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گزیده متون حکمت و حکومت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی فراهم آمده و فراگیر گزیده هایی از چهار متن 

 اصلی و تفصیلی تر به تناسب سطح کارشناسی می باشد. به ترتیب ذیل:

 اول.علم مدنی کتاب احصاء علوم فارابی 

 دوم.اجتماعات مدنی کتاب سیاست مدنی فارابی  

 تدبیر مدنی سیاست مدنی خواجه نصیرسوم. 

 راهبرد مدنی کتاب مبداء و معاد صدراچهارم.

 .م.سیاست حیات معقول عالمه جعفریپنج 

، متن تجزیهمطالعه: تحلیل متن می باشد. منظور شیوه ارایه این گزیده متون می پردازیم. روش در ادامه به 

ا شیوه توصیفی است. به بواژگان و گزاراه های متن می باشد. شناسایی متن است. مراد  تحلیل ومتن تنظیم 

چگونگی شناسی این متون  یاچگونگی تناسب سطح و مقطع کارشناسی می باشد. مراتبه بحث شناخت 

نی شناخت ماهیت، چیستی شناسی با شیوه تحلیل محتوایی، در کارشناسی ارشد انجام می گردد. یع .است

 مفاهیم و مبانی این مباحث است. که به روش تجریدی صورت می پذیرد.
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 فاضلی .علم مدنیاول
 کتاب احصاء علوم فارابی.متن 1

 فصل پنجم

 علم مدنی و علم فقه و علم کالم

 علم مدنی

 : از دو قسمت فراهم شده است. به ترتیب ذیل:علم مدنی

 قسمت اول.دانش مدنی 

 .دوم.حکمت مدنیقسمت  

: شناخت واقعیت عملی و عینی مدنی خارجی (P.S: Political Science)دانش مدنی؛ اجتماعی وسیاسی

می باشد. یعنی در خارج از ذهن دانشمند و صاحب نظر سیاسی است. چگونگی شناسی مدنی؛ اجتماعی و 

یاسی بویژه عوارض نه توصیف و صورت ذهنی پدیده عملی عینی مدنی و سسیاسی و سیاست می باشد.  

گانه کمی و کیفی آن است. آگاهی سیاسی می باشد. شناخت حسی، استقرایی، تجربی و عرفی سیاسی 

است. شناسایی و شناساندن مظاهر عملی)کنشی(و عینی)روشی و رفتاری(مدنی و سیاسی می باشد. حکمت 

عکس شناخت مبادی و مبانی مدنی: شناخت)نظری( ماهیت و حقیقت واقعیت مدنی و سیاسی است. یا بر 

مظاهر آنمی باشد. ارزش و بینش و حتی منش درونی کنش و روش بیرونی و دانش آن است. حکمت بدین 

هستی شناسی و چیستی شناسی پدیده  )مبانی ماهوی(و بنیانی )مبادی حقیقی(ترتیب: مراتب دوگانه بنیادین

کنش  ؛ونگی یا چگونگی شناسی اعم ازو پدیده شناسی مدنی و سیاسی می باشد. مرتبت سوم آن چگ

موجودشناسی)در اگزیستانسیالیسم که به غلط وجود ماتیسم(، نمودشناسی)در پوزیتیویسم(، در پراگشناسی)

به تعبیری  ... است.ترجمه میشود(، حتر جهان زیست)دازاین هایدگری تحت عنوان شبه ناک بودشناسی(، 

معرفت چیستی شناسی  واقعیت به ماهیت و به حقیقت(ذهن و از -فراگیر؛ یکی و از حیث نظری)عین
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عینی و از مبادی -( است. دیگری و از حیث عملی و تحققی)ذهنیP.K.: Political Knowledgeسیاسی)

بدین ترتیب (می باشد. P.Ph.: Political Philosophyبه مبانی و به مظاهر(فلسفه هستی شناسی سیاسی)

 ست  اعم از؛ حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی و سیا

 الف.فلسفه مدنی: فرازنگی مدنی یا ارزش مدنی و به اعتباری دانایی مدنی و حتی خردورزی و  

 خردمندی مدنی  

 ب.معرفت مدنی: برخی این را کالم مدنی و حتی اللهیات مدنی یا خداشناسی مدنی)تئولوژی بلکه  

 ایدئولوژی و مکتب مدنی(نیز تلقی و تعبیر می سازند. بینش مدنی، عقیده یا عقاید یا اعتقاد   

 و بلکه اعتقادات مدنی نیز می باشد. تبیین یعنی تحدید به معنای تعیین حدود مبنانی   

 ماهوی مدنی است. این را فهم و فاهمه مدنی و برخی)از فارابی تا مال صدرا( خیال و   

 نی نیز تلقی و تعبیر ساخته اند.تخیل مد  

علم مدنی به مثابه پدیده شناسی مدنی فراهم آمده و فراگیر حکمت مدنی)فلسفه مدنی و معرفت مدنی یا 

 ی می باشد. ارزش مدنی و بینش مدنی( و دانش مدن

در ادامه نخست مرتبت ظاهرشناسی پدیده مدنی یعنی دانش مدنی و سیاسی و آنگاه مراتب زیرین بنیاین 

معرفتی و بنیادین فلسفه و با هم حکمت مدنی در گفتمان)نگاه، نظریه و نظام(علمی مدنی و الگوی مدنی 

شده در پایان همین متن علم علمی فارابی ارایه می گردد. تجزیه، تنظیم و تحلیل متن بر اساس نمونه ارایه 

نخست به قسمت بندی، فرازبندی و گزاره بندی متن می پردازیم. در اصل متن را مدنی، انجام می پذیرد. 

به دو قسمت تقسیم نمود. هر قسمت را به اهم فرازهایش تجزیه می نماییم. هر فراز تا گزاره هایش تنظیم 

   گزاره ها را پی میگیریم. میسازیم. در ادامه به تجزیه، تنظیم و تحلیل 

 .دانش مدنیقسمت اول
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ملکات و .1 ؛از آنب.ارادی و  )سنن(رفتاردیگری.افعال و یکی. ؛از انواع.گزاره اول.الف.1فراز :مدنیدانش »

گزاره کند، و گیرند بحث میعاداتی که افعال و رفتار ارادی از آنها سرچشمه می.4سجایا و .3اخالق و .2

بیان سوم.گزاره کند، و شود یاد میهایی که این افعال و رفتار برای رسیدن به آنها انجام میاز هدفدوم.

توان زمینه پذیراشدن این ملکات از چه راه میب.چه ملکاتی برای انسان شایسته است، و الف. ؛دارد کهمی

چه راهی را باید دنبال کرد تا این د.. و ای شایسته در وجود او بنیان گیرندبگونهج.را در انسان فراهم کرد، تا 

بندی نتایجی که این افعال و رفتار برای از طبقهچهارم گزاره ملکات در وجود آدمی پایدار گردد. و نیز 

برخی از این نتایج سعادت  ؛دارد کهبیان میپنجم.گزاره کند، و زند بحث میایجاد آنها از انسان سر می

پندارند که سعادت است، و در واقع چنین داری و ظنی، یعنی چنان میحقیقی است، و برخی دیگر پن

یافتن به سعادت حقیقی، در زندگی زودگذر این جهان، غیرممکن است. بلکه دستگزاره ششم.نیست. 

پذیر مکانتنها در زندگی جاودانه دیگر سرای ا )بصورت کامل و بی آمیغ(رسیدن به چنین سعادتی

  (.101ص)است

و  (و اعتبار )کرامتگوید: سعادت پنداری عبارت است از: ثروت و عزتمیاول. ؛نیزو .2فراز 

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

د، خیر و توان به سعادت حقیقی رسیدارد که کارهایی که به وسیله آنها میبیان میسوم.کند، و مشخص می

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

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

 و همگان مشترکاً آنها را بکار ببندند.

پذیر نیست، مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن، این ه این کار امکانکند کبیان میاول.و .3فراز 

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

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

پذیر است که مورد قبول مردم واقع شود، و خوی ومتی تنها با نیروی خدمت و فضیلتی امکانحک

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

 گویند.کنند، و حاصل این خدمت را سیاست میدیگری که مردم برایش انتخاب می
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 ومت دو نوع است:حک.4فراز

توان به سعادت حقیقی اول: حکومتی که بتواند افعال و سنن و ملکات ارادی را، که در پرتو آنها می 

رسید، در مردم جایگزین کند. چنین حکومتی را حکومت یا ریاست فاضله گویند. شهرها و مردمی که تابع 

 شوند.می(101ص)های فاضله و امتهای فاضله نامیدهچنین حکومتی باشند مدینه

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

پنداری است، یعنی در حقیقت سعادت نیست. نام این نوع حکومت، ریاست جاهلی یا حکومت جاهلیت 

 است.

صدی که دنبال قمناسبت هدف و مگونه حکومت اقسام بسیار دارد. و بر هر یك از آنها به این.5فراز 

ها در گونه حکومتهایی است که اینها و غرضنهند. تعداد آنها به اندازه هدفکند، نامی مخصوص میمی

اندوزی باشد، آن را حکومت خست )= پستی( جستجوی آنها هستند؛ پس اگر حکومتی در صدد مال

شهرت طلبی یا اعتبار و بردارد، حکومت کرامت )نامند، و اگر حکومتی در طلب بزرگی و سرافرازی گام می

گیرد شود. و اگر سوای این دو بوده باشد، آن را به مناسبت هدفی که در پیش می( نامیده میپرستیژ ملی

 کنند.نامگذاری می

پذیر است؛ یکی کند که اداره حکومت فاضله در سایه دو نیرو امکانو نیز این علم بیان می.1فراز 

بر قوانین کلی استوار است. و دیگری نیرویی است که بر اثر تمرین زیاد، در کارهای کشورداری نیرویی که 

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

بسیار برای انسان  شود، و این ورزیدگی تنها از راه تجربه و مشاهدهکنند پیدا میشهرهای نمونه زندگی می

شود. زیرا طبیب تنها با دو گونه که در طب از تجربه و مشاهده بسیار استفاده میگردد؛ درست بدانایجاد می

کننده واقعی بوده باشد: یکی نیروی آگاهی اوست بر کلیات، و قوانینی که از کتابهای تواند درماننیرو می

ی است که بر اثر کار زیاد در اعمال پزشکی و درمان به دست آورده است. دیگری نیروی(101ص)پزشکی

شود، زیرا ورزیدگی در این حرفه تنها از راه تجربه زیاد و معاینه بدنهای اشخاص بیماران برای او ایجاد می

تواند مقدار داروهای الزم را بشناسد، و به تناسب هر پذیر است. به مدد همین نیرو است که طبیب میامکان
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حالتی به درمان بپردازد. اداره حکومت نیز چنین است یعنی تجربه و ورزیدگی فرمانروا سبب بدن در هر 

آمدی و هر حالتی و در هر هنگامی با شود که حدود مشکالت را تشخیص دهد، تا به تناسب هر پیشمی

 . «این نیرو و این تجربه بتواند امور مردم را سامان بخشد

 .فلسفه و حکمت مدنیقسمت دوم

و دیگر مباحثی که به آن  -در مواردی که به بررسی افعال و سنن و ملکات ارادی.1فراز :لسفه مدنیف»

گیری آنها را بر حسب احوال و اوقات دهد، و راه اندازهبپردازد، قوانین کلی را به دست می -مربوط است

 دهد. سپس آنها را اندازهیگیری صورت گیرد، نشان ممختلف، و اینکه چگونه و با چه چیز باید این اندازه

گذارد، چه این کار عمالً مخصوص نیروی دیگری غیر از این فعل است، که باید به آن ناگرفته باقی می

گیرد، گیری و تقدیر بر حسب آنها صورت مینسبت داده شود. با اینهمه، احوال و عوارضی که اندازه

 نامحدود است و رسیدن به همه آنها ممکن نیست.

 است:این علم دو بخش .2فراز

شود، و بازشناختن سعادت حقیقی را از سعادت پنداری بخشی که شامل تعریف سعادت می 

که الزم است در شهرها و میان  -کند، و به شمارش افعال و رفتار و اخالق و عادات ارادی کلیمشخص می

 کند.می(101ص)هم جدا پردازد. و سنن فاضله و غیرفاضله را ازمی -ملتها رواج پیدا کند

بخش دیگر به توصیف ایجاد زمینه مناسب، برای رواج عادات و سنن فاضله در شهرها و میان  

توان افعال شود که به وسیله آنها میپردازد، و نیز شامل تعریف آن قسمت از وظایف حکومت میها میملت

 و سنن فاضله را در مردم به وجود آورد و حفظ کرد.

گوید که چند نوع است و هر یك شمرد و میاه انواع کارهای حکومت غیرفاضله را بر میآنگ.3فراز 

گوید که کند، و میدهد شمارش میاز آنها چه گونه است. و افعالی را که هر یك از این حکومتها انجام می

، چه سنتها را هر یك از این حکومتها هوای آن دارد که در کشور و میان مردمانی که زیر فرمان او هستند

 جایگزین کند.
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موجود است، و نیز در کتاب سیاست  -است ارسطویکتای س -1این مطالب در کتاب بولیطیقی 

 افالطون و سایر کتابهای او، و کتب دیگران آمده است. 

کند که افعال و رفتار و ملکات حکومت غیرفاضله برای مدن فاضله مانند یان می:اول.باین فلسفه .4فراز

یعنی از حکومتها و از رفتار  -گردداما افعالی که به حرفه فرمانروایی منحصر می[ هستند. )آسیب(یبیمار

های حرفه فرمانروایی فاضله. و اما رفتار و ملکاتی که به شهرهای عبارتند از: بیماری -شودآنان ناشی می

آنگاه دوم. (.110ص)2 ]زیرفرمان این حکومتها اختصاص دارد، به بیماری شهرهای فاضله همانند است

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

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

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

گوید میپنجم.شمرد، و اندیشی، و دیگر چیزها را برمیراههای تدبیر و چارهچهارم.شود. و نیز ناممکن می

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

پذیرد، و اینکه برخی از این کند که اداره حکومت فاضله با چند چیز سامان میآنگاه بیان میششم. گردانید.

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

ن نیرو عبارت است از افزاید. ایبر آنها می -کار اداره شهرها و مردمان برای حکومت پیدا شده است

توان افعال و رفتار و ملکات ار به تناسب هر اجتماع، یا هر تشخیص صحیح شرایطی که با مقایسه آنها می

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

که  -دهدو تغییر ماهیت نمی -ماندکند که مدینه فاضله هنگامی پایدار میبیان میاول.و .5فراز 

طوری که فرمانروای دومی که  هبشرایط واحد بخصوصی پیروی کنند، فرمانروایانش در طول زمان از 

شود، بر آن باشد که حافظ و نگهبان همان احوال و شرایطی بوده باشد که در روزگار پیش جانشین اولی می

                                                           

1.Politic 

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

در متن اصلی آمده بود برای رعایت امانت ترجمه شد. م
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نشان سوم.ای ایجاد شود. و اینکه در ترتیب و توالی آنان نباید انقطاع و فاصلهدوم.از او مرسوم بوده است. و 

 (. 111ص)روایان انقطاع و فترتی پیش نیایددهد که چگونه باید عمل شود تا در توالی فرمانمی

 کند که کدام شرایط و احوال طبیعی است که باید در فرزندان پادشاهان، و دیگر مردمبیان میاول.و .1فراز

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

دارد: آن کسی که این شرایط طبیعی در او موجود است چگونه باید تربیت شود، تا حرفه بیان میدوم.

 فرمانروایی را نیك فرا گیرد و فرمانروایی کامل شود.

کنند، هرگز شایستگی پادشاهی سانی که به آیین جاهلیت فرمانروایی میگوید: کمیاول.و نیز .1فراز 

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

ای که بر اثر گذشت زمان و ورزیدگی در هر یك از آنان به مدد نیروی تجربهدوم.کنند، بلکه پیدا نمی

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

رسد که از های خود میچنین فرمانروایی هنگامی به خواستهسوم.دارند، هدفهای خویش را دنبال کند. 

د که در سایه آنها ور بوده باشد، یعنی به تشخیص آن افعالی قادر باشای بهرهنیروی قریحه ذاتی ارزنده

بر آنچه گفته شد باید چهارم. توان به هدفهای مورد نظر، مانند لذت یا شخصیت یا غیر آن، دست یافت.می

 (.112ص«)پیروی کامل از رفتار پادشاهانی که هدف و مقصدشان با او یکی است، افزوده شود

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

 روش تحلیل متن)در سطح مقطع کارشناسی(

 رکیب)توصیف(متنتجزیه و ت

تام و ناقص خبری و  متن به قسمت ها، قسمت ها به فراز)عبارات(، فراز ها به گزاره ها)جمالتنخست 

افعال و رفتار ارادی از ملکات، اخالق، سجایا و عادت »چه فعلی)فاعل، فعل و مفعول مثل:  (انشایی

یعنی معلول، بروز و برامد آنها می باشد( یا اسمی)مسند، مسند الیه و رابطه مثل علم « سرچشمه میگرد

یه می شوند. تجز )اسامی، فعل ها و حروف(به مفردات گزاره هاو  مدنی: علم افعال و رفتار مدنی است(

مراتب سه گانه چگونگی)واژگان رند. یمفردات از حیث لغوی و اصطالحی مورد تحلیل)شناسایی( قرار میگ
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و پدیده متعلق بسان علم، مدنی، ...(، چیستی)ماهیت و مفهوم علمیت، مدنیت، ...( و چرایی یا هستی)بیناد و 

 (تجریدتحلیل)اسی ارشد و دکتری توصیف، ضرورت علم، مدنی، ...(به ترتیب در مقاطع کارشناسی، کارشن

تحلیل)شناسایی(می «(علم مدنی»می شود. آنگاه به ترکیبات مفردات یعنی مؤلفات)همانند  تعلیل)انتزاع(و 

گردند. تا گزاره ها، منظومه گزاره های فراز)نقطه نظر(، قسمت)نظر(و کل متن علم مدنی)نظریه(دست می 

  نظریه نظام متن و در این متن علم مدنی است.یابیم. حاصل نگاه، نظام نظریه و 

متن علم مدنی از دوقسمت تشکیل شده و به دو قسمت دانش مدنی و فلسفه یا حکمت مدنی تقسیم و در 

به  هر فراز از تعدادی گزاره تشکیل شده وفراهم شده است. اصل تجزیه میشود. هر قسمت از تعدادی فراز 

تجزیه و تنظیم  کهگردند. برای نمونه فراز نخست قسمت اول.دانش مدنی  بدانها تجزیه و تنظیم می اعتباری

 :. به ترتیب ذیلدر ادامه مورد توصیف قرار میگیردمی توان به صورت ترتیبی تنظیم نمود. شده و 

 :مدنیدانش »قسمت اول.

 الف.دانش؛  

 اول و سطح کارشناسی: چگونگی؛ 

 .معنای لغوی؟:1

 .معنای اصطالحی؟:2

 .شاخصه؟: 3

 دوم .سطح کارشناسی ارشد: چیستی؛ مفهوم و ماهیت و 

  سوم.سطح دکتری: چرایی و ضرورت

 )چگونگی، چیستی و چرایی؟:( ب.مدنی؛ 

 .گزاره اول1فراز

  ؛از انواعالف.

  ؟:)ارادی(افعالیکی.

  )باضافه یا در نتیجه(و

 و  ؟:ارادی )سنن(رفتاردیگری.



 

11 
 

  ؛از آنب.

  چیستی و چرایی(؟:)چگونگی، ملکات.1

  )باضافه یا در نتیجه(و

 و  ؟:(، چیستی و چگونگی)چگونگیاخالق.2

 و  ؟:سجایا.3

 ؟:عاداتی.4

 کند، و گیرند بحث میکه افعال و رفتار ارادی از آنها سرچشمه می 

 ؟:هاییاز هدفدوم.گزاره 

 که این افعال و رفتار  )کمال و سعادت و کرامت و بهزیستن؛ آسایش بدنی و آرامش مدنی(

 کند، و شود یاد میبرای رسیدن به آنها انجام می 

  ؛دارد کهبیان میسوم.گزاره 

 چه ملکاتی برای انسان شایسته است، و الف.

 شدن این ملکات را در انسان فراهم کرد، تا  توان زمینه پذیرااز چه راه میب.

 ای شایسته در وجود او بنیان گیرند. و بگونهج.

 چه راهی را باید دنبال کرد تا این ملکات در وجود آدمی پایدار گردد. و نیز د.

 زند بحث بندی نتایجی که این افعال و رفتار برای ایجاد آنها از انسان سر میاز طبقهچهارم گزاره 

 کند، و می 

  ؛دارد کهبیان میپنجم.گزاره 

 ت حقیقی و یقینی واقعی؛ آسایش )مراد سعادبرخی از این نتایج سعادت حقیقی استالف.

 ، و بدنی و آرامش مدنی( 

 پندارند که سعادت است، و در واقع چنین برخی دیگر پنداری و ظنی، یعنی چنان میب.

 )مراد؛ یکی ظن یا پندار سعادت توسعه تکساحتی و نیست 

 . دیگری توهم سعادت توسعه تنازعی(     
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 )چرا حقیقی، در زندگی زودگذر این جهان، غیرممکن استیافتن به سعادت دستالف.گزاره ششم.

 . بلکه که دنیا نوشش با نیش آغشته است. گل با خار عجین می باشد(  

 تنها در زندگی جاودانه دیگر سرای  )بصورت کامل و بی آمیغ(رسیدن به چنین سعادتیب.

 سعادت زندگانی گذرا دنیوی مقدمه و مزرعت همان (. 101ص)پذیر استمکانا 

 .«سعادت جاویدان اخروی می باشد 

به همانگونه که تجزیه و تنظیم گردیده است  قسمت دانش مدنی1اول فراز برای نمونه گزارههمچنین 

 )سنن(رفتارب.افعال و الف. ؛از انواعگزاره اول.»؛ دانش مدنی: الف.علم مدنیترتیب زیر می باشد: 

ها عاداتی که افعال و رفتار ارادی از آند.سجایا و ج.اخالق و ب.ملکات و الف. ؛از آندوم.ارادی و 

این گزاره به مفرداتی)واژگان، پدیده ها و مفاهیم(زیر تجزیه و در اصل «. کندگیرند بحث میسرچشمه می

ملکات خلق و ادی، ملکه و از آنها فراهم آمده است. شامل:  علم، مدنی، فعل و افعال، رفتار)سنت(، ار

)که همگی اسم یعنی پدیده بوده یا حکم اسم یا پدیده را دارند. عادات وت ادع اخالق، سجیه و سجایا و

کردن در اصل ، بحث))گرفتن(، سرچشمهگان افعال و رفتار یا اردای که پدیده هستند(اژحتی همان و

برای نمونه ، ...( نیز نبایستی غفلت نمود. از حروف)ربط، اضافه. (. دو مورد اخیر فعل می باشندتفحص

در این موضع «و»مراد از «. علم مدنی از انواع افعال و رفتار ارادی .... بحث می کند»وقتی گفته می شود: 

و در «انواع افعال»منظور  است. یا منظور«رفتار ارادی»و بعالوه)+(«انواع افعال»چه میباشد؟ آیا منظور 

مفردات)اسامی یا پدیده ها، افعال و مفهوم لغوی و اصطالحی می باشد؟  «رفتار ارادی(»نتیجه)

چه در متن مورد بررسی بویژه در گفتمان)آثار و آراء(فارابی)توصیف فارابی به فارابی(می پردازیم. حروف(

یا سایر متون ایشان و حتی فرهنگنامه خود فارابی)بسان اصطالحات وی در رساله اصطالحات منطقی او(. 

