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  چکیده
میان رودان )بین نهرین( و ایران، با استقرار جمعیت، تولید قانون و اختراع زبان نوشتاری را از بیشا ده شرق، 

هزار سال پیش یعنی در پگاه تاریخ و بلکه از پیشا تاریخ، آغاز نمود. پیشتاز تاسیس و نهادسازی دولت و نظام 

وشته ت و تمدنسازی گردیده است. الواح گِلنمدنی میباشد. در نتیجه پیشاهنگ گذار بشریت از بدویت به مدنی

های پیشدادیان اِوانی و پیشینیان ایالمی تا سنگنوشته های بیشمار هخامنشی، اشکانی و ساسانی پیشا اسالم 

که زینتبخش موزه های جهان میباشند. تا کتابخانه بزرگ دانشگاه جهانی جندیشاپور در بیشا هزار و پانصد 

ت جهانی رسیده است. اینها جملگی حاوی آثار بسیاری بوده که محتوی آراء مدنی سال پیش که اخیرا به ثب

از جمله اندیشه های سیاسی میباشند. دیانت مدنی اسالم نیز که به عقل و علم و نوشتن بمثابه برترین سازکار 

سازی یافته و پرچمدار تمدنتبادل و تعالی افکار فرا خوانده و میخواند. ایران، از آغاز و از بنیاد پیام اسالم را در

اسالمی را بلند کرد. آثار فراوانی که ذخائر فرهنگی تمدنسازی پیشین اسالمی بوده در دسترسند. سرمایه مدنی 

عظیمی که ظرفیت و ضرورت روزامدسازی در چالش ارتقای هر چه فراتر کارامدی ملی و فراملی، راهبرد 

 ز تمدنسازی نوین اسالمی را دارند.الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت تا چشم اندا

اثر )کتاب و رساله( از اهم اعم این آثار مدنی  71این اثر؛ اول.در بردارنده و ارایه دهنده گلچینی فراهم آمده از 

و تمدنساز پیشین تا کنون است. دوم.یک.گزینش آثار و نگرش و گرایش بندیهای چهارگانه عمده و اصلی 

اجتماعی و سیاسی، علمی و دانش اجتماعی سیاسی، فقهی و حقوقی سیاسی فلسفی و حکمی مدنی اعم از 

و فنی کارگذاری سیاسی، میباشد. دو.چینش آنها در سیری متکامل از علم مدنی فاضلی مسبوق به حکمت 

جاویدان شرقی و ایرانی و حکمت راستین یونانی تا ساختار کامل حکمت متعالی، از برجستگی های این اثر 

جزیه و تنظیم ساختاری نوشتارها، مطمئنترین روش شناخت منطق متن و توصیف و حتی تحلیل است. سه.ت

محتوایی آن را بدست میدهد. چهار.تنظیم جداول و حتی ترسیم نمودارهای مربوطه، که در دو مورد برای 

نها اهم ا باشد. اینمونه نیز ارایه شده اند، می تواند در تحلیل متن و تحلیل محتوایی، بسیار راهنما و راهگش

 ویژگیها و برجستگی های این اثر میباشند.
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 2صچکیده 

 3صفهرست اجمالی سیر و ساختار اجمالی مطالب 

 6صپیش درامد 

 روششناسی متون سیاسی

 17درامد ص

 

 12صاول.نگرش و گرایش حکمی مدنی )فلسفی سیاسی(: 

 یک.حکمت مدنی فاضلی: فارابی؛ 

  12)اثر اول( صاحصاء علوم الف.علم مدنی 

  نظام علمی و علم علوم مدنی فاضلی

 61)اثر دوم( ص ب.سیاست مدنی

 جاهلی -نظام مدنی فاضلی 

 701)اثر سوم( ص ج.اندیشه های اهل مدینه فاضلی

  جاهلی -آراء مدنی: فاضلی 

 771ص دو.حکمت مدنی تقریبی: خواجه نصیر؛

 خواجه نصیر؛ قسم سیاست مدن«: اخالق ناصری»کتاب

 : فلسفه فن سیاسیاول تا سوم فصول

 771ص سه.حکمت متعالی مدنی: صدرایی

 تجدید تفکر مدنی

 771)اثر چهارم( ص الف.کتاب مبداء و معاد: صدرا المتألهین

 بخش مدنی: پدیده شناسی مدنی  

 711)اثر پنجم( ص مال صدرا ]سیاسی[: ب.شواهد ربوبیت و مناهج سلوکیت

 انسانی و مدنینشانه های تربیت و روش های 

 : بخش دوم.والیات مدنی

 معرفت شناسی و روش شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی دینی متعالی
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 713صچهار.حکمت مدنی متعالی: امام خمینی 

 حکمت حکومت اسالمی: انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی

 

 711ص دوم.نگرش و گرایش دانش انسانی و اجتماعی مدنی

 ؛ )اثر ششم(کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون 

 الف.فلسفه تاریخ سیاسی، ب.فلسفه سیاسی تاریخ 

 

 761ص سوم.نگرش و گرایش فقه سیاسی

 710صماوردی  )اثرهفتم(:الف.احکام سلطانی و والیات دینی 

  فقه سیاسی خالفت سنی قدیم و میانی

 711ص نایینی)اثر هشتم(: ب.تنبیه امت و تنزیه ملت؛ حکومت اسالمی 

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

 فقه سیاسی امامت جدید

 223ص ج.نفی مشروطیت مطلقه سلطنت

 راهبرد مشروطیت مشروعیت اسالمی جایگزینی: 

 شیخ فضل اهلل )اثر نهم(:تذکر غافل و ارشاد جاهل 

 237ص )اثر دهم(د.والیت فقیه )حکومت اسالمی(: امام خمینی 

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

 

  212ص چهارم.نگرش و گرایش فنی کارگذاری سیاسی

  سیاستگذاری و سیاستمداری

  211)اثر یازدهم( ص یک.جاویدان خرد ابن مسکویه رازی
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  ایرانی -دینی مدنی جاویدان شرقی حکمت 

 263ص کارگزاری خُرد وزارت سیاسی )اثر دوازدهم(: دو.سیاست نامه؛ خواجه نظام

 212ص ؛ سیاستگذاری و سیاستمداری)اثر سیزدهم( سه.قابوسنامه

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

 216چهاردهم( ص)اثر چهار.کیمیای سعادت: غزالی

 اخالق سیاسی، سیاست اخالقی کشورداری 

 217)اثر پانزدهم( صپنج.اخالق ناصری: خواجه نصیر

  سیاست حکمت تقریبی مدنی: رهبری و مدیریت سیاسی

 321ص )اثر شانزدهم(: عبید زاکانی شش.رساله  اخالق اشراف

 نقادی و طنز پردازی سیاسی

 332)اثر هفدهم( صآبادی هفت.عروه الوثقی؛ سید جمال الدین اسد

 رهیافت راهبردی بیدارگری و اصالحگری سیاسی

 331ص )مراجع اصلی و منابع کمکی(کتابشناسی 

 317صفرهنگ کلید واژه نامه شناسی سیاسی 

 311-11صص فهرست تفصیلی 
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 پیش درامد
 آن جامه بدر کرد و دگر بار برآمد  آن یار همانست اگر جامه دگر شد

 بنگر که چه خوش بر سر خمار بر آمد  اگر شیشه بدل شد آن باده همانست

  آمد از برج دگر آن مه انوار بر  گر شمش فروشد به غروب او نه فنا شد

 کان شبهه و شکال ز گفتار بر آمد  گفتار رها کن بنگر آینه عین

 دیوان شمس: مولوی

 ایرانی – اول.مدنیت انسانی 

 ایرانی - مدنیت انسانیتاریخی به  - گذار از بدویت طبیعی

و تفکر: اندیشه ورزی همگانی مردمی حتی بیسواد تا  الف.فکرانسان؛ متفکر، مدنی و مختار میباشد.  (1

دانشورزانه دانشجویان و دانشپژوهان و سرانجام اندیشمندی دانشمندان است. چرا که انسان بسان سایر 

ج اما مدر«(. اهلل اخرجکم من بطون امهاتکم ال تعلمون شیئا)»جانداران، ذهن میباشد. ذهن انسانی، صاف است 

ه و جدولبندی )ماتریس( دارد. باصطالح بسان هارد دیسک رایانه و ابررایانه، فرمت یعنی درجه بندی شد

ولی دارای نیرو و نهاد شناسای عقل یا خرد «(. علم آدم االسماء کلها)»بندی شده توسط سازنده اصلی است 

راهنما  خردخاص انسانی میباشد. عقل انسانی اعم از باصطالح مدبره کلی و جزوی میباشد. نخست و بنیاد، 

بوده که خاص انسانی است. به تعبیر حکیم طوس در حکمت شاهنامه که خود سیاستنامه خرد حکمت خیز 

 بوده و حکمت سیاست خرد انگیز در قالب حماسه و افسانه میباشد:

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

 و سرایخرد دست گیرد بهر د  خرد رهنمای و خرد دلگشای

 ازویت فزونی ازویت کم است  ازو شادمانی ازویت غم است

عقل جزوی یا مدبره جزوی، شعور یا هوش ابزاری بوده که مشترک با سایر حیوانات حتی گیاهان است. 

قوانین طبیعی حاکم بر جمادات نیز چه بسا همین هوش باشد. جهان هستی، هوش بوده و هوشمندیست. اما 

خود، هوشیار میباشد. بدین سبب ابزارساز است. از یک چوبدستی ساده انسان اولیه تا انسان، به هوشمندی 

ابررایانه و ماهواره، نانو و بیوتکنولوژی بشر کنونی میباشد. از جمله ابزارسازی مدنی از دولتسازی سیاسی و 

اسطه است. هوش، و نظامسازی مدنی تا تمدنسازی بشری و انسانی ملی، فراملی و امتی تا بین مللی و جهانی

و مبدل میان خرد و بدن و بیرون بوده و ابزار کاربردی و اجرایی هدایت و مدبریت راهبردی آنست. به تعبیر 

 ی، که حکمت و معنای معنویت بوده:مثنوی معنودر  مولوی عارف حکیم

 هوش جزوی هش بود اما نژند  هش چه باشد عقل کل هوشمند
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قل جزوی یعنی هوش ابزاری، ابزار عقل کلی یعنی خرد راهنمای انسانی مدنی نژند: نزار و حتی ابزار است. ع

است. بایسته و شایسته بوده باشد. کما اینکه نفس جزوی یعنی غریزه ابزاری، ابزار نفس کلی یعنی فطرت 

نفت م انسانی مدنی است. بایسته و شایسته بوده باشد. غریزه یا غرایز میل یعنی گرایش )جاذبه مالیم و میل و

و رفاه طلبی( و گریزش )دافعه نا مالیم، خشم و غضب(، واسطه و مبدل میان فطرت و بدن و بیرون بوده و 

ابزار کاربردی و اجرایی مدیریت راهبردی آنست. در این صورت: سیاست، دوساحتی بوده سازنده خواهد 

نوی معنوی مثا که به تصریح بود. در غیر اینصورت، سیاست، تکساحتی و تنازعی بوده و سوزنده است. چر

 :مولوی

 زانکه در ظلمات شد او را وطن عقل جزوی آفتش وهم است و ظن 

وهم و توهم: کاذب یعنی دروغزنی و سوفیسم سیاسی و همان سیاست تنازعی و تنازع سیاسی است. ظن: 

ر دو مادیت ه ظاهرگرایی یعنی پندار و تفلسف سیاسی و همان سیاست تکساحتی و تکساحتی سیاسی میباشد.

سیاسی و سیاست مادی  بوده و باصطالح تدانی سیاسی و سیاست متدانیند. خرد: مبداء و معاد، بنیاد و غایت 

و آغاز و انجام نگر و گرا است. سبب نگر و سبب گرای فاعلی و غایی میباشد. بدین سبب فرزانگی بوده و 

ی کمتخیزی است. هدفمندی؛ هدفداری و هدفمدارفرهیختگی است. دانایی حقیقی  و بینایی یقینی میباشد. ح

میباشد. هدفگذاری و هدفپذیری است. راهنمایی و هدایتگری انسان، جماعات انسانی و جامعه و جهان مدنی 

میباشد. بایسته و شایسته بوده محسوب گردد. هوش، هوشمندی و هوشیاری ابزاری: ابزار و ابزارسازی خرد 

دن است. مالحظه پیشینه و پیشارو میباشد. سبب صوری و ساختاری نگر و میباشد. پس و پیش کاری را دی

گرا است. ظاهر و صورتنگری و گرایی میباشد دانش بمعنای اطالعات و آگاهی بخشی مصداقی عینی  است. 

سازماندهنده امور میباشد. ظن و توهم ذهنی، آسیب و آفات تفریطی تکساحتی یا افراطی تنازعی آن است. 

ست پندار شناخت و شناخت پنداری بوده و به تفلسف تکساحتی میکشد. بسان سراب میباشد. یکی و نخ

شبه واقعی است. مانند کسانی که سیاست را منفعت و ثروت طلبی، می پندارند. به تعبیری حداکثر منفعت و 

ناخت ی شلذت میدانند. سعادت را حداکثرسازی رضایت آسایش بدنی و اشباع غرایز معرفی میکنند. دیگر

کاذب یعنی دروغین بوده و به سوفیسم تنازعی میکشاند. بمثابه آب شور دریا میباشد. ضد واقعی است. مانند 

سلطه گران که سیاست را سلطه انگاشته و سعادت را رضایت سیطره می انگارند. بدین سبب انسان خردورز 

اعی و سیاسی است. حاصل آن و هوشورز میباشد. تا مرز خردمندی و هوشمندی بلکه هوشیاری اجتم

دانشورزی مدنی بوده و محصولش دانشمندی حقیقی و یقینی اجتماعی و سیاسی واقعی میباشد. همین انسان 

و جامعه و جهان انسانی از این حیث در معرض آسیب، آسیبپذیری و آسیبزایی شناخت سیاسی قراردارد. 

ت . دیگری و در سویه دیگر آسیب سیاسیکی و از سویی آسیب سیاست ظنی تفلسف تکساحتی میباشد

توهمی سوفیسم تنازعی است. سیر تاریخ مدنی کنونی و پهنای جهان اندیشه و عمل سیاسی، سرتاسر گستره 
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مثنوی ر د مولویچالش بین اندیشه، علم و سیاست حقیقی و یقینی واقعی بوده و همچنان میباشد. بتأکید 

 :معنوی

 چالش و پیکار آن چه رفت رفت       در میان آن دو لشکرگاه زفت     

چکاچک باصطالح فلسفه سیاسی و علم مدنی؛ یکی با اندیشه شبه علمی و شبه سیاست یا ظن تکساحتی 

تفلسف سیاسی غیر حقیقی و غیر یقینی غیر واقعی بوده و میباشد. همچنین دیگری با اندیشه ضد علمی و 

مچنانکه هضد سیاست واقعی یا توهم تنازعی سوفیسم سیاسی ضد حقیقی و ضد یقینی ضد واقعی است. 

 هماره این چنین بوده و بشمار میآید. 

نیز میباشد. انسان مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. هماره در پی گریز و گذار از زیست بدوی  مدنیانسان، ب.

تاریخی میباشد. بلکه پرهیز از بدویت طبیعت و طبیعی درون غریزی بشری خود و گرایش به مدنیتاست. 

. طالب زیست مدنی و تمدنسازی است. ولو زندگی مدنی تکساحتی مادی و یک بایسته و شایسته بوده باشد

بعدی ظاهری غریزی ابزاری باشد. تا بهزیست مدنی است. در اصل در پی زندگانی دو ساحتی مادی و معنوی 

 تابدر گفتمان و ک فارابیاجتماعی و سیاسی و دو بعدی باطنی و ظاهری مدنی میباشد. چنانکه به تعبیر 

م د که هناآفریده شده)غریزت( ت هر یک از آدمیان بر سرشت و طبیعی: »شه های اهل مدنی فاضلیاندی

د خود و هم در نیل و وصول به برترین کماالت ممکن خو)زیست و زندگی بشری(  در قوام وجودی

یار که سهای بممکن نبود مگر به واسطه اجتماع، اجتماعات و تجمع گروه... )بهزیست و زندگانی انسانی( 

(. این زیست و زندگی مدنی تا بهزیست و زندگانی مدنی است. 217همان، ص«)دهنده یکدیگر باشندیاری

اجتماع و جامعه مدنی و نظام اجتماعی و سیاسی، برامد و صورت ساختاری و راهبردی آنست. چنانکه فارابی 

ست ا )جاندارانی(انواع جانورانی انسان از جمله »مدعی میشوند:  سیاست مدنیهمچنین در کتاب و گفتمان 

خود  )زیست و زندگی بشری(نه به حوائج اولیه و ضروری زندگی  )منفرد و مجزا( که به طور مطلق

 گروهی و اجتماع؛ مگر از راه زیست)بهزیست و زندگانی انسانی( رسد و نه به حاالت برتر و افضلمی

(. همینطور مدنی بودن 711همان، ص«)به یکدیگرهای  بسیار در جایگاه و مکان واحد و پیوستگی گروه

انسان و انسانهای اجتماعی و سیاسی، موجد و عناصر تشکیل دهند جامعه مدنی بوده که واجد نظام مدنی و 

الدین طوسی در گفتمان سیاست  خواجه نصیردولت است. جهت و غایت آن تمدنسازی میباشد. بگونه ای 

(، ضرورت مدنیت از 211اخالق ناصری، ص«)تیاج خلق به تمدناح»در مبحث  اخالق ناصریمدن کتاب 

 بالطبعسان نوع ان»زیست مدنی تا بهزیست اجتماعی و سیاسی مطرح میسازند. بدین مناسبت به تصریح وی: 

د، شامشتق از مدینه ب تمدند به اجتماع؛ و این نوع اجتماع را که شرح دادیم تمدن خوانند، و اشمحتاج ب

 داشکه سبب تعیش ب تعاونیها  ها و صناعت تماع اشخاصی که به انواع حرفتو مدینه موضع اج

همان(. معیشت: زندگی و زیست مدنی و زنده بودن است. تعیش: بهزیست و زندگانی مدنی و «)کنندمی
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از تا )بنیاد و آغمبداء و معاد کتاب  در صدرازندگی کردن میباشد. این سیر تا گفتمان حکمت متعالی مال 

انسان مدنی الطبع است، یعنی حیاتش منتظم نمی »یان دارد. بترتیبی که به تعبیر همو: و انجام( جرغایت 

نوعش منحصر در فرد نیست و »زیرا (. 111مبداء و معاد، ص«)گردد مگر به تمدن و تعاون و اجتماع

نی )تشکیل جماعات مد و احزاب مختلفه )اجتماع افراد(اعداد متفرقه  وجودش به انفراد ممکن نیست. پس

ضرور  )بهزیستش(در تعیشش  )تأسیس جامعه مدنی و مدینه(و انعقاد بالد  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی(

همان(. بدین سبب مالحظه میگردد هم در عمل و در عین و هم در نظر و در ذهن، انسان همه جا «)است

ذاتی و فطری بوده که هست. چه بصورت اجتماعی و در جامعه مدنی زندگی میکند. زندگی مدنی چه 

تصادفی، عادت یا اجباری بشمار آید. هر اجتماع و جامعه ای نیز دارای نظام سیاسی و دولت می باشد. کما 

اینکه هر نظام سیاسی و دولتی نیز دارای حاکمیت، حکومت و سیاست است. بدینترتیب انسان، سیاسی  بوده 

یباشد. هم فاعل سیاست و سیاستگر و سیاستگذار بوده و هم و بشمار میآید. به تعبیری سایس و مسوس م

قابل سیاست است. باصطالح سوژه و ابژه میباشد. جامعه و سیاستنگر بوده و سیاست و جامعه گرا است. 

 سیاست و جامعه گذار بوده و نیز جامعه و سیاستمدار بشمار آمده و هم متقابال جامعه و سیاست پذیر میباشد. 

ار نیز میباشد. ارادی و تدبیری است. با اندیشه یا تدبر و اراده فردی، جمعی و اجتماعی عمومی انسان، مختج.

در انسان » :سیاست مدنی، در فارابی و تدبیر شایسته، بایسته بوده خود را اداره نماید. کما اینکه به تصریح

ام ویژه آن اختیار است شود که شوق ناشی از قوه نفس ناطقه است که ننوعی از اراده سومی حاصل می

و  .(713-1سیاست مدنی، صص«)و این همان امری است که ویژه انسان است و در سایر حیوانات نیست

زندگی )و ناپسندیده  )زندگانی مدنی انسانی(تواند کارهای پسندیده به وسیله همین امر است که انسان می»

ا انجام ر )بهزیست مدنی دوساحتی(و زیبا  )زیست مدنی تکساحتی و تنازعی(و زشت  مدنی غریزی بشری(

هرگاه این نوع از »بدینسان  .(711همان، ص«)اخروی بدان بازبسته است )دنیوی و( دهد؛ و پاداش و کیفر

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

مان، ه«)تواند کارهای نیک و زیبا و یا زشت و بد انجام دهدیشقاوت؛ و به وسیله همین نیرو است که م

انسان و به تناظر آن جامعه انسانی: ارادی و تدبیری است. با تدبر و طراحی، تدبیر و برنامه بدینسان  .(711ص

ریزی و اداره یا مدیریت اجرایی فردی، جمعی و اجتماعی خویشتن، خود را و جامعه و جهان خود را سیاست 

و پیشبرده و پیشرفت مینماید. مهندسی سیاسی، مدیریت سیاسی و آسیبزدایی سیاسی جامعه به خودش  کرده

سیر زندگانی و ساختار اجتماعی و سیاسی و سعادت مدنی و کرامت آینده انسان و جامعه و جهان میباشد. 

شقت دیگران را به م مدنی در گرو این است. یا برعکس با سیاست مادی و متدانی تکساحتی و تنازعی خود و

خالء معنویت سیاست تکساحتی دچار ساخته و یا به شقاوت سیاست تنازعی گرفتار میسازد. بویژه اینکه 

فرای حیوان که تکساحتی مادی و یک بعدی ظاهری بوده، دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی انسان 
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ت ام سیاسی و به تناسب آن سیاست زیست و بهزیسو ظاهری میباشد. به تناظر آن جامعه انسانی، به تبع آن نظ

 :مثنوی معنوی در مولویمدنی و در نهایت سعادت مدنی انسانی این چنین میباشد. چنانچه به تعبیر 

 آدمی فربه ز عزست و شرف جانور فربه شد لیک از علف

 جانور فربه شود از راه گوش   جانور فربه شود از حلق و نوش

چه بسا بدین سبب انسان همه جا دارای زیست مدنی یعنی زندگی اجتماعی و سیاسی بوده و هست. که  (2

نسبت به زیست بدوی و طبیعی، توسعه ولو تکساحتی مادی و یکبعدی ظاهری ابزاری بوده، و کمال مدنی 

ر پی مانی دولی نخستین بشری اجتماعی و سیاسی محسوب میگردد. همچنین هماره با بهینه سازی و بسا

زندگانی بهتر، متناسبتر و برتر تا برین مدنی و بهزیست اجتماعی و سیاسی بوده و همچنان میباشد. آنهم با 

ارتقای هر چه فراتر کارایی فردی و کارامدی جمعی و اجتماعی قابل تحقق میباشد. کارایی و کارامدی اعم 

خصوصی است. که موجد پیشرفت مدنی  از بهره وری و اثربخشی اجتماعی و سیاسی دولتی، عمومی و

دوساحتی مادی و معنوی میباشد. منظور پیشرفت دو بعدی باطنی و ظاهری اجتماعی و سیاسی است. این 

کمال مدنی دومین انسانی اجتماعی و سیاسی بشمار میآید. همین انسان اجتماعی و سیاسی دارای جسم و 

، روحی و بدنی مدنی است. نفس انسان، مراد یعنی اراده نفس و فکر و استعدادها، نیازها و کشش های فکری

کننده و مدیریت یا اداره کننده بدن و جهات جسمانی محیطی زیستی خویشتن میباشد. آنهم با تأمین نیازها و 

فعلیت یافتن استعدادهای انسانی در سیر کمالی تا مرز خودشکوفایی مدنی است. نفس کلی یا روح و فطرت 

یر قرآنی(، ویژه انسانی میباشد. با کمک نفس جزئی یا غریزه و غرایز یعنی کشش های جاذبه و )و فؤاد به تعب

دافعه ابزاری بشری طبیعی است. که مشترک با سایر حیوانات و موجودات میباشد. بدن، ابزار مدیریت نفس 

کلی بوده  دید: فکر، عقلاست. فکر انسان، مدبر نفس بوده و به تبع آن مدبر بدن او میباشد. چنانکه اشارت گر

یعنی خِرَد راهنما است. ویژه انسانی میباشد. مدبر کل و کلی است. با کمک عقل جزوی میباشد. یعنی با 

مساعدت شعور یا هوش ابزاری بشری طبیعی یا مدبر جزوی بسان سایر موجودات بویژه جانوران است. 

کارگذاری عمومی امور و امور عمومی است.  سیاست: تدبر، تدبیر و اداره جامعه و نظام مدنی میباشد.

کارگذاری عمومی: الف.سیاستگذاری و ب.سیاستمداری میباشد. یک.مهندسی معماری نهادسازی و 

.اداره و 3.سازماندهی، 2.بسیج منابع مادی و معنوی و سرمایه انسانی و مدنی، 7نظامسازی، دو.مدیریت؛ 

بزدایی عمومی تا بازمهندسی؛ مهندسی مجدد، مکرر و مستمر .نظارت و کنترل یا پایش و سه.آسی1پیشبرد و 

کشور میباشد. در بخش های؛ الف.توسعه اقتصادی و تأمین آسایش همگانی، ب.توأمان توسعه و تعادل سیاسی 

و کارامدسازی ملی، ج.در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی  است. 

معی اعم از خانوادگی و گروهی، اجتماعی فروملی، ملی داخلی و خارجی، فراملی در گستره های فردی، ج

 آمده است:  مثنوی معنوی مولویمنطقه ای، امتی، بین مللی تا جهان میباشد. در 

 تهى            همچو حیوان از علف در فربهى یک گروه دیگر از دانش 
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 غافل است و از شرفاو نبیند جز که اصطبل و علف            از شقاوت 

 این سوم هست آدمى زاد و بشر            نیم او ز افرشته و نیمیش خر

 بود )علیا(قلى فلى بود            نیم دیگر مایل عَنیم خر خود مایل سُ

دانش بمعنای علم و اعم: هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی است. شناخت حقیقت، ماهیت 

و واقعیت میباشد. منظور دانایی، بینایی و آگاهی است.  مراد دانایی حقیقی بینایی یقینی و آگاهی واقعی است. 

ت شد. انسان؛ شقاوت و ذلحیوان؛ دردگریز و لذتگرای جسمانی بدنی و حداکثر خیالی غریزی طبیعی میبا

گریز و سعادت و عزت، شرف یا کرامتگرای فطری مدنی است. یکی و جمعی و جامعه ای در پی توسعه 

تکساحتی مادی و یکبعدی ظاهری متدانی بوده و یا بدنبال توسعه تنازعی میباشد. اینها بترتیب با تولید و 

ضد  علم تفلسفی سیاسی و یا توهمی تنازعی وتبعیت اندیشه و علم مدنی و سیاست ظنی تکساحتی و شبه 

علم سوفیستی سیاسی  حاصل میگردد. دیگری در پی پیشرفت دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی 

و ظاهری متعالی میباشد. این با تولید و تبعیت اندیشه و علم  مدنی و سیاست دو ساحتی حقیقی و یقینی 

اهنامه حکیم ش نامه شاهانبه تعبیر حکمت میگردد. بدین سبب فلسفی )فرازنگی فاضلی( واقعی تحصیل 

 :طوس

 بدو جانت از ناسزا دور دار  همیشه خرد را تو دستور دار

 به گیتی بپوی و بهرکس بگوی:  بگفتار دانندگان راه جوی

 از آموختن یک زمان نغنوی   ز هر دانشی چون سخن بشنوی

 نیآید به بنبدانی که دانش   چو دیدار یابی به شاخ سخن

ذهن ما بهرگونه نارسایی و یا ناسازواری در پدیده ای دیده، پرسش برایش پیش آمده و در پی پاسخ رسا  (3

و سازوار بدانست. فکر و تفکر: رفتن از پرسش به سوی معلومات و برگشتن و رسیدن به پاسخ است. ذهن 

و علم محصول آن میباشد. انسان بسان کارخانه ای که مواد خام علمی یعنی معلومات اولیه وارد آن شده، 

علم: شناخت است. شناخت پدیده میباشد. پدیده شناسی دانایی، بینایی و آگاهی است. هستی شناسی، چیستی 

شناسی و چگونگی شناسی میباشد. شناخت حقیقت، ماهیت و واقعیت میباشد. شناخت حقیقی و یقینی و 

ین نمی باشد. ماری را دیده، فرار میکنید. در واقعی است. ظنی یعنی پنداری و توهمی یعنی کاذب یا دروغ

اصل صورت ذهنی مار عینی سبب عمل فرار شما میشود. گاه طنابی را دیده، آنرا مار تصور نموده و در اصل 

توهم کرده و فرا میکنید. این شناخت کاذب است. جهالت مرکب است. گاه مار هست، اما نمی بینید و فرار 

پندارید مار نیست. در صورتی که مار هست. جهالت بسیط میباشد. علم و توهم  نمی کنید. این ظن است. می

یعنی جهالت مرکب، منشاء نظری کنش است. جهالت بسیط، کنش ایجاد نمی کند. علم اعم از؛ شناسایی و 

شناساندن است. نظری و عملی است. ارزش شناسی، بینش و منش شناسی درونی و کنش و روش یا 

نی میباشد. الف.نگرش نظری؛ یک.چگونگی شناسی توصیفی حسی، دو.چیستی شناسی رفتارشناسی بیرو
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تحلیلی کلی و تجریدی فهمی ذهنی و سه. هستی شناسی تعلیلی و انتزاعی عقلی است. ب.گرایش عملی: 

یک.تجویز عقلی مبادی ارزشی حقیقی، دو.تبیین و تحدید یعنی تعیین حدود مبانی بینشی و منشی یقینی نقلی 

ه.توجیه و تطبیق عینی مظاهر واقعی است.  هستی شناسی و چیستی شناسی مدنی: حکمت اجتماعی و و س

سیاسی میباشد. چگونگی شناسی واقعی عینی مدنی: دانش اجتماعی و سیاسی است. چگونگی حقوقی مدنی: 

تگذاری یاسفقه اجتماعی و سیاسی میباشد. چگونگی سازی مدنی: فن کارگذاری اجتماعی و سیاسی اعم از س

و سیاستمداری است. به بیان و اعتباری دیگر نفس انسان، اراده کننده یعنی مراد و مدیریت بدن او میباشد. 

بدن، ابزار عمل انسان و به تعبیری مَرکَب آن است. فکر انسان، مدبر نفس او میباشد. نفس انسان فراهم آمده 

نسان فراگیر عقل کلی راهبردی یا خرد راهنمای غریزه مشترک حیوانی و فطرت ویژه انسانی است. فکر ا

خاص انسانی و عقل جزوی یا شعور و هوش ابزاری کاربردی مشترک حیوانی است. در رویکرد مدنی 

توحیدی یگانه انگار: انسان دو ساحتی است. دارای ساحات دوگونه مادی و معنوی میباشد. دو بعدی است. 

.  متشکل از نظام ارزشی، بینشی و مَنِشی درونی و کنش و روش یا دارای ابعاد دوگانه باطنی و ظاهری است

رفتار بیرونی میباشد. انسان، مدنی است. اجتماعی و سیاسی نگر و گرا میباشد. سایس و مسوس است. فاعل 

و قابل سیاست است. باصطالح خود هم سوژه بوده و هم ابژه میباشد. خودش خودش را میسازد. بایسته بوده 

سازد. هماره در پی زیست مدنی و زندگی اجتماعی و سیاسی ولو تکساحتی مادی یک بعدی ظاهری شایسته ب

بوده و بلکه چه بسا خواستار بهزیست مدنی و زندگانی اجتماعی و سیاسی دو ساحتی مادی و معنوی و دو 

ماعی بوده و بعدی باطنی و ظاهری می باشد. چنانکه گونه انسان و جملگی انسان ها همه جا به صورت اجت

در جامعه مدنی زندگی میکنند. کوچک یا بزرگ، توسعه یافته یا پیشرفته یا غیر آن و مانند اینها. این واقعیت 

مدنی انسان بوده و انسان مدنی واقعی است. جامعه انسانی به تناظر انسان میباشد. نظیر به نظیر جسم یا بدن، 

مدبره خصوصی انسان، دارای بخش های سه گانه اقتصادی، نفس اعم از روح و غریزه و فکر یا خرد و هوش 

فرهنگی و سیاسی عمومی است. نیروها و نهادهای اقتصادی، عهده دار توسعه مادی و تأمین آسایش جسمانی 

بدنی همگانیند. نیروها و نهادهای فرهنگی، عهده دار تعالی روحی معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی 

هادهای سیاسی، عهده دار تدبیر عمومی و تعادل میان توسعه اقتصادی و آسایش در جهت مدنیند. نیروها و ن

تعالی فرهنگی و آرامش مدنی میباشند. با ارتقای هر چه فراتر کارامدی ملی است. اعم از دولتی، عمومی و 

صادی، خش اقتخصوصی میباشد. نظام مدنی متشکل از ملت و دولت به تبع جامعه مدنی از نیروها و نهادهای ب

اجتماعی و فرهنگی است. سیاست مدنی نیز به تناسب نظام مدنی اعم از سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی 

وس یاست فرهنگی میباشد. همانطور که هر مصنوعی ابزاری از تراش یک چوبدستی ساده انسان اولیه، تا ابر 

یعنی اندیشه و اراده صانع یعنی صنعتگر رایانه و ماهواره کنونی، صورت عملی و عینی محصول صورت ذهنی 

سازنده آن و بکارگیری و ترکیب با مواد خام و اولیه طبیعی و اجزای طبیعت بوده که هر صنعت و صورتی، 

ماده یا جزء صنعت و صورت فراتر گردیده و میباشد. صناعت و مصنوعات همین واقعیت سیاسی چه بسا 
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نسان و انسان مدنی بوده باشد. و بازتاب و برامد عملی یعنی ناشی از ماهیت مدنی و حتی حقیقت مدنی ا

کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی ارزش ها، بینش و منش درونی او بوده و بشمار آید. همه جوامع دارای نظام 

سیاسی اند. نظام سیاسی: صناعی یعنی ساختنی می باشد. برساخته افراد، گروهها و جامعه انسانی بوده و 

ردد. یعنی بسان کندوی عسل، طبیعی یا غریزی و جبری نیست. حاصل تدبر، تدبیر و اراده و محسوب میگ

اداره یا مدیریت خود افراد  بخصوص نخبگان فکری، گروههای اجتماعی و بویژه جماعت سیاسی و جامعه 

یاسی: ه سمدنی و همچنین و متقابال پذیرش آنها است. هر نظام سیاسی، دارای نظریه سیاسی میباشد. نظری

صورت ذهنی نظام عینی سیاسی بوده و بشمار میآید. بعبارتی نهاد و نظام سیاسی محصول تفکر یعنی 

اندیشورزی و به تعبیری تدبیر و تالش فردی، جمعی و اجتماعی انسانی و خود انسانها است. بسان مهندسی 

بخشد. چه این طرح و نظریه که نخست طرح ساختمان را در ذهن خود تصور کرده سپس آنرا تحقق عینی می

غیر مدون بوده و در حد همان تصور ذهنی باشد. یا مدون شده و به اصطالح تصویر و ترسیم گردد. نظریه 

نظام اجمالی بوده یا تفصیلی باشد. کما بیش رسا و سازوار بوده یا نارسا و ناسازوار باشد. در نتیجه نظام مدنی 

ره ور و اثربخش بهینه و بسامان بوده یا  دارای نارسایی و یا ناسازورای مبتنی بر آن نظریه، کارامد یعنی؛ به

کارامدی گردد. بدین سبب جامعه و نظام و حتی دولت و سیاست، توسعه یافته تکساحتی یا پیشرفته دوساحتی 

ینمایند. مبوده و بشمار میآید. در هر صورت این انسانها بوده که با تدبیر و اراده خویش نهادسازی و نظامسازی 

کما اینکه با کارامدسازی به توسعه تکساحتی و زیست و زندگی مدنی مادی ظاهری یا پیشرفت دو ساحتی 

و بهزیست و زندگانی مدنی مادی و معنوی دو بعدی باطنی و ظاهری دست یافته یا با عکس آن، ناکارامد 

نظام  ذلیل گشته و اگر تجدید نظر وشده و از توسعه و پیشرفت باز میمانند. تمدنساز شده یا ضعیف و حتی 

 :مثنوی معنوی مولوینکنند سرانجام نابود میگردند. چون انسان اندیشورز است. به تعبیر 

 اول فکر آخر آمد در عمل            بنیت عالم چنان دان در ازل

دیشد. بعد بر انسان هر کاری را بخواهد انجام داده و هر چیزی را بخواهد بسازد نخست در ذهن خود می ان

اساس آن تصور و تصویر و صورت ذهنی، احیانا تبیینی در نوشتار و ترسیمی در نقشه، آن چیز را صورت 

بخشیده و آن کار را بانجام میرساند. از یک چوبدستی ساده انسان های اولیه گرفته، تا ساختن یک ساختمان 

ی این ها صنعت و به تعبیر صناعتند. این صنایع بلند تا دولتسازی و نظام سازی و تا ماهواره و رایانه. همگ

حاصل تفکر صورت بخش ایجادی انسانی و مورد نظر و ماده یا مواد و اجزای تَعُّین بخش طبیعی و موجودند. 

چون انسان، مدبر است. پس و پیش امور )چیزها و کارها( یعنی پیشینه و پیشار رو را دیده، آنگاه انتخاب 

عمل و تجربه میکند. ورای فعل حیوان که حسی و حداکثر خیالی و شرطی است. کرده، تصمیم گرفته و 

گرسنه شده، احساس گرسنگی کرده، راه می افتد، بوی غذا را حس کرده، اگر احساس خطری نکند، بسوی 

آن رفته، غذا را خورده، سیر شده و آرام میگیرد. انسان حتی در همین غذا خوردن هم که نیازی طبیعی بوده، 

ی اندیشد. چه بخورد؟ چه نخورد؟ کی بخورد؟ چگونه بخورد؟ و مانند اینها است. حتی در همه این موارد م
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انتخابگر می باشد. اندیشه، اراده و تدبیر میکند. تا چه رسد به زندگانی سیاسی و سیر پیشرفت اجتماعی و 

 می نماید. چه درست و دقیقسیاسی تا نیل به سعادت مدنی که اندیشه ورزی و تدبر و تدبیر و مدیریت 

باشد. چه نباشد. یعنی شبه ناک و اشتباه بوده که تک ساحتی بشمار میآید. یا غلط انداز و مغالطه انگیز بوده 

که تنازعی محسوب میگردد. فراتر اینکه چون انسان: خردورز هم است. یعنی بنیاد و غایت فردی، جمعی و 

تا سعادت خویشتن نگریسته و بدان گرایش مییابد. بعد عمل اجتماعی تا جهانی خود را از فطرت خویش 

یعنی کنشگری و رفتار مینماید. انسان به صورت آفرینش تکوینی و به اصطالح ذاتی، نیازمند امنیت، سالمت، 

آسایش بدنی و آرامش مدنی است. یعنی بدون اینها حتی بزیست بدوی و زیست مدنی نرسیده تا چه رسد 

مدنی برسد. با خِرد خود، بایستگی اینها را دریافته و حتی آنها زیبا، ارزش و شایسته میداند. باینکه به بهزیست 

غیر و ضد آنها را نیز ناشایست دانسته و نابایستگی آنها درک کرده و غیر و ضد ارزش تلقی نموده و دفع و 

د. توفیق، تدبیر و تالش می نمایرفع آنها را می طلبند. و با این مبادی، بر این اساس و در این راستا بامید 

بدین سبب همگان امنیت، سالمت، آسایش و آرامش یعنی سعادت و بهزیست خود را میخواهند. کما اینکه 

همگی نیز میدانند که اینها بخودی خودی وجود نداشته و خودکار ایجاد نشده و پایدار نخواهند بود. تنها و 

الش های فردی، جمعی و اجتماعی مدنی خود انسانها قابل تحقق و تنها با خواست یا اراده و با تدابیر و ت

تحصیل میباشند. چنانکه همه کوشش ها و کنش های مدنی انسانها، بروز و برامد تدابیر و تالش های اجتماعی 

. همگان «از کوزه همان برون تراود که در اوست»و سیاسی خود آنها بوده و بدین سبب و بدین سو میباشد. 

گروه ها و جوامع انسانی و هماره در پی آن بوده و هستند که امروزشان بهتر از دیروز بوده و فردایشان  افراد،

برتر از امروز باشد. اما امنیت بویژه آسایش و بهزیست چیست؟ نظم و نظام، عدالت و سایر ارزش های 

 :واجه نصیرخبنیادین و غایی انسانی و مدنی چه میباشد؟ پرسش های پایدارند. به تعبیر 

 چون کار به ذات میرسد حیرانیم  هر چند همه هستی خود میدانیم

 سر رشته بدست و سر گردانیم  بالجمله بدوک پیره زن میمانیم

 (736)کاوش رصد خانه مراغه، ص

همگان یعنی یکایک افراد و اشخاص انسانی از عامی و عالم، زن و مرد  و کوچک و بزرگ، بدوی و ( 4

افته و توسعه یافته مدنی، ضرورت و زیبایی ذاتی اینها یا این ضرورتها و زیبایی های تکوینی مدنی، توسعه نی

را بصورت فطری درک کرده و طالب آنها میباشند. نسبت بدانها نگرش نظری داشته و گرایش عملی دارند. 

که اینها برای همه در این درک مساوی و مشترکند، چون فطرت همسان داشته و خردورزند. با این تفاوت 

مردم خردورز، بیشتر بدیهی یعنی روشن بوده و یا مینمایند. اما برای خردمندان، چه بسا نظری بوده و سعی 

در اثبات اینها می نمایند. امنیت، نظم و نظام، عدالت، آزادی، پیشرفت تا تحصیل سعادت مدنی که از وجوه 

و شهودی یا کشفی و ذوقی یعنی حضوری و وجدانی  هستی بوده  بایسته و شایسته اند. آنهم بشکل برهانی
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میباشند. هستی و هستی شناسی این مبادی و محکمات مدنی همه مشترکند. همگان و هماره اینها را درک 

 :مثنوی معنویدر  مولوی کرده و میخواهند. اما در چیستی اینها می مانیم. اینجاست که به تعبیر

 بین سخت بی تمکین بودپای چو پای استداللیان چوبین بود  

مراد برهان عقلی و استدالل فلسفی بوده که هستی شناسی است. چیستی شناسی نیست. نمی توان در شناخت 

حدود کلی و احکام تفصیلی آنها، به برهان عقلی، اتکال نمود. چرا که معرفت یعنی شناخت چیستی اینها 

 . چگونگی و چگونگی شناسی اینها نیز محسوس یعنینقلی و سمعی بوده و در نتیجه اجتهادی و استنباطی اند

ملموس و مشهود بوده و کارویژه دانشمندی و دانشمندان مدنی و سیاسی است. در چیستی شناسی مدنی، 

انسان؛ فرای اندیشه )هوش( و عقل،  نیازمند شناخت و علم است. چنانکه انسان آنگاه که بیمار بوده آنرا حس 

نیز درک میکند که خود درمانی بویژه در موارد حاد و حیاتی، نکرده و برای تأمین  میکند. با خِرد خدادادی،

سالمت بدنی به پزشک مراجعت نماید. همچنین با همین خِرد در می یابد که به پزشک قوی و امین مراجعت 

وجه به تکرده و طبق نسخه تجویز او عمل کند. سعادت مدنی نیز بسان سالمت بدنی این گونه است. آنهم با 

سرشت ساز و سرنوشت سازتر بودن سعادت می باشد. همگان آنرا میخواهند. اما همه کس نیز آنرا میشناسد؟ 

چه کسی میتواند ادعا کند که سعادت خود را بصورت یقینی میداند. چنانکه بزرگان و برجستگان خردمند و 

لنا  نموت و لیس»خرش مدعی میشوند: دانشمندی بسان ابن سینا ها نیز که خود کتاب سعادت نگاشته اند آ

، 7)نامه دانشوران، ج «علممان علم نیستنفهمیدیم که جز این مُردیم و »؛ «علمنا ما علمسوی الحاصل 

 : رباعیاتدر  ابوالخیر شیخ سعیدعطار در مختارنامه یا  . به تعبیر وی یا(11ص

 شکافتیک موی ندانست ولی موی  دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت

 آخر به کمال ذره ای راه نیافت  اندر دل من هزار خورشید بتافت

 :فارابییا  رباعیاتدر  ابوالخیر نیز

 وان گوهر بس شریف ناسفته بماند  اسرار وجود خام و ناپخته بماند

 ته که اصل بوده نا گفته بماندن نکآ  ندهر کس بدلیل عقل چیزی گفت

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

همانگونه که پزشک تن: تشخیص دهنده و تأمین کننده سالمت بدنی است. همینگونه پیامیر  بسان پزشک 

رد دیگری نیست. همین انسان ها و جان: تبیین کننده و تأمین کننده سعادت مدنی میباشد. راه، راهنما و راهب

جوامع انسانی با این دانایی هستی شناسی عقلی و بینش چیستی شناسی نقلی با دانش آگاهی چگونگی شناسی 

تجربی عینی، کنش و رفتار می نماید. علم مدنی: فراهم آمده هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی 

اسی، بینایی سیاسی و آگاهی سیاسی میباشد. جامع شناسی اجتماعی و سیاسی است. فراگیر دانایی سی

ارزششناسی، بینش و دانش سیاسی است. مراد شناخت: مبادی حقیقی، مبانی ماهوی یقینی )از ظنی و توهمی( 

و مظاهر عملی و عینی واقعی  است. بنیاد و غایت شناسی سیاسی، بودشناسی سیاسی و نمودشناسی سیاسی 
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وش یا رفتارشناسی سیاسی می باشد. اهم آثار مدنی در این اثر گزینش شده اعم از کنش شناسی سیاسی و ر

اند، محتوی آرایی اجتماعی و سیاسی بوده که صورت ذهنی پدیده های مدنی عینی مورد نظر نگارندگان آنها 

 است. ایرانی - مدنیت انسانیبوده و میباشد. 

 اسالمی - دوم.مدنیت ایرانی

 دنسازی های پیشین تا حکمت مدنی متعالی و انقالب اسالمی ایرانی و تم-حکمت مدنی شرقی

 چالش دولتسازی کارامد، راهبرد الگوسازی پیشرفت، چشم انداز تمدنسازی نوین اسالمی

رهیافت راهبردی: نگاهی بنیادین )از آغاز و از فطرت(، جامع )همه جانبه(، سازوار )نظاممند( و ( 1

نی و زندگی مدنی تا بهزیست اجتماعی سیاسی دارد. از بنیاد فطرت هدفمند به انسان، جامعه و جهان انسا

انسانی مدنی تا غایت سعادت مدنی انسانی را نگریسته و از آغاز بدویت و زیست اجتماعی و سیاسی تا 

انجام بهزست مدنی و حتی مهدوی گرایش دارد. ایران مدنی و مدنیت ایرانی این گونه بوده است. بگواه 

م.(، چهرگان شاخص پست 7126 -7111فرانسوی ) فوکواسناد تاریخی، چنانکه میشل شواهد عینی و 

مدرنیسم که شالوده های مدرنیسم را به چالش میکشاند، طی چندین سفر به ایران در جریان پدیداری و 

ند: طرح میک در گزارشاتی تحت عنوان کلی ایرانیها چه رؤیایی در سر دارد؟ پیروزی انقالب اسالمی

( تاکید می 12همان، ص«)سرنوشت یگانه آن ایران و»همان(. و نیز به «)شت عجیبی دارد ایرانسرنو»

سازد. حال اینکه ایشان موسس نظریه گسست در تاریخ بوده که سرنوشت و یگانگی آن را در تاریخ  بر 

، ه دوم تاریخدر سپید»نمی یابد. اما در مورد ایران از نظریه خود عدول میکند. آنگاه تصریح می نماید: 

(. و در موضعی دیگر بیان می 32همان، ص«)دولت و سازمان اداری را پدید آورد)ایران(  این کشور

(. فوکو 12ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟ ص«)در سپیده دم تاریخ، ایران دولت را اختراع کرد»کند: 

گیریشمن فرانسوی، بزرگترین مستشرق ایرانشناس از جمله در این نگاه ظاهرا ملهم از هم میهن خود، 

ه اسالم را ب )کارگزاری ایرانی(نسخه آن »است. در تعبیر وی ایران در میانه تاریخ،  ایران پیشا اسالمدر 

همان(. که از آسیای «)دستگاه خالفت شدند)کارگزاران(  مدیران ایرانی کارمندان»همان(. و  «)سپرد

م.( ، 7101-2006) وات مونتگمریا و حتی اندلس و جنوب اروپا به تعبیر ویلیام دور تا شمال افریق

، که نظام اداری در سرتاسر جهان اسالم تا اسپانیا، نظام اسپانیای اسالمیاسالم شناسی شهیر اروپایی در 

نیاد ی بدیوانی ایرانی بوده که بعدا الهام بخش جهان جدید گردید. جریانی از حکمت مدنی جاویدان ایران

گذاشته و آغاز شده تا حکمت متعالی مدنی، میانه پیش میاید. فوکو در این نگاه ظاهرا بایستی ملهم از 

همشهری دیگرش، هانری کربن فرانسوی باشد. به ادعای همو که چه بسا حاصل تجربه فلسفی خودش 

وف ان یک فیلسدر شالوده شکنی پست مدرنیستی از سویی و حضور در جریان انقالب اسالمی بعنو
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اثیر مرا تحت ت« خواست سیاسی»حکومت اسالمی ... به عنوان »خبرنگار و گزارشگر بوده: امروزه نیز 

مرا تحت تاثیر قرار داده چون »(. چرا که 17ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند، ص«)قرار داده است

یی ی از ساختارهای جداکوششی است برای اینکه، یرای پاسخگویی به پاره ای مسایل امروزی، برخ

مرا تحت تأثیر قرار داده است چون از این جهت »همان(. حتی «)ناپذیر اجتماعی و دینی سیاسی شود

همان(. از سیاست یک بعدی مادی و «)کوششی است برای اینکه سیاست یک بُعد معنوی پیدا کند

« یخواست سیاس»این »وی:  ظاهری درآمده و به سیاست دو بعدی مادی و معنوی تبدیل گردد. به تأکید

همان، )«آستانه امری نو؟ دانست، یا چیزی متناقض یا)مادیت و معنویت سیاسی(  را باید نشانه آشتی

)مواهب طبیعی  زیرزمین و)موقعیت راهبردی(  این گوشه کوچک جهان است که زمین»(. بلکه 12ص

که روی این خاک زندگی می  آن میدان بازیِ استراتژیهای جهانی است. برای مردمینفت و گاز( 

کنند جست و جوی چیزی که ما غربیها امکان آن را پس از رنسانس و بحران بزرگ مسیحیت از 

جنبشی »(. به ادعای وی: 10همان، ص«)؟دست داده ایم چه معنی دارد: جست و جوی معنویت سیاسی

این زندگی » ی کرد کههمان(. کار«)که از راه آن بتوان عنصری معنوی را داخل زندگی سیاسی کرد

به پرورشگاه و جلوه گاه و و خمیرمایه آن »همان(. بلکه «)سیاسی مثل همیشه سد راه معنویت نباشد

ایرانی، راستین یونانی،  –همان(. این همان اندیشه، علم و سیاست حکمت جاویدان شرقی «)تبدیل شود

ت سهروردی تا متعالی صدرایی، حیاتوحید اسالم )قرآن و سنت(، فاضلی فارابی عقلی سینوی و قلبی 

معقول جعفری، انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی امام خمینی )ره( تا متعالی جوادی آملی میباشد. رو 

غرب مسیحی و صنعتی »در روی اندیشه، علم و سیاست مادی متدانی تکساحتی و تنازعی است. که 

انسانهای دست خالیی است که میخواهند  قیام»است)همان(. به ادعای وی: « معنی آنها را گم کرده

باری را که بر پشت همه ما و به ویژه بر پشت ایشان، ... سنگینی میکند از میان بردارند: بار نظم 

 یجهان)غالب(  شاید این نخستین قیام بزرگ بر ضد نظامهای»(. بدینسبب 61همان، ص«)جهانی را

 است)همان(. در نهایت« )قیام و انقالب( ت شورشترین صور)سرگیجه آور(  باشد، مدرنترین و دیوانه

جنبشی که در آن نَفَسِ مذهبی دمیده شده است که بیش از آنکه »و در آخرین گزاره اثر اعالم میکند: 

 همان(. «)از عالم باال سخن بگوید به دگرگونی این دنیا می اندیشد

ن خط در سرزمین کنونی، تولید نخستیاز پگاه تاریخ و بلکه پیشا تاریخ نویسا با استقرار جمعیت  (2

نوشتاری و متون قانونی )الواح گِلنوشته مناطق بُنوت عُلیا و سُفلی دزفول در دامنه زاگرس مرکزی که 

م. 7112اخیرا پس از قریب صد سال از امریکا بازگردانده شدند(، تا منشور حقوقی مدنی حمورابی )که در 

ع بشری یعنی تأسیس نهاد دولت و نظامسازی مدنی، پیشتاز در شهر شوش کشف شد(،  بزرگترین اخترا
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ورود بشریت به مرحله تاریخسازی و بلکه مرتبه تکوینی مدنی و تمدنسازی گردیده است. این موج 

نخست مدنی و تمدنی و تمدنسازی است. اگر نبود این استقرار جمعیت و اجتماع و اختراع عظیم و 

ساز مدنی، چه بسا بشر همچنان در حالت بدویت و بیابانگردی تحول آفرین سرنوشتساز و حتی سرشت 

بودند. چنانکه پیشتر بوده اند. همه مظاهر تمدنی کنونی از اختراع و تولید ابزار ساده دستی نخستین تا 

رایانه و ماهواره و سفر به ماه و مریخ، همگی و همگی مرهون این اَبَر اختراع و بینگ بنگ جهانی مدنی 

توسعه مادی، موج دوم مدنی و تمدسازی ابزاری و تکساحتی است. شاید جالب باشد که تا می باشند. 

امروزه نیز یکنفر ایرانی مدیریت پروژه مریخ پیما که برامد تمامیت تمدن ابزاری بوده را در ناسا بر عهده 

م لم هو اقدهذا ع»با اشاره به علم حکمت معطوف به مدنیت معتقدند:  تحصیل سعادتدر  فارابیدارد. 

و علم فراگیر بوده و فراگیرترین «. این علم، دیرین ترین علوم است»(؛ 31تحصیل السعاده، ص«)العلوم

هذا العلم علی »علم میباشد. این همان علم و حکمت جاویدان شرقی و ایرانی است. وی مدعی میشوند: 

ن الی اهل مصر و ثم انتقل الی الیونانیی ما یقال انه کان فی القدیم فی الکدانیین و هم اهل العراق و ثم صار

در قدیم در کلدانیین که )مدنی(  این علم»همان(؛ «)و لم یژال الی انتقل الی السریانیین ثم الی العرب

 اهل عراقند بوده و سپس به اهل مصر رسید و آنگاه به یونانیان انتقال یافت یا زمانی به سریانی ها

)رومی ها و سوری ها که سومری ها بوده و به تعبیری به سوزانیین یعنی مکتب و دانشگاه جندیشاپور 

وی فرانس کربنچنانکه هانری «. رسیده است)مسلمانان(  انتقال یافت و امروزه به دست اعرابایران( 

شده  فکر ناشیگویا احساس عمیق معلم ثانی از این »اذعان می کند:  تاریخ فلسفه اسالمیدر کتاب 

بود که حکمت در آغاز نزد کلدانیان در بین نهرین پدید آمد و از آنجا به مصر انتقال یافت، آن گاه 

به یونان رفت و در آنجا در موقعیت مناسب و در مدتی محدود مدون گردید و اینک بر عهده اوست 

(. در دیپاچه کتاب 271، صتاریخ فلسفه اسالمی«)که کوشش کند تا آن را به کانون اصلی باز گرداند

شهر کلدانیین، شهر حکمای فالسفه است از اهل مشرق، »ادعا شده است:  تاریخ حکمای شهر زوری

دیوگنس و فیثاغورث از هرمس به »(. چنانکه: 31تاریخ حکما، ص«)و ایشان فالسفه فرس بوده اند

دانی، استاد فیثاغورث که هرمس، بابلی کل»(. همین 13همان، ص«)عنوان مؤسس فلسفه نام برده اند

او را رهبر شهر »همان(. شخصیت مؤسسی که «)پس از طوفان بوده و ریاضی و پزشکی از او است

ه همان(. چون در آنزمان، کلد«)فیلسوفان خاوری یا شهر فیلسوفان فارسی یا شهر کلدانیان خوانده اند

بخش، واژگان و شهری فارسی بوده در حوزه حاکمیت ایران بود. چنانکه بغداد، یعنی خدا داد و خدا



 

19 
 

است. همچنانکه تیسفون و مداین که پایتخت ایران بوده، در حومه بغداد کنونی قرار دارد. بسان ری که 

وی پوشیده نیست پیش ذ»زمانی پایتخت بوده هم اینک در حومه بتهران است. بتأکید شهر زوری زیرا 

نموده باشند که؛ اهل فارس در دریافت این عقول و کسانی که پیروی کتب حکما و احوال ایشان 

همان، «)امور شریف و حکمت صحیح لطیف از سایر اقوام و طوایف خاص و عالم ممتاز و مستثنی اند

(. این هم نه تصادفی بوده نه اینکه قریحه حادی باشد. سببش خود سیاسی است. کما اینکه به 30ص

دشاهان فاضل مثل: کیومرث و طهورس و افریدون چه در میان ایشان بوده اند پا: »شهرزوریادعای 

و اردشیر بابک و کیخسرو و غیر اینها از پادشاهانی دانا بودند و به حقیقت و حکمت و مثل. جاماساب 

(. حتی ساموئیل ک. 30-7همان، صص«)و فرشاوش و بوذرجمهر و غیر اینها از بزرگان حکمای عزیز

چه »تر به ایران و مقداری نیز به مصر پرداخته، میآورد: که بیش آیین شهریاری در شرقدر کتاب  ادی

)شاگر سقراط و همدرس افالطون و صاحب کتاب تربیت بسیار متفکران یونانی چون دموکریتوس 

که از سرچشمه های شرقی کورش و تأکید کننده بر قوانین و اخالق دارای و مداری مدنی ایرانی( 

دوگانگی کیش زرتشتی و اندیشه هایی بوده که مغان مجذوب « افالطون»سیراب بودند، آکادمی 

)حکمای ایرانی یونان و حکمای هفتگانه اولیه یونانی مکتب ایرانی آسیای صغیر معروف به ایونی  ایونیا

(. 1آیین شهریاری در شرق، ص«)واسطه انتقال آن ها بودندو ایلئایی یعنی الهی و بلکه ایالمی و اِوانی( 

منطق و »م.( مدعی بوده که ایرانیان معتقدند: 7712-7211هـ./ 161-612) قفطی حتی جمال الدین

حکمتی که ارسطاطالیس تألیف نمود و تصنیف کرد اصل آن از کتبی است که از خزائن فارسیان، 

وقتی که اسکندر به دارا دست یافت، بدست آمده بود، و به امداد کتب ایشان برین تألیف قدرت 

)م. با  اندیشه اینان بود که در سده نهم»(. چنان که حتی 30تاریخ حکما، ص نقل از دیباچه«)پیدا کرد

رسیده بود و فلسفه یونانی دوباره به  )غرب(به دانشمندان سده های میانین باختر نهضت ترجمه( 

(. البته این مانع سیر تحول مدن 36همان، ص«)همان سرزمینی رسیده است که از آنجا پدیدار گشته بود

قضای الهی و گردش آسمانی گاهی : »شهر زوریفرود تفکر و تمدن نیست. به تصریح  و فراز و

ما، تاریخ حک«)اقتضای آن کند که حکمت و پادشاهیت منتقل می شود ... از طایفه ای به طایفه ای

کانت العباره عن جمیع ما یحتوی علیه ذلک العلم باللسان »(. شاید بدین سبب به بیان فارابی: 37ص

نی ثم صارت بللسان السریانی )یا سوزیانی( و ثم بالسان العربی و کان الذین عندهم هذ الیونا
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آثار علمی بیونانی و بعد سریانی و بعد عربی ترجمه شده که هم »(؛ 31تحصیل السعاده، ص«)العلم

ند. ا برگردانی فارسی آثار یونانی که بعدا بعربی ترجمه شدند، چه بسا بیشتر بوده«. اینک نزد اینهاست

در تمدنسازی پیشین اسالمی نیز ایران و ایرانیان پیشاهنگ و پرچمدار بودند. چنانکه برای نمونه ابوالحسن 

 مردم ایران»تصریح می نماید:  االعالم بمناقب اسالم صاحب کتاب السعاه و االسعاد در کتاب عامری

اعالم بمناقب اسالم، «)می آوردندشهر که میانه آبادانی ها است در دشواری ها در برابر خرد سر فرود 

آنان در روزگاران »(. و  737-1و ترجمه اصل کتاب، صص 721-1نقل از دیباچه تاریخ حکما، صص 

(. در عین 262همان، ص«)خسروان، آیین های پسندیده ای داشتند. و آدابی از آنان ها به یادگار داریم

اب بصری در کتجاحظ همان(. چنانکه به تعبیر «)آنان در آبادانی کشور هم بسیار کوشا بود اند»حال 

ایران ساسانی بیش از هر چیز به ساختمان توجه داشت. و این امر از سنگ نوشته : »محاسن و اضداد

(. ولی 1محاسن و اضداد، ص«)هایی که از آن دوره باقی مانده پیدا است، اما به کتاب توجه نداشت

، سابقه هزار و هفتصدهمین سالگرد آن را تایید کرده و دانشگاه جهانی جندیشاپور که جدیدا یونسکو

کتابخانه عظیم آن، در این زمان در اوج رونق رسیده است. این در صورتی بوده که به تصریح وی: 

همان(. عامری در ادامه «)برعکس در دوره اسالمی که هم به ساختمان توجه شده است و هم به کتاب»

ان و سخت گیری فرمانروایان آنان را از خردپژوهی و فلسفه دور فشار دینی مغ»مدعی میگردد: گاه 

 ناصری اخالقطوسی، در کتاب  نصیر الدین خواجهاعالم بمناقب اسالم، همان(. چنانکه «)می داشت

ما باشند ا ممتازعقل وسیاست ونظافت وزیرکی  عجم به» ، درمورد ایرانیان مدعی می شود که؛خویش

دو مورد اخیر نیز چه بسا ناشی از همین فشار و  .(211)اخالق ناصری، ص«حرص موسوم به احتیال و

روزگار »تا اینکه به اعتقاد عامری با ظهور دین رهایی بخش اسالم سختگیری استبدادزدگی بوده باشد. 

اعالم بمناقب اسالم، همان(. و این همه «)کمک کرد آنها توانستند از گزند برهند و آزادانه بیندیشند

آراء و آثار از فارابیها، ابن سیناها، بیرونی ها، زکریا ها، خواجه نصیر ها، قطب الدین شیرازی ها تا 

مالصدراها، و نیز مسعودی ها، یعقوبی ها، طبری ها، غزالی ها، و همچنین خیام ها، حافظ ها، سعدی ها، 

ا و فخر زای ها سر برافراشته و آرایی جهانی و آثاری ماندگار بیادگار سنایی ها،  عطارها و مولوی ه

 گذاشتند. 
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 رد ایران اسالمی ایران برجسته موقعیت به اشاره باخود مقدمه تاریخ  در خلدون ابن عبدالرحمن( 3

 هنرها دیگر در بلکه و دانش آموزش هنر در عموما مشرق مردم: »گوید می زمین ومشرق اسالم جهان

 بسیاری که حدی به» وی تأکید به. (111، ص2)مقدمه ابن خلدون، ج«ترند محق و تر راسخ (صنایع و)

 مردم عقول کلی بطور کنند می گمان روند می مشرق به دانش طلب در که مغرب جهانگردان از

 تفطر به شرقیان پندارند می» آنان ترتیب بدین. )همان(«است کاملتر مغرب اهالی عقول از مشرق

 غرب فرهیختگان زمره از که جهانگردان این که جایی تا. )همان(«هوشمندترند و زیرکتر نخستین

 لترکام مغرب مردم ناطقه نفوس از طبیعتا ایشان ناطقه نفوس» که؛ پندارند مید، گردن می محسوب

 و) است انسانیت ماهیت و حقیقت اختالف در ایشان و ما میان تفاوت معتقدند» حتی )همان(.«است

ن خلدون در نگاه اب نیز پندار این سبب )همان(.«(باشند می شیفته بدان و کنند می پیروی را نظریه این

وی، ضمن این که . )همان(«بینند می هنرها و ها دانش در را ایشان هوشمندی میزان» که آنست

برجستگی قریحه ایرانی را انکار نمی کند، لکن بدرستی آن را ناشی از طبیعت صرف نمی داند. بلکه 

قریحه مدنی و حکمی ایرانی و ایرانیت را چه بسا ناشی از تداوم تمدن، ترقی علمی و تکامل نظام 

 ان؛عنو تحت جداگانه فصل یک طی ابن خلدون دیگر سوی ازآموزشی و مکاتب آن ها تلقی می نماید. 

 واقعیت که هایی شگفتی از» :نماید می تأکید (7711)همان، ص«اند ایرانیان از اسالم دانشوران بیشتر»

 زج به، عقلی های دانش در وچه شرعی علوم در خواه اسالم ملت دانشوران بیشتر که است این دارد

 اگر» که: شود می مدعی وی. باشند می ایرانی یا نوعاً غالباً یعنی ،)همان(«اند غیرعرب نادری موارد در

 تادانواس ومشایخ تربیت مهد و زبان لحاظ از اند عرب نژاد حیث از که شوند یافت هم آنان از کسانی

 را ایران مدنی پیشینه او .)همان(«است عربی شریعت وصاحب(  دین) ملت که این با. هستند عجمی

 در که است این آن سبب» :نماید می تصریح مناسبت بدین. نماید می قلمداد وضعیت این ساز زمینه

 دانش، اسالم ملت میان در نشینی بادیه و سادگی احوال مقتضای به( اسالم) مذهب این ظهور آغاز

: مانند آن کیفیاتو تمدن در روزگار آن در» که؛ است درحالی این )همان(،«نداشت وجود صناعتیو

 تایرانیپایدار  های شاخصه از که همچنان اما .)همان(«کردند می تبعیت ایرانیان از ها پیشه و صنایع

 توارتراس امور این بر اند داشته فارس دولت تشکیل آغاز از که راسخی تمدن علت به ایرانیان»: است

 او زا وپس سیبویه نحو صناعت صاحب که چنان»: آورد می نمونه برایباز  .)همان(«بودند تواناتر و
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 بانز محیط در آنان تربیت لیکن رفتند می بشمار ایرانی نژاد لحاظ از آنان همهو بود زجاج و فارسی

 را آن و آموختند عرب با آمیزش با تربیت مهد در را زبان آنان» که :ترتیب بدین .)همان(«بود عربی

 ندم بهره آن از آیندگان که آوردند در فنی و قوانین صورت به (گرایی منطق و خردورزی سبب به)

، بانز خویش؛ احصاءعلوم کتاب منطق و زبان بخش در فارابی تعبیر به زیراکه شدند.  .)همان(«شوند

 انندگاند بیشتر» همچنینابن خلدون:  اعتقاد به. است زبان منطق زبان، بسان دستور و بوده برون عقل

 تربیت مهدو زبان لحاظ از یا بودند ایرانی بودند کرده حفظ اسالم اهل برای را ها آن که حدیث

 روشن و )همان(«دانی می که چنان فقه اصول عالمان همه»که این کما. )همان(«رفتند می بشمار ایرانی

 کالم و متون علمی استنباط منطق بسان که اجتهاد عقلی مبادی مندان نظریه و پژوهندگان یعنی ،است

نیز اینان  ،)همان(«کالم علم علمای کلیه» که همچنان. باشند می ایرانیان باز محسوب می شود، وحی

 ایرانی هم ،عقاید یااعتقاد تجرید؛«خواجه نصیر» تعبیر به یا عقاید و آراء فلسفه و منطق در یعنیبودند. 

 در عقلت و تعمق یعنی )همان(.«بودند ایرانی مفسران بیشتر» همچنین. هستند صائب و نظر صاحب ها

 اجاییت و مکاتب تفسیری نیز، بیشتر توسط ایرانی ها صورت گرفته است. آن درونی معانی فهم و قرآن

: که یردگ می نتیجه و. )همان(«نکرد قیام علم تدوین و حفظ به کسی ایرانیان بجز»: کند می تأکید که

 ویزدآ آسمان (اکناف) گردن بر دانش اگر» :فرمود که آمد پدید( ص) پیامبر گفتار مصداق رو این از»

 معلو عالمان» ترتیب بدین. )همان(«آورند می بدست را آن و آیند می نایل بدان فارس مردم از قومی

اساتید و اسانیدش چه شیعه و چه سنی هر چه به ایران  .)همان(«بودند ایرانی ایشان اکثر یا شرعی

نزدیک شده به عقل گرایی نزدیک تر میگردند. بسان مذهب فقهی حنفی و مسلک کالمی اعتزالی که 

ایرانی بوده و یا بسان بصره حوزه ایرانند. هر چه از ایران چه در شرق یا غرب و حتی شمال یا جنوب 

ب فقهی حنفی و مسلک کالمی عقل ستیزی اشعریگری غالب میشود. فاصله میگیریم، ظاهری گرایی مذه

همان، )«یافت اختصاص ایرانیان به... نیز عقلی علوم» حال عین دربه تأکید ابن خلدون  که همانگونه

 این کما .)همان(«صنایع همه مانند دانست نمی را ها آن کسی دان عربی ایرانیان بجز» و (.7717ص

بر شیوه ای بودند که به علوم عقلی  ایرانیان» :گردد می مدعی دیگر موضعی در ابن خلدونهمین  که

 دولت های» زیرا. )همان(«دادند و دایره آن علوم در کشور ایشان توسعه یافته بود میاهمیتی عظیم 

در اینجا نیز نقش دولت ها و حمایت آن ها در رونق . )همان(«ایشان در منتهای پهناوری و عظمت بود
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نتقال ا و نیز به نقل« ابن خلدون»حتی علوم در دوران اسالمی، حائز کمال اهمیت بوده و قابل توجه است. 

ه علوم پس از آن ک این»گویند که  هم :کندتصریح می  علوم از ایران به یونان در باور عمومی پرداخته و

غلبه یافت، از ایرانیان به یونانیان رسیده است. چه اسکندر  کیانیانو بر کشور  اسکندر دارا را کشت

(. تا اگوست کنت 7002، ص)همان«حصری از ایشان دست یافت و بی حد و شماربر کتب وعلوم بی 

فرانسوی، در قانون مراحل سه گانه اساطیری، عقلی و علمی پوزیتیویستی خود فلسفه پوزیتیویستی و نیز 

پوزیتیویستی، در تقویم تاریخ علم، یونانیان را مرحله عقلی و خواجه نصیر و ابن سینا را پایه سیاست 

گذاران پیشگامان و پایه گذاران علوم تجربی و آزمایشگاهی جدید دانسته، و خود را اوج سیر علمی 

، هیچوقت متوالی تمدنیگیریشمن( پیوسته نیز فرای فراز و فرودهای »...«)اثباتی می داند. ایران و ایرانیان 

صحنه را ترک نکرده و تا کنون پایدار بوده است. از پیشا اسالم تا دوران اسالمی هماره پیشتاز، پیشاهنگ 

م.(، محقق بزرگ معاصر 7171-2002) بدویو پرچمدار بوده و بشمار میرفته است. به تعبیر عبدالرحمن 

ت اثر لویی ماسینیون اسالمشناسی فرانسوی در مقدمه کتاب سلمان پاک و نخستین شکوفه های معنوی

فرهنگ و تمدن اسالم، در میان همه ملت ها و نژادهایی که به اسالم آمده اند، همه »م.(: 163-7113)

ی سلمان پاک، نقل از تشیع علو«)چیزش را مدیرون نبوغ این عنصر چند پهلویِ پر ملکات ایرانی است

نهضت شیعی، تنها نهضت پرحیات و حرکت و توفنده »ان، (. کما اینکه با پایگاه ایر31و صفوی، ص

و مغزشکافی است که از رویه سطحی اصطالحات و تعبیراتی که یک عقیده را در بردارد می گذرد 

و پرده رموز و سارار را کنار می زند و به اعماق سر می کشد و حقایق زنده و پر تکان و تپش را 

این نمی بود، » و اگر همان(.«)است به چنگ می آورد  که در پس ظواهر پیدای هر مذهبی پنهان

مذهب در قالب های منجمد و متحجر و ظواهر الفاظ و تکرار و مکررات سطحی خویش به جمود 

همان(. «)ادوار و تحول افکار و حرکت مستمر زمان می ماند و می مردو توقف دچار می شد و در توالی 

که متأسفانه ما )اهل تسنن( فقط آن را یک انگیزه سیاسی تلقی می کنیم و از  –تشیع » و این است

دارای چهره ای است که اگر چه از انظار پنهان است و مجهول،  -آن تنها چهره سیاسی را می بینیم

نقش » آن و(. 31همان، ص«)عمیق ترین و درخشان ترین نقش را در تاریخ اسالم حکایت می کند

نهضت معنویت گرایی و در فرهنگ اسالم را برعهده داشته و به تمدن اسالم، روح است که در آغاز 
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و غنی و به بینش اسالمی، عمق و درون نگری و تحول و تکامل بخشید و به روح اسالمی در تاریخ، 

 همان(. «)جهش و جنبش زاینده و توفنده انقالبی داده است

الگوپرداز )در تعبیر و تاریخ هرودت، مقدمه ابن  و کارامد؛ بهره ور و اثربخش وبه صورت عجیب ( 4

ما اخلدون و فوکو در ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟ و ایران: روح یکجهان بی روح تا جان اسپوزیتو( 

چه بسا بسبب آمیزش بهینه و بسامان اراده و خِرَد مردمی و مقتضیات سرزمینی آن بوده باشد. ملتی بهره 

ان و سرزمینی حاصلخیر تمدنی با مواهب و موقعیت راهبردی، با بذر بارور دینی و ور مدنی بمثابه باغب

کمک نور )روشنایی( و گرمایش و هوای )اکسیژن( اندیشمندی و دانشمند مدنی و تجربه اندوزی عبرت 

آموزی هم اینک با انقالب اسالمی خود که می توان موج نخست و پیشین مدنی با اختراع دولت و گذار 

دویت به مدنیت آنرا انقالب مدنی و اوج آنرا تمدنسازی ابزاری مادی نامید، اختراع انقالب بی بدیل از ب

اسالمی و نظامسازی بدیع جمهوری اسالمی ایران را می توان موج دوم و پسین مدنی معنوی تعبیر نمود. 

است خاویر پرز م. بری7113از سال « کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه»بترتیبی که در سازمان ملل 

ل متحد، ؛ سازمان علمی و فرهنگی ملپیام یونسکودکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل تشکیل شد. نشریه 

، سال بیست و هشتم، 376شماره«)فرهنگ و توسعه برای زندگی بهتر»در ویژه نامه ای تحت عنوان 

سعه برای فرهنگ بجای هـ.(، گزارشی همراه با مقاالت و مصاحبه هایی در مورد تو7316اردیبهشت

عه با معنای توس»دکوئیار در نخستین مصاحبه، تحت عنوان؛ فرهنگ برای توسعه، اختصاص داده است. 

به مدت سه سال، وقت صرف بازاندیشی مفهوم توسعه و »تصریح می نماید؛ کمیسیون « چهره انسانی

نخست نشان دادیم که »ید: (. در همین زمینه میگو1همان، ص«)فرهنگ و رابطه میان آنها کرده است

 مطالبه توسعه بدون توجه به بافت»همان(. کما اینکه؛ «)می توان و باید مفهوم توسعه را گسترش داد

توسعه اقتصادی کامال »همان(. حال اینکه؛ «)انسانی و فرهنگی چیزی جز یک رشد بدون روح نیست

به نظر من در این سالهای »سبب  همان(. به همین«)شکوفا و متعادل، بخشی از فرهنگ یک ملت است

تحوالت خطیر که به رغم نابرابری فرصتها، امکانها و فرصتهای بسیاری در اختیار مردم قرار گرفته 

-1همان؛ صص«)است. حال جا دارد اندیشه نوین توسعه تایید شود و در مقیاس جهانی رواج یابد

امکان ارزیابی درجه آسایش و شکوفایی به هیچ رو « پیشرفت»از آنجائیکه شاخصهای مادی »(. اما 1

همان(. چه معیارهایی؟ «)باید معیارهای دیگری ابداع کرد»(، در نتیجه 1همان، ص«)انسانها را نمی دهد
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معیارهایی همچون مفهوم توسعه انسانی که مالحظه های دیگری را همچون آزادی سیاسی و »

زون و فرهیخته و خالق را  برای همه در اقتصادی و اجتماعی، و نیز امکان یک زندگی سالم و مو

 این مفهوم گر چه به طور ضمنی»همان(.  البته«)عین احترام به خود و احترام به حقوق بشر وارد میکند

همان(. در این «)به فرهنگ اشاره دارد اما به صراحت فرهنگ را در مفهوم توسعه وارد نمی کند

همان(. همچنین «)را در مفهوم توسعه وارد کرد ما باید نشان دهیم که چرا باید فرهنگ»صورت 

این گامی مهم در تبیین دوباره مفهوم توسعه »همان(. سرانجام «)چگونه چنین کاری امکانپذیرست»

همان(. این همانست که بصورت یقینی در گفتمان و الگوسازی اسالمی ایرانی پیشرفت بدنبال «)است

کاربردی(، ترویج علمی عمومی )گفتمانسازی  -ی تبیین علمی نظری، ترسیم علمی عملی)راهبرد

نخبگانی، مردمی و دولتی( و تحقق علمی عینی )مهندسی، مدیریت و آسیب زدایی اجرایسازی و 

به عقیده من دومین دستاورد کمیسیون تغییر در نگرش و »جاریسازی( آنیم. دکوئیار ادامه میدهد؛ 

اید مسئله این است که آیا ب»همان(. به تعبیر وی؛ «)ستا« توسعه»و « فرهنگ»رویکرد ما به رابطه میان 

وی )در گفتمان الگ از فرهنگ و توسعه صحبت کرد یا از فرهنگ در توسعه، از فرهنگ برای توسعه

خن به س )در گفتمان و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت(، یا توسعه برای فرهنگتوسعه مدرنیستی غربی(

فرهنگ دیگر چیزی فراتر از یک جنبه »الگوی توسعه تک ساحتی؛  همان(. بویژه برخالف«)میان آورد؟

فرهنگ را ... نباید ... تا حد یک عامل شتاب »همان(. کما اینکه«)از توسعه یا ابزاری برای آن است

فرهنگ هدف نهایی توسعه ای »همان(. بلکه برعکس «)دهنده یا کندسازنده رشد اقتصادی پایین آورد

ه توسعه ای ک»همان(. یعنی علت غایی میباشد. چه توسعه ای؟  «)ده باشداست که به درستی درک ش

همان(. این همان گفتمان و الگوی حقیقی، یقینی و واقعی میباشد. «)هدف آن شکوفایی کامل انسان است

 برداشت مخالف و کامال»بدانسان که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت معتقد و مدعی آنست. حال اینکه

اضافه »بزاری همان گونه که پژوهشگران آن را بخوبی خالصه کرده اند عبارت است از مادی گرا و ا

تنها فرهنگ الهام »همان(. چرا که برعکس«)کردن کمی فرهنگ ]به توسعه[ و سپس به هم زدن معجون

همان(. بلکه روح و شور میبخشد. بنابراین «)بخش هدفهایی است که به زندگیمان معنا می بخشد

مان(. ه«)ار رسیدن به هدفهایمان نیست بلکه بنیاد اجتماعی خود این هدفها و آروزهاستفرهنگ ابز»

من در آستانه هزاره سوم فقط می توانم ... تکرار »یعنی سبب فاعلی میباشد. در خاتمه تاکید میسازد: 
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مبارزه پیش روی ما خلق آن آرمانشهر نوین است، آرمانشهری که بقای جامعه بدون آن »کنم: 

، سردبیر نشریه نیز  در نقادی گفتمان رفعت، مدیر و عادل النادی(. بهجت 1همان، ص«)کانپذیر نیستام

از  فرایند بی روحی»و الگوی توسعه تکساحتی مادی و یک بعدی ظاهر مدرنیستی غربی می گویند: ؛ 

حتی همه چیزی »(. در این الگو 1همان، ص«)درشد اقتصادی که منحصرا به ایجاد ثروت میپرداز

ه بخشی از تالش گسترد»همان(. حال اینکه توسعه اقتصادی در پیشرفت «)فرهنگ را کاال می انگارد

تری برای بنای جامعه ای که اعضایش هم در مسئولیتها سهیم هستند و هم در بهره گیری از مواهب 

ا بلکه بتالشی است که هدفهای آن به اقتصاد محدود نمی شود »همان(. همچنین«))تعادل سیاسی(آن

ایل، این مس»همان(. به تاکید ایشان «)شکل میگیرد که همین آدمها به آنها میدهند )فرهنگی( ارزشهایی

توسعه ) نظام اقتصادی»همان(. به تعبیر اینان نخست باید گفتمان، الگو و«)... دیری است که مطرح شده

ی رقابت شدید جهان -ساسی آن اصل ا»همان(. چرا که «)مسلط را باید زیر سؤال بردمدرنیستی غربی( 

منطقی را بر کرسی مینشاند که مبتنی بر آز، نابرابری و آلودگی  -برای سود در یک بازار باز 

 همان(. به«)اکثریت آدمهای دنیا را عمال به سرنوشتی هول انگیز محکوم میکند»همان(. همین «)است

از مخالفت کلی و بنیادی گرفته تا  این نظام اکنون در سطحهای مختلف،»سبب همین پیامدهای سوء 

همان(. همانند الگوی اسالم ایرانی «)انتقادهای جزئی از اثرات خاص آن، مورد مناقشه بوده است

پیشرفت که به نارسایی یعنی خالء معنوی و ناسازواری یعنی تنازع ذاتی و درونزادی نقاد بنیادین داشته 

اسالمی ایرانی پیشرفت میباشد. الگویی جامع و همه جانبه دو و آنرا بر نتابیده و در پی جایگزینی الگوی 

ساحتی مادی و معنوی دو بعدی باطنی و ظاهری که رسا  سازوار ذاتی و درونزادی توسعه اقتصادی، 

تیز این  فرهنگ در نوک»تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی متعالی میباشد. بدین ترتیب 

 -در شمال، برخی فرهنگ را فقط یک وسیله می دانند »(. زیرا که 1، صهمان«)مجادله قرار دارد

عاملی میان عوامل دیگر برای یافتن سود یا تعدیل کننده ای برای بعضی زیاده رویهای نظام 

به معنای گسترده تر( این است که آنرا منبعی )شیوه نگرش دیگر به فرهنگ »همان(. حال اینکه«)تولید

به عنوان حامل ارزشهای اخالقی،  -ط خویش و اهرمی برای تغییر بدانیم برای تجدید حیات توس

زیبایی شناختی و معنوی که می تواند فعالیت های اقتصادی را با اهدافی واالتر از انگیزه سودجویی 

بیاراید، مردم را از نیازمندی و نادانی برهاند، تمایالت خالقانه را بر انگیزاند، و شکلهای نوینی از 



 

27 
 

 -یستی همان(. بجای تنازع بقای داروین«)تگی بین افراد، ملتها و بین نوع بشر و طبیعت ایجاد کندهمبس

امپریالیستی قانون جنگلی هابسی و زورمحوری هانس مورگنتایی مدرنیستی است)ر.ک.: سیاست برای 

آن  فرهنگ در این معنا مخالفتی با اقتصاد ندارد بلکه چهره ای انسانی به»ملل(. در نهایت 

این محور اساسی شیوه زندگی یک اجتماع است که به تعریف اهداف »همان(. در این راستا «)میدهد

همان(. در همین نشریه و در «)و معیارهایی می پردازد که فرهنگ را در بهترین صورتش نشان میدهد

فا یا فرهنگ صرآ»نیز در مقاله ای تحت عنوان انتخاب مسیر  با طرح این پرسش که  آمارتیا سنادامه؛ 

(به این نقادی نظریه پردازی در این مطلب می پردازند. وی در پاسخ 70همان، ص«)مکمل توسعه است؟

مشخصه »همان(. آنگاه بیان میدارد: «)در جهان امروز دو نگرش در مورد توسعه وجود دارد»میگوید: 

ن شد اقتصادی بر آنخست، نظریه رشد اقتصادی و ارزشهایی است که ر )گفتمان و الگوی(نگرش 

از این دیدگاه، توسعه در اساس عبارت است از افزایش »همان(. در این گفتمان و الگو و «)استوارست

سریع و پایدار تولید سارنه ناخالص ملی )یا داخلی( که احتماال با تالش برای توزیع عادالنه 

 «برداشت اقتصاد گرا»رش را من این نگ»همان(. به تعبیر وی: «)دستاوردهای این افزایش همراه شود

در این نگرش، ارزشها و فرهنگ نقش مهمی »همان(. به تأکید آمارتیاسن: «)از توسعه می خوانم

 )رهایی( نگرش دوم بر خالف نگرش نخست، تسعه را فرایندی برای رشد آزادی» همان(. اما«)ندارد

برداشت »من این نگرش را »میگوید: همان(. وی «)فرد در دنبال کردن هدفهای ارزشمند خود می داند

جایگاه ثروت مادی و اقتصادی صرفا »همان(. در آن، «)از توسعه می خوانم« موثر و رهایی بخش

ت فرهنگ تعیین کننده  پیشرف»همان(. برعکس الگوی پیشین «)یکی از کارکردهای نظام ارزشی است

وسعه در این نگرش شکوفایی مشخصه اصلی ت»همان(. در این الگو «)اجتماعی و اقتصادی است

( 72همان، ص«)نگرش ابزاری از فرهنگ»همان(. آنگاه به نقادی و حتی نفی «)توانایی انسان است

در برداشت اقتصادگرا از توسعه، فرهنگ در بهترین حالت چیزی بیش از ابزاری »میپردازد. بویژه اینکه 

ظر )همان(.یعنی فرهنگ اقتصادی منظور ن«برای یاری رسانیدن به شد اقتصادی و انباشت ثروتها نیست

نگرش صرفا ابزاری از فرهنگ در »است. نه فرهنگ؛ معنوی و اخالقی و حتی اقتصاد فرهنگی. بدینسان 

ر همان(. د«)فرهنگ را نادیده میگیرد« سازنده»نقش»نقد و نفی کرده و بر نمی تابد. چرا که « توسعه

گ غایی فرهن-بنیادین و غایی و سبب فاعلی« سازنده نقش»(یعنی 73همان، ص«)سه نقش فرهنگ»خاتمه 
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فرهنگ اقتصادی)همان( را « نقش ابزاری»فرهنگ سیاسی )همان(. و « نقش ارزیابی»معنوی و اخالقی، 

، بیان داشته گفتمان و الگوی توسعه برای اسپوزیتومورد مداقه قرار میدهد. در مصاحبه ای با جان ال 

(. آنهم 71میداند)همان، ص«احیای دین»هنگ برای توسعه را ناشی از فرهنگ بجای گفتمان و الگوی فر

در عصری که پایان دین، پایان تاریخ و سیطره لیبرال دمکراسی نامیده شده بود)ر.ک.: فوکویاما، پایان 

رواج دوباره مذهب یکی از پدیده های بارز »تاریخ و واپسین انسان(. در رابطه با طرح این واقعیت که 

مان، ه«)که در سالهای اخیر تاثیرهای قابل مالحظه ای بر فرهنگ و توسعه داشته است عصر ماست

این پدیده از چه زمانی آغاز شده و در چه بخشهایی از جهان »(. همچنین در پاسخ باینکه؛ 71ص

تبلور  )م.( 1191 -1191انقالب اسالمی ایران در سالهای »همان(، پاسخ میدهد؛ «)بیشتر رایج است؟

اینها بروز و برامد آثار و آرائیی بوده که بمثابه پیشینه و  همان(.«)فرایند رواج دوباره اسالم بود آشکار

آینده »پشتوانه، پایه امروز و سرمایه مدنی فردایمان میباشند. اسپوزیتو در نهایت در پاسخ بدین پرسش که 

ن اساسی هر تالشی در مذهب و فرهنگ دو رک»( مدعی میشود: 71)همان، ص« را چگونه می بینید؟

آن دوگانگیها و قراردادهای »باید همان(. «)راه توسعه است و در نتیجه باید آنها را در نظر گرفت

همان(. «)گذشته )الییک گرایی یا مذهب، مقدس یا نامقدس، سنت یا مدرن شدن( را کنار گذاشت

راهبران مذهبی در جستجوی دولتها، جامعه مدنی، کاشناسان توسعه و »این امر مستلزم آن است که 

احیای گسترده مذهب و »همان(. و تأکید میسازد: «)عرصه هایی برای همکاری و درک متقابل باشند

همان(. آثاری این چنین می توانند ارایی «)برپایی جنبش های مذهبی پدیده ای جهانی و فراگیر است

در گستره جهان و جهانیگرایی پیشا رو باشند. با این امید که حرکت دولتسازی کارامد، الگوسازی پیشرفت 

و تمدنسازی نوین اسالمی، زمینه ساز اوج آن یعنی ظهور، انقالب و نظام مدنی و دولت و حکومت 

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

از نظام سلطنتی و وابستگی و نهادسازی و تاسیس نظامسازی، دفاع مقدس و تثبیت و توسعه زیربنایی و 

تحکیم نظام، هم اینک در گام دوم، تجدید تمدن پیشین و تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی را در چشم 

د داشته، فرابرد الگوسازی پیشرفت را فرا راه خویش دارد. با چالش ارتقای هر چه انداز فراز آینده خو

 فراتر کارامدی مدنی نیز فرارو میباشد.  
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مرجع اساسی اینها، خردمندی و آراء مدنی است. منبع اینها: آثار و متون اجتماعی و سیاسی میباشد. اساس  (5

و محتوای آینها، حکمت دینی مدنی توحیدی جاودان شرقی و ایرانی است. پیشینه اینها همه، تفکر مدنی اعم 

الم و اسالمی نسازی پیشین ایرانی پیشا اساز تعقل و تدبر اجتماعی و سیاسی بوده و پیشتوانه اینها، تجربه تمد

ایرانی قرون اولیه تا میانی اسالمی میباشد. آراء مدنی تولیدی تمدنسازی که در قالب آثار اجتماعی و سیاسی 

تحت عنوان کتب و متون مدنی، تدوین گشته و بسان خزاین سرشار، غنایم سرشتساز و ذخیره ای جاویدان 

یار ما میباشند. اینها ولو از گذشته بوده ولی درگذشته نیستند. در حقیقت نه جهانی سرنوشت امروزه در اخت

تنها پیشینه و پشتوانه که پایه امروزین ما بوده، بلکه با تحلیل علمی درست و روزامدسازی چه بسا میتوانند 

و دستمایه ساختن سرمایه کارامد اعم از بهره ور و اثربخش مدنی بمثابه چراغ راهنما راه و راهبردی، ارمغان 

آینده بلند ما و هر ملتی می باشند. همانگونه که نفت خام را که از میلیون سال پیش پرورده و ذخیره شده 

امروز با کشف، انتقال و پاالیش بصورت سوخت و مواد اولیه، نیروی محرکه و مولده  گرمایی بخش، روشنایی 

متون بسان خزاین، بایسته کشف و بازشناسی، بخش و حرکت بخش توسعه اقتصادی جهانی میباشد. این 

انتقال و روزامدسازی و پاالیش و بهینه و بسامان سازی و کاربری در کارامدسازی کارگزاری سیاسی؛ 

 سیاستگذاری و سیاستمداری اند.   

 

 سوم.آراء و آثارشناسی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

 حکومت مدنی سلطنتی استبدادی صالح تا جمهوری اسالمی

اساسی )پایه(  متون با دانشجویان آشناسازی :درس هدف است. «در سیاست متون پایه»درس:  عنوان (1

 با دانشجویاندرس:  شرحمتون میباشد.  در این شده ارایه تحلیل نحوه و ایرانی اسالمی تمدن در سیاسی

علمی  فکری گوناگون های گرایش و ها نگرش با مرتبط ایرانیِ اسالمی تمدن حوزه پایه و اصلی متون

 و فقهی علمی سیاسی، اجتماعی و تاریخی عینی علمی سیاسی، کالمی و سیاسی فلسفی ماهوی و حقیقی

گردند. غرض و هدف از این آشنایی و شرح: دستیابی  می آشنا سیاسی عملی فنی و علمی و سیاسی حقوقی

حکومت ز ا مدنی ایران و اسالم است.هر چه گسترده تر و عمیقتر بهتر به پیشینه فکری مدنی و توسعه و ت

رت بمثابه ظرفیت، ذخایر و سرمایه مدنی و ضرو میباشد.جمهوری اسالمی  تامدنی سلطنتی استبدادی صالح 

روزامدسازی آنها بعنوان پشتوانه کارامدسازی و پیشرفت امروز و فردایمان در تجدید و تأسیس تمدنی نوین 

 .  استایرانی و اسالمی 

هزاران و هزاران اثر در قالب الواح گِلنوشته، کتیبه های سنگنوشته، متون رساله و کتاب و حتی دانشنانه ( 2

در تمدن پیشین ایرانی و اسالمی تولید شده اند. در علوم و فنون مادی و معنوی مدنی مختلفند. بسیاری از 

وده که از سویی محصول مبادی عقلی و آنها در دسترس بوده و قابل بهره برداریند. این آثار حاوی آرائی ب
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مبانی دینی به تناسب مقتضیات زمانی و موضوعی میباشند. از دیگر سو در تحول تا تمدنسازی پیشین ایرانی 

و اسالمی، نقش آفرین و تاثیر گذار بوده اند. بلکه آثاری تعیین کننده سرشتساز و سرنوشتساز داشته اند. از 

وزه اجتماعی و سیاسی هفده اثر بعنوان نمونه برجسته برگزیده شده و در این میان هزاران عنوان اثر در ح

درس مورد واکاوی قرار میگیرند. بسیاری از باقی آثار نیز که چه بسا از یک کتابخانه بزرگ ملی فراتر رفته، 

 و هر یک شایسته بوده در قالب مطالعات درسی دانشجویی و ارایه گزارش تمرینی و خودآزمایی شفاهی

کتبی، مورد بررسی واقع گردند. ما در این آثار در پی گمگشته خویشیم. تحلیل متن و شناخت قالب اما نه 

قالبی متون بمنظور تحلیل محتوایی یعنی شناسایی و شناساندن قلب و حتی قلبی پیام و پیامد آنها است. ما 

می باشیم. بدنبال جهانشمول  مدنی جاویدان ایرانی، اسالمی و)فرزانگی(  علم و حکمتهمگی در پی 

دنی برخی آثار کامال م آشنایی با آثار بمنظور باز آوری بشکل روشمند، قاعده مند، نظاممند و هدفمند آنهاییم.

بوده یعنی تخصصی اجتماعی و سیاسی اند. بسیاری دیگر عمومی تر بوده از جمله دارای مباحث مدنی 

ی سیاسی در و با نگرش های نظری و گرایش های عملی مدنی میباشند. اعم آثار عمومی و اهم آثار تخصص

متعدد بنگارش در آمده و گزارش گردیده اند. میتوان آنها را در ضمن و ذیل چهار نگرش و گرایش عمده و 

اصلی تقسیم بندی، دسته بندی، طبقه بندی و در نهایت نظام بندی ساخته و بازآوری نمود. اول.فلسفه سیاسی 

شناسی و چیستی شناسی مدنی، دوم.دانش چگونگی شناسی یا علم عینی اجتماعی و سیاسی، یا حکمت هستی 

سوم.فقه یا حقوق مدنی و سیاسی و سرانجام چهارم.فن کارگذاری عملی مدنی و سیاسی است. بازآوری، 

و  نروزامدسازی و کارامدسازی آراء محتوایی آثار مؤسسین، مجددین،  شارحین، شاگردان منتقدان و مصلحی

مکملین این نگرش ها و گرایشات مدنی، مورد توجه میباشد. ساختار این اثر بر این اساس ترسیم شده و سیر 

آن بصورت تاریخی و تکوینی از پگاه تاریخ، پیشا اسالم و صدر اسالم تا کنون است. هر یک از این نگرش 

ت و نیز از مکاتب، فرق و نحل و های نظری و گرایش های عملی بنوبه خود؛ از خُرده نگرش ها و گرایشا

به تعبیری از رویکردها، رهیافت ها و راهبرد های مختلفی فراهم آمده است. مثال نگرش نظری و گرایش 

عملی فلسفی سیاسی و حکمت مدنی دارای خُرده نگرشها و گرایش های کالم سیاسی، عرفانی سیاسی، 

ا اینکه تشناسی سیاسی یا شناخت سیاسی است. کماخالقی سیاسی، منطقی یا روششناسی سیاسی و حتی معرف

فراگیر مکاتب فلسفی سیاسی فاضلی فارابی، عقلی برهانی سینوی، قلبی شهودی سهروردی، تقریبی خواجوی 

)خواجه نصیر( و متعالی صدرایی تا امام خمینی و انقالب اسالمی و حتی حیات معقول عالمه جعفری میباشد. 

میتواند با رهیافت واکاوی روزامدسازی تفکر و تولیدات مدنی تمدن پیشین  سیر و ساختار متون این درس
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اسالمی ایرانی باشد. همانگونه که اندیشه و آثار در تعامل یعنی تاثیر و تاثر متقابل و متزاید با عین و  عمل، 

ی و آثار و حت فراهم میگردند.  در تداوم و تحول اندیشه ها و آثار پیشین از سویی و تعامل با اندیشه های

اوضاع پیرامونی و فراپیرمونی، فربه میگردند. به همین مناسبت نظریه شناسی و نقادی علمی تجدد، نظریه 

ال »پردازی و روزامدسازی پیشین، مواد و مقدمات نظریه سازی جدید و کارامد میباشد. ضمن اینکه بمصداق 

ار درست یا نادرست یونان قدیم در ایران پیشا اسالم و ، تاثیرات متقابل آراء و آث«تعرف االشیاء اال باضدادها

در تمدن پیشین ایرانی اسالمی و آثار و آراء مدرنیسم اعم از لیبرالیسم و سوسیالیسم در دوران جدید، نبایستی 

هماره بایستی مورد نظر باشد و ردیابی آن ها مورد غفلت قرار نگیرد. این مهم ولو تکساحتی بوده ولی باز 

ند در مسئله شناسی زمان و حتی دانش چگونگی شناسی سیاسی، بسیار مفید باشد. مشروط بر اینکه می توا

بمثابه مواد علمی، بر اساس ارزش های عقلی انسانی مدنی ایرانی و بینش و منش دینی مدنی توحیدی دو 

ین یابند. در ا ساحتی و دو بعدی اسالمی بازبینی شده و در کنش و رفتار روزامد سیاسی ملی ما بازتاب

صورت میتوان  به نظریه سازی علمی و حکمی مدنی جدید و کارامد پرداخت. با این پیشینه و پشتوانه دینی 

مدنی بمثابه سرمایه مدنی دینی می توان چالش ارتقای هر چه فراتر کارامدی ملی بویژه دولتسازی کارامد 

می یشبرد. چشم انداز تجدید تمدن پیشین اسالپیشارو را پشت سر گذاشت. راهبرد الگوسازی پیشرفت را پ

تا مرز تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی را فرا نگریسته و پیش گرفت. بدینترتیب میتوان آثار مؤثر و ماندگار و 

قابل روزامدسازی و کارامد را  ازیابی ساخت. در سیر حیات تفکر مدنی و تمدنسازی پیشین، بایسته بوده 

یری، شکوفایی و پسا شکوفایی در نظر گرفت. کما اینکه در سیر تجدید حیات مراحل سه گانه؛ شکل گ

تفکری و تمدنی هم شایسته بوده مراحل سه گانه؛ بازبینی و نهضت اصالحگری، بازخیزی و نهضت 

مشروطیت اسالمی و باز سازی و انقالب اسالمی از پیدایی و پیروزی تا بیداری و خیزش انقالبی اسالمی را 

نظر قرار داد. و بدین ترتیب متون تولیدی و مولد این مراحل را به همین تناسب بازبینی نمود. یا را مورد 

همان نگرش ها و گرایش ها و آثار محتوی آراء تولیدی و موثر آنها را بازکاوید. با این پیش فرض که این 

ی و چگونگی و چگونگنگرش ها و گرایشات بمثابه مراتب هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی شناسی 

شناسی مدنی و تمدنی پیشین و جدید، جاری بوده و همچنان جریانساز بوده و بایسته و شایسته است باشند.  

آثار، متضمن آرایی بوده که مبین اوضاعی است. قالب های کتبی صورت های ذهنی پدیده های عینی مدنی 

ی ی و چگونگی شناسی اجتماعی و سیاساند. هستی و هستی شناسی، چیستی و چیستی شناسی و چگونگ

میباشند. یکی علم و حکمت و فلسفه نظری توصیف چگونگی، تحلیل و تبیین چیستی و تعلیل مدنی اند. 

دیگری تجویز هستی حقیقی، تبیین چیستی یا حدود ماهوی یقینی و توجیه عملی و تطبیق تحققی عینی 
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م از سیاستگذاری و سیاستمداریند. جریان پرفراز و اجتماعی و سیاسی است. در قالب کارگذاری سیاسی اع

فرود تمدنسازی پیشین دو سیر طی نموده است. یکی و نخست سیر تأسیس و حیات تمدنی فراهم آمده 

مرحله شکل گیری، شکوفایی و پسا شکوفایی تمدنی بوده و محسوب میشود. دیگری و دوم سیر تجدید 

مرحله بازبینی و اصالح، بازنگری و انقالب مشروطیت و مرحله حیات مدنی بوده و بشمار میآید. فراگیر 

بازسازی و انقالب اسالمی از گام اول تا کنون و گام دوم پیشارو است. اندیشه و آثار مدنی یعنی اجتماعی و 

سیاسی در تاریخ و جهان اسالم و ایران روندی انباشتی کلی و متکامل پلکانکی دارد. در این اثر نخست سعی 

نوان گذاریهای راهبردی گردیده است. آنگاه به تجزیه متن تا حد مفردات، ترکیب از مولفات و گزاره ها بر ع

و  تنظیم ساختاری آنها گردیده است. در تجزیه و تقسیمبندی، دسته بندی، طبقه بندی و نظام بندی تا نظامندی 

یت شده اند. بدین منظور حتی االمکان و نظام بحث محتوایی متن، تقدم و تأخرات گاه ذاتی و گاه زمانی رعا

شماره گذاری گردیده اند. یک.شماره گذاری بترتیب: اول، دوم، سوم، ...؛ مترتبند. مثل طبقه اول، طبقه دوم، 

طبقه سوم، ... در ساختمان. مثل اول.بهره وری و دوم.اثربخشی در کارامدی ملی. دو.شماره گذاری یک، دو، 

ع بحث میباشند. سه.شماره گذاری الف، ب.، ج، ...؛ مکملند. مثل الف.چشم، سه، ...؛ شقوق، وجوه و فرو

ب.گوش، ج.بینی، ... در صورت انسان. یا الف.ملت، ب.دولت در نظام سیاسی که مکمل همند. الزم و ملزومند 

ل ، ...؛ ردیفند. مث3، 2.، 7و هم افزایند. یا مدنی؛ الف.اجتماعی و ب.سیاسی است. چهار.شماره گذاری 

.فرش، ... . یا 1.رایانه، 3.صندلی، 2.میز، 7شمارش یعنی صرفا شماره گذاری و فهرست اشیاء در یک اطاق: 

.خوزستان، ... . بسته بمقتضای متن و بحث ممکنست مواردی در جایی 3.تبریر، 2.اصفهان، 7استانهای ایران: 

  مترتب بوده در جای دیگری مکمل و حتی همردیف بشمار آیند.  

وش شناخت آثار، فرای مشخصات کتابشناسی متعارف، شیوه تحلیل میباشد. مراد تحلیل متن و تحلیل ر (3

محتوایی است. تحلیل متن به چگونگی شناسی توصیفی متن اثر میپردازد. تحلیل محتوا به چیستی شناسی یا 

نموده و بر می مبانی و ماهیت بحث میپردازد. همچنین چرایی، هستی شناسی و مبادی بحث را واکاوی 

نمایاند. فرای چگونگی، چیستی و چرایی خود کتاب، موضوع و مسئله آن مهم میباشد. شامل: منابع و مراجع، 

مؤثرات، مفروضات، فرضیه، همچنین سیر و ساختار بحث و اثر، فصل بندی، همینطور حاصل اعم از جمع 

ی نوتیک ذاتگرای تفریطی می پندارد م: هرمپیش فرض تحلیل متونبندی، نتیجه و راهبرد جدید آن است. 

توان با تفسیر متن به عین صورت ذهنی مؤلف و اوضاع پدیده عینی مورد نظر او دست یافت. برعکس بر 

خالف آن هرمنوتیک نسبی گرای افراطی می انگارد تفسیر متن، صورت ذهنی مفسر بوده و غیر صورت ذهنی 
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ده مدنی دارای مراتب سه گانه هستی، چیستی و چگونگی اند. مولف متن میباشد. اما پدیده ها از جمله پدی

در نتیجه پدیده شناسی بویژه پدیده شناسی سیاسی دارای مراتب هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی 

شناسی اند. اول.امکان شناخت چرایی، هستی و هستی شناسی و باصطالح مبادی فرازمانی و فرامکانی مدنی 

فطری بنیادین و غایی، مثل اصل ضرورت و حتی زیبایی امنیت، نظام، عدالت، آزادی  یعنی ارزشهای ذاتی و

تا سعادت مدنی توسط همگان میسر است. اینها از عالم و عامی، قدیم و جدید، ایرانی و غیر ایرانی بصورت 

ک و مشترک ولو بشکل متفاضل قابل درک میباشند. همگی در همه جا و در همه زمانها دارای درک مشتر

مردمی که دارای فطرت : »سیاست مدنیدر کتاب  فارابی همسانی در این مرتبت این مواردند. به تعبیر

به وسیله آن اساساً معارف »که  (.711سیاست مدنی، ص«)سالمند همه صاحب یک فطرت مشترکی هستند

 ت.سعادت نگری اس همان(. همانند درک ضرورت و زیبایی امنیت تا«)شوندو معقوالت نخستین را پذیرا می

همه آنان به وسیله آن فطرت مشترک سلیم به سوی »و  همان(.«)این فطرت مشترک میان همه است»و 

همگی امنیت تا سعادت گرایند. همه امنیت تا سعادت خود را  همان(.«)اندکارهای مشترک در حرکت

 اینست. میخواهند و میجویند. و راه آنرا میپویند. تمام تدابیر و تالششان برای

 وحده ال شریک له گویان کفر و دین هر دو در رهش پویان

ازین  همان(.«)الطبعوجه مشترک بین مردم سلیم»و  همان(.«)اساس کار سعادت همگانی»این است  

همان(. «)اندمرتبت و وجه مشترک که بگذریم در سطح دیگر معارف و معلومات مردم متفاوت و مختلف»

چیستی شناسی و شناسایی و شناساندن مبانی ماهوی تنوع و تفاضل معرفتی و  یعنی در درک ماهیت یعنی

هویتی دارند. شناخت اینها نقلی، سمعی، مکتبی و در دیانت توحیدی مدنی کاملی چون اسالم وحیانی و 

شرعیند. بدین سبب دوم.شناخت و درک مبانی مکتبی، توسط معتقدین و پیروان همان مکتب امکانپذیر است. 

کتب دینی مدنی اسالم توسط اسالمیان بوده یا مکتب غیر و ضد دینی مدنی مدرنیسم توسط غربیان چه م

باشد. مثال مفهوم وحدت دیانت و سیاست در اسالم، عزت اسالمی یا عدالت اسالمی را، مسلمانان می فهمند. 

نیز متفاوت  مبانی لیبرالیسمچنانکه با مبادی و شالوده های مشترک هر دو شاخه مدرنیسم؛ مبانی سوسیالیسم با 

و حتی متعارضند. درک ماهیت و ماهوی آنها بصورت یقینی برای غیر معتقدین، اگر محال نبوده، مشکل است. 

مگر این که بینش مربوطه را بپذیرند و از این منظر و با این نگاه ببینند. در این مرتبه معرفتی و علمی، شناخت 

ی پدیده و چیستی شناسی، نگاه، دیدگاه، منظر، و بینش یا اعتقاد مکتبی مدنیعنی شناسایی و شناساندن چیستی 

اعم از دینی )یقینی( و غیر یا ضد دینی )ظنی و توهمی( مبنا و مالک بوده و موثر و ممیز می باشد. حتی زبان 

عنی ی سیاسی نیز اینگونه است. این وضعیت در علوم و فنون و تحلیل متون مهندسی جریان ندارد. چگونگی
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مظاهر متعارف زمانمند و مکانمند سیاسی همین مبادی و مبانی مدنی از امنیت و نظام تا سعادت مدنی متناسب 

هر ملت، عصر و مقتضیات آنست. مثال احساسی که ایرانیها از چگونگی امنیت در این زمان دارند، معلوم 

ا داشته باشند. چرا که آنها هنوز تهدیدات نیست که افغانی ها یا عراقی ها نیز همان نوع و میزان  احساس ر

امنیتی باالتری دارند. این بسان مطلوبیت سیری نسبت به گرسنگی است. این احساس مظاهر سیاسی از زمانی، 

بزمانی دیگر، از مکانی بمکانی دیگر و حتی از شرایطی بشرایط دیگر، متمایز می باشند. بنابراین حد تحلیل و 

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

عصر متفکر و مولف بوده که در عین حال قابل تسری و تعمیم و قابل روزامدسازی و کاربری جدید بمنظور 

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

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

تحلیل و تفسیر آنها از جمله در زبانشناسی و متنشناسی مدنی و سیاسی جریان دارد. هر متن: یکی بمصداق 

ع پدیده های مدنی دارای واجد قالبهای ادبی و محتوای مفهومی است. دیگری بتب« االلفاظ قوالب المعانی»

مبادی »ظاهری شکلی توصیفی و محتوایی باطنی ماهوی است. چنانکه به تعبیر فارابی در سیاست مدنی: 

های فاضله گاه مورد های مدینهموجودات و مراتب آنها و همچنین سعادت و خوشبختی و مراتب ریاست

(. بدین 711سیاست مدنی، ص«)شودن واقع میشود و گاه مورد تخیل آناتصور و یا تعقل انسانها واقع می

؛ تحلیل ظاهر و ظاهری، توصیف و توصیفی و ادبی است. تحلیل متن: الف.تحلیل متن و محتواییترتیب 

؛ مفهوم و معنای متن میباشد. تفسیر و حتی تأویل متن است. بتصریح همان فارابی در تحلیل محتواییب.

ضربین: احدهما ان تعقل ذاته، و الثانی بأن یُتخیل بمثاله الذی  تفهیم الشئ علی»تحصیل السعادت: فهم و 

 و)هستی و چیستی( تفهیم پدیده دو نوعست: تعقل ذات »(؛  فهم متن و 10تحصیل السعاده، ص«)یحاکیه

: اما ایقاع التصدیق یکون بأحد طریقین»بدین سبب و مناسبت «. )تصور و توصیف چگونگی(تخیل مثال 

ی تصدیق دو طریق است: برهان یقین»همان(؛ تحلیل، تایید و «)ینی، و اما بطریق االقناع طریق البرهان الیق

فسیر تکاری که در این اثر مورد توجه و تأکید بوده و میباشد. «. )ظاهری(و اقناع )تحلیل محتوایی و تفسیر( 

باشد. مثال ظاهر متن می: تحلیل محتوایی فرای تأویل متن: تحلیل محتوایی مطابق با ظاهر متن میباشد. متن

تُولِجُ اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من »وقتی میگوییم: 

شب را در روز ناپیدا و روز را در شب ناپدید گردانی و زنده را از »(، ترجمه متن آن: 21؛ 3آل عمران/«)الحی

تحلیل متن: گیاه و جانور را از خاک در آورده و با پوسیدن گیاه و «. یمرده بیرون و مرده را از زنده بر آور

مان و مؤمن از کفر و کافر، ای»پالسیدن حیوان، با خاک تبدیل شده و بر میگردد. تحلیل محتوایی و تفسیر آن: 

که به «. در و از درون کاخ فرعون و فرعونیان، آسیه زن فرعون سر بر می آورد»تأویل آن: «. زاده می شود

یاست س در گفتمان و کتابفارابی  موسی )س( ایمان آورده و برعلیه سلطه و ستم فرعونی، می ایستد چنانکه

 در مدن جاهلی جماعی که بعد از جامعه و نظام تغلبی استکباری، فرا استکباری بوده مطرح میسازند:مدنی 
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از طبقه افاضل باشند پدید آیند و بدین جهت ممکن است که بعد از گذشت زمانهای متمادی مردمی که »

ها تربیت شوند؛ در هر نوعی از امور و و حتی حکماء و دانشمندان و شعراء و خطبائی در اینگونه مدینه

ها افرادی برای تشکیل مدینه فاضله بیرون آیند؛ و علوم و فنون. و ممکن است که از بطن اینگونه مدینه

که  شوند؛ و ازین جهت استها تربیت مید که در اینگونه مدینههائی هستناین نوع انسانها بهترین دسته

 باشد و هر اندازهها میورترین مدینهها از لحاظ خیر و خوبی و هم از لحاظ شر و بدی بهرهاینگونه مدینه

تر و برای زندگی مردم کاملتر بود های آن فراوانتر و مردم آن زیادتر و نعمتبزرگتر، و مدت آن طوالنی

(. بلکه فراتر متضمن سیر گشت از پدیداری 271سیاست مدنی، ص«)خیرات و هم شرور آنهم فزونتر شود هم

تا فراز و شکوفایی تمدنها است. برعکس مبین سیر واگشت از فرود و فروپاشی تا مرگ تمدنی میباشد. و 

ستان شکوفه دهی، تابمستلزم طلوع، طلعلع و غروب آنها است. یا فصول سیر سال حیات مدنی و تمدنی بهار 

شکوفا و میوه دهی، پاییز برگریزان و زمستان سرد و سخت جوامع و نظامات اجتماعی و سیاسی و نابودی یا 

 تجدید حیات آن است. 

شیوه تحلیل: متن از جمله متون مدنی، از الواح گِلنوشته پیشین، تا کتیبه های سنگنگاره های میانی تا کتب  (4

پی جدید و سرانجام الواح فشرده رایانه ای معاصر، را در بر میگیرد. متن: قالب کتبی دستنوشته پیشین یا چا

یعنی نوشتاری حتی لفظی یعنی گفتاری و بلکه طرحی یعنی نموداری تصویرات حسی عینی، تصورات و 

 ،مفاهیم مجرد صورت هنی و معانی و تصدیقات عقلی انتزاعی نظری اندیشمندند. یا تمیز و تجویزات عقلی

تبیینات و تفصیالت ذهنی و توجیهات عملی و تطبیقات عینی زمانی، مکانی و موضوعی دانشمند صاحب 

نظر و نگارنده اند. به تعبیری نگرش نظری و گرایش عملی و گزارش علمی آن یا آنها بوده و میباشد. علم: 

وده ورت ذهنی، نه آینگی بنگاه، نظریه و نظام فکری است. یعنی صورت ذهنی پدیده عینی میباشد. ذهن و ص

و صرفا بازتاب پدیده عینی نیست. نه تولید ذهن و بافته ذهنی میباشد. بازتولید ذهنی پدیده عینی است. هر 

متن از جمله مدنی بصورت ضمنی یا صریح دارای یک عنوان، متضمن یک موضوع اصلی و مبین یک مسئله 

ت. فراگیر پیشینه و پیشفرض )ها( یا مفروضات مهم اساسی، خطیر و حتی حیاتی اجتماعی و سیاسی اس

میباشد. تحت عنوان چهارچوب نظری )رویکرد، راهیافت و راهبرد( است. فراهم آمده پرسش اصلی، پرسش 

های فرعی و فرضیه است. همچنین فراگیر سیر و ساختار موضوعی، فصل بندی )که هر یک به پاسخ و 

ن میباشد. چنانکه در نهایت در بردارنده حاصل اعم از؛ جمع پردازش یک پرسش فرعی پرداخته و( گزارش آ

بندی )خالصه فصول و پاسخ پرسش ای فرعی(، نتیجه گیری )اثبات فرضیه و پاسخ پرسش اصلی( و راهبرد 

جدید است. به همین سبب هر اثری کما بیش از تعدادی قسمت یا بخش یا فصل، .... فراهم شده که هر 



 

36 
 

پردازش یک موضوع جزئی و پاسخ یک پرسش فرعی است. تحلیل متن و محتوایی: قسمت، بخش یا فصل، ... 

تجزیه و ترکیب )آنالیز و به تعبیر فارابی: آنالوطیقای اول و دوم؛ کالبد شکافی و شناخت کالبدی: فیزیولوژی 

ت.  بسان اسو آناتومی( می باشد. خود اثر به فصول، یا بخش ها، یا قسمت ها، ... تجزیه یا تقسیم بندی شده 

ساختمان از آجرها یا بلوک، دیوارها و قسمت ها فراهم آمده و قابل تجزیه و تقسیم به قسمت ها تا دیوارها 

و سرانجام بلوک ها یا آجرها میباشد. برخی ممکنست به صورت فصل، بخش، قسمت، .... یا برعکس قسمت، 

کترین ل، قسمت، ... تنظیم شده باشند. کوچبخش، فصل، .... یا حتی بخش، قسمت، فصل، ... و بلکه بخش، فص

عنوان تقسیم بندی، از یک یا چند و حتی چندین عبارت )فراز، پاراگراف( نوشتاری فراهم آمده است. هر 

باشد. هر گزاره؛ می« جمله»است. به تعبیر ادبی؛ « قول»عبارت فراگیر تعدادی گزاره میباشد. به تعبیری منطقی؛ 

گزار تام فراهم آمده از چند خُرد گزاره ناقص میباشد. گزاره؛ خبری یا نظری بوده یا ناقص بوده یا تام است. 

انشایی یا عملی است. گزاره نظری یا خبری؛ توصیفی حسی چگونگیشناسی، تحلیلی ذهنی چیستیشناسی یا 

تیک( یا اتعلیلی انتزاعی چرایی و هستیشناسی عقلی میباشد. گزاره عملی و انشایی و باصطالح هنجاری )نرم

دستور و مانند اینها؛ تمیزی و تجویزی مبادی، تبیینی حدود کلی و احکام تفصیلی مبانی تا توجیهی و تطبیقی 

شاخصها و سازکارهای چگونگیسازی عینی میباشد. جمله: فعلی بوده یا اسمی است. الف.فاعل، فعل و مفعول 

اعل کارگذاری )ف هدار مدینه که پادشامسیاست کار»میباشد. بسان این تعبیر فارابی در کتاب سیاست مدنی: 

ا هکه اجزاء و دسته )فعل کارگذاری مدنی( سان نمایدها را بدانآن است، این است که نظام مدینه مدنی(

با نظام خاصی به یکدیگر پیوسته گردند ( )متعلق فعل فاعل کارگذاری: کارپذیری مدنیها و اعضاء مدینه

ترتیب بین آنها برقرار کند که همه جمعاً جهت زدودن بدیها و حصول خوبیها به و آن چنان سازگاری و 

(. اراده و تدبیر کارگذاری مدنی، فاعل، فعل و 711سیاست مدنی، ص«)یکدیگر کمک و معاونت نمایند

ه ب فعالیت و فعلیت مدنی ایجاب، ایجاد و تعیین کننده است. ب.یا مسند، مسند الیه و رابطه میباشد. چنان که

به نیکی  آید )طبیعت(و باز در آنچه از سوی اجسام سماوی »تصریح فارابی در سیاست مدنی: سیاستمدار، 

است  ابطه()فرصت بمثابه رخوب و نافع و سازگار  )بمثابه مسند برای مدینه بمثابه مسند الیه(بنگرد؛ آنچه 

است  ز()بمثابه رابطه تهدیدآمیآور زیان و در سعادت انسانها مؤثر است باقی بگذارد و بدان بیفزاید و آنچه

بین بردن آن کوشش کند و یا  در جهت سودمندکردن آن کوشش کند، اگر ممکن باشد و اگر نه در از

همان(. عوامل طبیعی، تاثیرگذارند. بسان کاتالیزور در فعل و انفعالت شیمیایی؛ تسهیل، تسریع «)در تقلیل آن

نده، کندکننده و کاهنده یعنی تقلیل دهنده کمی و کیفی عارضی می و تشدید کننده یا برعکس سختی ساز
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باشند. سبب موجبه، موجده و تعیین کننده جهت و جوهره نیستند. بدین سبب فارابی تآکید میکند فرصت ها 

و تهدیدات طبیعی و مدنی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فردی، جمعی و اجتماعی را بایسته بوده 

اراده و تدبیر کارامد؛ فرصت ها را حفظ، افزایش و تداوم و مورد بهره برداری حداکثری قرار  بازشناخت. با

داد. تهدیدات را در صورت امکان، تبدیل به فرصت کرد. در غیر این صورت از بین برده یا حداقلبه تأخیر 

میپردازد.  ته و بدانانداخته  به حداقل ممکن فروکاست. بسان اینکه پیرامون یک جزء موضوعی فصل سخن گف

گزاره: در تعبیر منطقی و فلسفی؛ قضیه اعم از حقیقی یا اعتباریند. در تعبیر علمی: بدانها قانون اطالق میشود. 

قوانین علمی همین ها میباشند. بیشتر بمناسبات طبیعی و در علوم طبیعی بسان قوانین شیمی، قوانین فیزیک 

جد لسنت اهلل لن ت»و « لن تجد لسنت اهلل تبدیال)»ت تکوینی از سنت بکار برده میشود. چنانکه برای مناسبا

استفاده بیشتر میشود. قاعده عمدتا به گزاره ارادی و تدبیری صناعی که برساخته انسان بوده گفته «( تحویال

ق المیشود. بسان قواعد منطق، قواعد سیاست، و همانند اینها است. برخی نیز ممکنست از این ها تعبیر به اخ

ری وسی، آیین مثل آیین شهریای، سیرت مثل سیرت ملوک نظام ملک طمثل اخالق ناصری خواجه نصیر طوس

در شرق یا آیین شهرداری ابن اخوه، ادب مثل ادب کبیر ابن مقفع، دستور مثل دستور وزراء خواند میر، ... نیز 

، سیاسات: سیاست های خُرد کاربردی و نموده و بنمایند. گاه بدانها سیاست: منظور سیاستهای کالن راهبردی

اجرایی و حتی تدبیر و تدابیر مثل تدبیر متوحد ابن باجه و والیات، ... نیز اطالق میگردد. کاربرد قانون برای 

موارد علمی مدنی یا مدنی علمی بسان قوانین اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس اعم از قانون برنامه های 

اجتماعی و فرهنگی یا قوانین بودجه سالیانه و سایر قوانین ملی یا بین مللی نیز پنجساله توسعه اقتصادی، 

 جاریست.    

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

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

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

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

ه گزاره، گزاره ها تا عبارات و توصیف چگونگی، ترکیب مفردات و مؤلفات و شناسایی معانی مربوطه، خرددو.

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

و کل متن و بویژه پیام و پیامد آن بصورت روزامد و کارامد؛ بهره ور و ثاربخش در چالش کارامدسازی ملی، 

یرانی پیشرفت و چشم انداز تجدید و تأسیس تمدن و تمدنسازی نوین اسالمی راهبرد الگوسازی اسالمی ا
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ن میباشد. اما درس ادبیات سیاسی نیست. درس متو« متون اساسی سیاست»ایرانی است. به بیانی عنوان درس 

منظور  اادبی سیاسی نیز نمی باشد. که اینها بمثابه قوالب معانی مدنی در جای خود ارزشمند و الزمند. اما اینج

لزوما مصادیق و صورت های حسی پدیده های عینی که متغیر بوده نیست. همانند میزان، کیفیت و ترکیب 

جمعیت یا وسعت و شکل سرزمین ایران در آن زمان خاص نگارنده نمی باشد. این تاریخنگاری است. 

اهیم ذهنی مجرد بنیانی اطالعات تاریخی می باشد. اشراف بدانها خوب و باصطالح فضل است. اما مراد مف

پایدار همچون ماهیت و مفهوم محکماتی همچون عدالت، آزادی، سعادت، امنیت، پیشرفت، حاکمیت، 

حکومت و دولت و نظام سیاسی در اسالم و در گفتمان صاحب نظر و نگارنده می باشد. بلکه معانی عقلی 

وده ت و حتی زیبایی این گونه مبادی بانتزاعی بنیادین منابع مرجع و اصلی سیاست است. بسان اصل ضرور

که ذاتی و فطری انسانی مدنی، جهانی و جاویدانند. اگر چه با شیوه تحلیل متن چگونگی شناسی کارشناسی 

و تحلیل محتوایی چیستی شناسی کارشناسی ارشد و چرایی یا هستی شناسی دکتری بدانها میپردازیم. در 

و عینی سیاسی توجه داریم. در حقیقت صناعت علمی نظری نتیجه به موضوعات و مسایل نظری، عملی 

)تئوریسازی و تئوری ها(، علمی عملی )فنی و راهبردی: دکترینسازی و دکترین( و علمی عینی سروکار داریم. 

به تعبیری متضمن اعم نگرش های علمی نظری )تئوری( و گرایش های عملی )دکترین( سیاسی می باشد. 

و گرایش های؛ حکمی سیاسی، دانشی سیاسی، فقهی سیاسی و فنی سیاسی اند. نگرش که اهم آنها نگرش ها  

و گرایش حکمی سیاسی: علم حقیقی و ماهوی سیاسی است. مراد هستی شناسی و چیستی شناسی یا شناسایی 

و شناساندن مبادی ارزشی، مبانی بینشی و منشی مظاهر کنشی و روشی یا رفتاری سیاسی می باشد. مکتب 

ی سیاسی است. نگرش و گرایش دانشی سیاسی: علم عینی یا چگونگی شناسی و آگاهی سیاسی می شناس

باشد. شناسایی مظاهر: کنش و کنش شناسی و روش یا رفتارشناسی و به تعبیری نمودشناسی مبانی منشی و 

سیاسی را  یبینشی و مبادی ارزشی است.  از روانشناسی سیاسی و بلکه انسان شناسی سیاسی تا جامعه شناس

در بر میگیرد. نگرش و گرایش فقهی سیاسی: علم حقوق و حقوقی یعنی حدود و احکام امتیازات و مسئولیت 

ها متقابل سیاسی نیروها و نهادها و نیروها و نهادهای سیاسی و به تعبیری شخصیت های حقیقی و شخصیت 

ی رای سیاسی اعم از؛ سیاستگذارهای حقوقی است. نگرش و گرایش فنی سیاسی: مدیریت سیاسی و کارگذ

 و سیاستمداری می باشد.

 احصاء کتاب مدنی علم پنجم فصل از هایی .گزیده7 به ترتیب ذیل می باشد:درس  سرفصلبدینسان سه.

 اندیشه کتاب مدنی اجتماعات .بخش2سیاسی فاضلی است.  و مدنی؛ اجتماعی علم فارابی: فلسفه علوم
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 کتاب مدنی، اجتماعات .بخش3فاضلی میباشد.  سیاسی و مدنی مبادی فلسفهفارابی:  فاضله مدینه اهل های

ابوالحسن  سلطانیه .احکام1فاضلی است.  اجتماعات مدنی و سیاسی فارابی: اصول فلسفه مدنیه سیاست

مسکویه رازی:  .جاویدان خرد، ابن1اسالمی قرون اولیه و میانه خالفت سنی میباشد.  سیاسی ماوردی: فقه

 اول ملک: فصول نظام خواجه نامه .سیاست6ایرانی است.  –مدنی؛ اجتماعی و سیاسی جاویدان شرقی  خِرَد

اخالق سیاسی  غزالی: سعادت .کیمیای1سنی میباشد.  خالفت و ایرانشهری کارگزاری سیاسی فن دوم؛ و

: آیین کشور داری المعالی شمس به ملقب زیار بن وشمگیر بن .قابوسنامه، قابوس1. میباشد اسالمی سنی

 مدن: فن تدبیر.چهارم فصل مدن، سیاست.سیم مقالت نصیر، خواجه ناصری، .اخالق1ایرانشهری است. 

: نقادی سیاسی و هزلسرایی سیاسی زاکانی عبید االشراف .اخالق70شیعی میباشد.  کارگزاری سیاسی.امامت

اسی، اقتصاد سیاسی تحت عنوان علم سیاسی؛ فلسفه تاریخ سی اجتماعی خلدون: دانش ابن .مقدمه77است. 

 صدرا معاد، و .مبداء72عمران؛ علم توسعه یا علم پیشرفت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و تمدنسازی میباشد. 

و مناهج  ربوبیه .شواهد73سیاسی است.  شناسی پدیده متعالی؛ مدنی مدنی: حکمت بخش المتألهین،

شناسی سیاسی  روش سیاسی. و معرفتشناسی متعالی؛ مدنی مدنی: حکمت بخش المتألهین، سلوکیه، صدرا

اسدآبادی، محمد عبده مصری،  الدین سیدجمال الوثقی، سرمقاالت نشریه عروه الوثقی، .عروه71میباشد. 

 .تنبیه71بازبینی و احیاگری دینی سیاسی، نهضت بیداری و اصالحگری سیاسی دینی است. محمد رشید رضا: 

. میباشدشیعی: مشروطیت دینی  سیاسی نائینی فقه اهلل آیت ت قدر مقدور اسالمی،المله یا حکوم تنزیه و االمه

نوری: آسیب شناسی و نقادی مشروطیت سیاسی است.  اهلل فضل شیخ غافل و ارشاد جاهل، .تذکر76

فلسفه  -اسالمی  حکومت شکل و ضرورت خمینی: مفروضات، امام اسالمی، حکومت یا فقیه، .والیت71

این سیر و ساختار تاریخی است. ساختار نگارش . میباشدسیاسی نظریه و نظام والیت فقیه و جمهور اسالمی 

و گزارش متن، آمیزه ای از نگرش های چهارگانه علمی تکوینی و سیرهای دوگانه حیات یا تأسیس تمدنی 

 دید میباشد. هر یک  با اهم مراحل سه گانهپیشین اسالمی و ایرانی و تجدید حیات تاریخی تحققی تمدنی ج

آنها و آثار و آرای محتوایی موثر در یا متاثر از آنها است. با این امید که افاضه و استفاضه نظری؛ هم فکری و 

علمی و هم عملی و عینی صورت پذیرد. انشاء اهلل! در این میانه کتاب احصاء علوم فارابی بسبب علم علم 

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

سبب علم آراء مدنی، همراه کتاب مبداء و معاد مال صدرا بسبب پدیده شناسی مدنی و نیز کتاب شواهد ربوبیه 

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

گذاری حکمی مدنی، تا حدودی کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون به سبب فلسفه تاریخ سیاسی تا کتاب کار

تنبیه امت و تنزیه ملت، نائینی بسبب فقه سیاسی امامت مشروطیت اسالمی سلطنت و سرانجام کتاب والیت 

ته اند. کما گرف فقیه امام خمینی بسبب حکمت حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی، مورد تفصیل بیشتر قرار

اینکه اینها به سبب بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمند بودن امروزه بیشتر قابل روزامدسازی و کاربردسازی 
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جمهوری اسالمی ایران در چالش ارتقای هر چه فراتر کارامدی، بهینه و بسامان راهبرد الگوسازی اسالمی 

تن در گیومه م نوشتار نویسنده اصلییرانی میباشند. ایرانی پیشرفت و چشم انداز تمدنسازی نوین اسالمی ا

( آمده اند. توضیحات ضروری حداقلی نگارنده در قالب ]...[ و بصورت عادی اما اشارت بُلد) پر رنگو « ...»

 [ بصورت موّرب می باشند. ...برخی مترجمان دانشمند در قالب ]
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 درامد
 را در هر لباس تا شناسد شاه  مرد آن باشد که باشد شه شناس

: حکم قالب و لباس اندیشه های سیاست را دارند. لباس به تناسب زمانه، تغییر متون اساسی در سیاست

میکنند. بایسته است، قلب سیاست را از قالب متون دریافت. در ساختار نگرش های علمی نظری و گرایش 

 ی )تحت عنوان علمی سیاسی(، فقهیهای علمی عملی چهارگانه حکمی مدنی یا فلسفه سیاسی، دانشی سیاس

و حقوقی سیاسی و سرانجام فنی و گارگزاری سیاسی تنظیم میگردیند. کما اینکه در درون هر یک از این 

نگرش ها گرایش ها؛ بصورت تاریخی تحولی و متکامل )پلکانی( تنظیم و طرح میشوند. هر یک از این نگرش 

ها و گرایشاتی داشته و همچنین مکاتبی دارد. موضوع و ها و گرایش ها، هم فروعی یعنی خُرده نگرش 

مسایل نگرش و گرایش فلسفی سیاسی و حکمت مدنی: هستی شناسی و چیستی شناسی اجتماعی سیاسی 

است. باصطالح شناخت و علم حقیقی و ماهوی یقینی سیاسی است. اعم از ارزش شناسی، بینش و منش 

سی ی سیاسی است. اعم از کنششناسی سیاسی و نمودشناسی سیاسیاسی میباشد. دانش سیاسی: چگونگی شناس

یا رفتارشناسی سیاسی میباشد. فقه و حقوق سیاسی: حدود کلی و احکام تفصیلی سیاسی است. چگونگیسازی 

سیاسی نیز فن یا صناعت کارگذاری سیاسی میباشد. اعم از سیاستگذاری و سیاستمداری است. هر یک از این 

چهارگانه بنوبت خود؛ پیشینه و پشتوانه، سیر و ساختار، چشم انداز و چالش خاص و  نگرش ها و گرایشات

متمایز خود را دارد. اما اینها الزم و ملزوم هم و مکمل هم بوده و هم افزایند. یک بسته اند. به هم پیوسته اند. 

، مرجع، میکنند. آثار مقدماتیهمبسته میباشند. پیشگامان، پایه گذران، پیروان و شاگردان و شارحان اینها فرق 

اصلی، فرعی، جنبی و حاشیه ای و نیز مرحله ای و نهایی و حتی انتقادی، اصالحی و تکمیلی و تجدیدی هر 

یک نیز مختلفند. برای نمونه نگرش نظری و گرایش عملی حکمت مدنی و فلسفه سیاسی: کالم نظری سیاسی، 

)روش شناسی( سیاسی، حتی شناخت یا معرفت شناسی عرفان نظری سیاسی، اخالق نظری سیاسی و منطق 

سیاسی را در بر دارد. همچنین غیر از مکتب حکمت مدنی جاویدان شرقی و ایرانی و نیز حکمت راستین 

یونانی )تحت عنوان فلسفه سیاسی در مقابل تفلسف سیاسی و در مقابله با سوفیسم سیاسی(، مکتب دینی 

مکتب مدنی فاضلی اسالمی فارابی، مکتب مدنی عقلی برهانی مشایی  مدنی توحیدی اسالم )قرآن و سنت(،
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سینوی، مکتب مدنی قلبی شهودی اشراقی سهروردی، مکتب مدنی تقریبی خواجه نصیرف مکتب متعالی 

مدنی صدرایی تا مکتب مدنی متعالی انقالبی و جمهوری اسالمی امام خمینی و احیانا مکتب سیاسی حیات 

ا در بر میگیرد. اینها جملگی سیری یگانه اما متکامل را از بنیاد و آغاز تا کنون طی معقول عالمه جعفری ر

کرده و تا غایت و انجام فراز میروند. بدینسان در عین کثرت مکتبی حتی بتناسب مقتضیات زمان و مکان و 

انه کرد یگموضوع، اما وحدت رویکردی توحیدی و ساختاری راهبردی دارند. و برعکس در عین یگانگی روی

 انگار و ساختار راهبردی متعالی، دارای کثرت اعم از تنوع و تفاضل مسئله ای و موضوعی مکتبی میباشند.

 

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

 فارابی؛  :یک.حکمت مدنی فاضلی

 الف.علم مدنی احصا علوم

  نظام علمی و علم علوم مدنی فاضلی

   (مثنوی مولوی)ترسم ز افهام کهنخواهد بیان این سخن            لیک مىشرح مى         

هق(، مُحّیی یعنی اِحیا کننده حکمت جاویدان شرقی و ایرانی، مشهور به حکمت 1ابونصر محمد فارابی )قرن

عه بوده و در پی توسخسروانی، فهلوی و فارس و همانند اینها میباشد. که جامع عقالنیت، دیانت و سیاست 

مادی و آسایش همگانی، تعادل ملی و کارامدی و تعالی معنوی و اخالقی و آرامش مدنی بوده است. مُجَّدِد 

یعنی تجدید کننده حکمت راستین یونانی سقراطی، افالطون و ارسطویی میباشد. که در مقابل تفلسف سیاسی 

بوده و در مقابله سوفیسم سیاسی تنازعی  تکساحتی تا سیاست پرهیزی، گریزی و ستیزی هراکلیتی

پروتاگوراسی و گورگیاسی بوده است. مفسر حکمت دینی مدنی توحیدی اسالم اعم از قرآن و سنت میباشد. 

