -الف ؛حتی»تا جایی که .اقتصادی و سیاسی دست یافت،فناوری ،علمی

مسلمین را از چنین اسارت و رقیت  بلند منش و آزاده اندیشتمکین نفوس  -بتدریجاً فراموش و 

وجیه شرعی ت ،یعنی پیروی از استبداد را توسط مسلمانان آزاده .«وحشیانه از لوازم اسالمیت پنداشتند

احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیاتست منافی و با ضرورت -ج».از آن بدتر نمودند

سیر  ایشان بدین ترتیب. «ها شمردند خرابی را اساس مسلمانی-د»دانستند. بلکه «عقل مستقل مخالف

آسیب زایی ها و عوامل آن را نمودار ساخته و نشان می دهد. آثار شوم این  ،و ساختار آسیب ها و

د که؛ ، سبب شآسیب ها و آسیب زایی ها از یک سو و آسیب پذیری های متقابل سیاسی و اجتماعی

تحت ارادات شهوانی  -: الفاسارت در»-2 ،رددگ «آخرین نقطه منتهیه ی مسلمین بیقراهسیر ق»-4

لکن  ؛وی مدعی می گردد .ریشه دوانیده و مستحکم شود  «رقیت منحوس ملعون  -و بن یجائر

عموم »به پایان آمده  و  ،این آسیب ها« دور او در این جزء زمان که بحمداهلل تعالی و حسن تأیید»

از مقتضیات دین و آئین خود »-: اوالاز سویی ،«یحسن داللت و هدایت پیشوایان روحانه اسالمیان ب

درک نموده و خواستار  «آزادی خدا دادی خود را از ذل رقیت فراعنه امت» –ثانیا  .گشته اند«با خبر

مساواتشان  " -3 و  "مشارکت" -2و  "حقوق مشروع ملیه ب" -4 :از سویی دیگر ؛از جمله اینان آنند.

ی ناآگاهی نسبت به نظریه و نظام سیاس : . اهم آسیب ها عبارتند از"بردنددر جمیع امور با جائرین پی 

 ،عدم آشنایی به حقوق مشروع ملی ،استبداد و خودکامگی حکام ،رقیت ،اسالم، عدم آزادی سیاسی

که جملگی برخالف  ،عدم مشارکت سیاسی و عدم مساوات و بلکه تبعیض سیاسی و اجتماعی

ا ملیت و سیاست درست سازگار نیستند. توجه مسلمانان  به این آسیب انسانیت و اسالمیت بوده  و ب

 خواب آلودگی و تفرقه پیشین گردیده ،سبب فرا رفتن مسلمانان از غفلت ،های سیاسی و اجتماعی

 " وب خودضاستفاده حقوق مغ -بو  )جباران(رهبخلع طوق بندگی جبا -الف ؛در"است. در نتیجه

ای ه ریختن خون،سمندروار از دریاهای آتشین نیندیشیده"،این مطلوب را خواستار شده و  در مطالبه

تا حدی  .)همان("موجبات سعادت و حیات ملی دانستندخود را در طریق این مقصد از اعظم  پاک

این بیداری  ،سازش کاری و ذلت پذیری سیاسی و اجتماعی پیشین ،که برعکس غفلت و عافیت طلبی



  

330 
 

 "در خون خود غلطیدن را بر حیات در اسارت ظالمین و ایثار "و شهادت طلبی سبب شده است تا

ت حرکت آفرین و عز،که برخالف آسیب ذلت پذیری ،ترجیح دهند. شعاری شعور خیز و شور انگیز

 تاریخشعاری  ،(،امام حسین )ع(الهام گرفته اندع )فرمایش سرور مظلومان " بخش که از سیرت و

وی وحدت شیعه و اهل  .اطاعت و استبداد  را نمی پذیرند ،ساز مبنی براین که  انسان های آزاده

سنت را در این راستا بر خالف تفرقه و تنازع مذهبی به عنوان یکی از آسیب های سیاسی و اجتماعی 

المی دت اسدرون اسالمی عصر غیبت  یاد آور می شوند. به همین مناسبت با تاکید بر ضرورت وح

رف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند شصدور احکام حجج اسالم نجف ا -الف "تصریح می نماید؛ 

اسالمی اسالمبول که  وخفتوای شی "به دنبال آن  -ب و  "بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس 

مخالف با  "که  "اند، برای برائت ساحت مقدس دین اسالم از چنین احکام جورمرجع اهل سنت

زی در استبداد ناگرایی و بلکه استبداد ستی حجتی  ظاهر  می باشد به عنوان  ،" رت عقل مستقلضرو

وی توجیه  اسالمی دانسته و آن را اساسی برای همگرایی و وحدت جهانی اسالم قلمداد می نماید.

می  یعلمی و بویژه دینی ظلم و استبداد را آسیبی به مراتب بدتر از خود آسیب استبداد و ظلم تلق

انی و نظریه پرداز ،که از سردمداران آن  به گرگان آدمی خوار تعبیر می کند ،نماید. استبداد سیاسی

رگان دسته گ  "که  پیشروان آن ها را پیروان استبداد دینی می خواند.  به همین مناسبت می گوید؛

اموال مسلمین  آدمی خوار ایران چون برای ابقاء شجره خبیث ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و

 به استفاده ابزاری از دین و اسالم بویژه برای ،"آویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتندوسیله و دست

 وی معتقد است آمیختگی استبداد سیاسی و دینی و بخصوص.توجیه ظلم و استبداد سیاسی پرداختند

جمله ایران  ان اسالم ازآسیب و آسیب پذیری امت و جه ،تقویت استبداد سیاسی توسط استبداد دینی

ئولیت مس ،اینان بدین ترتیب مانع تحدید دولت .مشکل و مهلک ساخته است ،را ا به شدت پیچیده

و نظارت بر آن می گردند. جهل  سیاسی مردم و مسلمانان نسبت به اسالم و نسبت به حقوق سیاسی 

 اهم ،ی قانونی دولت هاسلطه گری و ب ،توجیه شرعی برخی عالم نمایان  درباری ،و ملی  خویش

درجه ظلم  "مواردی است که ارکان آسیب استبداد سیاسی و بی عدالتی را تشکیل می دهند. بنابراین 

فاده از . سوء است"مخلوق قرار دادنده خالق را وسیله ظلم به و استبداد را به این  مقام منتهی و ظلم ب

ین الهی و به استهزاء و به بازی  گرفتن حدود و حقوق و قوان ،تکذیب آیات،دین و سیاست و دولت

از اهم ارکان استبداد سیاسی می باشند. از همه این دو آسیب تحریف و انحراف سیاسی و  ،آن ها

سکوت و بی تفاوتی دانشمندنمایانه برخی  دانشمندان دینی و اسالمی و اندیشمندان  ،اجتماعی بدتر
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اذا ظهرت البدع فعلی مقتضای حدیث صحیح: ه چون ب"مسئول سیاسی و اجتماعی است.چرا که 

چون بدعت و ظلم ظاهر و حاکم گردد بر دانشمندان است  ،"اهللالعالم ان یظهرعلمه و االفعلیه لعنه

شریعت یاری عدم  -2دین مبین و ه ب بازیچه  -جالحاد و -بزندقه و  -الف :سکوت از چنین -4 ؛که

خالف  -اوال ؛نمایند زیرا که این چنین سکوتین "نروشو ظلم  زیان ،زشتیمقدس در دفع این 

 جهل مردم و ،بنابراین عالمه نایینی ."مساعدت و اعانتی در این ظلم است -ثانیاتکلیف بلکه 

ه همرا ،دولتمردان به حدود و حقوق خویش و متقابال عدم وقوف  آن ها به وظایف و مسئولیت های 

د و عدم مشروطیت حکومت را آسیب سیاسی تلقی با قدرت طلبی حکام را عامل  دانسته و استبدا

مسئولیت پذیری دولت در قبال عملکرد  ،حکومت قانون ،می نماید. کما این که فقدان قانون اساسی

از آثار این استبداد و تقویت کننده پایه های  ،خویش و نیز نبود مجلس شورای ملی را به نوبه خود

 ،در تعامل با استبداد دانسته ،ی ملت را در مقابل دولتآن می داند. عدم تساوی و عدم آزادی سیاس

از یک جهت علت استبداد و از دیگر سو معلول آن می خواند. به همین مناسبت دو نظریه و نظام 

 کیفیت استیال و"سیاسی ملوکی و والیی را از هم تفکیک نموده و در این زمینه مطرح می سازد؛

دولت  ،ظامدر ن ؛بدرستی ،در نگاه وی .است والیتییا بوده و  تملیکی یا" تصرف سلطان در مملکت 

اموال شخصی خود با ه مانند آحاد مالکین نسبت ب "حاکم  ،استبدادی و ظالمانه،و حاکمیت شاهی

 "در این نظریه و نظام سیاسی ملک همان مالک محسوب شده و ."مملکت و اهلش معامله فرماید

)همان(. یعنی حکومت یا رابطه حاکم و مردم و در "د انگاردمال خو هرچه در آن است رامملکت را 

حقیقت رابطه حاکم و محکوم، بسان  راکب و مرکوب و یا آکل و ماکول یعنی خورنده و خورده 

است و به تعبیر وی همانند رابطه مالک با ِملک و مملوک  شده بوده بلکه به مثابه مخدوم و خادم

اهلش را مانند عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام برای  "لیکی خود می باشد. در این نگاه حاکم تم

 ،مال ملک و برده و کنیز او و بلکه گوسفند ،.مردم"مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد

هر که را به این  غرض وافی و در مقام  " -الف ؛در نتیجه .در اختیار میل و هواهای او  می باشند

هر که را منافی یافت از مملکت که  " -، ب،.کما این که برعکس"کند تحصیلش فانی دید مقربش

ملک شخصی خودش پنداشته تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه بخورد سکانش دهد و یا گرگان 

هر  "همچنین  ." نهب و غارت اموالش و ادارشان نمایده ریختن خونش تهریش و به خونخواره را ب

 ؛ا کههر حقی ر"یا این که  . "چپاولچیان اطرافیش بخشده بش انتزاع و یا بمالی را که خواهد از صاح
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 در ،این چنین حاکم و دولتی ،بدین ترتیب  .اگر خواهد پایمالش کند -بخواهد احقاق و   -الف

هر تصرفی ه در تمام مملکت ب "این چنین نظام سیاسی و حکومتی استبدادی و خودکامه 

االرض االجاره و حقاز قبیل مال  -اوال ؛خراج را هم "مطلقه بوده و براین اساس  و )همان("مختار

(. )همان"برای استیفاء در مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد -ثانیا ملک شخصی خود و 

یعنی مالیات و عوارض را درآمد شخصی خود دانسته و آن را در راه خواسته های شخصی و به 

اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سائر مالکین  "ه می نماید.  کما این که هزین،دلخواه خویش

 " -)همان (. در این صورت الف"اراده و میل خودش باشده مزارع و مستغالتشان منوط به نسبت ب

یا برای تهیه   -و جحریف بخشد ه اندک چابلوسی به اگر خواهد ب -ب اگر خواهد نگهداری و 

 -اوال"در چنین شرایطی حتی  ."خوشگذرانی بفروشد و یا رهن گذارد  های بیهودهمصارف سفر 

)همان(. "مالء سازد  ناموسی خود را بربی -ب ناموس را هم اگر خواهد ترخیص و ه درازی بدست

فاده سعی در است ،به تحمیق توده ها پرداخته و با تظاهر به دین  ،بدتر از این آسیب های سیاسی

اعوانش مساعدتش کنند و تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیالء  "تازه  .د  ابزاری از دین می کن

)همان( وبدین ترتیب به توجیه سیاسی و دینی "و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند

 ،آفت استبداد سیاسی  می پردازند. آسیبی که خطر آن نه تنها کمتر از استبداد و آثار شوم آن نیست

یت کننده و تداوم بخش و تعمیق گر  آسیب و آفت بنیان کن استبداد و خودکامگی می بلکه تقو

باشند. استبداد و خودکامگی تا حدی که ادعای عدم مسئولیت حاکم و شاه یا سلطان را میان می 

دل  -4 ؛این قسم از سلطنت را چون". در تعبیر نایینی"یسئلون!!؟الیسئل عما یفعل و هم "کشد. 

بر طبق اراده و میل شخصی -3باب تصرف آحاد مالکین در امالک شخصیت خود و زا -2و بخواهانه 

کما این که  ."گویند )خود رای(استبدادی-2و )خودکامه(تملکی -4"در نتیجه  )همان("سلطانست

-6و  )خودمحور(تسلتی -5و )خوخواهانه (اعتسافی  -1و  )بردگی( استعبادی -3"

حاکم مطلق -4 ؛چنین سلطنت را صاحب این "بنابراین  .)همان("هم خوانند  )زورگویانانه(تحکمی

 "کما این که  ."امثال ذلک نامند -6قهار و  -5ظالم و  -1مالک رقاب و  -3امر و ه حاکم ب-2و 

رفتاری  گ ،اسارت ؛)همان(  این مقهوریت"این ذلت باشنده ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور ب

رین بدترین و فراگیر ت ،و تسلیم شدن و خو کردن ملت بدان  استبداد پذیرش  آن را و مشکل بوده

  :مردم و اجتماعی را ،چنین ملت ؛بدین مناسبت  مدعی می گردد آفت وآسیب اجتماعی می داند. 
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یر بسان اس ،یعنی ملت و مردم استبداد زده و استبداد پذیر،"ارقاء گویند -3اذالء و  -2اسراء و  -4"

به تاکید .اینان  ذلیل و تحت رقیت و بردگی محسوب می گردند .بوده تا اینکه  سیاسی و آزاده باشند

 " های مغصوب خود ییخبر از دارا مالحظه آنکه حالشان حال ایتام و صغاری است بیه هم ب "وی

ه هم خواند ،گانستمعنی صغار و ایتام شمرده شده مستصغرین که ببوده  در نتیج تحقیر شدگان یا 

ها  بوده و بهره آن"ات سلطانشان داراین ملت مسخر و فانی در ا" که  مناسبت آنه بلکه بمی شوند. 

 طقف "یعنی فلسفه وجوی مردم  ،)همان("از حیات و هستی خود از قبیل بهره و حظ نباتات است "

ن چنی یندر نتیجه ا ان(.)هم"برای قضاء حاجت دیگران مخلوق و حظ استقاللی از وجود خود ندارند

آن ها   –ثانیا  ،بوده نفس خود ه ب ظالم-3حقوق و ه جاهل ب -2 ،مظلوم -4-اوال ؛و اجتماعی ملت

سم از این ق  درجات تحکمی محسوب می گردند. ییهای صحرا گیاهبسان عنی ی،)همان("مستنبتین"

اختالف  -4 "از سویی  -اول ؛نظام ها و دولت های استبدادی .نیز متقاوت است اعتباره سلطنت ب

از سویی و از دیگر  "اعوانشان -دوم سالطین و  :ادراکات -بعقول و  -الف -2ملکات نفسانی، و 

ف سلطنت یوظاه ب -الفجهل اهل مملکت  -3علم و  -2اختالف ادراکات و -4به تناسب  ،"سوی 

 "سیاسی  آن ها بویژه بسته به مبانی جهان بینی و ایدئولوژی -دوم .)همان(" حقوق خود -بو 

می باشند)همان(. بویژه در زمینه آراء و بینش های آنان "..مختلف .درجات موحد یا مشرک بودنشان

مالکیت  -1عدم مسئولیت عما یفعل و -3حاکمیت مایرید و  -2فاعلیت مایشاء و   -4؛در زمینه

ت ولت که مبین حقیقحاکمیت مطلقه و عدم مسئولیت و مالکیت حاکم و د،یعنی خودکامگی."رقاب

(. )همان"ادعای الوهیت است )خودکامگی(آخرین درجه آن "؛در نظریه سیاسی وی استبداد می باشد.

 هتاهر درجه که قوه علمی اهل مملکت از تمکین آن استنکاف کند ب "این آفت آسیب زای سیاسی 

وست( منتهی خواهد ظهور پیه آخرین درجه هم )چنانچه از فراعنه سابق ه همان حد واقف و اال ب

جلب کننده و زمینه ساز و حداقل تقویت کننده و  ،. یعنی از سویی  استبداد پذیری اجتماعی"بود

یجه استبداد در نت .تناسب و توازن برقرار است ،تداوم بخش استبداد سیاسی بوده و بین این دو سویه

یج به نوبه خویش سبب ترو ،سیاسی که استبداد پذیری اجتماعی شرایط رشد آن را فراهم می سازد

نهاد ها و فرهنگی یا ناهنجاری های استبداد اجتماعی می گردد.آسیبی خطرناک که سبب  ،روابط

اصل این شجره خبیث فقط همان  "جلب باز هم بیشتر استبداد سیاسی خواهد شد. در نگاه ایشان 

عدم -4 :هقوام آن ب -دومحقوق مشترک نوعی و  -2بوظائف سلطنت و  -4 -اول ؛علمی ملتستبی

 ."مراقبه  در میانه نبودنست -3محاسبه و  -2مسئولیت در ارتکابات و 
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 جهل سیاسیاستبداد پذیری   استبداد سیاسی استبداد اجتماعی

 استبداد گری سیاسی دولت             

 

 جهل سیاسی       استبداد اجتماعی

 استبداد پذیری اجتماع      

 

 -1فاعلیت مایشننناء و      -3قاهریت و    -2مالکیت و    -4 :مقام " -اوال ؛والیتی که برخالف نظام  

شد    صالً در بین نبا سلطنت فقط بر اقا    "-ثانیا ؛)همان (، بلکه بر عکس"حاکمیت مایرید ا ساس  مه ا

مان اندازه ه همان وظائف و مصننالح نوعی متوقف بر وجود سننلطنت مبتنی و اسننتیالء سننلطان به 

  "درنتیجه با توجه به .)همان("عدم تجاوز از آن حد مقید و مشننروط باشننده محدود و تصننرفش ب

اهم این آسیب های سیاسی  ،امام عصر)عج اهلل( در عصر غیبت "دسترسی نبودن به آن دامان مبارک 

 ،به منظور آسننیب زایی و یا حداقل کاهش آسننیب های سننیاسننی و اجتماعی  .واجتماعی موجودند

قدر  مقدور اسنننالمی را ترسنننیم و ارایه می نمایند. چرا که در نهایت نظریه حکومت قدر متیقن و 

فقدان حاکمیت قانون و بویژه قانون عادالنه اسنننالم  و نیز فقدان نظارت و کنترل بر حکام را در             

ظام ن ،اشکال و در حقیقت دو  آسیب سیاسی و اجتماعی می داند. مواردی که به سبب فقدان آن ها     

شد.       فاقد نیرو و ن ،سیاسی   سیاسی  دولت می با ستبداد  سیب ا هاد بازدارنده یا تحدید کننده آفت و آ

بنابراین از این حیث آسیب سیاسی و حتی اجتماعی محسوب می شوند. وی براین اساس نخست         

ستبداد     به  شریح حقیقت ا سازمان  وو نفی آن پرداخته ت شروطیت دولت،   آن گاه نظریه و  صول  ام

را بسان نظریه سیاسی اسالم با استفاده از نهادهای سیاسی شورای ملی  مجلسارکان قانون اساسی و 

نوین مورد تاکید قرار می دهد. وی فرای تبیین همه جانبه نظریه و نظام مشروطیت اسالمی و فرایند  

 حریت و مسنناوات ارکان حقوق اسنناسننی ملی را آزادی یا  ،و نیز سننازکار تحقق عملی و عینی آن
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می  اقدام ،ین این دو به  طرح و رفع شننبهات سننیاسننی و دینی پیرامون آن ها عمومی دانسننته با تبی

 نماید.