انواع آنگاه مؤلفات را مشخص ساخته و به توصیف آنها به همین ترتیب می پردازیم. شامل: علم مدنی، 

، فعل یا افعال ارادی، انواع رفتار)سنن(، رفتار ارادی، انواع ملکات)ارادی(، انوع اخالق)ارادی(، انواع افعال

گرفتن افعال و عادت ارادی از سجایای)ارادی(و انواع عادات)ارادی(است. در همین راستا به سرچشمه 

ملکات، اخالق، سجایا و عادات رسیده و به توصیف آن پرداخته که چگونه می باشد. به همین شیوه سایر 

)فیزیولوژی یا تشریح یعنی پیکره کاوی و کالبد شکافی ها، فرازها و قسمت ها و کل متن علم مدنی، گزاره
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)آناتومی یا شناخت پیکری یا پیکره بندی و شناخت کالبدی مورد میگردد. آنگاهبه تعبیر فارابی: تحلیل اولی(

همچنین سایر متون از جمله سیاست مدنی و تدبیر مدن اخالق قرار میگیرند.  به تعبیر فارابی: تحلیل دوم(

 .     ناصری و راهبرد مدنی مبداء و معاد بدین شیوه مورد تجزیه و تنظیم و تحلیل متن واقع می شوند.
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 فاضلیمدنی  تسیاس.2
 سیاست مدنی فارابیکتاب متن 

 )برای کارشناسی ارشد(مبادی-قسمت اول

 مبانی وارکان: مقطع کارشناسی-قسمت دوم

 اجتماعات مدنی )یا گروههای شهری(

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

بسیار در جایگاه و مکان واحد و   هایگروه گروهی و اجتماعافضل؛ مگر از راه زیست نه به حاالت برتر و

 پیوستگی به یکدیگر.

 های انسانینواع جمعیتا

 های انسانی بر سه گونه است: انواع جمعیت

 .)بین مللی و جهانی(جماعت و جمعیت بزرگ و عظمی.1

 .)امتی(جماعت و جمعیت میانه و وسطی.2 

 )ملی کشوری، استانی و شهرستانی(.جمعیت کوچك و صغریجماعت و .3

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

حال به یك امت گویند. جماعت کوچك و صغری تنها یاری و تعاون به یکدیگر. جماعت وسطی و میان

 ت را جماعت کامله گویند.مردم یك شهر را گویند. این سه نوع جماع

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

اند که در بین آنها نیز اجتماع منزلی و خانواری ای و کویی و خانوادگی از نوع اجتماعات ناقصهمحله

ایست و اجتماع کویی جزئی از اجتماع محلهتر است؛ چون یکی از اجزاء اجتماع، اجتماع کویی است ناقص
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دهند هائی که محالت و دهات را تشکیل میای جزئی از اجتماع شهری است. جمعیتو اجتماع محله

وابسته به شهرهاست و فرق بین محله و ده این است که محله از اجزاء شهر است و ده خدمتگزار شهر 

امت در چند شهر سکونت گزینند و بدان منقسم  است. جماعتهای شهری جزئی از امت و ملت است و

 شوند.

 های کامله انسانیجمعیت

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

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

البته به امر سومی نیز که وضعی و قراردادی است، ملتها از یکدیگر متمایزند که آن هم به نحوی در سرشت 

 آدمی دخیل است. و آن امر سوم زبان محاورتی آنهاست.

شدن ای کوچك. سبب طبیعی نخست که موجب گوناگوناند و پارهگای از ملتهای جهان بزرپاره 

 :)جغرافیای سیاسی فضایی(امر است بشرح زیرملتهاست خود شامل چند 

اختالف اجزاء اجسام آسمانی یعنی قرارگرفتن جایگاه زندگی آنان در محاذات قسمتی خاص از  -1 

های مایله نسبت به اند؛ و سپس اوضاع و احوال کرهکره نخست؛ و سپس از کره ثوابت که با آن هم سمت

یل دوری و نزدیکی به زمین مسکونی آنها که قهراً این زمین و حاالت و اوضاع خاص آن کرات از قب

و خوی کنند در اختالف خلقها در آن زندگی میاختالف اوضاع و احوال و اختالف سرزمینهائی که ملت

ها تابع اختالف اوضاع و حاالت کره نخستین مردمش مؤثر است. چه آنکه اختالف اوضاع طبیعی سرزمین

هر سرزمین است و سپس آن قسمت از کره ثوابت که محاذی آنست و است. در آن قسمت که مسامت 

 های مایله.آخراالمر اختالف اوضاع کره

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

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

ها و بخارات زیرزمینی آنها موجب اختالف آبو هوای سرزمینهاست؛ زیرا آب هر شهری و متصاعده سرزمین
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آید. و هوای هر شهری با بخاری که از آن سرزمین سرزمینی از بخارات زیرزمینی آن سرزمین به وجود می

 شود درآمیخته است.متصاعد می

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

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

طور انواع خوراکیها مختلف شده است اند و همینها، گیاهان و حیوانات غیرناطق نیز مختلف شدهگوناگونی

ر خوراکیهای ملتها، اختالف در مواد کشت و زرع است که بنیه وجودی انسانها را در و به تبع اختالف د

دهد و همه این گوناگونیها در خلق و خوی طبیعی و نحوه آفرینش آنها نسلهای گذشته و آینده تشکیل می

 کند.ایجاد اختالف کرده و می

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

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

وخوی انسانهاست بالواسطه و باز این به جز طور اختالف هوا نیز سبب اختالف خلقیادآور شدیم. و همین

آن جهتی است که بیان شد. و سپس تعاون و همیاری این اختالفات و آمیزشهای گوناگون عوامل، 

 آید.یوخویهای مختلف در انسانها پدید مخلق

ای ای با پارهبه واسطه این جهات و به سبب این نوع آمیزشها، ترکیبات طبیعی و وابستگی پاره 

تواند در یابد و اجسام سماوی تا همین حد از کمال میدیگر و مراتب این ترکیبات و ارتباطات تحقق می

 وخوی آنها مؤثر باشد.انسانها و اوضاع طبیعی و خلق

باشد ماند در صالحیت اجسام آسمانی نمیبعدی و کماالت نهائی انسانها میو آنچه از کماالت  

)فرشته وحی، مدبر نوع انسان، یعنی اعطاء کماالت نهائی در شأن فلکیات نیست و بلکه در شأن عقل فعال

است و همانطور که بیان شد از بین انواع موجودات طبیعی تنها انسان است که عقل فعال  جبرئیل امین(

 تواند کماالت نهائی را بدان اعطا نماید و نه سایر انواع دیگر.می



 

17 
 

 عقل فعال

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

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

 غیرحاصله کوشش کند و بدان نائل آید.کماالت 

و  )اصول اولیه نظری، علمی و عملی(شود، معقوالت اولآن قوه و مبدأ نخست که به او اعطا می 

)مثل اصل علیت، عدم اجتماع و اجتماع نقیضین و حسن و قبح ها مراتب نخستین علوم و معارف است

عدالت، آزادی، مدیریت، امانت، ...که نگرش  همانند اصل ضرورت و زیبایی فطری امنیت، نظم و نظام،

عقلی برهانی و گرایش قلبی شهودی بدانها در همگان می باشد. بر عکس نیز زشتی و ضرورت عدم نا 

 امنی، بی نظم یا هرج و مرج، بیعدالتی؛ ستم گری و ستم پذیری، عدم آزادی؛ اختناق و سرکوب، ... است(

شود و البته عقل فعال این مبدأ معلومات را هنگامی اطقه افاضه میآن مبدأ و قوت معقوالتی که در نفس ن

که منشأ شوق و  )گرایش(طور جزء نزوعیه نفسکند که قبالً جزء حاسه نفس و همینبه نفس ناطقه اعطا می

طور محل و آالت قوه حاسه و نزوعیه که از اعضاء اند و همینباشد که آن دو نیز تابع نفس حاسهکراهت می

 شود.براین اراده به واسطه این دو حاصل می اند، به وجود آمده باشند و بناجزاء جسمو ا

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

نفس است و احساس وابسته به جزء حساسه نفس است. و بعد از این باید، جزء متخیل  ]و قوه نزوعیه

 ده اول حاصل گردد.اشوقی که تابع آنست حاصل شود تا در نتیجه اراده دومی بعد از ارنفس و 

)تحلیل، تجرد و فاهمه؛ کلی یابی و کلی خیلتزیرا این اراده عبارت از شوقی است که ناشی از  

 گاه ممکن است که معارف اولیه از ناحیه عقل فعالباشد و پس از اینکه این دو امر حاصل شد آن سازی(

شود که شوق ناشی از در نفس ناطقه افاضه شود. و در این هنگام در انسان نوعی از اراده سومی حاصل می

قوه نفس ناطقه است که نام ویژه آن اختیار است و این همان امری است که ویژه انسان است و در سایر 

و ناپسندیده و زشت و زیبا  تواند کارهای پسندیدهحیوانات نیست و به وسیله همین امر است که انسان می

 را انجام دهد؛ و پاداش و کیفر اخروی بدان بازبسته است.
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و اما آن دو اراده دیگر چه بسا در حیوان غیرناطق هم وجود دارد. پس هرگاه این نوع از اراده در  

به  آدمی پدیدار شد تواند به وسیله آن درجهت نیل به سعادت کوشد و یا در جهت بدبختی و شقاوت؛ و

 تواند کارهای نیك و زیبا و یا زشت و بد انجام دهد.وسیله همین نیرو است که می

 سعادت چیست؟

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

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

 آنچه به وجهی از وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود به طور اطالق شر است. 

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

طور شری که مانع رسیدن به از بسته به ارادت بود؛ و همینموجود بالطبع باشد و گاه وجود آن ارادی و ب

سعادت است گاه از اموری طبیعی و موجود در طبیعیت و بالطبع است و گاه وجود و تعقل آن وابسته به 

اراده است. خیرات و شرور طبیعی اموری است که از ناحیه اجسام آسمانی درین عالم آفریده شده و آمده 

نها از اعطاء این خیرات و شرور به عالم زمینی این نبوده است که در هدفهای عقل است؛ و البته هدف آ

 فعال مانعی ایجاد کرده و معاندتی کرده باشند؛ و یا معاونت و یاری کرده باشند.

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

هت نیست که اجسام سماوی به قصد معاونت به عقل فعال کرده باشند و بالعکس اند بدین جاعطا کرده

آور است در جهت هدفهای عقل فعال ازین جهت نیست که اجسام سماوی به قصد ضدیت  اموری که زیان

لکن در اقتضای گوهر اجسام آسمانی این است که آنچه را طبیعت ماده  با کار عقل فعال کرده باشند؛ و

و در سرشت اوست که بپذیرد اعطا کند. بدون رعایت و التزام به اینکه در هدف عقل فعال  پذیردمی

ای از آنچه از ناحیه اجسام سماوی حادث آور باشد؛ و بدین ترتیب رواست که پاره سودمند باشد و یا زیان

 آور.ای زیانگردد در هدف عقل فعال احیاناً مفید واقع شود و یا پارهمی
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 ارادیخیر و شر 

اند صرفاً ناشی از انسان است. خیر ارادی ارادی که همان زیبا و زشت )تهدید(و شر )فرصت(خیر 

شود و ناشی از یك منشأ است؛ توضیح اینکه قوای نفس آدمی بر پنج نوع است: ناطقه از انسان صادر می

سان تعقل کرده بدان ی که انت، متخیله و حساسه و آن سعاد)گرایش(، ناطقه عملی، نزوعیه)نگرش(نظری

آگاهی دارد صرفاً ناشی از قوه ناطقه نظری است؛ و مستند به هیچ یك از قوای دیگر نیست؛ بدین بیان که 

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

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

کند تا به وسیله قوه عملیه بدان نائل گردد اندیشه نماید و سپس آنچه را که باید مورد عمل وی قرار گیرد و 

ای برای عمل یعنی قوه نزوعیه عمل کند از را تفکر و اندیشه اندر یافته است و به وسیله آالت و ابزار معده

از طرفی قوه متخیله و حساسه او درین راه مساعد باشند و منقاد قوه ناطقه عملیه؛ و هر دو در تحریك  و

آدمی به سوی آن افعالی که موجب نیل به سعادت است او را یاری نمایند در این وقت آنچه از آدمی آید 

 همه خیر است و بنابراین خیر ارادی تنها از این وجه آید.

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

چنین نیست که در هر حال سعادت را یابند و قوه ناطقه همنمی متخیله و حساسه هیچکدام سعادت را در

یابد که به سوی آن توجه کرده حرکت گاه سعادت را درمییابد و بدان آگاهی حاصل نماید و بلکه آن در

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

آور و سودبخش و کرامت و نظیر آنها؛ و اگر آدمی در تکمیل نفس ناطقه کندی ورزد است؛ مانند امور لذت

ود و به سوی آن حرکت تواند به سعادت راه یابد و آگاهی حاصل نماید تا به دنبال آن رناطقه نظری نمی

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

وردن کرامت و به آ بخش یا غلبه و چیرگی بر مردم و یا به دستسعادت است مانند امور سودمند یا لذت

اندیشد و آنرا هدف نهائی قوه دن بدان میرود و در جهت رسیبه دنبال آن می )گرایش(وسیله قوت نزوعیه

خود را در جهت انجام اعمالی که بدان منتهی  )گرایش(داند؛ و باالخره قوه نزوعیهناطقه عملیه خود می
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و حساسه وی در این جهت مساعد و منقاد وی  )تجریدی و فهم(گیرد و قوت متخیلهشود به کار میمی

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

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

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

و قوتهای دیگر خود را  دهد که سعادت حقیقی نیستنتیجه غایت و هدف زندگی خود را چیزی قرار می

 شود جز شر چیزی دیگر نیست.دارد؛ درین صورت نیز آنچه حاصل میدر جهت رسیدن به آن به کار می

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

باب وجوهی که ممکن  عنی درشود همین است؛ پس باید درین باب یممکنات قابل و پذیرنده اعطا می

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

گاه ممکن خواهد بود که از ناحیه عقل فعال معقوالت و و این امر یعنی وصول آن به سعادت، آن 

رفتن پذی )مستعد و آماده(معارف اولیه به آدمی اعطاء شده باشد؛ و چنین نیست که هر انسانی فطره معد

 باشد. )اصول اولیه سه گانه نظری، علمی و عملی(معقوالت و معارف اولیه

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

لکن در پذیرند ای دیگر قوت پذیرائی معقوالت را دارند و میاز آنان هیچ نوع معقولی را نپذیرد و پاره

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

 نهائی نائل آیند. )حقیقی و یقینی واقعی جامع و کامل(توانند به سعادتاینان هستند که می

 فطرتهای انسانی

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

شوند و این فطرت مشترک میان همه است؛ و همه آنان به وسیله آن معارف و معقوالت نخستین را پذیرا می

اند. این است اساس کار سعادت همگانی و وجه فطرت مشترک سلیم به سوی کارهای مشترک در حرکت

 الطبع.مشترک بین مردم سلیم
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بگذریم در سطح دیگر معارف و معلومات مردم متفاوت و ازین مرتبت و وجه مشترک که  

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

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

کند و و به وسیله آن به سوی معرفت به علم و یا علوم دیگری کشش پیدا می باشدبین وی و دیگران نمی

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

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

 ای؛ و ممکن است فردی معد قبول همه معقوالت بایسته یك جنس از علوم باشد.نوعی پاره

یافته استنباط  اند؛ اندرطور در قوتهائی که به واسطه آن، اموری که حتی از یك جنسو همین 

یه عقل تمایند، مختلف و گوناگون و متفاضلند؛ و ممکن است که دو نفر از افراد انسانی باشند که از ناحمی

فعال استعداد درک یك نوع و یك جنس از معارف و معقوالت به آن دو اعطا شده باشد و وجود هر دو 

سان آفریده شده ذلك طبع وجودی یکی از آن دو بدینصالح برای دریافت یك صنف از علوم باشد؛ و مع

گر مسائلی کمتر از آن دگر؛ باشد که همه آنچه مربوط بدان فن یا علم است اندر یافته تعقل کند و فردی دی

طور گاه بود که دو تن از افراد انسانی از لحاظ استعداد وجودی در استنباط مسائل مربوط به یك و همین

ذلك یکی زودتر استنباط کند و یکی دیرتر و یا اینکه یکی از آن دو در نوع از علم مساوی باشند. مع

تر باشد و زودتر اندریابد؛ و یکی مسائل فرودتر آن علم کاستنباط مسائل اساسی و افضل آن فن و علم، درا

را؛ و گاه باشد که دو تن از افراد انسانی هم در قدرت بر استنباط علم خاص متساوی و برابر باشند و هم در 

سرعت استنباط یکسان باشند؛ لکن یکی از آن دو قدرت بر راهنمائی و تعلیم مستنبطات خود را هم داشته 

 دگر نداشته باشد. باشد و آن 

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

 . )دارای نظام سلسله مراتب طولی و عرضی(متفاضلندب.و  )متنوع یعنی گوناگون(مختلفمتفاوت؛(الف.

د هیچ کس را مجبور و انشده و باید تذکر داد که فطرتهای طبیعی انسانها که در وجود مطبوع بر آن 

وادار به انجام فالن کار نخواهد کرد؛ و این فطرتها برای این در نهاد انسانها آفریده شده است که مثالً فالن 
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تر و آسانتر باشد؛ و بدین منظور است که هرگاه فردی از اند برای آنها سهلفعلی که معد برای انجام آن شده

مل خارجی دیگر وی را به سوی اضداد آن کار وادار نکند خود به افراد به حال خود گذارده شود و عوا

کند و اگر یك عامل و محرک خارجی خود به سوی انجام همان کاری که معد برای آنست کشش پیدا می

ه سوی ضد آن کار تحریض کند، قهراً به سوی آن ضد گروش یابد و آنرا انجام دهد؛ ولکن با بدیگر وی را 

اضطرار. نهایت هر گاه به همان کارهای ضدفطرت اعتیادی پیدا کرد، انجام آنها بر وی سختی و دشواری و 

آسان خواهد شد؛ و گاه باشد که تغییردادن و دگرگون کردن افراد انسانی از مقتضیات فطرتهای آنها، آن 

ان محال باشد و چه بسا در بسیاری از آنفطرتهائی که وجود آنان مطبوع بر آن شده است سخت دشوار می

خواهد بود؛ مانند کسانی که از آغاز تولد مرضی بر آنها عارض شده باشد و به صورت امری مزمن طبیعی 

اند محتاج به در ذهن آنها رسوخ کرده باشد؛ و همه این فطرتها با همه حاالتی که بر آن حاالت آفریده شده

باشند ت بر کارهائی که معد انجام آنها میاند به وسیله اراده تا به وسیله ممارسریاضت و تمرین و تقویت

آزموده و آموخته گردند؛ و این امر تا آن اندازه باید انجام شود که این فطرتها نسبت به انجام مقتضیات 

 خود، به کمال نهائی و یا نزدیك بدان برسند.

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

تمرین و آموختگی آن کاری انجام نشود و به وسیله اموری که معد آن بود تربیت نشود؛ و مدت زمانی برین 

وشغ بگذرد در نتیجه باطل و تباه گردد و استعداد نهفته تباه شود؛ و گاه بود که آن قوت تمرین داده شود 

د آنست در راه تربیت و تمرین آن از لکن در جهت اموری پست یعنی از مسائل و اموری که معد و مستع

نوع نامناسب آن برگزیده شود؛ قهراً در این حال آن استعداد از توجه و عادت به افعال برتر و عالی به سوی 

 کند.یابد و بدان عادت میکارهای فرود از آن نوع فن، گرایش می

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

باشند؛ ازین که بگذریم هر دسته از مردم که اجناس صنایع و علومی که طبیعهً معد برای گرایش بدانها می

طبیعهً معد برای قسمتی از آن نوع از علومند باز بر حسب تفاضل و اختالف اجزاء همان نوع از علم نیز 
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انجام قسمت پست نوع خاصی از علومند به جز آن اند و مثالً آن گروهی که معد فراگیری و مختلف

 گروهی هستند که معد برای قسمت عالی و برتر آنند.

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

نست متفاضل و منوال است که استعدادها و فطرتهای افراد هر گروه باز نسبت به فن و علمی که مستعد آ

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

 استعدادشان ناقص است.

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

شوند و از این مرتبت که بگذریم م متفاضل و مختلف میآموختگی در اثر اختالف در تربیت و تمرین و تعل

کسانی هم که از لحاظ تربیت و آموختگی متساویند و تحت یك شرایط، تربیت و آموخته شده باشند باز 

هم در دریافت متفاضلند و گوناگون. و آنکه در فنی از فنون و علمی از علوم قدرت استنباط زیادتری دارد 

سمت استعداد و قدرت استنباط امور زیادتری را دارد بر آن کس که قدرت استنباط بر آن کسی که در آن ق

 امور کمتری را دارد ریاست خواهد داشت.

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

قام متفاضلند؛ و مثال کسی که قدرت اند، در فن خود از لحاظ متعلیمات درست و یا بد و نادرست مختلف

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

باشند تعلم نمایند و آموخته شوند ریاست دارد؛ و ارباب طبایع ناقصه هر گاه در فنی که مستعد برای آن می

اند ریاست دارند؛ د و لکن تربیت و آموختگی در آن حاصل نکردهباشنبر کسانی که صاحب طبایع عالی می

و نیز کسانی که در مسائل خوب و عالی فن خود آموختگی دارند بر کسانی که بر مسائل بد و فرود آن فن 

اند ریاست دارند. بنابراین کسی که از لحاظ استعداد فطری در فنی در مرتبت عالی تعلم و آموختگی یافته

همه مسائلی که بالطبع استعداد آنها را دارد آموختگی داشته باشد تنها بر کسی که دارای استعداد  باشد و در

کافی در آن نباشد ریاست ندارد و بلکه هم بر آن ریاست دارد و هم بر کسی که در آن فن دارای استعداد 
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ناچیز باشد نیز ریاست  طبیعی کافی باشد، ولکن آموختگی و تعلیم نداشته باشد و یا اگر آموختگی دارد

 خواهد داشت.