مؤسس علم و حکمت مدنی توحیدی اسالمی فاضلی است. شالوده ساز حکمت مدنی عقلی سینوی و قلبی 

به باز آوری یافته های علم و حکمت مدنی جاویدان شرقی سهروردی تا متعالی صدرایی میباشد. وی نخست 

و ایرانی انتقالی به یونان و تنقیح و تدوین فلسفه سیاسی راستین و حکمت مدنی حقیقی و یقینی واقعی در 

مقابل تفلسف سیاسی ظنی تکساحتی و در مقابله سوفیسم سیاسی تنازعی کاذب در آنجا، پرداخت. با تلخیص 
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جمع بین افالطون و ارسطو، داشته ها و یافته های مدنی پیشین را بر مبانی بینش دینی  نوامیس افالطون و

توحیدی قرآنی و با زبان قرآنی )زبان سیاسی اسالم، اثر برنارد لوئیس(بازتولید ساخت. بویژه اسباب چهارگانه 

ت گفتمان )نگاه، یق یاففاعلی و غایی و نیز مادی و صوری، در سیاست به کار بست. بدینترتیب توانست و توف

نظریه و نظام( و الگوی علم و حکمت مدنی فاضلی را تأسیس نماید. که نه تنها در ایران و جهان اسالم،  بلکه 

در جهان آن عصر تا کنون جاری بوده و ساریست. تا جایی که امثال لئو اشتراوس، در فلسفه سیاسی خویش، 

مدرنیسم از بحران رو به بن بست خودساخته امروز و فردای فلسفه سیاسی فاضلی فارابی را راه برونرفت 

جهان میداند)ر.ک.: فلسفه سیاسی چیست؟، لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسالمی و نیز فلسفه سیاسی اسالم 

در غرب تا نقد نظریه دولت جدید، ویراسته اشتراوس و جوزف گراپسی(. حکمت و حرکتی که بویژه در 

تمدنسازی پیشین اسالمی ایرانی، نقشی تعیین کننده ایفا ساخته و سرشت ساز و  مرحله شکل گیری تمدن و

سرنوشت ساز گردید. بگونه ای که تجدید تفکر و علم مدنی او و پیروان او چه بسا می تواند در تجدید تمدن 

م بندی، یپیشین و تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی، پیشینه و پشتوانه کارامدی باشد. وی بدینمنظور با تقس

دسته بندی و طبقه بندی علوم نخست نظام علمی مورد نظر خویش را فرای نظام علمی نظری و عملی 

)اخالق، خانواده و سیاست( ارسطویی طرح کرد. و با فراهمی پنج علم زبان )منطق بیان(، منطق )زبان ذهن(، 

عنی دانش و فلسفه اجتماعی و ریاضیات )هندسه و مهندسی( و علم طبیعی و الهی و سرانجام علم مدنی ی

سیاسی و فقه نظری و عملی و کالم نظری و عملی به عنوان علوم و فنون توابع آن، نظام علمی فاضلی را 

ترسیم نمود. آنگاه آنرا در کتاب احصا )شمارش( علوم تبیین و معرفی ساخت. علم مدنی را در کتاب ملت 

د. در ادامه منظومه ای کامل از آثار علمی و حکمی مدنی تصویر کر« مکتب مدنی»خویش نیز اما با رویکرد 

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

نظری بوده و بدین سبب موسس فلسفه اسالمی خوانده شده است، بنیاد فلسفی سیاست و حکمت مدنی را 

)هندسه سیاسی( و سیاست مدنی )مهندسی سیاسی( تا تنبیه علی سبیل سعادت  بنیاد نهاد. آراء مدنی فاضلی

.اداره 3.سازماندهی( و تحصیل سعادت )مدیریت سیاسی ب؛ 2.بسیج عمومی و 7)مدیریت سیاسی الف؛ 

.نظارت و کنترل سیاسی یا پایش سیاسی( و سرانجام فصول منتزعه در علم و فن طب سیاسی 1سیاسی 

مت سیاسی( یعنی آسیبشناسی سیاسی و آسیب زدایی سیاسی )پاتولوژی سیاسی: )پزشکی سیاسی و سال
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دردشناسی سیاسی از فیزیولوژی و کالبدشکافی سیاسی، آناتومی و کالبد شناسی سیاسی و میکروبیولوژی و 

؛ رآسیبشناسی سیاسی تا ایمنولوژی و ایمنیسازی  سیاسی( است. اثر اخیر در نوع خود بینظیر می باشد. فراگی

ن و کاربست علم و ف« اعضای انسان»و «اعضای حیوان»کالبد شکافی سیاسی )از جمله و مقدم بر این رساله

تشریح و وظایف اعضای طبیعی بدنی در پدیده اختیاری یعنی ارادی و تدبیر مدنی( یا فیزیولوژی سیاسی و 

ژی سیاسی تا ی یا میکروبیولوشناخت کالبدی سیاسی یا آناتومی سیاسی و پاتولوژی؛ از آسیب شناسی سیاس

و « سالرد علی طب جالینو»آسیب زدایی سیاسی و ایمنی سازی سیاسی یا ایمنولوژی سیاسی )همینجا رساله 

در مقابل آوردن طب ایرانی و اسالمی به عنوان بدیل در سالمت بدن و نیز الگوگیری از آن در کاربرد گفتمان 

یل سعادت مدن( را در بر میگیرد. بدین ترتیب تمامی مبادی و و الگوی آن در سیاست مدنی و در سیر تحص

ارکان نظام پدیده شناسی مدنی و بویژه منظومه حکمت مدنی را در نظام و منظومه آثار خویش به صورت بی 

سابقه ای به تصویر کشید. اینک به علم مدنی احصا علوم، اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنی و نیز حسب 

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

 وی روش شناس ،معرفت شناسیاست. شناخت پدیده اجتماعی و سیاسی میباشد. پدیده شناسی مدنی 

میباشد. سی سیا وچگونگی شناسی اجتماعی و چیستی شناسی  ،هستی شناسیاعم از پدیده شناسی مدنی 

ی شناسی چگونگ و شرعی و ماهوی یقینی وحیانی سی حقیقی عقلی و قلبی، چیستی شناسیهستی شنا

ی است. دانایی، بینایی و آگاهی اجتماعسیاسی  وعرفی عینی اجتماعی  و واقعی حسی، استقرایی، تجربی

اد و غایت یو سیاسی میباشد. دانایی حقیقی، بینایی یا بینش یقینی و آگاهی یا دانش واقعی است. به تعبیری بن

شناسی مدنی، بودشناسی مدنی و نمودشناسی مدنی میباشد. الف.هستی و هستیشناسی مدنی: موضوعیت، 

ضرورت و موجودیت اجتماعی و سیاسی است. به تعبیری مبادی یا بنیاد ارزشی و ارزشهای بنیادین سیاسی 

. به تعبیری یا هویت میباشد میباشد. به اصطالح حقیقت مدنی است. ب.چیستی و چیستیشناسی مدنی: ماهیت

مبانی و بینش و مَنش مدنی است. چگونگی و چگونگیشناسی مدنی: مظاهر مدنی، واقعیت مدنی و به تعبیری 

مظاهر واقعی اجتماعی و سیاسی میباشد. سازکارها و شاخص های مدنی است. عوارض نه گانه کمی و کیفی 

رفتار عینی مدنی است. باصطالح کنش شناسی و  و زمانمند و مکانمند میباشد. کنش مدنی و روش یا

نمودشناسی و به تعبیری رفتارشناسی سیاسی میباشد. یک.علم نظری مدنی یا علم اجتماعی نظری و تحقیقی: 
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الف.چگونگی شناسی توصیفی عینی، ب.چیستی شناسی تحلیل تجریدی و ج.هستی شناسی تعلیلی انتزاعی 

اجتماعی و سیاسی عملی و تحققی: الف.هستی شناسی یا مبادی و به  مدنی است. دو.علم عملی مدنی یا علم

تعبیری بنیاد و غایت شناسی مدنی و تجویز عقلی مدنی، ب.چیستی شناسی به تعبیری بودشناسی مدنی یا 

تبیین یعنی تحدید نقلی به معنای تعیین حدود بینش و منش مدنی و ج.چگونگی شناسی تطبیقی عینی اجتماعی 

باشد. هستی شناسی مدنی در پاسخ به چرایی مدنی: فلسفه )به معنای خاص( اجتماعی و سیاسی  و سیاسی می

میباشد. چیستی شناسی مدنی: معرفت و معرفتشناسی اجتماعی  سیاسی است. هستی شناسی و چیستی شناسی 

ظریه ه، نمدنی: حکمت مدنی میباشد. چگونگی شناسی مدنی: دانش مدنی بمعنای آگاهی مدنی است. این نگا

و نظام علمی مدنی با این سیر و ساختار فراگردی فراهم آمده از دو فرایند نظری و عملی میباشد. هر یک 

فراگیر مراتب سه گانه هستی شناسی یا مبادی یعنی فلسفه مدنی نظری و عملی، چیستی شناسی یا مبانی یعنی 

مدنی نظری و عملی بوده و محسوب  معرفت مدنی نظری و عملی و چگونگی شناسی یا مظاهر یعنی دانش

میگردد. این ساختار علمی اجتماعی و سیاسی در فصل پنجم.علم مدنی کتاب احصاء علوم فارابی بترتیب 

ترسیم گردیده است. به عبارتی کتاب احصاء علوم و  به تعبیری گفتمان علوم و نیز علم مدنی فاضلی فارابی 

کتاب احصاء علوم فارابی؛ و علم مدنی میباشد. متن و محتوای فراگیر نگاه، نظریه و نظام علمی عمومی 

)یعنی  ، حکمت)یعنی هستی شناسی(گفتمان علمی، علم و علوم عامی و مدنی؛ نگاه، نظریه و نظام فلسفه 

 و )یعنی هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی(و علم علم  چیستی شناسی( هستی شناسی و

 است. 1انسانی، اجتماعی و سیاسی چگونگی شناسی()یعنی حتی دانش سیاسی 

بر آنیم که در این .»7مطرح میسازند:  احصاء علومدر مقدمه  فارابینظام علمی عمومی:  -یک.مقدمه 

کتاب دانشهای مشهور را یک یک بر شمریم، و خالصه ای از مباحث هر یک از آنها به دست دهیم، و 

بخشهای آن یاد کنیم، و نمونه هایی از مطالب هر بخش را نشان هر کدام که دارای چند بخش هستند، از 

 (. بدین منظور در ادامه می آورند:31احصاء علوم، ص«)دهیم

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

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

                                                           
  .همه اینها یعنی فلسفه، حکمت و علم و حتی علم علم، تعابیر خود فارابی در بخش پایانی تحصیل سعادتند.7
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 و بخش های آن.]روش شناسی[  فصل دوم: علم منطق

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

  و علم حِیَل]جرثقیل[  و علم موسیقی و علم اثقال]کیهانشناسی[ و علم نجوم تعلیمی  

 ]مکانیک[. 

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

 بخشهای آن. 

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

 (.31 - 10صص 

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

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

داری قرار مورد بهره برکشور سبب ساز پیشرفت مدنی هسند. کما اینکه توسط دولت مدنی با سیاست مدنی 

میگیرند. در نتیجه از حیث عمومی، مسئله و موضوع مورد نظر علم مدنی میباشند. همچنین از حیث  

زبانشناختی، روش شناسی، ریاضی و حکمی و الهی مدنی، در علم اجتماعی و سیاسی اثر گذارند. به اصطالح 

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

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

 سعادت مدنی همچنین پدیده شناسی مدنی یعنی علم مدنی میباشند. 

آدمی بخواهد علمی از  مطالب این کتاب از آن جهت سودمند است که چون».فارابی ادامه میدهند: یک.3

بداند که به چه کار اقدام می کند و در چه چیز به  این علوم را فراگیر، و در آن به پژوهش بپردازد،

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

شود که انسان برای فراگیری هر دانش  بهره ور خواهد شد. دانستن این مقدمات سبب می 2از چه فضیلتی

                                                           
قبال فروتری، .برتری و برجستگی در 2رو در روی رذیلت، ( نُرم) .معنای ارزش اخالقی یا هنجار7.فضیلت به چند معنا بکار برده شده و میشود: 2

 .خاستگاه، جایگاه و نقش و به تعبیری کارویژه پدیده، در مقایسه با بی فضیلت.  1در قبال و فرای طبیعت،  فراتری.3
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(. علم شناسی 31-10همان،صص«)و فنی با آگاهی و دور اندیشی گام بردارد، نه از سر غفلت و بی خبری

 اجمالی است.

انسان به مدد این کتاب می تواند میان انواع علوم به مقایسه بپردازد تا بداند کدام برتر است و کدام »دو.

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

 همان(. علم سنجی کلی است.«)کم مایه تر

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

خواهند که از کلیات مطالب آن علم خبر دهد نیز سودمند است؛ زیرا اگر از او ب -و بهره ای از آن ندارد 

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

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

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

علم 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 

و هم تاگمان برند که ا -شبیه سازد  برگیرد، و نیز برای کسی که دوست دارد خویشتن را به اهل دانش

همان(. علم شناسی تخصصی و تخصص شناسی «)این کتاب سودمند خواهد بود -از گروه دانشوران است 

 علمی است. 

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

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

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

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

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

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

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

دست آوردهای آنها در ارتقای کارامدی ملی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
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در فرابرد ساماندهی و اداره کشور در سیر و مسیر پیشرفت مدنی خویش است. اینکار را نیز با علوم و فنون 

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

چه بیشتر و بهتر و بدرستی و بدقت هر چه برتر و فراتر بانجام میرساند. از فصول و علوم چهارگانه پایه و 

پشتوانه علم مدنی در نظام علمی فارابی گذشته به فصل و علم پنجم میرسیم که بمثابه بروز و برامد علوم و 

 بنیاد و با مواد علمی آنها میباشد.بر 

فارابی پس از طرح علوم چهارگانه پیشین بمثابه پیشینه، پایه و پشتوانه پدیده و دو.نظام علمی مدنی: 

 علم مدنی.فصل پنجم» پدیده شناسی مدنی وارد علم اجتماعی و سیاسی و پردازش آن میگردد. به تعبیر وی:

فراهم  ،سیر راهبردی علم مدنی؛ اجتماعی و سیاسی وساختار ؛ «کالم علم فقه و علمعلوم و فنون تابع[ ] و

 ،3الف.دانش مدنی: چگونگی شناسی مدنی، آگاهی مدنی، کنش و رفتارشناسی مدنی آمده و فراگیر:

. علم 1ب.حکمت )فلسفه( مدنی: هستی شناسی و چیستی شناسی مدنی، دانایی و بینایی )بینش( مدنی

 مدنی: در گفتمان و الگوی حکمی مدنی توحیدی اسالمی فاضلی فارابی )بدانسان که اشارت شد(؛ 

.گفتمان علم؛ نگاه، نظریه و نظام علمی و علوم فارابی، بعد از؛ اول.علم زبانشناسی، دوم.علم منطق و 7

 نی، کاربرنده یافته هایروشناسی، سوم.علوم ریاضی و مهندسی، چهارم.علوم طبیعی و حکمت، پنجم علم مد

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

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

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

(؛ که 77/رعد؛ 73«)ان اهلل ال یغییر ما بقوم ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»و سیاسی است. همان بمصداق؛ 

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

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

اینها سیر، ساختار و سرنوشت جامعه را ترسیم نموده، تحصیل کرده و تحقق میبخشند. بدین سان اهم موارد 

قسیمی دیگر ت پنجگانه، سیر ترسیم ، تحصیل و تحقق سیاست سعادتند. بدانسان که پیشتر دیدیم علم مدنی به

                                                           
3.P.S.: Political Science   
4.P.Ph.: Political Philosophy & P.K.: Political Knowledge: Political Hekmat   
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جامع دانش چگونگی شناسی مدنی به معنای آگاهی سیاسی و نیز فلسفه مدنی یا حکمت هستی شناسی و 

چیستی شناسی مدنی و سیاسی به معنای ارزششناسی یا دانایی سیاسی و بینایی یا بینش اجتماعی و سیاسی 

 مدنی، پیشرفت مدنی و سیاست.الف.سیر تحقق و به اصطالح سیر ثبوتی نظام مدنی و دولت 3می باشد. 

مدنی: به ترتیب از مبادی آغاز شده، به مبانی رسیده و در مظاهر تجلی یافته با راهبردها به غایت یا چشم 

انداز مدنی و سیاسی یعنی سعادت سیاسی و مدنی دست یازده و دست مییابد. ب.سیر مطالعاتی و به اصطالح 

وصیف مظاهر کنشی شناسی و رفتارشناسی سیاسی آغاز شده، به تجرید سیر اثباتی آنها، از مطالعات میدانی و ت

و تحلیل مبانی بینشی و منشی رسیده و در مرحله سوم به غایت شناسی پرداخته آنگاه راهبردهای گذار از 

چالش پیشا رو به چشم انداز فرارو شناسایی شده و در نهایت به منظور تجویز سیاسی، تبیین و تطبیق عملی 

یل یا علت کاوی و علت یابی یعنی واکاوی مبادی ارزشی و فلسفی مدنی می رسد. راهبردهای سیاسی به تعل

یا سیاست های راهبردی نیز اعم از شئون سه گانه؛ نخست.مهندسی سیاسی یا نهادسازی و نظامسازی سیاسی، 

ر علم ونه که ددوم.مدیریت سیاسی و سوم.آسیب شناسی و آسیب زدایی سیاسی می باشند. فارابی همانگ

مدنی به تبیین و ترسیم اهم این موارد پرداخته در ادامه برای هر یک از این مقوله ها اثری مستقل برشته تحریر 

در آورده است. بدینسان دارای منظومه آثار و آراء در زمینه نظام مدنی پیشرو و به اصطالح فاضلی میباشند. 

راهبردی و شاکله یعنی درونسازه شکل سامانه سیاسی را  از کتاب ملت، که مکتب مدنی است. و زیرساخت

تشکیل میدهد. آراء اهل مدینه فاضله که بسان هندسه مدنی می باشد. کتاب سیاست مدنی؛ مهندسی مدنی 

.سازماندهی 2.بسیج مدنی، 7است. تنبیه علی سبیل سعادت و تحصیل سعادت و فصول منتزعه در زمینه؛ 

ارت و کنترل یا پایش مدنی می باشند. سرانجام فصول منتزعه که آسیبشناسی و .نظ1.اداره مدنی و 3مدنی، 

آسیب زدایی مدنی و بازمهندسی سیاسی می باشند. چنانکه علوم و فنون پایه آسیب شناسی )پاتولوژی( سیاسی 

 شامل؛ کالبدشناسی )فیزیولوژی( سیاسی و شناخت کالبدی )آناتومی( سیاسی، آفتشناسی )میکروبیولوژی(

علوم بدین ترتیب در زمینه  در احصاءفارابی مدنی و سرانجام ایمنی سازی )ایمنولوژی( مدنی را در بر دارد. 

علم مدنی اعم از دانش مدنی و فلسفه مدنی که متضمن و مبین کارامدی مدنی و موجب و موجد پیشرفت 

 مدنی نیز بوده می آورند: 

 الف.دانش مدنی؛ 
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 سیاسی:  آگاهی -چگونگی شناسی سیاسی 

 کنش شناسی و نمودشناسی، روش یا رفتارشناسی

 االخالق و عن الملکات و السنن االرادیه و فانه یفحص عن اصناف االفعال و –اما العلم المدنی .»7

بغی ان کیف ین عن الغایات التی ال جلها تفعل ، و السنن. و الشیم التی عنها تکون االفعال و السجایا و

 کیف الوجه فی ترتیبها فیه علی النحو الذی ینبغی ان یکون وجودها فیه و سان وتکون موجوده فی االن

هی  نها مایبین ان م تستعمل السنن و بین الغایات التی الجلها تفعل االفعال و یمیز الوجه فی حفظها .و

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

 های که اینغایاتو از  ،آنها منشاء شیَّم ایا واخالق و سجّ ارادی و از ملکات و سننافعال و  صنافاز ا

چه ملکات و افعال شایسته بوده در انسان ایجاد گشته و اینها به چه  ،شودبرای رسیدن به آنها انجام می

 ین غایاتیب به تمایزو نیز  حفظ میشوند. ترتیب بنحو شایسته در انسان شکل میگیرند و به چه وجهی

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

ندارند که پو برخی دیگر ظنی، یعنی چنان می میباشد. سعادت حقیقی هابرخی از این تبیین میسازد که

یافتن به سعادت حقیقی، در زندگی زودگذر این جهان،  ستسعادت است، و در واقع چنین نیست. د

پذیر غیرممکن است. بلکه رسیدن به چنین سعادتی تنها در زندگی جاودانه دیگر سرای امکان

ا و ب« انسان در سختی آفریده شده است»؛ «خلق االنسان فی الکلبد»(. چرا که 706احصاء علوم، ص«)است

نیوی یسرش )راحتیش( با عسر )سر سختی(، گلش با خار، گنج با مار و زحمت پیش میرود. دنیا و زندگی د

با رنج و خوشیش با ناخوشی آمیخته و سالمتش با بیماری، در هم است. غم و شادی بهمند. در نتیجه واقعیت 

گرایی سیاسی این بوده که شادکامی بی آمیخ، نبایستی انتظار داشت. دنیا مزرعت آخرت و سعادت آمیخته به 

قت دنیا، مقدمه سعادت بی آمیخ آخرت است. سیاست حقیقی و یقینی واقعی، با این مهم بایستی ترسیم مش

شده و تحقق بخشیده شود. دنیا آسایشگاه ابدی نیست. پایگاه خودسازی فردی و اجتماعی انسانی مدنی، 

ای سیر ح کارونسرفرودگاه سوختگیری و پروازگاه اجتماعی و سیاسی، مسافرخانه موقت بینراهی و باصطال

 و سفر کاروان مدنی از قوه بفعل، از ضعف به قوت، از جزء به کل، از خاک بخداست.    

نمونه تجزیه و تنظیم متن عبارت: تقسیمبندی، دسته بندی، طبقه بندی و نظامبندی، روش علمی تحلیل یعنی 

 شیوه تجزیه و ترکیب علمی بترتیب ذیل است:  

اخالق و .2 ملکات و.7 ؛از آندوم.ارادی و ]سنن[  رفتارب.افعال و الف. ؛ز انواعا».یک.اول.7«: علم مدنی»

کند، گیرند بحث میرفتار ارادی از آنها سرچشمه میب.افعال و الف. ؛عاداتی که.]شیم[ 1 سجایا و.3

ند، کشود یاد میبرای رسیدن به آنها انجام میدو. ،رفتارب. افعال والف.یک. ؛هایی که اینو از هدفسوم.
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دن توان زمینه پذیراشاز چه راه میب.چه ملکاتی برای انسان شایسته است، و الف. ؛دارد کهو بیان میچهام.

د و چه راهی را بایج.ای شایسته در وجود او بنیان گیرند. این ملکات را در انسان فراهم کرد، تا بگونه

افعال لف.ا ؛بندی نتایجی که اینو نیز از طبقه». دو.اول.لکات در وجود آدمی پایدار گردددنبال کرد تا این م

 برخی از اینالف. ؛دارد کهو بیان میدوم.کند، زند بحث میرفتار برای ایجاد آنها از انسان سر میب.و 

ی مدنی[ ی آرامش]و یقینی واقعی؛ توسعه آسایشی بدنی، تعادل فکری و مدنی و تعال نتایج سعادت حقیقی

یک.[ ] ؛، یعنی چنان]دو.توهمی یا کاذب یعنی دروغین[  پنداری و ظنییک[ ] ؛و برخی دیگرب.است، 

یکی ظن سعادت یا سعادت ظنی ] که سعادت است، و در واقع چنین نیست.]، دو.یا می انگارد[  پندارندمی

 ادت میباشد. دیگری توهم سعادتظاهری یعنی پنداری تکساحتی آسایش مادی و جسمانی  بدنی و شبه سع

یا سعادت توهمی کاذب یعنی دروغین تنازعی سلطه مادی و جسمانی بدنی و ضد سعادت است[ 

دن بلکه رسیب.یافتن به سعادت حقیقی، در زندگی زودگذر این جهان، غیرممکن است. دستسوم.الف.

)همان(. «پذیر استگر سرای امکانتنها در زندگی جاودانه دی]بصورت کامل و بی آمیغ[  به چنین سعادتی

اندیشه یا آراء و آثار فارابی در حکمت و بویژه علم و حکمت مدنی؛ بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمندند. 

میباشد. عبارت باال، چه بسا غنی ترین عبارت در میان تمامی آثار محتوی  1قلم و نگارش وی نیز بسیار سلیس

است. به همین مناسبت تنها قسمت اول این عبارت را برای نمونه به  آراء فارابی حداقل در حوزه مدنی

صورت ترتیبی ذیل تنظیم و ترسیم می نماییم. باشد که منطق حاکم بر ذهن دانشجویان را به دریافت منطق 

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

 ترغیب و تقویت سازیم.   6وی می باشد مورد نظر

  ؛از انواع.یک.اول.7

 افعال و الف.

                                                           
تجیب »؛ مطلب را بخوی میرساند و طول بیخودی نمی دهد. و فصیج: «تصیب فال تبطی»بلیغ؛  (:ع) به تعبیر امام علی .منظور هم بلیغ و هم فصیح است.1

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

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

دم. با همین آنرا فهمی( «فیما ینبغی ما بعد طبیعه»تحت عنوان ) طبیعت ارسطو را چهل بار خواندم نفهمیدم. با خواندن خودآموز مابعد طبیعت اثر فارابی

دعی م ن سینا در مواضعی مثل جده یا له و نیز عقل فعال تصریح میکند قبول دارم ولی نمی فهم. خود فارابی در آخر تحصیل سعادت در زمینه سیاستاب

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

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

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

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

 محمدعلی جمالزاده سهل و عامیانه نویس و عوام فهم میباشد. 
محتوا و پر محتوا ترین عبارت آنها را همانند این عبارت فارابی، فرای .شایسته است در مورد خواجه نصیر و مال صدرا نیز هر یک، یک عبارت پر 6

  تجزیه و تنظیم بصورت ترتیبی، ارایه گردد.  
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 ارادی و ]سنن و روش اختیاری؛ تدبیری و[  رفتارب.

  ؛از آندوم.       

  ملکات و.7

 اخالق و .2

  سجایا و.3

  ؛عاداتی که.]شیم[ 1

 افعال و الف.

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

 کند، گیرند بحث میمی 

  ؛هایی که اینو از هدفسوم.       

  افعال ویک.الف.

  ،رفتارب.     

 کند، شود یاد میبرای رسیدن به آنها انجام میدو.

  ؛دارد کهو بیان میچهام.       

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

  ؛توان زمینهاز چه راه میب.

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

  ]مدیریت مدنی[. ای شایسته در وجود او بنیان گیرندبگونهدو.

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

 دنبال کرد تا یک.

 همان(.«)]ایمنی سازی: ایمنولوژی مدنی[  این ملکات در وجود آدمی پایدار گردد.دو
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سیاسی، درختی، ...( می تواند در تحلیل متن و حتی تحلیل محتوایی،  -ترسیم انواع جدول و نمودار )ریاضی 

  ابزارهایی بسیار مفید و موثر باشند. جدول مراحل:

 1 3 2 7 موارد: مراحل          

مظاهر )عینی و  اول

 عملی( 

   سنت )وش یا رفتار(  افعال )کنش( مدنی

مبانی )بینشی و  دوم

 منشی( 

 شیم سجایا عادت اخالق

  شقاوت تنازعی ظن سعادت مادی سعادت یقینی غایات )اهداف(  سوم

راهبردها )شئون(  چهارم

 سیاسی

  آسیبزدایی سیاسی مدیریت سیاسی مهندسی سیاسی

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

 

 

 

 

 

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

 تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و سعادت؛ آسایش و آرامش: بهزیست( 

 مدنی )لم ثبوتی(:یک.سیر تحققی پدیده 

 

   اول    دوم    سوم    چهارم     پنجم      

 مبادی مدنی مبانی مدنی مظاهر مدنی راهبردهای مدنی  غایت مدنی  
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 [ ]ارزش های مدنی  ]کنش مدنی[  ]نگرش و گرایش مدنی[     ]روش و رفتار مدنی[    ]شکوفایی مدنی[    

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

 اصول عملی                 اخالق   مدیریت راهبردی -راهبرد مدیریت     تعادل سیاسی    

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

 اصول نظری         شیم

  پیشرو/پیش رو  پیشرفتنگری و گرایی    پیشروی  پیشبر   پیشرفت

 ارزش مدنی  کنش مدنی       بینش و منش مدنی     راهبردمدنی       پیشرفت مدنی    

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

 حکمت کارامد و کارامدیی و پیشرفت        

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

 

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

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

دسی، مکانیکی )جامداتی و سیاالتی(، پزشکی، ...، نیز در تحقیق )پژوهش های الگوهای طبیعی )بدنی(، مهن

بنیان و مطالعات میدانی( و تبیین وترسیم و بویژه در ترویج و آموزش علمی کارامدی و پیشرفت مدنی در 

 .صورت دقت در رعایت جنبه اختیاری؛ ارادی و تدبیری انسانی و مدنی، قابل بهره برداری بوده و مفیدند

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

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

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

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

یا پزشکی سیاسی یعنی سالمت سیاسی )پاتولوژی سیاسی یعنی آسیب شناسی و آسیب زدایی سیاسی و از 

شناسی و سرانجام ایمنی سازی سیاسی( تدوین نموده اند. این آثار میکروبیولوژی تا ایمنولوژی یعنی از آفت 

و آراء محتوی آنها، در الگوسازی کارامدی و پیشرفت مدنی کامال کاربری دارند. از جمله در زمینه ها )و 
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آثار(؛ هندسه سیاسی )کتاب مبادی آراء مدنی: محکمات مدنی(، مکتب مدنی )مبانی و حدود مدنی یا متشابهات 

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

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

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

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

برخی دیگر دو.است، و  9برخی از این نتایج سعادت حقیقییک. ؛دارد کهو بیان میدوم.کند، بحث می

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

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

علم: شناخت، )همان(. واژه شناسی:  1«پذیر استتنها در زندگی جاودانه دیگر سرای امکانکامل و بی آمیغ[ 

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

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

آمده، روش، چگونگی کنش. ارادی: کنش غیر جبری و عمل اختیاری؛ ارادی و تدبیری. رفتار: ترجمه سنت 

مراد غیر جبری است. منظور اختیاری؛ ارادی و تدبیری. ملکات: هنجارها، بویژه هنجارهای ستوده. اخالق: 

کیفیت رفتار، خصلت های ارادی. سجایا: جمع سجیه، خوی. عادات: ترجمه شیم آمده یعنی شیمه ها، خصلت، 

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

                                                           
و [ وحیشبکی ر] ، سرور[ انشراح وجوی] .سعادتخوشبختی، شادی، شادکامی و شادمانی و بهروزی، بهزیستی، حیات طیبه، پاکزیشت، ...است. فرح1

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

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

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

ر یبهره وری و اثربخشی نهادی، دولت و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنو و اخالقی و تضمین آرامش عمومی می باشد. غ

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

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

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

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

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

ه و حتی بخش های س( رئوس و اضالع سه گانه مثلث سه وجهی) دانایی، بینایی و آگاهی الزم و کافی را با هم بمثابه مراتب سه گانه، وجوه سه گانه

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

 اند. سعادت فراهم آمده همگی اینها بوده و فراگیر آنها می باشد. 
عجین و آمیخته است. آخرت: یا ( «خلق االنسان فی الکبد»و « ان مع العسر یسرا») ار و گنجش با رنج.دنیای گذرا: هماره نوشش با نیش، گلش با خ1

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

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

  رهیافت مدنی فارابی سازگار نیست. 
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توجه. شایسته: متناسب.پذیرا شدن: قبول. پایدار: با ثبات. طبقه بندی: بعد از تقسیم بندی و دسته بندی، قبل 

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

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

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

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

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

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

 ، حتی شخصی، جمعی اعم از افعال و رفتار خانوادگیسیستم دفاعی بدن میباشد. مراد انواع افعال و رفتار فردی

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

فرهنگی به تعبیر فارابی، خواجه نصیر تا مال صدر و حتی امام خمینی: فاضلی یعنی فرزانگی و به عبارتی 

بوده یا جاهلی ظنی یعنی پندار تکساحتی باصطالح تفلسفی تا توهمی تنازعی کاذب حقیقی و یقینی واقعی 

سوفیستی می باشد. افعال: جمع فعل است. انواع فعل میباشد. فعل اعم از عمل محسوب میشود. فعل اختیاری؛ 

ت. ار اسارادی و تدبیری انسانی و مدنی را عمل نیز میگویند. فعل: کنش و کارکرد میباشد. عمل: منظور ک

حتی مراد کارایی فردی و بلکه کارامدی گروهی می باشد. رفتار: ترجمه سنن بوده بمعنای روش ها یعنی 

چگونگی کنش است. امروزه در جامعه شناسی تحت عنوان نهاد به معنای هنجار )نُرم( میباشد. افعال و رفتار 

ی انسانی و اجتماعی است. مراد عوارض هر دو مظاهر بیرونی ارزشها، بینش یا نگرش و منش یا گرایش درون

نه گانه کنشی و واکنشی و کمی و کیفی است. برخی بویژه پراگماتیست هایی بسان ویلیام جمیز؛ کنش و 

برخی دیگر بویژه پوزیتیویست ها مانند اگوست کنت؛ نمود و رفتار را در علم و عمل، اصل و اصیل دانسته 

.شیم یا 1.سجایا و 3.اخالق، 2.ملکات، 7و نظام علمی مدنی فارابی و اصالت میدهند. حال در نگاه، نظریه 

عادت انسانی و مدنی ارادی و تدبیری: منش درونی بوده که از سویی از بینش یقینی یا غیر یقینی و نیز ارزش 

های ذاتی یعنی تکوینی و ارزش های بنیادین و غایی فطری انسانی درونزادی متعالی ناشی میشود. کشش 

ریزی بشری بسان میل یا خشم ابزار جزئی آنند.. از دیگر سو منجر به کنش و راهبرد فاضلی یا جاهلی های غ

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

نکه یکی سعادت یعنی سعادت ظاهری، و شبه سعادت و یا توهم سعادت و در اصل شقاوت می انجامد.  چنا

را فضیلت دانسته و فرح، سرور و بهجت میداند. دیگری سعادت را ثروت و لذت می پندارد. و سومین 

 سعادت را رضایت سیطره و سلطه می انگارد. 

 ثروتیک.: گوید: سعادت پنداری عبارت است ازو نیز می»دانش اجتماعی و سیاسی: اول. -.علم مدنی 2

آنگاه تفاوت افعال و دوم. بته اگر تنها اینها را هدف زندگی این جهان بدانیم!ال .لذتسه.و  1کرامتدو.و 
                                                           

  .به اصطالح شهرت یا آوازه و بویژه خوشنامی بوده و به تعبیری پرستیژ خواه فردی یا جمعی تا ملی است.1
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توان به سعادت حقیقی کارهایی که به وسیله آنها میالف. ؛دارد کهکند، و بیان میسنن را مشخص می

ص است. ینقا.3زشتکاری و .2شرور و .7 ؛سوای آنها وب.فضائل است، .3نیکوکاری و .2خیر و .7 ؛رسید

 پیوسته درالف. ؛گوید: راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است که افعال و سنن فاضلهو می.سوم

(. سعادت: 701ص«)و همگان مشترکاً آنها را بکار ببندندب.شهرها و میان امتها رایج و شایع باشد، 

ظنی ظاهر ، اینجا جاذبه های جسمی و خوشگذرانیخوشبختی. کرامت: عزت، اینجا شهرت، اعتبار. لذت: 

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

ثروت، قدرت و شهرت برای فضیلت، خیر و فضیلت بوده و عامل سیر و نیل به سعادتند. سعادت یعنی 

ت. اما نند اینها اسخوشبختی بمثابه غایت و سبب غایی سیاست و مدنیت: شادی، شادکامی، کامیابی و هما

لزوما خوشحالی گذرا و خوشوقتی ظاهری نمی باشد. آسایش جسمانی بدنی ظاهری توأمان و در جهت 

آرامش باطنی روحانی معنوی بویژه مدنی است. که با توسعه اقتصادی و ابزاری، توأمان با توسعه و تعادل 

عنوی و اخالقی تحصیل میگردد. فرح، سیاسی و کارایی و کارامدی و در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ م

سرور و بهجت است. این حقیقی و یقینی بوده که بایسته و شایسته است واقعیت یابد. برخی آنرا ثروت و 

لذت یا شهرت و اعتبار پنداشته و یا سلطه و سیطره می انگارند. که غیر و ضد حقیقی و غیر و ضد یقینی 

ن آب زالل، شیرین و خنکای چشمه ساران است. که جرعه ای از آن بوده ولو واقعیت یافته باشد. اولین چو

تشنگان را سیراب و آرام میسازد. دومین بسان سراب بوده که آبنماست. تشنگان آب را گمراه و سرگردان 

میسازد. این ظن و پندار سعادت و سیاست ظنی و ضاللت )فرویدیسمی ثروت و لذت طلب(  می باشد. 

دریاست. که هر چه بیشتر خورده، نه تنها تشنگی را فرو نکاسته، بلکه عطش را هم  سومین همانند آب شور

 :مثنوی معنویدر  مولویمی افزاید. به تعبیر 

 آب شورى نیست درمان عطش            وقت خوردن گر نماید سرد و خوش

طلبیده دلشوره آورده تا حد مرگ و نیستی. یا بسان آب مسموم و یا « هل من مزید»برعکس نا آرام میسازد. 

« نفت سفید»(؛ 110، ص7الرسایل، ج«)النفط االبیض»بسان خوردن  رسایلدر  اخوان صفاسم مایع و به تعبیر 

 ی )داروینیستی( سلطه طلبی و، دلپیچه آور بوده و محسوب میگردد. این سعادت و سیاست توهمی و تنازع

استکباری یا امپریالیستی است. شهرت طلبی یا به ثروت طلبی و لذت طلبی کشیده یا به سلطه طلبی و ستم 

گری می کشاند.  علم مدنی در ادامه و بمنظور تبیین علمی نظری، ترسیم علمی عملی، ترویج علمی عمومی 

 و تحقق علمی عینی سعادت مدنی انسانها:  

پذیر نیست، مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن، کند که این کار امکانو بیان می»: اول.لم مدنیع.3

و سوم.میان مردم رواج یابد، ب.در شهرها و الف. ؛«افعال و سنن و عادات و ملکات و اخالق»این دوم.
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بیان  وچهارم.ن نروند. مند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از میااین حکومت باید در عالقه

ول مردم پذیر است که مورد قبمی کند که پیدایش چنین حکومتی تنها با نیروی خدمت و فضیلتی امکان

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

و حاصل این خدمت را سیاست ششم.کنند، یو فرمانروایی، یا هر نام دیگری که مردم برایش انتخاب م

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

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

د. رواج نظام ارزشی و نقشه راه مدیریت مدنی جامعه و کشور: جاهلی تا حکمروایی فاضلی را در بر میگیر

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

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

 امدی یعنی بهره وری و اثربخشی آنها میسر میباشد. مقبولیت و کار

اول: حکومتی که  حکومت دو نوع است:».یک.1بدین سبب در گفتمان علمی اجتماعی و سیاسی فارابی: 

ارادی را، که در پرتو .شیم[ 1.سجایا و 3.اخالق، 2]،  ملکات.1دیگری.سنن و ب.افعال و .یکی.الف ؛بتواند

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

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

 و فرهیختگی علمی(. حکمروایی فاضلی؛ )فلسفی به معنای( فرزانگی 701 - 1همان، صص«)شوندمی نامیده

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

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

می ایران تا حداکثری و کامل به اصطالح جهانی که می فهمیم و باندازه ای که می توانیم بسان جمهوری اسال

و نهایی مهدوی است. دارای گفتمان و الگوی توحیدی دو ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری 

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

دوم: حکومتی است » تمان و الگوی سیاسی حقیقی و یقینی واقعی میدانند. حیات معقول خویش  اینرا گف

.سجایا و 3]،  اخالقی.[ 2و ].ملکات،[ 7]و ب.رفتار و دیگری. افعال»یکی.الف. ؛که در شهرها و میان مردم
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است، یعنی در حقیقت سعادت نیست. ]ظنی یا توهمی[  دهد که مایه سعادت پنداریرا رواج می «.شیم[ 1

(. مردم و مدینه 701همان، ص«)حکومت جاهلیت استدو.ریاست جاهلی یا یک. ؛این نوع حکومت نام

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

با گفتمان  انظام سیاسی و سیاست و در نتیجه جامعه مدنی و کشور و تکساحتی وتنازعی می باشد. همینها اینر

و الگو  حتی زبان قرانی و اسالمی: سیاست جاهلی؛ ضالی و فاسقی، ناقصه و تغلب، حیوانی و شیطانی و 

طبیعی میخوانند.حکومت فاضلی بسان خط مستقیم یکی بیشتر نیست. اما حداقلی تا حداکثری دارد. اما 

]جاهلی[  گونه حکومتاین.»7و.حکومت جاهلی بسان خطوط کج، متعدد و متعارضند. به تعبیر فارابی: د

کند، نامی مخصوص صدی که دنبال میقو بر هر یک از آنها به مناسبت هدف و م.2اقسام بسیار دارد. 

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

[ پستیآن را حکومت خست ]ب.اشد، اندوزی بپس اگر حکومتی در صدد مال.یک.الف.4هستند؛ 

شهرت حکومت کرامت ]ب.و اگر حکومتی در طلب بزرگی و سرافرازی گام بردارد، دو.الف.نامند، می

ه مناسبت آن را بب.و اگر سوای این دو بوده باشد، سه.الف.شود. نامیده میطلبی یا اعتبار و پرستیژ ملی[ 

انسان  فارابی به تبع«: انمال االعمال بالنیات»مان(. بمصداق: ه«)کنندگیرد نامگذاری میهدفی که در پیش می

مدنی و به تناظر آن جامعه مدنی که هدفمند یعنی هدفدار وهدفمدار بوده، و آن سعادت یقینی، یا ظن یا توهم 

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

به تناسب اهداف و غایات، تقسیم بندی و دسته بندی و طبقه بندی مینمایند. فاضلی بوده یا جاهلی به تبع  و 

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

یقی اشند. ماهوی و حقپنداری و نیز توهمی یا کاذبند. حتی ساختار حکومت، چه بسا شکلی بوده و ظاهری ب

کند که اداره حکومت فاضله در سایه دو و نیز این علم بیان می.»1نمی باشند. در ادامه به تصریح فارابی: 

پذیر است؛ یکی نیرویی که بر قوانین کلی استوار است. و دیگری نیرویی است که بر اثر نیرو امکان

نیرویی که از راه ممارست و کوشش، در .1 ؛نیآید، یعتمرین زیاد، در کارهای کشورداری به دست می

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

گونه که در طب از تجربه و درست بدان.3گردد؛ تنها از راه تجربه و مشاهده بسیار برای انسان ایجاد می
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کی کننده واقعی بوده باشد: یتواند درمانزیرا طبیب تنها با دو نیرو می شود.مشاهده بسیار استفاده می

ی علمی ]یافته ها به دست آورده است نیروی آگاهی اوست بر کلیات، و قوانینی که از کتابهای پزشکی

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

 ؛زیرا ورزیدگی در این حرفه تنها از راه.4، ]پرورش عملی و راهبردهای تجربی[  شودی او ایجاد میبرا

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

و به تناسب هر بدن در هر حالتی به درمان بپردازد. دوم.مقدار داروهای الزم را بشناسد، یکم. ؛تواندمی

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

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

(. مراد علم و حکمت نظری و عملی مدنی 701-1همان صص«)سامان بخشد این تجربه بتواند امور مردم را

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

 فراتر یکی تخصص مدنی بوده و دیگری تجربه مدنی است. 

 ی[:سی مدنی و منش و منششناسی مدن]ارزش و ارزششناسی مدنی، بینش و بینششنا ب.فلسفه حکمت مدنی

]، اخالق،  به بررسی افعال و سنن و ملکاتدانش سیاسی[ در مواردی که ].7 :مدنیو حکمت فلسفه »

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

 و راهب.دهد، قوانین کلی را به دست میاول.الف. ؛دبپرداز  -که به آن مربوط است و توهمی فاسقی[ 

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

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

چه این کار عمالً مخصوص نیروی دیگری غیر ب.گذارد، ناگرفته باقی می سپس آنها را اندازهدوم.الف.

دیر گیری و تقبا اینهمه، احوال و عوارضی که اندازهج.از این فعل است، که باید به آن نسبت داده شود. 

(. مراد: 701همان، ص«)گیرد، نامحدود است و رسیدن به همه آنها ممکن نیستبر حسب آنها صورت می

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

.مدیریت مدنی ]بسیج، سازماندهی، 2.مهندسی معماری مدنی یعنی نهاسازی و نظامسازی، 7سه.راهبردهای؛ 
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دت مدنی یا شقاوت .آسیب زدایی مدنی تا باز مهندسی و چهار.غایات مدنی یعنی سعا3اداره و پایش[ و 

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

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

ا از ر]و یقینی واقعی[  دت حقیقیو بازشناختن سعادوم. شود،تعریف سعادت میاول. :که شاملعلمی[ 

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

 سننیکی.افعال و[ و ]چهارم.پردازد. می  -که الزم است در شهرها و میان ملتها رواج پیدا کند   -کلی 

]شهرت، منفعت و  غیرفاضلهب.و ]فضیلت[  فاضلهالف. .شیم[ ؛1.سجایا، 3.اخالق، 2.ملکات، 7]دیگری.

 ]فلسفه عملی و تحقق عینی مدنی[ ؛ بخش دیگر .«کندمی( 701)ص را از هم جداثروت و لذت، سلطه[ 

 ؛لهفاض]و ملکات، اخالق، سجایا و شیم[  به توصیف ایجاد زمینه مناسب، برای رواج عادات و سنن»اول.

و نیز شامل تعریف آن قسمت از وظایف حکومت دوم.پردازد، یها ممیان ملتب.در شهرها و الف.

به لف.ا ؛فاضله را در مردم]و ملکات، اخالق، سجایا و شیم[  توان افعال و سننشود که به وسیله آنها میمی

(. وظایف حکومت: کارویژه های کارگزاری؛ سیاستگذاری 701 - 1همان، صص«)حفظ کردب.وجود آورد و 

و سیاستمداری است. وسایل حکومت: کارکردهای مهندسی ]نهادسازی و نظامسازی[ ، مدیریت ]بسیج منابع، 

سازماندهی، اداره و پایش یا نظارت و کنترل[ و آسیب زدایی تا بازمهندسی اعم از مهندسی مجدد، مکرر و 

مر میباشد. به تعبیر ابوالحسن عامری در کتاب السعاده و االسعاد؛ بخش نخست.سعادتشناسی؛ سعادتنگری مست

و سعادتگرایی است. بخش دیگری و دوم.سعاتمندسازی اعم از سعادتگذاری دولتی و سعادتپذیری مردمی 

کومت غیرفاضله را بر آنگاه انواع کارهای ح.»3می باشد. فارابی مدعی بوده بر همین اساس فلسفه مدنی: 

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

گوید که هر یک از این حکومتها هوای آن دارد و میسه.کند، دهد شمارش میاز این حکومتها انجام می

]و چه ملکات، اخالق،  سنتهاافعال و[ ] ، چهمیان مردمانی که زیر فرمان او هستندب.در کشور و الف. ؛که

در کتاب یکی. ؛این مطالب»(. چهار.به تعبیر وی: 770همان، ص«)را جایگزین کندسجایا و شیم[ 
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کتاب سیاست افالطون و الف. ؛دردیگری.موجود است، و نیز  - است ارسطویس بکتا -10بولیطیقی

ن(. مراد کتاب سیاست ارسطو، کتاب جمهوریت هما«)کتب دیگران آمده استسوم.سایر کتابهای او، و ب.

سیاست(  -افالطون و بلکه بویژه اخالق نیکوماخوسی ارسطو و همچنین کتاب سوفیسم سیاسی )سوفیست 

و بویژه نوامیس افالطون که خود فارابی تلخیص نوامیس افالطون را نگاشته و نیز سایر آثار و رسایل اینان 

باشد. اشاره به آثار سایرین چه بسا مراد آراء و آثار سوفیسم سیاسی  همانند اصول حکومت آتن ارسطو می

افرادی چون گورگیاس و پروتاگوراس، یا تفلسف سیاسی امثال هراکلیت و حتی حکمت جاویدان شرقی و 

ایرانی پیشا یونانی )بگونه ای که در انتهای تحصیل سعادت بدان توجه داده( و نیز آراء مکاتب انحطاطی پسا 

ویی شکاکان، نسبیون، کلبیون و رواقیون و حتی اپیکورین ها از فلوطین تا سیسرون رومی و حتی سنت ارسط

اگوستین، پدر و پایه گذار فلسفه سیاسی مسیحیت و کتاب شهر خدا و شهر زمینی که به دوآلیسم یعنی جدایی 

 دیانت از سیاست و حکومت و قدرت پرداخته، مورد نظر باشد. 

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

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

از: عبارتند ب.  -شود یعنی از حکومتها و از رفتار آنان ناشی می  -گردد فرمانروایی منحصر می

مراد آسیب شناسی مدنی و سیاسی حکومت، حاکمیت، دولت، قدرت  .«های حرفه فرمانروایی فاضلهبیماری

فرمان این حکومتها اختصاص  و اما رفتار و ملکاتی که به شهرهای زیر»سه.الف.و همانند اینها است. 

ی و سیاسی مردم، ملت، )همان(. مراد آسیب شناسی مدن 11«به بیماری شهرهای فاضله همانند استب.دارد، 

شمرد  می آنگاه تعداد اسباب و عللی را بر»چهار. جامعه سیاسی، کشور و نظام سیاسی و همانند اینها است. 

ن مدج.و ]و ملکات فاضله[  سننب.حکومتهای فاضله و الف. ؛توان مطمئن شد کهکه از ناحیه آنها نمی

همان(. منظور ایمنی سازی «)تبدیل نگردند به سنن و ملکات جاهلیت نیفاضله پایدار بمانند، یع

ی انواع افعال»در پی آن »)ایمنولوژی( مدنی و سیاسی جامعه، دولت، حکومت، نظام مدنی و کشور است. پنج.

                                                           
اینکه فلسفه سیاسی بوده شناخت جامعه مدنی و سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی و به اصطالح دانش  بیش از؛ ( ارسطو«Politic»سیاست ).کتاب 70

 است. سیاسی می باشد. البته توسط فیلسوفی سیاسی در تراز باالی ارسطو نگاشته شده
 .جمع بندی قسمت قبلست.77
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های فاضله حکومتب.و ]کشورها و نظامات و جوامع مدنی[  شهرهاالف. ؛شمرد که بر اثر آنها می را بر

 ؛زو نی»شش.الف.همان(. «)شودتبدیل آنها به غیر فاضله ناممکن میدوم.مانند، و فساد مصون میاول. ؛از

فایده آنها این است »گوید که و میب.، «شمردمی و دیگر چیزها را بر.2اندیشی، راههای تدبیر و چاره .1

چگونه باید آن را به حال اول دوم.ای به جاهلیت تبدیل شد، اگر حکومت فاضلهاول. ؛که

(.  اصل بر  صحت ذاتی و حفظ صحت بوده و مرض، عارضی است. بعد رفع 777همان، ص«)بازگردانید

مرض میباشد. مراد آسیبشناسی و آسیبزدایی )پاتولوژی( سیاسی است. از علت شناسی )میکروبیولوژی(، 

دردشناسی، درماشناسی تا ایمنی سازی )ایمنولوژی( مدنی است. که بعدا کتاب فصول منتزعه را به همین 

منظور به نگارش در می آورند. حتی از علوم پایه علم و فن طب یا پزشکی و سالمت یعنی تشریح و پیکره 

شناسی که رسال اعضای انسان )و نیز اعضای حیوان( و رد بر طب جالینوس را با کاربست مدنی می نویسند. 

ی از برخالف. ؛و اینکهیک.پذیرد، کند که اداره حکومت فاضله با چند چیز سامان میآنگاه بیان می.»1

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

افزاید. بر آنها می  -مردمان برای حکومت پیدا شده است .2اداره شهرها و .1 ؛ورزیدگی بسیار در کار

ال و افعیکی.الف. ؛توانه آنها میاین نیرو عبارت است از تشخیص صحیح شرایطی که با مقایسدو.

هر دو.هر اجتماع، یا یک. ؛به تناسباول. ؛ار.شیم[ 1.سجایا، 3.اخالق، 2]،  ملکات.[ 7دیگری.رفتار و ]ب.

]و سه.در هر شرایط، تبیین، ترسیم و[  هر رویداددو.هر حال و یک. ؛بر حسبدوم.هر ملت، و سه. شهر، یا 

نمود. آنگاه با سیاستمداری آن سیاستها را ترویج و تحقق بخشید. یعنی همان(. یعنی سیاستگذاری «)تنظیم کرد

تخصص سیاسی الزم است اما کافی نیست. تجربه نیز نیاز می باشد. به تعبیری شناخت نظری و آموزه های 

علمی و دانشگاهی نیاز است. اما شناخت عملی و مطالعات عینی میدانی نیز نیاز و مفیدند. بدو این دو، 

کند و بیان می.»6دی الزم بدست نمی آید. با این دو: کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی مدنی خواهد بود. کارام

فرمانروایانش در طول زمان اول. ؛که  -دهد و تغییر ماهیت نمی  -ماند که مدینه فاضله هنگامی پایدار می

ر آن شود، به طوری که فرمانروای دومی که جانشین اولی میباز شرایط واحد بخصوصی پیروی کنند، 

باشد که حافظ و نگهبان همان احوال و شرایطی بوده باشد که در روزگار پیش از او مرسوم بوده است. 

گونه دهد که چو نشان میب.ای ایجاد شود. و اینکه در ترتیب و توالی آنان نباید انقطاع و فاصلهدوم.الف.
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ان: همان(. ترتیب و توالی فرمانروای«)تا در توالی فرمانروایان انقطاع و فترتی پیش نیایدباید عمل شود 

و .»1جانشینی و حتی جابجایی و جایگزینی رهبران و گردش نخبگانی و چرخش قدرت و حاکمیت است. 

م ردکدام شرایط و احوال طبیعی است که باید در فرزندان پادشاهان، و دیگر ماول. ؛کند کهبیان می

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

دارد: آن کسی که این شرایط طبیعی در او موجود است چگونه باید تربیت شود، تا حرفه و بیان میدوم.

ی: استعداد مدنی؛ (. احوالت طبیع772همان، ص«)شود گیرد و فرمانروایی کامل فرمانروایی را نیک فرا

اجتماعی و سیاسی است. اهلیت: شایستگی و شایسته ساالری میباشد. مراد: استعداد سیاسی و تربیت سیاسی 

اعم از آموزش نظری و تجربه یا پرورش عملی سیاسی است. فرمانروای کامل: کافی یعنی با کفایت، کارا و 

کسانی که به آیین جاهلیت الف.گوید: و نیز می.»1کارامد؛ بهره ور و اثربخش، خوب، شایسته می باشد.  

همان(. یعنی در حقیقت و مبادی )ارزشها(، در «)کنند، هرگز شایستگی پادشاهی را ندارندفرمانروایی می

ماهیت و مبانی )بینش و منش( و حتی در واقعیت )کنش و روش یا رفتار( یعنی مظاهر، حاکم و حکومت، 

ر و کارگذاری؛ سیاستگذاری و سیاستمداری حقیقی و یقینی وقاعی نیستند کارگذار؛ سیاستگذار و سیاستمدا

فرق است میان هدایت، والیت و امامت و میان سیطره جویی و سلطه طلبی و ستم گری. همان گونه که میان 

جراحی با چاقو کشی فرق می باشد. جراحی روی خرد و حکمت و شجاعت و علم و خیرخواهی و رفع 

رای همین بوده که از آن تقدیر کرده و بدان جزاء یعنی پاداش میدهند. چاقوکشی از مرض مریض است. ب

روی جهالت )بسیط یا مرکب(، حماقت و جسارت و خودخواهی و بد خواهی و آسیب رسانیدن به طرف 

سالم است. برای همین بوده که آنرا سرزنش کرده و جزاء یعنی مجازات مینمایند. جراحی سیاسی: فاضلی 

چاقوکشی سیاسی: جاهلی میباشد. در اصل سیاست نیست. شبه سیاست می باشد. بلکه ضد سیاست  است.

 ؛زیرا»میباشد. همانگونه که جبن یعنی ترس یا جسارت یعنی بیباکی و کله خری، ضد و شبه شجاعت اند. ب.

فه فلسدیگری.فلسفه نظری یا به یک. ؛سیاست خود، به.3کردار و .2احوال و .1 ؛آنان در هیچ یک ازاول.

گذشت .یکی ؛ای که بر اثربه مدد نیروی تجربهالف. ؛بلکه هر یک از آناندوم.کنند، عملی نیازی پیدا نمی

در شهرها و .1 ؛ورزیدگی در کارهای حکومتی برایشان حاصل شده، خواهد توانستدیگری.زمان و 

چنین فرمانروایی هنگامی به ب.. میان مردمی که زیر فرمان او قرار دارند، هدفهای خویش را دنبال کند.2
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ور بوده باشد، یعنی به تشخیص آن ای بهرهرسد که از نیروی قریحه ذاتی ارزندههای خود میخواسته

طه[ ]سل یا غیر آن هرتتوان به هدفهای مورد نظر، مانند لذت یا شافعالی قادر باشد که در سایه آنها می

ی کامل از رفتار پادشاهانی که هدف و مقصدشان با او یکی بر آنچه گفته شد باید پیروج. ، دست یافت.

همان(. در نتیجه حکومت، سیاست، نظام سیاسی، جامعه سیاسی، حاکمیت سیاسی و «)است، افزوده شود

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

ت. شبه )بسان سراب و آبنما( و حتی ضد آن )بسان آب شور دریا و یا نفت قدرت و اقتدار سیاسی، .... نیس

سفید یا آب مسموم بجای آب سالم، پاک و خنکا( است. گفتمان فاضلی بسان آب سالم، پاک و خنکاست 

وده و در قیاس با سراب که آبنما ب«(. اال بذکر اهلل تطمئن القلوب)»رافع تشنگی و آسایش و آرامشبخش است 

خ ؛ جهان با این فراخی بر او تنگناست(. یا آب تل«ضاقت االرض بما رحبت»آبست )سیاست تکساحتی: شبه 

یا آب شور دریا و یا آب مسموم یا سم مایع یا همانند نفت سفید، که تشدیدکننده عطش تا مرز هالکت می 

 ض بوده و تنازعخیزند(.  ، دچار تشتت و تعار721؛ 20طه/«: و من اعرض عن ذکری فان له معیشته ضنکا)»باشد 

 خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:

خاستگاه، جایگاه و نقش علم مدنی در نقش نگاه، نظریه و نظام علمی معطوف به علم مدنی چه می باشد؟ 

علم مدنی چند قسمت و چه قسمتهایی دارد؟ موضوع و مسایل نظام علمی فاضلی فارابی چگونه میباشد؟ 

باشند؟ سعادت مدنی چند و چه می باشند؟ سعادت حقیقی چه می باشد؟ سعادت پنداری دانش مدنی چه می 

چه می باشد؟ عوامل نیل به سعادت مدنی چند و چه میباشند؟ عوامل سقوط به شقاوت مدنی چند و چه 

میباشند؟ حکومت چه می باشد؟ سیاست چه می باشد؟ انواع حکومت مدنی چند تا و چه میباشند؟ اقسام 

جاهلی ]غیر و ضد فاضلی[ چندتا و چه میباشند؟ اداره حکومت فاضله با چند و چه نیروهایی انجام  حکومت

می شود؟ آموزش نظری سیاسی در اداره حکومت فاضله چه بوده و چه جایگاهی دارد؟ تجربه عملی سیاسی 

ه سیاسی چه می در اداره حکومت فاضله چه بوده و چه جایگاهی دارد؟  ]جایگاه، موضوع و مسئله[ فلسف

باشد؟ بخش های فلسفه مدنی چندتا و چه می باشند؟  ]پاتولوژی و میکروبیولوژی[ آسیبشناسی و آسیبزدایی 

سیاسی چه میباشد؟ کارکرد تجربه سیاسی چه می باشد؟  ]ایمنی سازی و[ پایداری مدینه فاضله با چه میباشد؟ 
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سیاسی چه و چگونه می باشد؟ شایستگی و عدم استعداد و تربیت سیاسی چه میباشند؟ انقطاع و تداوم 

  شایستگی سیاسی و حکومت چه می باشد؟
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 ب.سیاست مدنی فارابی
 جاهلی: اجتماع مدنی، ریاست مدنی، سیاست مدنی -نظام مدنی فاضلی 

  (مثنوی مولوی)آب حیوان خوان مخوان این را سخن            روح نو بین در تن حرف کهن         

حکمت مدنی، آب حیات اجتماعی و سیاسی است. مایه بهزست مدنی و زندگانی اجتماعی و سیاسی بهینه و 

 بسامانست.  

دو و  است. ازکتاب و گفتمان سیاست مدنی فارابی: نگاه و نظریه جامعه مدنی، نظام مدنی و سیاست مدنی 

ت هم آمده است. در دو قسمحتی سه مرتبت هستی شناسی، چیستی شناسی و چگونگی شناسی مدنی فرا

مبادی )مقطع دکتری( و قسمت مبانی )مقطع کارشناسی ارشد( و مظاهر )مقطع کارشناسی( قابل بهره برداری 

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

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

دیگری و دوم.مبانی سیاست مدنی تحت عنوان اجتماعات مدنی و حتی ارکان نظام مدنی و مظاهر یا شاخص 

اع اجتم و بهنظام مدنی محض  حکمت  وفلسفه های سیاست مدنی است. فارابی در این اثر در واقع به 

میپردازند. به تعبیری فلسفه و حکمت مدنی اجتماع  جاهلی -فاضلی  مدنی، ریاست مدنی، سیاست مدنی

فاضلی و جاهلی و نظام، ریاست و سیاست آنها را واکاوی می نمایند. در این جا ما به مبحث دوم می پردازیم. 

 به ترتیب ذیل: 

ها امور و االنسان من االنواع التی ال یمکن ان یتمّ لها الضروریّ من: »سیاسی و.انسان مدنی؛ اجتماعی 1

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

نه به حوائج اولیه و ضروری زندگی یک. ؛به طور مطلقاول. ؛انسان از جمله انواع جانورانی است که»(؛ 61

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

(. انسان: مدنی 711سیاست مدنی، ص«)پیوستگی به یکدیگرب. در جایگاه و مکان واحد والف. ؛بسیار

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

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

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

جماعت و یک.سانی بر سه گونه است: های انانواع جمعیت.»7: اجتماعات مدنی -.مدنیت انسانی 2

جماعت و جمعیت کوچک و سه. .جماعت و جمعیت میانه و وسطیدو. .جمعیت بزرگ و عظمی

همان(. مراد بترتیب جامعه، نظام و سیاست: نخست بین مللی و جهانی است. دوم.فراملی امتی و «)صغری

 جمعیت: جمع شدن و فراهمی یعنی ید.منطقه ای میباشد. سوم.ملی کشوری، استانی و شهرستانی بشمار میآ

گرد هم آمدن تعداد نسبتا زیادی از افراد است. مثل جمعیت راهپیمایان در مسیر تظاهرات می باشد. جماعت: 

جمع انسانی بوده با کار ویژه خاص صنفی تخصصی مدنی بسان خانواده است. کوچکترین، طبیعی ترین، 

و مدنی میباشد. یا گروه مدنی شامل جماعات سه گانه اعم از؛ پیشینی ترین و پایدارترین جماعت انسانی 

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

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

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

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

 سیاسی: جامعه مدنی دارای نظام سیاسی و دولت میباشد. منظور هیئت حاکمه راهبردی است. جامعه مدنی و

سیاسی از حیث گستره: بلند گستر جهانی و به اصطالح بین مللی و بزرگ میباشد. میان گستر فراملی منطقه 

ای یا امتی وسطا است. کوچکگستر ملی و فروملی تا محلی  یعنی استانی و شهرستانی میباشد. بدین ترتیب: 

 ،یاری به وجود آمده باشدهای بساز امتاول. ؛شود کهبه آن جمعیتی گفته می :جمعیت بزرگ».الف.2

جماعت ج.به یک امت گویند.  :حالجماعت وسطی و میانب.. بر اساس یاری و تعاون به یکدیگردوم.

 این سه نوع جماعت را جماعت کامله گویند»سه.. «تنها مردم یک شهر را گویند :کوچک و صغری

نی تعامل و تجارت کاالیی، کاری )همان(. یک.تعاون: تشارک و همکاری است. همان تقسیم کار و تبادل یع

و خدماتی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. از جهانی و بینا امتی و بین مللی، امتی و منطقه ای و تا ملی 

داخلی و خارجی میباشد. یا برعکس از محلی، شهرستانی، استانی، ناحیه ای، ملی، فراملی منطقه ای تا امتی 
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ملت بسان ایرانشهر یعنی کشور ایران،  -. دو.شهر: کشور یعنی دولت و بین مللی و سرانجام جهانی است

حتی اسالمشهر یعنی جهان اسالم و بلکه جهانشهر یعنی جهان میباشد. شهرستان نیز است. سه.جماعت یا 

اجتماع و حتی جمعیت مدنی کامل: جامعه مدنی واجد سه جماعت مدنی بوده که خود اتکال میباشد. یعنی 

فقط همین جامعه و فقدان هر نوع جامعه دیگری میتواند به حیات مدنی خویش ادامه داده و با فرض وجود 

قهراً »و دو. .«بنابراین تشکیل مدینه نخستین مرتبت کمال است برای نوع انسان».یک.3توسعه و تعالی یابد. 

 «.اندناقصهخانوادگی از نوع اجتماعات چهارم.کویی و سوم.ای و محلهدوم.دیهی و .اول ؛اجتماعات

یکی از اجزاء اجتماع، اول. ؛چونب. «.تر استدر بین آنها نیز اجتماع منزلی و خانواری ناقص»که سه.الف.

ای جزئی از اجتماع محلهسوم.ایست و اجتماع کویی جزئی از اجتماع محلهدوم.اجتماع کویی است و 

 .«دهند وابسته به شهرهاستمیهائی که محالت و دهات را تشکیل جمعیت»چهار.. «اجتماع شهری است

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

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

و قلمرو سیاسی، دارای جامعه مدنی همان(. مدینه: کشور یعنی سرزمین «)بدان منقسم شوندب.گزینند و 

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

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

ا تشکیل میگردد. زندگی و زیست مدنی ولو جاهلی و به تعبیری بوده اما با تدبیر و اراده خود انسان ه

تکساحتی مادی: در قیاس با زیست بدوی، نخستین مرتبت کمال انسانی است. زندگانی و بهزیست مدنی 

فاضلی یعنی فرزانگی: مرتبت کمال نهایی انسانی و انسانها میباشد. که از مدینه فاضلی حداقلی، میانی و به 

 قدور بسان جمهوری اسالمی ایران تا نهایی جهانی مهدوی را در بر میگیرد.  اصطالح بقدر م

همان(. مطلوب غایی و نهایی و «)سعادت عبارت از خیر مطلق است».اول.7: ؛ خوشبختیسعادت مدنی.3

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

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

امنیت، سالمت، تروت، قدرت و اقتدار و شهرت یا اعتبار، را کسب بکند از وی بپرسند: اینها برای چه میباشد؟ 
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ادت، سیده شود: سعپاسخ داده میشود:  برای سعادتس به معنای خوشبختی یعنی شادکامی است. اما اگر پر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گاه از اموری طبیعی و یک. ؛طور شری که مانع رسیدن به سعادت استو همین»ب. (711همان، ص«)بود

 یراتخدوم.یک.الف.. «است و گاه وجود و تعقل آن وابسته به ارادهب.موجود در طبیعیت و بالطبع است 

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

در و.دشرور به عالم زمینی این نبوده است که ب. خیرات والف. ؛و البته هدف آنها از اعطاء این»سوم.یک.

و .2و یا معاونت .7ب.؛ کرده باشند ]ممانعتی[ اندتیمع.2 مانعی ایجاد کرده و.7الف. ؛هدفهای عقل فعال

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

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

یز اندیشه و اراده )بینش و منش یا نگرش و گرایش( و نیز کنش و روش های اختیاری؛ و اسباب موجده ن

ارادی و تدبیری انسان فردی افراد، جمعی جماعات و اجتماعی جوامع مدنی، نظامات مدنی و دولت ها و 

تمامی  درسیاست های آنها از و در گستره فروملی، ملی داخلی و خارجی و فراملی امتی تا بین مللی و جهانی 
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زیرا آنچه سودمند .»3بخش های توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. ... 

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

آور لعکس اموری که زیانجهت نیست که اجسام سماوی به قصد معاونت به عقل فعال کرده باشند و با

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

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

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

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

(. 711همان، ص«)آورای زیانیا پارهب.گردد در هدف عقل فعال احیاناً مفید واقع شود و حادث می

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

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

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

در  که اتفاقا رساله مستقل و مبسوطیابن سینا نانکه شخصیت برجسته ای همانند بوده و مطمئن باشند. چ

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

بت ف نسهمان(. حتی همچو کسی با این اذعان و اعترا«)مُردیم و نفهمیدیم که فهمیدیم یا نفهمیدیم» ؛«علم

به خوشبختی خود، چگونه میتواند مدعی بوده که سعادت همگانی را میشناسد. اما همه کما بیش میدانند که 

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

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

)سبکی و سبکبالی( و بهجت )برانگیختگی و بشاشت( میباشد. لذت حسی جسمانی و بدنی یا غریزی حیوانی 

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

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

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

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

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

که همان زیبا و  12شر ارادیب. خیر والف..»7«: خیر و شر ارادی.»6تجربه مدنی سایرین و خویشتن است. 

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

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

هیچ  د بهی که انسان تعقل کرده بدان آگاهی دارد صرفاً ناشی از قوه ناطقه نظری است؛ و مستنتسعاد

گاه که آدمی مبادی ومعارف اولیه را که از ناحیه عقل فعال یک از قوای دیگر نیست؛ بدین بیان که آن

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

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

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

نزوعیه عمل کند و از طرفی قوه متخیله و حساسه او  ای برای عمل یعنی قوهوسیله آالت و ابزار معده

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

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

اکنون گویم و اما شر ارادی از آن راهی که هم.»2(. 711-6همان، صص«)ارادی تنها از این وجه آید

ند و یابنمی ن ترتیب است که قوه متخیله و حساسه هیچکدام سعادت را درشود؛ و آن به ایحاصل می

گاه چنین نیست که در هر حال سعادت را دریابد و بدان آگاهی حاصل نماید و بلکه آنقوه ناطقه هم

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

آور و سودبخش و کرامت د که هدف و غایت زندگی وصول به آنها است؛ مانند امور لذتآدمی خیال کن

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

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

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

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

                                                           
. خیر نسبی: عامل و یا مرحله سیر به سعادتست. شر نسبی: مانع خیر و .همان فرصت و تهدیدند. خیر مطلق: سعادتست. شر مطلق: شقاوت می باشد72

 سعادت و یا عامل مخل و مخرب آن بوده و عامل و مراحل سیر به شقاوت می باشد.
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د؛ و باالخره داناندیشد و آنرا هدف نهائی قوه ناطقه عملیه خود میرود و در جهت رسیدن بدان میمی

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

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

خته باشد لکن آنرا غایت و گاه که آدمی سعادت را به درستی شناطور است آنو همین.»3همان(. «)بود

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

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

شود جز شر نیز آنچه حاصل می دارد؛ درین صورتآن به کار می( 116)ص خود را در جهت رسیدن به

و چون هدف نهائی از وجود انسان رسیدن به ».یک.الف.1(. 716-1همان، صص«)چیزی دیگر نیست

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

که  باب وجوهی د درین باب یعنی درپس بایسه.شود همین است؛ و به ممکنات قابل و پذیرنده اعطا می

و این امر یعنی ».یک1همان(. «)ممکن است آدمی به وسیله آنها به سوی آن سعادت برود سخن بگوئیم

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

معارف .بو  معقوالتالف. ؛عد پذیرفتننسانی فطره مُنیست که هر ا و چنیندو.؛ به آدمی اعطاء شده باشد

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

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

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

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

ع هیچ نوی[ ]ولو هوشمند ابزاری و ابزراساز بوده ول ای از آنانو طبع پاره»یک. متنوع یعنی گوناگونند.

ای پاره.دوو ]تفلسف سیاسی ظنی ظاهری تکساحتی که نوعی جاهلیت ضالی گمراهی[  معقولی را نپذیرد

ند برند مانلکن در جهت دیگری به کار می.ب .پذیرندقوت پذیرائی معقوالت را دارند و میالف. ؛دیگر

راهی هلی فاسقی بدراهی و بی]سوفیسم سیاسی توهمی کاذب تنازعی که نوعی جنون ضد عقلی جا دیوانگان

د به سعادت تواننو دسته سومی هستند که صاحب فطرت سلیم انسانیند و تنها اینان هستند که می؛ است[ 
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(. خیر: عامل سیر و نیل به سعادت است. سعادت: خیر مطلق، مطلوب و 711همان، ص«)نهائی نائل آیند

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

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

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

ای تواند به وسیله آن قوهدهد نیرو و مبدأ است که انسان مینخست به انسان می( 712)ص است زیرا آنچه

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

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

ایی و سازواری ذاتی و ]رس به سوی کماالتکارامدی؛ بهره وری و اثربخشی جمعی و نهادی تا نظام مدنی[ 

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

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

)همان، «کوشش کند و بدان نائل آیدش یعنی[ تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی تدبیر و تال

 علوم والف. ؛شود، معقوالت اول و مراتب نخستینآن قوه و مبدأ نخست که به او اعطا می.»(. دو713ص

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

ول اولیه علمی عدم اجتماع و ارتفاع نقیضین و اصول اولیه عملی حسن اولیه نظری درک علیت و توحید، اص

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

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

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

و البته عقل فعال این مبدأ .2شود در نفس ناطقه افاضه میب.آن مبدأ و قوت معقوالتی که ».الف.7سه.

طور جزء همینم.دوجزء حاسه نفس و نخست. ؛کند که قبالًمعلومات را هنگامی به نفس ناطقه اعطا می

تابع نفس الف. ؛که آن دو نیز.3باشد می)گریزش(  کراهتب.و )گرایش(  شوقالف. ؛نزوعیه نفس که منشأ

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

همان(. «)شوداسطه این دو حاصل میاراده به و.1اند، به وجود آمده باشند و بنابراین و اجزاء جسم

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

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

 شوقی.ب و]نگرش[  نفس]فهم و فاهمه و به تعبیر ابن سینا مصوه[  جزء متخیلالف. ؛و بعد از این باید»دوم.

زیرا این . ده اول حاصل گردداکه تابع آنست حاصل شود تا در نتیجه اراده دومی بعد از ار]گرایش[ 

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

 و درب..از ناحیه عقل فعال در نفس ناطقه افاضه شود. ]وحی[  ن است که معارف اولیهممکالف. ؛گاهآن

شود که شوق ناشی از قوه نفس ناطقه است که نام این هنگام در انسان نوعی از اراده سومی حاصل می
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 وب.است ( 713)ص و این همان امری است که ویژه انسان»همان(. چهار.اول.الف.«)ویژه آن اختیار است

 ؛تواند کارهایانسان می.7؛ و به وسیله همین امر است که»همان(. دوم.«)در سایر حیوانات نیست

پاداش و .2در نتیجه( زیبا را انجام دهد؛ و )ب.زشت و دیگری.الف.ناپسندیده و ب.پسندیده و یکی.الف.

(. چنانکه با هوش جزئی، غیزی، ابزاری و ابزاساز خود 711)همان، ص 13«کیفر اخروی بدان بازبسته است

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

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

همان(. نفس جزئی یا غریزه و غرایز جاذبه و دافعه و «)بسا در حیوان غیرناطق هم وجود دارد دیگر چه

هوش جزئی مدبره یعنی مدیریت طبیعی و اراده ناشی از این هوش و نفس جزئی در حیوانات و گیاهان و 

یا خرد راهنما و حتی جمادات نیز وجود دارد. فرای اینها نفس کلی یا روح و )فؤاد( فطرت الهی و عقل کلی 

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

پس هرگاه این نوع از اراده در آدمی پدیدار شد تواند »دو. یعنی بهزیست،  مخصوص انسان مدنی است. 

و به دیگری.؛ در جهت بدبختی و شقاوت و یاب.جهت نیل به سعادت کوشد  دریکی.الف. ؛به وسیله آن

بد انجام ب.زشت و الف. ؛و یا.2 زیباب.یک و ن.الف.7؛ تواند کارهای وسیله همین نیرو است که می

(. سیاست و سیر و ساختار راهبردی فاضلی یا جاهلی مدنی و در نهایت سعادت مدنی یا 711همان، «)دهد

یش فطری عقلی و قلبی و بینش و منش رسا و سازوار شقاوت مدنی ناشی از نگرش خرد یا بیخردی گرا

یقینی یوحیانی ا گرایش نارسا و ناسازوار ظنی تکساحتی یا توهمی تنازعی است. سازماندهی بهینه و بسامان 

و کارامدسازی سیاسی؛ بهره روی و ااثربخشی، بکمک هوش و اراده ابزاری و جزئی است. این بسان موتور 

حرکه بوده و آن بمثابه فرمان هواپیما و خلبانی آن بوده که صعود دوساحتی مادی و هواپیما، مولد نیروی م

معنوی یعنی سعادت داده یا به سقوط تکساحتی و تنازعی یعنی  مشقت و شقاق یا شقاوت می کشاند. ناطق: 

 و هم بمعنای عاقل بوده و هم سخنگو میباشد. بنوعی عقل و تعقل: سخن و سخنگویی درونی بوده و سخن

سخنگویی: عقل و تعقل بیرونی است. شیخ طوسی در کتاب اقتصاد )یعنی مقتصد به معنای میانه روی( در 

طریق رشاد، در تعریف انسان حیوان ناطق بوده میگوید یعنی عاقل، یعنی مدبر و یعنی سایس: سیاستگذار و 

ر انسان: خواست می باشد. در سیاستمدار است. اراده در غیر انسان: کشش بوده و محسوب میگردد. اراده د

کشور و نظام سیاسی: حاکمیت است. بدین ترتیب حیوانات و حتی گیاهان و بلکه جمادات نیز دارای نفس 

بلکه  (که همان قوانین حاکم بر پدیده های شیمیایی و فیزیکی بوده) حیوانی، نباتی و جمادی، هوش طبیعی

باشند. اما تنها انسان دارای اراده عقالنی یعنی اختیار و به  چه بسا اراده حسی و تا حدودی خیالی ولو اولیه

 تعبیری اراده و تدبیر مدنی؛ اجتماعی و سیاسی می باشد. 
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و هر آنچه در راه رسیدن به »همان(. الف.«)سعادت عبارت از خیر مطلق است.».سعادت مدنی: یک5

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

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

 ؛و خیری که در راه رسیدن به سعادت انسانی سودمند است.»7(. دو.الف.711همان، ص«)اطالق شر است

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

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

(. 711همان، ص«)گاه وجود و تعقل آن وابسته به اراده استدیگری.و موجود در طبیعیت و بالطبع است 

ی اموری است که از ناحیه اجسام آسمانی درین عالم آفریده شده شرور طبیعدیگر.خیرات و یکی.».الف.2

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

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

زیرا آنچه سودمند است در جهت هدفهای عقل فعال .»1سه.(. 711همان، ص«)اشندیاری کرده بدیگری.

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

آور است در جهت هدفهای عقل و بالعکس اموری که زیانب.به قصد معاونت به عقل فعال کرده باشند 

لکن  و.الف.2جهت نیست که اجسام سماوی به قصد ضدیت با کار عقل فعال کرده باشند؛ فعال ازین 

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

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

گردد در هدف عقل ای از آنچه از ناحیه اجسام سماوی حادث میپارهالف. ؛و بدین ترتیب رواست که.3

                                                           
.چنانکه به تعبیر حکیم فردوسی در شاهنامه که حکمت نامه شاهان یعنی نخبگی و خبرگی و خردورزی تا خردمندی سیاسی 73

      ی سراسر حکمت آموز سیاسی تاریخساز و تمدنسازست:بوده و خود متن

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

 خرد رهنماى و خرد دلگشاى      خرد دست گیرد بهر دو سراى

 ازو شادمانى و زویت غمیست      و زویت فزونى و زویت کمیست
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(. همگان سعادت خود را میخواهند. از 711همان، ص«)آورای زیانو یا پارهب.فعال احیاناً مفید واقع شود 

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

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

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

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

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

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

خشی(، سرور )سبکی و سبکبالی( و بهجت )برانگیختگی و بشاشت( میباشد. لذت حسی نشاط و روحب

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

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

مر و رفاه( آسایش بدنی، توأمان با تعادل فکری و سیاسی و ارتقای کارایی و کارامدی؛ بهره وری و و طول ع

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

ش قلبی با کمک هوتدابیر مدنی انسانی و انسانها با رعایت سنت های تکوینی، ارزش های فطرت عقلی و 

ابزاری یا مدبره جزئی ابزارساز و غرایز میل و دفاعی بشری، در حدود کلی و با احکام تفصیلی تشریعی و 

 بهره گیری از تجربه مدنی سایرین و خویشتن است.   

 ؛که همان.2  14شر ارادیب. خیر والف.».یکی.7؛ عامل یا مانع پیشرفت مدنیند. اول..خیر و شر مدنی6

ود شخیر ارادی از انسان صادر می»همان(. دیگری.الف.«)صرفاً ناشی از انسان است اندزشت.بزیبا و .الف

قه ناطیک.توضیح اینکه قوای نفس آدمی بر پنج نوع است: .»7همان(. دوم.«)ناشی از یک منشأ استب.و 

ی که انسان تسعاد و آن».الف.2همان(. «)حساسهپنج.متخیله و .چهارنزوعیه، سه.ناطقه عملی، .دونظری، 

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

 و]عقلی اولی یا اولی عقلی[  مبادیالف. ؛گاه که آدمیبدین بیان که آن».یکی.7همان(. سوم.«)نیست

 به درستی.دوبه کار بندد و یک.؛ ه استرا که از ناحیه عقل فعال بدو اعطا شد]نقلی[  معارف اولیهب.

                                                           
خیر مطلق: سعادتست. شر مطلق: شقاوت می باشد. خیر نسبی: عامل و یا مرحله سیر به سعادتست. .همان فرصت و تهدیدند. 71

 شر نسبی: مانع خیر و سعادت و یا عامل مخل و مخرب آن بوده و عامل و مراحل سیر به شقاوت می باشد.
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و در آنچه باید عمل کند اندیشه چهار.آن گردد ]گرایشمند[  و به واسطه قوه نزوعیه شیفتهسه. ،بشناسد

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

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

 ]از طریق از طرفی قوه متخیلهدیگری.الف. نزوعیه عمل کند و برای عمل یعنی قوه]زمینه ساز[  ایهدِّعِمُ

 درین راه مساعد باشند و.7؛ الف.واای عینی[ ]آگاهی ه حساسهب.و حدود معارف، فقه و اخالق وحیانی[ 

که موجب نیل ]فاضلی کارامد[  هر دو در تحریک آدمی به سوی آن افعالی.2منقاد قوه ناطقه عملیه؛ و ب.

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

اکنون گویم و اما شر ارادی از آن راهی که هم(. دو.711-6ن، صصهما«)ارادی تنها از این وجه آید

ینی ]بینش حدود چیستی شناسی یقینی د هلقوه متخیاول.الف. ؛شود؛ و آن به این ترتیب است کهحاصل می

و  یابندنمی هیچکدام سعادت را در]آگاهی و دانش چگونگی شناسی واقعی سیاسی[  حساسهب. ومدنی[ 

 ،بدان آگاهی حاصل نماید.2یابد و  در.7یکی. ؛ین نیست که در هر حال سعادت راچنقوه ناطقه همج.

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

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

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

واند به تناطقه نظری نمییکی. ؛و اگر آدمی در تکمیل نفس ناطقه کندی ورزدب.؛ بمثابه غایت نه ابزار[ 

سوی آن حرکت به ب.به دنبال آن رود و دیگری.الف..آگاهی حاصل نماید تا .2 راه یابد و.7 ؛سعادت

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

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

 ؛اندیشد و آنرابدان میرود و در جهت رسیدن کرامت و به وسیله قوت نزوعیه به دنبال آن می

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

کساحتی[ ]بینش و بینایی ظنی و تفلسفی ت قوت متخیلهدوم.گیرد و شود به کار میاعمالی که بدان منتهی می

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

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

و به سوی آن اشتیاقی .2آنرا غایت و هدف زندگی خود قرار ندهد؛ .7ب.را به درستی شناخته باشد لکن 

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

تهای نیست و قو]یقینی واقعی[  که سعادت حقیقی]تنازع توهمی سوفیسم سیاسی[  دهدچیزی قرار می

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

هدف نهائی از وجود انسان رسیدن به الف. ؛و چون»(. چهار.716-1مان، صصه«)چیزی دیگر نیست
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]رسایی و سازواری ذاتی و دونزادی و کارامدی؛ بهره روی  کمالیک.ب.است و ]بهزیست مدنی[  سعادت

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

که ممکن است آدمی به وسیله آنها به سوی ]راهبردهای راهبری[  باب وجوهی اب یعنی درباید درین ب

همان(. این فرای استعداد فطری؛ عقلی و قلبی، نیازمند آموزش نظری و «)آن سعادت برود سخن بگوئیم

و .»7پروش عملی کارامد جمعی و اجتماعی مدنی و تدبیر و تالش کارای شخصی و فردی مدنی میباشد. پنج.

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

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

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

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

ای دیگر قوت پذیرائی معقوالت پارهدو.ای از آنان هیچ نوع معقولی را نپذیرد و طبع پارهیک.و ]متنوع[ 

 ؛برند مانند دیوانگان؛ و دسته سومی هستند کهگری به کار میپذیرند لکن در جهت دیرا دارند و می

)همان، «توانند به سعادت نهائی نائل آیندتنها اینان هستند که میب.صاحب فطرت سلیم انسانیند و الف.

و  63؛ 21عنکبوت/«)اکثرهم ال یعقلون»(. آنجا که خداوند تعالی در گفتمان قرآنی می فرمایند: 711ص

نه این که عقل ندارند. بلکه آنرا بکار نبرده و فعلیت نبخشیده و « اکثریت تعقل نمی کنند»(؛ 1؛ 11حجرات/

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

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

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

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

]و متعارف و  مندمردمی که دارای فطرت سال.»7: .فطرتهای عقلی برهانی و قلبی شهودی انسانی مدنی9

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

مشترک  شوند و این فطرتمشترکی هستند که به وسیله آن اساساً معارف و معقوالت نخستین را پذیرا می

د. انسوی کارهای مشترک در حرکتمیان همه است؛ و همه آنان به وسیله آن فطرت مشترک سلیم به 

ازین مرتبت و وجه .»2همان(. «)الطبعاین است اساس کار سعادت همگانی و وجه مشترک بین مردم سلیم

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

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

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

د و بدان کنباشد و به وسیله آن به سوی معرفت به علم و یا علوم دیگری کشش پیدا مینمی و دیگران

عقوالتی دیگر است وابسته به علم دیگر که دیگری در آن قسم از آید و فرد دیگر نیز معد قبول منائل می
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معارف با وی شریک نیست؛ و باز ممکن است فردی از افراد معد قبول معقوالت بسیاری بود، از هر 

همان، «)ای؛ و ممکن است فردی معد قبول همه معقوالت بایسته یک جنس از علوم باشدنوعی پاره

اند؛ اندریافته قوتهائی که به واسطه آن، اموری که حتی از یک جنس طور درو همین.»3(. 711-1صص

ی کمتر یا ]سلسله مراتب و گوناگون و متفاضلند]متفاوت؛ متنوع و متفاضل[  تمایند، مختلفاستنباط می

؛ و ممکن است که دو نفر از افراد انسانی باشند که از ناحیه عقل فعال استعداد درک یک نوع و بیشتر[ 

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

ذلک طبع وجودی یکی از آن دو بدینسان آفریده شده باشد که همه آنچه مربوط بدان از علوم باشد؛ و مع

ود که دو ب طور گاهفن یا علم است اندر یافته تعقل کند و فردی دیگر مسائلی کمتر از آن دگر؛ و همین

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

ذلک یکی زودتر استنباط کند و یکی دیرتر و یا اینکه یکی از آن دو در استنباط مسائل اساسی و افضل مع

فرودتر آن علم را؛ و گاه باشد که دو تن تر باشد و زودتر اندریابد؛ و یکی مسائل آن فن و علم، دراک

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 دو قدرت بر راهنمائی و تعلیم مستنبطات خود را هم داشته باشد و آن 

ت احوال افراد انسانی در قدرت بر انجام کارهای بدنی که طور اسو همین.»1همان(. «)دگر نداشته باشد

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

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

د؛ و تر و آسانتر باشاند برای آنها سهلاست که مثالً فالن فعلی که معد برای انجام آن شده آفریده شده

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

ا ش پیدسوی اضداد آن کار وادار نکند خود به خود به سوی انجام همان کاری که معد برای آنست کش

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

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

ه تغییردادن و کارهای ضدفطرت اعتیادی پیدا کرد، انجام آنها بر وی آسان خواهد شد؛ و گاه باشد ک

فطرتهای آنها، آن فطرتهائی که وجود آنان مطبوع بر ( 711)ص دگرگون کردن افراد انسانی از مقتضیات

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

ی در ذهن آنها رسوخ کرده آغاز تولد مرضی بر آنها عارض شده باشد و به صورت امری مزمن طبیع

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

ته باشند آزموده و آموخاند به وسیله اراده تا به وسیله ممارست بر کارهائی که معد انجام آنها میتقویت

ود که این فطرتها نسبت به انجام مقتضیات خود، به کمال گردند؛ و این امر تا آن اندازه باید انجام ش
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و چه بسا باشد که فطرت شایان والیقی دریک قسمت از فنون .»6همان(. «)نهائی و یا نزدیک بدان برسند

همچنان مهمل گذارده شود و در جهت تمرین و آموختگی آن کاری انجام نشود و به وسیله اموری که 

بگذرد در نتیجه باطل و تباه گردد و استعداد نهفته  ضعمدت زمانی برین ومعد آن بود تربیت نشود؛ و 

تباه شود؛ و گاه بود که آن قوت تمرین داده شود لکن در جهت اموری پست یعنی از مسائل و اموری 

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

یابد د از توجه و عادت به افعال برتر و عالی به سوی کارهای فرود از آن نوع فن، گرایش میآن استعدا

به طور کلی مردم طبیعه از لحاظ مراتب فنون، گوناگونند بر .»1(. 711همان، ص«)کندو بدان عادت می

رایش رای گب]مستعد و آماده[  معد تاحسب تفاضل و گوناگونی انواع و اجناس صنایع و علومی که طبیع

معد برای قسمتی از آن نوع از علومند باز  تاباشند؛ ازین که بگذریم هر دسته از مردم که طبیعبدانها می

اند و مثالً آن گروهی که معد فراگیری و بر حسب تفاضل و اختالف اجزاء همان نوع از علم نیز مختلف

انجام قسمت پست نوع خاصی از علومند به جز آن گروهی هستند که معد برای قسمت عالی و برتر 

ر مراحل بعد، یعنی در انواع و اصناف هر علمی و فنی نیز از این مرحله که بگذریم د.»1همان(. «)آنند

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

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

ازین مرحله گذشته آنان که در استعداد برای تبحر  باز.»1همان(. «)ص استآن؛ و بعضی استعدادشان ناق

مرتبت تمرین و آموختگی در اثر اختالف در تربیت و تمرین و تعلم متفاضل  و انجام کاری متساویند در

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

ایط، تربیت و آموخته شده باشند باز هم در دریافت متفاضلند و گوناگون. و آنکه در فنی تحت یک شر

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

استنباط امور زیادتری را دارد بر آن کس که قدرت استنباط امور کمتری را دارد ریاست خواهد 

اینان نیز برحسب اختالف قوتهائی که خود از راه آموزندگی حاصل .»70(. 711-10همان، صص«)شتدا

اند، در فن خود از لحاظ مقام اند و در جهت ارشاد و تعلیمات درست و یا بد و نادرست مختلفکرده

اقص ن متفاضلند؛ و مثال کسی که قدرت بر تعلیم خوب و ارشاد درست دارد بر آن کس که در استنباط

است و توانائی این کار را ندارد ریاست دارد؛ و ارباب طبایع ناقصه هر گاه در فنی که مستعد برای آن 

آموختگی  باشند و لکن تربیت وباشند تعلم نمایند و آموخته شوند بر کسانی که صاحب طبایع عالی میمی

و عالی فن خود آموختگی دارند اند ریاست دارند؛ و نیز کسانی که در مسائل خوب در آن حاصل نکرده

ه از اند ریاست دارند. بنابراین کسی کبر کسانی 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 
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عداد کافی در آن نباشد ریاست ندارد و بلکه هم بر آن آموختگی داشته باشد تنها بر کسی که دارای است

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

و چون هدف از .»77همان(. «)نداشته باشد و یا اگر آموختگی دارد ناچیز باشد نیز ریاست خواهد داشت

به سعادت نهائی برسد به ناچار در راه رسیدن به آن، نخست باید  آفرینش وجود انسان این است که

العین خود قرار دهد و سپس باید اعمالی که الزم است معنی سعادت را بشناسد و آنرا غایت کار و نصب

انجام دهد تا به وسیله آنها به سعادت برسد، به خوبی باز شناسد و به دنبال آن انجام دهد؛ و بیان شد که 

دت را تواند از پیش خود سعار فطرتهای شخصی خود گوناگونند؛ بنابراین هیچ انسانی فطرتاً نمیمردم د

است مورد عمل قرار دهد؛ و بلکه در هر  توانند از پیش خود آنچه را که بایسته عملبشناسد و هم نمی

نیاز به راهنمائی  ای از مردمنهایت پاره.»72(. 710-7همان، صص«)دو مورد نیاز به مرشد و راهنما دارد

ای زیادتر هم نیز چنین نیست که هر گاه افراد انسانی بدین دو امر راهنمائی شدند کمتری دارند و پاره

خودبه خود و بالضروره بدون باعث و محرکی اقدام به انجام آن کنند و در حقیقت اغلب مردم درین 

باشند که هم به درستی سعادت و مقدمات اند؛ و ازین جهت است که محتاج به مرشد و راهنمائی میوضع

عملی آنرا به آنها بشناساند و هم محرک و باعث بر عمل بدانها نیز باشد؛ و در هر انسانی نیروی ارشاد 

باشد؛ و نیز در هر انسانی این نیرو نیست که بتواند مردم را بر انجام اعمال الزم وادار کند. غیر نمی

نیروئی که بتواند مردم را بر انجام کارهای الزم وادار کند نباشد و نتواند  بنابراین کسی که دارای آن چنان

آمیز به کار گیرد، و صرفاً و برای همیشه بتواند آنچه را بدو نموده شده دیگران را در کارهای سعادت

 ستواند رئیاست و بدانها ارشاد شده است عمل نماید این چنین کس نه در همه امور و به طور مطلق می

باشد و نه در هیچ امری از امور. و بلکه اینگونه افراد همواره و در همه امور باید مرؤوس باشند و در 

و اما افرادی که توانائی ارشاد را دارند و بتوانند .»73(. 710همان، ص«)تحت ریاست دیگر کار کنند

در همان قسمت بر افرادی  آموختگان خود را به کارهای الزم وادار کنند و در آن قسمت به کار گیرند،

که این توانائی را ندارند ریاست فائقه دارند؛ یعنی بر افرادی که نه توانایی ارشاد دارند و نه توانائی 

اند بخوبی انجام دهند توانند کارها و اعمالی که بدان رهبری و ارشاد شدهتحریک بر اعمال و فقط می

ه کنند آماددانند و عمل مییگر را بر انجام کارهائی که میلکن هرگاه همین گونه افراد بتوانند افراد د

کرده، وادار به انجام آن نمایند و در آن قسمت به کار گیرند، اینان هم رئیس خواهند بود، نسبت به 

رؤسای .2رؤسای درجه اول..7: افرادی و هم مرؤوس نسبت به افرادی دیگر. بنابراین رؤسا بر دو نوعند

همان(. رئیس اول: رسول «)]امام و خلیفه رسول و تابع[ « رئیس دوم.2ئیس اول و ر.7درجه دوم و یا 

صاحب شریعت و شریعتگذار و کتابدار و مکتبدار موسس و نبی شریعتمدار است. رئیس دوم: امام و خلیفه 

 گونه رئیسی است که انسان دیگریرئیس دوم آن.»71رسول و سنت دار و ملک تابع یا ملک سنت می باشد. 
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براو ریاست دارد و او نیز بر انسان دیگری ریاست دارد. و گاه بود که هر دو گونه ریاست در یک امر 

ها و اعمال مردمی تحقق یابد مانند زراعت، بازرگانی و پزشکی. و گاه بود که نسبت به همه حرفه

ین دیریت های عالی، میانهمان(. رئیس: از رأس بمعنای سر است. مراد رهبری بمثابه مدیریت اعلی تا م«)باشد

 و حتی پایین تا جزء، میدانی و مباشر می باشد. 

االطالق آنچنان کسی بنابراین رئیس نخست علی.»7.رئیس نخست؛ راهبری و مؤسس نظام دینی مدنی: 1

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

ای باشد که همه علوم و معارف بالفعل او را حاصل شده باشد؛ چ امری از امور؛ و بلکه بدان پایهنه در هی

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

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

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

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

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

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

این قوا و احوال صرفاً در ارباب طبایع عالیه یافت .»2همان(. «)و آنانرا به سوی نیل به سعادت سوق دهد

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

س به حاصل آید و سپ]حتی بالقوه[  پیوندد که نخست او را عقل منفعلهنگام نفس وی به عقل فعال می

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

این چنین انسانی در حقیقت و .»3همان(. «)پیونددکتاب نفس یادآور شدیم به عقل فعال میهمچنانکه در 

است. شود و این همان انسانی است که باید گفت مورد وحی الهی واقع شدهبه نزد قدما پادشاه نامیده می

که بین  ایتبهرسد که بدین مرتبت از کمال نائل شده باشد یعنی به مرزیرا آن هنگام به انسان وحی می

اشد و بای نمانده باشد. زیرا که عقل منفعل شبیه ماده و موضوع عقل مستفاد میوی و عقل فعال واسطه

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

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

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

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

ب کننده در حقیقت سبتوان گفت که وحیین جهت میچون عقل فعال خود فائض از سبب اول است بد
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اول خواهد بود به میانگین عقل فعال؛ و بنابراین ریاست فائقه اینگونه انسانها ریاست نخست خواهد بود 

 (. 712همان، ص«)باشد و این امر خود روشن استو سایر ریاستهای انسانی سپس او و ناشی از او می

فلسفی و حکمی مدنی؛ دانایی حقیقی، بینایی )بینش، بصیرت و هیختگی: .مدینه فاضلی؛ فرزانگی و فر1

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

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

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

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

مردمی  شوندو مردمی که از ناحیه اینگونه ریاستها اداره می.»7مدنی باشد. حتی فراگیر کشور نیز است. 

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

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

 ن مجتمع نباشند و بلکه درنمایند مدینه فاضله نامند؛ و در صورتیکه در یک مسکاند و زندگی میآمده

مناطق و مساکن زیادی پراکنده باشند که مردمش تحت ریاستهائی جز اینگونه ریاستها زندگی نمایند 

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

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

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

و هرگاه چنین اتفاق افتد که در عصری از اعصار .»2همان(. «)شهر خود را رها نمایند و ناچار بپراکنند

فت شوند، حال همه در یک مدینه باشند و یا در یک ملت و یا پادشاهان متعددی با اوصاف مذکور یا

اند؛ زیرا راه و روش و همت و خواست و در بین چند ملت، همه این پادشاهان در حکم یک پادشاه

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

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

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

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

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

و هرگاه عصری بیاید که چنین انسانی .»3همان(. «)نمودبود اقدام به دگرگونی میاگر در وضع موجود می

د عمل واقع شو اند موردگونه افراد مقرر داشتهها و قوانین و شرایعی که آنیافت نشود باید همان سنت

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

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

وله را انجام دهند حال عمل وظایف محّپس هرگاه هریک از مردم مدینه .»1همان(. «)شودسنت نامیده می
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( 713)ص کردن وی به موجب علمی باشد که از ناحیه خود بدان پیدا کرده است و یا رئیس او را رهبری

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

های پسندیده نویسندگی موجب خواهد شد که همانطور که مداومت بر کار.»1(. 711همان، ص«)آوردمی

نویسنده در صنعت نویسندگی به مرتبتی نیکو برسد و ر آن صنعت ملکه پسندیده پیدا کند که عبارت از 

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

گردد ن هیأت و ملکه حاصله خوشنودتر و لذات او فزونتر میشود و بدانویسندگی در وی نیرومندتر می

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

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

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

 گردد و وجود مستقل و مبراینیاز مییابد که مطلقاً از ماده بیآورد. و تا آنجا کمال و فعلیت میفعل می

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

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

و روشن گردید که سعادتهای حاصله برای مردم .»1همان(. «)و مرتبت سعادت نهائی این مرتبت است

اوت و از تفمدینه فاضله هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی متفاوت است و این تفاوت و تفاضل یا 

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

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

اعراض مادی جسمانی از آن  بنابراین هنگامیکه نفس ناطقه از کالبد مادی جدا شود و.»1همان(. «)کندمی

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

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

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

جسمانیات باید از مفارقه سلب گردد؛ و نشاید که موضوع این قبیل امور واقع شود؛ و البته اندریافتن و 

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

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

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

گذرانند و ای از مردم مدینه زندگی خود را بر گذار کرده میو قهراً دسته.»1باشد. در همین راستا است. 

یابد. درین گاه مردمی دیگر گردد و نفوس آنها از قید ماده رهائی میآنان تباه می( 711)ص کالبدهای

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

ه کالبدهای هنگامیککالبدهای اینان نیز تباه گردد و نفوس آنان نیز از قید ماده رهائی یابد. در این گاه یعنی 
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گان پیوندد و نوعی از مجاورت روحانی یابند و به مراتب گذشته …آنان تباه گردید نفوس گروه دوم و

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

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

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

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

کنند و هم ذات همانند خود را؛ به ات هم خود را تعقل میزیرا هر یک از نفوس مفارقه در هنگام مالق

دن اتصال شگردد به واسطه فزونطور مکرر و به تعداد نفوس و بدین ترتیب این گونه تعقالت فزون می

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

ی در هر یک از مراتب که قرار دارند؛ و سعادت نهائی حقیقی که هدف ااست وضع و حال هر طایفه

ای ناپسند بوده انسان و هر گاه افعال مردم مدینه.»70(. 711همان، ص«)غائی عقل فعال است همین است

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

کند و امور ناپسند و نامناسب نویسندگی ممارست کند، بدنویسندگی را ایجاب می ای بههرگاه نویسنده

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

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

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

بردن این گونه مردمان مناسب با همان هیأت مکتسبه نفسانی آنهاست که به واسطه بنابراین لذت.»77

طور که مبتالیان به امراض همان.»72همان(. «)اندارتکاب کارهای نامناسب و ناپسند به دست آورده

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

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

 اند که در اثرطور است وضع آنانکه ابتال به امراض روحانی پیدا کردههمین.»73همان(. «)شودمی

ده برند؛ و در بین مریضان کسانی دیفساد قوه متخیله از حاالت و هیأت مکتسبه پست لذت میص( 711)

مان، ه«)اندبرند که تن درستای گمان میکنند و حتی پارهشود که حتی مرض خود را هم احساس نمیمی

ند نه تنها از بیمار بودن خود ناآگاهکسانی که به امراض نفسانی مبتال هستند گاه هست که .»14(. 716ص

گذارند و به معلمان و مرشدان ترند و به گفتار رهنمایان واقعی نمیبرند که از همه سالمبلکه گمان می

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

فوس گردد و نگاه که کالبد آنان فاسد و تباه میمادیت بمانند تا آنگروند؛ و در مرتبت ممکن خود نمی

 همان(. «)شودابتدائی آنان نیز به دنبال آن تباه می
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ها در ریاست و هم در خدمت بر حسب فطرت مراتب مردم مدینه.»7.مراتب ریاستهای مدنی و مردم: 10

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

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

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

در سلسله مراتب، مراتبی وجود دارد که نزدیک »بنابراین .2همان(. «)بت ریاست الیق به آنبدان یا در مرت

به مرتبت رئیس اول است و هم مراتبی وجود دارد که کمی دور از مرتبت اوست و مراتبی وجود دارد 

به  اینباشد و بنابرکه خیلی با مرتبت رئیس اول فاصله دارد؛ و بدین صورت مراتب ریاسات منظم می

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

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

ظام آورد و مشخص کرد هرگاه بخواهد بنابراین هنگامی که رئیس اول این مراتب را به ن.»3همان(. «)دارد

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

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

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

اند اند. و درین صورت است که اجزاء مدینه با یکدیگر پیوسته و سازگارند و در مراتب معین مرتبشده

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

ابد و یاست، که از موجود نخستین شروع شده به ماده اولی و عناصر پایان میمراتب موجودات طبیعی 

همان، «)درست مانند ارتباط و ائتالف موجودات مختلف خواهد بود( 716)ص ارتباط و سازگاری آنها

ها مانند سبب اول است که وجود سایر موجودات وابسته به او و مدبران این گونه مدینه.»1(. 711ص

آید تا آنجا که هر یک هم رئیس بود ست و سپس به طور متنازل مراتب آنها متدرجاً فرود میناشی از او

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

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

شدن شرور و بدیهای ارادی وصول به سعادت تنها از راه برطرف.»7: در مدینهمدنی حصول سعادت .11

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

دار مدینه مکار سیاست.»2همان(. «)به جای آن خیرات برقرار گردد؛ هم خیرات ارادی و هم خیرات طبیعی

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

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

یکدیگر کمک و معاونت نمایند؛ و باز در آنچه از سوی اجسام  جهت زدودن بدیها و حصول خوبیها به
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سماوی آید به نیکی بنگرد؛ آنچه خوب و نافع و سازگار است و در سعادت انسانها مؤثر است باقی 

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

بردن هر دو نوع و بالجمله هدف وی از بین.»3 ن کوشش کند و یا در تقلیل آن.بین بردن آ اگر نه در از

هر یک از مردم مدینه فاضله باید مبادی موجودات »د.همان(. «)15شر و تحصیل هر دو نوع خیر باشد

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

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

آید بشناسند و تنها بدانستن آنها هم اکتفا نکنند و بلکه آنچه مربوط به عمل است مردم مدینه به دست می

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

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

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

ذهن آدمی مرتسم ( 711)ص دارند، در امور، آنطور که وجود]ماهیت، بودشناسی[  که گوهر و ذوات

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

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

کنیم و گاه خیال ها مشاهده مییم و گاه تمثال او را در آینهکندهیم گاه ذات خارجی او را مشاهده میمی

 ها و اجسام صیقلهکنیم و گاه خیال تمثال او را در آب و یا در سایر آینهوی را در آب مشاهده می

نمائیم که دید ما نسبت به آن شبیه تصوری است که عقل از مبادی موجودات و مشاهده می)صاف[ 

تمائیم کنیم و یا تمثال او را مشاهده میو هنگامی که او را در آب مشاهده می ها و غیر آن داردسعادت

باشد زیرا دید ما نسبت به تمثال او در آب و یا در آینه عبارت از دیدن امری است که شبیه به تخیل می

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

 قادر به تعقل]عادی و عامی[  بیشتر مردمان.»6(. 711همان، ص«)حکایت دارد نه تصور ذات خارجی او

؛ حال این ناتوانی امری فطری باشد و یا عادت 16باشندو تصور گوهر و ذوات امور نمی]تعمق علمی[ 

                                                           
سیاسی: نخست شناسایی و احتساب فرصت ها و تهدیرات  .سیاست، کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی سیاسی و کار دولت در نظام سیاسی و کارگزاری 71

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

رصت ه جلوگیر از تخزیب و آسیب، هم ذخیره آب و .تبدیل تهدیدات به فرصت. بسان تبدیل تدید سیل ب تدبیر سدسازی به ف7ها می باشد. ب.

.در غیر 3در غی راینصورت رفع، دفع و ریشه کنی آنست. بسان ریشه کنی فلج اطفال، ماالریا، وبا، طاعون و مانند اینها می باشد. 2سازندگی است. 

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

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

 .، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و به تناسب پیشرفت مدنی صورت میپذیرد
  :همان .بنا به تعبیر خواجه نصیر76

 چون کار به ذات میرسد حیرانیم  هستی خود میدانیمهر چند همه 
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، و نماینده حقایق استآنها باشد. درباره این دسته از افراد انسانی باید از راه القاء اشیائی که محاکی 

طور عقل فعال و ریاست نخستین و باالخره چگونگی همه این مبادی موجودات و مراتب آنها و همین

و البته معانی و ذوات حقایق برشمرده شده قابل .»1همان(. «)امور را در نیروی خیال آنان نمودار کرد

ننده آنها کتوانند نمودار و مجسمی که میلکن محاکیات و امور باشد و ثابت است؛ وتبدیل و تغییر نمی

ای دور همانطور که این امر در ای نزدیک به اثلند و پارهباشند در قوه خیال بسیارند و گوناگون. پاره

تر به حقیقت شود نزدیکزیرا آن خیالی که از آدمی در آب دیده می.»1همان(. «)مبصرات هم صادق است

است که اینگونه  و از همین رو.»1همان(. «)شودهم در آب دیده می باز انسان است از خیال تمثال او که

ای می توان نمودار کرد و از راهی به جز آن راه و طرقی که حقایق را برای هر گروه و دسته به گونه

های عقلی های فاضله در روشها و یافتها و مدینهویژه گروهی دیگر است. و ازین روست که مردم امت

اند و گرچه همه آنان به یک سعادت ایمان دارند. چه آنکه شخصیت هر ملتی خود مختلفو خیالی 

عبارت از مجموعه ترسیمات ذهنی و یا خیالی آنهاست که در نفوس و عقول آنان متمکن گشته خودنمائی 

د، ر باشو هرگاه فهم حقایق و امور عالم آنطور که واقعیت دارد بر گروه و ملتی دشوا.»70همان(. «)کندمی

متوسل ] استدالالت عقلی( 711)ص غیر از طرق[ بناچار باید جهت تفهیم و تعلیم آنان به راه های دیگری 

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

باشند و ازین روست که ملتها در نوع معرفت آنهاست باید حقایق را نمود؛ آن طرقی که آشناتر بدان می

عادتی دیگر ناشناخته؛ و ساند. ممکن است اموری به نزد ملتی معهود و شناخته باشد و به نزد ملتی مختلف

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

                                                           
 و سر گردانیمما سر رشته بدست   یمدوک پیرزن میمانب بالجمله

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

گی سعادت همو عالم؛ ضرورت و حتی زیبایی امنیت، نظم و عدالت و امانت و ... را درک کرده و خواهان آنیم. اما آیا ماهیت آنها را میدانیم. چنانکه 

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

یار رده و با اختداشته باشند. با خرد غریزی و بلکه فطرت عقلی و قلبی خود ضرورت مراجعه پزشک آنهم قوی و امین یعنی عالم و معتمد را درک ک

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

 لیک در دوا دادن نباشد او مجیب  عقل رنجور آردش پیش طبیب

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

 باز به عبیر مولوی در مثنوی معنی: 

 حس دینی نردبان آسمان  حس دنیا نردیان این جهان 

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

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

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

ی نهادساز و نظامساز مدنی، راهبری و مدیریت مدنی و آسیب شناسی و البته علم سیاسی و سیاستمداری حقیقی و یقینی واقعی: معمار و مهندس یعن

 آسیبزدایی مدنی هر سه شئون علمی و عملی و نیز عملی و عینی را دارند. 
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طور است وضع مبادی موجودات و اصولی اند نه از راه تعقل و تصورات عقلی و همینخود مجسم کرده

دار نمایند و بزرگ شمارند و بدانها احترام کنند که باید مورد قبول جامعه باشد و افراد انسانی بدانها اقت

 پذیرند نه از راه تعقل دریافتکردن در قوت خیال خود پذیرفته و میکه اکثر مردم از راه تخیل و مجسم

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

بته همان کسانی هم که اینگونه حقایق را وجود تخیلی داده در خیال خود در تصورات عقلی است؛ و ال

دهند بدان صورت که قادر بر ادراک آورند و متخیالت خود را پذیرفته مورد اکرام و احترام قرار میمی

خت کنوایاند و البته اموری که محاکی و نمودار این مبادی و اصول است باشند به حقیقت مؤمنآن می

ای ای از آنها در ایجاد تخیل استوارتر و کاملتر است و پارهباشد و بلکه متفاوت و متفاضل است؛ پارهینم

ای از آنها ای دور و دورتر؛ موارد تردید و عناد در پارهای مقرون به حقیقت است و پارهتر؛ پارهناقص

توان مورد تردید و نقض ه آسانی میای آشکار و زیاد است؛ و یا بدشوار و یا کم و نهان است و در پاره

ود شقرار داد؛ و یا باطل کرد؛ و به هر حال اموریکه سبب ایجاد علم تخیلی آنان به اصول و مبادی می

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

ای محاکی از فالن امر و اموری دیگر از امری است و پارهای ازین محاکیات محاکی بیان که مثالً پاره

طور ممکن است امور مختلفی باشد که همه آنها در و همین.»77(. 711همان، ص«)محاکی از چیز دیگر

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

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

همه آنها و یا هرچه از آنها پیش آید باید  موارد نقض و عناد، یا در خفاء موارد نقض و عناد، برابر باشند

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

استفاده کرد که در 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 

 (. 711-200صهمان، ص«)بدور انداخته شود

هائی که ضد و در برابر مدینه مدینه.»7، نظام ها، دولت ها و سیاستهای مدنی: .مراتب و گوناگونی مدن12

های خودرو گروهد.و باالخره  19مدینه ضالهج.مدینه فاسقه و ب.مدینه جاهله، الف.اند عبارتند از: فاضله

                                                           
فاضله  .در گفتمان علم، فلسفه و حکمت و دانش مدنی و سیاسی قرآنی و اسالمی متفکرین بنام اسالمی از فارابی تا امام خمینی و عالمه جعفری: اول.71

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

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

ظن حکمت میباشد. فاسقی: توهمی است. به تعبیر فارابی حکمت توهمی یا کذاب یعنی دروغین بوده و بلکه توهم حکمت است. فاضلی: دانایی می 

ی حقیقی، چیستی هستی شناسباشد. بلکه دانایی، بینایی و آگاهی است. دانایی حقیقی، بینایی یقینی و آگاهی واقعی میباشد. ارزش، بینش و دانش است. 

 یشناسی یقینی و چگونگی شناسی واقعی میباشد. ظن یا ظنی ضالی یا ضالی ظنی: پندار، بینش غیر یقینی و ظاهرنگری و ظاهر گرایی واقعی سیاس
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دم های هرزه مزارع گنو خودسر در مدینه فاضله؛ زیرا انسانهای خودسر در مدینه فاضله در حکم علف

آور شود و یا در حکم گیاهان غیرسودمند و زیاناست و یا در حکم خاری است که بین زراعت روئیده می

 اند کهشعوری که طبیعهً در حکم حیواناتدر مرتبه بعد مردمان بی.»2همان(. «)به زراعت یا درخت است

ات و اجتماعات آنان نیز اجتماع بند به اصول مدنی باشند؛توانند مدنی و پایاینگونه انسانها طبیعهً نمی

ای دیگر به باشند؛ و پارهنما میوخوی حیوانات انسانای از آنان در خلقباشد؛ و بلکه پارهمدنی نمی

ای از اند؛ و بدین ترتیب پارهای دیگر به مانند حیوانات درندهاند؛ و سرانجام پارهمانند حیوانات وحشی

صورت  ای بهکنند و پارهگزینند و به طور پراکنده زندگی میانها برمیآنها مسکن و مأوی خود را در بیاب

ای از آنان مسکن اند و پارهلکن در زندگی و اعمال مربوط به آن به مانند حیوانات وحشی اجتماع؛ و

                                                           
که از آن دورتر میشوید. توهم فاسقی واقع نما است. مانند سراب که آبنما می باشد. هر چه میروی و میدوید بدان نمی رسید. بل«( ظاهر الحیات الدنیا )»

وید. شیا فاسقی توهمی )کاذب و دروغین(:  بینش ضد یقینی و ضد واقعی است. بسان اب شور دریا که هر چه بیشتر خورده، عطش افزده و تشنه تر می 

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

«: غیر المغضوب علیهم و ال الضالین(. »6؛ 7حمد/«: اهدنا الصراط المستقیم)»سیاست فاضلی است «: هدایت صراط مستقیم»قرآنی )سوره حمد(: 

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

( تنازع کشیده و خود در حقیقت و در نهایت مورد غضب واقع  شده و میشوند. 30؛ 7؛ بقره/«یَفِسکُ الدِِّماء)»و خشونت ورزیده، به غضب و خونریزی 

بعذاب  و اخذنا الذین ظلموا)»تعبیر قرآن: فسق است این ظلم یعنی جور، تعدی از حدود هدایت صراط مستقیم وتجاوز به حقوق دیگران میباشد. این در 

(. حاصل این نیز تعارض 10؛ 71کهف/«: ابلیس ... ففسق عن امر ربه)»(. این افساد در زمین میباشد. شیطانی است 761؛ 1اعراف/«: بئیس بما کانوا یفسقون

(: با یا خدا و عمل به 21؛ 73رعد/«: اال بذکر اهلل تطمئن القلوب)»(. چرا که 721؛ 20طه/«: من اعرض عن ذکری فله معیشته ضنکا)»و تشتت میباشد 

حدود هدایت صراط مستقیم: آرامش تحصیل میگردد. ب.ضال و ضالین و ضاللت: تعلل از اقامه حدود و احقاق حقوق خود یا دیگران است. این در 

ذاشتن مثال بُعد فطری و روحانی انسان و ساحت معنوی مدنی و در سیاست (. یعنی ضایع گ30؛ 2بقره/«: و یفسد فی االرض)»تعبیر قرآن: فساد میباشد 

زمین با این همه فراخی، بر او و برای او تنگ است(. این 771؛ 1توبه/«: ضاقت االرض علیهم بما رحبت)»است. حاصل این نیز تنگنایی مادی میباشد 

یقینی واقعی است. نه اینکه لزوما فقر مادی، ظاهری و عارضی باشد. سوم.در گفتمان فقر می باشد. فقر روحی، فرهنگی و ومعنوی بوده که فقر حقیقی و 

سانی، نسیاسی متفکرین اسالمی از فارابی، خواجه نصیر و ابن خلدون تا مال صدرا، امام خمینی  و سرانجام عالمه جعفری: سیاست فاضلی را سیاست ا

ی واقعی، حتی علمی )حقیقی، یقینی و واقعی(، حکمی، عقلی )؛ عقالنی و عقالیی: خرورزی و اسالمی، کامل، والیتی، هدایت، امامت، حقیقی و یقین

اهری ظخردمندی(،  .... میخوانند. سیاست جاهلی را: سیاست مادی، دنیوی )سکوالریستی(،  سیاست ضالی را سیاست ناقص، نارسا و امروزه یک بُعدی 

یعنی تکساحتی مادی، طبیعی )محض(، حیوانی، و مانند اینها بوده و نامیده میشود.سیاست فاسقی «( دیانسان یک بع»)به تعبیر هربرت مارکوزه نیز در 

انسته و د را ظالمی، جائری، فرعونی، نمرودی، تغلبی )سیطره جویی و سلطه طلبی و غلبه گری( یعنی استکباری )امپریالیستی(، تنازعی و همانند اینها

ست نادان، ضالی را گمراه و فاسقی را بد راه یا بیراه و بیراهه تلقی نمود. سیاست فاضلی: سیاست توحیدی  است. یعنی تعبیر میسازند. جاهلی را بهتر ا

دارای )دو ساحتی مادی و معنوی، دو بعدی باطنی )ارزشی فطری، بینشی  یقینی و منشی درونی( و ظاهری )کنشی و روشی یا رفتاری بیرونی( و متعادل 

مدنی ( و متعالی )تعالیبخش فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامشبخش( است. پیشرفت: توسعه مادی )ابزاری و اقتصادی( و تأمین  تعادل و تعادلبخش

 آسایش ظاهری جسمانی بدنی توأمان با تعادل سیاسی و اجتماعی و در جهت تعال فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی است. در

ی ضد توحیدی توهمی تنازعی )داروینیستی( و ضد توحید -مقابل و مقابله با توسعه غیر توحیدی ظنی تکساحتی )فرویدیسمی(  قبال و فرای و در 

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

توحیدی: جاهلی و رذیلی غیر و ضد غیر و ضد عاقلی و فاضلی یعنی فاضلی یا  ت مدنی و سیاست های مدنی و حتی توسعه مدنیهای مدنی، نظاما

د اند. اینها بر خالف ضد توحی( سیطره جویانه داروینیستی) غیر توحیدی و یا فاسقی یعنی تنازعی( فرویدیسمی) اند. جاهلی نیز یا ضالی یعنی تکساحتی

بوده،  متعادل و متعالی( کنشی و روشی یا رفتاری) و ظاهری( ارزشی، بینش و منشی) حیدی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنیفاضلی که تو

  تکساحتی مادی و یک بعدی ظاهری نامتعادل و نامتعال اند.
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ای از آنان صرفاً عادت به خوردن گوشت خام دارند پاره.»3همان(. «)گزینندخود را به نزدیک شهرها برمی

خورند کنند و میای حیوانات را پاره میچرند و پارهای دیگر به مانند حیوانات از گیاهان بیابان میپارهو 

ها و مساکن های مدینهحواشی و اطراف و کناره عیناً به مانند حیوانات درنده. اینگونه مردمان معموالً در

(. همان«)الیه جنوب معمورهره و یا منتهیالیه شمال معموکنند یعنی در منتهیو مناطق معموره زندگی می

شود باید در حدود حیوانات باشد یعنی آن دسته از آنها نظامی که درباره این قبیل انسانها اعمال می.»1

شهرها به صورت برده درآیند و ( 200)ص وری قرار گیرند درتوانند مورد بهرهکه در حدود انسانی می

کشی شود و آن دسته که اصوالً مفید درست به مانند حیوانات از آنها بهرهبرداری قرار گیرند و مورد بهره

بت شود و قهراً نسآورند باید با آنها همان کاری شود که با حیوانات زیانآور میباشند و یا حتی زیاننمی

شند ابه فرزندان اینگونه افراد و یا حتی فرزندان همه مردم مدینه که از لحاظ فکری در حدود حیوانی ب

 (.207همان، ص«)باید بدین سان عمل شود

باشند جزء ملتهای های جاهله که دارای نوعی از زندگی مدنی میمردم مدینه: ».مدینه های جاهلی13

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

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

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

ها از این نوع مدینه.»7همان(. در باب مدینه کرامت و کرامت مدنی: «)الحرارهای جماعیه و یا مدینهمدینه

رای گاه که این کرامتها و مراتب و طبقات باند به ویژه آنترتیبات و نظامات شبیه به مدینه فاضلهلحاظ 

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

های جاهلیه ترین نوع مدینهها بهاین نوع مدینه.»2همان(. «)چیزی دیگر از آنچه خواست منافع جویانست

جاهلیه نامند. باید یادآور شد که محبت کرامت [ نه مردم خود آنها را دیگران ]است؛ مردم اینگونه مدینه

ن شود و به مدینه تغلب دگرگوها تبدیل به مدینه جباران میو احترام هرگاه از حد بگذرد اینگونه مدینه

 همان(. «)گرددمی

کشور و نظام سیاسی و دولت و سیاست سلطه طلبی، سیطره جویی استکباری  ؛«غلبیتُویژگیهای مدینه »یکی.

اونت ها به یکدیگر معبخشیدن به چیرگیها و غلبتمردم در مدینه تغلب در راه تحقق.»7اول. :11)امپریالیسم( 

                                                           
 یاست مدنی و توسعه مدنی تغلبی یا سلطه طلب.انسان مدنی، جماعت مدنی، جامعه مدن، دولت مدنی، حکومت مدنی، حاکمیت مدنی، نظام مدنی، س71

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

( ت طلبشهر) و کرامیت( مال اندوزی) خست (،ثروت طلبی) تعبیری نئوامپریالیسم، ریشه در مراحل و مراتب پیشین از ضروریت، بدالت یا نذالت

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

کشیده و می  و بدانتکباری و امپریالیستی بوده مال صدرا گمراه به جاهلی فاسقی یعنی تنازعی بد راه یا بیراه که همان سلطه گری و سیطره جویی اس



 

94 
 

د؛ و شون آید که همه مردم آن شیفته غلبه بر اقوام و ملل دیگرنمایند. و این وضع هنگامی پیش میمی

 شود که مغلوبالبته هم در شیفتگی غلبه و هم در نوع آن و هم در چیزهائی که مطمح نظر آنان واقع می

ای از آنان ممکن است خواستار چیرگی برخون مثالً پاره.»2همان(. «)خود گردانند متفاوت خواهند بود

اهند اموال دیگران را صاحب شوند و ای دیگر خواستار غلبه بر مال مردم باشند و بخومردم باشند و پاره

و .»3(. همان«)ای دیگر تسلط بر نفوس دیگران را خواستار باشند تا آنها را برده خود سازندباالخره پاره

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

آن غلبت یافتن بر اموال آنها باشد ( 201)ص وچک؛ خواستشیفته غلبت بر امری مهم و بزرگ باشد یا ک

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

کردن  و به هر حال هدف و شیفتگی آنان در همه انواع چیرگیها خوار.»1(. 201همان، ص«)حیازت نماید

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

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

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

ونه افراد به هدف و خواست خود بدون اعمال زور و قهر و غلبت نائل شود توجهی به آن نخواهد اینگ

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

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

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

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

گاه که او را بیدار کنند، و دوست دارند که از راه اعمال کنند تا آنرف میکنند و نه اموال او را تصآن می

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

و به هر حال هر یک از این .»1همان(. «)دهندخواهد درباره او انجام میو درست آنچه را که طرف نمی

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

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

گران بر از غلبه دیخواهند به یکدیگر در غلبه بر مردم بیگانه کمک نمایند و نیازمند به یکدیگرند و می

همان(. به تعبیری سیاست زور و «)آنها ممانعت نمایند ناچارند که از چیرگی بر یکدیگر خودداری کنند

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

 در.یک ؛چنان کسی باید باشد کهقهراً آن هارئیس اینگونه مدینه.»6 جلوگیری از سلطه خارج بر داخل است.

                                                           
که در هر دو صورت و از بنیاد، آغاز و ریشه نامتعادل بوده در نتیجه نامتعالی  کشاند. از تفریط به افراط منجر شده و از تکساحتی به تنازعی می گراید.

 است.



 

95 
 

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

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

 چنین کس رئیس و پادشاه آنانجلوگیری از غلبه دیگران بر آنها و این طور درو همینچهار.کاملتر باشد، 

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

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

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

عظمت آنها ( 201)ص یا در جهتدو.باشد و های بسیار آنان مییا در جهت غلبهیک. :های اینانحماسه

شی از یا نایک. :و البته وسائل چیرگی.»1همان(. «)یا در توصیف آالت و ابزار غلبه و سازوبرگ آنسه.و 

آنچه ».یک.1همان(. «)یا آالت و ابزاری دیگرسه.ها است و یا مربوط به بدن و تندو.تفکر و اندیشه است و 

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

ر است که در طرقی که بهتآنچه مربوط به فکر و اندیشه است به این سه.مانند سالحهای جنگی است و 

 بر.»70(. 201همان، ص«)بهترین طریق را برگزیندب.اندیش بود و خوبالف. ؛توان بر طرف چیره شدمی

آزمندی در .1خشمناکی و .3ستمگری، .2دلی، سنگ.7یک. :شود ماننداین گونه افراد حاالتی عارض می

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

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

و گاه بود .»77همان(. «)همه کس غالب آمدب.همه چیز و الف. ؛و اینان معتقدند که باید بردو.این امورند. 

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

و چه بسا ملتهای مغلوب از مجاورین .»72همان(. «)خاطر نیاز آنان است به شهرنشینی و نه برای امری دیگر

ر و اری قهنمایند. و باید دانست که ملتهای غالب یا در دوستدآنان باشند که در شهر واحدی زندگی می

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

قوی  از لحاظ رساندن[ و احیاناً هیچتر از دیگران باشد یا زیادتر ]گیرد؛ کمچیزی است که از مغلوبین می

ت همان(. بسان یک شرک«)ت متفاوت باشندو نیروها و ابزار جنگی به رئیس و فرمانده خود نیز ممکن اس

و چه بسا باشد که قاهر تنها یکی باشد و قوم و یارانش .»73 سهامی عام ملی یا خاص سرمایه گذاران است.

و بدیهی است که قصد اینگونه .»71همان(. «)اراده او باشند در غلبه بر طرفر حکم آالت و ابزار بید

رئیس خود به دست آورند؛ و بلکه  یزی برای خود و یا برای غیرافراد از غلبه و قهر این نیست که چ

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

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

)همان، «گ شکاریسنها غلبه برای غیر و اعطاء به غیر است عیناً به مانند باز شکاری و و باالخره هدف آ
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های وی و در جهت هدفهای او به مانند  طور سایر مردم مدینه در همه خواستو همین.»71(. 270ص

ک د مالتوانناند؛ و به طور مطلق خود نمیاراده و بی عباشند؛ و در برابر او خاضبرده خدمتگزار او می

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

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

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

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

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

هدف مردمش و یا رئیس آن از قهر و غلبه صرفاً به  بنابراین مدینه تغلبیه گاه بدین وضع است یعنی.»76

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

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

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

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

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

اعتبارش به عنوان پرچمدار انقالب، آزادی و حقوق بشر ادعایی خویشند. حتی بر این اساس یعنی علت غایی 

و اما آن نوع .»71این تحلیل سیاسی علی است.  می توان کنش و روابط و رفتار کشورها را تحلیل کرد.

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

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

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

ها را بسیاری از مردم، همه این مدینه.»71(. همان«)شودهای برشمرده شده میکه باز مشمول همان مدینه

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

 امپریالیسم و همان(. مراد«)اندهای تغلبیه ازین نظر سه گونهغلبه به دست آورند؛ خالصه اینکه مدینه

یکی آنکه یک فرد آن طالب قهر و .»71سلطه طلبی، ثروت طلبی و شهرت طلبی است. استکبار جهانی 

ای که نیم مردمش خواستار قهر و غلبه غلبت باشد و همه مردم برای آن یک تن کار کنند. دوم مدینه

و به هر حال مردم .»7(. دوم.270همان، ص«)اندای که همه مردمش طالب قهر و غلبهباشند. سوم مدینه

باشند و بلکه هدف و ها قهر و غلبت را به عنوان اینکه مطلوب ذاتی باشد طالب نمیگونه مدینهاین

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

ها که قصد ونه مدینهاما در باب نوع اول از اینگ.»2همان(. «)رسیدن به این امور خود قهر و غلبه هم هست

ن افتد که افراد آن، بدومردم آن صرفاً غلبه است به هر نحو که پیش آید و در هرچه باشد گاه اتفاق می
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رسانند؛ رسانند؛ مثل اینکه افرادی را به قهر و غلبه به قتل میاینکه سودی عاید آنان شود، به افراد زیان می

برند. و چه بسا برای خاط چیزهای ای لذتی که ازین کار میبدون اینکه سودی به آنها برسد؛ صرفاً بر

نمایند. درین مورد حکایات و داستانهائی از اقوام تازی ارزش اقدام به جنگ و قتل و قهر و غلبه میبی

 رها باید گفت چون قهر و غلبه را برای خاطاما در باب نوع دوم از این گونه مدینه.»3همان(. «)وجود دارد

د نماینامور مادی دوست دارند و برای رسیدن به اموری که مطلوب آنان است اقدام به آن میرسیدن به 

یعنی اموری که به نزد آنان خوب و عالی شناخته شده است؛ بنابراین هرگاه بدون اعمال زور و قهر 

های ز مدینهو اما در باب نوع سوم ا.»1همان(. «)کنندبتوانند به مطلوب خود برسند دیگر اعمال زور نمی

نند کنند مگر در آن گاه که بداتغلبیه باید گفت که نه به کسی زیان می رسانند و نه اقدام به قتل می

 آید؛ و بنابراینشود ازین راه به دست میرسیدن به یکی از اموری که به نزد آنان شریف محسوب می

انند اینکه گنجی بیابند یا اینکه از هرگاه بدون توسل به زور و قهر و غلبه مقصود آنان برآورده شود م

خواهند به آنان بخشش شود و یا به نحوی دیگر از ناحیه اشخاص بتوانند بدون قهر ناحیه غیرآنچه را می

کنند. اینگونه افراد را ارباب همت و غرور پذیرند و تصرف در آن نمیو غلبه به خواست خود برسند نمی

ها از اموال مغلوبین خود تنها به رفع حوائج ضروری از اینگونه مدینهمردم نوع اول .»1همان(. «)نامندمی

 آوردن نفعی و یا مالیهای عظیمی در راه به دستنمایند؛ و گاه باشد که مبارزه و کوششخود اکتفا می

ورزند؛ و هنگامی که بدانها دست یافتند و در دارند و درین باب اصرار میاند مبذول میکه از آن محروم

یطه قدرت آنان درآمد به نحوی که کامالً در تحت نفوذ و حکم آنان قرار گرفت از آن دست بدارند و ح

شوند. چه بسا این گونه افراد هم مورد ستایش و اکرام و تجلیل واقع می.»6(. 277همان، ص«)رها کنند

ند که مورد اکرام و دهبسیاری از این کارها را دوستداران احترام و کرامت صرفاً برای این انجام می

یابد تا می های جبارین گرایشهای تغلبیه بیشتر به سوی جباریت و مدینهاحترام واقع شوند. و البته مدینه

همان(. ولو در داخل جبار نبوده یعنی دمکرات بوده در خارج دوگانه رفتار کرده و طرفدار و «)مدینه کرامت

تدریجا در ساختار قدرت داخل اینها نیز نهادینه شده و چه حامی سلطنتی استبدادی مطلقه ستم گرند. این 

های مالی و لهو و لعب و های طالب توانگریبر مردم مدینه.»1 بسا آنها را بدان سمت سوق دهد.

برند تنها آنان هستند که خوشبخت و شود که گمان میخوشگذرانی، گاه غرور و حاالتی عارض می

؛ های دیگر برترندباشند؛ و چنین گمان برند که از همه مردمان مدینه پیروز و مورد رشگ مردمند و باید

شوند و های دیگر به نظر آنان خوار شمرده میشود که مردم مدینهچنان غروری بر آنان عارض میآن

شدن به آنچه به نزد آنان سعادت ارزشند و به واسطه نائلارز و بیبرند که ملتهای دیگر بیگمان می

همان(. و باید باشند. و بایسته بوده آقا و ارباب «)شود مورد محبت و کرامت ملتهای دیگرندمحسوب می

های خودخواهانه در آنان حس خودخواهی، افتخار، محبت و ستایش اینگونه اندیشه.»1جهان بشمار آیند. 



 

98 
 

مایند و گمان خواهند دیگران از آنان ستایش کرده چاپلوسی نکند و همواره میو چاپلوسی را زنده می

ز اند برسند و اصوالً جاهل به این نوع ااد به موقعیتی که آنان احراز کردههای دیگر نتوانستهبرند که ملت

شود که برای خود القاب و نامهائی بسازند که نمودار حسن گونه افکار موجب میاین.»1همان(. «)سعادتند

اند و مطبوع و دیگران خشن و نند که ظریفسیرت و سریرت آنان است؛ مثل اینکه خود را معروف ک

اند؛ نامطبوع و ازین راه خود را چنان نمایند که مردم گمان برند که اینان ارباب غرور و بزرگی و تسلط

ند او گاه بود که آنان را مردمی صاحب همت شناسند. و چون اینگونه افراد دوستدار لذات و لهو و لعب

ن آنان به توانگری و لهو و لعب و لذات مورد نظر کسب و حرفت اگر وضعی پیش آید که راه رسید

نباشد و صرفاً نیروی غلبه و قهر بر ملتها باشد و از راه قهر و غلبت به هدفهای خود که توانگری و لهو 

گیرد و در زمره ستمگران و جباران و لعب است نائل گردد، نخوت و غرور خاص آنان را فرا می

نامند و ممکن است در بین مردمی که اینان ملت و مردم نوع اول را احمق می.»70همان(. «)آینددرمی

اند کسانی پیدا شود که رسیدن به کرامت را بذاته نخواهند؛ و بلکه وسیله رسیدن صرفاً دوستدار کرامت

ا از ت به توانگری بدانند؛ چه آنکه بسیاری از آنان دوست دارند که مورد اکرام و احترام مردم واقع شوند

اندوزی و توانگری برسند حال یا از ناحیه کسی که مورد اکرام و احترامش واقع شده آن راه به ثروت

اینگونه افراد ریاست و اطاعت و فرمانبرداری مردم مدینه را ( 272)ص است یا از ناحیه دیگران. زیرا

ی ازین گونه افراد ثروت ربسیا.»11(. 273همان، ص«)برای آن خواهند که به ثروت و مکنت نائل شوند

 برداریخواهند و معتقدند که ریاست آنها و فرمانو مکنت را هم برای رسیدن به لهو و لعب و لذت می

گیری آنها از امور مالی و لذتهای ناشی از آن فزونتر تر باشد بهرهدیگران از آنها هراندازه فزونتر و کامل

شوند که حکومت مطلقه فردی برقرار کنند تا بدان ه میخواگردد؛ و الجرم اعمال زور کرده ویکهمی

وسیله به جاللت خود بیفزایند و در نتیجه به توانگری و مکنت بزرگ دست یابند به طوریکه هیچ کس 

یارای برابری با آنها را نداشته باشد و آنها بتوانند ثروت و مکنت حاصله را در جهت لهو و لعب و 

 لذتجویی های جنسیو از انواع خوشیها از نوع خوردنی و نوشیدنی و  خوشیهای زندگی به کار گیرند

 همان(. «)به مقامی رسند که کماً و کیفاً فائق بر همه باشند

مدینه جماعیه .»7: کشور، نظام سیاسی، دولت و سیاست ترفه طلبی پسا استکباری ی:مدینه جماعدیگری.