 *پرسش: سلطنت مطلقه در تعبیر نائینی چه می باشد؟

 *پرسش: والیت سیاسی در تعبیر نائینی چه می باشد؟

*پرسش: حکومت قدر مقدور و قدر متیقن مشروطیت اسالمی سلطنت در نظریه سیاسی نائینی چه       

 باشد؟می 

 و شرعی نظام سیاسی و دولت یضرورت عقل-الف

اسالم و عقلی می داند و در این زمینه  ،ضرورت دولت را عمومی -اوال،در زمینه ضرورت دولت

 ...که این معنی نزد جمیع امم مسلم و تمام عقالء عالم بر آن متفقند که بدان" ؛تصریح می نماید که

رف نظر از .ص" سلطنت و سیاستی استه نوع بشر متوقف ب )زندگانی(استقامت نظام عالم و تعیش

ت و فرای مشروعی "ت جمعی ئهیه شخص واحد باشد یا به خواه قایم ب "؛شکل آن فردی یا جمعی آن

اثت وره قهر باشد یا به حق باشد یا اغتصاب، به که تصدی آن ب چه آن " ؛و عدم مشروعیت دولت

وره معلوم الضرب"؛ی و داخلی دولت و حاکمیت تاکید می نمایدبرخاستگاه مردم -ثانیا ."یا با انتخاب

 امتیازات دینی باشد یا وطنیه است که حفظ شرف و استقالل و قومیت هر قومی هم چه آنکه راجع ب

هات ج -الف " ؛در غیر این صور در نظریه سیاسی وی "نوع خودشانه قیام امارتشان است به منوط ب

شرف و استقالل وطن و قومیتشان بکلی نیست و نابود  -بذهب و امتیاز و ناموس اعظم دین و م

از این  ."اعلی مدارج ثروت و مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نایل شونده خواهد بود هر چند ب

و  دانسته  " اسالم را اهم جمیع تکالیفنظام و قلمرو حفظ  ،در شریعت مطهر"جهت است که 

 ."اندون امامت مقرر فرمودهئوظایف و ش"اسالم را از برقرای حاکمیت وحکومت 

  : ضرورت عقلی و شرعی نظام سیاسی و دولت چه می باشد؟*پرسش
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 :کان و حدود دوگانه حاکمیت و دولتار -ب

ارکان و حدود  ،سامان دهی و مدیریت امور داخلی  کشور و دفاع در مقابل تهاجم و یا دخالت بیگانه

  "؛به تعبیر وی .حاکمیت و دولت را تشکیل می دهند

توقف حفظ  -باصل سلطنت و ه توقف نظام عالم ب -الف :هواضحست که تمام جهات راجع ب 

حفظ  -4 "-اول :یعنی ."دو اصل استه امارت نوع خودشان منتهی به شرف و قومیت هر قومی ب

منع از  -1حق خود و ه ی حقی بذرسانیدن هر  -3تربیت نوع اهالی و  -2مملکت و  ینظامات داخل

مصالح ه راجع ب  از وظایف نوعیبرخی بر برخی دیگر و مانند این ها، تعدی و تطاول آحاد ملت 

باب  تحذر از حیل معمول در این -2تحفظ از مداخله اجانب و   -4 "دوم  ."داخلی مملکت و ملت

  -الف ؛رمعنی  د این"که به تعبیر وی  ،"این ها و غیر جنگیتهیه قوه دفاعی و استعدادات  -3و 

که  یاحکام "کما این که  ."حفظ وطنش خوانند ،سایر ملل  -بحفظ بیضه اسالم و ،ان متشرعینزب

زء ج)بوده و آن ها را ( در شریعت مطهر برای اقامه این دو وظیفه مقرر است احکام سیاسی و تمدنی

و روم در رس امتقدم ف بزرگ شدت اهتمام سالطین "به همین سبب  ."دانند دوم از حکمت عملی

ل در علم و عمل برای وزارت و تصدی و قبول آنان هم با کمال تورع از ترفع مانتخاب حکماء کا

یعنی اقتدار سیاسی مبتنی بر حکمت سیاسی و درعین پرهیز و بازدارندگی ، "قاهرانه از این جهت بوده

خراج  ت و وضعابتدای جعل سلطن "بلکه  .از خودکامگی و زور گویی سیاسی منظور نظر بوده است

 همه برای اقامه این وظایف ،السالم بوده و یا از حکماء و ترتیب سایر قوای نوعی چه از انبیاء علیهم

هم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و  اسالم در شریعت  "همان گونه که  ،"و تمشیت این امور بوده

 ."اندفرموده ررققیود آن بر همین وجه م

 در نظریه نائینی چند مورد و چه می باشند؟ حاکمیت و دولت*پرسش: ارکان و حدود 

 :نواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسیا -ج

  .یکی ملوکی و والیتی .قائل است ،وی دو نوع حاکمیت را به اعتبار نوع تصرف در کشور
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سلطنتی و استبدادی  که از هرحیث بویژه از جهت  ،یعنی نظام  پادشاهی :اول( حکومت ملوکی

مانند آحاد مالکین  "؛در این حکومت و نظام سیاسی .ضد اسالمی محسوب می گردد  ،امگیخودک

با همه مملکت را  ". بنابراین "می کنداموال شخصی خود با مملکت و اهلش معامله ه نسبت ب

مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک  امکانتش

هر که را به این  غرض وافی و در مقام  " -در نتیجه الف ."مسخر و مخلوق پنداردشهواتش 

هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش  " -بو  ،"تحصیلش فانی دید مقربش کند 

 هپنداشته تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه بخورد سکانش دهد و یا گرگان خونخواره را ب

هر مالی را  " -کمت این که ج ."تهریش و بنهب و غارت اموالش و ادارشان نمایدریختن خونش 

هر حقی را که خواهد احقاق  " -د . "چپاولچیان اطرافیش بخشده که خواهد از صاحبش انتزاع و یا ب

خراج را هم از  " -و." ر تصرفی مختاره در تمام مملکت به " -هن " و اگر خواهد پایمالش کند

االرض ملک شخصی خود و برای استیفاء در مصالح و اغراض شخصیه خود الجاره و حقاقبیل مال

مزارع و ه اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سایر مالکین نسبت ب " -ز . " مصروف دارد

 -2اگر خواهد نگهداری و  " -4 ؛در این صورد ." اراده و میل خودش باشده مستغالتشان منوط ب

یا برای تهیه مصارف اسفار لهویه و خوشگذرانی  -3حریف بخشد و ه لوسی باگر خواهد باندک چاب

ی ناموسناموس را هم اگر خواهد ترخیص و بیه درازی بدست " -ح  حتی ."بفروشد و یا رهن گذارد

با قدسیت و نحوها از صفات احدیت عزاسمه "" -4 ؛باز همدر عین حال  ."خود را برمالء سازد

اعوانش مساعدتش کنند و تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیالء و   -2 ."خود را تقدیس نماید

نی اصل یع ،" لون!!؟ئیسل عما یفعل و همئالیس " شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند

 یعنی سایه خدا خوانده "ظل اهلل"عدم مسئولت  شاه و فراقانونی بودن او را  مطرح می نمایند. شاه را 

و حال این که سیاست و حکومت .را موهبتی الهی دانسته که به شخص شاه عطا شده است و سلطنت

 فاسق و ،نه شاه ظالم.شبیه و سایه خداست و خدایگونه است ،و دولت عادل و تابع قانون  و حق

شعار انا ربکم االعلی  ،ستم گری که ادعای خدایگانی و خدایی در زمین می نماید و همچون فرعون

این قسم از سلطنت را چون دل بخواهانه و ارباب تصرف آحاد مالکین در  "د.  بنابراین سر می ده
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کی و ، مل)ملوکیامالک شخصیت خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطانست بنابراین تملکی

و استبدادی گویند و استعبادی و اعتسافی و تسلتی و تحکمی هم خوانند و جهت تسمیه و  تملیکی(

چنین سلطنت را حاکم مطلق و حاکم  مسمی ظاهر است صاحب این مذکور هم با یمامناسبت اس

بامر و مالک رقاب و ظالم و قهار و امثال ذلک نامند، ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این  

 یبمالحظه آنکه حالشان حال ایتام و صغاری است ه قاء گویند، و هم برِالء و اَذِسراء و اََذلت باشند اُ

 معنی صغار و ایتام شمرده شدگانست(ه های مغصوب خود بنابراین مستصغرین )که ب خبر از دارایی

ر و فانی در ادارات سلطانشان از حیات و هستی خَمناسبت آنکه حظ این ملت مسُه هم خوانند، بلکه ب

لی از البرای قضاء حاجت دیگران مخلوق و حظ استق طخود از قبیل بهره و حظ نباتات است که فق

ین نفس خود را مستنبته حقوق و ظالم به ملت مظلوم جاهل ب"چنین  بنابراین این ."وجود خود ندارند

های صحرایی شناخته شدگان است( هم خوانند، درجات تحکمی این قسم از  )که به معنی گیاه

ادراکات  الفاعتبار اختالف ملکات نفسانی، و عقول و ادراکات سالطین و اعوانشان، و اخته سلطنت ب

وظایف سلطنت و حقوق خود، و درجات موحد یا مشرک بودنشان ه و علم و جهل اهل مملکت ب

)در فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عما یفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذلک از 

 وهیتاسماء و صفات خاصه الهی، بلکه ذات احدیت تعالی شانه( مختلف، آخرین درجه آن ادعای ال

است و تاهر درجه که قوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استنکاف کند بهمان حد واقف و اال 

الناس "مقتضای ه بآخرین درجه هم )چنانچه از فراعنه سابقین بظهور پیوست( منتهی خواهد بود و ب

عتسافی طبقاتهم همان معامله اه ان خود بتمعامله نوع اهل مملکت هم با زیردس"ملوکهم دینعلی

ظایف وه علمی ملتست باین شجره خبیث فقط همان بی لاص "در نظریه وی  ."سلطان است با همه

سلطنت و حقوق مشترک نوعی و قوام آن بعدم مسئولیت در ارتکابات و محاسبه و مراقبه  در میانه 

  ." نبودنست

مقام مالکیت و قاهریت و   "؛در این حکومت و نظام سیاسی :حکومت والیی اسالمی کامل –دوم 

فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید اصالً در بین نباشد اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف و 
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عدم همان اندازه محدود و تصرفش به مصالح نوعی متوقفبر وجود سلطنت مبتنی و استیالء سلطان ب

ز سلطنت هم به حسب حاق این دو قسم ا "بدین ترتیب  ."تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد

ر جمیع مراتب و درجاتش بر قهه به  و هم در لوازم و آثار متمایزند چه مبنای قسم اول برتحقیقت مت

بخواهانه سلطان و صرف قوای نوع از مالیه و غیرها و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادات دل

است، هرچه نکرد باید ممنون بود! در نیل مرادات خود و مسئول نبودن در ارتکابات مبتنی و متقوم 

نهب اموال قناعت و متعرض ناموس ه قطعه بخورد سکان نداد، یا باگر کشت و مثله نکرد یا قطعه

نشد باید تشکر نمود! نسبت تمام اهالی بسلطان نسبت عبید و اماء بلکه اقل از آن و بمنزله احشام و 

ه فقط فایده وجودیه آن ها دفع حاجت غیر وخود تر و بمنزله نباتاتست کاغنام و حتی از آن هم پست

اختالف درجاتش عبارت ه بهره و حظی از وجود خود ندارند بالجمله حقیقت این قسم از سلطنت ب

خالف قسم دوم چه ه خداوندی( خواهد بود ب از خداوندی مملکت و اهلش )باختالف درجات این

نظم و حفظ مملکت  نه ه ظایف راجع بو لب آن عبارت است از والیت بر اقامه و عحقیقت واق

مالکیت، و امانتی است نوعی در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف نه در 

مقدار والیت بر امور مذکور محدود و تصرفش، ه ندازه استیالی سلطان باشهوات خود، از این جهت 

اهد بود، آحاد ملت با شخص عدم تجاوز از آن حد مشروط خوه اغتصاب به حق باشد یا به چه ب

مالی و غیرها از قوای نوعی شریک و نسبت همه به آن ها متساوی و یکسان و امور سلطان در 

وظیفه ه متصدیان امور همگی امین نوعند نا مالک و مخدوم و مانند سایر اعضاء و اجزاء در قیام ب

اخل مملکت به دمام افراد داری خود مسئول ملت و باندک تجاوز مأخوذ خواهند بود، و تامانت

وال و اعتراض قادر و ایمن و در ئاقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق بر مؤاخذه و س

وریت در تحت ارادات شخصی سلطان و سایر هاظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریت و مق

ادله و مشروطه و متصدیان را در گردن نخواهند داشت، این قسم از سلطنت را مقیده و محدوده و ع

چنین سلطنت را حافظ ه قایم ب".هریک هم ظاهر است ه و وجه تسمیه ب "مسئوله و دستوریه نامند

متنعم به این  نعمت و دارای  "ملتی را که  ،خوانده و "قسط و مسئول و عادله م بئو حارس و قا

ر هم مذکوامی از اس مناسبت هر یک،"چنین سلطنت باشند محتسبین و اباه و احرار و احیاء خوانند
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چه دانستی از باب والیت و امانت و مانند  حقیقت این قسم از سلطنت چنان"چون  . معلوم است

سایر اقسام والیات و امانات به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود است، پس المحاله حافظ این 

یات مانند سایر اقسام والمالکیت مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن ه حقیقت و مانع از تبدلش ب

ای لهباالترین وسی می باشد. "منحصر )دولت( و مسئولیت کامل تهمان محاسبه و مراقبه و امانات ب

برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و اداء این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی  "که 

ایفه ط صمتی است که اصول مذهب ماو اعمال شایبه استبداد و استیثار متصور تواند بود همان ع

م بالضروره معلو "چراکه در حکومت کامل اسالمی  ."امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است

لدینه و انخالع از شهوات بهیمی و اجتماع سایر صفات است که با آن مقام واالی عصمت و علوم

ازه عقول و ادراکات نوع است( مرحله آن ها خارج از انده الزم آن مقام اعلی که )احاطه تفصیل ب

اصابه واقع و عدم وقوع در منافیات و صالح، حتی از روی خطا و اشتباه، هم چنین درجه محدودیت 

ه ( بوظایفتا سایر و محاسبه و مراقبه الهی عز اسمه و مسئولیت و ایثار والی تمام امت را بر خود )

و  عقل عادی بشر " البشرحد وال ینال کنهه عقلجایی منتهی است، که الیصل الی ادراک حقیقته ا

 اندیشه عادی بشر کنه و عمق آند را نمی تواند تصور نماید..

 ،یا نظام سیاسی و حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی :حکومت مشروطیت اسالمی –سوم 

یعنی حکومت به اندازه فهم و درک زمانی ما از اسالم و به تناسب توانمندی و امکانات و به اصطالح 

ندرت تواند شد که شخص ه با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک ب  ".به تناسب مقتضیات زمان

 ئت سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کماالت و هم از امثال بوذر جمهر قوه علمی و هی

ظاری انتخاب نموده برخود گمارد و اساس مراقب و محاسبه و مسئولیت را برپای مسدده و رادع نُ

مشارکت و مساوات ملت با سلطان و سد ابواب استیثارات در ه دارد، لکن گذشته از آنکه باز هم ب

ه از باب مالی و غیرها و آزادی ملت در اعتراضات و غیرها غیروافی و از مقوله تفضل است نامور 

استحقاق، عالوه بر همه اینها مصداقش منحصر و نایاب تر از عنقاء و از کبریت احمراند، و رسمیت 

ه اش بحسب قوه بشری جامع این جهات و اقامهه و اطرادش هم از ممتنعات است، غایت آنچه ب
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زی از آن عصمت و حتی با مغصوبیت مقام هم ممکن و مجا بازدارندهاطراد و رسمیت بجای آن قوه 

ون یعنی یکی قان ."قامت تواند بود موقوف بر دو امر استا حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی و

 ،اساسی به عنوان اساس قانونی و دیگری نهاد نظارتی متشکل از نیروهای آگاه سیاسی و منتخب مردم

و تعدی از حدود و حکومت و دولت بوده و بازدارنده آن از  انحراف  ،می تواند تنظیم کننده نظام

 .تجاوز به حقوق اساسی مردم و ملت باشد

 *پرسش: انواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسی در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟

 در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ حکومت ملوکی*پرسش: 

 مورد و چه می باشند؟در نظریه سیاسی نائینی چند  والیت اسالمی کامل*پرسش: 

 در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ مشروطیت اسالمی*پرسش: 

 :مبانی دوگانه حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی

 قانو ن اساسی اسالمی  -اول

 سازکار اعمال و نظارت سیاسی  -دوم

از  ،ندشواقامه است   الزمکه تحدید مذکور و تمیز مصالح نوعی ه داشتن دستوری که بمرتب "اول

چه در آن حق مداخله و تعرض نیست، کامال وافی و کیفیت اقامه آن وظایف و درجه استیالء ه آن

طور  هسلطان و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب ب

طرفین افراط و تفریط چون ریک از ه داری بهرسمیت متضمن، و خروج از وظیفه نگهبانی و امانت

نوع است مانند خیانت در سایر امانات رسماً موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مرتبه بر ه خیانت ب

ر منزله رسایل عملی تقلید ده خیانت باشد، چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعی ب

مبتنی بر عدم تخطی از آنست  و اساس حفظ محدودیت مانند این هاابواب عبادت و معامالت و 

بنابراین نظامنامه و قانون اساسیش خوانند و در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات 
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تحدید مذکور و استقصاء جمیع مصالح الزمه نوعی جز عدم مخالفت فصولش با قوانین ه راجع ب

ن که رعایتش در تمامیت ای تیشرعی شرط دیگری معتبر نخواهد بود و مزید توضیح این امر و جها

 ." اساس الزمست بعد از این خواهد آمد انشاءاهلل تعالی

و محاسبه و مسئولیت کامل به گماشتن هیئت مسدده و رادع  تاستوار داشتن اساس مراقب" – دوم

 هالملل هم خبیر و بحقوق مشترک بینه از عقالء و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که ب تنظار

ف و نظارت در اقامه وظای تو مقتضیات سیاسی عصر هم آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبوظایف 

الزمه نوعی و جلوگیری از هرگونه تعدی و تفریط و مبعوثان ملت و قوه علمی مملکت عبارت از 

 آنان و مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است.

 همحدودیت و مانع از تبدل والیت بمحاسبه و مسئولیت کامل در صورتی متحقق و حافظ  

مبعوثان  ت ئهی یتلئواند در تحت نظارت و مسمالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه اجراییه

و مسئول آحاد ملت باشند، فتور در هر یک از این دو مسئولیت اولی، و  تو آنان هم در تحت مراقب

د هیئت تحکم و استبداه مسئولیت اولی، و بتحکم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفاء ه ب

هل نظارت هیئت منتخب مبعوثان بنابر اصول ا تمشروعی .دومینمبعوثان در صورت انتفاء مسئولیت 

نفس انتخاب ه اند ب سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانسته

امور  گونه ا بنا بر اصول ما طایفه امامی که اینملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود، ام

مغیبه السالم میدانیم اشتمال هیئت نوعی و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی

ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان منتخب بر عده

مطلب هم بعد از این خواهد آمد  و مزید توضیح این در آراء صادره برای مشروعیتش کافیست

 ."تعالیانشاءاهلل

*پرسش: مبانی حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی د رنظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه 

 می باشند؟
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 *پرسش: قانو ن اساسی اسالمی در نظریه سیاسی ئائینی چه می باشد؟ 

 نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟ *پرسش: سازکار اعمال و نظارت سیاسی در

 آزادي و مساوات  :ارکان دوگانه مشروطیت اسالمی

چنانچه اساس قسم اول بر استعباد و استرقاق رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه و عدم مشارکت "

فضال از مساواتشان با سلطان مبتنی و عدم مسئولیت هم متفرع بر آن است، اساس قسم دوم هم بر 

از این عبودیت، و مشارکت و مساوات آحاد ملت حتی با شخص ولی نوعی در جمیع نوعیات آزادی 

مبتنی و مسئولیت هم از فروع آنست و در کالم مجید الهی عزاسمه و فرمایشات صادره از معصومین 

ه عدیده همین مقهوریت در تحت حکومت خودسرانه جائرین را ب قعاهلل علیهم، در مواصلوات

از  شان حاکمیتتخلیص ه را ب قطه مقابل این حریت است تعبیر و پیروان دین اسالمعبودیت که ن

 ."انداین ذلت هدایت فرموده

 :استبداد سیاسی و دینی

دو را مرتبط بهم و حافظ  و هر نموده سیاسی و دینی منقسمه بعض از علماء فن که استبداد را ب "

 ستپاند! و معلوم شد که قلع این شجره خبیث و تخلص از این رقیت  یک دیگر و با هم توأم دانسته

در قسم اول، اسهل و در قسم دوم در غایت  -آن فقط با التفات و تنبه ملت منحصر است –که وسیله 

روزگار سیاه ما ایرانیان هم   صعوبت و بالتبع موجب صعوبت عالج قسم اول هم خواهد بود،

بداد و استعباد را عیناً مشهود ساخت، تمدیگر بودن، این دو شعبه اسآمیختگی و حافظ و مقوم هبهم

هم آمیختگی و متقوم بیکدیگر بودن این دو شعبه و  جهت صعوبت عالج ه و کشف حقیقت این ب

شعبه اولی، بعد از این در خاتمه در طی شرح قوای استبداد و طریق تخلص ه و سرایتش بدوم شعبه 

 ."تعالی از آن خواهد آمد انشاءاهلل

 سنفه بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امت و راه زنان ملت نه تنها ظلم ب" :آزادي

نص کالم مجید الهی تعالی شأنه، ه داشتن خود است از اعظم مواهب الهی عزاسمه، بلکه بو محروم
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قدست حدیت تذات اه عبودیت آنان از مراتب شرک ب ،هاهلل علیو فرمایشات مقدس معصومین صلوات

است در مالکیت و حاکمیت مایرید و فاعلیت ما یشاء، و عدم مسئولیت عما یفعل، الی غیرذلک  ئهاسما

عباد و غاصب مقام ه مقام نه تنها ظالم ب جالله، و غاصب ایناز اسماء و صفات خاصه الهی جل

غاصب رداء کبریایی و ظالم بساحت  ،موجب نصوص مقدس مذکوره والیت است از صاحبش بلکه ب

هم خواهد بود، و بالعکس آزادی ازین رقیت خبیث خسیس عالوه بر آنکه  یاحدیت عزت کبریای

ن وئعالم شرف و مجد انسانیت، از مراتب و شه موجب خروج از نشاه نباتیت و ورطه بهمیت است ب

م مندرج است، از این جهت است توحید و از لوازم ایمان بوحدانیت در مقام اسما و صفات خاصه ه

که استفاذ حریت مغصوب امم و تخلیص رقابشان از این رقیت منحوس و متمتع فرمود نشان به 

رون علی اکلیم و هموسی حضرت  .است "آزادی خدادادی از اهم مقاصد انبیاء علیهم السالم بوده

اسراییل را بنی"، "راییل و التعذبهماسفارسل معنا بنی":نص آیه مبارکه ب ،السالم له و علیهمآ نبیناو

اسراییل از اسارت و فقط تخلیص رقاب بنی . " آزاد نما و با ماروانه ساز و آن ها را شکنجه ننما

ارض مقدس را خواستار بودند، و بقاء ملک و دوام ه عذاب فرعونیان و آزادانه با خود بردنشان ب

یح فرموده( التزام نمودند و عدم اجابت، و عزتش را )چنانچه در همان خطبه مبارک قاصعه تصر

جر نآنان و آزادی اسراییلیان مه جدایی مصر، به بارت وار آن ها اس بازگشت ب فرعونیان برای یتعق

اسمعیل در همان خطبه مبارک قاصعه )بعد از آن فرمایشی که سابقاً نقل کردیم( تخلص بنی گردید.