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

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

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

تواند از پیش دهد؛ و بیان شد که مردم در فطرتهای شخصی خود گوناگونند؛ بنابراین هیچ انسانی فطرتاً نمی

توانند از پیش خود آنچه را که بایسته عمل است مورد عمل قرار دهد؛ و خود سعادت را بشناسد و هم نمی

 دو مورد نیاز به مرشد و راهنما دارد.بلکه در هر 

ای زیادتر هم نیز چنین نیست که هر گاه ای از مردم نیاز به راهنمائی کمتری دارند و پارهنهایت پاره 

افراد انسانی بدین دو امر راهنمائی شدند خودبه خود و بالضروره بدون باعث و محرکی اقدام به انجام آن 

باشند اند؛ و ازین جهت است که محتاج به مرشد و راهنمائی میین وضعکنند و در حقیقت اغلب مردم در

که هم به درستی سعادت و مقدمات عملی آنرا به آنها بشناساند و هم محرک و باعث بر عمل بدانها نیز 

 باشد؛ و نیز در هر انسانی این نیرو نیست که بتواند مردم را برباشد؛ و در هر انسانی نیروی ارشاد غیر نمی

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

آمیز به کار گیرد، و صرفاً و برای همیشه بتواند آنچه وادار کند نباشد و نتواند دیگران را در کارهای سعادت

ماید این چنین کس نه در همه امور و به طور مطلق را بدو نموده شده است و بدانها ارشاد شده است عمل ن

تواند رئیس باشد و نه در هیچ امری از امور. و بلکه اینگونه افراد همواره و در همه امور باید مرؤوس می

 باشند و در تحت ریاست دیگر کار کنند.

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

آن قسمت به کار گیرند، در همان قسمت بر افرادی که این توانائی را ندارند ریاست فائقه دارند؛ یعنی بر 

توانند کارها و اعمالی که بدان افرادی که نه توانایی ارشاد دارند و نه توانائی تحریك بر اعمال و فقط می

لکن هرگاه همین گونه افراد بتوانند افراد دیگر را بر انجام  اند بخوبی انجام دهندرهبری و ارشاد شده
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کنند آماده کرده، وادار به انجام آن نمایند و در آن قسمت به کار گیرند، اینان دانند و عمل میکارهائی که می

 هم رئیس خواهند بود، نسبت به افرادی و هم مرؤوس نسبت به افرادی دیگر. بنابراین رؤسا بر دو نوعند.

 رؤسای درجه اول. -1

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

گونه رئیسی است که انسان دیگری براو ریاست دارد و او نیز بر انسان دیگری رئیس دوم آن 

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

 ها و اعمال مردمی باشد.مه حرفهگاه بود که نسبت به ه

 رئیس نخست

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

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

ا حاصل شده باشد؛ و در هیچ امری نیازمند به کسی دیگر که او را که همه علوم و معارف بالفعل او ر

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

ر و در طول زمان پیش آید دریابد و احکام آنها را بداند و هم نیروی ارشاد کامل داشته باشد که دیگران را د

داند از اعمال و کارهای خوب هدایت و رهنمائی نماید؛ و نیز نیروئی قوی و کامل داشته جهت آنچه می

باشد که به وسیله آن وظایف هر کس را به درستی معین کرده و هر کس را به کاری که باید انجام دهد و 

د که به وسیله آن حدود باشد رهبری کند و بدان امر بگمارد؛ و نیز صاحب نیروئی بومعد برای آن می

 وظایف و کارهای افراد را معین کرده و آنانرا به سوی نیل به سعادت سوق دهد.

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

پیوندد که نخست عال میپیوسته شود و فیوضات الزم را بالواسطه برگیرد. و آن هنگام نفس وی به عقل ف

 ]وصول به عقل مستفاد [او را عقل منفعل حاصل آید و سپس به مرتبت عقل مستفاد رسد؛ و در این هنگام 

 پیوندد.است که همچنانکه در کتاب نفس یادآور شدیم به عقل فعال می
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است که باید  شود و این همان انسانیاین چنین انسانی در حقیقت و به نزد قدما پادشاه نامیده می 

رسد که بدین مرتبت از کمال نائل است. زیرا آن هنگام به انسان وحی میگفت مورد وحی الهی واقع شده

ای نمانده باشد. زیرا که عقل منفعل شبیه ماده و ای که بین وی و عقل فعال واسطهشده باشد یعنی به مرتبه

وضوع عقل فعال است؛ و بنابراین در هنگام باشد و عقل مستفاد شبیه ماده و مموضوع عقل مستفاد می

شود؛ آن قوتی که به وسیله آن امکان ل، از ناحیه عقل فعال بر عقل منفعل قوتی افاضه میمپیوستگی کا

را به سوی هدفی که سعادت باشد رهنمائی کند و  خواهد یافت که حدود اشیاء و کارها را بداند و آنها

 سوق دهد.

رسد به میانگین عقل مستفاد، همان وحی وی عقل فعال به عقل منفعل میگونه افاضت که از ساین 

کننده در توان گفت که وحیخدائی بود؛ و چون عقل فعال خود فائض از سبب اول است بدین جهت می

حقیقت سبب اول خواهد بود به میانگین عقل فعال؛ و بنابراین ریاست فائقه اینگونه انسانها ریاست نخست 

 باشد و این امر خود روشن است.و سایر ریاستهای انسانی سپس او و ناشی از او میخواهد بود 

 مدینه فاضله

باشند؛ و هر گاه شوند مردمی فاضل و نیکو و خوشبخت میو مردمی که از ناحیه اینگونه ریاستها اداره می

دم در یك مسکن و مأوی ملتی و امتی بدین سان باشند، امت و ملت فاضله آنها هستند و هرگاه اینگونه مر

نمایند مدینه فاضله نامند؛ و در اند و زندگی میگرد آیند آن مسکنی را که اینگونه مردم در آن گرد آمده

صورتیکه در یك مسکن مجتمع نباشند و بلکه در مناطق و مساکن زیادی پراکنده باشند که مردمش تحت 

باشند؛ این تفرق و ها غریب میه مردم در اینگونه ملتریاستهائی جز اینگونه ریاستها زندگی نمایند اینگون

آمدی نکرده است که خود شهری را تصرف کرده در آن گرد پراکندگی، یا بدان سبب است که هنوز پیش

اند از ترس قحط و آیند و زندگی نمایند و یا از این جهت است که به واسطه آفات و وقایعی ناگزیر شده

 دیار و شهر خود را رها نمایند و ناچار بپرا کنند. امراض و یا دشمنان، دارو

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

حال همه در یك مدینه باشند و یا در یك ملت و یا در بین چند ملت، همه این پادشاهان در حکم یك 
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درپی در ت و خواست و هدف همه یکی است و هر گاه به طور پیاند؛ زیرا راه و روش و همپادشاه

زمانهای متوالی ظاهر شوند نیز نفوس آنان در حکم یك نفس است و دومی از روش نخستین پیروی کند و 

آینده بر روش گذشته خواهد بود و همانطور که هر یك از آنها را رسد که شریعت و قوانینی که خود قرار 

یابد تغییر داده سنتی دیگر جایگزین آن کند؛ داند و اصلح از آن را میکه مصلحت می داده است در زمانی

تواند آنچه را گذشته شروع کرده و قرار داده است شود میهمانطور هم پادشاه آینده که جانشین گذشته می

 .نمودبود اقدام به دگرگونی میتغییر دهد، زیرا خود پادشاه گذشته اگر در وضع موجود می

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

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

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

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

پس هرگاه هریك از مردم مدینه وظایف محوله را انجام دهند حال عمل 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 

 آورد.اعمال و کارها در نفس وی هیأت و ملکه پسندیده به وجود می

همانطور که مداومت بر کارهای پسندیده نویسندگی موجب خواهد شد که نویسنده در صنعت  

نویسندگی به مرتبتی نیکو برسد و ر آن صنعت ملکه پسندیده پیدا کند که عبارت از هیأت نفسانی است و 

رها و مقدمات پسندیده نویسندگی مداومت نماید، صنعت نویسندگی در وی باز هر اندازه بر این کا

گردد و غبطت و رشك وی شود و بدان هیأت و ملکه حاصله خوشنودتر و لذات او فزونتر مینیرومندتر می

 گردد.به واسطه حصول آن هیأت و ملکه برتر می

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

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

گردد و وجود نیاز مییابد که مطلقاً از ماده بیآورد. و تا آنجا کمال و فعلیت میاز مرتبت قوت به فعل می
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گردد بدان جهت که هم گاه است که با فساد و تباهی کالبد تباه نمی؛ و آنکندمستقل و مبرای از ماده پیدا می

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

 شود و مرتبت سعادت نهائی این مرتبت است.می

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

کیفی متفاوت است و این تفاوت و تفاضل یا از تفاوت و تفاضل کماالت حاصله است آن کماالتی که مردم 

ها لذات حاصله ها و تفاضلآورند و بر حسب همین تفاوتمدینه به واسطه انجام افعال مدنی به دست می

 کند.یرا برای مردم مدینه فاضله متفاضل و متفاوت م

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

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

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

غیرجسمانی است. و هر آنچه در نفس و ذهن آدمی آید از اوصاف و حاالت اجسام و جسمانیات باید از 

مفارقه سلب گردد؛ و نشاید که موضوع این قبیل امور واقع شود؛ و البته اندریافتن و تصور حال آن در این 

نکه تصور حاالت همه جواهر غیرجسم و جسمانی هنگام بسیار دشوار و خارج از عادت خواهد بود؛ همچنا

 باشد.نیز دشوار می

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

گیرند و مدتی در مدینه یابد. درین گاه مردمی دیگر جای آنها را میو نفوس آنها از قید ماده رهائی می

گی کنند و بسان آنان کارهائی انجام دهند تا آن گاه که کالبدهای اینان نیز تباه گردد و نفوس آنان نیز از زند

به مراتب  …قید ماده رهائی یابد. در این گاه یعنی هنگامیکه کالبدهای آنان تباه گردید نفوس گروه دوم و

ته به نفوس دسته همانند خود در همان گان پیوندد و نوعی از مجاورت روحانی یابند و نفوس هر دسگذشته

مراتب پیوندد و باالخره نفوس اهل هر مرتبت به یکدیگر اتصال یابد و هراندازه نفوس مفارقه همانند 

گردد؛ و هراندازه الحقی زیادتر شود و به همدیگر پیوند یابند لذت و خوشی حاصل برای هر یك فزون می

طور لذات شود و همینق از برخورد با گذشتگان فزون میبه سابقی بپیوندد لذات حاصله برای الح
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گردد زیرا هر یك از نفوس مفارقه در هنگام مالقات هم خود گذشتگان نیز در اثر پیوستن آیندگان فزون می

کنند و هم ذات همانند خود را؛ به طور مکرر و به تعداد نفوس و بدین ترتیب این گونه تعقالت را تعقل می

شدن اتصال آیندگان به گذشتگان. پس لذت و خوشی هر یك، در آینده زمان به واسطه فزون گرددفزون می

ای در هر یك از مراتب که قرار دارند؛ و شود. این است وضع و حال هر طایفهنهایت فزون میبه طور بی

 سعادت نهائی حقیقی که هدف غائی عقل فعال است همین است.

ناپسند بوده انسان را به سوی سعادت حقیقی سوق ندهد هیأت پست  ایو هر گاه افعال مردم مدینه 

ای به امور ناپسند و نامناسب نویسندگی شود؛ چنانکه هرگاه نویسندهنفسانی برای مرتکب آنها حاصل می

طور در هر کاری و صنعتی اگر اموری که مورد کند و همینممارست کند، بدنویسندگی را ایجاب می

شود از امور پست و نامناسب آن صنعت باشد ملکه و هیأت پست نفسانی در اقع میممارست صاحب آن و

گردد، تا آنجا که موجب امراض شدن آن هنر و حرفه میآورد که موجب نامرغوبصاحب آن به وجود می

 شود.نفسانی در صاحب آن می

نهاست که به واسطه بردن این گونه مردمان مناسب با همان هیأت مکتسبه نفسانی آبنابراین لذت 

 اند.ارتکاب کارهای نامناسب و ناپسند به دست آورده

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

برند شمارند؛ و برعکس از چیزهای شیرین رنج میبرند و آنها را شیرین میبه وسیله چیزهای تلخ لذت می

 شود.ین در ذائقه آنان تلخ نموده میو شیر

اند که در اثر فساد قوه متخیله از طور است وضع آنانکه ابتال به امراض روحانی پیدا کردههمین 

شود که حتی مرض خود را برند؛ و در بین مریضان کسانی دیده میحاالت و هیأت مکتسبه پست لذت می

 اند.ند که تن درستبرای گمان میکنند و حتی پارههم احساس نمی

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

گذارند و به معلمان و مرشدان اعتنائی ترند و به گفتار رهنمایان واقعی نمیبرند که از همه سالمگمان می
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نده به مراتب باالتر و کماالت ممکن خود ندارند و الجرم همچنان در مراتب پست هیوالنی خود ما

گردد و نفوس ابتدائی آنان نیز گاه که کالبد آنان فاسد و تباه میگروند؛ و در مرتبت مادیت بمانند تا آننمی

 شود.به دنبال آن تباه می

 مراتب ریاستها و طبقات مردم

د آنان متفاوت و ها در ریاست و هم در خدمت بر حسب فطرت و استعدامراتب مردم مدینه 

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

های متفاوت و متفاضل را با ترتیب خاص نظام دهد و هر فردی را از هر گروهی در مرتبی همه این گروه

 دان یا در مرتبت ریاست الیق به آن.که الیق آنست تربیت کرده به نظام آورد؛ حال در مرتبت خدمت الیق ب

بنابراین در سلسله مراتب، مراتبی وجود دارد که نزدیك به مرتبت رئیس اول است و هم مراتبی  

وجود دارد که کمی دور از مرتبت اوست و مراتبی وجود دارد که خیلی با مرتبت رئیس اول فاصله دارد؛ و 

ترین مرتبت متدرجاً فرودتر راین به طور متنازل از عالیباشد و بناببدین صورت مراتب ریاسات منظم می

تر از آن شود تا آنجا که به مرتبت و مراتب خدمت تنزل یابد تا آن مرتبتی از مراتب خدمت که نه پائینمی

 تواند مرتبتی باشد و نه جنبه ریاست در آن وجود دارد.می

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

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

تر به ترین مراتب به خود دستور دهد و القا کند و سپس آنان به مرتبت نزدیكآن وادار شوند باید به نزدیك

اند. و درین رتیب تا برسد به آن گروهی که برای آن خدمت تربیت شدهخود دستور دهند و به همین ت

اند بعضی مقدم و صورت است که اجزاء مدینه با یکدیگر پیوسته و سازگارند و در مراتب معین مرتب

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

یابد و ارتباط و سازگاری آنها که از موجود نخستین شروع شده به ماده اولی و عناصر پایان میطبیعی است، 

 درست مانند ارتباط و ائتالف موجودات مختلف خواهد بود.
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ها مانند سبب اول است که وجود سایر موجودات وابسته به او و ناشی از مدبران این گونه مدینه 

آید تا آنجا که هر یك هم رئیس بود و هم ب آنها متدرجاً فرود میاوست و سپس به طور متنازل مرات

رسد که صرفاً در مرتبت خدمت بوده و ریاستی در آن آید که به موجوداتی میمرؤس؛ و باز تا آنجا فرود می

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

 حصول سعادت در مدینه

ها حاصل ها و مدینهشدن شرور و بدیهای ارادی از بین ملتادت تنها از راه برطرفوصول به سع 

شود و بلکه باید همه بدیها اعم از ارادی و غیرارادی زدوده گردد و به جای آن خیرات برقرار گردد؛ هم نمی

 خیرات ارادی و هم خیرات طبیعی.

سان نماید که اجزاء و ها را بدانظام مدینهآن است، این است که ن هدار مدینه که پادشامکار سیاست 

ها با نظام خاصی به یکدیگر پیوسته گردند و آن چنان سازگاری و ترتیب بین آنها ها و اعضاء مدینهدسته

برقرار کند که همه جمعاً جهت زدودن بدیها و حصول خوبیها به یکدیگر کمك و معاونت نمایند؛ و باز در 

آید به نیکی بنگرد؛ آنچه خوب و نافع و سازگار است و در سعادت انسانها آنچه از سوی اجسام سماوی 

آور است در جهت سودمندکردن آن کوشش کند، اگر مؤثر است باقی بگذارد و بدان بیفزایدگ و آنچه زیان

 ممکن باشد و اگر نه در ازبین بردن آن کوشش کند و یا در تقلیل آن.

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

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

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

آید بشناسند و تنها بدانستن آنها هم اکتفا نکنند و بلکه آنچه می وسیله آنها سعادت و خوشبختی به دست

 مربوط به عمل است مردم مدینه باید کالً و جزواً همه را مورد عمل قرار دهند.
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و باید دانست که مبادی موجودات و مراتب آنها و همچنین سعادت و خوشبختی و مراتب  

شود و گاه مورد تخیل آنان واقع ا تعقل انسانها واقع میهای فاضله گاه مورد تصور و یهای مدینهریاست

 شود.می

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

گردد. و معنی تخیل آنها این است که خیاالت آنها و نثاالت و اموری که نمودار اشیاء است در قوت می

دهیم نچه در اجسام و چیزهای قابل دید وجود دارد؛ مثال انسان را مورد لحاظ قرار میخیال درآید. شبیه آ

کنیم و گاه خیال وی را در ها مشاهده میکنیم و گاه تمثال او را در آینهگاه ذات خارجی او را مشاهده می

نمائیم قله مشاهده میها و اجسام صیکنیم و گاه خیال تمثال او را در آب و یا در سایر آینهآب مشاهده می

ها و غیر آن دارد و که دید ما نسبت به آن شبیه تصوری است که عقل از مبادی موجودات و سعادت

باشد زیرا دید تمائیم شبیه به تخیل میکنیم و یا تمثال او را مشاهده میهنگامی که او را در آب مشاهده می

دیدن امری است که حاکی از آن انسان است و همچنین  ما نسبت به تمثال او در آب و یا در آینه عبارت از

 تخیل ما نسبت به او در حقیقت عبارت از تصور امری است که ازو حکایت دارد نه تصور ذات خارجی او.

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

اره این دسته از افراد انسانی باید از راه القاء اشیائی که محاکی و نماینده باشد و یا عادت آنها باشد. درب

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

 همه این امور را در نیروی خیال آنان نمودار کرد.

باشد و ثابت است؛ ولکن بدیل و تغییر نمیو البته معانی و ذوات حقایق برشمرده شده قابل ت 

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

 ای دور همانطور که این امر در مبصرات هم صادق است.نزدیك به اثلند و پاره

تر به حقیقت انسان است از خیال تمثال او یكشود نزدزیرا آن خیالی که از آدمی در آب دیده می 

 شود.که بازهم در آب دیده می
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ای می توان نمودار کرد و از و از همین رواست که اینگونه حقایق را برای هر گروه و دسته به گونه 

های فاضله ها و مدینهراهی به جز آن راه و طرقی که ویژه گروهی دیگر است. و ازین روست که مردم امت

اند و گرچه همه آنان به یك سعادت ایمان دارند. چه های عقلی و خیالی خود مختلفدر روشها و یافت

آنکه شخصیت هر ملتی عبارت از مجموعه ترسیمات ذهنی و یا خیالی آنهاست که در نفوس و عقول آنان 

 کند.متمکن گشته خودنمائی می

ارد بر گروه و ملتی دشوار باشد، بناچار باید و هرگاه فهم حقایق و امور عالم آنطور که واقعیت د 

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

محاکات خیالی است؛ زیرا برای هر ملتی به آن طرقی که معهود و مناسب با آنهاست باید حقایق را نمود؛ 

اند. ممکن است اموری به اشند و ازین روست که ملتها در نوع معرفت مختلفبآن طرقی که آشناتر بدان می

نزد ملتی معهود و شناخته باشد و به نزد ملتی دیگر ناشناخته؛ و سعادتی که اغلب مردم به آن ایمان و اعتقاد 

ل و اند نه از راه تعقدارند همان سعادتی است که خود از طرق تخیلی و خیاالت برای خود مجسم کرده

طور است وضع مبادی موجودات و اصولی که باید مورد قبول جامعه باشد و افراد تصورات عقلی و همین

کردن در انسانی بدانها اقتدار نمایند و بزرگ شمارند و بدانها احترام کنند که اکثر مردم از راه تخیل و مجسم

نی و تنها حکیمان و دانایانند که ایمانشان پذیرند نه از راه تعقل دریافت عقالقوت خیال خود پذیرفته و می

به سعادت و مبادی و اصول از راه و دریافت عقالنی و تصورات عقلی است؛ و البته همان کسانی هم که 

آورند و متخیالت خود را پذیرفته مورد اکرام و اینگونه حقایق را وجود تخیلی داده در خیال خود در می

اند و البته اموری که باشند به حقیقت مؤمنکه قادر بر ادراک آن می دهند بدان صورتاحترام قرار می

ای از باشد و بلکه متفاوت و متفاضل است؛ پارهکنواخت نمییمحاکی و نمودار این مبادی و اصول است 

ر ای دوای مقرون به حقیقت است و پارهتر؛ پارهای ناقصآنها در ایجاد تخیل استوارتر و کاملتر است و پاره

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

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

شد. و هر یك از این امور مختلف مناسب با باشود اموری گوناگون میتخیلی آنان به اصول و مبادی می
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ای ای ازین محاکیات محاکی از امری است و پارهامری خاص از متخیالت است به این بیان که مثالً پاره

 محاکی از فالن امر و اموری دیگر محاکی از چیز دیگر.