شند و هرآنچه بخواهند انجام دهند و همه مردم آن از ایست که مردم آن همه رها و آزاد باآن گونه مدینه

های آنان هم برین اساس است که هیچ تساوی کامل برخوردار باشند در همه اعمال خود، قوانین و سنت

شوند و انسانی بر انسانی دیگر برتری ندارد در هیچ حهت؛ و مردم آن آزادانه هر عملی را مرتکب می

ردی دیگر تسلط ندارد؛ نه خودی بر خودی و نه دیگران بر آنها؛ و تنها آن هیچ فردی از افراد بر هیچ ف
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سان آزادند کس قابل ارزش است که در جهت فزودن به حریت و آزادی آنها کمک کند؛ و چون بدین

ی شود. اشیائشود و خواستها متفرق و بسیار میها و اغراض فزون میوخوی و همتبه ناچار در آنان خلق

گردد تا شود بر حسب خواستهای متعدد بسیار و متنوع میگیری در لذتها به کار گرفته میهرهکه برای ب

های مختلف و متباین و ها و دستهمردم اینگونه مدینه.»2همان(. «)یدآ آنجا که به حساب و شمار نمی

با خواستهای آیند و باالخره از همه نوع مردم و مردمی که رسند که به شمار نمیهمانند به حدی می

شوند. از مردم شریف تا ها جمع میاند درین گونه مدینههای دیگر پراکندهدر مدینه( 273)ص مختلف

ها مستند به هر امری است که پیش آید از سایر اموری ترین؛ برقرارشدن ریاستها در اینگونه مدینهپست

باشند ی که در وضع رؤسای مدینه نمیهائکه برشمرده شد و ریاستهای مستند به آنها دانسته شد و دسته

 باشند. ریاست کردن رؤسای آنان تابعقهراً بر اینگونه رؤساء و کسانی که عنوان ریاست دارند مسلط می

اند به طوریکه اگر ه دقت در خواست و اراده مرؤوسین است. رؤسای آنان کامالً تابع خواست مرؤوسین

به جز اینکه .»3(. 271همان، ص«)ی وجود دارد و نه مروؤسیاوضاع و احوال آنان رسیدگی شود نه رئیس

 کنند آنان راشدن خواستها و امیال آنان اقدام میباید گفت تنها آنانکه در جهت آزادی مطلق و برآورده

دارند و از رسانند و آزادی و خواستهای گوناگون آنان را برای آنان پایدار میبه همه خواستهای خود می

باشند. و در دارند مورد اکرام و احترام آنان میاد داخلی و دشمنان خارجی محفوظ میبرد افردست

زد آنان تر به نگاه برتر و مطاع و مکرمصورتیکه خود بر خواستهای ضروری زندگی اکتفا نمایند که آن

اشند بنها میازین نوع کسان که بگذریم مابقی رؤسای آنان یا همشأن و برابر با آ.»1همان(. «)خواهند بود

شوند که هر گاه از طرف افراد خواستها و گاه مساوی با سایرین محسوب میدر آن و یا حتی فرودتر.

امیال آنان برآورده شود و خیراتی بدانها رسانده شده از طرف وی نیز اموال و ثروتی برابر با آنچه بدو 

تی نسبت به خودشان قائل اند به آنها برساند و درین صورت برای وی برتری و مزیرسانده

لکن هرگاه اموالی به وی ببخشایند و سهمی از اموال و مکنت خود به او برسانند  و.»1همان(. «)شوندنمی

و کراماتی به او بنمایند و از طرف وی به آنها سودی عاید نشود آنان بر رئیس خود برتری و مزیت دارند 

باشند بدین وضع و حال که بر حسب اتفاق به نزد مردم زیرا مانعی نیست که در این نوع مدینه رؤسائی 

مدینه شأن و شوکتی داشته باشد و ریاست یابند حال یا بنا به خواست مردم مدینه این شأن و شوکت را 

اکرام مردم ( 271)ص احراز کرده باشند و یا به اینکه پدران آنان در این مدینه ریاست داشته و مورد

ثی استفاده کرده ریاست یافته باشند که در این صورتها مردم مدینه کامالً مسلط اند و از حقوق میرابوده

های جاهله به طور فزونی و باشند. در اینگونه مدینه همه هدفها و خواستهای مدینهبر رؤسای خود می

 های جاهله، معجبه و مدینه سعیده شمردهاینگونه مدینه.»6(. 271همان، ص«)کندکاملتر خودنمائی می

آمیزی شده باشد به رنگهای گوناگون و شود، ظاهر آن عیناً به مانند لباسی است که نقاشی و رنگمی
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ها محبوب همه است و سکنای در آن برای هر کس مطلوب های مختلف؛ و بنابراین اینگونه مدینهشمایل

 شود وا برآورده میهاست زیرا هر کسی تا حدی و در امری معین خواستهائی دارد که در اینگونه مدینه

ی اندازه به بزرگحساب و بیآورند و به طور بیهای گوناگون به سوی آن روی میبنابراین مردم و ملت

آیند؛ و فرزندانی هائی به وجود میگردد و در آن از هر نوع نسلی و خلق و خویی و بچهآن افزوده می

د و لکن گردنها نمودار شهرهای بسیار میونه مدینهکه نهادها و فطرتها و تربیتهای گوناگون دارند در اینگ

نگونه شود. در اینه به طور جدا و متمایز بلکه درهم و پراکنده در یکدیگر؛ و بیگانه از اهلی شناخته نمی

های گوناگون وجود دارد، روشها مختلف است. و بدین جهت ممکن است که ها هدفها و غرضمدینه

مردمی که از طبقه افاضل باشند پدید آیند و حتی حکماء و دانشمندان  بعد از گذشت زمانهای متمادی

ها تربیت شوند؛ در هر نوعی از امور و علوم و فنون. و ممکن است و شعراء و خطبائی در اینگونه مدینه

ها افرادی برای تشکیل مدینه فاضله بیرون آیند؛ و این نوع انسانها بهترین که از بطن اینگونه مدینه

ها از لحاظ شوند؛ و ازین جهت است که اینگونه مدینهها تربیت میهائی هستند که در اینگونه مدینهدسته

باشد و هر اندازه بزرگتر، و مدت آن ها میورترین مدینهخیر و خوبی و هم از لحاظ شر و بدی بهره

لتر بود هم خیرات و هم تر و برای زندگی مردم کامهای آن فراوانتر و مردم آن زیادتر و نعمتطوالنی

شود مقصود انواع شرور آنهم فزونتر شود. و باید دانست هنگامی که ریاسات مدینه جاهله گفته می

زیرا هر یک از ریاستهای جاهلیه یا قصد و .»1همان(. «)های جاهلهریاسات است به تعداد انواع مدینه

ه بر آن توانگری مالی است؛ و یا عالوه هدفش صرفاً دستیابی به حوائج ضروری زندگی است؛ و یا عالو

وری از لذتهای مادی است؛ و یا نیل به کرامت و حسن شهرت و ستایش است. حال اساس بر آنها بهره

 ها درآن بر حریت و آزادی باشد؛ و یا قهر و غلبه؛ و از همین جهت است که ریاستهای اینگونه مدینه

زیرا بیان شد که در .»1همان(. «)های جماعیهاستهای مدینهشود به ویژه ریازای ثروت خرید و فروش می

مدینه جماعیه هیچ فردی از آن دگر در احراز ریاست اولویت ندارد؛ و بنابراین موقعی که ریاست آن به 

اعطا شود یا برای این است که مطیع مردم اس و به اصطالح مردم این کار ( 271)ص یک فردی از افراد

ای را بر او تحمیل نمایند و یا اینکه در برابر این کار ازو هر نوع خواست و ارادهکنند که بتوانند می

کنند و یا ما بازای دیگر؛ و بهترین رئیس به نزد اینان آن کسی است که بهترین ثروت و مکنتی دریافت می

ین حال گوناگون ها را در راه رسیدن مردم به هدفها و امیال نفسانی خود، که در عجوئیها و چارهاندیشه

برد دشمنان نگهدارد؛ و در عین حال خودش و متنوع است، به کار برد و نیز بتواند سود آنان را از دست

داشتی نداشته باشد؛ بلکه صرفاً باندازه ضروری از اموال آنها به جز رفع حوائج ضرور زندگیش چشم

کسی که به معنی واقع جزء افاضل باشد یعنی ها آن زندگی خود از آنان برگیرد. و قهراً در اینگونه مدینه

گونه کسی که اگر به ریاست برسد کارها و اعمال آنها را ارزیابی کرده و به سوی سعادت حقیقی آن
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(. 276همان، ص«)رسد و مردم زیربار ریاست او نخواهند رفتنماید هیچ گاه به ریاست نمیرهبری می

یا  شودم و منصب ریاست یابد در اندک مدتی یا خلع میو هرگاه پیش آید که این چنین کسی مقا.»1

ت طور اسشود. و همینحال شده جنگ و ستیز بر سر آن فزون میکشته و یا وضع حکومتش پریشان

باشند که خواستها و امیال های جاهلیه که هر فرد از مردم آن طالب ریاست آن کسی میوضع سایر مدینه

ه آن را برای آنها آسان گرداند؛ و هم نگهبان آنها باشد؛ و به طور مطلق از آنها را برآورد؛ و راه رسیدن ب

های آمدن مدینهپذیرند؛ فقط چیزی که هست این است که پدیدریاست افاضل ابا و امتناع دارند و نمی

ئج تر است. رسیدن به حواتر و ممکنهای ضروریه و جماعی آسانفاضله و ریاستهای فاضله از بطن مدینه

شدن به کرامات گاه از راه قهر گیری از لذات و لهو و لعب و نائلضروری زندگی و یا توانگری و بهره

بندی های چهارگانه با توجه به این امور تقسیمهائی دیگر. بنابراین هم مدینهو غلبه است و گاه از راه

ای همه این هدفها است. پاره شوند به چهار قسم و هم ریاستهای آنها که قصد آنان رسیدن به یکی یامی

یگری های دای دیگر راهکنند؛ و پارهاز ریاستها برای رسیدن به مقصود خود راه قهر و غلبه را انتخاب می

رسند و آنچه به دست آنهائی که از راه قهر و غلبه به مطلوب خود می.»70همان(. «)را غیر از قهر و غلبه

باشند نمایند به ناچار نیازمند به نیرومندی جسمانی میلبه حفاظت میآورند به وسیله مدافعت و قهر و غمی

و از لحاظ اخالقی باید خوی ستمگری و سنگدلی و خشونت داشته باشند؛ و برای مرگ و زندگی ارزشی 

قائل نشوند و به سادگی دست به آدمکشی بزنند و برای زنده بودن خود هم ارزشی قائل نباشند و اصوالً 

نرسند نباید زنده بمانند و باید تا پای مرگ برای ( 276)ص اندیشند که هرگاه به مطلوب خوداین طور می

رسیدن به مطلوب خود اقدام نمایند. و نیز نیازمنداند به اینکه هنر و صنعت به کار بردن سالحهای جنگی 

ه کار برند بشناسند و بطور بهترین تدبیر جنگی را در جهت قهر و غلبه بر غیر را به خوبی بدانند؛ و همین

و اما آن .»77(. 271همان، ص«)شودکه البته این امری است که همه مردم مدینه متغلبه را شامل می

گیری از لذات و خوشیهای دنیاست همواره در معرض آز و شره هائی که هدف مردمش بهرهمدینه

ای از ارهند و بدین جهات است که پکنباشند و نسبت به خوردنیها و نوشیدنیها و زن شیفتگی پیدا میمی

رود تا آنجا که هیچگونه اثری ازین نیرو شوند و نیروی غضبیه آنان از بین میحال میخوی و بیآنان نرم

ای از آنان غضب و آالت و ابزار نفسانی و بدنی غضب و ماند؛ و بر عکس بر پارهدر آنها باقی نمی

و بدنی آن مستولی میشود و خالصه همه وسائل و اموری که  طور شهورت و آالت و ابزار نفسانیهمین

توانند کارها و اعمال ناشی از خشم و غضب و شهوت موجب نیرومندی غضب است و به وسیله آنها می

گردد و همواره اندیشه و فکر خود را در جهت انجام کارهائی که را تحقق بخشند در آنها نیرومند می

ها انجام ای از مردم اینگونه مدینهدارند؛ هدف نهائی پارهروف میناشی از شهوت و غضب است مص

دهند برای رسیدن کارهای ضهوانی است و درین صورت قوی و افعال غضبی را ابزار و آالتی قرار می
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به افعال ناشی از شهوت و برخوردار کردن مظاهر شهوات نفسانی خود و بدین ترتیب عالی و اعالترین 

دهند؛ زیرا نخست قوه ناطقه و عقل ترین نیروها است قرار میمتگزار شهوات که پستنیروی خود را خد

کنند و دهند و سپس قوای غضبیه را خادم قوای شهوانی میخود را در خدمت شهوت و غضب قرار می

کنند که افعال عضبیه و شهوانیه آنها کمال های خود را متوجه استنباط اموری میهمه تفکرات و اندیشه

دارند؛ یعنی یابد. و آن گاه افعال قوای غضبی و آالت و ابزار آنها را در جهت نیل به لذات مصروف می

دانند و بر آنها چیره شده برای آور میگیری از خوردن و نوشیدن و زن و سایر اموری که لذتدر بهره

ه گردان ترک و عرب دیداباننشین و بیاشراف بیابان یناین وضع در ب.»72همان(. «)کنندخود نگهداری می

نشین عموماً غلبه را دوست دارند؛ در خوردنیها و نوشیدنیها و شود. زیرا اصوالً مردم بیابانشده و می

به نزد آنان بسیار مهم و عظیم ]از حیث جنسی[  و آزمندند. و مسأله زن]حریص[  مولع ربسیا بارگیزن

شمارند و این امر را پست و سقوط کو و مستحسن میاست و بسیازی از آنان اعمال فسق و فجور را نی

شناسند؛ زیرا زمام نفوس آنان به دست شهوات سپرده شده است و بسیاری از آنان را مشاهده اخالقی نمی

آرایند و کارهائی که نمودار مجامله است می( 271)ص هاکنی که به نزد زنان خود را به انواع زینتمی

خواهند شأن و شوکت کنند و میکنند در جهت جلب زنان میه هر کاری که میدهند؛ و باالخرانجام می

شمارند و آنچه شمارند آنها نیز عیب میخود را به نزد آنان باال برند و هر چه را زنان زشت و عیب می

میل ]شهوانی[  شمارند؛ و باالخره در همه امورشمارند آنها نیز خوب و نیک میرا آنان خوب و نیک می

شود که اصوالً زنان بر مردان دارند و در بسیاری از آنان مشاهده میو خواست زنانشان را مرعی می

تسلط کامل دارند و بر امور منزل و شخص آنها استیال دارند و بدین جهات است که بسیازی از آنان 

و  افکنند؛تی نمیسایش و راحتی فراهم کرده و آنان را به دشواری و سخآبرای زنان خود ناز و نعمت و 

 و]اما نه باعتبار حرمت زنان، بلکه به مثابه کاالیی جنسی[  بلکه همواره رفاه و راحت آنان را در نظر دارند

خود همه دشواریها و رنجها را تحمل کرده و کارهائی که نیاز به رنج و مشقت دارد خود انجام 

 (.271همان، ص«)دهندمی

ستی )داروینی کشور، نظام سیاسی، دولت و سیاست تنازعی مدنی راه(؛)بد راه و بی .مدینه های فاسقه14

هائی است که مردم آن اعتقاد به مبادی موجودات دارند های فاسقه آن گونه مدینهو اما مدینه.»7سیاسی(: 

شناسند و اعتقاد به آن هم دارند و افعال و کارهائی که و سعادت را هم می و علم به آنها هم دارند

هیچ  بهشناسند و هم قبول دارند؛ و با تمام این اوصاف سیدن به سعادت است هم خوب میموجب ر

باشند و خواست و ارادت خود را در جهت یکی از هدفهای بند نمیکنند و پاییک از آنها عمل نمی

مت و کرادو.منزلت و مقام یا یک. ؛نمایند یعنی یا رسیدن بههای جاهله و یا همه آنها منحرف میمدینه
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همان(. «)نمایندقهر و غلبه یا جز اینها؛ و کارها و افعال خود را کال بدان سوی متوجه میسه.احترام یا 

های جاهله، و به اندازه آنها، انواع و اقسامی دارد زیرا کارها و افعال ها نیز به مانند مدینهاینگونه مدینه.»2

و خوی مردم  عیناً همان افعال و کارها و خلق و خوی آنان طور خلقهای فاسقه و همینمردم مدینه

های فاسقه یا جاهله در آراء و معتقدات آنها های جاهله است؛ و تنها امتیاز و مباینت مردم مدینهمدینه

 (. 271همان، ص«)ها نیز مطلقاً به سعادت واقعی نائل نخواهند شدمدینه( 271)ص است وگرنه مردم اینگونه

اما »کشورها، نظامات سیاسی، دولتها و سیاست های تکساحتی )فرویدیسمی(:  گمراه(:) .مدینه های ضاله15

هائی است که برای مردم آن همه اصول و مبادی وجود و اصول سعادتها را قلب های ضاله، مدینهمدینه

قدماتی مکرده باشند و اصول و مبادی دیگری را برای آنان گفته و به آنها بیاموخته باشند. آن نوع اصول و 

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 

و  تولید منفعت، ثروتهمان(. بسان توسعه تکساحتی و ابزاری سخت، نیمه سخت و نرم، «)حقیقی رسید

 لذت جسمانی بدنی تنها است. به اصطالح هدونیسم از فرویدیسم تا اپیکوریانیسم می باشد. 

حدود معرفت و دریافت .19 ]خودسران، هرزگان[ ، های فاضلهنوابت مدینه.16 در ادامه و تکمله متن کتاب:

 نی[ ، مطرح میشوند.]جهان بینی، بینش و معرفتشناسی محظ و نظری و عملی و مد «حقایق

انسان مدنی چه میباشد؟ انواع اجتماعات مدنی چند و چه می  خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: 

باشند؟ 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؟ جماعت های مدنی ناقص چند و چه 

ملت ها چه می باشد؟  تمایز ملت ها به چند و چه سبب هایی می باشد؟ اسباب طبیعی  می باشند؟ گوناگونی

تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟ اسباب مدنی تمایز ملتها چه و چگونه می باشد؟ اراده چند و چه می 

و  یباشد؟ اختیار چه می باشد؟ خیر و سعادت چه می باشند؟ شر و شقاوت چه می باشند؟ خیر و شر طبیع

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؟ سقوط به شقاوت مدنی چگونه می باشد؟ فطرت های 

و  ان ها در چهانسانی چه و چگونه می باشند؟ فطرت مشترک انسانی مدنی چه می باشد؟ تفاوت مدنی انس

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؟ ضرورت و ضروریات سعادت انسانی مدنی چه می باشند؟ نقش ریاست 

مدنی نخست چه می  مدنی در سعادت مدنی چه می باشد؟ انواع ریاست مدنی چند و چه می باشند؟ ریاست
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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؟ حصول سعادت در مدینه چگونه می باشد؟ کار سیاستمدار مدینه 

مدینه فاضله چه می باشند؟ روش چه می باشد؟ هدف مدنی چه می باشد؟ ضروریات سعادت مدنی مردم 

افکار سازی مدنی چه می باشد؟ مدن غیر و ضد فاضلی چه می باشند؟ مدنی جاهلی چند و چه می باشند؟ 

ویژگی های مدینه ضروری چه می باشند؟ ویژگی های مدنیه نذالت )سرمایه داری( چه می باشد؟ ویژگی 

دنیه کرامت )شهرت( طلب چه می باشند؟ ویژگی های مدینه خست )لذتجویی( چه می باشند؟ ویژگی های م

های ریاست مدنی شهرت طلب چه می باشند؟ 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 

اشد؟ ویژگی های مدینه های جماعی چه می باشند؟ ریاست باشد؟ فرهنگ مدنی جامعه سیطره طلب چه می ب

مدنی جماعی چه می باشد؟ فرهنگ مدنی جماعی چه می باشد؟ مدینه فاسقه چه می باشد؟ مدینه های ضاله 

)گمراه( چه می باشند؟ گروههای نوابت مدنی چه می باشند؟ جهان بینی )معرفت شناسی( جاهلی چه می 

 باشد؟

 نه فاضلیج.اندیشه های اهل مدی

 جاهلی:  -آراء مدنی: فاضلی 

 ( مثنوی مولوی)اینست قانون از ازل تا بابد  اول اندیشه آنگه کار 

انسان: اندیشورز است. اندیشه مدنی انسان، منشاء کنش و روش یا رفتار مدنی او میباشد. چنانچه هر نظام 

ش ها، بینش و منش درونی مدنی فردی، مدنی؛ یک نظریه مدنی بمثابه پایه و پشتیبان دارد. کما اینکه ارز

جمعی و اجتماعی ، موجب و موجد کنش و روش یا رفتار بیرونی فردی، جمعی و اجتماعی مدنی است. 

نگاه، نظریه و نظام آراء مدنی، مکتب مدنی بوده که مبنای بنای مدنی و زیرساخت و دورنسازه ساختمان و 

 :معنوی مثنویدر  مولویبندی مدن می باشد. به تعبیر  ساختار آنست. بسان استخوانبندی بدن و اسکلت

 مابقی خود استخوان و ریشه ای  ای برادر تو همه اندیشه ای

 گر بود اندیشه است خار تو هیحه گلخنی  گر بود اندیشه است گل گلشنی

ه و فاضلی ناندیشه شیرین، شیوایی و اندیشه شور، شر ببار می آورد.  اندیشه فرزانگی و فاضلی، جامعه فرزا

تأسیس و تولید میکند. اندیشه های جاهلی و نادانی، جامعه گمراه تکساحتی مادی و بد راه تنازعی استکباری 
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ألن شکرتم «. »هر کسی آن دِرَوَد عاقبت کار که کِشت«. »گندم از گندم بروید جو ز جو»ببار می آورد. 

 :سعدی به ترجمان(؛ 1؛ 71ابراهیم/«)الزیدنکم و ألن کفرتم ان عذابی لشدید

 کفر نعمت از کفت بیرون کند شکر نعمت نعمتت افزون کند

فارابی در این اثر به رویکردها، رهیافت ها و راهبرد های مدنی، گفتمان )نگاه، نظریه و نظام( های مدنی و 

مکتبها و الگوهای مدنی فاضلی و جاهلی اعم از ضالی و فاسقی میپردازد. این را میتوان هندسه مهندسی و 

و تعبیر نمود. در پی به اهم آراء  شالوده ها و شاخصه های مدیریت راهبردی مدنی متعالی و متدانی تلقی

تنازعی مدنی جاهلی مدن جاهلی می پردازیم. می توان بن مایه اینها را آرای انسان گرگی  -تکساحتی 

هانس مورگنتا تحت عنوان واقعیت گرایی سیاسی، سیاست به معنای « سیاست زور»ابسولوتیسم هابسی، 

ساموئیل هانتیگنون دید. همچنین در نظریه « رخود تمدنهایب»مک آیور و « سازش در داخل و تنازع در بیرون»

از لنین تا لوکزامبورگ و نیز در عمل استکباری جهان و در اوج آن جهانی سازی « امپریالیسم»های داروینیستی 

 غربی و امریکایی سازی )گلوبایزیشن( بروشنی ردیابی نموده و مورد واکاوی و نقادی قرار داد. 

صفحه(: مبادی تکوینی  و طبیعی 701: 13 - 712زدهم اندیشه های اهل مدنی فاضلی )صصاز فصل اول تا نو

صفحه( تبیین 61: 713 - 210مدنی طرح شده اند. از فصل بیستم تا بیست پنجم.مبادی انسانی مدنی )صص

 انسانی نفس واحد»، فصل بیست و یکم.«اجزا و قوای نفس انسانی مدنی»گشته اند. همانند: فصل بیستم.

ار نقش اراده و اختی»، فصل بیست و سوم.«خرد و خردورزی تا خردمندی مدنی»، فصل بیست و دوم.«مدنی

 حیو»و فصل بیست و پنجم.« نیروی خیال مدنی»، فصل بیست و چهارم.«مدنی در تأمین سعادت مدنی

ی جاهل از فصل بیست و ششم تا سی و هفتم. مدنیت انسانی فاضلی و«. دینی مدنی]راهبرد راهبری[ 

 ، فصل بیست و«احتیاج انسان به اجتماع و تعاون»( است. فصل بیست و ششم.706: 217 - 311)صص

و  ، فصل بیست«خصلتهای ریاست مدنی»، فصل بیست و هشتم.«مدنیراهبری دینی[ ریاست ]»هفتم.

 ی و، فصل س«همگرایی تا یگانی هویتی مدنی»، فصل سی ام.«مضادات مدینه فاضله؛ مدن جاهلی»نهم.

امور مشترک »فصل سی و سوم.«. مردم مدن جاهلی»فصل سی و دوم.«. صناعات و سعادات مدنی»یکم.

از فصل سی و چهارم تا سی و ششم این اثر را در این جا مالحظه خواهیم نمود. بدین «. مردم مدینه فاضلی

 ترتیب:

(: مراد 376 - 26]و فاسقه[ )صص «یو ضالی گفتار در آرای اهل مدینه های جاهل.چهارم و فصل سی( 1

نادانی سیاسی؛ ظن سیاسی تکساحتی و توهم سیاسب تنازعی است. یکی ظاهرنگری و گرایی سیاسی و 

سیاست ظاهرگرایی توسعه مادی می باشد. دیگری تنازع نگری و گرایی سیاسی و سیاست تنازع گرایی 
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های مدینه»بین مللی و جهانی )جهانیسازی( است. سلطنتی استبدادی ملی و استکباری امپریالیستی فرا ملی تا 

ای از آرای فاسد قدیمی آیند که اساس وجودی ملت بر پارههنگامی به وجود میو فاسقه[ ] جاهله و ضاله

(. منظور تفلسف سیاست پرهیزی ظنی هراکلیتی 371اندیشه های اهل مدینه فاضلی، ص«)مبتنی و استوار بود

ستبازی تنازعی پروتاگوراسی و گورگیاسی پیشا سقراط است. همچنین مکاتب و سوفیسم سیاستزدگی و سیا

 انحطاطی شکاکان، نسبیون، اپیکورین ها و کلبیون )سگسانان( و حتی رواقیون پسا ارسطویی است.

اند که ما همه موجوداتی که دیده و مشاهده از جمله آن آرای نادرست این است که گروهی گفته».1اول.

می کنیم که هنگادند و هر یک خواستار و در صدد ابطال آن دیگر بود و دیده و مشاهده میکنیم متضامی

شود که به واسطه آن وجود وجود او چیز دیگری به او اعطا می هکه هریک از آنها تحصل یافت همرا

جود ل موشود که به واسطه آن فعدارد و نیز چیز دیگری به او اعطا میخود را از تباهی و بطالن نگه می

دارد و دور می کند و به واسطه آن ذات خود را از ضد خود برکنار وضد خود را از خود دفع و دور می

گرداند و هم جسمی شود که به واسطه آن هم ضد خود را تباه و باطل میچیز دیگری به او اعطا می

 ود که به واسطه آن قادر بودشسازد و چیز دیگری به او اعطا میمی[ شبیه در نوع آندیگر شبیه به آن ]

که سایر چیزها را که در برتر کردن و دوام وجودش سودمندند در استخدام خود درآورد، و در بسیاری 

از این موجودات چیزی نهاده و آفریده شده است که به واسطه آن همه اموری که ناموافق و ممتنع و به 

د هر ضدی نسبت به هر ضدی و نسبت به هر چیزی گرداند و باالخره وجوزیان وجود او بوند مقهور می

تا آنجا که درباره هریک از آنها .»2(. 371 - 1همان، صص«)سان آفریده شده استکه غیر او است بدین

برای ما چنین تخیل افتد که او تنها موجودی است که برترین وجودها برای او خواسته شده و مجاز 

ن هت است که برای او همه اموری که به واسطه آنها عوامل زیاو بدین ج[ نه غیر اودانسته شده است ]

گرداند آفریده شده است و نیز برای او اموری قرار داده شده آور و غیرنافع به خود مطرود و باطل می

که به واسطه آنها همه اموری که در وجود برتر او سودمند بود [ یی در ذات او نهاده شده استاقو] است

کند که بر بسیاری زیرا بسیاری از حیوانات را دیده و مشاهده می.»3همان(. «)د درآورددر استخدام خو

ها بوند بردن آنشوند و از این راه خواستار تباهی و از بینور میحمله[ بر بقیه حیواناتاز حیوانات دیگر ]

ده است چنین آفریده شسان که گویا طبع آنها بدون اینکه از این وضع سود و نفع آشکاری برگیرند بدان
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که در جهان وجود موجودی دیگر به جز او نباید باشد و یا این که وجود هر موجودی دیگر به جز او 

آور بود، و اگرچه هیچ که صرف وجود غیر او برای او زیا[ بر این نوع تفکرآور بود براین اساس ]زیان

صادر نگردد و آخراالمر اگر هریک از آنها از او حاصل و [ باشد یا نباشدمضر به حال او ][ کهاثری ]

نبود حداقل این است که هر یک خواستار این امر است که [ بطالن و نابودی دیگرانخواستار این امر ]

آن دیگر را در جهت منافع خود برده خود کند و قهراً هر نوعی از موجودات نسبت به هر نوعی دیگر 

اند ه این موجودات با این خصوصیات رها و آزاد شدهبدین وضع و حال آفریده شده است، سپس هم

ور شده تغالب و تهاجم نمایند. پس آن موجودی که نسبت به دیگران قاهرتر و که بر یکدیگر حمله

تر بود و همواره موجود غالب یا بعضی از آن تر و تمامتر بود از لحاظ خلقت و وجود کاملغالب

زیرا در طبع او این امر نهاده شده است که وجود او موجب برد  ]مین یموجودات دیگر را باطل کرده از ب

و یا این که بعضی را در استخدام و برده خود قرار [ باشدنقص و بطالن و بر زیان وجود او می

و نیز .»4 [.که عالم وجود به خاطر وی آفریده شده است هزیرا معتقد بود( ]371 - 20همان، صص«)دهدمی

کند که جریان آنها بر نظامی نبود. و مراتب موجودات نامحفوظ است دیده، مشاهده میاشیاء دیگری را 

[ نه وجود آن امورکنند که به هر یک از موجودات بدون آنکه از طرف وجود آنها ]و اموری را مشاهده می

 وجوداتو از م[ طبیعی] و گویند: آنچه ما در موجودات.»1همان(. «)پیوندنداهلیت و شایستگی باشد می

اهده پس از مشبود. پس از این ]تنازع طبیعی[ ] یابیم این امور و نظایر اینهامشاهده کرده درمی[ حیوانات]

چه گروهی گویند: این وقایع و حاالت در طبیعت و فطرت موجودات بود. و بنابراین آن[ گونه اموراین

مختاره به اختیار و اراده خود عمل کرده دهند باید حیوانات را که اجسام طبیعی به طبیعت خود انجام می

و انجام دهند. و حیوانات اندیشمند به اراده و اندیشه خود و از همین جهت معتقدند که افراد مدینه 

یافتن بر یکدیگر و مطارد هم بوند. نه مراتبی دربود و نه نظامی و نه تناسب و همواره باید خواستار غلبه

ن آن دگر مخصوص به کرامت و یا چیزی دیگر شود. و معتقدند که هر اهلیتی که به واسطه آن یکی دو

اهد که خوچنین می[ وسایلی که داردفردی از افراد انسانی با تمام امکانیات و خیراتی که برای او هست ]

غلبه کند و او را مقهور [ آن غیر است] آوردن همه خیراتی که آن اوستبر غیر خودش در جهت به دست

د تر بود سعادتمندتر بوکردن با منازعین خود قاهر و غالبکه آن انسانی که در مقابله. و اینخود گرداند
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مان، ه«)آیدها پدید میگونه امور آرایی بسیار که از نوع آرا و عقاید جاهلیت است در مدینهسپس از این

 (. بدین ترتیب: 320 - 7صص

دارد و نه ارتباطی، نه بالطبع و نه باالراده و این  گروهی معتقدند که نه دوستتتی بین مردم وجود.»1دوم.

منی و با او دشکه هر انسانی باید از وجود انسان دیگر بکاهد و هر فردی باید از هر فرد دیگر منافر بود ]

شوند  گاه مأنوس نو هیچ دو فردی با یکدیگر مرتبط نبوند مگر در هنگام احتیاج و ضرورت و هیچ [ کند

در هنگام حاجت و در همین مورد هم در آن امر مشتتترکی که هر دو بر آن اجتماع        و الفت نیابند مگر   

سرانجام یکی قاهر و آن دیگر مقهور و مغلوب     کرده و وجه جامع آن ساس بود که  ست باید بر این ا ها

شود مجبور به اتحاد و ائتالف شوند باید تا   شود و هرگاه از جهت حوادثی که از خارج وارد بر آنها می 

ن هنگام این ائتالف برقرار بود که حاجت آنها برآورده شده رفع ضرورت شود. و مادامی که آن عامل    آ

یا عوامل خارجی آنها را مجبور به این روابط و اتحاد کرده استتت و هنگامی که اضتتطرار آنها برطرف 

سبعیت ا    ست که در آرای  شود مجدداً باید بنای منافرت و جدایی را بگذارند و این همان آرا و عقاید 

سانی وجود دارد  سان منفرد به  .»2(. 327 - 2همان، صص «)بنی نوع ان گروهی دیگر چون اندریافتند که ان

مام حوایج زندگی        به ت هایی  به تن بدون آن   خود را ممکن نبود که  یام کند  یاوران و   اش ق که برای وی 

دهند و به کاری قیام کند معتقد  های او کاری انجامهایی باشتتند که هر یک در برآوردن نیازمندیکمک

گرفتن از یاریپس گروهی معتقد شتتدند که این امر ].»3(. 322همان، ص«)به ضتترورت اجتماع شتتدند

سی که معاونان و یاورانی احتیاج دارد      [ اجتماع صورت که آن ک سیله قهر و غلبه بود به این  باید به و

سپس ب قومی را مقهور خود کرده بنده خود می سیله آنان گروه دیگری را مقهور کرده برده  گرداند و  ه و

باید معاون و یاور او با او برابر بود و بلکهباید همچنان مقهور او بود. از باب             خود می گرداند و البته ن

داند گرتر بود نخست یک فرد را مقهور خود میکه آن فردی که از لحاظ جسمانی و سالح قویمثال این

 3همان، صص«)گرداندبه وسیله او یک یا گروهی دیگر را نیز مقهور خود می و هنگامی که مقهور او شد

گرداند و با این ترتیب معاونان و ای دیگر را مقهور خود میو ستتپس به وستتیله آنها عده .»4(. 322 -

 الجرم آنها را آلت[ ]یاوران او زیاد شدند یاورانی برای وی پدید آیند و هنگامی که به دور او گرد آمدند

گروهی معتقدند   .»5همان(.  «)ها و هوا و هوس خود به کار گیرد   فعل کرده در جهت برآوردن خواستتت   
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ها نوعی ارتباط و دوستی و ائتالف وجود دارد، این گروه در وسایط و عوامل آنها که در جوامع و مدینه

ش [ در عوامل این ائتالفتاتاختالف نظر دارند ] تراک در والدت از گروهی معتقدند که حد جامع و وجه ا

ماع و ائتالف و دوستتتی       حد بود و این اجت مادر وا به     پدر و  عاون در جهت غل کردن بر غیر و ها و ت

سطه آن بود ]  ساب به پدر و مادر واحد بیگانگان و دفاع و جلوگیری از غلبه غیر بر آنها به وا [ یعنی در انت

روابطی  تر موجبشتراک در پدر اخص و نزدیکزیرا تباین و تنافر در جوامع به واسطه تباین آبا بود و ا

تر بود تا شدیدتر و استوارتر بود و برعکس اشتراک در پدر اعم و دورتر موجب ارتباط و روابی ضعیف

شود و بین آنها     آن صالً ارتباط نبود و بریده  سد که مطلقاً ا جا که از لحاظ عمومیت و دوری به جایی ر

ای از خارج بر آنها هنگامی که حادثهی از خارج بر آنها وارد شتتود ]تنافر بود مگر آن هنگام که ضتترورت

شوند   شود که متحد و مرتبط  شده و قیام به دفع آن   [ وارد  شری به طور ناگهانی بر آنها وارد  مثل آن که 

سیار   سطه اجتماع گروه های ب گروهی دیگر معتقدند .»6(. 321 - 1همان، صص «)نتوانند کردن مگر به موا

سل   که این ار شتراک در تنا بود به این که اوالد ذکور این طایفه با اوالد اناث آن سببی[  ] تباط ناشی از ا

عکس اوالد ذکور آن طایفه با اوالد اناث این طایفه ازدواج و تناستتتل نمایند. و این امر            طایفه و بر  

الف ناشتتی از   گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط و ائت    .»9(. 321همان، ص «)دامادی بین طوایف بود 

ست و امور آنها را تدبیر و        ست آنها را گردآوری کرده ا سی که نخ شتراک در رئیس اول بود یعنی ک ا

. همان( «)اند اداره کرده استتت به طوری که بر دیگران غلبه یافته به خیری از خیرات جاهلیه نایل آنده            

شی از عهود و پیمان و هم ق .»1 صل بین    گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط نا ست که بر این ا سمی  ا

سایرین منافرت        آنها رابطه برقرار می شت کرده و تعهد کند که با  سانی از قبل خود گذ شود که هر ان

نکند و موجب خذالن آنها نشد و دست آنها در برابر دشمن مشترک و در غلبه بر قومیدیگر و همچنین     

ست بود  ی دیگر معتقدند که قوم.»1(. 321 - 1صص  همان،«)دفع غلبه غیر از خود همچنان متحد و یکد

شتراک در زبان و واژه بود و برعکس تباین آنها     این ارتباط ناشی از تشابه در اخالق و خوی طبیعی و ا

ناشی از تباین در این امور بود و این امور است که برای هر امتی سبب ارتباط یا مباینت بود و بنابراین    

ا به این هتی برقرار کرده و با غیر خود منافر بوند زیرا تباین همه امتمردم هر امتی باید بین خود دوستت

قومی دیگر معتقدند که این ارتباطات به واسطه اشتراک در منزل و در   .»10(. 321همان، ص«)سه امر بود 
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سکن   شتراک در م شتراک     درجه بعد ا شتراک در کوی. بعد ا شتراک در منزل. بعد ا ها بود و اخص آنها ا

بود و از همین جهت است که با همسایگان مواسات کنند زیرا همسایگان مشارک در کوی و       در محله 

ای که مدینه در آن واقع محله بوند ستتپس اشتتتراک در مدینه و ستتپس اشتتتراک در صتتقع و ناحیه در

رستتد و گمان و البته در این جا اموری دیگر بود که به نظر می»ستتوم.(. 321 - 6همان، صــص«)استتت

های کوچک و بین یک دسته و باالخره بین دو نفر بود که  موجب روابط جزیی بین جماعت شود که می

هایی که نوشتتیده شتتود و نوشتتیدنیاز جمله دوام مالقات بین افراد، اشتتتراک در طعامی که خورده می

شتراک در دفع ناهمواری و بدی       می صنایع، ا شتراک در  ه ویژه بشود،  هایی که وارد بر آنها میشود ا

گاه که نوع شر یکی بود و دامنگیر همه گردد. که در این صورت هر یک پشتیبان و یاور آن دیگر بود آن

شتراک در امکنه      [ در دفع شر ] شتراک در لذت و خوشی مخصوصی بود و از جمله ا ای بود و از جمله ا

 (.326صهمان، «)که هریک محتاج به دیگر نباشد مانند ترافق در سفرکه مأمون نبوند از این

سی   ( 2 صل  صص     تنازعی ] گفتار در عدل.پنجم و ف ستکباری[ ) و .»1اول. (:271 - 332سیطره جویی ا

های بیکی از این وجوه ارتباطات بعضتتی از بعضتتی متمایز بوند، حال یک قبیله از اند هرگاه طایفهگفته

دیگر یا امتی از امتی دیگر در  های  پیمان پیمانهایی از هم  ای دیگر یا هم ای از مدینه  قبیله دیگر یا مدینه    

ست بین آن    ] …[ قبایل از قبایل یااین تمایز  ست از آن فرد دیگر، زیرا فرقی نی به مانند تمایز هر فردی ا

 ای از طایفه دیگر متمایز بود، و بنابراین باید پس از اینکه یک فرد از فردی دیگر متمایز بود و یا طایفه

متغالب و مطارد یکدیگر بوند. و اموری  ] …[ یا قبایل و طوایف رتباطات ]اال[ پس از ویژگی یافتن به مابه

صل می ها ][ و برای نیل بدانها که به خاطر آن سالمت، کرامت توانگری،   تغالب حا شود عبارت بود از 

سطه آن می  سید. و بنابراین هر طایفه توان به اینلذت، و هر چیزی که به وا  نای باید در ایگونه امور ر

صد کند که همه این     شد و ق ست برباید  صدد با سلب کرده و ویژه  گونه منافعی که آن دیگران ا [ از او 

ای نسبت به هر طایفه دیگر  و حال هر طایفه.»2(. 321 - 1همان، صص «)و ویژه خود قرار دهدخود کند ]

سان بود. پس آن طایفه  سیدن به این امور بر طایفه د   بدین  صول و ر  یگر غالب بود وای که در جهت و

ست که مورد غبطه طوایف دیگر واقع می  سعادتمند    او را مقهور خود گرداند پیروز بود و او ا شود و 
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ست و این  شت و طبع هر        واقعی او سر شت و طبع آدمی بود حال یا در  سر ست آن چیزهایی که در  ها

شت و طبع هر طایفه      سر ست و یا در  سانی ا ست و در هر حال این امور تا ان شت و طبیعت   ای ا سر بع 

صورت   موجودات طبیعی بود پس آن ست همان عدل بود پس در این  چه در طبع و طبیعت موجودات ا

چه پیش آید مقهور و   آنای و هر فردی هرعدل عبارت از تغالب بود و عبارت از این بود که هر طایفه        

سالمتی   صورت  مغلوب خود گرداند، و فرد و طایفه مقهور یا مغلوبیت او در جهت  بدنش بود در این 

هوریت او قماند و یا مغلوب و مرود و تنها فرد یا طایفه غالب موجود می      محو و نابود شتتده از بین می 

صورت خوار و برده قاهر می  ست در جهت کرامت او بود در این   گردد و طایفه قاهر او در جهت به د

سودمند  صول به    آوردن اموری که برای وی  ست و در جهت و خیراتی که به خاطر آنها غلبه یافته تر ا

ستدامت آنها او را به کار گیرد و برده خود کند پس این عمل قاهر که مقهور را برده     ست و حفظ و ا ا

چه سودمندتر است برای قاهر انجام کند نیز عدل بود و کارهایی که مقهور در جهت منافع و آنخود می

ت از عدل طبیعی بود و فضیلت عبارت از این چیزها بود و دهد نیز عدل بود پس همه این امور عبارمی

ضله این  صص «)گونه افعال بودافعال فا پس هنگامی که خیرات برای طایفه قاهر و .»3(. 321 - 1همان، 

سلط و غلبه بر این خیرات رنج زیادتری برده        سی که در راه ت شد باید به آن ک سجل  صل و م غالب حا

ست مقدار بیش  شود  ا شود و       تری اعطا  ست کمتر داده  شده ا سی که کمتر متحمل زحمت  و به آن ک

ــد[ هرگاه آن خیراتی که بر آنها غلبه یافته و به دستتت آمده باشتتد  کرامت بود در این ] امور مالی نباش

مور تر اعطا شود و اگر ا صورت باید به ان که در به دست آمدن آن بیشتر رنج برده است کرامتی افزون    

او مال زیادتر اعطا گردد و همین طور است وضع در سایر چیزها به نسبت خود و این      مالی بود باید به

ست مانند     اینان گفته.»4(. 321همان، «)امر نیز عدل طبیعی بود شده ا سایر اموری که عدل نامیده  اند اما 

امور ها و عدم غصتتب اموال دیگران و عدم جواز آن و نظایر این      چه در خرید و فروش، رد و دیعه   آن

سی که این امور را مورد توجه قرار داده و به کار گیرد اوالً به خاطر ترس و ناتوانی بود و در هنگام   ک

ست که مثالً هر یک از آن دو، حال دو فرد   ضرورتی بود که از خارج وارد بر آن می  شود بیان آن این ا

و غلبه بر یکدیگر همواره متداول  باشند یا دو طایفه در قوت و زور مساوی با آن دگر باشد و یا در قهر   

مه یافته باشتتتدو در نتیجه هریک از ناحیه آن دیگر مزه هر دو امر را              ها ادا بوند و این وضتتع بین آن
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شیده  شیده هم مزه مغلوباند ]چ شواری و    [ بودن رااند و هم مزه غالببودن را چ سرانجام کار آنها به د و 

بل تحمل نیست کشیده باشد. پس در این هنگام هر دو طایفه با    ناکامی که قهراً برای هیچ یک از آنها قا

یکدیگر توافق و اجتماع کنند و در خیرات مناصتتفت و عدالت کنند و هر طایفه ستتهمی از آنچه بر آن 

ماند و هر یک از دو طایفه با آن       کند، پس اثر این تعاهد باقی می    اند برای آن دیگر رها می  تغالب کرده  

شرط می  شرایطی که      کند کدگر  ست بر نیاید مگر با رعایت  ه درصدد ربودن آنچه در تصرف و ید او ا

 [ کنندبدین ترتیب هر دو طایفه برآن صلح و سازش می  [ کنند می به موجب آن با یکدیگر صلح و سازش  

آید و کرامات و که شرایط موضوعه در خرید و فروش پدید می  است  ها و از راه همین صلح و سازش  

س   ست پدید می  ات و جز آنسپس موا شابه و مجانس آنها آید و این وضع در هنگامی  ها از اموری که م

ناتوان بود و در هنگام خوف و ترس هریک از هریک              به هریک ضتتعیف و  بود که هریک نستتبت 

ــص«)باشتتدمی ها نستتبت به آن دیگر در این پس تا مادام که هریک از آن طایفه.»5(. 330 - 7همان، ص

ضع و حال  صف بوند و هنگامی که یکی بر دیگر    [ در امور مطلوب و خیراتد باید ]انو شارک و منا مت

مورد .»1دوم.همان(. «)تر شد باید شرایط و عهود را نقض کرده فوراً در صدد قهر و غلبه بر آن برآیدقوی

شود و اندر یابند که راهی برای دفع  [ ای]حادثه دیگر آنکه بر دو طایفه از خارج چیزی ست وارد   آن نی

صم که الجرم تا آن    شارک یکدیگر و ترک تغالب و تخا شد باید    مگر به کمک و ت ضع با گاه که این و

شارک نمایند. و مورد دیگر آن  سبت  ترک تغالب کرده و در دفع آن ت که برای هر یک از آن دو طایفه ن

شد و بخواهد بر آن غلبه  ست یابد و می به امری خاص توجهی با سی بدا بیند که د رد ن پیدا نخواهد کر

گاه که این وضع موجود  مگر به واسطه مشارکت و معاونت آن دیگری با وی. در این صورت نیز تا آن   

سپس مجدداً بنای معاندت را باید بگذارند     شارکت نمایند و  ست در تغالب بر آن م صص «)ا  - 2همان، 

 که برشمرده گونه اسباب ] واسطه این  به[ هازوری و تسالم شأنی و هم همگونه تکافوها ]چون این.»2(. 337

شد بین گروه[ شد  شد  ها واقع  سانی که از مبدأ و آغاز آن   [ ]و خواهد  شت، ک و مدت زمانی بر آن بگذ

ن اند گمااند و براین وضتتع موجود نشتتو و نما نیافتهناآگاه بوند و چگونگی آن را از آغاز کار ندانستتته

ضع موجود کنونی ا  ضعف و ترس بود نه  ست و نمی کنند که عدل عبارت از و دانند که این امر نتیجه 

سی که این    عدل پس در به شوند و به هر تقدیر ک گونه امور را به کار گیرد و مورد کاربردن آن مغرور 
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عمل قرار دهد یا ضعیف و ناتوان بود و یا ترسان بود که از ناحیه طایفه دیگر نیز به او همان رسد یعنی 

یابد در آن غیر نیز باشتتد و یا اصتتوالً مغرور س خود از شتتوق به انجام آن در میچه وی در نفمثل آن

 (.332همان، ص«)است

سی   ( 3 صل  شم   ف ش شوع .و صص     تنازعی گفتار در خ ستکباری[ ) سلطه پذیری ا اما .»1اول. (:333 - 12]

شود که در عالم خدایی هست که مدبر جهان بود و     د روحانیانی بونخشوع عبارت از این بود که گفته 

ه هرگاه کمدبر و مشرف بر همه افعال و به کارداشتن تعظیم خدا و صلوات و تسبیح و تقدیس او و این    

سان به این  سیاری از خیراتی که مطلوب ان شوق  گونه امور پرداخت و ب در این دنیا و زندگی این [ الیه]م

و مداومت نمود الجرم عوض داده  مواظبتیا ســیرت[  رویه و ســیرهدنیاستتت رها کرد و بر این امر ]

سطه خیرات بزرگی که بعد از مرگ بدو می  می شود. و هرگاه متمسک   رسد پاداش داده می شود هب وا

برگزید پس از مرگش معاقب  گونه امور نشتتود و خیرات را در همین زندگی این دنیابه هیچ یک از این

س        شرور و عذاب بزرگی که در آخرت بدو ر سطه  شود شود و به وا همان، «)د مجازات و کیفر داده 

شه پس این.»2(. 333 - 1صص  ضرر قومی  ها همه ابوابی از حیلهگونه امور و اندی ها و کیدها بود که بر 

سود قومی دیگر هب کار برده می  شکار  شود زیرا آنها حیله و به  سی بود که ناتوان    -ها و  افزارهای ک

سطه اع  ست  بود از مغالبت بر این خیرات به وا مال قدرت و پایداری و مجاهدات علنی و نیز کیدهایی ا

سی که قادر بود     صاحبان قدرت یعنی ک سمانی و     بکه  سطه نیروی ج شکار از راه تغالب به وا ه طور آ

ست یابد این کیدها      سب رویت و معاونت و تخویف و قمع آنها بر خیرات د سالح جنگی خود و برح

وند مند ش و یا بعضی از آنها را رها کنند تا دیگران از آن بهره آویزی کند تا این خیرات را نخست دست  

شکار و تغالب نتوانند بر آنها دست یابند    زیرا درباره .»3همان(. «)یعنی آن کسانی که از راه اعمال زور آ

سک به این    سی که متم شود چنین گمان افتد که حریص و آزمند به خیرات نبود و درباره  ک گونه امور 

شده و مورد ترس و پرهیز و اتهام      وی گمان خوب صل  شود و در نتیجه به دو رکون و اعتماد حا برده 

نماید و شود و بلکه مقصود و خواست خود را همچنان پنهان کرده سیرت خود را خدایی می     واقع نمی

صورت ظاهر وی به  سی نماید که هیچ یک از این خیرات این جهانی را    الجرم زی و روش و  سان ک
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سایر       خوی برای سببی شود که به نزد مردم مکرم و معظم گردد و وسیله نیل به  شتن نخواهد و این خود 

و نفوس مردم منقاد وی گردد و مورد محبت همه واقع شود. و  .»4(. 331 - 6همان، صص «)خیرات شود 

مال از اع] اش مورد انکار مردم واقع نگردد و بلکه هرچه کندهای نفستتانیدر نتیجه در ارتکاب خواهش

سطه این رویه بر همه غالب آید و بر همه خیرات ماند کرامات و    [ زشــت شمارند و به وا همه را نیکو 

همه اینها در [ ]معتقد بود ریاسات و اموال و لذات دست یابد و به حریت و آزادی مطلق نایل شود پس   

ست      شده ا سیدن به این خیرات نهاده  ض و همان.»5همان(. «)حقیقت برای ر شکارهای  طور که بع ی از 

وحشتتی به واستتطه مغالبت و مجاهدت به دستتت ایند و بعضتتی از راه خدعه و کید به دستتت آیند،  

سان  همین ست غلبه بر خیرات در بین ان سطه   طور ا ها که یا از راه غلبه و مغالبت به دست آید و یا به وا

د و هدف آن طرف چیز خدعه و نیرنگ و مطارهده به این که مثالً انستتان در ظاهر توهم کند که مقصتت

ست و از این جهت او نه مورد ترس مردم واقع   دیگری بود غیر از آن صد او   چه در واقع و بالحقیقه مق

صدد منازعت با او برآید و در نتیجه به راحتی       سی در  سی از او دوری و پرهیز کند و نه ک شود و نه ک

شود   گونه امور متوسل  سی که به این پس آن ک.»6(. 336 - 1همان، صص «)بر هدف و مقصد خود نایل 

نماید در هر زمانی که باشتتد این کارها را به خاطر آن انجام ها مواظبت و مداومت میشتتود و بر آنمی

دهد که به هدف و غرض دیگری نایل شتتود که همه این امور را وستتیله رستتیدن به آن قرار داده   می

ور بود در ظاهر به خاطر نیل به یکی از این      و آن عبارت از قیام به این ام   .»9(. 331همان، ص «)استتت

صاحب خیرات یا همه آنها و نیز به نزد مردم مغبوط، بهره ست و دانش و معرفت بود و باالخره  مند،  کیا

گونه کارها را لذاته و نه برای نیل به این         به نزد مردم جلیل، عظیم ممدوح باشتتد و هرگاه کستتی این       

خد      به نزد مردم م هد  جام د به بهره خود، خوار و   وع، مغرور، شتتقی، احمق، بیخیرات ان نادان  خرد، 

ارزش و مذموم بود، جز این که بسیاری از مردم از باب سخریه و  استهزا او را مدح و ستایش کنند     بی

و بعضتتی دیگر او را در جهت منافع خود تقویت کنند یعنی از این جهت که در هیچ خیری از خیرات 

ست       سهل ا شود  ضی    مزاحم او ن سهم او و دیگری فزوده گردد. بع بلکه همه را رها کند تا این که به 

 باشند منافعدیگر طریقت و مذهب او را از جهت ترس از این که کسانی که بر طریقت و مذهب او نمی

ستایش می   سلب کنند او را  و قومی دیگر از این جهت او را تمجید و .»1همان(. «)کنندآنها را بربایند و 
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گونه از آراء  آرایی دیگر خورده بوند پس اینکنند که خود نیز هب مانند او مغرور و فریبیستتتایش م

نظیر اینها عبارت از آراء و عقاید مدینه های جاهلیه بود که از راه مشتتاهده حاالت موجودات طبیعی              

پس   .»1دوم.(. 331همان، ص«)عالم ناشی شده و در نفوس بسیاری از مردم متمکن و واقع شده است

شده   سل به غلبه و اعمال زور  ست آمد ] هرگاه خیراتی که به خاطر آنها متو شد   اند به د صل   باید[ و حا

داری شده و هم دوام یابد و هم متزاید شود و اگر چنین نشود در اندک مدت از دست برود و تمام     نگه

ت و اعمال زور بر دیگران باشند شود. در این باب گروهی معتقدند که باید همیشه همه آنان طالب مغالب

شوند ] و هر زمانی که بر طایفه دن بر آنها آمدرصــدد غالبای غلبه یافتند فوراً باید متوجه به طایفه دیگر 

ــند گروهی دیگر معتقدند که این اموال باید به دو راه گستتترش یافته متزاید شتتود: یکی از طرف [ باش

گه خودشتتتان و دیگر از طرف غیر، پس از این دو بدان  ره هم اموال موجود را ن داری کرده و هم 

دهند مانند خرید افزایند. اما از طریق خود ناچار از راه معامالت ارادی بین خود این کار را انجام میمی

سطه غلبه و اعمال زور      سایر امور دیگر و اما از ناحیه غیر پس به وا ضات و  همان(. «)و فروش و معاو

دیگران اعمال شود دسته دیگر مصلحت  ه این تزاید اموال از هر دو راه باید دردسته دیگر معتقدند ک.»2

امر را در این بینند که خود را دو قسمت کنند: یک گروه در حفظ و افزایش اموال خود از طریق معامله 

سته جدای از   م هبین خود اقدام کنند و یک گروه از طریق اعمال زور و غلبه بر دیگران و بنابراین دو د

یک گروه آنهایی که از راه مغالبت و .»3(. 331 - 1همان، صص «)ای منفرد به کاری بودشده که هر دسته  

شوند. پس قومی از اینان  کنند و یک گروه آنهایی که متوسل به معامالت ارادی می اعمال زور اقدام می

بوند. و هرگاه یکی از آنان در     گران مردانگران آنها باید زنان آنها باشتتند و مغالبه          معتقدند که معامله     

شته       شود و اگر نه صالحیت معامله را دا مغالبت ضعیف و ناتوان گردید باید در طریق معامله قرار داده 

صورت باید زیادی ]   شد و نه مغالبت را در این  شود  [ انگلبا قومی دیگر .»4(. 331همان، ص«)محسوب 

شده     گر باید گروهی باز آنان معتقدند که گروه معامله سانی که مغلوب و برده آنها  شند غیر از ک ند و اا

باید متصدی ضرورات و حفظ و ازدیاد و امداد خیراتی بوند که بر   [ غیر مغلوبین و مستعبدین آنان خود ]

ین اما ب. اند تغالب در موجودات بین انواع مختلف بودای دیگر گفتهدستتته.»5همان(. «)اندآنها غلبه یافته

حت یک نوع پس خود نوع رابط و پیونددهنده آنها بود و به خاط آن باید متستتتالم           افراد داخل در ت 
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پس انستتانیت برای افراد نوع انستتانیعامل همبستتتگی آنها بود و قهراً .6(. 331 - 10همان، صــص«)بوند

سالمت       سانی با یکدیگر م شد افراد نوع ان سانیت با ستی به خاطر همین عامل که ان س  بای پس در نمایند و 

به     صتتتدد لب و غل غا ند از ستتتایر انواع       ت بدان منتفع شتتو که  هایی  کردن بر غیر خود یعنی آن چیز

شوند ] .»9 [.انواعی که مفید برای نوع انســانی اسهمان(. ]«)برآیند ســودی و آن چیزهایی که بدان منتفع ن

ندارد   ها  که مورد بهره       [ برای آن هایی  گاه آن چیز ند، در این صتتورت هر ها کن فا ر ع قرار برداری و انت

به شتتود و آن            گیرند زیان  نمی ها غل ید بر وجود آن با ناچار  به  باشتتند  آور نبود رها  چه زیان  آور هم 

ست  اینان گفته.»1سوم. همان(. «)شود  ضع چنین بود پس آن خیراتی که راه به د امدن آنها این اند چون و

ست آورند باید ب         ضی دیگر به د سانی از ناحیه بع ضی از افراد ان شد که بع سطه معامالت ارادی   با ه وا

آمدن آنها این باشد که از سایر انواع دیگر   گونه منافعی که راه به دست و آن[ و به دست آید انجام شود ] 

برداری شود، به ناچار باید به واسطه غلبه بر آنها باشد زیرا انواع دیگر را نطق و قدرت    اکتساب و بهره 

چه برای افراد انستتانی طبیعی اینان گویند آن.»2همان(. «)دهند تکلم نبود تا بتوانند معامالت ارادی انجام

از آن جهت که مغالب و غلبه جو بود طبیعی       و اما انستتان مغالب و غلبه جو      .استتت این امر استتت 

ها و های انسانی امتو از همین جهت است که چون به ناچار در جامعه.»3(. 310 - 7همان، صص«)نبود

ست     یا طوایفی وجود دارند خا سان که همواره برای به د صایص طبیعی ان آوردن رج از حد عادی و خ

ستار غلبه  ست که  یافتن بر آنها بوند، امت و طایفهخیرات دیگران خوا های طبیعی انانی را ناچار کرده ا

های غیرطبیعی بر اینان حمله کرده    گونه انستتان  گروهی از بین خود برگزیده مجهز نمایند تا هرگاه آن     

مغالبت بر اینها بوند به مدافعت از آنها بپردازند و اگر بر این ها غلبه کرده باشتتند در جهت  خواستتتار

ای دو مغالبت با آنان برآیند و بدین ترتیب در هر طایفه استتترداد و استتتیفای حقوق قوم خود درصتتدد

سطه آن دفاع و غلبه بر طایفه دیگر انجام  گونه قوت پدید می دیگر  شود و میآید: یکی قوتی که به وا

شود و البته در شأن آن نیرویی که به واسطه آن مدافعت قوتی که به واسطه آن معامالت ارادی انجام می

سطه حوادث و     انجام می ست خود انجام دهند. و بلکه به وا شود این نبود که این کار را به اراده و خوا

 (. یعنی317 - 2همان، صــص«)اهند شتتده این کار خوبشتتود ناچار عواملی که از خارج وارد بر آن می

سمانی محیطی    7زیرنویس«)نمی تواند از روی اراده و اختیار این کار را آنجام دهد» سا مراد عوامل ج (. چه ب
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ست.      شری درونی ا سانی  ب شد. در زمانی و   و خارجی بوده یا عوامل غریزی و غرایز نف جبر اختیار نما میبا

سلم میدهند.      حالتی که نتوانند غلبه و یا  سازش و ت شده یا بوده، تن به  ستادگی کرده و ضعیف  و اینان .»4 ای

سطه            ست که به وا سالمت امری ا ضد روش آنان زیرا آنان معتقدند که م ستند  شی ه بر طریقت و رو

سطه عوامل وارد از خارج باید   عوامل وارد از خارج باید معمول گردد و اینان معتقدند که مغالبت به وا

همان،  «)آید های مستتالمت بود پدید می     دد پس از این راه این رأی و عقیدتی که ویژه مدینه    معمول گر

(. مسالمت: صلح نیست. سازش     3زیرنویس«)از این رأی مدینه های مسالمت حادث میگردد »(. پس 312ص

دینه فصل سی و هفتم.گفتار در م» است. آتش بس بوده و صلح مسلح میباشد. در ادامه و تکمله متن کتاب:

 ( آمده است.313 - 311همان، صص«)های جاهلی

اجزای نفس انسانی مدنی و قوای او چه )چگونه( می باشند؟ خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: 

مقایسه زن و مرد مدنی چه )چگونه( می باشد؟ قوه ناطقه و تعقل انسانی مدنی چه )چگونه( می باشد؟ اراده 

اشد؟ احتیاج انسان به اجتماع مدنی چه )چگونه( می باشد؟ انواع اجتماعات و اختیار مدنی چه )چگونه( می ب

مدنی چه )چگونه( می باشند؟ عضو رئیسه )موسس و رهبر( مدینه چه )چگونه( می باشد؟ خصلتهای رئیس 

اول )موسس( مدینه فاضله )فرزانگی( چه )چگونه( می باشند؟ خصلتهای رئیس دوم مدینه فاضله )رئیس 

گونه( می باشند؟ مضادات مدینه فاضله چه )چگونه( می باشند؟ صناعات و سعادت های مدنی سنت( چه )چ

چه )چگونه( می باشند؟ مردم مدینه جاهلی چه )چگونه( می باشند؟ مشترکات مردم مدینه فاضلی چه 

 )چگونه( می باشند؟ آراء اهل مدینه های جاهلی و ضاله چه )چگونه( می باشند؟ عدل طبیعی جاهلی چه

)چگونه( می باشد؟ خشوع طبیعی جاهلی چه )چگونه( می باشد؟ مدینه های جاهلی چه )چگونه( می باشند؟ 

 جریانات اعتقادی )ایدئولوژی( های مدنی جاهلی چه )چگونه( می باشند؟

 

 : خواجه نصیردو.حکمت مدنی تقریبی

 .فصول اول و تا سومخواجه نصیر؛ قسم سیاست مدن«: اخالق ناصری»کتاب
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 (مثنوی مولوی)و آن یکى بینى در آن دلق کهن             چون نبات اندیشه و شکر سخن         

خواجه نصیر مُجَدِّد و مُحیّی یعنی تحدید حیات کننده حکمت مدنی فاضلی فارابی و روزامدسازنده آن میباشد. 

. سیاستمداری کشور استفراتر از این کاربرنده آن در حکومت و کارگزاری سیاسی اعم از سیاستگزاری و 

آنهم بعد از تهاجم سیل آسای توحش مغولی میباشد. و تبدیل آن به تمدن مغولی است. قسم اول.اخالق یا 

تدبیر خود و سیاست شخص و قسم دوم.تدبیر منزل یا سیاست خانواده و خانوادگی کتاب اخالق ناصری، 

مت مدنی می باشد. فصول اول یا سوم قسم بمثابه مبادی حکمت مدنی و حکمت مدنی به مثابه مبنای حکو

این اثر، فلسفه سیاسی و حکمت مدنی فاضلی فارابی روزامد خواجه نصیر می باشد. « سیاست مدن»سیم.

جایگاه این فصول در این اثر همینجا است. فصل چهارم تا هشتم.حکومت حکومت مدنی است. اما بسبب 

ت مدنی عموما و بویژه در رهیافت علمی و راهبرد عملیاتی رابطه وثیق و نسبت استوار حکمت مدنی با حکوم

کارگذاری سیاسی خواجه نصیر این فصول را به مثابه پایه و پشتوانه فصل چهارم در نگرش و گرایش فنی یا 

 کارگزاری سیاسی ارجاع میدهیم.

 

 صدراییسه.حکمت متعالی مدنی: 

 (صدرا، رساله سه اصل)هست افالک از کتابش یک ورق جمله عالم کتاب دان ز حق

: شناخت حقیقی و یقینی ماهوی واقعی است. در قبال ظن یعنی شناخت پنداری تکساحتی می باشد. حکمت

در مقابل توهم یعنی شناخت تنازعی کاذب یا دروغین است. در نتیجه ذاتا شناخت توحید بوده و حکمت 

مرتبه تجمیع، تعادل و تعالی حکمت  توحیدی محسوب میگردد. حکمت متعالی: از سویی مرحله تاریخی یا

هق( می باشد. همین حکمت متعالی معطوف به مدنی؛ 77در سیر متکامل خود از آغاز تا زمان صدرا )قرن

اجتماعی و سیاسی است. به تعبیری در سفر چهار اسفار چهارگانه وارد سیاست مدنی می شود. بدین مناسبت 

صدرا در کتاب شواهد ربوبیه بیش از سایر آثار خویش به معرفت بدان حکمت متعالی مدنی اطالق می نماییم. 

شناسی و روش شناسی حکمی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و در کتاب مبداء و معاد به پدیده شناسی حکمی 

مدنی پرداخته اند. قاعدتا بایستی نخست شواهد ارایه شده بعد مبداء و معاد. اما به سبب طرح برای کارشناسی 

 کس طرح و تنظیم شده اند.به صورت برع
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 صدرا المتألهینمبداء و معاد:  الف.کتاب

 (مثنوی مولوی)نیست مثل آن مثال است این سخن            قاصر از معناى نو حرف کهن         

 بخش مدنی: پدیده شناسی اجتماعی و سیاسی

  (مثنوی مولوی)گفتم نه با ایشان سخن            اى سخن بخش نو و آن کهنبا تو مى         

بخش دوم.والیات مدنی کتاب آغاز و انجام، پدیده شناسی حکمت متعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

ه مقال میباشد.« ]متعالی[  در نظر مختص به معاد و کیفیت تربیت موجودات معادیه»فن دوم. است.

 چهارم.نبوات است.

 -ی فی اثبات ان النبفصل ششم.»پیش درامد: عنوان: : ( راهبرد راهبری دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی1

بأن اهلل هو اهلل الذی ارسله »البد و ان یدخل فی الوجود و ان یعتقد به و یؤمن  -صلی اهلل علیه و آله 

)المبداء «الی صراط مستقیم هو صراط اهلل العزیز الحمیدلیظهر دینه و لیعلم الناس طریق الحق و یهدیک 

اول.در اثبات آنکه وجود »نیر آمده است(.  311همین مطلب و مضمون در الشواهد؛ ص 171المعاد؛ ص

.به اینکه خدا او را فرستاده است تا 2.به او و 1پیغمبر ضرور است، و دوم.بیان آنکه واجب است اعتقاد؛ 

ه و ج.ب]تعلیم و تربیت دینی[  ظاهر گرداند و ب.طریق حق را به مردم بیاموزد اینکه؛ الف.دین خدا را

(. نبی و نبوت: شریعتمدار. رسول و رسالت: شریعتدار، 111مبداء و معاد؛ ص«)صراط مستقیم هدایت نماید

ر از خدا برای وشریعتگذار، فرستاده، سفیر، نماینده، سخنگو. پیغمبر: پیغامبر، پیامبر و پیامآور؛ راهنما؛ پیام آ

مردم بمنظور راهنمایی راهبرد بسوی سعادت مطلوب مدنی جهانی. پیغمبری، پیغامبری، پیامبری و پیامآوری: 

راهنمایی. دین و دیانت: راهبرد. راهبرد راهنمایی، راهنمایی راهبردی، راهبرد راهبری . باصطالح هدایت 

اه و راهبردی مستقیم؛ متعادل و متعالی. ظاهر: صراط مستقیم. دین خدا: مکتب مدنی، طرح هادی، نقشه ر

(؛ اظهار 1و صف،  21و فتح،  32؛ توبه، «هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله)»

)اعالن و اعالم(، ظهور )پدیداری(، ابالغ، اقامه )برپایی(، بترتیب: )تبیین، ترسیم،( ترویج )گفتمانسازی( و 

و نظامسازی(. بمعنای پشتیبانی و نیز غالب هم است. امامت: راهبری. راهبری راهبردی، تحقق )نهادسازی 

ایصال یعنی رسانیدن به مطلوب.تعلیم: آموزش نظری و پرورش )تربیت، تهذیب، تزکیه، تخلق، تأدیب( عملی 

و بیانش .»7ول.ا درامد:بمنظور و تا تحقق عینی. صراط مستقیم هدایت: راهبرد متعادل و متعالی راهنمایی. 

بدین سبب بوده که، یا در نتیجه و  یا جانداری است  یعنی.2همان(. «)این است که انسان مدنی الطبع است
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؛ زیرا.»3همان(. «)اجتماعو سوم. تعاوندوم. تمدن و؛  اول.حیاتش منتظم نمی گردد مگر به»«( 71ال ینتظم)»

که مبین ضرورت زندگی مدنی «. نیست وجودش به انفراد ممکنب. نوعش منحصر در فرد نیست والف.

احزاب دو.اعداد متفرقه و »به این سبب؛ یک.پس .اما ضروریات زندگی مدنی عبارتند از؛  اول.1میباشد. 

 معامالت و.7؛ دردوم.الف. ضرور است. و]بهزیستن[  در تعیشش]شهرسازی[  انعقاد بالدسه. مختلفه و

بر .دو عامه خلق به آن رجوع نمایند. وج.یک. باشند و که به قانونی محتاج میب. جنایات.3 مناکحات و.2

 جمع فاسد و]در غیر این صورت و به سبب آن[ ؛ اول. االسوم. و طبق آن قانون به عدل حکم نمایند.

 رغبت و؛ الف.است به جلب آنچه]جبلی[  هر احدی مجبولاول. .زیرا؛5«. نظام مختل می گردددوم.

قانون شرع  و آن.»6«. کسی که در آن چیز مزاحم او گردد غضب می کند بر. و دوم.احتیاج به آن داردب.

هر دو درست میباشد. یعنی « آن قانونِ شرع است»یا « آن قانون، شرع است(. »111مبداء و معاد؛ ص«)است

آن قانون عادالنه که هم اساس مدنیت و مناسبات و حقوق و حدود مدنی و مرجع مدنی همگانی بوده، همان 

فاذا )»ست. مراد قانون شرع و شرعی و شریعت و مشروع است. انسان: بشرِ دارایِ روحِ خدایی است شریعت ا

(. دارای فطرت الهی می باشد 12؛ 31، ص/21؛ 71؛ حجر/«سوّیته و نفخت فیه من روحی فعقوا له ساجدین

نگر و گرا و نیز مدنی گذار  (. مدنی: مدنی30، 30؛ روم/«فطرت اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل)»

و پذیر است. یعنی اجتماعی و سیاسی می باشد. چه گفته شود چون اجتماعی بوده و اجتماع نیز به نظام 

سیاسی و دولت نیازمند است در نتیجه سیاسی هم می باشد. چه گفته شود چون سیاسی بوده و نظام سیاسی 

جتماعی نیز میباشد. سیاسی نیز هدف، قانون، نظم، دولت، و دولت نیز دارا و برای اجتماع بوده در نتیجه ا

امنیت، عدالت، قدرت و اقتدار، کارامدی، ... نگری و گرایی بوده و هدف، قانون، نظم، دولت، امنیت، عدالت، 

قدرت و اقتدار، کارامدی، ... گذاری و پذیری است. طبع: یک.ذات یا تکوین )آفرینش(: انسان، مدنی آفریده 

در غیر ایصورت بدوی مانده یعنی کمال حتی توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی جسمانی  شده است.

ظاهری نمی یابد. تا چه رسد به تعادل سیاسی که در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش مدنی 

رتبت بدوی یا مو کرامت انسانی باشد. بلکه موجودیت نیافته و نابود میگردد. چرا که باعتباری حتی مرحلت 

نیز بنوعی حالت اجتماعی و سیاسی ولو اولیه داشته است. دو.طبع نفسانی کلی یعنی روحی و فطرت عقلی 

برهانی و قلبی شهودی یا حضوری و به تعبیری طینت انسانی است. یعنی فطرت انسانی مدنیت؛ اجتماعی و 

ت لی و گرایش قلبی به اجتماع و سیاسسیاسی بودن را درک کرده و مطالبت مینماید. به تعبیری نگرش عق

دارد. بعبارتی اجتماعی و سیاسی نگر و گرا بوده و اجتماع و سیاست گذار و پذیر است. سه.طبع نفسانی 

جزئی یا غریزی و غرایز و به عبارتی روان و به اعتباری جبلت بشری می باشد. مراد غرایز سه گانه میل 

                                                           
ه است. ال در آورد[ یعنی جاری] باب افتعال یعنی انتظام و به صورت مضارع .نگفته ال ینظم: یعنی نظم داده نشده یا نظم نمی گیرد، بلکه آنرا برده71

 با هم و در تعامل با تکوین و حتی تاثیر و تاثر متثابل با طبیعت اعم از بدن و محیطی[ تعاون و تشارک] یینتظم حیاته: یعنی یعنی زندگانیش در تعامل

 خودش به خویشتن نظم و نظام میبخشد. [ اقلیمی] ی جوی و فضاییو حت[ پیرامونی و فراپیرامونی] یعنی سرزمینی، زمینی
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شم )غضب( یعنی امنیت گرایی یا دافعه )و حتی هوش )شعور( )شهوت( یعنی منفعت گرایی یا جاذبه، خ

ابزاری یعنی نظم و نظام گرایی یا مدبره جرئی است. غرایز نفسانی غیر و ضد مدنی می توانند باشند. اگر ابزار 

فطرت مدنی و خرد مدنی بوده، نقش مدنی مییابند.چهار.طبیعت جسمانی و جسم طبیعی آدمی است. امکانات 

جسمانی بدنی طبیعی بشری: از امنیت، خوراک، ...  بگونه ای بوده که نیازمند همکاری و تقسیم  و نیازهای

کار مثال نیروها و نهادهای امنیتی، اقتصادی، ... است. مدنی طبع: یعنی مدنی طینت می باشد. فطرتش مدنی  

نی و انسان به صورت تکویعقلی برهانی )مدنی نگر( و قلبی شهودی )مدنی گرا( است. در این گفتمان و الگ

و به اصطالح ذاتی، بدون اجتماع، نظام و دولت و حکومت و سیاست مدنی امنیت و پیشرفت مادی و معنوی 

خود را تحصیل نمی کند. اینها به صورت جبری طبیعی بسان زنبوران نیز نمی تاسیس نشده و تداوم و تعالی 

حقق ده و تدبیر فردی، جمعی و اجتماعی تبیین و ترسیم شده و تنمی یابند. بلکه با تفکر و اختیار یعنی تنها ارا

؛ را باب «ال ینتظم حیاته»می پذیرند. درک نظری و عملی یعنی نگرش علمی و گرایش عینی نیز بدینها دارد. 

«: ال ینظم»یعنی نظام نیافته است. یا «: ال نظم»افتعال برده و به صورت صیغه مضارع بکار برده است. نگفته؛ 

ظم نمی گیرد. نظم داده نمی شود نیز نیست. بلکه با تدبیر و تعامل مستمر میان تکوین، فطرت، تشریع و ن

حتی طبیعت، این ها تبیین شده، ترسیم گشته، ترویج )روایی و رواج( یافته و تحقق می پذیرند. همچنین با 

تاسیس گشته و تداوم و تعالی می تعامل مستمر میان خود انسانها و آحاد و گروه های انسانی مدنی، اینها 

یابند. از جمله تعامل میان )مردم بمثابه ملت و دولت بمثابه جمات، نهاد و یئت حاکمه یا حاکمیت و راهبردی 

است. متضمن گونه ای قرارداد مدنی نیز میباشد. فارابی در گفتمان حکمت مدنی خویش در آغاز بخش 

ی بوده که نخست اجتماع، بعد تعاون یعنی تقسیم کار و تبادل اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنیه خود مدع

و سرانجام توسعه و تمدن ایجاد میگردد. اما صدرا نخست تمدن، بعد تعاون و بعد اجتماع را مطرح می سازند. 

ممکنست تمایز ترتیبات بدین سبب بوده که حکمت مدنی فاضلی فارابی، زیرساخت راهبردی و به تعبیری 

ختی تاسیس تمدن اسالمی پیشین بوده که کمال نخستین انسانی است. حال اینکه حکمت متعالی راهبرد زیرسا

مدنی صدرایی، زیرساخت راهبردی و راهبرد زیرساختی تجدید تمدن نوین اسالمی است. مراد تمدن متعالی، 

ی گاه مراد مدن تعاون متعالی و اجتماع متعالی بوده که کمال دومین مدنی انسانی می باشد. مدنی بالطبع:

بالعادت بمثابه طبیعت ثانوی است. مراد عادت مدنی است. یعنی بشر حال بر اثر تصادفی مدنی شده و بدان 

خود گرفته است. عادت چه خوب بوده و چه بد باشد. در هر صورت: مدنی؛ اجتماعی و سیاسی بودن نوع 

جهانی است. هیچ انسانی نبوده که در جامعه  انسانی و اعم انسانها و گرایش همگان بدان، واقعیتی تاریخی و

ای زیست نکرده. هیچ جامعه ای نبوده که نظام مدنیغ اجتماعی و سیاسی و دولت  نداشته نباشد. پس هم 

حقیقت )آفرینش و فطرت( انسانی انسان، هم ماهیت )بینش و منش؛ نگرش و گرایش( انسانی انسان و 

ن در تاریخ و در جهان، مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی گر یعنی همچنین واقعیت عملی و عینی انسان انسا

فعال است. فاعل و قابل مدنی یعنی کنشگر و کنش پذیر میباشد. خودش جامعه و نظام سیاسی و دولت و 
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سیاست خویش را با تدبیر و تالش خویشتن ساخته و خودش با خویشتن هم خودش نیز آنرا میپذیرد. تمدن:  

شهرسازی، شهرنشینی و شهریت، توسعه جامع و پیشرفت همه جانبه اقتصادی، سیاسی مدنیت، شهرگرایی، 

و فرهنگی. تعاون: تشارک، همکاری؛ تقسیم کار و تبادل کاالیی، کار و خدماتی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. 

واده ناجتماع: همگرایی، هماهنگی، همکاری بویژه همبستگی تا پیوستگی یعنی یگانگی افراد و جماعات )خا

، تنها و تنهایی. 27تا شخص گرایی 20ها و گروه های مدنی(. نوع: گونه. فرد: یک نفر. انفراد: فردگرایی افراطی

اعداد متفرقه: افراد پراکنده، آحاد جدا از هم )جدا جدا(. احزاب: جماعت مدنی، بویژه گروه مدنی. احزاب 

هنگی مدنی. انعقاد بالد: شهرسازی. تعیشش: از مختلفه: جماعات، گروه ها و نهادهای اقتصادی، سیاسی و فر

عیش بمعنای زیست و فرای معیشت بمعنای زندگی یا زیستن ولو توسعه یافته جاهلی منظور بهزیستن است. 

زندگانی انسانی، پاکزیست )طیب(، پیشرفته؛ توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی، توأمان با توسعه و تعادل 

جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی و کرامت  سیاسی و کارامدسازی و در

انسانی. ضرور: بایسته و شایسته. معامالت: تبادالت متقابل کاالیی، کار و خدماتی مدنی اقتصادی، سیاسی و 

و  فرهنگی. مناکحات: ازدواج، تشکیل جماعت و نهاد خانواده مدنی و مناسبات زناشویی. جنایات: جرایم

مجازات. قانون: قضیه، گزاره و به اصطالح قاعده وضعی و موضوعه ارادی و تدبیری است. حد یا حدود، 

حکم یا احکام، حق یا حقوق یعنی امتیازات و برخورداریها، اختیارات، اجازات و متقابال تکالیف یعنی وظایف 

جرایم را تبیین و تعیین میسازد. اعم از و مشئویلت ها و نیز مجازات اعم از پاداش ها و تنبیهات یا جرمها و 

ضابطه معرفتی )بینشی(، بویژه فقهی )اصغر( حقوقی )کنشی( و از جمله یا حتی اخالقی )روشی یا رفتاری( 

نیروها و نهادها یعنی شخصیت های حقیقی و حقوقی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. قوانین: جمع قانون و 

ام قانونی می باشد. فقه اکبر: علم حدود و احکام دین جامع معارف، حقوق مراد نظام قوانین یا به تعبیری نظ

و اخالق است. عامه خلق: توده مردم، همگان. رجوع : مراجعت، مرجعیت، مبولیت، پذیرش عمومی، ... . 

عدل: یک.اعتدال؛ میانه روی میانه؛ افراطگری و تفریطگرایی. دو.تعادل؛ فکری میان جهات جسمی و روحی 

دل سیاسی میان بخش ها، نیروها و نهادهای توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش جسمانی ظاهری و تعا

بدین از سویی تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی در سوی دیگر. سه.عدالت: 

ذیر. قشار آسیبپتکافی )هم شأنی(، تناسب و تساوی میان شئون، اقشار و افراد، حفاظت حقوق و حمایت ا

حکم: قضاوت، سیاست، از حجمفرمایی، حکمرانی تا حکمروایی. جمع: اجتماع، جماعت و جامعه مدنی. 

فاسد: از فساد بمعنای نارسایی. نظام: نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی. مختل: ناسازواری به تعبیری فسق. احد: 

ریزه مند.  شرع: شریعت، دین، دیانت، واحد، شخص و فرد. مجبول: جبلی و جبلت، غریزی و غریزه و غ

 مُعَّین؛ اول.الف.و ناچار شارعی می خواهد که.»7مکتب جامع معارف، فقه یا حقوق و اخالق مدنی. دوم.

                                                           
20.Individualism -Ultera   
21.Personalism  
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]تذکر و تجویز مبادی، تبیین مبانی، ترسیم راهبردها، توجیه کاربردی، تطبیق عملی، تحقق عینی یعنی اقامه و 

را که به سلوک آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم ]راهبرد و سیاستی[  یکند از برای مردم منهجاعمال[ 

هد از برای سنت قرار دب.، و ]توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی توأمان با تنظیم و تعادل سیاسی[  گردد

وصول به ]در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش روحی مدنی[  ایشان طریق را که

رحیل به سوی دو.امور آخرت و ؛ یک.بیاد آورد ایشان رادوم.الف.خدا به واسطه آن حاصل شود و  جوار

( و 11/فصلت؛ 17« ]ینادون من مکان قریب»؛ یک.انذار کند ایشان را به روزی کهب.پروردگار خود، و 

]مبداء و معاد؛ « هدایت کند ایشان را به طریق مستقیمسوم. و[ 10؛ 71]مریم/« تنشق االرض عنهم سراعا»دو.

(. هدایت صراط یا طریق مستقیم: مراد راهبرد سیاسی و سیاست راهبردی متعادل و متعالی است. 111ص

شارع: شریعتگذار، قانونگذار دینی؛ بینشی، کنشی )فقهی و حقوقی( و رفتاری )اخالقی(. مُعَّیَن: تعیین؛ تذکر 

مال کاربردی، تطبیق عملی، تحقق عینی یعنی اقامه و اع و تجویز مبادی، تبیین مبانی، ترسیم راهبردها، توجیه

کند. مُنهَج: راه، راهبرد، راهبرد سیاسی، سیاست راهبردی،  سیاست، طرح خادی و نقشه راه. سلوک: سیر و 

سیاست. سنت: نهاد، هنجار )نُرم(، روش، شیوه، عرف. هدایت: راهنمایی )کمال دین(  و یا بمنظور راهبری 

دین(. صراط: راهبرد، راهبرد راهنمایی و راهبرد راهبری راهبردی یا ارایه طریق مستقیم و  راهبردی )اکمال

ایصال  بمطلوب یا بمنظور آن است. مراد راهبرد سیاسی و سیاست راهبردی متعادل و متعالی می باشد. 

ین وجه شان بر اتصرفش در ایب. تعلیم مَلِک انسان را و؛ یکی.الف.باید که شارع انسان باشد، زیرا که.»2

(. ممتنع: یعنی نا 111مبداء و معاد؛ ص«)درجه باقی حیوانات از این مرتبه انزل استدیگری. ممتنع است و

ممکن. مَلِک: اینجا فرشته، مدبر امر، سبب؛ غیبی، تکوینی، موجبه مدنی. غیر از مَلِک: به معنای حاکم، پادشاه، 

رتبت. مراد برتری مرتبت انسان از حیوان است. تصرف: دخالت. فرمانروا، ... است. انزل: پایین تر. درجه: م

باید که مخصوص باشد به آیاتی از جانب خدا که داللت کند که شریعت او از ».شارع انسانی؛ 7سوم.

آیات: جمع آیت یا آیه، بمعنای نمود، نماد، نشانه ، دال مدلول. «. جانب خداوند عالم قادر غافر منتقم است

ع در نزد او خاضع گردند. آن آیات از برای کسی که واقف شود بر آنها اینکه اقرار به نبوت تا آنکه نو.»2

(. معجزه: آنچه بشر از آوردن و انجام آن عاجز است. قرآن: 111همان ص«)او نماید، و آن معجزه است

وم امان معصبزرگترین اعجاز جاویدان پیامبر اسالم است. خود شخصیت پیامبر )ص( و اخالق کریم او و ام

ال و چنانکه در عنایت باری ارس»)ع تا عج اهلل( نیز بمثابه قرآن ناطق، معجزات عملی و عینی میباشند. چهارم.

الح کسی که ص]عالم[  باران مثال برای انتظام نظام عالم ضرور است و باران می فرستد، همچنین در نظام

(. صالح و اصالح و مصلحت؛ بهینگی و 111همان؛ ص«)دنیا و آخرت را به ایشان بشناساند ضرور است

بسامانی است. کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی می باشد. کمال مدنی یعنی رسایی و سازواری مدنی است. 

پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی بشمار میآید. همچنین کرامت؛ خالفت و حکومت بر 
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یوی؛ توسعه و آسایش مادی و تعالی و آرامش معنوی می باشد. خویش از قبیل آزادی و عدالت و سعادت دن

]نیز عنایت  پس نظر کن به لطف و رحمت».بدین سبب و7مقدمه و زمینه ساز سعادت اخروی است. پنجم.

.منافع عاجل در دنیا ؛ الفآن شخص میان]و ارسال[  باری که چگونه جمع نموده است در ایجادو تفضل[ 

مان(. الف.پیشرفت و سعادت دنیوی دوساحتی و ساحات دوگانه مدنی؛ ه«)و ب.خیر آجل در آخرت

ر توأمان با تعادل و د الف.توسعه اقتصادی و تأمین آسایش جسمانی ظاهری بدنی )امنیت، سالمت و رفاه(،

تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش روحانی باطنی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. ب.جهت 

دنیا با ایمان و عمل صالح دینی مدنی کشت شده و در آخرت نتیجه و برداشت شده و بهره  مقدمه و مزرعه

بلی! کسی که انباث شَعر بر حاجبین و تقعییر اخمص قدمین را مهمل نگذاره است، چگونه .»2مند میگردد. 

همان(. «)؟.رضوان را در نشأتین مهمل گذارد2.رحمت و 1رحمت عالمین و ب.عباد به سوی؛ الف.وجود؛ 

انباث )رویاندن( شًعر )مو( بر حاجبین: رویانیدن ابرو بر باالی گونه های دو طرف صورت برای حفاظت و 

کارامدی چشم و حتی زیبایی. تقعییر اخمص قدمین: گودی قوس کف دو پا برای سالمت و استواری سازه 

جزئی، کوچکی، در عین موثر  و ستون فقرات و کارامدی بدن در راهرفتن. این دو کنایت از مواردی بدین

بودن در سالمت و زیبایی را که در آفرینش بدنی بشر نادیده نگرفته و دیده است. حال چگونه راهنمایی و 

راهبری دینی مدنی انسان، جامعه و جهان بشری را ندیده و نبیند. مفهوم مخالفش این بوده که بطریق اولی آن 

برای ارسال و تعیین ساخته و میسازند. مهمل: از اهمال یعنی سستی، را دیده و براس سعادت راهنما و راهبر 

بیهوده، بدون تکلیف. رحمت: نعمت. عالمین: دو عالم، دو جهان و یا جهات دوگانه مادی و معنوی، فردی و 

اجتماعی، دنیوی و اخروی. رحمت عالمین: نعمت مادی و معنوی، باطنی و ظاهری، فردی و اجتماعی، نیز 

ی )خرد و هوش(، روحی )فطرت و غرایز( و جسمانی بدنی و همچنین نعمت اقتصادی، سیاسی نعمت فکر

و فرهنگی، نعمت آسایش و آرامش دنیوی و اخروی. رحمت عالمین: رحمت رحمانیت مادی همگانی در 

و )»دنیا برای همگان از صالح و طالح یعنی مؤمن و کافر و رحمت رحمیت معنوی در دنیا ویژه مؤمنین 

و صالحین فقط و تداوم آن آنگاه در آخرت و سعادت جاویدان اخروی است. سائق: سیر، «( لمؤمنین رحیمابا

سیاست و سوق دهنده؛ راهنمایی و راهبری متعالی. عباد: بندگان، کنایه از مردم. رضوان: رضایت، رضامندی، 

احات مادیت و معنویت بخود بهزیستی و بهشت. نشأتین: عرصه های دنیا و آخرت، ابعاد باطن و ظاهر و س

همان(. انسان کامل، شارع، پیامبر و امام؛ «)این شخص  خلیفه خدا است در زمینش»واگذاشته و بیهوده. پس 

عالم عادل عامل دینی، خلیفه خاص خدا یعنی جانشین و قائم مقام و نایب مناب خدایی در  زمین و به 

اعم از  می تواند« انی جاعل فی االرض خلیفه»باشد. تعبیری جانشین زمینی تعالی بخش خدای متعالی می

خالفت عام عامه مردم بوده و خالفت خاص امامان مردم باشد. زمین: محل خالفت و هبوط و استقرار و سیر 

؛ مخلوق و موهوب خدایی به جمیع انسانها «خلق لکم ما فی االرض جمیعا»گذار بسوی خدا بوده حتی: 

(. ششم.به این 111مبداء و معاد؛ ص«)زمین بعد از این مذکور خواهد شد و معنی خلیفه خدا در» است.
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ش نفعالف..یا وجودی است و : یکو باید که آن پیغمبر عبادات را برای مردم قرار دهد و عبادات»سبب

صلوات که ایشان را حرکت می دهد به .2اذکار و .7: به همان عبادت کنندگان اختصاص دارد، مانند

صدقات و یا .3زکوات و .2قربانی ها و .7 :فعش به دیگران نیز سرایت می کند، مانندنب.سوی خدا یا 

ب. ]نفعش میرسد و[ یا ]روزه[  .نفعش مخصوص به همان ها است، مانند صومالفعدمی است و دو.

]مبداء و « ]سکوت[  صمت.3کف اذیّت از افراد نوع و جنس و .7 تعدی به دیگران نیز می کند، مانند:

(. عبادات: مفیدند، یا سلبی و یا ایجابی شخصی و فردی یا مدنی؛ جمعی، اجتماعی یا سیاسی 111معاد؛ ص

اند. مراد عبادات مدنی و مدنی بودن عبادات میباشد. کف اذیت: بازدارندگی، خودداری، ... از آزار و دیگر 

حرکت ول.؛ اسفرهایی را که و باید که سنت قرار دهد از برای ایشان»آزاری. هفتم.پیامبر )ص( به این سبب: 

 متذکر شونددوم. طلب رضای پروردگار خود و]و سبب غایی[  کنند در آن سفرها از خانه های خود برای

.معبد 2و نمادها[ .هیاکل ]7روزی را، که از قبور به سوی پروردگار می جهند، پس سوم.زیارت کنند: 

.حج و : الف.امثال آن ها را، یعنی مانند قرار دادن1و مکان های مقدس[ مساکن انبیاء ].3و نمودها[ الهیه ]

(. برای  یاد آوری و شبیه سازی و تشبه است. 111مبداء و معاد؛ ص«)امثال آنهاج..زیارت مساکن انبیاء و ب

سنت: نهاد، هنجار )نرم(، آیین، آداب، اخالق، مراد سنتها و نهادسازی مدنی است. هشتم.پیغمبر و رئیس اول 

به سبب ] قرار دهد عباداتی که؛ یک.الف.و باید که برای ایشان»کتب و شریعت به این سبب؛ و بنیانگذار م

همان(. مجتمع: اجتماع، فراهمی، «)جماعات.2جمعه و .7]نمازها و مراسم[:  مجتمع گردند بر آنها، مانندآنها[ 

 جماعت.گردهم آیی، همایش، همگرایی. جمعه: نماز جمعه. جماعات: جماعات مدنی، نماز های 

تا آنکه »(؛ 171همان، ص«)التودد.3المصادفات و .2االیتالف و .7دوم. -مع المثوبه اول. -فیکسبون »ب.

 تودّد.3و ]همکاری[  مصادفات.2 و]همگرایی[  ایتالف.7دوم. ]ثواب[ ، .مثوبات؛ اولکسب کنند، عالوه بر

از برای محکم نمودن، و الف. ؛اشدباید که عبادات مقررّه بر سبیل تکرار ب»دو.همان(. و «)را]دوستی[ 

(. در غیر این صورت شقاق اعم از 111مبداء و معاد؛ ص«)مهمل می گذارندج.اال فراموش می کنند و ب.

ا شقاوت بوده ی«( ضاقت االرض بما رحبت)»مشقت و شقاوت مدنی می باشد. مشقت یا تنگنایی تکساحتی 

مت خواهد بود. این همان حک«( ی فله معیشته ضنکافمن اعرض عن ذکر)»و بدبختی تعارض و تشتت تنازعی 

«: و اذکروا نعمه اهلل علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه.»7و حکومت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی )

( است. هدایت صراط مستقیم )متعادل و متعالی( 717؛ 2بقره/«: یعلمکم الکتاب و الحکمه.»2«. 237/بقره؛ 2

( بوده سعادتنگری و سعادتگرایی 261؛ 2بقره/«: و من یؤتی الحکمه فقد أوتی خیرا کثیرا)»میباشد. خیر کثیر 

تا سعادتمندی است. غیر و ضد و جایگزین ظن تفلسفی پنداری تکساحتی و توهم سوفیستی کاذب تنازعی 

ر و و شان االنسان لفی خسر( )»در غیر اینصورت خسران «(. غیر المغضوب علیهم و ال الضالین)»می باشد 

 ؛فی» اى ؛«خُسْرٍ لَفِی الْإِنْسانَ إِنَّ»الف.شقاوت است. چنانکه به تفسیر سوره عصر  توسط خواجه نصیر: 
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]غریزی شهوت و غضب و  النفسانیّة بالمشتهیات االستغراقدو. و]جسمانی[  الطبیعیّة باالمور االشتغالیک.

 ؛«الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ»دیگری.« النظریّة القوّة فی الکاملین» اى ؛«آمَنُوا؛ اول.یکی.الَّذِینَ إِلَّا»ب.« شیطنت بشری[ 
 بالمعارف الخالئق عقول یکملون الذین» اى ؛«بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ»دوم.یکی.«. العملیّة القوّة فی الکاملین» اى

 تلخیص«)الخلقیة المقدمات بتلقِّى الخالئق أخالق یکملون الذین» اى ؛«بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ»، دیگری.«النظریّة
و چنانکه برای همه خلیفه هست که واسطه است میان ایشان و حق .»7: برامد(. 127ص النص، المحصل،

تعالی، باید که برای هر اجتماع جزئی والیان  و حکامی باشند از جانب آن خلیفه، و ایشان پیشوایان 

قائم مقام. اجتماع جزئی: جامعه مدنی عینی و مصداقی واقعی. همان(. خلیفه: جانشین، «)و علماء اندامامان[ ]

چنان »و .2والیان )وُالت(: جمع والی یعنی سرپرست )ولی، متولی، مدیر، مسئول(. علماء: دانشمندان )دینی(. 

واسطه است میان خدا و پیغمبر، و پیغمبر واسطه است میان مَلَک و اولیاء که ائمه معصومین  که مَلَک

. همان(«)د، ایشان نیز واسطه اند میان نبی و علماء و علما واسطه اند میان ایشان و سایر خلق)ع( باشن

اینجا بمعنای نخست یعنی فرشته میباشد. بویژه  مَلِک: جمع مالیک. غیر از حاکم که جمع آن ملوک است.

وت می جهان ملکمراد جبرئیل امین است. که در فلسفه سیاسی فاضلی فارابی، عقل فعال، بسان خورشید 

باشد. مدبر نوع انسان و فرشته وحی است. واسطه: رابط، میانه، میاندار است. مبین نگاه نظام سلسله مراتبی 

طولی حاکمیت از خدا، فرشته، نبی، امام، عالم و مردم میباشد. سیر بر عکس تبعیت مردم از عالم، عالم از امام، 

عالِم به »الف.پس .3است. خلق: مردم و جامعه دینی مدنی متعالی.  امام از نبی، نبی از فرشته و فرشته از خدا

بدین سبب یا به و .1همان(. «).مَلَک به حق تعالیدنبی به مَلَک، و ج.ولی به نبی، و ب.ولی قریب است، و 

)مبداء «علما را در درجات قرب تفاوت بسیار استچهار.اولیا و سه. .انبیا ودومالئکه و »یک. ؛سبب اینکه

(. تفاوت: اختالف به معنای تنوع و تفاضل نظام سلسله مراتبی طولی و عرضی جهان هستی 111عاد؛ صو م

ه .نبی بسوم.الفنبی، و ب.ولی به دوم.الف.ولی قریب است، و ب.عالِم به ؛ اول.الف.پس.»1تا مدنی است. 

رم یا کره هستی نظام همان(. این نظام سلسله مراتبی و ه«).حق تعالیبمَلَک به چهارم.الف.مَلَک، و ب.

جهان هستی، آفرینش و مدنی انسانی بوده که بایسته است در گفتمان و الگوی نظام مدنی جامعه و جهان 

مدنی تبیین علمی نظری و ترسیم عملی راهبردی )و کاربردی( گردد. همچنین شایسته است بدین ترتیب و 

تی گشته و تحقق عینی )اجرایسازی و ترتب ترویج عمومی یعنی گفتمانسازی نخبگانی، مردمی و دول

جاریسازی( شود. تنها در این صورت کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان زیرساختی، ساختاری 

و راهبردی صورت خواهد پذیرفت. حاصل آن کمال یعنی رسایی و سازواری ذاتی و درونزادی زیرساختی، 

در دنیا اعم از توسعه اقتصادی و تأمین آسایش بدنی،  ساختاری و راهبردی است. کرامت و سعادت مدنی

توأمان با تعادل سیاسی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی قابل دست یابی 

 است. 
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 (رساله سه اصل، صدرا)نفرت آید مر تورا زین خاکدان  گر کنی یک ره نظر در شهر جان 

در »تماعی و سیاسی: سیاسات و ریاسات مدنی؛ عنوان: فصل هفتم.( راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اج2

 شریعت به وجهی]اسباب درونی[  بیان سیاسات و ریاسات مدنیه و آنچه به آن ملحق می گردد از اسرار

(. سیاسات )پُلسی(: خط مشی های سیاسی، سیاست های خُرد کاربردی )بسان 160مبداء و معاد؛ ص«)تمثیلی

مصوبات مجلس( در قیاس با سیاست های کالن راهبردی )پلتیک بسان مصوبات رهبری و مجمع تشخیص 

ی بردهامصلحت نظام ج.ا.ا.( که در فصل قبل آمده اند. سیاست یا سیاست های راهبردی و به تعبیری راه

سیاسی: سیاست های کلی و کالن شامل قوانین )حدود( کلی، اعمال )عبادات( کلی، آیین های )سنن( کلی 

فصل پیشین اند. که مبنا و حدود سیاست های خرد بوده و به شمار میآیند. ریاسات مدنیه: مدیریت های مدنی 

جاریسازی سیاست ها و نظامات کالن اجرایی )ادمینستریشن(. سیاست ها و سازکارهای خُرد اجرایسازی تا 

شکی در این نیست ».الف.7پیش درامد: راهبردی و حتی خطمشی های و سامانه های خُرد کاربردی است. 

که برای انسان ممکن نیست که برسد به کماالتی که برای آن مخلوق شده است ب.مگر؛ اول.به اجتماع 

آن محتاج است معاونت نماید، و ج.از مجموع آنها  جمعی کثیر که دوم.هر یک یکدیگر را در امری که به

(. کمال: رسایی و 160مبداء و معاد؛ ص«)همه آنچه در بلوغ انسان به کمال ضرور است مجتمع گردد

سازواری در نتیجه کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی است. کماالت انسانی: خود شکوفایی مدنی؛ توسعه 

و آسایش بدنی ، تعادل فکری و سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی؛ اقتصادی و ابرارسازی و تأمین سالمت 

معنوی و اخالقی و تضمین آرامش فردی، جمعی، اجتماعی تا جهانی تا مرز کرامت است.  در نهایت سعادت؛ 

آسایش بدنی و آرامش مدنی دنیوی و اخروی میباشد. اجتماع: فراهمی جمعیت، گردهم آیی، همگرایی، 

: جماعات مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. معاونت: همکاری، کمک؛ یاری، تعاون؛ هماهنگی. جمعی کثیر

تقسیم کار و تبادل کاالیی، کار )کارفرمایی، کارگری، پیمانکاری، کارآفرینی، کارکنی، کارمندی، کارشناسی، ...( 

رتیب ی. بدین تو خدماتی. مجتمع: همبستگی افراد و پیوستگی جماعات یا یگانگی اجتماع یعنی جامعه مدن

شاکله جامعه: شبکه ارتباطات، مناسبات و تبادالتی، تقسیم صنفی و تخصصی کار و تشارک و تعاون اجتماعی 

و سامانه فرایندهای داد و ستدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسانها و انسانی است. نوع انسان و افراد 

ر فرایند زندگی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی به کمال و انسانها و حتی گروههای انسانی تنها بدین ترتیب و در د

و به این سبب اجتماعات برای انسان حاصل می شود که؛ الف.بعضی از .»1کارامدی و سعادت میرسند. 

همان(. اجتماعات مدنی کامل: رسا و سازوار، اجتماعات مدنی «)آنها کامل است و ب.بعضی غیر کامل

از سه جماعت مدنی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. که بسان  مستقل و خود اتکال است. فراهم آمده

یک بدن بشری تمام، می تواند بزندگی خود ادامه داده و کاملتر گردد. اجتماعات مدنی غیر کامل: نارسا بسان 

عضوی جدا شده از بدن، که بدون آن نمی تواند بدون اتصال به کل بدن، دوام یافته تا چه رسد به اینکه 
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دی و کمال یابد. هر جمعیت و اجتماعی حتی هر جماعت مدنی اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی به تنهایی کارام

ناقص بوده ودر صورت فراهمی و همکاری یعنی تقسیم کار و تبادل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جامعه 

ی کمال برسد. در حال مدنی کامل میباشد. که با فرض عدم وجود جوامع دیگر، می تواند دوام یافته و حتی به

که یک جماعت مثال صرفا اقتصادی، یا صرفا سیاسی یا صرفا فرهنگی به تنهایی و مجزا از بدنه جامعه مدنی، 

دوام نیافته و کمال نیز نمی یابد. به تعبیری حتی اگر جامعه ای از فیلسوفان و حکما و علما تنها تشکیل شده 

گروه یا جماعت مدنی اقتصادی برای تأمین نیازهای مادی و بدنی  باشد، از گرسنگی تنها می میرند. حتما به

اجتماعات .2و جماعت سیاسی برای تأمین نظام و امنیت اجتماعی نیازمندند. از حیث گستره اجتماعی مدنی: 

کامل آن بر سه قسم است: یکی عظمی، و آن اجتماع جمیع افراد ناس است در معموره »انسانی و مدنی

ظمی: بزرگ و بزگتر و بزرگترین میباشد. مراد جامعه مدنی جهانی است. که هنوز کمتر یا همان(. ع«)زمین

هیچ مورد توجه قرار نگرفته است. چنانکه وقتی سخن از جامعه مدنی و یا جامعه شناسی از جمله جامعه 

ی( گروه هادولت متشکل از افراد و جماعات )خانواده ها و بویژه  -شناسی سیاسی شده، بیشتر جامعه ملت 

مدنی شهرستانی تا استانی مورد نظر میباشد. نیاز به جامعه شناسی از جمله جامعه شناسی سیاسی جهانی 

متشکل از جوامع مدنی فراملی امتی، ملی داخلی و خارجی، تا فروملی، جماعات مدنی و افراد بویژه در شرایط 

شبکه جهانی افراد مدنی، جماعات مدنی،  جهانی گرایی در بستر جهانی شدن می باشد. در اینصورت شاکله

جوامع مدنی فروملی، ملی داخل یو خارجی تا فراملی موضوعیت و ضرویت می یابند. البته نظام سیاسی 

جهانی و از جمله نظام سیاسی بین مللی مورد توجه قرار گرفته است. اما نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی 

 توجه، تدبر و تدبیر قرار گیرد. معموره زمین: قسمت مسکون وآباد یعنیجهانی و نیز امتی بایستی بیشتر  مورد 

همان(. وسطی «)دوم وسطی، مثل اجتماع امتی در جزوی از معموره زمین»و توسعه یافته کره زمین است. 

یا وسطا: وسط و میانی یا میانین می باشد. مراد جامعه مدنی فروجهانی و فراملی امتی احیانا منطقه ای است. 

حتی فرامنطقه ای میباشد. بسان امت اسالمی، در جهان اسالم تا مسلمانان جهان است. جامعه مدنی امتی نیز 

هنوز کمتر موضوع جامعه شناسی از جمله جامعه شناسی سیاسی و بویژه جامعه شناسی مدنی قرار گرفته 

سی بین مللی سیاسی ملی و نظام سیا است. نظام مدین امتی نیز نیازمند توجه فراتر میباشد. تا کنون بیشتر نظام

و جهانی مورد واکاوی قرار گرفته و میگرد. نیاز بوده جامعه مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی و ینز نظام مدنی؛ 

سیم صغری، مانند اجتماع اهل یک شهر در جزئی از » اجتماعی و سیاسی امتی بصورت جدی مطرح گردد.

ری: کوچک است. اجتماع یا جامعه مدنی کامل کوچک: اجتماع (. صغ160مبداء و معاد؛ ص«)مسکن یک امت

مدنی یا جامعه مدنی و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی شهرستانی )مدینه(، استانی )سقطه( تا ملی )خطه( 

کشوری را در بر میگیرد. جامعه شناسی و نظام شناسی مدنی فروملی و محلی استانی تا شهرستانی نیز نیازی 

میباشد. اینها گستره های بزرگ جهانی، میانی امتی و کوچک کشوری ملی )، استانی تا  مبرم و فزاینده
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شهرستانی( اجتماع و جامعه و نظام مدنی میباشند. مراد جامعه و نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی فروملی، ملی 

 و فراملی امتی تا بین مللی و بینا امتی و جهانی است. 

 (رساله سه اصل، صدرا)ریاحین جهان تو نشنوی زین گر ز طیب شهر جان آگه شوی

میباشد « و اجتماع غیرکامل، مانند اجتماع؛ یک.اهل ده و دو.اهل محله یا سه.کوچه یا چهار.خانه».الف.3

و فرق آنست که قریه »ب. )همان(. مراد اجتماعات و حتی جماعت جزء و جزو کل جامعه کامل مدنی است.

و همان(. ج.«)آن است و کوچه جزو محله است و خانه جزو کوچه مثل خادم مدینه است و محله جزو

(. اجتماعات فروملی و ملی 160مبداء و معاد؛ ص«)جمیع اهل مداین و مساکن امتها اجزاء اهل معموره اند»

کشوری و فراملی امتی  قلمرو سرزمینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی آنها، اجزاء اهل معموره یا جامعه جهانی 

 نند. مدنی آبادا

 (رساله سه اصل، صدرامردمان پیشت شود مرد کیا ) گر ببینی لحظه ای شهر خدا

امت دو.مدینه فاضله و ؛ یک.رسیده می شود به کمال اقصیو ب. و؛ الف.خیر افضل.»1اول.درامد: 

همان(. خیر: خوبی، شایستگی، عامل کمال و سعادت، خوشبختی، کارامدی، کامیابی، کامروایی، «)فاضله

کامرانی، شادی، شادمانیف شادکامی، ... . افضل: برتر، برجسته، برترین، برین، ... . خیر افضل: توسعه اقتصادی، 

ای ذاتی و درونزادی در نتیجه تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی است. کمال: رسایی و سازور

کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی می باشد. اقصی: غایی، نهایی، ... است. کمال اقصی: رسایی و سازواری ذاتی 

و درونزادی آسایش بدنی و آرامش مدنی میباشد. مدینه: اجتماع مدنی و نظام مدنی شهرستان تا ملت دولت 

رزانه، دانا، بینا و آگاه، برجسته، بهزیست، ... می باشد. امت فاضله: و کشور است. فاضل و فاضله: فرهیخته و ف

همبستگی و پیوستگی فراملی ملی و امتی تا مرز جهانیگرایی بهینه و بسامان است. به اعتباری امت فاضله: 

همه »؛ الف..که2جامعه مدنی و نظام مدنی بر اساس مکتب مدنی با امامت مدنی در سرزمین مدنی میباشد. 

همان(. «)خیر حقیقیو دو. غایت حقیقیه؛ یک.بر نیلب.می نمایند یکدیگر را  هرهای آن امت اعانتش

اعانت: معونت و معاونت و کمک و یاری همدیگر از همگرایی، هماهنگی و بویژه تعاون همکاری؛ تقسیم 

عنی ی و کمال یکار و تبادل کاالیی، کار و خدمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. غایت حقیقی: کارامد

مدینه ؛ یک.نه در».الف.3پیشرفت متعالی و خودشکوفایی مدنی میباشد. خیر حقیقی: کمال و سعادت است. 

مبداء «)نمایند در رسیدن به شرور یکدیگر را اعانتتکساحتی و تنازعی[ که؛ ب.امت جاهله ]دو.ناقصه و 

ی و فرهیختگی می باشد. نادان، با بینش (. جاهلی: غیر و ضد فاضلی است. غیر و ضد فرزانگ160و معاد؛ ص

ظنی توسعه تکساحتی )فرویدیسمی( یا توسعه توهمی تنازعی )داروینیستی( و ناآگاه واقعی یعنی واقعی نما 



 

130 
 

)بسان سراب( و یا ضد واقعی )آب شور دریا یا سم مایع( است. اعانت در رسیدن به شرور: ائتالف؛ سازش 

تصادی، سیاسی و فرهنگی استکباری و امپریالیستی تا مرز جهانیسازی در در داخل و تنازع و سیطره جویی اق

بیرون  مطلق زندگی مدنی بشر ولو زیستن متدانی مادی تکساحتی: کمال بشری و البته کمال مدنی اول و 

اولیه می باشد. زندگانی مدنی انسانی یعنی بهزیستن متعالی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و 

ه؛ پس مدینه فاضل»کمال دوم و برتر و برین مدنی انسانی و انسانها می باشد. دوم.اول.به این سبب ظاهری

الف.به بدن تام صحیحی شباهت دارد که ب.همه اعضای آن در تتمیم حیات یکدیگر را معاونت می 

.  و بسامان میباشد همان(. تام: تمام، کمال و کامل؛ رسا و سازوار ذاتی و درونزادی است. صحیح: بهینه«)کنند

تتمیم حیات: توسعه و تعالی زندگانی مدنی است. مراد کارامدی و کمال؛ رسایی و سازواری هر چه فراتر و 

برتر تا برین و سعادت نهایی میباشد. معاونت: از همگرایی، هماهنگی و همکاری تا همبستگی و پیوستگی 

ام است. یعنی دارای هیأت و ساختار راهبردی یعنی یگانگی مدنی بسان شخص واحد و نه وابستگی و ادغ

همان(. در میان «)یک عضو رئیس است؛ الف.در آن اعضا»رسا و سازوار ذاتی و درونزادی میباشد. دوم.

قلب »که  نیرو و نهاد راهبری مدنی میباشد.، نیروها و نهادهای ساختار نظام مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

و . 22د نهاد راهبردی فرابردی راهبری دولت و نظام مدنی میباشدهمان(، بسان دل نیرو و فرانها«)است

همان(. البته مراتب مختلف یعنی متنوع و «)مراتب قرب اعضای دیگر به این رئیس متفاوت است»ب.

متفاضل درست میباشد. مراد سامانه شبکه سلسله مراتبی طولی و عرضی ساختار هرمی یا کروی نظام رهبری 

قوه ای هست که به آن قوه اعضا[ برای هر یک از آن ]»سوم. انی و اداری است. وسیاسی و مدیریت سازم

همان(. در نظام سلسله مراتبی «)آن عضو رئیس به آن تمام می شود]سبب غایی[  فعلی می کند که غرض

مدنی فاضلی ریاست و مرئوسیتی هر یک نقش و کاویژه خاص و بخصوصی را دارا است. همگان  بدین 

بی واسطه عضوی دیگر و ب.بعضی به واسطه، اعضای مدینه فاضله و امت فاضله[ و بعضی ]»سبب؛ الف.

دمت خ]و سبب دیگری[  اعضائی هستند که بی واسطه]سبب غایی[  یعنی افعال ایشان بر طبق غرض

رئیس می کنند، و اینها در مرتبه ثانیه واقعه اند. و ج.بعد از این اعضایی هستند که فعل می کنند بر 

اعضایی که در مرتبه ثانی واقع اند و آنها در مرتبه ثالثه واقع اند، و د.همچنین ]سبب غایی[  تضای غرضمق

(. این 160 - 7)مبداء و معاد؛ صص تا آنکه به اعضایی می رسند که خادمند و بر هیچ عضو ریاست ندارد

نی کروی از مرکزیت، سطح پیرامو نظام سلسله مراتبی؛ ساختار هرمی از رأس تا میانی و تا پایه و یا ساختار

 طبایعو ب. فطرت؛ الف.به حسب: اول.مدینه اجزای».اول.یک.و همچنین 1تا محیط فراپیرامونی است. سوم.

همان(. اجزاء مدینه: نیروها و نهادهای جامعه مدنی و نظام مدنی در «)در هیئآت متفاضلو دوم. مختلفند

                                                           
ا ب .نگفته بسان مغز، عقل یا خرد و حتی هوش یا قوه مدبره بدنه کشور و نظام مدنی است. بسان قلب که مولده نیروی محرکه بدن وی باشد. البت22

سا ب کمک مغز و عقل و شعور طبیعی یا هوش غریزی ابزاری و ابزارساز از جمله نهادساز، نظام ساز و دولت ساز است. چه بسا بدان سبب بود که چه

  ؛ حتی با قلوب نگرش حصولی و بویژه گرایش شهودی مییابد. «لهم قلوب یعقلون بها»بدان سبب بود که در انسانهای متعالی؛ 
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کشور است. مراد جماعات مدنی اقتصادی، سیاسی وف رهنگی می باشند. فطرت: استعداد، گرایش و ظرفیت 

ذاتی و درونزادی نفسانی کلی یا روحی است. طبایع: غرایز و کششهای نفسانی جزئی یا روانی می باند.  

تنوع، گوناگون. مراد نیروها و جماعات  نهادهای حاکمیتی )دولتی( از رهبری، قانونگذاری، اجرایی مختلف: م

و قضایی تا امنیتی و غیر دولتی عمومی و خصوصی بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. هیئآت: 

ی طولی و سلسله مراتبجمع هیأت، هندسه، سازه، ساختار، نظام، صورتبندی، پیکره )آناتومی(، کالبد. متفاضل 

عرضی اند. مراد ساختار سلسله مراتبی طولی و عرضی شئون نظام اجتماعی و سیاسی مدنی است. اعم از 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. از اعلی ترین مراتب، مدارج و ریاست یا رهبری راهبردی مدنی است. 

ریت های میانی بسان مدیران کل مرکزی و تا مدیریت های عالی همانند ریاست جمهوری و وزراء و  مدی

استانی و مدیریت های پایینی ادارات می باشد. تا مدیریت های مباشر میدانی یعنی مدیران جزء و اجرایی 

ر به حسب عنایت باری تعالی بمیدانی است. و کارمندان و کارکنان اداری را نیز در بر میگیرد. دوم.یکی.الف.

 و دو.اسماء حسنای]صفات ذات و فعل[  اللی از نور؛ یک.صفات علیابه حسب وقوع ظب. بندگان، و

همان(. صفات: جمع صفت و چگونگی پدیده یا چگونگی کنش و کار آن است. صفات علیا: صفات ذات «)او

و فعل خدایی می باشند. که بایسته و شایست است شالوده و شاخصه ارزش، بینش و منش هویت ساز مدنی 

ار مدنی برامد آنها واقع شود. صفات  کمال؛ رسایی و سازواری ذاتی و درونزادی است.  و کنش و روش یا رفت

اسمای حسنا: کمال؛ جالل و جمال یا قدرت و زیبایی شالوده ها و شاخصه های مدنی بوده و بایسته و شایسته 

ح برای صالاست باشند. همانند رحمت )رحمت رحمانیت یا بسط نعمت و توسعه مادی و ابزاری و آسایشی 

و ناصالح در دنیا و رحمت رحیمیت یا اکمال نعمت یعنی تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و آرامش برای 

مومنین در دنیا و آخرت(، ربوبیت )تربیت و پرورش مدنی(، حکمت، اقتدار، عدالت، ... است. اسماء، شالوده 

 :  مولویمثنوی معنوی تعبیر  ها و شاخصه های جالل و جمال خدایی مدنی می باشند. چنانکه به

 رحمت او سبق دارد بر غضب  شاه را باید که باشد خوی رب

اهم اعم صفات و اسمای خدایی: شالوده و شاخصه های مدنی؛ اجتماعی و سیاسی خدایگونگی بایسته و 

 ؛بر»شایسته می باشد. بایسته و شایسته مدنیت، سیاست و حکمروایی خوب و شایسته میباشند. دیگری.

ن از آ و بالد]مدن[  آن بر خالیق بدن و اخالق نفس ناطقه بالدش، مثل وقوع ظالل صفاتب. و عبادالف.

(. عباد: بندگان خدا، مردم و مراد نیروها و نهادهای مدنی است. بالد: 162مبداء و معاد؛ ص«)قوا و اعضاء

ا، مناطق مدنی. ظالل: نمود، نماد، جمع بلد، شهرها، سرزمینها، قلمروهای مدنی: شهرستانها، استانها، کشوره

بروز، براند، سایه، سایه سار، مراد پرتو است. وقوع ظالل: تجلی و تشبه و به تعبیری تخلق مدنی؛ اجتماعی و 

سیاسی به اسما و صفات خدایی و در نهایت خدایگونگی مدنی است. نفس ناطقه: خرد ورزی مردمی و 

یشمندی مدنی و سیاسی. به تعبیر شیخ طوسی در کتاب اقتصاد الی خردمندی راهبران مدنی، اندیشورزی و اند
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طریق رشاد؛ ناطق یعنی عاقل، یعنی مدبر، یعنی سایس بمعنای سیاستگذار و سیاستمدار. اخالق: جمع خُلق و 

فرای خَلق طبیعی بوده که خصلتند. مراد اخالق ارادی و تدبیری مدنی است. مطلق منش درونی و روش 

ار ها و رفتار مدنی می باشد. منظور  اخالق مدنی متعالی است. خالیق بدن: اجزای بدن و به بیرونی یا هنج

تشبه بدان بر خالیق مدن و ملت یعنی نیروها و نهادها یا جماعت یعنی گروه های مدنی میباشد. قوا: نیروها 

از رهبری،  و نهادهای حاکمیت و ملی عمومی و خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی

قانونگذاری، اجرایی، قضایی، دفاعی است. اعضا: بسان رهبر، مجلس و نمایندگان، ریاست جمهوری، معاونین 

و وزراء، قوه قضایی و قضات، و نیروها و نهادهای دفاعی و نیز بخش عمومی و بخش خصوصی اقتصادی، 

ی هست که ب.رئیس مطاع است و پس در مدینه؛ الف.انسان واحد».اول.یک.2سیاسی و فرهنگی میباشند. 

]مختلف؛ متنوع و متفاضل سلسله مراتبی طولی و عرضی از رأی یا مرکز  دیگران در قرب به آن متفاوتنددو.

یروها و نو برای هر یک ]دوم. ،تا پایه یا پیرامون و از مرکزیت کشور تا استانها و تا شهرستانها و روستاها[ 

الف.هیئت و ب.ملکه هست که به آن فعلی می فاضله و نظام مدنی[  نهادهای مدنی؛ اجتماع مدنی، مدینه

بعد از .دوو این گروه اول مراتبند، و سوم.یک.رئیس به آن منوط است، ]سبب غایی مدنی[  کند که مقصود

اسباب[  ]بدین سبب و و همچنینسه.می کنند ]کار[  ایشان گروهی دیگرند که بر طبق مقصود این گروه فعل

مترتب است تا آنکه منتهی می شود به اجزایی که خادمند و مخدوم نیستند، و اینها در اسفل  اجزاء مدینه

(. انسان واحد: مراد رئیس نخست یا راهنما و راهبر راهبردی و مدیریت اعلی، 167همان؛ ص«)مراتب واقعند

کمه راهبردی( در رأس ساختار هرمی یا در مرکزیت ساختار کروی نظام مدنی، حاکمیت و دولت )هیئت حا

میباشد. خادم: خدمتگزار. مخدوم: کارگذار. اسفل: پایین، پایین ترین مدارج « هو رئیس مطاع»است. به اصطالح

آن ب.اعضاء بدن طبیعی اند، و ؛ یک.الف.این قدر هست که.»3و مراتب، مراد کارکنان عادی اداری است. 

.اجزای مدینه اگرچه خود طبیعی اند، دو.الف هیئآتی که افعال از آن صادر می شود نیز طبیعیه است، و

(. به سبب اینکه 167همان، ص«)اما اخالق و ملکاتی که به آنها افعال را بجا می آورند ارادی استب.

اجزای مدینه اعم از افراد مدنی و بویژه جماعات مدنی یعنی گروهای مدنی عموما و خصوصا نیروها و نهاد 

دولت ارادی و تدبیری میباشند. این وجه تمایز جدی تا حد تباین انداموارگی یا فرانهاد راهبردی و فرابردی 

مدنی متفکرین اسالمی از فارابی تا صدرا است. با متفکرین غربی از لویی بلون و بویژه سن سیمون  -طبیعی 

 یکه جامعه را بسان بدن دانسته تا اگوست کنت فرانسوی که در فلسفه پوزیتیویستی خویش به شیء وارگ

جامعه کشیده و میکشاند. انها هم افراد انسانی جامعه و هم ساختار جامعه را بمثابه ماده و صورت اجتماعی، 

طبیعی و جبری میدانند. متفکرین اسالمی حتی افراد انسان های مدنی بمثابه ماده جامعه را صورت ارادی و 

ما ک گونه مثال شرها، گرگها، ... یکسانند. اتدبیری بشر طبیعی میدانند. برای همین بوده که رفتار جانوران ی

رفتار انسانها حتی دو براد مختلف یعنی متنوع و متفاضل بوده و حتی گاه متفاوت یعنی متعارضند. ساختار 

جامعه و بطریق اولی ارادی و تدبیری است. برای همین بوده که مثال ساختار گله های گرگ، شیران یا دسته 
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یش همه جا همسان همند.اما نظامات مدنی در جوامع انسانی حتی در زمانهای مختلف، موران و زنبوران، کما ب

مختلف بوده و حتی متفاوت میشود. بشر مدنی: طبیعی می باشد. انسان مدنی و مدنیت انسانی: صناعی یعنی 

اده اولیه مارادی و تدبیری است. جامعه و نظام مدنی نیز صناعی می باشند. بدین ترتیب بشر مدنی به مثابه 

خام است. انسان مدنی: بسان اجزای پروریده جامعه مدنی می باشند. بدینسان انسان مدنی: صورت ارادی و 

تدبیری مدنی بشر طبیعی ولو مدنی است. جامعه مدنی: صورت مدنی عمومی انسانهای مدنی می باشد. نظام 

فاعلیت، نقش یا سوژه گی و حقوق( مدنی نیز صورت مدنی جامعه مدنی است. در این میان بجای اصالت )

فرد یا اصالت جامعه و حیات اصالت کارگزار یا اصالت نهاد و نیز اصالت دولت یا اصالت ساختار، به اصالت 

انسان میرسیم. در این میانه فرد و افراد سبب فاعلی ]سوژه و کارگزار[ و مادی )ابژه( به ترتیب جماعت، جامعه 

یئت حاکمه(، سیاست و پیشرفت اند. به ترتیب جماعت )خانواده و گروه مدنی(، و نیز نظام سیاسی و دولت )ه

جامعه و نیز نظام سیاسی و دولت )هیئت حاکمه راهبردی فرابردی(، سیاست و پیشرفت؛ سبب صوری 

)ساختاری راهبردی فرابردی( و غایی کمالی فرد و افراد است. با همین گفتمان متقابال؛ به ترتیب پیشرفت، 

ت، دولت و نظام مدنی؛ اجتماعی سیاسی و مدنی، جامعه و جماعت مدنی، و افراد می باشند. نیروها و سیاس

نهادها نیز به تناسب کارایی و کارامدی؛ بهره روی و اثربخشی علمی و عملی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، 

ته و دارند. ی فراموضوعی داشفعلیت، فعالیت و فاعلیت و در نتیجه اثربخشی فراتر، فرامکانی، فرازمانی و حت

سر یا مغز، نیرو و نهاد مدبره یا نفس، و چنان که در اعضای بدن عضوی ].»7برعکس، برعکس است. چهارم.

همان(. «)هست که رئیس مطلق استروح و من؛ منشاء نگرش و به تعبیری قلب یا دل و مبداء گرایش[ 

و در هر چیزی که عضوی .»2ی یا اعلی، ریاست اول.رئیس مطلق: رهبری،  امام، پیشوا، پیشرو، مدیریت عال

همان(. مراد حاکمیت برتر «)دیگر در آن چیز با او مشارکت دارد افضل آن چیز برای رئیس حاصل است

و برترین حاکمیت فرابخشی، میان بخشی و کالن بخشی میباشد. منظور بسان معمار مملکت که ترسیم و 

و بعد از او اعضای دیگر .»3ی و سیاست فرهنگی بر عهده او است. اعمال سیاست اقتصادی، سیاست اجتماع

تقیم ]مستقیم و بدون واسطه یا غیر مس تر از خود، و ریاست آنها]پایین[  هستند که رئیس اند از برای پست

م ه]مدیران میانین[ ؛ الف. تحت ریاست اول است پس این اعضاءو با یک یا چند و حتی چندین واسطه[ 

همچنین رئیس مدینه که اکمل اجزاء مدینه .»1همان(. «).هم صاحب رئیس دیگر بر ایشانب رئیس اند و

بهتر آن چیز برای ب..و در هر چه با دیگران شریک است دویک.در آنچه مخصوص او است، ؛ الف.است

ر تهمان(. بسان عقل، علم، عدالت، شجاعت و بلکه بایسته و شایسته است از این حیثیات بر«)او حاصل است

عبیر عاقلترین مدنی زمان )به ت«: اعقل»زمان و حتی برترین زمین باشد. چنانکه در شرایط امامت گفته شده که 

عالمترین مدنی )عالم بالدین و عالم بالسیاسه( یعنی سیاستشناس «: اعلم»، «(اعلم بآراء السیاسیه»شیخ طوسی: 

شجاعترین مدنی، ... بوده و بشمار «: اشجع»ن مدنی، عادلتری«: اعدل»و سیاستگذار و سیاستمدار مدیر و مدبر، 

(. 162همان، ص«)و در تحت او گروهی هستند که؛ الف.هم مرئوس اند و ب.هم رئیس دیگران.»5آید. 
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مراد نظام سلسله مراتبی طولی و عرضی می باشد. شامل است. منظور مدیران جزء، اداری، مباشر و میدانی 

مدنی از مدیریت های عالی، میانی و پایین ستادی، صف و میدانی است. شئون رهبری، ریاست تا مدیریت 

این ساختار و نظام مدنی سامان اداری، سازمان اجرای را از رهبری و ریاست جمهوری تا معاونین و وزراء تا 

 سطح معاونین وزراء، مدیران کل ستادی و استانی و مدیریت های ستادی و شهرستانی تا جزء و کارکنان یعنی

کارمندان و کارشناسان مربوطه را در گستره ملی کشور در بر میگیرد. به همین مناسبت سیاستها و نیروها و 

و اگر کسی بحق نظر، نظر کند .»7نهادهای راهبردی، کاربردی تا اجرایی و جاری را شامل می شود. پنجم.

ه نی و مدینه فاضله است، کمی بیند؛ یک.هر جمله طبیعی را حالش در اجتماع و ترتیب حال بنیه انسا

عی بلکه هر اجتماع طبی»دو.همان(. «)برای آن رئیسی هست که حالش نسبت به سایر اجزاء همین حال است

همان(. بشر همانگونه که در «)هیئتش: الف.ظل و شبه هیئت عالم الهی و ب.وحدت اجتماعیه عالمیه است

لسازی کرده و از مدلهای طبیعی هم در پژوهش، علوم و فنون طبیعی )مهندسی و سالمت( باشبیه سازی مد

هم در آموزش و هم در کاربست یافته ها و آموزه ها، استفاده میکند. در علوم و فنون انسانی بویژه مدنی یعنی 

اجتماعی و سیاسی با رعایت جنبه ارادی و تدبیری مواد انسانی و سازه مدنی، می تواند از طبیعت که خود 

)، قسم «در صناعت به طبیعت اقتدا باید کرد»بهره برداری و به تعبیر خواجه نصیر؛  صناعت خداوندی بوده

اول.اخالق(. فراتر تر از این انسان می تواند و الزم بوده و به تعبیری هم شایسته و م بایسته است به تصریح 

یت از حکمت، الوهاسفار( کرده، «)اقتداء بخالق متعالی فی سیاسته»خود صدرا در اسفار در تعریف حکمت؛ 

یا سیاست، و سایر اسمای حسنا و صفات علیای خدای و نظام ملکوتی و تکوین و نیز انبیاء و اولیا و امامان 

د. و الگو گیری نهادی و ساختاری نمای«( و لکم فی رسوله اهلل اسوه حسنه)»برحق اسوه گیری روابط و رفتاری 

ه سایر موجودات مثل نسبت رئیس مدینه فاضله است سبب اول نسبتش ب»که ]و بدان سبب[  .اول.زیرا2

به سایر اجزاء مدینه. دوم.یک.چه عقول بریئه از نقایص مادیه در مرتبه قربند نسبت به اول، دو.و بعد از 

آن نفوس سماویه و سماوات اند، سه.و بعد از آن طبایع هیوالنی و اجسام طبیعی اند، سوم.و هر یک از 

همان(. اقتداء  به خدا )مدبر هستی(، نظام «)اول اند و ب.اقتدا می کنند او رااین؛ الف.هم مطابق سبب 

تکوین )مدبران امور( و آفرینش )طبیعت( و انسان های کامل، منبع الیزال و مبنای استواری برای ؛ مدل سازی 

ازی و روابط و رفتاری و الگوسازی نهادی و ساختاری در تولید علمی و عملی مدنی به منظور نظریه س

و چنین می کند هر موجودی ».بدین سبب 3نظامسازی در اختیار ما میگذارد. هیوالنی و هیوالیی: ماده اولی. 

لد ]متنوع و متفاض اول مختلفند]سبب غایی[  به حسب قوتش، مگر آنکه آنها در اقتدا نمودن به غرض

ا بی ر]سبب غایی[  غرض بعضی اشرف اند که اقتدا می کنند آنیک.، سلسله مراتبی عرضی و طولی[ 

 ]و به این و همچنینسه.مافوق خود را. ]سبب غایی[  بعضی دیگر اقتداء می کنند غرضیدو.واسطه، و 

پس .»7(. ششم.26167همان، صص«)تا آنکه منتهی گردد به آخر مراتبسبب و اسباب و سیر و پیوستار آنها[ 
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باید که هر یک در افعال پیرو غرض رئیس همچنین سزاوار است که بوده باشد مدینه فاضله؛ اول.الف.

(. غرض رئیس: هدف، غایت و سبب غایی نظام مدنی 162مبداء و معاد؛ ص«).به ترتیب  مذکور. بباشند

است. مراد چشم انداز، استراتژی، سیاست غایی و راهبردی مدنی کشور میباشد. بلکه غایت یا هدف: امنیت، 

و سعادت دنیوی اعم از آسایش جسمانی بدنی و آرامش روحانی نظام، عدالت، پیشرفت و شکوفایی، کمال 

مدنی است. اما غرض یا هدف از آن: سعادت جاویدان اخروی میباشد.  ترتیب: ساختار شبکه ای سلسله 

و ممکن نیست که هر انسانی که اتفاق افتد رئیس »مراتب طولی و عرضی هرمی یا کروی است. دوم.الف.

 به حسب فطرت و طبع مستعد؛ اول.که ریاست برای کسی سزاوار است که مدینه فاضله باشد، ب.زیرا

(. همانگونه 162همان، ص«)صنعت ریاست به هیئت و ملکه ارادیه او را حاصل باشددوم.ریاست باشد، و 

که در بحث فطرت و خوشکوفایی در فلسفه سیاسی فاضلی فارابی به تفصیل بیشتر مالحظه شد؛ هم استعداد 

دو الزمست. که با تعلیم و تربیت سیاسی  یعنی آموزش نظری و پرورش عملی راهبری و  و استحقاق هر

مدیریت راهبردی بدست میآید. آیا همگان استعداد و شم پزشکی، ریاضی، اقتصادی، هنری، ورزشی و هر 

ه . یا نورزشی، و مانند اینها را دارند. که بعدا با آموزش و پرورش بارور شده تبدیل به استحقاق میگردد

استعدادها متنوع و متفاضلند. بایسته و شایسته بوده شناسایی شده و با آموزش و پرورش بروز یافته و بارور 

گردند. در نتیجه استحقاقات به تناسب تنوع و تفاضل استعدادها و حتی به تناسب تالش و تدبیر و آموزش و 

هر صناعتی ممکن نیست که ب.به سبب آن  و»پرورش متنوع و متفاضل نیز متنوع و متفاضلند. اول.الف.

فرموده می شود در مدینه، ]معونت خدمت[  اکثر صنایع صنایع خدمتدوم.الف.ریاست حاصل شود، بلکه 

(. مراد صنایع علمی و فنی عملی اقتصادی، اجتماعی 162همان، ص«)اکثر فطرت ها فطرت خدمت استب.و 

فاضل مربوطه بوده که همگی تحت معماری بنای بدنه مدنی و فرهنگی و استعدادها و استحاقهای متنوع و مت

 ؛و در صنایع، صنعتی می باشد که»با راهبری راهبردی دولت و در رأس آن راهبری نظام مدنی میباشد. دوم.

همان(. بسان صناعت معماری «)خدمت می فرماید صنایع دیگر رادو.ریاست به آن حاصل می باشد و یک.

که سایر صناعات را بسیج کرده و در جهت ساختمانسازی بکار میگیرد. سیاست: صناعت معماری جامعه 

مدنی، نظام مدنی و کشور است. صنعت یا صناعت کارگذاری مدنی؛ اجتماعی و سیاسی می باشد. صناعت 

ن بخشی عت فرابخشی و میان بخشی و حتی کالسیاستگذاری و سیاستمداری است. فراترین و فراگیرترین صنا

و ».الف.اولبرامد: سایر صناعات علمی و عملی بخشی و زیربخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. 

مثل رئیس .بچنانکه در هر جمعیت طبیعیه ممکن نیست که چیزی از آن بر رئیس آن ریاست داشته باشد، 

همچنین باید که بر رئیس اول از برای دوم.الف.ن رئیس باشد، اعضا که ممکن نیست که عضو دیگر بر آ

آن صناعتی باشد ؛ الف.و سزاوار است که صناعت او»(. اول.162همان، ص«)رئیس نباشدب.مدینه فاضله 

ی[ ]سبب غای صناعتی باشد که همه صناعات قصد غرضب.که به هیچ وجه خدمت فرموده نشود، بلکه 
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(. این 162مبداء و معاد؛ ص«)مدینه فاضله در جمیع افعال او باشدغایی[  ]سبب مقصودو دوم.او نمایند، 

 مبین جایگاه و نقش صناعت ریاست مدنی در نظام مدنی می باشد.

 )دنیا(پرتوی دان اوفتاده در مغاک  نفس نبود از جهان آب و خاک

 (رساله سه اصل، صدرا)از خساست همچو خاک  ره شود میل دنیا چون کند گمره شود

ذکر صفاتی که  فصل هشتم.در» ( شالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ریاست اول دینی مدنی: 3

قیم، ]هدایت صراط مست نبوت و رسالت: ارایه طریق  -« اوی لسب کمال اوحد به شیس اول بائبرای ر دبای

که  دبای.»7راهنمایی و راهبرد دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی مطلق و کامل:  طرح هادی، نقشه راه[ ؛

ه قو که ایدبب. وه عقل بالفعل باشد، بمرتدر  کامل و]و عقلش[  شنفسالف. ؛انی باشد کهسق انلمط ئیسر

ت غای درش ا کهحرم اسه وحسوه قج. همچنین د، وشوه در غایت کمال باقو  عطب سبحبه  شاه یلخمت

مان(. ه«)نمودیمآن اره به شض، بر وجهی که احانفعال م.دو به فعل نهیک. ؛عی ازبه نوه آنها هماشد، کمال ب

اری جکام الهیه را حاو دو. ددسلطنت گر رشمبا شرکه امحب.اسه و حسالف. ؛هوبه ق پس».الف.یک.2

رکین شم.7؛ و باج.، ه فاضلهنیدن را از مشمد دنک عدفب. د ونک همنان خدا محاربشد باسه.الف.، و اندگرد

 به سوی امر دبرگردند.د تا نکه فاسقه مقاتلسوم.ظالمه و دیگری. جاهله ویکی. ؛ل مدینههفاسقین از ا.2 و

یداری یا بر دکلیات بحکایاتها، دو. ها وسیات بانفیکی.جزئ ؛یله مهیای قبولخوه متقبه »ب.همان(. «)داخ

همان(. قوه تخیل در حد حافظه به ضبط تصویرات توصیفی «)باشدده بو]سبب دهم[  از عقل فعالاب، خور د

حسی خارجی جزئی می پردازد. در حد قوه فهم و فاهمه به تحلیل یعنی تجرید و مجرسازی، کلی یابی و 

الت عقومه مه هب دشبا شدهستکمل م شد که عقل منفعلشی باتیثیح هه عاقله بقوبه  و»ج.کلی سازی میکند. 