النبیین ، از فواید بعثت حضرت خاتمای رومو قیصرهیران ی های ااسراییل را از ذل رقیت کسرو بنی

از آنچه در تواریخ ثبت و از اخبار تا سایر مواردی اند، الالطاهرین احصاء فرموده لهآ اهلل علیه وصلی

 ."مستفاد است

مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام، و شدت اهتمام حضرت ": مساوات

صلواته علیه و اله را در استحکام این اساس سعادت امت، از سیره مقدس حضرتش  ختمی مرتبت

 ."توان فهمید
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اینها همه برای حفظ این رکن اعظم و خروج از عهده مسئولیت مرتبه برآنست، برای پیروی و "

 نالصلوه و السالم است که در ایمتابعت همین سنت و سیره مأخوذه از انبیاء و اولیاء علیهم افضل

عصر فرخنده )که عصر سعادت یقضت و انقضاء دوره اسارت و انت هاء سیر قهقرایی اسالمیانش 

بعونه تعالی باید شمرد( ربانیین فقهاء روحانیین و رؤساء مذهب جعفری علی مشیده افضل الصلوه 

والسالم، هم در استنقاذ حریت و حقوق غصب شده  مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت و 

جائرین همان همت مجدانه را مطابق همان سیره مقدس مبارکه مبذول، و بر طبق دستور مقرر  اسارت

ر به طو  ،اگر حکومت کامل اسالمی نمی توانیم،"ماال یدرک کله ال یترک کله"در شریعت مطهره: 

می الکلی نیز نباید از آن صرف نظر نمود بلکه بایسته و شایسته است به اندازه فهم و توان خود به اس

 در تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی )که عالوه بر تمام خرابی "کردن حکومت پرداخته و

برطرف که  ،دومنحوه ه اصل دولت اسالمی را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است( ب ،عیانهای 

سالم را ه امجاهدت الزمه در حفظ بیضه ر بر بالد است، بااکثر مواد فساد و مانع استیالء کفکننده 

ئرین آزادی رقابشان از رقیت جاه مصروف فرموده و میفرمایند، بدیهی است تنبیه غیرتمندان اسالم ب

ر استبداد ات مترتبه برخطه و مشارکت و مساواتشان در تمام نوعیات مملکت با غاصبین و پی بردن ب

 ویوسیله و قترین بزرگمطلب ه دشان در طلب و شوقشان بو فعال مایشاء بودن ظالمین برای جِ

 اقتضای همان وظیفه مقام خود که حفظه ، بنابراین همان شعبه استبداد دینی ب."سبب است ترین 

اسم حفظ دین قدیما و جدیدا متکفل بوده و هست و خطاب مستطاب: ه شجره خبیث استبداد را ب

انداخت تن آن پس پشرا مانند مخاطبین اولی "و التلبسوالحق بالباطل و تکتموالحق و انتم تعلمون"

را )که دانستی حفظ حقوق ملی یعنی ازادی و مساوات  ،و این دو اصل سعادت و سرمایه حیات امت

ه ب نبردن ملتو مسئولیت واله و غیرها همه مترتب بر آن ها است( محض تنفر و صرف قلوب و پی

ملت از ذل گر ساخت! اما حریت مظلوم مغصوب صورت های زشت قبیح دیگر جلوهه مطلوب ب

رقیت جائرین را )که دانستی از اعظم مواهب الهی عزاسمه بر این نوع و اعتصابش در اسالم از بدع 

السالم بود( اص، و استنقاذش از غاصبین از اهم مقاصد انبیاء و اولیاء علیهمعمرعشجره ملعون 

 منکراته ب اهرتظفسق و ملحدین در  اهل  مانعیبموهومش خواندن قناعت نکردند و به صورت بی
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و اشاعه کفریات و تجری مبدعین در اظهار بدع و زندقه و الحادش جلوه دادند، حتی بیحجاب بیرون 

ت )و تر اسربطاخضر بی آمدن زنان و نحوذالک از آنچه بداستان استبداد و مشروطیت دولت از بحر

سه و باشد یا مثل فرانواسطه منع مذهبی نداشتن از آن، چه دولتشان مثل روس مستبد ه مسیحیان ب

حال در ارتکابش بالمانعند( از لوازم و مقتضیات این حریت ملعون غصب انگلیس شورویه علی ای

اهلل شده  شمردند! و اما مساوات در قوی و حقوق و سایر نوعیات را )که شنیدی اشرف کاینات صلی

ل شدت مرض برای استیفاء واله محض استحکام این سعادت امت، کتفهای مبارکرا در چنان حاعلیه

الصلوه والسالم هم برای رفع ید نفرمودن از افضلقصاص ادعایی گشود و حضرت شاه والیت علیه

ت در همه محنت ها کشید تا عاقبه آن و تسویه فیما بین سابقین بدریین با ایرانیان تازه مسلمان، آن

و  ثذمه در ابواب توار محراب عبادت شربت شهادت نوشید( بصورت مساوات مسلمین با اهل

تناکح و قصاص و دیاتش در آوردند، و بلکه مساواه اصناف مکلفین مانند بالغ و نابالغ و عاقل وی 

از آنچه  –مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و مؤسر و معسر و قادر و عاجز الی غیرذلک 

ستبداد از فلک اطلس ابعد اختالف آن ها منشأ اختالف تکالیف و احکام و بداستان مشروطیت و ا

 اند.است، اهم از مقتضیاتش شمرده

بالجمله چون سرمایه سعادت و حیات ملی و محدودیت سلطنت و مسئولیت مقومه آن و  

بنابراین این دو موهبت عظمای الهی عز اسمه  -حفظ حقوق ملی همه، منتهی با این دو اصل است

اندودن محال و  )و به گل ( کله را ب از آنکه آفتابقبیح در آوردند، غافل  ت های چنین صوره را ب

ملت ایران هرچند چشم و گوش بسته و از  .دهنه دریای نیل را به بیل مسدود ساختن از ابلهی است

حقوق ملی و آزادی از این ه خبر، و ب واسطه گمان ماها بیه مقتضیات دین و ضروریات مذهب ب

گذرانی حقوقشان پی نبرده و جز مسخریت برای خوشرقیت ملعون و مساوات با غاصبین حریت، و 

ن بودن ایربطخوران معمم و کالهی، رتبه و مقامی برای خود تصور نکرده، حتی بیو چپاول مفت

را  مقدار جائرین هم برنخورده باشند، معهذا کله این ادامور را با اساس مشروطیت و تحدید استبد

ء العلماعقال و دانایان و غیرتمندان مملکت بطبقاتهم، منهای  همه جانبازی فهمند که این خوب می
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ه حجاب بو الخیار والتجار و غیرهم، در استنقاذ حریت و مساوات، برای فرستادن نوامیس خود بی

و  ،بازار و مواصلت با یهود و نصاری و تسویه فیمابین امثال بالغ و نابالغ و نحو ذلک در تکالیف

و  نخواهد بود،یه این ها منکرات و اشاعه کفریات و شبه ب تظاهر در  فسق و مبدعیناهل مانعی بی

ف ن متوقآرؤساء و پیشوایان مذهب هم جز بر آنچه حفظ بیضه اسالم و حراست ممالک اسالمی بر

منزله محاربه با امام زمان ارواحنا فداه است ه که مخالفت ب آنه باشد چنین احکام اکیده و تصریح ب

احکام شریعت و رواج دهندگان  و کنندگانن دسته جباره و طواغیت امت و محنخواهند فرمود، ای

دانند که در این ارتکابات شنیع چنگیزی  انحاء فسوق و فجور در مملکت را هم خوب شناخته و می

جز حفظ مقام مالکیت رقاب و فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عمایفعل، مقصد 

چنین اتصاف ما در روایت احتجاج خاطرشان نرسیده و در نظر ندارند، و هم و هم دیگری اصالً به

کنندگان ضعفای مسلمین تعداد فرموده و در آخر همه برای علماء سوء و راه زنان دین مبین و گمراه

 ""م کما ینبغیالسالالحسین علیهاهلل علیک اضرعلی ضعفاء شیعتنا من جیش یزیدلعنهئاول"میفرماید: 

دانند: که از این درجه همدستی با ظالمین دردمان چه و مقصدمان چیست؟!! خود را  ه و میفهمید

الذین اوتو الکتاب لتبینته للناس و ال تکتمونه فنبذوه وراء واذا اخذاهلل میثاق ":در عنوان آیه مبارکه

 مندرج ساختیم و باالخره جز افتضاح ابدی و خزی "س ما یشترونئظهورهم و اشتروا به ثمناً قلیال فب

 ." تبدیالاهللالذین خلوا من قبل ولن تجد لسنهاهلل فیسنه ".الیم الهی سودی نخواهیم برددارین و عذاب

خوبست عنان قلم را از شرح این فضیحت که تبعاتش هرچه باشد باز هم عاید بنوع است گرفته، 

فهرست مندرجات فصول پنجگانه، مقدمه را ه موقع خود احاله و به کشف حقیقت این مغالطات را ب

 ختم کنیم و اجمال آن بدین ترتیب است:

آنکه حقیقت سلطنت مجعول در دین اسالم و سایر شرایع و ادیان بلکه نزد حکماء و  -اول 

ه وحه و تحویلش ب ،است مجعول دوم )والیی(عقالء غیر متدینین عالم قدیماً و جدیدا همه بروجه 

 اول مطلقاً از بدع ظالمانه طواغیت امم و اعصار است.
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آنکه در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام والیت و نیابت  -دوم 

در اقامه وظایف مذکور هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا  «(والیت فقیه)»نواب عام

و تحدید استیالء جوری  دومرغصب است بنحوه ارجاعش از نحوه اولی که ظلم زاید و غصب اند

 که مغصوبیت موجب سقوط این تکلیفست؟ قدر ممکن واجب است؟ و یا آنه ب

آنکه بر تقدیر لزوم تحدید مذکور آیا همین مشروطیت رسمی که دانستی رکن مقوش  -سیم 

 دو امر و وسیله تحدید منحصر در آنست متعین و خالی از محذور است یا نه؟

 .کر بعضی از وساوس و مغالطات القایی و دفع آن هار ذد -چهارم 

در بیان شرایط صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در این باب و وظیفه عملی  -پنجم 

 ."آنان بر وجه اجمال

 *پرسش: ارکان مشروطیت اسالمی در نظریه سیاسی نائینی چند و چه می باشند؟

 چه می باشد؟*پرسش: آزادی در نظریه سیاسی نائینی 

 *پرسش: مساوات در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟

 :والیت نه سلطنت -فصل اول

 در توضیح امر اول و کالم در آن در دو مقامست:"

استیالء و سلطنت مجعول در جمیع شرایع و ادیان باقامه همان وظایف اصل محدودیت  در بیان -اول

 و مصالح الزم نوعی.

 ."و حقیقت آن محدودیت درجه ایندر کشف  -دوم

از آنچه در مقدمه گذشت ظاهر و هویداست: چه بعد از  ":اصل محدودیت سیاسی دولت -اول

آنکه دانستی اصل تأسیس سلطنت و ترتیب قوی و وضع خراج و غیر ذلک همه برای حفظ و نظم 
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مملکت و شبانی گله و تربیت نوع و رعایت رعیت است، نه از برای قضاء شهوات و درک مرادات 

ر تحت ارادات خودسرانه، المحاله سلطنت مجعول خوار و تسخیر و استعباد رقاب ملت دگرگان آدمی

وع داری ناغتصاب، عبارت از امانته حق تصدی شود یا به در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل چه ب

و والیت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجع به نگهبانی خواهد بود، نه از باب قاهریت و 

وف از قبیل تولیت بعض موق ت حقیقدر یمابین عباد، و بخواهانه حکمرانی در بالد و فمالکیت و دل

حق ه ب حقیهر ذی رسانیدن علیهم در نظم و حفظ موقوفه مشترک و تسویه فیمابین ارباب حقوق و 

زبان بخواهانه و تصرف شخص متصدی، از این جهت است که در خود است. نه از باب تملک در

 اند، از روی همینراعی، و ملت را برعیت تعبیر فرموده سلطان را بولی و والی و ؛مه و علما اسالمئا

ابراین منزله شبانی گله است، بنه مبنی و اساس، حقیقت سلطنت عبارت از والیت بر حفظ و نظم و ب

نصب الهی عزاسمه، که مالک حقیقی و ولی بالذات و معطی والیاتست موقوف، و تفصیل مطلب ه ب

انستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات مباحث امامت موکول است؛ چونکه ده ب

تصاب و اغ زمیندر  سرکشیانحاء ظلم و طغیان و  بدترین و زشت ترین خودسرانه، عالوه بر آنکه از 

السالم هم منافیست، پس اهمال و سکوت از قلع چنین رداء کبریایی و با اهم مقاصد انبیاء علیهم

یا  قالت"صال متحمل نخواهد بود، بلکه از آیه مبارک: یک از ادیان سابق هم ا شجره خبیث در هیچ

اند ملکه سبا حکایت فرموده زبان که از "امری ما کنت قاطعه امراً حتی تشهدون ایهاالمالء افتونی فی

ه عمومی بوده ن ییااند معهذا اراده حکومتشان شورپرست بودهظاهر است که با اینکه قومش آفتاب

ان که داستان مشورت فرعونی ،"فتنازعوا امرهم بینهم و اسرو النجوی" :ارکاستبدادی، حتی از آیه مب

شدن مذاکره علنی ایشان را در السالم و منتهیرا در امر حضرت کلیم و هارون علی نبینا و آله و علیه

 چنانچه رفتار دولت انگلیس فعالً -حکایت فرموده، استفاده توان کرد که ،مذاکره سریه باب ب این

اسراء  هملت انگلیسی چون کامالً بیدارند مسئوله و شوروی، و نسبت به و نسبت بآمیز بوده  ضیبعت

حسی و خواب گران، گرفتار چنین  واسطه بیه و اذالء هندوستان و غیرها از ممالک اسالمی که ب

 دطور رفتار دولت فرعونی هم با وجوهمین -اسارت و باز هم در خوابند، استعبادی و استبدادی است

 قبطیان که قومش بودند شوروی و نسبته و نسبت ب با این وجود تبعیض آمیز بوده ادعای الوهیت 
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را  از آنان ای) فرعون طایفه  "منهمیستضعف طایفه"بوده و آیه:  اسراییل استعبادیاسباط بنیه ب

علی کل حال رجوع حقیقت سلطنت اسالمی،   هم مفید همین معنی است.،نمود(ضعیف می

حد مشترکین در حقوق مشترک نوعی، یک باب امانت و والیت ه در جمیع شرایع و ادیان، ب بلکه

اهانه و بخومستبدانه و تحکم دله بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی، و محدودیت آن از تبدل ب

 خواهانهبت دل قهر، از اظهر ضروریات دین اسالم، بلکه تمام شرایع و ادیانست، و استناد تمام تجاوزا

موجب ه ب لب و طغیان فراعنه و طواغیت امم از واضحاتست.غت قدیماً و جدیدا ب ،ها و حکمرانی

االمه، و اتفاق تواریخ اسالمی، بر وقوع اخبار غیبی نبوت، مبین شد که: مبدء حدیث نبوی متواتر بین

ره شج رسیدن سرشاخه هایویه و ااول استیالء معه تحویل سلطنت اسالمی از نحو دوم والیتی ب

 ."د شوم سی نفر بود و سلطنت شوم استبدادی از آنان موروثستاعده تقرآن ب در روایت  ملعون

 :حدود و حقیقت محدودیت سیاسی-دوم  

مقتضای آنچه اساس ه اما امر دوم: از آنچه سابقاً گذشت اجماالً مبین شد، و دانستی که ب" 

مذهب ما طایفه امامی بر آن مبتنی و کلمه الهی عصمت را در والیت بر سیاست امور امت معتبر 

قف و نداشتن وادانستیم، و وجه این محدودیت فقط نه بر همان خودسرانه تحکم ومستبدانه ارتکاب

نت است. اما بنا بر اصول اهل سکجا منتهی ه همین اندازه مقصور است، بلکه اجماال دانستی که تا به ب

یک را الزم ندانسته و بیعت اهل حل و عقد این امت را چ که نه عصمت و نه نصب الهی عزاسمه هی

که مذهب ما مقتضی است منتهی نباشد،  جاییه موجب انعقادش دانستند، هر چند درجه محدودیت ب

و آله را در نفس عقد بیعت  اهلل علیهلکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره مقدس نبوی صلی

بخواهانه ارتکاب و حکمرانی را، مخالف مقام و منصب دانسته و و اندک تخلف دل الذکر شرط الزم

همان درجه اولی که عبارت ه هذا محدودیت سلطنت اسالمی بدر لزوم جلوگیری متفق شدند، علی

اهلیت متصدی و اغماض از آنچه از خودسرانه ارتکاب و استیثار نداشتن است. با اغماض از مرحله 

 مذهببر اساس هر دو و متیقن  ه فرقدو  الزمه مقام عصمت و خاصه مذهب ما است، قدر مسلم بین

سب حه ب متاعلیه امت و از ضروریات دین اسالم است، و چونکه حفظ این درجه مسلم بینو متفق
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خصوص و جز قوه عاصمه عصمت مذهب ما مه ممکن و مانند سایر درجات آن که ب تاقوه بشری عاد

حافظش نتواند بود متعذر نیست بنابراین لزوم حفظش را بهر وسیله که ممکن شود خصوصاً با تصدی 

، "ان یخرج من ملتنا و یستدین بغیر دیننا"غاصب هیچ مسلمان مظهر شهادتین نتواند انکار نماید، اال 

 ."در غیر این صورت از ملت و دیانت اسالم خارج است 

 رسش: محدودیت و حدود حکومت در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟*پ

 :ضرورت اصالح گري سیاسی -فصل دوم

 مقدمه بیان شود: باباز در تنقیح امر دوم است و باید سه مطلب  "

دین معلومست که چنانچه شخص واحد فرضاً ت  ضروره آنکه در باب نهی از منکر ب -اول 

را مرتکب شود ردعش از هر یک از آن ها تکلیفی است مستقل و غیر در آن واحد منکرات عدیده 

 تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است.ه مرتبط ب

آنکه از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامی این است که در این عصر غیبت علی  -دویم 

 -آن حتی )و فروگذاری( الاهمه السالم، آنچه از والیات نوعی را که عدم رضاء شارع مقدس بمغیبه

معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در آن قدر متیقن و  -در این زمینه

 هثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب، و چون عدم رضاء شارع مقدس ب

 حفظ و نظم ممالک اسالمیه بیضه اسالم بلکه اهمیت وظایف راجع ب از بین رفتن اختالط نظام و 

از تمام امور و حسبیه از او ضح قطعیات است. بنابراین ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت 

 در اقامه وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.