ی و برابر باشد طور ممکن است امور مختلفی باشد که همه آنها در محاکات از حقایق مساوو همین 

و مثالً با اختالفی که دارند همه محاکی از مبادی موجودات و سعادت و مراتب آن باشند. هر گاه اینگونه 

مسائل و امور مختلفه همه در خوبی محاکات، یا در قلت موارد نقض و عناد، یا در خفاء موارد نقض و 

اید درین راه به کار بسته شوند. و هرگاه در افاده عناد، برابر باشند همه آنها و یا هرچه از آنها پیش آید ب

مقصود متفاوت و متفاضل باشن قهراً باید از آن قسمت 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 

 چه از محاکیات ازین قبیل نباشد باید بدور انداخته شود.حقایق است و آن

 هامراتب و گوناگونی مدینه

اند عبارتند از: مدینه جاهله، مدینه فاسقه و مدینه ضاله و هائی که ضد و در برابر مدینه فاضلهمدینه 

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

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

  آور به زراعت یا درخت است.گیاهان غیرسودمند و زیان

توانند اند که اینگونه انسانها طبیعهً نمیشعوری که طبیعهً در حکم حیواناتدر مرتبه بعد مردمان بی 

ای از آنان باشد؛ و بلکه پارهبند به اصول مدنی باشند؛ و اجتماعات آنان نیز اجتماعات مدنی نمیایمدنی و پ

ای اند؛ و سرانجام پارهای دیگر به مانند حیوانات وحشیباشند؛ و پارهنما میوخوی حیوانات انساندر خلق

گزینند مسکن و مأوی خود را در بیابانها برمیای از آنها اند؛ و بدین ترتیب پارهدیگر به مانند حیوانات درنده

لکن در زندگی و اعمال مربوط به آن به  ای به صورت اجتماع؛ وکنند و پارهو به طور پراکنده زندگی می

 گزینند.ای از آنان مسکن خود را به نزدیك شهرها برمیاند و پارهمانند حیوانات وحشی

ای دیگر به مانند حیوانات از گیاهان گوشت خام دارند و پارهای از آنان صرفاً عادت به خوردن پاره 

خورند عیناً به مانند حیوانات درنده. اینگونه مردمان کنند و میای حیوانات را پاره میچرند و پارهبیابان می

کنند یعنی در ها و مساکن و مناطق معموره زندگی میهای مدینهمعموالً د رحواشی و اطراف و کناره

 الیه جنوب معموره.الیه شمال معموره و یا منتهیهیمنت

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

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

 اجتماعات ضروریه. -1 

 های نذالت.اجتماعات نذاله در مدینه -2 

 های خسیسه.اجتماعات خسیسه یا مدینه – 3 

 های کرامیه.اجتماعات کرامیه در مدینه -4 

 های تغلبیه.اجتماعات تغلبیه در مدینه -5

 الحرار.های جماعیه و یا مدینهاجتماعات حریه در مدینه -1 

ها را مردم اینگونه مدینه های جاهلیه است؛ها بهترین نوع مدینهاین نوع مدینهمدینه کرایمه ...  

دیگران )نه مردم خود آن( جاهلیه نامند. باید یادآور شد که محبت کرامت و احترام هرگاه از حد بگذرد 

 گردد.شود و به مدینه تغلب دگرگون میها تبدیل به مدینه جباران میاینگونه مدینه

 ویژگیهای مدینه تغلبیه

ها به یکدیگر معاونت دن به چیرگیها و غلبتبخشیمردم در مدینه تغلب در راه تحقق 

آید که همه مردم آن شیفته غلبه بر اقوام و ملل دیگر شوند؛ نمایند. و این وضع هنگامی پیش میمی

شود که و البته هم در شیفتگی غلبه و هم در نوع آن و هم در چیزهائی که مطمح نظر آنان واقع می

 .مغلوب خود گردانند متفاوت خواهند بود

ای دیگر خواستار غلبه ای از آنان ممکن است خواستار چیرگی برخون مردم باشند و پارهمثالً پاره 

ای دیگر تسلط بر نفوس دیگران بر مال مردم باشند و بخواهند اموال دیگران را صاحب شوند و باالخره پاره

 را خواستار باشند تا آنها را برده خود سازند.

مردم مدینه مراتبی دارند برحسب عظمت و اهمیت خواست هر یك از  و به هر حال درین مورد 

افراد که شیفته غلبت بر امری مهم و بزرگ باشد یا کوچك؛ خواست آن غلبت یافتن بر اموال آنها باشد یا بر 
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زت 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 حیا

 نماید.

و به هر حال هدف و شیفتگی آنان در همه انواع چیرگیها خوارکردن و مقهور کردند دیگران است؛  

و هدف این است که ملت مقهور نه مالك نفس خود باشد و نه مال خود و نه چیزی دیگر؛ و در همه 

که به خاطر آن چیره شده بردار وی باشد البته در آن چیزی خواهد منقاد و مطاع و فرماناموری که وی می

است منقاد و مقهور او باشد و ازین جهت است که هرگاه یکی از اینگونه افراد به هدف و خواست خود 

بدون اعمال زور و قهر و غلبت نائل شود توجهی به آن نخواهد کرد و حتی از امر مورد خواست هم 

ه و نیرنگ و غافلگیرانه، بر مردم قاهریت و ای از آنان دوست دارند که از راه خدغکند. پارهنظر میصرف

ای دیگر به هر دو راه؛ و ای دیگر دوست دارند آشکارا اعمال زور و قاهریت کنند و پارهغلبه یابند؛ و پاره

ازین جهت است که بسیاری از کسانی که خواستار تسلط بر خون مردمند و خواستار خونریزی هرگاه بر 

گاه که او کنند تا آنکنند و نه اموال او را تصرف میبند نه اقدام به قتل آن میانسانی که خواب باشد دست یا

را بیدار کنند، و دوست دارند که از راه اعمال زور اموال او را تصرف کنند و دوست دارند که با طرف 

نجام خواهد درباره او امقاومت و ستیز کنند تا او را از پای درآورند و درست آنچه را که طرف نمی

 دهند.می

و به هر حال هر یك از این گونه افراد دوستدار غلبه است؛ و بنابراین هریك هم دوست دارند که  

برسایر آحاد مردم مدینه خود چیره شوند و هم بر مردم دیگر؛ نهایت چون مردم داخلی مدینه در بقاء خود 

گر در غلبه بر مردم بیگانه کمك نمایند و از خواهند به یکدیماندن خود نیازمند به یکدیگرند و میو در زنده

 غلبه دیگران بر آنها ممانعت نمایند ناچارند که از چیرگی بر یکدیگر خودداری کنند.

شدن بر چنان کسی باید باشد که دربکار گرفتن آنان در جهت چیرهها قهراً آنرئیس اینگونه مدینه 

دادن ی نیرومندتر بود و رأی وی در جهت به کاربردن و انجاماندیشملتها نیرومندتر و مدبرتر بود؛ و در چاره

طور در جلوگیری از غلبه دیگران بر آنها و کارهائی که موجب چیرگی دائمی آنان شود کاملتر باشد، و همین

 چنین کس رئیس و پادشاه آنان خواهد بود.این
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ای دیگر باشند و سنت و و باالخره کسی که اینان را طوری تربیت کند که همواره دشمن ملته 

ها احساس کنند که در شأن این ملت است که رسوم آنها طوری ترتیب داده شود که با مراجعه به آن سنت

 بر دیگران غالب شوند و همه را در انقیاد خود درآورند.

ر باشد و یا در جهت عظمت آنها و یا دهای بسیار آنان میهای اینان یا در جهت غلبهتفاخر و حماسه

توصیف آالت و ابزار غلبه و سازوبرگ آن؛ و البته وسائل چیرگی یا ناشی از تفکر و اندیشه است و یا 

هاست از قبیل چابکی و ها است و یا آالت و ابزاری دیگر. آنچه مربوط به بدن و تنمربوط به بدن و تن

و آنچه مربوط به فکر و هاست مانند سالحهای جنگی است زورمندی است؛ و آنچه مربوط به خارج از تن

اندیش بود و بهترین طریق توان بر طرف چیره شد خوباندیشه است به این است که در طرقی که بهتر می

 را برگزیند.

دلی، ستمگری، خشمناکی و آزمندی در جهت شود مانند سنگاین گونه افراد حاالتی عارض می بر 

و باالخره  )زیاد زن گیری تا بی بندباری جنسی(زواج روی در زناشوئی وخوردنیها و پوشیدنیها و زیاده

شدن بر همه خیرات عالم آنهم از راه قهر و غلبه و منقاد و خوار کردن افرادی که صاحب این امورند. چیره

 و اینان معتقدند که باید بر همه چیز و همه کس غالب آمد.

ان نمایند که قصد اینان از غلبه بر مردم سان اندیشه نمایند و چنو گاه بود که همه مردم مدینه بدین 

 بیگانه صرفاً به خاطر نیاز آنان است به شهرنشینی و نه برای امری دیگر.

نمایند. و باید و چه بسا ملتهای مغلوب از مجاورین آنان باشند که در شهر واحدی زندگی می 

اند و یا در مراتب المراتبدانست که ملتهای غالب یا در دوستداری قهر و غلبت یکسانند و متساوی

ر از دیگران باشد تگیرد؛ کمگوناگونند و قهراً سهم هر یك از غارتگریها همان چیزی است که از مغلوبین می

از لحاظ رساندن قوی و نیروها و ابزار جنگی به رئیس و فرمانده خود نیز ممکن  ]و احیاناً هیچ[یا زیادتر 

 ]. یا متساوی [است متفاوت باشند
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اراده او باشند در ر حکم آالت و ابزار بیدو چه بسا باشد که قاهر تنها یکی باشد و قوم و یارانش  

 غلبه بر طرف.

دیهی است که قصد اینگونه افراد از غلبه و قهر این نیست که چیزی برای خود و یا برای و ب 

غیررئیس خود به دست آورند؛ و بلکه صرفاً همت و قصد آنان از قهر و غلبه این است که همان یك فرد به 

جوئی جنگ قدرت و مال و مکنت نائل شود تا وی ازین راه بتواند وسائل و نیازهای زندگی خود و مردان

گیرد تأمین نماید و باالخره هدف آنها غلبه برای غیر و اعطاء به غیر است عیناً به مانند باز که به خدمت می

 گ شکاری.سشکاری و 

های وی و در جهت هدفهای او به مانند برده  طور سایر مردم مدینه در همه خواستو همین 

توانند مالك چیزی اند؛ و به طور مطلق خود نمیارادهو بی عباشند؛ و در برابر او خاضخدمتگزار او می

ای تجارت. هدف این چنین کس تنها این است که همه کنند و پارهای از مردم برای او زراعت میباشند. پاره

مردم را در برابر خود خاضع و خوار و مغلوب و مقهور بیند؛ و اگرچه سود دیگری از طرف آنان بدو نرسد 

ها را نسبت به خوی و اخالق پادشاهش باشد اینگونه مدینهخواری و مقهوریت آنان می و تنها سود وی

ای که در آغاز فصل گفته شد باشند. البته نوع مدینهمدینه تغلبیه نامند ولکن مردم عامه آن جویای تغلب نمی

 مطلقاً مدینه تغلبیه است و آنکه قبل از این، نیمه تغلبیه است.

غلبیه گاه بدین وضع است یعنی هدف مردمش و یا رئیس آن از قهر و غلبه صرفاً به بنابراین مدینه ت 

 بردن از قهر و غلبه است.لذت رخاط

دانند مانند اینکه به نیازهای ای که مردمش قهر و غلبه را وسیله هدفهای دیگر میو اما آن نوع مدینه 

آوری که از قهر و غلبت به لذات و امور لذتاندوز نمایند و یا از ضروری زندگی دست یابند و یا ثروت

مند شوند و یا به شأن و شوکت وکرامت برسند نوعی از مدینه دیگر تغلبیه است که باز آورند بهرهدست می

 شود.های برشمرده شده میمشمول همان مدینه
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ایست که مردم نام مدینهتر به این ستهینامند و البته شاها را تغلبیه میبسیاری از مردم، همه این مدینه 

های تغلبیه ازین نظر سه آن همه این امور را بخواهند از راه قهر و غلبه به دست آورند؛ خالصه اینکه مدینه

 اند.گونه

ای یکی آنکه یك فرد آن طالب قهر و غلبت باشد و همه مردم برای آن یك تن کار کنند. دوم مدینه 

 اند.ای که همه مردمش طالب قهر و غلبهشند. سوم مدینهکه نیم مردمش خواستار قهر و غلبه با

ها قهر و غلبت را به عنوان اینکه مطلوب ذاتی باشد طالب و به هر حال مردم اینگونه مدینه 

های دیگر نیز وجود دارد باشند و بلکه هدف و خواست آنان ز قهر و غلبت امری دیگر است؛ و مدینهنمی

 به این امور خود قهر و غلبه هم هست. که هدف آنان عالوه بر رسیدن

ها که قصد مردم آن صرفاً غلبه است به هر نحو که پیش آید و اما در باب نوع اول از اینگونه مدینه 

رسانند؛ افتد که افراد آن، بدون اینکه سودی عاید آنان شود، به افراد زیان میدر هرچه باشد گاه اتفاق می

رسانند؛ بدون اینکه سودی به آنها برسد؛ صرفاً برای لذتی که و غلبه به قتل میمثل اینکه افرادی را به قهر 

نمایند. ارزش اقدام به جنگ و قتل و قهر و غلبه میبرند. و چه بسا برای خاط چیزهای بیازین کار می

 درین مورد حکایات و داستانهائی از اقوام تازی وجود دارد.

ها باید گفت چون قهر و غلبه را برای خاط رسیدن به امور دینهاما در باب نوع دوم از این گونه م 

نمایند یعنی اموری که به مادی دوست دارند و برای رسیدن به اموری که مطلوب آنان است اقدام به آن می

نزد آنان خوب و عالی شناخته شده است؛ بنابراین هرگاه بدون اعمال زور و قهر بتوانند به مطلوب خود 

 کنند.اعمال زور نمی برسند دیگر

های تغلبیه باید گفت که نه به کسی زیان می رسانند و نه اقدام به و اما در باب نوع سوم از مدینه 

شود ازین کنند مگر در آن گاه که بدانند رسیدن به یکی از اموری که به نزد آنان شریف محسوب میقتل می

به زور و قهر و غلبه مقصود آنان برآورده شود مانند اینکه آید؛ و بنابراین هرگاه بدون توسل راه به دست می

خواهند به آنان بخشش شود و یا به نحوی دیگر از ناحیه گنجی بیابند یا اینکه از ناحیه غیرآنچه را می
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کنند. اینگونه افراد پذیرند و تصرف در آن نمیاشخاص بتوانند بدون قهر و غلبه به خواست خود برسند نمی

 نامند.همت و غرور میرا ارباب 

نمایند؛ و ها از اموال مغلوبین خود تنها به رفع حوائج ضروری خود اکتفا میمردم نوع اول از اینگونه مدینه

اند مبذول آوردن نفعی و یا مالی که از آن محرومهای عظیمی در راه به دستگاه باشد که مبارزه و کوشش

هنگامی که بدانها دست یافتند و در حیطه قدرت آنان درآمد به ورزند؛ و دارند و درین باب اصرار میمی

 نحوی که کامالً در تحت نفوذ و حکم آنان قرار گرفت از آن دست بدارند و رها کنند.

شوند. بسیاری از این کارها را چه بسا این گونه افراد هم مورد ستایش و اکرام و تجلیل واقع می 

دهند که مورد اکرام و احترام واقع شوند. و البته رای این انجام میدوستداران احترام و کرامت صرفاً ب

 یابد تا مدینه کرامت.های جبارین گرایش میهای تغلبیه بیشتر به سوی جباریت و مدینهمدینه

های مالی و لهو و لعب و خوشگذرانی، گاه غرور و حاالتی های طالب توانگریبر مردم مدینه 

برند تنها آنان هستند که خوشبخت و پیروز و مورد رشگ مردمند و باید باشند؛ شود که گمان میعارض می

شود که چنان غروری بر آنان عارض میهای دیگر برترند؛ آنو چنین گمان برند که از همه مردمان مدینه

ارزشند بیارز و برند که ملتهای دیگر بیشوند و گمان میهای دیگر به نظر آنان خوار شمرده میمردم مدینه

 شود مورد محبت و کرامت ملتهای دیگرند.شدن به آنچه به نزد آنان سعادت محسوب میو به واسطه نائل

های خودخواهانه در آنان حس خودخواهی، افتخار، محبت و ستایش و چاپلوسی را اینگونه اندیشه 

های یند و گمان برند که ملتخواهند دیگران از آنان ستایش کرده چاپلوسی نماکند و همواره میزنده می

 اند برسند و اصوالً جاهل به این نوع از سعادتند.اد به موقعیتی که آنان احراز کردهدیگر نتوانسته

شود که برای خود القاب و نامهائی بسازند که نمودار حسن سیرت و گونه افکار موجب میاین 

اند و مطبوع و دیگران خشن و نامطبوع و سریرت آنان است؛ مثل اینکه خود را معروف کنند که ظریف

اند؛ و گاه بود که ازین راه خود را چنان نمایند که مردم گمان برند که اینان ارباب غرور و بزرگی و تسلط

اند اگر وضعی پیش آنان را مردمی صاحب همت شناسند. و چون اینگونه افراد دوستدار لذات و لهو و لعب
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وانگری و لهو و لعب و لذات مورد نظر کسب و حرفت نباشد و صرفاً نیروی آید که راه رسیدن آنان به ت

غلبه و قهر بر ملتها باشد و از راه قهر و غلبت به هدفهای خود که توانگری و لهو و لعب است نائل گردد، 

 آیند.گیرد و در زمره ستمگران و جباران درمینخوت و غرور خاص آنان را فرا می

نامند و ممکن است در بین مردمی که صرفاً دوستدار وع اول را احمق میاینان ملت و مردم ن 

اند کسانی پیدا شود که رسیدن به کرامت را بذاته نخواهند؛ و بلکه وسیله رسیدن به توانگری بدانند؛ کرامت

اندوزی چه آنکه بسیاری از آنان دوست دارند که مورد اکرام و احترام مردم واقع شوند تا از آن راه به ثروت

و توانگری برسند حال یا از ناحیه کسی که مورد اکرام و احترامش واقع شده است یا از ناحیه دیگران. زیرا 

اینگونه افراد ریاست و اطاعت و فرمانبرداری مردم مدینه را برای آن خواهند که به ثروت و مکنت نائل 

 شوند.

خواهند و دن به لهو و لعب و لذت میی ازین گونه افراد ثروت و مکنت را هم برای رسیربسیا 

گیری آنها از امور تر باشد بهرهبرداری دیگران از آنها هراندازه فزونتر و کاملمعتقدند که ریاست آنها و فرمان

شوند که حکومت مطلقه خواه میگردد؛ و الجرم اعمال زور کرده ویکهمالی و لذتهای ناشی از آن فزونتر می

بدان وسیله به جاللت خود بیفزایند و در نتیجه به توانگری و مکنت بزرگ دست یابند  فردی برقرار کنند تا

به طوریکه هیچ کس یارای برابری با آنها را نداشته باشد و آنها بتوانند ثروت و مکنت حاصله را در جهت 

گائیدنی به  لهو و لعب و خوشیهای زندگی به کار گیرند و از انواع خوشیها از نوع خوردنی و نوشیدنی و

 مقامی رسند که کماً و کیفاً فائق بر همه باشند.

 ویژگیهای مدینه جماعیه

ایست که مردم آن همه رها و آزاد باشند و هرآنچه بخواهند انجام مدینه جماعیه آن گونه مدینه 

هم برین های آنان دهند و همه مردم آن از تساوی کامل برخوردار باشند در همه اعمال خود، قوانین و سنت

اساس است که هیچ انسانی بر انسانی دیگر برتری ندارد در هیچ حهت؛ و مردم آن آزادانه هر عملی را 

شوند و هیچ فردی از افراد بر هیچ فردی دیگر تسلط ندارد؛ نه خودی بر خودی و نه دیگران بر مرتکب می

ی آنها کمك کند؛ و چون آنها؛ و تنها آن کس قابل ارزش است که در جهت فزودن به حریت و آزاد

شود و خواستها ممتفرق و بسیار ها و اغراض فزون میوخوی و همتسان آزادند به ناچار در آنان خلقبدین

شود بر حسب خواستهای متعدد بسیار و متنوع گیری در لذتها به کار گرفته میشود. اشیائی که برای بهرهمی

 د.یآ گردد تا آنجا که به حساب و شمار نمیمی
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آیند رسند که به شمار نمیهای مختلف و متباین و همانند به حدی میها و دستهمردم اینگونه مدینه 

اند درین گونه های دیگر پراکندهو باالخره از همه نوع مردم و مردمی که با خواستهای مختلف در مدینه

ها مستند به هر در اینگونه مدینه ترین؛ برقرارشدن ریاستهاشوند. از مردم شریف تا پستها جمع میمدینه

هائی امری است که پیش آید از سایر اموری که برشمرده شد و ریاستهای مستند به آنها دانسته شد و دسته

باشند قهراً بر اینگونه رؤساء و کسانی که عنوان ریاست دارند مسلط که در وضع رؤسای مدینه نمی

است و اراده مرؤوسین است. رؤسای آنان کامالً تابع خواست باشند. ریاست کردن رؤسای آنان تابع خومی

اند به طوریکه اگر ه دقت در اوضاع و احوال آنان رسیدگی شود نه رئیسی وجود دارد و نه مرؤوسین

 مروؤسی.

شدن خواستها و امیال آنان اقدام به جز اینکه باید گفت تنها آنانکه در جهت آزادی مطلق و برآورده 

رسانند و آزادی و خواستهای گوناگون آنان را برای آنان پایدار را به همه خواستهای خود می کنند آنانمی

باشند. دارند مورد اکرام و احترام آنان میبرد افراد داخلی و دشمنان خارجی محفوظ میدارند و از دستمی

تر به نزد آنان مطاع و مکرمگاه برتر و و در صورتیکه خود بر خواستهای ضروری زندگی اکتفا نمایند که آن

 خواهند بود.