همان(. «)دشده باشل فعالت، و عقل بالعقوی از مزیچاو  رد بشبا ندهی نماقکه با]سبب غایی[  یتغابه آن 

به  شلعانی که عقل منفسان هر و».الف.3عقل بالقوه و منفعل، بالفعل شده عقل بالفعل شده و فعال میگردد. 

ی م ادستفقل مع ،دشوعاقل  شلقود و معشوفعل لل باعقوم و عقل بالفعل و ددالت کامل گرعقومه مه

ه نی واسطعی ،یچیزل فعاو و عقل امیان بدین سبب[ ] ال و عقل منفعل، وفععقل ن میا واقع در گردد،

 منزله هستفاد بمعقل تفاد و سای عقل مرت بسع اوو موض دهما لهنزمعقل منفعل به  پسای، نمی باشد. 

ناطقه که هیئت طبیعیه است ماده و موضوع عقل منفعل است  وهقال، و فعوع است برای عقل وضه و مدما

ر د اش از این دانستی از ما حقیقت حال رپیو »ب.(. 163 - 1همان؛ صص«)شده استقل بالفعل عکه 
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را، و به ود بزوال  و ستحیل که قابل فسادمورت طبیعیه بدن ص بعد از بودنشاتحاد نفس با عقل فعال 

رین که یثبر ک شت صدقسصیه اش که محال اخت شدفعال را با وحن عقل ودبدانستی  تحقیق که نیز

ره متأخره از ایشان و ثم]سبب غایی[  غایت شر ایشان می باشد با بودنبم نفوس و متقدچگونه فاعل 

 مطلبی است غالی الی وعس مقصدی است بتذکر آن که بر تو باد »پس (. 161همان؛ «)مترتبه بر ایشان

 عقل منفعلی باشد که عقل بالفعل شده است، و یعیه مادهدر صورتی که هیئت طب سپ ]و سببی غایی[.

یز، چی، همه آنها را مثل یک نیری، یعنی فرض کگتو ب فعال، و لعقماده  ستفادم ه مستفاد، ودمنفعل ما

و .»جهمان(. «)در او حلول کرده است]فرشته وحی[  الفع ه عقلک]بوده[  ینده باشد این انسان آن انساوب

 ؛ودخواهد بفیلسوف اگر برای جزو نظری از قوه ناطقه حاصل شود، آن انسان حکیم و یکی  ؛این حالت

ی او نازل محی بر وه انی می باشد کسن انآمتخیله حاصل گردد  اگر در قوه نظریه و عملیه ودیگری و 

ن که آبه اعتبار یکی  ؛سپ».الف.3همان(. «)است]سبب دهم[  الفعن ملک عقل آط ملک، و سگردد به تو

ض فای]مسبَب دهم[  الفعخدا بر عقل ]به سبب و از ناحیه سبب اول و مسبب اول یعنی[  از جانبچه  هر

 ؛دندارگمی ]سبب فیض[  آن را بر عقل منفعل او فایض]سبب دهم و دهمین سبب[  العد عقل فدرگمی 

 ؛او از آنجا فایض می شود هقوه متخیلبه اعتبار آنچه بر دیگری ف است، و وفیلس.3ولی و .2حکیم و .7

ه الحال چه گذشته است و از آنچد از آنهد و خبر می دشه خواهد چت به آنسا]انذارگر[  منذر.2 ی ونب.7

مراتب انسانیت و در  لاکم ردو این انسان »همان(. ب.بدین سبب«)جزئیات واقع در عالم است از ودجمو

سبَباتی[ ]سببی و سیر اسبابی و م عقل فعال متحد است به نحوی یا باوگش ست است، و نفداعلی درجه سعا

اند. ت کشدسعا]سبب آن به[  ممکن است که بهفعلی که  هر که مذکور شد، و این انسان واقف است بر

 همان(.«)یس استئس این اول شرایط رو پ

 )صدرا، رساله سه اصل( کی توان کردن سوی شهر اله  بنور قدسی طی راهجز 

کماالت ثانویۀ رئیس فصل نهم. »شالوده ها و شاخصه های راهبری راهبردی ریاست اول دینی مدنی: ( 4

امامت ]ایصال و سانیدن به است. «در ذکر کماالت ثانویۀ رئیس مطلق»حقیقت (:161همان؛ ص«)مطلق

بعد »و بدین سببمطلوب[: سیاستمداری؛ راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی مطلق و کامل: 

مذکور شد، قدرتی در زبانش بر ]از اسباب[  ، با آنچه]ریاست اول[  این، باید که بوده باشد از برای او

دین ببه گفتار مر آنچه را که میداند آن را، یعنی قوۀ تقریرش کامل باشد. و ]]خوبی فهم[  جودت تخیل
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اعمالی که سعادت به آنها حاصل ارشاد و هدایت به سعادت و به ]خوبی[  قدرتی بر جُودتسبب اسباب[ 

دهی ]شرکت و فرمان می شود، و بوده باشد از برای او با آنها جودت ثبات در بدنش برای مباشرت حروب

 امت فاضله.2و ]ملی[  مدینۀ فاضله.7؛ پس چنین کسی رئیس اول است برایبه همین سبب و[ ] دفاعی[.

و ممکن نیست که کسی بگردد به این »بدین سبب. همان(«)]جهانی[  .رئیس کلّ معمورۀ زمین3و ]امتی[ 

. مبین «که بر آنها مفطور باشد]سبب یا اسباب[  حال مگر کسی که جمع شده باشد در او دوازده خصلت

پیشا استحقاق رهبری می باشد. که با آموزش نظری و پرورش عملی و نیز  استعداد رهبری سیاسی است.

 بدینسبب[که؛ الف.تامّ االعضاء و ب.قویّ االعضاء باشد که ]اول.آن » تدبیر و تالش بدست می آید.

اد سالمت مر«. موافقت و متابعت کند او را اعضایش بر اعمالی که شأن رئیس می باشد که مباشر آنها شود

دوم.آنکه فهم و تصورش در آنچه می شنود نیکو » و توانمندی جسمانی متناسب راهبری سیاسی است.

او گفته می شود به همان نحو که مقصود قائل است ب.و به همان نحو که در  باشد، الف.و هر چه به

همان(. متضمن ظرفیت و قدرت ذهنی، فکری و هوشیاری راهبری است. «)نفس االمر واقع است بفهمد

د مراد یادگیری، یا«. سیم.آنکه حفظش نیکو باشد و آنچه را می فهمد و احساس می کند فراموش نکند»

ه ادنی ک]و به سببی[  چهارم.آنکه ذکا و فطنتش قوی باشد به نحوی»داری و یاد آوری سیاسی میباشد. 

اره پنجم آنکه حسن العب» منظور تیز هوشی و هوشیاری برتر است.«. دلیل در نظرش بر مدلول داللت کند

که مطلب از آن مفهوم اید به عبارتی باشد و تواند که از آنچه در خاطرش هست تعبیر نمبیان[ ]

(. مراد فصاحت و بالغت و سخنوری و قدرت سخنرانی و قدرت تفهیم و ترویج 161 - 6همان؛ صص«)شود

 معقوالت ماللی بهم نرساند و ردل ماز تأالف. ؛و آنکه محب علم و حکمت باشد.ششم»سیاسی میباشد. 

تی است.  محب: دوستدار. تأمل: تعمق، تدبر، شاخصه علم و حکمت دوس. «متأذی نشود آن از تعبب.

اندیشه ورزی و اندیش مندی، خردورزی و خرمندی. معقوالت: چرایی ها، علل و اسباب، مبادی بنیادین و 

غایی، انتزاعیات، اصول اولیه عقلی نظری، علمی و عملی، روش عقلی و استداللی. مالل: دلتنگی، تنگدلی، 

دینسبب[ بآنکه بالطبع حریص نباشد بر شهوات و ].هفتم» یده، آزرده خاطر.تعب: سختی.  متأذی: اذیت، رنج

مفهوم مخالف اینها . «من باشدشرا د هفاسد]گذرای[  لذات کاینهب.ب را و عَلَالف. ند؛بالطبع دوری ک

 عفت و عفیف، خوداری، خویشتن داری و میان روی در امور دنیوی، جسمانی و آسایش ظاهری بدنی است.

ت و عار اس عیببالطبع از هر چه ب.محب کرامت باشد و الف.و ]بلند همت[  نکه کبیر النفسآ.تمشه»
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بلند همتی، عزت  (. مراد166همان؛ ص«)باشد دهاز آن را راغب بو]فراترو فراترین[  ارفعج.ده وفر بمتن

ی خوار و ب آنکه درهم و دینار و سایر اعراض دنیویه در نظرش.نهم»طلبی، بلند نگری و فراگرایی است. 

ه آنکه ب.یک.دهم»مراد عدم منفعت طلبی، عدم ثروت طلبی و عدم سرمایه ساالری میباشد. . «مقدار باشد

]متنفر از و خشمناک نسبت به[  ضغمبب. اهل آن وبه سبب آن؛ الف.محب[ حسب طبع محب عدل و ]

به همین سبب دش و ]اهل خو ۀربارد]بدینسبب[  ودو.اهل آن باشد، به سبب آن مبغض[ ظلم و ] و جور

 ؛و بر جوری که بر کسی وارد شودسه.یب نماید، غو بر آن تر خودش انصاف مرعی دارد غیر اهلدرباره[ 

همان(. نه تنها ستم گر نبوده و عادل باشد بلکه به «)در مقام تدارک آن باشدب.د و گرداندوهناک الف.

عدی و تجاوز به حدود و حقوق دیگران است. تعبیری مانع ظلم و مروج عدالت نیز باشد. جور: تنازعی و ت

ظلم: تعلل از احقاق حقوق و رعایت حدود میباشد. ظلم: غالبا جامع هر دو بکار برده میشود. اهل: خانواده، 

 آنکه.یک.یازدهم»خاندان، دوستان و یاران و به اصطالح خودی ها می باشند. مرعی: رعایت. تدارک: تأمین. 

دعوت کرده شود به آسانی ]زیبایی و نیکویی[  جمیلج. و]خوبی[  حسنب.عدل و الف. ؛در هر جا که به

ح قبیب.و  جورالف. ؛و اگر بهسه.جوج نباشد. و لَ]سرکش[  دعوت به عدل چموش رد ودو. ،انقیاد نماید

آنکه عزمش در آنچه .یک.مدهوازد» هنجار گرایی و ناهنجار ناگرایی است.. «منقاد نباشد دعوت کرده شود

و ]پیشقدم و مقاوم[  قدام.م2ِو ]منظور شجاعت بوده[  جسور.1 ؛ودو.باشد.  عش سزاوار باشد قویوقو

و اینها لوازم آن »بدین سبب همان(. مراد قاطعیت سیاسی است.«)النفس باشد یقو.4غیر خائف و .3

ی[ س]ارزش های عقلی و قلبی، بینش و منش شرعی و کنش و روش یا رفتار عینی سیا خصایص سه گانه

بدان سبب ] شکل است، وممه اینها در یک انسان هاجتماع »و الف. «.از این مذکور شد شاست که پی

و .بهمان(. «)در امزجه و استعدادات بسیار کمیاب است دنای که قبول مثل چنین شخصی بک دهماکه[ 

مان سبب به هری ]گدی ر یکی بعد ازگاز این جهت یافت نمی شود کسی که مفطور باشد بر این فطرت م»

از  ده باشد شریعتوب نکهاز آ وارتر است جناب حقگچنانکه گفته است آن را شیخ ابوعلی که بزرو[ 

(. آنهم انسان کامل بوده که 166همان؛ ص«)ر واحدی بعد واحدیگبرای هر واردی و مطلع گردد بر او م

 در هر عصر و زمانی یکی بیشتر نیست. او امام زمانست.

 (رساله سه اصل، صدرا)ره نداری در جهان زندگی آلودگی تا نگردی خالص از

.در ذکر اشاره اجمالی به اسرار همفصل د» تکالیف مدنی:  -حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی (5
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مراد علم و حکمت حدود و احکام یعنی چرایی و چیستی  (:161همان؛ «)شریعت و حکمت تکالیف

]بدان  حقیقت انسان، چنان که».الف.7و غایی مدنی است.  چگونگی آنها و به تعبیری سبب و اسباب فاعلی

اشاره به آن شد، حقیقت جمعیّه است که وحدتش مثل وحدت عالم وحدت تألیفیّه سبب و اسباب که[ 

)همان(. «می باشد«است صاحب مراتب کثیرۀ متفاوته در تجرد و تجسم و صفا و کدورت و نور و ظلمت

بینش و منش درونی و کنش و روش یا رفتار بیرونی است. هویت یا  شخصیت انسان فراهم آمده ارزش ها،

من انسانی دارای وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. وحدت وجودی در عین تنوع و 

تفاضل ماهوی و هویتی می باشد. همچنین دارای ثبات وجودی در عین تحول جوهری بوده و در عین حال 

دت وجودی است. این همان حقیقت جمعیه و وحدت تألیفیه می باشد. از دارای تحول هویتی در عین وح

انسان اولیه تا انسان کامل دارای مراتب متنوع و متفاضل است. چه بسا نگرش و گرایش مدنی یعنی اجتماعی 

و سیاسی نگری و گرایی تا مدنی گذاری و پذیری انسان متناسب و متناظر حتی محصول و معلول همین 

در  وتفاره است متکثی بقاتطبرای جمله عالم ]به سبب آنکه[  هو چنانک»ه انسان باشد.  ب.حقیقت جمعی

د آنها عدنیست، و در هر جنسی طبقات بسیار هست که  بیش جنس ی آن سهات. لیکن بررف و خسّش

ه بنظام ساختاری سلسله مراتبی طول و عرضی جهان هستی،  همان(. مراد«)نمی داندغیر از خدا  را کسی به

اول عالم عقل است و » تناسب آن انسان مدنی و به تناظر آن جامعه مدنی و نیز به تبع آن نظام مدنی است.

دویم عالم مثال و خیال منفصل است که مشتمل است بر »همان(. «)بسیار هست]درجات[  برای آن مراتب

مان(. ه«)عالم عقول استای[ ]نزدیک که اعالی آن متقارب ادنای]تنوع و تفاضل[  متفاوته]درجات[  مراتب

میانه و حد واسط و مبدل مرتبت عقل و مرتبت حس می باشد. از سویی تذکر دهنده عقل و آموزه های عقلی 

اولیه و مبادی مدنی بسان ضرورت و زیبایی امنیت، نظم و نظام، عدالت، دولت، سیاست، پیشرفت، سعادت،... 

ل نمایاننده حدود مبادی مدنی و مبنای دانش، کنش و روش است. از دیگر سوی تبیین کننده مبانی و تفصی

]جسمانی بدنی محاطی و محیطی[  سیم. عالم جرم» ظاهری مدنی و حس، استقراء، تجربه و عرف مدنی اند.

لمرو ]ق تا ادنای ارضین]شرایط فضایی و جوی زمین[  از اعالی افالک]عوامل موثر[  ، مشتمل بر طبقات

ی در ، و جرم اعلنی سیاسی، پیرامونی تا زمینی فراپیرامونی جهانی کره ارض[ محیطی جغرافیایی سرزمی

 ]آن اسباب عقلی و فهمی و عوامل لطافت به حیثیتی است که مشابه است به ادنای عالم مثال، و همه آنها

یک شخص واحد است که مظهر جمیع اسماء الهی است که آن اسماء با کثرت طبیعی بدنی و محیطی[ 

همان(. انسان و به تناظر انسان؛ جامعه مدنی انسانی «)است]سبب اول و سبب اسباب[  د حق تعالیعین وجو
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و به تبع آنها نظام مدنی، یک شخص بوده یک هویت و یک شخصیت دارد. وحدت هستی شخصیت، منیت 

است.  فردی و مائیت اجتماعی یا هویت جامعه می باشد. در عین کثرت وجوه و تجلیات، مظاهر یا اسماء

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 تحول ماهوی 

 یفی زمانی و مکانی میو مبانی بینشی و منشی درونی و هویت و تغییر مظاهر و عوارض نه گانه کمی و ک

   می باشد:  سعدیباشد. اما نه دهکده جهان که شخص جهانی است. این همان تعبیر 

 که در آفرینش ز یک گوهرند  بنی آدم اعضای یکدیگرند

 دگر عضو ها را نماند قرار  چو عضوی به درد آورد روزگار

 نشاید که نامت نهند آدمی  تو کز محنت دیگران بی غمی

د توحیدی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی توحیدی است. رهیافت متعادل مدنی؛ اجتماعی و سیاسی این رویکر

.الف.بدین سبب 2متعادل می باشد. راهبرد متعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی متعالی بوده و به شمار می آید. 

 ، واست نآماده است برای مرتبه ای که فوق  موضوع و ۀلمنزراتب عالم به م، هر مرتبه ای از اینبعد »و

ل که ک همادۀ نین در نزول تا به مرتبچهم ت، وسغایت مرتبه تحت ا فاعل و و مقوّمهق صورت ورتبه فم

]و سبب  و فاعل فواعل ه الصورردر صعود تا به مرتبه صو هیولی است و در نهایت خست است، و

]و  ممکن و عبد اعلی و]سبب مسبَبات[  اتنممک و سیدآن عقل کل »و همان(. «)غایه غایات واسباب[ 

یه و غت در بساول امبداء، علت و سبب[ ن تصوف، و آن ]زباحقیقت محمدیه است به  ورف شامسبب[ 

ر اینجا تعقل عین دبدین سبب و[ و ] ]و در تحقق[. لمعدرک و  است در]و سبب غایی[  تعقل و آخر

ت سنین انسان منتظم اهمچ پس»و (. ب.بدین سبب161 - 1همان؛ صص«)وجود است و وجود عین تعقل

 دراو  پسبدین سبب و[ ، ]عوالم در او موجود است حقایق و حقیقت همه این جمیع این مراتب و از

عوالم غیبیه و حسیه  است جمیع معو مستج ات عقلیه و نفسیه رآئشمیع نجقابل است  خوش ذات

ان کبیر می گویند مظهر اسماء سنان را آع عالم که جمونانکه مچ و»ج.بدان سبب (. 161همان؛ ص«)را

آنها است بر سبیل اجمال، پس او مظهر اسم  هرظمل مان کنساا {یننهمچ}تفصیل، سبیل الهیه است بر 

ط و وبهمه طبقات عالم به حیثیتی است که به یکدیگر مر هو چنان ک».الف.به سبب 3همان(. «)اهلل است

 ه اینب کند، واحده که به حرکت آخرش اولش حرکت می ۀمانند سلسلمتصل است، بعضی ه ببعضی 
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یر ]س دناز عالی به سوی سافل نزول می کاول. ]ساختار راهبردی[ ؛ تآهیئنحو؛ آثار و ]سبب و به این[ 

]سیر صعودی یا عروجی. در غیر این  سافل به سوی عالی صعود می نماید ازدوم.و هبوطی و نزولی[ 

الی که منافی قواعد ایشان باشد، یعنی ع]و به سببی[  ا نه بر وجهیم، اتنازلی است[ صورت سیر سقوطی و 

 بسان تاثیر خورشید در ما بوده و عدم تاثیر ما برهمان(. «)ندک سافل در عالی اثر به سافل التفات نماید و

و  همچنین هیئآت نفس ؛دیگر که راسخین در علم می دانند]و به سببی[  به وجهی»بلکه خورشید است. 

ردند گری منفعل می گموطن یکی به موطن دیگر صعود و نزول واقع می شود، و هر یک از دی ن ازدب

راکیه که به سوی عالم دفعلیه یا ا ۀهر صفت بدنیّ»پسهمان(. «)لمیه باشد و خواه عملیهعخواه هیئآت 

 د حسیهنراکیه که به عالم بدن نزول می کدنفسانیه فعلیه یا ا ۀباال می رود عقلیه می شود، و هر ملک سنف

نه فت که ظهورش چگوگرو به صفت غضب اعتبار می توان »همان(. ب.بدین سبب «)]بوده و یا می شود[ 

ود، و همچنین به صفت خوف که نزولش چگونه شخساره می رن دسرخ ش]و مسبِب[  در بدن موجب

ملکوت  ن آیه ای ازدحقایق و شنی معارف و در د، و همچنین فکرگردن سبب زردی رنگ می در بد

 طرابضا و]بلند شدن موی بر بدن[  و قیام شعر]بر افروختگی و برانگیختگی[  چگونه موجب اقشعرار بدن

ی که انسان به آن بر می سو نظر کن که چگونه صورت محسو»ج.همان(. «)جوارح می شود]لرزش[ 

 بعد از آنکه محسوس و نی، وانسا لرود به عالم عق د باال مینراک می کدخورد و قوای بدنیه آن را ا

همان(. «)به بصیرت و اعتبار می شود کردبصار و مااست معقول و غایب از  دهجرم بو ردمشاهد 

ایجاب سبب غایی[ از وضع شرایع و ]]سبب غایی[  د شد، بدان که غرضهّو چون این مقدمه مم».الف.1

همان(. «)دنمت کندمت بفرماید و شهوات عقول را خدخمعونت[ ت را ]دهاشغیب طاعات آن است که 

 کهآن اردد تگ منزجر و از عکس این امور ودشد و محسوس معقول گرددنیا به آخرت بر جزو به کل و» و

و یکی از »ب.همان(. «)مت عاقبت و سوء مآل نشوداو موجب وخ وبال الزم نیاید ظلم و]بدان سبب که[ 

قائم سیاست دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری[ ] حکما گفته است که: هرگاه عدل

 -]سیاست نامتعادل و نامتعالی متدانی تکساحتی  مت می کنند و هرگاه جورخد ات عقول راشهود گرد

برپا شود عقول شهوات را خدمت می کنند، تنازعی مادی جسمانی طبیعی یا سیاست یک بعدی ظاهری[ 

هر ]سبب یا سبب اسباب[  سأاست، و حب دنیا ر]سبب غایی[  تدت اصل هر سعارخآطلب س پ

ن وارد شده، آر جمیع آنچه شرایع حقه به دپس این را مقیاس گردان »(. ج.161 - 1همان؛ صص«)صیتمع
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تعالی و ] تقویت جنبه عالیه]و سبب[  به می گرددر به بٌ هر مأمور ؛به آنکه و بر سبیل اجمال، تصدیق کن

و  ،]است[  رفض باطلو به سبب آن رفع و[ کلمه حق و ]ء  تعالی و اعالهللجانب اتو و حفظ متعالی[ 

]سیاست  بهرمحا و]سیاست تکساحتی[  می گردد به اعراض از جنبه سافلهر هر منهی عنه ببدین سبب نیز[ ]

 ر وبداخلی و خارجی، به جهاد اک]سیاست شیطانی؛ خدعه و فریبکاری[  اعداءاهلل و اتباع شیاطینتنازعی[ 

 (.161همان؛ ص «)رغاص

 .)صدرا، رساله سه اصل(مایه نار جهنم از حسد  جملگی در خشم و شهوت همچو دد

ضرورت راهبرد راهبری .2حکمت ارسال پیامبران چه می باشد؟ .7خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: 

ضرورت قانون مدنی، نظام مدنی و شریعت دینی چه .1مدنی طبع بودن انسان چه می باشد؟ .3چه می باشد؟ 

حکمت ]چرایی و چیستی[ اجتماعی مدنی .6خالفت پیامیر و رهبران علمی دینی چه می باشد؟ .1می باشد؟ 

اجتماع غیر .1اجتماعات کامل و ناقص انسانی چه بوده، چند نوعند و کدام می باشند؟ .1انسان چه می باشد؟ 

ساختار مدینه فاضله چه .70مدینه و امت فاضله چه می باشند؟ .1ام می باشند؟ کامل انسانی چه بوده و کد

اجزاء و .73جایگاه ریاست مدنی چه می باشد؟ .72اجزای مدینه فاضله چگونه می باشند؟ .77می باشد؟ 

تناسب میان .71ساختار ریاست مدنی چگونه می باشد؟ .71ساختار جامعه و نظام مدنی چگونه می باشند؟ 

صناعت .71فطرت و اراده ریاست مدنی چگونه می باشد؟ .76مدنی و سایر پدیده ها چگونه می باشد؟  نظام

جایگاه و نقش صناعت ریاست .71ریاست مدنی و رابطه و نسبت آن با سایر صناعات مدنی چگونه می باشد؟ 

 -ست اول دینی شالوده ها و شاخصه های راهبردی راهبری ریا.71مدنی در نظام مدنی چگونه می باشد؟ 

مدنی چه می باشند؟  -شالوده ها و شاخصه های راهبری راهبردی ریاست اول دینی .2مدنی چه می باشند؟ 

 -حکمت مدنی حدود و احکام .22تکالیف مدنی چه می باشد؟  -حکمت مکتب مدنی: شریعت مدنی .27

حکمت شرایع مدنی چه می باشد؟  -حکمت مدنی شرایع .23حکمت حدود و احکام مدنی چه می باشد؟ 

  توسعه و تعالی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی انسانی چه می باشد؟ .21

 مال صدرا  ]سیاسیه[: ب.کتاب شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه

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

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

  (مثنوی مولوی)ور ندارى بو در آرش در سخن            از حدیث نو بدان راز کهن         
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همانگونه که پیشتر و در دو موضع ]مقدمه حکمت تقریبی و متعالی[ اشارت شد: حکمت متعالی که نقطه، 

و تعالی حکمت توحیدی دوساحتی متعادل و متعالی بویژه قرآنی و مرحله و مرتبه تجمیع، توحید و تعادل 

اسالمی بوده، از آغاز و بنیاد تا انجام و غایت معطوف به سیاست و حتی حکومت است. بخصوص در بخش 

بازپسین آن یعنی نبوات و والیات که مبحث راهبردی و راهبری مدنی، سیاسی و تدبر و تدبیر عمومی بوده 

ایه آن می باشد. حکمت را در تعبیری در نگاه، نظریه و نظام و اثر اسفار چهارگانه سیر و و پیشا آن که پ

سلوک استکمالی خویش؛ اقتدای سیاسی به خالق متعالی تلقی می سازند. حکمت در همین تعبیر خود او به 

است و اهوی سیمعنای ]شناخت؛ شناسایی و شناساندن[ حقیقت و ماهیت یا مبادی بنیادین و غایی و مبانی م

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 یا حکمت و حکمی علمی که اعم از شیوه های برهانی و شهودی عقلی 

است. پیشا  بینشی سیاسی و شهودی نگرش و گرایش سیاسی، و شیوه تحلیلی متن و محتوایی نقلی بینش و

و پایه دانش سیاسی که چگونگی شناسی و آگاهی سیاسی بوده حسی، استقرایی، و تجربی و عرفی عینی 

است. نگاه، نظریه و نظام علی و سببی یعنی علی و معلولی و سببی و مسببی با رویکرد توحیدی، رهیافت 

علل و اسباب ]انواع، احکام و نظام یا نظامات[ و راهبردی ]بنیادین و جامع و نظاممندو هدفمند[ و راهبرد 

بویژه علل و اسباب چهارگانه مدنی و سیاسی که از مواریث حکمت مدنی فاضله فارابی بوده توسط مالصدرا 

مورد استفاده فراوان بوده است. بویژه در منابع و متونی که بیش از همه مباحث مدنی و نگاه، نظریه و نظام 

را در بر دارند. بخصوص هم مبداء و معاد و هم شواهد ربوبیه و در اصل شواهد ربوبیت  سیاسی مورد نظر وی

در مناهج سلوکیت که اینها نه تنها اثرند، بلکه می توان ادعا و اذعان نمود که اینها نگاه، نظریه و نظام حکمی 

هج سلوکیت بوده و به عمومی و مدنی مبداء و معادی یا مبدائیت و معادیت و شواهد ربوبیت آنهم در منا

شمار می آیند. که بروشنی و از همین عناوین و موضوعات می توان رویکرد توحیدی، رهیافت راهبردی و 

 راهبرد تدبیری و مدنی و سیاسی آن را مالحظه نمود.

  (رساله سه اصل، صدرا)ناقصان را حور و غلمان بس نکوست  کامالن را آرزو نی غیر دوست

مدنی؛ اجتماعی و سیاسی[  -]دینی  مشهد پنجم. بحث درباره نبوات و والیات»ی مدنی: ( راهبرد و راهبر1

]ریاست مدنی نخست: موسس شریعت و نظام « در اوصاف نبی )ص( و خصوصیات وی.»ولااهد ش«.

 ر درجاتیدر بیان درجه نبوت نسبت به سا»اشراق اول:  مدنی توحیدی جامع، جهانی و جاویدان اسالم[ ؛

]مدنی؛ اجتماعی و  رای انسانببدان .»1اول. ]راهبرد راهنمایی دینی و راهنمایی راهبردی مدنی[:« انسان

وسات سمربوط به عالم مح نها حسی وآ متفاوتی است که بعضی از مقامات مختلف و درجات وسیاسی[ 
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 و رمربوط به عالم فک بعضی دیگر فکری وتعقلی و حنه خیال است وص در یالی وخبرخی  است. و

این و عیان است  هود وشمربوط به عالم  و یگر شهودیداندیشه و ادراکات عقلی ا ست: و بعضی 

قبال عوالمی است که طبق  در ازاء و]انسان و جامعه و جهان و نظام مدنی[  نامبرده مراتب درجات و

و  لم دیگریهمان طور که می دانیم بعضی از این عوالم فوق عا ترتیب و نظام عالم وجود قرار گرفته و

عالم  ر درسی و]بدنی تا مدنی[  ، درجه محسوسات]مدنی[  نفس انسانی لپس نخستین مناز. ستوز ار اتبر

]مدنی و به تناظر او جامعه  مادام که انساناست. لذا ]فردی و اجتماعی مدنی[  مادیات اجسام و اجرام و

جسمانی  ]و مرتبت[ در این منزلمدنی، به تبع آن نظام مدنی و به تناسب آن دولت و سیاست مدنی متدانی یا[ 

یا مانند حکم پروانه ای است  د، وزجوف زمین می خ رمی است که درکمانند حکم  است حکم او عیناٌ

 ایدار حتی احساس باالتر نرفته و همرتب درجه و پروانه از همرتب که در هوا پرواز می کند. زیرا، درجه و

 اگر پروانه دارای قدرت نگاهداری صورت خیالی نیست و قادر بر حفظ و تخیل و نیروی خیال و همرتب

ته شمع و یا هر آتش افروخ هی بود، پس از احساس سوختن از شعلمورت خیالی خویش صحفظ  خیل وت

 هآن شعله و آن آتش افروخته شده سوق نمی داد. چه در نخستین مرتبخویشتن را به طرف  ای، مجدداٌ

 هدرج از»بعد .2همان(. «)اس نموده بودسختن را احوشعله افروخته شمع، س نزدیک شدن به آتش و

این  در]مدنی و جامعه مدنی[  مادام که انسان یالی است وخادراکات  تخیالت و خیال و هجراحساس، د

 ص) عقلی است. و فاقد ادراک ر حیوانات بیشعوریسا حکم او حکم پرندگان ومرتبه است  درجه و

ا ی ری مضروب وگآلت دی هر یا چوب وه یک محلی به وسیل سایرحیوانات هرگاه در زیرا پرنده و( 166

یرا ز و محل بازگشت نمی کنند. ضعع فرار می کنند و دیگر بدان موضمجروح شدند، بی درنگ از آن مو

دوم رسیده است که آن مرتبه عبارت است از حفظ و نگاهداری ه مرتب ا حیوان به منزل دوم واین پرنده ی

مادام که انسان »پس .3(. 166همان، ص«)صورت خیالی اشیا بعد از غایب شدن آن اشیا از حواس پنجگانه

این  در او نهایت حد و و ناقص شعور منزلت است، هنوز حیوانی است فاقد ادراک و در این مقام و

 تا زمانی که از و کند اذیت دیده است فرار و آن آزار ه ازبآن چیزی که یک مرت مرتبه این است که از

فرار  تی از آنسچیزهایی است که بای جمله از ا آن چیزآی که ر نشده است، نمی داندثمتأ چیزی متأذی و

ست ا]انسانی و مدنی[  موهوماته تبمر درجه و سوم،ه از این مرتبه یعنی مرتب بعد.»4)همان(. » کند یا خیر

ه درج مرتبه، حیوانی است کامل در حیوانیت، مانند اسب من باب مثال، که در این منزل و ان درانس و

 در و شیر هراس دارد کاملی دارد. زیرا اسب همواره ازه مرتب موهومات، پاره ای ازحیوانیت و توجه به 

به  شیر به حال از تا چند هر ریزد،گ آن ناحیه می از وه وحشتزده شد فوراٌ ببیند دور را از آنی که او هر

 اٌخصش او آسیب دیدن از ذی وتأمشروط به  موقوف و شیر از نرسیده باشد. پس تنفر او وی آسیبی

وی فرار  از بی درنگ می ترسد ود گوسفند که برای اولین مرتبه گرگ را می بین»بلکه .5)همان(. » نیست
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 کل وش که جثه آنها به مراتب از گرگ بزرگتر است و را گاو و شتر حال آنکه همین گوسفند و دمی کن

 گاو و زیرا در طبیعت شتر واهمه ای ندارد آنها ترس و از ابداً و آنها وحشت آورتر است می بیند فهقیا

که دارای درجات ]و جامعه مدنی[  انسنا هر بدین حد»تا .1دوم.)همان(. » خوی ایذاء و آزار نهفته نیست

 بعد از شریک است. و بیه وش بهایم سهیم و ند، با حیوانات وشسوم با هدرج وص مرتبه وصنامبرده به خ

 ندک می یابد. پس ادراک می آنگاه به عالم انسانیت ارتقا[ ص طی منزل سوموبه خص] طی مراتب مذکور

 دمی ترس امور آینده که هنوز به وقوع نپیوسته اند نیز از و نجندگوهم ن خیال و حس و که در اموری را

 که از اموری را نیز ت وسزود رس نی عاجل و امور در منحصر ترس و حراست او مراقب آنها است و و

ین ا و[ و صور کلیه اند عقلیه صور دوکه مقصمستوراند ادراک می کند ] خیال غایب و عالم وهم و حس و

کلی  لذایذ آن به از این جهان و وجویای بقای ابدی است ] طالب سرای اخروی و یچنین حالر انسان د

از این جاست که اسم انسانیت  و[ لزوم حیات دنیوی است چشم می پوشد رورت وضبر  دا آنچه که زایی و

]مدنی و جامعه مدنی[  این حقیقت یعنی حقیقت انسانیت»و .2)همان(. » ی کندمدق صبه حقیقت بر وی 

سپس از روح خویش « ]ن روحیمت فیه خفنف» شریفهه روح منسوب به خدای متعال است که درآی همان

همین عالم درهای ملکوت بر روی وی  در تصریح شده است و بدان[ 12یهآسوره ص،   - دمیدم او در

 ودقصم و انی را با دیده ملکوتی مشاهده می کندمقالبهای جس از بالنتیجه ارواح مجرد باز می گردد و

پرده های اشکال  لبیس وحجابها وت مجرد از کسوت است عاری و( 161ص) این ارواح، حقایقی من از

تند مفارقه ای هس ورصحقیقیه همان  همجرده عقلید این مور گوناگونی که چهره حقیقت را می پوشانند. و

 عرفان وو سلوک  و رؤسای پیشینیان اهل سیر اساطین و که بزرگان حکما و اصحاب معارج الهیه از

. دمشاهده کرده ان[ جناب قدس الهی هعالم خلسه و توجه کامل به ناحی درحکمت آنها را به چشم خویش ]

ف راع همچنین سقراط حکیم، آن درباره خویش حکایت می کند و خویشتن و چنانکه افالطون الهی از

سایل ر دات خویش را در کتب ومشاه و اندسایرین دیده انباذقلس حکیم بزرگ و اغورث وثفی ربانی و

 هسیور قدصشائین نیز این محکمای  هسلسل سر همچنین ارسطاطالیس معلم اول و خود نقل کرده اند. و

داللت  هاین مشاهد ولوجیا معروف است، برثبه نام ا هک الهی را مشاهده کرده است. چنانکه کتاب او

 .[می کندآن کتاب بیان  مشاهدات خو یش را در و)همان(. ]» دارد

 (رساله سه اصل، صدرا)نیست زرق و مکر و کین آیین من نور حکمت بس بود تزیین من

منظور: فرزانگی بوده که زیباست. زرق ظن و تفلسف تکساحتی بود و نیز مکر و کین توهم و سوفیسم 

 تنازعی است.

اده که برای شگ یارساست بعالمی [ مفارقه ورص وه عقول مجرد یعنی عالم ارواح عالیه و] این عالم» و.3

نهایت سیاحت در این عالم بی و سیر و ؛الهی اسرار ل برمعالمی است مشت ت وسنهایتی نی میدان فسحت او
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آن جهان  و سیاحت در ریما بدین جهت س و ؛دریای بیکران است سیاحت بر روی آب و و مانند سیر

ز راسر مملو اسسیاحت بر روی آب دریا تشبیه نمودیم که آن جهان جهانبی است  و عقلی را به سیر

مشتمل بر حیات عقلی است. همان  و یروح آن سراسر عقالن یعنی حیوانی که جسم و] حیات حیوان عقلی

ن یاری است که نخستیسبرای این عالم عقلی طبقات ب و[ ستا طور که آب مایه حیات موجودات این عالم

سقف عالم جسمانی است که در زیر آن عالم قرار گرفته است.  زمین آن عالم است و هنزلمن به آ هطبق

]حکمروایی[  سقف بهشت عرش است و]حکمفرمایی و حکمرانی[  یت، کرسشهمان طور که زمین به

 یا این طبقه به طبقه از و ی باالترماز این مقام به مقا رحمان است. سپس همین انسان ترقی می کند و

» در فضا است روازپکت کردن در هوا و حراین جهان،  همانند او در که مثال و عالیتر ارتقا می یابد

امی که به رسول اکرم )ص( گفتند که عیسی )ع( بر روی، آب راه می رفت آن گهن»و لذا .4)همان(. 

فضا پرواز می  وآینه از آب گذشته در هوا  زاید بر این بود هر اگر یقین و ایمان او»حضرت فرمود: 

سیاحت در عالم محسوسات و راهپیمایی در اطراف و اکناف آنها  و سیرسیاست و[ و اما ]همان(. «)نمود

و سیاحت دراطراف ا و سیر گردش و راهپیمایی بر روی زمین و ماننداً مثل عین [ درتگی به آنهاسو دلب]

ه کزمین ] مابین و د برای عالم ارواحزمین انه این عالم یعنی عالم محسوسات همگی به منزل اراست زی

به منزله آسمان  ارواح و که عالم] بآو [ محسوسات و به منزله زمین برای عالم ارواح است عالم اجرام و

 ک ووسل و ای کسی که قصد سیررب)کشور( [ عالم دیگری است به منزله کشتی ]ین استزمبرای این 

عانی بین م جزئیه که ما نیاین عالم به اعتباری عبارت است از عالم معا و[ این کشتی دارد راهپیمایی در

وی که بر ر دارد تی وجودشیک کآب  بین زمین و گرفته ا ند. همان طور که ما ارقروسات سمح کلیه و

]سیاستورزان و سایرین  راکب( 161صب است و )آمسافرت بر روی  و وسیله سیر گردیده واستوار ب آ

 راهپیمایان بر روی زمین و نهمواره مابی]کشور[  آن کشتی]شهروندان[  مسافران ویعنی سیر کنندگان[ 

س وجزئیه محس ورصم دهنده ستج کهالم خیال است ع ریگدی به اعتبار و ؛است راهپیمایان بر روی آب

نزدیکترین عوالم است به  عقل و س وبین ح عالم خیال عالمی است ما زیرا ظاهری است.به حواس 

اف اکن اطراف و مسافرت در دصکشتی است برای آنان که قه به منزل خود این عالم خیال، حس و المع

م خیال درجات لیا عا همین عالم یعنی عالم معانی جزئیه و از» و.1سوم.)همان(. » وسات دارندسزمین مح

والم که اگر زمانی انسان از ع ندند، تا به این حدووقوع می پی به تولد یافته و مراتب شیاطین مقامات و و

ه ئکلم مالعااین عالم به  سپس از و عالم شیاطین که عالم موهومات است قدم می گذاردبهایم گذشت، به 

اشاره کردیم که برای وهم وقوه واهمه عالمی خارج از عوالم  هتنکبدین  قبالً وی کند؛ م روحانی سفر

 همواره ری نیست وگدی یا مدرکات عقل چیز مدرکات خیال و ست. زیرا مدرکات وهم بجزگانه نیسه 

» ی نیستصصوخم مدرکات عقل و برای آن جایگاه ال ویمدرکات وهم امری است بین مدرکات خ
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]این وَهم غیر از توَهم یعنی کاذب به معنای کذب درغین است.  همچنین است حکم عالم وهم.»2)همان(. 

مراد قدرت پردازش ذهنی و موردی بوده که مصداق عینی ندارد. بسان ترکیب ذهنی صورت مرغ و بزرگی 

اطین بازگشت شی عالم عقل. پس مآل و برابر عالم خیال و درکه پدیده ای بسان سیمرغ را تصور میکند[ 

؛ منی عوالعینامبرده ] الموسقوط در جهنم اشرار است. و این ع ان آنان به فالکت ولشکری فرزندان و و

نی انسا هر فطرت و شریعتکه متفاوت هدایت اند ] اههای مختلف وگی منزلگهمسه گانه[  مراتب و وجوه

 لکن هدایت و  . مراد راهبرد سیاسی و سیاست راهبردی است[.دنماینبدان منازل سوق داده و راهنمایی می را 

 تعال،منسوب به خدای م]، والیت و سیاست تکوینی و تشریعی[  ، یعنی هدایت]و یقینی واقعی[  حقیقی

 «قل ان الهدی هدی اهلل»ه شریف هآی همان طور که در یعنی عالم ارواح یافت می شود. یراخ عالم فقط در

بس ».3)همان(. » به آن تصریح شده است [ ،17هانعام، آی هروس«: هدایت الهی است مانا! ههدایت: »بگو»]

صود مق این همان معنا و و؛ تسادراک او همرتب پستی به قدر مقام و بلندی و انی درسمنزلت هر ان مقام و

ست هرکس دربند اندیشه ای ا« ]الناس ابناء مایحسبون»ی فرماید مالمؤمنین علی علیه السالم است که  امیر

، متناسب «ما یصنعون»؛ یعنی فرزند کارهای خوب خویش می باشد. حتی «ابناء ما یحسنون». یا که دارد

ین ا ورت انسانیه، همواره مابین یکی ازصهمین  پس انسان در [.برساختها و از جمله سیاست خویش است

]بشر طبیعی سیاست  ی است در جوف زمینمکره مرتب درجه و در داشت. یعنی یا قرارخواهد امور

در ا ی وحیوانی، طبیعی، ناقصه، یک بعدی، ظاهری، ضالی، ددگی،... در تعابیر سیاسی[  تکساحتی و دَدِگی یا

 و]سیاست تنازعی، درندگی، گرگی، سلطه گی و امپریالیستی، فاسقی، ...[  حیوان سبع درندهه مرتب درجه و

است متفرس  حیوانیه 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 فریبکاری،  شیطانی است بهمرت درجه و یا در ند اسب ونیا بنده ما و

ی خ مالئکه مسن مراتب گذشت از سپس اگر از این درجات و اغوا کننده وماکیاولیستی، شیطانی، ...[ 

مقاماتی است  درجات و زای مالئکه نیرب» و.4 )همان(. انسان و سیاست ملکوتی و متعالی است.» گردد

ت که مقام سنی اهیچکس ازم« ]مقام معلومه نا اال لمو ما» می فرماید چنانکه خدای متعال در قرآن مجید

 که مأموریه اند ]ضار همالئک ،این مالئکه گروهی از پس [.761 هافات، آیصسوره   - معینی نداشته باشد

 آنها گروهی از ومی باشند[  آنها قوای نهفته در زمین واز موجودات ساکن کره  ادرصافعال  انجام اعمال و

 و ند[شنها می باآظیم حرکات نر در اجرام سماوبه و تثیأتیر و بدت]که مامور  ( 161صمالئکه سماویه اند )

 هم رند وتباال ر وتبر زمین منصرف و سمان وآوجه به ت ین درگاه الهی اند که ازبنان مقرآه ای از تدس

 بقا و دار همواره در ه کامل به جانب حضرت الوهیت کرده اند وجوتمصروف مالحظه و  ش رایخو

ینها ا] ستاو یقبامشاهده وجه  ها لقای خدا وننان تآمنظور  زیرا ملحوظ و دقرب الهی به سرمی برن جوار

خرت و آانب سلوک به ج و رسی قا وتر اریمس که همواره در نان اندآروحانیات  ات ویجسمان م ازیکه شمرد
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ن یمز سمان وآنان از آسوای  ولی مانان زوال و فنابی نیست[ آیت رهسپارند و برای بم قدس ربویرحا به ی

ف یشر آیهن است معنی یمعدوم خواهند شد و ا نها است همگی فناپذیر وآبا منطق به  نها وآچه در آنو 

آنکس که بر روی زمین است نابود  هرهمان(. «)کراموجه ربک ذوالجالل واال یقبان. و یفکل من علیها »

ن عوالم نامبرده یو ا.»5(. 27 - 26الرحمن، ) االکرام است باقی می ماند جه اهلل که ذوالجالل وو ردد وگمی 

هانی ج از و ،ریگعالمی به عالمی د ازند انسان ا]سیاست سیر[  ل مسافرتزانا به انتها همگی متدا تاب از

که ئمال هدرج ، و ازدابی قاتمی به اوج درجه ملکی اریض درجه بهضیح بدین وسیله ازا ؛ تریگبه جهان د

ی م ابی اویم کبریرحرد گ رداگ بی نهاده اند ووان قدس ربتسآنان که سر بر آبه درجه عشاق الهی و 

یح و بستبه  اًمئه اند و داتمصروف داش صر در مالحظه جمال حضرت الهیحرا من شهم خوی ردند وگ

ن یخرآ هی وتمن و یتن غاای و ابندیقا تنها مشاهده نمی گردد، ارآ گی درتنی خسآولند و غس او مشیقدت

 و به زودی درکنتمش ای عظام در وی سهیم ویاول وا یمقامی است که انب انی است وسدرجات کمال ان

 همان(. «)دمآلی خواهد و و ین نبیبفرق ما

 (رساله سه اصل، صدرا) خطا اندیش گیرترک این جان  تو برو تدبیر کار خویش گیر

همچنین ربطه و نسبت دوگونه های یگانه دوگانه نمای ( رابطه و نسبت دیانت و سیاست؛ روح و جسد: 2

شریعت و دولت، اخالق و قدرت، معنویت و مادیت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی، و مانند اینها، بسان سیرت و 

ساختمان، درونسازه و سازه، شاکله و شکل، تعین و تحصل،  صورت، قلب و قالب، جان و جسم، زیرساخت و

«: استیس و یعتشر بوت ون نیدر بیان فرق ماب .مرچها اشراق»تشخص و تحقق و همانند اینها است. 

 از عارییاست س و وی روح باشد جسدی که در به تاس حد نسبت روماننه شریعت بنسبت نبوت »

ه اند تنداشچنین پ]فیلسوفنمایان[  نیفلسفتم گروهی از اشد.بی نو ح دررو د جسدی است کهننعت ماشری

و  او ارثآ کی ازیکه قوانین ] سیکتاب نوام ت ولی افالطون دریسن یاستین شریعت و سب که فرقی ما

تکمله جمهوریت بوده و حاوی دکترین یعنی نظریه عملی سیاسی وی است که بعد از جمهوریت، که حاوی 

 ریعت وشین بفرق ما یان کرده وب نان راآبطالن عقیده [ تئوری یعنی نظریه فلسفی سیاسی او می باشد

(. 111همان، ص«)هتساخ شکارآانفعال  فعل و ویت غا بدأ ومعنی از جهت یاست را به چهار وجه یس

ه نفس نکه مبدا آن از ناحیۀ نفس جزئیه ]ت اسی کتحر ،ستیاس است کهونه گ نیدمبدا بجهت اول.اما از 

که به [ محکا و ینسالطاز قبیل است و این حرکت تابع حسن اختیار افراد بشریه ای است ][ کلیة الهیه

ست ی اتولی شریعت حرک کند،ع جم کند صالحنان را اآیک نظامی که  را در ش افراد بشریخو قادتاع

 ماعی درتک نظام اجی قرارتاس ری وصوک سیاست یل یشکت که پس از] ن نهایت سیاست استآکه مبدا 

ت یخبر اسبنها غافل و آوری از صوری که سیاست امو جامعه را به  به کار می کند غازآیک محدوده سیاسی 

ن را آقوای  ، نفوس وتن حرکیزیرا ا[ دعوت می کنداست  مرکزتنها مآنان در آالح حقیقی ص ر ویخ و
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ت قمواف وصلت عنی موایده است، یمامورگرد نهاآبه انجام [ نفس با بدن] بیرکتفی که درعالم یبدان وظا

 حی که موجب اختالف نظام ویقبا ع ویکاب فجاتار وس را ازنف ود ]زیمی انگر ت با نظام کل، بفقموا و

عی[ واقحقیقی و یقینی سعادت  به جانب کمال ووس را ]نفرا یزفساد است برحذر می دارد[ طغیان و ظهور 

طاط انح از و می سازد ذکرمتعالم الهی  گشت به سوی خدا و را به باز نهاآ و ق می کندویشو تک یحرت

 را اگر نفس بایز می دارد. برحذر ب می گرددترتم ن دوآ مفاسدی که بر غضب و جانب شهوت وبه 

ت اصلی و یغا از هدف و را به راهی که دور ت کرد اوفقموا روین ن دوییک از ا غرض هر هدف و

چنین مفرمانبرداری او از خدای بزرگ و ه جه اطاعت وتیندر  د، ونناشوست می کالگاه حقیقی زمن

اما و »دوم.همان(. «)وی دشوار می گردد ف خویش بریوظا ت ویقامت وی در انجام مأمورتاس داری ویپا

 از عتطااست، اسیت یغا ت این است که نهایت ویغا یاست از جهت نهایت وس عت ویرشبین  فرق ما

می  وی اطاعت از گاهیکه خود ت نسبت به موالی ساست برای شریعت مانند عبد اسی عت است ویشر

طبق  را بر خودنظام  و] شریعت اطاعت کردپس اگر سیاست از  دنافرمانی می کن ت وصیاهی معگ و کند

ی است از تورصزیرا ظاهر عالم الم مطیع و منقاد باطن عالم گردد ]عظاهر [ نمود وارتاساس شریعت اس

 رندیظل معقوالت قرار می گ زیر سایه و محسوسات در وباهی راه ندارد[ ت و ادسن فآ باطن عالم که در

 و میقتخطی مس در ظل عاکس و درن است که عکس آر تبه و دتنقوالعرا محسوسات، عکوس و اظالل میز]

زیرا د. ]ننو اجزاء به جانب کل حرکت ک[ نآبط با وی قرار گیرد نه درخطی معوج ومنحرف از تمر ل وتصم

عت یابع شرتت یاسس( 116صن )چو ند نسبت به کل وئاجزا ةلنزر جنب عالم معقوالت به مدعالم محسوسات 
 شند دریل خوصی اویاج حولند وتدر تحرک و  اًمئوسات که به حکم حرکت جوهریه داحسگشت، عالم م

میل  و[ دننحرکت ک نهایندآقت یحق اصل و کمالی به جانب عالم معقوالت که کل وتسلوک اس ر ویق سیطر

و  ایلضدأ فمبفطرت،  ل وصعنی نفس و روح که به حکم ایجهت فاعلی ] و« تینقُ» ان درنسرغبت ا و

جهت قابلی که  و «تینقُ»زهادت در رک وتو رد[ یگ سازنده اند قرار سرمایةفاعل خیرات و کماالت و 

 قرار روی می کندین پآ لت ازیفض ساختن شرف و نابود احت وترخص مغرور به اسباب و وسایل اسش

س که نف عنی روح ویجهت فاعلی  ان درسرغبت ان ل ویت، میعشر ا با تبعیت سیاست ازیرز)همان(. » ردیگ

عدم  ک ورت زهد و ن کماالت اند قرار گیرد ویأمتمبدأ  اله فاعل خیرات وصباال بالطبع و ی وتملکو عنصر دو
ی را ت و سرمایه فاعلیچون قن و یابدمنفعل از نفس است قرار  جهت بدن که عنصر قابلی و ردل و رغبت یم

ر به یعبت کند ومی ل صلت ارتباط حایفض با مبادی شرف و و لت دست یابدیفض نداخت به شرف وا به کار
تحصیل  ةین دو عنصر نفس و بدن در حقیقت سرماآ ک ازین جهت است که هر یعنی سرمایه بدی «نیتقُ»لفظ 

 .ه استده بازنیبدن سرما سازنده و یةدر حقیقت، نفس سرما ش اند ویی مناسب با خوتاف و ملکاصاو

 منییا سایش وآن هنگام، یا اطاعت کرد حال انسان در روی ویعت پیشر چون سیاست از» وسوم.الف.
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سندیده داب پآ ۀلیی که به وستکماال رات وخیرا به جانب  ی است که اوتلضیف احراز هنده ورنج داز امور 

ذشته گ از روزوی می گذرد بهتر  ن موهبت بریروزی که با داشتن ا هر و می کشاند ساب می گردندکتا

ن عصیان ورزید، احساسات آبرابر  در و نکردعت پیروی یشر ت ازسایهرگاه س»ولی ب.همان(. «)است

نقیاد ا و خضوعبالتیجه  نها حکومت می کند، وآ بر و ادراکات عقلیه چیره می گردد ه ویکل ءراآوی بر 

ه یبقر بت به عللسعوض ن در و بین می برد ه عالم وجود ازیعالاب اسب ده ویشخص را نسبت به علل بع

 پادشاهان و نها معطوف می دارد وآش را به یه خوتوجو  زده عالم اخالص می ورصوری سبابو ا

ده یعب لعل سباب وانفع ملت به همین  بقای حکومت و پندارند که نظام مملکت و یزمامداران چنین م

ع ضرا بدانگونه که و خودنین سیاسی اقو نوامیس و که اگر اقامه سنن و نمی دانند و ی داردتگعالم بس

 دننش مصروف کیی از احساسات خوو پیروجانب محسوسات در  هم خو یش را کرده ا ند ادامه دهند و

نظر  رعت دیپیروی از شر یلۀن را به وسآت تربیل و یکمتنصیب جزء اشرف ]یعنی نفس[ و  سهم و و

یام می نان قآر علیه ب خشمگین می گردد و یعنی خدای بزرگ[]رند، ناگاه قیم و نگهبان و ساالر عالم ینگ

 از و اند هباه کردت و نچه را از نظام عالم فاسدآا تمی دهد سلطان خویش را فرمان  قهر ومظاهر  کند و

عت یبین شر ا فرق ماو ام»چهارم.(. 111همان، ص«)بازگرداندف نموده اند به محل خود یحرتجای خود 

زوال[ قابل  ی ]وئجز هستند( 111صت که افعال سیاست افعالی )ساست از جهت فعل بدین گونه ایس و

، ریعت خواهد بود. ولی افعال شریعتۀ شستکمال آنها به وسیلا بقا و و[ محتاج به استکمالند و] ناقص و

بین آنان از جهت انفعال این است که امر شریعت  امفرق  اما سیاست اند. و از بی نیاز تام و افعالی کلی و

قابل  الزم ذات شیء، غیرضمناً  و ذات او از دیگری غیر نه چیز] امری است الزم ذات شخص مأمور

 شرایط دیگری[ ولی امر سیاست عرضی است مفارق و و احوال و عاضاو در گرمزوال است  تبدیل و

ظه و آنی حل هر اًدیگری است وضمن بلکه برای منظور(. ]111-1صص همان،«)غیر الزم ذات شخص مامور

سیاست  و عت یعنی عرض الزم ذات شخص مأمورکه فرق مابین شریمثال مناسب با این مقام ]»[. قابل تبدیل

 این است که شریعت شخص را به نماز[ را به خوبی آشکار می سازد یعنی عرض مفارق و غیر الزم ذات او

 سود آن عاید و بالنتیجه نفع و ی دهدمآن را بنفسه انجام  و ی پذیردم صو آن شخ روزه امر می کند و

 به تزیین و کند او را انجام وظیفه ای مأمور به کاری و را ولی هرگاه سیاست شخصی خود اومی گردد

سایر اصناف تجمالت به آن  و سمت ماموریت و الصاق نشانه های افتخار و شرنگین کردن جامه خوی

 (.111، صهمان«)سجلب توجه آنان است نه برای ذات لبا و این کار تنها برای نظار و میکند مأمور

  است )محنت(دولتی کز وی نباشد خجلت  استمحنتی کز وی بود آن دولت 

 (رساله سه اصل، صدرا)

خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: انواع رابطه و نسبت میان دیانت و سیاست چند مورد و کدامند؟ 
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نی؛ مدالق و قدرت، معنویت و مادیت رابطه و نسبت نبوت و امامت، دیانت و سیاست، شریعت و دولت، اخ

 راهنمایی راهبردی مدنی چه می باشد؟ -چه می باشد؟  راهبرد راهنمایی دینی  اجتماعی و سیاسی

 در کوی شهادت آرمیدند همه آنان که ره دوست گزیدند همه

 (مجموعه اشعار صدرا)هرچند سپاه او شهیدند همه در معرکه دو کون فتح از عشق است

 

 امام خمینی )ره(  چهار.حکمت مدنی متعالی:
 (مثنوی مولوی)ور سخن پردازد از زر کهن             تو بگویى باده گفته است آن سخن     

 حکمت حکومت اسالمی: انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی

 چه شد؟« او ادنی»و « قاب قوسینت کجا رفته است» ؟چه شد «علم االسماء»ی هستگر تو آدمزاده 

 (دیوان امام خمینی)

 انقالب اسالمی و نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران تا تمدنسازی نوین اسالمی ایرانیحکمت مدنی 

از مصباح هدایت اثر امام خمینی در عرفان معطوف به مدنی تا شرح جنود عقل اثر ایشان در حکمت اخالق 

مدنی، حکمت مدنی متعالی محسوب میشوند. این ها مبادی عرفانی و حکمی گفتمان سیاسی والیت فقیه و 

دارای نگرشهای نظری و جمهوری اسالمی ایران میباشند. نگاه، نظریه و نظام والیی جمهوری فقیه اسالمی 

گرایشهای عملی چهارگانه حکمی، علمی، فقهی و فنی بوده که امام به همگی آنها پرداخته اند. تنها مبحث 

فقهی سیاسی والیت فقیه و جمهوری اسالمی، در نگرش و گرایش فقهی سیاسی خواهد آمد. در مورد سایر 

مدهیم. در همین راستا حکمت حیات معقول عالمه نگرش ها و گرایش ها، امام به اعم آثار ایشان، ارجاع 

جعفری: روزامدسازی نگرش و گرایش حکمت می باشد. در این خصوص به ضمیمه دوم ارجاع داده میشود. 

همان گونه که حکمت متعالی صدرایی معطوف به مدنیت و حکومت بوده و بیدن مناسبت آنرا حکمت متعتلی 

در نگاه امام منعطف از حکمت و بروز و برامد و بر بنیاد آن بوده در مدنی می نامیم. با همین قیاس حکومت 

 د. )ضمیمه دوم(.مینتیجه می توان آنرا حکمت مدنی متعالی نا
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 دوم.نگرش و گرایش دانش انسانی و اجتماعی مدنی

 : کتاب مقدمه تاریخ

 ابن خلدون؛ الف.فلسفه تاریخ سیاسی، ب.فلسفه سیاسی تاریخ 

  (مثنوی مولوی) بعد سالى گفت شاهش در سخن            کاى پسر یاد آر از آن یار کهن       

هق(، برجسته 1 - 1)قرن ؛ علم توسعه و پیشرفت مدنی و تمدنی: عبدالرحمن این خلدون«علم عمران»

ترین چهرگان دانش اجتماعی مدنی است. وی با تمایز تاریخنگاری از تاریخ گرایی فلسفه تاریخ سیاسی یا 

 یا «علم عمران» فلسفه سیاسی تاریخ را بنیاد نهاد و پدر و چهرگان شاخص آن محسوب شد. بر این اساس

اف سان ابن مقفع، ابوالحسن مسعودی )کتاب تنبیه و اشرمورخان و فالسفه ای ب را بنا نهاد.پیشرفت  و توسعه

و کتاب مروج ذهب و سایر آثار یافته نشده(، ابن مسکویه رازی )بویژه کتاب تجارب امم و نیز حتی کتاب 

محمد بن جریر طبری )کتاب تاریخ طبری و ترجمه فارسی آن تحت عنوان تاریخ بلعمی  حکمت جاویدان(،

بری(، را چنان که خود ابن خلدون نیز چه بسا اذعان داشته، می توان پیشقدمان و حتی کتاب بزرگ تفسیر ط

نگرش و گرایش دانش اجتماعی سیاسی دانست. گائتانا موسکا، در تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی از شخصی 

حیث سرگرمی های سیاسی( نام برده که به ادعای او از این «)سلوان مطاع»هق( و کتاب 6بنام ابن ظفر )قرن

بر ابن خلدون تقدم داشته است )که تا کنون بدان دست نیافته ایم(. کاربست کتاب ابن خلدون در سیاست 

نیز در برخی آثار انجام شده است. کما اینکه کتاب علل و عظمت روم اثر منتسکیو را می توان کاربست فلسفه 

یت ملهم از کتاب مقدمه و نظریه عصب تاریخ سیاسی دولت ابن خلدون دانسته و حتی کتاب روح قوانین وی را

و جامعه شناسی ابن خلدون قلمداد نمود )در اینکه شخصیت هایی همچون منتسکیو در آنزمان دسترسی به 

مقدمه داشته و از چه طریقی، هنوز خیلی روشن نیست. روسو نیز بتصریح خودش در دو موضع کتاب قرارداد 

ی حتی قرآن دسترسی داشته اند(. چه بسا به همین سبب منتسکیو اجتماعی ظاهرا ببرخی از دیگر آثار اسالم

را برخی از پیشتازان علم جامعه یا جامعه شناسی جدید شمرده و بلکه بایستی از بنیانگذاران جامعه شناسی 

سیاسی جدید محسوب نمود )چنانکه ریمون آرون در سیر تحوالت جامعه شناسی از منتسکیو آغاز مینماید. 

شناسی اثر محسنی نیز از جمله منتسکیو را در زمره نظریه پردازان این حوزه بویژه نظریه پردازان  کتاب جامعه

اجتماعی آورده است(. البته این فرای اندیشه های اجتماعی بوده که تقریبا و بلکه تحقیقا همه متفکرین سیاسی 

 من کواکبی )ریاست نخستین مجلساز فارابی تا عالمه جعفری واجد آن می باشند. طبایع استبداد عبدالرح

شورای سوریه پس از استقالل، تبریزی االصل( را در دوران جدید نیز در این زمره می توان دسته بندی نمود. 
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نگرش و گرایش دانش سیاسی: نگرش و گرایش دانش )آگاهی( عینی و واقعی سیاسی در مورد پیدایی و 

و قواعد )فرمولهای( حاکم بر تغییرات آنها از پیدایی و تحوالت دولتها و نظامات سیاسی و عوامل موثر 

پیروزی، فراز تا فرود می باشد. بیشتر پردازندگان بدان، مورخ البته تاریخنگر بوده اند. امروزه بیشتر تحت 

عنوان جامعه شناسی سیاسی قرار میگیرد. در پی برخی گزیده های در این زمینه را از کتاب مقدمه تاریخ عبر 

. فهرست مطالب بویژه جلد نخست مقدمه بمنظور آشنایی با نوع مسایل و موضوعات 23نظر میگذرانیموی از 

اصلی و فرعی این نگرش و گرایش بسیار مفید میباشد. اثر ابن خلدون با نگاه تاریخینگری، بجای تاریخنگاری، 

تحوالت  بر روابط وعلم تاریخ و فلسفه سیاسی تاریخ فرای فن تاریخ سیاسی است. کشف قوانین حاکم 

تاریخی سیاسی بویژه نظریه تعاقب دولت ها یعنی جایگزینی دولتها و نیز جانشینی در دولتها می باشد. البته 

خود نیر کامال توجه و تأکید دارد انقالبات سیاسی یا قومی و به اصطالح ثاری یعنی خونی بوده یا دینی یعنی 

واکاوی قرار داده است. انقالب دینی بسان انقالب اسالمی بجای مکتبی است. ایشان انقالبات قومی را مورد 

نظریه عصبیت یعنی همگرایی طبیعی و قومی ابن خلدونی، با نظریه محبت یعنی همگرایی ایمانی مکتبی و 

 .هر دو استقرایی و تجربی مدنی اند اختیار؛ ارادی و تدبیری خواجه نصیر قابل تبیین و تحلیل میباشد.

 (مثنوی مولوی) تعلیم بیش و کم کند            تا یکى را از یکى اعلم کندتجربه و 

 (؛1 - 1صص«)موضوع و مسئله کتاب مقدمه»( راهبرد علمی تحول مدنی: 1

پایه گذاری، پدیداری و پیروزی انقالب، ملتها و دولت ها سیر تحول ]شکل گیری، شکوفایی، پسا شکوفایی[: 

 درباره آغاز نژادها و دولتها و همزمانى ملتهاى نخستین و موجبتات»ها است. نظریه تعاقب ]جایگزینی[ دولت

 تهرو ش ملتت و ید از قبیل: دولتتآ قرون گذشته و آنچه در اجتماع پدید می در و زوال ملتهتا انقتالب

 و کستب و دانتش جماعتات و ارجمندى و خوارى و فزونى و کمتى چادرنشتینها اجتمتاع و محتل

کیفیات واژگون شدن و پراکندن اقوام و دولتها و چادرنشینى  دادن آن و و از دستت ثتروت گتردآورىو 

رود، هیچ فروگذار نکردم، بلکه  و انتظار روى دادن آن مى و شهرنشینى و آنچه روى داده و آنچه احتمال

از این رو این کتاب  .را آشکار کردمآنها جملگى آنها را بطور کامل و جامع آوردم، و براهین و علل 

 حکمتهاى پوشیده، نزدیک بدرستى را که پرده و غریتب در آن علتوم مانند است، چته بى تألیفى یکتا و

هاى بعدى  حادثهستمگری که منشاء  چتون» بود غفلت روى آنها را پوشیده است و از انظار نهتان

 همان(. «)، گنجانیده ام«است

                                                           
نگاشته [ صفحه0037در دو جلد قریب] اثر ابن خلدون است. وی مقدمه ای مفصل« عبر و دیوان مبتداء و خبر در ایام عرب و عجم و بربر»کتاب تاریخ23

که مورد اخیر ] فه تاریخنگری سیاسی دولتها و علم عمران که فرای جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی بوده و حتی فن اقتصاد سیاسی راکه اصل فلس

 در آن طرح کرده است. به همین سبب مقدمه از خوداثر بسیار اثرگذارتر بوده و مشهور می باشد. [ هنوز کمتر مورد توجه آنچنانی قرار گرفته
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نگاری که سیر تغییرات صوری سیاسی بوده، تاریخینگری است. سیر متن و محتوای این اثر فرای تاریخ

تحوالت ماهوی جوامع مدنی، نظامات سیاسی و دولت ها میباشد. بسان یک هذلولی )نمودار معادله جبری و 

( است. از پدیداری، پیروزی و پایه گذاری و تشکل آنها شروع میشود. به توسعه و 2مثلثاتی سینوسی درجه 

و کارامدسازی آنها و اوج گیری میرسد. تا شکوفایی و اوج تمدنسازی پیش می « تزاید»بن خلدون: به تعبیر ا

تا ضعف  یعنی بازگشت یا واگشت« تراجع»رود. طی مراحل ایستایی، فرایند فرود یعنی نشیب و به تعبیر وی: 

جریان،  یعنی جابجایی توسطو فتور و ناکارامدی پیری آنها را پی میگیرد. سرانجام فروپاشی و بویژه تعاقب 

دولت و در نتیجه نظام سیاسی جدید و جوان را در بر میگیرد. فراتر از این به مدلیابی و حتی مدلسازی سیاسی 

پرداخته میشود. سیر دوگانه گشت و واگشت و مراحل چهارگانه پیروزی، پیشرفت، شکوه و پسرفت سیاسی 

 را بر می نمایاند.

 (:11 - 10)صص اجتماع بشری - است نخستین از کتاب نخستباب اجتماع مدنی: ( 2

داراى  که: انسان نوع انسان ضروریست و حکیمان این معنى را بدینسان تعبیر کنندمقدمه نخست: »اول.

ت مدنی سرشت مدنى است، یعنى ناگزیر است اجتماعى تشکیل دهتد کته در اصتطالح ایشتان آنترا

 همین است. و بیان آن چنانست کته ختداى، ستبحانه، انستان راگویند و معنى عمران ]شهرنشینى[ 

ن غذا به تغذیه میسر نیست و او را بجست بیافرید و او را بصورتى ترکیب کرد که زندگانى و بقایش بى

فطترت رهبرى کرد و در ساختمان بدنى او توانایى بدست آوردن غذا را تعبیه فرمود. ولى آن چنان 

شر بتنهایى نتواند نیازمندى خویش را از غذا فراهم آورد و تمام موادى را که براى فرد ب قدرتى کته یتک

است کسب کند، چنانکه اگر در مثل فرض کنیم مقدار گندمى را که بتراى تغذیته  بقتاى حیتات او الزم

 :بخواهد کسب کند ممکن نخواهد بود مگر اینکه در این راه اعمالى از قبیل یتک روز او ضترور استت

اتخاذ کند و هر یک ازین اعمال سه گانه خود محتاج به کاسه و دیگ  آرد کردن و خمیر کردن و پختن

و ابزار گوناگونیست که تکمیل آنها جتز بیارى چندین صنعتگر چون آهنگر و نجار و کوزه گر ممکن 

تت براى بدس آید بخورد در این صورت باز هم بصورت نان در نیستت، فترض کنتیم او دانته گنتدم را

کاشتن و درویدن و خرمن کوبى، و در هر یک از این : آوردن آن نیتاز بکارهتاى بیشتترى دارد ماننتد

دارد که بدرجات از قسمت نخستین افزونست  اعمال احتیاج به ابزارهاى گونتاگون و صتنایع بستیارى

 ها بس باشد. بنابراین ناچار بایداین کار و محال است توانایى یک فرد براى انجام دادن همه یا بعضى از

فراهم گردد آن وقت در سایه  نیروهاى بسیارى از همنوعانش با هتم گترد آیتد تتا روزى او و آنتان

کند بدست می آید.  تعاون و همکارى مقدارى که حاجت آن گروه و بلکه چندین برابر آنهتا را رفتع

زیرا خدا، . ارى همنوعان خود نیازمنتد استتهمچنین هر یک از افراد بشر براى دفاع از خویش بی

 سبحانه، چون طبایع را در کلیه حیوانات ترکیتب فرمتود و زورمنتدى را میتان آنتان تقستیم کترد
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هره بزبان را در توانایى کاملتر از انسان بیافرید و آنان را از میزان قدرت بیشتترى  بى بسیار از جانوران

مندى اسب بدرجات از توانایى انسان بیشتر است و هم قدرت خر و گاو، ساخت چنانکه در مثل زورمند 

شیر و فیل چندین برابر نیرومندى انسان است، و چون تجاوز نیز در جانوران طبیعى است هر  و قتدرت

خاصى براى دفاع از خود اختصاص داد تا هنگام تجاوز جانور دیگر با آن عضو از خود  یتک را بعضتو

و اندیشه انسان را بجاى همه این اعضا وسیله دفاع او قرار داد زیرا دست در  و دستت بدفاع برخیزد .

است و صنعت براى آدمى ابزارى تولید میکند که جانشین اعضاى دفاع  خدمت اندیشه، آماده صنعتگرى

 شاخ جانوران شاخدار است و شمشیر که بجاى چنگالهاى درندگان دیگر جانورانست مانند نیزه که بجاى

سخت و خشن است و جز اینها که جالینوس در کتاب منافع  بکار میرود و سپر که جانشین پوست بدن

ویژه زبان ب بى اعضا یاد کرده است. بنابراین قتدرت یتک فترد آدمى در برابر قدرت یکى از جانوران

درنتدگان مقاومتت نمیکنتد و بتنهتایى در برابتر اینگونته جانوران بکلى از دفاع خود عاجز است و 

ایع ابزارهاى مزبور فراوانست و صن ]زیراهم توانایى یک فرد براى بکار بردن ابزارهاى دفاع کافى نیست، 

نیز ناگزیر است با همنوعان درین باره  از اینرو ید[آ براى آماده ساختن آنها بکار می و وسایل بسیارى

توانست براى خود  خویش همکارى کند و تا هنگامى که این همکارى و تعاون پدید نیایتد نخواهتد

چنان  روزى و غذا تهیه کند و زندگانى او امکان پذیر نخواهد بود، زیرا خداى تعالى ترکیتب او را

 زمند است و نیز بسبب فقدان ستالح نمیتوانتد از ختودآفریده است که براى ادامه زندگى خود بغذا نیا

دفاع کند و شکار جانوران میشود و بسرعت حیات او در معرض نیستتى قترار میگیترد و نتوع بشتر 

ولى اگر تعاون و همکارى داشته باشد، غذا و سالح دفاعى او بدست میآید و حکمتت  .میگردد منقترض

ل میرسد . بنابراین اجتماع براى نوع انسان اجتناب ناپذیر و ضروریست حفظ نوع او بکما ختدا در بقتا و

و این  .اراده خدا از آبادانى جهان بوسیله انسان و جانشین کردن وى کمال نمیپذیرد وگرنه هستى آدمى و

که ما آنرا موضوع این دانش قرار داده ایم و سخنانى را که در این باره  عمرانى[] است معنتى اجتمتاعى

براى موضوع فنى است که آنرا مستقل ساختیم هر چند بر صاحب فن  اد کردیم خود نتوعى اثبتاتی

صناعت منطق مقرر است که موجد یک دانش ملزم نیست  اثبات موضتوع واجتب نیستت چته در

منع هم نشده است، پس اثبات آن امرى استحسانى  موضوع آنرا ثابت کند ولى این امتر در نتزد آنتان

سپس چنانکه بیان کردیم هرگاه این اجتماع براى بشر . و خدا بنیکى خویش کامیاب کننده استاست 

 حاصل آید و آبادانى جهتان بوستیله آن انجتام پذیرد ناگزیر باید حاکمى در میان آنان باشد که از تجاوز

ى که بشر و سالحدر طبایع حیوانى بشر مخمر است  اى بدسته دیگر دفاع کند، زیرا تجاوز و ستتم دسته

براى دفاع از تجاوز خود افراد بشر بیکدیگر  زبان از خود دفاع میکند بى بوسیله آن از تجاوز جانوران

ه از ناچار باید وسیله دیگرى بیابند ک کافى نیست زیرا این ابزار در دسترس همته یافتت میشتود، پتس
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ا کلیه بجز خود آدمیان باشد، زیر وستیلهتهاجم و تجاوز آنان بیکدیگر پیشگیرى کند و ممکن نیست آن 

فرد از خود آنان خواهد بود  جانوران دیگر مشاعر و الهامات انسان را در نمییابند بنابراین آن حاکم یتک

عنى تجاوز کند و م که بر آنان غلبه و تسلط و زورمندى داشته باشتد تتا هتیچکس بتدیگرى نتوانتد

است و  ناپذیر کار شد که انسان داراى خاصیتى طبیعى و اجتنتابپادشاه همین است. و با این شرح آش

نبور ز اند، یافت میشود مانند کرده زبان هم، چنانکه حکیمان یاد این خاصیت در بعضى از جانوران بى

 و انگبین و ملخ که در نتیجه تتبع و استقراء معلوم شده است که در میان آنها نیز فرمانروایى و فرمانبرى

رئیسى از میتان ختود آنهتا وجتود دارد و آن رئتیس را در خلقتت و ستاختمان بتدنى بتر  پیروى از

همجنسانش برترى و تمایز است ولى این خاصیت در غیر انسان برحسب فطرت و رهبرى ختدایى  دیگتر

 «بمقتضاى اندیشه و سیاست. او به هر چیزى خلقتش را ببخشید سپس او را رهبرى کرد استت نته

 (.12و طه؛  20ص؛ «: اعطی کل شئ خلقه ثم هدی)»

فیلسوفان هنگامى که میخواهند نبوت را اثبات کنند به استدالل منطقتى میپردازنتد و آن را خاصتیت »دوم.

بدینسان اثبات میکنند که ناچار بشر بایتد در  طبیعى براى انسان میشمرند و این برهان را تا غایت آن

سپس میگویند و آن حاکم باید داراى شریعتى از جانب خدا باشد و یکى از فرمان حاکمى باشد  زیتر

 مى را آورده باشد و آن فرد باید بسبب ودایعى که خدا از خواص هدایت خویش بوى افراد بشر آن

سپارد از دیگران متمایز باشد تا مردم بوى تسلیم شوند و شریعت او را بپذیرند و فرمانروایى او در میان 

بینید  ىم کمال پذیرد. ولى این قضیه را چنانکه نکوهش و تقبیح بى بتى انکتار و بتر آنتان ایشان و

ت آمدن پیامبرانى هم ممکن اس حکما نمیتوانند با برهان ثابت کنند زیرا موجودیت و زندگانى بشر بى

ت آن بشر رتحقق یابد و این امر بوسیله مقرراتى است کته حاکم بین خویش یا بنیروى عصبیتى که بقد

پیروى از طریقه خود وا میدارد. و اهل کتاب و  را مقهور میسازد بر مردم فرض میکند و آنان را بته

 پیروان پیامبران نسبت بمجتوس کته کتتاب آستمانى ندارنتد اندک میباشند، چه اینان اکثریت مردم

 اند و تا این روزگار و یادگارها بودهاند و با همه اینها گذشته از حیات و بقا داراى دولتهتا و آثتار  جهان

نیز همچنان بر همان وضع بسر میبرند و در اقلیمهاى غیر معتدل شتمالى و جنوبى سکونت دارند و 

ر حاکم بس گمان بر خالف زندگى مردمتانى استت کته بصتورت هترج و مترج و بى بى زندگانى آنان

د ادامه دهند. و بدینستان عتدم صتحت نظریه بود امکان نداشت بحیات خو مى میبرند، چه اگر چنین

 حکما در وجوب نبوتها آشکار میگردد و معلوم میشود که این مسئله به امور منطقتى و عقلتى مربتوط

نیست بلکه از راه شرع باید بثبوت رسد، چنانکه روش گذشتگان ملت اسالم نیز چنین بتوده استت و 

 (.10همان، ص«)کامیابى دهنده و رهبرى کننده است ختداى

 مل هفدهفصباب سوم. - مراحل شکل گیری، شکوفایی و پسا شکوفایی دولتهای مدنیسیر تمدنی: ( 3



 

158 
 

هاى  مرحله اختالف حسب بر هاى دولت و اینکه چگونه احوال آن و اخالق خداوندان دولت مرحله»

هاى مختلف  مرحله باید دانست که دولت به اطوار و» (:333 - 336همان، صص«)پذیرد مى مزبور تغییر

ه کنند ک ها خویهایى اکتساب مى مرحله آن در هر یک از و زمامتداران یابتد و حاالت نو بنو انتقال مى

خوى بطبیعت  همانند آن نیست. زیرادیگر  متناسب با آداب و رسوم همان مرحله است که در مرحلته

راحل دولت بر حسب معمول از مبرند و حاالت و  مى تابع مزاج عادت و کیفیتى است که در آن بسر

و  چیرگى بر مدافع و مخالف پنج مرحله بیرون نیست: مرحله نخستین دوران پیروزى به هدف و طلب و

ر بدست خدایگان دولت د استیال یافتن بر کشور و گرفتن آن از دست دولت پیشین است. در این مرحلته

پیشوا و مقتداى قوم  ع از سرزمین و نگهبانى و حمایت از آنآوردن مجد و سرورى و خراج ستانى و دفا

قتضاى امر بر م نیست زیرا اینو ]فرمانرواى مطلق[ خویش مى باشد و به هیچ رو در برابر ایشان یکه تاز 

ر میان د هنتوز عصبیتى است که بوسیله آن پیروزى و غلبه روى داده و عصبیت مزبور در این مرحلته

 و تسلط یافتن بر قبیله خویشحکومت مطلق[ مرحله دوم: دوران خودکامگى ]. قر استآنان پایدار و مست

دست درازى به مشارکت و مساهمت در امر کشوردارى است. و خدایگان دولت  از آنتان و مهتارکتردن

گمارد و بر عده این  رجال و گرفتن موالى و دست پروردگان همت مى برگزیتدن بته در این مرحلته

 ستهم وى هتم عصبیت و عشیره خویش، آنان که در نستب اهتل را بتر میتدان تتا افزایتد متى گروه

باشند تنگ کند از این رو آنان را از عهده دارى  وىمى و انبتاز شتریک از ملتک، بهتره بتردارى و در

نشاند تا زمام فرمانروایى به  مىجای خود کند و سر  مى امور میراند و از دخول در آستانه این امر منع

وى بفرمانروایى مطلق[ خودکامگى ] استقالل در کف او قرار گیرد و حاکمیت در خاندان او پایدار شود و

خورد با حریفان خویش همان  منحصر گردد از این رو بنیان گذار این مرحله دولت بعلت مدافعه و زد و

کند،  مى تین در بدست آوردن کشتور میبردند تحملرنجها و مشقتهایى را که پایه گذاران مرحله نخس

شمکش و ک بته بیگانگتان بتا نخستتین پایته گتذاران زیترا استت بلکه کار او دشوارتر و پر رنج تتر

ولى  بتود ایشتان زد و خورد میپرداختند و یاران و پشتیبانان ایشان در این پیکار کلیه افراد عصتبیت

س راند و هیچک مىبر می خیزد و آنا را  با نزدیکان خویش بستیزه جویى خدایگان دولت در این مرحله

 او را در این نبرد یارى نمى دهد جز گروه اندکى از دوران ]یا بیگانگان[ از این رو بکار دشوارى دست

و بدست آوردن نتایج  مرحله سوم دوران آسودگى و آرامش خدایگان دولت براى برخوردارى. یازد مى

 و ادشاهى است. نتایجى که طبایع بشر بدانها دلبسته و آرزومند است مانند کسب ثتروتپ و ثمترات

آثار جاوید و نام آورى و شهرت طلبى. از این رو تمام هم خود را مصروف امور  گذاشتتن بیادگتار

 نبترآورد و بته و میانه روى در آنها میکنتدو مستمریها[ ها ] هزینه و دختل خراج ستانى و موازنته

 دژهاى عظیم و شهرها و آبادانیهاى پهناور و معابد بلند همت میگمارد و بته و و کاخهتا زیبتا بناهتاى
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ملتها و بزرگان و سرآمدان قبایل بار میدهد و به پراکندن احسان در میان  از اشتراف نماینتدگى هیئتهتاى

دستپروردگان خویش از لحاظ  به رفاه حال حاشیه نشینان واینکه  از پردازد. گذشتته مى اهل خویش

دادن سپاهیان خویش و پرداختن حقوق و ارزاق ایشان در هر ماه  ستان و بته نگترد مى مال و جاه در

و نشانها و دیگر تزیینات و رسوم  وضع لباس و سالح کند چنانکه آثار آن در ىم از روى انصاف عنایت

قت دولتهاى دوست وى بدان مباهات میکنند و نمتودارمتى گتردد. آنو لشکریان در روز آرایش و ستان

این مرحله آخرین مراحل استبداد و خودکامگى  میشتوند. و جنگجو و دشمن بیمناک و هراستان دولتهاى

مراحل مستقل براى خویش هستند و  ایتن در همته دولتهتا ختدایگان خداوندان دولت است . زیترا

مرحله چهارم . کنند مىهموار  ا براى آیندگان ختویشسازند و راهها ر مى ارجمندى خویش را آشکار

 آنچه گذشتتگان وى پایه گذارى جویى است و رئیس دولت در این مرحله به مسالمت دوران خرسندى و

جویى پیش میگیرد و در آداب و رسوم  مسالمت اند قانع میشود و با پادشاهان همانند خویش راه کرده

یروى پ خویش میپردازد و کلیه اعمال ایشان را گام بگام دنبال میکند و و شیوه سلطنت بتقلید از پیشینیان

 از آنان را به بهترین طرق وجهه همت خود قرار میدهد و عقیده مند میشود که اگر از تقلید آنان گامى

یابد چه آنان را در بنیان گذارى کاخ  مى فراتر نهد مایه تباهى کار او میشود و بفرمانروایى او خلل راه

مرحله پنجم دوران اسراف و تبذیر است و رئیس دولت در این مرحله . و بزرگى بیناتر میداند سرورى

واص بخشش بر خ شهوترانیها و لذایذ نفسانى و بذل و اند در راه آورده او گترد پیشتینیان را کته آنچته

 کارى بر میگزیند کهعیش تلف میکند و یاران و همراهان بد و ناب و ندیمان خویش در محفلها و مجالس

و کارهاى بزرگ و مهمى را که از  24خبث و تباهى دارند و باطنى آکنده از« گور کافر»ظاهرى چون 

ذارند گ مىمی دهند و فرو  آنچه انجام ایشان میسپارد کسانى که به عهده انجام دادن آنها بر نمی آیند به

در حالیکه نسبت به بزرگان و ور آگاه نیستند[ امـ و عقـد یا از نتایج امر و نهى و حـلآشنایى ندارند ]

 دارد چنانکه کینه او را در مىبدی روا  پیشتینیان ختدمتگزار عناصر شایسته قوم خویش و هواخواهتان

و هتم بسبب خرج کردن مستمریهاى  میدارنتد وى دریتغ را بته دل میگیرند و یارى و همراهى ختود

ایشان  چه بتن خویش بکارمی رود،  ع سپاه و لشکر او رو بتباهىسپاهیان در راه شهوترانیهاى خویش وض

دادن کارهاى ایشان  عنایت نمیکند و خویش را از آنان پنهان میدارد و به پرسش احوال و سر و سامان

ایه گذاریها کلیه پ و میستازد نمیپردازد و در نتیجه اساسى را که پیشینیان وى بنیان نهاده بودند واژگتون

ت یرى بدولپ و فرستودگى طبیعتت مرحلته عظمت ایشان را ویران و منهدم میکنتد. در ایتن و کاخهاى

ر آن ب ناپتذیر درمتان آن وضتع راه مییابد و بیمارى مزمنى که کمتر میتواند خود را از آن برهاند و بتا

                                                           
  اندرون قهر خدا عز و جل )زیبا(همچو گور کافران بیرون حُلل : مثنوی معنویر د مولویه تعبیر .بنا ب21
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رد علل آنرا م کتیابد تا آنکه سرانجام منقرض میگردد چنانکه در ضمن کیفیاتى که یاد خواهی مىاستیال 

این ها مراحل و به تعبیر مراتب چهارگانه  (.336همان، ص«)یادآور خواهیم شد، و خدا بهترین وارثان است

سیر تحول سیاسی دولتها از بدو تأسیس تا اوج شکوفایی و تا فروپاشی و جابجایی سیاسی در فلسفه تاریخ 

وفه، تابستان و شکوفایی، پاییز برگ ریزان و ابن خلدون است. مدل فصول چهارگانه سال شامل بهار و شک

 زمستان درون گرایی یا مرگ دولتها، یکی از این الگوهای تاریخنگری در فلسفه سیاسی ابن خلدون است.

مدل دیگر تمثیل روز از طلوع روشنایی بخش خورشید، ظهر نورانی و پر گرمایش، غروب تمدنی تا شب و 

شد. چه اینکه شب پایان تمدن بوده یا انتظار طلوع دیگر و تجدید حیات تاریکی مدنی نیز از این جمله میبا

تمدنی باشد. همچنین تولد، جوانی و بلوغ و نیز نشیب پیری تا مرگ تمدنها با الگوگیری از انسان، هم می 

تواند از این مدلسازی های سیاسی بشمار آید. همگی این مدلها در الگوگیری تاریخ نگری سیر تمدنی و 

قب یعنی جایگزینی دولتها در فلسفه تاریخ ابن خلدون موضوعیت دارند. منتسکیو در کتاب علل عظمت تعا

و انحطاط روم، تاریخنگری، فلسفه تاریخ سیاسی و مدل دولتسازی تا تمدنسازی و فراز و فرود تمدنی ابن 

وده خ سیاسی ابن خلدون بخلدون را بخوبی بکار گرفته است. روح قوانین وی نیز کامال ملهم از مقدمه تاری

و چه بسا همان عصبیت وی باشد. اما اعالم نمی کند که اینها را از کی و از کجا و به چه شکل اخذ کرده 

است. گفتمان و کتاب طبیعت یا طبایع استبداد عبدالرحمن کواکبی در دوران جدید، اثری جدید در گرایش 

 علمی اجتماعی سیاسی میباشد.

 (مثنوی در مولوی) ه راى کودکى            که ندارد تجربه در مسلکىباطل است این ز انک

 حاکمیت و حکومت مدنی: ( 4

 (:311-60همان، صص«)حقیقت سلطنت و انواع آن.فصل بیست و سوم

 :ضرورت یا چرایی، چیستی و چگونگی حاکمیت، حکومت، نظام سیاسی و دولت )هیئت حاکمیت راهبردی(

دادن دولت براى انسان پایگاهى طبیعى است زیرا در فصول پیش ثابت کردیم پادشاهى و تشکیل »اول.

ممکن نیست بشر بزندگانى و موجودیت خود ادامه دهد جز در پرتتو اجتمتاع و تعتاون بتراى  کته

و هرگاه اجتماعات براى انسان حاصل آید ضرورت . روزى و دیگر ضروریات خویش بدستت آوردن

سازند و نیازمندیهاى خویش را برآورند و هم  گر روابتط گونتاگون برقتراراقتضا میکند که با یکدی

اگزیر بیکدیگر سرشته است ن انستان ستتمگرى و تجتاوز )غریزی(برحسب آنکته در طبیعتت حیتوانى

دیگرى بر مقتضاى  هر یک بدیگرى دست درازى میکند تا حاجتات ختود را بتزور از وى بستتاند و

جام کار سران ننگ و اقتضاى نیروى بشرى در ایتن بتاره پتیش گیترى میکنتد و طبیعت خشم و نام و

 نفوس بکشمکش و زد و خورد و جنگ منجر میگردد و جنگ باعث هرج و مرج و ختونریزى و نتابودى
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شمار میشود و فرجام کار به انقراض نسل بشر منتهى میگردد، در حالیکه بقاى نستل از چیزهتایى  بى

، سبحانه به محافظت اختصاص داده است. پس بقاى نوع بشر بحالت هرج و مرج و بی است که خداى

سامانى و نداشتن حاکمى که مانع تجاوز آنان بیکدیگر باشد محال و امکان ناپذیر است. و بدین  ستر و

یا حاکمى که مانع دست درازى یکى بدیگرى باشد نیازمند است و چنین حتاکمى  25رادع سبب بشر به

بشرى همان پادشاه قاهر و نیرومند است و چنانکه در فصول پیش یادآور شدیم چنین  تاى طبیعتتبمقتض

ت طلبیها و مدافعات جز در پرتو عصبی توسعه پادشاهى ناگزیر بایتد داراى عصبیت قومى باشد چه همه

و مدافعات  اطلبیه توسعه بینیم پایگاه بلند و شریفى است که مى چنانکه یابد، و پادشتاهى انجام نمى

هتا  عصتبیت بمدافعه میباشد و هیچیک از این معانى جز در سایه شتود و محتتاج مى بسوى آن متوجه

گذشتته از ایتن، عصبیت ها نیز گوناگون و متفاوتست و هر عصبیتى داراى . جامته عمتل نمتى پوشتد

ى گیرد بهمه عصبیتها تعلق نم باشد ولى پادشاهى فرمانروایى و غلبه بر زیر دستان قوم و عشیره خود مى

ج همه رعیت را مسخر فرمان خود سازد و بخرا یابد که بلکه در حقیقت سلطنت بعصبیتى اختصاص مى

حفظ کند، و برتر از نیروى او قدرت  ستانى اموال همت گمارد و لشکریانى تشکیل دهد و مرزها را

-7همان، صص«)که مشهور است هومىقاهرى موجود نباشد، و اینست معنى و حقیقت پادشاه برحسب مف

360.) 

بنابراین اگر عصبیت کسى بدان مرحله از توانایى نرسد که بتواند برخى از شرایط یاد کرده را، مانند »دوم.

مرزها یا خراج ستانى اموال یا تشکیل لشکریان، اجرا کند چنین کسى پادشاهى ناقص خواهد  نگهبتانى

نامید چنانکه این معنى بتراى بستیارى از پادشتاهان بربتر در دولتت  او را پادشاه حقیقى بود و نمیتتوان

پادشاهان ایران در آغاز دولت عباسیان روى داده است و همچنین کسیکه عصبیت او  اغلبیتان قیتروان و

 بتواند برتر از کلیه عصبیتها قرار گیرد و دیگر تسلطها و قدرتها را از میان ببرد و بدان مرحله نرستد کته

هم باشد باز پادشاهى ناقص است و بمعنى حقیقى آن نرسیده است، مانند  باالى فرمان او فرمان دیگرى

که مجموعه آنها دولت واحدى تشکیل میدهد و در زیر لتواى یتک  امراى نواحى و رئیسان بخشتهایى

                                                           
.رادع و وازع دو اصطالح ابن خلدون به معنای حاکم و دولتند. در ترجمه منجد الطالب عربی تحت عنوان فرهنگ جدید 21

فارسی: وازع اسم فاعل وَزَعَ: جلوگیری، بازداری، و نیز مراتب و منظم و آماده سازی است. رادع: اسم فاعل رَدَعَ به معنای -عربی

می باشد. چنان که دولت میان افراد و روه ها و جریانات و منابع متعدد و متعارض قرار  بازدارندگی، برگردانی و محکم سازی

گرفته و مانع تنازع شده و بجای واگرایی، تعارض و تشتت با تدبیر تعاون یعنی همگرایی، هماهنگی، همکاری یا تقسیم کار و 

رصت ی اصطالح موزع یعنی توزیع کننده ارزش ها یا فتبادل و همبستگی یا پیوستگی یعنی یگانگی مدنی ایجاد میسازد. فاراب

ها و مناصب و امکانات را در جامعه مطرح می سازد. خواجه نصیر دولت را مقوم، یعنی قوام بخش جامعه نامیده و معدل، یعنی 

 تعادل بخش کشور و نظام مدنی میخواند. 
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بتر  ناورى کتهمعمول چنین وضعى را میتوان در دولتهاى په پادشتاه فرمتانروایى میکننتد. و برحستب

مشاهده کرد . بعبارت دیگر رؤساى قبایل و سالطینى  نتواحى و حتدود بستیارى فرمتانروایى میکننتد

که در نواحى دور افتاده بر قوم و طایفه خویش حکومت میکنند و از کیش دولتى که آنان را گرد هم 

زناته که  و )فاطمیان(به عبیدیان وابسته  صتنهاجه آورده است فرمانبرى و پیروى میکننتد ماننتد دولتت

میکردند و همچون شاهزادگان و  بودنتد و گتاهى از عبیتدیان اطاعتت )انـدلس (گاهى پیترو امویتان 

 فرنگیان پیش از اسالم و امراى ایرانى در دولتت عباستیان و ماننتد امترا و پادشتاهان بربتر در برابتر

دیگر که مشابه  ر و اقتوام یونتانى و بستیارى از دولتهتاىچون ملوک طوایف ایران در روزگار اسکند

را دریافت و خدا غالتب استت فتوق  )حقیقت(اند، پس باید بدیده عبرت نگریست تا  آنان بوده

 (.367، همان، ص71انعام؛ «: هو القاهر فوق عباده)»26«بندگانش

 سیاست علمی و آموزشی و صناعت (5

 (111-117، صص2ج«)از جمله صنایع است تعلیم دانش».فصل دوم -باب ششم 

 

 (مثنوی معنوی) خبر از مکر آن گرگ کهنپس ز جنس خویش آموزد  سخن         بى

 نظام و روش آموزشی کارامد؛ بهره وری و اثربخشی تمدنساز ایران 

 ملکه زیرا مهارت و استادى و تفنن کردن در دانش و احاطه یافتن بر آن تنها به یارى حصول.»7اول.

 کند و بر مسائل و استنباط اصول از فروع آن آگاه مى مى ایست که انسان را به مبادى و قواعد آن محیط

ملکه حاصل نشود انسان در فنى که در دسترس اوست استادى و مهارت بدست نخواهد  سازد و تا این

بـه  ]وکنیم که در فهم  مى و ملکه مزبور بجز فهمیدن و به یاد سپردن مطالب است، زیرا مشاهده .آورد

سوادى که هیچ دانشى فترا نگرفتته  بى یک مسئله از یک فن دانشجو و مبتدى و شخص سپردن[ یـاد

 (.111همان، ص«)تبحر، همه یکسانند و میان آنان هیچ گونه تفاوتى وجود نداردمدانشمند  استت بتا

پس معلوم شد  حاصل نمى شود. نانو ملکه تنها به دانشمند یا دانشجو اختصاص دارد و براى جز آ.»2

شتود همته  مى هایى که در انسان حاصل ملکه ملکه مزبور بجز فهمیدن و به یاد سپردن است کته

چون اندیشه و نیروهاى دیگر مانند حساب  )مغز و خرد( جسمانیستت خواه در بدن باشند یا در دماغ

یاز بته تعلتیم دارنتد و  بته همتین ستبب باشند و از این رو ن مى و کلیه امور جسمانى محسوس. کردن

                                                           
سیاسی در نظام سیاسی، جامعه، مردم یا ملت و دولت به .تعریف حاکمیت به اراده برتر و برترین اراده مدنی؛ اجتماعی و 26

م. و بسیار پیشا ژان 71. یا ـه1تبیین علمی و توجیه عملی است. که در قرن تناظر خواست انسانی این درستترین و دقیقترین

ت ی حاکمیم. مطرح شده است. چرایی، یا مبادی ضرورت، چیستی یا مبانی ماوی و بینشی و چگونگ76بدن فرانسوی در قرن

 طرح، ترسیم و تطبیق داده شده است.
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تعلیم در کلیه دانشها و فنون نیاز به معلمان نامورى داشت که در فتن  سرزمین و هر عصرى سند در هتر

و دانتش خود معتبر بودند و این امر هم نشتان میدهتد کته تعلتیم دانتش، فتن و صتناعت خاصتى 

دارد چه هر یک از پیشوایان نامور دانش داراى اصطالحات اصطالحات مختلف وجود  استت کته در آن

میباشد که مخصوص به خود آنهاست چنانکه اختالف اصطالحات در کلیه  خاصى در تعلیم دانتش

 ىم اختالفات نشان میدهد که اصطالحات مزبور دانش نیست، زیرا اگر دانش صنایع متداول است و این

و اصول  (.111-1همان، صص«)ماهیت دانش یکیستن می بود. ... یکسا بود در نزد همه دانشمندان باید

 چون نکات یاد کرده ثابت شد باید دانست که سند علم.»... 3 و همه وقت یکسان است. آن در همه جا

در این روزگتار نزدیتک است از میان مردم مغرب بر افتد و منقطع شود از ایتن رو کته بته عمتران آن 

دولتهاى آن کوچک و ضعیف شده اند و چنانکه در فصول پیش یاد  یافتته وسترزمین خرابتى راه 

ماع گردد و وضع اجت مى دولتها سبب نقصان و فقدان صنایع کردیم خرابتى عمتران و ضتعف و زبتونى

متى بخشتد . و علتت احتمال انقراض سند علم در مغرب این است که  در کمى یا فزونى آنها تأثیر

اوج عمران و ترقى بود و بازار دانش ها و  ر گذشته دو پایتخت مغرب و اندلس و درو قرطبه د قیروان

چنانکه تعلیم دانش و هنر در آن  هنرها در آن دو شهر رواج کامل داشت و مانند دریایى بیکتران بتود

-6همان، صص«)یافته بود دو شهر به علت آنکه در اعصار ممتدى داراى حضارت و تمدن بودند، رسوخ

ولى همینکه شهرهاى مزبور رو به ویرانى نهاد، تعلیم دانش و هنر از مغرب رخت بربست و .»1 (.111

اندکى که دولت موحدان مراکش از آن دو مرکز استفاده میکرد در نقاط دیگر اثرى از آن  بجز میتزان

فاس و دیگر  قرطبه و قیروان، از دوران انقتراض تعلتیم در... .»7دوم. (.116همان، ص«)بجتاى نمانتد

بهره است و سند تعلیم به آنان نرسیده است و از این رو حصول ملکه و  بى اقطار مغرب از تعلیم نیکو

هاى حصتول ملکه نیرو بخشیدن  مهارت و استادى در دانشها بر ایشان دشوار است. و آسانترین شیوه

ن روش بزودى چگونگى رسوخ زبان ایتن از راه محاوره و مناظره در مسائل علمى است. چنانکه با ای

 ملکه حاصل میشود و انسان را بمنظور میرساند. در صورتى که اگر بدین روش نگرایند دیر به مقصتود

یابیم که پس از گذشتن سالیان درازى از عمر  میرسند و از این رو کسانى از جویندگان دانش را مى

ن نمیگویند و در مباحثى کته مطترح محافل علمى سکوت اختیار میکنند و به هیچ رو سخ آنتان در

نمیجویند، بلکه توجه آنان بحفظ کردن بیش از میزان حاجت است و  بته همتین ستبب  میشتود شترکت

یم که یابمی  دانش و تعلیم سودى حاصل نمیکنند. و حتى از همین گروه کسانى را از ملکته تصترف در

نشى که دارند قاصر است و اگر به بحث و گفتگو پس از فراغتت از کستب دانش نیز ملکه آنان در دا

از عهده آن بر نمی آیند. و منشأ این کوتاهى و قصور تنها به کیفیت  یا مناظره یا تعلیم بپردازند بخوبى

گرنه میزان محفوظات آنان بیشتر و کاملتر از دیگران  میگردد و تعلتیم و از دستت رفتتن ستند آن بتاز
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زیرا توجه خود را بدان بیشتر مبذول میدارند و گمان میکنند حفظ کردن .»2. (111-1همان، صص«)است

همان، «)بدان ملکه علمى حاصل میشود در صورتى که چنین نیست یگانته مقصتودى استت کته

و از دالیلى که بر این امر در مغرب گواه میباشد این است که مدت معین ستکونت طالبتان .»3 (.111ص

ان شانزده سال و در تونس پنج سال است و مدت اخیر کمترین زمانى است که دارس ایشم  دانتش در

آن به مطلوب خویش یعنى حصول ملکه علمى میرسد یا از کسب دانش نومید میشود  طالتب دانتش در

در مغرب بخاطر دشوارى وسایل کسب دانش است و  بته ویتژه  بته علتت  و درازاى همین مدت

هاى نیک در آن است چنانکه میتوان گفت یگانه سبب همین  شیوه نبتودن کمتى مهتارت در تعلتیم و

و اما در مشرق، سند تعلیم همچنان در آن سرزمین پایدار است، بلکه بازار دانش .»7سوم. همان(.«)است

آن ستامان رونتق و  رواج کامل دارد و دریاهاى دانش بیکران در آنجا یافت میشود و علت آن ادامه 

و پیوستگى سند تعلیم در اقطار است و هرچند شهرهاى بزرگى که بمنزله  عمران و آبادانى فتراوانیافتن 

بغداد و بصره و کوفه ویران شده است، لیکن خداى تعالى دانش را از  معادن دانش بشمار میرفتند مانند

 ان()ایر عراق عجم داده است و دانش شهرهاى مزبور هم اکنون به آن شهرها بشتهرهاى بزرگتترى انتقتال

سپس بقاهره و نواحى نزدیک آن از مغرب انتقال  و از آن جملته خراستان و متاوراءالنهر در ختاور و

و در آن شهرها همچنان دانش فراوان است و عمران آنها ادامه دارد و سند تعلیم .»2 همان(.«)یافته است

 راسخ ترر آموزش دانش و بلکه در دیگر هنرها در آنها پایدار است. و بنابراین مردم مشرق عموماً در هن

ترند بحدیکه بسیارى از جهانگردان مغرب که در طلب دانش بمشرق میروند گمان میکنند بطور  محقو 

اهالى مغرب کاملتر است و مى پندارند شرقیان به فطرت نخستتین  کلى عقول مردم مشرق از عقتول

ان طبیعتاً از نفوس ناطقه مردم مغرب کاملتر است و یشا زیرکتتر و هوشتمندترند و نفتوس ناطقته

و ماهیت انسانیت است ]و این نظریه را پیروى میکنند  معتقدند تفاوت میان ما و ایشان در اختالف حقیقت

 مى زیرا میزان هوشمندى ایشان را در دانشها و هنرها.»3 (.111-1همان، صص«)[و بدان شیفته میباشند

نیست و میتان اقطتار مشرق و مغرب تفاوت به این اندازه که تفاوت در یک بینند، ولى حقیقت چنین 

اول  مانند اقلیم )غیر معتدل(قلیمهاى منحرف ا حقیقت است وجتود نتدارد مگتر اینکته بگتوییم میتان

گذشت مزاجهاى ساکنان اقلیمهاى مزبور منحرف  و هفتم با دیگر اقتالیم تفتاوت استت، زیترا چنانکته

تنها چیزى که شرقیان را بر مردم مغرب برترى  و. نفوس آنان هم به همان نسبت تغییتر میپتذیرداست و 

بخشد و چنانکه در فصول پیش یاد  داده عبارت از تتأثیراتى استت کته آثتار حضتارت در نفتوس مى

اثبات این  و هم اکنون براى.»7چهارم. .(111همان، «)افزاید مى کردیم بر میزان عقل انسان در صنایع

علت اصلى این تفاوتها این است که شهرنشینان در کلیه . موضوع بشرح و تحقیق بیشترى میپردازیم

و امور دینى و دنیوى، آداب و قوانینى دارند و همچنین در  احوال و کیفیات معاش و مسکن و ساختمان
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و مقررات خاصى پیروى  آیینها تصرفات خویش از دیگر اعمال و عادات و معامالت و کلیه کردارها و

میکنند و چنانکه ایشان را در همه این امور آدابتى استت که در جمیع موارد معاشرت از خوب و بد 

فرا  است که آنها را آخرین از نخستینفنونی  بدانها پایبندند. چنانکه گویى آداب و رسوم مزبتور بمنزلته

بخشد که در  مى آدمى تأثیرى در نفسمیگیرد و شکى نیست که هر صناعت و هنر مرتب و منظمى 

نتیجه آن خردى تازه کسب میکنتد و بتراى پتذیرفتن هنتر دیگترى مستتعد میگردد و به سبب آن عقل 

و .»2(. ... 111-10همان، صص«)در کسب معارف به استعداد سرعت انتقال و تیزهوشى آراسته میشود

ته ات عادى بر هوشمندى و خرد می افزاید و اندیشفراگرفتن ملکات نیکو در تعلیم و صنایع و دیگر کیفی

روشن و تابناک میکند، زیرا ملکات بسیارى در نفس حاصل میشود. و ما در فصول پیش یاد کردیم  را

 یابد و ىم که نفس ناطقه انسان به سبب ادراکات و چیزهاى وابسته ب آنها مانند ملکات، پرورش

ر علمى بنفس بر میزان هوشمندى آن می افزایند و آن وقت علت بازگرداندن آثابه ادراکات و ملکات 

چنین هوشى به علت تفاوت و اختالفى است که در حقیقت انسانیت وجود  مردم عامى گمتان میکننتد

بینیم شهریان  مى نشینان مقایسه کنیم بادیه و اگر شهرنشینان را با دارد، در صورتى که چنین نیست

علت  پندارد او به مىبادیه نشین  زیرکى هستند بحدیکه مرد رشتار ازچگونه آراسته به هوشمندى و س

ه بهره است و حال اینک بى اختالف حقیقت آدمیت و تفاوت عقول با یکدیگر از این استعداد و هوش

پندار او درست نیست، بلکه هوشمندى و زیرکتى شتهریان هیچ علتى ندارد بجز فراگرفتن ملکات نیکو 

خبرند.  بى نشینان بکلى از آنها بادیه آداب و رسوم و عادات و کیفیات شهرنشتینى کتهاز راه صنایع و 

و هنگامى که یک تن شتهرى بستبب صتنایع و ملکتاتى کته از آنهتا فترا میگیرد و در پرتو حسن 

رسد بنشین گمان میکند هر که در ایتن ملکتات به مرحله نهایى  بادیه تعلیم استادان ماهر هنرمند میشود،

 هبادینفوس پندارد  مى و در آنها توانایى حاصل کند به علت کمالى است که در عقل او وجود دارد و

نشینان فطرتاً چنین آفریده شده است که از فراگرفتن چنین هنرهایى عاجزند، ولى حقیقت امتر چنین 

ال و الترین مراتتب فهتم و کمتیابیم که فطرتاً و ذاتاً در بتا نشینان را مى بادیه نیست چه ما مردمانى از

خردمندى میباشند. و تنها دلیلى که منشأ هنرمندى و هتوش شتهریان و استتعداد آنهاستت همتان رونتق 

شکفتگى صنایع و طرز تعلیم نیک در میان ایشان است، زیرا صنایع و تعلتیم چنانکته در پتیش یتاد  و

مردم .»3 .(110-7همان، صص«)بخشند مى رى بسزاکتردیم داراى آثارى هستند که در نفس آدمى تأثی

االترى ب مشرق زمین را نیز باید بر همین منوال قیاس کرد، زیرا آنها از لحاظ تعلتیم و صتنایع در مرتبته

بادیته نشتینى  اند و مغترب زمینیتان بته برداشته قرار دارند و گامهاى بلندترى در این راه

خبر  این گمان مردم غافل و بى.»1 (.110همان، ص«)یادآور شدیمنزدیکترنتدچنانکه در فصل گذشته 

پندارند برترى شترقیان بته علتت کمتالى است که در حقیقت انسانیت  است که در نخستین نظر مى
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 یافته آنان وجود دارد و بدین سبب نسبت به مردم مغرب به مراتب بلندترى از دانش و هنر اختصاص

و  .ن درست نیست. و بنابراین حقیقتت امتر را میتتوانى بختوبى دریابىاند در صورتى که پندار آنا

 (.117همان، ص«)است[ خدا در میان آفریدگان آنچه بخواهد می افزاید ]و او خداى آسمان ها و زمین

 اعتالی علمی مدنی و تمدنی:( 6

  انشها در جایی فزونی می یابد که عمران توسعه پذیردد».فصل سوم

 (117-3)صص«بعظمت و بزرگی نایل آید )تمدنسازی(و حضارت 

 زیرا تعلیم دانش چنانکه یاد کردیم از جمله صنایع است و ما در فصول پیش متذکر شدیم که صتنایع»

عمران و میزان حضارت و وسایل تجمل  تنها در شهرهاى بزرگ فزونى مى یابد و به  نسبت بیش و کمى

یابد، زیرا صتنعت امترى زایتد بتر معتاش استت از  مى افزایشو نعمت در آنها ترقى میکند و  و ناز

ایتن رو هرگتاه کسانیکه بکار عمران و آبادانى میپردازند عالوه بر کارهاى مخصوص تهیه معاش 

آورند آن وقت بکارهایى برتر از امر معاش سرگرم میشوند از قبیل تصرف  فرصتتهاى بیشتترى بدستت

دانشها و صنایع است و کسى که در دهکده ها و شهرهاى نامتمدن  رت ازدر خاصتیت انستان کته عبتا

به کسب دانش همت گمارد در پیرامون خویش  وسایل الزم( )و بىپرورش یابد و بخواهد بفطرت خود 

ردیم نشینان چنانکه یاد ک بادیه روش تعلیمى که جنبته هنترى و فنتى داشتته باشد نخواهد یافت، زیرا

ر میباشند و چنین کسى ناچار باید در طلب دانش به  شهرهاى بزرگ که دانش و هنر فاقد صنعت و هن

بادیته نشتینان براى آموختن صنایع به  شهر میروند. و باید  در آنها انتشار دارد مسافرت کند همچنانکه

در ص کردیم عبرت گرفت که چون در از آنچه درباره وضع بغداد و قرطبه و قیروان و بصره و کوفه بیان

مستقر گردید چگونه دانش  اسالم عمران شهرهاى مزبور توسعه یافتت و اصتول حضتارت  در آنهتا

آمدنتد و در اصطالحات تعلیم  در آنها فزونى یافت و به منزله دریاهاى بیکرانتى از دانتش و هنتر در

یشینیان پ د چنانکته ازهاى گوناگون ابتکار کردن شیوه و اقسام دانشها و استنباط مسائل و فنون، انواع

 درگذشتند و بر متأخران پیشى جستند، ولى همین که به  عمران آنها نقصتان و خلتل  راه یافتت و

ساکنان آنها پراکنده شدند آن بساط و آنچه بر آن بود یکسره درهم پیچیده شد و آن همه دانش و تعلتیم 

 مى نتقل گردید چنانکه ما در این روزگاردست دادند و علوم آنها به  شهرهاى دیگر اسالمى م زا را

مراکز دانش و تعلیم شهر قاهره در کشور مصر است از این رو که از هزاران ستال پتیش  بینیم یکى از

عمرانى وسیع و فراوان و حضارتى استوار است به همین سبب صنایع آن کشور و  کشتور مزبتور داراى

در فلسفه علمی مدنی؛  (.117-2همان، صص«)و تنوع است منتهاى استحکام از آن جمله تعلیم دانش در

اجتماعی و سیاسی ابن خلدون بدرستی و بدقت به تعبیری تفکر و تولید دانش و علم عمومی و مدنی محض 

نظری، راهبردی و کاربردی با توسعه یا پیشرفت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی تا تمدنسازی دارای رابطه وثیق و 
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می باشند. این دو هم تاثیر و تاثر متقابل و بویژه متزاید داشته یعنی هم افزایند. بطوری نسبت مستقیم و همسو 

که تولید دانش، توسعه را ایجاد کرده و توسعه، تولید دانش را ایجاب نموده و طلبیده و زمینه ساز، مساعدت 

ه و کر و دانش سبب توسعو حمایت و بهره برداری می نماید. در نتیجه هم افزا می میباشد. یعنی تولید تف

تولید تمدن می شود. متقابال توسعه و تمدن، تفکر و تولید فراتر را طلبیده و زمینه سازی می نماید. به همین 

ترتیب تفکر و تولید دانش فراتر، توسعه و تمدن برتر را ایجاب و ایجاد میسازد. همنطور تا شکوفایی فکر و 

وه توسعه و تمدنسازی است. برعکس آن نیز برعکس می باشد. تفکر و تولید دانش و تا اوجگیری و شک

همچنین فکر و دانش عمومی و مدنی علت و توسعه مدنی و تمدن و تمدنسازی، معلول و محصول آنست. 

در عین حال سبب اندیشه و دانش بویژه مدنی بمثابه برامد و معمار سایر علوم و فنون طبیعی)پایه، مهندسی 

سایش بخش و حتی علوم انسانی و اجتماعی یا فرهنگی تعالی بخش معنوی و اخالقی و سالمت( یا توسعه آ

و ارامش بخش و کاربرنده دستآوردهای آنها در ساماندهی و پیشرفت یا توسعه کشور و در تمدنسازی می 

باشد. در نتیجه تولید تفکر و نظریه علمی طبیعی، انسانی و اجتماعی و سیاسی، سبب فاعلی توسعه و 

 نسازی است. توسعه و تمدنسازی سبب صوری و غایی دانش و تولید آن می باشد.تمد

 خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:

طبیعت اجتماعی علم عمران چه میباشد؟ موضوع و مسئله کتاب مقدمه تاریخ ابن خلدون چه می باشند؟ 

مدنی در تحلیل متن کتاب  بشری در تحلیل متن مقدمه ابن خلدون چه میباشد؟ زندگی بدوی و زندگانی

مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ ضرورت و ضروریات اجتماع مدنی در تحلیل متن کتاب مقدمه تاریخ ابن 

خلدون چگونه میباشد؟ مراحل سیر تکوینی دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چند مورد و چه 

تاب مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ جایگزینی میباشند؟ تعاقب)جابجایی(دولت ها در دولت در تحلیل متن ک

در دولتها در دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه یباشند؟ مرحله )پدیداری و پیروزی تا 

تأسیس و(شکل گیری دولت در دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه است؟ مرحله شکوفایی 

مرحله پسا شکوفایی دولت دولت در  ابن خلدون چگونه میباشند؟دولت دولت در تحلیل متن کتاب مقدمه 

مرحله شکست و فروپاشی دولت دولت در تحلیل متن  تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه است؟

کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ حقیقت سلطنت در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه 

ی، سیاست علمی؛ پژوهشلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه میباشند؟ میباشند؟ انواع سلطنت در تح

آموزشی و اطالعرسانی)نگارش( در توسعه مدنی و تمدسازی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه 

است؟ سیاست علمی؛ پژوهشی، آموزشی و اطالرسانی ایران در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه 

ست علمی ایرانیان در توسعه ملی و تمدنسازی ایرانی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون میباشد؟ سیا

چگونه است؟ سیاست علمی ایرانی در تمدنسازی اسالمی در تحلیل متن کتاب مقدمه ابن خلدون چگونه 



 

168 
 

قدمه ابن ممیباشد؟ رابطه و نسبت توسعه دانش و تولید علم و توسعه مدنی تا تمدسازی در تحلیل متن کتاب 

 خلدون چگونه میباشد؟

 

 سوم.نگرش و گرایش فقه سیاسی

 (مثنوی مولوی)آن درخت هستى است امرودبن            تا بر آن جایى نماید نو کهن         

: تبیین حدود کلی و احکام تفصیلی حقوقی یعنی حقوق و تکالیف متساوق و متقابل سیاسی فقه سیاسی

نیروها و نهادهای اجتماعی و سیاسی است. به مورد اخیر می توان فقه دولت و حقوق دولتی اطالق نمود. 

از ادله  یبلکه تحدید یعنی تبیین حدود کلی جهانی و جاویدان، تشریع میباشد. استنباط احکام فرعی شرع

یعنی منابع تفصیلی عقل، قرآن و سنت )قولی، عملی و تقریری( معصوم )ص و ع( و به تعبیری در حدود 

کلی، به تناسب مقتضیات زمان، مکان و موضوع است. همان احکام تفصیلی عملی مقتضی حدود کلی شرع، 

است. عدل: اعتدال شرعی و شریعت است. اصل در فقه حق و حقوق بوده و اصل در حق و حقوق عدل 

)میانه افراط و تفریط تعلل در اقامه حدود و احقاق حقوق و یا تعدی از حدود و تجاوز به حقوق دیگران(، 

تعادل )میام توسعه اقتصادی . تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی( و عدل اعم از تکافی )مثال میان زن و مرد که 

و پدری، دختری و پسری(، تناسب )میان متناسبین( و  نه تبعیض و نه تساوری حقوق زنی و شوهری، مادی

تساوی )میا متساویین(، همراه با صیانت از حقوق و حمایت از ناتوانان می باشد. فقه سیاسی در اهل سنت از 

 - 710ابتداء بسبب هماهنگی و همکاری با دولت های حاکم، مستقل و مبسوط شد. این جریان با ابوحنیفه )

حنفی و پاسخگویی به پرسش های سیاسی بویژه دولتهای حاکم زمان خویش، آغاز شد.  هق(، موسسه فقه10

هق، شاگرد برجسته وی ابویوسف، فتاوی سیاسی و دولتی وی را جمع آوری و کتاب 710بعد از مرگ وی در

ست افقه اکبر یا راهبردی و سیاسی را نگاشت. خود نیز الخراج را بنگارش در آورد. و قاضی قضاتی یعنی ری

دیوانعالی قضایی خالفت را پذیرفت. احکام سلطانیه ماوردی، اوج فقه سیاسی اهل سنت بوده که با کمک آل 

بویه شیعی ایرانی، بانجام رسید. جامع فقه سیاسی خالفت پیشین و بنیاد فقه سیاسی سنی تا کنون است. فقه 

ن معصوم )ع(، به سبب انقالبی، مبارزه سیاسی امامت علیرغم غنای الیزال به سبب برخورداری از سنت اماما

و معارض بودن با دولت های حاکم، کمتر فرصت و حتی ضرورت استقالل یافته وبدین سبب  ضمن فقه 

عمومی آمده است. تنبیه امت و تنزیه ملت نائینی در فقه سیاسی شیعی، برجسته ترین آثار مستقل و کمابیش 

وسط شخصیتی بارز در تراز نائینی با تأییدیه بزرگانی چون مبسوط فقهی سیاسی امامت در دوران غیبت ت
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آخوند خراسانی است.  اوج این جریان والیت فقیه امام خمینی که فقه سیاسی و بلکه فلسفه فقه سیاسی 

انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و بشمار می آید. در ادامه گزیده هایی از این آراء و آثار 

 میدهیم.     را ارایه 

 : ماوردیاحکام سلطانی و والیات دینی

  فقه سیاسی خالفت سنی قدیم و میانی

هجری(: بزرگترین فقیه سیاسی خالفت اهل سنت است. 11ابوالحسن علی ماوَردی بصری بغدادی )متوفای

ه آراء و آثار یاحکام سلطانیه او، برترین اثر فقهی سیاسی خالفت سنی می باشد. جامع آراء و آثار پیشین و پا

فقه سیاسی اهل تسنن تا کنون بوده و محوب میگردد. ماوردی از نظم فکری و تیز بینی همراه با انصاف و 

اخالق علمی خاصی برخودار است. البته این اثر را برای توجیه نظریه و نظام خالفت در مقابل نظریه و نظام 

نتیجه ضمن ریزکاوی های قابل تقدیر، اما جنبه توجیهی امامت و طرفداران آن برشته تحریر در آورده است. در 

آن بر تبیین علمی بیطرفانه میچربد. در هر صورت اثری ماندگار و قابل روزامدسازی و کاربری بویژه با نقادی 

 و اصالح جهات توجیهی آنست.  

برایمان روشن سپاس خدایی را که؛ اول.خطوط کلی دین را ».الف.1«: مقدمه: »( فلسفه فقه سیاسی1

ساخت، به کتاب ناب خود بر ما منت نهاد و برای ما چنان احکامی پایه گذارد و چنان حالل و حرامی، 

به جزئیت بیان داشت که آن را یگانه داور و مرجع جهان و جهانیان کرد تا منافع مردمان بدان سامان یابد 

ان چیزهایی را واگذاشت که در آن ها به و بنیادهای حق بدان استوار گردد، دوم.همو که به فرمانروای

نیکی تقدیر فرماید و به استواری تدبیر آورد. پس او را بر همه آنچه تقدیر کرده و تدبیر فرموده است 

فراهم آمده کتاب قرآن و  (. مکتب مدنی؛ اجتماعی و سیاسی اسالم71آیین حکمرانی، ص«)سپاس سزاست

طرح هادی و نقشه راه و راهبردی سعادت؛ خودشکوفایی: آسایش  سنت پیامبر )ص(، خاندان و یاران، صراط؛

و آرامش مدنی انسان و جامعه و جهان بشری است. که با نظام سیاسی و دولت و با کارگذرای سیاسی اعم 

از ترسیم و اعمال سیاست های توسعه اقتصادی، تعادل اجتماعی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی دینی و 

هم صلوات و درود او بر آن پیامبرش که آشکارا به فرمان وی بانگ »ب. قق می پذیرد.پیشرفت مدنی تح

همان(. مکتب «)بر آورد و حق او را بگزارد: محمد پیامبر خدا )ص( و نیز درود بر خاندان و یاران او
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از .»ج مدنی اسالم فراگیر حدود و احکام بینش، منش و کنش است. یا معارف، اخالق و فقه )حقوق( میباشد.

آن روی که آشنایی با آیین حکمروانی سزامندتر فرمانروایان است و از دیگر سوی، آمیخته بودن این 

آیین با همه احکام فقه، آنانرا که به کار سیاست و تدبیر مشغولند از بازکاویدن این احکام و رسیدن به 

مان آن که و در این کار به فر -م آن آیین باز داشته است، کتابی مستقل بدین آیین و احکام گزین ساختی

تا از این رهگذر دیدگاه های فقیهان را در زمینه حقوقی که  -فرمانبری از او بایسته است گردن نهاد 

فرمانروایان دارند بدانند و این حقوق را استیفا کنند و هم آنچه بر گردن ایشان است دریابند و آن حقوق 

اجرایی یا در حکم قضایی خویش جانب عدالت بنگرند و در ستاندن را بگزارند، بدان امید که در فرمان 

و دادن جانب انصاف نگه دارند. برترین یاری خدای از او مسألت دارم و در توفیق و هدایت به درگاه 

همان(. اصل در فقه مدنی: اجتهاد و اعمال حدود و «)او چشم دوخته ام که او یگانه تکیه گاه است و بس

باری! خداوندکه قدرت او فراتر است برای امت فرمانروایی خواست که .»2 نی می باشد.احکام عدالت دی

به وی؛ یک.اول.الف.مقام نبوت را جانشینی آورد و ب.به او آیین را پاس بدارد. دوم.الف.آن گاه سیاست 

 را به او واگذشت تا ب.تدبیر کارها از آنچه دین و شریعت است سر چشمه گیرد و سوم.الف.خواست

ها با صالحدیدی که از آن پیروی میشود ب.به وحدت گراید. دو.بدین سان، امامت بنیادی شد که؛ 

اول.الف.پایه های آیین بر آن استواری یافت و ب.مصالح امت بر محور آن سامان گرفت و در نتیجه 

مه سرچشدوم.الف.کار مردم بر این محور ثبات یافت و ب.والیت و مسئولیت های خاص از همین بنیاد 

گرفت سه.اول.الف.و بدین گونه الزم آمد که فرمان مقام امامت بر هر فرمان دیگری پیش داشته شود و 

ب.آنچه به مسئولیت و اراده او واگذارده شده با مسئولیت دینی پیوند یابد. دوم.تا مسئولیت ها بر سامانه 

ی ها بر خوردار است استوار ای که از؛ الف.تناسب در چینش ها و ب.همانندی در احکام و ج.داور

(. مراد نظام حدود و احکام رسا و سازوار و به تعبیری رسایی و سازواری ذاتی و 71همان، ص«)گردد

 درونزادی برون آی مکتب دینی مدنی اسالم و حدود و احکام معرفتی، اخالقی و از جمله فقهی آن است.

ه این کتاب در خود جای داده، شامل بیست مجموعه آیین های حکمرانی و مسئولیت های دینی ای ک.»3

باب است: باب اول: عقد امامت، باب دوم: سپردن وزارت، باب سوم: گماردن فرمانروایان بر سرزمین 

ها، باب چهارم: گماردن به فرماندهی جهاد، باب پنجم: فرماندهی جنگ های داخلی، باب ششم: مسئولیت 

باب هشتم: سر سلسلگی خاندان ها، باب نهم:  خواهی[ ، ]داد دادرسی، باب هفتم: رسیدگی به مظالم
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تصدی امام جماعت، باب دهم: مسئولیت حج، باب یازدهم: والیت بر زکات، باب دوازدهم: توزیع فیء 

و غنایم، باب سیزدهم: جزیه و خراج، باب چهاردهم: سرزمین هایی که احکامی متفاوت دارند، باب 

باب  (،71)ص بها، باب شانزدهم: قرق ها و بهره برداری های عمومیپانزدهم: احیای موات و استخراج آ

هفدهم: در باره احکام اقطاع، باب هیجدهم: دیوان و احکام آن، باب نوزدهم: مقررات کیفری، باب بیستم: 

(. اینها اهم اعم مسایل، مباحث و عناصر اصلی نظام فقهی سیاسی اسالمی عموما 71همان، ص«)احکام حسبیه

 در عهد ماوردی است. و خصوصا

امامت: در رویکرد و گفتمان )نگاه، نظریه و نظام( «: باب اول.عقد امامت»( قرارداد مدنی رهبری سیاسی: 2

اسالم )قرآن و سنت(: رهبری است. بویژه راهبری سیاسی میباشد. مراد راهبری راهبردی نظام سیاسی و دولت 

جامع شئون سه گانه: والیت )مربی و تربیت سیاسی(، علم اسالم و در اسالم است. در رهیافت امامت شیعی 

)دینی و سیاسی( و مدیریت اجرایی سیاسی میباشد. به همین سبب بوده که امامت و عدالت را در زمره اصول 

مذهب می آورد. در رهیافت خالفت سنی، فقط شأن سوم بوده که از آن تعبیر به خالفت یعنی جانشینی 

امامت بنیاد نهاده .»1سبب  امامت و عدالت را جزو اصول مبانی مذهب نمی آورند.  سیاسی میگردد. به همین

شده است برای جانشینی نبوت در پاسداشت دین و تدبیر دنیا. بستن عقد امامت با کسی که در میان 

امت عهده دار آن شود به اجماع همگان واجب است، هر چند ابوبکر اصم با این اجماع مخالفت کرده 

(. اصم و اباضیه از خواج مدعی بودند اگر مردم خود شریعت را اجرا و عدالت را رعایت 27همان، «)است

ورت بعد از اصل ضرورت، منبع ضر. «در اگر نتوان نشست»کنند، رهبری نیازی نیست. ولی به تعبیر مولوی: 

ل، لتپذیری است. عقاعم از منشاء ضرورت و دولت نگری و مبداء ضرورت یا دولت گرایی تا دولتسازی و دو

شرع و امروزه عرف، کدام و به چه ترتیبی منشاء ضرورت و بایستگی دولت و دولت نگری میباشند. ضرورت 

امنیت، نظم و نظام، دولت، رهبری و مدیریت، حاکمیت، حکومت، قدرت و اقتدار، ... اوال ذاتی یعنی تکوینی 

یم، بدون آنها انسانها دچار هرج و مرج و تعارض است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بفهمیم و چه نفهم

تا تنازع بوده و شده و نابود میگردند. حداقل اینکه به مدنیت و بویژه بهزیست دست نمی یابند. بنابراین ذاتیند. 

فطرت عقلی هر انساین این را درک کرده و فطرت قلبی او خواهان آنها میباشد. بنابراین فطری عقلی برهانی 

ضمن  «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»ودی نیز هستند. وحی و شریعت و دیانت، بمصداق و قلبی شه

تایید و بلکه تذکر یعنی یاد آوری و تأکید بدینها، به تبیین یعنی تحدید بمعنای تعیین حدود کلی و حسب 
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کانی و موضوعی زمانی، م مورد احکام تفصیلی آنها میپردازد. بنابراین در این مرتبت شرعی نیز میباشند. تطبیق

با هوش ابزاری انسانی و به اصطالح اجتهاد صورت پذیرفته که عوارض نه گانه کمی و کیفی و به تعبیری 

سازکارهای اجرایی عینی آنها را به تناسب مقتضیات بصورت روزامد و کارامد؛ بهره ور و اثربخش بر می 

هم اینها دارای مراتب سه گانه عقلی، شرعی و عرفی بوده نمایاند. در این مرتبت عرفی میباشند. بدین ترتیب 

و هم ذهن انسان قادر به درک مراتب سه گانه آنها است. با این وجود برخی اصل ضرورت اینها را یا عقلی، 

در .»2یا شرعی و امروزه عرفی دانسته که در اصل فراهم آمده و فراگیر هر سه بترتیبی که اشارت شد، میباشد. 

نگی این وجوب و این که آیا به عقل است با به شرع، اختالف شده است؛ گروهی گفته اند: باره چگو

به عقل؛ چون در نهاد عاقالن است که در برابر پیشوایی که آنان را از ستم ورزیدن به یکدیگر باز می »

زمامداران دارد و در کشمکش ها و در دعاوی میانشان داوری می کند سر تسلیم فرود آورند؛ و نیز اگر 

شاعر روزگار « افوه اودی.»3همان(. «)نبودند مردم همه آشفته و رها، و به هم در رفته و تباه شده بودند

 جاهلیت گفته است:

 آشفتگی ای که مردم در آن راهبری نداشته باشند آنان را بسامان نیاورد»

 . همان(«)و آن گاه که نادانان مردم را مهتری کنند رهبری ای تحقق نپذیرد

( شرعی 21این وجوب نه به عقل، بلکه به شرع است؛ زیرا امام اموری )ص»اما گروهی دیگر گفته اند: .»4

را عهده دار میشود که چه بسا عقل نیز پایبندی به آن را می پذیرد. بنابراین ایجاب امامت از طریق عقل 

ی بایست خود را از ستم راندن نبوده، بلکه عقل تنها این را ایجاب کرده است که هر یکی از عاقالن م

بر یکدیگر و بریدن از همدیگر باز بدارند. در انصاف روا داشتن با هم و پیوند با هم به آنچه اقتضای 

عقل است عمل کنند و هر یکد نه به عقل دیگران ، به عقل خویش بیندیشند. اما این شرع است که 

لذین یا ایها ا»چنانکه خداوند متعالی میفرماید:  واگذاری زمام حکومت به صاحبانش را مقرر داشته است،

ای کسانی که ایمان آورده اید! از »(؛ 51نساء، «)آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم

خداوند »بدینسان «. خداوند فرمان برید و از پیامبر و کسانی از شما که صاحبان حکومتند فرمان برید

ان، هم«)را که همان پیشوایانی اند که بر ما حکم می رانند واجب گردانده است«االمراولی »فرمان بردن از 

اکنون که وجوب امامت ثابت شده، این وجوب به سان .»7]: چگونگی وجوب امامت[:  فصل»(. 22ص
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، وجوبی کفایی است و از این روی، چون کسانی که شایسته اش هستند ]تخصصی[  جهاد و کسب علم

از دیگران ساقط می شود و همین معنی وجوب کفایی است. اما چنانچه کسی بدین مهم  بدان پردازند

نخست: انتخاب کنندگان تا از میان خود یکی ( 22صقامت نیاراید، دو گروه از میان مردم بر می خیزند: )

ن، هما«)را برای امامت امت بر گزینند؛ و دوم شایستگان امامت تا یکی از آن ها به امامت نصب شود

در تأخیر امامت، به جز دو گروه یاد شده، بر دیگران ایراد و گناهی نیست؛ هنگامی که این .»2(. 23ص

دو گروه از امت، برای تعین منصب امامت باز شناخته شدند، الزم است که در هر یک از آنها، شروطی 

اهل رتق و فتق امور،  اهل حل و عقد یا «:]: شروط انتخاب کنندگان[  فصل»(. 23همان، ص«)فراهم باشد

گروه و کارگروهی بسان خبرگان رهبری است. کارویژه اصلی این کارگرو6 تعیین رهبری و نظارت بر حسن 

شروطی که می بایست »انجام راهبری و در نهایت و در صورت اشکاالت مشکل آفرین، عزل رهبری است. 

همه شروط معتبر در آن را در خود در انتخاب کنندگان فراهم باشد سه چیز است: نخست.عدالتی که 

داشته باشد. دوم.دانش که از رهگذر آن به شناخت کسانی که شروط الزم برای تصدی امامت را دارند 

و سازمند این سمت هستند توفیق یابد. سوم.تدبیر و حکمتی که به انتخاب امامی بینجامد که برای امامت 

همان، «)مردم آگاهی داشته و آنها را پاس می دارد شایسته تر است و بیش از هر کس دیگر از منافع

اما آنان که شایسته امامت شناخته می شودند لزوما می بایست » ]: شروط شایستگان امامت[: فصل»(. 23ص

هفت ویژگی دارا باشند: نخست.عدالت با همه شروطی که در آن لحاظ میشود. دوم.دانشی که از رهگذر 

خاسته و احکام نوپدید راه نماید. سوم.سالمت حواس اعم اط شنوایی، آن به اجتهاد در رخدادهای نو

اموری بپردازد که به این حواس درک می شوند. ( 23)ص بینایی و زبان تا به کمک آنها بتواند مستقیما به

چهارم.سالمت بدن از کاستی هایی که مانع انجام کامل حرکات و یا سرعت در اقدام شود. پنجم.رأی و 

ه سیاست رعیت و تدبیر منافع مردم بینجامد. ششم.دلیری و پایمردی ای که او را به پاسداری خردی که ب

(. مراد قوی 21همان، ص«)از کیان مسلمانان و جهاد با دشمند توانا سازد. هفتم.نسب، و آن از قریش باشد

دو صورت انعقاد می امامت به «: »]: انعقاد امامت[  فصل»و امین بودن علمی و عملی دینی و سیاسی است. 

یابد: یکی به انتخاب اهل حل و عقد؛ و دیگری یه والیتعهدی امام پیشین. در انتخاب امام به واسطه اهل 

حل و عقد، فقیهان در حد نصاب ]تعداد[ افرادی که به انتخاب آنان امامت انعقاد می یابد اختالف کرده 

امامت تنها به اتفاق نظر توده اهل حل و عقد »ه اند: گروهی گفت.7و نظریه هایی گوناگون ابراز داشته اند: 
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در هر یک از آبادی ها انعقاد می یابد، تا رضایت به او فراگیر و تسلیم در بر ابر فرمان او امری اجماعی 

کمترین شماری که امامت به انتخاب از سوی آن ها انعقاد می »گروهی دیگر گفته اند: .2همان(. «)باشد

همان(. «)که امامت را بهر ضایت چهار تن دیگر برای یکی از خود منعقد سازند یابد پنج نفر است

گروهی از عالمان کوفه هم گفته اند: امامت به سه تن که یکی از آن ها با رضایت دو تن دیگر آن را .3

گروهی .سرانجام، 1همان(. «)عهده دار شود منعقد می گردد تا این سه به منزله یک قاضی و دو گواه باشند

(. انتخاب در 21همان، ص«)امامت حتی به انتخاب توسط یک نفر هم انعقاد می یابد»دیگر گفته اند: 

گفتمان اهل سنت: انتخاب امت نه در عمل و نه در نظریه نبوده است. بیعت مردم اگر گاه هم مطرح شده، 

أی تعیین کرده حتی یک اهل ر بیعت تعیینی نیست. بیعت تاییدی می باشد. یعنی کسی را که هفت، پنج، سه و

اینان تایید می نمایند. با این تفاوت که بسبب باال بودن شأن امام معصوم )ع( بسان شخص پیامبر )ص( که 

تعیین مصداق بارز با خدا بوده که پیشتر توسط پیامبر ابالغ شده و توسط امام قبل، اعالم میگردد. مردم نیز 

تشخیص و تعیین شخص مصداق بارز شاخص رهبری با خبرگان و  بیعت تاییدی دارند. در دوران غیبت،

تایید آن با مردم بوده که در جمهوری اسالم ایران پیشتر با انتخاب نمانیدگان مجلس خبرگان رهبری، اینرا 

 انجام و اعمال کرده اند. 