باب ه آنکه در ابواب والیات بر امثال اوقاف عام و خاص و غیرها از آنچه راجع ب -سیم 

ر آن دچنانچه غاصبی عدوانا  :نی نزد تمام علماء اسالم مسلم و از قطعیاتست کهمع والیاتست، این

نماید و رفع یدش رأساً ممکن نباشد، لکن با ترتیبات عملی و گماشتن هیئت  ها تصرف و تجاوز 

توان تصرفش را تحدید و موقوفه غصب شده  را مثال از حیف و میل و صرف در شهواتش می نظاری 
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صیانت نمود البته وجوب آن بدیهی و خالف در آن نه تنها از علماء متشرعین بلکه از  ،بعضاً یا  کال

 عقالء دهریین هم هیچ متصور و متحمل نخواهد بود.

شد مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائر روشن چون این سه مطلب  

واهد بود چه، بعد از آنکه نحوه دوم با عدم معذوریت از ید از آن باقی نخه غاصب از نحوه اولی ب

ساحت اقدس احدیت است و هم ه دانستی که نحوه اولی هم اغتصاب رداء کبریایی عزاسمه و ظلم ب

اهلل علیه و هم اغتصاب مقام والیت و ناحیه مقدس امامت صلواته اغتصاب مقام والیت و ظلم ب

 هو ظلم در باره عباداست باهلل علیه و هم اغتصاب رقاب و بالد ظلم بناحیه مقدس امامت صلوات

مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غضب ه خالف نحوه دوم که ظلم و اغتصابش فقط ب

د استیالء و تحدیکوتاه نموده پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائر عبارت از  دیگر خالی است:

د از ظلم و وضع فرد به جوری و ردع از آن دو ظلم و غصب زاید خواهد بود، نه از باب رفع یک فر

 همان مقدار نظم وه که تصرفات نحوه دوم فقط ب آن روشن ترعبارت ه اول، و ب از کمتراین  دیگر 

حفظ مملکت مصور، و تصرفات نحوه اولی زیاده و اضعاف آنست و بر هیچ حدهم واقف و مقصور 

آنکه:  تقریب و بیان دیگره نیست، و تبدیل نحوه سلطنت عبارتست از منع و ردع ز این زیادت ها، ب

تصرفات نحوه دوم همان تصرفات و الیتی است که والیت در آن ها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش 

 هی شرعی است در امر موقوفه که بلشرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متو

باس ل ،دارد اذنت والی یه کسی که از ناحوسیله نظارت از حیف و میل صیانت شود و با صدور اذن، 

وسیله اذن مذکور ه مقام امامت و والیت هم به مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم ب

وسیله همین اذن قابل تطهیر تواند بود، و ه خارج تواند شد   مانند متنجس بالعرض است که ب

عکس مذکور و ظلمی است قبیح بالذات و غیر الیق برای لباس مشروعیت و ه تصرفات نحوه اولی ب

صدور اذن در آن اصالً جایز نیست و از قبیل تملک غاصب نفس عین موقوفه را و ابطال رسم و 

 گرمقفیت آن و مانند نفس اعیان نجاساتست که تا در محل باقی است اصالً قابل طهارت نتواند بود، 

است  تعینه همان داستان گماشتن نظاره تبدیل و تحویل نحوه سلطنت ب و برطرف شدن بعد از 
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برای صیانت موقوفه غصب شده  و تحدید تصرفات غاصب بر موجبات صالح آن و رفع نحوه 

مقتضای وقف و منعش از حیف و میل و صرف ه او که غصبی است زاید و الزامش ب یتملیک تصرف

نجاست است از محل متجنس، چقدر مناسب است  عین برطرف سازی در شهوات خود از قبیل 

رویای صادقه که خود این اقل خدام شرع انور در همین خالل دیده و متضمن همین تشبیه است 

اهلل آقای حاجی میرزاحسین چند شب قبل از این در عالم رؤیا خدمت مرحوم آیه. ضمناً درج شود

ه، مشرف شدم، پس از التفات برحلت تهرانی قدس سره نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل طاب رمس

موت و  عالمه  ایشان و گرفتن طرفین رداء مبارکشان برای استفاده، و امتناع ایشان از جواب راجعه ب

ک ن مبارزبامرحوم از  واالتی عرض شد آنئنشاه برزخ و آخرت، و تمکین از جواب مسایل دیگر، س

م آن ها عرض کردم اهتمامات شما را در ولی عصر ارواحنا فداه نقل جواب فرمودند، پس از خت

خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل عبارت جواب این بود؛ حضرت فرمودند: مشروطه اسمش 

که متضمن به تشبیه باب که شرحش در نظرم نماند ذکر  تازه است مطلب که قدیمی است. مثالی

ستش ه کنیز سیاهی را که دک فرمود، بعد با این عبارت گفتند: حضرت فرمودند: مشروطه مثل آنست

و چه   بوده چه قدر این مثال مبارک منطبق بر مطلب .شستن دست وادارش نماینده هم آلوده باشد ب

 سهل است!!!

  .یچ خاطری نرسیده و بر صحت رؤیاء عالوه بر قراین قطعیه دیگر اماره واضح استه که به 

 .همان غصب زایده ت اشاره بغصبیت اصل تصدی، و آلودگی دسه سیاهی کنیز اشاره است ب

 اند.شستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش فرمودهه آنست بنابراین ب برطرف سازنده مشروطیت چون 

بالجمله حفظ همان درجه مسلم از محدودیت سلطنت اسالمی که دانستی متفق علیه امت و از 

از اعظم نوامیس دین  نفسه از اهم تکالیف نوع مسلمین وضروریات اسالم است عالوه بر آنکه فی

 -چنانچه نسبت بحالت حالیه ایران-در صورت مغصوبیت مقام و تصدی و تعدی غاصب -مبین است

ضروری مذهب مامی باشد و از جهات عدیده دیگر، که اجماالً اشاره شد، در عنوان امر به معروف 

با  مندرج است. و نهی از منکر و حفظ نفوس و اعراض و اموال مسلمین و دفع تطاول ظالمین هم
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میین و غیرهم، بر این  االسالاز  اغماض از تمام مذکورات، تمام سیاسیین و مطلعین بر اوضاع عالم 

ر از که در کمت -چنانکه مبدء طبیعی آن چنان ترقی و نفوذ اسالم در صدر اولمعنی معتقدند که: هم

ی طنت اسالملبودن س ییاهمین عادل و شور -کجا منتهی شده چه سرعت و سیر و به نصف قرن ب

ایشان در حقوق و احکام بود، و خواص و آزادی و مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفاء و بطانه 

را  مالکشانم بیشترهمینطور مبدأ طبیعی این چنین تنزل مسلمین و تفوق ملل مسیحی بر آنان هم که 

همین اسارت و رقیت مسلمین در  باقی مانده را هم ببرند،حداقل  این جز بردند و هیچ نمانده که 

ز شرع ا اقتباس شدهحکومت مسئوله ه از معاویه، و فوز آنانست ب تحت حکومت استعبادی موروث

 السابق در ذلتکرت و غفلت بخود نیایند و کمافیمسلمین، و چنانچه باز هم مسلمانان از این سِ

 -واهد گذشت که العیاذ باهلل تعالیعبودیت فراعنه امت و چپاول چیان مملکت باقی بمانند، چندی نخ

مانند مسلمین معظم آفریقا و اغلب ممالک آسیا و غیرذلک، نعمت شرف و استقالل قومیت و سلطنت 

ای نخواهد گشت که مانند اهالی ، و دورهراسالمی را از دست داده و در تحت حکومت نصاری اسی

می ناقوس و شعایر اساله ه و اذانشان بمساجدشان کنیسه نصرانیت و اندلس و غیرها، اسالمیتشان ب

شان هم مانند آنان مبدل و روضه منوره امام هشتمتان هم پایمال نصاری خواهد زبانزنار، بلکه اصل ه ب

گذشته از کمال بداهت و  مگر خدا حفظ کند. ،"اهلل المسلمین عنه والارانا اهلل ذالکوقی"گشت، 

حتی پرداختن همسایگان جنوبی  -مطلبه قریب ب وضوح این امر و حصول تمام مبادی و مقدمات

این ل الاقپس و کثرت مشاهده نظایر و اشباه آن؛  -ان خودشانیم مملکت میقستنقشه ه و شمالی ب

بدیهی است که تحویل سلطنت جائر غاصب از نحوه  و هوشیاری اند.براین اساس تحذر زموال ها از 

موجب حفظ بیضه اسالم و صیانت حوزه  ،مذکورموارد ام اولی بنحوه عادله دوم، عالوه بر تم انهظالم

 ."مسلمین است از استیالء کفار، از این جهت از اهم فرایض خواهد بود

 در نظریه نائینی چه می باشد؟ ضرورت اصالحگری سیاسی*پرسش: 

 مشورت و نظارت سیاسی  ،مشارکت  ؛مشروطیت سیاسی اسالمی -فصل سیم

  ؛توضیح آن موقوف بیان سه امر است ،در تحقیق امر سیم"
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 -ر امتامو چنانکه دانستی حقیقت سلطنت اسالمی عبارت از والیت بر سیاست -ه اول آنک 

مشارکت تمام ملت در نوعیات ه همین طور ابتناء اساسش هم نظر ب -چه اندازه محدود استه و ب

نه تنها با خصوص  -است،  شورای عمومی ملی نمملکت بر مشورت با عقالء امت که عبارت از هم

نص کالم مجید الهی عزاسمه و سیره ه ب،بطانه و خواص شخص والی، که شورای درباریش خوانند

ظ بود، این حقیقت از مسلمات واهلل علیه و اله، که تا زمان استیالی معویه محفمقدس نبویه صلی

و نفس عصمت را بدان مخاطب ، که عقل کل "االمرو شاورهم فی "؛و داللت آیه مبارک اسالمی است.

مطلب در کمال بداهت و ظهور است، چه  اند بر اینمشورت با عقالء امت مکلف فرمودهه و ب

بالضروره معلوم است مرجع ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص 

حل و عقد از روی مناسبت حکمی و قرینه مقامی ه ب ؛خاصه، و تخصیص آن بخصوص عقالء و ادبا

که مفرد محلی و مفید عموم  -االمرفی –خواهد بود، نه از باب صراحت لفظی، و داللت کلمه مبارک 

کلیه امور سیاسی است، هم در غایت  ،اطالقی است، بر اینکه متعلق مشورت مقرر در شریعت مطهر

 "وم از باب تخصص است نه تخصیص و آیه مبارک:وضوح، و خروج احکام الهی عزاسمه از این عم

نکه آنفسه بر زیاده از رحجان مشورت دلیل نباشد، لکن داللتش بر اگرچه فی "و امرهم شوری بینهم

مشورت نوع برگذار شود، در کمال ظهور است، سیره مقدس نبویه ه وضع امور نوعی برآنست که ب

، فرمودن در حوادث را، کتب "اصحابیشیروا علیوا"اهلل اعلیه واله در مشورت با اصحاب: صلی

جایی منتهی بود که حتی در غزوه احد، ه حضرت با ارایه اکثر ب مشروحاً متضمن و موافقت آن تسیر

که رأی مبارک شخص حضرتش با جماعتی از اصحاب عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح  با این

چون اکثریت آراء بر  با این وجود همان بود، فرمود، و بعد هم همه دانستند که صالح و صواب 

عدم تخطی .را تحمل فرمود بزرگ خروج مستقر بود از این رو با آنان موافقت و آن همه مصایب 

هم از وقایع صدر اول تفصیالً  العاده مترتب بر آنخلفاء اولین از این سیره مقدس و ترقیات فوق

اه والسالم هم در طی خطبه مبارک که در بیان الصلومعلوم است. حضرت شاه والیت علیه افضل

حقوق والی بر رعیت بر والی در صفین انشاء فرموده بقاطبه حاضرین )که عددشانرا از پنجاه هزار 

حفظ به الجباره و ال تتحفظوا منی بما یتفال تکلمونی بما تکلم به"نفر کمتر نگفت هاند( میفرماید: 
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صانعه و ال تظنوابی استثقاال فی حق قیل لی و ال التماس اعظام عنداهل البادره و ال تخالطونی بالم

لنفسی، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما علیه اثقل فال تکفوا 

حق و عدل را اساس  ،آن حضرت ضمن نهی رفتار و روابط جباران ."عن مقاله بحق او مشوقه بعدل

 ن حکومت خویش معرفی می نمایند. روابط سیاسی و بنیا

چقدر سزاوار است ما مدعیان مقام واالی تشیع اندکی در سراپای این کالم مبارک تأمل کنیم و از "

ی این مطلب را بفهمیم: که این درجه اهتمام حضرتش انروی واقع و حقیقت رسی و الغاء اغراض نفس

و اعلی درجات آزادی آنان، و ترغیب  در رفع ابهت و هیبت مقام خالفت از قلوب امت و تکمیل

و یا حقوق  یتتحریصشان بر عرض هر گونه اعتراض و مشورت، و در عداد حقوق والی بر رع

 علیه اهللفرمودن های اشرف کاینات صلی "اشیروا علی اصحابی"رعیت بر والی شمردن آن، همچنین 

د مقام والی عصمت و استغناء از برای چه مطلب بود؟ اگر با وجو -واله بر طبق امر الهی عزاسمه

، معهذا بر رعایت تحفظ از خطاء و اشتباه چنین اهتمام درک و انجام درست امورتمام عالم در 

پس الزم است که الاقل  .برای  هشدار و پرهیز آنان از این ناهنجاری سیاسی بوده استاند فرموده

اریم، و اگر از برای تنزیه سلطنت حقه ن اساس سعادت را استوار دیبرای منع از تجاوزات عمدی، ا

سلطنت های استبدادی فراعنه و طواغیت امم و حفظ اساس مسئولیت ه والیتی از مجرد تشبه صوری ب

و شوریت آن، و تحفظ بر آن دو اصل طیب و طاهر، حریت، و مساوات آحاد امت با مقام واالی 

پس البته الزم است نحوه سلطنت اسالمی  ،است متعینکه بلبوده و ظاهر این که کما  ،خالفت بوده

قدر قوه تحفظ کنیم، و اگر محض تعلیم امت و از برای سرمشق ه را اگر چه متصدی مغتصب باشد ب

و عدم تخلف از این دستورعمل خط مشی رفتار بر این ه غرض التزام آنان به واله و قضاه و عمال، و ب

پرستان عصر و حامالن اسف و حسرت که ما ظالم حال زهی.درهرتعلیم کنیمآن را بوده پس الزمست 

 شعبه استبداد دینی چه قدر از مدالیل کتاب و سنت و احکام شریعت و سیره پیغمبر و امام خود بی

 ) و به قدر توانبگوییم "ردت الینا هذه بضاعتنا "که شورای عمومی ملی را بجای آنه خبریم؟! و 

ر کتاب سابق را هم گویا د تالداللریم و حتی آیه واضحشما با اسالمیت مخالفش می ببخشیم( تحقق
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 واسطه منافاتش با شهواته که ب مفادش برنخورده؟! یا آنه مجید الهی عزاسمه هرگز نخوانده؟! و یا ب

اء ظهورهم اهلل ورالذین اوتوا الکتاب کتابنبذفریق من"و شعبه استبداد و استعباد خودمان داستان: 

 ، را تجدیدی نمودیم.کتاب را نادیده انگاشتیم ( )مفاد"کانهم الیعملون

دویم آنکه در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و  

 تضروره که ب چنان ضد حقیقی و نقطه مقابل آن ها گرفتاریم، همه علم متصدیان هم کوتاه و ب

و  ه بودق امتاتفورد اطنت اسالمی که دانستی ممعلوم است حفظ همان درجه مسلم از محدودیت سل

ت و ننص کتاب و سه که ب چنین صیانت این اساس شورویتیاز ضروریات دین اسالم است، و هم

در قوه قه گماشتن مسدد و رادع خارجی که به ب زسیره مقدس دانستی که ثابت و از قطعیاتست، ج

شین قوه عقلی و ملکه عدالت و تقوی تواند بشری بجای آن قوه عاصمه الهی عز اسمه و الاقل جان

 هاز محاالت و مانند حراست گوسفند را ب تاصرافت طبع این نوع متصدیان عاده بود، غیر ممکن و ب

ه )چنانچ ،آتش داشتن، از این رو وجوب گماشتن هیئت مذکوراز  انتظار سردی گرگ واگذاشتن، و

معلوم است که قوه مسدد ورادع  تضروره گذشت( بدیهی و غیر قابل انکار است، همین طور ب

ی تواند بود که بر همان وجهی که ان، وقتی مؤثر و مفید و جانشین قوای نفس)عینی و عملی(خارجی

ارادات نفسی در تحت ملکات و ادراکات و منبعث از آن ها است، همان طور طبقات متصدیان هم 

ه مسدد و علمی و منبعث از آن باشند، مملکت، و در تحت ترجیحات قو فقط عبارت از قوه اجرایی

 هو هم در صورتی اطرادپذیر و غیرقابل تخلف تواند بود، که اصل اساس دولت و وضع سلطنت ب

وسیله بیداری و هشیاری و حکمت علمی ه و ب ،شده طور رسمیت و قانونیت بر همین وجه مبتنی

مسلوب( و ابواب تخلص و عقالء ملت جمیع قوای استبدادی )که شرحش در خاتمه خواهد آمد 

واهد حکما زبانه خ  طاغوتی آتشو یافته چاره مسدود باشد و اال قوای ملعون استبدادی حتماً تحرک 

 جان ما ایرانیان خانمان ویران مؤدی خواهد شد.ه کشید و مآل امر المحاله ب

 موجب همین تشریح مبین شد و دانستی که گماشتن قوه و هیئته بعد از آنکه ب -سیم 

مسدده، بنابر اصول مذهب ماطایفه امامی قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است، و بنابر 
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حافظ نحوه سلطنت اسالمی از تبدل، و  -جای قوه علمی و ملکه تقوی و عدالته مبانی اهل سنت ب

 ظمراقبت در عدم تجاوز از حدود و متوقف بر آن، و منحصر درآنست؛ پس البته رکن اعظم این تحف

همان ترتیبی که اجماالً در مقدمه گذشت( ه و اصل اهم این مراقبت مرتب داشتن دستور آنست که )ب

تمیز وظایف نوعی الزم از آنچه در آن حق مداخله نیست کامال وافی، و تفصیل حدود مذکور را ه ب

ذکور مطور قانونیت و بر وجه رسمیت متضمن باشد، و اال بدون دستور ه بر وفق مقتضیات مذهب ب

تراشیدن  صاحب و از قبیل سر بیبودهد وع ضالبته مراقبت و محافظت متصدیان مانند محمول بال مو

که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معامالت بدون آنکه  بالجمله چنان  خواهد بود.