 باشند و یا حتی فرودتر.ازین نوع کسان که بگذریم مابقی رؤسای آنان یا همشأن و برابر با آنها می 

شوند که هر گاه از طرف افراد خواستها و امیال آنان برآورده شود گاه مساوی با سایرین محسوب میدر آن

اند به آنها برساند و ز طرف وی نیز اموال و ثروتی برابر با آنچه بدو رساندهو خیراتی بدانها رسانده شده ا

 شوند.درین صورت برای وی برتری و مزیتی نسبت به خودشان قائل نمی

لکن هرگاه اموالی به وی ببخشایند و سهمی از اموال و مکنت خود به او برسانند و کراماتی به او  و 

ودی عاید نشود آنان بر رئیس خود برتری و مزیت دارند زیرا مانعی نیست بنمایند و از طرف وی به آنها س

که در این نوع مدینه رؤسائی باشند بدین وضع و حال که بر حسب اتفاق به نزد مردم مدینه شأن و شوکتی 

داشته باشد و ریاست یابند حال یا بنا به خواست مردم مدینه این شأن و شوکت را احراز کرده باشند و یا 
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اند و از حقوق میراثی استفاده کرده به اینکه پدران آنان در این مدینه ریاست داشته و مورد اکرام مردم بوده

باشند. در اینگونه مدینه ریاست یافته باشند که در این صورتها مردم مدینه کامالً مسلط بر رؤسای خود می

 کند.تر خودنمائی میهای جاهله به طور فزونی و کاملهمه هدفها و خواستهای مدینه

شود، ظاهر آن عیناً به مانند لباسی است های جاهله، معجبه و مدینه سعیده شمرده میاینگونه مدینه 

ها های مختلف؛ و بنابراین اینگونه مدینهآمیزی شده باشد به رنگهای گوناگون و شمایلکه نقاشی و رنگ

زیرا هر کسی تا حدی و در امری معین  محبوب همه است و سکنای در آن برای هر کس مطلوب است

های گوناگون به سوی آن شود و بنابراین مردم و ملتها برآورده میخواستهائی دارد که در اینگونه مدینه

گردد و در آن از هر نوع نسلی و خلق اندازه به بزرگی آن افزوده میحساب و بیآورند و به طور بیروی می

آیند؛ و فرزندانی که نهادها و فطرتها و تربیتهای گوناگون دارند در اینگونه میهائی به وجود و خویی و بچه

گردند و لکن نه به طور جدا و متمایز بلکه درهم و پراکنده در یکدیگر؛ و ها نمودار شهرهای بسیار میمدینه

ارد، روشها های گوناگون وجود دها هدفها و غرضشود. در اینگونه مدینهبیگانه از اهلی شناخته نمی

مختلف است. و بدین جهت ممکن است که بعد از گذشت زمانهای متمادی مردمی که از طبقه افاضل 

ها تربیت شوند؛ در هر باشند پدید آیند و حتی حکماء و دانشمندان و شعراء و خطبائی در اینگونه مدینه

افرادی برای تشکیل مدینه فاضله ها نوعی از امور و علوم و فنون. و ممکن است که از بطن اینگونه مدینه

شوند؛ و ازین جهت ها تربیت میهائی هستند که در اینگونه مدینهبیرون آیند؛ و این نوع انسانها بهترین دسته

باشد و هر ها میورترین مدینهها از لحاظ خیر و خوبی و هم از لحاظ شر و بدی بهرهاست که اینگونه مدینه

تر و برای زندگی مردم کاملتر های آن فراوانتر و مردم آن زیادتر و نعمتوالنیاندازه بزرگتر، و مدت آن ط

شود بود هم خیرات و هم شرور آنهم فزونتر شود. و باید دانست هنگامی که ریاسات مدینه جاهله گفته می

 های جاهله.مقصود انواع ریاسات است به تعداد انواع مدینه

ا قصد و هدفش صرفاً دستیابی به حوائج ضروری زندگی است؛ زیرا هر یك از ریاستهای جاهلیه ی 

وری از لذتهای مادی است؛ و یا نیل به کرامت و یا عالوه بر آن توانگری مالی است؛ و یا عالوه بر آنها بهره

و حسن شهرت و ستایش است. حال اساس آن بر حریت و آزادی باشد؛ و یا قهر و غلبه؛ و از همین جهت 
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های شود به ویژه ریاستهای مدینهها در ازای ثروت خرید و فروش میای اینگونه مدینهاست که ریاسته

 جماعیه.

زیرا بیان شد که در مدینه جماعیه هیچ فردی از آن دگر در احراز ریاست اولویت ندارد؛ و بنابراین  

س و به اصطالح موقعی که ریاست آن به یك فردی از افراد اعطا شود یا برای این است که مطیع مردم ا

ای را بر او تحمیل نمایند و یا اینکه در برابر این کار کنند که بتوانند هر نوع خواست و ارادهمردم این کار می

کنند و یا ما بازای دیگر؛ و بهترین رئیس به نزد اینان آن کسی است که ازو ثروت و مکنتی دریافت می

سیدن مردم به هدفها و امیال نفسانی خود، که در عین حال ها را در راه رجوئیها و چارهبهترین اندیشه

برد دشمنان نگهدارد؛ و در عین حال گوناگون و متنوع است، به کار برد و نیز بتواند سود آنان را از دست

داشتی نداشته باشد؛ بلکه صرفاً باندازه خودش از اموال آنها به جز رفع حوائج ضرور زندگیش چشم

ها آن کسی که به معنی واقع جزء افاضل باشد ز آنان برگیرد. و قهراً در اینگونه مدینهضروری زندگی خود ا

گونه کسی که اگر به ریاست برسد کارها و اعمال آنها را ارزیابی کرده و به سوی سعادت حقیقی یعنی آن

 رسد و مردم زیربار ریاست او نخواهند رفت.نماید هیچ گاه به ریاست نمیرهبری می

شود یا گاه پیش آید که این چنین کسی مقام و منصب ریاست یابد در اندک مدتی یا خلع میو هر 

طور است وضع شود. و همینحال شده جنگ و ستیز بر سر آن فزون میکشته و یا وضع حکومتش پریشان

ل آنها را باشند که خواستها و امیاهای جاهلیه که هر فرد از مردم آن طالب ریاست آن کسی میسایر مدینه

برآورد؛ و راه رسیدن به آن را برای آنها آسان گرداند؛ و هم نگهبان آنها باشد؛ و به طور مطلق از ریاست 

های فاضله و آمدن مدینهپذیرند؛ فقط چیزی که هست این است که پدیدافاضل ابا و امتناع دارند و نمی

تر است. رسیدن به حوائج ضروری و ممکن ترهای ضروریه و جماعی آسانریاستهای فاضله از بطن مدینه

شدن به کرامات گاه از راه قهر و غلبه است گیری از لذات و لهو و لعب و نائلزندگی و یا توانگری و بهره

شوند به چهار بندی میهای چهارگانه با توجه به این امور تقسیمهائی دیگر. بنابراین هم مدینهو گاه از راه

ای از ریاستها برای نها که قصد آنان رسیدن به یکی یا همه این هدفها است. پارهقسم و هم ریاستهای آ
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های دیگری را غیر از قهر و ای دیگر راهکنند؛ و پارهرسیدن به مقصود خود راه قهر و غلبه را انتخاب می

 غلبه.

سیله مدافعت و آورند به ورسند و آنچه به دست میآنهائی که از راه قهر و غلبه به مطلوب خود می 

باشند و از لحاظ اخالقی باید خوی نمایند به ناچار نیازمند به نیرومندی جسمانی میقهر و غلبه حفاظت می

ستمگری و سنگدلی و خشونت داشته باشند؛ و برای مرگ و زندگی ارزشی قائل نشوند و به سادگی دست 

اندیشند که هرگاه به د و اصوالً این طور میبه آدمکشی بزنند و برای زنده بودن خود هم ارزشی قائل نباشن

مطلوب خود نرسند نباید زنده بمانند و باید تا پای مرگ برای رسیدن به مطلوب خود اقدام نمایند. و نیز 

طور بهترین تدبیر نیازمنداند به اینکه هنر و صنعت به کار بردن سالحهای جنگی را به خوبی بدانند؛ و همین

و غلبه بر غیر بشناسند و به کار برند که البته این امری است که همه مردم مدینه جنگی را در جهت قهر 

 شود.متغلبه را شامل می

گیری از لذات و خوشیهای دنیاست همواره در معرض آز هائی که هدف مردمش بهرهو اما آن مدینه 

و بدین جهات است که  کنندباشند و نسبت به خوردنیها و نوشیدنیها و زن شیفتگی پیدا میو شره می

رود تا آنجا که هیچگونه اثری شوند و نیروی غضبیه آنان از بین میحال میخوی و بیای از آنان نرمپاره

ای از آنان غضب و آالت و ابزار نفسانی و بدنی غضب ماند؛ و بر عکس بر پارهازین نیرو در آنها باقی نمی

بدنی آن مستولی میشود و خالصه همه وسائل و اموری که  طور شهورت و آالت و ابزار نفسانی وو همین

توانند کارها و اعمال ناشی از خشم و غضب و شهوت را موجب نیرومندی غضب است و به وسیله آنها می

گردد و همواره اندیشه و فکر خود را در جهت انجام کارهائی که ناشی از تحقق بخشند در آنها نیرومند می

ها انجام کارهای ای از مردم اینگونه مدینهدارند؛ هدف نهائی پارهف میشهوت و غضب است مصرو

دهند برای رسیدن به افعال ناشی ضهوانی است و درین صورت قوی و افعال غضبی را ابزار و آالتی قرار می

از شهوت و برخوردار کردن مظاهر شهوات نفسانی خود و بدین ترتیب عالی و اعالترین نیروی خود را 

دهند؛ زیرا نخست قوه ناطقه و عقل خود را در ترین نیروها است قرار میگزار شهوات که پستخدمت

کنند و همه تفکرات دهند و سپس قوای غضبیه را خادم قوای شهوانی میخدمت شهوت و غضب قرار می
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بد. و آن گاه کنند که افعال عضبیه و شهوانیه آنها کمال یاهای خود را متوجه استنباط اموری میو اندیشه

گیری از دارند؛ یعنی در بهرهافعال قوای غضبی و آالت و ابزار آنها را در جهت نیل به لذات مصروف می

دانند و بر آنها چیره شده برای خود نگهداری آور میخوردن و نوشیدن و زن و سایر اموری که لذت

 کنند.می

زیرا اصوالً شود. رک و عرب دیده شده و مین تگردانشین و بیاباناشراف بیابان یناین وضع در ب 

مولع و آزمندند. و مسأله  رنشین عموماً غلبه را دوست دارند؛ در خوردنیها و نوشیدنیها و زن بسیامردم بیابان

زن به نزد آنان بسیار مهم و عظیم است و بسیازی از آنان اعمال فسق و فجور را نیکو و مستحسن 

شناسند؛ زیرا زمام نفوس آنان به دست شهوات سپرده و سقوط اخالقی نمی شمارند و این امر را پستمی

آرایند و کارهائی ها میکنی که به نزد زنان خود را به انواع زینتشده است و بسیاری از آنان را مشاهده می

و کنند کنند در جهت جلب زنان میدهند؛ و باالخره هر کاری که میکه نمودار مجامله است انجام می

شمارند آنها نیز خواهند شأن و شوکت خود را به نزد آنان باال برند و هر چه را زنان زشت و عیب میمی

شمارند؛ و باالخره در شمارند آنها نیز خوب و نیك میشمارند و آنچه را آنان خوب و نیك میعیب می

شود که اصوالً زنان بر شاهده میدارند و در بسیاری از آنان مهمه امور میل و خواست زنانشان را مرعی می

مردان تسلط کامل دارند و بر امور منزل و شخص آنها استیال دارند و بدین جهات است که بسیازی از آنان 

افکنند؛ و سایش و راحتی فراهم کرده و آنان را به دشواری و سختی نمیآود ناز و نعمت و برای زنان خ

ر دارند و خود همه دشواریها و رنجها را تحمل کرده و کارهائی که و راحت آنان را در نظ رفاهبلکه همواره 

 دهند.نیاز به رنج و مشقت دارد خود انجام می

 های فاسقهمدینه

هائی است که مردم آن اعتقاد به مبادی موجودات دارند و علم های فاسقه آن گونه مدینهو اما مدینه 

عتقاد به آن هم دارند و افعال و کارهائی که موجب رسیدن شناسند و ابه آنها هم دارندو سعادت را هم می

شناسند و هم قبول دارند؛ و با تمام این اوصاف هب هیچ یك از آنها عمل به سعادت است هم خوب می

های جاهله و یا باشند و خواست و ارادت خود را در جهت یکی از هدفهای مدینهبند نمیکنند و پاینمی
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ایند یعنی یا رسیدن به منزلت و مقام یا کرامت و احترام یا قهر و غلبه یا جز اینها؛ و نمهمه آنها منحرف می

  نمایند.کارها و افعال خود را کال بدان سوی متوجه می

های جاهله، و به اندازه آنها، انواع و اقسامی دارد زیرا کارها و ها نیز به مانند مدینهاینگونه مدینه 

و خوی مردم و خوی آنان عیناً همان افعال و کارها و خلقطور خلقسقه و همینهای فاافعال مردم مدینه

های فاسقه یا جاهله در آراء و معتقدات آنها است های جاهله است؛ و تنها امتیاز و مباینت مردم مدینهمدینه

 ها نیز مطلقاً به سعادت واقعی نائل نخواهند شد.وگرنه مردم اینگونه مدینه

 لههای ضامدینه

هائی است که برای مردم آن همه اصول و مبادی وجود و اصول سعادتها های ضاله، مدینهاما مدینه 

را قلب کرده باشند و اصول و مبادی دیگری را برای آنان گفته و به آنها بیاموخته باشند. آن نوع اصول و 

در حقیقت سعادت نهائی  مقدماتی که یك نوع سعادت نهائی دیگری را بدانها رهنمون شود به جز آنچه

است و افعال و اعتقاداتی بدانها تلقین و برای آنان ترسیم شده باشد که به وسیله هیچکدام نتوان به سعادت 

 حقیقی رسید.

 های فاضلهنوابت مدینه

های فاضله خود بر چند گروهند، گروهی از آنان افرادی هستند که به افعال و نوابت در مدینه 

کنند ولکن قصد و غرض آنان از آن کارها و اعمال سعادت حقیقی است تمسك میاعمالی که موجب 

توان از باشد و بلکه از انجام آن اعمال چیز دیگری را طالبند یعنی اموری را که میرسیدن بدان سعادت نمی

اد را راه تظاهر به فضیلت بدانها رسید. مانند رسیدن به کرامت، ریاست، ثروت یا غیر آن. اینگونه افر

 شکارگر نامند.

های جاهله گروش دارند و امیال و اغراض گروهی دیگر کسانی هستند که اصوالً به هدفهای مدینه 

باشد به ناچار تکیه بر کلمات و الفاظ آنها را طالبند؛ نهایت سنت قوانین مردم مدینه مانع از آنها می

دهند و موافق با هایش مورد تأویل قرار میتوصیهها و کنند و کلمات قانونگذار را در سنتقانونگذاری می

نمایند. اینگونه نمایند و حتی از را تأویل خواست و امیال خود را زیبا میخواست و امیال خود تأویل می

 افراد را محرفه نامن.

گروهی دیگر قصد تحریف ندارند ولکن به واسطه قصور فهم خود و نارسائی آنان به هدف و قصد  

های ها و مسائل مربوط به قوانین و سنتر و نقصان و کوتاهی علم آنان به سخنان شارع، سنتقانونگذا

فهمند یعنی برخالف هدف و قصد شارع؛ و بنابراین کارها و اعمال آنان مدینه را بدین جهات واژگونه می
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اند؛ که گمراه دانداند، در حال که خود نمیخارج از خواست ریاست مدینه فاضله خواهد بود؛ و گمراه

 اینگونه افراد را مارقه نامند.

کنند و تقریباً معرفت گروهی دیگر کسانی هستند که آنچه ذکر شد در قوه متخیله خود حاضر می 

شوند و به گروند و در حقیقت قانع نمیدانند نمیخیالی نسبی بدانها دارند؛ لکن بدانچه ازین اصول می

کنند هم برای خود و هم برای غیر خود؛ و البته این کارها را ن آنها هم میوسیله بیانات خود اقدام به بطال

 خواهند راهنمائی شوند.کنند و بلکه طالب حقند و مینه برای عناد با مدینه فاضله می

البته کسانی که درین وضع و حالند باید در مقام تربیت و راهنمائی آنان برآمد و به طبقه باالتر از  

دشان هدایت کرد؛ اموری که قابل ابطال با آن گونه گفتارها نباشد؛ حال اگر قانع شدند که متخیالت موجو

شوند و اگر نشدند و مجدداً به موارد شك و ایراد و عنادی که ممکن است مطلوب حاصل است و رها می

شود و همین طور تا بیابند واقف شدند و ایراد کردند باز هم به وسیله امور متخیلی باالتر باید با آنها بحث 

آن گاه که به وسیله اموری از این نوع، نهایت در مراتب باالتر قانع شوند و هرگاه چنین پیش آید که مطلقاً 

به وسیله این گونه اموری که فراخور آنها است و از متخیالت و تمثیالت است قانع نشوند باید به وسیله 

د بحث شد و حقایق بدانها تفهیم شود که قهراً در اینجا طرح حقایق و طرح مسائل دیگر عقلی با آنها وار

 استقرار رأی و عقیدت یابند.

کنند و هرچه از این امور و البته گروهی دیگر هستند که همه متخیالت خود را مرتب باطل می 

ه مسائل عقلی ای کآیند؛ و حتی در مرتبهدهند باز درصدد ابطال آن برمیباالتر و باالتر در برابر آنان قرار می

اند و یا برای خاطر اینکه شود برای خاطر خودنمائی و افتخار به اینکه غالب شدهو خود حقایق مطرح می

چیز دیگری را که مطلوب آنهاست نیکو و درست نمایند از اموری که منظور و مطلوب جاهلیت است؛ و 

کنند و اصوالً دوست دادن آنها مینشان بنابراین، این قبیل افراد با تمام نیروی ممکنه خود سعی در باطل

ندارند به چیزی که مؤید و مثبت حق و سعادت است گوش فرا دهند و بشنوند و نیز دوست ندارند به 

نماید نماید و در نفوس آدمیان منقوش و مرتسم میگفتاری که حق و سعادت را به درستی و خوبی می

فتارها را از نوع گفتارهای تدلیسی تلقی کنند. زیرا گمان کنند اینگونه گگوش فرا دهند و بلکه سعی می

کنند که به ظاهر خود را گونه افراد سعی میشود. بسیاری از اینکنند که موجب سقوط سعادت آنها میمی

اند و بدان معذور بدارند یعنی افرادی که در حقیقت به سوی هدفهای دیگر و اغراض جاهلیت توجه کرده

 اند.گرویده

نمایند ولکن در شأن وهی دیگر سعادت و مبادی و اصول آنرا به نوعی در تخیل خود مجسم میگر 

نیروی ذهنی آنان نیست که بتوانند حقیقت آنرا تصور نمایند، اصالً و یا نیروی فهم آنان تا حدی که بتواند 

رد نقض و جرح و ابطال باشد؛ بنابراین صور خیالی که از سعادت دارند موبه طور کامل و کافی دریابد نمی
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دهند و مورد عناد و شك و تردید؛ و هراندازه در مقام رهنمائی و بحث امور محاکی و متخیالتی که قرار می

دانند؛ و از طرفی امکان ندارد که رأساً مسائل منطقی و نزدیك به حقایق است مطرح شود باز هم باطل می

ا استعداد درک استدالالت حقیقی را ندارد؛ و چه بسیار حقیقی برای آنان مطرح گردد؛ و نیروی ذهنی آنه

دانند؛ نه برای افتد که اکث راینان بسیاری از متخیالت خود را که درباره حقایق دارند باطل میاتفاق می

توانند نمودار حق و واقعیت باشند؛ و بلکه ازین جهت که فهم آنان اینکه مورد شك و عناد و تردیدند و نمی

و تخیل آنان ناقص است؛ پس انکار آنان از باب این نیست که آن امور مورد شك و تردین  وافی نیست

 است.

بسیازی از اینان چون برای آنان امکان این نیست که بتوانند به اندازه کافی از اصول و مبادی  

است به  حقیقت، تصورات و تخیالت داشته باشند و یا اینکه در مواردی که امکان عناد و شکد و تردید

ای نیست که حقایق را درک کنند؛ الجرم دیگران را موارد آنان واقف شوند و نیروی درک آنان به اندازه

گویند تا بتوانند مردم را فریب داده مکرم و محترم باشند؛ و دانند و گمان برند که آنان دروغ میدروغگو می

اند برند که آنان فریب خوردهشوند؛ و یا گمان مییا در میل به هدف خود توفیق یابند و بر مردم دیگر چیره 

اند دادن حقایق است. و ازین راه مقام و موقعیت آنان را که حقایق را اندر یافتهنشانو هدف آنان باطل

کند و ها بسیاری از آنان را حیران و سرگردان میاند؛ و همین گونه اندیشهدروغگو هستند و فریب خورده

دارد که گمان کنند که هیچ یك از مدرکات و معارف انسانی حقیقت ندارد. و هر را برآن میای از آنان پاره

کس که گمان برد چیزی را اندریافته است و به امری معرفت حاصل کرده است دروغگو است در حال که 

 کنند.گویند و گمان میاند به آنچه میگویند نه یقین دارند و نه واثقخود در آنچه می

گونه افراد به ظر عقالء و فالسفه نادان و گمراهند و ازین رو بر ریاست مدینه فاضله الزم است این 

ای از آنان که همه افراد خودرو و خودسر را جستجو کرده بیابد و حاالت آنانت را بررسی نماید؛ و هر دسته

خراج از جامعه و مدینه و یا را به راهی که مناسب با حال آنهاست معالجه و اصالح نماید؛ حال هب وسیله ا

عقاب و کیفر و یا گماردن به کاری و شغلی هر چند که کار مفیدی انجام ندهند و برای آن کار مناسب 

 نباشند و یا به زندان و حبس افکند.

 حدود معرفت و دریافت حقایق

اصل ای از اینان گمان برند که حق عبارت از امری است که برای هر فردی از افراد حپاره 

شود حق است و ای که حاصل میکند و در هر زمان همان اندیشهشده بدان معرفت حاصل می

 یابد.حقیقت هر امری همان است که ره فردی از آن در می
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کند که این توهم را در خود ای دیگر از آنان نفس خود را به زحمت انداخته و سعی میپاره 

باشد است که دریافته و بدان معرفت حاصل کرده است نادرست میبپروراند که هرچه را تاکنون گمان کرده 

 و اگرچه در جهان وجود حقیقی وجود دارد لکن تا کنون شناخته نشده است.