[ رای برگزیدن ]امامچون اهل حل و عقد ب«: »]: تعیین رهبری؛ امام، خلیفه، امیر[  فصل»( خبرگان راهبری: 3

گرد هم آیند، وضع شایستگان امامت را که از شروط الزم برای تصدی این مقام برخودار هستند بررسی 

میکنند و از میان آن ها آن را که؛ یک.فضیلتی افزون تر و دو.بشروطی کاملتر دارد و سه.مردم فرمانبری 

برای بیعت نامزد میکنند. چون از میان گروه  او می شتابند و چهار.در بیعت با او درنگ روا نمی دارند

برخوردار از شرایط، کسی تعیین گردد که اجتهادشان آنان را به انتخاب وی راه نموده است، امامت را 

بر او عرضه می دارند؛ اگر آن را بپذیرد برای امامت با او بیعت می کنند و به بیعت آنان با او رهبری و 

یابد و بر همه امت الزم می شود به بیعت او در می آیند و از او فرمان می  پیشوایی برای وی انعقاد می

برند. اما چنانچه او از این پذیرش امامت سرباز زند و پاسخ مثبت ندهد، بدان اجبار نمی شود؛ زیرا عقد 

ن یامامت قراردادی مبنی بر رضایت طرفینی و نیز اختیار است و اکراه و اجبار بدان راه ندارد. د رچن

(. 26همان، ص«)صورتی، از آن نامزد نخستین به دیگر کسانی که شایسته امامت هستند عدول می شود

اول.افضلیت، دوم.اکملیت )شروط(، سوم.اسرعیت )صاعت(، چهارم.اکثریت )بیعت(: ضرایب چهارگانه 
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علم و عدالت را شرط، یکی  یا دو تا مثال 1شرایط هفتگانه نامزدی رهبریند. بنحوی که اگر یک نامزد از 

نداشت، نسبت بکسی که سه مورد را ندارد افضل است. یا سرعت و تعداد بیشتری بیعت کننده یا رأی دهنده 

به کسی بوده که برخی این شرایط را نداشت، اولی میباشد. در نتیجه حتی عالم یا عادل یا شجاع بودن ضرورتی 

باشد. حداکثر اینکه از دانشمندان عالم، قضات عادل و  ذاتی نیستند. جاهل، ظالم و ترسو نیز میتواند مشروع

فت هدر  جامیبه تعبیر عبدرالحمن فرماندهان شجاع استفاده نماید. در رهیافت شیعی: این ممکن نیست. 

 :اورنگ سبحه ابرار

 ؟هستی بخش بودتواند که  چون از هستی، بخشذات نا یافته 

شیعه مدعی بوده که همگی این شرایط سیاسی باید باشد. حال اگر بسان معصوم )ع( اعلم نبود، حداقل عالم 

و مجتهد دینی سیاسی باید باشد. جاهل نمی تواند باشد. اگر اعدل نبود، عادل سیاسی باشد. ظالم نمی توان 

کثری، حد بدین ترتیب شرایط را حد اباشد. اگر اشجع نبود، شجاع سیاسی بایستی باد. ترسو نمی تواد باشد. 

 میانی و حداقلی کرده و غیر و ضد آنها را نمی پذیرد و مشروع نمی داند.

آنچه از امور عامه بر امام الزم است ده چیز را در بر .فصل»( کار ویژه های دهگانه راهبردی راهبری: 4

این  امت بر آن اجماع کرده اند. از میگیرد: یکم.پاس داشتن دین بر مبانی ثابت آن و نیز آنچه گذشتگان

روی، اگر بدعتگذاری رخ نماید یا گمراهی که شبهه دارد سر بر آورد، امام حجت را برای وی آشکار 

سازد و آنچه را درست است برای او روشن کند و بر آن حقوق و حدود که به رعایت آن ملزم است 

پاس داشته شود. دوم.دادرسی میان طرفهای اختالف  بدارد تا از این رهگذر، دین از رخنه و امت از فتنه

و پایان بخشیدن به نزاع کسان؛ تا عدالت در همه جا بگسترد و نه ستمگری ستم براند و نه ستمدیده ای 

ضعیف ماند. سوم.حراست از کیان و دفاع از قلمرو؛ تا مردم در امنیت و آسوده خاطر از این که به جان 

زندگی خویش بپردازند و به این سوی و ان سوی سفر کنند. چهارم.اجرای  یا مالشان تعرّض شود و به

حدود الهی؛ تا حریم آنچه حرام کرده است از تعرض مصون ماند و حقوق بندگان او از قرار گرفتن در 

معرض تلف و نابودی در امان باشد. پنجم.استوار ساختن مرزها به تجهیزات بازدارنده و نیروی دفاع 

شمنان نتوانند غافلگیرانه هجوم آورند و در سرزمین اسالم حرمتی را زیر پا نهند یا خون کننده؛ تا د

مسلمان یا معاهدی را بریزند. ششم.جهاد با کسانی که با اسالم عناد می ورزند، البته پس از دعوت آنان 



 

176 
 

ند در این که آیین به این آیین، تا یا اسالم آورند یا به احکام ذمه گردن نهند و از این رهگذر حق خداو

و زکات به موجب آنچه شرع «فیء»اسالم را بر همه ادیان پیروز سازد بر پا داشته شود. هفتم.گرد آوری 

به تصریح یا به اقتضای اجتهاد واجب شاخته است، بی آن که ترسی در میان باشد یا ستمی روا داشته 

ون زیاده روی یا سختگیری، و نیز پرداخت شود. هشتم.تعیین مقدار عطایا و حقوقِ متوجه بین المال، بد

آنها، بی آنکه از زمانش پیش افتد یا از این زمان پس انداخته شود. نهم.به کار گماردن امینان . .اگذاردن 

مسئولیت به کسانی که در کارهایی که بدیشان واگذاره یا اموالی که بدیشان سپرده می شود خیر خواهند؛ 

کفایت سامان گیرد و اموال به پاسداری امینان در امان ماند. دهم.این که خود  تا در نتیجه؛ کارها به دست

مستقیما بر کارها نظارت کند و اوضاع را بر رسد، تا از این رهگذر بتواند سیاست رعیت و حفاظت آیین 

ها مشغول شود و به واگذاری کار( 12)ص و شریعت را به انجام رساند. مباد به خوشگذرانی یا به عبادتی

 -به دیگران بسنده کند؛ چرا که امانتدار خیانت روا میدارد و خی رخواه ترفند به کار میگیرد. خداوند 

ای داود! ما تو را جانشین در زمین قرار داده ایم؛ میان مردم به حق حکم بران و »فرموده است:  -تعالی 

جعلناک خلیفه فی االرض فاحم بین یا داود انا »؛ «از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در برد

بر پایه این آیه، خداوند سبحان! نه از داود (. 26ص، «)الناس بالحق و ال تتبع الهوی فیضلک عن سبیل اهلل

سزاوار ]از هوس ها[  خواست که بدون دخالت مستقیم، کارها را به دیگران وانهد، و نه او را در پیروی

در حالی است که هر خلیفه ای به حکم دین و به اقتضای شدن به صفت گمراهی معذور داشت. این 

منصب خالفت حق تعیین گماشته و واگذاردن کار به دیگران را دارد، اما پرداختن مستقیم به کارها از 

 کلکم راع و»حقوق سیاست و تدبیر و متعلق به همه رعیت است، چنان که پیامبر خدا )ص( فرمود: 

از شما در باره رعیت خویش به رعایت موظفید و در این باره باز  هر یک»؛ «کلکم مسئول عن رعیته

 (.12همان، ص«)خواست می شوید

امام آنگاه که به حقوق یاد شده امت بپردازد حق خدای .فصل»( عزل، برکناری و جابجایی راهبری: 5

رای دو حق ب تعالی را در آنچه برای مردم یا بر مردم است گزارده و تا زمانی که وضعش دیگرگون نشده

او بر مردم واجب است: فرمانبری و یاری جستن. اما انچه موجب دیگرگون شدن وضع او میگردد و او 

بدان سبب از دایره شایستگی بیرون می رود، دو چیز است: یکی خللی در عدالت او، و دیگری نقصی 

پیروی هوس خیزد و  بر دو گونه است: یکی آنچه از -یعنی همان فسق  -در جسم او. خلل در عدالت 
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(. ماوردی همچون سایر فقهای اهل سنت، از طرفی اصل 11همان، ص«)دیگری آنچه به شبهه ای آویزد

امکان برکناری حاکم را مطرح میسازد. از طرف دیگر عدم رضایت مردم را که میتواند مبداء انقالب سیاسی 

فی میکند. و آنرا حداکثر در حد تذکر زبانی آنهم بوده را نیز نهی میسازد. در نتیجه امکان عملی برکناری را  ن

 صرفا توسط علمای دینی، تقلیل میدهد.  

.اهم مسایل، مباحث و عناصر 3.حقوق و تکالیف دولت کدامند؟ 2.رابطه و نسبت فقه و سیاست چه میباشد؟ 7

دولت در  .اصل ضرورت1اصلی نظام فقهی سیاسی اسالمی عموما و خصوصا در عهد ماوردی چه میباشند؟ 

.شرایط انتخاب 6.شرایط انتخاب کنندگان چه میباشند؟ 1نظریه و نظام فقه سیاسی ماوردی چگونه است؟ 

 .شیوه های نیل به حاکمیت سیاسی در نظریه ماوردی چه میباشند؟1شوندگان بویژه رهبری سیاسی کدامند؟ 

یی راهبری سیلسی در فقه سیاسی .عزل، برکناری و جابجا1.کارویژه های دهگانه رهبری سیاسی کدامند؟ 1

 ماوردی چگونه است؟

 ؛ حکومت اسالمی: نایینیب.تنبیه امت و تنزیه ملت

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

 فقه سیاسی امامت جدید

 (مثنوی مولوی)سپار            که هر امسالت فزون است از سه پارگیر و کهن را مىتازه مى      

فقه سیاسی شیعه، علیرغم غنی سازی توسط  ( گفتمان؛ نگاه، نظریه و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی:1

جمله در مورد گفتمان؛  سنت امامان یازده گانه معصوم )ع( و حتی توقیعات شریف امام دوازدهم )عج اهلل( از

نگاه، نظریه و نظام و الگوی حکومت قدر متقین )با تناسب علم و فهم ما از اسالم( و قدر مقدور )به تناسب 

مقتضیات زمان( اسالمی و کتاب تنبیه امت و تنزیه ملت نائینی، همانند اهل سنت، مستقل نشده و مبسوط 

، از سویی و امکان آن و 21های غالب ولو چه بسا ظالمنگردید. آنهم اهل سنت به سبب همکاری با دولت 

دیگر سو مبتال به بودن برای پاسخگویی فقهی سیاسی به دولت های حاکم بود. شیعه به سبب انقالبیگری و 

                                                           
.چنانکه امثال علی عبدالرزاق مصری در اسالم و اصول حکومت، از حکومت معاویه و اموی را  سلطنتی مطلقه و به اصطالح ملوکیت نه خالفت 21

لم بنوعی متمایز میسازند. به تعبیری تشریع نهایی ظ از بعد( ع) خوانده که همین باعث تکفیر وی گردید. اما تما اهل سنت خلفای راشدین را تا اما حسن

برخی ناشی از محافظه کاری، ظاهر انگاری و حتی سازشکاری دانسته ولی برخی بویژه خود زعمای اهل سنت به جهت  در فقه سیاسی خالفت سنی را

 ضرورت جلوگیری از تفرقه، امنیت، وحدت و نظم میخوانند.
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عدم همکاری با دولتهای ظالم، نه امکان آنرا یافته و نه ضرورت آن را داشته که فقه سیاسی را بیشتر مورد 

لیرغم اینکه شیعه و امامت مذهبی انقالبی، سیاسی و دولتساز است. به همین سبب فقه توجه قرار دهد. ع

سیاسی شیعی ضمن فقه غیر سیاسی و غالبا شخصی و ذیل حدود و بویژه احکام آنها آمده اند. حرکت و اثر 

ان منائینی، نخستین اثر جامع فقهی سیاسی شیعی در پاسخ به مسئله ای در حد اهمیت سرنوشت ساز گفت

)نگاه، نظریه و نظام( سیاسی و الگوی حکومت مشروطه اسالمی در تاریخ و جهان شیعه است. آن هم اثری 

از شخصیتی در تراز اعال یا عالمگی نائینی می باشد. آیت اهلل نایینی )قرن چهاردهم هجری(، به عنوان فقیه و 

شناسانه و آسیب زدایانه، به طرح مجتهدی اصولی، در عصر غیبت و در دوره مشروطیت، با نگاهی آسیب 

نظریه سیاسی پرداخته است. وی برای نخستین بار اثری مستقل فقه سیاسی شیعی در عصر جدید ارایه نمود. 

نایینی از پیشتازان اصالح گری نوین سیاسی در ایران و جهان اسالمی هم از حیث نظریی و نظریه سازی و 

نظریه و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی به صورتی منضبط از حیث عملی و نهضت سیاسی می باشد. وی 

تنظیم و ارایه کرد. نظریه ای که بسان پیش درامدی استوار بر مردم ساالری اسالمی مورد نظر و پایه سی 

متکامل )پلکانی( سیر اندیشه سیاسی شیعی و اسالم تا حضرت امام خمینی )ره( در انقالب اسالمی و نیز در 

می ایران محسوب می گردد. نظریه سیاسی نایینی، دارای دو رکن است؛ یکی آسیب نظام جمهوری اسال

شناسی سیاسی اسالمی ایران و جهان اسالم می باشد. وی جهل عمومی و استبداد و ظلم دولتی را منشاء همه 

آسیب های سیاسی تلقی می نمایند. دیگری مشروطیت اسالمی است. وی حکومت مشروط به قانون عدالت 

می و مبتنی بر آن را به عنوان آسیب زدایی و بهداشت و درمان سیاسی دانسته و معرفی می نمایند. نایینی اسال

و استبداد  یا ستم سیاسی «جور»و در حقیقت « ظلم»ابتدا به شکل بنیادین و جامعی به تجزیه و تحلیل پدیده

یعی کلیات نظریه فقهی سیاسی ش به عنوان بدترین آسیب روی آورده است. وی برای نخستین بار موفق شد

خویش ارایه نماید. نگاه آسیب شناسانه « تنبیه امه و تنزیه مله»در عصر غیبت را ترسیم و در قالب کتاب 

سیاسی و اجتماعی او از همین عنوان اثر وی، هویداست. یعنی منزه کردن مکتب اسالم و عقاید اسالمی از 

سو و بیدارگری امت اسالمی از انحراف ناشی از آن ها از دیگر  تحریفاتی که بدان منتسب می سازند از یک

و  ضروریات شریعته چون وضع رساله برای تنبیه امت ب»سو می باشد. کما این که به تعبیر خود وی 

مت و تنبیه ا«)المله نهادهاالمه و تنزیهتنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت است لهذا نامش را تنبیه

(. اهم مواردی که مبین تحریفات در نظریه سیاسی اسالمی 6یا حکومت از نظر اسالم، نایینی، صتنزیه ملت 

و غفلت و ناآگاهی امت از حقوق سیاسی خویش می باشد. تحریف و نا آگاهیی که در نتیجه منجر به انحراف 



 

179 
 

ن بدترین آسیب هم مردم و هم دولت شده است. انحرافی که حاصلی شوم همچون استبداد دولت را به عنوا

سیاسی و اجتماعی ببار آورده است. بدین سبب ایران، جهان اسالم و امت اسالمی در عصر خویش را در 

آسیب زده ترین شرایط خویش تلقی نموده و آن ها را در حضیض ذلت، عقب ماندگی و وارفتگی می داند. 

 عصر غیبت، بسان برترین گزینه و به همین مناسبت، نظریه حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی را در

عالج رفع یا کاهش وبه تعبیر خود وی؛ تحدید این بیماری یعنی ظلم و استبداد معرفی می نماید.حکومت 

قدر متیقن و قدر مقدور عبارت از؛ حکومت اسالمی به میزان فهم و دریافت ما از اسالم و به تناسب مقتضیات 

را بدترین مرض و در بردارنده  «استبداد»ملی را مادر امراض و  عمومی و« جهل»و مقدورات می باشد. وی 

و مسبب سایر آسیب های سیاسی و اجتماعی عموما و بویژه در ایران، جهان شیعی و جهان اسالمی تلقی می 

نماید. در این گزینش و چینش توجه به محور مسایل و مقتضیات سیاسی در اندیشه نایینی، دسته بندی، طبقه 

ویژه ساختار موضوعی و مبانی، ارکان و نظام سیاسی در نظریه سیاسی او بخصوص از جهت نظریه بندی و ب

سیاسی و بینش و دانش سیاسی و فقهی سیاسی حائز کمال اهمیت می باشد. روش طرح و بررسی مسایل، 

از حیث  زاستدالتی عقلی، استنادات شرعی و شواهد یا اسشهادات عینی و عملی یا عرفی و علمی سیاسی، نی

شناخت سیاسی و معرفت شناسی سیاسی و حتی روش شناسی علمی، فقهی و فلسفی سیاسی بسیار تعیین 

کننده است. بنابراین در تحلیل متن زیر و تفهم محتوای آن، شایسته وبایسته است هر دوی حیثیات فوق، مد 

 نظر و مورد توجه و تحقیق واقع گردند.

)دوساحتی( اسالمی: پیشینه، پشتوانه و پایه سیاسی؛ پیش درامد و         ( رویکرد فقه دینی مدنی توحیدی2

 یاند که ملل مستتیحی و اروپاییان قبل از جنگ صتتلیب مطلعین بر تواریخ عالم دانستتته»پیش فرضتتیه: 

نصتتیب بودند همین قستتم از علوم تمدنی و حکمت عملی و چنانچه از تمام شتتعب حکمت علمی بی

سماوی و           سابقه و یا از روی تحریف کتب  شرایع  شریع آن ها در  سطه عدم ت سی هم، یا بوا سیا احکام 

را  نعدم فوزشا ]شکست در جنگهای صلیبی[     بهره بودند، بعد از آن واقعه عظیمنبودن آن ها بیدر دست 

ستند، عالج این ام  مقصد عدم تمدن و بی ه ب امراض را اهم مقاصد خود قرار داده   علمی خود مستند دان

اصول تمدن و سیاسات اسالمی را از کتاب و سنت و فرامین      ( 7)ص و عاشقانه در مقام طلب برآمدند. 

ضل        شاه والیت علیه اف ضرت  سالم و غیرها اخذ و در توار   صادره از ح صلواه و ال سابق خود  ال یخ 

ستناد تمام ترقیات فوق         صول و ا صول بآن ا شر را از و صور عقل نوع ب صفانه بدان اعتراف و ق العاده من
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تنبیه امت و تنزیه ملت، «)متابعت و پیروی آن اقرار کردنده قرن اول را ب( 2)ص حاصله و کمتر از نصف  

سان از     3ص شاره نایینی به مواردی ب ست ا س « آلبرت کبیر»(. ممکن ا تاد اکویناس بوده که در جهان و حوزه ا

م.( بزرگترین متکلم و 73قرن «)ســنت توماس اکویناس»اســالمی و با منابع اســالمی تحصــیل نمود. یا خود 

شد. وی قوانین             سوب می  شد مح سی ابن ر سیا شارح نظریات  سیحیت حتی تا کنون، که  اللهیاتی جهان م

را به تعبیر سیر حکمت در اروپا از این طریق گرفت و   چهارگانه )تکوینی، فطری، تشریعی و عرفی( سینوی  

در اللهیات عالی خود حتی با روش اســتشــکالی اســالمیان و بر خالف روش دیالکتیکی )جدلی( ســقراطی 

سو هم در       سالم را راه حل اروپا و غرب معرفی می نمود. رو شنی تبیین نمود. همچنین امثال دانته، که ا برو

ــت. به تعبیر نائینی؛ همچنان که        کتاب قرارداد اجتماعی مد    ــالم و کارامدی آنسـ ــاالر بودن اسـ عی مردم سـ

صول ب    »اروپائیان  شر را از و صور عقل نوع ب صول ه ق تمام ترقیات »را مورد تاکید قرار می دهند. و « آن ا

تند. می دانس« اصول سیاسیمتابعت و پیروی آن ه را ب)هق(  کمتر از نصف قرن اول درالعاده حاصله فوق

خویش با تصریح بر اینکه ادیان یا « قرارداد اجتماعی»، صاحب نظریه جمهوری در کتاب «روسو»ما این که ک

و « نیدین مد»مردمیند، ولی مدنی نیســتند. یا مدنیند ولی مردمی نیســتند. وی تاکید میکند که اســالم تنها   

ر و بویژه مردم مدار یعنی مردمی اســـت. آنهم بصـــورت کامل و کارامد می باشـــد. مردمی اعم از؛ مردم دا

شد. قانون نیز جنبه عمومی، مردمی و         صوص اینکه حکومت قانون می با ست. بخ ساالر یا جمهوری ا مردم

جمهوری دارد. به همین مناسبت در کتاب قرار داد اجتماعی در مبحث قانون و قانونگذار تصریح می نماید؛   

سالم     » سماعیل ]پیامبر ا شد، هنوز هم از   ص[ که از ده -شریعت فرزند ا قرن پیش بر تما دنیا حکمفرما میبا

عظمت مردان بزرگی که آنرا تدوین نموده اند حکایت می کند. فالسفه متکبر و روحانیون لجوج، این مردان  

بزرگ را شیادانی خوش شانس میدانند ]که تمدنسازی نمودند[. اما یک مرد سیاسی واقعی در تشکیالت آنها  

(. از 12قرارداد اجتماعی، روسو، ترجمه کیا، ص «)یند که موجد تأسیسات با دوام است   قریجه بزرگی را می ب

ست. چنانکه به        سئولیت فردی، ... ا سات یا نهادها همین قانون، بیعت )قرارداد اجتماعی(، م س جمله این مو

هر »سبب  (. بدین 16همان، ص«)هر کشوری را که به وسیله قانون اداره شود، جمهوری می نامم   »تعبیر وی؛ 

وقتی »همان(. نه برعکس! بر همین اساس و راستا مدعی می شود:    «)گونه حکومت مشروع، جمهوری است  

قرارداد اجتماعی، روســو، «)می گویم جمهوری مســیحی، اشــتباه می کنم، این دو کلمه ضــد و نقیض اســت
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سا      711ترجمه کیا، ص  سالمی تاکید می  سی ا سیا ضرت محمد  »زد؛ (. درحالی که در مورد نظریه و نظام  ح

)ص( نظریات صحیح داشت و سازمان سیاسی خود را به خوبی تنظیم )کارامد؛ بهره ور و اثربخش( نمود. تا 

زمانی که حکومت او در میان خلفای وی باقی بود، حکومت دینی و دنیوی یعنی شرعی )دیانت و اسالمیت( 

ــت و جمهوریت( یکی بود و مملکت هم به خوبی )با        ــیاسـ کارامدی هر چه تمامتر( اداره می     و عرفی )سـ

(. وی ایستایی، واگرایی و چیرگی سایر کشور ها بر جهان اسالم را سستی در پایداری       712همان، ص «)شد 

نظام مردم ساالر دینی بر اساس نظریه سیاسی اسالم می داند )همان(. تا کنون که امثال ساموئیل هانتینگتون        

سده بی     سی، در پاین  سوم دمکرا سی کنفوسیوسی به روشنی یک     »ستم نیز تصریح می نماید:   در موج   دمکرا

(.  331موج سوم دمکراسی، ص  «)هم چنین باشد «دمکراسی اسالمی  »قضیه متناقض است. اما معلوم نیست که    

ست           »کما اینکه؛  ست گلنر نظرش این ا ست. ارن سالم ا صلی ا ضوعات ا ساوی طلبی و اراده و اختیار از مو ت

یگانه پرستی، حاکمیت اخالق، فردگرایی، اعتقاد به نص  -دارای خصوصیاتی است  فرهنگ متعالی اسالم»که

)متن منشــور مشــترک یعنی قرآن و روایت( اصــول گرایی و پای بندی به دین، تســاوی طلبی و مخالفت با 

سحر         » سله مراتب طبقاتی( و اندکی از  سل شی ) سطه گری میان خلق و خالق( و هیرار شن )وا ه به ک -مدیتی

ا این خصوصیات بدین سان ب   «می توان گفت با پذیرش تجدد و نوگرایی سر توافق و سازگاری دارد   جرأت

اسالم هر گونه جدایی  »(. چنانکه در عین حال؛ 331 - 6همان، صص «)خواستهای دمکراسی هم منطبق است   

ک یگر منفبین اجتماع دینی و اجتماع ســـیاســـی را رد می کند و بدین ترتیب امور دنیوی و اخروی از یکد

ست              سی یک وظیفه دینی ا سیا شارکت  ست. م ست جدا ی سیا ست. دین از  (. در نهایت 336همان، ص«)نی

ساالری از          سالم و مردم سویی و میان ا شرفت از  سالم و پی علیرغم برخی تناقض نمایی های ظاهری میان ا

ــا »دیگر ســوی؛  زگار باشــد یا آیین اســالم بدین ترتیب دارای اصــولی اســت که می تواند با دمکراســی س

شد  شه دار می    «)نبا صیل و ری همان(. بدین ترتیب این ادعای نائینی بدور از حقیقت واقعیت نبوده و کامال ا

سویی   شد. در تعبیر نائینی: اول.الف.از  ست  ل»می با سن ممار س  و مزاولت]ورزیدگی خوب[  کن ح ت ]کارب

بالعکس سیر قهقرایی و گرفتاری  ب.از دیگر سوی[استنباط و استخراج آنان و ]]خوبی[  جودت وجدی[ 

تاب و از ک]برگشتگان[  ضین عرِامت و مُ]طاغوتیان[  و اسارت طواغیت ]ذلت بردگی[  اسالمیان بذل رقیب 

ساخت حتی مبادی  ]عاقبت[  سنت مآل  شهود و حالت حالیه منتهی  شینه و  ]پ امر طرفین را باین نتیجه م ی
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سار  ]شریف[   ین نفوس ابیهتاریخی سابق هم تدریجاً فراموش و تمک پشتوانه[   ت و مسلمین را از چنین ا

شمه          سرچ شتند و از این رو احکامش را با تمدن و عدالت که  سالمیت پندا شیانه از لوازم ا رقیت وح

ست  سلمانی     ،ترقیات ستقل مخالف و م ضرورت عقل م ساس خرابی  منافی و با  شمردند  را ا همان، «)ها 

سن تأیید تا در این جزء زمان که بحم»(. دوم.الف.3ص سیر ق  او داهلل تعالی و ح سلمین ب هدوره  ه قرایی م

رین را نوبت منقضی و رقیت منحوس ملعون ئآخرین نقطه منتهی، و اسارت در تحت ارادات شهوانی جا

ضیات دین و          شوایان روحانی از مقت سن داللت و هدایت پی سالمیان بح سید، عموم ا را عمر به پایان ر

شروعه  خبر و آزاد( 3)ص آیین خود با ی خدا دادی خود را از ذل رقیت فراعنه امت برخورده بحقوق م

ملی و مشتتارکت و مستتاواتشتتان در جمیع امور با جائرین پی بردند و در خلع طوق بندگی جباره و   

شیده ریختن خونهای طیبه خود را در         شین نیندی سمندروار از دریاهای آت صوبه خود  ستفاده حقوق مغ ا

صد از اعظم م  ستند و ایثار در خون خود غلطیدن را بر    طریق این مق سعادت و حیات ملی دان وجبات 

اعه ن تؤثر طأنفوس ابیه من »السالم که فرمود: حیات در اسارت ظالمین از فرمایش سرور مظلومان علیه 

صارع الکرام اال سالم نجف  صدور احکام حُ »(. ب.کما اینکه1همان، ص«)، اقتباس کردند«یام علی م جج ا

 خورؤسای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس و تعقب آن بفتوای شیاسرف که 

ت ساحت مقدس دین اسالم از چنین احکام   ئاند، برای براکه مرجع اهل سنت ]ترکیه[  اسالمی اسالمبول  

سان عیبجویان      شد ظاهر و ل ستقل، حجتی  ضرورت عقل م ساخت  جوریه مخالف با  )همان(.  را مقطوع 

ستبداد     لکن»سوم.  شجره خبیثه ظلم و ا سته گرگان آدمی خوار ایران چون برای ابقاء  ود ]خود رأیی، خ د

سلمین   محوری و خودکامگی مطلقه حاکم[  صاب رقابت و اموال م ]ســلطه شــخصــی، خانوادگی و  و اغت

شینی موروثی مطلقه حاکم[   ست   خاندانی، منایبات ملوکی؛ مالک و مولوکی و جان سیله و د ز ر اآویزی بهتو

ن استتم گفت، از ای« ل دینکمدِّبَان یُ اخاف»استتم حفظ دین نیافتند، بنابراین نستتبت ملعون فرعونی که: 

 ؛ی رفع ید نکرده با فراعنه ایران همدستتت و کردند آنچه کردند!!معنو لفظ خالی از ( 1)ص مستتمیبی

آنچه ] «لیت مایشاء فعا».7 ؛سلب دو.شنایع عهد ضحاک و چنگیز را تجدید و دینداریش خواندند، و   یک.

]حاکم و  «حاکمیت ما یرید.»2و بخواهد انجام دهد، بدون هیچ مانع و محدودیتی انجام دهد. قدرت مطلق[ 

سئولیت عما یفعل .»3و حاکمیت مطلق[  سخگویی مطلق[  « عدم م صه    همانند اینهاو ]عدم پا صفات خا از 
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ساختن شرع قویم بچنین لکه ننگ و   آلوده الهی عز اسمه را از جابرین، با اسالمیت منافی شمردند، و از   

جو، بدان اعالن و چنین ظلمی را بستتاحت مقدس عار عظیم هیچ پروا نکرده در مجمع مستتیحیان عیب

اهلل علیها، بلکه بذات اقدس احدیت تعالی شأنه، مستبدانه روا داشتند، درجه ظلم و    نبوت ختمیه صلوات 

همچنین و  «اهلل العظیمصدق»را وسیله ظلم بمخلوق قرار دادند، استبداد را باین مقام منتهی و ظلم بخالق 

ند:   به    »میگوی عاق کان  یات      ثم  بآ کذبوا  لذین استتتاؤ الستتوء ان  ها یستتتهزؤن   ا کانوا ب مان(.  «)اهلل و  ه

فعلیه  علمه و اال اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر»ون بمقتضتتای حدیث صتتحیح:  چ»چهارم.الف.

سکوت از  «اهلللعنه سی[     بعَچنین زندقه و الحاد و لَ،  سیا شریعت    ه ب]بازیچه  صار  دین مبین و عدم انت

، خالف تکلیف بلکه مستاعدت و اعانتی در این ظلم  آشتکار و ظلم ]زشــتی[  مقدس در دفع این ضتیم 

بنابراین این اقل خدام شرع انور در مقام ادای تکلیف و قیام باین خدمت برآمده الزم دانست   ب. .است 

ن و حس  یتعال کمک خدایین زندقه و الحاد را با ضرورت دین اسالم آشکار سازد امید که ب    مخالفت ا

 ما توفیقی اال باهلل علیه توکلت و»از ستتایرین گردد و ( 1)ص تأییده بدرجه قبول فایز و موجب ستتقوط

صواب   ساد لل ساله برای تنبیه  »(. پنجم.6همان، ص«)الیه انیب وهو الم ضع ر ش  چون و دار و ]آگاهانیدن، ه

ــیاری[  ــت دیانت پاک[   امت بضتتروریات شتتریعت و تنزیه ملتهش ــازی و پاکداش  از این زندقه]پاکس

نهاده و  «ملهالاالمه و تنزیهتنبیه»و بدعت است بنابراین نامش را  ]ضد دینی[   و الحاد]دیننمایی غیر دینی[ 

 (.6همان، ص«)یمنمایخاتمه ایراد مییک م پنج فصل و یرستمقاصدش را در طی یک مقدمه، و 

: مشروطیت دولتب.استبداد و .الف.7»فرضیه:  و مقدمه( رهیافت فقهی سیاسی امامی؛ درامد( 3

بدانکه »همان(. اول.«)مساواتب.حریت و .الف.3، مجلس شورای ملیب.تحقیق قانون اساسی و .الف.2

استقامت ..یکی7؛ چنانچهدو.الف.تمام عقالء عالم بر آن متفقند که .2جمیع امم مسلم و .7یک. ؛این معنی نزد

]حکومت و نظام سیاسی و دولت و حاکمیت  بسلطنت.یکی.2 ؛تعیش نوع بشر متوقفدیگری. نظام عالم و

ه بب.شخص واحد باشد یا ه بالف. ؛قایم.7 ؛خواهسه.سیاستی است دیگری.و و قدرت و اقتدار سیاسی[ 

بوراثت یا ب.بقهر باشد یا .الف.3تصاب، اغب.آن بحق باشد یا الف. ؛چه آنکه تصدی.2هیئت جمعیه و 

قومیت هر .3استقالل و .2شرف و .7؛ یک.همین طور بالضروره معلوم است که حفظدوم.با انتخاب، ج.
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منوط بقیام امارتشان است بنوع .7دو. ،وطنیهب.چه آنکه راجع بامتیازات دینی باشد یا الف. ؛قومی هم

شرف و .جمذهب و دیگری.دین و یکی. ؛ناموس اعظم.بجهات امتیازیه و الف. ؛اال.2خودشان و 

هر چند .3و نابود خواهد بود ]استحاله[  قومیتشان بکلی نیستهـ. ]هویت و شخصیت[ استقالل وطن و د.

از این »همان(. سوم.«)ترقی مملکت نایل شوندد.آبادانی و ج.مکنت و ب.ثروت و الف. ؛باعلی مدارج

اسالم را اهم جمیع تکالیف ]میهن و سرزمین[  حفظ بیضه.یک ؛مطهره( 6)ص جهت است که در شریعت

ن وئاسالمی را از وظایف و ش]نظام سیاسی، دولت و حکومت و حاکمیت و قدرت و اقتدار[  سلطنتدو.و 

همان(. ( «)تفصیل مطلب موکول به مباحث امامت و خارج از این مبحث است) اندامامت مقرر فرموده

تربیت سیاسی، شأن علم یا تعلیم سیاسی و خالفت یا اجرای سیاسی است. مراد شئون سه گانه والیت یا 

اجرای سیاسی نیز فراگیر شئون سه گانه؛ یکی و نخست.نهادسازی و نظامسازی سیاسی، دوم.مدیریت سیاسی 

. .نظارت و سرانجام سوم.آسیبزدایی سیاسی است1.اداره و 3.سازماندهی، 2.بسیج، 7اعم ازغ 

توقف حفظ شرف دو.تمام جهات راجعه بتوقف نظام عالم باصل سلطنت و یک. ؛واضحست که»چهارم.

حفظ نظامات داخله مملکت و تربیت .7 و قومیت هر قومی بامارت نوع خودشان منتهی بدو اصل است:

 تای حقی بحق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض ذنوع اهالی و رسانیدن هر 

 تحفظ از مداخله اجانب و تحذر.2 وعی راجع بمصالح داخلی مملکت و ملت.از وظایف ن اینهاغیر 

 معمول در اینباب و تهیه قوه دفاعی و استعدادات حربی]سیاست ها و سازکارهای[  از حیل]بازداری[ 

ایر ملل اسالم و س]میهن، سرزمین[  متشرعین حفظ بیضه]گفتمان[  زبانا در رمعنی  ، اینآن و غیر]جنگی[ 

و احکامیکه در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است احکام سیاسی  .وطنش خوانندحفظ 

]فارس،  رسفُ( 1)ص و تمدنی جزء دوم از حکمت عملی دانند. شدت اهتمام عظماء از سالطین متقدمین

برای [ سیاسی و کارگزاریعمل ]ب.علم و الف. ؛ل درمدر انتخاب حکماء کا]اروپا، غرب[  و رومایران[ 

از این جهت ]سلطه گری[  از ترفع قاهرانه]خود داری[  عورُّوزارت و تصدی و قبول آنان هم با کمال تَ

سالم بوده البوده، بلکه ابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعی چه از انبیاء علیهم

بوده، در شریعت مطهره هم با  این امور]اداره[  و یا از حکماء همه برای اقامه این وظایف و تمشیت
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(. فلسفه و حکمت 1همان، ص«)اندتکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین وجه مفرد فرموده

 مطلق حکومت تا حکومت مطلق اسالمی همین است. 

 مراد مشروطیت اسالمی سلطنت استبدادی مطلقه است.( راهبرد فقهی سیاسی مشروطیت اسالمی: 4

آیت اهلل نایینی )قرن چهاردهم هجری(، به عنوان فقیه و ام سیاسی مشروطیت اسالمی: اول.نظریه و نظ

مجتهدی اصولی، در عصر غیبت و در دوره مشروطیت، با نگاهی آسیب شناسانه و آسیب زدایانه، به طرح 

د. ونظریه سیاسی پرداخته است. وی برای نخستین با اثری مستقل فقه سیاسی شیعی در عصر جدید ارایه نم

نایینی از پیشتازان اصالح گری نوین سیاسی در ایران و جهان اسالمی می باشد.وی نظریه و نظام سیاسی 

مشروطیت اسالمی به صورتی منضبط تنظیم و به شکلی منسجم ارایه کرد. نظریه ای که بسان پیش درامدی 

اسالمی و نیز در نظام جمهوری  استوار بر مردم ساالری اسالمی مورد نظر حضرت امام خمینی ]ره[ در انقالب

اسالمی ایران محسوب می گردد. نظریه سیاسی نایینی، دارای دو رکن است؛ یکی آسیب شناسی سیاسی 

اسالمی ایران و جهان اسالم، و جهل عمومی و استبداد و ظلم دولتی را منشاء همه آسیب های سیاسی تلقی 

وط به قانون عدالت اسالمی و مبتنی بر آن، به عنوان می نماید. دیگری مشروطیت اسالمی، یعنی حکومت مشر

« ظلم»آسیب زدایی و بهداشت و درمان سیاسی. نایینی ابتدا به شکل بنیادین و جامعی به تجزیه و تحلیل پدیده

یا ستم سیاسی و استبداد به عنوان بدترین آسیب روی آورده است. وی برای نخستین  «جور»و در حقیقت 

یه امه و تنزیه تنب»نظریه فقهی سیاسی شیعی در عصر غیبت را ترسیم و در قالب کتاب  بار موفق شد کلیات

خویش ارایه نماید. نگاه آسیب شناسانه سیاسی و اجتماعی او از همین عنوان اثر وی، هویداست. یعنی « مله

ری امت بیدارگمنزه کردن مکتب اسالم و عقاید اسالمی از تحریفاتی که بدان منتسب می سازند از یک سو و 

 چون وضع رساله برای»اسالمی از انحراف ناشی از آن ها از دیگر سو می باشد. کما این که به تعبیر خود وی 

االمه ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت است بنابراین نامش را تنبیهه تنبیه امت ب

ن تحریفات در نظریه سیاسی اسالمی و غفلت و ناآگاهی امت همان(. اهم مواردی که مبی«)المله نهادهو تنزیه

از حقوق سیاسی خویش می باشد. تحریف و ناآگاهیی که در نتیجه منجر به انحراف هم مردم و هم دولت 

شده است. انحرافی که حاصلی شوم همچون استبداد دولت را به عنوان بدترین آسیب سیاسی و اجتماعی 

ایران، جهان اسالم و امت اسالمی در عصر خویش را در آسیب زده ترین شرایط  ببار آورده است. بدین سبب

خویش تلقی نموده و آن ها را در حضیض ذلت، عقب ماندگی و وارفتگی می داند. به همین مناسبت، نظریه 

حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی را در عصر غیبت، بسان برترین گزینه و عالج رفع یا کاهش و به 
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عبیر خود وی؛ تحدید این بیماری یعنی ظلم و استبداد معرفی می نماید. حکومت قدر متیقن و قدر مقدور ت

عبارت از؛ حکومت اسالمی به میزان فهم و دریافت ما از اسالم و به تناسب مقتضیات و مقدورات می باشد. 

دارنده و مسبب سایر آسیب را بدترین مرض و در بر «استبداد»عمومی و ملی را مادر امراض و « جهل»وی 

های سیاسی و اجتماعی عموما و بویژه در ایران، جهان شیعی و جهان اسالمی تلقی می نماید. عالمه نایینی 

در پیش مقدمه کتاب خویش با اشاره به کشورهای اروپایی و غربی در عصر خویش، تصریح می سازد؛ این 

لی، مدنی و تمدنی و احکام سیاسی چندانی به ملت ها در قرون وسطی و تا پیش از رنسانس حکمت عم

اصول تمدن و سیاسات اسالمی را از »صورت یا قابل روزامدی و کارامدی نداشتند. از نگاه وی، بدرستی؛ 

نمودند. به تاکید آیت اهلل اخذ سایر منابع اسالمی از جمله نامه های سیاسی امام علی )ع( و « کتاب و سنت

 بلکه با استنباط درست و تمرین و تجربه و در نتیجه سیاست ،بدین حد بسنده نکردندنایینی؛ اما اروپائیان 

ورزی بهینه اروپائیان، موجبات ترقی و پیشرفت آنان فراهم گردید. این درحالی بود که برعکس جهان اسالم 

اضله به سبب ف که در زمانی اندک تمدنسازی بزرگی را انجام داده بود دچار سیر واپس گرایی شده بود. آن هم

گرفتن از اسالم بویژه اسالم اصیل اینگونه گردید. بدین سبب استبداد عارض شده بر امت اسالمی و 

خودکامگی آنانی که از کتاب خدا و سنت رسول و امامان )ع( بر حق رو برتافته و به صورت خود رأی عمل 

 وسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و اجتماعیمی نمودند، در نتیجه امت و جهان پیشرو اسالمی را، از پیشرفت؛ ت

و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی باز داشت و به بازگشت به جاهلیت پیشین نوین واداشت. در نتیجه 

سرنوشت و عاقبت و سرانجام جهان اسالم و مسلمانان از سویی، د سویه دیگر جهان غرب و اروپائیان یکی 

 کی که پیشرو و پرچمدار تفکر و  تمدنسازی بوده از کاروان پیشرفتی .به اصالح وا رفته و دیگر توسعه یافت

و عزت و اقتدار و حتی توسعه اقتصادی باز ماند، و بلکه از زمان و مقضیات عصر و نسل جدید واپس ماند. 

دیگری که واپس بوده و در حضیض ضعف و حتی ذلت بوده به مراحل توسعه یافته ای ولو مادی تکساحتی 

تاریخی  مبادیالف. حتی؛»زمینه های علمی، فناوری، اقتصادی و سیاسی دست یافت. تا جایی که تنازعی در -

مسلمین را از چنین اسارت و  بلند منش و آزاده اندیشتمکین نفوس ب.سابق هم تدریجاً فراموش و 

انان آزاده، (. یعنی پیروی از استبداد را توسط مسلم3همان، ص«)رقیت وحشیانه از لوازم اسالمیت پنداشتند

با تمدن  احکامش راج.» نه تنها توجیه سیاسی بلکه حتی خطرناکتر توجیه شرعی نمایانه نمودند. از آن بدتر

را  لمانیمسد.»دانستند. بلکه «و عدالت که سرچشمه ترقیاتست منافی و با ضرورت عقل مستقل مخالف

آسیب ها و، آسیب زایی ها و عوامل آن همان(. ایشان بدین ترتیب سیر و ساختار «)ها شمردند اساس خرابی
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را نمودار ساخته و نشان می دهد. آثار شوم این آسیب ها و آسیب زایی ها از یک سو و آسیب پذیری های 

اسارت .»2 گردد،« آخرین نقطه منتهیه ی مسلمین بیقراهسیر ق.»7متقابل سیاسی و اجتماعی، سبب شد که؛ 

ریشه دوانیده و مستحکم شود . وی « رقیت منحوس ملعونب.و ن یتحت ارادات شهوانی جائر: الف.در

( این آسیب 3همان، ص«)دور او در این جزء زمان که بحمداهلل تعالی و حسن تأیید» مدعی می گردد؛ لکن

ز ا»همان(، از سویی: اوال.«)حسن داللت و هدایت پیشوایان روحانیه عموم اسالمیان ب» ها، به پایان آمده و

 رقیت]ذیل و ذلت[  لآزادی خدا دادی خود را از ذِ»ثانیا. .گشته اند«ئین خود با خبرمقتضیات دین و آ

 و «حقوق مشروع ملیه ب.»7از جمله اینان؛ از سویی دیگر:  همان( درک نموده و خواستار آنند.«)فراعنه امت

(. اهم آسیب ها عبارتند از: 1همان، ص«)مساواتشان در جمیع امور با جائرین پی بردند.»3 و «مشارکت.»2

ناآگاهی نسبت به نظریه و نظام سیاسی اسالم، عدم آزادی سیاسی، رقیت، استبداد و خودکامگی حکام، عدم 

آشنایی به حقوق مشروع ملی، عدم مشارکت سیاسی و عدم مساوات و بلکه تبعیض سیاسی و اجتماعی، که 

و با ملیت و سیاست درست سازگار نیستند. توجه مسلمانان به جملگی برخالف انسانیت و اسالمیت بوده 

این آسیب های سیاسی و اجتماعی، سبب فرا رفتن مسلمانان از غفلت، خواب آلودگی و تفرقه پیشین گردیده 

استفاده حقوق ب.و ]جباران؛ جائرین و ستمگران[  رهبخلع طوق بندگی جباالف. در؛»است. در نتیجه

وار از دریاهای آتشین  سمندر»را خواستار شده و در مطالبه این مطلوب،  (1همان، ص«)وب خودضمغ

خود را در طریق این مقصد از اعظم موجبات سعادت و حیات ملی  پاکهای  ریختن خون نیندیشیده،

همان(. تا حدی که برعکس غفلت و عافیت طلبی، سازش کاری و ذلت پذیری سیاسی و اجتماعی «)دانستند

در خون خود غلطیدن را بر حیات در اسارت  و ایثار»ری و شهادت طلبی سبب شده است تا پیشین، این بیدا

ترجیح دهند. شعاری شعور خیز و شور انگیز، که برخالف آسیب ذلت پذیری، حرکت آفرین و « ظالمین

(، 1همان، ص«)الهام گرفته اند)ع(  امام حسین (،ع) فرمایش سرور مظلومان» عزت بخش که از سیرت و

اری تاریخ ساز مبنی براین که انسان های آزاده، اطاعت و استبداد را نمی پذیرند. وی وحدت شیعه و اهل شع

سنت را در این راستا بر خالف تفرقه و تنازع مذهبی به عنوان یکی از آسیب های سیاسی و اجتماعی درون 

حدت اسالمی تصریح می اسالمی عصر غیبت یاد آور می شوند. به همین مناسبت با تاکید بر ضرورت و

رف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل شصدور احکام حجج اسالم نجف االف.»نماید؛ 

ائت اند، برای براسالمی اسالمبول که مرجع اهل سنت وخفتوای شی»ب.به دنبال آن و « این مشروع مقدس
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همان(، «)21ضرورت عقل مستقلمخالف با »( که 1همان، «)ساحت مقدس دین اسالم از چنین احکام جور

در استبداد ناگرایی و بلکه استبداد ستیزی اسالمی دانسته و آن را اساسی برای حجتی ظاهر می باشد به عنوان 

وی توجیه علمی و بویژه دینی ظلم و استبداد را آسیبی  همگرایی و وحدت جهانی اسالم قلمداد می نماید.

لم تلقی می نماید. استبداد سیاسی، که از سردمداران آن به گرگان به مراتب بدتر از خود آسیب استبداد و ظ

آدمی خوار تعبیر می کند، و نظریه پردازانی که پیشروان آن ها را پیروان استبداد دینی می خواند. به همین 

دسته گرگان آدمی خوار ایران چون برای ابقاء شجره خبیث ظلم و استبداد و اغتصاب »مناسبت می گوید؛ 

، همان«)آویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتندو اموال مسلمین وسیله و دست]غصب حاکمیت[  رقاب

(، به استفاده ابزاری از دین و اسالم بویژه برای توجیه ظلم و استبداد سیاسی پرداختند.وی معتقد است 1ص

یب و آسیب سآمیختگی استبداد سیاسی و دینی و بخصوص تقویت استبداد سیاسی توسط استبداد دینی، آ

پذیری امت و جهان اسالم از جمله ایران را ا به شدت پیچیده، مشکل و مهلک ساخته است. اینان بدین 

ترتیب مانع تحدید دولت، مسئولیت و نظارت بر آن می گردند. جهل سیاسی مردم و مسلمانان نسبت به اسالم 

 ن درباری، سلطه گری و بی قانونیو نسبت به حقوق سیاسی و ملی خویش، توجیه شرعی برخی عالم نمایا

درجه »دولت ها، اهم مواردی است که ارکان آسیب استبداد سیاسی و بی عدالتی را تشکیل می دهند. بنابراین 

(. 1همان، ص«)مخلوق قرار دادنده خالق را وسیله ظلم به ظلم و استبداد را به این مقام منتهی و ظلم ب

تکذیب آیات، حدود و حقوق و قوانین الهی و به استهزاء و به بازی  سوء استفاده از دین و سیاست و دولت،

گرفتن آن ها، از اهم ارکان استبداد سیاسی می باشند. از همه این دو آسیب تحریف و انحراف سیاسی و 

اجتماعی بدتر، سکوت و بی تفاوتی دانشمندنمایانه برخی دانشمندان دینی و اسالمی و اندیشمندان مسئول 

 مقتضای حدیث صحیح: اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهره چون ب»اجتماعی است.چرا که سیاسی و 

(، چون بدعت و ظلم ظاهر و حاکم گردد بر دانشمندان است که؛ 1همان، ص«)اهللفعلیه لعنه علمه و اال

در شریعت مقدس یاری عدم .2دین مبین و ه بج.بازیچه الحاد و ب.زندقه و الف. سکوت از چنین:.»7

مساعدت و اعانتی در این ظلم ثانیا.خالف تکلیف بلکه اوال. ؛نروشو ظلم  زشتی، زیاندفع این 

(. بنابراین عالمه نایینی، جهل مردم و دولتمردان به حدود و حقوق خویش و متقابال عدم 1همان، ص«)است

و استبداد و عدم  وقوف آن ها به وظایف و مسئولیت های ، همراه با قدرت طلبی حکام را عامل دانسته

                                                           
ان ضرورت و زیبایی امنیت، نظم و نظام، عدالت، دولت، امانت، ... است. همان اصول اولیه عقلی سه گانه نظری، .عقل مستقل و مستقالت عقلی بس21

  علمی و عملی میباشند. اینها مبادی، محکمات بنیادین و غایی جهانشمول و جاویدانند. 
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مشروطیت حکومت را آسیب سیاسی تلقی می نماید. کما این که فقدان قانون اساسی، حکومت قانون، 

مسئولیت پذیری دولت در قبال عملکرد خویش و نیز نبود مجلس شورای ملی را به نوبه خود، از آثار این 

زادی سیاسی ملت را در مقابل دولت، در استبداد و تقویت کننده پایه های آن می داند. عدم تساوی و عدم آ

تعامل با استبداد دانسته، از یک جهت علت استبداد و از دیگر سو معلول آن می خواند. به همین مناسبت دو 

تیال کیفیت اس»نظریه و نظام سیاسی ملوکی و والیی را از هم تفکیک نموده و در این زمینه مطرح می سازد؛ 

است. حاکمیت یا سلطه از باب  والیتییا بوده و  تملیکی ( یا1ن، صهما«)و تصرف سلطان در مملکت

مالکیت و ملوکی بوده که در آن مملکت، ملک ملک و مردم و ملت مملوک آنند. ملت، خادم و دولت 

مخدومست. دولت، حاکم و سلطان یعنی مسلط و سلطه گر بوده و ملت، محکوم و تحت سلطه میباشد. 

و امامت است. یعنی رابطه و مناسبات ولی و تحت والیت بسان پدر و مادر  دیگری والیت از باب هدایت

نسبت بفرزند که امانتی در اختیار آنان بمنظور رشد و تربیت خود او میباشد. یا بسان هادی یعنی هدایت گر 

ند همانو راهنما با هدایت پذیر و تحت هدایت و راهنمایی پذیر است. یا بسان امام و مأموم، پیشرو و پیرو 

خلیان یا کشتیبان نسبت به سرنشینان است. برعکس مردم، مخدومند و دولت، خادم میباشد. در نگاه وی، 

موال اه مانند آحاد مالکین نسبت ب»بدرستی؛ در نظام، دولت و حاکمیت شاهی،استبدادی و ظالمانه، حاکم 

ظام سیاسی ملک همان مالک همان(. در این نظریه و ن«)شخصی خود با مملکت و اهلش معامله فرماید

همان(. یعنی حکومت یا رابطه حاکم «)مال خود انگارد هرچه در آن است رامملکت را »محسوب شده و 

و مردم و در حقیقت رابطه حاکم و محکوم، بسان راکب و مرکوب و یا آکل و ماکول یعنی خورنده و خورده 

وی همانند رابطه مالک با ِملک و مملوک خود می است و به تعبیر  شده بوده بلکه به مثابه مخدوم و خادم

رای ، بلکه اغنام و احشام ب]کنیز[  و اماء]بنده و برده[  اهلش را مانند عبید»باشد. در این نگاه حاکم تملیکی 

همان(. مردم، مال ملک و برده و کنیز او و بلکه گوسفند، «)مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد

هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش »و هواهای او می باشند. در نتیجه؛ الف.در اختیار میل 

هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی »همان(. کما این که برعکس، ب.«)فانی دید مقربش کند

ه بخودش پنداشته تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه بخورد سکانش دهد و یا گرگان خونخواره را 

همان(. «)و غارت اموالش وادارشان نماید]تاراج، چپاول[  نهبه و ب]تحریک[  ریختن خونش تهریش

همان(. یا این که «)چپاولچیان اطرافیش بخشده هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع و یا ب»همچنین 

ترتیب، این چنین حاکم همان(. بدین «)اگر خواهد پایمالش کندب.خواهد احقاق و ؛ الف.هر حقی را که»
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 هر تصرفیه در تمام مملکت ب»و دولتی، در این چنین نظام سیاسی و حکومتی استبدادی و خودکامه 

االرض ملک االجاره و حقاز قبیل مال؛ اوال.خراج را هم»مطلقه بوده و براین اساس  و( 1همان، ص«)مختار

ان(. هم«)اغراض شخصیه خود مصروف دارد در مصالح و]هزینه کرد[  برای استیفاءثانیا.شخصی خود و 

یعنی مالیات و عوارض را درآمد شخصی خود دانسته و آن را در راه خواسته های شخصی و به دلخواه 

زارع و مه اهتمامش در نظم و حفظ مملکت مثل سائر مالکین نسبت ب»خویش،هزینه می نماید. کما این که 

اگر خواهد نگهداری و »همان(. در این صورت الف.«)اراده و میل خودش باشده مستغالتشان منوط ب

گذرانی خوشهای بیهوده یا برای تهیه مصارف سفر و ج.حریف بخشد ه اندک چابلوسی به اگر خواهد بب.

ناموس را هم اگر خواهد ه درازی بدستالف.»در چنین شرایطی؛ حتی همان(. «)بفروشد و یا رهن گذارد

همان(. بدتر از این آسیب های سیاسی، به تحمیق توده ها «)مالء سازد ناموسی خود را بربیب.ترخیص و 

 اعوانش مساعدتش کنند و تمام»تازه  .پرداخته و با تظاهر به دین، سعی در استفاده ابزاری از دین می کند 

ین همان( وبد«)قوای مملکت را قوای قهر و استیالء و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند

به توجیه سیاسی و دینی آفت استبداد سیاسی می پردازند. آسیبی که خطر آن نه تنها کمتر از استبداد  ترتیب

و آثار شوم آن نیست، بلکه تقویت کننده و تداوم بخش و تعمیق گر آسیب و آفت بنیان کن استبداد و 

 شاه یا سلطان را میانخودکامگی می باشند. استبداد و خودکامگی تا حدی که ادعای عدم مسئولیت حاکم و 

دل بخواهانه .7 ؛این قسم از سلطنت را چون»در تعبیر نایینی:  «یسئلون!!؟ الیسئل عما یفعل و هم»می کشد. 

بر طبق اراده و میل شخصی .3باب تصرف آحاد مالکین در امالک شخصیت خود و ز ا.2و 

همان(. کما این که «)گویند]خود رأی[  استبدادی.2و خودکامه[ تملکی ].7»همان( در نتیجه «)سلطانست

هم ]زورگویانه[  تحکمی.6و ]خودمحور[  تسلتی.1و خودخواهانه [ اعتسافی ].1و ]بردگی[  استعبادی.3»

مالک .3امر و ه حاکم ب.2حاکم مطلق و .7 ؛چنین سلطنت را این( 1)ص صاحب»همان(. بنابراین «)خوانند

گرفتار چنین یک. ؛ملتی را که»(. کما این که 70همان، ص«)امندامثال ذلک ن.6قهار و .1ظالم و .1رقاب و 

همان( این مقهوریت؛ اسارت، گرفتاری و مشکل بوده و تسلیم شدن «)این ذلت باشنده مقهور بدو.اسارت و 

و خو کردن ملت بدان استبداد پذیرش آن را، بدترین و فراگیر ترین آفت وآسیب اجتماعی می داند. بدین 

همان، «)ارقاء گویند.3و  اذالء.2اسراء و .7»ی گردد؛ چنین ملت، مردم و اجتماعی را: مناسبت مدعی م

(، اَذِال: ذلیالن. اَرِقا: تحت رقیت ها، بردگان. یعنی ملت و مردم استبداد زده و استبداد پذیر، بسان اسیر 70ص
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هم »ی ی گردند.به تاکید وبوده تا اینکه سیاسی و آزاده باشند. اینان ذلیل و تحت رقیت و بردگی محسوب م

بوده « های مغصوب خود ییخبر از دارا صغاری است بیدو.ایتام و یک. ؛مالحظه آنکه حالشان حاله ب

ه هم خواند ،معنی صغار و ایتام شمرده شدگانسته مستصغرین که ب»در نتیجه کوچک و تحقیر شدگان یا 

ا بوده و بهره آن ه« ات سلطانشاندارفانی در ااین ملت مسخر و »که  مناسبت آنه بلکه بهمان(. «)می شوند

رای ب طفق»همان(، یعنی فلسفه وجوی مردم «)از حیات و هستی خود از قبیل بهره و حظ نباتات است»

و  چنین ملت ینهمان(. در نتیجه ا«)قضاء حاجت دیگران مخلوق و حظ استقاللی از وجود خود ندارند

 عنیهمان(، ی«)مستنبتین»بوده، ثانیا.آن ها نفس خود ه ب ظالم.3و  حقوقه جاهل ب.2، مظلوم.7اجتماعی؛ اوال.

ت است. نیز متقاو اعتباره این قسم از سلطنت ب درجات تحکمی محسوب می گردند. ییهای صحرا گیاهبسان 

 ادراکات:.بعقول و .الف.2اختالف ملکات نفسانی، و .7»نظام ها و دولت های استبدادی؛ اول.از سویی

جهل اهل .3علم و .2اختالف ادراکات و .7به تناسب »از سویی و از دیگر سوی « اعوانشاندوم.سالطین و 

همان(. دوم.بسته به مبانی جهان بینی و ایدئولوژی سیاسی «)حقوق خودب.ف سلطنت و یوظاه بالف.مملکت 

ه آراء و بینش می باشند )همان(. بویژه در زمین« .. مختلف. درجات موحد یا مشرک بودنشان»آن ها بویژه 

مالکیت .1عدم مسئولیت عما یفعل و .3حاکمیت مایرید و .2فاعلیت مایشاء و .7های آنان در زمینه؛ 

همان(. یعنی خودکامگی،حاکمیت مطلقه و عدم مسئولیت و مالکیت حاکم و دولت که مبین حقیقت «)رقاب

همان(. این «)عای الوهیت استادخودکامگی[ آخرین درجه آن ]»در نظریه سیاسی وی؛  استبداد می باشد.

د همان حه تاهر درجه که قوه علمی اهل مملکت از تمکین آن استنکاف کند ب»آفت آسیب زای سیاسی 

 همان(. تمکین:«)منتهی خواهد بودظهور پیوست[ ه چنانچه از فراعنه سابق آخرین درجه هم ]ه واقف و اال ب

ی استبداد پذیری اجتماعی، جلب کننده و زمینه ساز و تبعیت. استنکاف: سر زدن، عدم تمکین. یعنی از سوی

حداقل تقویت کننده و تداوم بخش استبداد سیاسی بوده و بین این دو سویه، تناسب و توازن برقرار است. در 

نتیجه استبداد سیاسی که استبداد پذیری اجتماعی شرایط رشد آن را فراهم می سازد، به نوبه خویش سبب 

ها و فرهنگی یا ناهنجاری های استبداد اجتماعی می گردد.آسیبی خطرناک که سبب جلب  ترویج روابط، نهاد

 می ملتست؛علاصل این شجره خبیث فقط همان بی»باز هم بیشتر استبداد سیاسی خواهد شد. در نگاه ایشان 

و  عدم مسئولیت در ارتکابات.7: هقوام آن ب  - دومحقوق مشترک نوعی و .2بوظائف سلطنت و .7اول.

: مقام»(. بر خالف نظام والیتی که؛ اوال.77همان، ص«)در میانه نبودنست( 70)ص مراقبه.3محاسبه و .2
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همان(، بلکه بر عکس؛ «)حاکمیت مایرید اصالً در بین نباشد.1فاعلیت مایشاء و .3قاهریت و .2مالکیت و .7

مصالح نوعی متوقف بر وجود سلطنت دو.وظائف و یک. ؛اقامه هماناول. :اساس سلطنت فقط بر»ثانیا.

قید میک. ؛عدم تجاوز از آن حده تصرفش بدو.مان اندازه محدود و ه بهیک. ؛استیالء سلطاندوم.مبتنی و 

 امام عصر )عجدسترسی نبودن به آن دامان مبارک »(. درنتیجه با توجه به 77همان، ص«)مشروط باشددو.و 

های سیاسی واجتماعی موجودند. به منظور آسیب زایی و یا ( در عصر غیبت، اهم این آسیب 73ص«)اهلل( 

حداقل کاهش آسیب های سیاسی و اجتماعی، نظریه حکومت قدر متیقن و قدر مقدور اسالمی را ترسیم و 

ارایه می نمایند. چرا که در نهایت فقدان حاکمیت قانون و بویژه قانون عادالنه اسالم و نیز فقدان نظارت و 

ا در اشکال و در حقیقت دو آسیب سیاسی و اجتماعی می داند. مواردی که به سبب فقدان کنترل بر حکام ر

آن ها، نظام سیاسی، فاقد نیرو و نهاد بازدارنده یا تحدید کننده آفت و آسیب استبداد سیاسی دولت می باشد. 

تشریح ه ب بنابراین از این حیث آسیب سیاسی و حتی اجتماعی محسوب می شوند. وی براین اساس نخست

رکان اقانون اساسی و اصول مشروطیت دولت،  آن گاه نظریه و سازمان وو نفی آن پرداخته حقیقت استبداد 

را بسان نظریه سیاسی اسالم با استفاده از نهادهای سیاسی نوین مورد تاکید قرار می دهد. مجلس شورای ملی 

فرایند و نیز سازکار تحقق عملی و عینی آن، وی فرای تبیین همه جانبه نظریه و نظام مشروطیت اسالمی و 

عمومی دانسته با تبیین این دو به طرح و رفع شبهات  حریت و مساواتارکان حقوق اساسی ملی را آزادی یا 

 سیاسی و دینی پیرامون آن ها، اقدام می نماید.

ت را در زمینه ضرورت دولت؛ اوال.ضرورت دولالف.ضرورت عقلی و شرعی نظام سیاسی و دولت: 

امم .یک ؛که این معنی نزد جمیع بدان»عمومی، اسالم و عقلی می داند و در این زمینه تصریح می نماید که؛ 

بشر  نوع]زندگانی[  تعیشب. استقامت نظام عالم والف. ؛..تمام عقالء عالم بر آن متفقند که.دو.مسلم و 

فردی یا ؛ یکی.شکل آنصرف نظر از دوم.است.  سیاستیدیگری.سلطنت و .؛ اول.یکیهمتوقف ب

( و فرای 6همان، «)ت جمعیئهیه بب. شخص واحد باشد یاه بالف. ؛خواه قایم»؛ «جمعی آندیگری.

ه بدو.الف.اغتصاب، ب.حق باشد یا یک.الف.ه: که تصدی آن ب چه آن»مشروعیت و عدم مشروعیت دولت؛ 

دمی و داخلی دولت و حاکمیت تاکید همان(. ثانیا.برخاستگاه مر«)انتخابج.وراثت یا با ه بب.قهر باشد یا 

قومیت هر قومی هم دو.استقالل و ب.شرف و .الف :حفظاول.یک. ؛الضروره معلوم است کهب»می نماید؛ 

نوع  هقیام امارتشان است به منوط بدوم.وطنی .دیگریدینی باشد یا یکی. ؛امتیازاته چه آنکه راجع ب
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جهات امتیاز و ناموس اعظم دین و مذهب الف.»وی؛ همان( در غیر این صور در نظریه سیاسی «)خودشان

و  اعلی مدارج ثروته شرف و استقالل وطن و قومیتشان بکلی نیست و نابود خواهد بود هر چند بب.و 

 ،مطهر( 6)ص در شریعت»از این جهت است که همان(. «)مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نایل شوند

ظایف و»اسالم را از برقرای حاکمیت وحکومت و دانسته « کالیفاسالم را اهم جمیع تنظام و قلمرو حفظ 

 (. ناموس: شریعت، قانون و سنت.1همان، ص«)اندون امامت مقرر فرمودهئو ش

سامان دهی و مدیریت امور داخلی کشور و دفاع در مقابل ب.ارکان و حدود دوگانه حاکمیت و دولت: 

ت واضحس»و دولت را تشکیل می دهند. به تعبیر وی؛  تهاجم و یا دخالت بیگانه، ارکان و حدود حاکمیت

توقف حفظ شرف و قومیت هر ب.اصل سلطنت و ه توقف نظام عالم ب: الف.هکه تمام جهات راجع ب

مملکت  یحفظ نظامات داخل.7»: اول.یعنیهمان(. «)دو اصل استه امارت نوع خودشان منتهی به قومی ب

برخی منع از تعدی و تطاول آحاد ملت .1حق خود و ه حقی بی ذرسانیدن هر .3تربیت نوع اهالی و .2 و

(. 1همان، ص«)مصالح داخلی مملکت و ملته راجع ب از وظایف نوعیبر برخی دیگر و مانند این ها، 

تهیه قوه دفاعی و استعدادات .3باب و  تحذر از حیل معمول در این.2تحفظ از مداخله اجانب و .7»دوم.

 ،سایر ملل.ب حفظ بیضه اسالم و ،ان متشرعینزب؛ الف.معنی در این»تعبیر وی  که به ،«این ها و غیر جنگی

 احکامی»همان(. بیضه: وطن، سرزمین، میهن و مملکت و قلمرو سیاسی. کما این که «)حفظ وطنش خوانند

ء جز]بوده و آن ها را[  که در شریعت مطهر برای اقامه این دو وظیفه مقرر است احکام سیاسی و تمدنی

رس و اف( 1)ص متقدم بزرگ شدت اهتمام سالطین»همان(. به همین سبب «)دانند از حکمت عملی دوم

ل در علم و عمل برای وزارت و تصدی و قبول آنان هم با کمال تورع از مروم در انتخاب حکماء کا

سیاسی  ر، تورع: پرهزیگاری. ترفع: برتری طلبی و سلطه گری. یعنی اقتدا«ترفع قاهرانه از این جهت بوده

مبتنی بر حکمت سیاسی و درعین پرهیز و بازدارندگی از خودکامگی و زور گویی سیاسی منظور نظر بوده 

سالم بوده الابتدای جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعی چه از انبیاء علیهم»بلکه  است.

اسالم در شریعت »همان گونه که  ،«همه برای اقامه این وظایف و تمشیت این امور بوده، و یا از حکماء 

 همان(.«)اندفرموده ررقهم با تکمیل نواقص و بیان شرایط و قیود آن بر همین وجه م
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وی دو نوع حاکمیت را به اعتبار نوع تصرف در کشور، قائل است. ج.انواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسی: 

 یکی ملوکی و والیتی. 

پادشاهی، سلطنتی و استبدادی که از هرحیث بویژه از جهت خودکامگی، یعنی نظام اول( حکومت ملوکی: 

صی اموال شخه مانند آحاد مالکین نسبت ب»ضد اسالمی محسوب می گردد. در این حکومت و نظام سیاسی؛ 

مال خود  با همه امکانتشمملکت را »(. بنابراین 1همان، ص«)می کندخود با مملکت و اهلش معامله 

مانند عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق  انگارد و اهلش را

و ، «هر که را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید مقربش کند»همان(. در نتیجه الف.«)پندارد

ه عهر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته تبعیدش نماید و یا اعدام و قط»ب.

ریختن خونش تهریش و بنهب و غارت اموالش و ه قطعه بخورد سکانش دهد و یا گرگان خونخواره را ب

چپاولچیان اطرافیش ه هر مالی را که خواهد از صاحبش انتزاع و یا ب»همان(. نیز این که ج.«)ادارشان نماید

در تمام مملکت »هت.(. 1ان، هم«)هر حقی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند»همان(. د.«)بخشد

االرض ملک شخصی خود االجاره و حقخراج را هم از قبیل مال»(. و.1همان، ص«)ر تصرفی مختاره به

اهتمامش در نظم و حفظ »همان(. ز.«)و برای استیفاء در مصالح و اغراض شخصیه خود مصروف دارد

ن(. در هما«)اراده و میل خودش باشده مزارع و مستغالتشان منوط به مملکت مثل سایر مالکین نسبت ب

یا برای تهیه .3حریف بخشد و ه اگر خواهد باندک چابلوسی ب.2اگر خواهد نگهداری و .»7این صورد؛ 

ناموس ه درازی بدست» -ح  حتیهمان(. «)مصارف اسفار لهویه و خوشگذرانی بفروشد و یا رهن گذارد

با قدسیت .»7 باز هم؛همان(. در عین حال «)ء سازدناموسی خود را برمالرا هم اگر خواهد ترخیص و بی

اعوانش مساعدتش کنند و تمام ».2همان(. «)و نحوها از صفات احدیت عزاسمه خود را تقدیس نماید

ل عما یفعل ئالیس» قوای مملکت را قوای قهر و استیالء و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند

نی اصل عدم مسئولت شاه و فراقانونی بودن او را مطرح می نمایند. شاه را (. یع1همان، ص«)لون!!؟ئیسو هم

یعنی سایه خدا خوانده و سلطنت را موهبتی الهی دانسته که به شخص شاه عطا شده است.و حال « ظل اهلل»

این که سیاست و حکومت و دولت عادل و تابع قانون و حق، شبیه و سایه خداست و خدایگونه است. نه 
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شعار انا »لم، فاسق و ستم گری که ادعای خدایگانی و خدایی در زمین می نماید و همچون فرعون، شاه ظا

این قسم از سلطنت را چون دل بخواهانه و ارباب تصرف »همان(. بنابراین «)ربکم االعلی سر می دهد

ملوکی، ] آحاد مالکین در امالک شخصیت خود و بر طبق اراده و میل شخصی سلطانست بنابراین تملکی

ادی استعب»و همان(. استبدادی: خودرأیی، خودمحوری و خدکامگی. «)و استبدادی گویندملکی و تملیکی[ 

همان(. استعبادی: بندگی. اعتسافی: بیدادی. تسلتی: سلطگی. «)و اعتسافی و تسلتی و تحکمی هم خوانند

همان(. «)می ظاهر استمس مذکور هم با یماجهت تسمیه و مناسبت اس»و  محکومی. -تحکمی: حاکم 

چنین سلطنت را حاکم مطلق و حاکم بامر و مالک رقاب و ظالم و قهار و  این( 1)ص صاحب»همچنین

ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت باشند » (. کما اینکه70همان، ص«)نامند این امثال

خبر  آنکه حالشان حال ایتام و صغاری است بی مالحظهه ب»و هم همان(. «)قاء گویندرِالء و اَذِسراء و اََاُ

خوانند،  هممعنی صغار و ایتام شمرده شدگانست[ ه که بهای مغصوب خود بنابراین مستصغرین ] از دارایی

ات سلطانشان از حیات و هستی خود از قبیل دارر و فانی در اخَمناسبت آنکه حظ این ملت مسُه بلکه ب

ای قضاء حاجت دیگران مخلوق و حظ استقاللی از وجود خود بر طبهره و حظ نباتات است که فق

ه به کنفس خود را مستنبتین ]ه حقوق و ظالم به ملت مظلوم جاهل ب»چنین  بنابراین اینهمان(. «)ندارند

 درجات» همان(. مستنبتین: گیاهی. همینطور«)هم خوانندهای صحرایی شناخته شدگان است[  معنی گیاه

 ؛عقول و ادراکاتب.ملکات نفسانی، و الف. ؛اختالفیک. ؛اعتباره سلطنت بتحکمی این قسم از 

؛ هجهل اهل مملکت بسوم.علم و .2ادراکات و .7 ؛و اختالفدو.اعوانشان، دیگری.سالطین و یکی.

در فاعلیت مایشاء و ) و درجات موحد یا مشرک بودنشانسه.حقوق خود، ب.وظایف سلطنت و الف.

لیت عما یفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذلک از اسماء و صفات خاصه حاکمیت مایرید و عدم مسئو

تاهر »و همان(. «)مختلف، آخرین درجه آن ادعای الوهیت است( الهی، بلکه ذات احدیت تعالی شانه

کند بهمان حد واقف و اال بآخرین ]خوداری[  درجه که قوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استنکاف

همان(. هر اندازه ملت، تبعیت و «)منتهی خواهد بود( اعنه سابقین بظهور پیوستدرجه هم )چنانچه از فر

اطاعت کند، درست به همان درجه و زوایه و میزان و سطح دولت استبدادی سلطنتی مطلقه طغیان و ظلم 

م قاتهطبه ان خود بتمعامله نوع اهل مملکت هم با زیردس« ملوکهمدینالناس علی»مقتضای ه ب»و  مینماید.
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همان(. مناسبات سلطه در تمامی شراشر اقتصادی، سیاس یو «)همان معامله اعتسافی سلطان است با همه

 ؛این شجره خبیث فقط همان لاص»فرهنگی نیز سرایت کرده و جار یو مجری میگردد. در نظریه وی 

بعدم الف. ؛قوام آندوم.حقوق مشترک نوعی و ب. وظایف سلطنت والف.ه, علمی ملتست ببیاول.

(. فقدان 77همان، ص«)در میانه نبودنست( 70ص) مراقبهب.محاسبه و دو.ارتکابات و یک. ؛مسئولیت در

 قانون، فقدان نظارت و فقدان با زخواست و مسئولیت پذیری و پاسخگویی بدین منجر میشود.

اهریت و ق.2مقام مالکیت و .»7در این حکومت و نظام سیاسی؛ الف.دوم( حکومت والیی اسالمی کامل: 

اقامه همان وظایف .7 ؛اساس سلطنت فقط برب. .حاکمیت مایرید اصالً در بین نباشد.1فاعلیت مایشاء و .3

محدود و یک. ؛همان اندازهه استیالء سلطان ب.2بر وجود سلطنت مبتنی و  و مصالح نوعی متوقف

این »بدین ترتیب  (.77همان، ص«)مشروط باشد.دیگریمقید و .یکی ؛تصرفش بعدم تجاوز از آن حددو.

ار آثدو.لوازم و یک. ؛هم دردیگری.به و رتحقیقت مت]عمق[  هم به حسب حاقیکی. ؛دو قسم از سلطنت

قهر و تسخیر مملکت و اهلش ک.ی ؛جمیع مراتب و درجاتش بره مبنای قسم اول ب»چه همان(. «)متمایزند

در نیل مرادات خود و  اینها غیرصرف قوای نوع از مالی و دو.بخواهانه سلطان و در تحت ارادات دل

هرچه نکرد باید ممنون بود! اگر کشت و مثله چهار. .مسئول نبودن در ارتکابات مبتنی و متقوم استسه.

اموال قناعت و متعرض ناموس نشد باید تشکر ]بردن[  نهبه قطعه بخورد سکان نداد، یا بنکرد یا قطعه

اغنام و  از آن و بمنزله احشام و کمتربلکه ]کنیز[  و اماء نسبت تمام اهالی بسلطان نسبت عبیدپنج.نمود! 

ره و خود به تر و بمنزله نباتاتست که فقط فایده وجودی آن ها دفع حاجت غیر وحتی از آن هم پست

اختالف درجاتش عبارت از ه حقیقت این قسم از سلطنت ب»بالجمله همان(. «)حظی از وجود خود ندارند

قسم دوم »خالف ه بهمان(. «)خداوندی[ خواهد بود باختالف درجات اینخداوندی مملکت و اهلش ]

حفظ .2نظم و .7الف.ه؛ والیت بر اقامه وظایف راجع بیک. ؛و لب آن عبارت است از عچه حقیقت واق

 ؛امانتی است نوعی در صرف قوای مملکت که قوای نوع است»دو.و همان(. «)نه مالکیتب.مملکت 

مقدار ه ندازه استیالی سلطان بااز این جهت »همان(. سه.«)شهوات خود نه درب.در این مصارف الف.

عدم تجاوز از آن ه اغتصاب به حق باشد یا به تصرفش، چه بدو.محدود و یک. ؛والیت بر امور مذکور
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همان(. هم حدومند بوده و محدود است. هم شرایطمند بوده و مشروط میباشد. در «)حد مشروط خواهد بود

آن حدود یا حتی تعلل از انجام آنها همانند تأمین امنیت ملی، نظام کشور یا تخطی از شروط، صورت تعدی از 

مشروعیت خود را از دست داده و بایسته و شایسته است با سازکار قانونی اصالح کرده یا و در صورت اصرار 

ت با شخص مل( 77)ص آحاد»چهار. بر تعدی یا تخطی و عدم اصالح، عزل شده و حتی مجازات گردد.

نسبت همه به آن ها متساوی و ب.شریک و الف. ؛مالی و غیرها از قوای نوعیامور سلطان در 

همان(. «)مخدومدو.مالک و ب.یک.امین نوعند نا الف. ؛متصدیان امور همگیپنج.و (. 72همان، ص«)یکسان

نسته و مردم این را امین: امانتدار. برخالف ظاهر که دولت های سلطنتی خود را مالک مملکت و مخدوم دا

خلق لکم ما فی )»مردم مالک مملکت و مملکت ملک مردم بوده  پذیرفته اند، معنای مخالفش این بوده که

همه زمین و آنچه در آنست جمیعا برای شما یا برای جمیع یعنی همگی شما آفریده شده و «: االرض جمیعا

تان بوده(، همچنین مردم صاحب خانه )صاحب برای بهره ورسازی و بهره برداری و بهره مندی در اختیار

مانند سایر اعضاء و اجزاء »شش.و  مملکت( و مخدومند. دولت: مملوک )اجاره نشین( و خادم ملت است.

و همان(. «)باندک تجاوز مأخوذ خواهند بودب.مسئول ملت و الف. ؛داری خودوظیفه امانته در قیام ب

و حقوق بر مؤاخذه و  ادر قوالف. ؛مشارکت و مساواتشاناخل مملکت به اقتضای دتمام افراد »هفت.

همان(.مراد آزادی انتقاد، پرسشگری و «)ایمن و در اظهار اعتراض خود آزادب.وال و اعتراض قادر و ئس

ت در وریهطوق مسخریت و مق»هشتم.و  حتی بازخواست سیاسی مردم نسبت به دولت و دولتمردان است.

 این»همان(. در نتیجه؛ الف.«)متصدیان را در گردن نخواهند داشت تحت ارادات شخصی سلطان و سایر

همان(. «)دستوریه نامند.6مسئوله و .1مشروطه و .1عادله و .3محدوده و .2قیده و م.7؛ قسم از سلطنت را

ه م بئقا.3حارس و .2حافظ و .7 ؛چنین سلطنت راه قایم ب»ب. هریک هم ظاهر است.ه وجه تسمیه ب»و 

متنعم به این نعمت و دارای چنین سلطنت »ملتی را که »ج. و،همان(. «)خوانده« عادل.1و مسئول .1قسط و 

همان(.اَباه: اصیل، عزیز. احرار: آزادگان، احیاء: «)احیاء خوانند.1احرار و .3باه و اَ.2محتسبین و .7 ؛باشند

زندگانی کنندگان و بهزیستان. فرای زنده بودن، زیست و زندگی مدنی بشری تکساحتی و تنازعی که مرگ 

حقیقت این قسم از »الف. ؛چونهمان(. «)مذکور هم معلوم استامی مناسبت هر یک از اس»انسانی است. 

مانند سایر اقسام ب.امانت و دو.و .امامت[ 3] والیت.[ 2.هدایت، 7] .یک ؛بچه دانستی از با سلطنت چنان
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 طتفریدیگری و از سوی دیگر[ و ]]تجاوز: نارسایی[  تعدییکی و از سویی[ ] ؛والیات و امانات به عدم

ه مانع از تبدلش ب.2حافظ این حقیقت و .7یک. ؛پس المحالهج.متقوم و محدود است، ]تعلل: نارسایی[ 

الیات ویک. ؛تفریط در آن مانند سایر اقسامدیگری.تعدی و یکی. ؛از]بازدارنده[  رادعدو. ت مطلقه ومالکی

می باشد. فارابی، دولت « منحصردولت[ ] مسئولیت کامل.3و  تمراقب.2محاسبه و .7 ؛همانه امانات بدو.و 

عل فرهنگی داخلی و خارجی بالفرا وازع، یعنی توزع کننده منابع، امکانات و فرصت های اقتصادی، سیاسی و 

و بالقوه میداند. خواجه نصیرک دولت را معدل یعنی بر قرارکننده اعتدال، تعادل و عدل در جامعه میخواند. 

ترین باالاز تعدی و تعلل و وادارندگی به تعادل و تعدیل می خواند.  ابن خلدون دولت را رادع یعنی بازدارنده

قت و منع از تبدل و اداء این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات برای حفظ این حقی»ای که وسیله

ایفه ط شهوانی و اعمال شایبه استبداد و استیثار متصور تواند بود همان عصمتی است که اصول مذهب ما

همان(. عصمت: پاکی ذاتی، بازدارندگی و تقوای درونی «)امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است

 نیدلبالضروره معلوم است که با آن مقام واالی عصمت و علوم»در حکومت کامل اسالمی  کاملست. چراکه

الزم آن مقام اعلی که )احاطه تفصیل ( 72)ص و انخالع از شهوات بهیمی و اجتماع سایر صفات]الهی[ 

و واقع و عدم وقوع در منافیات  تمرحله اصاب( آن ها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع استه ب

الهی عز اسمه و  تصالح، حتی از روی خطا و اشتباه، هم چنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقب

لی ادراک الیصل ا»جایی منتهی است، که ه ب( وظایفتا سایر مسئولیت و ایثار والی تمام امت را بر خود )

بشر کنه و عمق آن را  (. عقل عادی بشر و اندیشه عادی73همان، ص«)البشرحقیقته احد وال ینال کنهه عقل

 نمی تواند تصور نماید. 

 سوم( حکومت مشروطیت اسالمی: 

مراد نظام سیاسی و حکومت قدر متیقن و قدر یک.خاستگاه، جایگاه و نقش مشروطیت اسالمی حکومت: 

 مقدور اسالمی، یعنی حکومت به اندازه فهم و درک زمانی ما از اسالم و به تناسب توانمندی و امکانات و به

اند شد ندرت توه بب.با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک »اصطالح به تناسب مقتضیات زمان. اول.الف.

که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کماالت و هم از امثال بوذرجمهر قوه 
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قب ظاری انتخاب نموده برخود گمارد و اساس مرامسدده و رادع نُئت هی»دوم.و (. 73همان، ص«)علمی

مشارکت و ه؛ یکی.گذشته از آنکه باز هم ب»لکن همان(. «)و محاسبه و مسئولیت را برپای دارد

آزادی ملت چهارم.مالی و غیرها و امور سد ابواب استیثارات در سوم.مساوات ملت با سلطان و دیگری.

 همان(. به اصطالح«)از مقوله تفضل است نه از باب استحقاق»و همان(. «)وافی در اعتراضات و غیرها غیر

 فضلند نه عدل. عدالت ایجاب میکند که ترتیبات و نهادسازی های رسمی در نظام سیاسی صورت پذیرد.

و از کبریت احمراند، و رسمیت و ]سیمرغ[  عالوه بر همه اینها مصداقش منحصر و نایاب تر از عنقاء»

حسب قوه بشری جامع این جهات ه چه بآن»غایت  همان(. اطراد: رد کردن.«)اطرادش هم از ممتنعات است

وبیت مقام هم ممکن و صعصمت و حتی با مغ باز دارندهاطراد و رسمیت بجای آن قوه ه اش بو اقامه

همان، «)قامت تواند بود موقوف بر دو امر استا مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی و

 یز مغضوبیت: مورد غضب بودن. یعنی یکی قانون(. مغصوبیت: غصب یعنی تصرف بناحق و ناشرعی. ن73ص

اساسی به عنوان اساس قانونی و دیگری نهاد نظارتی متشکل از نیروهای آگاه سیاسی و منتخب مردم، می 

تواند تنظیم کننده نظام، حکومت و دولت بوده و بازدارنده آن از انحراف و تعدی از حدود و تجاوز به حقوق 

 اساسی مردم و ملت باشد.

 و.مبانی و ارکان حکومت مشروطیت اسالمی: د

.مبانی دوگانه حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی؛ الف.قانون اساسی اسالمی، ب.سازکار اعمال 1

 هبیکی.یک.الف. ؛داشتن دستوری کهمرتب.»7]مجلس شورای قانونگذاری و نظارت[: اول. و نظارت سیاسی

از آنچه در آن حق مداخله و تعرض شوند، دو.اقامه است  مالزکه تمیز مصالح نوعی ب.تحدید مذکور و 

 آزادی ملت وب.درجه استیالء سلطان و چهار.الف.کیفیت اقامه آن وظایف و سه.نیست، کامال وافی و 

)همان، «طور رسمیت متضمنه تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب بپنج.

میثاق مشترک، دستور عمل حقوقی و قانونی و در اینجا قانون اساسی  (. دستور: آیین نامه، منشور،71ص

ز ]تعلل ا ریک از طرفین افراطه داری بهامانتب.نگهبانی و الف. ؛خروج از وظیفه»یک.دیگری.و  است.

 مانند خیانت دردو.نوع است ه چون خیانت ب]تعدی و تجاوز به حقوق سایرین[  و تفریطاحقاق حقوق[ 
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همان(. انعزال: «)سایر عقوبات مرتبه بر خیانت باشدب.انعزال ابدی و الف. ؛ماً موجبسایر امانات رس

دستور مذکور در ابواب »چون .2 عزل، برکناری. ابدی: اینجا مادام عمر. یا  تا ابد این قانون جاویدانست. 

و  ن هاانند ایممنزله رسایل عملی تقلید در ابواب عبادت و معامالت و ه بیکی. ؛سیاسیه و نظامات نوعی

اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آنست بنابراین نظامنامه و قانون اساسیش دیگری.

همان(. رساله عملی مدنی عمومی و مسایل اصلی و اصول می باشد. فرای رساله عملی شخصی و «)خوانند

؛ ه ات راجع ببعد از اشتمال بر تمام جهیک. ؛در صحت و مشروعیت آن»و .3 فرعی یا فروع است.

جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعی دو.استقصاء جمیع مصالح الزمه نوعی ب.حدید مذکور و الف.

که رعایتش در  جهاتیدیگری.مزید توضیح این امر و »و یکی..4همان(. «)شرط دیگری معتبر نخواهد بود

استوار »..یک7(. دوم.71ص همان،«)تمامیت این اساس الزمست بعد از این خواهد آمد انشاءاهلل تعالی

رادع .2مسدده و .7 ؛به گماشتن هیئت.بمسئولیت کامل .3محاسبه و .2و  تمراقب.7 :اساسالف. ؛داشتن

حقوق مشترک ه بب.خیرخواهان ملت که دیگری.دانایان مملکت و .2عقالء و .7یکی. ؛ازدو.الف. تنظار

محاسبه .7الف. ؛برایسه.مقتضیات سیاسی عصر هم آگاه باشند، .2وظایف و .7ه؛ بج.الملل هم خبیر و بین

تعدی و یکی. ؛جلوگیری از هرگونهب.نظارت در اقامه وظایف الزمه نوعی و .3و  تمراقب.2و 

مجلس شورای ملی مجمع رسمی ج.تفریط و مبعوثان ملت و قوه علمی مملکت عبارت از آنان و دیگری.

حاسبه و مسئولیت کامل در صورتی متحقق و حافظ محدودیت م»یکی.یک..2(. 71همان، ص«)ایشان است

ظارت اند در تحت نقاطبه متصدیان که قوه اجراییهالف. ؛مالکیت تواند بود کهه و مانع از تبدل والیت ب

یک  فتور در هردو.، و مسئول آحاد ملت باشند تآنان هم در تحت مراقبب.مبعوثان و ئت هی یتلئوو مس

و .بتحکم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفاء مسئولیت اولی، ه و بالف. اولی،از این دو مسئولیت 

رت هیئت نظا تمشروعی.دیگری دومین.تحکم و استبداد هیئت مبعوثان در صورت انتفاء مسئولیت ه ب

بر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور  بناالف. ؛مبعوثان منتخب

ر اصول ما اما بنا بب.نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود، ه اند ب ع دانستهمتب

ه مغیبگونه امور نوعی و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی طایفه امامی که این

حیح قبل مجتهدی و تص ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین ازالسالم میدانیم اشتمال هیئت منتخب بر عده
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عد از این مطلب هم ب و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافیست و مزید توضیح این

(. مراد شورای نگهبان اسالمی و قانون اساسی البته جزو مجلس 71همان، ص«)تعالیخواهد آمد انشاءاهلل

 شورای اسالمی بوده است.

 ؛اساس قسم اول بریک. ؛چنانچه»مساوات: ب.آزادی، ؛ الف..ارکان دوگانه مشروطیت اسالمی2

عدم .2ملت در تحت ارادات خودسرانه و ]سلطه پذیری[  استرقاق رقابدیگری.استعباد و .یکی.7الف.

اس اس.دوعدم مسئولیت هم متفرع بر آن است، ب.مساواتشان با سلطان مبتنی و  عدم.3 فرایمشارکت 

مساوات آحاد ملت حتی با شخص ولی .3مشارکت و .2آزادی از این عبودیت، و .7الف. ؛قسم دوم هم بر

مسئولیت هم از فروع آنست و در کالم مجید الهی عزاسمه و ب.نوعی در جمیع نوعیات مبتنی و 

عدیده همین مقهوریت در تحت حکومت  قعاهلل علیهم، در موافرمایشات صادره از معصومین صلوات

تخلیص ه ا بر عبودیت که نقطه مقابل این حریت است تعبیر و پیروان دین اسالم هخودسرانه جائرین را ب

 (.71همان، ص«)انداز این ذلت هدایت فرموده حاکمیت شان

سیاسی الف. ؛هبعض از علماء فن که استبداد را ب».یک.7. )موانع و عوامل مخل( استبداد سیاسی و دینی: 3

 اند! و دانسته]هم افزا[  بهم و حافظ یک دیگر و با هم توأم دو را مرتبط و هر نموده دینی منقسمب.و 

]توجه و  آن فقط با التفات –که وسیله  پستمعلوم شد که قلع این شجره خبیث و تخلص از این رقیت 

در قسم اول، اسهل و در   -ملت منحصر است ]آگاهی، هشدار، هشیاری[  و تنبهاهتمام و عزم و اراده[ 

(. 21همان، ص«)بت و بالتبع موجب صعوبت عالج قسم اول هم خواهد بودقسم دوم در غایت صعو

همدیگر بودن، این دو ]قوامبخش[  مقوم.3حافظ و .2آمیختگی و بهم.7 ؛روزگار سیاه ما ایرانیان هم»دو.

دیگر هم آمیختگی و متقوم بیکه بداد و استعباد را عیناً مشهود ساخت، و کشف حقیقت این بتشعبه اس

شعبه اولی، بعد از این در خاتمه در ه و سرایتش بدوم بودن این دو شعبه و جهت صعوبت عالج شعبه 

(. استبداد سیاسی: 21همان، ص«)طی شرح قوای استبداد و طریق تخلص از آن خواهد آمد انشاءاهلل تعالی

و  استبداد سیاسی را با تقدیس، تقویت ساخاته و تعمیقاستبداد دینی را استخدام کرده و استبداد دینی نیز 

 تداوم می بخشد.
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بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امت و راهزنان ملت »یک. الف.آزادی سیاسی قانونمند:

نص کالم مجید ه داشتن خود است از اعظم مواهب الهی عزاسمه، بلکه بو محروم سنفه نه تنها ظلم ب

ذات  هعبودیت آنان از مراتب شرک ب ه،اهلل علیه، و فرمایشات مقدس معصومین صلواتالهی تعالی شأن

 ، و«فاعلیت ما یشاء.»3و  «حاکمیت مایرید.»2( 21و )ص مالکیت.7 ؛است در ئهاحدیت تقدست اسما

مقام  جالله، و غاصب ایناز اسماء و صفات خاصه الهی جل غیر اینها،.1تا ، «عدم مسئولیت عما یفعل.»1

موجب نصوص مقدس ه غاصب مقام والیت است از صاحبش بلکه بدوم.عباد و ه ظالم بسوم. ؛نه تنها

همان(. اینها «)هم خواهد بود یغاصب رداء کبریایی و ظالم بساحت احدیت عزت کبریایاول. ،مذکور

بالعکس  و بترتیب از ستم کوچک در حق مردم، میانی در حق امام معصوم )ع( و بزرگ در حق خدایند.

نباتیت و ورطه بهمیت است  أهآزادی ازین رقیت خبیث خسیس عالوه بر آنکه موجب خروج از نشدو.

ن توحید و از لوازم ایمان بوحدانیت در مقام اسما و ئوعالم شرف و مجد انسانیت، از مراتب و شه ب

ز قابشان اصفات خاصه هم مندرج است، از این جهت است که استفاذ حریت مغصوب امم و تخلیص ر

)همان، «این رقیت منحوس و متمتع فرمود نشان به آزادی خدادادی از اهم مقاصد انبیاء علیهم السالم بوده

 نص آیه مبارک:ه ب السالم، له و علیهمآ و رون علی نبینااکلیم و هموسی حضرت »سه. .است( 21ص

روانه ساز و آن ها را  را آزاد نما و با ما اسراییلبنی»( ]؛ 11، 20طه/«)تعذبهم اسراییل و الفارسل معنا بنی»

 هاسراییل از اسارت و عذاب فرعونیان و آزادانه با خود بردنشان بفقط تخلیص رقاب بنی، «[ شکنجه ننما

ارض مقدس را خواستار بودند، و بقاء ملک و دوام عزتش را )چنانچه در همان خطبه مبارک قاصعه 

مصر، ه بارتوار آن ها اسبازگشت ب فرعونیان برای یاجابت، و تعق التزام نمودند و عدم( تصریح فرموده

در همان خطبه مبارک قاصعه )بعد از آن »چهار.همان(. «)گردیدنجر آنان و آزادی اسراییلیان مه جدایی ب

و یران ی های ااسراییل را از ذل رقیت کسراسمعیل و بنیتخلص بنی( فرمایشی که سابقاً نقل کردیم

تا اند، الطاهرین احصاء فرموده لهآ اهلل علیه والنبیین صلیاز فواید بعثت حضرت خاتم ،ای رومقیصره

 همان(. «)از آنچه در تواریخ ثبت و از اخبار مستفاد استسایر مواردی 
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مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام، و »: یک.ب.مساوات سیاسی قانونی

رتبت صلواته علیه و اله را در استحکام این اساس سعادت امت، از سیره شدت اهتمام حضرت ختمی م

برای حفظ »اینها همه(. همه در برابر قانون متساویند. دو.الف.21همان، ص«)مقدس حضرتش توان فهمید

برآنست، برای پیروی و متابعت همین سنت و ( 31)ص این رکن اعظم و خروج از عهده مسئولیت مرتبه

الصلوه و السالم است که در این عصر فرخنده )که عصر انبیاء و اولیاء علیهم افضل سیره مأخوذه از

( باید شمرد( 31)ص تعالی یاریسیر قهقرایی اسالمیانش ب یسعادت یقضت و انقضاء دوره اسارت و انتها

رهایش ] اذقربانیین فقهاء روحانیین و رؤساء مذهب جعفری علی مشیده افضل الصلوه والسالم، هم در استن

حریت و حقوق غصب شده مسلمین و تخلیص رقابشان از ذل رقیت و اسارت و استنفاذ: جریانسازی[ 

بر طبق »ب.و (. 36همان، ص«)جائرین همان همت مجدانه را مطابق همان سیره مقدس مبارکه مبذول

، به توانیم اگر حکومت کامل اسالمی نمی ،«ماال یدرک کله ال یترک کله»دستور مقرر در شریعت مطهره: 

طور کلی نیز نباید از آن صرف نظر نمود بلکه بایسته و شایسته است به اندازه فهم و توان خود به اسالمی 

ای ه در تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اولی )که عالوه بر تمام خرابی» کردن حکومت پرداخته و

برطرف کننده که  دوم،نحوه ه ب( اصل دولت اسالمی را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است عیان،

 این برترین راهبرد اصالحی عالمه نائینی تا مرز همان(. «)ر بر بالد استااکثر مواد فساد و مانع استیالء کف

این مهم نیز طلبیده که همگان بویژه نخبگان علمی دینی و سیاسی  بیداری و خیزش نهضت مشروطیت میباشد.

الم را مصروف فرموده و میفرمایند، بدیهی است تنبیه غیرتمندان مجاهدت الزمه در حفظ بیضه اسه ب»

آزادی رقابشان از رقیت جائرین و مشارکت و مساواتشان در تمام نوعیات مملکت با غاصبین ه اسالم ب

ه قشان بدشان در طلب و شوات مترتبه بر استبداد و فعال مایشاء بودن ظالمین برای جِرخطه و پی بردن ب

د. همان(. این نیازمند گفتمانسازی نخبگانی و مردمی میباش«)سبب استترین  وسیله و قویبزرگترین مطلب 

اقتضای همان وظیفه مقام خود که حفظ شجره خبیث استبداد را ه بنابراین همان شعبه استبداد دینی ب»سه.

اطل و لحق بالبا و التلبسوا»اسم حفظ دین قدیما و جدیدا متکفل بوده و هست و خطاب مستطاب: ه ب

ا مانند مخاطبین رباطل سلطنتی استبدادی مطلقه را بالباس حق دینی میپوشانند[ ] «الحق و انتم تعلمونا تکتمو

یعنی؛ یکی.آزادی و  انداخت و این دو اصل سعادت و سرمایه حیات امت، اولین آن پس پشت
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و غیرها همه مترتب بر آن ها یان[ ]وال تالرا )که دانستی حفظ حقوق ملی و مسئولیت وُدیگری.مساوات 

گر صورت های زشت قبیح دیگر جلوهه مطلوب به نبردن ملت بمحض تنفر و صرف قلوب و پی( است

از ذل رقیت جائرین را )که ( 36)ص اما حریت مظلوم مغصوب ملت»چهار.(. 36همان، ص«)ساخت!

 اص،عمرعم از بدع شجره ملعون دانستی از اعظم مواهب الهی عزاسمه بر این نوع و اعتصابش در اسال

عت بموهومش خواندن قنا( السالم بوداز غاصبین از اهم مقاصد انبیاء و اولیاء علیهم]رهایش[  و استنقاذش

 منکرات و اشاعه کفریات و تجری مبدعینه ب تظاهرفسق و ملحدین در اهل  مانعینکردند و به صورت بی

مانند  حجاب بیرون آمدن زنان و ادش جلوه دادند، حتی بیدر اظهار بدع و زندقه و الح]بدعنگذاران[ 

واسطه منع  هتر است )و مسیحیان بربطاخضر بی از آنچه بداستان استبداد و مشروطیت دولت از بحر اینها

حال مذهبی نداشتن از آن، چه دولتشان مثل روس مستبد باشد یا مثل فرانسه و انگلیس شورویه علی ای

(. 31همان، ص«)از لوازم و مقتضیات این حریت ملعون غصب شده شمردند!( عندمان در ارتکابش بال

چنانچه در تذکره غافل شیخ فضل اهلل نوری نیز دیدیم: کسانی به عمد این نارهنجاریها را در ایران آنزمان 

ا را الزمه و بسان اینزمان راه انداخته همین ها یا کسان دیگری هماهنگ یا نا هماهنگ با اینان، این ناهنجاریه

برخی دیگر حاصل مشروطیت میخوانند. بدین ترتیب  استقالل و آزادی ملت را مخدوش نموده و با مغشوش 

سازی سیاسی بویژه توسط عوامل انگلیس، مشروطیت را به انحراف، انحطاط و محاق بردند. این سبب و 

سایر نوعیات را )که .3حقوق و .2قوی و .7 ؛مساوات در»و اما پنج. زمینه ساز نفوذ بیگانه در ایران شد. با 

له محض استحکام این سعادت امت، کتفهای مبارکرا در چنان آ و اهلل علیهشنیدی اشرف کاینات صلی

لوه الص افضل قصاص ادعایی گشود و حضرت شاه والیت علیه]انجام[  حال شدت مرض برای استیفاء

 فیما بین سابقین بدریین با ایرانیان تازه مسلمان، آن السالم هم برای رفع ید نفرمودن از آن و تسویه و

بصورت مساوات مسلمین با ( همه محنت ها کشید تا عاقبت در محراب عبادت شربت شهادت نوشید

دیاتش در آوردند، .1قصاص و .3و ]ازدواج[  تناکح.2و  ثتوار.7 ؛در ابواب]اقلیت های دینی[  اهل ذمه

ند بالغ و نابالغ و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و بلکه مساواه اصناف مکلفین مان

از آنچه اختالف آن ها منشأ اختالف تکالیف و  –و معسر و قادر و عاجز الی غیرذلک ]گرفتار[  و مؤسر

همان، «)انداحکام و بداستان مشروطیت و استبداد از فلک اطلس ابعد است، اهم از مقتضیاتش شمرده
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دی و تساوری قانونی و در برابر قانون و در حدود و بر اساس قانون است. نه هر چیز (. مراد آزا31ص

 دیگری. 

چون سرمایه سعادت و حیات ملی و محدودیت سلطنت و مسئولیت مقوم »الجمله ب .تحدید حکومت:4

بنابراین این دو موهبت  -]آزادی و برابری[  آن و حفظ حقوق ملی همه، منتهی با این دو اصل است

ل[ و به گِ] کله را ب قبیح در آوردند، غافل از آنکه آفتابت های چنین صوره عظمای الهی عز اسمه را ب

همان(. تحدید: حدودمندی؛ «)اندودن محال و دهنه دریای نیل را به بیل مسدود ساختن از ابلهی است

حدوددار کردن و حدودمدار نمودن است. تبیین و تعیین حدود و احکام میباشد. مستلزم قانونمندی؛ قانونداری 

ملت ایران هرچند چشم و گوش بسته و از مقتضیات دین و ضروریات مذهب »یک.و قانونمداری است. 

ی از این رقیت ملعون و مساوات با غاصبین حریت، حقوق ملی و آزاده خبر، و ب واسطه گمان ماها بیه ب

خوران معمم و کالهی، رتبه و گذرانی و چپاول مفتریت برای خوشخَّسَو حقوقشان پی نبرده و جز مُ

 الییبودن این امور را با اساس مشروطیت و تحدید استربطمقامی برای خود تصور نکرده، حتی بی

(. رقیت: بردگی، بندگی، به بندکشیدگی، تحت سلطه، 31-1صهمان، ص«)نخورده باشند جائرین هم بر

عقال و طبقات های  همه جانبازی فهمند که این مقدار را خوب می این» دو.اما بطور کلیستمپذیری.  

حریت و ]واداری[  ، در استنقاذاینها تجار و غیر و نارخواهعلماء و خی، از دانایان و غیرتمندان مملکت

امثال  نمیاوی ابا یهود و نصاری و تس رابطهبازار و ه حجاب بن نوامیس خود بیمساوات، برای فرستاد

فریات منکرات و اشاعه که بتظاهر فسق و مبدعین در اهل مانعی در تکالیف، و بی مانند اینبالغ و نابالغ و 

 اسالم وو رؤساء و پیشوایان مذهب هم جز بر آنچه حفظ بیضه »سه.همان(. «)نخواهد بودیه این ها و شب

زله منه که مخالفت ب آنه ن متوقف باشد چنین احکام اکیده و تصریح بآحراست ممالک اسالمی بر

(. بیضه: سرزمین، میهن، وطن، دار 31همان، ص«)با امام زمان ارواحنا فداه است نخواهند فرمود تمحارب

 احکام شریعت و کنندگانو و طواغیت امت و مح یناین دسته جبار»االسالم، کشور، قلمروسیاسی. چهار.

دانند که در این ارتکابات  رواج دهندگان انحاء فسوق و فجور در مملکت را هم خوب شناخته و می

 فاعلیت مایشاء.2و  )ملوکیت؛ مناسبات مالک و مملوکی(مالکیت رقاب .7 ؛شنیع چنگیزی جز حفظ مقام
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)عدم پاسخگویی،   یفعل اعدم مسئولیت عم.1و  )خودمحوری( حاکمیت مایرید .3و  )خودرأیی(

 و همهمان(. همّ: همت. «)دیگری اصالً به خاطرشان نرسیده و در نظر ندارند ، مقصد و همّخودکامگی(

ی کنندگان ضعفااتصاف ما در روایت احتجاج برای علماء سوء و راهزنان دین مبین و گمراه»پنج.چنین 

اهلل عنهل علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید اضرک ئاول»مسلمین تعداد فرموده و در آخر همه میفرماید: 

این دسته علماء ضررشان بر ضعفای شیعه بیشتر از سپاه یزید بر »]؛  «م کما ینبغیالسالالحسین علیهعلی

دانند: که از این درجه همدستی با ظالمین دردمان چه و مقصدمان  فهمیده و می«[ حسین )ع( است

نه الذین اوتو الکتاب لتبینته للناس و ال تکتمواذا اخذاهلل میثاق و» رکه:چیست؟!! خود را در عنوان آیه مبا

آنگاه که خداوند از »(؛ 711، 3])آل عمران/« س ما یشترونئفنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قلیال فب

کتمان ننمایند  و کسانیکه به آنان کتاب داده بود پیمان محکم گرفت که آن کتاب را آشکارا برای مردم بیان کنند

ولی پیمان خدا را پشت سر افکندند، و آنرا ببهاء اندکی فروختند، پس بد معامله ایست که پیوسته انجام می 

سودی نخواهیم  «الیم الهیعذاب»دارین و  مندرج ساختیم و باالخره جز افتضاح ابدی و خزی«[ دهند؟!

استدالل فلسفی. خزی: سرافکندگی. دارین: دو دار همان(. احتجاج: حجت آوری، برهان، دلیل عقلی و «)برد

دنیا و آخرت. ساحات دوگانه مادیت و معنویت نیز می تواند باشد. ابعاد دوگانه باطنی و ظاهری را همچنین 

( ]؛ 13/فغطر؛ 31«)اهلل تبدیاللن تجد لسنه من قبل و( 31)ص الذین خلوااهلل فیسنه»شش. در بر میگیرد.

 [.«رباره کسانیست که پیش از این گذشته انذ و برای روش خداوند تغییری نمی یابیاین روش خداوند د»

عنان قلم را از شرح این فضیحت که تبعاتش هرچه باشد باز هم عاید بنوع است گرفته، »خوبست هت.

فهرست مندرجات فصول پنجگانه، مقدمه را ختم ه موقع خود احاله و به کشف حقیقت این مغالطات را ب

 (. بترتیب عبارتند از: 31همان، ص«)و اجمال آن بدین ترتیب استکنیم 

آنکه حقیقت سلطنت مجعول در دین اسالم و سایر شرایع و ادیان بلکه نزد حکماء و عقالء .اول» 

ه جوه و تحویلش ب است، مجعولوالیی[ دوم ]عالم قدیماً و جدیدا همه بروجه ]سکوالرها[  غیر متدینین

(. مجعول: جعل و جعلی یعنی 10همان، ص«)المانه طواغیت امم و اعصار استاول مطلقاً از بدع ظ

قراردادی. سلطنت: حاکمیت و حکومت. غیر از سلطنتی: سلطه شخصی، خانوادگی، خاندانی و ملوکی و 



 

207 
 

اصل ضرورت و زیبایی حکومت، والیت میباشد. سلطنتی استبدادی: تحریف و  موروثی است. بدع: بدعت.

 انحراف است.

یک.از دست امت از دامان عصمت کوتاه و ]اول.یک.از طرفی[ ] ؛آنکه در این عصر غیبت که.ومد» 

در اقامه وظایف مذکور هم مغصوب و فقهاء[ « والیت فقیه]» مقام والیت و نیابت نواب عامطرف دیگر[ 

ولی که ظلم از نحوه االف. ؛]بازگردانی[  آیا ارجاعشدوم.انتزاعش غیر مقدور است، سه.در عین حال[ و ]

قدر ممکن واجب است؟ و یا ه و تحدید استیالء جوری ب دومبنحوه ب.غصب است  غصب اندر زاید و

 که مغصوبیت موجب سقوط این تکلیفست؟ آن

 ش دو مآنکه بر تقدیر لزوم تحدید مذکور آیا همین مشروطیت رسمی که دانستی رکن مقو.سیم 

 خالی از محذور است یا نه؟امر و وسیله تحدید منحصر در آنست متعین و   

 کر بعضی از وساوس و مغالطات القایی و دفع آن ها.ر ذد.چهارم 

 در بیان شرایط صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در این باب و وظیفه عملی آنان .پنجم 

 (. مبعوثان: بر گزیدگان.17-2همان، صص«)بر وجه اجمال  

در بیان اصل .اول؛ اول و کالم در آن در دو مقامست در توضیح امر».والیت نه سلطنت: فصل اول»

محدودیت استیالء و سلطنت مجعول در جمیع شرایع و ادیان باقامه همان وظایف و مصالح الزم 

(. مجعول: جعلی، 13همان، ص«)در کشف درجه این محدودیت و حقیقت آن.دوم»(. 12همان، ص«)نوعی

  ودمندی و حدود حکومت. قرار دادی، تأسیسی )نه طبیعی(. محدودیت: حد

از آنچه در مقدمه گذشت ظاهر و هویداست: چه بعد از .»7: «امر اول.اصل محدودیت سیاسی دولت»

مه ه اینهاو وضع خراج و غیر ]نهادها و نیروها[  ااصل تأسیس سلطنت و ترتیب قو؛ یک.آنکه دانستی

نه ب.رعایت رعیت است، .3تربیت نوع و .2شبانی گله و .7دو.و نظم مملکت .2حفظ و .7الف.یک. :برای

خوار و تسخیر و استعباد رقاب ملت در تحت ارادات از برای قضاء شهوات و درک مرادات گرگان آدمی

حق تصدی ه المحاله سلطنت مجعول در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل چه ب»دو.همان(. «)خودسرانه
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و والیت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجع  داری نوعامانتالف. ؛اغتصاب، عبارت ازه شود یا ب

 میانبخواهانه حکمرانی در بالد و دل.3مالکیت و .2قاهریت و .7 ؛نه از بابب.به نگهبانی خواهد بود، 

از قبیل تولیت بعض موقوف علیهم در نظم و حفظ موقوفه مشترک ت؛ الف.حقیقدر و »سه.همان(. «)عباد

نه از باب تملک ب.حق خود است. ه حقی بدارای هر رسانیدن حقوق و  صاحبان میانی اوو تس

ان سلطیک. ؛مه و علما اسالمئازبان از این جهت است که در چهار.بخواهانه و تصرف شخص متصدی، لد

اند، از روی همین مبنی و اساس، حقیقت ملت را برعیت تعبیر فرمودهدو.راعی، و .3والی و .2بولی و .7 ؛را

همان(. ولی: سرپرست نه مالک، «)منزله شبانی گله استه والیت بر حفظ و نظم و ب» :سلطنت عبارت از

نه سلطان مطلق. تولیت: تولی، والیت، امانتداری. راعی: رعایت کننده. موظف برعایت حدود و حقوق مردم. 

 و ولینصب الهی عزاسمه، که مالک حقیقی ه بنابراین ب.»2رعیت: دارای حق که بایسته بوده رعایت شوند. 

مباحث امامت ه والیاتست موقوف، و تفصیل مطلب ب]عطا کننده، بخشنده و دهنده[  بالذات و معطی

دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه، »الف. ؛چونکهیک.همان(. «)موکول است

ریایی داء کبو اغتصاب ر زمیندر  سرکشیانحاء ظلم و طغیان و بدترین و زشت ترین عالوه بر آنکه از 

پس اهمال و سکوت از قلع چنین شجره خبیث در ب.السالم هم منافیست، و با اهم مقاصد انبیاء علیهم

قالت »( 13ص) آیه مبارک:؛ یکی.بلکه ازج.همان(. «)یک از ادیان سابق هم اصال متحمل نخواهد بود هیچ

(؛ ملکه صبا یا یمن 32])نمل؛  «امری ما کنت قاطعه امراً حتی تشهدونالمالء افتونی فی یا ایها

گفت: ای برگزیدگان! در این کار رأی صحیح بدهید من هیچگاه کاری را نمی بُرم و تصمیمی را »امروزین

اند ملکه سبا حکایت فرموده )بلقیس(زبان که از «[ قاطع نمی گیرم مگر آنکه شما بصحت آن گواهی دهید

عمومی بوده نه  ییاره حکومتشان شوردااند معهذا اپرست بودهظاهر است که با اینکه قومش آفتاب

فرعونیان در کار »(؛ 61])طه؛ « فتنازعوا امرهم بینهم و اسرو النجوی»حتی از آیه مبارک: دیگری.استبدادی، 

مجلس شورای غیر علنی  -و تصمیم خود اختالف پیدا کردند و مطلب خود را برای مشورت پنهان نمودند 

السالم ستان مشورت فرعونیان را در امر حضرت کلیم و هارون علی نبینا و آله و علیهکه دا ،«[ تشکیل دادند

حکایت فرموده، استفاده توان  ،مذاکره سریه باب ب شدن مذاکره علنی ایشان را در اینو منتهی

ف.در ال] وبوده ]برخورد دوگانه[  آمیزض یبعترفتار دولت انگلیس فعالً »چنانچه   -که (. 13همان، ص«)کرد
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ب.در ] ملت انگلیسی چون کامالً بیدارند مسئوله و شوروی، وه نسبت بقلمرو داخل و سیاست داخلی[ 

 هاسراء و اذالء هندوستان و غیرها از ممالک اسالمی که به نسبت بقلمرو خارج و در سیاست خارجی[ 

ت و استبدادی اس حسی و خواب گران، گرفتار چنین اسارت و باز هم در خوابند، استعبادی واسطه بی

با این وجود تبعیض «[ انا ربکم اآلعلی]» طور رفتار دولت فرعونی هم با وجود ادعای الوهیتهمین  -

 بوده و ادیاسراییل استعباسباط بنیه قبطیان که قومش بودند شوروی و نسبت به و نسبت بآمیز بوده 

هم مفید همین معنی  ،[ «نمودرا ضعیف می از آنانای فرعون طایفه »؛ ] «منهم یستضعف طایفه»آیه: سوم.

گانه 72همان(. اسباط: اقوام دوزده گانه بنی اسرائیل، فرزندزادگان یوسف نبی )س( و برادران جمعا «)است

علی کل .»3فرزندان یعقوب نبی )س(. استعبادی: به بردگی و بندگی کشیدن. یا استبعاد: از حق دورکردن. 

باب امانت و والیت ه اسالمی، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، ب[ ]حاکمیت حال رجوع حقیقت سلطنت

، بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی، ]عمومی و سیاسی[  حد مشترکین در حقوق مشترک نوعییک 

بخواهانه و قهر، از اظهر ضروریات دین اسالم، بلکه مستبدانه و تحکم دله و محدودیت آن از تبدل ب

و  لبغقدیماً و جدیدا بت ،ها بخواهانه و حکمرانیستناد تمام تجاوزات دلتمام شرایع و ادیانست، و ا

 االمه، و اتفاق تواریخموجب حدیث نبوی متواتر بینه ب طغیان فراعنه و طواغیت امم از واضحاتست.

اول  هاسالمی، بر وقوع اخبار غیبی نبوت، مبین شد که: مبدء تحویل سلطنت اسالمی از نحو دوم والیتی ب

ت د شوم سی نفر بود و سلطناعده تقرآن بدر روایت  شجره ملعونرسیدن سرشاخه های ویه و االء معاستی

همان(. با جریان سقیفه، امامت به خالفت تقلیل یافت. با معاویه خالفت «)شوم استبدادی از آنان موروثست

م خالفت می باستحریف و تبدیل به سطلنت گشت. ارتجاع یعنی واگشت به سلطنت جاهلی ضد امامت اسال

 اسالمی شد.

سی  » سیا سابقاً گذشت اجماالً مبین   » (:13ص«)امر دوم.حدود و حقیقت محدودیت  اما امر دوم: از آنچه 

مقتضای آنچه اساس مذهب ما طایفه امامی بر آن مبتنی و کلمه الهی عصمت    ه بالف. ؛شد، و دانستی که  

این محدودیت فقط نه بر همان خودسترانه   را در والیت بر ستیاستت امور امت معتبر دانستتیم، و وجه   

ستبدانه ارتکاب  تحکم و شتن واقف و ب م ستی که تا ب    ه ندا ست، بلکه اجماال دان صور ا  ههمین اندازه مق
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ست.   سنت که  ب.کجا منتهی ا صول اهل  صمت و  .7یک. ؛اما بنا بر ا سمه هی  .2نه ع صب الهی عزا چ نه ن

این امت را موجب انعقادش دانستتتند، هر چند درجه و بیعت اهل حل و عقد دو.یک را الزم ندانستتته 

که مذهب ما مقتضی است منتهی نباشد، لکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیره        جاییه محدودیت ب

بخواهانه   ذکر و اندک تخلف دل  اهلل علیه و آله را در نفس عقد بیعت شتترط الزم     مقدس نبوی صتتلی 

صب د  شدند،    ارتکاب و حکمرانی را، مخالف مقام و من سته و در لزوم جلوگیری متفق  شرایط ان  با این 

سالمی ب    سلطنت ا سرانه ارتکاب و  یک. ؛همان درجه اولی که عبارت ازه محدودیت  ستیثار دو.خود  ا

ستثمار[   صمت و       ]ا صدی و اغماض از آنچه الزمه مقام ع ست. با اغماض از مرحله اهلیت مت شتن ا ندا

سلم بین      ست، قدر م صه مذهب ما ا ساس هر دو  و متیقن  )شــیعی و ســنی(ه فرقدو  خا مذهب و بر ا

وه حسب ق ه ب متا علیه امت و از ضروریات دین اسالم است، و چونکه حفظ این درجه مسلم بین    متفق

شری عاد  سایر درجات آن که ب  تاب صمت      ه ممکن و مانند  صمه ع صوص و جز قوه عا مذهب ما مخ

 را بهر وسیله که ممکن شود خصوصاً با تصدی       حافظش نتواند بود متعذر نیست بنابراین لزوم حفظش 

، در «ان یخرج من ملتنا و یستدین بغیر دیننا »غاصب هیچ مسلمان مظهر شهادتین نتواند انکار نماید، اال    

 (.11-6همان، صص«)است غیر این صورت از ملت و دیانت اسالم خارج

یان مقدمه ب باباز د سه مطلب در تنقیح امر دوم است و بای»«: .ضرورت اصالح گری سیاسیفصل دوم»

دین معلومست که چنانچه شخص واحد فرضاً در آن ت  ضروره آنکه در باب نهی از منکر ب.»اول :«شود

 هواحد منکرات عدیده را مرتکب شود ردعش از هر یک از آن ها تکلیفی است مستقل و غیر مرتبط ب

آنکه از جمله قطعیات .»دومردع: باز دارندگی. همان(. «)تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است

ی، ]عموم السالم، آنچه از والیات نوعیمذهب ما طایفه امامی این است که در این عصر غیبت علی مغیبه

معلوم   -در این زمینه   -آن حتی ]و فروگذاری[  اهماله را که عدم رضاء شارع مقدس بسیاسی و مدنی[ 

نامیده و نیابت فقهاء عصر غیبت را در آن قدر متیقن  معروف و نهی از منکر[]امر به  باشد وظایف حسبیه

 هو ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب، و چون عدم رضاء شارع مقدس ب

مام حفظ و نظم ممالک اسالمی از ته بیضه اسالم بلکه اهمیت وظایف راجع باز بین رفتن اختالط نظام و 
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سبیه از اوضح قطعیات است. بنابراین ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه امور و ح

آنکه در ابواب والیات بر امثال اوقاف عام .»سیمهمان(. «)وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود

ت عیاتسمعنی نزد تمام علماء اسالم مسلم و از قط باب والیاتست، اینه و خاص و غیرها از آنچه راجع ب

لکن ( 16صنماید و رفع یدش رأساً ممکن نباشد، )در آن ها تصرف و تجاوز که: چنانچه غاصبی عدوانا 

توان تصرفش را تحدید و موقوفه غصب شده را مثال از می با ترتیبات عملی و گماشتن هیئت نظاری 

ه خالف در آن ن صیانت نمود البته وجوب آن بدیهی و ،بعضاًیا  حیف و میل و صرف در شهواتش کال

(. 11همان، ص«)تنها از علماء متشرعین بلکه از عقالء دهریین هم هیچ متصور و متحمل نخواهد بود

شد مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائر روشن این سه مطلب »چون  دهریین: مادیین.

بود چه، بعد از آنکه دانستی نحوه دوم با عدم معذوریت از ید از آن باقی نخواهد ه غاصب از نحوه اولی ب

ساحت اقدس احدیت است و ه هم اغتصاب رداء کبریایی عزاسمه و ظلم بیک. ؛:نحوه اولیالف. ؛که

هم اغتصاب رقاب و سه.اهلل علیه و ناحیه مقدس امامت صلواته هم اغتصاب مقام والیت و ظلم بدو.

 مقام مقدس امامت راجعه تصابش فقط بخالف نحوه دوم که ظلم و اغه بج.بالد و ظلم در باره عباداست 

پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائر عبارت » همان،(:«)و از آن دو ظلم و غضب دیگر خالی است

و تحدید استیالء جوری و ردع از آن دو ظلم و غصب زاید خواهد بود، نه از باب رفع کوتاه نموده از 

م که تصرفات نحوه دو آن روشن ترعبارت ه ل، و باو از کمتریک فرد از ظلم و وضع فرد به این دیگر 

]دو چندان، به  همان مقدار نظم و حفظ مملکت مصور، و تصرفات نحوه اولی زیاده و اضعافه فقط ب

هم واقف و مقصور نیست، و تبدیل نحوه سلطنت عبارتست از منع و ردع  آنست و بر هیچ حدتوان دو[ 

همان(. یعنی لزوما نمی خواهیم حاکم مستبد و ظالم را برداشته و حاکم مستبد «)تقریبه ز این زیادت ها، با

و ظالم دیگری بجای او بگذاریم. میخواهیم با قانونگذاری و حدود دولت را ترسیم کرده و کشور و نظام 

ند یا سیاسی و دولت و جامعه را قانوندار نماییم. کما اینکه با اعمال نظارت دولت را حدودمند و قانونم

تصرفات نحوه دوم همان تصرفات و الیتی است که والیت در آن »و بیان دیگر آنکه:  قانونمدار سازیم. 

ی لها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیر متو

از  ،]اجازه[  با صدور اذنوسیله نظارت از حیف و میل صیانت شود و ه شرعی است در امر موقوفه که ب
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و  مقام امامته لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم ب دارد، اذنت والیناحیه کسی که 

وسیله همین ه تواند شد مانند متنجس بالعرض است که ب( 11)ص وسیله اذن مذکور خارجه والیت هم ب

 مذکور و ظلمی است قبیح بالذات و غیر الیقعکس ه اذن قابل تطهیر تواند بود، و تصرفات نحوه اولی ب

برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن اصالً جایز نیست و از قبیل تملک غاصب نفس عین موقوفه 

را و ابطال رسم وقفیت آن و مانند نفس عین نجاساتست که تا در محل باقی است اصالً قابل طهارت 

ن عین همان داستان گماشته و تحویل نحوه سلطنت بو تبدیل بر طرف شدن بعد از  مگرنتواند بود، 

است برای صیانت موقوفه غصب شده و تحدید تصرفات غاصب بر موجبات صالح آن و رفع  تنظار

مقتضای وقف و منعش از حیف و میل و ه او که غصبی است زاید و الزامش ب یتملیک تصرفنحوه 

از محل متجنس، چقدر مناسب است  عین نجاست استبرطرف سازی صرف در شهوات خود از قبیل 

رویای صادقه که خود این اقل خدام شرع انور در همین خالل دیده و متضمن همین تشبیه است ضمناً 

اهلل آقای حاجی چند شب قبل از این در عالم رؤیا خدمت مرحوم آیه»(. 11همان، ص«)درج شود

رمسه، مشرف شدم، پس از التفات میرزاحسین تهرانی قدس سره نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل طاب 

عالم موت  هبرحلت ایشان و گرفتن طرفین رداء مبارکشان برای استفاده، و امتناع ایشان از جواب راجعه ب

 ن مبارکزبامرحوم از  واالتی عرض شد آنئو نشاه برزخ و آخرت، و تمکین از جواب مسایل دیگر، س

ختم آن ها عرض کردم اهتمامات شما را در خصوص ولی عصر ارواحنا فداه نقل جواب فرمودند، پس از 

مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل عبارت جواب این بود؛ حضرت فرمودند: مشروطه اسمش تازه است 

که متضمن به تشبیه باب که شرحش در نظرم نماند ذکر فرمود، بعد با این  مطلب که قدیمی است. مثالی

 هکه کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد ب عبارت گفتند: حضرت فرمودند: مشروطه مثل آنست

ان، هم«) و چه سهل است!!!بوده  چه قدر این مثال مبارک منطبق بر مطلب .شستن دست وادارش نمایند

 .یچ خاطری نرسیده و بر صحت رؤیاء عالوه بر قراین قطعیه دیگر اماره واضح استه به»که (. 11ص

روطیت مش .همان غصب زایده تصدی، و آلودگی دست اشاره بغصبیت اصل ه سیاهی کنیز اشاره است ب

(. 11ن، صهما«)اندشستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش فرمودهه آنست بنابراین ببرطرف سازنده چون 

امت و از  مورد اتفاقحفظ همان درجه مسلم از محدودیت سلطنت اسالمی که دانستی »بالجمله 
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فسه از اهم تکالیف نوع مسلمین و از اعظم نوامیس دین مبین نضروریات اسالم است عالوه بر آنکه فی

  -چنانچه نسبت بحالت حالیه ایران  در صورت مغصوبیت مقام و تصدی و تعدی غاصب.  -است 

ضروری مذهب مامی باشد و از جهات عدیده دیگر، که اجماالً اشاره شد، در عنوان امر به معروف و 

 و اموال مسلمین و دفع تطاول]عِرض: آبرو، پایگاه اجتماعی[  عراضنهی از منکر و حفظ نفوس و اِ

با اغماض از تمام مذکورات، تمام سیاسیین و »(. 11همان، ص«)ظالمین هم مندرج است]دستدرازی[ 

آن  چنانکه مبدء طبیعی، بر این معنی معتقدند که: هممسلمانان ن و غیرامیاسالاز مطلعین بر اوضاع عالم 

ت و چه سرعه و نفوذ اسالم در صدر اول.که در کمتر از نصف قرن بنسازی پیشین( )و تمد چنان ترقی

طنت اسالمی و لبودن س ییاشوردو.عادل و الف.یکی.یک. ؛همین  -کجا منتهی شد ه سیر و ب

ایشان در حقوق و و خواص مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفاء و بطانه دو.آزادی و دیگری.یک.

نان تفوق ملل مسیحی بر آدو.تنزل مسلمین و یکی.یک. ؛مبدأ طبیعی این چنین همینطورب.احکام بود، 

باقی مانده را هم ببرند، همین حداقل این جز را بردند و هیچ نمانده که  ممالکشان بیشترهم که 

ت و فوز آنانسج.از معاویه،  رقیت مسلمین در تحت حکومت استعبادی موروثدو.اسارت و دیگری.یک.

]خواب  کرتاز شرع مسلمین، و چنانچه باز هم مسلمانان از این سِ اقتباس شدهحکومت مسئوله ه ب

چپاول چیان دو.ذلت عبودیت فراعنه امت و یک. ؛در همانند گذشتهو غفلت بخود نیایند و آلودگی[ 

اغلب  ومانند مسلمین معظم آفریقا   -مملکت باقی بمانند، چندی نخواهد گذشت که العیاذ باهلل تعالی 

، نعمت شرف و استقالل قومیت و سلطنت اسالمی را از دست داده و در تحت انها ممالک آسیا و غیر

یت ه نصرانای نخواهد گشت که مانند اهالی اندلس و غیرها، اسالمیتشان ب، و دورهرحکومت نصاری اسی

شان بانز، بلکه اصل [ ]نشانه مسیحی زناره ناقوس و شعایر اسالمی به مساجدشان کنیسه و اذانشان بو 

اهلل وقی»امام هشتمتان هم پایمال نصاری خواهد گشت، ( 11ص) هم مانند آنان مبدل و روضه منوره

گذشته از کمال بداهت و وضوح این امر و  ، مگر خدا حفظ کند.«ارانا اهلل ذالک ال المسلمین عنه و

م یقسته نقشه ن جنوبی و شمالی بمطلب.حتی پرداختن همسایگاه حصول تمام مبادی و مقدمات قریب ب

 و هوشیاری تحذر زموالاین ها از الاقل پس و کثرت مشاهده نظایر و اشباه آن؛   -ان خودشان یمملکت م

اولی بنحوه عادله دوم،  انهبدیهی است که تحویل سلطنت جائر غاصب از نحوه ظالم اند. بر این اساس
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موجب حفظ بیضه اسالم و صیانت حوزه مسلمین است از استیالء کفار، از  ،مذکورموارد عالوه بر تمام 

 (.10همان، ص«)این جهت از اهم فرایض خواهد بود

توضیح  ،در تحقیق امر سیم»«: مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی .مشروطیت سیاسی اسالمی؛فصل سیم»

 والیتاول. :ت اسالمی عبارت ازچنانکه دانستی حقیقت سلطنه آنک.1.اول؛ آن موقوف بیان سه امر است

همین طور ابتناء اساسش هم نظر دوم.  -چه اندازه محدود است ه و ب  -امور امت ( 17)ص بر سیاست

 نیاز هم( 12)ص بر مشورت با عقالء امت که عبارتب.مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت ه؛ الف.ب

و خواص شخص والی، مخفی و اندرونی[  رویی]ن طانهنه تنها با خصوص بِ -شورای عمومی ملی است، 

له، آ اهلل علیه ونص کالم مجید الهی عزاسمه و سیره مقدس نبویه صلیه ب که شورای درباریش خوانند،

داللت »و (. 13همان، ص«)ظ بود، این حقیقت از مسلمات اسالمی استوکه تا زمان استیالی معویه محف

مشورت با عقالء ه و نفس عصمت را بدان مخاطب و ب ، که عقل کل«االمرو شاورهم فی»؛ آیه مبارک

مطلب در کمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است مرجع  اند بر اینامت مکلف فرموده

ضمیر جمیع نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه، و تخصیص آن بخصوص 

حل و عقد از روی مناسبت حکمی و قرینه مقامی خواهد بود، نه از باب صراحت لفظی، ه ب عقالء و ادبا؛

که مفرد محلی و مفید عموم اطالقی است، بر اینکه متعلق مشورت   -االمر فی –و داللت کلمه مبارک 

کلیه امور سیاسی است، هم در غایت وضوح، و خروج احکام الهی عزاسمه از  ،مقرر در شریعت مطهر

( 13)ص اگرچه «و امرهم شوری بینهم» عموم از باب تخصص است نه تخصیص و آیه مبارک:این 

ه نکه وضع امور نوعی برآنست که بآنفسه بر زیاده از رحجان مشورت دلیل نباشد، لکن داللتش بر فی

اهلل اعلیه واله در مشورت با صلی مشورت نوع برگذار شود، در کمال ظهور است، سیره مقدس نبوی

 مشروحاً متضمن و موافقت آن ت، فرمودن در حوادث را، کتب سیر«اصحابیاشیروا علی و»اب: اصح

ش که رأی مبارک شخص حضرت جایی منتهی بود که حتی در غزوه احد، با اینه با ارایه اکثر بج.حضرت 

و  حبا جماعتی از اصحاب عدم خروج از مدینه مشرفه را ترجیح فرمود، و بعد هم همه دانستند که صال

چون اکثریت آراء بر خروج مستقر بود از این رو با آنان موافقت و آن با این وجود صواب همان بود، 
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ه العادرا تحمل فرمود.عدم تخطی خلفاء اولین از این سیره مقدس و ترقیات فوقبزرگ همه مصایب 

 اه والیت علیهحضرت ش»همان(. کما اینکه«)تفصیل معلوم استبهم از وقایع صدر اول  مترتب بر آن

الصلواه والسالم هم در طی خطبه مبارک که در بیان حقوق والی بر رعیت بر والی در صفین انشاء افضل

نی فال تکلمو»اند[ میفرماید:  از پنجاه هزار نفر کمتر نگفته( 11)ص فرموده بقاطبه حاضرین ]که عددشانرا

ظنوابی اهل البادره و ال تخالطونی بالمصانعه و ال ت الجباره و ال تتحفظوا منی بما یتحفظ به عندبما تکلم به

استثقاال فی حق قیل لی و ال التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض 

با من آنطور »( ]؛ 11همان، ص«)علیه کان العمل بهما علیه اثقل فال تکفوا عن مقاله بحق او مشوقه بعدل

میگویید سخن نگویید، و چنانکه در برابر مردمان بی باک و متکبر خود داری میکنید از  که با جباران سخن

من در گفتن حق خود داری نکنید؛ با من با ظاهر سازی آمیزش ننمایید: در باره من گمان بیجا نبرید، که گفتن 

نهاد عدل بر او پیش حق بر من سنگین باشد یا بخواهید من را ببزرگی تعظیم کنید؛ چه کسی که گفتن حق با

سنگین باشد، عمل بآن دو، بر او سنگین تر است، پس از سخن بحق یا مشورت بعدل هیچ خود داری 

آن حضرت بدین ترتیب ضمن نهی رفتار و روابط جباران، حق و عدل را اساس روابط سیاسی و «[. ننمایید!!

سزاوار است ما مدعیان مقام واالی  چقدر.»2(. 7همان، زیر نویس«)بنیان حکومت خویش معرفی می نمایند

ی ناتشیع اندکی در سراپای این کالم مبارک تأمل کنیم و از روی واقع و حقیقت رسی و الغاء اغراض نفس

و هیبت مقام خالفت از قلوب ]ترس[  این مطلب را بفهمیم: که این درجه اهتمام حضرتش در رفع ابهت

تحریصشان بر عرض هر گونه اعتراض و مشورت، و ب امت و تکمیل اعلی درجات آزادی آنان، و ترغی

اشیروا علی »حقوق رعیت بر والی شمردن آن، همچنین ب.و یا  یتحقوق والی بر رعالف. ؛دادو در عِ

 برای چه مطلب  -له بر طبق امر الهی عزاسمه آ اهلل علیه وفرمودن های اشرف کاینات صلی «اصحابی

، معهذا بر درک و انجام درست اموربا وجود مقام والی عصمت و استغناء از تمام عالم در بود؟ اگر 

برای هشدار و پرهیز آنان از این ناهنجاری سیاسی اند رعایت تحفظ از خطاء و اشتباه چنین اهتمام فرموده

وار داریم، ن اساس سعادت را استیپس الزم است که الاقل برای منع از تجاوزات عمدی، ا بوده است.

اغیت سلطنت های استبدادی فراعنه و طوه و اگر از برای تنزیه سلطنت حقه والیتی از مجرد تشبه صوری ب

 ؛تحفظ بر آن دو اصل طیب و طاهردوم.یت آن، و وشوردیگری.مسئولیت و .اول.یکی ؛امم و حفظ اساس
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که بلبوده و ظاهر ین که اکما  ،مساوات آحاد امت با مقام واالی خالفت بودهدیگری.حریت، و یکی.