ر ر دطوروزی خود را بر آن منطبق کنند از ممتنعاتست، همینرسایل علمی در دست و اعمال شبانه

امور سیاسی و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان 

پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت  تحقیقدر بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات، و 

مبتنی بر آن، و اصل اصیل در این باب، و مقدمه منحصره مطلب است، از این جهت واجب است، 

 مبین شد، و دانستی که حفظ نحوه سلطنت ،آن گونه که بایسته و شایسته بودسه مطلب چون این 

 هلیت و شورویت و سایر مقومات والیتی بودن آن جز بئواسالمی از تبدل و تحفظ  محدودیت و مس

یئت از ممتنعاتست و دانستی که گماشتن ه تات مسدد، عادئیهو گماشتن  ،کننده دوترتیب دستور محد

اقامه وظایف الزم و منع از تجاوزات و فقط از باب گماشتن ه مسدد در این باب نه تنها برای واداری ب

است برای حفظ امثال موقوفه غصب شده  از تطاول و چپاول غاصب، بلکه خیلی  تهیئت نظار

مذهب ما قدر مقدور از جانشین قوه عاصمه عصمت، و باالتر از آن، و بنابر اصول تر طف لو  یق تردق

جای قوه علمی و ملکه تقوی و عدالت است، و دانستی که این جانشینی ه و بنابر مبانی اهل سنت ب

منبعث از ملکات و  انیپذیر گردد که بر همان وجهی که ارادات نفسوقتی متحقق و کامالً صورت

این مرتبه و منشأ همین اثر باشد، بعد از تنبه و التفات ادراکاتست، هیئت مسدده هم در مملکت دارای 

به این معانی و مبانی تمامیت این ترتیب و متقوم بودن حفظ نحوه سلطنت اسالمی، به این  دو رکن 

ه و متوقف بودن این جانشینی ب -حریت و مساوات –مترتبه بر آن دو اصل مبارک  مقوم و مسئولیت

بودن تمام این مبانی، پس از رد هر یک از فروع باصل خودش ون همین تجزیه قوای مملکت، و مأذ
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از شرع قویم اسالم، خاصه از مقتضیات مذهب ماطایفه امامی، چه قدر بدیهی و عدم انطباق تحدید 

استیالء جوری که وجوبش در فصل سابق از جهات عدیده مبین شد، جز بر این ترتیب چه قدر 

 ضروری است!!

سکیو و )یعنی منتو حسن استخراج اول حکیمی که به این  معانی برخورده  استنباط به درستی دقت

 بودن نحوه سلطنت و محدود یتو مقید و مشروط اییو شور یت و مسئولتفکیک قوای سه گانه (

ر آن ( و مسئولیت مترتبه بتعادله والیتی و ابتناء اساسش را بر آن دو اصل مبارک )حریت و مساوا

ظ مقوماتش را با این دو رکن مقوم، از آنچه بیان نمودیم استفاده و استنباط ها، و متوقف بودن حف

چنین تمامیت مرتبش ساخت و امکان ه طور قانونیت و بروجه اطراد و رسمیت هم به نموده، و ب

عصمت و الاقل ملکه تقوی و علم و عدالت بازدارنده جای قوه ه اقامه قوه مسدد و رادع خارجی، را ب

 وسیله تجزیه قوایه ارادات نفس از ملکات و ادراکات استخراج نمود، و بنگیختن برااز کیفیت 

ن، آ یتراء قوه مسدده و مسئولآفقط قوه اجراییه تحت ه شغل متصدیان بمحدود نمودن مملکت و 

و آنان هم مسئول آحاد ملت بودن وجود خارجیش داد، زهی مایه شرف و افتخارش و بسی موجب 

 مردم است، !!!سربزیری و غبطه ما 

 ،"بالشک الیقینالتنقض "که بحمداهلل تعالی و حسن تأییده از مثل یک کلمه مبارک:  با این 

 استخراج نمودیم، از مقتضیات که  آن همه قواعد لطیف یقین را با شک نشکسته و نقص ننمایید،

 اسارت و رقیت طواغیته مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق چنین غافل و ابتالی ب

م و وادی داخل نشدی عالج پنداشته اصال در اینکلی بیه اهلل تعالی ایامه، بزمان فرج عجل تاامت را 

ز امقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوس گوی سبقت ه دیگران در پی بردن ب

استنباط ی درستوسیله ه اسالمی اخذ و ب چنان ترقی و نفوذ را از سیاسات ء طبیعی آناربودند، و مبدما 

نایل تر برهمان نتایج ه این چنین فروع صحیحه بر آن مرتب، و ب ع و اجتهاد سیاسی و حسن تفری

بت به )نساندک تنبهی  ،این همه گرفتاریبرگشتیم حال هم که بعد  ه واپسو ما مسلمانان ب شدند!!

را با کمال سربزیری از دیگران  ل مذهبمانحاصل و مقتضیات احکام دین و اصوواپسمانی خویش (
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پرستان عصر و حامالن شعبه ل و ظالما، شدیم بازهم جه" الیناهذه بضاعتنا ردت" -اخذ و مصداق

اء و و سلب، فعالیت مایش رسانیده آخرین نقطه منتهی هدستی با ظالمین را باستبداد دینی درجه هم

لیت عمایفعل، از جائرین را با اسالمیت و قرآن منافی حاکمیت مایرید، و مالکیت رقاب، و عدم مسئو

شمردند، همانا بر طبق اراده استبدادی خود و محض همدستی با جائرین مذهبی تازه اختراع نموده 

اسمش را اسالم و اساسش را بر تشریک طواغیت امت با ذات احدیت، تقدست اسمایه در صفات 

قتضای: مه جور و استبدادی هم که ب و نظریه پردازان(کتاب)نویسندگان مبتنی ساختند!!! و  مذکور

 از کفرستان روسیه برایشان نازل که متضمن این دستورالعمل ،" الشیاطین لیوحون الی اولیایهمان"

مدستی با طواغیت امت ه های جوری و مبتنی بر همین مبانی است، قرآن آسمانیش خواندند و به

ها سرودند و داستان: ه و چنین نغم تظاهر ف ضروری واضح چنین خاله اسالم ب جهان مستظهر و در 

را " المله االخره ان هذا اال اختالقی عجاب ما سمعنا بهذا فیتدا ان هذا لشحاجعل االلهه الهآ وا"

 ."تجدید نمودند

 مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی چه می باشد؟  ؛مشروطیت سیاسی اسالمی *پرسش:

 :شبهات سیاسی - فصل چهارم 

همدستی با ه القایی و رفع آن ها هرچند با وضوح آنکه اساس این وساوس بوساوس و شبهات "

بداد غرض حفظ شجره خبیث استه و طواغیت مبتنی و ناشی از همان شعبه استبداد دینی و ب رانجبا

 هبنابراین مستغنی از تعرض، و جواب و اعتناء ب .عباد است به بردگی و به بندگی کشانیدنو محض 

ه و غیر مطلعین ب بیگانه مالحظه آنکه مبادا ملل ه وابست، لکن بصآن خروج از وظیفه و بعید از 

احکام شرعی این اباطیل مستبدانه مغرضانه را در عداد اقوال علماء اسالم شمارند و چنین واضحات 

دین ه بان طعن زبضروری را در شریعت مطهر قابل اختالف و در نزد متشرعین محل خالف پنداشته 

س اصول و مقدمات این اساه دفع وساوس راجع به در این مختصر ب تامبین گشایند، بنابراین عجال

جداگانه ه مقاله، بتکه اوقات اشرف از آن اس سعادت اکتفاء، و استقصاء و دفع بقیه اباطیل را با این

صدی حق ته آنکه بچون دانستی که اساس والیتی و عادل بودن نحوه سلطنت چه . موکول میداریمای 



  

361 
 

مبتنی و حفظ شورویت و  -حریت و مساوات -اغتصاب بآن دو اصل طیب و طاهره شود یا ب

 ،ترتیب دستور اساسی و عقد مجلس شورای ملی متوقف استه محدودیت و سایر مقوماتش هم ب

ه ب جداگانه بیان شده وهریک از آن دو اصل مبارک و این دو رکن مقوم ه بنابراین مغالطات راجع ب

 پردازیم. دفعش می

 اول، مغلطه راجع باصل مبارک حریت است 

 اصل طاهر مساواتسته دویم: مغالطه راجع ب 

 )یعنی قانون اساسی و هیئت نظارت(ترتیب اصل دستور محدده مغالطات راجع ب -سیم 

 ."است

******************** 

 *پرسش و پاسخ:

 *عنوان و وجه نامگذاری، موضوع و مسئله  اصلی کتاب و نظریه سیاسی نائینی چه می 

 باشد؟ 

 *اصل و جهات ضرورت دولت، حکومت و نظام سیاسی در نظریه نائینی چه میباشد؟

 *سلطنت مطلقه در تعبیر نائینی چه می باشد؟

 *والیت سیاسی در تعبیر نائینی چه می باشد؟

 *حکومت قدر مقدور و قدر متیقن مشروطیت اسالمی سلطنت در نظریه سیاسی نائینی چه می 

 باشد؟ 

  ضرورت عقلی و شرعی نظام سیاسی و دولت چه می باشد؟*
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 در نظریه نائینی چند مورد و چه می باشند؟ *ارکان و حدود حاکمیت و دولت

 ینی چند مورد و چه می باشند؟*انواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسی در نظریه سیاسی نائ

 در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ حکومت ملوکی*

 در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ *والیت اسالمی کامل

 در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ مشروطیت اسالمی*

 رنظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می  مبانی حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی د*

 باشند؟ 

 *قانو ن اساسی اسالمی در نظریه سیاسی ئائینی چه می باشد؟ 

 *سازکار اعمال و نظارت سیاسی در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟

 *ارکان مشروطیت اسالمی در نظریه سیاسی نائینی چند و چه می باشند؟

 چه می باشد؟ *آزادی در نظریه سیاسی نائینی

 *مساوات در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟

 *محدودیت و حدود حکومت در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟

 در نظریه نائینی چه می باشد؟ ضرورت اصالحگری سیاسی*

 مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی چه می باشد؟  ؛مشروطیت سیاسی اسالمی*

 مورد و چه می باشند؟ *شبهات سیاسی از نگاه نائینی چند

 *شبهه آزادی سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟
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 *شبهه مساوات سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟ 

 *شبهه قانون اساسی و هیئت نظارت سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟
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 ي اسالمیو نظام جمهوراسالمی  انقالبالف.فقه سیاسی 

 گزیده کتاب والیت فقیه امام خمینی)ره(
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 حکمت مدنی حیات معقولششم.

 )فراي حیات طبیعی محض(

 عالمه محمد تقی جعفري

 نفى زندگى طبیعى محض

اند، مانند براى بشریّت بوده« حیات معقول»پیشتازان قافله انسانیّت و برخى از اشخاص، خواستار 

ان اند. آنها ظهور نمودههاى گوناگون در جامعهوجدانى که به شکلپیامبران و رشدیافتگان عقلى و 

همه تالش و کوشش خود را صرف آشنا ساختن مردم با ماهیّت زندگى طبیعى محض و حقیقتِ 

اند، تا بتوانند از تعداد کاروانیان زندگى طبیعى محض کاسته، بر قافله خواستاران نموده« حیات معقول»

 د.بیفزاین« حیات معقول»

از آغاز تاریخ انسانى، عوامل متعددى وجود داشته است که تفسیر و توجیه زندگى  تر:به عبارت کلى

ورند، ضرورى دیده، در عملى ساختن این تفسیر و توجیه، که مردم معمولى در آن غوطهرا باالتر از آن

 نهایت تالش و تکاپو را انجام داده است. از آن جمله:

وسیله پیامبران الهى در جوامع تبلیغ شده است. هاى کم و بیش، بهه به فاصلهادیان حق ه الهى ک -4

هاى طبیعىِ مردم قرار داد و از را اسیر خواسته« حیات»ادیان الهى اصرار شدید دارند: نباید پدیده 

گونه که از مسیر طبیعت محض عبور نموده، به رشد آن جلوگیرى کرد. این پدیده با عظمت، همان

و گسترش ابعاد بر طبیعت و باز شدن استعدادهاى متنوّع رسیده « خودگردانى»عالىِ احساس و مرحله 

است، نباید با تلقین این مسئله که: نهایت حرکت و گردیدن همین است و بس، از حرکت و رشد او 

ور ه دستاند و هموارباز بماند. ادیان حق ه الهى، نه تنها هیچ واقعیتى را از زندگى بشرى منها نکرده

ى لذایذ اند، بلکه حت نوع خود دادهاکید به باز شدن استعدادهاى متنوع بشرى در رابطه با طبیعت و هم

 اند.هاى طبیعى و جسمانىِ انسانى را نیز منکر نشدهو خوشى

 (48حیات معقول، ص: )که استعدادها -اى دیگرها را به گونهکه: هماهنگ ساختن آننهایت امر این

ها، منطقى معقول مطرح بردارى از لذایذ و خوشىگوشزد کرده، براى بهره -ها نشوندآن مانع رشد

اند. همه دستورات و قواعد دینى، براى این منظور بوده است که پدیده زندگى از حرکت کردن نموده

 به پیش متوقف نشود:
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 4مى نبینى قاصدِ جاى نُویم؟  رویمنیک بنگر ما نشسته مى

   

و قواعد دینى، بشر را در روى خط ى که از مشیّت ازلى تا جهان ابدى کشیده شده است، دستورات 

 بیند:همواره در حال حرکت مى

 2رویمما ز باالییم و باال مى  رویمما ز دریاییم و دریا مى

، چیز دیگرى جز گرفتن چیزهایى «زندگى طبیعى محض»ور شدن در مشاهده عینىِ نتایجِ غوطه -2

دهد. به این معنا که: آدمى با محدود شدن در زندگى طبیعى را نشان نمىیعت و بازگرداندن به آناز طب

محض که از کانال یک نر و یک ماده عبور کرده، چشم به دنیا گشوده است، حاصلى جز پیچیدن و 

 گونه که به قول صائب تبریزى:باشد، آنباز شدن در گردبادهاى قوانین طبیعت نمى

   آمد در غم آبادِ جهان چون گردبادهر کس 

 روزگاری خاک خورد، آخر به هم پیچید و رفت

 یا به قول دیگرى:

 گذریمحرف غم خود کرده رقم مى  گذریمبر صفحه هستى چو قلم مى

 گذریمپیوسته چو موج از پىِ هم مى  زین بحرِ پر آشوب که به پایان است

   

تر از نتیجه باال، این است: محصولى که زندگى طبیعى محض براى مهلکتر و بلکه نتیجه دردناک

گیر ها به ارمغان آورده، تکاپو و تنازع در راه بقاء بوده که تا امروز اجازه نداده است اکثریت چشمانسان

ها گام بگذارند. این، یک جریان طبیعى حیوانات به تاریخِ انسانىِ انسان(49)صمردم جوامع، از تاریخ

که در بینیم، جز ایناى از صفحات تاریخ بشرى را نمىتصادفى و سطحى نیست که ما هیچ صفحه

میان همه سطرهاى صفحاتِ آن، یک سطر با مایع خون نوشته شده است. حت ى سطرهایى هم که 

پر شده  «چه باید کرد؟»یا « جبرى»تر کلماتش با مفاهیم زندگى بدون تضاد و تزاحم را نوشته، بیش

 ت.اس

                                                           
 مثنوى معنوى، دفرت ششم. -1
 ديوان مشس تربيزى. -2
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عامل دوم موجب شده است خردمندان و حکماى راستین، به پیروى از پیامبران، به این موضوع 

 بیندیشند که زندگى انسانى باید تفسیر و توجیه شود.

ها با اصطالحات گوناگون عواملِ درونىِ بسیار اصیلى وجود دارد که براى همه جوامع و فرهنگ -3

و غیر آن. این عوامل، از « دل»، «وجدان آگاه»، «صاف فطرت»، «عقل سلیم»مطرح است، مانند: 

دهد، تا استعدادها و نهادهاى نهفته را ضرورتِ تحوّلِ زندگىِ طبیعىِ محض به زندگى عالى خبر مى

 در انسان شکوفا نماید و وحدتِ عالىِ حیاتِ بشر را تحقق بخشد.

اى جز کالفه شدن و ولى، نتیجهمطالعه همه جانبه سرگذشتِ عینىِ جوامع، بدون تعارفات معم -1

سرگیجى در پى نخواهد داشت. عذرخواهى از این ابهام و عدمِ امکانِ تفسیرِ منطقىِ حیاتِ بشرى، با 

نین توان چانسان یک موجود پیچیده است و نمى»که: داشتن همه استعدادهاى مفید و سازنده، به این

، عذرى قابل قبول نیست، «ات مقایسه کردموجودى را با سرگذشتِ حیاتِ یک بعدىِ دیگر حیوان

آنان  ایم که زندگىها را دیدهایم، بسیارى از انسانزیرا در امتدادِ تاریخ طوالنى که پشت سر گذاشته

 اند.بوده است و یا ابعادى از این حیات را دارا گشته« حیات معقول»

ور در وشِ کاروانِ بسیار انبوهِ غوطهگرا، دوشادکاروانِ پیامبران و اولیاء خدا و رشدیافتگانِ حکمت

زندگى طبیعى محض، همواره در حال حرکت بوده است. باید بدانیم که کاروان رشدیافتگان از همین 

بر خالف تخیاّلت بدبینانه بعضى از اشخاص، رشدیافتگان در  (.21)صها تشکیل شده استانسان

، ماهیّت آنان نیز مغایر با ماهیّت عش اق زندگى چنیناند. هم، موجوداتى استثنایى نبوده«حیات معقول»

اند ودهوران در زندگى طبیعى محض بطبیعى محض نبوده است، بلکه برعکس، باید بگوییم: این غوطه

 اند، از مسیرِ طبیعىِکه با قربانى کردن عقل، وجدان و دیگر استعدادهاى انسانى که در خود داشته

 اند.انسانیّت منحرف شده

 «حیات معقول»ت دیگر: قانونِ طبیعتِ حیاتِ انسانى، با وجود آن استعدادها و مختصّات، به عبار

وران در زندگىِ طبیعىِ رو، حقیقت این است که غوطهبوده است، نه زندگى طبیعى محض. از این

 ها و مردمى استثنایى باشند.که رشدیافتگان، انسانکنند، نه اینمحض، مخالف قانون حرکت مى

 بندى زندگىل تقسیمعوام

شود، مى« حیات معقول»و « زندگى طبیعى محض»ها به عواملى که موجب تقسیم شدنِ زندگىِ انسان

 عبارتند از:
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هاى خود، هیچ عامل درونى. این عامل، شامل غرایزِ طبیعىِ انسانى است که در جوشش و فعالیت -4

 شناسند.اصل و قانونى را به رسمیّت نمى

شان بسیار قوى و جدى است. براى تعدیل این جوشش الب اشباع شدن هستند و مطالبهغرایز تنها ط

و مطالبه، عاملى جز قدرتِ شخصیتِ انسانى وجود ندارد که فعالیت عقل و وجدان را اصیل تلقى 

 کرده و راهنمایى و توجیه آن دو را جدى تلقى نماید.