ای دیگر از آنان صورتی و شبحی خیالی، خیلی دور از حقایق در نیروی خیال آنان برای پاره 

شود؛ براین اساس که ممکن است ز دور دیده میآید درست مانند خوابهای شوریده و یا شبحی که ادرمی

شود که ممکن است مدعیان درک حقایق راست حقایقی در عالم باشد و در نفس آنان چنان نموده می

بگویند و ادراک کرده باشند و یا اینکه ممکن است بعضی از آن مدعیان حقیقتی را درک کرده باشد. و آن 

از دست داده است و نتوانسته است به درک آن توفیق یابد یا ازین  کند که این امر راگاه خود احساس می

جهت که محتاج به زمان طوالنی، رنج و مشقت است و وی وقتش کافی نبوده است؛ و یا قدرت تحمل 

کند که اشتغال به لذات و اموری دیگر او را به خود مشغول راه را نداشته است؛ و یا فکر میزحمت درین

اندیشد که اگر همه طور اعتیاد یافته است که ترکش بر او دشوار است؛ و یا این طور می داشته است؛ و آن

ها تأسف گونه اندیشهاسباب درک حقایق هم برای او فراهم شود برای او درکش ناممکن است. در دنبال این

باشند به شود نسبت به گمانی که دارد که شاید دیگران به حقیقت رسیده و حسرتی برای او حاصل می

ها از روی حسد به اینکه ممکن است دیگران دریافته باشند و او باز مانده باشد سعی دنبال اینگونه اندیشه

آمیز بگوید: آنان که مدعی درک حقایقند فریب خورده و جاهلند و خود را هم کند با گفتارهای تعرضمی

ینکه این ادعاهای دروغ برای این است که به اند، دروغگو هستند و از این قبیل سخنان؛ یا اهنوز نشناخته

اندوزی و خواستهای دیگر نائل شوند، البته بسیاز ازین گونه افراد کرامت و احترام و توانگری و ثروت

برند و همواره در ناراحتی و غم و اندوهند و راهی به جائی نادانی خود را احساس کرده و رنج بسیار می

ز نادانی بدآیند و عالم به حقایق شوند تا لذات ادراک آن را دریابند. و بدین ندارند. راهی که موجب شود ا

آورند و خود را بدانها سرگرم وسیله یأسی بدانها دست داده به سوی هدفها و اغراض جاهلیت روی می

نمایند؛ باشد که توجه به هزل و لهو و لعب آنها را راحت بخش بود و تمام خوشی زندگی خود را در می

 کنند تا آن گاه که مرگشان فرا رسد و از رنج و دردی که گرفتار آنند راحت شوند.نها جستجو میآ

باشند که از ناراحتیهای حاصل از نادانی و ای از اینان یعنی آنان که درصدد یافتن راهی میپاره 

ی همان است که کنند که توهم کند که هدفهای نهائی زندگسرگردانی راحتی شوند نفس خود را وادار می

اند و در اند و سعادت واقعی همانست که آنان انتخاب کرده اند و دیگران فریب خوردهآنان برگزیده

 اعتقادات خود در اشتباهند.

اند کنند که هدفهای جاهلیت را نیکو نشان دهند و آنچه به عنوان سعادت پذیرفتهاینان کوشش می 

های زیاد و جستجوهای فراوان در اعتقادات و اقوال ز بحثخوب نشان دهند و چنین نمایند که بعد ا
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اند و گویند اعتقادات دیگران را ازین دیگران و آنان که مدعی دریافت حقایقند این اعتقادات را برگزیده

ایم از روی حاصل است و بنابراین آنچه را ما برگزیدهجهت رها کردیم که پس از بررسی دریافتیم که بی

شعور به اینکه هدفهای زندگی و سعادت این است نه آنچه دیگران مدعی ادراک آنند. این بصیرت است و 

تواند ها وجود دارند که نه از آراء آنها میهای فاضله که در خالل آن مدینهبود وضع اصناف نوابت جامعه

ر خالل مردم اند و بلکه دمدینه جداگانه حاصل شود و نه از لحاظ تعداد، جمعیتی بزرگ و قابل توجه

 .«اندها، پراکنده و گممدینه
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 حکمت مدنی تقریبیوم.د

 تدبیر مدنی سیاست مدن

 اخالق ناصری خواجه نصیر.قسم سیم.سیاست مدن

 چهارم فصل

 سیاست ملك و آداب ملوك در

اصناف اجتماعات و ریاستی که به ازای هر جمعیتی باشد فارغ شدیم اولی آنکهه بهه    شرحاز  چون 

 کیفیت معاشرات جزوی که میان خلق باشد مشغول شویم. شرح

و  بودبه شرح سیرت ملوک کنیم، گوئیم: سیاست ملك که ریاست ریاسات باشد بر دو گونه  ابتدا و 

امامهت خواننهد و    راهر یکی را غرضی باشد و الزمی. اما اقسام سیاست: یکی سیاست فاضله باشهد کهه آن   

کهه آن را تغلهب خواننهد و     بهود مش نیل سعادت؛ و دوم سیاست ناقصه غرض از آن تکمیل خلق بود و الز

سائس اول تمسك به عدالت کند و رعیت  وغرض از آن استعباد خلق بود و الزمش نیل شقاوت و مذمت. 

کند و خویشتن را مالهك شههوت دارد، و سهایس دوم     مملورا بجای اصدقا دارد و مدینه را از خیرات عامه 

و عبید دارد و مدینه پرشرور عام کند و خویشتن را بنده شهوت  خولرعیت را بجای  تمسك به جور کند و

: امن بود و سکون و مودت با یکدیگر و عدل و عفهاف و لطهف و وفها و امثهال آن، و     عامهدارد. و خیرات 

و  غیبتعامه: خوف بود و اضطراب و تنازع و جور و حرص و عنف و غدر و خیانت و مسخرگی و  شرور

اند کنند، و از اینجا گفته ایشاند آن. و مردمان در هر دو حال نظر بر ملوک داشته باشند و اقتدا به سیرت مانن

 الزمان.بأبائهم، و یکی از ملوک گوید نحن منهمدین ملوکهم و الناس بزمانهم اشبه که الناس علی

 باید که مستجمع هفت خصلت بود: ملكطالب  و 

 ها باشد به  استمالت دلها و افتادن وقع و هیبت در چشم چه حسب موجب ابوت، یکی 

 آسانی.  
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 همت، و آن بعد از تهذیب قوای نفسانی و تعدیل غضب و قمع شهوت حاصل  علودوم  و 

 آید.  

 ی، و آن به نظر دقیق و بحث بسیار و فکر صحیح و تجارب مرضی و أر متانتسیم  و 

 اصل آید.ح گذشتگاناعتبار از حال   

ترکهب   ازالملوک گویند، و این فضیلتی بود کهه  الرجال و عزمعزیمت تمام، که آن را عزم چهارم و 

این فضیلت میسهر   بیرای صحیح و ثبات تام حاصل آید، و اکتساب هیچ فضیلت و اجتناب از هیچ رذیلت 

بهدان. چنهین گوینهد کهه     باشهند   خلقترین نشود، و خود اصل باب در نیل خیرات اینست ، و ملوک محتاج

او ظاهر شد. و در ازالت آن بها اطبها مشهورت     برخوردن پدید آمد و اثر نکایت مأمون خلیفه را شهوت گل

اصناف مهداوات اسهتعمال فرمودنهد، چیهزی از آن بهه انجهاح        مرضکرد. اطبا مجتمع شدند و در عالج آن 

و به احضار کتب و ادویه اشارت رفته بهود،   کردنداو اندیشه عالجی می حضورمقرون نیامد تا روزی که در 

مهأمون   «الملوک؟یا امیرالمؤمنین، فأین عزمه من عزمات »در آمد و آن حال مشاهده کرد، گفت  ندمایکی از 

 «.محال باشد مناز عالج من فارغ باشید که بعد ازین معاودت آن حال از »اطبا را گفت 

سآمت و ماللت، که مفتهاح همهه مطالهب صهبر     بیبر مقاسات شداید و مالزمت طلب  صبرپنجم  و 

 اند:گفته چنانکهبود، 

 . و هفتم اعوان صالح.یسارششم  و 

خصال ابوت ضروری نباشد و اگرچه آن را تأثیری عظیم بود. و یسار و اعهوان بهه توسهط     ایناز  و 

 خصلت دیگر یعنی همت و رای و عزیمت و صبر اکتساب توان کرد. چهار

کهه   کسهی دانست که ظفر بعد از تقدیر دو تن را بود: یکی طالب دین و دیگر طالب ثهار؛ و   بباید و 

محمهود اسهت و آن    یکهی غرض او در تنازع غیر این دو چیز بود در اکثر احوال مغلوب باشد؛ و از این دو 

 طلب دین حق بود و دیگر مذموم.
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 حفهظ در بهود و بهه   ابیمار شود، ق ملك به حقیقت کسی را بود که بر عالج عالم، چون استحقاق و 

چیز بهود، یکهی    دوصحت او، چون صحیح بود، قیام تواند نمود، چه ملك طبیب عالم بود، و مرض عالم از 

فاسده را حسن نمایهد. و امها    نفوسملك تغلبی و دیگری تجارب هرجی. اما ملك تغلبی قبیح بود لذاته، و 

تغلب اگرچه شبیه بود بهه ملهك و لهیکن در    و .نمایدملذ  تجارب هرجی مولم بود لذاته، و نفوس شریره را

به نزدیك ناظر در امور ملك که مبادی دولتها از اتفهاق رایههای    باشدحقیقت ضد ملك بود، و باید که مقرر 

تعاون و تظاهر یکدیگر به جای اعضای یك شخص باشند، پس اگر آن اتفاق محمهود   درجماعتی خیزد که 

 دولت باطل. باشد و اال حقبود دولت 

مبادی دول اتفاق است آن بود که هر شخصی را از اشهخاص انسهانی قهوتی محهدود      آنکهسبب  و 

چون اشخاص بسیار جمع آیند قوتهای ایشان اضعاف قوت هر شخصی بهود المحالهه، پهس چهون      وباشد، 

بود،  وتقدر تألف و اتحاد مانند یك شخص شوند در عالم شخصی برخاسته باشد که قوت او آن  اشخاص

او متبهاین اال   اآلرو چنانکه یك شخص با چندان اشخاص مقاومت نتواند کرد اشخاص بسیار کهه مختلهف   

که به مصارعت کسی که قوت او  باشندیك شخص هوا باشند هم غلبه نتوانند کرد، چه ایشان به منزلت یك

که ایشان را نیز نظامی و مغلوب باشند، مگر  همهاضعاف قوت این یك یك شخص بود برخیزند و المحاله 

تکافی تواند کرد، و چون جماعتی غالب شوند اگر سیرت ایشان  قومتألفی بود که قوت جماعت با قوت آن 

و  دواعیعدالتی کنند دولت ایشان مدتی بماند و اال بزودی متالشی شود، چه اختالف  اعتباررا نظامی بود و 

 حالل باشد.اهوا با عدم آنچه مقتضی اتحاد بود مستدعی ان

کرده، اند و شرایط اتفاق رعایت میهای ثابت بوده مادام که اصحاب آن با عزیمت ها، دولتاکثر  و 

بهوده، چهه    کرامهات تزاید بوده است و سبب و قوف و انحطاط آن رغبت قوم در مقتنیات مانند اموال و  در

آینهه ضهعفای عقهول بهدان      هرقوت و صولت اقتضای استکثار این دو جنس کند، و چون مالبس آن شوند 

سیرت اول بگذراند و به ترفه و نعمهت   تارغبت نمایند، و از مخالطت سیرت ایشان به دیگران سرایت کند 

بنهند، و ملکاتی که در مقاومهت اکتسهاب کهرده     دفعجوئی و خوش عیشی مشغول شوند، و اوزار حرب و 

ل کند. پس اگر در اثنای این حهال خصهمی   آسایش و عطلت می وها به راحت  باشند فراموش کنند و همت
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بر او آسان بود و اال خود کثرت اموال و کرامات ایشان را بر تکبر و  جماعتقاهر قصد ایشان کند استیصال 

 بهه کهه در مبهدأ دولهت ههر کهه       تنازع و تخالف ظاهر کنند و یکدیگر را قهر کنند، و همچنان تاتجبر دارد 

مغلهوب   برخیزنهد غلوب گردد در انحطاط به مقاومت و منازعت هر کهه  مقاومت و مناقشت ایشان برخیزد م

 گردند.

  (244اخالق ناصری، ص«)عجم به عقل و سیاست و نظافت و زیرکی ممتاز باشند»

کهه چهون    انهد آوردهحفظ دولت به دو چیز بود: یکی تألف اولیا، و دیگر تنازع اعدا. در آثار حکما  تدبیر و»

های بسیار و عددی  جلد و سالح مردانیبه کرد عجم را با آلتی و عدتی عظیم و اسکندر بر مملکت دارا غل

طالبان ثار دارا برخیزند و ملك روم در سر این کار  ازیشانانبوه یافت، دانست که در غیبت اوبه اندک مدتی 

دیانهت و معهدلت دور بهود. در ایهن اندیشهه متحیهر شهد و از حکهیم          قاعهده شود، و استیصهال ایشهان از   

 ازکرد، حکیم فرمود که آرای ایشان متفرق گردان تا به یکدیگر مشغول شوند و تهو   استشارتارسطاطالیس 

عجهم را اتفهاق    دیگهر ایشان فراغت یابی. اسکندر ملوک طوایف را بنشاند و از عهد او تا عهد اردشیر بابك 

 .(304همان، ص«)ای که با آن به طلب ثار مشغول توانند شد اتفاق نیفتادکلمه

 قهوام واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفر نماید، چهه   پادشاهبر  و 

 مملکت به معدلت بود.

ه اصناف خلق را با یکدیگر متکافی دارد، چه همچنان کهه امزجهه   کدر معدلت آن بود  اولشرط  و 

به تکافی چهار عنصر حاصل آید اجتماعات معتدل به تکافی چهار صنف صورت بندد: اول اهل قلم  معتدل

و فقها و قضات و کتاب و حساب و مهندسان و منجمان و اطبا و شعرا، که قوام  معارفمانند ارباب علوم و 

و مجاههدان   مقاتلهمانند  و ایشان به مثابت آبند در طبایع؛ و دوم اهل شمشیر دنیا به وجود ایشان بود ودین 

که نظام عالم بتوسط  دولت،و مطوعه و غازیان و اهل ثغور و اهل بأس و شجاعت و اعوان ملك و حارسان 

معامله چون تجار که بضاعات از افقی به افقهی   اهلاند در طبایع؛ و سیم ایشان بود، و ایشان به منزلت آتش

د، وتعاون ایشان ممتنع بو جبات خراج، که معیشت نوع بی هاحرفه وبرند و چون محترفه و ارباب صناعات 
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در طبایع؛ و چهارم اهل مزارعه چون برزگران و دهقانان و اهل حرث و فالحت، کهه   اندو ایشان بجای هوا 

 طبایع. دراند مدد ایشان محال بود، و ایشان بجای خاکهمه جماعت مرتب دارند و بقای اشخاص بی اقوات

از  آیهد به یك عنصر بر دیگر عناصر انحراف مزاج از اعتدال و انحالل ترکیهب الزم  از غل چنانکه و 

نوع الزم آید. و از  فسادغلبه یك صنف از این اصناف بر سه ضعف دیگر انحراف امور اجتماع از اعتدال و 

هوالتعهاون  باالعمهال، و فضهیله التجهار     التعاونالفاظ حکما در این معنی آمده است که: فضیله الفالحین هو 

لحقیقهه، ثهم ههم    او فضیله االلهیین هو التعاون بالحکم  السیاسیه،باآلراءالملوک هو التعاون باالموال، و فضیله

 علی عماره المدن بالخیرات و الفضائل. یتعانونجمیعاً 

در معدلت آن بود که در احوال و افعال اهل مدینه نظر کند و مرتبه هر یکهی بهر قهدر     دومشرط  و 

و خیهر ایشهان    باشهند و استعداد تعیین کند. و مردمان پنج صنف باشند: اول کسانی که بطبع خیهر   قاقاستح

پس باید که نزدیکترین کسهی   اعظم،اند و در جوهر مشاکل رئیس متعدی بود، و این طائفه خالصه آفرینش

ههیچ دقیقهه مهمهل نبایهد     و اکرام و تبجیل ایشان  توقیرکه به پادشاه بود این جماعت باشند، و در تعظیم و 

 باید شناخت. خلقگذاشت و ایشان را رؤسای باقی 

کسانی که به طبع خیر باشند و خیر ایشان متعدی نبود، و این جماعت را عزیهر بایهد    دومصنف  و 

 العله گردانید.و در امور خود مزاح داشت

 خیرایمن باید داشت و بر کسانی که به طبع نه خیر باشند و نه شریر، و این طایفه را  سیمصنف  و 

 تحریض فرمود تا بقدر استعداد به کمال برسند.

کسانی که شریر باشند و شر ایشان متعدی نبود، و این جماعت را تحقیر و اهانهت   چهارمصنف  و 

بهاز گذارنهد و    خودفرمود و به مواعظ و زواجر و ترغیبات و ترهیبات بشارت و انذار کرد، تا اگر طبع  باید

 باشند.به خیر گرایند، و اال در هوان خواری می

ترین خالیهق  کسانی که به طبع شریر باشند و شر ایشان متعدی، و این طایفه خسیس پنجمصنف  و 

صهنف   وموجودات باشند و طبیعت ایشان ضد طبیعت رئیس اعظم بود، و منافات میان ایهن صهنف    رذالهو 
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انواع تأدیب و زجر اصالح  بهیز مراتب بود گروهی را که اصالح ایشان امیدوار بود اول ذاتی؛ و این قوم را ن

امیدوار نبود اگر شر ایشان شامل نبود با ایشهان   ایشانباید کرد و اال از شر منع کرد، و گروهی را که اصالح 

ن واجهب بایهد   ایشها  )آسهیب زدایهی(  شر ایشان عام و شامل بود ازالت شر اگرمداراتی رعایت باید کرد، و 

 دانست.

شر را مراتب بود یکی حبس، و آن منع بهود از مخالطهت بها اههل      رفع(-)برطرفسازی؛ دفعازالت و 

آن منع بود از تصرفات بدنی؛ و سیم نفی، و آن منع بود از دخول در تمدن. و اگهر شهر    ومدینه؛ و دوم قید، 

بود یا نه، و  جایزاند دران که قتل او الف کردهبه افنا و افساد نوع، حکما خ )موجب(به افراط بود و مؤدی او

یها   پهای او بود ماننهد دسهت یها     شرارتیهای ایشان آنست که بر قطع عضوی از اعضای او که آلت أاظهر ر

بر قتل البته تجاسر نشاید، چه تخریب بنهائی کهه حهق،     وزبان، یا ابطال حسی از حواس او، اقدام باید نمود 

کرده باشد بروجهی که اصالح و جبران میسر نشود از عقهل بعیهد    اظهارت دران عزو عال، چندین آثار حکم

 بود.

 قهوت که گفتیم مشروط باشد بدان که شر ازو بالفعل حاصل آید، اما اگر شر در او به  ازاالتاین  و 

کهه نظهر در    آنسهت بود جز حبس و قید هیچ مکروه دیگر نشاید که بدو رساند، و قاعده کلی در این بهاب  

که عالج عضوی معین  طبیبمصلحت عموم کنند به قصد اول، و در مصلحت خاص او به قصد ثانی، مانند 

از وجود آن عضهو کهه فاسهد باشهد      کهبحسب مصلحت مزاج همه اعضا کند در نظر اول، و اگر چنان بیند 

ر این خلهل متوقهع   گاید. و او بدو التفات ننم کندفساد مزاج اعضا حادث خواهد شد بر قطع آن عضو اقدام 

 . نظر ملك در اصالح هر شخص هم بر این منوال باشد.دارندنبود غایت همت بر اصالح حال او مقصور 

در معدلت آن بود که چون از نظر در تکافی اصناف و تعدیل مراتب فارغ شود سویت  سیمشرط  و 

و خیهرات   کنهد، ایشان در قسمت خیرات مشترک نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نیهز دران اعتبهار    میان

این خیرات قسطی باشد کهه   ازمشترک سالمت بود و اموال و کرامات و آنچه بدان ماند، چه هر شخصی را 

جهور بهود براههل    آن شخص و اما زیهادت   برزیادت و نقصان بران اقتضای جور کند. اما نقصان جور باشد 

 .مدینهمدینه، و باشد که نقصان هم جور باشد بر اهل 
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قسمت خیرات فارغ شود محافظت آن خیرات کند بر ایشان، و آن چنان بود کهه نگهذارد    ازچون  و 

و اگهر   مدینهه، از این خیرات از دست کسی بیرون کنند بروجهی که مؤدی بود به ضرر او یا ضرر  چیزیکه 

دست ارباب یا بهه ارادت   ازاو رساند از آن جهت که بیرون کرده باشند. و خروج حق بیرون شود عوض با 

الجمله باید هر یکی را شرایطی باشد. فی سرقه،ارادت بود چون غضب و بود مانند بیع و قرض و هبه، یا بی

روجههی بها او   آن نوع تا خیرات محفوظ بماند، و باید که عهوض ب  غیرکه بدل با او رسد یا از آن نوع یا از 

را یا غیر ضار، چه آنکه حق خود باز ستاند بر وجهی که ضرری به مدینه رسد جائر  مدینهرسد که نافع بود 

چه اگهر عقوبهت    بود،. و منع جور به شرور و عقوبات باید کرد، و باید که عقوبات بر مقادیر جور مقدر بود

باشد بر مدینه، و باشد که زیهادت نیهز    جورمتر بود از جور بیشتر بود به مقدار، جور باشد بر جائر، و اگر ک

 هم جور بود بر مدینه.