در قوه قه پس البته الزم است نحوه سلطنت اسالمی را اگر چه متصدی مغتصب باشد ب است، متعین

ه و بدو.عمال، .3و  تقضا.2و  توال.7 ؛مشق سر.یک ؛تحفظ کنیم، و اگر محض تعلیم امت و از برای

آن دستورعمل بوده پس الزمست  عدم تخلف از این.2و خط مشی رفتار بر این ه التزام آنان ب.7 ؛غرض

پرستان عصر و حامالن شعبه زهی اسف و حسرت که ما ظالم»حال در هر (. 11همان، «)تعلیم کنیمرا 

کتاب و سنت و احکام شریعت و سیره پیغمبر و امام ]دال ها و مدلولهای[  استبداد دینی چه قدر از مدالیل

وان ]و به قدر ت بگوییم «ردت الینا هذه بضاعتنا» راکه شورای عمومی ملی  بجای آن خبریم؟! و خود بی

ب سابق را هم گویا در کتا تدالل شماریم و حتی آیه واضح با اسالمیت مخالفش میببخشیم[  تحقق

واسطه منافاتش با شهوات و ه که ب مفادش برنخورده؟! یا آنه مجید الهی عزاسمه هرگز نخوانده؟! و یا ب

رهم کانهم اهلل وراء ظهوالذین اوتوا الکتاب کتاب فریق من نبذ»مان داستان: شعبه استبداد و استعباد خود

آنکه در این زمینه .»دویم(. 16همان، ص«)را تجدیدی نمودیم مفاد کتاب را نادیده انگاشتیم(،«)الیعملون

ه بدستمان نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و الف. ؛که

معلوم است حفظ همان درجه  تضروره که ب چنان همب.ضد حقیقی و نقطه مقابل آن ها گرفتاریم، 

و از ضروریات دین اسالم بوده دو. ق امتاتفورد امیک. ؛مسلم از محدودیت سلطنت اسالمی که دانستی

ت و سیره مقدس دانستی که ننص کتاب و سه که ب چنین صیانت این اساس شورویتی و همج.است، 

قدر قوه بشری بجای آن قوه عاصمه ه گماشتن مسدد و رادع خارجی که به ب زجد.ثابت و از قطعیاتست، 

طبع  صرافته الهی عز اسمه و الاقل جانشین قوه عقلی و ملکه عدالت و تقوی تواند بود، غیر ممکن و ب

انتظار  واگذاشتن، و( 16صگرگ )ه ند را باز محاالت و مانند حراست گوسف تااین نوع متصدیان عاد

]چنانچه گذشت[ بدیهی و غیر قابل  ،آتش داشتن، از این رو وجوب گماشتن هیئت مذکوراز  سردی

، ]عینی و عملی[  معلوم است که قوه مسدد ورادع خارجی تضروره ب»همین طور همان(. «)انکار است

که بر همان وجهی که ارادات نفسی در تحت ملکات  ی تواند بودانوقتی مؤثر و مفید و جانشین قوای نفس

مملکت،  و ادراکات و منبعث از آن ها است، همان طور طبقات متصدیان هم فقط عبارت از قوه اجرایی

و در تحت ترجیحات قوه مسدد و علمی و منبعث از آن باشند، و هم در صورتی اطرادپذیر و غیرقابل 
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 طور رسمیت و قانونیت بر همین وجه مبتنیه وضع سلطنت ب تخلف تواند بود، که اصل اساس دولت و

وسیله بیداری و هشیاری و حکمت علمی عقالء ملت جمیع قوای استبدادی ]که شرحش در ه و ب شده،

خاتمه خواهد آمد مسلوب[ و ابواب تخلص و چاره مسدود باشد و اال قوای ملعون استبدادی حتماً 

 جان ما ایرانیان خانمان ویرانه ه خواهد کشید و مآل امر المحاله بحکما زبان طاغوتی آتشو یافته تحرک 

موجب ه بعد از آنکه ب.»1.سیم(. تخلص: خالصی، رهایی. مؤدی: منجر. 11همان، ص«)مؤدی خواهد شد

ایفه امامی ط بر اصول مذهب ما بناالف. ؛همین تشریح مبین شد و دانستی که گماشتن قوه و هیئت مسدده

جای قوه علمی و ملکه ه بر مبانی اهل سنت ب و بناب.نشینی قوه عاصمه عصمت است، قدر مقدور از جا

حافظ نحوه سلطنت اسالمی از تبدل، و مراقبت در عدم تجاوز از حدود و متوقف بر   -تقوی و عدالت 

آنست؛ پس البته رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این مراقبت مرتب داشتن دستور  آن، و منحصر در

تمیز وظایف نوعی الزم از آنچه در آن حق ه بهمان ترتیبی که اجماالً در مقدمه گذشت[ ه ب] آنست که

طور قانونیت ه مذهب ب( 11)ص مداخله نیست کامال وافی، و تفصیل حدود مذکور را بر وفق مقتضیات

حمول م و بر وجه رسمیت متضمن باشد، و اال بدون دستور مذکور البته مراقبت و محافظت متصدیان مانند

که ضبط  چنان»بالجمله (. 11همان، ص«)صاحب تراشیدن خواهد بود و از قبیل سر بیبودهد وع ضبال مو

روزی خود اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معامالت بدون آنکه رسایل علمی در دست و اعمال شبانه

صدیان ت هم ضبط رفتار متطور در امور سیاسی و نوعیات مملکرا بر آن منطبق کنند از ممتنعاتست، همین

پایه و  تحقیقدر و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات، و 

مسئولیت مبتنی بر آن، و اصل اصیل در این باب، و مقدمه منحصره دیگری.محدودیت و یکی. ؛اساس حفظ

ین شد، مب بایسته و شایسته بود، آن گونه کهمطلب است، از این جهت واجب است، چون این سه مطلب 

ر لیت و شورویت و سایئوو دانستی که حفظ نحوه سلطنت اسالمی از تبدل و تحفظ محدودیت و مس

تنعاتست از مم تات مسدد، عادئیهو گماشتن  کننده، دوترتیب دستور محده مقومات والیتی بودن آن جز ب

اقامه وظایف الزم و منع از ه ای واداری بو دانستی که گماشتن هیئت مسدد در این باب نه تنها بر

است برای حفظ امثال موقوفه غصب شده از تطاول و  تتجاوزات و فقط از باب گماشتن هیئت نظار

بر اصول مذهب ما قدر مقدور از  و باالتر از آن، و بناتر طف لو  یق ترچپاول غاصب، بلکه خیلی دق
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جای قوه علمی و ملکه تقوی و عدالت است، ه نت ببر مبانی اهل س جانشین قوه عاصمه عصمت، و بنا

 نیاپذیر گردد که بر همان وجهی که ارادات نفسو دانستی که این جانشینی وقتی متحقق و کامالً صورت

منبعث از ملکات و ادراکاتست، هیئت مسدده هم در مملکت دارای این مرتبه و منشأ همین اثر باشد، 

نی و مبانی تمامیت این ترتیب و متقوم بودن حفظ نحوه سلطنت اسالمی، بعد از تنبه و التفات به این معا

و متوقف   - حریت و مساوات -  مترتبه بر آن دو اصل مبارک( 11)ص به این دو رکن مقوم و مسئولیت

بودن تمام این مبانی، پس از رد هر یک از ون همین تجزیه قوای مملکت، و مأذه بودن این جانشینی ب

طایفه امامی، چه قدر بدیهی و  خودش از شرع قویم اسالم، خاصه از مقتضیات مذهب مافروع باصل 

عدم انطباق تحدید استیالء جوری که وجوبش در فصل سابق از جهات عدیده مبین شد، جز بر این 

استنباط و حسن استخراج اول حکیمی  به درستی دقت.»2(. 11همان، ص«)ترتیب چه قدر ضروری است!!

مقید و  و اییو شوریت و مسئولیعنی منتسکیو و تفکیک قوای سه گانه [ معانی برخورده ]که به این 

ریت حبودن نحوه سلطنت عادله والیتی و ابتناء اساسش را بر آن دو اصل مبارک ] و محدود یتمشروط

نچه آو مسئولیت مترتبه بر آن ها، و متوقف بودن حفظ مقوماتش را با این دو رکن مقوم، از [ تو مساوا

تمامیت  چنینه وجه اطراد و رسمیت هم ب طور قانونیت و بره بیان نمودیم استفاده و استنباط نموده، و ب

عصمت و الاقل ملکه باز دارنده جای قوه ه مرتبش ساخت و امکان اقامه قوه مسدد و رادع خارجی، را ب

 هکات استخراج نمود، و بارادات نفس از ملکات و ادرابر انگیختن تقوی و علم و عدالت از کیفیت 

ده و راء قوه مسدآفقط قوه اجراییه تحت ه شغل متصدیان بمحدود نمودن وسیله تجزیه قوای مملکت و 

آن، و آنان هم مسئول آحاد ملت بودن وجود خارجیش داد، زهی مایه شرف و افتخارش و  یتمسئول

بحمداهلل تعالی و حسن تأییده از مثل که  با این.»3همان(. «)بسی موجب سربزیری و غبطه ما مردم است!!!

 قواعد لطیف آن همه ، یقین را با شک نشکسته و نقص ننمایید،«الیقین بالشکالتنقض »یک کلمه مبارک: 

استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق چنین غافل و که 

عالج کلی بیه ب( 11)ص اهلل تعالی ایامه،زمان فرج عجل تااسارت و رقیت طواغیت امت را ه ابتالی ب

ان مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشه وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن ب پنداشته اصال در این

چنان ترقی و نفوذ را از سیاسات  ء طبیعی آناربودند، و مبداز ما از این اسارت منحوس گوی سبقت 
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بر آن  این چنین فروع صحیحهع و اجتهاد سیاسی استنباط و حسن تفریدرستی وسیله ه اسالمی اخذ و ب

همه  اینبرگشتیم حال هم که بعد  ه واپسو ما مسلمانان ب نایل شدند!!برتر همان نتایج ه مرتب، و ب

ا ر حاصل و مقتضیات احکام دین و اصول مذهبماننسبت به واپسمانی خویش [ اندک تنبهی ] گرفتاری،

رستان پل و ظالما، شدیم بازهم جه«الیناهذه بضاعتنا ردت»  -با کمال سربزیری از دیگران اخذ و مصداق 

سلب،  و رسانیده آخرین نقطه منتهی هدستی با ظالمین را بعصر و حامالن شعبه استبداد دینی درجه هم

یت عمایفعل، از جائرین را با عدم مسئول.1مالکیت رقاب، و .3حاکمیت مایرید، و .2فعالیت مایشاء و .1

اسالمیت و قرآن منافی شمردند، همانا بر طبق اراده استبدادی خود و محض همدستی با جائرین مذهبی 

تازه اختراع نموده اسمش را اسالم و اساسش را بر تشریک طواغیت امت با ذات احدیت، تقدست اسمایه 

 هجور و استبدادی هم که بو نظریه پردازان[ ]نویسندگان  کتابمبتنی ساختند!!! و  در صفات مذکور

فرستان روسیه از ک ،]بمثابه نزول وحی شیاطین بر دوستانشان[  «الشیاطین لیوحون الی اولیایهمان»مقتضای: 

های جوری و مبتنی بر همین مبانی است، قرآن آسمانیش  برایشان نازل که متضمن این دستورالعمل

چنین خالف ضروری ه اسالم بجهان در ( 60)ص امت مستظهر ومدستی با طواغیت ه خواندند و به

ی عجاب ما سمعنا تدا ان هذا لشحوا ااجعل االلهه اله»ها سرودند و داستان: ه و چنین نغم تظاهرواضح 

آیا او چندین خدایان »(. کفار گفتند: 67همان، ص«)را تجدید نمودند«المله االخره ان هذا اال اختالقبهذا فی

«: .شبهات سیاسیفصل چهارم»(. 1؛ 31ص/«)ر به یک خدا کرده این بسیار تعجب آور است. ... ما را منحص

 انرهمدستی با جباه القایی و رفع آن ها هرچند با وضوح آنکه اساس این وساوس بوساوس و شبهات»

ه بغرض حفظ شجره خبیث استبداد و محض ه و طواغیت مبتنی و ناشی از همان شعبه استبداد دینی و ب

آن ه جواب و اعتناء ب( 62)ص بنابراین مستغنی از تعرض، و .عباد است بردگی و به بندگی کشانیدن

حکام شرعی اه و غیر مطلعین ببیگانه مالحظه آنکه مبادا ملل ه وابست، لکن بصخروج از وظیفه و بعید از 

واضحات ضروری را در  این اباطیل مستبدانه مغرضانه را در عداد اقوال علماء اسالم شمارند و چنین

د، دین مبین گشاینه ان طعن بزبشریعت مطهر قابل اختالف و در نزد متشرعین محل خالف پنداشته 

اصول و مقدمات این اساس سعادت اکتفاء، و ه دفع وساوس راجع به در این مختصر ب تابنابراین عجال

موکول جداگانه ای مقاله ه ب، تکه اوقات اشرف از آن اس استقصاء و دفع بقیه اباطیل را با این
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حق تصدی ه چون دانستی که اساس والیتی و عادل بودن نحوه سلطنت چه آنکه ب.»2همان(. «)میداریم

مبتنی و حفظ شورویت و   -حریت و مساوات   -اغتصاب بآن دو اصل طیب و طاهر ه شود یا ب

نابراین ب ملی متوقف است، ترتیب دستور اساسی و عقد مجلس شورایه محدودیت و سایر مقوماتش هم ب

 دفعش میه ب جداگانه بیان شده وهریک از آن دو اصل مبارک و این دو رکن مقوم ه مغالطات راجع ب

مغالطه .دویم»(. 61 - 6همان، صص«)مغلطه راجع باصل مبارک حریت است.اول»(. 61همان، ص«)پردازیم

 ددِّحَترتیب اصل دستور مُه ات راجع بمغالط.سیم»(. 61 - 12همان، صص«)اصل طاهر مساواتسته راجع ب

چهارم.مغالطات راجع گماشتن هیئت نظار و عقد مجلس شورای (. » 13 - 6همان، صص«)است

پنجم.شرایط صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در سیاسیات  فصل(. »11 - 11همان، صص«)ملی

مقصد: مقصد اول.استقصاء قوای ملعونه دو  -خاتمه (. »16 - 701همان، صص«)و بیان وظیفه عملیه ایشان

(. یعنی قانون 720 -)همان، صص .» مقصد دوم.عالج قوای ملعونه(. »701 - 771همان، صص«)استبداد

 اساسی و هیئت نظارت محدود کننده قدرت سیاسی حاکم میباشد.

پرسش:  ند؟جهالت و استبداد در نظریه سیاسی نائینی چه میباش خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:

عنوان و وجه نامگذاری، موضوع و مسئله اصلی کتاب و گفتمان سیاسی نائینی چه میباشد؟ پرسش: اصل و 

جهات ضرورت دولت، حکومت و نظام سیاسی در نظریه نائینی چه میباشد؟ پرسش: سلطنت مطلقه در تعبیر 

ر و قدر رسش: حکومت قدر مقدونائینی چه می باشد؟ پرسش:والیت سیاسی در تعبیر نائینی چه می باشد؟ پ

متیقن مشروطیت اسالمی سلطنت در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟ پرسش: ضرورت عقلی و شرعی 

پرسش: ارکان و حدود حاکمیت و دولت در نظریه نائینی چند مورد و  نظام سیاسی و دولت چه می باشد؟

نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می  چه می باشند؟ پرسش: انواع دوگانه حاکمیت و نظام سیاسی در

باشند؟ پرسش: حکومت ملوکی در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ پرسش: والیت اسالمی 

کامل در نظریه سیاسی نائینی چند مورد و چه می باشند؟ پرسش: مشروطیت اسالمی در نظریه سیاسی نائینی 

حکومت و نظام سیاسی مشروطیت اسالمی د رنظریه سیاسی نائینی  چند مورد و چه می باشند؟ پرسش: مبانی

باشند؟ پرسش: قانون اساسی اسالمی در نظریه سیاسی ئائینی چه می باشد؟ پرسش:  چند مورد و چه می 
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سازکار اعمال و نظارت سیاسی در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟ پرسش: ارکان مشروطیت اسالمی در 

چند و چه می باشند؟ پرسش: آزادی در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟ پرسش:  نظریه سیاسی نائینی

مساوات در نظریه سیاسی نائینی چه می باشد؟ پرسش: محدودیت و حدود حکومت در نظریه سیاسی نائینی 

چه می باشد؟ پرسش: ضرورت اصالحگری سیاسی در نظریه نائینی چه می باشد؟ پرسش: مشروطیت سیاسی 

مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی چه می باشد؟ پرسش: شبهات سیاسی از نگاه نائینی چند مورد  اسالمی؛

و چه می باشند؟ پرسش: شبهه آزادی سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟ پرسش: شبهه مساوات 

سی و پاسخ سیا سیاسی و پاسخ آن از نظریه نائینی چه می باشد؟ پرسش: شبهه قانون اساسی و هیئت نظارت

 آن از نظریه نائینی چه می باشد؟ 

 ج.نفی مشروطیت مطلقه سلطنت

  راهبرد مشروطیت مشروعیت اسالمیجایگزینی: 

 : تذکر غافل و ارشاد جاهلرساله 

 ؛ یاد آوری غافل و راهنمایی جاهل )بسیط و مرکب(؛ شیخ فضل اهلل نوری

 آسیب شناسی و نقادی مشروطیت سیاسی

 (مثنوی مولوی)گفت ز آن درد کهن             در شکایت که نگفتم یک سخنصد سخن مى         

هق( از پیشگامان نهضت مشروطیت اسالمی سلطنت در ایران و در تهران 7222 - 11شیخ فضل اهلل نوری )

ده، و حتی بود. اما با هوشیاری عجیب بزودی متوجه شد که جریانی روشنفکر مآب مشروطه نمای غرب ز

خوانین ستمگر و عوامل سلطنتی استبدادی مطلقه حاکم یک شبه رنگ عوض کرده و پوستین مشروطیت 

ن طلبی پوشیده، با پشتیبانی فکری و مالی و حتی تبلیغاتی و سیاسی بیگانه بویژه انگلیس، با شعائر فریبنده قانو

اوم سلطه در ارکان نظام سیاسی کشور و و مجلس شورای ملی، برابری و آزادی در پی نفوذ یا تجدید و تد

تخریب مبانی دین مردمند. چراکه سلطه، نفوذ و وابستگی خارجی بیگانه برون آ را بسان سرطان بدخیم، 

شریرتر و ذلتبارتر از ستم داخلی و خودی دانسته ولو آنکه آنهم شر بوده ولی درد درونی میباشد. این ظلم 
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ست. آن ظلم بیگانه بر ما بوده و ذلت بدتر و سوز بیرونی می باشد. به خودمان بر خومان بوده و ضعف بد ا

همین سبب هشدار داد. همان جریانات سوء، با سوء تبلیغ وی را مخالف اصل مشروطیت و مجلس معرفی 

کرده تا موانع را از سر راه خود بر داشته و مقاصد شوم خویش را که سلب استقالل و وابسته سازی ایران 

جام برسانند. البته در این میانه کم نبودند افراد سالم و دلسوزی که فریب این ضد تبلیغات جنگ روانی بود[ بان

ایها الناس! اول.یک.من بهیچوجه منکر مجلس .»7را خوردند. به همین سبب در لوایح خویش می آورند: 

ه میدانم. زیرا کشورای ملی نیستم. دو.بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس 

سه.علماء بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند؛ الف.هیچیک همراه نبودند. و ب.همه 

را باقامه دالیل و براهین من همراه کردم. از خود آن آقایان عظام میتوانید این مطلب را جویا شوید. 

تجّددی در رأی من بهم نرسیده است. چهار.الف.اآلن هم همان هستم که بودم. ب.تغییری در مقصد و 

صریحا میگویم همه بشنوند. و بغائبین برسانید. که دوم.الف.من مجلس شورای ملی ای را میخواهم که 

عموم مسلمانان میخواهند. باین معنی که البته ب.عموم مسلمانان مجلسی میخواهند که اساسش بر 

یعت محمدی، و سه.بر خالف مذهب جعفری، اسالمیت باشد. و؛ یک.بر خالف قرآن، دو.بر خالف شر

قا لوایح ا«)قانونی نگذارد. من هم چنین مجلسی میخواهم. ج.پس من و عموم مسلمین بر یک رأی هستیم

اختالف میانه؛ الف.ما و ب.ال مذهب هاست، که؛ یک.منکر اسالمیت و .»2(. 11شیخ فضل اهلل نوری، ص

مزدکی مذهب و دیگری.چه طبیعیه فرنگی مشرب. طرف من دو.دشمن دین حنیف هستند. یکی.چه بابیه 

و کافه مسلمین اینها واقع شده اند. و شب و روز در تالش و تک و دو هستند که بر مسلمانها این فقره 

ملتفت و متنبه شوند که من و آنها همگی همرأی و همراه ( 11)ص را مشتبه کنند و نگذارند که مردم

. خدای تعالی راضی مباد از کسی که در باره مجلس غیر از؛ یک.تصحیح و هستیم و اختالفی نداریم. ..

دو.تکمیل و سه.تنقیح، خیالی داشته باشد. و بر سخط و خشم الهی گرفتار باشند کسانی که مطلب مرا بر 

و اشتباه میکنند و راه رفع شبهه را از هر ]ظاهرفریبی[  خالف واقع انتشار میدهند. و بر مسلمانها تدلیس

هت مسدود میسازند تا؛ الف.سخن ما بگوش مسلمانان نرسد و ب.بخرج مردم بدهند که فالنی و سایر ج

کسانی که از روی قوانین خارجه .»3... (. 11همان، ص«)مهاجرین منکر اصل مجلس شورای ملی شده اند

 لگرافتنظامنامه اساسی برای مجلس شورای ملی تدوین میکنند نگارشات خود را بر طبق همان صورت 

]منسوب به حجج اسالمی و المسلمین آقای حاجی و آقای آخوند خراسانی و آقای شیخ عبداهلل مازندرانی[ 
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قرار بدهند دیگر دعاگویان را هیچ شکایت و موجب مهاجرت نخواهد بود و معلوم خواهد شد که منکر 

متن تذکر غافل و  (. اما در11همان، ص«)مجلس و مخالف مجلس و مخرب مجلس ما هستیم یا دیگران

حفظ نظام عالم محتاج  به قانون است و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند .»7ارشاد جاهل آورده اند: 

( 711ص) و بر طبق آن عمل نمودند، آمور آنها به استعداد قابلیت قانونشان منظم شد، ولی بر عامه متدینین

لب از برای مسلم محتاج به دلیل نیست و معلوم است که بهترین قوانین قانون الهی است و این مط

بحمداهلل ما طایفه امامیه بهتر و کاملترین قوانین الهیه را در دست داریم. چونکه قانونی است که وحی 

الیوم اکملت » [:کهه ]فرموده او را خداوند عالم به سوی اشرف رسلش و خاتم انبیائش و وحی فرمود

ار لکن هز ال دینانت کامل اسالم؛ قرآن با سنت امامت معصوم[.]اکم« لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی

حیف که افراد ملت ما را ابدا رغبت تحصیل علم به آن نبوده و نیست و حال آنکه جامع است جمیع ما 

یحتاج الیه الناس را. و گویا ماها جهل را محبوبترین اوصاف یافته ایم و معلوم است که قانون الهی ما 

ت نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست؛ حتی ارش مخصوص به عبادا

لذا ما ابدا محتاج جعل فانون نخواهیم بود؛ خصوص به مالحظه  ]دیه خراش و زخم کوچک[. الخدش

آنکه ما ها باید بر حسب اعتقاد اسالمی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند. 

بد چنین قانون منحصر خواهد بود به قانون الهی، زیرا اوست که جامع جهتین است. یعنی نظم دهنده و ال

دنیا و آخرت است. بلکه اگر کسی گمان آن باشد که ممکن و صحیح است، جماعتی از عقال و حکما و 

خالق  ضایسیاسین جمع شوند و به شوری ترتیب قانونی بدهند، که جامع این دو جهت باشد و موافق ر

اسالم خواهد بود و چون اسالم بدون اقرار به نبوت ]طناب، رویکرد[  هم باشد، البد آن کسی که از ربقه

محقق نیست، و اقرار به نبوت، به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل عقلی بر نبوت سوای احتیاج ما 

ان و جامعه و جهان انسانی و مدنی همان(. انس«)به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمی باشد

در تبیین یعنی تحدید بمعنای تعیین حدود کلی و احکام تفصیلی اصول اولیه نظری، علمی و عملی فطری 

عقلی و قلبی، نیازمند وحی اند. کما اینکه عقل  با راهنمایی آن تکمیل و با تعقل و عمل بدان کامل میگردد. 

پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت نخواهیم داشت. بلکه اگر کسی را گمان اگر خود را قادر بر آن بدانیم، »و 

آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد آن قانون الهی است یا مکمل آن است، چنین کس 

خاتم انبیاء است و قانون او ختم ]پیغمبر ما )ص( [  هم، از عقاید اسالمی خارج است به جهت آنکه
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 ن کسی است که آنچه مقتضی صالح حال عباد است الیوم ممکن و صحیح صورقوانین است و خاتم آ

به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه چنین اعتقاد کمال ]امروز تا رستاخیز[ 

منافات را با اعتقاد کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت به حکم 

عاقل، به بیان واضح و ( 711)ص قانون الهی کفر است. و توضیح این مطلب را در سوال و جواب عقل

در همین اوان نموده ام. پس جعل قانون کال یا بعضا، منافات با ]نمودار، آشکار، واضح[  برهان قاطع الیح

کار بود. بعض از اسالم دارد و این کار پیغمبری است. لذا هر رسولی که مبعوث شد از برای همین 

احکام پیغمبر سابق را امضاء می فرمود و . لذا خاتم انبیا است و قانون الهی که او آورده دیگر نقص 

نخواهد داشت، حتی نسبت به تمام ایام و نیز . ولی تمام حسب وحی بوده نه به استحسانات شخصی، 

ل سخن نمی گویداین نیست مگر وحی او از روی خواسته د»]؛ « ما ینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی»

این آیه قرآن است، یعنی پیغمبر )ص( کالمی نمی فرمود مگر اینکه وحی به  ( [.1و  3نجم: «)که نازلشده

او شده باشد. حاصل آنکه مسلم را حق قانون نیست. و اهلل ابدا گمان آن نداشتم که کسی جعل قانون را 

تغییر ] ی جز قانون الهی بپسندد و مقتضیات عصر رت مغیّرامضاء کند و از برای مملکت اسالم، قانون

بعضی مواد قانون الهی بداند. و مع ذلک، او معتقد به خاتمیت و کمال دین محمد صلی اهلل علیه دهنده[ 

و آله باشد. بلی! اگر کسی بخواهد به جهت امور شخصی خودش ضابطی مقرر کند منع و قبولش، چون 

، ربطی به احدی ندارد، مگر آن که مشتمل بر منکری باشد. در این صورت مربوط به عمومی ناس نیست

اراده ]پناه[  21با اجتماع شرایط، مورد نهی از منکر است از روی قانون الهی، و لذلک اگر سلطان اسالم

نماید که اهل مملکتش مورد تعدیات اشخاص ]معین[  فرماید که دستور العملی به جهت عمل مأمورینش

ولی امضاء  ]شایسته، سزاوار، روا[. اقع نشوند، آنهم در غرویات بسیار خوب است، اهل و محلمأمورین و

ربطی به وظیفه نواب عام و حجج اسالم ( 716)ص آن]روان کردن امر و فرمان، اجرا کردن حکم[  و انفاذ

دلیل شرعی ندارد و وظیفه آنها منحصر به آن است که احکام کلی که مواد قانون الهی است، از چهار 

استنباط فرمایند و به عوام برسانند و آن چهار، قرآن و اخبار و اجماع و عقل است. آنهم بنحو اجتهاد و[ ]

                                                           
بمثابه موسس و رهبر نظام سیاسی و ریاست دولت اسالم، حکومت علوی ( ص) از حاکمیت و والیت پیامبر( قرآن و سنت) .حاکم و حکومت اسالم21

تا حکومت مهدودی است. حاکم و حکومت اسالمی: حاکمیت راهبران علمی دینی بسان والیت فقیه و جمهوری اسالمی ایران است. حاکم و حکومت 

م و حکومت بر مسلمانان: بسان حاکمیت مغوالن که ابتدا کافر بوده و مسلمان: بسان حاکمیت صفوی و یا قاجار که لو بظاهر و ادعا مسلمان بودند. حاک

  حداقل مسلمان هم نبودند.  
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مخصوصی که مقرر شده. و عمده آن است که باید مالحظه فرمایند که در مقام استنباط قیاس و 

تحسان و قیاس تعیین احکام را داخلت ندهند چونکه در شرع امامیه حرام است که از روی اس 30استحسان

منعقدش نمایند و از روی موافقت  خواستندکه مردم ]محل مجلس شورا[  الهی بنمایند. پس این دار شوری

با اکثریت آرا تعیین قانون کنند، اگر مقصورشان جعل قانون جدید بود، طبعها، اینجا خواستها[ طباع ]

د بی اشکال تصدیق آن منافات با اقرار نبوت و ختمیت می خوانن]قانونگذاری[  چنانکه این هیأت را مقننه

دین داشت. اگر قانون ترتیب قانون موافق شرع بود؛ اوال.آنکه ابدا ربطی به آن ]آرمان، غایت[  و مآل

ا ]ظنی  ی جماعت نداشت و بکلی از وظیفه آن هیأت خارج بود و ثانیا.آنکه عمل به استحسان عقلی

 و حرام. و اگر مقصود آنها تعیین قانونی بود مخصوص به صغرویاتاست توهمی ذهنی و نه یقینی[ 

در ]ترسیم[  که سخن]عمومی[  اعمال مأمورین دولت، که ابدا ربطی به امور عامه]سازکارها و اجرائیات[ 

، نداشت، پس اسم شرع و قرآن چرا می بردند و متمسک به ذیل امضاء 31آن از مخصوصات شارع است

و معاند با امام می ]دشمن، ضد و خشمناک[  چرا می زدند و مخالف آن را چرا محادو انفاذ حجج اسالم 

خواندند. و اگر مقصود آنها تعیین قانون الهی و اجراء و تقویت آن بود، عوام و فرق مختلفه را چه 

 مدخلیت در این امر بود و چرا از آنها در امور عامه رأی طلبیدند و چرا اسمی از دلیل شرعی آن نمی

آوردند؟ ای برادر عزیز! اگر مقصودشان اجراء قانون الهی بود و فایده مشروطیت حفظ احکام اسالمی 

بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حرّیت قرار دهند؟ که هر یک از این دو اصل مؤذی ]اذیت 

                                                           
از سازکارهای اجتهادی اصول فقهی اهل سنت محسوب میوند که در اصول ( و حتی قضایای مرسله) .قیاس، استثواب، استصواب، استصالح، استحسان30

بهترین «)عم بدل»است. اینها بعتبیری بدل و به اصطالح ن( قرآن و سنت) اینها نقص یعنی نارسایی نص فقه امامی، پذیرفته شده نیست. پیش فرض همه

وحی اند. جریانات دیگر فقه سنی بویژه حنبلی اینها را رد کرده و به نظریه تخطئه، توقف و تعطیل اجتهاد و انسداد می کشد. قیاس: نوعی ( جایگزین

استحسان: خوشایند مجتهد در اجتهاد می باشد. استصالح: صالحدید است. استصواب: صوابدید میباشد. حتی  شبیه سازی و تمثیل در منطق است.

 اینها ممکنست در قضاوت و حتی تحقیق و تولید علمی و نظریه سازی موثر باشند.   استثواب: ثوابدید و ثوابداری ماست.
ی و قلبی شهودیست. تبیین و تحدید یعنی تعیین حدود راهبردی کلی و به اصطالح .تشخیص و تجویز مبادی اجمالی، کارویژه  فطرت عقلی براان37

کمی حکالن،  کارکرد وحی و نقل و به تعبیری شریعت است. تطبیق احکام تفصیلی، کار حس، استقراء، تجربه و عرف میباشد. این دو وجه دارد: یکی 

قالت عقلی و مبادی مست( قرآن و سنت) یعنی همان حدود شرعی( تفصیلی) عی از ادله اصلیمی باشد. که با اجتهاد احکام یعنی استنباط احکام شرعی فر

ه چ بدست میآیند. دیگری موضوعی است. که شناسایی مقتضیات زمان و روزامد و ضرورت های عملی با کار کارشناسی توجیه و تطبیق داده می شوند. 

: قانونگذاری خُرد کاربردی، بمنظور چگونگی اجرایسازی آنهاست. مطابق احکام فرعی شرعی امور عمومی بوده یا امور خصوصی باشد. کارامدی مجلس

. بنابراین «کار وزارتخانه ها را مشخص میسازد( چگونگی) قوانین برنامه ای که کبفت»است. به تعبیر درست و دقیق امام خمینی در کتاب والیت فقیه: 

نه کمی و کیفی زمانی و مکامی، کنشی و واکنشی، ... احکام تفصیلی شرعی حدود کلی وحیانی نه گا( شاخص های) مجلس: چگونگی یعنی عوارض

نت: را بر نموده و بایسته و شایسته است ترسم ماید.  دیا( گرایش) و شهودی قلبی( نگرش) اجمالی بنیادین و غایی فطری برهانی عقلی( شالودی) مبادی

و تَعَیُّن بخش سیاست ( شاکله) یا راهبرد زیرساختی و سیرت یا درونسازه( صراط) زیرساخت راهبردی جامع همه این مراتب سه گانه بوده و روح ،

  است. سیاست: صورت،  ساختار، راهبرد ساختار یو ساختا راهبردی و شکل تحققی عینی و تحصل بخش دیانت می باشد.  
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ی ن قویم قانون الهکننده، آزار رساننده، آسیب رسان. بنظر میرسد مؤدی یعنی موجب[ خراب نماینده رک

است، زیرا قوام اسالم به عبودیت است، نه به آزادی. و بنای آحکام آن به تفریق مجتمعات و جمع 

( 711)ص مختلفات است، نه به مساوات. پس به حکم اسالم، باید مالحظه نمود که در قانون الهی، هر که

ا مخالف با هر صنفی فرموده، ما هم را با هر کس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی ر

آنها، رفتار کنیم. تا آنکه در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم. مگر نمی دانی که الزمه [ بابه اختالف ]

 مساوات در حقوق، از جمله آن است که فِرق ضاله ]گمراه[ و مضله ]گمراه کننده[ و طایفه امامیه نهج

ای برادر عزیز! مگر نمی .»2 همان(. «)و حال آنکه، ... پس اگر ... واحد محترم باشند]روش، گونه، رویه[ 

دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است؟ مگر نمی دانی فایده آن، آن است 

که بتوانند فِرَق مالحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و سَبِّ ]دشنام، 

ایند؟ بیچاره بنم]توده مردم[  یی[ مؤمنین و تهمت به آنها بزنند و القاء شبهات در قلوب صاف عوامبدگو

]بی بند باری و هر ج  به ضاللت اعطاء حرّیت مطلقه]منجر[  ای عزیز! اگر اساس است اساس شوم مؤدّی

وزنامه، ]ر . کدام جریدهنمی شد]کفار، کفر آمیز[  نبود، پس چرا جلوگیری از لوایح کَفَره( 711و مرج[ )ص

ود به اسالم و اسالمیان نبود؟ کدام اداره ب]توهین و سرزنش و عیبگیری[  نوشته که مشتمل بر طعننشریه[ 

 33زندیق و جهنمی ملعون و آن فخر 32که جریده اش خالی از کفر بود؟ اگر اساس آن حریت نبود، جمال

ر منابر و مجامع و جراید خود نمی گفتند و مردم و اخوان آنها، این همه کفریات د]ریاکار[  کفر مدلّس

چون قطعه ای چوب خشک استماع آن زندقه نمی نمودند. و اگر کسی می گفت منع فرمایید نمی گفتند 

]اسالم آمده اما بنظر اساس  که ما محتاج به آنها هستیم و آنها معین و مقوّم این اساسند. اُف به آن اساس

قوال ضاله و مضاه آنها، مقوم آن باشند. آه! از نفهمی مردم. ای عزیز! اگر ! که مرتدین و ادرست است[ 

اعطاء حریت نشده بود، آن خبیث در محضر عمومی این همه افکار ضروری نمی کرد و از جمله آنکه 

مردم حق خود را بگیرند. در قیامت کسی پول سکه نمی زند، آخوندها از خودشان در »نمی گفت: 

اصول دین دو است: توحید یعنی »و آن مرتد نمی نوشت که: «. ور برو پی کارتآوردند که قسم بخ

و آن دیگری نمی گفت که: زکات در غالت چهارگانه واجب «. اتحاد و اتفاق، و عدل: یعنی مساوات

                                                           
 شروطیت می باشد..مراد: سید جمال الدین واعظ اصفهانی ، از سخنرانان فعال نهضت م32
  .منظور فخر االسالم، از سخنرانان مشروطیت، مدیریت روزنامه تدین. 33
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و آن صور ملعون نمی نوشت که: توسل به هر اسم و رسم، «. است و ما غیر او را، به او ملحق کردیم

رم ، چون مکه معظمه محت]لندن و پاریس و اروپا[  آن دار فسق ، بل دار کفر»ی گفتند که: شرک است و نم

. و آن دیگری تعظیم به طرف آن دار فسق نمی کرد و آن خبیث دیگر، در مالء عام نمی گفت که: .«است

. و «قانون، مثل قرآن محترم است»و آن ملحد نمی گفت که: «. واجب است، هر روز زیارت آن بروند»

باید عمل به قرآن کنیم و امروز این قانون، قرآن ماست و مجلس »آن بی دین در جریده خود نمی نوشت: 

اگر این اساس به جهت .»... 3(. 711همان، ص«)کعبه. و باید در حال احتضار پا را به سوی آن بکشند

ازلی و کلیه اشخاص فاسد تقویت اسالم بود چرا تمام افراد ال ابالی در دین و فرق ضاله، از بهایی و 

العقیده و دنیا خواهان جاهل و یهودی و نصاری و مجوسی و بت پرست های هندی و تمام ممالک کفر 

و کلیه فِرَق عالم، مگر خواص از مؤمنین، طالب قوت آن بودند و تقویت آن می نمودند و محبوب قلوب 

ای عزیز! اگر مقصود تقویت اسالم .»4(. 710همان، ص«)تمام فرق ضاله و مضله از طبیعیین و غیر هم بود

 بود انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود عوام را گول نداده، پناه به کفر

نمی دادند و حال  نمی بردند و آنها را یار  معین و محل اسرار خود قرار]پناهندگی به سفارت انگلیس[ 

( 710)ص فرماید کفار را ناصر و دوست و محل اسرار خود قرارآنکه چند آیه در کالم اهلل هست که می 

ندهید. آخر کدام احمق است که کفر حامی اسالم شود و ملکم نصاری حامی اسالم باشد و عدل اسالمی 

حقوق است، بین افراد مخلوق خواهان باشد. بلی! حمایت  )تنوع و تفاضل(را که اساسش بر اختالف 

که قوام حقیقت ظلم به دو امر است، خواهد نمود، چنانکه کرد. من  عدل به معنی مساوات و حریت

 تعجب میکنم از بی تصوری این جماعت. آخر ای بی مالحظه چگونه تصدیق آن میکنی که همه ظاُلّم

، خواهان عدل اسالمی باشند و تمام فسقه و اراذل و اوباش خواهان آن باشند، ولی ]بسیار ستمگران[ 

ع آنها مشهود عامه ناس است و گوشه نشسین دیار شما بودند و ابدا ربطی به اشخاصی که قدس و ور

اف .»5(. 710همان، ص«)اعضاء دولت نداشتند، زحمت ها بر خود بدهند در تخریب اساس عدل اسالمی

بر شما! بر این دانش که قبول کند این جریده نگاران معلوم حال و فرق مختلفه ضاله و ملکم نصاری و 

ها مؤید اساس عدل اسالمی و جان فشان از برای آن باشند، ولی این مقدسین و ائمه جماعات امثال این

داشته اند خود را، سعی در تخریب اساس عدل اسالمی بنمایند و ]برکنار[  که بکلی از امور عامه معزول

ی عزیز! اگر ا.»6همان(. «)اینها در مقام تضییع و تخریب شرع باشند و آنان د رمقام حفظ شرع بر آیند
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مشروطه محبوب ماست، و نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه »مقصود حفظ شرع بود، نمی گفتند که: 

اگر در این کار قوت اسالم بود، پس چرا اشخاص معروف به تقوی و زهد و ایمان، «. نزد او نوشته شود

اله و ملحدین و آثار کفر شده بودند، ولی فرق ض]تحقیر و خوار[  و شعائر اسالم، خوار و مور توهین

قوی و ظاهر شده بود؟  ... اگر بنای آن بر حفظ دولت اسالم بود چرا یک عضوی از روس پول میگرفت 

و دیگری از انگلیس؟ و چرا هر روزی یک ماده فسادی بر پا می کردند و نمی گذاشتند که شعله فساد 

آنکه حقیقت مشروطه عبارت از آن است که  و تعدی و هرج و مرج بخوابد؟ ... ای بیچاره! برادر عزیزم!

منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند، و 

نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقال مطابق با اکثر آراء بنویسند، موافق مقتضی عصر. به عقول 

مخالفت آن با قانون شرع اطهر؛ بلکه هر چه به نظر اکثر ]یا[  فقت وناقصه خودشان و بدون مالحظه موا

آنها نیکو و مستحسن آمد، آن را قانون مملکتی قرار بدهند، مشروط بر اینکه اساس تمام مواد آن قانون 

مشروطه »(. و این: 712همان، ص«)به دو اصل مشئوم که مساوات و حریت افراد سکنه مملکت است، باشد

 مطرح میگردد)همان(. « مشروطه مشروعه»ن( است. بر این اساس هما«)مطلقه

 :خود آموزی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی

مشروطیت مطلقه چه میباشد؟ مشروطیت اسالمی چگونه است؟ مجلس شورای اسالمی مورد تأیید شیخ فضل 

سیاسی  در نظاماهلل چگونه میباشد؟ مجلس شورای مورد نفی شیخ فضل اهلل چه است؟ ضرورت و نقش قانون 

و دولت در نظریه شیخ فضل اهلل چه میباشد؟  اساس و حدود قانونگزاری در راهبرد اصالحی شیخ فضل اهلل 

چه است؟ جریان مخرب المذهبی ها در مشروطیت در رهیافت اصالحی شیخ فضل اهلل چگونه میباشد؟ نقش 

( و بیگانه ستیزی در رهیافت اصالحی مخرب و منحرف ساز دولت ها و عوامل نفوذی بیگانه )روس و انگلیس

مشروطیت شیخ فضل اهلل چگونه است؟ غرض )خیال( شیخ فضل اهلل در باره مجلس شورای اسالمی چه 

بود؟ آزادی قلم و بیان مورد تأیید شیخ فضل اهلل چگونه است؟ آزادی قلم و بیان مورد رد شیخ فضل اهلل چه 

شیخ فضل اهلل؟ چگونه است تساوی مورد انکار شیخ فضل اهلل  میباشد؟ تساوی حقوقی و قانونی مورد تأیید

 چه بود؟
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 )ره( )حکومت اسالمی(: امام خمینی د.والیت فقیه

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

 آسمانهاست در والیت جان            کارفرماى آسمان جهان         

 پست و باالهاست            کوههاى بلند و دریاهاست در ره روح

 غیب را ابرى و آبى دیگر است            آسمان و آفتابى دیگر است         

 ناید آن اال که بر خاصان پدید            باقیان فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جدید         

 اران از پى پژمردگىهست باران از پى پروردگى            هست ب         

 (مثنوی مولوی)

عالم عامل جامع دینی و سیاسی است.  )ره(، اول.گفتمان توحیدی سیاسی امام خمینی: حضرت امام خمینی

در یک کلمه امام می باشد. نظریه پرداز علمی )تئوریسازی( و راهبردی )دکترین ساز( انقالب اسالمی، والیت 

فقیه و جمهوری اسالمی می باشد. رهبر انقالب اسالمی ایران، بنیانگذار نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران 

کمه[ ج.ا.ا. بود. در همه این زمینه ها اراء خود را ضمن مجموعه ای منظومه و رهبری نظام و دولت ]هیئت حا

وار از آثار خویش طرح و تبیین نموده اند. از کشف اسرار، مصباح هدایت الی والیت و خالفت، اسرار نماز، 

 جلدی صحیفه نور که حاوی اطالعیه ها،20معراج سالکین، شرح حدیث جنود عقل و جهل تا دوره بیش از 

نامه ها و سخنرانی های متعدد وی بمناسبت های مختلف و با خاطبین متفاوت در طی رهبری سیاسی خویش 

و پیشا آن تا وصیت نامه الهی سیاسی ایشان می باشد. قبل از آن؛ امام خمینی  7312خرداد 71از آغاز نهضت 

ت که: ... گف یس امنیت آن وقتوقتى که ما در حبس بودیم ...رئ» به نقل از متن صحیفه امام می فرمایند:

آقا! سیاست عبارت از دروغگویى است، عبارت از خُدعه است، عبارت از فریب است، عبارت از پدر 

، 73صحیفه امام، ج«)سوختگى است، این را بگذارید براى ما. من به او گفتم: این سیاست مال شماست!

، گویند که دروغگویى، با دروغگویىه اینها مىلبته سیاست به آن معنایى کا»(. به تأکید ایشان؛ 137ص

چپاول مردم و با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، این سیاست هیچ ربطى به 

اما سیاست به معناى اینکه جامعه را راه »همان(. و «)سیاست اسالمى ندارد، این سیاست شیطانى است

الح جامعه و صالح افراد هست، این در روایاتِ ما براى نبىّ اکرم با ببرد و هدایت کند به آنجایى که ص

هم هست. «ساسَۀُ العباد»ثابت شده است. و در دعاى، در زیارت جامعه ظاهراً هست که « سیاست»لفظ 

، 7 اصول کافى، ج«)در آن روایت هم هست که پیغمبر اکرم مبعوث شد که سیاست امت را متکفّل باشد

باید عرض کنم که «: »معناى صحیح سیاست»(. کما اینکه؛ 3، ح 1، ص 71ر األنوار، ج ، بحا1، ح 266ص 

اش سیاست براى روحانیون و براى انبیا و براى اولیاى خدا حقّى است، لکن سیاستى که آنها دارند، دامنه
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حیح را ص با سیاستى که اینها دارند فرق دارد. ما اگر فرض کنیم که یک فردى هم پیدا بشود که سیاست

اجرا کند، نه به آن معناى شیطانى فاسدش، یک حکومتى، یک رئیس جمهورى، یک دولتى سیاست 

صحیح را هم اجراکند. و به خیر و صالح ملت باشد، این سیاست یک بُعد از سیاستى است که براى انبیا 

انسان یک بُعد ندارد، » (. حال اینکه26137همان؛ صص«)بوده است و براى اولیا و حاال براى علماى اسالم

(. همان«)جامعه هم یک بُعد ندارد، انسان فقط یک حیوانى نیست که خوردن و خوراک همه شئون او باشد

ند و راه کسیاستهاى شیطانى و سیاستهاى صحیح اگر هم باشد امّت را در یک بُعد هدایت مى»بدینسان

سیاست یک جزء ناقصى از سیاستى است  برد و آن بُعد حیوانى است. بعد اجتماع مادى است و اینمى

]انبیاء و اولیاء[  آنها»(. در صورتیکه؛ 132همان، ص«)که در اسالم براى انبیا و براى اولیا ثابت است

خواهند ملت را، ملتها را، اجتماع را، افراد را هدایت کنند، راه ببرند در همه مصالحى که از براى ىم

همانى که در قرآن صراط مستقیم »همان(. یعنی درست«)تصور استانسان متصور است، از براى جامعه م

 گوییم. ملت را، اجتماعما در نماز مى]ما را براه راست هدایت نما[ « اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ»شود، گفته مى

الى  .شودشود و به آخرت ختم مىرا، اشخاص را راه ببرد به یک صراط مستقیمى که از اینجا شروع مى

]ارایه طریق: راهنمایی و ایصال یعنی  سیاست این است که جامعه را هدایت»همان(. در نتیجه؛ «)اللَّه است

تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد ]راهبرد[ ،  کند و راه ببردرسانیدن به مطلوب: راهبری[ 

طرف آن چیزى که صالحشان هست، صالح انسان و جامعه را در نظر بگیرد، و اینها را هدایت کند به 

نند. توانند اداره کملت هست، صالح افراد هست و این مختص به انبیاست. دیگران این سیاست را نمى

این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آنها به علماى بیدار اسالم. و هر ملتى علماى بیدارش در زمانى 

گویند شما دخالت در سیاست نکنید و اینکه مى»نترتیب؛ همان(. بدی«)که آن ملت نبیشان بوده است

بگذارید براى ما، شماها سیاستتان، سیاست صحیحتان هم یک سیاست حیوانى است. آنهایى که فاسدند، 

ه برند باز سیاستى است که راجع به مرتبسیاستشان سیاست شیطانى است. آنهایى که صحیح راه مى

بیا، برند. لکن انن عالم، راجع به حیثیاتى که در این عالم هست راه مىحیوانیت انسان، راجع به رفاه ای

کنند. مردم را به این اینها هدایت مى  -و اینجا راه است براى آنجا   -هم این عالم را و هم آن عالم را 

 کنند. و صالحاست. اینها آنها را به آن صالح دعوت مى راه و آنچه که صالح ملت است، صالح جامعه

(. بر این اساس؛ 36132همان، صص«)مادى و معنوى از مرتبه اوّل تا آخرى که انسان مراتب کمال دارد

 شغلشان سیاست است. دیانت؛  -علیهم السالم   -سیاستمداران اسالمى، سیاستمداران روحانى، انبیا »

ملت است و به دهد و تمام چیزهایى که به صالح همان سیاستى است که مردم را از اینجا حرکت مى

همان، «)برد که صالح مردم است که همان صراط مستقیم استصالح مردم است. آنها را از آن راه مى

 (.133ص
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آراء و اخالق و رفتار و آثار امام بسان کوه عظیم یخی میماند در اقیانوس. ظاهرش به بیرون بوده فقه سیاسی 

و حکمت سیاسی و گفتمان و رساله شرح حدیث  و گفتمان و کتاب والیت فقیه میباشد.  باطنش، فلسفه

جنود عقل و جهل است. بنیاد و روح آن عرفان سیاسی و گفتمان و کتاب )چراغ( مصباح هدایت الی خالفت 

و والیت می باشد. والیت فقیه نیز از سه قسمت تشکیل شده است. یک.مقدمه: در فلسفه سیاسی والیت فقیه 

لزوم تشکیل حکومت، سه.طرز حکومت اسالمی، چهار.برنامه مبارزه و حکمت حکومت اسالمی، دو.دالیل 

)انقالب اسالمی( برای تشکیل حکومت اسالمی. در ادامه به اهم مباحث مقدماتی بمثابه مبادی والیت فقیه و 

 فصواول و دوم میپردازیم.

اسی ام نظریه سیحکومت اسالمی( امام خمینی )ره(؛ نگاه و نظ«)والیت فقیه»کتاب و گفتمان دوم.گزیده 

دالیل لزوم تشکیل  (،6)ص )تئوری( و نظریه نظام سیاسی )دکترین( والیت فقیه. فهرست مطالب: مقدمه

 201برنامه مبارزه برای تشکیل حکومت اسالمی )صص (،12)ص طرز حکومت اسالمی (،26)ص حکومت

- 193 .) 

 : پیش درامد؛ پیشینه، پایه، پیشفرضها، پرسش اصلی و فرضیه گفتمان والیت فقیه. مقدمهالف( 

فرصتى است که راجع به بعضى امور و «والیت فقیه»موضوع»الف..بداهت عقلی ضرورت والیت فقیه: 1

شود، مسائل مربوط به آن صحبت شود. والیت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى

به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسالمى را، حتى اجمالًا، دریافته و چندان 

درنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضرورى باشد چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى

. مثل به معلول رفتن تصور: فهم. تصدیق: تأیید. برهان: دلیل عقلی، از علتهمان(. «)و بدیهى خواهد شناخت

اینکه گفته شود خورشید است. پس بالفاصله نتیجه گرفته میشود که روز است. چون نور خورشید سبب 

روشنایی روز میباشد. دیانت اسالم )قرآن و سنت( بسان بودیسم و هندوئیسم و قرائتی از مسیحیت، رهبانی 

بانیه فی ال ره»که به تعبیر پیامبر اکرم )ص(: یعنی تارک دنیا و دنیا گریز یا دنیا ستیز نیست. کما این

 :مثنویدر  مولویهمان(. چنانکه به تعبیر حتی عارفی عریف همانند «)االسالم

  مصلحت در دین عیسی غار و کوه مصلحت در دین ما جنگ و شکوه

و  فتماندیانت اسالم: دین جهاد و اقتدار میباشد. اصول و فروع حدود و احکام آن نیز متضمین و مبین گ

الگوی مدنی بوده و بشمار میآید. مدنی پس  اسالم دین مدنی است. یعنی اجتماعی و سیاسی میباشد. اسالم: 
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مکتب دینی مدنی توحیدی دوساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی است. 

اخالق یا نظام روابط و رفتاری  دارای بینش )معارف، جهان بینی و ایدئولوژی(، شریعت یا نظام حقوقی و

میباشد. دارای نگاه و نظریه نظام مدنی و سیاسی است. پس بالفاصله نتیجه میگیریم که گفتمان و الگوی اسالم 

نیازمند تحقق عینی نظام مدنی و سیاسی میباشد. یا حتی مسلمانان یا امت اسالمی و در حقیقت جامعه مدنی 

اسی هستند. بویژه اینکه دیانت اسالم برای اجرا آمده و جهانی و جاویدان و سیاسی اسالمی نیازمند نظام سی

است. در غیر اینصورت  حکمت و فلسفه آن منتفی میباشد. نظام سیاسی نیز دارای دولت و سیاست است. 

نظام سیاسی و دولت نیز نیازمند و دارای سرزمین )قلمروسیاسی و به اصطالح دار االسالم(، حاکمیت، 

قدرت و اقتدار سیاسی می باشد. در نهایت دیانت اسالمی، جامعه اسالمی، نظام سیاسی اسالمی و حکومت، 

دولت اسالمی، نیازمند و دارای راهبری علمی دینی بوده و بایسته و شایسته است باشد. همانگونه که هر 

ه یا ، بشری یا الهی، نانوشتنظامی از سویی دارای نظریه بماثبه مکتب خواه نارسا و ناسازوار، یا رسا و سازوار

نوشته بوده و از دیگر سو و بر اساس آن از ملت و دولت تشکیل شده است. نظام سیاسی اسالم )کامل قرآنی 

و سنت( و اسالمی )مذاهب و متفکرین اسالم از جمله در دروان غیبت( فراهم آمده ملت و دولت و در رأس 

اس مکتب )راهبرد راهبری یا راهبرد پیشرفت( میباشد. به آن رهبری )راهبردی و یا ریاست پیشرو( بر اس

تعبیری دیگر راهبر و راهبری امت بر اساس مکتب است. آنهم مکتبی کامل؛ رسا و سازوار ذاتی و درونزادی  

جامع، جهانی و جاویدان و کارامد؛ بهره ور و اثربخش تمدنساز بوده و میباشد. تاریخ نیز گواه بشمار میآید. 

گفتمان یعنی نگاه، نظریه و نظام و نیز الگو یعنی نمونه عملی مکتب دینی مدنی؛ پیشرفت توحیدی  این چنین

دو ساحتی مادی و معنوی دو بعدی باطنی و ظاهری متعادل و متعالی است. جامع توسعه اقتصادی و تأمین 

تعالی  ر جهت توسعه وآسایش بدنی توامان با توسعه و تعادل سیاسی و کارامدسازی؛ بهره وری و اثربخشی د

این که امروز به والیت فقیه چندان توجهى »ب.فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی، میباشد. 

 هاى علمیهشود و احتیاج به استدالل پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزهنمى

هاى علمیه ریشه تاریخى دارد که به آن زهباشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوخصوصاً، مى

همان(. تحریف و انحراف امامت از مسیر نبوت و تقلیل آن به خالفت که مانع و بلکه مسبب «)کنماشاره مى

انحطاط به سلطنت استبدادی مطلقه غالب تاریخ سیاسی مسلمانان و حتی بازتاب آن در انحراف و انفعال 

سوء تاریخی خالف ماهیت و مبانی اسالم و حقیقت و مبادی فطری انسانی مجامع علمی اسالمی گشته، تجربه 

  و تکوینی جهانی است.
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هستیم؛ و معتقدیم پیغمبر « والیت»ما معتقد به ».الف.1.اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء والیت: 2

ه براى بیان خلیفتعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین ]جانشین سیاسی[  اکرم )ص( باید خلیفه

کرد. همه احکام حضرت بیان احکام مى34خواهد. خود آننمى( 27ص) احکام است؟ بیان احکام خلیفه

دادند تا عمل کنند. اینکه عقلًا الزم است خلیفه تعیین کند، براى نوشتند، و دست مردم مىرا در کتابى مى

ون مجرى الزم دارد. در همه کشورهاى دنیا خواهیم تا اجراى قوانین کند. قانحکومت است. ما خلیفه مى

به تنهایى فایده ندارد و سعادت بشر ]الزمست اما کافی نیست و[  قانون]وضع[  این طور است که جعل

اى به وجود آید. در یک تشریع یا در یک حکومت کند. پس از تشریع قانون، باید قوه مجریهرا تأمین نمى

ت. به همین جهت اسالم همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد اس

متصدى قوه مجریه قوانین هم هست. اگر پیغمبر اکرم )ص( خلیفه تعیین « ولىِّ امر»هم قرار داده است. 

خویش را به پایان نرسانده است. ضرورت اجراى احکام و ضرورت « رسالت. »35«فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ»نکند، 

اى که مایه خوشبختى بشر است ه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت ]نبوت[ و ایجاد نظام عادالنهقو

والیت: سرپرستی مدنی؛ اجتماعی و همان(. «)سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد

امی است. قسیاسی، کارگذاری سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداری است. خالفت: جانشینی می باشد. قائم م

خالفت: عمدتا مبین شأن مدیریتی سیاسی و اجراییسازی سیاسی میباشد. نبوت و رسالت: هدایت به معنای 

ارایه طریق، راهنمایی، نقشه راه و طرح هادی و راهبرد راهبری جامعه و جهان و حتی راهبرد پیشرفت است. 

رفت مدنی میباشد. امامت: هدایت به معنای مراد مکتب، گفتمان؛ نگاه، نظریه و نظام و الگوی راهبری و پیش

ایصال یعنی رسانیدن به مطلوب، راهبری، اعمال و اجرای نقشه و راهبری راهبردی دینی مدنی؛ اجتماعی و 

سیاسی می باشد. در شیعه: امامت یا رهبری دینی مدنی سیاسی: سه شأن دارد. شأن تربیتی، علمی و اداری 

مرجعیت ربوبی، علمی دینی و سیاسی و مدیریتی است. امام: هم اسوه و نظر و عملی دینی و سیاسی است. 

و معلم و هم مدیریت «( عالم بالدین و عالم بالسیاسه»مربی، هم عالم )به تعبیر خود اما در دعا زیارت جامعه: 

ز ا و مجری )ساسه العباد( و سیاستمداری می باشد. امام هم مربی و هم کارشناس و هم کارگذار سیاسی اعم

سیاستگذاری و سیاستمداری است. در اهل سنت: امامت و خالفت عمدتا شأن سوم امامت و رهبری بوده و 

در زمان رسول اکرم )ص( این طور نبود که؛ یک.فقط »ب.اول.بمعنای مدیریت اجرایی تلقی و تعبیر میشود. 

)ص( مجرى قانون بود. مثلًا قوانین  کردند. رسول اللَّهقانون را بیان و ابالغ کنند؛ دو.بلکه آن را اجرا مى

                                                           
حدیث  (،روز دعوت خویشاوندان) تصریح فرموده است؛ از جمله در حدیث یوم الدار( ع) در موارد متعددى بر جانشینى على( ص) .پیامبر اسالم31

تفسیر  ، واقعه غدیر خم و حدیث ثقلین ......[ اعطاى انگشترى به فقیر و نزول آیه کریمه] آیه والیت (،پیامبر را در جنگ تبوک( ع) جانشینى على) منزلت

 .76263.الغدیر؛ ج 322و  371، ص 2تاریخ طبرى؛ ج   - 120، ص 1سیره ابن هشام؛ ج   - سوره مائده 61و  11ذیل آیات  13و  21، ص 72کبیر؛ ج 
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. دوم.خلیفه هم براى 36کردزد؛ رجم ]سنگسار[ مىبرید؛ حد مىدست سارق را مى کرد:جزایى را اجرا مى

این امور است. یکخلیفه قانونگذار نیست. دو.خلیفه براى این است که احکام خدا را که رسول اکرم 

(. همان«)آیدمت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره الزم مى)ص( آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکو

اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از والیت است؛ ».الف.یک.2

ر همان طو»ب.همان(. «)دو.چنانکه مبارزه و کوشش براى آن از اعتقاد به والیت است. درست توجه کنید

اند، شما اسالم را آن طور که هست معرفى کنید؛ والیت را که آنها بر ضد شما اسالم را بد معرفى کرده

چنانکه هست معرفى کنید. بگویید ما که به والیت معتقدیم، و به اینکه رسول اکرم )ص( تعیین خلیفه 

لمانان را تعیین کند، باید؛ نخست.به مس« ولىّ امر»کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و 

ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ دوم.و باید کوشش کنیم که دستگاه اجراى احکام و اداره امور 

برقرار شود. سوم.مبارزه در راه تشکیل حکومت اسالمى الزمه اعتقاد به والیت است. شما؛ یک.قوانین 

و نشر کنید. دو.روش و طرز تبلیغ و فعالیت خودتان را اسالم و آثار اجتماعى و فواید آن را بنویسید 

که شما وظیفه دارید حکومت اسالمى تأسیس کنید. ( 22)ص تکمیل کنید. سه.توجه داشته باشید

همان(. «)آییدچهار.اعتماد به نفس داشته باشید، و پنج.بدانید که از عهده این کار برمى

پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به اینجا چهار صد سال   -استعمارگران از سیصد ».الف.3

کنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپرده نوکرهاى استعمار هراس رسیدند. ما هم از صفر شروع مى

به خود راه ندهید. اسالم را به مردم معرفى کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه نجف 

خوانند و کارى به سیاست ندارند؛ و باید دیانت از سیاست حیض و نفاس مى[ ]جزئی یا قم دارند احکام

جدا باشد. ب.این را که دیانت باید از سیاست جدا باشد و علماى اسالم در امور اجتماعى و سیاسى 

ص( گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم )دینها مىاند. این را بىدخالت نکنند، استعمارگران گفته و شایع کرده

اى روحانى بودند، و عده دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ [ سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده

مگر زمان خلفاى حق، یا ناحق، زمان خالفت حضرت امیر )ع( سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه 

ز تصرف امور دنیا و اند تا دین را ابود؟ ج.این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسى آنها درست کرده

از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند؛ و ضمناً علماى اسالم را از مردم و مبارزان راه آزادى و استقالل 

توانند بر مردم مسلط شده، و ثروتهاى ما را غارت کنند. منظور آنها همین جدا کنند. در این صورت مى

ت و ساحتمان است. بسان روح و جسمند. چنانکه دیانت و سیاست: بسان اساس و زیرساخهمان(. «)است
                                                           

 .101و  316، ص 71وسائل الشیعه؛ ج .36
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پیشتر در متون فارابی، خواجه نصیر، حتی ابن خلدون و صدرا مالحظه شد. ماتریالیسم یعنی مادیت گرایی، 

نچرالیسم یعنی طبیعت گرایی، اومانیسم یعنی بشر گرایی غریزی غیر دینی، دوآلیسم یعنی جدایی سیاست از 

و سکوالریسم یعنی دنیویت گرایی صرف، از اهم شالوده ها و شاخصه های دیانت یا دیانت از سیاست 

تنازعی  -مدرنیسم چه  لیبرالیسم و چه سوسیالیسم اند. این گفتمان و الگوی توسعه تکساحتی فرویدیسمی 

داروینیستی امپریالیستی در هر دو شاخه لیبرال دمکراسی و لیبرال امپریالیسم و سوسیال دمکراسی و سوسیال 

امپریالیسم شده و میشود. گفتمان و الگوی توحیدی مادی و معنوی و از جمله دینی و سیاسی اسالم متعا ل 

اگر ما مسلمانان کارى جز نماز خواندن و دعا و ذکر گفتن نداشته باشیم، استعمارگران .»4و متعالی است. 

خواهى اذان بگو، نماز بخوان؛ و دولتهاى جائر متحد آنها هیچ کارى به ما ندارند. شما برو هر قدر مى

شان با خدا! ال حَوْلَ وَ ال قُوّۀَ الّا بِاللَّهِ! وقتى که مردیم، ان شاء اللَّه به ما بیایند هر چه داریم ببرند، حواله

دهند! اگر منطق ما این باشد، آنها کارى به ما ندارند. آن مردک )نظامى انگلیس در زمان اشغال اجر مى

گوید به سیاست انگلستان ضرر دارد؟ گفتند: نه. گفت: نکه در باالى مأذنه دارد اذان مىعراق( پرسید ای

خواهد بگوید! اگر شما به سیاست استعمارگران کارى نداشته باشید و اسالم را همین بگذار هر چه مى

ارند. دکنید بدانید و هر گز از آن تخطى نکنید، به شما کارى ناحکامى که همیشه فقط از آن بحث مى

دیانت همان(. «)خواهند، به نماز شما چکار دارندخواهید نماز بخوانید؛ آنها نفت شما را مىشما هر چه مى

بدون سیاست: نارسا و ناکارامد بوده بهره و اثربخش نمی باشد. سیاست بدون دیانت: جاهلی آسیبی نارسا و 

دیانت و دینداران فاقد سیاست مورد  تنازعی ضالی و فاسقی است. به همین سبب -ناساواری تکساحتی 

سلطه و سوء استفاده سیاست بدون دیانت قرار گرفته، میگیرد و خواهد گرفت. از استثمار اقتصادی، پیشا آن 

و بنیانی تر و بدتر از آن، استیالی سیاسی )از جمله حقوقی و قانونی، اداری و سازمانی، امنیتی و حتی قضایی 

والسیون یعنی حق قضاوت کنسولی و مصونیت مجرمان امریکایی در ایران پیشا و کیفری بسان مسئله کاپیت

انقالب که یکی از جرقه های انقالب اسالمی گردید(، و بنیادینتر و بدترین اسکتبار و استضعاف یا مرز 

استحقار )تحمیق( فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و وابستگی و عقب بردگی، عقب ماندگی و عقب نگهداشتگی 

خواهند کشور ما بازار فروش کاالهاى آنها باشد. خواهند؛ مىآنها معادن ما را مى».الف.5انبه است. همه ج

: )ص کنند؛ یا صنایعو به همین جهت، حکومتهاى دست نشانده آنها از صنعتى شدن ما جلوگیرى مى

دا رسند. اگر یک آدم پیتخواهند ما آدم نباشیم! از آدم مىکنند. آنها مىوابسته و مونتاژ تأسیس مى( 23

ر و گذارد که اساس استبداد و استعماکند، و تأثیراتى مىترسند. براى اینکه تولید مثل مىشد از او مى

ریزد. لذا هر وقت آدمى پیدا شد، یا او را کشتند؛ یا زندانى و حکومت دست نشاندگى را در هم مى

است! پیغمبر )ص( هم « سیاسى»ین آخوند است! ا« سیاسى»تبعیدش کردند؛ یا لکه دارش کردند که 

کنند تا شما را از سیاست کنار بزنند، و از سیاسى بود. ب.این تبلیغ سوء را عمال سیاسى استعمار مى
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دخالت در امور اجتماعى بازدارند؛ و نگذارند با دولتهاى خائن و سیاستهاى ضد ملى و ضد اسالمى 

خواهند بکنند؛ کسى نباشد جلو آنها را کنند و هر غلطى مىخواهند بمبارزه کنید؛ و آنها هر کارى مى

 (.21همان، ص«)بگیرد

مجموعه قانون براى اصالح جامعه ».الف.1: : لزوم مؤسسات اجرایى.دالیل لزوم تشکیل حکومت3

کافى نیست. براى اینکه قانون مایه اصالح و سعادت بشر شود، به قوه اجراییه و مجرى الزمست اما[ ]

دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک احتیاج 

حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. ب.رسول اکرم )ص( در رأس تشکیالت اجرایى و 

الم، اس ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. عالوه بر ابالغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات

به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم همت گماشته بود تا دولت اسالم را به وجود آورد. در آن 

برید؛ پرداخت: دست مىکرد، بلکه در ضمن دو.به اجراى آن مىزمان مثلًا؛ یک.به بیان قانون جزا اکتفا نمى

یفه و مقام را دارد. رسول اکرم کرد. ج.پس از رسول اکرم )ص( خلیفه همین وظزد؛ و رجم مىحد مى

)ص( که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ 

قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسالم بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده 

لمانان رسانید. د.زیرا مسغ رسالته. رسالت خویش را به اتمام نمىبود، که بدون آن پیغمبر اکرم )ص( ما بل

پس از رسول اکرم )ص( نیز به کسى احتیاج داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسالم را در جامعه 

برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. هت.یک.اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى الزم 

همان، «)در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارددارد. دو.

(. قانون: باصطالح منطقی قول به معنای قضیه و گزاره علمی و عملی بوده که، حد و حدود، حکم و 26ص

یین می و تعاحکام و دستور عمل اجرای و تحققی عینی رابطه و نسبت دو طرف یا چند طرف را طرح، تبیین 

قوانین چهارگانه از قوانین تکوینی، فطری، وحیانی )شرعی( و عرفی انسانی مدنی )بسان مصوبات مجلس کند. 

تا مقررات یعنی بخش نامه ها، دستور عمل ها و آیین نامه های اجرایی( را در بر میگیرد. قوانین تکوینی که 

جهان مدنی را تعیین و ایجاب میسازند. قوانین  به سنت های الهی موصومند اصل ضروریات انسانی مدنی تا

فطری مشهور به فطریات یا اولیات عقول اعم از اصول اولیه نظری، علمی و عملی اصل ضروریات و زیبایی 

های مدنی را در یافته و مطالبه میسازد. قوانین وحیانی مشهور به حدود و احکام شرعی و شریعت، با تبیین 

احکام تفصیلی همان ضروریات و زیبایی هایی فطری به کمک و هدایت عقل و دل یعنی تعیین حدود کلی و 

انسانی و انسانها میپردازد. عرف نیز آنها را به تناسب مقتضیات علمی و عملی و عینی زمان، مکان و موضوع، 

یری . به تعبتوجیه و تطبیق نموده و روزامد میسازد. قوانین دیانت که اما مطرح میازند. جامع همه اینها است

همان قوانین وحیانی و شرعی )قرآن و سنت( می باشد. قوانین شرعی که مبین و مفصل قوانین جاویدان 
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جهانی تکوینی یا ذاتی و قوانین کلی و اجمالی فطری عقلی و قلبی بوده و مبنا و حدود و احکام قوانین عرفی 

ی نظریه یا نظریه نظام معرفتی، فقهی و اخالق بشمار می آیند. بلکه بایسته و شایسته است باشد. مراد نظام

سیاسی میباشد. به عبارتی منظور نظام )ارزشی ذاتی و فطری،( بینشی )و منشی درونی( و کنشی و روشی یا 

رفتاری سیاسی جامعه سیاسی، نظام سیاسی و دولت از جمله و بویژه اسالمی است. که آنرا کامل یعنی رسا 

به می دانند. در تمامی گستره های فردی، جمعی و اجتماعی داخلی و خارجی تا و سازوار، جامعه و همه جان

امتی، بینا امتی و جهانی است. در همگی کالن بخش ها و حتی زیربخش های توسعه اقتصادی و تأمین 

آسایش بدنی، توسعه و تعادل سیاسی و توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی 

کند. پس از تشریع قانون قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى.»2با همه این احوال؛ میباشد. 

ره کند؛ و ثماى به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مىبایستى قوه مجریه

م همان طور که قانونگذارى سازد. به همین جهت، اسالقوانین و احکام عادالنه دادگاهها را عاید مردم مى

ولی امر: از والیت همان(. «)متصدى قوه مجریه هم هست« ولىّ امر»کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. 

امر یا امور منظور سرپرستی امور عمومی است. کارگذار و گارگذازی سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداری 

ت بوده و دارای مسئولیت قانونگزاری )اجتهاد و تولید می باشد. جامع شئون سه گانه مربی، معلم و مدیری

احکام تفصیلی و تطبیقی بر اساس حدود(، اداره یا اجراء و قضاوت است. ولو مدیریت اجرایی، خروجی و 

حاصل و اثربخشی والیت و امامت میباشد. غایت و هدف: سعادت بشر )فرد و افراد، جامعه و جهان بشری( 

ت و قوانین شرعی بمثابه صراط؛ راهبرد راهبری راهبردی، طرح هادی و نقشه راه است. اساس: دیانت، شریع

میباشد. نقطه عزیمت و آغاز: اجرایسازی، جریانسازی و جاریسازی راهبرد است. با راهبری راهبردی از 

ی سسیاستگذاری تا و بویژه سیاستمداری شامل: مهندسی سیاسی از جمله نهادساز یو نظام سازی، میدریت سیا

اعم از؛ بسیج عمومی، سازماندهی، اداره یعنی اعمال و اجرای سیاست ها و نظارت و کنترل یا پایش و 

آسیبزدایی می باشد. محوریت عزیمت: عدالت اعم از اعتدال یا میانه روی افراط و تفریط، تعادل میان توسعه 

خالقی و تضمین آرامش مدنی از اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش از سویی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و ا

دیگر سو و سرانجام برقراری تکافی، تناسب و تساوی میان آحاد و اقشار جامعه همراه با سیاستهای حفاظتی 

اقشار برخوردار و سیاستهای حمایتی اقشار آسیب پذیر میباشد. بنابراین سیاست، نظام سیاسی و دولتسازی 

تکوینی، درونزادی فطری عقلی برهانی و قلبی شهودی و  اسالمی ضرورت و زیبایی حقیقی ذاتی یعنی

حضوری، یقینی وحیانی شرعی و نیز واقعی عرفی تجربی و در نتیجه دینی اسالمی بمثابه جامع همگی اینها 

 است. عالوه بر این ضرورت عملی و تحققی عینی اسالم نیز است.

و رویه پیغمبر اکرم )ص( دلیل بر سنت »لزوم تشکیل حکومت در سنت و رویه رسول اکرم )ص(: الف.

یل دهد که تشکاولًا.الف.خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مى لزوم تشکیل حکومت است. زیرا:
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حکومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسالم پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: 

د فرموده؛ سفرایى به خارج و نز، و قاضى نصب مىنشستهفرستاده؛ به قضاوت مىب.والى به اطراف مى

، کرده. و خالصهبسته؛ جنگ را فرماندهى مىکرده؛ معاهده و پیمان مىرؤساى قبایل و پادشاهان روانه مى

کرده  «حاکم»انداخته است. ثانیاً.براى پس از خود به فرمان خدا تعیین احکام حکومتى را به جریان مى

که  کند، به این معناستل براى جامعه پس از پیامبر اکرم )ص( تعیین حاکم مىاست. وقتى خداوند متعا

حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم )ص( نیز الزم است. و چون رسول اکرم )ص( با وصیت خویش 

 همان(.«)رساندنماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مىفرمان الهى را ابالغ مى

دیهى است ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت رسول ب.»1: ب.ضرورت استمرار اجراى احکام

اکرم )ص( را الزم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم 

)ص( نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسالم محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و الزم 

اکرم )ص( نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر؛ یک.حدود و  . تنها براى زمان رسول39االجراست

 (؛21)همان، ص قصاص، یعنى قانون جزاى اسالم، اجرا نشود؛ دو.یا انواع مالیاتهاى مقرر گرفته نشود

و  پذیر یا منحصرسه.یا دفاع از سرزمین و امت اسالم تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسالم تعطیل

نظریه و نظام علمی و همان(. «)مکانى است، بر خالف ضروریات اعتقادى اسالم است محدود به زمان یا

عملی دینی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی اسالم: جامع، جهانی و جاویدان میباشد. بنابراین هماره نه تنها قابل 

اکرم )ص(  بنا بر این، چون اجراى احکام پس از رسول.»2تحقق بوده بلکه الزم است برقرار بوده و باشد. 

یل یابد. بدون تشکو تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى

حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام 

اعتقادى و اخالقى پدید  آید، و فساد اجتماعى وتحت نظام عادالنه درآورد، هرج و مرج به وجود مى

اى آید. پس، براى اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگى پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چارهمى

ن، به یابد. بنا بر اینیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان مى

ن امیر المؤمنین على بن ابی طالب ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم )ص( و زما

همان(. «))ع( الزم بوده، یعنى حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما الزم است

                                                           

 / سوره یس.10/ از سوره احزاب؛ 10/ سوره حج؛ 11/ سوره یونس؛ 2/ سوره ابراهیم؛ 12آیات: .31
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تا کنون که بیش از هزار  31کنم: یکی.از غیبت صغرابراى روشن شدن مطلب این سؤال را مطرح مى.»3

و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف  گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذردسال مى

بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسالم باید زمین بماند و اجرا نشود، و هر که هر کارى خواست 

سال  23بکند؟ هرج و مرج است؟ دیگری.قوانینى که پیغمبر اسالم در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن 

دى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست زحمت طاقتفرسا کشید فقط براى مدت محدو

اعتقاد به ».اول.الف.4همان(. «)سال؟ و پس از غیبت صغرا اسالم دیگر همه چیزش را رها کرده است؟

گوید؛ تواند بچنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسالم است. ب.هیچ کس نمى

کنیم؛ دو.یا امروز دفاع ( 21)ص حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسالمى یک.دیگر الزم نیست از

نباید گرفته شود؛ سه.قانون کیفرى اسالم و دیات و  42و زکات 41و خمس 40و خراج 31مالیات و جزیه

قصاص باید تعطیل شود. دوم.هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسالمى ضرورت ندارد، یک.منکر 

ضرورت اجراى احکام اسالم شده، و دوم.الف.جامعیت احکام و ب.جاودانگى دین مبین اسالم را انکار 

اری و کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی دین مدنی اسالم همان(. کمال؛ رسایی و سازو«)کرده است

نیز محرز میباشد. بسبب تمدنسازی عظیم پیشین ولو با انحراف از مسیر اصلی امامت بوده که 

بازگشت اسالم و بازگشت به اسالم نوید بخش تجدید تمدن نوین خود این سبب فروپاشی آن گردید. 

 جایگزین بهینه و بسامان و کارامد تمدن مادی مدرن میباشد. تنها و برترین اسالمی بوده و خواهد بود.

پس از رحلت رسول اکرم )ص(، هیچ یک از مسلمانان »ج.رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب )ع(: 

در این معنا که حکومت الزم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت الزم نداریم. چنین حرفى 

                                                           
ن ه. ق. شیعیان از طریق نایبا 321ه. ق. از انظار غایب شدند. از آن زمان تا سال  260.دوازدهمین پیشواى شیعیان، حضرت حجت بن الحسن در سال 31

با حضرتش در ارتباط بودند. این دوره را عصر غیبت صغرا نامند. بعد [ عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و على بن محمد] چهارگانه

  از آن دوره غیبت کبراى ایشان آغاز شد.
  شود.ایشان از سوى حکومت اسالم حمایت مىدهند و در ازاى آن جان و مال و عرض مالى است که اهل کتاب به حکومت اسالم مى« جزیه.»31
  بندند.است مى« اراضى خراجیه»مقدار مالیاتى است که حکومت اسالمى بر زمینهایى که به دست مسلمانان فتح شده و موسوم به « خراج.»10

؛ [ نقدین] .نقره1.طال؛ 1؛ [ انعام ثالثه] ند.گوسف3.گاو؛ 2.شتر؛ 7شود: مالیات حکومت اسالمى است که با شرایط آن از نُه جنس گرفته مى« زکات».17

گردد. و مقدار آن معادل سه نوع دیگر از زکات موسوم به زکات فطره، در شب عید فطر واجب مى .[ غالت اربع] .کشمش1.خرما؛ 1.جو؛ 1.گندم؛ 6

  کیلو از قوت رایج و یا بهاى آن است.

شود؛ .غنایمى که در جنگ با کفار حربى گرفته مى7گیرد: ایط به اموال هفتگانه ذیل تعلق مىیکى از حقوق واجب در اسالم؛ که با احراز شر« خمس.»12

.مال 1.اشیاى گرانبهاى دریایى مانند: مروارید و مرجان، که از طریق غواصى به دست آیند؛ 1.گنج، یعنى مالى که در جایى دفینه شده باشد؛ 3.معادن؛ 2

.آنچه زاید بر مخارج 1.زمینى که کافر ذمى از مسلمانان بخرد؛ 6ز داده نشود، و مقدار و مالک آن معلوم نباشد؛ حالل مخلوط به حرام به صورتى که تمی

  ساالنه شخص باشد.
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ت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختالف فقط در کسى بود از هیچ کس شنیده نشد. در ضرور

دار این امر شود و رئیس دولت باشد. لهذا، پس از رسول اکرم )ص(، در زمان متصدیان خالفت که عهده

و زمان حضرت امیر )ع(، هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت 

ن سقیفه روی اصل ضرورت نظام سیاسی و دولت اختالفی نبود. روی شخص در جریاهمان(. «)گرفتمى

شاخص ریاست دولت و نظام اسالمی که کی باشد اختالف بود. چنانکه کتاب امامت و سیاست ابن قتیبه 

 دینوری اهم مباحث آنرا آورده است.

انین اسالم  و کیفیت قو دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت»: الف..ماهیت و کیفیت قوانین اسالم4

رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و است. ماهیت و کیفیت این قوانین مى( 21ص)

ماهیت: چیستی و مبانی یا حدود کلی اسالم یعنی همان(: «)اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است

ام سیاسی کوین دولت: تأسیس و تشکیل نظقرآن و سنت می باشد. کیفیت: چگونگی و احکام تفصیلی است. ت

اداره: مدیریت اجرایی بخش های سه گانه پیشرفت و هیئت حاکمه و حکومت و حتی تعیین حاکم می باشد. 

مدنی است. فراهم آمده توسعه اقتصادی، توسعه و تعادل سیاسی و توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی 

نهادسازی، اجرایسازی )بسیج، سازماندهی، پیشبرد و نظارت و کترل  و تضمین آرامش مدنی می باشد. فراگیر

یا پایش( و آسیب زدایی است. جامع جهات قانونگذاری، اجرایی و قضایی می باشد. مکتب اسالم: گفتمان و 

الگوی بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمند اهم و اعم همگی موارد فوق است. که مبین و متضمن جملگی 

.احکام شرع 1اولًا، »و نیز اجزاء و سازکارهای یک نظریه نظام سیاسی کامل و جامع می باشد.  اصول و فروع

سازد. در این نظام حقوقى هر حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى

قوم و خویش چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: اول.یک.از طرز معاشرت با همسایه و اوالد و عشیره و 

و همشهرى و دو.امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته سه.تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و 

چهار.مراوده با سایر ملل، دوم.یک.از قوانین جزایى تا دو.حقوق؛ الف.تجارت و ب.صنعت و 

ه نکاح دهد کج.کشاورزى. سوم.براى؛ یک.قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى

چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى 

چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و 

 سالی و کهنسالی و تا مرگ و حتیتا نونهالی، نوجوانی، جوانی، بلوغ، بزرگهمان(. «)با فرزندان چگونه باشد

پسا آن. از و در دنیا و سعادت دنیوی بمثابه مزرعه و مقدمه آخرت تا سعادت اخروی بعنوان نتیجه و محصول 

براى همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت .»2و برداشت جاویدانی را فرانموده و فرامیگیرد. 

سانى که قانون متحرک و مجسم است و مجرى داوطلب و خودکار ان  -انسان کامل و فاضل   -کند 
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قانون است. معلوم است که اسالم تا چه حد به حکومت و روابط سیاسى و اقتصادى جامعه اهتمام 

ورزد تا همه شرایطْ به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. قرآن مجید و سنت شامل همه مى

فصلى است به  43براى سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کافى دستورات و احکامى است که بشر

 45«ءٍتِبیانُ کُلِّ شَیْ»یعنى قرآن، « کتاب»و  .44تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است»عنوان 

کند )طبق روایات( که تمام آنچه ملت است. روشنگر همه چیز و همه امور است. امام سوگند یاد مى

همان(. هدف و فلسفه و حکمت حکومت «). و در این شکى نیست46د در کتاب و سنت هستاحتیاج دار

نیز انسانی و انسان سازی است. غایت و هدفش: سعادت دنیوی فرد و افراد، جماعت و جماعات، جامعه و 

(. 30جوامع و جهان بشری و انسانی می باشد. غرض و هدف از آن نیز سعادت جاویدان اخروی است )ص

یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى»ثانیاً.

توان به وظیفه اجراى احکام حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى

ارد دیگر هم مراجعه کنیم، آقایان به موما اکنون بعضى موارد را ذکر مى»همان(. «)الهى عمل کرد

 (.37همان، ص«)کنند

 ب( متن؛ درامد، سیر و ساختار نظریه نظام سیاسی والیت فقیه اسالمی، پیام و پیامد آن:

حکومت اسالمى هیچ یک از انواع .»1«: اختالف آن با سایر طرز حکومتها»؛ «طرز حکومت اسالمى»اول.

ه رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و نیست، ک 49طرز حکومتهاى موجود نیست. مثلًا استبدادى

اش تعلق گرفت جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده

بدهد و امالک و اموال ]هدیه زمین[  بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول

                                                           
باب است و احادیث آن را تا  326کتاب و  31.الکافی فى الحدیث؛ مشهور به کافى از کتب اربعه شیعه تألیف محمد بن یعقوب کلینى. این اثر شامل 13

  اند.زده هزار شمار کردهشان
( همان)«بابُ الردّ الى الکتاب و السُنَّةِ ... و جمیع ما یحتاج الناسُ إلَیه إلِّا وَ قَدْ جاءَ فیه کتابٌ أَوْ سُنَّةٌ« »کتاب فضل العلم»، 16610، ص 7.اصول کافى؛ ج 11

. 
  . [و ما بر تو قرآن را فرو فرستادیم، در حالى که روشنگر هر چیز است] ...«ءٍ تِبیاناً لِکُلِّ شَىوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ »سوره نحل:  11.اشاره است به آیه 11
 إِلَیهِ العِبادُ حَتِّى یحتاجُ ءٍ، حتِّى و اللَّهِ ما تَرَکَ اللَّهُ شیئاًأَنْزَلَ فى القرآنِ تِبْیانَ کُلِّ شَى .عن مُرازمٍ، عن ابى عبد اللَّه، علیه السالم قال: إنَّ اللَّهَ تبارکَ و تعالى16

فرمود: خداى تبارک و تعالى بیان هر چیز را در قرآن فرو فرستاده، ( ع) امام صادق] ال یَسْتَطیعَ عَبْدٌ یَقُولَ لَوْ کانَ هذا أُنزِلَ فى القرآنِ إلِّا و قد أَنْزَلَهُ اللَّهُ فیهِ.

فروگذار نکرده. و بنده نتواند بگوید کاش این در قرآن آمده بود، چه همان را خدا در قرآن بیان تا آنجا که به خدا سوگند چیزى از احتیاجات بندگان را 

کتاب »، 1176112، ص 2.اصول کافى؛ ج 7، حدیث ...«باب الرد الى الکتاب و السنِّة »، «کتاب فضل العلم. »11، ص 7. اصول کافى؛ ج [ فرموده است

 .2، حدیث «31باب »، 217و ص  1، حدیث «36باب »؛ «کتاب الزکاة»، 721، ص 1.التهذیب؛ ج 1، حدیث «ء و االنفالباب الفی»، «الحجه
حکومتى است که مردم در آن نماینده یا حق رأى نداشته و از هر سهمى در اداره امور کشور محروم باشند. نامحدود بودن قدرت فرمانروا «: استبدادى.»11

  کند، از مشخصات این نظام است.ه هر نوع مخالفتى را سرکوب مىاز لحاظ قانونى و وجود دستگاه متمرکزى ک
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و حضرت امیر المؤمنین )ع( و سایر خلفا هم چنین ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم )ص( 

است.  41«مشروطه»مطلقه؛ بلکه سلطنتی[ اختیاراتى نداشتند. حکومت اسالمى نه استبدادى است و نه ]

البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. 

در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان 

قوانین ( 11)ص همان احکام و« مجموعه شرط»قرآن کریم و سنت رسول اکرم )ص( معین گشته است. 

« حکومت قانون الهى بر مردم»اسالم است که باید رعایت و اجرا شود.از این جهت حکومت اسالمى 

استبداد  د رأیی، خودمحوری و خودکامگی دولت و حاکم است.استبداد )مطلقه(: خو(. 11همان، ص«)است

صالح بسان کورش و کریم خان زند، خودکامه نبوده و بلکه مردمی در  حد مردمدار بوده ولی مردممدار یعنی 

مردمساالری نیز نبوده اند. اگر هم گاه قانونی بسان منشور داشتند بیشتر اعالم اراده شخصی حاکم بود تا 

یا شورایی فراتر باشد. از منشور حمورابی تا یاسای چنگیزی اینگونه بوده اند. حتی رساله آباقا حاصل مرجع 

خان فرزند و جانشین هالکو که بدرخواست هالکو قبل از مرگش و بقلم خواجه نصیر برای اداره ایران نگاشته 

فاء میکردند، ولی نمی توان شده بود،در این زمره است. اینها ولو حکم قانون اساسی و اساس قانونی را ای

نظامات برامده و بر بنیان آنها را قانونی به معنای قانونمداری که برامده یا مورد پذیرش اراده عمومی بوده 

نامید. حکومت قانون، برترین پاد استبداد است. سلطنت: سلطه شخصی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی )مالک 

مطلقه: استبدادی نیز هست. در آن رابطه میان دولت و ملت رابطه و مملوکی( و موروثی می باشد. سلطنتی 

سلطان و تحت سلطه، حاکم  محکوم، فرا دستی و فرودستی یا باال دستی و پایین دستی حتی مالک و مملوک، 

مخدوم و خادم بوده و است. در آن حاکم و خواست و منافع و قدرت و امنیت و سلطه او منبع اعم از منشاء 

بداء عملی و تحقق عینی قانون نما و حتی اخالق بوده و خود و وابستگانش فراقانونی اند. سلطنت نظری و م

مشروطه: قانونمند و قانونمداری سلطنت است. فقط خود رأی نیست. خومحور و خوکامه شخصی، ملوکی 

د. میباش و موروثی نیز همچنان میتوان باشد. حکومت مشروطه اسالمی: مشروعه است.  مشروط به شریعت

ضد استبدادی و ضد سلطنتی مطلقه و حتی مشروطه آنست. از مشروطیت اسالمی سلطنت که برخی روشنفکر 

مآبان بغلط یا بمغالطه آنرا مشروطیت سلطنت اسالمی تلقی و تعبیر ساخته اند. تا حتی جمهوری مشروطه 

و به اصطالح دمکراسی مشروعه اسالمی یا مشروطیت جمهوری اسالمی است. یعنی جمهوری هم مطلقه 

                                                           
شود و به اصول معین و قابل اجرایى محدود و مشروط نوعى رژیم حکومتى است که در آن قدرت حکومت ناشى از مردم شناخته مى« مشروطیت.»11

اصلى و اساسى کلیه افراد و گروهها محترم شناخته شده است.  باشد که در آن حقوقگردد. قانون اساسى، باالترین مرجع و سند عالى کشورى مىمى

  باشد.حکومت مشروطه به دو شکل اصلى سلطنتى و جمهورى وجود دارد. اختیارات رئیس جمهور نسبت به شاه در نظام مشروطه کمتر مى
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در  50«جمهورى»و  41«مشروطه سلطنتى»فرق اساسى حکومت اسالمى با حکومتهاى .»2افراطی نمی باشد. 

 پردازند؛ در صورتىهمین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیمها به قانونگذارى مى

ل اختصاص یافته است. شارع مقدس اسالم که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعا

ه توان بیگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حُکم شارع را نمى

، که یکى از سه «مجلس قانونگذارى»مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسالمى به جاى 

هاى وجود دارد که براى وزارتخانه« ریزىنامهمجلس بر»دهد، مى دسته حکومت کنندگان را تشکیل

ها کیفیت انجام خدمات عمومى را در دهد؛ و با این برنامهمختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب مى

مجموعه قوانین اسالم که در قرآن و سنت گرد آمده توسط .»3همان(. «)کندسراسر کشور تعیین مى

شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته 

مردم متعلق کرده است. در صورتى که در حکومتهاى جمهورى و مشروطه سلطنتى، اکثریت کسانى که 

 تصویب کرده، سپس بر« قانون»نمایند هر چه خواستند به نام خود را نماینده اکثریت مردم معرفى مى

در نتیجه در نظام سیاسی و حکومت اسالمی: اراده عمومی حاکم است. همان(. «)کنندهمه مردم تحمیل مى

از طریق پذیرش نظریه نظام و حاکمیت احکام اسالم بمثابه منشور مشترک و میثاق ملی می باشد. که منبع 

اده ست. اراصلی و منبای اساسی قانون اساسی و حدود و احکام معیار و میزان سایر قوانین برنامه ای عادی ا

همگانی با سلطه ادعایی رأی حداکثری در جمهوریهای فردگرا و لیبرال دمکراسی نیست. که عمال منجر به 

سرمایه ساالری باسم مردمساالری میگردد. یا اراده عام با سلطه گروه حداقلی قدرتمند حزبی حاکمی با ادعای 

دمکراسی ها نمی باشد. که عمال به  مظهریت اراده جامع در جمهوری های سوسیالیستی و در سوسیال

دولتساالری های توتالیتریستی حداکثری یا کلکتیویسیم تمامت خواه منجر گردیده و میگردد. در گفتمان و 

الگوی سیاسی اسالمی: اراده همکانی یعنی یکایک افراد جامعه در نگرش نظری و گرایش عملی بمنظور 

است. اراده عمومی در پذیرش عمومی مکتب اسالم به عنوان تحقق عینی اصل تشکیل سیاسی و دولت، حاکم 

                                                           
که دارد. ویژگى این نوع نظام، جانشینى ارثى است اگر شکلى است از نظام حکومت که در آن رئیس کشور عنوان پادشاه یا مل« سلطنت»یا « پادشاهى.»11

پذیرد. حکومت سلطنتى گاه نامحدود است و تمامى اقتدارات دولتى در دست شاه بوده و چه گاه به صورت انتخاب از سوى شاه یا دیگران انجام مى

شود و وضع قوانین به توسط مجلس قانونگذارى محدود مى شود که آن را سلطنت مطلقه گویند. و گاه اقتدارات شاهگانه از او ناشى مىقواى سه

  نامند.« سلطنت مشروطه»گردد. این نوع حکومت را نمایندگان مردم تفویض مى
شود. در این شکل از حکومت توارث دخالتى نوعى حکومت است که زمامدار آن توسط رأى مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب مى« جمهورى.»10

ریاست محدود است. جمهورى، رژیم کشورهایى است که دموکراسى پارلمانى دارند، اما گاه بر حکومتهاى دیکتاتورى غیر سلطنتى نیز ندارد و مدت 

 شود.اطالق مى
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متن منشور مشترک و میثاق ملی، اصل میباشد. در مرتبه سوم یعنی در انتخاب کارگزاران با گزینش حداکثری 

صورت میپإیرد. از انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و بصورت غیر مستقیم انتخاب رهبری راهبردی 

تبع او سایر مناصب همانند مجمع تشخیص، ریاست قوه قضایی، فرماندهی کل دفاعی، فقهای آغاز شده و به 

شورا نگهبان در بر میگرید. انتخاب ریاست جمهوری اجرایی و به تبع او معاونین و ریاست های سازمانها و 

تا میباشد. تا حتی وزراء از این جمله اند. نیز انتخاب نمایندگان مجلس شورای قانونگذاری در همین راس

 انتخابات شوراهای شهر و روستا و به تبع آنها انتخاب شهرداری و تا مرز دهیاری ها، در این زمره اند. بنابراین؛  

حکومت اسالم حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت ».الف1دوم.حکومت قانون اسالم: 

( 45ص) م، یا فرمان خدا، بر همه افراد و برمنحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسال

دولت اسالمى حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم )ص( گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر 

افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى که از طرف خداى تبارک و تعالى نازل شده و در لسان قرآن 

دار شد، به امر خدا بود. ک.اگر رسول اکرم )ص( خالفت را عهدهو نبى اکرم )ص( بیان شده است. ب.ی

ه همان(. نه اینکه ب«)خلیفۀُ اللَّه فى األرض»خداى تبارک و تعالى آن حضرت را خلیفه قرار داده است، 

رفت رأى خود حکومتى تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. ب.همچنین بعد از اینکه احتمال مى

خداى تعالى از   -چون تازه به اسالم ایمان آورده و جدید العهد بودند   -ت پدید آید اختالفاتى در ام

. پس 51راه وحى رسول اکرم )ص( را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خالفت را ابالغ کند

یین تعرسول اکرم )ص( به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیر المؤمنین )ع( را به خالفت 

کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتى کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجرى 

بارى، حکومت در اسالم به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر .»2همان(. «)فرمان خدا بود

والت داده شده، از جامعه حکمفرمایى دارد. آنجا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم )ص( و 

اند، به طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم )ص( هر وقت مطلبى را بیان یا حکمى را ابالغ کرده

پیروى از قانون الهى بوده است: قانونى که همه بدون استثنا بایستى از آن پیروى و تبعیت کنند. حکم 

مردم متبع و الزم االجراست، همان  الهى براى رئیس و مرءوس متبع است. یگانه حکم و قانونى که براى

و اطیعُوا »فرماید: حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم )ص( هم به حکم خدا است که مى

، آنجا نیز به حکم الهى است« اولوا االمر»از پیامبر پیروى کنید(. پیروى از متصدیان حکومت یا «)الرَّسول

                                                           
ر تو از ، اى پیامبر آنچه را ب...«فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ  یا أَیَّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ و إنْ لَمْ تَفْعَلْ».اشاره است به واقعه غدیر خم که با نزول آیه 17

 .2716221، ص 7.، الغدیر؛ ج ( 61مائده/ ] اى.پروردگارت فرو فرستاده شده برسان، اگر این کار را انجام ندهى رسالت او را نرسانده
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. رأى اشخاص، حتى رأى رسول اکرم 52«یعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی األمْرِ مِنْکُمْأَطیعُوا اللَّهَ وَ أَط»فرماید: که مى

حکومت .»3همان(. «))ص(، در حکومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد: همه تابع اراده الهى هستند

و  . در این نوع حکومتها حکام بر جان53اسالم سلطنتى هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراتورى

کنند. اسالم از این رویه و طرز حکومت مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى

منزه است. به همین جهت در حکومت اسالمى بر خالف رژیم سلطنت و شاهنشاهى و امپراتورى، اثرى 

، لطنتاز کاخهاى بزرگ، عمارات کذایى، خدم و حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد، و دیگر لوازم س

برد، نیست. زندگى پیغمبر اکرم )ص( را که رئیس دولت که نصف یا بسیارى بودجه مملکت را از بین مى

دانید. بعد از آن حضرت نیز تا قبل از دوره بنى امیه این سیره و کرد همه مىاسالم بود و حکومت مى

 حفظ کرده بودند؛ گرچهروش باقى بود. دو نفر اول سیره پیغمبر )ص( را در زندگى شخصى و ظاهرى 

همان انحرافهایى که ما را  54در امور دیگر مخالفتها کردند؛ که انحراف فاحشْ دوره عثمان ظاهر شد

امروز به این مصیبتها دچار کرده است. در عهد حضرت امیر المؤمنین )ع( طرز حکومت اصالح شده و 

و  کرد، که ایراناورى حکومت مىرویه و اسلوب حکومت صالح بود. آن حضرت با اینکه بر کشور پهن

 تواند زندگىکرد که یک طلبه فقیر هم نمىمصر و حجاز و یمن از استانهاى آن بود، طورى زندگى مى

کند. به حسب نقل وقتى که دو پیراهن خرید، یکى را که بهتر بود به قنبر ]مستخدم خود[ داد؛ و پیراهن 

؛ و زیادى آستین را پاره کرده پیراهن آستین پاره را بر دیگر را که آستینش بلند بود براى خود برداشت

ره کرد. هرگاه این سی. در صورتى که بر کشور بزرگ و پر جمعیت و پر درآمدى فرمانروایى مى55تن کرد

بود، نه تسلط بر جان و مال مردم، نه سلطنت و نه شاهنشاهى، شد و حکومت به شیوه اسالم مىحفظ مى

سد شد. بسیارى از این مفاو دستبرد به خزانه عمومى و فحشا و منکرات واقع نمى این ظلمها و غارتگریها

گیرد. این حکام هستند که اماکن از همان هیأت حاکمه و خانواده حاکم مستبد و هوسران سرچشمه مى

 کنند.سازند؛ و موقوفات را صرف ساختن سینما مىکنند؛ مراکز فحشا و میگسارى مىفساد درست مى

آورد ین تشریفات پر خرج سلطنتى و این ریخت و پاشها و اختالسها نبود، بودجه مملکت کسر نمىاگر ا

                                                           
 .11.نسا/ 12
[ اتورامپر] ار، مرکب از ملل و نژادهاى مختلف که تحت حکومت یک فرمانرواعنوان کشورهایى است با وسعت زیاد، داراى جمعیت بسی« امپراتورى.»13

 وحدت یافته باشد.
؛ 3630، صص 1، و ج 13؛ شرح خطبه 3661، صص 3، و ج 3216333، صص 30؛ شرح خطبه 7266767، صص 2.شرح نهج البالغه؛ ابن ابى الحدید؛ ج 11

 .116323، صص 1.الغدیر؛ ج 731شرح خطبه 

 .321، ص 10ار؛ ج بحار األنو.11
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و  مملکت به خاطر این ریخت تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضاى قرض و کمک کنند.

ه چیز پاشها و اختالسها محتاج شده است؛ و گر نه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ هم

ود شداریم، لکن این مفتخوریها و اختالسها و گشادبازیهایى که به حساب مردم و از خزانه عمومى مى

ر کرد که از اینجا راه بیفتد برود امریکا، دمملکت را بیچاره کرده است. اگر اینها نبود، احتیاج پیدا نمى

از طرف .»4همان(. «)به ما کمک کنید!گردن کج کند که مثلًا رئیس جمهور امریکا[ برابر میز آن مردک ]

سازى و کاغذباز که از اسالم بیگانه است، دیگر، تشکیالت ادارى زاید و طرز اداره توأم با پرونده

کند که از خرجهاى حرام نوع اول کمتر نیست. این سیستم ادارى خرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مى

ى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسالم از اسالم بعید است. این تشریفات زاید که برا

نیست. مثلًا آن طرزى که اسالم براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا 

تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. آن وقت که آیین دادرسى اسالم معمول بود، قاضى 

کرد، و مردم را به ر اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مىشرع در یک شهر با دو سه نفر مأمو

اند دفرستاد. اما حاال این تشکیالت ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مىسراغ کار و زندگى مى

کند، و جز برد. اینهاست که مملکت را محتاج مىچقدر زیاد است. و تازه هیچ کارى هم از پیش نمى

همان(. اینها از طرفی اسباب ناکارایی نیزوها و ناکارامدی؛ عدم بهره وری و «)زحمت و معطلى اثرى ندارد

عدم اثربخشی نهادها و نظام سیاسی بویژه فرانهاد راهبردی فرابردی دولت را بر می نمایاند. از طرف دیگر 

ای نهاده ضرورت ارتقای هر چه فراتر کارایی نیورها و کارامدسازی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان

دولتی، عمومی و حتی خصوصی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بصورت بهینه و بسمان بر می نمایاند. در 

 رأس جامعه و نظام و دولت کارایی و کارامدی نیرو و نهاد راهبری راهبردی کشور یعنی والیت فقیه میباشد. 

به پا خاست و تشکیل حکومت داد،  اگر فرد الیقى که داراى این دو خصلت باشد.»1: سوم.والیت فقیه

باشد؛ و بر همه مردم همان والیتى را که حضرت رسول اکرم )ص( در امر اداره جامعه داشت دارا مى

این یکی از معانی والیت مطلقه فقیه است. یعنی مطلقا همان همان(. «)الزم است که از او اطاعت کنند

ت. یعنی هم والیت قانونی، اجرایی و قضایی اقتصادی، والیت رسول )ص( و امام معصوم )ع و عج اهلل( اس

سیاسی و فرهنگی در صلح و جنگ دارد. فصل الخطاب است. مثال وقتی فرمان دفاع میدهد، هیچ مرجعی 

نمی تواند بگوید چون مثال دفاع را قبول ندارم پس تمکین نمی کنم. بسان حکم خلیان در پرواز است. وقتی 

ببندید، همگی حتی خدمه هواپیما بایستی تبعیت کنند. این یک معنای والیت مطلقه  اعالم میکند کمربندها را

این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم )ص( بیشتر از حضرت امیر )ع( بود، یا اختیارات .»2است. 

حضرت رسول ( 17)ص حکومتى حضرت امیر )ع( بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل
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بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر )ع( از همه بیشتر است؛ لکن  اکرم )ص(

دهد. همان اختیارات و والیتى که حضرت رسول زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى

یات و لو دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین والت و استانداران، گرفتن ما

صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ 

چنانکه دستیار خلبان در صورتی که همان(. «)است« عالم عادل»منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ 

از  ان را داشته و باز بایستیبجای خلبان اصلی، هدایت پرواز هواپیما را بر عهده میگیرد همان اختیارات خلب

فرامین و هشدارهایش مثال در بستن کمربند برای حفظ ایمنی مسافران و کل هواپیما، مطلقا بایستی تبعیت 

 نمود.  ...

دار درباره اینکه چرا حاکم و فرمانده و عهده]امام حسین )ع( [  حضرت.»1: چهارم.هدفهاى عالى حکومت

که براى هدفهاى عالى؛ براى اینکه حق را برقرار کند و باطل را از کند کار حکومت شده، تصریح مى

دانى ما براى به دست آوردن منصب و حکومت قیام میان ببرد. فرمایش امام این است که خدایا تو مى

ایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که فرماندهى و نکرده

خداى تبارک و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف »م را قبول کنم، این بود که حکومت بر مرد

. یا 56«مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایندکرده که بر پرخورى و بهره

ولِ ء مِنْ فُضُفِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَیْ اللّهُمّ، إِنّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الّذى کانَ مِنّا مُنافَسَۀً» فرماید:مى

دانى که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن خدایا، تو خوب مى»؛ «الْحُطامِ

در نتیجه حکومت در اسالم همان(. «)قدرت سیاسى، یا جستجوى چیزى از اموال ناچیز دنیا نبوده است

ظیفه است. یک امتیاز و برخورداری نیست. چنانکه امام علی )ع( مطرح میسازد: یک تکلیف و مسئولیت و و

خالفت: طعمه ای برایت نیست. امانتی بر گردنت »نهج البالغه(؛ «)لیس لک بطعمه بل فی عنقک امانیه»

اند کردهو بالفاصله درباره اینکه پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تالش مى.»2همان(. «)میباشد

 وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ، نُظْهِرَ الْإصالحَ فِى باِلدِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِکَ، وَ تقامَ» فرماید:ىم

بلکه براى این بود که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم؛ »همان(؛ «)الْمُعَطَّلَۀُ مِنْ حُدُودِکَ

ا قانون یات ایمنى یابند؛ و قوانین ]ر کشورت پدید آوریم؛ تا در نتیجه آن بندگان ستمدیدهو اصالح را د

همان(. تحقق دین حق، اصالح امور «)ات به اجرا درآید و برقرار گردداجرا ماندهتعطیل شده و بىجزاى[ 

 کشور، تأمین مردم و اجرای قوانین: فلسفه و حکمت حکومت اسالمی است. 

                                                           
  .[ شقشقیه] «3خطبه ». نهج البالغه؛ 16
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 نمرود پر جوى از کسان            نردبانى نایدت زین کرکسانخیز اى 

 عقل جزوى کرکس آمد اى مقل            پر او با جیفه خوارى متصل         

 پرد تا ظل سدره میل میلعقل ابداالن چو پر جبرئیل            مى         

 امردارم و کرکس نىام            فارغ از مباز سلطانم گشم نیکو پى         

 ترک کرکس کن که من باشم کست            یک پر من بهتر از صد کرکست         

 چند بر عمیا دوانى اسب را            باید استا پیشه را و کسب را         

      خویشتن رسوا مکن در شهر چین            عاقلى جو خویش از وى در مچین         

 (مثنوی مولوی)گوید آن فالطون زمان            هین هوا بگذار و رو بر وفق آنآن چه 

 خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: اول.گفتمان توحیدی سیاسی امام خمینی

پرسش: انواع سیاست ها در تحلیل متن کتاب صحیفه نور امام خمینی چند مورد بوده و کدامند؟ پرسش: 

ضلی در گفتمان امام خمینی چه میباشد؟ پرسش: سیاست ناقص، یک بعدی، تک سیاست انسانی، اسالمی و فا

ساحتی و حیوانی در گفتمان امام خمینی چه میباشد؟ پرسش: سیاست شیطانی در گفتمان امام خمینی چه 

 میباشد؟

 «حکومت اسالمی»کتاب و گفتمان والیت فقیهدوم.پرسش های گزیده 

پرسش: والیت فقیه در تحلیل متن کتاب و گفتمان والیت فقیه امام خمینی چه است؟ پرسش: ضرورت 

ورت حکومت پرسش: ضروالیت فقیه در تحلی لمتن کتاب و گفتمان والیت فقیه امام خمینی چگونه میباشد؟ 

در تحلیل  تکومدالیل لزوم تشکیل حپرسش: در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چگونه میباشد؟ 

الیت در تحلیل متن کتاب و پرسش: لزوم مؤسسات اجرایى متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشند؟

لزوم تشکیل حکومت در سنت و رویه رسول اکرم )ص( در تحلیل پرسش: چگونه است؟  فقیه امام خمینی

و حکومت چه  ر اجراى احکامضرورت استمراپرسش: متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه بوده است؟ 

رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب )ع( و لزوم حکومت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه پرسش:  میباشد؟

و حکومت در تحلیل متن کتاب والیت  امام خمینی چه بوده است؟ پرسش: ماهیت و کیفیت قوانین اسالم

ای احکام اسالمى و ضرورت حکومت در تحلیل متن هاهم نمونهپرسش: فقیه امام خمینی چه می باشد؟ 

پرسش: احکام مالى و لزوم حکومت در تحلیل متن کتاب والیت  کتاب والیت فقیه امام خمینی چه می باشند؟

احکام دفاع ملى و حکومت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی پرسش:  فقیه امام خمینی چه میباشد؟
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در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام و حکومت  احقاق حقوق و احکام جزایى پرسش: احکام چگونه است؟

پرسش: لزوم انقالب سیاسى و تشکیل حکومت اسالمی در تحلیل متن کتاب والیت چه می باشد؟  خمینی

در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه  لزوم وحدت اسالمىپرسش: فقیه امام خمینی چه میباشد؟ 

 و حکومت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟ ؟ پرسش: لزوم وحدت اسالمىمی باشد

لزوم نجات مردم مظلوم و محروم در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟ پرسش: پرسش: 

: است؟ پرسش لزوم نجات مردم مظلوم و محروم و حکومت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه

ومت پرسش: طرز حک لزوم حکومت از نظر اخبار در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه می باشد؟

اسالمی در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چگونه است؟ پرسش: اختالف طرز حکومت اسالمی با 

میباشد؟ پرسش: شرایط زمامدار در  طرز حکومت های دیگر در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه

 پرسش: شرایط زمامدار در دوره غیبت در تحلیل متن تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشند؟

پرسش: والیت فقیه در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی  کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟

عتبار والیت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چگونه پرسش: والیت اعتباری و ا چه میباشد؟

پرسش: اعتبار والیت فقیه و والیت فقیه اعتباری در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه  میباشد؟

است؟ پرسش: والیت تکوینی در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟ پرسش: رابطه و 

حکومت و تحقق هدفهای عالی در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟  نسبت ]وسیلگی[

ال الزم پرسش: خص پرسش: هدفهای عالی حکومت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشد؟

 برای تحقق هدفهای عالی حکومت در تحلیل متن کتاب والیت فقیه امام خمینی چه میباشند؟

 

 چهارم.نگرش و گرایش فنی کارگذاری سیاسی؛ 

 سیاستگذاری و سیاستمداری

علم سیاسی: معرفت شناسی، روش شناسی و پدیده شناسی سیاسی می باشد. اعم از هستی شناسی، چیستی 

شناسی و چگونگی شناسی سیاسی زندگانی سیاسی و بلکه مدنی )؛ اجتماعی و سیاسی( است. شناسایی و 
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اسی، اعم از جامعه سیاسی و دولت )هیئت حاکمه راهبردی( و سیاست می باشد. حکمت شناساندن نظام سی

سیاسی: هستی شناسی )دانایی و ارزش( سیاسی و چیستی شناسی )بینایی یا بینش( سیاسی میباشد. حکومت 

سیاسی بر اساس حکمت سیاسی: چگونگی سیاسی با چگونگی شناسی سیاسی است. چگونگی و چگونگی 

سی: دانش بمعنای آگاهی سیاسی، فقه یا حدود و احکام حقوقی سیاسی و  فن کارگذاری سیاسی شناسی سیا

میباشد. کارگذاری سیاسی؛ سیاستگذاری و سیاستمداری است. ترسیم سیاست ها و اعمال سیاست ها میباشد. 

ه اهبردی( و بدارای شئون سه گانه نهادسازی و نظام سازی یا مهندسی سیاسی )راهبرد مهندسی و مهندسی ر

تعبیری معماری کشور، مدیریت سیاسی اعم از بسیج منابع، سازماندهی، اداره یا پیشبرد و پایش یا نظارت و 

کنترل امور کشور و سرانجام آسیب شناسی و آسیبزدایی )باز مهندسی( سیاسی است. فن و به تعبیری صناعت 

کرین اسالمی غالبا تحت عنوان اخالق عملی کارگذاری سیاسی از رهبری سیاسی و مدیریت اجرایی را متف

بسان سیرت سیاسی و سیاستنامه آورده اند. رمز تمدنسازی و دیرپایی ایرانیان خرد ورزی و حکمتسازی و 

نیز هوشیاری و نظامسازی آنها بوده است. به همین سبب عالوه بر حکمت مدنی در فن حکومت مدنی نیز 

شهرزوری  ، به تعبیر«به سیاست ممتاز»بوده اند. به تعبیر خواجه نصیر: هماره پیشتاز، پایه گذار و پرچمدار 

ن برجسته بوده اند. حکمت جاویدا«سیاست حکمت»و به تعبیر ابن خلدون به « قوم مدبرون»در تاریخ حکما: 

ایرانی تا حکمت متعالی سیاسی جامع جهات نظری و عملی میباشد. خردنامه نویسی ها، جامع هر  -شرقی 

ده است. ده ها و ده ها اثر وزین همانند مرزبان نامه وراوینی، تحفه ملوک میرسید علی همدانی، ذخیره دو بو

ملوک دارابی کشفی، روضه انوار عباسی محقق سبزواری، حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه اثر سنایی، مرصاد 

ها از ی، ... تماما یا بخشهایی از اینعباد، گلستان و بوستان سعدی، دستور وزرات خواند میر، کلیله دمنه فارس

این جمله اند. اینها یک دانشنامه و بلکه کتابخانه را در زمینه کارگذاری سیاسی تشکیل میدهند. این آثار و 

آراء نه تنها پیشینه و پایه و پشتوانه تاریخساز و جهانساز در تمدنسازی نوین اسالمی ایرانی بوده ذخایر و 

رمایه های جاویدان در این راستا میباشند. در همگی این آثار و آراء، اخالق ناصری گنجینه های سرشار و س

خواجه نصیر، از حیث علمی و عملی دینی و سیاسی و اسالمی و ایرانی سرآمد است. کامال راهبردی؛ بنیادین، 

امدسازی را جامع )همه جانبه و رسا(، نظاممند )سازوار( و هدفمند می باشد. قابلیت روزامدسازی و کار

داراست. اگر سه اثر بوده که بتوان کشور را بصورت کامال روزامد و کارامد اداره کر؛ سیاست مدنی فارابی، 

اخالق ناصیر خواجه و والیت فقیه امام خمینی می باشد. اگر تنها اخالق ناصری خواجه، آنهم قسم 

می توان کارامدی کشور و جهانی را  سیم.سیاست مدن و بلکه فصل چهارم.سیاست کشورداری آن تنها باشد،

ترسیم و تأمین نمود. چیزی که امروزه از اهم مشکالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، علیرغم رسایی و 
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سازواری و در نتیجه کارامدی ساختاری )قانونگذاریها و سازمان بوروکراسی اداری و اجرایی غیر انقالبی( و 

دی و اجرایی( رنج میبریم. راهبرد برونرفت در اینهاست. اما همگی کارامدی راهبردی )سیاستگذاریهای کاربر

اینها در قبال منشور سیاسی علوی بویژه منشور مالک معروف به منشور مصر، که امروزه بمثابه سندی جهانی 

بوده، اگر نگوییم بسان شعله کبریتی، جملگی ستاره نه چندان بزرگی در قبال خورشید روشنایی بخش، 

و حرکت بخش علوی و منشور جهانی و جاویدان آنست. آنهم ستاره ای مستنیر در پرتور نور  حرارت بخش

خورشید منیرند. به همین منظور متن تنظیمی این سند را در پایان ضمیمه میسازیم. در اینجا بویژه گزیده هایی 

ت غزالی میای سعاداز سیاست نامه خواجه نظام ملک طوسی، قابوسنامه قابوس بن وشمگیر، بخش سیاسی کی

و اخالق ناصری خواجه نصیر بویژه قسم سیم.سیاست مدنی و بخصوص فصل چهارم )تا هشتم(.سیاست 

 ملک و آداب ملوک، را در این اثر می آوریم.  

 

 ایرانی –ابن مسکویه رازی؛ حکمت دینی مدنی جاویدان شرقی یک.جاویدان خرد: 

 (مثنوی مولوی)خرد ساالر و مخدوم تو شدپس حواس چیره محکوم تو شد            چون 

جاویدن خرد یا حکمت جاویدان: حکمت حکومت جهانی شرقی و ایرانی میباشد. حکومت حکمت 

است. جامع و خروجی حکمت، پیامبری و پادشاهی بوده یا فراهمی و نیمساز عقالنیت، دیانت  11ایرانشهری

سایش بدنی، توامان با تعادل سیاسی و در جهت و سیاست می باشد. هم در پی توسعه اقتصادی و تأمین آ

تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی بشمار میآید. بعدها با انتقال این حکمت به یونان، 

فلسفه تحت عنوان حکمت راستین در مقابل و مقابله تفلسف و سوفیسم غالب توسط سقراط، افالطون و 

کمت توحیدی اسالمی از حکمت مدنی فاضلی فارابی تا حکمت متعالی ارسطو قد بر افراشت. بعدها در ح

 11صدرایی باز آوری گردید. به همین سبب جریاناتی بسان سنت گرایان معاصر غرب از رنه گنون فرانسوی

تا شوان و تا کنون، آنرا راه برونرفت جهان بشری از بحران تا مرز بن بست ماتریالیسم مدرنیسم تا نیهیلیسم 

                                                           
بگریمی، درست و دقیق است. اگر آنرا نگاه و نظام سلطنتی بگریمی، ضمن این که مهنی در زمانه خود در قالب  .اگر سیاست ایرانشهری را حکمت حکومت ایرانشهری57

ساسانی، پیشتاز و کارامد بوده اما امروزه حکمت حکومت مردمساالری دینی اسالمی است. چنان که هرودت شاهنشاهی هخامنشی، شاهشاهانی اشکانی و شاهی یا پادشاهی 
آنزمان حتت ) اشراقی و سلطنتی روبروی عوامساالری (،پولیتی) اولنی مبحث حکومت مقایسه ای را در ترایخ خود به ایرانیان نسبت داده کعه د رمورد حکومت های مردمساالری

اپایدار و ن الیگارشی و تریانی نقد و نظر داشتند. در هنایت چه درست و دقیق یا نادرست، حکومت سلطنتی و متمرکز را برای آن زمان ایران و آن شرایط (،راسیعنوان دمک
 هتدیدات پریامونی و فرا پریامونی ،کارامدتر دانسته و بر گزیده و بر قرار ساختند.    

  متجدد .برای منونه ر.ک<: حبران دنیای58
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هق(، جامع جستارهایی از این 1رنیسم دانسته و میدانند. کتاب جاویدان خرد ابن مسکویه رازی )قرنپسا مد

حکمت جهانی و جاویدانی است. پروفسور محمد ارکون استاد دانشگاه پاریس در مقدمه خود بر کتاب 

رب ه ترجمه عکه ب کتاب جاویدان خرد»جاویدان خرد که موضع رساله دکتری ایشان بوده تصریح مینماید: 

داده اند از جمله آثار مهم ابو علی مسکویه فیلسوف و مورخ نامدار دوره اسالمی و  الحکمه الخالدهآن عنون 

جاویدان خرد، مقدمه، ترجمه رضا داوری، «)مناسبترین اثر برای مطالعه در باب جاویدانی فرهنگی ایرانی است

 را که مهمترین نظریه پرداز آن میشل فوکوی فرانسویص سه(. جالب توجه اینکه ارکون، نظریه گسست تاریخ 

بوده را در جهان اسالم طرح کرده است. طبق این نظریه هیچگونه رابطه معنا داری میان گذشته و حال و در 

نتیجه آینده یک جامعه وجود ندارد. اما در اینجا برخالف اصل گسست، بصورت استثنایی؛ خرد و حکمت 

انگی فرهنگ ایرانی میداند )جویدان خرد، مقدمه، ص سه(. کما اینکه حتی خود فوکو جاوید»جاویدان را نماد 

نیز در این خصوص گسست را بر نمی تابد. گفتمانی که به حکمت شرقی و ایرانی مشهور بوده و امروزه 

جریان سنت گرایی معاصر از رنه گنون فرانسوی نو مسلمان تا شوان نو مسلمان، همگی مدعی راه حل 

نرفت جهان جدید و معاصر از بحران اِشکال مشکل آفرین عدم تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی، حتی برو

تنازعی مدرنیسم  -عدم تعادل سیاسی و بلکه توسعه تبعیض آمیز و شکاف خیز تنازع انگیز اقتصادی تکساحتی 

ه و فراگستر امروزین زایندرو به بن بست غیر قابل برونرفت نیهیلیسم پسامدرنیسم بدبینانه )پسی میستی( ف

غرب و غربی و جهانی با تجدید حیات آن میباشند. ابن مسکویه، ریاست کتابخانه مرکزی )ملی( آل بویه در 

ری را بر عهده داشته و به همین سبب به خاذن یعنی خزانه دار کتب مرجع معروف بود. تهذیب اخالق و 

دامه گزیده هایی مدنی از گزیده های حکمت ایرانی توسط ابن تجارب امم از دیگر آثار معتبر او میباشند. در ا

مسکویه در جاویدان خرد را می آوریم. خرد: دانایی است. حکمت: دانایی و بینایی میباشد. علم: دانایی، بینایی 

و آگاهی است. خردورزی: دانایی همگانی مردمی می باشد. خردمندی: دانایی دانشمندی و دانشمندان است. 

خرد فطری سالمت و سعادت خود را میخواهند. عامی و عالم. اما سالمت و سعادت خود را هم  همه با

میدانند. عامی، خیر! عالم، آری! همه امنیت، عدالت، نظم و امانت را دوست دارند. اصل ضرورت و حتی 

ی چیستی و چرایزیبایی آن را درک میکنند. بدان ها گرایش دارند. اما چیستی و نیز چگونگی آنها چه؟ آیا 

آنها را نیز میدانند؟ خیر! در اینجا یکی نیاز به بینایی داشته و دیگری نیازمند آگاهیند. خرد: خردورزی و 

خردمندی منبع و منشاء دانایی و عین آنست. وحی: منبع و منشاء بینایی و به اصطالح بصیرت وب ینش یقینی 

ی یا تنازعی بوده، است و خواهد بود. حس، استقراء، میباشد. در غیر این صورت ظن یا توهم یعنی تکساحت
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تجره و عرف، منبع و منشاء و روش آگاهی واقعی و عینی است. خرد و حکمت جاویدان: دانایی فطری 

انسانی توامان با بینش وحیانی میباشد. اینها به ترتیب بنیاد جاویدان بمعنای ازلی و ابدی و بنیان جاویدان 

آگاهی تجربی و کنش و روش یا رفتار مدنی؛ اجتماعی و سیاسی حقیقی و یقینی واقعی بمعنای ابدی دانش یا 

اند. خاستگاه، جایگاه و نقش این اثر بیشتر فلسفه و حکمت سیاسی است. اما از آنجایی که در شرق و ایران 

آورده شده  اپیشتر، حکمت با حکومت عجین و امیخته بود لذا جنبه راهبردی این اثر بیشتر بوده و در اینج

است. ولو این که همچون دولتسازی و تمدنسازی، علم و حکمت سازی مدنی نیز در شرق و ایران تولید و 

تأسیس گردید، اما یونان با فراهمی، فرآوری و فرابری و به تعبیری با تنقیح مسایل حکمی از غیر حکمی 

جاویدان ابن مسکویه همراه تجارب  موفق به تنظیم و تدوین مطالب علمی و به روش منطقی گردید. حکمت

امم و حتی تهذیب اخالقش، مقدمه و مرحله گذار از حکمت آمیخته با حکومت )و از جمله اخالق، ادب، 

عرفان، ...( به حکمت علمی و علم حکمت مدنی است. امروزه نیز نیاز ببازگشت اما با رویکرد  توحیدی 

ی فنی و عینی، رهیافت راهبردی یعنی  بنیادین، جامع، یگانه نگر همه این مشارب و مسالک علمی و عمل

 نظاممند و هدفمند و راهبرد مردمساالری متعالی هستیم.    

 جاویدان خرد وصیت و نصیحتی»: ابن مسکویه در مقدمه کتاب می آورند: مدنی راهبردهای حکمت

نی را که بعد از او آمده چند است که هوشنگ پادشاه دوم عالم، فرزندان خود را و پادشاها]راهبردی[ 

اند، نموده است. ... از محض عقل و فراست و تجربه های خود این وصیت ها را نوشته اظهار کرده 

الحاق کردم به آن و داخل گردانیدم در این کتاب، تمام آن »و بعد از آن(. 6جاویدن خرد، ص«)است

آداب و حکمتهای آن چهار طبقه که اهل سخنانی را که بر چیده و بر گزیده ام از وصیتها و نصیحتها و 

راهبرد از هوشنگنامه حکیم راهبر )کارگذار(، 76همان(. در ذیل؛ الف.«)فارس و اهل هند و عرب و روم باشند

 راهبردها نیز از بررگمهرنامه حکیموزیر را برگزیده و ارایه میدهیم. به ترتیب ذیل: 27ب.

جاویدان خرد؛ عبارت از وصایای هوشنگ پادشاه «(: »ههوشنگنام)»الف.راهبردهای راهبری حکمت مدنی 

(. مراد راهبری حکیم یا حکیمراهبر )هوشنگنامه(؛ راهبردهای کارگذاری کالن حکمت 31همان، ص«)عجم

حیله کردن در کارهای صعب یعنی مثال با دشمنان، یا در جنگ و غوغا، بهتر ]راهبرد[  .»1 مدنی است.

(. یعنی شدت با دشمنان و رحمت با 71همان، ص«)یزه نمودن با ایشاناست از شدت کردن با مردم و ست

آمدن دولت قاصد و فرستاده مبرم است که بر سر آن دولت .»2«(. اشداء علی الکفار و رحماء بینهم)»مردم 
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همان(. بر پایه گذاری و پدیداری، سیر تحوالت و ساختار و سرنوشت دولت بمعنای دارایی از «)خواهد آمد

درت و حکومت، یک سری سنت های تکوینی حاکم بوده که تشریع برای تبیین یعنی تعیین حدود و جمله ق

احکام آنها آمده تا با تدبیر ارادی کشور را اداره کرده و پیش برد. همانند عدالت که سبب پایداری و ظلم یعنی 

ام کشور است. چنانکه هر عدم اعتدال و تعادل که سبب ناپایداری دولت و در نتیجه نظام سیاسی و سرانج

سازه ای بسان کشتی یا هواپیما یا ساختمان نیز که تعادل خود را از دست داده سقوط کرده یا غرق شده و 

هرگاه .»3«(. الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم»و «بالعدل قامت السموات و االرض)»فرو می ریزد 

جد گیرد و محکم شود که غیر آن نمیکنم، دوم.هر آینه پادشاه؛ اول.رأی و تدبیر خود را یافته است ب

داد همان(. مراد رد استب«)پوشیده و پنهان شود بر وی؛ یک.رأیهای حق دانایان و دو.تدبیرات درست دیگران

 سه چیز.»4رأی یعنی خودرأیی سیاسی حکام و دولتمردان بوده و تاکید بر ضرورت مشاورت سیاسی است. 

و تباهی آن را به هیچ حیله )تدبیر، راهبرد، راه چاره( از حیله های دنیا به  است که فساد]راهبردی[ 

اصالح نمی توان آورد: ...؛ سیوم عیب و قصوری که در؛ الف.رأی و عقل ملوک و حکام یا ب.در امور 

 را؛ یک.نمی شنوند]نقد دلسوازنه[  زیرا ج.ملوک؛ نصیحت[ باشد] دیگر ایشان مثل خوی و عادت ایشان

(. اشکال نارسایی و ناسازواری راهبردی و رفتاری راهبران و دولتمردان، 71همان، ص«)دو.بر نمی تابندو 

سبب مشکل نارسایی و ناسازواری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور میگردد. در صورت اشکال عدم 

ر عکس آن سه چیز است که ب]راهبرد[  سه چیز.»5شنیدن بویژه برتابیدن نقد، مشکل آفرین تر میگردد.  

..؛ سیوم . اول است یعنی صالح و خوبی آنرا به فساد و تباهی نمی توان آورد به هیچ نوع از مکر و حیله:

ایسته همان(. و بایسته و ش«)سخاوتی و بخششی که در طبیعت بزرگان و صاحبان قدرتان دنیا بوده باشد

مام دنیا: ...؛ ششم.عقل کامل درست که در است که برابری میکند به ت]راهبرد[  شش چیز.»6است باشد. 

(. خرد: عقل فطری 20همان، ص«)غلط نکند]: دولتی یا مُلکی: ملی[  رأی و تدبیر منزلی و سیاست مَلِکی

کلی است. شعور یا هوش: قوه مدبره غریزی جزوی ابزاری و ابزارساز میباشد. خرد: منبع و منشاء رأی و 

هر پادشاه که ظلم نماید هر آینه؛ اول.یک.از خوبی معنی .»9ست. هوش: منبع و منشاء تدبیر سیاسی ا

بدر آمده، دوم.یک.به ]آزادیخواهی و آزادگی[  پادشاهی بیرون آید و دو.از بلندی معنی آزدای و حریت

پستی حرص و دو.نقصان بد ذاتی گراید و سوم.شباهت با؛ یک.غالمان و دو.رعیت در؛ الف.بد اصلی و 

(. معنی یعنی حقیقت حکومت: عدالت است. بدانگونه که خلبان یا 22همان، «)ندب.پست همتی پیدا ک
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کشتیبان با برقرار تعادل در حرکت هواپیما و کشتی، پرواز نموده یا پیش می برد. کما اینکه بر هم خوردن یا 

ورداری شبر هم زدن تعادل هواپیما یا کشتی، یعنی سقوط یا غرق، دیگر خلبانی و کاپیتانی کشتی نیست. ک

یعنی خلبانی هواپیمای کشور و کشتیبانی کشتی  کشور این چنین است. ظلم: کشورداری نیست. کارگزاری 

نمی باشد. ماهیت حکومت: آزادی و آزادگی می باشد. واقعیت آن: پستی افزونطلبی و نارسایی درونزادی 

و  آفت] که موجب]راهبردی[  زستچند چی.»1نیست. بدانسان که در افراد و گروه های فرومایه شاهد آنیم. 

چند چیز نیک است: اول.یک.الف.هزل و مزاح آفت ب.جد و استقامت است، دو.الف.دروغ آسیب[ 

دشمن ب.راستی است، سه.الف.جور و ظلم خراب کننده ب.عدالت است. دوم.پس باید دانست که هر 

ای بندگانش برود، و دو.الف.هر پادشاه که؛ یک.الف.با مردم هزل نماید و مزاح کند ب.هیبت او از دله

پادشاه که نکند آنچه گوید بلکه راه کذب و دروغ پوید ب.در نظرهای مردمان سبک شود و قدر او پست 

گردد، سه.و هر پادشاه که؛ الف.با خالیق ظلم و جور آشکار کند ب.هر آینه پادشاهی او بسر آید و ضایع 

سنت های تکوینی حاکم بر حوزه سیاستند. ذاتی بوده و  (. اینها از جمله22 - 3همان، صص«)و تباه گردد

حزم که عبارت .»1قراردادی نیستند. نه چون ما میگوییم پس اینگونه اند. بلکه چون اینگونه اند ما میگوییم. 

از: یک.تدبیر درست و دور اندیشی صوابست، دو.غنیمت دانستن فرصت است و سه.الف.بجد گرفتن هر 

و ب.ترک کردن صبر و تحمل و تأنّی و آهستگی است در شأن شغلی که کار در وقت قدرت است 

 دارد چنانکه دانایان گفته اند:]از دست رفتن[  خوف فوت شدن

 (.23همان، ص«)نوشدارو که پس از مرگ سهراب دهند فرصت وقت نگه دار که سودی ندهد

همانگونه که شتابآلودگی و عجله، باصطالح کارشیطان یعنی بد بوده همینگونه خونسردی و کسالت و بی 

ی پایداری و صبر یعن«. فی التأخیر آفات»حالی و تأخیز زیاد و نامتناسب نیز زیانبار است. چنانکه گفته اند؛ 

عجله و چه کسالت در هر  تحمل یعنی ایستادگی، در همه حال چه در شدت یا در راحتی خوب است. چه

یعنی  ؛«از کسالت و ضجرت»؛ «ایاکم والکسل و الضجر»حالتی بد و زیانبار می باشد. چنانکه گفته شده؛ 

.حکومت تمام نمی شود ب.اال به سیاست 2.سرداری و 7اول.الف..»10بیحالی و زود رنجی بپرهیزید. 

د نماید و ج.یکنه زیاده از قاعده گزیند نیکوکردن یعنی؛ ب.هر سیاست را به؛ یک.موضع و دو.موقع خو

و دو.نه کم فرماید و د.یک.نه پیش از آمدن وقت گوید و دو.نه بعد از گذشتن وقت گراید، دوم.هر که؛ 

.خواهان بزرگی است ب.باید بر؛ یک.رنج و دو.ألم ]درد[ آن صبر کند و 2.طلبکار سرداری و 7الف.
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.سرداری واجب و الزم می شود 7دو.صبر بر محنتها، ج. ج.تحمل نماید. د.یک.چه به تحمل سختی ها و

.بزرگی؛ یک.ثابت و دو.مستحکم میگردد، سوم.الف.یک.و به نیکویی نمودن با مردم و دو.بخششهای 2و 

.بزرگ 7زیاده بر طلبهای ایشان کردن ب.یک.قدر سرداران و بزرگی و دو.اعتبار ایشان در میان جهانیان 

بر پادشاه واجب .»11همان(. «)و به اخالق های صالح ب.کارها پاکیزه میشود.نامی میشود،چهارم.الف.2و 

عمل نماید: یکی. آ که در حین غضب عقوبت نکند و سیاست نفرماید، ]راهبرد[  است که به سه خصلت

.پادشاه پادشاه نیست تا نان از زراعت خود نخورد و میوه از باغ خود .»12(. 21همان، ص«)و دویم آنکه

نش را خود نشانده باشد نخورد و جامه از بافته های کارخانه های خود نپوشد و زنان از که درختا

همان(. منظور «)شهرهای خود نکاح نکند و بر چهارپایانی که از نتایج اسپان خود باشند سوار نشود

یک.راست که مذکور شد و میشود؛ ]راهبردها[  حکم این سخنان.»13خودکفایی و خودگردانی دولت است. 

نمی شود اال به تدبیر صواب و دو.تدبیر صواب بهم نمی رسد اال به مشورت کردن و رأی زدن، و 

سه.مشورت و رأی زدن باید که با وزیرانی مخلص ناصح باشد که ایشان الیق و سزاوار رتبه های وزارت 

: ...، دویم.حق پادشاه بر عاقل واجب است که چندین حق را بجا آورد.»14همان(. «)باشند -که دارند   -

وقت را که منت عدالت و رفاهیت و امنیت بر همه دارد و حق پادشاه بر خلق خدا آنست که او را و 

فرمان او را برند و با او اخالص ورزند و اگر به چیزی و کاری مشغول شود که پسندیده نباشد حق 

 . ...از محض اخالص بجا آرند]نقادی[  نصیحت

 و گر نه هر که تو بینی ستمگری داند  کرد صید اهل نظر به خلق و لطف توان

همان، «)و گر نه هر که تو بینی ستمگری داند  یا از حافظ: وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

(. حکمت حکومت، دولت و سیاست: برقراری؛ یک.عدالت، دو.رفاهیت و سه.امنیت است. 21 - 6صص

آنست که؛ اول.یک.دین را ]راهبرد[  د و ماحصل این سخندین را هیچ چیز عوض نیست و بدل ندار.»15

خوب باید نگاهداشت و دو.احکام دینی را از ته دل قبول باید کرد و سه.مقتضای آن بجای باید آورد 

که دوم.اگر نعوذ باهلل منه به؛ یک.اهمال و اغفال یا دو.انکار و اصرار دین را از دست دهند و ترک آن 

(. مبین 21همان، ص«)ی دنیا عوض آن نیست نه ملک و مال و نه دولت ... کنند هیچ چیز از چیزها

 به اراده».اول.16خاستگاه، جایگاه و نقش راهبردی دیانت در سیاست، دین سیاسی و سیاست دینی است. 
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همان، «)اصالح معاش دوم.البته؛ الف.امر معاش خلق خوب میشود و ب.اصالح میپذیرد]راهبردی[ 

 (. 37ص

: و وزارت حکیم یا حکیموزیر )بزرگمهرنامه(؛ راهبردهای کارگزاری مدنی ای وزارت حکمتب.راهبرده

عهد او و زمان او بدترین عهد و زمانهاست؟ [ که] کیست.»1خُرد کاربردی و اجرایی حکمت مدنی: 

ز کدام پادشاه اراهبرد[ گفت: ].»2(. 63همان، ص«)گفتم: سلطان سفیه نادان ظالمبزرگمهر حکیم وزیر[ ]

پادشاه که؛ یک.رحم و شفقتش به رعیت ]راهبرد[  گفتم: آنبزرگمهر[ پادشاهان فاضلتر و بهتر است؟ ]

بیشتر و دو.عفو او از گناه کاران و گذرانیدن او از زیردستان او بزرگتر از دیگران است و سه.بر کارهای 

گفت: .»3(. 61همان، ص«)نیک که معروف به نیکویی و مشهور به خوبی اند حرص و میل او بیشتر است

مکروه تر خواطر ملوک است؟ گفتم: یک.این که ملجأ شوند که ترک سنتی کنند و ]راهبردی[  چه چیز

دو.مضطر شوند که خالف قاعده ای نمایند و سه این که امورشان مستقیم و راست نشود مگر به گستردن 

ردمان قدیم؛یک. علما پسندیده تر و پرسیدند که آیا پیش پادشاهان پیشین و م.»4همان(. «)عقوبت مردم

دوست داشته تر بودند یا دو.سپاهیان شجاع و سه.چاکران دلیر؟ گفت: نه! بلکه یک.علما پسندیده و 

ستوده تر بودند از دو.شجاعان و سه.دلیران زیرا که منفعت ما امروز به علم ایشان همچون منفعت کسانی 

]راهبرد[  پرسیدند که کدام پادشاه را بحسب.»5(. 11همان، ص«)است که می بودند با ایشان در زمان ایشان

ملک و پادشاهی افضل می بیند از پادشاهان دیگر؟ گفت: آن پادشاه که؛ اول.سیاست و تربیت ملک و 

غمخواری مردم به نیکویی می کند و دوم.در زمان پادشاهی و مالک بودن ملک را و خلق را عافیت بوده 

همان(. «)فراغت تمام خلق را شامل باشد و چهارم.همه بعافیت و راحت باشندباشد و سوم.رفاهیت و 

توسعه اقتصادی و تأمین آسایش و رفاهیت همگانی، توأمان تعادل سیاسی خیر خواهی با کارامدی ملی بویژه 

گفتند چیست آن .»6دولتی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش و راحت است. 