ها از ضرورت خود عى است که ضرورت آنعامل بیرونى. این عامل، شامل روابط زندگى اجتما -2

 شود.زندگى اجتماعى ناشى مى

حقیقت این است که انسان با داشتن استعدادها و امتیازات بسیار عالى، در اصالح و نظمِ زندگىِ 

دست آوردنِ معنى که: بشر در راه به(24)صانگیز نشان داده است، به ایناجتماعىِ خود، ضعفى اسف

اش را از دست تماعىِ خود، مقدارى از استعدادها و نهادهاى بسیار با اهمیتِ فردىمزایاى زندگىِ اج

 داده است. این دو عامل باعث شده است مردم در زندگى خود به دو دسته مهم تقسیم شوند:

هاى غرایز طبیعى احساس ناتوانى نموده، اشباع آن غرایز اشخاصى که از تعدیل جوشش و فعالیت -4

هاى مفاهیم و اصولِ ىِ زندگىِ خویش قرار داده، در زندگى اجتماعى نیز تسلیم قالبرا متنِ حقیق

 «زندگى طبیعى محض»اند. اینان، در اصل، جزو کاروانیان زیستىِ محض شدهشده براى همساخته

 دهد.تر مردم را در طول تاریخ تشکیل مىباشند که متأسفانه بیشمى

را اصیل تلقى نموده، خود را ملزم به بارور ساختن استعدادها  اشخاصى که فعالیت عقل و وجدان -2

 اند.و امتیازات مغزى و روانى دیده

هایى که زندگى اجتماعى براى آنان ساخته است، برده از طرف دیگر، این رشدیافتگان در میان قالب

نها به ها را ته آناند کهاى اجتماعى را پذیرفتههاى مربوط به قالبمطلق نگشته، آن دسته از ضرورت

ها همواره یک تالش درونى اند. در عین حال، آنهاى غیر قابل دگرگونى تلقى نمودهعنوان ضرورت

ها در مسیر رشد اجتماعى مناسب باشد، دارا دست آوردن نیرویى که براى تعدیل آن قالبرا براى به

رش کمّى در اقل یّت، ولى از دیدگاه هستند که از نظر شما« حیات معقول»باشند. اینان، کاروانیان مى

چنین از دیدگاه آرامش معقول روانى و داشتن قدرت براى هاى آن و همشناخت حیات و ارزش

 تفسیر جدّى حیات، در مرحله عالىِ انسانى قرار دارند.
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مردم طرفدار  ترکه متأسفانه بیش -را« زندگى طبیعى محض»اگر بخواهیم مسئله گرایش و رضایت به 

حیات »هاى رشدیافته و برخوردار از تحلیل نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که: انسان -هستند آن

تفاوت دارند، و نه از « زندگى طبیعى محض»وران در ، نه از نظر بیولوژى با غوطه«معقول

از  اطسقر و نرون کهفیزیولوژى و اصولِ اساسىِ پسیکولوژى؛ هر دو گروه انسانند، چنان(22)صنظر

یک تعریف )تعریف واحد( براى انسان برخوردارند. این اشتراک در تعریف که تنها بازگوکننده 

ه چنان کطبیعت انسان، آن»باشد، موجب شده است مى« چنان که هستطبیعتِ ابتدایىِ انسان آن»

کیم دن به تحرنگ براى تحقق بخشیعنوان اخالق بىاز نظرها دور بماند؛ بلکه حت ى گاه به« باید

 نیز استخدام شود!!« طبیعتِ ابتدایىِ انسانى، آن چنان که هست»

شود، اگر همه استعدادها و امتیازاتِ هنگامى که انسان با این تعریف وارد قلمرو زندگى اجتماعى مى

ل کوجودىِ او نیز از حالت بالقوّه بودن، به حالت بالفعل برسد، با قید ارتباط با دیگر افراد اجتماع ش

گذارد استعداد فردى در خأل محض شکوفا شود. گیرد، زیرا طبیعت زندگى اجتماعى هرگز نمىمى

اش بوده، هرگز به کل ى که این استعداد از مختصات فردىاما در عین حال، انسان از تفکر در این

 نماید.ىم تلقى« یک ضرورتِ مورد رضایت»عنوان که زندگى اجتماعى را بهکند، با ایننظر نمىصرف

انش، معمولًا وسیله گردانندگرسیم: زندگى اجتماعى بهاز این تحلیل به یک نتیجه بسیار قابل توجه مى

 ها را با نظر به یکى از دو نوع:سرنوشت انسان

هاى مستمر زندگى دانیم که تالشدر اختیار دارد. و ما مى« حیات معقول»و « زندگى طبیعى محض»

آن در تاریخ بشرى، معمولًا در راه تحقق بخشیدن به خودِ زندگىِ اجتماعى  اجتماعى و گردانندگان

که به هر شکل ممکن بر هشیارى، « حیات معقول»ها براى ورود به بوده است، نه در راه ساختن انسان

 افزاید.ها مىتعقل و وجدان آزاد انسان

را  اه افراط در پیش گرفته و این حقیقت، ر«اصالت اجتماع»، با اعتقاد به امیل دورکیم متفکرانى مانند

ها ناشى هاى حل  نشدنىِ رابطه فرد و اجتماع، از همین افراطگرایىاند که: گِرِهمورد توجه قرار نداده

سازد. این متفکران اجتماعى را نیز با مشکالتى عمیق مواجه مى(23ص: )شود که حت ى خود مسائلمى

دگى اجتماعى با اصول و قوانینى که به صورت جبر براى خود وضع باید بهتر از همه بدانند که زنمى

هایى ندارد که آدمى را موفق به ها و شایستگىآورد، کارى با بایستگىها را به اجرا درمىنموده و آن

 تفسیرِ معقولِ حیاتِ شخصى نماید.
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انداز شده جوامع طنین هاى اخیر، در میان همه فضاىدر قرن« ها همه برادر و برابرندانسان»فریادِ 

متهم نشوند، از ضمیمه کردن جمله: « گرایىاخالق»که گویندگان این شعار به است، ولى از ترس این

د ورزند. اکنون باید دی، امتناع مى«دست آوردن فضیلت و وجدان آزاد بکوشندو همواره باید براى به»

اساسِ ناتوانىِ مردم معمولى از ساسِ بىاعتقاد به اصالت افراطى زندگى اجتماعى از یک طرف و اح

جو از طرف دیگر، چه نتایجى را در گذرگاه تعدیل غرایز طبیعى در راه تقویت تعقل و وجدان کمال

چنین، با نظر به بار آورده است!؟ بررسى این نتایج، مقدمه دومِ ما خواهد بود. همقرون و اعصار به

ماً باید گذارد، حتستمر  و همیشگى در تکامل عقالنى گام مىصورت مکه بشر بهاین نتایج، ادعاى این

 3مورد تجدید نظر قرار بگیرد!

 ادّعاى تکامل

تکامل »رو بوده است، ادعاى آیا با نظر همه جانبه به سرگذشت بشر و مسائلى که تا امروز با آن روبه

جو هاى کمالدادن به انسانامرى قابل پذیرش است، یا ادعاى مذکور، شعارى براى تسلیت « عقالنى

ند؟ ما شورو شده و دچار بدبینى مىو عاشق رشد است که با درهم پیچیده شدن مسائل بشرى روبه

هاى جدید انجام داده و از جمله در صنعت و کارهاى بسیار بزرگى را که بشر خصوصاً در دوران

 (21)صاى داشتهکنندهگیر و خیرههاى چشمفناورى، پیشرفت

دهیم، بلکه با در نظر گرفتن استعدادها و امتیازاتِ با به هیچ وجه مورد تردید و انکار قرار نمى است،

نیم: کارزشِ انسانى که از هزاران سال پیش تاکنون در این موجود سراغ داریم، این مسئله را مطرح مى

رود، یا از پیش مى« لحیات معقو»آیا بشر در مسیرِ تحوّالتِ طبیعىِ خود، به طرف تکامل عقالنى در 

 کند؟آغاز تالش و تکاپو، در مسیر تاریخِ حیاتِ طبیعىِ محض حرکت مى

ا و تعارفات هسرایىاگر بخواهیم به این مسئله پاسخ واقعىِ مستند به شواهد عینى بدهیم و به حماسه

نیم، کمت کى به نوعى خودپرستى، در تعظیم جمعى که شخص خودپرست جزئى از آن است، اعتنایى ن

 گیرش شده است.ها زندگى طبیعى مطرح نماییم که گریبانباید مسائل موجود بشرى را در قرن

                                                           
 روشن است كه حبث ما، درباره تكامل عقالىن و جتديد نظر در اين نوع از تكامل است. -3
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ساخته ارسطویى و مسائلِ تجریدىِ مربوط به هاى متکى به اصول پیشدر این مبحث، با قیاس

ئل توان این مسااى، مىشویم، چرا که با اندک مطالعه صمیمانهاستنباطهاى شخصى، وارد بحث نمى

 1هاى شفاهىِ متفکرانِ جوامع امروزى مشاهده کرد.را در آثار قلمى و اعتراف

ها، این نکته را یادآور انسان« زندگى طبیعى محض»پیش از شروعِ طرح مسائل جارى در تاریخ 

ن نیستیم، زیرا چنی« زندگى طبیعى محض»شویم که: هرگز در صدد القاء عدم ضرورت یا ابطال مى

هاى جویى و برخوردارى از عشقهاى سازنده، کمالر واقعیت عقالنى، وجدانى، نبوغکارى، جز انکا

زندگى »تواند در مجراى برد، نمىاى براى وصول به حقایق باال مىحقیقى که خود را تا مرحله وسیله

 (25)صاسیر نموده، آن همه استعدادها و« طبیعى محض

______________________________ 
، تألیف کنراد لورنتس، ترجمه محمود بهزاد «هشت گناه بزرگ انسان متمدّن»هایى مانند: کتاب -(4)

یف ، تأل«انسان موجود ناشناخته»، نوشته ویلى برانت. «جهان مسلح، جهان گرسنه»و فرامرز بهزاد. 

ى که در هایها و مقاله، تألیف آلبرکامو، و دیگر کتاب«فلسفه پوچى»آلکسیس کارل، ترجمه دبیرى. 

 ام، ولى فرازهایى از آنرا اینجانب ندیده« تمدن و دواى آن»نوشته شده است. کتاب « فلسفه پوچى»

 ام.را توسط اهل تحقیق شنیده

 امتیازات را خنثى نماید.

را  «که بایدچنانانسان آن»، «که هستچنانانسان آن»خواهیم بگوییم: باید از به عبارت دیگر، مى

ل سنگ باید تعق »گوییم نداریم و نمى« که هستچنانسنگ آن»ن توق ع و تالش را از بخواهیم. ما ای

که چنانآن»، بلکه از انسان «هاى سازنده برخوردار باشدنموده، باید داراى وجدان آزاد و از عشق

باشد، انسان بالفعل را از نظر هاى چند بعدى مىکه در این هستىِ خود، داراى قوه گردیدن« هست

خواهیم. اگر این خواست و تالش را متوقف بسازیم و انسان را خالصه کنیم در ها مىهمان گردیدن

دهد، بدون شک راه آینده بشرى، ادامه همین راه زندگى طبیعى اش نشان مىچه که تاریخ طبیعىآن

اند ه توانستهت کمحض خواهد بود که تا امروز پیموده شده است؛ البته به استثناى کاروانِ پر تالشِ اقلی

 مبدل بسازند.« حیات معقول»زندگى طبیعى محض را به 

                                                           
» ، نوشته ويلى برانت.«مسلح، جهان گرسنهجهان » ، تأليف كنراد لورنتس، ترمجه حممود هبزاد و فرامرز هبزاد.«هشت گناه بزرگ انسان متمّدن» هاىي مانند:كتاب  -4

نوشته شده « فه پوچىفلس» هاىي كه درها و مقاله، تأليف آلربكامو، و ديگر كتاب«فلسفه پوچى» ، تأليف آلكسيس كارل، ترمجه دبريى.«انسان موجود ناشناخته
 ام.هل حتقيق شنيدهام، وىل فرازهاىي از آن را توسط ارا اينجانب نديده« متدن و دواى آن» است. كتاب
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 5ده است.گیر انسان بوگریبان« تاریخ زندگى طبیعى»پردازیم که در مسیر اکنون به طرح مسائلى مى

 رود حت ىرود؟ گمان نمىترین محصوالت مغز بشرى به شمار نمىآیا هشیارى یکى از عالى -یک

رى ترین محصوالت مغز بشا شود و چنین پاسخ بدهد که: هشیارى یکى از عالىشناس پیدیک انسان

ى ، احتیاجى به تالش فکر«تر استتر با جانهر که او آگاه»نیست، زیرا براى درک این حقیقت که: 

شمار وجود ندارد. با این حال، ما درسطرهاى کارنامه تاریخ حیات طبیعى چنین و تجارب بى

 خوانیم:مى

 گریزد در سَرِ سرمستِ خودمى  عالم ز اختیار و هستِ خودجمله 

   

 

______________________________ 
 گفت:خواست این مسائل را مطرح کند، نخست بیت زیر را مىالدین مولوى مىاگر جالل -(4)

 ها فرو شویم تو راتا ز تلخى  گویم تو رازآن حدیث تلخ مى

   

هاى بیت را با نظر به وضعِ روانىِ او در بیان دردها براى شناخت درمان ما هم در این مبحث، این

 (26)صها، متذکر شویم.انسان

 نهندننگِ خمر و بنگ بر خود مى  تا دمى از هوشیارى وا رهند

 ذکر و فکرِ اختیارى دوزخ است  جمله دانسته که این هستى فخ است

 6مستى یا به شغل اى مُهتدىیا به   خودىگریزند از خودى در بىمى

                                                           
 گفت:خواست اين مسائل را مطرح كند، خنست بيت زير را مىالدين مولوى مىاگر جالل -5

 ها فرو شومي تو راتا ز تلخى  گومي تو رازآن حديث تلخ مى

   

 ها، متذكر شومي.انسانهاى ما هم در اين مبحث، اين بيت را با نظر به وضِع رواىِن او در بيان دردها براى شناخت درمان
 مثنوى معنوى، دفرت ششم. -6
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دارند که: قوانین عالم هستى که تنها با آگاهى خوش مىآرى، و با این تخدیر موق ت، به این خیال دل

دانند انسان که اند! نمىقرار داد، از هم گسیخته« حیات معقول»ها را وسیله توان آنو هشیارى مى

 لد:هاى آن را از هم بگسگَزیدنِ زنجیرِ آن قوانین، حلقهتواند با صیدشده زنجیرِ این قوانین است، نمى

 7نبُر د این رسن هیچ از گزیدن  گزى اى صیدِ بستهرسن را مى

   

ها از فرهنگِ عینىِ بشرى و هاى سازنده و به وجود آورنده خیرها و کمالرخت بر بستنِ عشق -دو

هاى بزرگى را که بشر در اساس. ما اگر بتوانیم همه گامهاى بىو هوس اسارت او در چنگال هوى

رین تمها تحلیل نماییم، بدون کنوع خویش برداشته است، به عوامل اولیه آنارتباط با جهان و هم

 :ها، عشقِ حقیقىِ انسانى بوده و بستردید به این نتیجه خواهیم رسید که: عامل اصیل و ذاتىِ آن گام

 عشق امر کل ، ما رقعه ای، او قُلزُم ما قطره ای 

 8او صد دلیل آورده و ما کرده استدالل ها     

 9یابى اندر عشق با فر  و بها  هاها، معقولغیر این معقول

   

آن را اشباع کرده باشد، چه در قلمرو ماده و « اختیار»و « آزادى»تاریخ بشرى، کار بزرگى که در 

 (27)صمادیات و چه در قلمرو معنى و معنویات، بدون عشق

______________________________ 
 مثنوى معنوى، دفتر ششم. -(4)

 دیوان شمس تبریزى. -(2)

 دیوان شمس تبریزى. -(3)

 نوى، دفتر پنجم.مثنوى مع -(1)

                                                           
 ديوان مشس تربيزى. -7
 .ديوان مشس8
 مثنوى معنوى، دفرت پنجم. -9
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 در مورد یک« عشق»ها، حقیقى به وجود نیامده است، در صورتى که در تاریخ طبیعى محض انسان

شود که در عالم حیوانات نیز وجود دارد. پدیده روانىِ ناشى از جوشش غریزه جنسى به کار برده مى

 ه باشد. در تاریخ طبیعىتر هم بودشاید این حسّ و جوشش، در انواعى از حیوانات داراى لذتى بیش

تواند مورد نظر قرار بگیرد: قرار گرفتن ناآگاه در جاذبه شدید بدین صورت نیز مى« عشق»محض، 

 یک موضوع، مانند مقام و ثروت و شهرت اجتماعى و امثال آن.

توان گفت: حت ى همین جاذبه جنسى میان نر و ماده انسانى نیز معناى واقعىِ خود را به خوبى مى

 گوید:نشان نداده است؛ آن معناى واقعى که مى

شود، مشعل فروزان حیات در گذرگاه ابدیّت جا که نهال زندگى کاشته مىهاى عشق، آندر شب

 41گردد.دست به دست مى

شود، این عمل در اکثر قریب به اتفاق مردم، در اثر تحریکِ مکانیسمِ حیات گونه که مشاهده مىهمان

ها و لذایذ بسیار واال که از تصور اجراى فرمان خلقت با تحر ک از ناحیه انگیزهگیرد، نه صورت مى

 آید.در کارگاه هستى برمى

آیا حق پیروز »اى به نام: رویاروى قرار دادن حق با قدرت! و به وجود آوردن و ادامه دادن مسئله -سه

رباره انیانِ تاریخِ طبیعىِ انسان دترین اعترافى است که کاروکه به نظر ما، رسواکننده« است یا قدرت؟

 نماید.سوى قلمروِ طبیعتِ ناخودآگاه ابراز مىگرد خود بهعقب

طور قطع، قدرت ترین عامل حرکت و نمودهاى دو قلمروِ جهان و انسان نیست؟ بهمگر قدرت اساسى

 یتهدوا گذاریم کهمىترین عاملِ گردیدنِ جهان هستى است. این جمله افراطى را کنار و نیرو، اساسى

کنیم که در منابع معتبر ، ولى این جمله را مطرح مى«هستى یعنى قوّه» نقل کرده است: افالطون از

 که مستند به خداست.(، )قدرتى وجود ندارد، مگر اینال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ شود:مشاهده مى(28)صاسالمى

ترین وسیله الهى براى هرگونه امل، چگونه این بزرگاینک، باید بررسى کرد که انسانِ مدّعىِ تک

ا او ب« آیا حق پیروز است یا قدرت؟»گوید: حرکت و گردیدن را، رویاروى یکدیگر قرار داده و مى

کند که: قدرت باطل است، یا حداقل قدرت در دست انسان، طرح این مسئله، در ضمن اعتراف مى

م بگوییم: انسان موجودى است که عملًا نتوانسته حساب توانیمساوىِ باطل است. بدین ترتیب، مى

 آور را طرح نکند.خود را با قدرت تسویه منطقى نماید و این مسئله شرم

                                                           
 تا انتهاى مجله، توسط استاد حممدتقى جعفرى اضافه شده است.« مشعل فروزان حيات...» نصف اول مجله، از گوته آملاىن بوده، و از -10
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انگیزى مات کرده، آن را را به صورت اسف« حق»عالوه بر این، طرح همین مسئله، رنگِ درخشانِ 

آورده از پاى در« قدرت»کسانى را که  به صورت تابلویى درآورده است تا در دیوار اتاق نصب شود و

 است، با تماشاى آن به خود تسلیت بدهند.

کوشد، هاى مختلف مىهزاران سال است انسان درباره شناخت و بررسى خود، از دیدگاه -چهار

ه را ها تجربه و تتبّع و اندیشکشد. او میلیونآورد و علوم انسانى را به میدان مىها به وجود مىفلسفه

« خود»داند آن کار انداخته است. اما با همه این تکاپوها و تحقیقات، انسان هنوز نمىدر این راه به نیز

کم جاى خود را تقلیل داده، دستها و تلفاتِ نابهچیست که اگر آن را درست بشناسد، دردها و اندوه

 بنامد.« عىصبح سعادت واق»گاهِ آن روز را یک روز در عمرش از خواب بیدار شود تا صبح

آن  «خودمحورى»و « خودپرستى»اگرچه با دالیل علمى و وجدانى براى انسان ثابت شده که  -پنج

ته هاست، با این حال، انسان تا امروز نتوانسو دیگر انسان« خودِ حقیقى»کننده تورّم روانى است که تباه

ین وسیله دبخشِ آن را بهاست دواى این بیمارىِ مهلک را پیدا کند. اگر هم داروى حیات

را در خود ندارد. آیا تا به حال در این اخالق پیدا کرده باشد، هنوز قدرت به کار بردن آن(29ص)و

اید که: انسان در گذرگاه تاریخ طبیعى که تا امروز پشت سر گذاشته، اگر انگیز اندیشیدهمسئله اسف

ى و خودنمایى از هاى مغزى و روانى را که در راه خودپرستها و انرژىمقدار کمى از همه فرصت

برد، سطحِ تکاملِ او امروز به کجا رسیده دست داده است، در راه اصالح و تعدیل خود به کار مى

 بود؟

انگیزتر از این خسارت، این است: انسان موجودى است که با اصرار به ادامه تاریخ طبیعى خود، اسف

 قه در شر  و افساد، دنیا را به صورتکه در راه خیر و کمال به تکاپو بیفتد، براى مساببه جاى این

توان گفت: اگر در یک صفحه از تاریخ خواندید، یا از جا که مىمیدانى وسیع درآورده است، تا آن

کسى شنیدید: یک فرد از انسان به دیگرى یک سیلى زد، اگر جمله بعدى چنین باشد که: فرد دوم، 

خواهید کرد!! بلکه تعجب شما زمانى به وجود زننده را از پاى درآورد و کشت، هیچ تعجبى نسیلى

خواهد آمد که جمله بعدى چنین باشد: خورنده سیلى، از ضارب اغماض کرد، یا یک سیلى به عنوان 

 حق انتقام به صورت ضارب نواخت، نه یک سیلى به اضافه یک دشنام!