اند جور بر اند تا هر جوری شخصی جوری بود بر مدینه یا نه. کسانی که گفتهکرده خالفحکما  و 

ساقط نشهود،   جائراند به عفو آن کس که برو جور کرده باشد عقوبت از شخص جور بود بر مدینه گفته یك

 عقوبت از جائر ساقط شود. اواند به عفو اند جور برو جور بر مدینه نبود گفتهکه گفتهو کسانی 

 ملهك قوانین عدالت فارغ شود احسان کند با رعایا، که بعد از عدل هیچ فضیلت در امور  ازچون  و 

بدیشهان  واجب  مقداربزرگتر از احسان نبود. و اصل در احسان آن بود که خیراتی که ممکن بود، زیادت بر 

هیبهت باشهد، و اسهتمالت دلهها بهه       ازك لِو بهای مَ رسد بقدر استحقاق، و باید که مقارن هیبت بود چه فرّ

دستان و تجاسر ایشان رهیبت موجب بطر زیبی احساناحسانی حاصل آید که بعد از هیبت استعمال کنند، و 

ص شوند اگر همه ملك به یهك تهن دههد از او راضهی     یو حر طامعو زیادتی حرص و طمع گردد، و چون 

قوانین عدالت و فضیلت تکلیف کند که، چنانکه قوام بدن به طبیعت بود  التزامنگردد. و باید که رعیت را به 

به  سیاستبه نفس و قوام نفس به عقل، قوام مدن به ملك بود و قوام ملك به سیاست و قوام  طبیعتو قوام 

توجهه بهه کمهال     ومدینه متعارف باشد و ناموس حق مقتدا، نظام حاصهل بهود    حکمت. و چون حکمت در

بهه نهاموس راه یابهد زینهت      خذالنموجود، اما اگر حکمت مفارقت کند خذالن به ناموس راه یابد، و چون 

 به نقمت بدل گردد. نعمتت مندرس شود و ملك برود و فتنه پدید آید و رسوم مروّ
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بینهه نشهنود، و ابهواب رجها و     بهی  ساعیانز خود محجوب ندارد، و سعایت باید که اصحاب حاجات را ا و

ها و حفظ ثغور و اکرام اهل بهأس و شهجاعت    امن راه وخوف بر خلق مسدود نگرداند، و در دفع متعدیان 

با اهل فضل و رای کند، و به لذاتی که خاص به نفهس او تعلهق    مخالطتتقصیر جایز ندارد، و مجالست و 

 معطهل و طلب کرامات و تغلبات نه باستحقاق نکند، و فکر از تهدبیر امهور یهك لحظهه      ننماید، دارد التفات

بهه مبهادی    جههل تر از قوت لشهکرهای عظهیم باشهد، و    نگرداند، چه قوت فکر ملك در حراست ملك بلیغ

به کار امور کند خلل و وهن  اینموجب وخامت عواقب بود، و اگر به تمتع و التذاذ مشغول گردد و اغفال ،

شوند، و اسباب آن مسهاعدت کنهد تها سهعادت      مرخصمدینه راه یابد، و اوضاع در بدل افتد و در شهوات 

اوضاع الهی خلل پذیرد و به استیناف تدبیر و طلب امام حق  وشقاوت شود و ایتالف تباغض و، نظام هرج، 

و این جمله تبعه سوء تدبیر یك تن اهل این قرن از اقتنای خیرات معطل مانند؛  وو ملك عادل احتیاج افتد، 

 باشد.

باید که با خود اندیشه نکند که چون زمام حل و عقد عالم در دست تصرف مهن آمهده    جمله،بر  و 

باشهد، بلکهه    ملوکترین اسباب فساد رای باید که در ساعات فراغت و راحت من بیفزاید، که این تباه است

خوردن خوردن و شرابطعام مانندبل از ساعات امور ضروری، سبیل او آن بود که از ساعات لهو و راحت، 

 و فکر و تدبیر افزاید. تعبکردن و معاشرت اهل و ولد، در ساعات عمل و و خواب

 اگهر اسرار خود پوشیده دارد تا بر اجابت رای قادر بود و از آفت مناقضت ایمهن، و نیهز    کهباید  و 

بهه مشهاورت و    احتیهاج او بکند. و طریق محافظهت اسهرار بها    دشمن خبر یابد به تحرز و تحفظ دفع تدبیر 

و تهدبیر کنهد کهه ایشهان      عقهل استمداد عقول آن بود که مشاورت با اصحاب نبل و همت و عزت نفهس و  

نگوید، و چون رأیی مصمم شود افعالی کهه   البتهاذاعت رای نکنند، و با ضعفای عقول مانند زنان و کودکان 

امضای آن رای بود آمیخته کند، و از میهل بهه یکهی از دو طهرف،      مبادیضد آن رای اقتضا کند با افعالی که 

نقیضش، اجتناب نماید که هر دو فعل مظنه تهمت، و طریق اسهتنباط و استکشهاف    طرفیعنی طرف رای و 

 .بودآن فکر 
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ن و متجسسان به تفحص از امور پوشیده و خصوصاً احهوال دشهمنان مشهغول    دائماً منهیا کهباید  و 

اضهداد   مقاومهت های ایشان معلوم کند، چه بزرگترین سهالحی در   یأو از افعال دشمنان و خصوم ر باشند

عهداد  ایشان، از اخهذ عهزم و اِ   احوالوف بود بر تدبیر ایشان؛ و طریق استنباط رای بزرگان آن بود که در قو،

از آنچه مباشرت آن معهود بهوده باشهد، ماننهد     امساکع مفترقات و تفریق مجتمعات و مهبت و جو اِدت عُ

و مبالغت در تفحص اخبار و حرص زاید نمودن بر استکشهاف   حاضراناشرات به غیبت  *احضار غایبان و

اهر، نظر کنند و و احساس تیقظی زاید بر معهود، و بر جمله در تغییر امور ظ مختلطامور و استماع احادیث 

و  کودکهان و موارد اموری که از بطانه و خواص چون اهل حهرم معلهوم گهردد، و آنچهه از افهواه       مصادراز 

 کنند. استنباطبندگان و حواشی ایشان، که به قلت عقل و تمییز موصوف باشند، استماع افتد 

و  بهود ه با او مسهتأنس  بابی کثرت محادثت بود با هر کسی، چه هر کسی را دوستی بود ک بهترین و 

ضمایر دلیل ظاهر  مکنوناحادیث خود جلیل و دقیق با او بگوید، و چون مجارات و محادثت بسیار شود بر 

الجملهه ایهن   با هم باز نخواند و به حد تواتر نینجامد بر یك طرف حکم نکنهد. فهی   ادله تاشود، و باید که  

بهه جههت    چهه اشد و در معرفت آن فواید بسهیار بهود،   های ملوک و بزرگان بطریق استخراج اندیشه معانی

 استعمال آن در وقت حاجت و چه به جهت احتراز ازان در وقت احتیاط.

 چنهان الغایه بکوشد و تا ممکن باشد ا قصیه در استمالت اعدا و طلب موافقت از ایشان ب کهباید  و 

نبود: یا بهادی بهود یها     خالیسازد که به مقاتلت و محاربت محتاج نگردد، و اگر احتیاج افتد حال از دو نوع 

دین نباشهد و از التمهاس تفهوق و تغلهب      طلبدافع؛ اگر بادی بود اول باید که غرض او جز خیر محض و 

بت اقدام نکند اال بعد از وثهوق  به تقدیم رساند، و بر محار ظناحتراز کند، و بعد از آن شرایط حزم و سوء 

نباشند البته به حرب نشود، چه در میان دو دشمن رفتن مخهاطره عظهیم    الکلمهمتفقبه ظفر، و با حشمی که 

اگر ظفر یابد  وملك تا تواند به نفس خود محاربت نکند که اگر شکسته آید آن را تدارک نتواند کرد،  وبود، 

کار لشکر کسی را اختیهار کنهد    تدبیرملك راه یابد خالی نماند. و در  از قصوری که به وقع و هیبت و رونق

و بدان صفت شهرتی تمام یافته وصیتی شهایع   باشددل به سه صفت موسوم بود: اول آنکه شجاع و قوی که
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تدبیر تمام متحلی باشد، و انواع حیل و خهدایع اسهتعمال توانهد     واکتساب کرده؛ و دوم آنکه به رای صایب 

 حروب کرده باشد و صاحب تجارب شده. ممارستسیم آنکه  کرد؛ و

. بودتدبیر و حیلت تفرق اعدا و استیصال ایشان میسر شود استعمال آلت حرب از حزم دور  بهتا  و 

شمشیر نباید کرد آنجها   استعمالو اردشیر بابك گوید: استعمال عصا نباید کرد آنجا که تازیانه کفایت بود و 

بود، که آخرالدواء الکی. و در تفرق کلمهه   محاربتداشت، و باید که آخر همه تدبیرها که دبوس بکار توان 

بدروغ مذموم نیست اما استعمال غدر به ههیچ حهال جهایز     هاینامهاعدا تمسك به انواع حیل و تزویرات و 

 تیقظ و استعمال جاسوس و طالیه باشد. حربد. و مهمترین شرایط ونب

 اقدامر باید کرد. و بر مخاطره آالت و مردان تا توقع سودی فراوان نبود ربح تجار اعتبا حربدر  و 

آن کار نزدیکتر بود  صالحیتننمایند. و در موضع حرب نظر باید کرد و جایگاه مردان چنانکه به حصانت و 

چه امثال این موجب تسلط دشمن باشد. و  اضطرار،اختیار کرد. و حصار و خندق نشاید کرد اال در وقت 

ممتاز شود در عطا و صلت و ثنا و محمدت او مبالغت باید  شجاعتیی که در اثنای حرب به مبارزتی یا کس

ب حذر نمود، و به دشمن حقیر استهانت کردن و تأهّ روّهکرد و از طیش و ت استعمالفرمود، و ثبات و صبر 

ظفر یابد  چوناهلل. و کثیره باذناستعمال ناکردن از حزم نبود، که کم من فئه قلیله غلبت فئه تمامت و عدّ

کسی را زنده اسیر توان گرفت  کهتدبیر ترک نگیرد و از احتیاط و حزم چیزی با کم نکند، و تا ممکن بود 

ردن و منت بر نهادن. و در داشتن و مال فدا ک رهینهنکشد، چه در أسر منافع بسیار بود مانند سبی کردن و 

البته قتل نفرماید و عداوت و تعصب استعمال نکند، چه حکم اعدا بعد از  ظفرقتل هیچ فایده نبود. و بعد از 

از ظفر  بعداند که به ارسطاطالیس رسید که اسکندر و رعایا بود. و در آثار حکما آورده ممالیكظفر حکم 

اگر »آنجا یاد کرد که  درای نبشت و سطاطالیس بدو عتاب نامهبر شهری شمشیر از ایشان باز نگرفت؛ ار

 «داری در قتل زیردستان خویش؟ عذرش از ظفر معذور بودی در قتل دشمنان خویش بعد از ظفر چه یپ

 .عفو از ملوک نیکوتر از آنکه از غیر ملوک چه عفو بعد از قدرت محمودتر استعمال و
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 سیاست مدنی متعالی.مسو

 مبداء و معاد مدنی کتابگزیده .1

 بخش دوم.والیات؛ مدنی

 سیاسی متعالی-پدیده شناسی حکمت مدنی؛ اجتماعی

 راهبرد مدنی

 متن فارسی حکمت مدنی آغاز و انجام)مبدا و معاد(

 فن دوم

 «در نظر مختص به معاد و کیفیت تربیت موجودات معادیه»

 مقاله چهارم

... 

 فصل ششم

 عنوان

البد و ان یدخل فی الوجود و ان یعتقد به و یؤمن بأن اهلل هو -اهلل علیه و آله صلی-فی اثبات ان النبی»

اهلل الذی ارسله لیظهر دینه و لیعلم الناس طریق الحق و یهدیك الی صراط مستقیم هو صراط اهلل العزیز 

 نیر آمده است(. 351همین مطلب و مضمون در الشواهد؛ ص 115المبداء المعاد؛ ص«)الحمید

ات آنکه وجود پیغمبر ضرور است، و بیان آنکه واجب است اعتقاد به او و به اینکه خدا او را در اثب»

فرستاده است تا اینکه دین خدا را ظاهر گرداند و طریق حق را به مردم بیاموزد و به صراط مستقیم 

 (.551مبداء و معاد؛ ص«)هدایت نماید

 اول

)ضرورت زندگی مدنی و سببش این بوده عنی و بیانش این است که انسان مدنی الطبع است، ی»

حیاتش منتظم نمی گردد مگر به تمدن و تعاون و اجتماع. زیرا نوعش منحصر در فرد نیست و که(
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اعداد متفرقه و احزاب )به این سبب(وجودش به انفراد ممکن نیست. )ضروریات زندگی مدنی(پس

و مناکحات و جنایات به قانونی محتاج  مختلفه و انعقاد بالد در تعیشش ضرور است. و در معامالت

) در غیر و اال می باشند و که عامه خلق به آن رجوع نمایند. و بر طبق آن قانون به عدل حکم نمایند.

زیرا هر احدی مجبول است به جلب آنچه رغبت و احتیاج . جمع فاسد و نظام مختل می گردد (صورت

مبداء و «)و آن قانون شرع است. گردد غضب می کند و بر کسی که در آن چیز مزاحم او. به آن دارد

 (.551معاد؛ ص

 دوم

 تطبیقو  توجیهعلمی و ترسیم راهبردی و نیز  تبیینعملی،  )تجویزو ناچار شارعی می خواهد که معین»

کند از برای مردم منهجی را که به سلوك آن منهج معیشت  (عینی یعنی اقامه و اعما تحققکاربردیی تا 

نیا منتظم گردد، و سنت قرار دهد از برای ایشان طریق را که وصول به جوار خدا به واسطه ایشان در د

آن حاصل شود و بیاد آورد ایشان را امور آخرت و رحیل به سوی پروردگار خود، و انذار کند ایشان 

 (10 ؛11)مریم/ «تنشق االرض عنهم سراعا»و  (44/فصلت؛ 41)« ینادون من مکان قریب»را به روزی که 

 (.551)مبداء و معاد؛ ص« و هدایت کند ایشان را به طریق مستقیم

باید که شارع انسان باشد، زیرا که تعلیم ملك انسان را و تصرفش در ایشان بر این وجه ممتنع است و »

 (.551مبداء و معاد؛ ص«)درجه باقی حیوانات از این مرتبه انزل است

 سوم

به آیاتی از جانب خدا که داللت کند که شریعت او از جانب باید که مخصوص باشد »شارع انسانی؛ 

تاآنکه نوع در نزد او خاضع گردند. آن آیات از برای کسی که »؛ «خداوند عالم قادر غافر منتقم است

 (.551مبداء و معاد؛ ص«)واقف شود بر آنها اینکه اقرار به نبوت او نماید، و آن معجزه است

 چهارم

انتظام نظام عالم ضرور است و باران می  )سبب غایی(ری ارسال باران مثال برایو چنانکه در عنایت با»

)همان؛ «فرستد، همچنین در نظام)عالم(کسی که صالح دنیا و آخرت را به ایشان بشناساند ضرور است 

 (.551ص
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 پنجم

 آن )و ارسال(پس نظر کن به لطف و رحمت باری که چگونه جمع نموده است در ایجاد»بدین سبب و

)روییدن که انباث شَعر بر حاجبین شخص میان منافع عاجل در دنیا و خیر آجل در آخرت. بلی کسی 

)قوس کف پا برای و تقعییر اخمص قدمین  رویاندن ابرو برای حفاظت و کارامدی چشم و حتی زیبایی(یا 

را مهمل نگذاره است، چگونه وجود رحمت عالمین  سالمت سازه و ستون فقرات و کارامدی بدن(

عباد  راهبری متعالی()سوق دهنده؛ راهنمایی+/و سائق اخروی(-دنیوینعمت معنوی و -)رحمت مادی

یعنی پیامبر و  شارع؛ )انسان کاملبه سوی رحمت و رضوان را در نشأتین مهمل گذارد؟پس این شخص 

انی »)زمین خدا یا زمینی که خدا فرموده؛ خدا است در زمینش  خلیفه ی(امام  همچنین عالم عادل عامل دین

یعنی محل خالفت و هبوط و استقرار سیر گذران و حتی زمینی که خدا «جاعل فی االرض خلیفه

و معنی خلیفه  (.موهوب یعنی موهبت خدایی به خود انسان است«اخلق لکم ما فی االرض جمیع»فرموده

 (.551)مبداء و معاد؛ ص« واهد شدخدا در زمین بعد از این مذکور خ

 ششم

و باید که آن پیغمبر عبادات را برای مردم قرار دهد و عبادات یا وجودی است و نفعش به »به این سبب

همان عبادت کنندگان اختصاص دارد، مانند اذکار و صلوات که ایشان را حرکت می دهد به سوی 

قربانی ها و زکوات و صدقات و یا عدمی است و خدا یا نفعش به دیگران نیز سرایت می کند، مانند 

نفعش مخصوص به همان ها است، مانند صوم یا تعدی به دیگران نیز می کند، مانند کف اذیّت از افراد 

 (.551)مبداء و معاد؛ ص« نوع و جنس و صمت

 هفتم

ت کنند در و باید که سنت قرار دهد از برای ایشان سفرهایی را که حرک»ص( به این سبب: -پیامبر)س

طلب رضای پروردگار خود و متذکر شوند روزی را،  )و سبب غایی(آن سفرها از خانه های خود برای

و  )نمودها(و معبد الهیه  )نمادها(که از قبور به سوی پروردگار می جهند، پس زیارت کنند هیاکل 

و زیارت مساکن انبیاء و و امثال آن ها را، یعنی مانند قرار دادن حج  )مکان های مقدس(مساکن انبیاء 

 (.551مبداء و معاد؛ ص«)امثال آنها

 هشتم
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و باید که برای ایشان قرار دهد عباداتی »پیغمبر و رئیس اول و بنیانگذار مکتب و شریعت به این سبب؛ 

االیتالف -مع المثوبه-فیکسبون)»مجتمع گردند بر آنها، مانند جمعه و جماعات، تا آنکه )به سبب آنها(که

( کسب کنند، عالوه بر مثوبات، ایتالف و مصادفات و تودّد را. و باید 718ص-«المصادفات و التوددو 

که عبادات مقررّه بر سبیل تکرار باشد از برای محکم نمودن، و اال فراموش می کنند و مهمل می 

 (.551مبداء و معاد؛ ص«)گذارند

 نهم.برامد

باید که برای هر اجتماع ، میان ایشان و حق تعالی و چنانکه برای همه خلیفه هست که واسطه است»

و علماء اند. و  )امامان(از جانب آن خلیفه، و ایشان پیشوایان  و حکامی باشند )والت(جزئی والیان 

چنان که مَلَك واسطه است میان خدا و پیغمبر، و پیغمبر واسطه است میان مَلَك و اولیاء که ائمه 

ز واسطه اند میان نبی و علماء و علما واسطه اند میان ایشان و سایر خلق معصومین )ع( باشند، ایشان نی

پس عالِم به ولی قریب است، و ولی به نبی، و نبی به مَلَك، و مَلَك  مدنی متعالی(.-)مردم و جامعه دینی

قرب مالئکه و انبیا و اولیا و علما را در درجات )بدین سبب یا به سبب اینکه یا آنکه(به حق تعالی. و 

 (.551مبداء و معاد؛ ص«)تفاوت بسیار است

اول.الف.عالِم به ب.ولی قریب است، و دوم.الف.ولی به ب.نبی، و سوم.الف.نبی به ب.مَلَك، و پس؛ »

 «.چهارم.الف.مَلَك به ب.حق تعالی

 فصل هفتم

 عنوان

شریعت به  ()اسباب درونیدر بیان سیاسات و ریاسات مدنیه و آنچه به آن ملحق می گردد از اسرار»

 (.510)مبداء و معاد؛ ص« وجهی تمثیلی

 پیش درامد

1 
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 شکی در این نیست که برای انسان ممکن نیست که برسد به کماالتی که برای آن مخلوق شده است»

اجتماع جمعی کثیر که هر یك یکدیگر را در امری که به آن محتاج است معاونت نماید، و از  مگر به

 (.510)مبداء و معاد؛ ص« مجموع آنها همه آنچه در بلوغ انسان به کمال ضرور است مجتمع گردد

2 

و به این سبب اجتماعات برای انسان حاصل می شود که بعضی از آنها کامل است و بعضی غیر »

کامل آن بر سه قسم است: یکی عظمی، و آن اجتماع جمیع افراد ناس است در معموره زمین، و  .کامل

دوم وسطی، مثل اجتماع امتی در جزوی از معموره زمین ، سیم صغری، مانند اجتماع اهل یك شهر در 

 (.510مبداء و معاد؛ ص«)جزئی از مسکن یك امت

3 

اهل محله یا کوچه یا خانه. و فرق آنست که قریه مثل  و اجتماع غیرکامل، مانند اجتماع اهل ده و»

خادم مدینه است و محله جزو آن است و کوچه جزو محله است و خانه جزو کوچه، و جمیع اهل 

 (.510)مبداء و معاد؛ ص« مداین و مساکن امتها اجزاء اهل معموره اند

 درامد

 اول

و خیر افضل و کمال اقصی رسیده می شود به مدینه فاضله و امت فاضله که همه شهرهای آن امت »

اعانت می نمایند یکدیگر را بر نیل غایت حقیقیه و خیر حقیقیی. نه در مدینه ناقصه و امت جاهله 

 (.510ص)مبداء و معاد؛ « که در رسیدن به شرور یکدیگر را اعانت نمایند)بدین سبب و یا بدان سبب(

 دوم

پس مدینه فاضله به بدن تام صحیحی شباهت دارد که همه اعضای آن در تتمیم حیات یکدیگر را »

معاونت می کنند. در آن اعضا یك عضو رئیس است که قلب است، و مراتب قرب اعضای دیگر به این 

ند که قوه ای هست که به آن قوه فعلی می ک )اعضا(رئیس متفاوت است، و برای هر یك از آن 

)اعضای مدینه و بعضی »بدین سبب همان(.«)آن عضو رئیس به آن تمام می شود )سبب غایی(غرض

)سبب بی واسطه عضوی دیگر و بعضی به واسطه، یعنی افعال ایشان بر طبق غرض فاضله و امت فاضله(
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نیه در مرتبه ثا هاخدمت رئیس می کنند، و این )و سبب دیگری(اعضائی هستند که بی واسطه غایی(

و بعد از این اعضایی هستند که فعل می کنند بر مقتضای غرض)سبب غایی( اعضایی که در واقعه اند. 