که الیق و سزاوار آنست که پادشاه وقت، آن کار را کند تا؛ یک.صالحیت و دو.رعایت هبردی[ ]را چیزی

.صاحب تصرف 3.والی و 2.حاکم و 7او به جمیع اهل مملکت او برسد؟ گفت: نیکان اهل مملکت را؛ 

هان گفتند: چیست آنچه سزاوار و الیق است پادشا.»9همان(. مراد شایسته ساالری است. «)در ملک بسازد

 مدار پادشاهی[ که] را که سیرت خود سازند در سیر و سلوک با رعیت خود؟ گفت: چهار خصلت است

پادشاهان است یعنی پادشاهی پادشاهان به این چهار خصلت ]راهبرد[ می گردد و دایر است: یکی احاطه 
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و چه حال دارند به جمیع رعیت کردن یعنی از جمیع احوال تمام رعایا خبردار بودن که در چه کاراند 

و چون میگذرانند از نیک و بد ایشان، دوم ایستادگی نمودن به سنت ایشان و عادتی که در ایشان هست، 

سیوم احسان کردن و نیکویی نمودن به جمیع رعایا و به صالح آوردن ایشان، چهارم با داشتن ظلم 

ودند که ایشان را از نام موت بردن پرسیدند که چرا پادشاهان سابق چنین ب.»1همان(. «)ظالمان از ایشان

و یاد مردن کردن پیش ایشان بد می آمد و ایشان آن را به فال بد می گرفتند و شمایان که پادشاهان این 

رایی[ ]چ زمان هستید بسیار یاد مردن و ذکر موت می کنید و شمایان را بد نمی آید ازین؟ آیا سبب و لم

ان آن زمان نظر داشتند و فکرمی نمودند در باقی ماند ملک از این چیست؟ گفت: زیرا که؛ اول.پادشاه

ایشان با ایشان و تدبیر آن ملک نمودن و دوم.ما پادشاهان این زمان نظر می کنیم در جدایی ملک از ما 

همان، صص «)و می بینیم فراق ملک خود را و نظر ما در تدبیر کردن اموری است که بعد از ملک است

ه شد که کدام پادشاه را افضل و بهتر می دانید از دیگر ]پادشاهان؟ گفت: آن[ پادشاه پرسید.»1(. 10 - 7

را که؛ الف.امیدوار می شود به او کسی که بی گناه است و ب.ایمن نیت از او کسی که شک در گناه 

همان، ص «)ملک و سلطنت مستقیم و راست نمی شود مگر به شریعت.»10(. 17همان، ص«)خود دارد

مر کسی را که؛ یک.نیکوست سیاست او راهبرد[ بکار نمی آید پادشاهی و ملک داری را اال ].»11(. 12

مر رعیت او را، دو.و بوده باشد چیزی که صالح می آورد رعیت را برگزیده تر پیش او از روی نفس او، 

و بهترین .»12 مراد کارامدی سیاسی و دولتی است.«. سه.و طلب کردن نفع و فایده برای خاص و عام مردم

پادشاهان کسی است که؛ الف.یک.بیشتر از دیگران شکر اهلل تعالی می کند و دو.بیشتر از دیگران حکم 

به حق میکند و سه.بیشتر از دیگران شفقت و محبت به رعیت دارد و چهار.نیکوتر از دیگران است نظر 

«. عدل[ به] این تمام شود بجز .عمارت می آورد شهرها را و ب.نیست که2.صالح و 7او در چیزی که به؛ 

و فایده رسان ترین پادشاهان به رعیت، پادشاهی است که؛ یک.عمل کند به قاعده و طریقه مقرره .»13

که پسندیده و معروف و مشهور بوده در میان ایشان به خوبی، و دو.عامل گرداند بهترین ایشان را و 

 «.طرف نماید و نیست کند دشمن را از زمین خودسه.نگاه دارد خونهای رعیت را از ریختن و چهار.بر 

و صاحب سعادت ترین پادشاهان کسی است که؛ الف.سیاست کند و ب.غمخواری نماید رعیت ».یک.14

.خوبی عام که شایع 1.خیر و 3.فراخی و 2.آسانی و 7را در زمانی که مقدر شده است از برای ایشان؛ 

هان از روی سعادت کسی است که؛ الف.بسیار باشد علم او باشد در میان تمام ایشان. دو.و افضل پادشا
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و ب.توفیق یافته باشد بر عمل کردن به آن علم، و سه.سزاوارترین خوشحالی و شادیی که به آن خوشحال 

و شادان شود خیر و نیکویی باشد که ازو یابند و چهار.چیزی که احتیاط کند در آن از برای رعیت از 

توجب شکر می شود از رعیت و ب.مستوجب مزد و ثواب می شود از حضرت آنچه به سبب آن؛ الف.مس

حق تا بواسطه آن احتیاط که می ورزد پنج.الف.امیدوار شود به او کسی که گناه کار است ب.پس 

بدرستی که امیدواری بی گناه اجتهاد و سعی و نصیحت او را زیاده میکند و ج.ترسیدن گناهکار ازو 

او را و هیبت او را، و شش.الف.با وجود جد و جد ورزیدن به مناصحت پیدا  زیاده میکند خوف و ترس

کردن باطل از حق، عافیت و سالمت او را حاصل خواهد شد، ب.و با وجود خوف و ترس رعیت از او، 

و بهترین خلقها و خویهای پادشاهان؛ ».یک.15«. استقامت ملک و طاعت رعیت نتیجه خواهد یافت

و ج.آهستگی است در کارها، و دو.بهترین پادشاهان پادشاهی است که؛ اول.در  الف.وقار و ب.تمکین

بردباری و حلم او زیاده از دیگران و [ غضب] وقت غضب با وقار تر از دیگران باشد و دوم.در وقت

سوم.وسعت مشرب و حوصله او بیشتر از دیگران باشد، دو.و زشت ترین خویها و عادتها و قبیح ترین 

ن؛ یک.تندی و تیزی است و دو.تنگ مشربی و کم فهمی و سه.درشت خویی و چهار.غالب اخالق ایشا

«. کم پروایی با عامه خلق[ و] بودن بخل بر سخاوت و پنج.سنگدلی که قساوت قلب عبارت از آن است

و سزاوار است صاحبان سلطنت و پادشاهی را که بدانند که ایشان قدرت برین ندارند که عامه .»16

یک.به عیوب ایشان ناطق نشوند دو.و از عیبهای ایشان نگویند چنانکه گفته اند: دروازه شهر را خالیق؛ 

 نتوان دهن مخالفان بست  توان بست

 و شیخ سعدی گفته است: 

 «.نباشد، شنیدی که ترسا چه گفت؟  خدا را که انباز و فرزند و جفت

باید که سالطین بدانند که؛ الف.نمی باید  و می.»19مراد تثلیت و فرزند خدا خواندگی مسیح )ع( است. 

که محنت و عنا کشند درین که مردم نبیند چیزهایی را که در ایشان هست یعنی عیبهایی را که فرضا 

داشته باشند بلکه ب.می باید که جد  جهد درین کنند که ایشان را عیبی نباشد که راه گفت و گوی مردم 

سالطین را سزاوار نیست که؛ اول.جاهالن و نادانان خود را بر و نیز .»11«. آن گشاده شود( 16)ص در

راهنما و پیشوای گمراهی است و .7مردم مسلط و فرمان روا سازند زیرا که دوم.جهالت و نادانی؛ 
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و ».یک.11«. در فتنه خرابی و دمار بر آوردن و خراب شدنست.3گمراهی راهنمای بال و فتنه است و .2

ملوک و سالطین که؛ الف.از برای ضعیف حق از قوی بستاند و ب.از برای  واجب و ثابت است بر ذمت

فقیران و محتاجان از توانگران و مالداران حصه های هر یک از ایشان را از حق و نصیب هر یک از آنها 

را از عدل بگیرند، و دو.سزاوار است ملوک و سالطین را که؛ الف.نسبت به ضعیف و فقیر نظر لطف و 

بیشتر و محکمتر از قوی و غنی باشد، و ب.از احوال و امور ضعیف و فقیر بیشتر تفحص و عنایتشان 

پرسش کنند از قوی و غنی زیرا که سه.الف.قوی و غنی اکثر ظلم و حیفی را که ممکن است که بر ایشان 

ه رود خود می توانند منع کرد و از عهده ظالمان به زور و قوت خود و مالی که دارند ممکن است ک

یرون آیند اما ب.فقیر و ضعیف که خود مال و زور ندارند پس منع ظلم و حیف از ایشان نمی شود بجز 

و بدان بدرستی که حکومت ».یک.20«. به زور و قوت قوی و غنی و یاری دادن ایشان فقیر و ضعیف را

و  ان حکومتو سلطنت ملوک دنیا نیست بجز؛ الف.بر بدنها و ظاهر امور کسانی که آن ملوک بر ایش

مالکیت دارند و ب.اما بر باطن و نیتهای رعیت و آنها غایب است از نظر ایشان از امور رعیت. دو.پس 

باید دانست هیچ راهی نیست ملوک را بر آنچه غایبست از نظر ایشان زیرا که آن در غیب و پنهان است 

 وار نیست مر ملوک را که گرفتو پنهان و پوشیده است از ملوک و غیر ملوک پس بنابراین سه.الف.سزا

کنند بر رعیت جز بر آنچه جز بر آنچه ظاهر و آشکار است بر ایشان از حال رعیت ب.می باید که گمان 

و ظن در باره ایشان ترک کند و به مجرد ظن و گمان بر ایشان گفت نکنند زیرا که ج.ظن و تخمین به 

بیشتر چیزی که پادشاه به آن منتفع می شود و  و.»21«. تهمت می کشد و تهمت به بالها دعوت می کند

از آن فایده می گیرد؛ یک.صحبت علماست و بسیار شنیدن سخن علم و مقدار و مبلغ علم خود را بسیار 

فضیلت های عالم یکی اینست که صاحب علم هر چند بیشتر از آن می ( 11)ص کردن، دو.چه از جمله

می دارد که از آن زیاده کند و زیاده شود سه.پس این  خواند و می گوید و می شنود هر آینه دوست

چرا  (. 11همان، ص«)است آن حرص که تعریف کرده اند آن را و مدح و ستایش نموده اند آن حرص را

 که بویژه علم سیاسی به سیاست علمی منجر میشود.   

ست؟ اهم شاخصه خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: حکمت خرد جاویدان شرقی و ایرانی چگونه ا

های حکمت سیاسی )پادشاهی( ایرانی چه میباشند؟ اهم شاخصه های حکومت سیاسی )وزارت( ایرانی چه 

 میباشند؟ 
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 کارگزاری خُرد وزارت سیاسی  خواجه نظام ملک؛ دو.سیاست نامه:

 (ثنوی معنویم)کى شود بستان و کشت و برگ و بر            تا نگردد نظم او زیر و زبر                  

هق(، برجسته ترین ملقب به نظام ملک، نظامبخش مملکت و کارگزاری سیاسی )وزارت( 1حسن طوسی )قرن

بزرگ ایرانی بویژه دوران کارگذاری سیاسی )پادشاهی( ملکشاه سلجوقی در اوج تمدنسازی اسالمی ایرانی 

ی یعنی سیاستگذاری و سیاستمدار پیشین است. وی سیرتملوک یا سیاستنامه را در فن کشورداری کارگزاری؛

یکی ترسیم سیاست ها و دیگری اعمال سیاست ها تدوین و ارایه نمود. همو و این اثر از برجسته ترین 

شخصیت ها و آثار شاخص نگرش و گرایش فن سیاسی یا مدیریت سیاسی است. فن یا صناعت سیاسی: 

 استمداریند. کاربست یافته ها و آموزه های علمیراهبرد سیاسی )نظریه عملی: دکترین( در سیاستگذاری و سی

سیاسی اعم از حکمی؛ فلسفی و کالمی و حتی عرفانی نظری و اخالقی نظری، فقهی و حقوقی سیاسی و نیز 

دانشی سیاسی انسانی و اجتماعی سیاسی، در عمل سیاسی و در عین سیاسیست. یا برعکس ابتنای عمل و 

می باشد. رابطه ذهن سیاسی با عمل و عین است. رابطه ارزش، بینش  عین سیاسی بر علم و اندیشه سیاسی

و منش درونی سیاسی با کنش  روش یا روابط و رفتار سیاسی می باشد. بازتاب مبادی و مبانی در مظاهر 

سیاسی است. خواجه نظام، برترین نمونه و نماد مدیریت سیاسی ایرانشهری خالفت سنی می باشد. که در آن 

امنیت، نظم و نهایتا دولتساالری است. چنان که خواجه نصیر، برترین نمونه و نماد مدیریت سیاسی اصالت با 

ایرانشهری امامت شیعی می باشد. که در آن ضمن اینکه اولویت بمعنای اولیت با )ضرورت و حتی زیبایی و 

فصل  10است. این اثر در  مطالبه( امنیت، نظم و دولت بوده اما اصالت و مطولوبیت با عدالت، رهبری و امت

راهبردند. در مورد نیروها و نهادها، فرایندها یا فرابردها و سازکارهای اقتصادی، سیاسی  10که مبین و متضمن 

)حقوقی، سازمانی، امنیتی اطالعاتی، انتظام اجتماعی، دفاعی نظامی و قضایی تا جزایی یا کیفری( و فرهنگی 

 ی و خارجی میباشند. )دینی و اخالقی( داخل مرکزی و محل

راهبرد سیاست و (؛ 73 - 22صص«)فصل سیوم.دادخواهی پادشاه و عدل و سیرت نیکو ورزیدن( »7

مدنی اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و دادگری  راهبردسازمان قضایی و جزایی یا کیفری عدالت: 

فرهنگیست.  دادگری قضایی و جزایی یا کیفری، خروجی و نماد دادگری نظام سیاسی و دولت میباشد. به 

 ای دو روز بمظالم نشیند و داد از بیدادگر چتاره نیستت پادشاه را از آنک هر هفته»تعبیر خواجه نظام: 
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د وَای، و چند قصّه که مهمتر بُ ت بگوشِ خویش بشنود بیواسطهبستاند، و انصاف بدهتد، و ستخنِ رعی

پراکنده شود که خداوندِ  باید که عرضه کنند و در هتر یکی مثالی دهد، که چون این خبر در مملکت

میخواند و سخنِ ایشان میشنود، همه  ، متظلّمان و دادخواهان را، در هفته دو روز، پیشِ خویشعالم

دستت درازی کردن از بیم ظلم و ند و کتس نیتارد کنکوتاه  ظلم تظالمان بِشکوهند و دس

(. مظالم: تظلم؛ دادخواهی. مثال: اینجا دستور، فرمان. متظلمان: ستم دیدگان، دادخواهان. 73ص«)عقوبت

لند ملکانِ عجم دکانی ب ان که بیشتر ازکچنان خواندم در کتب پیشین»حکایت: بشکوهند: بترسند. 

در آن صحرا گرد شتده بودنتدی،  شت اسب بر آن جا بایستادندی، تا متظلّمان کهبساختندی، و بر پ

همته را بدیدندی و داد هر یک بدادندنی، و سببِ این، چنان بوده است که چون پادشاه جایی نشتیند 

دار باشد، صاحب غرضان و ستمکاران آن  کته آن جایگاه را در و درگاه و دربند و دهلیز و پرده وپرده

دم یشن«: »حکایت»همان(. دکان: قرارگاه، ستاد. دهلیز: راهرو. «)س را بتاز دارنتد و پیش پادشاه نگذارندکت

که یکی از ملوک به گوش گران بوده است. چنان اندیشید کته کستانی کته تترجمانی میکنند و حاجبان، 

موافق آن کار نباشد. فرمود چیزی فترماید کته  سخن متظلّمان با او راست نگویند، و او چون حال نداند

تا متن ایشتان را بشناستم ( 73)ص که متظلّمان باید که جامۀ سرخ پوشند و هیچکس دیگر سرخ نپوشد

ا ی سرخ دیدی بفترمودی تتا و ایتن ملک بر پیلی نشستی، و در صحرا بایستادی، و هر که را با جامه

 را پیش آوردندی تا به آواز بلند حال خویتشخالی بنشستی و ایشان  جمله را گرد کردندی، پس به جایی

ان اند تا چیزی بر ایش متیگفتتندی، و او انصتافایشان میدادی و این همه احتیاط جواب آن جهان را کرده

 (. حاجب: دربان. خالی: تنها. 73 - 71سیاستنامه، صص«)پوشیده نگردد

راهبرد اداری (؛ 23 - 31صص«)عامالن فصل چهارم.اندر عمال و پرسیدن پیوسته از احوال وزیران و( »2

: راهبرد کارگزاری سیاسی از واگذاری تا پایش می باشد. بررسی رفتار و عامالن و وزیران: و سازمانی اجرایی

بویژه اینکه سازمان اداری حتی د رمرکز تا چه رسد به حکومت های محلی )والیات و یا دتله های جزء( 

ل را کته عمتلی دهند، ایشان را وصیت باید کرد تا با خلقِ خدای اعم.»1نوعی خودگردانی داشته است. 

تعالی، نیکو روندو از ایشان جز مالِ حق نستانند، و آن نیز به مدارا و مجاملت طلب کنند، و تا ایشان را 

و  دست بته ارتفتاع نرستد، آن متال نخواهتند، که چون پیش از وقت خواهند، رعایا را رنج برسد

؛ آواره شوند ارتفاعی که خواهد رسید، از ضرورت بته نیتم درم بفروشند، و از آن مستأصل ودرمگانۀ 
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سبکبار دارند، تا بر جای  و اگر کسی از رعیت درماند و به گاو و تخم حاجتمند گردد، او را وام دهند و

ان، کارکنان و (.عمال: جمع عامل؛ کارگزاران، مدیر23همان، ص«)بماند و از خانۀ خویش به غربت نیفتد

کارمندان و کارشناسان دولتی. عمل: کارگزاری. وصیت: توصیه و نصیحت. اینجا راهبرد و شرح شغل. 

مجاملت: خوشرفتاری. ارتفاع: برداشت محصول. درمگانه: کنایه در در آمد فروش. مستأصل: در مانده، بیچاره. 

بذر، مراد منابع و مواد اولیه. وام: قرض، تسهیالت.  آواره: در بدر و سرگردان. درماند: درماندگی، ناتوانی. تخم:

و چنین ».حکایت: 2سبکبار: کاهش فشار. بر جای بماند: مهاجرت نکند. به غربت نیفتد: مهاجرت نکند. 

شنیدم که اندر روزگار قباد ملک هفت سال در جهان قحط بود و برکات از آسمان بریده شده بود فرمود 

دی می فروختند و بعضی در وجه صدقه می نهادند و از بیت المال و خزاین عمال را تا غلها که داشتن

درویشان را یاری همی کردند که در همه مملکت او اندر آن هفت سال یک کس از گرسنگی نمرده بود 

همان(. غلها: غالت، کنایه از مواد و منابع. بیت مال: منابع عمومی. «)بدان سبب که با گماشتگان عتاب کرد

کمک. درویشان: ناداران، ناتوانان. گماشتگان: مأموران، مسئوالن، مدیران. عتاب: تندی، سرزنش، اینجا  صدقه:

گاه ن و از احوال عامل پیوسته میباید پرسید؛ اگر چنین میرود که یاد کردیم، عمل بر وی.»3بازخواست. 

انند به ناواجب از وی بازست دارد و اگر نه بته کسان شایسته بدل کند، و اگر از رعیت چیزی ستده باشد

خزانه آرند و او را مهجور  و به رعیت باز دهند و پتس از آن اگتر او را متالی بمتاند از وی بستانند و به

ررسی همان(. پرسید: پرسجو، ب«)نکنند کنند و نیز عمل نفرمایند تا دیگتران عتبرت گیترند و دراز دستتی

و از احوال وزیران و معتمدان .»4دراز دستی: تعدی و تجاوز.  کردن.  بدل: جایگزینی. مهجور: تبعید.

میباید پرسید، تا شتغلها بتر وجته خویتش متیرانتند یتا نته، کته صاَلح و فساد  همچنین، در سِر

ر و رعایا د و لشکوَنیک روش باشد، مملکت آبادان بُ پادشاه و مملکت بدو باز بسته باشد، که چون وزیر

روش باشد، در مملکت آن خلل تولّد  دل، و چتون بتد پادشاه فارغ با برگ باشند و خشنود و آسوده و

همان(. سِر: «)د و والیت مضطربوَکند که در نتوان یافت و همیشه پادشاه سرگردان و رنجور دل بُ

سیب، آ سرپوشیده، پنهانی، مخفیانه. برگ: اینجا نوا، امکانات. فارغ: با فراغت، آسوده، راحت.  خلل: سوراخ،

 فساد. مضطرب: آشفتگی، پریشانی، هرج و مرج.

راهبرد قضاوت، (: 11 - 13صص«)اب و رونق کار ایشانو محتسب انو خطیب انقاضیفصل ششم.( »3

بتاید کته احوالِ قاضیانِ مملکت، یگان یگان بدانند، و هر که .»1: سخنگویی و نظارت دولتی و مردمی
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د، او را معزول وَباشد، او را بر آن کار نگاه دارند، و هر که نه چنین بُکوتاه دست  از ایشان عالِم و زاهد و

ی ا کنند و به دیگتری که شایسته باشد بسپارند. و هتر یکتی را از ایشتان بتر اندازۀ کفاف او مشاهره

 کنند تا او را به خیانتی حاجت نیفتد، که این کاری مهمّ و نازک است، از بهر آن که ایشان بر اطالق

اند، چون به جهل و طمع و قصد، حکمتی کنتند، بتر حاکمتان دیگتر  خونها و مالهای مسلمانان مسلّط

کردن و مالش دادن.  الزم شتود آن حکتم را امضا کردن و معلوم پادشاه گردانیدن و آن کس را معزول

ه ری کتند و بتتذُّعَتَو گماشتگان باید که دست قاضی قوی دارند و رونقِ درِ سرایِ او نگاهدارند، و اگر 

د او را به عنف و کُره حاضرکنند، که قضا، به روزگار، یتارانِ وَحکتم حاضتر نشود، اگر محتشم بُ

از بهر آن که تا جز راستی نرود و  اند، اند و هیچ کس را نفرموده پیغمتبر )ص( بته تتن خویش کرده

 همکنون، در ها السالم تا ، ازگاهِ آدم علیهنتواند کشید. و به همه روزگار زهیچ کتس پتای از حکتم با

اند، و به راستی  اند و انصاف بداده و بستده تلکی، عتدل ورزیدهمُ)همه(  و در هر( معاملتملت )هر 

(. محتسبان: مأموران امر بمعروف و نهی از منکر. کوتاه دست: 11ص«)است ملکت بماندهماند تا  کوشیده

ایید. معزول: عزل، برکناری. مالش: گوشمالی، مجازات. تعذِّری: عذر آوری. خود دار. مشاهره: حقوق. امضا: ت

محتشم: صاحب حشمت و مقام و شهرت. عَنف: شدت. کُره: واداری. به تن خویش: خویشتن، خود. 

لِکان عجم چنان بوده است که روز مهرگان و روز رسم مَ» :چتنین گویند که  .دادرسی پادشاهان عجم.»2

 داشت نبودی و پیش به چند روز، منادی مر عامه را بتار دادی، و هیتچ کتس را بازپادشاه  نوروز

 ی خویش بنوشتی و حجتتِ فرمودی که بسازید فالن روز را، تا هر کس شغل خویش بساختی و قصّه

لِک از بیرون بودی، منادیِ مَ خویش به دست آوردی، و خصمان کارِ خویش را بساختندی و چون آن روز

ک از لِحاجت برداشتن، در این روز مَ اگر کسی مر کسی را باز دارد از: »تادی و بانگ کردی کهدر بایس

ی. یک مینگریدا هتای متردمان بستدی و همه پیش بنهادی و یک ستپس متلک قصّته «.خون او بیزار است

  - نده بودیای بتودی کته از متلک بنالیده بودی، موبد موبدان را بر دست راست نشا آن جا قصّه اگر

پس ملک برخاستی و از تخت به زیر   - ایشتان]زمان[  و موبد موبدان قاضی القضاۀ باشتد بته زبتان

چ بده و هی نخستت از همتۀ داوریها، دادِ این مرد از من: »آمدی و پیش موبد به دو زانو بنشستی، گفتی

هست، همه به یک سو  ملک خصومتیهر که را با : آن گاه، منادی فرمودی کردن که «.میل و محابا مکن

هیتچ گتناهی نیستت نزدیک ایزد : »پتس متلک موبتد را گفتتی . بایستید تا نخست کار شما بگزارد
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پادشاهان، و حق گتزاردنِ پادشتاهان نعمتِ ایزد تعالی را، نگاه داشتن رعیت است  تعالی، بزرگتر از گناهِ

کوتتاه کتردن. پتس چون ملک بیدادگر باشد، لشکر همه دادن و دست ستمکاران از ایشان  و داد ایشان

بیدادگر شوند و خدای را، عزّ و جلّ فراموش کنند و کفران نعمت آرند، هر آینه خذالن وخشم خدای 

شومی گناهان همه کشته  نیاید که جهان ویران شود و ایشان به سبب در ایشان رسد، و بس روزگار بر

نگر تا مرا بر خویشتن نگزینی؛ زیرا  شناس!خدای  !ند. اکنون ای موبدشوند، و ملک از خاندان تحویل ک

ن . پس موبتد بنگریستی؛ اگر میا«اندر گردن تو کنم هر چه ایزد تعالی، فردا از من پرسد، از تو پرسم و

داد آن کس به تمامی بدادی. اگر کسی بر متلک، باطل دعوی  وی و میان خصم وی حقّی درست شدی،

این سزای آن کس » :نداشتی، عقوبتی بزرگ فرمودی و منادی فرمودی کردن که( 11)ص کردی و حجتی

چتون متلک از داوری بپرداختی، باز بر  «.مملکت وی عیب جوید و این دلیری کند است که بر ملک و

من آغاز از : »تخت آمدی و تاج بر سر نهادی، و روی سوی بزرگان و کسان ختود کردی و گفتی

شود از ستم کردن بر کسی. اکنون هتر کته از شتما خصتمی  کردم، تا شما را طمع بریدهخویشتن بدان 

 .نزدیکتر بودی آن روز دورتر بودی و هر که قویتر، ضعیفتر بودی و هتر که به وی «.دارد خشتنود کتنید

انید، ران بگردپد گر، هم بر این جمله بودند. یزدگِرد روشهای از وقتتِ اردشیر تا به روزگار یزدگِرد بزه

و انتدر جهتان بیتداد کردن آذین آورد، و سنّتهای بد نهاد. و مردمان در رنج افتادند و نفرین و دعای بد 

مهر(، بعد از نوروز دومین جشن بزرگ باستانی 76 - 27(. مهرگان: جشن ماه مهر )11همان، ص«)متواتر شتد

ادی: ندا کننده، سخنگو. قصه: حکایت، سرگذشت، گزارش ایران. بار دادن: پذیرفتن. بار عام: دیدار عمومی. من

حال. موبد: روحانی زرتشتی. میل: جانبداری. محابا: پروا. تحویل: جایگزینی. دلیری: جسارت. بزه گر: 

 گناهکار. آذین: ظاهر آرایی. دعا: در خواست. متواتر: پی در پی. 

راهبرد (؛ 11 - 61صص«)و شرطِ سیاستعامل و قاضی و شحنه و رئیس فصل هفتم.پرسیدن از حال ( »4

بته هر شهری نگاه کنند تا آن جا کیست که او را بر کارِ دین شفقتی است .»1: نظارت دولتی و سیاسی

امانت این شهر و ناحیت در : »تعالی، ترسان است و صتاحب غترض نیست، او را بگویند که و از ایزد

تد متا از تتو پرسیم. باید که حال عامل و قاضی وشِحنه گردنِ تو کردیم، آنچه ایزد تعالی، از تتو پرس

عالنیت  و رو در سِ رد و بزرگ میدانی و متیپرسی، و حقیقتِ آن معلوم ما گردانی،و محتسِب و رعایا و خُ

و اگتر کستانی که بدین صفت باشند، امتناع کنند و این «. مینمایی، تا آنچه واجب آید اندر آن میفرماییم
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(. شِحنه: پاسبان، پلیس، نگهبان 11همان، ص«)ند، ایشان را الزام باید کرد و به اکراه بباید فرمودامانت نپذیر

خبر: در خبر است که پیغمبر صلوات اهلل علیه گفت: .»2شهر. شفقت: مهربانی. عالنیت: علنی، آشکار. 

عیت است و ترازوی و صالح لشکر و ر«العدل عز الدنیا و قوه السلطان و فیه صالح العامه و الخاصه»

زاوارترین و س«الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان»همه نیکیها است. چنانک خدای تعالی گفت قوله تعالی 

کسی آنست که دل وی جایگاه عدلست و خانه وی آرامگاه دین داران و خردمندان و کاردانان و منصفان 

اگر دعای من مستجاب گشتی جز  حکایت: فضیل عیاض گفتی:.»3(. 16همان، ص«)و مسلمانان باشد

همان(. «)برای سلطان عادل دعا نکردمی زیرا چه صالح وی صالح بندگان است و آبادانی جهانست

پادشاهان پیوسته از بهر عدل و مصلحت خلق پرهیزکاران را و خدا ترسان را که صاحب غرض نباشند .»1

 )همان(.«بر کارها گماشته اند تا بهر وقتی احوال مینمایند بدرستی

راهبرد تعالی (؛ 61 - 17صص«)و مانند این کارِ دین و شریعتو بررسیدن پژوهش فصل هشتم.( »5

بتر پادشتاه واجتب استت در کتار دین پژوهش کردن، »: فرهنگی؛ معنوی و اخالقی دینی و آرامشبخشی

داشتن و کَفافِ خدای تعالی، به جتای آوردن و عتلمای دین را حرمت  و فرایض و سنّت و فرمانهای

المال پدید آوردن و زاهدان و پرهیزگاران را گرامی داشتن. واجب چنان کند که در هفته  ایشان از بیت

دو بار، علمای دین را پیشِ خویش راه دهد و امرهای حتق، تعتالی، از ایشتان بشتنود و  یک بار یا

لسالم ا نِ عادل و قصتصِ انتبیا علیهِمُقرآن و اخبارِ رسول )ص( استماع کند، و حکایات پادشاها تفستیر

سپارد، و بفترماید تتا  بشنود، و در آن حال، دل از اَشغالِ دنیا فارغ گرداند و گوش و هوش بدیشان

دل بگمارد؛ که چون یک  فتریقَین مناظره کنند، و هر چه او را معلوم نشود باز پرسد، چون دانست به

نیاید که بیشترِ احکامِ شریعت و تفسیر  بس روزگاری بر چندی چنین کرده شود خود عادت گردد، و

و حفظ شود، راهِ کار دینی و دنیاوی و تدبیرِ صواب  السالم، او را معلوم گردد قرآن و اخبار رسول، علیه

بر او گشاده شتود، و هیچ بد مذهب و مبتدِع او را از راه نتواند برد. و قوی رأی گردد و در عدل و 

و  خیزد. و بر دست او کارهای بزرگ برآید و مادتِ شر هوا و بدعت از مملکت او بر انصاف بیفزاید و

دولت او متنقطع گتردد، و دستت اهتلِ صتالح قوی شود، و مفسد نماند، و در  فساد و فتنه از روزگار

ن بلند و ثواب بیشمار یابد و مردما  در آن جهان رستگاری، و درجه( 61)ص نیکنامی باشد و این جهان
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(. شغال: مشغولیت، سرگرمی. فَریقَین: دو فرقه 61همان، ص«)در عهد او به علم آموختن رغبت بیشتر کند

  سنی و شیعی. مناظره: گفتگو. صواب: درست. مبتدع: بدعت گذار. هوا: خواسته نفسانی.

 راهبرد کارگذاری سیاسی:(؛ 13 - 12صص«)تدبیرهای کار ملک کردنخبران و  صاحب فصل دهم.( »6

واجب است بر پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش بررسیدن، و اندک و بسیار، »

خوارکاری و ستمکاری حمل کنند و  آنچته رود، بدانستتن. اگتر نه چنین کند، عیب باشد و بر غفلت و

 میداند و تدارکی و نمیداند. اگر دستتی که در مملکت میرود، یا پادشاه میداند یا دراز فستاد و» :گویند

ظلم رضا داده است، و اگر نمیداند، پس  منعی نمیکند، آن استت کته همچتون ایشان ظالم است و به

برید حاجت آید. و به همه  . البد به صاحب«غافل است و کمدان، و ایتن هتر دو معتنی نه نیک است

اند، تا آنچه میرفته است از خیر  شتههمته شتهرها بترید دا روزگار، پادشاهان، در جاهلیت و استالم بته

ای کاه به ناحق ستده است از کسی، به  اگر کسی مرغی یا توبره اند؛ چنان که از آن بیخبر نبوده و شر

مسافتِ پانصد فرسنگ پادشاه را خبر بوده است و آن کتس را ادب فترموده استت، تتا دیگتران 

آگهان گذاشته استت، و همه ستمکاران دستها کوتاه  کاراست و به همه جای،  بدانستتند که پادشاه بیدار

لیکتن ایتن کاری  انتد، و مردمان در امن و سایه عدل به کسب و عمارت مشغول گشتته اند، و کرده

غایله. باید که این کار بر دست و زبان و قلم کسانی باشد که بر ایشتان هیچ گمانِ بد  نازک است و با

( 13)ص بسته است، و شغول نباشند، که صالح و فساد مملکت در ایشاند، و به غرضِ خویش موَنبُ

ل کسی دیگر، و مزد و مشاهره ایشان بتتاید کتته از خزیتتنه، ل پادشاه باشند و نه از قِبَایشان از قِبَ

ه دیگر بداند که ایشان چ مهیتتا، متیرسد تا به فراخ دلی احوال مینمایند. و نباید که جز پادشاه کسی

، ناگتاه آنکس باشددر خوردِ  داند و آنچه واجببای کته تتازه شتود پادشاه  ایند، تا هر حادثتهمینم

پادشاه. چون چنین باشد، مردمان پیوسته بر طاعت حتریص  آند انپتاداش و متالش و نواختت متیرست

 بدِ او د بود و یاآن نباشد که در پادشاه عاصی توان  تتأدیب پادشتاه ترسند، و کس را زهره باشتند و از

بادان و آ یی پادشاه باشدأیتارد اندیشتیدن، که صاحب خبر و منهی گماشتن از عدل و بیداری و قوی ر

همان(. برید: پست. خبررسانی، خبرگزاری. نازک: ظریف. غایله: سختی، گزند، آشوب، شر و «)کردن والیت

مرتب، آماده شده. فراخ دلی: آسوده خاطری. خورد: فساد. از قِبَل: از جانب، از طرف. مشاهره: شهریه. مهیا: 
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شایسته، بایسته، متناسب.نواخت: نوازش، دلجویی. زُهره: جرئت. عاصی: سرکش. یارد: تواند. منهی: جاسوس، 

 خبرچین، خبرگزار مخفی.

راهبرد علمی و (؛ 701 - 1صص«)فصل هیجدهم.مشاورت پادشاه با دانشمندان و حکیمان در کارها( »9

رایی مرد باشد و از تمامیِ عقل و پیشبینی. چه، هرکس  مشتاورت کتردن در کارهتا از قتوی: »تیمشاور

را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند: یکی بیشتر داند و یکی کمتر، و یکی دانشی داند و هرگز کار نبسته 

نان باشد که یکی مثل این چ .ها کرده و نیازموده، و یکتی هتم دانتش داند و هم کار بسته و تجربه

همه به یاد دارد و بس، و یکی  معالجتِ دردی و علّتی از کتتاب طتب خوانتده باشد و نام آن داروها

نام همه داروها بداند و معالجت آن عتلّت کترده باشد و بارها تجربت کرده، هرگز این با آن برابر نباشد. 

میان  تر دیده و سرد و گرم بیشتر چشیده و درهمچنین یکی باشد که سفرها بسیار کرده باشد و جهان بیش

کرد این کس را، کته هرگتز ستفر نکترده باشتد و والیتتها ندیده و  کارها بوده، با آن کس برابر نتوان

تدبیر، با دانایان و پیران و همه » :انتد کته در میان کارها نبوده، و یا میانه حال باشد. این معنی را گفتته

 . و نیز یکی را خاطری تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید، و یکی کُند فهمتر́«کردجهاندیدگان باید 

تدبیر یک تنه چون زور یک مرده باشد و تدبیر ده تتنه چتون زور ده » :اند که و دانایتان گفته .باشد

 م قوی رأی ترعلیه السالاند که از آدمیتان هیتچ کتس از پیغامبر  جهانیان متفّق . و همه́مترده باشتد

، وآسمانها دیدی را بود، از پس همچتنان بدیتدی کته از پیتش آن سرورنبوده است. به همه دانش که 

و لوح و قلم و عرش و کرسی و آنچه در ایتن هر دو میان است ( 701)ص و زمینها و بهشت و دوزخ

و از بوده و نتابوده ختبر  السالم هر زمان همی آمد و وحی همیآورد بر او عرضه کردند و جبرئیل علیه

 شاوِرهم فتیِ و: »او را همی فرماید همی داد ت با چندین فضیلت و معجزات که او را بود ایزد، تعالی،

چتون کتاری خواهتی کترد و یا مهمی تو را پیش آید، با یارانِ خویش تدبیر کن.  !یتا محمتد ́«االَمتر

چ بباید دانستن که هیپس تدبیر و مشورت،  نیاز نبود از چون او بی ،او را مشتورت همی فرماید کردن

ن پس چنان واجب کند که چون پادشاه کاری خواهد کرد یا او را پیش نتواند بودتر از او نیاز  بی کس

 در اینجا مناسب است. ، ماوردی«ادب دنیا و دین»کتاب همان(. «)آید

سی )وزارت( چگونه است؟ اهم راهبردهای راهبرد کارگزاری سیاخودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: 

راهبرد سیاست و سازمان قضایی و جزایی یا کیفری عدالت سیاسی سیاست نامه خواجه نظام چه میباشند؟ 
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چه میباشد؟ راهبرد اداری و سازمانی اجرایی چگونه است؟ راهبرد قضاوت، سخنگویی و نظارت دولتی و 

و سیاسی چه است؟ راهبرد تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی مردمی چگونه میباشد؟ راهبرد نظارت دولتی 

دینی و آرامشبخشی چه میباشد؟ راهبرد کارگذاری سیاسی چگونه است؟ راهبرد علمی و مشاورتی سیاسی 

 چگونه میباشد؟

 سه.قابوسنامه؛ سیاستگذاری و سیاستمداری ایرانشهری

 ماند تو آن را برق گیرنمىملک را تو ملک غرب و شرق گیر            چون          

 (مثنوی مولوی)نماند جاودان            اى دلت خفته تو آن را خواب دانمملکت کان مى         

وس اثر قاب است. قابوسنامه: راهبردهای نظام مدنی و نظام راهبردی )دکترین( مدنی؛ اجتماعی و سیاسی

ق کارگزاری خرد استانی یا والیتی آمیخته با اخال بیشتر آیین حکومتداری محلی و فن بن وشمگیر میباشد.

 مدیریتی سیاسی است.

: اندرزنامه ها، راهبردهای مدنی کشورداری؛ «17 - 11صص»«روانن پندهای نوشی»باب هشتم.»( 7

منشورات حکومتی و وصایا: راهبردهای سیاسی مملتکداری و کارگزاری کشوری؛ سیاستگذاری و 

 سیاستمداری کارامدند. 

آیین و شرط »باب سی هشت.(،  711 - 202صص«)باب سی هفتم.آیین و شرط خدمت کاری پادشاه»

 (،201 - 71صص«)آداب و آیین دبیری و کاتب ]پادشاه[ »باب سی نه.(، 203 - 6صص«)ندیمی پادشاه

 راهبرد گارگذاری راهبری راهبردی سیاسی: (؛221 - 31صص«)آیین و شرطِ پادشاهیباب چهل دوم.»( 2

 معماریو بسان سیاستمداری کالن  وکارگذاری؛ سیاستگذاری  است.راهبرد راهبری مدنی اساس  بر

است. راهبرد پیشرفت مدنی؛ توسعه اقتصادی و تأمین آسایش همگانی، توأمان با توسعه و تعادل کشور 

ت و کرامسیاسی و ارتقای کارامدی و در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین ارامش 

راهبردی دولتی )هیئت حاکمه( و نظام سیاسی در کشور در عرصه های داخلی و خارجی  مدنی می باشد.

است. امروزه می توان راهبرد های راهبری را سیاست های کالن وراهبردی دانسته و سیاستگذاری و کارگذاری 

جلس در قالب قانون برنامه، بودجه نامید. راهبردهای فرودتر را سیاست های خُرد کاربردی )بسان مصوبات م
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یا عادی( و سیاست های خُرد اجرایی و اداری تا جاری دانسته و سیاستگزاری و کارگزاری سیاسی خواند. 

چشم و دست از .2پادشاهی پارسا باش و .1 !؛پس اگر پادشاهی باشی»بر  این اساس و در این راستا؛ 

اندر هر کاری که بخواهی الف.کن، و  را فترمانبردارِ خِرد اندر هر کاری رأی.3دار، و  مِ مردمان دوراحر

 بینی تتا از وی درنتگب.الْوزرایِ پادشتاه خِترد استت و  کردن، نخست با خرد مشورت کن، که وزیر

هر کاری که بخواهی کردن، چون در او خواهی شتدن، نخست بیرون رفتنِ آن کار  و به.4شتاب مکن. 

آید،  هر کاری که بته متدارا بترالف.به هر کاری اندر، مدارا نگهدار. .5مبین.  آخر نبینی، اول نگر، و تا

همۀ کارها و سخنها را به چشمِ داد بین و یک.الف.پسند مباش و  بیداد.6جتز بته مدارا پیش مبر. و ب.

دی ردمنپادشاه که چشمِ داد و خدو.الف.در همه کاری حقّ و باطل بتوانی دیدن. ب.تا  به گتوشِ داد شنو،

 و (،226)ص همیشته راستتگتوی بتاش.9و  .طریقِ حقّ و باطل بر وی گشاده نگرددب. گشاده ندارد،

شتاه بدتترین کتاری پاد: اند نشوند، که گفته کِهتران بر تو دِلیر کمخنده باشد، تا.1کمگوی و .1لکتن 

دیدار  عزیز.11و  .مستحِقّان نرسدعطایی که بباید، به .10و  را دلیتریِ رعیت و بیفرمانیِ حاشیت است،

بر خلقانِ خدایْ تعالی .الف.13خوار مباش. و  زینهار.12باش تا بر چشم رعیت و لشکر خوار نگردی. و 

با سیاست باش خاصّه .14لکن  مکتن و بخشتایش مکن، و بتر بتیرحمتتان رحمتتب.رحیم بتاش و 

به وزیر منمای. یکباره محتاجِ رأیِ او مباش، و هر  الْقلتبی ستلیمُ با وزیرِ خویش. البتّه خویشتتن بته

سخنی که وزیر بگوید، در بابِ کستی و طتریقی کته بتاز نمتاید بشتنو، امتا در وقتتْ اجتابت مکن، 

 بعتد از آن تجستس و تفحتصِ آن حال بفرمای کردن، .تا بنگرم، آنگه چنانکه باید کرد، بفترمایم: بگوی

همی جوید یا منفعتِ خویش؟ چون معلوم کردی، آنگه چنان که بینی جواب ده، تو  تا در آن کار صالحِ

( 221)ص هر کسی را که وزارت دادی، وی را در وزارت تمکینی.15و  .تا تو را زبونِ رأیِ خویش نگیرد

ه ب شغلِ مملکتِ تو بر او بستته نباشد و به اقرِبا و پیوستگانِ او نیکویی کن، و تمام کن، تا کارهایِ تو و

معاش دادن و خوبی کردن تقصیر مکن؛ اما خویشان و پیوستتگانِ وی را عمتل مفرمای، که یکباره پیه 

و ت به گربه نتوان سپردن، که وی به هیچ حال حسابِ پیوستگانِ خویتش بته حق نکند و از بهرِ مالِ

نیارد  گانه از آن صد یکیخویشانِ خویش را نیازارد، و نیز کسانِ وزیر صد بیداد بکنند بر خلقان، که بی

عفتو .19رحمت مکتن و  بر دزد.16نگذارد. و  گذارد و از بیگانه در کردن، و وزیر از کسانِ خویش در

تتار. قیامت شریک باشی و گرف مدار. اگر مستحقِّ خونی را عفو کنی، تو نیز بدان خون به کردنِ خونی روا
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باشد که خداوندان چون شُبان باشند  ا از بد، نگهبانبتا چاکرانِ خویش برحمت باش، و ایشان ر.11امتا 

.کسی را 11و  .ایشان را از سِباع نگه ندارد و کهتران چون رمه. اگر شبان بر رمۀ خویش برحمت نباشد،

.از کسی شغلی دریغ مدار تا از منفعتی 20که قصدی پدید آید اعتماد بران مکن که پدید کرده باشد و 

صد خویش مضاف کنند بی تقصیرتر زیند و تو نیز در باب ایشان بی اندیشه تر که ازان شغل بیابند با ق

ون کستی را شتغل دهتی، نیک بنگر و شغل به چ( 221)ص زیی که چاکران از بهر شغل دارند. و لکن

سزاوارِ مرد ده، تا زبانِ طاعنان بر تو گشاده نشود و ختلل انتدر شغلِ تو پدیدار نیاید، که اگر وی را 

لکن آن  حال نگوید که ندانم، همی کند از بهترِ متنافع خویش را، و فرمایی که نداند، به هیچ کاری

 ، چنانکه شاعر گوید:   سر رسته باشی به کاردان سپار تا از دردِ کار.21شغل با فساد باشد. پس 

 (.230همان، ص«)که بکار دانان دهی کار داری  و لکن ز یزدان همی خواه توفیق

اینجا تقویت. تقصیر: قصور، کوتاهی. خونی: خونریز، خونخوار، جانی، جنایتکار، قاتل، آدمکش. تمکین: 

اگر تو را .1پس »چاکر: فرمانبر. زی: زیستن، زندگی کردن. طاعنان: طعنه زنندگان، نقادان، بهتنه گیران. دوم.

وی را محتشم کردن و  عمل توانی در کارِ چاکری عنایتی باشد و خواهی که وی را محتشم گردانی، بی

انتدر .2و  .واجب او را شغلی فرمایی، تا بر نادانیِ خویش گواهی نداده باشی آنکه به نا نعمت دادن، بی

د؛ که اندر پادشاهی همته وَپادشتاهی مگتذار کته کسی فرمانِ تو را خوار دارد، که تو را خوار داشته بُ

فرق میانِ پادشاه و رعیت  با رعیت راست است. راحتت در فترمان دادن استت کته پادشاه به صورت

 .پادشاه که ویرا فرمان روانی1پس »سوم.(. 230همان، ص«)آن است که او فرمانده است و این فرمانبردار

نبود او پادشاه نباشد، چنانکه میان او و دیگران فرقست باید که در فرمان دادن نیز فرق بود که ]روایی[ 

رمان روانی باشد و فرمان روایی جز به سیاست نبود پس در سیاست نمودن تقصیر نظام مُلک مَلکان اندر ف

سپاهی را بر رعیت .2و دیگر: بود و شغلها بی تقصیر. ]کارامد؛ بهره ور و اثربخش[  نباید کرد تا امرها روان

 تتمصتلحتِ رعیب.مصتلحتِ لشتکر نگه داری، الف.مسلّط مکن، که مملکت آبادان نگردد. همچنان که 

نشاید که آفتاب بر یکی تابد و بر  نیتز نگتهدار، از آن کته پادشتاه چتون آفتاب است،( 232)ص

لِکانِ دادگر دیر بماند و خانۀ بیدادگران مَ بیداد را در دلِ خویش راه مده، که خانۀ.3دیگتری نتابد. پس 

پادشاهِ دادگر است و چشمۀ چشمۀ عمارت و خرمیِ عالَم  انتد که زود پست شتود. و حکیمتان گفتته
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]خونسرد[  .بر درد بندگان خداوند عز و جل صبور4. و بیدادگر است میِ عالَم، پادشاهِژَویرانی و خرابی و دِ

.پیوسته خلوت دوست مدار که چو تو از لشکر و مردم نفور گیری مردم و لشکر نیز از تو نفور 5مباش و 

د. یر مکن که اگر تقصیر کنی آن تقصیر توفیر دشمنان باش.در نیکو داشتن لشکر و رعیت تقص6باشند و 

.لشکر همه از یک جنس مدار که هر پادشاهی لشکر همه از یک جنش دارد همیشه اسیر لشکر 9اما 

خویش باشد، دایم زبون باشد از آنکه از یک جنس همیشه متفق یکدیگر باشند، ایشان را بیک دیگر نتوان 

این جنس را بدان مالیده توان داشتن تا آن قوم از بیم این قوم و این قوم  مالیدن و چون از هر جنسی بود

هار و جدّ تو سلطان محمود رحمه اهلل چ از بیم آن قوم بی فرمانی نکنند و فرمان تو بر لشکر تو روان باشد

را  هزار غالم ترک داشتی بسرای دایم و چهار هزار هندو، دایم ترکان را بهندوان ترسانیدی و هندوان

و دیگر هر وقتی بزرگان لشکر بنان  تا هر دو جنس از یک دیگر ترسان بودند و مطیع.( 233)ص بترکان

(. 231همان، ص«)و نبید خوان و با ایشان نیکویی کن و بخلعت و صلت و امیدهای نیکو در گرمیها نمودن

 خوار، تحت سلطه. خوان: سفره.دژم: بیماری، اندوهناکی، خشمگینی. نفور: فراری، کناره گیری. زبون: ذلیل، 

به سیم .1اکتنون بتاز بته حدیتثِ اول آمدم، به حدیثِ سخا. تو را نتوانم گفتن که »چهارم.صلت: جایزه. 

 اگر از سرشتِ خویش باز نتوانی اِستاد، چنین که گفتم باری.3باری دون همتت مباش، و .2سخی باش، 

شوند، و  متنمای، کته اگر سخا نکنی، خلق دشمنِ تو بر سرِ مال، همت و نعمتِ خویش بته متردمان.4

اگر در وقتْ با تو چیزی نتوانند کردن، چون دشمنی پدید آید، جان فدای تو نکنند و دوستانِ دشمنِ تو 

 از شرابِ پادشاهی مست نگردی. به شش خصلت اندر تقصیر مکن:( 231)ص اما جهد کن تا.5 .باشند

راست گفتن، ششم.آهستتگی و پنجم.حِفتاظ و چهارم.و  51هتشدَسوم.داد و دوم.نگاهدار هیبت و اول.

که اگر پادشاه از این شش خصلت، از یکی دور شود، نزدیک شود به مستی، و هر پادشاهی که از مستیِ 

.اندر پادشاهی غافل مباش از آگاه بودن 6. و مست شود، هشیاریِ او اندر رفتنِ پادشاهی باشد پادشاهی

(. 231همان، ص«)الم، چنان که هیچ پادشاهی نفسی نزند که نه تو بران مطلع باشیاز احوال ملوک ع

پتس بتاید کته از حتالِ .»1پنجم.سخی: بخشنده. مال: علنی، آشکارا. هیبت: اقتدارف شوکت، شکوهمندی. 

خاصّته از حالِ وزیر. .3از حالِ مملکتِ خویش بیخبر نباشی .2رعیتت و لشتکرِ خویش غافل نباشی و 

                                                           
 حکمت شاهنامه: . به تعبیر حکیم فردوسی در 11

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود  فریدون فرخ فرشته نبود

 تو داد و دهش کن فریدون تویی بداد و دهش یافت این نیکویی
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، ای. اگر از او غتافل باشتی مالِ خود بدو سپرده و باید که وزیرِ تو آب نخورد که تا تو ندانی، که جان و

و با پادشاهانِ اطرافِ عالم کته .4از جان و مالِ خویش غافل بوده باشی نه از حال و کارِ وزیرِ خویش. 

دشمن باش. تا آشکارا  باشی، ظاهردوست مباش و اگر دشمن  همسترانِ تتو باشند، اگر دوست باشی، نیم

شتنیدم کته استکندر بته جنگِ دشمنی  :شکلِ خویش، نهانی دشمنی مکن، از آنچه دشمنی توانی کردن با

ندر اسک «.این خصم ما مردی غافل است، بر وِی شبیخون باید کردن !لِکای مَ: »همی رفت. وی را گفتند

(. همسران: اینجا همردیفان. شبیخون: 231همان، ص«)ویدظفر به دزدی ج لِک باشد آن کس کهنه مَ: »گفت

اندر پادشاهی کارهای بزرگ عادت کن زیرا که پادشاه .»7حمله ناگهانی و غافلگیری. ظفر: پیروزی. ششم.

( 231ص) بزرگتر از همه کسی است پس باید گفتار و کردار وی بزرگتر از گفتار و کردار دیگران باشد

بزرگ بگفتار و کردار بزرگ توان یافت. ... پس چنین باش که گفتم که کم همت  تا نام بزرگ یابد که نام

.توقیع خویش؛ الف.عزیز دار و بزرگ و بهر خرافاتی )محقری( توقیع مکن مگر 2را نام بر نیاید. دیگر 

بصلتی بزرگ )یا بوالیتی و معاشی بزرگ که بخشی(، و ب.چون توقیع کردی اال بعذری واضح توقیع 

طل مکن که خالف از همه کس نا پسندیده است خاصه از پادشاه. اینست شرط پیشه پادشاهی خویش با

همان، «)لصوابو اهلل الموفق ل»هر چند پیشه پیشه ای عزیز است. من چنانکه شرط کتابست بگفتم و بنشتم

 (.231ص

ت؟ اهم نه اسراهبرد سیاستگذاری و سیاستمداری قابوسنامه چگوخودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: 

راهبردهای سیاسی قابوسنامه چه میباشند؟ اهم راهبرد های مدنی کشورداری نوشیروانی کدامند؟ راهبرد 

  کارگزاری سیاسی وزارتی چه است؟ راهبرد گارگذاری راهبری راهبردی سیاسی چگونه میباشد؟

 

 غزالیچهار.کیمیای سعادت: 

 اخالق سیاسی، سیاست اخالقی کشورداری 

 صد هزاران کیمیا حق آفرید            کیمیایى همچو صبر آدم ندید         
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 (مثنوی مولوی)کژ روى جف القلم کژ آیدت            راستى آرى سعادت  زایدت         

هـق(: از دانشمندان نام آور ایرانی و جهان اسالم 1محمد غزالی طوسی )قرنسیاست کیمیای سعادت غزالی: 

ریاست نظامیه بغداد را داشت که باالترین مقام علمی رسمی آنزمان محسوب میشد. بعدا به تحول  است. مدتها

، بازگشت از گمراهی را نگاشت که تحت عنوان شک و شناخت «المنقذ من الضالل»علمی رسید و کتاب 

یمیای ورد. کبفارسی ترجمه شده است. بر همین اساس کتاب و بلکه دانشنامه احیای علوم دین بنگارش در آ

سعادت خالصه آن بزان فارسی توسط خود نگارنده است. نامه های فارسی غزالی نیز بسیار مفیدند. نصیحه 

ملوک هم  منسوب به وی میباشد. ایشان بیشتر متکلم و اخالقی سیاسی بوده تا اینکه فیلسوف سیاسی بسان 

ن مایه سیاسی بسان ماوردی هم نیست. البته ب فارابی و یا دانشمند سیاسی بسان ابن خلدون باشد. لزوما فقیه

ها و جستارهایی در همه این زمینه ها دارد. ساختار و سیر موضوعی کیمیای سعادت با عنوان مسلمانی فراهم 

آمده از چهار عنوان و هرکدام از چندین فصل و همچنین کتاب ارکان مسلمانی فراگیر چهار رکن عبادات، 

و هر کدام در ده اصل تنظیم و تدوین شده است. اصل دهم معامالت یعنی  معامالت، مهلکات و منجیات

( می باشد. اما بنوعی می توان کل اثر را 101 - 22کیمیای سعادت، صص«)والیت راندن»روابط و رفتار در 

 مرتبط، موثر )اثرگذار( در، یا متأثر )اثرپذیر( از سیاست دانست.

والیت داشتن کار اول.: »راهبرد راهبری مردمداری کشور؛ «دنرعیت داشتن و والیت ران«.»اصل دهم»( 1

چون از دو.الف.و  -خالفت حق است در زمین، ب.چون بر سبیل عدل بود یک.الف..و؛ دومبزرگیست، 

، که هیچ سبب فساد عظیم تر از ظلم والی  -خالفت ابلیس بود لعنه اهلل ب.عدل و شفقت خالی بود 

اما ب.و علم والیت دراز است، چهارم.الف.و اصل والیت داشتن؛ الف.علم و ب.عمل است، سوم.نیست. 

.قرارگاه او 2او را بدین عالم برای چه آورده اند، و .7 ؛عنوان علمها آنست که والی باید که بداند که

.. (.101)کیمیای سعادت، ص دنیا منزلگاه اوست نه قرارگاه او و او بر صورت مسافریست.3چیست، و 

روزی چند صبر .7این معنی باید که والی و غیر والی بر دل خود تقریر می کند، تا بر وی آسان شود؛ ج.

خلیفتی پادشاه اکبر .1نیکو داشتن بندگان خدای و .3شفقت بردن بر رعیت و .2کردن از شهوات دنیا و 

ر که فرموده اند، الف.نه ببجای آوردن. پنجم.چون این بدانست، باید که بوالیت داشت مشغول شود چنان

آن وجه که صالح دنیا باشد، که ب.هیچ عبادت و قربت نزد خدای بزرگتر از والیت با عدل نیست: 

یک روز از عمر سلطان عادل فاضلتر از عبادت شصت ساله بر : » -علیه الصلوه و السالم  -رسول گوید 
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ی باشند، اول سلطان عادل است. و ؛ و آن هفت کس که در خبرست که فردا در سایه حق تعال«دوام

سلطان عادل را هر روز عمل شصت صدیق مجتهد در عبادت : » -علیه الصلوه و السالم  -رسول گفت 

دوسترین و نزدیکترین بخدای امام عدالست، و دشمن ترین و معذب »و گفت: « رفع کنند و بآسمان برند

ید قدرت اوست که هر روز والی عادل را بدان خدای که نفس محمد ب»ترین امام جابرست، و گفت: 

چندان عمل رفع کنند که عمل جمله رعیت او باشد، و هر نمازی از آن او بهفتاد هزار نماز دیگران بر 

چون چنین بود چه غنیمت بیش از آنکه ایزد تعالی کسی را منصب والیت دهد و او را خلیفه و « گیرند

نشناسد و بظلم و هوا ( 170)ص ن براید؟ چون کسی حق ایننایب خود سازد، تا یکساعت او بعمر دیگرا

و شهوت راندن مشغول باشد، معلوم بود که مستحق سخط گردد و این عدل بدان راست آید که ده قاعده 

(. والیت: حکمروایی، سرپرستی. شفقت: مهربانی، دلجویی، نرم دلی. پادشاه اکبر: خدا. 177ص«)نگاه دارد

 اع، باال بردن. سخط: خشم. مجتهد: کوشا. رفع: ارتف

هر چه خود را نپسندد  ]اصل غیر خواهی و خیر خواهی[: قاعده اول: »( قواعد ده گانه اخالق سیاسی2

(. بر عکس نیز هر چه برای خود می پسندد برای دیگران نیز بپسندد 177همان، ص«)همه مسلمانانرا نپسندد

دد. در یک عبارت برای خود و دیگران آنرا بپسندد یا و هر چه را برای دیگران نپسندد برای خود هم نپسن

ار ارباب آنکه انتظ ]اصل پاسخگویی مردمی[: قاعده دوم»نپسندد که برای دیگران و خود بپسندد یا نپسندد. 

حاجات بر درگاه خود خوار ندارد و از خطر آن حذر کند، و تا مسلمانی را حاجتی می باید بهیچ نافله 

همان(. اربابان حاجات: نیازمندان، کسانی که «)ردن حاجات از همه نوافل فاضلترمشغول نشود: که گذا

 قاعده سوم»درخواستی دارند. حذر: اجتناب، پرهیز. نافله: بخشش، دهش و مستحب، عبادت غیر واجب.

آنکه خویشتن عادت ندهد که بشهوات مشغول شود، بدانکه جامه نیک پوشید  ]اصل میانداری قناعتورزی[:

ام خوش خورد، بلکه در همه چیزها باید که قناعت نگاه دارد، که بی قناعت عدل ممکن و طع

 قاعده چهارم»همان(. شهوت: میل و جاذبه است. اینجا می توان هم جاذبه و هم دافعه غریزی باشد. «)نشود

والی »ه و سلم:یآنکه بنا کارها تا تواند بر رفق نهد نه بعنف. رسول گفت صلی اهلل عل ]اصل مدارای سیاسی[:

با خدایا! هر والی که با رعیت رفق »، و دعا کرد و گفت: «که با رعیت رفق کند فردار با او رفق کنند

نیکو چیزی است والیت، کسی »و گفت: « ورزد تو با او رفق کن، و هر که عنف کند تو با او عنف کن

(. رفق: 177 - 2همان، صص«)ر کندرا که بحق آن قیام کند، و بد چیزی والیت، کسی را که در آن تقصی



 

276 
 

نرمحویی، رفاقت، مدارا. عنف: شدت، حدت و خشونت و سختگیری. رعیت: مردم، صاحبان حق رعایت، 

 بایسته رعایت، شایسته رعایت. به تعبیر مولوی در مثنوی معنوی:

 رحمت او سبق دارد بر غضب   شاه را باید که باشد خوی رب

یک.آنکه جهد کند تا همه رعیت ازو خشنود باشند، با موافقت  مردم[:]اصل خشنودی شرعی  قاعده پنجم»

بهترین ائمه آند که شما را دوست دارند و شما ایشانرا دوست »شرع بهم؛ رسول گوید علیه السالم: 

دارید؛ و بترین آنند که شما را دشمن دارند و لعنت کنند و شما ایشانرا لعنت کنید و دشمن دارید. 

که والی غره نشود که: هر که بدو رسد برو ثنا گوید پندارد که ازو خشنودند، که آن هم دو.الف.و باید 

از بیم بود، ب.بلکه باید معتمدانرا فرا کند تا تجسس می کنند و احوال او از خلق پرسند: ج.که عیب 

 رضایت (. افکار سنجی عمومی و افکار شناسی و به تعبیری172همان، ص«)خود از زبان مردم توان دانست

اعده ق»سنجی سیاسی مورد نظر است. خشنوی بمثابه یکی از اهم شاخصه های کارامدی سیاسی میباشد. 

آنکه رضای هیچ کس طلب نکند بر خالف شرع: که هر که از مخالفت  ]اصل خشنودی خداپسندانه[: ششم

که عوامپسندی که با  همان(. مراد این بوده«)شرع نا خشنود باشد آن ناخشنودی او را زیان نخواهد داشت

عوامفریبی و گاه عوامزدگی بدست می آید نه تنها مطلوب، مفید و موثر نبوده بلکه مذموم و مضر و مخل 

آنکه بداند که؛ یک.الف.خطر والیت  ]اصل خطیریت و خطرپذیری کارگذاری سیاسی[: قاعده هفتم»است. 

الف.و هر که توفیق یابد که بدان داشتن صعب است، و ب.کار خلق خدای نیک کردن عظیم است، دو.

قیام نماید سعادتی یافت که وراء آن هیچ سعادتی نبود، ب.و اگر تقصیر کند شقاوتی یافت که کس مثل 

همان(. خطر: هم خطیر یعنی سرنوشت ساز بودن و هم خطرناک و سرنوشت سوز بودن است. «)آن نبیند

ز اینجا ناسازواری نیز میتواند باشد. چه اینکه تعلل اتقصیر: قصور، کمکاری، کمگذاشتن، نارسایی و حتی در 

]اصل مشاورت علمی دینی  قاعده هشتم»احقاق حقوق کرده چه تجاوز به حدود و حقوق سایرین نماید. 

آنکه تشنه باشد همیشه بدیدار علماء دین دار، و حریص بود بر شنیدن نصیحت ایشان، و حذر  سیاسی[:

که ویرا عشوه دهند و بر وی ثنا گویند و خشنودی وی طلب کنند، تا ازان کند از علماء حریص بر دنیا، 

مردار حرام که در دست ویست چیزی بمکر و حیله بدست آرند. و عالم دین دار آن بود که بوی طمع 

 قاعده نهم»(. عشوه: کار پوشیده و نا آشکاره، فریب.مکر: تزویز. 176همان، ص«)نکند و انصاف وی بدهد

آنکه بدان قناعت نکند که خود ار ظلم دست بدارد، لیکن عامالن و نایبان  گذاری دولتی[: ]اصل عدالت
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و چاکران خویش را مهذب کند و بظلم ایشان رضا ندهد: که ویرا از ظلم ایشان پرسند و ایشانرا از ظلم 

در جمله، در رعیت عدل نگاه .»7(. عامل: کارگزار. نایب: نماینده. چاکر: فرمانبر. 171هما، ص«)وی نپرسند

ندارد کسی که عمال و چاکران خویش را بر عدل ندارد، و این نکند اال کسی که پیشتر درون تن خویش 

عدل نگاه دارد، و عدل آن بود که ظلم و شهوت و غضب از عقل باز دارد، تا ایشانرا سایر عقل و دین 

نند که عقل را کمر خدمت بر بسته دارند برای گرداند، نه عقل و دین را اسیر ایشان، و بیشتر خلق آ

شهوت و غضب، یا حیله استنباط میکنند تا شهوت و غضب بمراد خویش رسند. و عقل از جوهر 

فرشتگانست و از لشگر خدای تعالی است، و شهوت و غضب لشگر ابلیس است، کسی که لشگر خدای 

کند؟ پس آفتاب عدل اول در سینه پدید تعالی در دست لشگر ابلیس اسیر کند، بر دیگران عدل چون 

آید، آنگاه نور آن باهل خانه و خواص سرایت کند، آنگاه شعاع آن بر غیر رسد، هر که بی آفتاب شعاع 

عدل از کمال عقل خیزد، و کمال عقل آن .»2 همان(. جوهر: جنس.«)چشم دارد طلب محال کرده باشد

(. 171همان، نص«)آن در یابد و بظاهر آن غره نشود بود که کارها چنانکه هست بیند و حقیقت و باطن

و عاقل آن بود که از کارها حقیقت و روح آن بیند نه صورت آن، و حقیقت این .»3 غره: مغرور، مشغول.

کارها چنینی است که گفته اند، هر که نه چنینی داند، عاقل نیست و هر که عاقل نیست عادل نیست و 

همان(. همانگونه «)است که سر همه سعادتها عقل است، واهلل اعلم! جای وی دوزخ است، و بدین سبب

که عقل در بدن، توازن بر قرار کرده دولت مثابت عقل ملی: در مدن، تعادل برقرار ساخته و بایسته و شایسته 

آنست که غالب بر والی تکبر نباشد، و از تکبر خشم  ]اصل بردباری سیاسی[: قاعده دهم»است بسازد. 

ود و ویرا بانتقام دعوت کند، و خشم غول عقل است، و آفت و عالج آن در کتاب غضب در غالب ب

رکن مهلکات یاد کنیم؛ اما چون این غالب شد، باید که جهد کند تا در همه کارها میل بجانب عفو کند، 

باع و مانند سو کرم و بردباری پیشه گیرد مانند انبیاء و صحابه و اولیاء باشد، و مانند مردمان ابله که 

(. غول: رهزن. سُباع: درندگان، ستوران: چرندگان، اسبان و خران و 120همان، ص«)ستوران باشند نباشد

این جمله از اخبار و حکایات کفایت بود نصیحت اهل والیت را، که چون اصل »گاوان، چهار پایان. 

ایمان خالی شده است، و جز  ایمان بر جای باشد، این اثر کند، و اگر اثر نکند آنست که دل وی از

حدیثی بر دل و بر زبان نمانده است، و حدیث ایمان که در دل بود دیگرست و ایمان ظاهر دیگر. و 

ندانم که حقیقت ایمان چگونه بود عاملی را که وی سالی چندین هزار دینار حرام بستاند و بدیگری دهد 
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نند، و منفعت آن بدیگری رسد؟ و این نهایت تا همه در ضمان وی بود، و در قیامت همه از وی طلب ک

 (. ضمان: بر عهده. عامل: کارگزار.122همان، ص«)غفلت و نا مسلمانی بود، والسالم!

راهبرد مردمداری و سیاستمداری سرپرستی کشور چگونه میباشد؟ اهم قواعد ده گانه راهبردی اخالق سیاسی 

اسی چه است؟ راهبرد اخالق مداری سیاسی چگونه کشورداری کدامند؟  راهبرد دینداری و دینمداری سی

 میباشد؟

 خواجه نصیرپنج.اخالق ناصری: 

 سیاست حکمت تقریبی مدنی: رهبری و مدیریت سیاسی

 بافد سخنى کهن            کز گزاف و الف مىکه چه باز آورد افسانه

 کندا نو مىى ابد            ور نه آن دم کهنه رکهنه ایشانند و پوسیده         

 (مثنوی مولوی)دهددهد            تاج عقل و نور ایمان مىمردگان کهنه را جان مى         

خواجه علم و حکمت مدنی؛ سیاست و حکومت: فن )صناعت( سیاست و حکومت حکمت و علم مدنی: 

هق.، از بزرگترین ریاضی دانان )شرح مجسطی(، کیهانشناسان )روضه تسلیم و 1نصیر الدین طوسی، در قرن

تأسیس رصد خانه مراغه(، منطقیون )اساس اقتباس و جوهر نضید(، متکلمین )تجرید اعتقاد(، اخالقیون 

و ایرانی است. ایشان بعد )اخالق ناصری، اخالق محتشمی و اوصاف اشراف( جهانی، جهان اسالم و شیعی 

از تقریب کالم به حکمت و تاسیس کالم حکمی برهانی، و تألیف کتاب تجرید اعتقاد خویش در این زمینه، 

به تقریب حکمت عقلی برهانی سینوی به حکمت قلبی اشراقی سهروردی پرداخت. شرح اشارات و تنبیهات 

وق العاده الهامبخش مالصدرا و مورد استفاده فراوان ابن سینا توسط خواجه نصیر با این سیاق می باشد. که ف

او در اسفار و سایر آثار او قرار گرفته است. حکمت تقریبی مقدمه و مبنایی شد برای تجمیع، تعادل و توحید 

حکمت توسط صدرا که بدین ترتیب توفیق یافت حکمت متعالی را تأسیس نموده و معطوف به مدنی؛ 

سازد. حکمت متعالی که مرحله تعادل و تعالی حکمت در سیر متکامل )پلکانی( اجتماعی و سیاسی و سیاست 

خود از حکمت جاویدان شرقی ایرانی، حکمت راستین یونانی، حکمت توحیدی اسالم، حکمت عقلی برهانی 

و حکمت قلبی شهودی تا حکمت تقریبی بود. خواجه نصیر آنگاه حکمت را به حکومت تقریب نمود. به 

محض و نظری را به حکمت عملی و مدنی معطوف ساخته و به نظریه سازی علمی عملی  تعبیری حکمت
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)راهبردی و کاربردی؛ دکترین( در این زمینه و با این صبغه پرداخت. ایشان کتاب اخالق ناصری را با مشرب 

حکمی مدنی در سه قسمت نگاشت. قسم اول.اخالق یا تدبیر و سیاست شخص و خود و خودسازی است. 

م دوم در تدبیر و سیاست اهل و خانواده و خانواده سیاسی می باشد. قسم سوم در سیاست مدنی، تدبیر قس

عمومی کشور و نهادسازی، نظام سیاسی و کشورداری است. با مشرب کامال فسفی، عقلی برهانی و استداللی 

ته نگارش در آورد. می باشد. کتاب اخالق محتشمی از جمله مباحث سیاسی آن را با مشرب روایی به رش

اوصاف اشراف از جمله مباحث سیاسی آن را نیز به سلوک عرفانی تدوین نمود. در ادامه خود با انگیزه حل 

مشکالت مردم و کشور بویژه مغول زده، شخصا و مستقیما به کارگزاری سیاسی نیز همت گماشت. ایشان بر 

اشغال شده ای را تحویل گرفت و توحش بنیاد حکمت مدنی تقریبی خویش شکسته خورده، ورشکسته و 

مغولی را با تعبیر خود با تدبیر بسان سدسازی تبدیل به تمدن مغولی نمود. تا جایی که این ایران و ایرانی ها 

نبوده که رنگ قوم غالب را گرفته و مغولی شدند. بلکه این بدویت مغولی غالب بود که مغلوب شده و مدنی 

اخالق ناصری خویش در سیاست و تدبیر شخص یا فردی یعنی اخالق، سیاست  و سرانجام ایرانی شد. کتاب

یا تدبیر جماعت یا خانواده و به تعبیری اهل و منزل و تدبیر جامعه یا سیاست مدن تنظیم و تدوین ساخت. 

 نظریه علمی عملی ]دکترین[ و نسخه درد و درمانبخش آن روز ایرانزمین بوده که آموزه های کارامدی؛ بهره

وری و اثربخشی برای امروز ایران دارد. بویژه اگر روزامد شده یا دیده شود. در این جا به قسم سوم اثر یعنی 

سیاست مدن اکتفاء می نماییم. تا فصول سه، روزامدسازی حکمت مدنی فاضلی فارابی بوده که جنبه کلی و 

خواجه است. البته به تعبیر خود  مبنایی دارد. همچنین روزامدسازی آن به تناسب مقتضیات زمان و عصر

ی می باشد. یعنی بازتولید و بهینه سازی است. صرف نظریه شناسی نیست. حت«بر سبیل ابتداء نه اقتداء»ایشان؛ 

فرای نظریه پردازی یعنی پردازش صرف نظریه فلسفه سیاسی و حکمت مدنی فارابی نیست. بلکه نظریه 

. با تصرفاتی که خواجه در آنها انجام میدهد. فصل چهارم بیشتر تدبیر سازی با مبانی و مواد اولیه آن می باشد

مدن بوده که جنبه جزئی و اجرایی دارد. این از اختصاصات کارگزاری اعم از سیاستگذاری و سیاستمداری 

تکمله آن می باشد. بویژه این قسمت در صورت تعمق و تأمل بهینه و  1تا1خود خواجه نصیر است. فصول 

روزامد می تواند عبرت آموزی های زیادی برای ارتقای هرچه فراتر کارایی نیروهای سیاسی و بسامان 

کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی نهادین و نهادهای کارگزاری سیاسی کشور داشته باشد. مسأله اصلی آن: 

 کارگزاری خُرد کابردی و اجرایی است.   -کارگذاری کارامدی کالن راهبردی 
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مقالت اول.تهذیب اخالق )همان، صفحه(:  373، 37 - 311)صص خواجه نصیراصری اخالق ن کتاب

(: فلسفه و فن تهذیب اخالق: فلسفه انسان مدنی و فن انسانسازی مدنی جماعات یا نهاد خانواده 202633صص

 مدنی اجتماع جامعه مدنی نظام مدنی بوده که بتصریح خود خواجه بر گرفته از تهذیب اخالق ابن مسکویه

یعنی با روزامدسازی بوده و  همان، قسم اول(:«)بر سبیل ابتداء نه اقتداء»رازی است. اما بتأکید خودش؛ 

تکرار نیست. خودسازی مدنی، انسان سازی مدنی، فردسازی مدنی است. بتعابیر گوناگون تدبیر، تعلیم و 

ساختن فردی افراد  تربیت؛ آموزش نظری و پرورش عملی، سیاست و ساختن انسان مدنی، خود، شخص،

جامعه و نظام مدنی: کارا سازی؛ بهره ور سازی و اثربخش سازی نیروهای انسانی و نیروهای انسانی کارا؛ 

بهره ور و اثربخش می باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت انسانی مدنی و سیاست پیشرفت انسان مدنی و انسان 

ضرورت »(: 33 - 11)صص مقدمه پذیری است.مدنی پیشرو؛ پیشرفت نگری و گرایی و پیشرفت گذاری و 

علم و حکمت، تجدید حیات حکمت مدنی، علم و حکمت عملی مدنی. در دو قسم: مبادی و مقاصد: 

قسم اول.مبادی.هفت فصل: فصل اول.علم اخالق: تعریف و موضوع، فصل دوم.نفس ناطقه انسانی؛ فصل 

نجم.کمال و نقص نفس انسانی، فصل سوم.قوای نفس انسانی، فصل چهارم.اشرفیت انسان، فصل پ

ششم.چیستی شناسی کمال، فصل هفتم.خیر و سعادت. قسم دوم.مقاصد. ده فصل: فصل اول.حد و 

حقیقت خُلق ممکن، فصل دوم.صناعت تهذیب اخالق شریف، فصل سوم.اجناس چهارگانه فضایل: 

م.انواع مکارم اجناس شاخصه های سیاسی، قوا و نفس های سه گانه: شالوده های سیاسی، فصل چهار

فضایل، فصل پنجم.اضداد فضایل و رذایل، اجناس رذایل افراطی و تفریطی، فصل ششم.فضایل و شبه 

فضایل، فصل هفتم.شرف عدالت، فصل هشتم.ترتیب اکتساب فضایل و مراتب سعادت، فصل نهم.حفظ 

 قالت دوم.تدبیرم«. »صحت نفس: محافظت فضایل، فصل دهم.معالجت امراض نفس: زایلسازی رذایل

(: فلسفه و فن جماعت مدنی بویژه نهادسازی و نهاد دارای خانواده بمثابه 203 - 211همان، صص«)منازل

کوچکترین )سلولی ترین(، دیرینه ترین، پایا ترین و پویاترین و حتی زایا ترین نهاد مدنی طبیعی و نهاد طبیعی 

دنی انواده ابن سینا می باشد. می توان آن را فلسفه و فن ممدنی بوده و بیشتر ملهم و بلکه برگرفته از مبحث خ

جماعت یا نهاد خانواده مدنی اجتماع مدنی یا جامعه مدنی نیز تلقی و تعبیر کرد. به تعابیر گوناگون: اهل 

سازی مدنی، غیر سازی مدنی، جماعت مدنی سازی و گروه سازی مدنی است. تدبیر، سیاست و ساختن 

ی جامعه و نظام مدنی، نهادسازی کارامد؛ بهره ور و اثربخش مدنی جمعی و نهادسازی جماعت مدنی خانوادگ

کارامد و کارامدسازی؛ بهره روی و اثربخشی جمعی مدنی می باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت سیاسی نهادیین 
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و  یمدنی و سیاست پیشرفت نهادین مدنی و جماعت خانواده و گروه مدنی پیشرو: پیشرفت نگری و گرای

پنج فصل: فصل اول.سبب احتیاج به منازل: معرفت ارکان و اهم امور، پیشرفت گذاری و پذیری است.  در 

س پحفظ مال و خرج، ]اشتغال: کار آفرینی[ فصل دوم.سیاست اموال و اقوات در آمد ]سرانه[ و کسب، ]

سیاست ] اوالد، فصل پنجم.، فصل سوم.سیاست و تدبیر اهل، فصل چهارم.سیاست و تدبیر انداز و هزینه[ 

  [.نیروسازی کارا و کاراسازی نیروهای کاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

فصول اول، دوم و سوم بیشتر فلسفه  :هشت فصل(.245 - 344همان، صص) سیاست مدن.سیم مقالت

ر فن تسیاسی بوده و برگرفته از فارابی بویژه کتاب سیاست مدنی وی میباشد. فصول چهارم یا هفتم بیش

سیاسی بوده از خود تجربه کارگذاری سیاسی خواجه نصیر و با  الهام از سیاستنامه ها میباشد. فصل 

هشتم نیز از ]وصیت[ نامه افالطون به ارسطو بوده که می توان گفت فلسفه سیاست میباشد. به تعابیر 

ری مدنی، سیاستمدا گوناگون: ]علم فلسفه و فن سیاسی کشورداری، کارگزاری سیاسی: سیاستگذاری و

حکمت حکومت و حکومت حکمت است. نظامسازی سیاسی و دولتسازی کارامد و کارامدی و 

کارامدسازی نظام سیاسی و دولت می باشد. گفتمان و الگوی پیشرفت سیاسی مدنی و سیاست پیشرفت 

 مدنی و پیشرو: پیشرفت نگری و گرایی و  پیشرفت گذاری و پذیری است. 

(؛ 245 - 251همان، صص«)تیاج خلق به تمدن: ماهیت و برجستگی این نوع علم مدنیفصل اول.اح( »7

مدنی گذاری و پذیری: اسباب حصول کمال مدنی، سه نوع معاونت )همکاری  -رویکرد مدنی نگری و گرایی 

و مشارکت( مدنی، مدنیت: تمدن، سیاست، سیاست الهی، اقسام سیاسات، سیاست کرامت، سیاست جماعت 

ملک، امام، مدبر عالم، انسان مدنی، واضع شریعت دینی مدنی: شریعت مدار مدنی دینی، حکمت مدنی. مدنی، 

موجودات در فطرت با  بعضیهر موجودی را کمالی است، و کمال الف. ؛ایم کهاز این گفته پیش.»7اول.

ه کمال او و هرچ»(. ب.211اخالق ناصری، ص«)ال بعضی از وجود متأخرموجود مقارن افتاده است و ک

ابی اسب معونتو آن حرکت بی»ج.همان(. «)ینه او را حرکتی بود از نقصان به کمالآهر بوداز وجود متأخر 

فطرت: سرشت. مقارن: همزمان. معونت: همان(. «)باشند و بعضی معدات، نتواند بود مکمالتکه بعضی 

اهب صور: صورتبخش. فایض: رساننده. معاونت، کمک. مکمل: تکمیل کننده.معدات: زمینه ساز، آماده کننده. و

که معین جزوی گردد از  یکی آن ؛در اصل بر سه وجه بود معونت و.»2تعاقب: پی در پی. نما: نمو، رشد. 
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و این معونت ماده بود؛ و دوم آنکه معین متوسط شود میان آن چیز که  بود،آن چیز که به معونت محتاج 

 ودببود و میان فعل او، و این معونت آلت بود؛ و سیم آنکه معین را به سر خود فعلی  محتاجبه معونت 

 ین؛ و ابود خدمتکه آن فعل به نسبت با آن چیز که به معونت محتاج بود کمالی باشد، و این معونت 

ه چمعونت بود، و دوم آن نفسصنف به دو قسم شود: یکی آنکه معونت بالذات کند، یعنی غایت فعل او 

ن: همان(. معی«)به تبعیت حاصل آید معونتمعونت بالعرض کند، یعنی فعل او را غایتی دیگر بود و 

متوسط: واسطه، وسیله. خدمت بالذات: خدمت دولت به ملت است. خدمت بالعرض: خدمت کمککننده. 

بوده و  لتملت به دولت، بسان تبعیت از سیاست ها، پرداخت مالیات، سربازی رفتن که برای خاطر خود م

ماده  طریقعناصر و نبات و حیوان هرسه معونت نوع انسان کنند، هم به .»7برای ذات دولت نیست. دوم.

 ثالث و بالعرض، چه طریقو هم به طریق آلت و هم به طریق خدمت، و انسان معونت ایشان نکند اال به 

هم خدمت اشرف کند، کند و  اخستر، و اخس شاید که هم خدمت تر است و ایشان خسیساو شریف

نوع خود کند به طریق  معونتو انسان »همان(. ب.«)اما اشرف نشاید که خدمت کند اال مثل خویش را

معونت هیچ چیز نتواند کرد از روی  خودخدمت نه به طریق ماده و نه به طریق آلت، و به طریق ماده 

عی. خسیس و اخس: پایین و عناصر: عناصر طبیهمان(. «)انسانی، چه از آن روی جوهری مجرد است

انسان به عناصر و مرکبات محتاج است تا به هر سه نوع  که همچنان و.»2پایینتر. شریف و اشرف: برتر. 

همان(. «)نیز محتاج است تا به طریق خدمت یکدیگر را معاونت کنند خودمعونت او دهند به نوع 

و معاونت نوع خود حاجت  انواعدیگر نوع انسان را که اشرف موجودات عالم است به معونت .»7سوم.

انواع دیگر محتاج است خود ظاهر است  بهاست هم در بقای شخص و هم در بقای نوع؛ اما بیان آنکه 

و اما بیان آنکه به معاونت نوع خود محتاج است  نه؛و در این مقام به استکشاف آن زیادت احتیاجی 

مسکن و سالح خود مشغول بایستی بود، تا اول  غذا و لباس و ترتیبآنست که: اگر هر شخصی را به 

آوردی و بدان ادوات و آالت زراعت و حصاد و طحن و عجن و  بدست آهنگریادوات درودگری و 

 غذا بدین مدت وفاحرفتها مهیا کردی، پس بدین مهمات مشغول شدی بقای او بی دیگرغزل و نسج و 

همان(. «)نبودیی بر ادای حق یکی از این جمله قادر و روزگار او اگر بر این اشغال موزع کردند نکردی

 قیاماین مهمات زیادت از قدر کفاف خود  یکدیگر را معاونت کنند، و هریکی به مهمی از چون اما.»2
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دارند، اسباب  نگاهنمایند، و به اعطای قدر زیادت و اخذ بدل از عمل دیگران قانون عدالت در معامله 

مراد همان(. «)هست چنانکهمعیشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقای نوع میسر و منظوم گردد 

تعاون یا تشارک یعنی تقسیم کار و تبادل کاالیی، کار و خدمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدنی است. 

 مهماتد که به دبنصورت میکار انسان بر معاونت یکدیگر است، و معاونت بر آن وجه  مدارچون  و.»3

قیام نمایند، پس اختالف صناعات که از اختالف عزایم صادر شد مقتضی  تساوییکدیگر به تکافی و 

آمدی، از این جهت حکمت  اگر همه نوع بر یک صناعت توارد نمودندی محذور اول باز چهنظام بود، 

و  ریفشیگر رغبت نمایند، بعضی اقتضای تباین همم و آرای ایشان کرد تا هریکی به شغلی د الهی

تکافی: کفو، همسر و هم شأن و مکمل همان(. «)بعضی خسیس و در مباشرت آن خرسند و خوشدل باشند

هم بودنست. قیام: اقدام. عزایم: عالیق. توارد: رفتار. مثال هم گندم کاشته و مازاد گندم داشته باشند. تبادل و 

دم کاشته، تعدادی، جو و تعدادی دیگر، دامپروری کرده، ... هر کدام تعاون صورت نمی پذیرد. اما تعدادی، گن

مازاد نیاز خود را بدیگری داده و مازاد نیاز طرف مقابل را بستاند. محذور اول: مشکل عدم تعاون و تشکیل 

 جامعه. تباین همم: تنوع گرایشات. مراد نظام استعدادها و عالیق است. مباشرت: مشغول شدن مستقیم بکار.

 مههاحوال ایشان در توانگری و درویشی و کیاست و بالدت مختلف تقدیر کرد، که اگر  همچنین، و.»1

ز یکدیگر ا نیازیبیتوانگر باشند یکدیگر را خدمت نکنند، و اگر درویش باشند همچنین، در اول از جهت 

خساست در شرف و  صناعاتادای عوض خدمت یکدیگر؛ و چون  و در دوم از جهت عدم قدرت بر

و دیگر انواع معطل مانند و  کنندمختلف بود اگر همه در قوت تمییز متساوی باشند یک نوع اختیار 

: همان(. کیاست«)الناس لهلکوا جمیعاً تساوی لو»؛اند مطلوب حاصل نیاید. و اینست آنچه حکما گفته

مشاعل متنوع و متفاضل.  هوشیاری. بالدت: کند فهمی. مراد نظام هوشمندی افراد جامعه. صناعات مختلف:

همان(. مثال همه گندمکار باشند، «)اگر همه مردم متساوی بوده همگی نابود میشوند»مراد نظام مشاغل است. 

 و.»1یا به تعبیری جامعه ای از فیلسوفان، اگر نیروهای اقتصادی و امنیتی نباشند از گرسنگی تنها خواهند مرد. 

 عضیبباشند و بعضی به فضل قوت، و بعضی به شوکت تمام و بعضی به تدبیر صائب ممتاز  چون لکن

ر را، همه کارها ب تمییزبه فرط کفایت، و جماعتی از تمییز و عقل خالی و به مثابت ادوات و آالت اهل 

آدم خویش قوام عالم و نظام معیشت بنی مهمافتد مقدر گردد و از قیام هریک به این وجه که مشاهده می
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مراد نظام تقسیم کار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دولتی، عمومی و خصوصی از مدیریت همان(. «)به فعل آید

معاونت نوع بی وجودچون  و.»7های عالی، میانی تا پایین و کارمندی تا نیورهای خدماتی است. چهارم.

و این  تماع؛محتاج بود به اج بالطبعاجتماع محال است، پس نوع انسان بندد، و معاونت بیصورت نمی

مشتق از مدینه بود، و مدینه موضع اجتماع اشخاصی  تمدننوع اجتماع را که شرح دادیم تمدن خوانند، و 

کنند. و چنانکه در حکمت منزلی که سبب تعیش بود می تعاونیها  ها و صناعت که به انواع حرفت

ص، اینجا نیز غرض از است بل اجتماع اهل مسکن است بروجهی خا مسکنگفتیم که غرض از منزل نه 

ما کبل جمعیتی مخصوص است میان اهل مدینه. و اینست معنی آنچه ح ستا مدینهمدینه نه مسکن اهل 

ع: محل، موضهمان(. «)المسمی بالتمدن «االجتماعمحتاج بالطبع الی»یعنی  «مدنی بالطبع االنسان» :گویند

 دواعیچون  و.»2ی. مسمی: اسم گذاری شده. مکان. تعیش: زندگی و زیست مدنی تا زندگانی و بهزیست مدن

تی و تحصیل لذ بهافعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به غایات متنوع، مثالً قصد یکی 

ه متغلب ایشان صورت نبندد، چ تعاونقصد دیگری به اقتنای کرامتی، اگر ایشان را با طبایع ایشان گذارند 

خواهد، و چون تنازع در میان افتد به افنا و  رامقتنیات خود  همه را بنده خود گرداند و حریص همه

حق آن یکی را به منزلتی که مست نوعی از تدبیر باید که هر بالضرورهافساد یکدیگر مشغول شوند، پس 

به حق خویش برساند، و دست هریکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه  وباشد قانع گرداند 

مان(. ه«)که متکفل آن بود از امور تعاون مشغول کند؛ و آن تدبیر را سیاست خوانند شغلیکند، و به 

دواعی: ادعا ها، خواست ها. اقتنا: پیروی. کرامت: شهرت، اعتبار، احترام، مقام. متغلب: غلبه جو، سلطه گر. 

ت اول در باب عدالت در مقال چنانکه و.»3مقتنیات: خواستنی ها، منابع. منزلت: موقعیت. متکفل: عهده دار. 

پس اگر این تدبیر بر وفق وجوب و قاعده  باشد،گفتیم در سیاست به ناموس و حاکم و دینار احتیاج 

در نوع و اشخاص بقوت است آن را سیاست الهی خوانند،  کهحکمت اتفاق افتد و مؤدی بود به کمالی 

: موس: قانون، شریعت، تدبیر. دینارناهمان(. «)سیاست بود اضافت کنند آنو اال به چیزی دیگر که سبب 

پول، کنایه از قدرت بویژه اقتصادی. مؤدی: ادا کننده، رساننده. اضافت: افزودن، مثل سیاست ثروت طلبی، 

یا ) کلِسیاسات بسیطه چهار نهاده است: سیاست مَ اقسام)ارسطو(  حکیم و.»1سلطه طلبی، شهرت طلبی. 

ملک، تدبیر جماعت  سیاست اما.یک.الف .جماعتیاست و سیاست غلبه و سیاست کرامت و سمُلک( 
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دبر و اما سیاست غلبه، تب.گویند؛  فضالبود بروجهی که ایشان را فضایل حاصل آید، و آن را سیاست 

سیاست کرامت، تدبیر جماعتی بود که به اقتنای  اماو ج.امور اخسا بود و آن را سیاست خساست گویند؛ 

تدبیر فرق مختلف بود بر قانونی که ناموس الهی وضع  جماعت،سیاست و اما د.کرامات موسوم باشند؛ 

همان(. خساست: پَستی. مراد سیاست تکساحتی توسعه مادی منفعت طلبی، ثروت طلبی، رفاه «)کرده باشد

این )مُلک(  کلِمَ سیاست و»طلبی و لذت طلبی است. اخسا: پست ها. فِرَق: فرقه ها، جماعات مدنی. دو.

مؤاخذت کند تا  خودو هر صنفی را به سیاست خاص ب.را بر اهالی آن موزع گرداند سیاسات دیگر 

همان(. سیاست )پُلتیک(: راهبرد، راهبرد «)کمال ایشان از قوت به فعل آید، پس آن سیاست سیاسات بود

سیاسی و سیاست راهبردی و کالن. مَلِک: حاکم، دولت. مُلک: کشور، نظام مدنی و سیاسی. سیاست ملک: 

سیاست دولت و دولتی و سیاست ملی و نظام. سیاسات )پُلسی(: خط مشی های سیاسی، سیاست های بخشی 

بسان سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست فرهنگی. سیاست های خُرد کاربردی و اجرایی نیز 

میان  و میباشند. موزع: توزیع، تنظیم. مؤخذت: درخواست، بازخواست. سیاست سیاسات: سیاست فرابخشی

د ملک و سیاست جماعت به یکدیگر بر این وجه بو سیاستتعلق  و»بخشی کالنبخشی تا زیربخشی. سه.

تعلق به اوضاع دارد مانند عقود و معامالت، و بعضی تعلق به احکام  بعضیکه یاد کنیم. گوئیم: سیاسات 

رتری[ بییزی و فضل ]رجحان تمملک و ترتیب مدینه، و هیچ شخص را نرسد که بی تدبیرعقلی مانند 

و  نازعتوسیلت خصوصیتی، استدعای از این دو نوع قیام نماید، چه تقدم او بر غیر، بی یکیمعرفتی به 

ان تا او را از دیگر بودتخالف کند، پس در تقدیر اوضاع به شخصی احتیاج باشد که به الهام الهی ممتاز 

اوضاع او را شریعت؛ و افالطون  اد،گفتهانقیاد نمایند، و این شخص را در عبارت قدما صاحب ناموس 

 القویهم اصحاب»براین وجه کرده است که:  طایفهدر مقالت پنجم از کتاب سیاست اشارت بدین 

 یمانها.همان(. عقود: قراردادها، پ«) بهم اکثراهللالذین عنایههم»که  است. و ارسطاطالیس گفته «العظیمه الفائقه

رجحان تمییز: وجه تمایز، روبروی تبعیض که ترجیح بال مرجح و بناحق است. فضل: برتری. صاحب ناموس: 

احکام به شخصی احتیاج افتد که به تأییدی  تقدیردر  و.»7شارع، شریعتگذار، شریعتدار و شریعتمدار.  پنجم.

ایشان میسر شود، و آن شخص را در عبارت قدما  تکمیلگران تا او را الهی ممتاز بود از دی

او را صناعت ملک؛ و در عبارت محدثان او را امام، و فعل او را  احکاماند، و طالق گفتهاالعلیملک
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و ا وجوداو را مدبر عالم خواند؛ و ارسطو انسان مدنی، یعنی انسانی که قوام تمدن به  افالطونامامت؛ و 

قوام: برپایی و پایداری، بسان استخوانبدی که قوام بدن  همان(. محدثان: جدیدان.«)ال او صورت بنددو امث

مقرر بود که مراد از ملک در این موضع نه آنست  کهباید  و.»2است. دولت، قوام و مقوم مدن می باشد. 

ه بود در حقیقت و اگرچبلکه مراد آنست که مستحق ملک او  باشد،می یا مملکتی شَل و حَکه او را خیَّ

 )همان(. «نکند، و چون مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدم نظام شایع بود التفاتکس بدو به صورت هیچ

هر روزگاری و قرنی به  در الجملهفی.»7خیل: لشکر. حَشم: حشمت یعنی اقتدار و نیروهای کارگزار. ششم.

باشد، اما در هر روزگاری  کفایتوار بسیار را اهل اد]دین[  صاحب ناموسی احتیاج نبود چه یک وضع

گردد و بقای نوع بر وجه اکمل صورت نبندد،  مرتفععالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شود نظام 

مراسم آن تکلیف کند، و او را ]اقامه و اجرای[  را به اقامت مردمانو مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و 

معلوم شود  اینجااز  و.»2همان(. «)هر وقت و روزگار مصلحتوالیت تصرف بود در جزویات برحسب 

قوانینی کلی که مقتضی  درکه حکمت مدنی، و آن این علم است که مقاله مشتمل بر اوست، نظر بود 

حقیقی. و موضوع این علم هیأتی بود  کمالمصلحت عموم بود از آن جهت که به تعاون متوجه باشند به 

همان(. هیأت: «)ایشان شود بر وجه اکمل لاافعجماعت را که از جهت اجتماع حاصل آید و مصدر 

 ساختار. مصدر: موجب صدور، صادر کننده. افاعیل: افعال متنوع و متفاضل. اکمل: کامل ترین، کارامدترتن.

صناعت خود بروجهی کند که تعلق بدان صناعت آنکه هر صاحب صناعتی نظر در سبببه  و».الف.3

که  دبونه از آن روی که خیر باشد یا شر، مثالً طبیب را نظر در معالجه دست بر آن وجه  باشد،داشته 

یرات بود قبیل خ ازاو  گرفتنقادر بود، و بدانکه  گرفتندست را اعتدالی حاصل کند که بدان اعتدال بر 

اعمال اصحاب  و افعالو صاحب این صناعت را نظر در جملگی ب.یا از قبیل شرور التفات نکند، 

همه صناعات بود، و  رئیسپس این صناعت ج.صناعات بود از آن جهت که خیرات باشند یا شرور، 

نوع انسان  اشخاصچون  و.»1همان(. «)نسبت این با دیگر صناعات چون نسبت علم الهی با دیگر علوم

به  پس در وصول ممتنع،بقا تاجند، و وصول ایشان به کمال بیدر بقای شخص و نوع به یکدیگر مح

به دیگر اشخاص نوع او منوط  شخصیکمال محتاج یکدیگر باشند، و چون چنین بود کمال و تمام هر 

وجه تعاون، و اال از قاعده عدالت  کند بر نوعبود. پس بر او واجب بود که معاشرت و مخالطت ابنای 
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. و معاشرت و مخالطت براین وجه آنگاه تواند بود که شدهت جور متصف منحرف گشته باشد و به سم

بود به فساد وقوف یافته ]رساننده[  به نظام و وجوهی که مؤدی بودبر کیفیت آن و وجوهی که مؤدی 

لیکن آن علم حکمت مدنی است. پس  یک نوع بود حاصل کرده، و یکباشد، و علمی که ضامن تعریف 

نای فضیلت قادر تواند بود، و اال معامالت و معاشرات او تعلم تا بر اق اینعلم همه کس مضطر بود به ت

 منفعتنماند و سبب فساد عالم گردد به قدر مرتبت و منزلت خود. و از این روی شمول  خالیاز جور 

هماهنگی. تعاون: همان(. منوط: مرتبط، مرهون. معاشرت: همگرایی. مخالطت: «)این علم نیز معلوم شد

تشارک، تقسیم کار مدنی. مضطر: ناچار، مجبور، مکلف. تعلم: فراگیری، آموزش. آموزش علم سیاست: فراگیر 

علم طب چون در صناعت خود ماهر شود برحفظ  صاحبهمچنانکه  و.»1بوده و همگانی بایست باشد. 

صحت  صاحب این علم چون در صناعت خود ماهر شود بر گرددصحت بدن انسان و ازالت مرض قادر 

لت انحراف از آن قادر شود و او به حقیقت طبیب عالم اخوانند، و از حقیقیمزاج عالم. که آن را اعتدال 

مزاج: آمیزش و ترکیب بدن و مدن. علم سیاست: علم سالمت  همان(. ازالت: زایلسازی، برطرفسازی.«)بود

ه این علم اشاعت خیرات بود ثمر برجمله، و.»6نظام سیاسی و کشور و علم سعادت جامعه و جهان است. 

موضوع  گفتیمچون  و.»7اشاعت: گسترش. هفتم.همان(. «)انسانیدر عالم و ازالت شرور به قدر استطاعت 

خصوص مختلف  واین علم هیأت اجتماع اشخاص انسانی است و اجتماع اشخاص انسانی در عموم 

که میان  : اوالً اجتماع نخستینگوئیم. افتد، پس معنی اجتماع اشخاص بر اعتباری باید کرد که معلوم بود

. و اجتماع دوم اجتماع اهل محله باشد، آمدبود، و شرح آن داده ]خانوادگی[  اشخاص باشد اجتماع منزلی

اجتماع امم کبار، و بعد از آن اجتماع اهل عالم. و چنانکه  آنو بعد از آن اجتماع اهل مدینه، و بعد از 

منزلی جزوی بود از محله و هر محلتی جزوی بود از مدینه و هر هر  منزلهر شخصی جزوی بود از 

امم کبار: جوامع مدنی کبیر، بزرگ. اهل همان(. «)از امت و هر امتی جزوی از اهل عالم بودای جزوی مدینه

را رئیسی بود چنانکه در منزل گفتیم  اجتماعیهر  و.»2عالم: نظام سیاسی بین مللی و جامعه مدنی جهانی. 

و رئیس محله مرؤوس به نسبت به رئیس مدینه و  محلهمنزل مرؤوس بود به نسبت با رئیس  و رئیس

االطالق، و نظر او در حال علیرؤسا او بود، و اوست ملک رئیسهمچنین تا به رئیس عالم رسد که 

همچون نظر کدخدای منزل در حال  ص  و در شخص و اجزای شخ بود طبیباجزای عالم همچون نظر 
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شخص که میان ایشان در صناعتی یا علمی اشتراک بود میان  دوهر  و.»3همان(. «)اجزای منزلمنزل و 

، و آن دیگر بود رتر باشد رئیس ت یکی که از دیگر در آن صناعت کامل یعنیایشان ریاستی ثابت بود، 

باید داشت تا متوجه باشد به کمال، و انتهای همه اشخاص با شخصی بود که مطاع  اوشخص را طاعت 

 رایآمقتدای نوع باشد به استحقاق، یا اشخاصی که در حکم یک شخص باشند از جهت اتفاق  ومطلق 

 تعلقی است راایشان در مصلحت نوع. و چنانکه رئیس عالم ناظر است در اجزای عالم بحسب آنکه او 

ایشان بود و در  رئیسجزا، رئیس هر اجتماعی را نظری باشد در عموم آن جماعت که او به عموم ا

مقتضی صالح هر جزوی  والعموم، علی اجزای آن اجتماع، بر وجهی که مقتضی صالح ایشان بود اوالً و

هان و مراد ریاست و مدیریت و راهبری راهبردی اعلی، عالی و کل تا مرز جهمان(. «)الخصوصثانیاً و علی

به یکدیگر سه نوع بود: اول آنکه اجتماعی جزو اجتماعی بود مانند  اجتماعاتتعلق  و.»1جهانی است. 

 خادمو دوم آنکهاجتماعی شامل اجتماعی بود مانند امت و مدینه، و سیم آنکه اجتماعی  مدینه،منزل و 

ی که هریک بنوع بودی ناقص و معین اجتماعی بود مانند قریه و مدینه، چه اجتماعات اهل قری اجتماعات

را به ماده و آلت و  یکدیگردیگر خدمت اجتماعی تام مدنی کنند، و از این وجه اعانت اجتماعات 

اهل عالم  تألیفچون  و.»5همان(. «)گفتیم اینخدمت مانند اعانت انواع بود یکدیگر را، چنانکه پیش از 

تفرد، ] و وحدت انفرادلیف بیرون شوند و به اند کسانی که از تأتقدیر کرده]همزیستی[  این نوع بر

بنای نوع ا معاومتعراض از عزلت و اِ و بهره مانند، چه اختیار وحشتمیل کنند از فضیلت بیتکزیستی[ 

باشد؛ و ازین طایقه بهری این فعل را بفضیلتی شمرند،  ظلمبا احتیاج به مقتنیات ایشان محض جور  

 امنکه به مالزمت صوامع و نزول در شکاف کوهها متفرد باشند، و آنرا زهد از دنیا  جماعتییک. ؛مانند

را توکل  نآو  گردانند،ای که مترصد معاونت خلق بنشینند و طریق اعانت بکلی مسدود و طایفهدو.نهند؛ 

به  وند شواز شهرها به شهرها می]اینجا آوارگی، بی وطنی[  و گروهی که بر سبیل سیاحتسه.نام نهند؛ 

یریم و آن گمی اعتبارهیچ موضع مقامی و اختالطی که مقتضی مؤانستی بود نکنند و گویند از حال عالم 

کنند اند استعمال میتعاون کسب کرده به[ دیگرانرا فضلی دانند. چه این قوم و امثال ایشان ارزاقی که ]

خورند و لباس ایشان ایشان میدهند، غذای هیچ بدیشان نمی]اینجا جبران[  در عوض و مجازات و

 عراضاِ ]کار و تبادل،[  گزارند و از آنچه مستدعی نظام و کمال نوع انسانستبهای آن نمی وپوشند می



 

289 
 

د آرنبقوت دارند بفعل نمی طبیعتبه سبب عزلت و وحشت رذایل اوصافی که در  چوناند،  نموده

چه عفت نه آن بود الف. ؛این توهمی خطا بود و، پندارندجماعتی قاصر نظران ایشان را اهل فضایل می

آن بود که هرچیزی را  بلوجوه، کل ازگیرند ]زیرشکمی جنسی[  و فرج]شکمی[  ه ترک شهوت بطنک

و عدالت نه آن بود که مردمی ب. نمایند،حدی و حقی که بود نگاه دارند و از افراط و تفریط اجتناب 

با مردم بر قاعده انصاف کنند، و تا کسب با مردم  معامالتود که ار که نبینند بر او ظلم نکنند بل آن ب

صادر شود؟ و چون در معرض هولی نیفتد شجاعت کجا بکار دارد؟  چگونهمخالطت نکند سخاوت ازو 

اثر عفت او کی ظاهر گردد؟ و اگر تأمل کرده آید معلوم شود  نبیند]جاذبه جنسی[  و چون صورتی شهی

کنند نه به اهل فضل و تمییز، چه اهل فضل و تمییز ه جمادات و مردگان میب تشبهکه این صنف مردم 

کمت به ح طاقتر اول، عزاسمه، کرده باشد انحراف نطلبند، و در سیر و عادات به قدر که مقدَّ تقدیریاز 

تألیف: الفت، دوستی، همان(. «)او اقتدا کنند و ازو توفیق خواهند در آن باب، انه خیر موفق و معین

 همبستگی. وحشت: تنهایی. عزلت: گوشه نشینی.  اِعراض: رویگردانی.

وستی ؛ راهیافت د«فصل دوم.فضیلت محبت مدنی که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن( »2

(: محبت و غلبت مدنی، منفعت طلبی، لذت طلبی و 211 - 211سیاسی و همگرایی مدنی )همان، صص

عنی دوست در سیاست، از بدایع خواجه می باشد. هم اینک بیش از پیش مبحثی دوستی طلبی. مبحث محبت ی

به یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هر یک به نزدیک اشخاص  مردمچون  و.»7راهنما و راهگشا است. اول.

ید تواند رسمستدعی استعانت، چه هیچ شخص به انفراد به کمال نمی ضرورتدیگر است از نوع او، و 

خاص که همه اش]عامل و علت همگرایی تا همبستگی مدنی[  د، پس احتیاج به تألیفیمآ دادهرح چنانچه ش

ضروری باشد؛ و چون ایشان را بالطبع متوجه کمال  گرداندرا در معاونت به منزلت اعضای یک شخص 

این اشارتی  ش ازیتألف باشند؛ و اشتیاق به تألف و محبت بود، و ما پ آناند پس بالطبع مشتاق آفریده

ی، مقتضی اتحادیست صناع عدالتمحبت بر عدالت. و علت در آن معنی آنست که   تفضیلایم به کرده

 ودطبیعی مانند قسری باشد. و صناعت مقتدی ب باو محبت مقتضی اتحادی طبیعی، و صناعی به نسبت 

بسان یک  گی یعنی یگانی مدنیهمان(. تفضیل: افضل بودن و برتری. اتحاد: همگرایی تا پیوست«)به طبیعت

. مقتدی: اقتداء، پیروی شخص واحد است. قَسری: جبری، واداری خالف طبیعت مثل نگهداری سنگ در باال.
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مراد اینکه در سیاست که صناعت ارادی و تدبیری بوده شایسته و بلکه بایسته است با شیوه شبیه سازی 

بهره جست.  چنانکه مثال در صنعت هواپیماسازی از پرندگان )سایبرنتیک( از نظامات، الگوها و قوانین طبیعی 

شد که احتیاج به عدالت که اکمل  معلوم پس.»2شکاری، ... و از شیوه های پرواز آنها استفاده میشود. 

محبت است، چه اگر محبت میان اشخاص  فقدانفضایل آنست در باب محافظت نظام نوع از جهت 

. و از روی لغت خود انصاف مشتق از نصف بود یعنی نیفتادیحتیاج حاصل بودی به انصاف و انتصاف ا

تکثر باشد و محبت از  لواحقکند، و تنصیف از  تصاحب خود مناصف با] را[  در آنمنصف متنازع 

 همان(.  اکمل: کاملترین، کامل کننده.«)شداسباب اتحاد، پس بدین وجوه فضیلت محبت بر عدالت معلوم 

 و.»2 همگرایی. انصاف: از نِصف و نَصَف بمعنای میانه، میانروی و میانداری است.محبت: دوستی، جاذبه، 

ت مادر محب مانندمحبت در نوع انسان دو گونه بود: یکی طبیعی و دیگر ارادی. اما محبت طبیعی  اقسام

تربیت ندادی و بقای نوع  رافرزند را، که اگر نه این نوع محبت در طبیعت مادر مفطور بودی فرزند 

و انحالل بود، و دوم آنچه  عقد سریعصورت نبستی. و اما محبت ارادی چهار نوع بود: یکی آنکه 

الل ءانحعقد بطی بود، چهارم آنچه سریع انحالل سریعءعقد ءعقد و انحالل بد، و سیم آنچه بطیبطی

 به تعبیری: اول.زود نحالل: منحل شدن، گشودن.بطیء: کندی، آهستگی. عقد: انعقاد، بستن. اهمان(. «)بود

بندد و زود گشاید. دوم.دیر بندد و زودگشاید. سوم.دیر بندد و زود گشاید و چهارم.زود بندد و دیر گشاید. 

ساطت منشعب است به سه شعبه، اول لذت و ب؛ یک.اصناف مردمان در مطالب بحسب مقاصدچون  و.»3

ی د، و این غایات مقتضشود یتول چهارمب هر سه با یکدیگر شعبه یو از ترکدو.سیم خیر،  ودوم نفع 

باشد که در توصل به کمال شخصی یا نوعی معاون و مددکار باشند. و آن نوع انسان  کسانیمحبت 

 همان(. توصل: سیر، نیل و رسیدن.«)پس هریکی از این اسباب علت نوعی بود از انواع محبت ارادی است،

 روزست که چون این عبادت بر اهل هر کوئی و محلتی که اجتماع ایشان هر این سخن آن مصداق و.»4

مود ندشوار می ایشانپنج بار در مسجدی متعذر نباشد وضع کرد، و حرمان اهل شهر که این اجتماع بر 

 ا همبها و محله ها  اهل کوی نوبتشایست، عبادتی دیگر فرمود که در هر هفته یک از این فضیلت نمی

که اهل محلت را در فضیلت  تا همچنان آیند،همه جماعت محیط تواند شد جمع ه جد که بدر یک مس

ها را با یکدیگر و با بود؛ و چون اهل روستاها و دیه اشتراکیجمع اشتراک بود اهل مدینه را نیز در آن 
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نمود در سالی دو نوبت عبادتی که بر ساختن مقتضی تعطیل مهمات می جمعیتاهل شهر در هر هفته 

واند ت]جمعیت[  مشتمل بود تعیین کرد، و مجمع ایشان را صحرائی که شامل ازدحام جماعتاجتماع همه 

]همایش نماز عید فطر  چه وضع بنائی که همه قوم را درو جای بود، و در سالی دوبار فرمود، مزدبود نا

نمود؛ و چون در سعت فضائی که همه قوم می]مشکل[  مؤذی به حرج همآن نفع گیرند،  ازو قربان[ 

ان بر محبت ایش]بعث و برانگیختن[  نس مجدد گردانند انبعاثو عهد اُ ببینندحاضر توانند آمد یکدیگر را 

 یت یعنی]موقع آن عموم اهل عالم را به اجتماع در یک موقف از بعدست یکدیگر تزاید پذیرد، ؤانِو مُ

آن را به وقتی معین از عمر که موجب مزید ضیق  و، در همه عمر یک دفعت، تکلیف کرد، همایش حج[ 

عادت جمع آیند و از آن س]دور از هم[  تیسیر اهل بالد متباعد برحسبگردانید. تا م و کلفتی بودی موسو

انس طبیعی که در فطرت اند حظی اکتساب کنند، و به گردانیده معرضکه اهل شهر و محله را بدان 

ب ای که مقام صاحنمایند؛ و تعیین آن موضع به بقعه]همایش و پشتیبانی[  تظاهرایشان موجود است 

آثار او و قیام به شعائر و مناسک مقتضی وقع و تعظیم شرع باشد  مشاهدهشریعت باشد اولی بود، چه 

جمله از تصور این عبادات و  برسرعت اجابت و مطاوعت شود دواعی خیر را.  مستدعیدر دلها، و 

 برت گردد، چه ارکان عبادبا یکدیگر غرض شارع در دعوت با اکتساب این فضیلت معلوم می آنتلفیق 

مراد  همان(. مطاوعت: اطاعت، پیروی.«)قانون مصلحت مقدر کردن سبب استجماع هر دو سعادت باشد

محبتی  و.»5عبادات مدنی برای نیل به سالمت مدنی و سیر به سعادات مادی و معنوی دنیوی و اخرویست. 

باشد هم در معرض شکایت و مالمت بود،  فقیرکه میان پادشاه و رعیت و رئیس و مرؤوس و غنی و 

انتظار ، و فقدان بدارد که در اکثر اوقات مفقود بود چیزیبدین سبب که هر یک از صاحب خویش انتظار 

مفقود بود، و فقدان بانتظار موجب فساد نیت باشد، و از فساد نیت استبطا  اوقاتچیزی دارد که در اکثر 

 چنینهمو استبطا مستتبع مالمت بود؛ و به رعایت شرط عدالت این فسادها زایل گردد. و  آید،حاصل 

ر و نصیحت مقص شفقتشان را در خدمت و ممالیک از موالی زیادت از استحقاق توقع دارند و موالی ای

عدالت بود حاصل نیاید این  لوازمشمرند تا به مالمت مشغول شوند، و تا رضا بقدر استحقاق که از 

 استبطا: کندی. مستتبع: پیامد.همان(. «)استمحبت منظوم نشود، و صعوبت شمول آن از شرح مستغنی 

محبت ملک رعیت را محبتی بود  کهباید  و.»6کارفرمایان. ممالیک: امروزه نیروهای کار، کارگران. موالی: 
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ا ، ت]برادری[  اخوی یکدیگر، و محبت رعیت با ]فرزندی[  و محبت رعیت او را بنوی]پدری[  ابوی

 با رعیت در شفقت و تحنن و ملکشرایط نظام میان ایشان محفوظ ماند. و مراد از این نسبت آنست که 

جذب خیر و منع شر به پدران مشفق  وو طلب مصالح و دفع مکاره تعهد و تلطف و تربیت و تعطف 

او به پسران عاقل، و در اکرام و احسان با  تعظیماقتدا کند، و رعیت در طاعت و نصیحت و تبجیل و 

استحقاق و استیجابی خاص که وقت و حال اقتضا کند، تا عدالت  بقدریکدیگر به برادران موافق، هر یک 

قیام نموده باشد و نظام و ثبات یافته. و اال اگر زیادت و نقصان راه یابد و  هریکبه توفیت حظ و حق 

شود،  دلبمرتفع گردد فساد ظاهر شود، و ریاست ملک ریاست تغلبی گردد، و محبت به مبغضت  عدالت

ان راگرچه بر ضرر دیگ ود نفاق؛ و هرکسی خیر خود خواهد دُّوَو موافقت مخالفت گردد، و الفت نفار، و تَ

همان(. تحنن: مهربانی. «)آید پدیدومرج که ضد نظام بود مشتمل بود، تا صداقات باطل گردد و هرج

تبجیل: بزرگداشت. توفیت حظ: بهره گیری، بهره  مکاره: مکروه، سختی، ناگواری. تعطف: عاطفه ورزی.

، نفار: نفرت مندی. استیجاب: سزاواری. مبغضت: ضد محبت، غضب و نفرت. الفت: همگراییف گرایش.

واگراییف گریزش. تودد: دوستی، نفاق: جدایی، دو رویی. مراد سیاست و سعادت ارادی و تدبیری حقیقی و 

یقینی واقعی است. محبت: روح، قلب و هویت جامعه و سیاست و سعادت مدنی است. جامعه، سیاست و 

سیاست مدنی فاضلی تولید سعادت مدنی جسم و جسد و قالب و هیأت آن می باشد. محبت فاضلی مدنی، 

کرده و حاصل آن سعادت حقیقی و یقینی واقعی مدنی است. محبت جاهلی؛ تکساحتی و تنازعی، سیاست 

 جاهلی تولید کرده و حاصل آن شقاوت مدنی میباشد.

(؛ راهبرد راهبری و مدیریت سیاسی: 300 - 371همان، صص«)لک و آداب ملوکسیاست مُ.چهارم فصل( »3

مسئله و موضوع این فصل که عمدتا از ابتکارات سیاسی شخص و از تجارب کارگزاری سیاسی شخصی 

حکمروایی )آیین یا دکترین راهبردی( کالن  -خواجه بوده، سیاست راهبردی و راهبرد سیاسی کشورداری 

و سیاستمداری و کارگزاری خُرد کاربردی و اجرایی )رهبری و مدیریت  کارگذاری کالن سیاسی؛ سیاستگذاری

سیاسی( است. فراگیر شئون سه گانه سیاست: اول.معماری سیاسی )مهندسی سیاسی(: نهادسازی و نظامسازی 

.راهبرد مدنی، راهبری مدنی،  اداره و 3.سازماندهی مدنی، 2.بسیج مدنی، 7سیاسی، دوم.مدیریت سیاسی: 
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.نظارت و کنترل مدنی: پایش مدنی، سوم.آسیب شناسی و اسیب زدایی مدنی )باز مهندسی، 1دنی، پیشبرد م

باز معماری و باز آرایی و باز آوری و روزامدسازی و کارامدسازی مدنی: مهندسی مجدد، مکرر و مستمر 

 باشد فارغ ریاستی که به ازای هر جمعیتیب.اصناف اجتماعات و الف. :شرحاز یک. ؛چون».اول.7مدنی(. 

ری، اخالق ناص«)کیفیت معاشرات جزوی که میان خلق باشد مشغول شویم شرحاولی آنکه به دو. ،شدیم

(. اصناف: جمع صنف؛ انواع، اشکال و شعب اینجا کلی و کلیات یا مبانی و اصول می باشد. اجتماعات: 300ص

ل و شاخه های دوگانه ولو بظاهر مراد گونه های ]انواع[ دوگانه اجتماعات مدنی فاضلی و جاهلی و اشکا

متعارض ولی با شالوده های مشترک اجتماعات ظنی ضالی تک ساحتی و توهمی تنازعی فاسقی و شعب یا 

مراتب ششگانه ضروری، بدالت، خست، کرامت، تغلبت و جماعیت است. ریاستی که به ازای هر جمعیتی 

مدنی می باشد. همچنین هر صنف اجتماعات مدنی باشد: مبین این بوده که هر اجتماع مدنی، دارای ریاست 

دارای همان سنخ ریاست مدنی است. ریاست: منظور رهبری مدنی می باشد. از مدیریت اعلی و عالی یا میانی 

و میدانی و مباشر مدنی است. شامل ریاست فاضلی اجتماع مدنی فاضلی و ریاست جاهلی اجتماع جاهلی 

ی و ریاست فاسقی است. اعم از ریاست ضروری، ... تا ریاست جماعی مدنی می باشد. فراگیر ریاست ضال

است. شرح: تشریح می باشد. مراد کالبدشکافی ]فیزیولوژی[ است. پیکره کاوی می باشد. کیفیت: چگونگی 

در لغت بمعنای آمیزش، اختالط، حشر،  و منظور چگونگی شناسی است. معاشرات: جمع معاشرت می باشد.

همزیستی، مراوده و حتی همدمی است. اما در اصطالح مراد رابطه و نسبت و نیز مناسبات انس، همنشینی و 

و رفتار مدنی و مردمی می باشد. کنش شناسی و روش یا رفتارشناسی است. جزوی: در قبال و مقابل کلی 

ت و فن عملی است. غیر از جزء یا جزئی در قبال و مقابل کل می باشد. در اینجا و از اینجا مراد علم و حکم

و تحققی عینی سیاست و سیاسی و مدنی است. فرای علم و حکمت و فلسفه نظری و تحقیقی سیاسی میباشد 

که تا کنون و در فوص سه گانه پیشین بدان پرداخته شده است. سیاست کاربردی و سیاست اجرایی و کاربردی 

]عمومی[ تا جاریسازی )مردمی و  سازی و کاربرد سیاسی میباشد.  اجراییسازی )دولتی( و جریانسازی

خصوصی( سیاست است. منظور خطمشی سیاسی و خط مشی گذاری سیاسی است. بویژه در گفتمان سیاسی 

( گفته شده: P0liticمتفکرین بنام اسالمی از فارابی تا خواجه نصیر تا مال صدرا هر آنگاه که سیاست )پُلتیک: 

ا تعبیر سیاست غایی بوده و راهبرد سیاسی می باشد. امروزه و مراد سیاست کالن یا سیاست راهبردی و گاه ب
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در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران از ناحیت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب سند 

(: مراد سیاست کاربردی Policyچشم انداز و سیاست های کالن ترسیم و ابالغ میگردد. سیاسات )پُلسی: 

اسالمی عهده دار تصویب آنها در قالب قانون برنامه های پنجساله توسعه  است. امروزه مجلس شورای

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.، قانون بودجه سالیانه و سایر قوانین عادی تصویب و اعالم میگردد. تدبیر 

 : سیاست های اجرایی و اجرایسازی توسط قوه اجرایی بمنظور جریانسازی عمومی و60یا تدابیر اجرایی

جاریسازی مردمی و خصوصی است. بخشنامه ها، دستور عمل ها و آیین نامه ها تحت عنوان مقررات اجرایی 

همین ها میباشند. جزوی در تعبیر خواجه نصیر در اینجا: به اعتباری سیاست های عملی در قبال و فرای 

به تعبیر دیگر سیاست های نظری از سیاست های راهبردی، کاربردی تا اجرایی و جاری را در برد میگیرد. 

کاربردی، اجرایی و جاری است. آنچه مسلم بوده اینکه علم و حکمت مدنی و سیاسی: منبع و مبنای 

سیاستگذاری و مبداء و معیار سیاستمداری بوده و اساس عمل سیاسی و حکومت مدنی میباشد. عمل و عین 

اسی بوده و بر بنیاد آن بایسته و شایسته حکومت و سیاست: برامد و بروز علم و ذهن و حکمت مدنی و سی

است باشد. در غیر این صورت سیاست و حکومت جاهلی است. خلق: مراد از توده مردم تا ملت یعنی جامعه 

مدنی و سیاسی با تقسیم کار و تبادل دارای نظام مدنی و دولت و حاکمیت و حکومت مدنی می باشد. میان 

، حاکمیت: State - Nationدولت ) -ت و رفتار سیاسی ملت خلق: منظور رابطه و نسبت و مناسبا

Suveraty حکومت:  -( یا دولت( ملتGovernment و ملت )-  دولت  -ملت )سیاست( و احیانا دولت

 به شرح سیرت ابتدا و»)قدرت و اقتدار( بمثابه نهاد جماعت انسانی مدنی جامعه و نظام مدنی است. دوم.

همان(. ابتداء: آغاز و شروع سیر سیاست بوده و همچنین بنیاد و بنیانگذاری می باشد. سیرت: «)کنیم ملوک

در قبال صورت؛ باطن در قبال ظاهر سیاست و سیاسی است. سریرت بمعنای منش سیاسی درونی می باشد.به 

ینش باصطالح ضمیر سیاسی ظاهر سیاسی است. سیرت سیاسی که از سویی حاصل ارزش سیاسی و مسانخ 

سیاسی است. از سوی دیگر مبداء کنش سیاسی و مبنا و معیار روش یا رفتار سیاسی می باشد. سیرت: سلوک 

و سیاست نیز  می تواند باشد. اینجا می توان سیر سیاسی خواند. ملوک: حکام از حکمروایان حکیم فاضلی 

ی یا فاسقی را در بر میگیرد. مراد یا حکمای حکمروای فرازنه و فرهیخته تا حکمفرمایان جاهلی اعم از ضال

                                                           
60.Administeration   



 

295 
 

ریاست دولت و رهبری از مدیریت اعلی تا عالی را نیز دانست. حتی نهاد دولت را نیر در بر میگیرد. چنانکه 

احکام به  تقدیردر »خود خواجه نصیر پیشتر در فصل نخست سیاست مدن همین اثر تصریح مینمایند: یک.

آن  ایشان میسر شود، و تکمیلممتاز بود از دیگران تا او را شخصی احتیاج افتد که به تأییدی الهی 

او را صناعت ملک؛ و در عبارت محدثان  احکاماند، و طالق گفتهاالعلیشخص را در عبارت قدما ملک

او را مدبر عالم خواند؛ و ارسطو انسان مدنی، یعنی انسانی که  افالطوناو را امام، و فعل او را امامت؛ و 

ک در این موضع نه آنست لِمراد از مَ»(. دو.213همان، ص«)او و امثال او صورت بندد وجوده قوام تمدن ب

]مَلِک[  لکمُ]شایستگی و شرعیت[  بلکه مراد آنست که مستحق باشد،می یا مملکتی شَکه او را خیل و حَ

داشته ن ]مقبولیت نداشته و حاکمیت نکند التفاتکس بدو چه به صورت هیچ او بود در حقیقت و اگر

همان(. بسان یک جراح حاذق ثقه «)، و چون مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدم نظام شایع بودباشد[ 

)قابل اعتماد( و با اصطالح فوق تخصص و متعهد، اگر مردم او را یافته و بدو مراجعت کردند، سالمت می 

ذق و خائن یا پزشکنما مراجعت کردند یابند. اگر او را نشناخته یا بدو مراجعت نکردند و به پزشک غیر حا

این خود مردمند که سالمت خود را نیافته و زیان میکنند. جراح نیز از حذاقت جراحیت نمی افتد. هر چند 

هر روزگاری و قرنی به صاحب  در الجملهفی»هیچ کس بدو مراجعت نکرده و هیچ جراحی ننماید. سه.و

باشد، اما در هر روزگاری عالم  کفایتاهل ادوار بسیار را احتیاج نبود چه یک وضع ]پیامبری[  ناموسی

گردد و بقای نوع بر وجه اکمل صورت نبندد، و  مرتفعرا مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شود نظام 

را به اقامت مراسم آن تکلیف کند، و او را والیت تصرف بود  مردمانمدبر به حفظ ناموس قیام نماید و 

(. منظور کارگزاری سیاسی؛ حکومتگری 211همان، ص«)هر وقت و روزگار لحتمصدر جزویات برحسب 

از حکمفرمایی سلطنتی استبدادی مطلقه، حکمرانی سلطنتی مشروطه تا جمهوری مطلقه و حکمروایی شایسته 

در جمهوری مشروطه، مشروعه و معتدله و دولتمردی؛ سیاستگذاری کالن و سیاستگزاری خُرد کاربردی، 

جاریسازی یعنی تنظیم، ترسیم و تصویب سیاست ها و سیاستمداری یعنی اعمال سیاست ها وی اجرایی تا 

ریاست یک. ؛که]سیاست دولتی[  و مَلِک]سیاست نظام، کشوری[  لکسیاست مُ.1گوئیم: »سوم. باشد.
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اما »همان(. چهارم.«)الزمیب.غرضی باشد و الف. ؛هر یکی راسه.و  بودبر دو گونه دو.باشد  61ریاسات

غرض از الف. ؛وسه.( 300)ص امامت خوانند راآن دو.سیاست فاضله باشد که .یک.اقسام سیاست: یکی

لطه[ ]س آن را تغلبدو.که  بودسیاست ناقصه .یک.الزمش نیل سعادت؛ و دومب.آن تکمیل خلق بود و 

 ؛یلالزمش نب.خلق بود و ]بندگی یا استبعاد دوری از حق[  غرض از آن استعبادالف.و سه.خوانند 

(. سیاست ملک: سیاست مُلک یعنی سیاست 307همان، ص«)]سرزنش[  مذمت.2و ]و مشقت[  شقاوت.1

ملی )داخلی و خارجی(، سیاست کل و سیاست کشوری یا سیاست مَلِک: سیاست دولت و سیاست دولتی، 

هر دو خوانده شده و درست است. چرا که دولت سیاستگذار و سیاستمداری کشور میباشد. مراد سیاست 

بخشی و سیاست بخش و حتی زیر بخش های های اقتصادی، اجتماعی و  فرابخشی، میان بخشی و کالن

فرهنگی است. منظور سیاست توسعه اقتصادی، ابزاری و تأمین آسایش همگانی، توامان سیاست تعادل 

اجتماعی و کارامدسازی ملی در جهت سیاست تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش مدنی 

یشرفت ملی بوده و سیاست سعادت مدنی است. سیاست اقتصادی، سیاست میباشد. این همان سیاست پ

اجتماعی و سیاست فرهنگی داخلی و خارجی است. ریاست ریاسات: بیشتر تداعی ریاست و سیاست دولت 

و دولتی میکند. اما سیاست و ریاست ملی را نیز در بر میگرد. مراد سیاست کل و کلی دولتی و ملی کشوری 

مدی سیاسی و پیشرفت( و میان بخشی )تعادل سیاسی( بوده که ریاست و فراگیر ریاسات و فرابخشی ])کارا

سیاست های بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی مرکزی و محلی )استانی و شهرستانی( و 

خارجی بوده و همگی تحت حاکمیت و حکومت مدنی فرانها راهبردی فرابردی دولت میباشند. می توان مبین 

سیاست: هدف از  غرضیاست و سیاست های راهبردی یا کالن و غایی راهبری راهبردی نیز بشمار آید. ر

سیاست بوده که سعادت؛ آسایش بدنی و آرامش مدنی است. غایت سیاست: هدف سیاست بوده که پیشرفت 

زار و گاه اسباب و نیز می باشد. با برقراری امنیت و نظم و کارامدسازی و اقتدار که اجزاء، عوامل، مراحل و اب

سیاست: همان غرض، پیام و پیامد، نتیجه، برامد سیاست بوده که  الزممقدمات سعادت بوده صورت میپذیرد. 
                                                           

ده نظامات می باشد. نظام مدنی هم فراگیر خر فرهنگی.سیاست مدنی: سیاست فرابخشی بوده و فراگیر سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست 67

رابردی ف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در نتیجه سیاست، راهبرد فر ابردی فرابخشی، است. دولت مدنی: هیئت حاکمه مدنی و فرانهاد راهبردی

ت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بسان معماری کشور می باشد. می باشد. نظام مدنی: نظام ساختاری راهبردی فرابردی سایر نظامات یا خرده نظاما

این همان معنای سیاست سیاسات، ریاست ریاسات و صناعت صناعات است. بسان صراط یا بزگراهی که در آن باندهای حرکت تندرو و سبقت، وسط 

 و کند رو وجود دارد. 
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سیاست علمی و حکمی است. سیاست فرازنگی و فرهیختگی می  :سیاست فاضلهسعادت یا شقاوت است. 

 یعنی رسانیدن به مطلوب می باشد. راهبری :امامت: ایصالامامتباشد. سیاست حقیقی و یقینی واقعی است. 

راهبردی مدنی؛ اجتماعی و سیاسی است. فاضلی بوده یا جاهلی ]امام جور[ باشد. اینجا راهبری فاضلی مورد 

نظر است. تکمیل خلق: کمال رسانی اعم رسایی و سازواری ذاتی و دونزادی مردم و ملت می باشد. منظور 

با عنایت به مختار؛ ارادی و تدبیری بودن انسانها، خودشکوفاسازی و  شکوفاسازی و شکوفایی است. بلکه

ایی سیاسی : سیاست نارسا و نارسسیاست ناقصهخودشکوفایی می باشد. این پیشروی و پشرفت فاضلی است. 

یعنی سیاست تکساحتی مادی و ظاهری متدانی می باشد. غایت این سیاست: توسعه و تأمین آسایش بدنی تا 

ست. از آنجایی که این چنین سیاستی طبیعی بوده و قاعدتا و به سیاست تنازعی منجر شده مدعی لذتطلبی ا

همان(. مراد سیاست ناسازوار و ناسازواری سیاسی سلطه گری سلطنتی «)خوانند تغلب آنرا سیاست»گشته که

طلبی خارجی  فزونمطلطقه داخلی و سیطره جویی داروینیستی و )هژمونیک( امپریالیستی یعنی استکباری و ا

: بندگی و بردگی گرفتن و کشیدن ملت و سایر ملل می باشد. یا استبعاد: دوری از حق استعباد تا جهانی است.

: شقاق یعنی شقاوتو عدالت و اعتدال و دورساختن مردم و ملت خود و سایر ملت ها از سیاست فاضلی. 

رفتاری بدبختی بوده و نیز بمعنای مشقت یعنی گ فاصله گرفتن از سیاست فاضلی؛ تعادل و تعالی و در نتیجه

: سرزنش، نکوهش زشت  ضد ارزش بودن و شمردن است. این عبارت و دو عبارت بعدی را مذمتاست. 

برای نمونه تجزیه و تنظیم نموده و حسب مورد جدول و نمودار آنرا جهت تحلیل و بهره برداری بیشتر ترسیم 

 ]نظام و کشور[ یا مَلِک ]دولت[: ریاست ریاسات؛ جدول افقی می نماییم. جدول متن: سیاست مُلک

 الزمش غرض از آن عنوان گونه 

 نیل سعادت تکمیل خلق امامت سیاست فاضله یکی یا نخست

ــتبعاد  تغلِّب سیاست ناقصه دیگری یا دوم ــتعباد یا اسـ اسـ

 خلق

 نیل شقاوت و مذمت

 جدول عمودی

 دیگری و دوم یکی و نخست ردیف
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 سیاست ناقصه سیاست فاضله سیاست

 تغلِّب امامت عنوان

 استعباد یا استبعاد خلق تکمیل خلق غرض از آن

 نیل شقاوت و مذمت نیل سعادت الزمش

 + )اعلی علیین( %700                             نمودار متن:

 معنوی و اخالقی و آرامش مدنیتعالی فرهنگی؛ ج.      

 .الزم: نیل سعاد ت2 

 ب.تعادل   سیاسی           

 .غرض: تکمیل خلق7

 الف.توسعه اقتصادی و آسایش عمومی  

 سیاست نارسای تکساحتی       

 .غرض: استعباد یا استبعاد خلق7

 .الزم: نیل شقاوت و مذمـت2 

 سیاست ناسازوار تنازعی 

 )اسفل سافلین(   - 700%         

است مراد هم سی .ریاست ریاسات باشد و مَلِک: چگونگی )، چیستی و چرایی( ؟: لکسیاست مُتحلیل متن: 

و ریاست برتر و برترین ریاست فرابخشی و میان بخشی کالن بخشهای سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ر هالزمی. ب. و غرضی باشدالف. ؛و هر یکی را هبودیا نوع بر دو گونه فراگیر ملی داخلی و خارجی است. 

سیاست دارای هدف و غایت بوده و نیز غرضی یعنی هدف از آن می باشد. بر فرض غایت و هدف سیاست 

مدنی: پیشرفت مدنی است. یعنی توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی می باشد. 

هدف از پیشرفت مدنی: کمال )رسایی و سازواری(، سعادت )خوشبختی( و بهزیستن مدنی اما غرض و 
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)حیات طیب و پاکزیست( است. کما اینکه هدف و غایت پیشرفت مدنی: سعادت مدنی در دنیا یا سعادت 

دنیوی است. اما هدف از سعادت مدنی دنیوی و در دنیا و یا غرض آن: سعادت جاویدان اخروی یا سعادت 

 زندگانی جاویدان آخرت می باشد.  در

ضله         .2 ست فا سیا ست: یکی  سیا سام  ست جاهله     اما اق سیا ست. در قبال و در مقابله  شد که آن  ا امت ام رابا

سی     سیا ست. منظور راهبری       .خوانندیعنی رهبری  سی توحیدی ا سیا مراد رهبری دینی مدنی؛ اجتماعی و 

ساحتی مادی و معنوی، دو بعدی باطنی و       سی دو ست. این همان حکمروایی  سیا ظاهری متعادل و متعالی ا

ست. الف.           شروعه و معتدله یا متعادل و متعالی ا شروطه، م شد. جمهوری م سته می با سته و بای از  غرضشای

صادی کمی و      تکمیل خلق بود  :آن سعه اقت سازواری ذاتی و درونزادی بروآ اعم از؛ تو سایی و  یعنی کمال؛ ر

فزاری و تأمین آسایس عمومی، توأمان با توسعه و تعادل سیاسی و ارتقای      کیفی سخت، نیمه سخت و نرم ا  

ضمین       سعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و ت شی در جهت تو هرچه فراتر کارامدی؛ بهره وری و اثربخ

مراد آسایش بدنی و آرامش روحی  ؛ یعنی خوشبختی  نیل سعادت  :الزمشب. آرامش مدنی و بهزیست است.  

اجتماعی مدنی فروملی، ملی داخلی حتی خارجی تا فراملی بوده که با تعادل فکری تبیین و         فردی، جمعی و

که آن را  بوددوم ســیاســت ناقصــه  ترســیم یافته و تدبر )طراحی(، تدبیر )برنامه ریزی( و تحقق می پذیرد.

سلطه گری[   تغلب ضا         خوانند] صطالح  سای ظنی یعنی پنداری و به ا ساحتی نار ست تک سیا ه یعنی ل. مراد 

سازار توهمی     ست تنازعی نا سیا سقه یا بدراه و بیراه می    گمراه و نیز  صطالح فا یعنی کاذب یا دروغین و به ا

باشــد. این حکفرمایی ســلطنتی اســتبدادی مطلقه تا حکمرانی مشــروطه ســلطنتی و جمهوری مطلقه اســت. 