بعضى از افراد حوزه گویند: یکى از مأمورین دولتى، وارد محل مأموریت خود شد. زمانى که با مى

مأموریتش ارتباط برقرار کرد، دید وضع اخالقى آنان غیر متعادل است. در جمعى که با آنان نشسته 

ربى التفضیل عرا با صیغه افعل« خر»بود، گفت: اگر شما خر هستید، من اخ ر از شما هستم! او کلمه 

گذرد که یک گونه گذشته و مىلب بدینها اغ)خرترم( به کار برد! متأسفانه تاریخ حیات طبیعى انسان
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راه  اندازند و طرف مقابل درپرستى، شر  و فسادى به راه مىپایه هوىیا چند نفر، بر مبناى عوامل بى

، «خر»خواهد در مقابل نماید، بلکه مانند مثال باال مىمرتفع ساختن آن شر  و فساد، کوشش نمى

راى اى است بانسانى. گویى شر  و فساد محدود، بهانه به خود بگیرد، نه موقعیت« خرتر»موقعیّت 

 راه انداختن امواجى نامحدود از شر  و فساد که در درون ذخیره کرده بود!!(31ص)به

جا ا آنها، تها و عدم ارزیابى صحیح درباره آناشتباه و خطاکارىِ همیشگى در پدیده شخصیت -شش

ها موجب به هم خوردن اصول و قوانین رزیابى شخصیتکه در مواردى فراوان، افراط یا تفریط در ا

 شود.هاى مفید مىو ارزش

هاى معمولى که از عشق خیالى به موضوع مورد تحقیق و محدودنگرىِ اغلب مردانِ دانش -هفت

بازى، معمولًا در علوم مربوط به انسان )علوم شود. محدودنگرىِ ناشى از عشقکاوش آنان ناشى مى

 آورد.شود و دمار از روزگارِ معرفتىِ او درمىمیدان فرهنگ بشرى مىانسانى(، وارد 

ها، او را به شدّت به خود جلب در روبناى حیات طبیعى انسان« قدرت»و « قوّه»به عنوان مثال، کاربرد 

سازد و در نتیجه، او این فرمول نماید. این جذبه و جلب شدن، او را عاشق قدرت و قوّه مىمى

 دهد که:دست انسان مىمنحوس را به

این متفکر چون عاشق شده است، به هیچ وجه حاضر نخواهد  44«!!انسان، گرگ یا صیاد انسان است»

ان انس»سان، در مقام تعریف انسان خواهد گفت: شد ابعادى دیگر را در انسان سراغ بگیرد. بدین

به عنوان تعریف انسان!! آن دیگرى هم که فعالیتِ جنسىِ انسان را مورد « یعنى: گرگ یا صیاد انسان

 است، اگر از وى بپرسید: تعریف انسان چیست؟ خواهد گفت:عشق و عالقه خود قرار داده 

بدین ترتیب، تاریخ حیات طبیعى،  42«!!انسان موجودى است که غریزه جنسى، همه موجودیّتِ اوست»

دهد که از دیدگاه متفکرى دیگر غلط انسان را براى هر متفکرى، یک موجود خاص نمایش مى

 باشد.مى

ها تا امروز درباره روابط انسانى انجام داده است، در این انسان کارى که تاریخ حیات طبیعى -هشت

دیگر، بر مالک احتیاج مادى شخصى و (34)صشود: پیوستن یک انسان به انسانىفرمول خالصه مى

 گسیختن آنان از یکدیگر، بر مبناى سود شخصى!

                                                           
 است.اين مجله از توماس هابس  -11
 باشد.اين عبارت، از اعتقادات زيگموند فرويد مى -12
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کند، به افسد قناعت نمىکشى  دفع فاسد ریزى و حقها، تنها به خونتاریخ حیات طبیعى انسان -نُه

در  که -نماگاه آن را با یک شکل واقعبافد و آنها، فلسفه هم مىبلکه براى توجیه این نابکارى

، به نمایش فلسفى «دنیا جایگاه تنازع قوى و ضعیف است»با فرمول:  -شودها دیده مىجنگل

 آورد!!درمى

همگان »دیدنِ دیگرى را به مرحله عالىِ هنوز آدمى نتوانسته است هدف دیدنِ خود و وسیله  -ده

اى هاى انسانى یا هر انسانى داراى دو بعد: هدفى و وسیلهدر راه آرمان« همگان وسیله»یا « هدف

 است، تکامل و اعتالء ببخشد.

تاب در ک کنراد لورنتس هاى زنده. این، همان دلیل تکامل است! کههاى کُنشىِ سیستماختالل -یازده

 زرگ انسان متمدّن به صورت مشروح مورد بررسى قرار داده است.هشت گناه ب

، به بخش زمینویران ساختن محیط زندگى و تبدیل مناظر زیباى طبیعت و فضاى حیات -دوازده

هاى ترین انرژىها، عالوه بر صرف با ارزشسازى و جوالن عوامل مرگ انسانهاى اسلحهکارخانه

ها را ساخته و ها، آنهایى از امواج حیات انسانایى که تجسمهمغزى و مادى براى تخریب آبادى

هاى مادران، با عواطف هاى فرزندان بنى آدم که از کانال پستانپرداخته است، و براى ریختن خون

 شود.الهى در صورت شیر از گلوى آنان فرو رفته، به خون تبدیل مى

فتن این دو صنف، پس از تحریک با عامل حل نشدن معمّاى مرد و زن و رویاروى قرار گر -سیزده

شناسان درباره امکانِ هماهنگىِ منطقىِ جا که برخى از روان، تا آن«عشق و عالقه حقیقى»جنسى به نام 

 (:32)صاندمرد و زن، این عبارت را بیان کرده

یک عنوان دو همسر، همان اندازه است که احتمال هماهنگى منطقى و همه جانبه یک مرد و زن به

گاه اى از یک جنگلِ بسیار وسیع بیندازند. آنسیب را دو نصف کنند و هر یک از آن دو را، به گوشه

 43بادى بوزد و این دو نصف سیب را به هم پیوند دهد!!

ت و که این رقابهاى گوناگون، بدون توجه به اینرقابت و تضاد آدمى با خویشتن، با شکل -چهارده

 ه سازنده باشد، کُشنده بوده است.که هموارتضاد به جاى این

                                                           
 / حبث مهاهنگى زن و مرد.11البالغه، ج بنگريد به: ترمجه و تفسري هنج -13
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منتفى شدن احساس هر گونه وحدت عالى در شئون حیاتى و روانى که تحول شخصیت به  -پانزده

 دهد.اصل را نتیجه مىرنگ و بىهاى بى« خود»

هاى کافى درباره حیاتِ روانىِ نظران علوم انسانى از تحقیقانگیزِ صاحبناتوانىِ اسف -شانزده

 ا حفظِ وحدتِ این پدیده.ها، بانسان

اره هاى فراوان دربدار درباره غریزه جنسى، کاوشتوانیم به تحقیقات بسیار دامنهعنوان مثال، مىبه

جه هاى بسیار قابل توکارىهاى فراوان براى توصیف و تفسیر اراده، دقتتفکرات منطقى، تالش

حقوقى، وضع اقتصادى، تأثیر و تأثرات  درباره هر یک از عوامل: هوش، تداعى معانى، تجسیم، ابعاد

ها هاى هنرى و صدها پدیده دیگر اشاره نماییم که از مختصاتِ حیاتِ روانىِ انسانسیاسى و فعالیت

ر ها اشتراکى داند که گویى آناى مرزبندى نمودهگونهرود و هر یک از این مختصات را بهشمار مىبه

اى ها عالوه بر آن واحدهاى تجربهحیات روانى انسان کهیک وحدت عالى ندارند؛ غافل از این

تواند در مسیر تحول تکاملى به جریان قراردادى، یک وحدت بسیار عالى دارد که با همان وحدت مى

را از دست (33)صبیفتد، نه با اجزاء گسیخته از یکدیگر که به محض گسیخته شدن، حیات روانى

 41دهند.مى

رنگ  اصل که هررنگ و بىهاى بىهاى مستقلِّ انسانى به شخصیتیتتحوّلِ تدریجىِ شخص -هفده

 گیرد، در مجراى جبر و ناخودآگاهى خواهد بود.و عنصرى که به خود مى

د. نمایها تبدیل مى« چیز»ها را به « کَس»سستىِ احساسات و عواطف انسانى که به تدریج  -هجده

تر است، و تسلیم شدن در برابر عوامل قوى حاصل این تبدیل نیز از دست دادن استقالل شخصیت

که شخصیت بتواند براى مقاومت و استقالل خود، در صدد تحصیلِ قدرت برآید. نتیجه بدون این

رین تکه مهم« خودگردانى»آورد، عبارت است از: تباهى اى که این جریان به دنبال خود مىکنندهتباه

 جان است.تمایز جانداران با عالم بى

، به معناى تجویز ارتکاب هر عملى در راه «هدف و وسیله»بردارى از اصلِ بدترین بهره -نوزده

ن اعتنایى به این قانومند مطلوب جلوه نموده است و بىدست آوردن هر گونه هدفى که براى قدرتبه

ه بوده، نماید که داراى عظمت و ارزشِ آن وسیلاى را قربانىِ خود مىضرورى که: آن هدف، وسیله

 داراى امتیازى باالتر باشد که با قربانى شدن وسیله، خسارتى پیش نیاید.

                                                           
، قطعاتش را ايداى كه روى آتش گذاشتهاى شبيه اين است كه: ماهى را از آب بريون آوريد، سپس آن را قطعه قطعه كرده، در تابههاى جتزيهگونه معرفتاين -14

 براى شناخِت خمتصاِت اين جاندار بگذاريد.
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 به صورت« هدف و وسیله»تواند از اصلِ ها نمىتردید تاریخِ حیاتِ طبیعىِ محضِ انسانآرى، بى

 چنان که تا امروز نتوانسته است. دلیل این ناتوانى بسیار روشن است وبردارى نماید، هممنطقى بهره

خواهد و بس! و در اشباع این خودخواهى که مطلوبِ هیچ ابهامى ندارد، زیرا حیاتِ طبیعىِ خود را مى

 شناسد.حیاتِ طبیعى است، هیچ مرز قانونى را میان هدف و وسیله نمى(31ص)مطلقِ

 45تباهى وراثتى. -بیست

ه بر هاى اصیل کگبخشِ فرهنهاى حیاتعلت و متزلزل شدن پایههاى بىشکنىسن ت -بیست و یک

 استوار است.« دارىهدف»و « پویایى»پایه 

تنها  هاى مختلفش کهگم کردن هدف و فلسفه زندگى و نیز گرایش به پوچى در شکل -بیست و دو

 شود.با جبرِ مکانیسمِ نیرومندِ پدیده حیات به میدان کشیده مى

اضطراب »از این موضوع تحت عنوان  اطمینانى و نگرانى از آینده. یکى از متفکران،بى -بیست و سه

 یاد کرده است.« مرض قرن بیستم

ضیح ها که از ناتوانى متفکرین از توبینىاز دست رفتن اعتبار و عدم اشتیاق به جهان -بیست و چهار

ک توانستند با تشخیص و معیّن ساختن عینشود. اگر متفکران مىبینىِ خود ناشى مىهاى جهاندیدگاه

بینى مطرح نمایند، مردم را زیر رگبار اند، برداشت خود را از جهانچشم خود زدهخاصّى که به 

 ساختند.بینى خود افسرده نمىهاى جهانتناقض

گرایىِ ناشى از بریده شدن از امروز و دیروز و متالشى ساختن واقعیت با « فردا» -بیست و پنج

حیات طبیعى خود، چند هزار سال است که  توان گفت: بشر در گذرگاه تاریخقطعاتِ بُرنده زمان. مى

کند، زیرا واقعیتِ چهره خود را در زیر ها زندگى مى« فردا»با برخوردارى از مقدارى هشیارى، در 

پوشانده است. در نتیجه، او خود را در خأل دیروز و امروز احساس « حیات طبیعى محض»هاى پرده

گیرد. به عبارت دیگر: از دیروز و امروز، غ مىکرده، راحتى خود را نیز در فرداهاى موهوم سرا

 پناهگاهى جز فردا را ندیده، به سوى آن خزیده است.

ها در فردایى که در راه است، در اعماقِ سطوحِ روانىِ گروهى دیگر هم به امید برآورده شدن آرمان

 (35)ص سازند.خود فرو رفته، براى خود یک فرداى آرمانى مى

                                                           
 بنگريد به: هشت گناه بزرگ انسان متمّدن، اثر كنراد لورنتس. -15
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 گوید:شاعرى مى

 47واى از این فرداى ناپیداى من  فرداى من46من شد برخىِ عمر

   

 «.از خود بیگانگى»بیمارىِ مرگبارِ  -بیست و شش

هایى که براى تصدّى مقام ها از عمل به عهد و پیمانناتوانىِ گردانندگان جامعه -بیست و هفت

 ها. البتههاى جامعهدهند و عدم تعیینِ حدودِ حقیقىِ اختیاراتِ مدیریتمدیریت، به مردم خود مى

 خوردگىِ خودِ طبیعتِ بشرى نسبت داده است:.این عدم تعیین را به گره آلفرد نورث وایتهد

Human Nature is so complex that plans for societ yare to stat esmen not 
worth even the price of the defect paper. 

48. 

، در شودهاى اصالحى که نوشته مىطبیعت بشرى، چنان پیچیده و گِرِه خورده است که همه برنامه

 تر است.ارزشروى آن نیز بىوسیله نوشتن برنامه نزد زمامدار، حت ى از کاغذ باطل شده به

اى که این مقوله نیز به صورت پویا و بالتکلیفى هنر و گم شدن رسالت سازنده -بیست و هشت

 تواند به عهده بگیرد.دار مىهدف

ه علمى ها. این موضوع، یک فلسفها و مطلقانگیز در تفسیر و توجیه نسبىناتوانى اسف -بیست و نُه

هول ماندن آن، ضررى به خود حیات و مختصّاتِ مطلوبِ آن وارد و فلسفىِ محض نیست که مج

عنوىِ هاى مادى و متواند بدون تصفیه آن، موقعیتاى نمىاى است که فرد و جامعهنسازد، بلکه مسئله

 خود را به شکل منطقى تنظیم و توجیه نماید.

 (36)صمسائل ضرورى حیات براى اکثریت قریب به اتفاق مردم که در حیات -سى

______________________________ 
 ، حرف باء.4برخى/ قربان و قربانى. فرهنگ معین، ج  -(4)

                                                           
 ، حرف باء.1برخى/ قربان و قرباىن. فرهنگ معني، ج  -16
 اين بيت، از ناظرزاده كرماىن است. -17
 .43(، متن انگلیسى/  saedI foser utnevdAها)سرگذشت اندیشه -48
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 این بیت، از ناظرزاده کرمانى است. -(2)

 .34(، متن انگلیسى/ saedI foser utnevdAها )سرگذشت اندیشه -(3)

 شود.مىکنند، از روى تقلید و تأثر از یکدیگر پذیرفته طبیعى محض زندگى مى

 49این مسائل ضرورى هفت مسئله است:

هاى ارثى درونى و در عین حال که در میان عوامل محیطى و اجتماعى و پدیده« من» -مسئله یکم

کنم، درباره زندگى، یک احساس شخصى دارم و آن این که: این منم که دار زندگى مىعوامل ریشه

نمایم. ها و قراردادها عمل مىکنم و به قانونىکشم، تکاپو مبرم، درد مىکنم، لذت مىزندگى مى

اى محو و نابود گونهتواند من را بهورم، آن عوامل نمىکه در میانِ عوامل یادشده غوطهخالصه: با این

 بسازد که هیچ احساسى درباره حیاتِ شخصىِ خودم نداشته باشم.

قلید اید این حیات شخصى را نیز به تبا این مشاهده قطعى درباره حیات شخصى، چه باید بکنم؟ آیا ب

 از دیگران بپذیرم؟

گونه که گفتیم، متأسفانه در امتداد تاریخ حیات طبیعى محض چنین بوده و اکنون نیز چنین همان

رسد، در آینده نیز چنین خواهد بود که: حیات شخصى و اراده آن را گونه که به نظر مىاست و آن

 باید از دیگران گرفت!

کند که: حیات من در این بُرهه از زمان مشاهدات بدیهى و دالیل الزم و کافى اثبات مى -ممسئله دو

کنم، امرى تصادفى نبوده، بلکه از گذرگاه پر پیچ و خمِ میلیاردها رویداد در طبیعت، از که زندگى مى

« چرا»یون میلکانالى معیّن عبور کرده و به این موقعیت فعلى رسیده است. من اگر هم نتوانم به هفت 

کم باید یک تفسیر و توجیه منطقى براى اقناع خودم ى مطرح شده از آغاز حیات پاسخ بدهم، دست

 داشته باشم تا بدانم حیات من در این برهه از تاریخ بشرى، در امتداد تاریخ کیهانى چه موقعیتى دارد؟

قرنى  اى محدود در هرعدههدف نهایى و فلسفه قابل قبول زندگى چیست؟ به استثناى  -مسئله سوم

 (37)صاز قرون و اعصار، متأسفانه همه مردمى که در حیات

_____________________________ 
 .22و  24/ 7البالغه، ج تر بنگرید به: ترجمه و تفسیر نهجبراى اطالعات بیش -(4)

                                                           
 .22و  24/ 7البالغه، ج تر بنگرید به: ترجمه و تفسیر نهجبراى اطالعات بیش -49
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 نمایند.کنند، این هدف و فلسفه را با تقلید تعیین مىطبیعى محض حرکت مى

کنم که به دو ها را مشاهده مىهاى زندگىِ انسانشمار از چگونگىچون انواعى بى -مسئله چهارم

ها حیات یله و رها شده در میان عوامل طبیعت و خواسته»، و «حیات قابل تفسیر منطقى»نوع عمده: 

دامین م و با کشوند، کدام یک از این دو نوع زندگى را من باید بپذیرتقسیم مى« نوعانو تمایالت هم

دلیل مُتقن و غیر قابل تردید، این پذیرش را منطقى تلقى کنم؟ مسل م است که انتخاب یکى از این دو 

 گیرد.نوع عمده نیز معمولًا با تقلید صورت مى

ام، و به کجا ام، براى چه آمدهاز کجا آمده»ها مطرح است که: آیا در دنیا، این سؤال -مسئله پنجم

ها چیست؟ متأسفانه پاسخ ها قطعاً مطرح است. پاسخ استداللى این سؤالاین سؤال آرى،« روم؟مى

گزار هایى وجود ندارد، با تقلید برکه چنین سؤالها نیز با منتفى کردن اصل آن مبنى بر ایناین سؤال

 شود.مى

شر ست بتوان راهى را براى تعدیل امتیازات سودمند و مواد معیشت که با دآیا مى -مسئله ششم

کم مورد خواست تعداد ها، یا دستشود، پیشنهاد کرد تا مورد عشق و عالقه همه انساناستخراج مى

توان کارى نباشد؟ آیا مىها باشد، و احتیاجى به توسل به زور و قدرت و فریبقابل توجه انسان

 ساخت: گونه قانعدارندگان امتیازات مستند به استعدادهاى شخصى را، از روى دلیل این

 کار بیندازید؟ آیا لزومها بهاید، باید در راه صالح خود و دیگر انساندست آوردهامتیازاتى را که به

وده شمار از پیشتازان بشرى مت کى نباى انگشتها و تقلید از عدهتعدیل امتیازات، تاکنون به حماسه

 است؟

هاى جهان هستى که در آن دن جریاننظر از یقین صد در صد به نظم و معقول بوصرف -مسئله هفتم

بینم که موضوعش بسیار جدى است. این نگرانى ناشى از کنم، نوعى نگرانى در خود مىزندگى مى

کننده این احتمال )حداقل( منطقىِ وابستگىِ وجودِ من به موجود برین و در حقیقت کوک

جدّى را چگونه باید حل  و  شود. این نگرانىِنامیده مى« جهان هستى»بزرگ است که (38)صساعت

فصل نماییم؟ متأسفانه تسویه حساب با این نگرانىِ ناشى از احتمال منطقىِ بسیار جدّى و محر ک نیز 

 گیرد.اغلب با تقلید صورت مى

دست تواند براى تعلیم و تربیت کودکان و جوانان ما در راه بهآیا حیات طبیعى محض مى -سى و یک

و اشباع شده، خطوطى را با اختیار ترسیم کند تا پس از سپرى شدن سالیان  آوردن یک زندگى پاکیزه

 هاى آن، نگوید:عمر و مستهلک ساختن حیات و انرژى
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 اى رسیده به پایانىافسانه  من کیستم؟ تبه شده سامانى

   

 هاى زندگى خود رابلکه بر عکس، با بررسى و تحلیلِ سرگذشتِ خود، همه رویدادها و موقعیت

 شده با منطق و عشق ببیند.آبیارى

م را چنان در ابها« اختیار»و « آزادى»تاریخ حیات طبیعى محض، تا امروز پدیده با عظمت  -سى و دو

به میدان « بارى به هر جهت»ها، سخنى جز و پیچیدگى گذرانده است که هنگام طرح این پدیده

کند: برویم! آورد و به جاى حل  و فصل احساس مقدّس آزادى و اختیار، تنها به این قناعت مىنمى

اى است که باید در صندوق ذهن فالسفه زیر و رو شود که چگونه برویم و کجا برویم، مسئلها اینام

 و ارتباطى به ما ندارد!