بندگی و بردگی خلق و دور . غرض خلق بود)بندگی یا اســـتبعاد دوری از حق(  غرض از آن اســـتعبادالف.

(: )سرزنش  و مذمت)و مشقت(   الزمش نیل شقاوت ب. کردن آن از سیاست مستقیم؛ متعادل و متعالی است.    

حاصل، پیام و پیامدش: سیر و نیل به شقاوت یعنی بدبختی فردی، جمعی و اجتماعی مدنی اعم از شقاق )از 

و فرهنگی؛ معنوی و اخالقی ضد آرامش می   حق و عدالت( و مشقت یعنی مشکل آفرین اقتصادی، سیاسی     

سائس اول تمسک به عدالت کند و    و»ج.فرای غرض و الزم سیاست، کارکرد سیاسی است. پنجم.       .باشد 

صدقا  صادق[     رعیت را بجای ا ست  شتن را مالک   مملودارد و مدینه را از خیرات عامه ]دو کند و خوی

سک به جور کند و رعیت را بجای       سایس دوم تم و ]کنیز، خدمتکار و برده زن[  لوَخَشهوت دارد، و 
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شهوت دارد     ]بنده، برده مرد[  عبید شتن را بنده  شرور عام کند و خوی (.  307همان، ص«)دارد و مدینه پر

 شد. سیاستگذار و سیاستمدار است.       سائس: )اسم( فاعل سیاست است. کارگزاری سیاست و سیاسی می با          

مراد حاکم سیاسی، رهبری سیاسی، ریاست و حتی دولت می باشد. مسوس: )اسم( مفعول سیاست است.              

شد. اینکه امام علی            سازی آن می با سیاست و جاری سیاست پذیری یعنی تبعیت از  ستپذیر یعنی ملت و  سیا

سوس     »)ع( میفرمایند:  سایس و الم سان: هو ال سان «: ان ست.  به          ان ست ا سیا ست و هم قابل  سیا هم فاعل 

اصطالح هم سوژه سیاست و هم ابژه سیاست میباشد. سایس اول: سیاسگذار و سیاستمدار فاضلی است.                  

.اعتدال: 7تمسک: دست یازیدن، توسل جستن، چنگ زدن و به تعبیری کاربردن و کاربست میباشد. عدالت:       

.تعادل: توازن میان توســعه اقتصــادی و تأمین 2پذیری اســت.  میانه روی از افراط ســتم گری و تفریط ســتم

آسایش جسمانی بدنی ظاهری مادی و در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش روحانی  

.عدل: رعایت تکافی، تناسب و تساوی حقوق میان نیروها و نهادهای مکمل، متناسب    3باطنی مدنی میباشد.  

شترک ب  ست. اوال بین حقوق        ]با کارانه[ و م سیب پذیر ا شار آ ست حمایتی اق سیا ا حفظ حقوق و بعد از آن 

یعنی امتیازات و تکالیف یعنی وظایف یا مسئولیت ها، تساوق وجود دارد. ساق بساقند. بسان دو ضلح مثلث 

ــد. زن از حقوق و    ــت. تبعیض نیز نمی باش ــاوی نیس ــاقین اند. ثانبا مثال حقوق زن و مرد، متس ــاوی س متس

ــری، برادری،   ــت. مرد از حقوق و تکالیف پس ــری و مادری بر خوردار اس تکالیف دختری، خواهری، همس

شــوهری و پدری بر خوردار میباشــد. اینها نه متســاویند. نه تبعیض آمیزند. متکافی یعنی کفو و هم شــأن و 

د ساوی حقوق یعنی مز مکمل یعنی تکمیل کننده هم در تشکیل و اداره خانواده و حتی چه بسا هم افزایند. ت  

ــاده با یکنفر کارگر فنی و با یکنفر دکترای مهندس فوق تخصــصــی یا   یک روز یا یک ماه یک نفر کارگر س

جراح پنجه طالیی، اگر متساوی باشد بی عدالتی است. بسان یان بوده که تمام دانشجویان را چه تالش کرده 

م. این نه تنها عدالت نیست. بلکه عین ظلم و ستم   یا نکرده باشد، یک نمره متساوی چه کم و چه زیاد بدهی  

ضد انگیزه گردد.            شجوی زرنگ،  سا برای دان شده اما چه ب شجوی تنبل ن ست. این نه تنها باعث تالش دان ا

عدالت در اینجا تناسب است. هر کس به تناسب تنوع و تفاضل استعداد خود تدبیر و تالش نموده و توفیق       

ستحقاق پیدا میکند.   ست حقوق او تأمین گردد. هرکه         یافت، ا سته ا ستحقاق، بای ضل ا سب تنوع و تفا به تنا

بیشتر، برتر. در عین حال بیسته است در امور و به اصطالح خیرات مشترک بسان امنیت، سالمت، آموزش،         
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اشــتغال و رفاه، و از همه اینها فراتر مشــارکت و کرامت، همه از حد مشــترک و حد اقلی برخوردار باشــند. 

اد بر آن بسته به همان تناسب استعدادی و استحقاقی بوده و به اصطالح کارانه است. اینرا بعدا در مبحث       ماز

مردم، ملت و جامعه مدنی اســت. که دارای حقوقی بوده و بایســته و شــایســته  :رعیتعدالت خواهیم دید. 

سبا       سلطنتی مطلقه و منا ضد معنی برده در حکومت های جاهلی  ست. غیر و  سلطه گر و تحت  رعایت ا ت 

سم( و خانخانی تا اربابی رعیتی    سلطه، حاکم و محکومی و مالک و مملوکی ملی نظامات برده داری )فئودالی

سم و جان و ناموس و    شد. که بردگان نه تنها مالک کار و کاال و خدمات خود نبوده بلکه مالک ج محلی میبا

سان گوسفندان و احشام که      ستند. ب همه چیزشان متعلق به مالک و صاحب گله و گله    حتی اوالد خود نیز نی

ست. وظیفه دارد امنیت آنها را       ست. خادم گله ا شبان: مالک گله نی ست.  برعکس راعی یعنی چوپان یا  دار ا

در مقابل گرگان، ســالمت آنها را در مقابل امراض، تغذیه آنها را از مرتع و آبشــخور و اســتراحت آنها را در 

صدق  ستی             آغل، تأمین کند. ا ستگویی و در ستی، را صداقت: را سی بوده و هم  سیا ستی  ستان و دو ا: هم دو

رفت، خیرات: خواسته ها و عوامل پیش سیاسی و به اصطالح شفافیت سیاسی و حتی نهادینگی سیاسی است. 

منابع و منافع عمومی اقتصادی   : خیرات عامهخوشکوفایی سازی و سعادتمندی و کمال گرایی مدنی است.     

شد.       از جمله سی از جمله امنیتی و فرهنگی می با سیا سرشار کردن و   کند مملوسالمت و رفاهی،  : پرکردن، 

ست.        شور ا سازی خیرات عمومی در ک ستری و فراگیر شهوت     به تعبیری فراهمی، فراگ شتن را مالک  خوی

ست. خودرأیی، خودمحوری و خودکام      دارد ست. کنترل درونی ا شد. خود کنترلی ا شتنداری می با  گی: خوی

سبب به مملکت  و         صی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی ]مالک و مملوکی ن شخ سلطه  ستبدادی مطلقه و نیز  ا

سیاست    :سایس دوم ملت[ و موروثی سلطنتی مطلقه داخلی یا استکباری خارجی نبوده و بدان نیز تن ندهد.   

ست.   تنازعی -جاهلی؛ تکساحتی   سایرین  : تعلل از احقاق حق بوده و بویژه تعدی وجورا   تجاوز به حقوق 

شد.  شد.    : بردهخول می با شانیده مردم بوه که مالک جان، مال، ناموس و حرمت خود نبا : دعبیو به بردگی ک

ست.   بنده شانیدن مردم ا ضلی که دولت خادم بالذات    و به بند و به بندگی ک صورت برعکس نظام فا در این 

جاهلی بســیط قدیم یا مرکب جدید نظرا و بویژه عمال   مردم بوده و مردم مخدوم دولتند، در این چنین نظام

شوند. ولو بظاهر لیبرال             ستی می سیالی سو ساالری  ستی یا دولت ساالری لیبرالی سرمایه  مردم خادم بالذت دولت 

دینه مدمکراسی و جمهوری لیبرالیستی بوده یا سوسیال دمکراسی و جمهوری سوسیالیستی مدرنیستی باشند. 
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شرور عام کند  سایی              به  :پر سیب نار شته و دچار آ سیب پذیر گ ست جاهلی، جامعه و جهان آ سیا سبب 

سازواری تنازعی گشته و میگردد.     شتن را بنده شهوت دارد  تکساحتی و نا سیاست مدنی تاب  خوی ع : دولت و 

منافع ثروت ساالران ]الیگارشی مالی[ و قدرتساالران ]الیگارشی سیاسی و نظامی[ است. چه نظامات سیاسی          

ــتبد ــد    اس ــتند. ض ــا هنوز هم هس ــیط بودند و چه بس ــتر جاهلی بس ــلطنتی مطلقه قدیم بوده که بیش ادی س

ستی            ساالری های مطلقه مدرنی ساالری و دولت سرمایه  ضلی اند. چه  ساالری حقیقی و یقینی واقعی فا مردم

احتی سجدید که جاهلی مرکب می باشند. شبه مردمساالری و مردمساالری نمایی؛ ظنی ]تفلسفی[ ظاهری تک

 یا توهمی ]سوفیستی[ کاذب تنازعیند. 

]دوســت  رعیت را بجای اصتتدقا.2تمستتک به عدالت کند و .7 :ستتائس اول»تجزیه و تنظیم متن: کارکرد

سایس دوم    .1کند و  مملومدینه را از خیرات عامه .3دارد و صادق[   شهوت دارد، و  شتن را مالک   :خوی

خویشتن را .1مدینه پرشرور عام کند و .3و عبید دارد و  خولرعیت را بجای .2تمسک به جور کند و .7

 جدول افقی -همان(. جدول متن: سیاست کارکردی، کارایی سیاسی «)بنده شهوت دارد

 1 3 2 7   کارکرد: کارایی

نه     صداقت با رعیت تمسک به عدالت   سیاست امامت سیاست فاضله سایس اول مدی مملو کردن 

 از خیرات عامه

 مالک شهوت 

خول و عبید کردن  تمسک به جور سیاست تغلِّب سیاست ناقصه سایس دوم

 رعیت

نه     مدی مملو کردن 

 از شرور عامه

 بنده شهود

 جدول عمودی

 سایس دوم سایس اول کارکرد: کارایی 

 سیاست ناقصه سیاست فاضله ماهیت

 سیاست تغلب سیاست امامت عنوان

 تمسک به جور تمسک به عدالت  7

 خَوَل و عُبید کردن رعیت رعیتصداقت با  2
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 مَملُو کردن مدینه از شرور عامه مملو کردن مدینه از خیرات عامه 3

 بنده شهوت مالک شهوت 1

 

 

       +%700                       نمودار متن: 

 .مالک شهوت1   

 از خیرات عامه       سایس فاضلی، امامت.مملو      کردن مدینه 3

 .صداقت با رعیت2

 .تمسک به عدالت 7

 .تمسک به جور7

      .عبید و خول ساختن      رعیت2 

  سایس ناقص، تغلِّب  .مملو کردن مدینه از شرور عامه3  

  - %700     .بنده شهوت  1    

 و لطف و وفا و یکدیگر و عدل و عفاف با و مودت : امن بود و سکونعامهو خیرات »تحلیل متن: ششم.

و غدر و خیانت و  و جور و حرص و عنف و تنازع عامه: خوف بود و اضطراب شرورامثال آن، و 

: امنیت بوده و حتی ثبات است. امنیت جانی و جسمی )سالمت( امنهمان(. «)و مانند آن غیبتمسخرگی و 

را می تواند در بر گیرد. امنیت مدنی؛ اعم از امنیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد. فراگیر امنیت اطالعاتی، 

: آرامش باطنی و روحانی معنوی بوده و حتی آسایش جسمانی ونکُسُانتظامی اجتماعی و دفاعی نظامی است. 

، محبت و مهربانی و همگرایی تا مرز وحدت ملی و ارتباطات با یکدیگری ظاهری می باشد. مُوَّدَت: دوستی بدن

: میانه روی از جمله اقتصادی، سیاسی و عفافمیباشد.  اعتدال، تعادل و عدالت :عدلو اتحاد فراملی است. 

ری رعایت و پیماندا :وفای باشد. نرمش و نرمخویی و مدارای مدنی؛ اجتماعی و سیاسی م :لطففرهنگی است. 
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: ضد طراباضترس، نا امنی، احساس ناپایداری و بی ثباتی میباشد.  :خوفضد غدر یعنی پیمانشکنی است. 

تعارض، تشتت، واگرایی، ستیز،  :تنازعآرامش، نا آرامی، تشویش، دلهره آمیزی، دلشورگی است. تشویش. 

آزمندی،  :حرصی ملی بوده یا خارجی فرا ملی باشد. همان سیاست اختالف بیانداز و حکومت کن داخل

ماعی : شدت، خشونت آمیزی مدنی؛ اجتعنفزیاده طلبی بویژه اقتصادی و بلکه سیاسی و حتی فرهنگی است. 

خی و شو :مسخرگیضد امانت می باشد.  :خیانتپیمانشکنی بوده ضد وفا است.  :غدر و سیاسی میباشد.

مردمان  .نده سازی، پنهانکاری، بر خود دوگانه و عدم شفافیت می باشد: پروغیبتشنگی و غیر جدی است. 

گوگیری و : الاقتدا به سیرت : مرجعیت و گفتمانسازی سیاسی است.در هر دو حال نظر بر ملوک داشته باشند

 پیروی از سیاست می باشد. 

عدل و عفاف و .1مودت با یکدیگر و .3سکو و  .2امن بود و .7: عامهو خیرات »تجزیه و تنظیم متن: یکی.

جور و .1تنازع و .3اضتتطراب و .2خوف بود و .7: عامه شتتروردیگری.امثال آن، و .1وفا و .6لطف و .1

 همان(. جدول افقی: «)مانند آن.77و  غیبت.70مسخرگی و .1خیانت و .1غدر و .1عنف و .6حرص و .1

  7 2 3 1 1 6 1 1 1 70 77 

خیرات   الف

 عامه

 ]امانت  وفا لطف عفاف عدل موّدت سکون امن

 خدمت[  

           

 ]جدیت[  

]راز  

 داری[  

..... 

ــرور   ب ش

 عامه

 ..... غیبت مسخرگی خیانت غدر عنف حرص جور تنازع اضطراب خوف

 جدول عمودی:

 ب الف 

 شرور عامه خیرات عامه 

 خوف امن 7

 اضطراب سکون 2

 تنازع مودت با یکدیگر 3
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اقتدا به ستتیرت دو.نظر بر ملوک داشتتته باشتتند و یک. ؛و مردمان در هر دو حال»تحلیل متن: هفتم.الف.

شان  ست        «)کنند ای سیا ست. اینها گروه مرجعند. چه حکومت و  سیا سیرت: روش و  همان(. اقتداء: پیروی. 

ــد.  ــلی بوده یا جاهلی باشـ الناس »دو.و  62«دین ملوکهمالناس علی»یک. ؛اند کهو از اینجا گفته»ب.فاضـ

 همان(. من زمانم. «)61الزماننحن»و یکی از ملوک گوید سه.، 63«بأبائهم منهمبزمانهم اشبه 

سب موجب  ابوت، یکی باید که مستجمع هفت خصلت بود: لکمُطالب  و».الف.2 ستمالت دلها   چه ح ا

شم  سانی    و افتادن وقع و هیبت در چ شد به آ ستمدار،       همان(.«)ها با سیا ستگرا، انقالبی،  سیا طالب مُلک: 

قدرت سیاسی، حکومت، حاکمیت، راهبری سیاسی است. مستجمع: جامع.        کسی که در پی تشکیل یا نیل به  

دلها: جلب قلوب،  اســـتمالتاُبُوَّت: پدری، حســـب، اعتبار خانوادگی، خاســـتگاه، پایگاه و نقش اجتماعی. 

همت، و آن بعد از تهذیب قوای  وِلُّعُدوم  و»: عظمت، شــکوه. هیبت: اعتبار و بزرگی. افتادن وقعدلجویی. 

ضب و قمع    سانی و تعدیل غ صل آید    نف همان(. علو: بلندی. همت: اراده، خواســت، عزم. «)شهوت حا

تهذیب: پاکسازی، پیراستن. قوای نفسانی: غرایز طبیعی بشری. تعدیل: تنظیم و توازن، هماهنگسازی. غضب: 

شهوت:       سرکوب، چیرگی.  شونت، نیروی دافعه. قمع:  شم، خ میل، منفعت طلبی، ثروت طلبی، لذتجویی،  خ

راحت طلبی. در حکمت مدنی فاضلی: تهذیب و تعدیل غرایز میل و خشم یعنی جاذبه و دافعه و ابزارسازی 

آنها بمثابه نیروی مولده و محرکه و تولید کننده نیرو و حرکت به عنوان ابزار فطرت تعالی طلب و در جهت             

سم       ست. نه همچون مدرنی شرفت ا سازی      پی صالت و یلگی غرایز و بر عکس ابزار ست. که به تقویت و ا ا

                                                           
؛ یعنی راهبران علمی «دو دسته گرو مرجع مردمند؛ علما و حکام»سول گرامی اسالم نقلست: از ر(. همان«)مردم بر دین راهبران سیاسیشانند».ترجمه: 62

( 27، 33احزاب/«: لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه»] آنها اسوه مردم بوده و از آنها الگو میگیرند. چه اسوه خوب دینی و راهبران حکومتی سیاسی  اشان.

 و چه بد.
یعنی مردم محصول و شکل زمانشانند. البته مردم باندازه ای که اختیارمند و دارای اراده و (. همان«)رند نسبت بپدرانشانمردم بزمانشان شبیه ت».ترجمه: 63

هبران اتدبیر بیشترند، نقش فراتری در تغییر سرشت و تعیین سرنوشت خویش و حتی سایرین دوران خود و همچنین بعد از خود ایفا میکنند. اما حتی ر

ی الهام بخش و عوامل موثره هستند. تعیین کننده خود انسانها حتی پیروان، خودشانند. به همین سبب بوده که هر کسی مکلف به ادای بیشتر نمونه ا

  وظیفه ذاتی خود و مسئول اعمال خویشست. 
درالتمثیل و  قی و تعبیر میسازد..ظاهر این از معاویه نقل شده است. در هر صورت دولت و حاکمیت بحق یا بباطل خود را مظهر اراده عمومی تل61

من زمانم، هر کس را ضایع کنم، »؛ «نحن الزمان، مَن وضعناع اتِّضع، و من رفعناه ارتفع»آمده است. معاویه گفته: ( 733ص7167قاهره] المحاصره ثعالبی

انت الزمان، ان تَصلُح »طاب به معاویه گفت: رهبر خوارج خ( 331ص7ج] نیز در بهجه المجالس(. همان«)ضایع شود و هر کس را بلند کنم بلند میشود

(. همان)«تو زمانی، اگر صلح و صالح و اصالح کنی، جامعه اصالح گشته و اگر فساد و فاسد شوی، کشور فساد و فاسد شود»؛ «یَصلُح و ان تَفسُد یفسُد
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 -فطرت تعالی طلبی در جهت توســعه تکســاحتی )شــهوت فرویدیســمی( و تنازعی )غضــب داروینیســتی 

ستی( انجامیده چنانکه نظریه   سم      « مازلو»امپریالی سم و هندوئی سازد. نه همچون بودی آنرا توجیه و تئوریزه می

ست. که رهبانی و تر  شد. هر دو افراط و تفریطند.      ا شه کنی غرایز مزبور می با ضت بمنظور ری ک دنیا و ریا

اعتدال، ابزاریسازی غرایز میل، خشم و هوش ابزاری طبیعی و توسعه طلب بشری غیر و ضد مدنی )بودیسم 

ساز( بر        سازی و دولت ساز )نظام سم( بمثابه جاذبه، دافعه و مدبره ابزار سم( و مدنی )مدرنی طرت ای فو هندوئی

ــانی مدنی و در جهت   ــهودی )معنویت خیز( الهی و تعالی طلب انس عقلی برهانی )حکمت خیز( و قلبی ش

شی درونی( و ظاهری           شی  من شی، بین ساحتی مادی و معنوی و دو بعدی باطنی )ارز شرفت توحیدی دو پی

ست. تو      شی یا رفتاری بیرونی( متعادل و متعالی فردی، جمعی و اجتماعی ا شی و رو صادی   )کن و  سعه اقت

تأمین آســایش بدنی توأمان با تعادل ســیاســی و کارامدســازی در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و 

یی تنازعی ظاهری از سویی و تارک دنیا  -تضمین آرامش مدنی میباشد. برترین جایگزین توسعه تکساحتی      

سیار و  .دونظر دقیق و یک. ؛ی، و آن بهأر متانتسیم   و»در سویه دیگر است.    یح و فکر صح سه.  بحث ب

همان(.متانت رأی: وزین و محکم بودن «)حاصل آید  گذشتگان اعتبار از حال پنج.و   تجارب مرضی چهار.

ــایت   ــی: جاذبه ها و مطلوبات و مطالبات رض ــی: آزمون های موفق و بلکه تجاذب مرض نظر. تجارب مرض

فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه الذین من  قل سیروا)»بخش، پسندیده. اعتبار: عبرت گیری، درس آموزی 

صار ».و 12؛ 30روم/«: قبل شر/ «: فاعتبروا یا اولی االب  که آن را عزمیک.عزیمت تمام،  چهارم و»(. 2؛ 11ح

ل ثبات تام حاص ب.ی صحیح و  أرالف. ؛بکُّرَتَ ازو این فضیلتی بود که  دو.ملوک گویند،  رجال و عزم

و هار.چاین فضیلت میسر نشود،     بیاجتناب از هیچ رذیلت ب.اکتساب هیچ فضیلت و   الف. ؛وسه. آید، 

همان(. «)بدان( 307)ص باشتتند خلقترین و ملوک محتاجپنج.خود اصتتل باب در نیل خیرات اینستتت، 

ــت ــتوار، اراده قوی، خواس ــیلتبلند.  عزیمت تمام: عزم اس ــتگاه، جایگاه و نقش. فض : بکَّرَتَ: برتری، خاس

ــتواری.   باتثَآمیزش.  ترکیب، ــتادگی، اس قاستتات بر میک. ؛صتتبر.پنجم و»یا ثُبات: پایداری، مقاومت، ایس

صبر بود سه. ماللت، ب. سآمت و بیالف. ؛مالزمت طلبدو.شداید و   سات  «.که مفتاح همه مطالب   :مقا

: مالل آمیزی، دلتنگی.  ماللت: ناشــکیبایی. ســآمت: مطالبه، مطلوبیت. طلبهمراهی.  :مالزمتســختی ها. 

شم     و»: مطالبات، مطلوبات. مطالب: کلید. مفتاح سار ش سایل کار، از جمله      همان(. «)ی سهیالت، و سار: ت ی



 

308 
 

اعوان: معاونین، یاران، همراهان، کمککاران، همان(. «)و هفتم اعوان صتتالح» توانگری، ثروتمندی، امکانات.

ابوت یکی. :الخص ایناز  و»ب.ا کفایت، درستکار، با کفایت. نیروها. صالح: شایسته، بایسته، نیکوکار، کارا ب

شد و اگرچه آن را تأثیری عظیم بود. و    سار و  دیگری.ضروری نبا ت خصل  چهاراعوان به توسط  سوم. ی

(. 302همان، ص«)صتتبر اکتستتاب توان کرد چهار.عزیمت و ستته.ی و أردو.همت و  یک.  ؛دیگر یعنی

ست که ظفر بعد ا  بباید و».یک.الف.3 دو تن را بود: یکی طالب دین و دیگر طالب دوم.تقدیر اول. ؛زدان

 و از این دوسه.که غرض او در تنازع غیر این دو چیز بود در اکثر احوال مغلوب باشد؛  کسیو دو.ثار؛ 

مذموم    یکی لب دین حق بود و دیگر  مان(.  «)محمود استتتت و آن ط یه از    ظفره نا : پیروزی، توفیق، ک

ــی. کارامدی؛ بهره وری و اثر   ــای تکوینی الهی و قدر و تقدیر تدبیریتقدیر بخشـ ه فرد، گروه و جامع : قضـ

: خونخواهی و انتقامجویی. طالب ثارانســـانی و مدنی. طالب دین: دینخواه، دیندار و دینمدار، شـــریعتمدار. 

سی.    تنازع سیا سندیده، خوب،      محمود: درگیری، مبارزه، نزاع، جنگ، از جمله انقالب  سته، پ شای : از حمد؛ 

سند، بد، شر، زشت. ب.اول.یک      مذمومخیر، نیکو.  سته، ناپ ستحقاق  و»: از ذم؛ ناشای ی ملک به حقیقت کس  ا

شود، ق .7 ؛را بود که صحیح بود، قیام     حفظبه .2در بود و ابر عالج عالم، چون بیمار  صحت او، چون 

 تغلبی( 302)ص یکی ملک  ؛چیز بود دومرض عالم از  دوم.چه ملک طبیب عالم بود، و     دو.تواند نمود،  

]یا  ستتنفاستتده را حُ نفوسب.و اما ملک تغلبی قبیح بود لذاته، .الف.7ســه.و دیگری تجارب هرجی. 

ــَن[  ید. و   حَسـ ما جارب هرجی مُ  .الف.2ن ما ت لِ لِّؤا ته،  م بود  ید   ذلِّ و نفوس شتتریره را مُب.ذا ما و  .ن

ر باید که مقرچهارم.ک بود، و لِدر حقیقت ضتتد مَب.ک و لیکن لِمَ ب اگرچه شتتبیه بود بهلِّغَتُســوم.الف.

تعاون .7 ؛دریهای جماعتی خیزد که أدولتها از اتفاق ر مبادییک. ؛لک کهبه نزدیک ناظر در امور مُ باشد

بود  محمودیکی.الف. ؛پس اگر آن اتفاقدو.تظاهر یکدیگر به جای اعضتتای یک شتتخص باشتتند،  .2و 

شد و   حقدولت ب. ستحقاق (. 303همان، ص«)دولت باطل]مذموم بود[ ب. االگری.الف.دیبا ستگی،   ا شای  :

ستعداد همراه آموزش نظری و پرورش عملی و با تالش و تدبیر        شتن ا ستحقاق با دا ستگی، حق طلبی. ا بای

ــت می آید.    : غلبه گری، زورگویی  تغلبییا ُملک: حاکمیت، قدرت، اقتدار، حکومت، رهبری.          کلِ مَ بدسـ

 : هر وهرجی: تجربه ها و بلکه تجاذب: جاذبه های تجاربدولت، ســلطه گری ســلطنتی اســتبدادی مطلقه. 

ضعف دولت      شی از  شی(، بی نظمی و بی نظامی، بی ثباتی، نا امنی، ناپایداری ... نا : ود لذاتهقبیح بمرج )آنار
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د. چنانکه حتی فرعون را هم اگر میگفتی ظالم، بدش ذاتا بد است. همگی به صورت فطری از آن بدشان میآی

یا حَســَن: زیبا و زیبایی،  ســنحُآمده و نمی پذیرفت. می گفت مصــلحت ســیاســی من اینرا ایجاب میکند. 

سازواری و خوش آمد، خوبی.     سایی و  سلطه گری،     بلِغَّتُ: لذتبخش. ذلِّمُ: دردناک. ملِؤِّمُر سلطه،  یا تَغلَّب: 

سم(.     سیطره جویی، قهر،  ستکبار )امپریالی ملکت، : ملکمُ: حاکمیت و اقتدار. کلِمَبرتری طلبی )هژمونی(، ا

: همگرایی و هماهنگی و همکاری )تقسیم کار و تعاون( تا اتفاق: بنیادگذاری و آغازگری. مبادیمملکتداری. 

ــتگی و در نهایت یگانگی.   ــتگی و پیوس ــیم کار و تبا تعاونمرز همبس ــارک، همکاری؛ تقس : ظاهرتدل. : تش

پشتیبانی، اظهار، ابراز. دولت: حاکمیت، حکومت، ریاست، هیئت حاکمه، راهبری. محمود: شایسته، در اینجا     

سته، در اینجا مراد جاهلی، نادانی، نافرزانگی         شای شد. مذموم: نا ضلی، فرهیختگی و فرزانگی میبا کنایه از فا

ست. مراد دولت و حکمروایی     ضلی ا ست. دولت حق: دولت فا شد. دولت باطل: دولت جاهلی   ا خوب میبا

دول اتفاق ]علل و آغازگاه[  مبادی آنکهستبب   و».الف.1می باشــد. منظور دولت و حکمفرمایی بد اســت. 

شد،          سانی قوتی محدود با شخاص ان صی را از ا شخ ست آن بود که هر  سیار جمع    وا شخاص ب چون ا

ضعاف    شان ا صی    ]چندین برابری[  آیند قوتهای ای شخ شخاص بود المحاله، پس چون قوت هر   ؛در ا

ــتگی[   اتحاددوم.و ]همگرایی و هماهنگی[  تألفیک. ــتگی و پیوس  65مانند یک شتتخص]همکاری، همبس

شد که قوت او آن        سته با صی برخا شخ شخص با چندان  الف. ؛بود، و چنانکه قوتشوند در عالم  یک 

 ااو متباین اال هو]اختالف نگرش ها[  ااآلراشخاص بسیار که مختلف   »ب. «.اشخاص مقاومت نتواند کرد 

 ه مصارعتکه ب باشندیک شخص باشند هم غلبه نتوانند کرد، چه ایشان به منزلت یک]تباین گرایش ها[ 

 ت این یک یک شتتخص بود برخیزند و المحالهوّقُ]چندین برابر[  ت او اضتتعافوّکستتی که قُ]کشــتی[ 

]همگرایی یا  تألفی.2و ]سازمان و تشکیالت[    نظامی.7 ؛زمغلوب باشند، مگر که ایشان را نی   همه]ناگزیز[ 

اند تو]همسری و همشأنی و برابری و هماوردی[    تکافی قومبود که قوت جماعت با قوت آن [ همبستگی 

شوند اول. ؛و چون»همان(. ب.«)کرد شان را نظامی   یک. ؛اگردوم. جماعتی غالب  ]و برنامه ای[  سیرت ای
                                                           

و پیوستگی یعنی یگانی بمثابه فراتر دهکده جهانی یعنی شخص جهانی را دارد. .جامعه و جهان: ظرفیت همگرایی، هماهنگی و همکاری تا همبستگی 61

 ، که سعدی بنظم در آورده است. «کشخص واحد»این برگرفته از روایتی از سول گرامی اسالم بوده

 که در آفرینش ز یک گوهرند  بنی آدم اعضای یکدیگرند

 دگر عضوها را نماند قرار چو عضوی بدرد آورد روزگار

 نشاید که نامت نهند آدمی   کز محنت دیگران بیغمی تو
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ــوم.الف.کنند  ]اعتدال و تعادل[    عدالتی ]رعایت[    اعتبار دو. بود و اال ب.دولت ایشتتان مدتی بماند و      سـ

با عدم ]میل ها[ دو. اهواب.و ]خواســت ها[  دواعیالف. ؛چه اختالفچهارم.یک.بزودی متالشتتی شتتود، 

 .همان(«)باشد]استحاله و متالشی شدن[  انحالل]موجب و منجر[  مستدعیسه.آنچه مقتضی اتحاد بود 

اند و  های ثابت بوده    آن با عزیمت  ]نیروهای انقالبی[   مادام که اصتتحاب    اول.یک.  ؛ها  دولت اکثر »ج.

و ایی[ ]ایست  قوفوالف. ؛سبب دوم. بوده است و ]بالندگی[  تزاید درسه. کرده، شرایط اتفاق رعایت می دو.

سگرایی[   انحطاطب. مقام ] کراماتب.اموال و الف. ؛مانند]مطلوباتی[  رغبت قوم در مقتنیاتیک. ؛آن]واپ

ــهرت و اعتبار[ )ص  اقتضتتای استتتکثار]اقتدار[ ب. صتتولت.2قوت و .7الف. ؛چهدو.بوده، ( 303و ج.ش

آینه ضتتعفای عقول  هرب.آن شتتوند ]در آمیخته[  و چون مالبسســوم.الف.این دو جنس کند، ]افزایش[ 

سیرت ایشان به دیگران سرایت کند    ]معاشرت، همنشینی و آمیزش[    و از مخالطتج.بدان رغبت نمایند، 

خوش .3نعمت جوئی و .2و ]رفاه طلبی و تجمل گرایی[  رفهت.7یک. ؛به ستتیرت اول بگذراند وچهارم. تا

و ملکاتی که در مقاومت .پنجم.یک بنهند، دفعب. حرب والف. ]ابزار[ ؛ و اوزاردو.عیشی مشغول شوند،    

]تن پروری و  عطلت.3آستتایش و .2 وراحت .7 ؛ها به همتدو.اکتستتاب کرده باشتتند فراموش کنند و 

شم.یک.الف.   میل کند. بیکارگی و ناکارایی[  شان کند     ش صد ای صمی قاهر ق پس اگر در اثنای این حال خ

کرامات ایشان را .2اموال و .7 ؛و اال خود کثرتدو.الف.بر او آسان بود  جماعت]درماندگی[  استیصالب.

ــی[  تجبر.2و ]برتری طلبی[  تکبر.7 ؛بر.ب ــهدارد ]گردنکشـ نازع و  .7 ؛تا .سـ ند و     .2ت ظاهر کن خالف  ت

 هبهر که  ب.دولت  ]بنیادگذاری و آغازگری[     که در مبدأ   و همچنان هفتم.یک.الف. یکدیگر را قهر کنند،   .1

مقاومت و .7 ؛به]دوره قهقرایی[ ب. در انحطاطدو.الف.مغلوب گردد ج.مقاومت و مناقشت ایشان برخیزد   

حفظ دولت به دو چیز بود: یکی  تدبیر و»(. د.301همان، ص«)مغلوب گردندج. برخیزندمنازعت هر که .2

ــتگی[  تألف ــتگی و پیوس و دیگر تنازع اعدا. در آثار حکما  ،]یاران و خودی ها[  اولیا]همگرایی تا همبس

سکندر بر مملکت دارا  اندآورده شی[   ] که چون ا شاه هخامن ست.  ]مراد ایرانیه غلبه کرد عجمآخرین پاد ا ا

شند     » خواجه پیشــتر در این خصــوص می گوید: ست و نظافت و زیرکی ممتاز با سیا ؛ «عجم به عقل و 

عظیم و ]آمادگی و کارایی و کارامدی[  یتدَّعُ.2و ]ابزار و تجهیزات[  آلتی.7 ؛را با[ 211اخالق ناصری، ص 
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سیار و   سالح .1و ]چابک[  لدجَ مردانی.3 ست ک .5های ب به اندک  ه در غیبت اوعددی انبوه یافت، دان

شان مدتی  شود   دارا برخیزند و مُ]خوانخواهان انتقامجوی[  طالبان ثار ازی سر این کار  ، و 66لک روم در 

صال    ستی شان از  ]درماندگی[  ا شه مُ لَعدِدیانت و مَ قاعدهای شد و از حکیم  یِّحَتَت دور بود. در این اندی ر 

سطاطالیس   شارت  اِار شوند و      ست شغول  شان متفرق گردان تا به یکدیگر م کرد، حکیم فرمود که آرای ای

شان فراغت یابی  ازتو  سکندر ملوک طوایف را   ]ســیاســت تفرقه بیانداز و حکومت کن اســتعماری[. ای ا

شیر بابک     شاند و از عهد او تا عهد ارد اهی ]خونخو ای که با آن به طلب ثارعجم را اتفاق کلمه دیگربن

شد اتفاق نیفتاد   امجویی[ و انتق شغول توانند  شد. یعنی    301همان، ص«)م سران ملوک طوایفی  (. حکومت ا

حکومت شاهنشاهی هخامنشی حتی در دوران اشکانی به شاه شاهانی تبدیل شد. در دوران ساسانی تبدیل            

ــاهی گردید.  بر دیگری.در حال رعیت نظر کند و نخستتت. ؛واجب بود که پادشتتاهبر  و».الف.یک.1به ش

سیار[      رفُّوَحفظ قوانین معدلت تَ سیار ب شش ب ی و ]برپایی، پایایی، کارامدیغ بهره رو وامقِچه دو.نماید، ]کو

 همان(.«)بود]عدالتگرایی[  مملکت به معدلتاثربخشی[ 

]هم شأن[   کافیتَخلق را با یکدیگر مُ]گروههای مدنی[  ه اصناف ک اشد آن ب: تلَعدِدر مَ اولشرط   و»اول.

صل آید    ]هم شــأنی، همســری[  به تکافی معتدل]مزاج ها[  هجِمزَهمچنان که اَ دارد، چه صر حا چهار عن

علوم و الف. ؛ارباب .7 :اول اهل قلم مانند    :کافی چهار صتتنف صتتورت بندد     اجتماعات معتدل به تَ    

ضات و  .3فقها و .2و  معارفب. سان(      منجمان.1مهندسان و  .6اب و سّ حُ.1اب و تّکُ.1ق شنا ضا و هوا و )ف

شان بود  وشعرا، که قوام دین  .1اطبا و .1 شان به مثابت آبند در طبایع؛ و دوم اهل   دنیا به وجود ای و ای

]نیروهای دواطلب  مطوعه.3و ]نیروها و نهادهای دفاعی[  مجاهدان.2و ]رزمندگان[  مقاتله.7 ؛شمشیر مانند  

ــیجیان[   و ]مرزبانان، مرزداران[    ورغُهل ثُ ا.1و ]نیروها و نهادهای جنگی، تهاجمی[      غازیان  .1و مردمی، بسـ

 دولت،حارسان  .1و ]یا مُلک: حفاظت اطالعات[  کلِعوان مَاَ.1شجاعت و  ب.و ]شدت[   أسبَالف. ؛اهل.6

شان به منزلت آتش    شان بود، و ای سیم  که نظام عالم بتوسط ای جار ت.7؛ معامله چون  اهلاند در طبایع؛ و 

 وصتتناعات    الف. ؛ارباب .3رفه و  تِحَمُ.2فقی برند و چون  به اُ  فقیاز اُ]اموال و امکانات[    ضتتاعات  که بِ 

                                                           
 .حتی ایرانیان بروند و روم را فتح کرده و روم سقوط کند. چنانکه قبال چند بار اتفاق افتاده بود. 66
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شت نوع بی خَ]جمع آوران[  باتجَ.1 ها وحرفهب. شان ممتنع ب راج، که معی شان بجای  وتعاون ای د، و ای

الحت، فِب.رث و حَالف. ؛اهل.3دهقانان و .2برزگران و .7 ؛زارعه چوندر طبایع؛ و چهارم اهل مُ اندهوا 

مدد ایشتتان محال بود، و ایشتتان همه جماعت مرتب دارند و بقای اشتتخاص بی]مواد غذایی[  قواتاَکه 

ــت. جامع؛       301همان، ص «)طبایع  دراند  بجای خاک   .اعتدال: میانه روی از    7(. معدلت: عدالت ورزی اسـ

باطن         2افراط و تفریط،  مادی و معنوی، دنیوی و اخروی،  یان جهات  عدیل: تنظیم و توازن م عادل و ت ی و .ت

ظاهری، زیست محیطی و پیشرفت، کشاورزی و صنعتی، اصالت و نوگرایی، رونق و صفا، دوستی و دشمنی، 

فردی و جمعی، عمومی و خصوصی، داخل و خارجی، و توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی و آسایش بدنی       

ت: تکافی، تناسب و  .عدال3و آرامش معنوی، و بسان اینها در سیاست و با سیاست متعادل و معتدل میباشد.       

تساوی و نیز صیانت و حمایت از اقشار آسیب پذیر می باشد. چنانکه در موضع خود در آینده خواهیم دید.       

تکافی: مکمل هم بودن و همشــأنی اســت. یعنی شــئون، حقوق و امتیازات آزادی ها و نیز متقابال تکالیف و 

سئولیت های ویژه هر یک از نیروها و نهادهای بخش های   ستی رعایت        م سی و فرهنگی بای سیا صادی،  اقت

 انحالل ترکیبدو.انحراف مزاج از اعتدال و یک. ؛از غلبه یک عنصر بر دیگر عناصر   چنانکه و»شود.  ب. 

سه       آیدالزم  صناف بر  صنف از این ا انحراف امور اجتماع از اعتدال و یک. ؛ف دیگرصن از غلبه یک 

]و  التعاونفضیله الفالحین هو  یک.این معنی آمده است که:   نوع الزم آید. و از الفاظ حکما در فساد دو.

سازی  باالعمالتوسعه[   ضیله التجار هوالتعاون دو.، [ ]و اعمار: عمران و آباد سایش همگانی[    و ف ]و تأمین آ

ــه.باالموال،   له  سـ عاون و فضتتی ــی[        الملوک هو الت مدی؛ بهره روی و اثربخشـ کارا قای  عادل و ارت ]و ت

سیه،  باآلراء سیا ضیله االلهیین هو التعاون چهار. ال ضمین آرامش   و ف ]و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و ت

عاً   ا]حکمت مدنی[    بالحکم مدنی[   قه، ثم هم جمی عانون لحقی ــرفت[    علی عماره  یت بادانی: پیشـ  ؛المدن ]آ

ضائل ب.بالخیرات و الف. ستگاه، جایگاه، نقش و کا   «)الف ضیلت: ارزش و در اینجا بویژه خا ویژه. رهمان(. ف

خیرات: اینجا عوامل و ابزار و منابع توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی است. فضایل: ارزش         

 در معدلت دومشرط   و»دوم.ها و هنجارها و اخالق متعادل و متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میباشد.     

ــت[  ــب اس هر یکی بر ]موقعیت و مقام[  مرتبهآن بود که در احوال و افعال اهل مدینه نظر کند و ]: تناس

ستحقاق قدر  ستعداد تعیین کند. و مردمان  ا شند  ( 301)ص و ا صنف با صیر بعداز  «. پنج  در اینجا خواجه ن
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شأن از            سومین  سیب زدایی مدنی به عنوان  سی مدنی بمنظور آ شنا سیب سی مدنی و مدیریت مدنی به آ مهند

آسیبهای مدنی و متناسبسازی مجازاتهای مدنی     بقه بندیشون سه گانه سیاست مدنی کارامد پرداخته و به ط    

بود، فراتر[ ] خیر ایشان متعدیب.و  باشندبطبع خیر الف. ؛اول کسانی که »صنف می پردازند. بدین ترتیب: 

صه آفرینش  شاکل رئیس  و این طائفه خال سی که به   اعظم،اند و در جوهر م پس باید که نزدیکترین ک

شن    شاه بود این جماعت با سر فرود آوردن در مقابل او[     د، و در تعظیمپاد شت،  ت ]حرم توقیرو ]بزرگدا

شت[   و اکرام و تبجیلداری[  شان هیچ دقیقه ]نیکودا ستی و کوتاهی[     مهمل]لحظه و جزئی[  ای س اید نب]

همان(. تا این ارزشـــها، روا و رواج یافته و «)باید شتتناخت خلقگذاشتتت و ایشتتان را رؤستتای باقی   

بطبع خیر: چه بفطرت بوده که همگان خیر و حتی خیرخواه و خَیِّرند.  گوسازی مدنی گردد.گفتمانسازی و ال 

سد. خیر اندیش و      سی که خیرش بدیگران میر ست. خیر متعدی: یعنی خَیِّر و ک بویژه طبع ثانوی که عادت ا

شد.   شان مُ     دومصنف   و»خیر خواه میبا شند و خیر ای سانی که به طبع خیر با شان  یعنی خ]خِّیر  دیعَتُک یر

ــد[   ید     بدیگران برسـ با یازها[    العله و در امور خود مزاح داشتتتتنبود، و این جماعت را عزیر  ]رافع ن

، و این ر باشند و نه شریر  یِّکسانی که به طبع نه خَ  سیم صنف   و»همان(. ارجمند بایستی باشند.   «)گردانید

شت و  الف. ؛طایفه را سند  تا ج.تحریض فرمود  یرخِبر ب.ایمن باید دا ستعداد به کمال بر )همان(. «بقدر ا

سانی که  چهارمصنف   و» شند و    یک.الف. ؛ک شان متعدی   ب.شریر با شان      نبود شر ای شر شرور نبوده:  [

ــیده[     ؛فرمود و به  باید  ]تحویل نگرفت[ دو.الف.   اهانت  .2 تحقیر و.7 ؛این جماعت را  ج.، و بدیگران نرسـ

  انذار.1بشارت و ]بازدارندگی[  ترهیبات.1و جاد انگیزه[ ]ای ترغیبات.3و ]وادارندگی[  زواجر.2مواعظ و .1

ــیار[  ــدار و هش و اال در هوان خواری ج.به خیر گرایند، .2باز گذارند و .7 ؛خودتا اگر طبع ب.کرد، ]هش

، و رور[ ]ش  شر ایشان متعدی  ب.به طبع شریر باشند و   الف. ؛کسانی که  پنجمصنف   و»همان(. «)باشند می

دات باشند  موجو]بدترین و زشت ترین[   ترینرذلدو.خالیق و ]پستترین[   ترینخسیس اول.یک. ؛این طایفه

 ؛منافات میانســوم.بود، و ]خدا و رهبری مدنی فاضــلی[  طبیعت ایشتان ضتد طبیعت رئیس اعظم  دوم.و 

گروهی را که اصتالح  یک. ؛و این قوم را نیز مراتب بودچهارم.؛ صتنف اول ذاتی ب. واین صتنف  الف.

ز اال اج.اصالح باید کرد و  ]اعمال فشار و وادارندگی[   زجرب.تأدیب و الف. ؛انواع بهایشان امیدوار بود  

با ایشان ب.اگر شر ایشان شامل نبود .الف.7 ؛امیدوار نبود ایشانو گروهی را که اصالح  دو.شر منع کرد،  
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شان    اگرو .الف.2مداراتی رعایت باید کرد،  شر ب.شامل بود  دیگری.عام و یکی. ؛شر ای سیب   ازالت  ]آ

 (.306همان، ص«)ایشان واجب باید دانستزدایی و برطرفسازی[ 

ــازی[  زایلستتازی و.»الف: آستتیبزدایی مدنی شتتر را مراتب بود یکی حبس، و آن منع بود از ]برطرفس

صرفات بدنی؛ و  وقید،  دومو  ؛با اهل مدینه]آمیزش[  مخالطت نفی، و آن منع بود  ســیم آن منع بود از ت

فنا و  اِ؛ یک. به  ]موجب و منجر[   مؤدیدیگری.به افراط بود و  یکی. ؛اواز دخول در تمدن. و اگر شتتر   

ساد نوع، حکما خالف کرده اِدو. ست که   أظهر ربود یا نه، و اَ جایزاند دران که قتل او ف شان آن  ؛یهای ای

ضای او که آلت    یکی. ضوی از اع ست یا   شرارت بر قطع ع ال بطاِدیگری.یا یا زبان،  پایاو بود مانند د

سی از حواس او، اقدام باید نمود   سر  وح سارت[   بر قتل البته تجا شاید، چه تخریب بنائی که حق،  ]ج ن

وجهی که اصالح و جبران میسر نشود از عقل     کرده باشد بر  اظهارو عال، چندین آثار حکمت دران  عز

عل شر ازو بالف یک. ؛که گفتیم مشروط باشد بدان که   آسیبزدایی ها  این  و»ب.(. 301همان، ص«)بعید بود

قید هیچ مکروه دیگر نشتتاید که بدو .2حبس و .7 ؛بود جز توَّقُاما اگر شتتر در او به دو.حاصتتل آید، 

کنند به قصد اول،  ]جامعه و کشور[   که نظر در مصلحت عموم  آنست رساند، و قاعده کلی در این باب  

صد ثانی، مانند    صلحت خاص او به ق صلحت مزاج همه      طبیبو در م سب م ضوی معین بح که عالج ع

ضا کند در نظر اول،   ضا          کهو اگر چنان بیند .یکیاع ساد مزاج اع شد ف سد با ضو که فا از وجود آن ع

 ر اینگو ا.دیگرید. ننمای]توجه[  و بدو التفات کندشتتد بر قطع آن عضتتو اقدام  خواهد]پدیدار[  حادث

ــیب[   خلل ــتی و آس ــس ]متمرکز[  همت بر اصتتالح حال او مقصتتور]تمام[  نبود غایت]انتظار[  متوقع]س

شخص هم بر این منوال  لِ. نظر مَدارند معطوف صالح هر  شیوه[   ک در ا شد ] سی     «)با شنا سیب همان(. هم آ

ت های مدنی نیز بایسته و شایسته مدنی و در طبقه بندی آسیبهای مدنی و هم در آسیب زدایی مدنی و مجازا

است بدین ترتیب عمل نمود. این چنین سیاست، عدالت و نهاد قضایی و جزایی، در صورت روزامدسازی،       

 کارامد؛ بهره ور اثربخش بوده و خواهد بود. 

ساوی[   در معدلت سیم شرط   و»سوم.  شأنی[   تکافیالف. ؛آن بود که چون از نظر در]ت صناف و  ]هم ا

ایشان در قسمت خیرات مشترک نگاه     میان]تساوی[   سویت ج.یک.مراتب فارغ شود  ]تناسب[   تعدیلب.
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سالمت  .7 :و خیرات مشترک سه.  کند،]رعایت[  استعداد را نیز دران اعتبار ب.استحقاق و  ؛ الف.و.دودارد 

شخصی را   چهار.آنچه بدان ماند، .1کرامات و .3اموال و .2بود و  سطی  ازچه هر  سه  این خیرات ق می[ ]

 اما.7کند. ]ستم و تعدی[   جور]موجب[  بران اقتضای ]نارسایی[   نقصان ب.زیادت و یکی.الف. ؛باشد که 

شد   ( 301)ص صان جور با شخص و   برنق شد که   اما زیادت جور بود بر.2آن  صان  .3اهل مدینه، و با نق

(. یک و از ســویی تعلل در احقاق حقوق ودو و از دیگر 301)همان، ص 69«مدینههم جور باشتتد بر اهل 

  سوی تعدی از حدو و تجاوز بحقوق، الزمه رایت تساوی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

 ؛قستتمت خیرات فارغ شتتود محافظت آن خیرات کند بر ایشتتان، و آن چنان بود که   ازچون  و»الف.

رر بود به ض ]منجر[  وجهی که مؤدی ست کسی بیرون کنند بر  از این خیرات از د چیزینگذارد که یک.

ضرر   شود عوض دو. مدینه،او یا  شند.   ]معوض[  و اگر بیرون  ساند از آن جهت که بیرون کرده با با او ر

ــاحبش[ ؛ دستتت ارباب   ازو خروج حق ج. و ]خرید و فروش[   بیع.7 :یا به ارادت بود مانند    یکی. ]صـ

 تستترق  .2و ]بزور و ظلم گرفتن[  بصتتغ.7 ؛ارادت بود چونبیی یا دیگر ، ]هدیه[    هبه .3 قرض و.2

شد. فی   ،]دزدی[  شرایطی با  یرغبا او رسد یا از آن نوع یا از  ]جایگزین[  الجمله باید که بدلهر یکی را 

 اررا یا غیر ض  مدینهوجهی با او رسد که نافع بود   آن نوع تا خیرات محفوظ بماند، و باید که عوض بر

سد جائر      ]زیانبخش نباشــد[  ضرری به مدینه ر ستاند بر وجهی که  ع . و منبود، چه آنکه حق خود باز 

ــب[  باید کرد، و باید که عقوبات بر مقادیر]مجازات[  جور به شتترور و عقوبات ]میزان، مقدارهای متناس

شد بر    بود،]اندازه[  جور مقدر شتر بود به مقدار، جور با ود جائر، و اگر کمتر بچه اگر عقوبت از جور بی

(. یکی ظلم و دیگری 301همان، ص«)باشتتد بر مدینه، و باشتتد که زیادت نیز هم جور بود بر مدینه جور

جور است. یکی ستم پذیری و دیگری ستمگری میباشد. چرا که بر یک شهروند ولو جائر، جور بیشتر شده        

ست  صی جوری بود بر  کرده خالفحکما  و»ب. .ا شخ سانی که گفته  اند تا هر جوری  اند مدینه یا نه. ک

شد عقوبت از  شخص جور بود بر مدینه گفته  یکجور بر   ائرجاند به عفو آن کس که برو جور کرده با

ائر ساقط  عقوبت از ج اواند به عفو اند جور برو جور بر مدینه نبود گفتهساقط نشود، و کسانی که گفته   

                                                           
.اگر دولت به بهداشت عمومی نرسد و بر فرض طفلی، معلول شود. این ظلم شخصی در حق آن طقلست؟ که این شخص از یک زندگانی سالم، 61

 محروم شده است. یا ظلم مدنی می باشد؟ که جامعه از یک فرد سالم، محروم شده است. 
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ومی جرم و جور اســت. همین طور جنبه خصــوصــی  (. مراد جنبه خصــوص و جنبه عم301همان، «)شود 

ــت؟               ــد. آیا عدالت اجتماعی جمع عدالت فردی و افراد بوده یا فرای آنها اسـ عمومی عدالت مطرح میباشـ

یک افراد و حتی جمع                 کا یت ی ماعی، فرای هو یت اجت که هو مان جمع افراد بوده  عه، ه جام که  نان  همچ

ازات ها، ... عمومی یا مدنی یعنی اجتماعی و ســیاســی آنهاســت؟ قطعا عدالت، ظلم، کارامدی، آســیب، مج

فرای جهات و جنبه های خصوصی و فردی و افراد و اشخاص بوده و بایسته و شایسته است این مهم بدون     

اینکه به ورطه اصالت جزء و فردی یا برعکس و در سویه متعارض به اصالت و حقوق کل و جامعه کشیده     

شانیم، بدین ترتیبی که مت  سیم      و بک صیر بدان توجه داده و آنرا تبیین و تر سالمی از جمله خواجه ن فکرین ا

کرده اند، پرداخت.  عدالت، ظلم، پیشــرفت و عدم پیشــرفت فردی، جمعی و اجتماعی یا خصــوصــی و    

عمومی، از اهم مســایل چالش خیز می باشــد. بر میگردد به رابطه و نســبت فرد و جامعه و دولت. در هر   

ــورت عدالت و ظل   ــبت به افراد، غیر از عدالت یا ظلم جمعی و اجتماعی یا عمومی و به          صـ م فردی و نسـ

سبب مادی          سبب فاعلی و هم  ست. اما عدالت فردی و افراد عادل هم  سی ا سیا صطالح مدنی؛ اجتماعی و  ا

عدالت جمعی و اجتماعی و جامعه و کشور عادل می باشد. کما اینکه عدالت مدنی: سبب صوری ساختاری      

شرفت، کارایی و     راهبر سبت میان پی شد. همین رابطه و ن دی و غایت و کمال عدالت فردی و افراد عادل میبا

 سعادت فردی و افراد با پیشرفت، کارامدی و پیشرفت مدنی جریان دارد. 

سان کند با رعایا    ازچون  و.»7ج. شود اح ساس    «)قوانین عدالت فارغ  سان: فرای عدالت و بر ا همان(. اح

ست. مراد   شته و دولت وظیفه و          آن شدن دا شده و حق رعایت  ستی رعایت  ست حمایتی با مردم که بای سیا

ضیلت در امور  .»2 تکلیف رعایت کردن حدود و حقوق آنها را دارد. شور   لکمُکه بعد از عدل هیچ ف ]: ک

همان(. احسان: افزون «)نبود بزرگتر از احسانو نظام سیاسی و مَلِک: دولت، حکومت و حاکمیت و قدرت[ 

و اصل در احسان آن   .»3 بخشی و سیاست حمایتی بویژه نسبت به اقشار آسیبپذیر و کمتر برخوردار است.        

مور ا همان(. خیرات:«)واجب بدیشان رسد بقدر استحقاق    مقداربود که خیراتی که ممکن بود، زیادت بر 

 باید که مقارن هیبت».1و احســان  می باشــد. خوب و منابع و منافعی فراتر از حد متوســط باز باســتحقاق

و با رعایت و در جهت هیبت: حفظ اقتدار قانونی، مردمی و موثر ملی و کارامدی  همان(. مقارن: همراه«)بود
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شد ( 301)ص ازک لِو بهای مَ چه فرّ.»5 دولت باشــد. ستمالت دلها به  ».الف.جلب6همان(. «)هیبت با و ا

صل آید که بعد از هیب    سانی حا ستعمال کنند،  اح سان و ب.ت ا ستان و  ربطر زی.7 ؛هیبت موجببی اح د

شان و   .2 سر ای شوند یو حر طامعو چون ج.طمع گردد، .1زیادتی حرص و .3تجا لک اگر همه مُیک. ؛ص 

ــایتی «هل من مزید»همان(. بلکه «)از او راضتتی نگردددو.به یک تن دهد   یعنی زیاده تری طلبیده و نارضـ

استمالت:  .توقع مردم را بیش از امکانات باال بردن باعث احساس نارضایتی می گرددایجاد میشود. به تعبیری 

بی. خودسری. حرص: افزون طل دلجویی. بطر: بیپروایی، سرکشی. تجاسر: جسارت، بی باکی و خیره سری و    

 فضیلت .دوعدالت و یک. ؛قوانین التزامو باید که رعیت را به »د.طمع: زیاده خواهی. طامع: طمعکار زیاد.  

همان(. مردم و شـــهروندان برعایت قوانین عدالت یعنی حقوق و قانون و نیز اخالق فاضـــلی «)تکلیف کند

شه کرد.       ستی پی ست. قانونمداری بای ست اما کافی نی یعنی هنجارها، اخالق مدنی وادار نمود. قانونداری الزم

پیش فرض که حتی قانون بد، بهتر از  که از رعایت قانون توسط خود دولت و دولتمردان آغاز میشود. با این  

بی قانونی اســـت. چنانکه حتی دولت ظالم و بد، بهتر از بی دولتی و یا حتی ضـــعف و ناکارامدی دولت و 

دولت ضــعیف و ناکارامد بوده و محســوب میگردد.  اگر چه مراد از قانون و دولت، قانون و دولت خوب و 

سازوار کارامد؛ بهره ور و   سا و  شد.  عادالنه و ر قوام بدن به طبیعت بود و .7 ؛که، چنانکه»یک. اثربخش میبا

شد. چنانکه بدن  «)قوام نفس به عقل.3به نفس و  طبیعتقوام .2 همان(. قوام: برپایی و پایایی و پایداری میبا

ــت. همینطور دو.      ک به  لِ قوام مَ.2ک بود و لِ قوام مدن به مَ  .»7را نفس مدیریت کرده و عقل مدبر نفس اسـ

همان(. زایایی، پویایی و پایایی کشور و نظام سیاسی    «)به حکمت سیاست  قوام .3و  61سیاست  و[  شریعت ]

ــد.   ــت. روح و بنیان زایش، پویش و پایش ملی، دیانت می باش به دولت، رهبری و حکومت و حاکمیت اس

ــد. یکی.     ــت، عقالنیت، علم و حکمت میباش ــیاس ــت. بنیاد س ــت اس ــیاس ــم آن س  ؛و چون»راهبرد و جس

توجه به دوم. ونظام حاصتتل بود ج.اول.ناموس حق مقتدا، ب.حکمت در مدینه متعارف باشتتد و الف.

شریعت و دیانت. «)کمال موجود اما اگر حکمت »دیگری. همان(. متعارف: عرف جاری و همگانی. ناموس: 

و به ناموس راه یابد زینت ملک برود        خذالن چون ب. ذالن به ناموس راه یابد، و    خِ الف. ؛مفارقت کند   

سوم مروّ دوم.فتنه پدید آید و ج.اول. شود و  رِّندَت مُر همان، «)ل گردددَقمت بَنِب.به  عمتنِالف..سوم س 

                                                           
 مری نقل شده و توسط خواجه به فارسی برگردانده شده است. .این عبارت در اخالق محتشمی بصورت کاملتری بزبان عربی از ابن عا61
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(. مفارقت: جدایی، دوری. خذالن: ضعف و فتور و سستی، زینت: زیبایی و دل انگیزی فرای قدرت    301ص

سوم مروّت: مندرس: که        سازواری. ر سس و نا سا سیب، آفت. نار سته، پاره.     و اقتدار. فتنه: آ س سوده، گ نه، فر

 نعمت: امکان، فرصت، خیر و رحمت. نقمت: ضد نعمت، زحمت، تهدید، شر.

بینه نشنود،  بی ساعیانسعایت دو.جوب ندارد، و حُاصحاب حاجات را از خود مَیک. ؛باید که و».الف6

ها و  امن راهدوم. ویان دّعَتَدر دفع مُچهار.اول.و خوف بر خلق مسدود نگرداند، و ابواب رجاسه.و 

همان(. محجوب: «)شجاعت تقصیر جایز ندارد دیگریأس و بَیکی. ؛اکرام اهلچهارم.و  مرزهاحفظ سوم.

سعایت: بدگویی و سخنچینی. ساعیان: سخنچینان. بینه: برهان، حجت، دلیل.  پوشیده و پنهان. تقصیر: کوتاهی.

و به لذاتی دو.ی کند، أردیگری.فضل و یکی. ؛با اهل خالطتمُب.جالست و مُالف. ؛و».یک.9رجا: امید.  

تحقاق بات نه باسلِغَتَدیگری.کرامات و یکی. ؛و طلبسه. ننماید،که خاص به نفس او تعلق دارد التفات 

 ،لکک در حراست مُلِچه قوت فکر مَالف.نگرداند،  معطلو فکر از تدبیر امور یک لحظه .چهارنکند، 

بود،  موجب وخامت عواقبب.، به مبادی جهلو پنج.الف. تر از قوت لشکرهای عظیم باشد،بلیغب.

ه وهن بدیگری.خلل و یکی.ج.امور کند  اینو اغفال ب.و اگر به تمتع و التذاذ مشغول گردد شش.الف.

اسباب آن هشت.شوند، و  مرخصدر شهوات ب.و اوضاع در بدل افتد و هفت.الف.کار مدینه راه یابد، 

 وهرج، ب. ،نظامده.الف.تباغض و، ب. ،ایتالفنه.الف.شقاوت شود و ب. ،سعادتالف. ؛مساعدت کند تا

ملک دیگری.امام حق و .یکی ؛طلبب.و به استیناف تدبیر و دوازه.یک.الف. اوضاع الهی خلل پذیردیازده.

( 301)ص و این جملهسیرده. مانند؛ ]باز[  اهل این قرن از اقتنای خیرات معطل و.دوعادل احتیاج افتد، 

(. چرا که کارکرد ویژه و کارایی و کارامدی این یک تن: 370همان، ص«)دبیر یک تن باشدتبعه سوء ت

کارگذاری راهبردی فرابردی دولت، نظام، کشور و ملت بسوی پیشرفت و خوشبختی ملی یا برعکس 

ل یناکارامدی او بسوی پسرفت و بدبختی ملی است. التفات: توجه. کرامات: احترام. تغلب: برتری. معطل: تعط

و بال تکلیف. قوت: کارایی. بلیغ: برتر، کارامدتر. جهلک نادانی، بینش اشتباه و ناآگاهی یا آگاهی غیر واقعی. 

مبادی: ریشه ها و آغازگاههای حوادث. وخامت: بدی. عواقب: پیامدها. تمتع: کامجویی و خودکامگی. التذاذ: 

وهن: ناکارامدی؛ عدم بهره وری و عدم اثربخشی لذتجویی، خوشگذرانی بدنی. اغفال: غفلت. خلل: ناکارایی. 

 : رودر بدلبصورت نا بهینگی و نابسامانی. ملت: مکتب، مردم، کشور؛ نظام مدنی اعم از دولت و ملت. 

: وتشقا: فرصت، پیشرفت و خوشبختی. سعادت: یله و رها بحال خود. مرخص : امیال.شهواتبناکارامدی. 
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: هرجع. : واگرایی، تعارض، تشتت و تنازتباغض: همگرایی تا همبستگی. ایتالفتهدید، پسرفت و بدبختی. 

: آثار، عهتب : برخورداری.اقتنای: تجدید نظر. استیناف: دین، شریعت، حدود و احکام دینی. اوضاعبی نظامی. 

 و.»ب: ناکارایی؛ عدم بهره وری و عدم اثربخشی کارگزاری بصورت نا بهینگی و نابسامانی. سوء تدبیرپیامد. 

چون زمام حل و عقد عالم در دست تصرف من آمده یکی.الف. ؛باید که با خود اندیشه نکند که جمله،بر 

 لوکمُی أترین اسباب فساد رکه این تباهج.باید که در ساعات فراغت و راحت من بیفزاید، ب. است

 دماننامور ضروری، سبیل او آن بود که از ساعات لهو و راحت، بل از ساعات دیگری.الف.باشد، بلکه 

فکر .3و  تعب.2عمل و .7 ؛در ساعات.بکردن و معاشرت اهل و ولد، و خواب نوشیدنخوردن و طعام

: خالصه. جملهبر (. بعد سیاست دفاعی و نظامی تا جنگی مطرح میشوند. 370همان، ص«)تدبیر افزاید.1و 

: راحت: سیاست و کارگذاری.. تصرف: کشور و نظام. عالم : کارگذاری و رهبری راهبردی فرابردی. زمام

نامه ریزی و : برتدبیر: تدبر و طراحی. فکر: سختی و سختگوشی. تعب: راهبرد. سبیلبرخورداری و آسایش. 

 سازماندهی.

فصل ششم. (، 371 - 20]سیاست کارگزاران[ )همان، صص فصل پنجم.سیاست خدم و آداب اتباع ملوک

(، 372 - 31دوستی سیاسی[ )همان، صص -]سیاستِ دوستی  فضیلت صداقت و کیفیت معاشرت با اصدقا

فصل (، 176336]ارتباطات سیاسی مردمی[ )همان، صص فصل هفتم.کیفیت معاشرت با اصناف خلق

 (.317 - 11]حکمت عملی مدنی[ )همان، صص هشتم.وصایای افالطون به ارسطو

بطه و نسبت سیاست مدن یا سیاست مدن چه میباشد؟ رااول( خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی: 

سیاست شخص و سیات خانواده چگونه است؟ احتیاج بشر به تمدن چه است؟ علم مدنی چه میباشد؟ ماهیت 

علم مدنی چه است؟ برجستگی راهبردی علم مدنی چگونه میباشد؟ معونات سه گانه انسانی و سیاسی چگونه 

معناست؟ سیاست به چه معنا میباشد؟ ضرورت  میباشند؟ معونت مردم و دولت چه است؟ انسان مدنی به چه

)خاستگاه، جایگاه  نقش( سیاست چگونه است؟ انواع سیاست چه میباشند؟ حکمت مدنی چه  است؟ رابطه 

علم حکمت مدنی با سایر علوم و فنون چه میباشد؟ محبت )دوستی( مدنی چه است؟ رابطه و نسبت محبت 

ی دولت محبت )دوستی( سیاسحبت )دوستی( مدنی که میباشند؟ )دوستی( با سیاست چگونه میباشد؟ انواع م

سیاست چه بوده و چند قسم است؟ غرض دوم(  و ملت چه و چگونه بوده و بایسته و شایسته است باشد؟
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چه می  تنازعی( -و الزمه سیاست فاضله یا امامت چه می باشند؟ غرض و پیامد سیاست ناقصه )تکساحتی 

دامند؟ شرور عامه چه و کدامند؟ خصلت های طالب حاکمیت )انقالبی( چه می باشند؟ خیرات عامه چه و ک

باشند؟ استحقاق حاکمیت به چه می باشد؟ مرض عالم چه و از چه می باشد؟ مبادی دولتها چه و از چه می 

باشد؟ دولت حق و دولت باطل چه می باشند؟ سبب تزاید دولت ها چه می باشد؟ سبب وقوف و انحطاط 

ه می باشد؟ تدبیر حفظ دولت به چند چیز و چه چیزهایی می باشند؟ سیاست تفرقه اندازی و دولت ها چ

حکومت چه میباشد؟ عدالت مدنی چه می باشد؟ نقش دولت در عدالت مدنی چه می باشد؟ شرایط عدالت 

 لتمدنی چند و چه می باشند؟ شرط )اول( تکافی در عدالت مدنی چه می باشد؟ شرط )دوم( تناسب در عدا

مدنی چه می باشد؟ شرط )سوم( تساوی در عدالت مدنی چه می باشد؟ 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؟
 

 : عبید زاکانیشش.رساله  اخالق اشراف

  نقادی و طنز پردازی سیاسی

 )به تناظر اوصاف اشراف  خواجه نصیر و با الهام از اخالق ناصری وی( 

  :مثنوی معنوی در مولوی به تعبیر

 تو مشو بر ظاهر هزلش گرو  هزل تعلیمست آنرا جد شنو

 هزلها جدست پیش عاقالن  هر جدی هزلست پیش هازالن

ن نکته سنجان و نقادان هزل سرای هق(، یکی از برجسته تری1: عبید زاکانی )قرننقادی و هزلسرایی سیاسی

اجتماعی و سیاسی  ایرانست.  که با دید اصالحگری اجتماعی و سیاسی به لطیفه گویی می پردازد. چنانکه  

سر سلسله رندانی چون حافظ، بجد و مصلحی چون سعدی، با مزاحت و بذله گویی گاه بگاه، نیز به نقادی 
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ها حکمتند در قالب نقد. جک بمعنای شوخ و شنگی یعنی مسخرگی سیاسی و اجتماعی زمانه پرداخته اند. این

 :یسنای بنقل از حکیم عبیدنیستند. بمعنای به سخره گرفتن، چرا! جدند در قالب هزلند. چنانکه خود 

 هزل من هزل نیست تعلیم است  بیت من بیت نیست اقلیم است

  جد ازو بر هزل بگذار و  بمزاحت نگفتم این گفتار :سعدیهمچنین بنقل از 

؛ 2بقره/«)ان اهلل ال یستحیی ان یضرب ما بعوضه فما فوقها»کما اینکه خدواند نیز در قرآن اعالن میفرمایند: 

عبید بنثر و نظم و جِد و هَزَل پرداخته و «. خداوند فرقی نمی کند که مثل زند به پشه و بزرگتر آن»(؛ 26

نامه قلندران، رساله تعریفات، قصه و قصیده موش و حکمت و نقد نگاشته  است. از جمله رساله دلگشا، 

 در فلسفه نقادی و لطیفه گویی، که از شدت هوشمندی بوده میگوید: عبیدگربه، صد پند، ترجیع بند، ... اند. 

 تا داد خود از مهتر و کهتر بستانی رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

نقادی و هزل، توجه یافتن، توجه کردن و توجه دادن و پرداختن به نارسایی ها و ناسازواری ها میباشد. از 

ویژگیهای برجسته و برجستگی های ویژه هوش انسانی است. نقادی، عیننا و بجد میباشد. هزل، با نمادسازی 

ی تن یا کوچک یا برعکس سری ب و گاه حتی برجسته سازی و بزرگنمایی است. چنانکه تنی بی سر یا با سر

سری بزرگ با تنی کوچک و نحیف بقلم یا بتصویر آورده شود.  توجه به آسیبها، قدرت انتقال و درک طرف 

متقابل، جملگی از هوشیاری میباشد. نقادی با طرح وجوه صحت و قوت، آسیب و ضعف و ارایه پیشنهاد 

 یز و چه بسا به تنهایی مطرح میشود. اصالحی، تکمیل و جایگزین همراه است. هزل لزوما خ

( «با شکوهست قدرتش»؛  «جلت قدرته)»شکر نا محصور و حمد نا محدود حضرت واجب وجود را ».1

که زیور عقل را پیرایه وجود انسان ساخت تا بوسیلت آن در کسب اخالق حمیده  و اوصاف جمیله 

کمال که روی سخن در ایشانست پوشیده بر رأی .»2(. 711اوصاف اشراف، «)غایت جهد مبذول گردانید

قل الروح من )»نماند که بر بدن هر فردی از افراد انسان جوهری شریف که آنرا روح خوانند از عالم امر 

]مدیر و مدبر ( موکلست و بر وی قهرمان 19بنی اسرائیل، «: بگو روح امر پروردگارم است»؛  « امر ربی

او پیوسته بذات خود قائمست و از فنا محروس  ]من[هرست و . حقیقت آدمی عبارت از آن جوو مسلط[

و مصون و مستعد ترقی و کمال و چناچه بدن از شهوات و لذات محسوس و محفوظ میگردد و روی در 
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و ادراک  )عز شأنه(دارد، روح نیز از معرفت حضرت عزت که غایت همه غایاتست  ]دنیا[عالم سفلی 

خیرات بهره مند میگردد و روی در عالم قدس دارد. و چنانکه شی[ ]بهره وری و اثربخ حقایق و افاضت

بدن بواسطه امراض مزمنه از خاصیت خود فرو میماند روح نیز کیفیتی و ماهیتی دارد که چون بمرضی 

از امراض که بدو مخصوص است از حب جاه و مال و اکتساب شهوات و التفات بلذات عالم سفلی 

یماند که آن مشاهده حضرت ذوالجالل و ادراک معقوالت و افاضت مبتلی میگردد از خاصیت فروم

 خیراتست. همانا شاعر درینمعنی گفته باشد:

 بچندین میانجی بپرورده اند  ترا از دو گیتی بر آورده اند

 ( فردوسیحکیم توئی خویشتن را ببازی مدار )  نخستن فکرت پسین شمار

امراض بدن و حفظ صحت آن مصروف گردانیده طرفسازی[ ]زایل و بر و چنانچه اطبا همت بر اِزالت.»3

 ]ورطه ها؛ گودالهای[اند انبیاء نیز نظر همت بر دفع آفات و امراض روح گماشته اند تا او را از ورطات 

 ]کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی[ بساحل نجات ]نارسایی[و گرداب جهل و نقصان ]هالکت، نابودی[  مهلکه

رسانند. مرد خردمند چون بنظر دقیق تأمل نماید بر وی روشن شود که  اری[]رسایی و سازوو کمال 

 بندگانست و این معنی بر لفظ شاعر بدین سیاق ]سیرتها[مقصود از رسالت، تهذیب اخالق و تطهیر سیر 

 ]جاری[: طاری]روش، ترتیب، تدبیر و سیاست[ 

 کیزه سیرکه بدوزخ نرود مردم پا  گر نبی آید و ار نه تو نکو سیرت باش

خود حضرت رسالت نقاب از چهره عروس این معنی بر انداخته و جمال این تلویح را بر سر این تشریح 

وانین ( و ق« بر انگیخته شدم برای تمام ساختن مکارم اخالق»؛ «بعثت ألتمم مکارم االخالق)»جلوه داده که 

]کتب  در معاوالتو پیشین[ ]گذشته  این علم را که علم اخالق و حکمت عملی خوانند علماء سلف

که فهم قصیر بنده از ادراک شمه ای از آن قاصر است استکمال خلق را بوجه احسن و طریق مفصل[ 

وزگار تا بدین ر]برگزیده نبوت الهی[ ایمن در قید کتابت کشیده اند. و از وقت و زمان مبارک آدم صفی 

و « تعف»و « شجاعت»و « حکمت»ه که آن اشراف بنی آدم بمشقّت بسیار و ریاضت بکمال فضایل اربع

 است سعی بلیغ بتقدیم رسانیده اند، و آنرا سبب سعادت دنیا و نجات عقبا شمرده و گفته اند:« عدالت»
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همان، «)که کفر و نیک خوبی به ز اسالم و بد اخالقی بهر مذهب که باشی باش نیکوکار و بخشنده

 (.711-1صص

ر و خالصه قرونست چون مزاج اکابر لطیف شده و بزرگان صاحب اکنون درین روزگار که زبده دهو.»4

ذهن بلند رأی پیدا گشتند فکر صافی و اندیشه شافی بر کلیات امور معاش و معاد گماشتند و سنن و 

اوضاع سابق در چشم تمیز ایشان خوار و بیمایه نمود. و نیز بواسطه کرور زمان و مرور اوان اکثر آن 

پذیرفته است احیای آن اوضاع بر خاطر خطیر و ضمیر منیر این  و پوسیدگی[]کهنگی قواعد اندراس 

جماعت گران آمد. الجرم مردوار پای همت بر سر آن اخالق و اوضاع نهادند و از بهر معاش و معاد 

خود این طریق که اکنون در میان بزرگان و اعیان متداول است چنانچه این مختصر بر شرح شمه ای از 

پیش گرفتند و بنیادکارهای دینی و دنیوی بر آن مبنی مستحکم گردانیدند، در معانی باز آن مقصورست 

را در خاطر ]عبید زاکانی[  است و سلسله سخن دراز در غرض شروع کنیم. مدتی شد که این ضعیف

اطل شده[ ]ب« منسوخ»میبود که مختصری مبنی بر اخالق قدما که آنرا خلق اکنون ]مشغولیاتی[  اختالجی

ساند میدانند بتحریر ر ]برگزیده[« مختار»میخوانند و شمه ای از اوضاع و اخالق اکابر این روزگار که اینرا 

موسومست در قلم آورد « اخالق اشراف»تا موجب فائده طالبان این علم و مبتدیان این راه باشد. که به 

منسوخ که قدما وش و شویه[ ]رو آن را بر هفت باب قرار داد هر باب مشتمل بر دو مذهب یکی مذهب 

بر آن نهج زندگانی کرده اند و یکی مذهب مختار که اکنون بزرگان ما اختراع نموده اند و بنای امور 

 منتهی میشود: اما:]شوخی، مزاح، لطیفه[  معاش و معاد بر آن نهاده هر چند که حد این مختص بهزل

 (.760همان، ص«)داند که متاع ما کجائیست آنکس که ز شهر آشنائیست

الف.مذهب  ]دانایی حقیقی و بینش یقینی دانش و کنش و روش یا رفتار واقعی[: باب اول.حکمت( »1

ی ؛ ]بقوه نظرحکمت استکمال نفس بالقوه انسانی»حکمت فرموده اند: ]تعریف[  منسوخ: حکما در حد

ایل پدیده ها همانگونه که ]یافتن حق« تعلم حقایق اشیاء کما هی»اما علمی: «. علمی و عملی استیا[ 

پرهیز[ ] افعال زیبا و احتراز ]انجام[تحصیل ملکه نفسانی که با آن قادر بر صدور »و اما عملی:  هستند[.

یعنی در نفس ناطقه دو قوه مرکوزشت و کمال او بتکمیل «. از افعال زشت بوده که اخالق نامیده میشود

نظری آنست که شوق او بسوی ادراک معارف و نیل آن منوط. یکی قوه نظری و یکی قوه عملی. قوه 
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علوم باشد تا بر مقتضای آن شوق کسب استطاعت معرفت اشیاء چنانچه حق اوست حاصل کند. بعد از 

آن بمعرفت مطلوب حقیقی و غرض کلی که انتهای جمله موجوداتست )تعالی و تقدس( مشرف میشود 

فت بعالم توحید بل بمقام اتحاد رسد و دل او ساکن و آن معر]دلیل و راهنمایی و استدالل[  تا بداللت

و غبار [ 21؛ 73رعد/«:  بیاد خدا دلها آرامش و سکون یابد»]؛ « اال بذکر اهلل تطمئن القلوب»مطمئن گردد که

د بهر کجا که در آم»شبهت و زنگ شک از چهره ضمیر و آینه خاطر او سترده گردد. چنانچه شاعر گفته: 

(. 762)ص و قوه عملی آن باشد که قوا و افعال خود را مرتب و منظوم گرداند«. ستیقین، گمان بر خا

اه این گردد. هر گ]پسندیده[  چنانکه با یکدیگر مطابق و موافق شوند تا بواسطه مساوات اخالق او مَرضی

 انخدا تو ]جانشین و قائم مقام[علم و عمل بدین درجه در شخص جمع آید او را انسان کامل و خلیفت 

من  تؤتی الحکمه من یشاء و»گفت و مرتبت او اعلی مراتب نوع انسان باشد. چنانکه حق تعالی فرموده: 

هر کس را خدا خواهد حکمت بخش و کسی را که حکمت داده »]؛ « یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا

ادت ابد و قبول فیض و روح او بعد فراق بدن بنعیم مقیم و سع[  211؛ 2بقره/«: خیر بسیار بخشیده است

است کنون تا ]دارایی، قدرت، اقتدار و عزت و حکومت[  دولت]معدن[  وین کان»خداوند مستعد گردد: 

 «.تا اینجا مذهب قدما و حکماست«. کرا رسد

]جاهلیت بسیط و مرکب؛ نادانی حقیقی و بینش ظنی تفلسفی تکساحتی و توهمی تنازعی  مذهب مختار»ب.

چون بزرگان و زیرکان خورده دان که و کنش و رفتار واقعی نما و ضد واقعی[:  سوفیستی کاذب و دانش

اکنون روی زمین بذات شریف ایشان مشرفست در تکمیل روح انسانی و مرجع و معاد آن تأمل نمودند 

و سنن و آرای اکابر سابق پیش چشم بداشتند خدمتشان را بدین معتقدات انکاری تمام حاصل آمد. 

بر ما کشف شد که روح ناطقه اعتباری ندارد. الف.و بقای آن ببقای بدن متعلق است و »ه: میفرمایندک.7

آنچه انبیاء فرموده اند که؛ الف.یک.او را کمال »میفرمایند که: اول..2و « ب.فنای آن با فنای جسم موقوف

شر دو.یکی.حو نقصانی هست و دو.بعد فراق بدن بذات خود قائم و باقی خواهد بود ب.یک.محال است و 

حیات عبارت از اعتدال ترکیب بدن باشد. الف.چون بدن متالشی شد »دوم.«. و دیگری.نشر امری باطل

آنچه عبارت از؛ الف.یک.لذات بهشت »سوم.«. و دیگری.باطل گشت ]نا بود[ ب.آن شخص ابدا؛ یک.ناچیز

 چنانکه شاعر گفته:«. و دو.عقاب دوزخست ب.هم در این جهان میتوان بود
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  و آنرا که نیست، وعده بفرداش داده اند ا که داده اند همینجاش داده اند آنر

و کمال و نقصان فراغتی  ]خشم[ ال جرم از حشر و نشر و عقاب و عذاب و قُرب و بُعد و رضا و سخط

 تمام دارند و نتیجه معتقدات آنکه همه روزه عمر در کسب شهوات و نیل لذات مصروف فرموده میگویند:

 ]رباعی منسوب بخیام[  و ز هفت و چهار دایم اندر تفتی نتیجه چهار و هفتی ای آنکه

 باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی  می خور که هزار بار بیشت گفتم

 و اکثر این رباعی در صندوقه گور پدران خود مینویسند که:

 جز با من و تو عقلی و تمییزی نیست  زین سقف برون رواق و دهلیزی نیست

 خوش بگذر ازین خیال کان چیزی نیست  وهم کرده کان چیزی هست ناچیز که

 و بسبب این عقیده است که قصد خون و مال و غرض خلق پیش ایشان خوار و بیمایه مینماید:

 گرامی تر ز صد خون برادر ]آتش[  بر او یکجرعه می همرنگ آذر

یه عقل و روح محجوب ماند الحق زهی بزرگان صاحب توفیق که آنچه چندین هزار سال با وجود تصف

 (.762-3همان، صص«)بی زحمتی بر ایشان کشف شد

]فرار از مواضع خطرناک، سازش؛ خشونت[ ،  شجاعت: الف.مذهب منسوخ، ب.مذهب مختار»باب دوم.

]منفعت طلبی، ثروت طلبی و لذت طلبی )فرویدیسم  باب سوم.عفت: الف.مذهب منسوخ، ب.مذهب مختار

 و هِدُونیسم( [ 

اکابر سلف عدالت را »]عدم ستم گری و عدم ستم پذیری[:  باب چهارم.عدالت: الف.مذهب منسوخ( 2

یکی از فضایل چهارگانه شمرده اند و بنای امور معاش و معاد بر آن نهاده. معتقد ایشان آن بوده که 

ان اهلل یأمر »أمور ، خود را م«:[ آسمانها و زمین بر دادگری استوارند»]؛ « بالعدل قامت السمواه و االرض»

بداشتندی. بنابراین سالطین [ 12؛ 76نحل/«: خداوند بدادگری و نیکی فرمان میدهد»]؛  «بالعدل و االحسان

همت بر اشاعت معدلت و رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی ]توصیه کرده[  و امراء و اکابر و وزراء
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شناختندی. و آن قسم را چنان معتقد بوده اند که  و نیکنامی]دارایی، حکومت و اقتدار[  و آنرا سبب دولت

 نیز در معامالت و مشارکات طریق عدالت کار فرمودندی و گفتندی.]را[  عوام

 (.717همان، ص«)در پیغمبری زند عادل  عدل کن زانکه در والیت عدل

 دترین[رین، ب]سوء تاما مذهب اصحابنا آنکه این سیرت اسوء »]ستم گری و ستم پذیری[:  مذهب مختار»ب.

نای کار ب»سیر است و عدالت مستلزم خلل بسیار و آنرا بدالیل واضح روشن گردانیده اند و میگویند: 

تا از کسی نترسند فرمان آن نبرند و همه یکسان باشند «. سلطنت و فرماندهی و کدخدایی بریاست است

نورزد و کسی را نزند و نکشد  و بنای کارها خلل پذیرد و نظام امور گسسته شود. آنکس که حاشا عدل

ه و بر زیردستان اظهار عربد ]و بد مستی و عربده کشی نکند[مست نسازد  ]سر[و مصادره نکند و خود را 

 و غضب نکند مردم از او نترسند و رعیت فرمان ملوک نبرند، فرزندان و غالمان سخن پدران و مخدومان

ک پادشاهان از پی ی»و از بهر این معنی گفته اند:  نشنوند مصالح بالد و عباد متالشی گردد.( 717)ص

 [.«دادگری و عدل بدبختی بارث میآورد»]؛ « العداله تورث الفالکه»میفرماید: «. مصلحت صد خون کنند

خود کدام دلیل واضحتر ازینکه پادشاهان عجم چون ضحاک تازی و یزدجرد بزه کار که اکنو صدر 

و دیگر متأخران که از عقب ایشان رسیدند تا ظلم میکردند دولت ست[ ]و مُشَرَّف جهنم بدیشان مُشرِفست

چون بزمان کسری انوشیروان رسید او از رکاکت رأی ]مملکت آبادان[.  ایشان در ترقی بود و مُلک معمور

و تدبیر وزرای ناقص عقل، شیوه عدل اختیار کرد. در اندکی زمانی کنگره های ایوانش بیفتاد و آتشکده 

بد ایشان بود بیکبار بمرد و اثرشان از روی زمین محو شد. امیر المؤمنین مشید قواعد دین علی ها که مع

که بعدل موصوف بود خشت میزد و نان ]در متن عمر آمده که مناسبتی ندارد[  بن ابیطالب رضی اهلل عنه

کرم اهلل وجهه جو میخورد و گویند خرقه اش هفده من بود. معاویه ببرکت ظلم مُلک از دست امام علی 

یرو[ پپیغمبر را در بیت المقدس بیگناه نکشت و چند هزار ]پیرو[ بدر برد. بخت نصر تا دوازده هزار ]

پیغمبر را اسیر نکرد دستور داری نفرمود و دولت او عروج نکرد و در دو جهان سرافراز نشد. چنگیز 

ن اولین و آخرین است تا هزاران هزار خان که امروز بکوری اعداء در دَرَک اسفل مقتدا و پیشوای مغوال

حکایت: (. 712همان، ص«)بیگناه را بتیغ بیدریغ از پای در نیاورد پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت

در تواریخ مغول وارد است که هالکوخان را چون بغداد مسخر شد جمعی را که از شمشیر باز مانده »
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ز پرسید. چون بر احوال مجموع واقف گشت گفت: از بود بفرمود تا حاضر کردند. حال هر قومی با

ناگزیر است ایشان را رخصت داد تا بر سر کار خود رفتند. تجار را نیز ]پیشه وران و کاسبان[  محترفه

د. بجزیه از ایشان قانع ش ]اقلیتند[فرمود دادن از بهر او بازرگانی کنند. جهودان را فرمود قومی مظلومند 

را بحرمهای خود فرستاد. قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و مردان[ ]نه زن و نه مخنثان 

معرفان و گدایان و قلندران و کشتی گیران و شاعران و قصه خوانان را جدا کرد و فرمود اینان در آفرینش 

ین غرق کردند و روی زم]رودخانه[  زیادتند و نعمت خدای بزیان میبرند. حکم فرمود تا همه را در شط

ایشان پاک کرد. ال جرم قرب نود سال پادشاهی در خاندان او قرار گرفت. و هر روز دولت  را از حیث

ایشان در تزاید بود. ابو سعید بیچاره را چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد و خود را بشعار عدل موسوم 

نیت ابو سعید رفت.  گردانید در اندک مدتی دولتش سپری شد و خاندان هالکوخان و مساعی او در سر

 آری!

 )فردوسی(  همه آن کند کش نیاید بکار  چو خیره شود مرد را روزگار

 رحمت بر این بزرگان صاحب توفیق باد که خلق را از ظلم ضاللت عدالت بنور هدایت ارشاد 

 (.712-3همان، ص«)فرمودند 

 است میباشد.این همان ماکیاولیسم سیاسی در شهریار است. ترکیب روباه و گرگ در سی

باب ششم.حلم و وفا: ]عدم سخاوت[ ،  باب پنجم.سخاوت: الف.مذهب منسوخ، ب.مذهب مختار»

، باب هفتم.حیا و صدق و رحمت و ]عدم بردباری و پیمانشکنی[  الف.مذهب منسوخ، ب.مذهب مختار

]عدم رعایت، عدم صداقت، زحمت )نقمت( و شدت  شفقت: الف.مذهب منسوخ، ب.مذهب مختار

 ]نوآموز واین است آنچه در کتاب با برادران وعده رفته بود. امید هست که چون مبتدی )بیمهری( [. 

بر اخالق مختار اکابر مواظبت نماید و آنرا ملکه نفس ناطقه خود گرداند نتیجه آن هر چه آغازگری[ 

 (. 711ن، صهما«)تمامتر در دنیا و آخرت بیابد
نقادی سیاسی چه میباشد؟ هزل سیاسی چگونه است؟ اوصاف  خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی:

اشراف: مذهب منسوخ و مذهب مختار سیاسی چه میباشند؟ اوصاف اشراف کدامند؟ حکمت مدنی: 



 

328 
 

 الف.مذهب منسوخ و ب. مذهب مختار چه میباشد؟ شجاعت مدنی: الف.مذهب منسوخ، ب.مذهب مختار

 مذهب مختار چه میباشند؟»کدامند؟ عدالت مدنی: الف.مذهب منسوخ، ب.

 

 ؛ سید جمال الدین اسد آبادیهفت.عروه وثقی

 رهیافت راهبردی نهضت بیدارگری و اصالحگری سیاسی

 (مثنوی معنوی)عروۀ الوثقى است این ترک هوا            بر کشد این شاخ جان را بر سما         

هق(، بزرگترین مصلح و بیدارگر ایران و جهان اسالم در دوران 7271 - 11سید جمال الدین اسد آبادی )

جدید است. پیرو حکمت متعالی صدرایی و مشهور به فیلسوف شرف، و شاگر شخصی فقه اجتهادی متعالی 

مشکل   و درونزادی از جمله سیاسی شیخ انصاری بود. نخستین کسی بوده اشکال نارسایی و ناسازواری ذاتی

تنازعی مدرنیسم غرب را دریافت و در رساله نیچریه )ناتورالیسم: طبیعتگرایی( به آسیب  -آفرین تکساحتی 

شناسی و آسیبزدایی آن پرداخت. بازگشت به اسالم و اتحاد اسالمی را تنها راهبرد برونرفت از عقب ماندگی 

دادهای سلطنتی مطلقه در کشورهای جهان اسالم و تفرقه و سلطه و نفوذ استعماری بیگانه و رهایی از استب

میان آنها دانست. همراه محمد عبده مصری و محمد رشید رضا، به انتشار روزنامه ای آگاهی بخش تحت 

عنوان عروه الوثقی یعنی طناب مطمئن و به تعبیری راهبرد محکم در پاریس نمود. آنگاه سرمقاله های این 

من یک اثر تحت همین عنوان، منتشر گردید. در پی به برخی از اهم این سر مقاالت روزنامه  جمع آوری و ض

که غالبا بقلم سیدجمال، عبده و رشید رضا یا با اشراف اینها بنگارش در آمده اند را از نظر میگذرانیم. اینها 

 فن سیاسی محسوب میشوند. 

م و استقالل، تجدید تمدن و تمدنسازی )راهبرد روشنگری( بازگشت به اسال .رهیافت روشنگری راهبردی1

این مجله بیاری خداوند اوضاع ملل شرق را بیان «: »برای چه این مجله را منتشر میکنیم؟»نوین اسالمی: 

این مجله در »...  (.11عروه الوثقی، ص«)میکند و برای پیروزی در کار خود توکل ما به خدای تواناست

ق قرار خواهد گرفت و حقایق الزم را که عدم توجه به آنها حد توانایی خویش در خدمت ملتهای شر
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سبب سقوط و ضعف ملل اسالمی شده بیان خواهد کرد و راههایی را که برای تدارک گذشته و احتراز 

این مجله در نظر دارد با بیان یک سلسله »...  (.66همان، ص«)از رنجهای آیند نباید روند نشان خواهد داد

متنبه سازد که مساوی بودن در مادیت و معنویت یگانه عامل نیرومند برای حفظ  حقایق خوانندگان را

 (. 61همان، ص«)موازنه بین المللی و روابط میان آنها می باشد

ملیت و دیانت اسالمی: اسالم همانطوریکه به جنبه روحانیت و تکامل »؛: .رهیافت ملی دینی اسالمی2

قوانین حکومتی را که در اسالم برای تأمین نیازمندیهای زندگی بشر معنوی مردم عنایت دارد، قواعد و 

و اقامه  حدود میان روابط انسانها بوجود میآید معین و مشخص نموده است. بطوریکه در رأس آن 

حکومت جز کسانیکه به دین اسالم اعتقاد راسخ دارند و بدستورات آن دین از همه مطیع ترند، اشخاص 

د. وانگهی حکومت اسالم قابل توارث نیست و برای رسیدن به خالفت مسلمین مردم دیگر قرار نمی گیرن

از لحاظ قوم و نژاد و فامیل و نیرومندی جسمانی نسبت به یکدیگر امتیازی ندارند. بلکه فردی شایسته 

 احراز مقام مقدس حکومت اسالمی است که: اوال آگاهی کامل به احکام اسالمی داشته باشد. ثانیا قادر

به اجرای آن احکام و جلب رضایت مردم باشد. پس در واقع زمامدار حکومت در اسالم به منزله شریعت 

مقدس الهی است که به هیچ وجه میان نژادها و اقوام مختلف فرق نمیگذارد. و آن زمامدار کوچکترین 

 حفظ شریعتامتیازی نسبت به سایر مسلمانان ندارد مگر از این جهت که او مطیع ترین کس برای 

 (. 13همان، ص«)اسالمی و دفاع از آن باشد

گذشته و حال امت اسالمی و عالج علتهای : ».رهیافت آسیبشناسی و آسیبزداریی دینی مدنی راهبردی3

آن: دین اسالم است که میان پیروان خویش اتحاد و ائتالف کامل بوجود می آورد و شرافت وجودی را 

دهد و پیروانش را وادار به کسب فضایل و توسعه معارف مینماید و به لذات زودگذر زندگی ترجیح می

اینکه خورشید تابناک اسالم از افق رحمت . ... ]هم[ آنان را به عالی ترین مرتبه تمدن و اجتماع میرساند

الهی در کشور آنان طلوع کرد، همه تاریکیهای نادانی را بزدود، آنها را با هم متحد ساخت و از حیث 

هذب نمود، خرد آنان را با نور علم و دانش روشن کرد و اخالق آنان را پاکیزه ساخت و قوانین اخالق م

زندگی آنها را محکمتر نمود. در نتیجه به مردم جهان زمان خویش سیادت و آقایی نمودند. آقا شدند 

عادت آمد به سبواسطه اینکه از سیاست عدل و انصاف پیروی کردند. ... هر امتی که تحت لوای اسالم در 
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اسالم بود. ]جامع، جهانی و جاویدان[ زنده و جاندار دین  و تمدن رسید و قدرت آنها در تمسک به اصول

... این دعوت وقتی با نیرومندی همتها و پاک ساختن نفوس مردم از زشتیها و علو مقاصد توأم گردد 

مردم را از ارتکاب پلیدیها باز می داشت اخالق آنان را پاکیزه مینمود. افکار آنها را نیرومند میساخت و 

و توجه آن ها را از کارهای زشت منصرف می کرد. مادامیکه این وضع ادامه داشت سیاست و برتری 

آنان نسبت بدیگر ملتها محرز و مسلم بود. ولی پس از آنکه مدتی از پیدایش دین اسالم گذشت، در اثر 

ا روی آورد، در نتیجه سیادت و برتری خویش را از دست وجود نفاق و اختالف، پستی و انحطاط به آنه

(. بلکه با فاصله گرفتن از اسالم راستین تمدنساز، از پیشرفت وامانده و گرفتار 16-1همان، صص«)دادند

 ]و راه های عالج و برونرفت ما برای بیان اسباب علوم و عوامل سقوط این ملت»سیطره بیگانه گردیدند. 

در شماره های بعدی این مجله بطور مستقل و جداگانه و تأسیس تمدن نوین اسالمی[  از آن و تجدید حیات

 همان(. «)بررسی خواهیم کرد

اسالم و پیروان آن: آری مادامیکه قرآن میان  -مسیحیت و مردم آن »: الف..رهیافت دینی مدنی قرآنی4

ه امور زندگی مادی و معنوی آنهاست و آن کتاب آسمانی در هم مسلمانان قرائت میشود و رهبر واقعی

راهنمای مسلمانان میباشد و از موجودیت آنها حمایت و از جوامع اسالمی دفاع میکند و متجاوزین 

بحقوق مسلمانان را منکوب میسازد و از هر جهت راه و رسم پیشرفت و ترقی را به آنان نشان میدهد بقا 

داریم مسلمین با استفاده از تعالیم زنده و جاندار  زیرا ما یقین»ب.«. و جاودانگی مسلمانان قطعی میباشد

قرآن به مقام و موقعیت اولیه خویش دست خواهند یافت و با استفاده از زمان همه آنچه را که از دست 

داده اند دو باره بدست خواهند آورد و در فنون رزم و مقابله با دشمن و دفاع از حقوق خویش به دیگران 

موجودیت و استقالل خویش را بهتر حفظ کنند ذلت و سرافگندگی را از خود سبقت خواهند گرفت تا 

 (. 770-2همان، صص«)فنا و نابودی را از ملتشان دور سازند

علل انحطاط و رکود مسلمین: آری اگر مسلمانان  متحد باشند »: الف..رهیافت سیاسی یگانگی اسالمی5

مقام شامخ خود را در میان جوامع بشری بدست  و از نفاق و اختالف دوری جویند بطور قطع دو باره

وجود دارد و ایمان آنان قوی و ]عزت و اقتدار طلبی[  خواهند آورد، زیرا در دین آنان استحکام و قدرت

 هستند بواسطه داشتن این ویژگیها به سایر ملل]مقاوم[  نیرومند میباشد، در باورهای خود پا برجا و ثابت



 

331 
 

تقادات دینی آنان محکمترین وسیله برای تولید یگانگی میان آنان وجود افتخار میکنند چون در اع

با پیدایش خالفتها وحدت کالم امت مسلمان از هم پاشیده شد و خواستاران »ب.(. 772همان، ص«)دارد

آن را از راه قدرت بدون استحقاق و در نتیجه مقام شامخ خالفت  ]حکومت و دولت[مُلک و سلطنت 

بدیل شد ت ]سلطنتی: سلطه استبدادی شخصی، خانوادگی و خاندانی  ملوکی و موروثی[اسالمی به سلطنت 

اهمیت و عظمت آن از یادها برفت چون تجربه نشان داده که اگر حکومت و خالفت بر دلهای مردم نفوذ 

نکند و رضایت همه امت را جمع ننماید اساس آن متزلزل میشود. وقتی که خالفت واقعی اسالم مبدل 

لطنت و قدرت شد اعتماد مسلمانان سلب گشت اگر چه در اثر اعمال زور و قدرت نمیتوانستند از به س

(.  مراد تبدیل امام و مأمومی حکومت امامت و ولی و 771همان، ص«)زیر بار آن حکومت شانه خالی کنند

ی، طه شخصتحت والیت دولت والیت اسالم و اسالمی به خودرأیی، خودمحوری و خودکامگی استبدادی سل

ه حال اینک»خانوادگی و خاندانی، ملوکی )مالک و مملوکی( و موروثی مطلق ضد اسالم بنام خالفت است. ج.

]از همگرایی تا تجدید تمدن و تأسیس تمدن نوین  برای مسلمانان این توانایی هست و آمال و هدفهای مهم

 (.722همان، ص«)دارند و به پیش برونددر جلو آنان عرض اندام میکند و باید قدمهای سریعی بر اسالمی[ 

ای امت  ]ایمان، عِرق، عالقه، تعلق خاطر، حمیت[: تعصب»: الف..رهیافت راهبردی دینمداری اسالمی6

و  ]دینداری و دینمداری[آگاه باشید که تعصب دینی ! ]مورد رحمت خدا قرار گرفته مسلمان[ مرحوم

شماست  دینی خون زندگی شدت حفظ کنید، تعصبهمبستگی در عقاید سبب بقای حیات شماست آنرا ب

آنرا بیهوده نریزید، پیوستگی و وحدت در دین وسیله سعادت شناست آن را قبل از مرگ به پول 

تعصب: در اینجا عصبیت، جانبداری، طرفداری، عِرق و غیرت دینی است.  (.712-3همان، صص«)نفروشید

نم این عالقه دینی را مغت»ب. دینداری و دینمداری میباشد.علقه و عالقه مذهبی میباشد. گرایش دینی است. 

بشمارید بوسوسه و سرزنشهای دیگران گوش ندهید و مغرور هم نشوید، زینتها و تجمالت ظاهری شما 

را به وحشت نیاندازد پرده پندار را از جلوی دیدگان عقلتان کنار بزنید بدانیدکه تنها عامل پیوستگی 

البته »ج.(. 713همان، ص«)، هند، مصری و مغربی عالقه و رابطه دینی میباشدملتهای عرب، ترک، فارس

سعی کنید تعصب دینی را منحصر بعالقه بیکدیگر ندانید، بلکه باید آن را در تمام شئون اجتماعی خود 

توسعه دهید تا در جلو افتادن از امتهای دیگر و بدست آوردن قدرت و بزرگی و شوکت و حکومت از 

گیرید و همچنین در تالش ملتها برای کسب علوم مفید و فضایل اخالقی و کماالت انسانی آن کمک ب



 

332 
 

از نیروی تعصب دینی الهام بگیرید تا جامعه اسالمی را نیرومندتر از جوامع دیگر بسازید، تعصب دینی 

شما دست  زرا برای ایجاد وحدت کلمه و بهم پیوستگی اقوام متلف اسالمی بکار ببرید. و باید هر کدام ا

برادر مسلمان خود را بگیرد تا او را از گرداب فساد و جهل بیرون بکشد و به نردبان کمال رسانید و 

(. نگرش و 711همان، ص«)باالخره در نیکی و پرهیزکاری بیکدیگر یاری کنید نه در امور گناه و دشمنی

سیم کار و تبادل کاالیی، کار و گرایش دینی مدنی اسالمی سبب همگرایی، هماهنگی تا همکاری اعم از تق

خدمات ملی تا امتی اسالمی شده و به همبستگی تا پیوستگی یعنی یگانگی می انجامد. برترین جایگزین بهینه 

 و بسامان واگرایی، تعارض و تنزاعی یا ستیز و نیز وابستگی و ادغام است.

 ر آفرینش کاینات اراده خداوندیقضا و قدر: د»: الف..رهیافت راهبردی سرشتسازی سرنوشتازی اسالمی9

تقدیر  ]قدر و و اعضای وی باشد]و مدنی[  تعلق گرفت که عقاید و افکار انسانی حاکم اعمال بدنی]قضا[ 

، پس بحکم فطرت منشاء کارهای نیک بد و صالح و فساد عقاید و افکار بشری خواهد و تدبیر[ 

لماء و دانشمندان اسالمی بررسی و اجرا میگردد، تا زمانیکه حقایق اسالم میان ع»(. ب.711همان، «)بود

امت اسالم فنا پذیر نخواهد بود، زیرا هر وقت بیماری نفسانی و علتهای عقلی بدانها رو آور شود نیروی 

بازدارنده عقاید حقه اسالم آنها را دفع میکند و آنان را دوباره بمراحل اولیه قدرت و پیشرفت اسالم بر 

 (. 760 - 7همان، صص«)میگردند

صفات نیک و اخالق رذیله و اثر آن دو: فضایل اخالقی در : ».رهیافت راهبردی اخالقی فاضلی مدنی1

 -جامعه بشری بمنزله نیروی جاذبه عمومی است که جهان باین بزرگی را در مدار نظام خود نگهداشته 

هم جذب میکند تا زمانیکه اخالقی در هیئت اجتماعی بشری افراد آن جامعه را ب ... همینطور هم فضایل

 (. 761-6همان، صص«)خداوند اراده کرده آن جامعه رشد کند و باقی بماند

سکون حق داران، جنبش بی حقان: الف.علمای اسالمی : ».رهیافت راهبردی خیزش اصالحی اسالمی1

ید ]تجد کنند را براه وحدت کلمه و اتفاق نظر بکشانند، مقصد و هدف آنها را متحد]مسلمانان[  ... آنان

و در روان آنان حسهای دور کردن ظلم و ستم از جامعه و ابراز نفرت تمدن و تمدنسازی نوین اسالمی[ 

 کاری بکنند»ب.«. از ذلت و خواری را تقویت نمایند. روح مقاومت و استقامت آنان را بحرکت در آورند

اه یابد و برای محقق و مسلم بودن که هیچکدام از افراد مسلمان اجازه ندهند پستی و مذلت بر آنان ر



 

333 
 

یاری ایمان آوردندگان بر ما حتم و حق »؛ «و کان حقا علینا نصر المؤمنین»وعده خداوند را که فرموده

 (. 716-1همان، صص«)روشن سازند( 11؛ 30روم/«)است

رآن اتحاد مسلمانان و یگانگی امتهای آن: آری! ق: ».رهیافت راهبردی همگرایی و همکاری اسالمی10

همیشه زنده است و هر فرد یا قومی از نیکیهای آن سهمی ببرد سعادتمند است، هر فرد و یا جامعه مورد 

نفرت و خشم قرآن باشد بدبخت و نا فرجام است. ای مردم مسلمان! هنوز کتاب خدا نسخ نشده و 

ید )زیرا احکامش پا برجاست پس بسوی آن برگردید و آن را در اوضاع  احوال خود حکم قرار ده

خداوند از کارهای شما غافل نیست( شاید امراء و پادشاهان مسلمین از سوء نتیجه کارهای گذشتگان 

پند گرفته باشند و تصمیم بجران کارهای آنان در دل آنها رسوخ کرده باشد، چون میخواهند پیش از آنکه 

ای ت امیدوارم که نخستین نددچار مصایبی بشوند که گذشتگا شدند، عالج کار را بنمایند، در اینصور

بلند شما را برای وحدت و یگانگی آماده سازد، و از نخستین ندای بلند شما را برای وحدت و یگانگی 

آماده سازد، و از خواب غفلت بیدار کند، تا از حیث مرتبه از گذشتگان باالتر و از لحاظ شوکت و قدرت 

با اعتقاد مسلمین در این نهضت سهم بزرگی خواهند آنان نیرومندتر باشد. شک نیست که علمای مؤمن و 

(. در خاتمت: عناوین سایر سر مقاالت جهت مزید استحضار در زمینه رسالت بیداری 711همان، ص«)داشت

و خیزش اصالحگری تا انقالب اسالم از سید جمال تا جمهوری اسالمی ایران، جبهه مقاومت و تمدنسازی 

یاری جستن غلبه کنندگان بر امتهای »72، «وحدت و برتری.»77بدینترتیب:  نوین اسالمی را مالحظه میکنیم.

آمال چیست؟ و بدست آوردن مجد و عظمت برای »73، «اسالمی از پادشاهان و رؤسای همان امتها

خداوند .»71، «مردان حکومت و صاحبان سلطنت و قدرت چگونه باید باشند؟»71، «مسلمانان چگونه

(، 221همان، ص«)اشتن نیکیهای واقعی زندگی چه حکمتی بودیعت گذارده استرحیم و دانا در دوست د

پیشنهاد .»71(، 211صهمان، «)وضع امت به هنگام تسلط حکمران مستبد.»71(، 231همان، ص«)شرف.»76

خداوند مؤمنان را آزمایش .»71(، 212ص همان،«)دولت ایران به دولت افغانستان برای اتحاد و یگانگی

سنتهای .»27(، 263ص«)وسایل نگهداری ملک و حکومت از خطر نابودی.»20(، 211ص همان،«)میکند

، همان«)ترس.»23(، 213همان، ص«)اوهام و اندیشه های نادرست.»22(، 212ص همان،«)ثابت خداوند

 (. 212ص
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: رهیافت های راهبردی بیدارگری و خیزش اصالحی اسالمی خودآزمایی؛ پرسش و پاسخ دانشجویی

رهیافت روشنگری راهبردی )راهبرد روشنگری( بازگشت به اسالم و استقالل، تجدید تمدن و کدامند؟ 

تمدنسازی نوین اسالمی چه میباشد؟ رهیافت ملی دینی اسالمی چگونه است؟ رهیافت آسیبشناسی و 

ی گآسیبزداریی دینی مدنی راهبردی چگونه میباشد؟ رهیافت دینی مدنی قرآنی چه است؟ رهیافت سیاسی یگان

اسالمی چه میباشد؟ رهیافت راهبردی دینمداری اسالمی چگونه است؟ رهیافت راهبردی سرشتسازی 

سرنوشتازی اسالمی چگونه میباشد؟ رهیافت راهبردی اخالقی فاضلی مدنی چه است؟ رهیافت راهبردی 

 خیزش اصالحی اسالمی چه میباشد؟ رهیافت راهبردی همگرایی و همکاری اسالمی چگونه است؟

 

 تابشناسیک

 الف.مراجع: متون مرجع موضوع این اثر

 ج، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: مرکز 2(، مقدمه )تاریخ عبر(، 7362ابن خلدون، عبدالرحمن )

 .1انتشارات علمی و فرهنگی، چ 

 .شروق قم: کلبه خسروشاهی، هادی سید تنظیم و تحقیق الوثقی، العروه( 7311جمال ) سید آبادی، اسد

  به شوشتری، محمد الدین تقی ترجمه خرد، ( جاویدان7311محمد ) احمدبن رازی، مسکویه ابن

 .گیل مک دانشگاه اسالمی مطالعات تهران: موئسسه پنجم، ثروتیان، چاپ بهروز اهتمام 

 (، والیت فقیه، تهران: امیر کبیر، چ جدید.7360خمینی، روح اهلل )

 .ضمن کلیات، تهران: پیک فرهنگ االشراف، ( اخالق7316عبید ) زاکانی،

 .2( شواهد ربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، تهران: سروش، چ7311صدرا، محمد )

 ( مبداء و معاد، ترجمه احمد بن محمد حسینی اردکانی، به کوشش عبداهلل انوار، تهران: 7362صدرا، محمد )

 مرکز نشر دانشگاهی. 

  سیرالملوک، نامه ( سیاست7313اسحاق ) بن علی بن حسین بن ابوعلی الملک نظام خواجه طوسی،

 .هفدهم، تهران: امیرکبیر چاپ جعفر شعار، کوشش به 

 (، اخالق ناصری، به همت مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: 7361طوسی، خواجه نصیر محمد )

 .1خوارزمی، چ 

 ی.چاپ خط نوی، تهران: دانشگاه تهران،می ، بکوشش مجتبیالسعاده و االسعاد)بی تا(  عامری، ابوالحسن

 ، ترجمه احمد شریعتی و حسین شریعتی، تهران: مرکز االعالم بمناقب اسالم( 7361عامری، ابوالحسن )
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 نشر دانشگاهی. 

  مصحح ( قابوسنامه،7311زیار ) بن وشمگیر بن قابوس فرزند اسکندر فرزند کیکاووس معالی،العنصر 

 .فرهنگی و انتشارات علمیتهران:  یوسفی، غالمحسین 

  شانزدهم، خدیوجم، چاپ حسین کوشش به ،سعادت ( کیمیای7313محمد ) ابوحامد طوسی، غزالی

 .و فرهنگی تهران: انتشارات علمی 

 (، احصاء علوم، ترجمه سید حسین خدیو جم، تهران: شرکت انتشارات علمی  7361فارابی، محمد )

 .2فرهنگی، چ 

 .2اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: طهوری، چ(، 7367فارابی، محمد )

 (، سیاست مدنیه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه ایران. وزارت 7311فارابی، محمد )

 ( نیز ترجمه و شرح 7316. این اثر توسط حسن ملکشاهی )7317، 2فرهنگ و ارشاد اسالمی، چ 

 یاسی خورده است. انتشارات سروش.بیشتر فلسفی تا س 

 هق(، االحکام السلطانیه و الوالیات الدینیه، )همراه احکام السلطانیه، اثر ابی یعلی 7106ماوردی، ابوالحسن )

 هق. ترجمه تحت عنوان آیین 7106، 2مکتب االعالم االسالمی،طبع -فراء(، تهران: مرکز النشر  

 .7313ری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، حکمرانی،  ترجمه و تحقیق از حسین صاب 

 (، تنبیه امت و تنزیه ملت یا حکومت اسالمی، با مقدمه سید محمود طالقانی، 7360نایینی، محمد حسین )

 .7360، 1تهران: شرکت سهامی انتشار، چ 

  717.صص1(، تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، در مجموعه رسایل مشروطیت )رساله7311نوری، فضل اهلل )

 (، به کوشش غالمحسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات کویر.761 - 

 (، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران: نشر تاریخ ایران. 7362نوری، فضل اهلل )

 

 یا اشاره در این اثرآثار مورد استفاده  الف.منابع:

 ، نرم افزار گنجور.رباعیاتابوالخیر، شیخ سعید، 

 ، ترجمه فریدون بدره ای، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.آیین شهریاری در شرق( 7311ادی، ساموئیل ک. )

 ( نامه دانشوران ناصری، بکوشش عبدالحسین مصاحب، تهران: جیبی. 7311اعتضاد السلطنه، علیقلی میرزا )

  ، بیروت: دار الهادی.محاسن و اضدادجاحظ بصری، عمر )بی تا( 

 جامی، عبدالرحمن، هفت اورنگ سبحه ابرار، نرم افزار گنجور. 

 .2(، حیات معقول، تهران: بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسالمی، چ7367جعفری، محمد تقی )
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 هران: سازمان میراث فرهنگی.  )منشور(، ترجمه کامیار عبدی، ت قانون نامه( 7313حمورابی )

 ( دیوان اشعار، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.7312خمینی، روح اهلل )

 (، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.7362خمینی، روح اهلل )

 ، بکوشش عبدالوهاب فراتی، قم: بوستان کتاب. تحفه الملوک( 7317دارابی، جعفر )

 ، ترجمه حسین میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هر منوتیک(، 7316دریفوس، هیوبرنت و رابینو، پل )

 بشیریه، تهران: نی. 

 .6، باهتمام محمد امین ریاحی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چمرصاد العباد( 7311رازی، نجم )

 تهران: گنجینه.  ، ترجمه منوچهر کیا،قرارداد اجتماعی(، 7312روسو، ژان ژاک )

 ، تهران: حسینیه ارشاد.تشیع علوم و صفوی( 7317شریعتی، علی)

  ، ترجمه مقصود علی تبریزی، تهران: علمی و فرهنگی.تاریخ حکما( 7361شهر زوری، محمد )

 .1( مجموعه اشعار، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مولی، چ7310صدرا، مال محمد )

 تصحصح سید حسین نصر، تهرا: دانشگاه تهران.( رساله سه اصل، 7310صدرا، مال محمد )

 (، در رسایل، بیروت: دارالمشرق.13 - 61، )صصاعضاء االنسانفارابی، ابونصر محمد )بی تا( 

 (، در رسایل، بیروت: دارالمشرق.61 - 701، )صصاعضاء الحیوانفارابی، ابونصر محمد )بی تا( 

 ، حیدرآباد دکن: مجلس دائره المعارف العثمانیه.  عادتتحصیل سهق.( 7316، محمد )فارابی

 (، در رسایل، بیروت: دارالمشرق.31 - 12، )صصفی الرد علی جالینوسفارابی، ابونصر محمد )بی تا( 

 نرم افزار نور شاهنامه،فردوسی، ابوالقاسم، 

 .6ی، تهران: هرمس، چترجمه حسین معصومی همدان ایرانیها چه رؤیایی در سر دارد؟( 7312، میشل )فوکو

 (، ایران: روح یک جهان بی روح، ترجمه نیکو سرخوش و افشن جهاندیده، تهران: نی. 7311فوکو، میشل )

 .3بترجمه بی نا، کوشش بهین دارایی، تهران: دانشگاه تهران، چ تاریخ حکما، (7311قفطی، ابوالحسن )

 (، منشور علوی، نرم افزار نور، نیز تحت عنوان اصول سیاسی اسالم در عهدنامه 7311) حمدرضا، اکشوری

 .     3امام علی )ع(، قم: وثوق، چ 

 . 1، ترجمه اسداهلل مبشری، تهران: امیرکبیر، چتاریخ فلسفه اسالمی( 7367کوربن، هانری )

 ، ترجمه بهمن کریمی، تهران: اقبال.تربیت کورش(، 7310گزنفون )

 .70( ایارن از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد معین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ7311یرشمن.ر. )گ

 ( بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیا الدین دهشیری، تهران: دانشگاه تهران. 7311گنون، رنه )

 عبدالرحمن ، مقدمه سلمان پاک و نخستین شکوفه های معنویت اسالم در ایران( 7312ماسینیون، لویی )

 بدوی، ترجمه علی شریعتی، تهران: کتاب سبز. 
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 هق( ادب الدنیا و الدین، بیروت: دار الکتب العلمیه. 7101ماوردی، ابوالحسن )

 ( روضه االنوار عباسی، به کوشش نجف لک زایی، قم: بوستان کتاب. 7317محقق سبزواری، محمد باقر )

 ، نرم افزار نوردیوان شمسمولوی، محمد، 

 ، نرم افزار نورمثنوی معنویلوی، محمد، مو

 ، ترجمه محمدعلی طالقانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.اسپانیای اسالمی( 7311مونتگمری وات )

 ( مرزبان نامه، بکوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: دانشگاه هید بهشتی.7363وراوینی، سعدالدین )

 ، تهران: امیر کبیر. کاوش رصد خانه مراغه (7366ورجاوند، پرویز )

 (، موج سوم دمکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه. 7313هانتینگتون، ساموئیل )

 ( ذخیره الملوک، تصحیح سید محمود انواری، تبریز: موسه تاریخ فرهنگ ایران.7311همدانی، میر سید علی )
 هـ.(.7316م، اردیبهشت، سال بیست و هشت376)شماره پیام یونسکونشریه 

 

 کلید واژه نامه شناسی سیاسیفرهنگ 
 

 : مکتب دینی مدنی توحیدی کامل؛ جامع، جهانی و جاویدان قرآن و سنت. اسالم

 : منسوب به اسالم، موصوف به اسالم، جزو اسالم، مذاهب اسالمی، متفکرین اسالمی. اسالمی

 ه راه(. : نمونه راهنمایی عملیاتی )، وضعیت مطلوب، نقشالگو

 : حجت، روشن، بدیهی، دلیل عقلی قاطع. مثل اصل ضرورت نظم و نظام که ناظم نیازدارد.برهانیو  برهان

  ]تعیش[: زندگانی، زندگانی طیب، پاکزیست.بهزیستن و بهزیست 

 : توسعه اقتصادی و ابزاری و تأمین آسایش بدنی، توأمان توسعه و تعادل سیاسی و ارتقای کارامدی پیشرفت

 در جهت توسعه و تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی و تضمین آرامش باطنی مدنی.  

 : دارای تعادل، تعادلبخش، میانه فراط و تفریط، تعادل توسعه اقتصادی در جهت تعالی. متعادلو  تعادل

 فرهنگی و تضمین آرامش باطنی مدنی.  

 : اعتالی وجودی و تحول جوهری. نیز ر.: متعالی.تعالی

  )فرویدیسمی(.و متدانی : مادی تکساحتی

 : نظام جهان هستی و آفرینش. ملکوت جهان ملکوت: غیب جهان، نظام سنت های جهانی و تکوین

 جاویدان الهی، شبکه سلسله مراتب طولی و عرضی فرشتگان یعنی مدبران امور جهان. ملک جهان:  

 طبیعت، آشکاره نظام جهان هستی و آفرینش.  
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 ای سلسله مراتب طولی. : دارتفاضل

 : دارای سلسله گونه های عرضی. تنوع

 : یگانگی، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، وحدت وجود در عین کثرت توحیدیو  توحید

 )تنوع و تفاضل( انوع یا کثرت گونه ها در عین یگانگی هستی، دو ساحتی مادی و معنوی. دو  

  مبداء، نظام و غایت.بعدی باطنی و ظاهری، دارای وحدت  

 : پیشرفت کمی و کیفی سخت، نیمه سخت و نرم افزاری. توسعه

  : از وهم و وهمی بمعنای کاذب یعنی دروغین و ضد واقعی و نفس امری.توهمیو  توهم

 )دراوینیسم و هابسیسم(: تُغلِبی یا تُغَّلِبی، غلبت گرایی، سلطه طلبی، سیطره جویی،  تنازعی و تنازع

 امپریالیستی، استکباری. هژمونی،  

  : نادانی)حقیقی، نابینایی یقینی ماهوی و ناآگاهی واقعی(؛ بسیط و مرکب.جاهلی)سیاست( 

 : فهم و فاهمه. تصور، قوه مصوره )تصویرگری( ذهنی. خیال

 : پاسخ چرایی؟ هستی، مبادی، ارزشهای بنیادین و غایی. حقیقی و حقیقت

 ی و چیستی شناسی. : دانایی و بینایی، هستی شناسحکمت

 : آگاهی، چگونگی شناسی، کنش شناسی و رفتار شناسی، مظاهرشناسی، عوارض شناسی. دانش

 ارزشها، بینش و منش درونی معطوف به کنش و روش یا رفتار  : یا دو ساحتی؛ باطنی و ظاهری.دو بعدی

   بیرونی.  

 سعه اقتصادی، توأمان تعادل ملی در توسعه مادی در جهت تعالی معنوی. تو: مادی و معنوی. دو ساحتی

 جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخالقی.  

 دولت: هیئت حاکمه از رهبری و قوای سه تا پنجگانه )مقننه، مجریه، قضایی، نیروهای مسلح و رسانه ها(

 نیروها و نهادشاناسای درونی جامع خرد و هوش ابزاری.: ذهنی وذهن 

 : سیاست، خط مشی، صراط. راهبرد

 : بنیادین، جامع، نظاممند و هدفمند. راهبردی

 : راهبری. ریاستو  رئیس

 : زیست )معیشت(، زنده بودن، زنده ماندن، دارای حس و حرکت و زندگی. زندگی

 : بهزیست )تعیش(، پاکزیست، حیات طیبه، اعتالی هستی و فاضلی، زیست توسعه یافته، متعادل و زندگانی

 متعالی.  

 اجتماعی و سیاسی تکساحتی و تنازعی مادی و متدانی.: زندگی زیست مدنی

 : خط مشی سیاسی، سیاست زیربخشی، خُرد و کاربردی تا اجرایی و جاری. سیاسات
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 : راهبرد، سیاست فرابخشی و میان بخشی. سیاست

: یاستگریس هدفگرایی، قانونگرایی، نظم و نظامگرایی، قدرتگرایی و دولتگرایی. : گرایش سیاسی.سیاستگرایی

: یاستگذاریس: قابلیت و پذیرش سیاسی. سیاستپذیریفعل، فعال و فعالیت فاعلیت و فعلیت سیاسی است. 

 ترسیم سیاست های کالن راهبردی، تدوین، تهیه، تنظیم و تصویب سیاست ها نیز است. از 

 تنظیم، تدوین و تهیه تا تصویب میباشد.  

 بردی و اجرایی تا جاری. : ترسیم سیاست های خُرد کارسیاستگزاری

 : اقامه و اعمال سیاست های راهبردی، اجرای سیاست های کاربردی. سیاستمداری

 : نگرش سیاسی. سیاستنگری

 : راهبردی،عمومی، منسوب به سیاست، موصوف به سیاست، موثر در سیاست، متاثر از سیاست، جزء سیاسی

 سیاست.  

 ی، ذوقی قلبی. : شناخت حضوری، کشفی، وجدانشهودیو  شهود

 : تولیدی، مصنوعی، در قبال طبیعی. صناعتو  صنعت

 : ظنی، ظاهری، پنداری، تکساحتی. سیاست فاسقی: توم، تنازعی و تغلبی. ضالی)سیاست( 

 : رسایی و سازواری )ذاتی و درونزادی برون آ(. کمال

 طرت: سرشت عقلی : مادی، جسمانی، ظاهری، ملموس، محسوس، مشهود به چشم سر. فطبیعیو  طبیعت

 برهانی و قلبی شهودی انسانی.  

 : گمان، حدس اما اینجا پندار سیاسی و سیاست پنداری. شناخت ظاهری، جزئی غیر مطابق با ظنیو  ظن

 واقع و نفس امری.  

 : خِرد، دانایی، علت شناسی)علت فاعلی و غایی(. عقل

 : خردورزانه همگانی. عقالنی

 : خردمندی. عقالئییا  عقالیی

 : خردورزی همگانی. عقلی

 : شناخت، پدیده شناسی، شناسایی و شناساند، دانایی و بینایی و آگاهی، ارزششناسی و بینش و دانش، علم

 هستی شناسی و چیستی شناسی و چگونگی شناسی، شناخت حقیقت و ماهیت و واقعیت، شناخت  

 حقیقی و یقینی ماهوی و واقعی.  

 یا رفتار بیرونی.: کنش و روش عمل

 : واقعی و واقعی.عین و عینی

 : یتساحتی مادی، یکبعدی ظاهری. ضد توحیدی -غیر 
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 : بهره وری و اثربخشی. کارامدی

 : سیاستگذاری و سیاستمداری کالن راهبردی، راهبری سیاسی. کارگذاری

 : سیاستگزاری و سیاستمداری خرد کاربردی و اجرایی، مدیریت سیاسی. کارگزاری

 : توهمی، کاذب، دروغین، تنازعی. فاسقی )سیاست(

 : فرازنگی، فرهیختگی، فلسفی، عقالنی. فاضلی )سیاست(

 : هستی شناسی، دانایی، ارزش شناسی، علت شناسی فاعلی و غایی. فن: کاربری، کاربرد و کاربست فلسفه

 آموزه های نظری و  علم در عمل، ذهن در عین،  یا ابتنای عمل و عین و راهبری بر ذهن و علم و 

 راهبردهای علمی.   

  : جسمانی، ظاهری، بدنی، طبیعی.مادیو  ماده

 : نا متعادل، نا متعالی. مادی، متدانی: چیستی، مبانی، محتوا، هویت، بود و بودشناسی. ماهویو  ماهیت

  تکساحتی و تنازعی. 

 : دارای تعالی، در جهت تعالی، تعالیبخش. متعالی

 سیاسی.  : اجتماعی ومدنی

 : مملکت، کشور، نظام اجتماعی و سیاسی؛ ملت و دولت. مدینه

 : روحی، روحانی، مجرد، محسوس به احساسات برین باطنی، شهودی، حضوری. معنویو  معنویت

 : ملت و دولت واجد حاکمیت و حکومت در کشور. نظام سیاسی

 . عینی رفتار: چگونگی، مظاهر، عوارض)نه گانه(، نمود، کنش و واقعیو  واقعیت

 : مطمن، مطابق با واقعیت و نفس امر. غیر ظنی و ضد توهمی. یقینی و یقین

 : یا تک بعدی؛ ظاهری. یک بعدی

 

 

 

 

 

 

 2صچکیده 

3صفهرست اجمالی سیر و ساختار موضوعی متون و مطالب   

 6صپیش درامد 
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 روششناسی متون سیاسی

 ایرانی – اول.مدنیت انسانی

 ایرانی - تاریخی به مدنیت انسانی - گذار از بدویت طبیعی

 اسالمی - دوم.مدنیت ایرانی

 ایرانی و تمدنسازی های پیشین تا حکمت مدنی متعالی و انقالب اسالمی -حکمت مدنی شرقی

 چالش دولتسازی کارامد، راهبرد الگوسازی پیشرفت، چشم انداز تمدنسازی نوین اسالمی

 یسوم.آراء و آثارشناسی مدنی؛ اجتماعی و سیاس

 حکومت مدنی سلطنتی استبدادی صالح تا جمهوری اسالمی

 17صدرامد 

 

 12صاول.گرایش حکمی مدنی 

 12صیک.حکمت مدنی فاضلی فارابی؛ 

 12صالف.گزیده کتاب احصا علوم 

 اول(نظام علم عمومی، دوم(نظام علم مدنی:

.فلسفه سیاسی: 2یک.سیر تحققی پدیده مدنی، دو.سیر تحقیقی علم پدیده شناسی مدنی، .دانش مدنی؛ 7

 حکمت مدنی

  61صب.گزیده کتاب سیاست مدنی 

 جاهلی: -بخش دوم.نظام مدنی فاضلی

.خیر مدنی، 1.مدبر مدنی، 1.خوشبختی مدنی، 3.اجتماعات مدنی، 2.انسان مدنی؛ اجتماعی و سیاسی، 7

.ساختار 70.کشور فرزانگی، 1.ریاست نخست مدنی، 1.سرشتهای مدنی، 1ی، .ارزش و ضد ارزش مدن6

، «غلبیمدینه تُ».مدینه های جاهلی: یکی.73.مدن غیر و ضد فرزانگی، 72مدنی، حصول سعادت .77مدنی، 

 .مدینه های فاسقه71ترفه طلبی، مدینه دیگری.

 701صج.گزیده کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضلی 

 جاهلی: -فاضلیآراء مدنی: 



 

342 
 

طبیعی،  عدل.پنجم و فصل سی(2ی، و ضالی گفتار در آرای اهل مدینه های جاهل.چهارم و فصل سی(7

 تنازعی خشوع.وششمفصل سی(3

 771صدو.حکمت مدنی تقریبی: خواجه نصیر 

 .فصول اول و تا سوم اخالق ناصریقسم سیاست مدن

 771صسه.حکمت متعالی مدنی: صدرا المتألهین 

 تفکر مدنیتجدید 

  771ص الف.گزیده کتاب مبداء و معاد

 پدیده شناسی مدنی:

(شاخصه های راهبری 1(شاخصه های راهنمایی دینی مدنی، 3(سیاسات و ریاسات مدنی، 2، (دین مدنی7

 (حکمت مکتب مدنی.1مدنی دینی، 

 711ص ]سیاسی[ب.گزیده کتاب شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه

 و روش شناسی حکمت متعالی مدنی؛والیات مدنی: معرفت شناسی 

 (دیانت و سیاست.2(راهبرد راهبری مدنی، 7

  713ص )ره(چهار.حکمت مدنی متعالی: امام خمینی

 حکمت حکومت اسالمی

 

 711ص دوم.گرایش دانش انسانی و اجتماعی مدنی

 گزیده کتاب مقدمه تاریخ: ابن خلدون 

مراحل ( سیر تمدنی سیر تمدنی: 3مدنی، اجتماع ( 2( راهبرد علمی تحول مدنی، 7فلسفه تاریخ مدنی: 

( صناعت و 1، ( حاکمیت و حکومت مدنی1، شکل گیری، شکوفایی و پسا شکوفایی دولتهای مدنی

 ( اعتالی علمی مدنی و تمدنی. 6سیاست علمی و آموزشی، 

 

 761ص سوم.گرایش فقه سیاسی

 710صالف.گزیده کتاب احکام سلطانی و والیات دینی: ماوردی 

 فقه سیاسی خالفت سنی قدیم و میانی:
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(کار ویژه های)اختیارات و 1(خبرگان راهبری، 3(قرارداد مدنی رهبری سیاسی، 2(فلسفه فقه سیاسی، 7

 (عزل، برکناری و جابجایی راهبری.1وظایف( دهگانه راهبری، 

 711صب.گزیده کتاب تنبیه امت و تنزیه ملت: نایینی 

 فقه سیاسی مشروطیت اسالمی: 

(نظام مشروطیت اسالمی، 1(فقه سیاسی امامی، 3(فقه دینی مدنی اسالمی، 2مشروطیت اسالمی سلطنت، (7

الف.بایستگی نظام سیاسی و دولت، ب.حدود حاکمیت، ج.انواع حکومت: یکی(ملوکی، دیگری(والیی، 

 سوم(مشروطیت اسالمی: یک.خاستگاه، جایگاه و نقش مشروطیت اسالمی حکومت، دو.مبانی مشروطیت

اسالمی، سه.ارکان دوگانه مشروطیت اسالمی، چهار.استبداد زدایی سیاسی و دینی: الف.آزادی سیاسی 

امر اول.اصل «: ».والیت نه سلطنتفصل اول»قانونمند، ب.مساوات سیاسی قانونی، پنج.تحدید حکومت: 

سی، .اصالحگری سیافصل دوم، امر دوم.حدود و حقیقت محدودیت سیاسی، «محدودیت سیاسی دولت

 .شبهات سیاسی.چهارم فصل.مشارکت، مشورت و نظارت سیاسی، فصل سیم

 223صشیخ فضل اهلل نوری : ج.گزیده رساله تذکر غافل و ارشاد جاهل

 مشروطیت مشروعه اسالمی

 237ص )ره(د.گزیده کتاب والیت فقیه: امام خمینی

امام خمینی)ره(؛ فلسفه «فقیهوالیت »کتاب سیاست و حکومت اسالمی: اول.سیاست انسانی، دوم.گزیده 

، «دالیل لزوم تشکیل حکومت(»3(حکومت والیی، 2(بایستگی رهبری دینی، 7، مقدمهوالیت فقیه، یک(

، «ضرورت استمرار اجراى احکام»، ب.«لزوم تشکیل حکومت در سنت و رویه رسول اکرم )ص(»الف.

طرز حکومت »، دو(درامد: اول.(ماهیت و کیفیت قوانین اسالم1ج.رویه امیر المؤمنین على بن ابی طالب)ع(، 

سوم.رهبری علمی دینی قانونی، دوم.حکومت قانون اسالم، ، «اختالف آن با سایر طرز حکومتها»، «اسالمى

 «.هدفهاى عالى حکومت».چهارم

 

 212صچهارم.گرایش فنی کارگذاری سیاسی 

 سیاستگذاری و سیاستمداری

 211صیک.گزیده کتاب جاویدان خرد: ابن مسکویه رازی 

ایرانشهری: الف(پشتوانه حکمت ایرانشهری، ب(راهبردهای حکمت  -حکمت مدنی جاویدان شرقی 

 ایرانشهری، اول.کارگذاری کالن راهبردی، دوم.راهبردهای وزارت حکمت مدنی.

 263ص نظام ملک طوسیدو.گزیده کتاب سیاست نامه: خواجه 
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 مدیریت اجرایی کشور: 

فصل چهارم.اندر عمال و پرسیدن (»2، «فصل سیوم.دادخواهی پادشاه و عدل و سیرت نیکو ورزیدن(»7

، «ان و رونق کار ایشانو محتسب انو خطیب انقاضیفصل ششم.(»3، «پیوسته از احوال وزیران و عامالن

و پژوهش فصل هشتم.(»1، «شحنه و رئیس و شرطِ سیاست عامل و قاضی وفصل هفتم.پرسیدن از حال (»1

، «تدبیرهای کار ملک کردنخبران و  صاحب فصل دهم.(»6، «و مانند این کارِ دین و شریعتبررسیدن 

 «.فصل هیجدهم.مشاورت پادشاه با دانشمندان و حکیمان در کارها(»1

 212صسه.گزیده کتاب قابوسنامه: قابوس بن وشمگیر 

 ری: سیاست ایرانشه

 «.آیین و شرطِ پادشاهیباب چهل دوم.(»2، «روانن پندهای نوشی»باب هشتم.(»7

 216صچهار.گزیده کتاب کیمیای سعادت: غزالی 

 اخالق سیاسی:

 (قواعد ده گانه اخالق سیاسی،2، «رعیت داشتن و والیت راندن«.»اصل دهم(»7

 217ص پنج.اخالق ناصری: خواجه نصیر

 سیاست حکمت؛

فصل (»2، «ماهیت و فضیلت]برجستگی[ این نوع علم مدنی»، «اول.احتیاج خلق به تمدنفصل (»7

سیاست .چهارم فصل(»3، «دوم.فضیلت محبت مدنی که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن

اول.تکافی مدنی: حقوق مکمل، دوم.تعدیل و تناسب مدنی، سوم.تساوی مشترکات «: لک و آداب ملوکمُ

هارم.یک.حفاظت مدنی، دو.عقوبت مدنی، سه.احسان مدنی: سیاست حمایتی، چهار.قانونمداری مدنی، چ

 عدالت مدنی، پنج.حکومت حکمت و دیانت مدنی.

 321ص شش.گزیده رساله  اخالق اشراف: عبید زاکانی

 نقادی و هزلسرایی سیاسی: 

 (باب چهارم.عدالت. 2، «حکمت»باب اول.(»7

 332صهفت.گزیده کتاب  مجموعه سرمقاله مجله عروه وثقی: سید جمال الدین اسد آبادی 

 نهضت بیدارگری و اصالحگری سیاسی:
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(رهیافت دینی مدنی قرآنی، 1(آسیبزداریی دینی مدنی، 3(رهیافت ملی دینی اسالمی، 2(روشنگری سیاسی، 7

(اخالق فاضلی مدنی، 1زی اسالمی، (سرشتسازی سرنوشتا1(دینمداری اسالمی، 6(یگانگی اسالمی، 1

 (همگرایی اسالمی.70(خیزش اصالحی اسالمی، 1

 

 331صکتابشناسی 

 ب.منابع کمکی، الف.مراجع اصلی

 

 317صکلید واژه نامه شناسی سیاسی 

 

 311-11صصفهرست تفصیلی 

  
 

 

 

 

 

 

 