تواند خودکشى و افزایش تعداد آن در هر دو نوع خودکشى طبیعى و خودکشى روانى، نمى -سى و سه

ول( قانون عل یّت )عل ت و معلانگیز باشد، زیرا منطق حیات طبیعى، براى حیات طبیعى محض تعجب

کند تا شما نتوانید این سؤال را مطرح کنید: چرا خود با را به صورتى مخصوص به خود تفسیر مى

که در این نابودى، آورد، بدون اینکه موجود است، علت نابودى خود را در خود به وجود مىاین

 (39)صاى دیگر تبدیل گردد!هاز گون« خود»کم به یک تر و یا دستعالى« خودِ»مبدّل به 

ناتوانى زندگى طبیعى محض از برقرار ساختنِ روابطِ منطقىِ هماهنگ با وجدانى آزاد  -سى و چهار

هاى قانونى و همه احساسات و عواطفِ اصیلِ ها، با در نظر گرفتن اندیشهمیان مواد معیشت و انسان

 انسانى.

توان ادعا کرد: زندگى طبیعى محض توانسته است رابطه آیا بدون تعارفات معمولى مى -سى و پنج

 چه مشاهداتِدو را، به صورت منطقى و انسانى تنظیم نماید؟! آنفرد و اجتماع و دو قلمروِ زندگىِ آن

دها و دهد، این است: استعداتاریخىِ جریانِ زندگىِ عینىِ دو طرفِ رابطه )فرد و اجتماع( نشان مى

عنوان ماهیّت انسانى در زندگى نه به عنوان یک فرد موجود در خأل، بلکه به -هانهادهاى فردىِ انسان

د رسانشود و یا صرفاً آن نوع از استعدادها و نهادها را به فعلیّت مىیا به کل ى حذف مى -اجتماعى

 نماید.هاى زندگى اجتماعى تعیین مىکه قالب

داده و  نسبت ژان پل سارتر اى را که بعضى از مط لعین بهاین مسئله، جمله جا، براى توضیحدر این

 اند و اینجانب نیز در صحّت آن تردید دارم، نقل کنیم:نقل کرده
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 انسان تاریخ دارد، ولى نهاد ندارد!

هاى رسد و سپس به حلقهچه انسان دارد، همان است که در زندگى اجتماعى به فعلیت مىیعنى: آن

ى هاى زندگى اجتماعشود که این جمله، چگونه انسان را به قالبپیوندد. مالحظه مىر تاریخ مىزنجی

که مجالى براى بروز استعدادهایى بدهد که در جوامع و محیطهاى دهد و سپس بدون اینتحویل مى

رسیدن  تسپارد. مسئله این است که: چه باید کرد تا به فعلیدست تاریخ مىشود، بهبازتر شکوفا مى

ها و ها و آزادىاستعدادها و امتیازها، با برخوردارى از مزایاى زندگى اجتماعى، به حذف نبوغ

احساسات و عواطف اصیل منتهى نشود. پاسخ و چاره این مسئله در تنظیم فردیّت افراد به زندگى 

هایى که ناله ترین آه ورسد، بیششود. به نظر مىحدّ الزم و کافى دیده نمى(11ص)اجتماعى، در

تاریخ بشرى از هشیاران در میان مستان در دفتر خود ثبت نموده، به نادانى آنان درباره رازهاى اصلىِ 

جهانِ هستى مربوط نبوده است، بلکه مستند به این بوده که: آیا ضرورت یا شایستگى داشته که انسان 

رخ از میان صدها چهره با ارزش، یافه نیمباشد، تنها با یک قبا همه استعدادها و نهادهایى که دارا مى

 هاى زندگى اجتماعى ریخته شود و سپس به بستر تاریخ بخزد؟!در قالب

همان است که عوامل محیط و اجتماع او را در خود فشرده، ولى  ابوذر غفارى به عنوان مثال، آیا

؟! دهدمستان از وى نشان مى تاریخ تنها نمودهایى محدود، اما در نهایتِ عظمت براى هشیاران در میان

هاى اجتماعىِ خود گرفته و با همه نهادهایش، به واقع همان است که تاریخ یونان از قالب سقراط آیا

 به ما فقط سَمّ شوکران نشان داده است؟!

ز هاى معرفتى هنوى پیرى است که از نظر ارزشارسطو یافتهآیا انسان امروزى، تکامل -سى و شش

شود؟ ز جوانى در رخسار دارد و در میان انبوه موهاى سفیدش، موهاى مشکى دیده مىهایى انشانه

است؟ آیا امروزه  اقلیدس تر از مغزیافتهدانان امروزى، تکاملدانان و هندسهآیا واقعاً مغز ریاضى

ابن  ،نایابن س ،ابوریحان بیرونى تر از، منطقىبرکلى مغزهاى ما براى اثبات واقعیت جهان در برابر

 کند؟الدین مولوى کار مىو جالل خلدون

هاى آدمیان را الورودِ جانآیا حیات طبیعى محض، توانسته است مرزهاى منطقه ممنوع -سى و هفت

 مشخص نماید؟

گونه مانه -ها با یکدیگر استوار استچون مبناى حیات طبیعى محض بر تزاحم انسان -سى و هشت

یات بنابراین، ح -«انسان گرگ انسان است»گوید: ایم که مىدیده توماس هابس که در شعارِ فلسفىِ!

هاى مغزى و روانى و عضالنىِ خود را در راه برداشتن موانع ترین انرژىمجبور شده است بیش
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تواند انرژى و نیروى کافىِ عواملِ مزاحمِ خود صرف نماید. چنین است که در نتیجه نمى(14ص)و

 صرف نماید.« هاى رسیدن به آنحیات معقول و راه»عضالنىِ خود را، براى درک  مغزى و روانى و

که محصول استخدام همه قواى  -هاى علمى در حیات طبیعى محضرو که واقعیتاز آن -سى و نُه

کننده گوى قانعتواند پاسخنمى -مغزى، روانى و عضالنى براى تنظیم ابعاد مادىِ وجودِ انسانى است

 «حیات طبیعى محض»داران کماالتِ باالتر از خور و خواب و خشم و شهوت باشد، طالیه اشتیاق به

و  هایى را نیز بسازند و بپردازندشوند عالوه بر به رسمیّت شناختن وسایل تخدیر، مطلقمجبور مى

هاى ذهنىِ محض، اشتیاق سوزان به کمال مطلق را در معرض افکار بشرى قرار بدهند و با این مطلق

 خاموش و یا به صورت کاذب اشباع نمایند.

رى، هاى بشاین بوده که اغلب تالش« حیات طبیعى محض»یکى از مختصّات بسیار بدیهىِ  -چهل

توان اى که مىگونهگیرد، بهنوع خود صورت مىدر راه باز کردن میدان براى زندگى در میان تزاحم هم

به  -تر دچار تلفاتمیان عوامل مزاحم طبیعت، کم ادعا کرد: بشر براى باز کردن میدان زندگى در

نماها. با بوده است، تا براى باز کردن میدان زندگى در میدان عوامل مزاحم انسان -معناى عمومى آن

گویند: بشر در سِیرِ تاریخىِ خود، در مجراى با تمام آسودگى خاطر مى هربرت اسپنسر این حال، امثال

هاى شنویم: هر چه تزاحم یک فرد یا یک قومى با انساننباید وقتى مى کند!! دیگرتکامل حرکت مى

 تر جلوه کرده است! این هم یک دلیلدست آوردن نام قهرمانى شایستهتر باشد، براى بهدیگر کُشنده

 دارد!گوید: بشر در مجراى تکامل عقالنى گام برمىدیگر براى اثبات صحّت شعارى که مى

شیوع دروغ و ابراز (12ص)دوست، دربارهشناس و انسانه هشیاران انسانقطعى است ک -چهل و یک

که هاى انسانى هیچ سخنى ندارند، جز اینهاى ساده و پیچیده، در جامعهخالف واقع، در شکل

بینید! این حیات طبیعى، چون هدفى جز گسترش و بگویند: حیات طبیعى محض همین است که مى

هاى طبیعى ندارد، از واقعیات انسانى و طبیعى در راه ارضاى خواستهدر همه « خودِ طبیعى»نفوذِ 

گیرد. به همین ها هر چه باشد، در استخدام خود طبیعى در حیات طبیعى قرار مىرو، واقعیتاین

طور و به« خیر و شر »، «زشت و زیبا»، «خوب و بد»، «حق و باطل»، «راست و دروغ»خاطر است که 

باشد، از اصالتى برخوردار نمى« حیات طبیعى»، در قاموس «جز من»حیح آن با و ارتباط ص« من»کلى 

خیزند نوع خود، از ذات آدمى برمىدر صورتى که این حقایق متضاد، در رابطه انسان با جهان و هم

 کنند.و ظهور پیدا مى

 ه براىهاى عالم طبیعت ککاهش یا اختالل شهود و ذوق زیبایابى، خصوصاً زیبایى -چهل و دو

هاى رىها و ناگواگذشتگان ما بسیار زیبا بوده است. همه اجزاء و مناظر آن زیبا و جالب بود که تلخى
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بیعى، بخشید. یک منظره زیباى طبرد و به زندگى لطف و جاذبیّت بسیار عالى مىزندگى را از بین مى

فتن در زندگى طبیعى محض آورد. فرو رها هیجان و نشاط به وجود مىدر همه سطوحِ روانىِ انسان

ها و فوالدها در زندگى ماشینى، همراه با قشرى بسیار ضخیم، سطح هاى متنوّع آهنو تماشاى رژه

هاى شهودى و ذوقىِ زیبایى را چنان مستور کرده و پوشانده است که هاى ناب و دریافتآگاهى

ها و ست، چنان که گویى گُلها را خنثى و را کد نموده اها و شهودها و ذوقفعالیت آن، آگاهى

زارها و مَرغزارها و مناظر عالى کوهسارها و حت ى آسمان الجوردین، با داشتن آن ریاحین و چمن

نواخت و در دامان انگیز، همان نیست که حیات و ذهن و سطوحِ روانىِ ما را مىمنظره حیرت

 پروراند.عطرافشان و پر مهرِ خود مى

عظمتِ شخصیتِ (13)صپیمود،نقض تعهدها. اگر تاریخ بشرى مسیر تکاملى را مى -چهل و سه

کرد و آن همه نقضِ تعهدها، چه در میان خود افراد جامعه و چه در میان خود را درک و دریافت مى

 ها با یکدیگر وجود نداشت.جوامع و دولت

ها رىگبازى در تعهدها و حیلهلیافته، پر از نقض و دغمتأسفانه سراسر تاریخ ما موجودات تکامل

 21هاست!براى مختل ساختن آن

تواند ادعاى گروهى از اى از مختصات حیات طبیعى بوده، به خوبى مىچه مطرح کردیم، نمونهآن

 ورزند، باطل نماید.متفکران دوران اخیر را که به تکامل عقالنى روانى بشر اصرار مى

 سیاست در حیات معقول

از جهت « سیاست»اى مانند کلمه اى همه روشن است که: در قاموس بشرى هیچ کلمهاین مسئله بر»

انگیز نبوده و نیست! اگر بخواهیم سیاست را از هاى شگفتتعریف و عمل عینى، گرفتار تناقض

شناسند، تعریف هاى آگاه و خردمندى تعریف کنیم که موجودیت انسان را به رسمیّت مىدیدگاه انسان

هاى مادى و ها، در راه وصول به بهترین هدفمدیریت زندگى انسان»خواهد بود:  سیاست چنین

گیر متصدّیان که با کمال تأسف اکثریت چشم -مدارانِ معمولى رااما اگر عملِ عینىِ سیاست«. معنوى

 روها روبهانگیزترین جریانآورترین و اسفدر نظر بگیریم، با شرم -دهندامور سیاسى را تشکیل مى

« چیزها»به حرکتِ « هاکَس»خواهیم شد. این روحِ اصلىِ جریان عبارت است از: تنز ل دادن زندگىِ 

 که قابل هر نوع بازى است!!

                                                           
 باشد.هاى استاد جعفرى بر چاپ اول مى، از حاشیه«چهل و سه» و« چهل و دو» شماره -21
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که از  آور استکند، صرفاً براى اشخاصى تعجبآور حرکت مىکه سیاست همواره با تناقض شرماین

راى آگاهان از حقیقت و مختصّاتِ اطالعى ندارند، در صورتى که ب« حیات طبیعى محض»حقیقتِ 

انگیز انگیز است که تناقض مزبور را نداشته باشد! آرى، شگفتحیاتِ پست، سیاست هنگامى شگفت

بیرون بیاید تا « صیانت ذات»و « حُبّ ذات»خواهد از چارچوب است، زیرا وقتى حیات بشرى نمى

است که چنین حیاتى اگر از نظر قوا و را به رسمیّت بشناسد، طبیعى « انسان»موجودى دیگر به نام 

ز اى جترین درجات قرار گرفته باشد، نتیجهاستعدادهاى مغزى، روانى و عضالنى در رتبه عالى

گسترش و استحکامِ همان چارچوب نخواهد داشت. حال، اگر شما بخواهید 

رد به مسیاست دست چنین انسانى بسپارید، اگر آنها را بهزندگى اجتماعى انسان(438)صمدیریت

ننگرد، تناقضى است « چیزهایى متحر ک»اید، مانند ها را به دست او سپردههایى که شما آنانسان

که افعى سیاه، ناگهان به یک انسان بسیار زیبا صورت، عادل سیرت و عارفى از انگیز از اینشگفت

 خود رَسته مبدّل گردد!

راستى، آیا چنین جریانى در قاموس زندگى اجتماعى گوییم؟ به خدایا! این چه سخنى است که مى

ها محتوا نیست؟ آیا گوینده این سخن، از آن سوى کهکشانبشرى وجود دارد؟ آیا این، یک سخنِ بى

 آمده، یا مانند قارچ از زمین روییده است که هیچ خبرى از انسان ندارد؟

دانیم که مبتال شده باشد؟ ولى همه مى «بدبینى»خدایا! چنین نباشد که گوینده این سخن، به بیمارى 

هیچ یک از این مسائل صحّت ندارد، و این سخنى کاملًا صدق و حق است. اگر نیازى به دلیل دارید، 

ر آن را بردارید، ورق بزنید و اگ ماکیاولى ها مراجعه کنید و کتاب شهریار تألیفبه یکى از کتابخانه

اىِ معمولى بنشینید و صحبت کنید، به مداران حرفهسیاسترا ندارید، کافى است لحظاتى چند با 

شان را با قیافه انسانىِ خودتان دگرگون نسازید، زیرا اگر بفهمند شما که محتویات درونىشرط این

ها  «چیز»ها را در یک لحظه به « کَس»ها بشنوید که خواهید سخنانى درباره حرفه کیمیاگرىِ آنمى

ند ها چه موجوداتى هستخواهید با تحقیر و توهین در ایشان بنگرید که اینسازد، و نیز مىمبدل مى

نمایند، قطعاً سخنانى ابراز خواهند مبدل مى« چیز»را به « کَس»اعجازگر که با یک موجِ فکرِ ناچیز، 

ها رنگ خود نیز در برابر شخصیت آن غفارى ابوذر و اویس قرنى کرد که حت ى شخصیت کسانى مثل:

 .(439)ص24بازدرا مى

                                                           
ودِ د، محکوم کنیم، زیرا وجانخواهیم همه کسانى را که به این حرفه پرداختهالبته ما با این تحلیل مختصر درباره حرفه سیاست، نمى -24

د، انهاى خود را در این راه باختهمبذول نموده و چه بسا جان« هاکَس» به« چیزها» مقامى که کوشش خود را در راه تبدیلمدارانِ عالىسیاست

 یم.دارهاى آنان تقدیم مىترین درود خود را بر جانپذیریم و صمیمانهبینیم و مىدر دوران گذشته و معاصر مى
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 ماکیاولى تر ندارد. من در گذشته متوجه نبودممطلب خیلى روشن است و احتیاجى به تفصیل بیش

ت و ترین سخن را نوشته است. خیان، منطقى«حیات طبیعى محض»درباره فلسفه سیاسى، با نظر به 

حت ى  ست که این شخص،رودهند، از ایندوست به ماکیاولى نسبت مىشناسانِ انسانجنایتى که انسان

یله وسها و امکان به وجود آوردن آن در اجتماعات بشرى بهانسان« حیات معقولِ»یک لحظه نیز درباره 

 پیشتازان و رهبران رشدیافته نیندیشیده است.

ها و استعدادهاى عظیم آن بیندیشد، محتویاتِ درونىِ خود ماکیاولى بیش از آن که درباره حیات انسان

هایى گرفته، توصیف کرده و نوشته است. او مدیریتِ زندگى طبیعى محضِ انسان سزار بورژیا را که از

 آیند، مطرح کرده و چنین گمان کرده است که:بیرون نمى« حُبّ ذات»را که هرگز از قلعه پوالدین 

واهد خ اگر به این قلعه پوالدین وسعت بدهد و دیوارهاى آن را طالکارى نماید، به بهشت برین تبدیل

 شد!!

 هدفى دارد، مبدئى و مسیرى.« حیات معقول»اما در مقابل، سیاست در 

هاى جبرى و جبرنماى اى است که نیروها و فعالیتهدفش کمک و ایجاد عواملِ حیاتِ آگاهانه

زندگى طبیعى را با برخوردارى از رشدِ آزادىِ شکوفان شده در اختیار تنظیم نماید. مبدأ حرکتش 

و رها ساختن چشمه حیات در « حُبّ ذات»صیانت ذات، »ز: شکافتن قلعه پوالدینِ عبارت است ا

 هاى مستمرِّ شخصیت انسانى براىمسیر طبیعى و واقعىِ خود. مسیرش نیز عبارت است از: گردیدن

 ورود به هدف اعالى زندگى.

ون و گذرگاه قر پذیر نیست و انسانى که خود را درچنین چیزى امکان»مدار بگوید: اگر یک سیاست

شک او یا از حقیقتِ ، بى«را ندارد( 411)صدهد، تاب و طاقت چنین حیاتىاعصار به ما نشان مى

ین گوید. مگر هماستمداد کرده، دروغ مى ماکیاولى خبر است، یا براى توجیه حرفه خود، ازانسان بى

د ، تفکرهاى بسیار دقیق از خو«حیات طبیعى محض»هاى باالتر در ها در راهِ رسیدن به موقعیتانسان

 اند؟نشان نداده

ل هاى محیّرالعقوشان، تکاپوها و گذشت« خودِ طبیعى»هاى ها، براى رسیدن به آرمانمگر همین انسان

دست آوردن محبوبیّت پوشالى، از آن قواى ها نیستند که براى بهاند؟ مگر همین انسانانجام نداده

 «حیات معقول»دست آوردن ها را در راه بهاند که اگر آنتفاده نکردهمغزى عقالنى و ذوقىِ سرشار اس

 توانستند جامعه خود را اصالح نمایند!؟کردند، مىصرف مى
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ر اند که اگها، از چنان قواى عالىِ مغزى و رشدِ منطقىِ محض برخوردار بودهبعضى از این شخصیت

یخِ رسد سیرِ تارانداختند، به نظر مىه کار مىب« حیات معقول»آن را در قابلِ درک ساختن و پذیرشِ 

 کردند.ما را دگرگون نموده، بشر را براى ورود به تاریخ انسانى آماده مى« حیات طبیعى محضِ»

این رسالت، از زمانى شروع خواهد شد که متصدّیان کارهاى سیاسى، به واقع بپذیرند که تعهّد دارند 

 .«زندها مبدّل بسا« کَس»ها را به « چیز»

******************** 

 :و پاسخ*پرسش 

 *پرسش: زندگی طبیعی محض در نظریه عالمه جعفری چه می باشد؟

 *پرسش: سیاست طبیعی محض در نظریه عالمه جعفری چه می باشد؟

 *پرسش: زندگی معقول در نظریه عالمه جعفری چه می باشد؟

 *پرسش: سیاست معقول در نظریه عالمه جعفری چه می باشد؟
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