مرتبه ثانی واقع اند و آنها در مرتبه ثالثه واقع اند، و همچنین تا آنکه به اعضایی می رسند که خادمند و بر 

 (.510-1مبداء و معاد؛ صص«)هیچ عضو ریاست ندارد

 سوم

اجزای مدینه به حسب فطرت و طبایع مختلفند و در هیئآت متفاضل، به حسب عنایت و همچنین .»1

باری تعالی بر بندگان، و به حسب وقوع ظاللی از نور صفات علیا و اسماء حسنای او بر عباد و 

« بالدش، مثل وقوع ظالل صفات نفس ناطقه و اخالق آن بر خالیق بدن و بالد آن از قوا و اعضاء

 (.512د؛ ص)مبداء و معا

 اجزای مدینه به حسب فطرت و طبایع مختلفند و در هیئآت متفاضل؛»

 الف.به حسب عنایت باری تعالی بر بندگان، 

 ب.و به حسب وقوع ظاللی از نور صفات علیا و اسماء حسنای او بر: 

 یکی/نخست.عباد و 

 (.512)مبداء و معاد؛ ص« دیگری و آنگاه.بالدش

بدین سبب یا به سبب  رئیس )و«( هو رئیس مطاع)»واحدی هست که پس در مدینه انسان .»2

نهادهای مدنی؛ اجتماع -مطاع است و دیگران در قرب به آن متفاوتند، و برای هر یك )نیروهااینکه(

 )سبب غایی(مدینه فاضله=نظام مدنی( هیئت و ملکه هست که به آن فعلی می کند که مقصود-مدنی

گروه اول مراتبند، و بعد از ایشان گروهی دیگرند که بر طبق  رئیس به آن منوط است، و این

اجزاء مدینه مترتب است  )بدین سبب و اسباب(این گروه فعل می کنند و همچنین )سبب غایی(مقصود

مبداء و «)تا آنکه منتهی می شود به اجزایی که خادمند و مخدوم نیستند، و اینها در اسفل مراتب واقعند

 (.511معاد؛ ص

ن قدر هست که اعضاء بدن طبیعی اند، و آن هیئآتی که افعال از آن صادر می شود نیز طبیعیه ای.»3

)به سبب اینکه اجزای مدینه اعم از افراد مدنی و بویژه است، و اجزای مدینه اگرچه خود طبیعی اند، اما

فرابردی دولت  جماعات مدنی یعنی گروهای مدنی عموما و خصوصا نیروها و نهاد یا فرانهاد راهبردی و
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)مبداء و معاد؛ « اخالق و ملکاتی که به آنها افعال را بجا می آورند ارادی است (ارادی و تدبیری بوده

 (.511ص

 چهارم

نیرو و نهاد مدبره به تعبیری نفس یا روح به اعتباری یا مغز یعنی  )سرو چنان که در اعضای بدن عضوی »

هست که رئیس مطلق است، و در هر چیزی  ش(و مبداء گرای عبارتی قلب یا دلمنشاء نگرش و به من که 

که عضوی دیگر در آن چیز با او مشارکت دارد افضل آن چیز برای رئیس حاصل است، و بعد از او 

تر از خود، و ریاست آنها تحت ریاست اول  )پایین(اعضای دیگر هستند که رئیس اند از برای پست

صاحب رئیس دیگر بر ایشان؛ همچنین رئیس مدینه که اکمل است پس این اعضاء هم رئیس اند و هم 

اجزاء مدینه است در آنچه مخصوص او است، و در هر چه با دیگران شریك است بهتر آن چیز برای 

)مبداء و معاد؛ « او حاصل است، و در تحت او گروهی هستند که هم مرئوس اند و هم رئیس دیگران

 (.512ص

 پنجم

ر کند می بیند هر جمله طبیعی را )که( حالش در اجتماع و ترتیب حال بنیه و اگر کسی بحق نظر، نظ»

انسانی و مدینه فاضله است، که برای آن رئیسی هست که حالش نسبت به سایر اجزاء همین حال 

است، بلکه هر اجتماع طبیعی هیئتش ظل و شبه هیئت عالم الهی و وحدت اجتماعیه عالمیه است، 

بب اول نسبتش به سایر موجودات مثل نسبت رئیس مدینه فاضله است به سایر که س )و بدان سبب(زیرا

اجزاء مدینه. چه عقول بریئه از نقایص مادیه در مرتبه قربند نسبت به اول، و بعد از آن نفوس سماویه و 

د سماوات اند، و بعد از آن طبایع هیوالنیه و اجسام طبیعیه اند، و هر یك از این هم مطابق سبب اول ان

و چنین می کند هر موجودی به حسب قوتش، مگر آنکه »بدین سبب  همان(.«)و اقتدا می کنند او را

اول مختلفند، بعضی اشرف اند که اقتدا می کنند آن  )سبب غایی(آنها در اقتدا نمودن به غرض

 مافوق خود را. و )سبب غایی(را بی واسطه، و بعضی دیگر اقتداء می کنند غرضی )سبب غایی(غرض

مبداء و معاد؛ «)تا آنکه منتهی گردد به آخر مراتب )و به این سبب و اسباب و سیر و پیوستار آنها(همچنین

 (. 511-2صص

 ششم

 پس همچنین سزاوار است که بوده باشد مدینه فاضله؛ »
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 رئیس باشند  )سبب غایی(اول.الف.باید که هر یك در افعال پیرو غرض

 (.512)مبداء و معاد؛ ص «مذکور )سلسله مراتبی(ب.به ترتیب 

 و ممکن نیست که هر انسانی که اتفاق افتد رئیس مدینه فاضله »دوم.الف.

 باشد،  

 ب.زیرا که ریاست برای کسی سزاوار است که به حسب فطرت و 

 ریاست به هیئت  )صفت و سبب(طبع مستعد ریاست باشد، و صنعت  

 (.512ص)مبداء و معاد؛ « و ملکه ارادیه او را حاصل باشد  

 ممکن نیست که  ()صنعتی و برساخته ایو هر صناعتی »اول.الف.

 ب.به سبب آن ریاست حاصل شود، بلکه

 فرموده می شود در  )سبب معونت خدمت(اکثر صنایع صنایع خدمت دوم.الف.

 مدینه، و   

 (.512)مبداء و معاد؛ ص «ب.اکثر فطرت ها فطرت خدمت است

 «.صنعتی می باشد که ریاست به آن حاصل می باشد و خدمت می فرماید صنایع دیگر را ،و در صنایع»

 برامد

و چنانکه در هر جمعیت طبیعیه ممکن نیست که چیزی از آن بر رئیس آن ریاست داشته »اول.الف.

 باشد، 

 ب.مثل رئیس اعضا که ممکن نیست که عضو دیگر بر آن رئیس باشد، 

 (.512)مبداء و معاد؛ ص« ر رئیس اول از برای مدینه فاضله ب.رئیس نباشددوم.الف.همچنین باید که ب

 و سزاوار است که صناعت او؛ »اول.
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 الف.آن صناعتی باشد که به هیچ وجه خدمت فرموده نشود، بلکه 

 او نمایند، و  )سبب غایی(باشد که همه صناعات قصد غرض ب.صناعتی

 (.512)مبداء و معاد؛ ص« مدینه فاضله در جمیع افعال او باشد )سبب غایی(دوم.مقصود

 فصل هشتم

 همان(«)اوی لسب کمال اوحد به شیس اول بائبرای ر دذکر صفاتی که بای در»

ه قو که باید وه عقل بالفعل باشد، بمرتدر  کامل و شانی باشد که نفسسق انلمط ئیسکه ر دبای».1

غایت  درش ا کهحرم اسه وحسوه ق همچنین د، وشغایت کمال باوه در قو  عطب سبحبه  شاه یلخمت

 .همان(«)نمودیمآن اره به شض، بر وجهی که احانفعال م به عی از فعل نهبه نوه آنها همکمال باشد، 

 ، و باانداری گردجکام الهیه را حاو  ددسلطنت گر رشمبا شرکه امحاسه و حسه وبه ق پس».الف.2

ل مدینه هفاسقین از ا ورکین شم، و با ه فاضلهنیدن را از مشمد دنک عو دفد نک همنان خدا محاربشد

  همان(.«)داخبه سوی امر  دد تا برگردننک ه ظالمه و فاسقه مقاتل جاهله و

از عقل اب، خور دیداری یا بر دکلیات بحکایاتها،  ها وسیات بانفجزئیله مهیای قبول خوه متقبه »ب.

   همان(.«)باشدده بو )سبب دهم(فعال

الت به آن عقومه مه هد بشبا شدهستکمل م شد که عقل منفعلشی باتیثیح هه عاقله بقوبه  و»ج.

  همان(.«)دشده باشل فعالت، و عقل بالعقوی از مزیچاو  رد بشبا ندهی نماقکه با )سبب غایی(یتغا

د شوفعل لل باعقوم و عقل بالفعل و ددالت کامل گرعقومه مهبه  شلعانی که عقل منفسان هر و».الف.3

میان )بدن سبب( ال و عقل منفعل، وفععقل ن میا واقع در گردد،می  ادستفد عقل مشوعاقل  شلقوو مع

ای رت بسع اوو موض دهما لهنزمعقل منفعل به  پسای، نمی باشد. ه نی واسطعی ،یچیزل فعاو و عقل ا

ناطقه که هیئت طبیعیه  وهقال، و فعوع است برای عقل وضه و مدما ه منزلهستفاد بمعقل تفاد و سعقل م

 (.363-4همان؛ صص«)شده استقل بالفعل عاست ماده و موضوع عقل منفعل است که 

ورت ص بعد از بودنشر اتحاد نفس با عقل فعال د اش از این دانستی از ما حقیقت حال رپیو »ب.

فعال را با ن عقل ودبدانستی  تحقیق که نیز زوال را، و به و ستحیل که قابل بود فسادمطبیعیه بدن 

ر ایشان می بم نفوس و متقدرین که چگونه فاعل ثیبر ک شت صدقسصیه اش که محال اخت شدوح

پس بر تو باد  .(514همان؛ «)متأخره از ایشان و ثمره مترتبه بر ایشان )سبب غایی(غایت شباشد با بودن
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س در صورتی که هیئت پ .)و سببی غایی(غالیمطلبی است  الی وعس مقصدی است بتذکر آن که 

 لعقماده  ستفادم ه مستفاد، ودمنفعل ما عقل منفعلی باشد که عقل بالفعل شده است، و یعیه مادهطب

 )بوده(ینده باشد این انسان آن انساویز، بچی، همه آنها را مثل یك نیری، یعنی فرض کگتو ب فعال، و

  .همان(«)ال در او حلول کرده استفع ه عقلک

خواهد فیلسوف و این حالت اگر برای جزو نظری از قوه ناطقه حاصل شود، آن انسان حکیم و »ج.

او نازل می حی بر وه انی می باشد کسن انآمتخیله حاصل گردد  و اگر در قوه نظریه و عملیه و ؛بود

  .همان(«)است )سبب دهم(الفعن ملك عقل آط ملك، و سگردد به تو

خدا بر  )به سبب و از ناحیه سبب اول و مسبب اول یعنی(از جانبچه  ن که هرآس به اعتبار پ».الف.3

آن را بر عقل منفعل او )سبب دهم و دهمین سبب( العد عقل فدرگفایض می  )مسبَب دهم(الفععقل 

جا او از آن هف است، و به اعتبار آنچه بر قوه متخیلوولی و فیلسحکیم و د نرداگمی  )سبب فیض(فایض

ه چه گذشته است و از آنچد از آنهد و خبر می دشه خواهد چت به آنسا منذر ی ونبفایض می شود 

   همان(.«)جزئیات واقع در عالم است از ودجالحال مو

 یا باوگش ست است، و نفدمراتب انسانیت و در اعلی درجه سعا لاکم ردو این انسان ».بدین سببب

که مذکور شد، و این انسان واقف است  سیر اسبابی و مسبَباتی( )سببی وعقل فعال متحد است به نحوی

یس ئس این اول شرایط رپو  ت کشاند. دسعا )سبب آن به(ممکن است که بهفعلی که  هر بر

 همان(.«)است

 فصل نهم

 (515همان؛ ص«)در ذکر کماالت ثانویۀ رئیس مطلق»

 است.«در ذکر کماالت ثانویۀ رئیس مطلق»در حقیقت

مذکور شد، قدرتی در زبانش  )از اسباب(با آنچه )ریاست اول(،باید که بوده باشد از برای او بعد این،»

)بدین سبب بر جودت تخیل به گفتار مر آنچه را که میداند آن را، یعنی قوۀ تقریرش کامل باشد. و 

قدرتی بر جودت ارشاد و هدایت به سعادت و به اعمالی که سعادت به آنها حاصل می شود، و اسباب(

پس چنین )به همین سبب و(بوده باشد از برای او با آنها جودت ثبات در بدنش برای مباشرت حروب. 

 همان(.«)کسی رئیس اول است برای مدینۀ فاضله و امت فاضله و رئیس کلّ معمورۀ زمین
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ممکن نیست که کسی بگردد به این حال مگر کسی که جمع شده باشد در او دوازده  و»بدین سبب

 که بر آنها مفطور باشد: )سبب یا اسباب(خصلت

موافقت و متابعت کند او را اعضایش بر )بدینسبب(اول آن که تامّ االعضاء و قویّ االعضاء باشد که 

 اعمالی که شأن رئیس می باشد که مباشر آنها شود.

نکه فهم و تصورش در آنچه می شنود نیکو باشد، و هر چه به او گفته می شود به همان نحو که دوم آ

 همان(.«)مقصود قائل است و به همان نحو که در نفس االمر واقع است بفهمد

 آنکه حفظش نیکو باشد و آنچه را می فهمد و احساس می کند فراموش نکند.»سیم 

که ادنی دلیل در نظرش بر مدلول داللت  )و به سببی(ه نحویچهارم آنکه ذکا و فطنتش قوی باشد ب

 کند.

که مطلب از پنجم آنکه حسن العباره باشد و تواند که از آنچه در خاطرش هست تعبیر نماید به عبارتی 

 (.515-1همان؛ صص«)آن مفهوم شود

متأذی  نب آمعقوالت ماللی بهم نرساند و از تع ردل مو از تأ آنکه محب علم و حکمت باشد»ششم

 نشود. 

 هلعب را و لذات کاینه فاسد ندبالطبع دوری ک)بدینسبب(هفتم آنکه بالطبع حریص نباشد بر شهوات و 

 من باشد. شرا د

ده ارفع از آن وفر بمتنو عار است  عیبتم آنکه کبیر النفس و محب کرامت باشد و بالطبع از هر چه شه

 (.511همان؛ ص«)باشد دهرا راغب بو

 آنکه درهم و دینار و سایر اعراض دنیویه در نظرش خوار و بی مقدار باشد. »نهم 

)به سبب آن ظلم و  و ض جورغمب اهل آن و)به سبب آن محب(دهم آنکه به حسب طبع محب عدل و 

خودش انصاف  غیر اهل)به همین سبب درباره(اهل خودش و  ۀربارد )بدینسبب(اهل آن باشد، ومبغض(

د و در مقام تدارك گردیب نماید، و بر جوری که بر کسی وارد شود اندوهناك غرمرعی دارد و بر آن ت

 همان(.«)آن باشد

 رد و ،جمیل دعوت کرده شود به آسانی انقیاد نماید آنکه در هر جا که به عدل و حسن و»یازدهم

 منقاد نباشد.  و قبیح دعوت کرده شود دعوت به عدل چموش و لجوج نباشد. و اگر به جور
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 یقدام و غیر خائف و قومِباشد. و جسور و  م آنکه عزمش در آنچه وقوعش سزاوار باشد قویدهوازد

  همان(.«)النفس باشد

مه اینها در هاز این مذکور شد، و اجتماع  شو اینها لوازم آن خصایص سه گانه است که پی»بدین سبب

در امزجه و  دنای که قبول مثل چنین شخصی بک دهما)بدان سبب که( شکل است، ومیك انسان 

از این جهت یافت نمی شود کسی که مفطور باشد بر این »و  همان(.«)استعدادات بسیار کمیاب است

وارتر گچنانکه گفته است آن را شیخ ابوعلی که بزر)به همان سبب و(ری گر یکی بعد ازدیگفطرت م

ر گشد شریعت از برای هر واردی و مطلع گردد بر او مده باوب )و به سبب آنکه(نکهاز آ است جناب حق

 (.511همان؛ ص «)واحدی بعد واحدی
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 .متن شواهد ربوبیه و مناهج سلوکیه)سیاسیه(صدرا2

 استیس و یعتشر بوت ون نیدر بیان فرق ماب

عت شری عاری ازیاست س و وی روح باشد جسدی که در به تاس حد نسبت روماننه شریعت بنسبت نبوت 

 اشد.ی نبو ح دررو د جسدی است کهننما

کتاب  ت ولی افالطون دریسن یاستین شریعت و سب ه اند که فرقی ماتن چنین پنداشیفلسفتم گروهی از

است را به چهار یس شریعت وین بفرق ما یان کرده وب نان راآت( بطالن عقیده ساو ارآث کی ازی)که  سینوام

 ه.تساخ شکارآانفعال  فعل و ویت غا بدأ ومعنی از جهت یوجه 

که مبدا آن از ناحیۀ نفس جزئیه )نه نفس کلیۀ ت اسی کتحر ،ستیاس است کهونه گ نیدمبدا بجهت اما از 

 قادتحکام( که به اع و ینسالطالهیه( است و این حرکت تابع حسن اختیار افراد بشریه ای است )از قبیل 

ن آی است که مبدا تولی شریعت حرک کند،ع جم کند صالحنان را اآیك نظامی که  را در ش افراد بشریخو

یك محدوده  ماعی درتك نظام اجی قرارتاس ری وصوك سیاست یل یشکت )که پس از نهایت سیاست است

 ر ویخ یخبر است وبنها غافل و آوری از صوری که سیاست امو جامعه را به  به کار می کند غازآسیاسی 

فی ین را بدان وظاآقوای  ، نفوس وتن حرکیاست دعوت می کند( زیرا ا مرکزتنها مآنان در آالح حقیقی ص

ت با فقموا ت وقمواف وصلت عنی موایده است، یمامورگرد نهاآ)نفس با بدن( به انجام  بیرکتکه درعالم 

طغیان و ظهور  حی که موجب اختالف نظام ویقبا ع ویکاب فجاتار وس را ازنف )ود زیمی انگر نظام کل، ب

 و ق می کندویشو تك یحرتسعادت واقعی(  وس را )به جانب کمال ونفرا یز برحذر می دارد( فساد است

 غضب و جانب شهوت وانحطاط به  از و می سازد ذکرمتعالم الهی  را به بازگشت به سوی خدا و نهاآ

 ن دوییك از ا غرض هر هدف ورا اگر نفس با یز می دارد. برحذر ب می گرددترتم ن دوآ مفاسدی که بر

د، نناشوست می کالگاه حقیقی زت اصلی و منیغا از هدف و را به راهی که دور ت کرد اوفقموا روین

 ت ویقامت وی در انجام مأمورتاس داری ویچنین پامفرمانبرداری او از خدای بزرگ و ه جه اطاعت وتیوبالن

 وی دشوار می گردد. ف خویش بریوظا

عت طااست، اسیت یغا ت این است که نهایت ویغا جهت نهایت ویاست از س عت ویرشبین  اما فرق ماو 

وی اطاعت می  از گاهیکه خود ت نسبت به موالی ساست برای شریعت مانند عبد اسی عت است ویشر از

طبق  را بر نظام خود )و شریعت اطاعت کردپس اگر سیاست از  دنافرمانی می کن ت وصیاهی معگ و کند

ی است از تورصالم مطیع و منقاد باطن عالم گردد )زیرا ظاهر عالم عاهر نمود( ظ وارتاساس شریعت اس

 رندیظل معقوالت قرار می گ زیر سایه و محسوسات در باهی راه ندارد( وت و ادسن فآ باطن عالم که در

 م ویقتخطی مس در ظل عاکس و ن است که عکس درآر تبه و دتنقوالعرا محسوسات، عکوس و اظالل می)ز

 د. ننن( و اجزاء به جانب کل حرکت کآبط با وی قرار گیرد نه درخطی معوج ومنحرف از تمر ل وتصم

ابع تت یاسس(411)صن چو ند نسبت به کل وئاجزا ۀلنزر جنب عالم معقوالت به مد)زیرا عالم محسوسات 
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ل صی اویاج حولند وتدر تحرک و  اًمئوسات که به حکم حرکت جوهریه داحسعت گشت، عالم میشر

حرکت  نهایندآقت یحق اصل و کمالی به جانب عالم معقوالت که کل وتسلوک اس ر ویق سیطر شند دریخو

دأ مبفطرت،  ل وصعنی نفس و روح که به حکم ایجهت فاعلی ) و« تینقُ» ان درنسرغبت ا میل و د( وننک

جهت  و «تینقُ»زهادت در رک وترد( و یگ سازنده اند قرار سرمایۀایل و فاعل خیرات و کماالت و ضف

روی می کند ین پآ لت ازیفض ساختن شرف و نابود احت وترخص مغرور به اسباب و وسایل اسشقابلی که 

 نفس که دو عنی روح ویجهت فاعلی  ان درسرغبت ان ل ویت، میعرا با تبعیت سیاست ازشری)ز ردیگ قرار

عدم  رک وت زهد و قرار گیرد و ن کماالت اندیأمتمبدأ  اله فاعل خیرات وصباال بالطبع و ی وتملکو عنصر

ت و سرمایه فاعلی یچون قن و یابدمنفعل از نفس است قرار  جهت بدن که عنصر قابلی و ردل و رغبت یم

ر یعبت کند ومی ل صلت ارتباط حایفض با مبادی شرف و و لت دست یابدیفض نداخت به شرف وا را به کار

 یۀن دو عنصر نفس و بدن در حقیقت سرماآ ك ازین جهت است که هر یعنی سرمایه بدی «نیتقُ»به لفظ 

ه ده بازنیبدن سرما سازنده و یۀدر حقیقت، نفس سرما ش اند ویی مناسب با خوتاف و ملکاصتحصیل او

 است(. 

رنج منی از امور یا سایش وآن هنگام، یا اطاعت کرد حال انسان در روی ویعت پیشر چون سیاست از و

ساب می کتداب پسندیده اآ ۀلیی که به وستکماال رات وخیرا به جانب  ی است که اوتلضیف زاحرا هنده ود

 گذشته است. از روزوی می گذرد بهتر  ن موهبت بریروزی که با داشتن ا هر و می کشاند گردند

 ه ویکل ءراآن عصیان ورزید، احساسات وی بر آبرابر  در و عت پیروی نکردیشر ت ازسایولی هرگاه س

انقیاد شخص را نسبت به علل  و خضوعبالتیجه  نها حکومت می کند، وآ بر و ادراکات عقلیه چیره می گردد

ه عالم صوری سبابه و ایببت به علل قرسعوض ن در و بین می برد ه عالم وجود ازیعالاب اسب ده ویبع

پندارند که  یزمامداران چنین م پادشاهان و نها معطوف می دارد وآش را به یه خوتوجو  زداخالص می ور

که  نمی دانند و ی داردتگده عالم بسیعب لعل سباب وانفع ملت به همین  بقای حکومت و نظام مملکت و

 هم خو یش را ع کرده ا ند ادامه دهند وضرا بدانگونه که و خودنین سیاسی اقو نوامیس و اگر اقامه سنن و

نصیب جزء اشرف )یعنی  سهم و و دننمصروف ک شیی از احساسات خوو پیروجانب محسوسات در 

رند، ناگاه قیم و نگهبان و ساالر عالم ینظر نگ عت دریپیروی از شر یلۀن را به وسآت تربیل و یکمتنفس( و 

سلطان خویش را فرمان  مظاهر قهر و نان قیام می کند وآر علیه ب خشمگین می گردد ویعنی خدای بزرگ( )

ف نموده اند به محل خود یحرتجای خود  از و اند هباه کردت و نظام عالم فاسدنچه را از آا تمی دهد 

 بازگرداند.

ت که افعال سیاست افعالی ساست از جهت فعل بدین گونه ایس عت ویبین شر ا فرق ماو ام

ۀ ستکمال آنها به وسیلا بقا و محتاج به استکمالند( و ناقص )و قابل زوال( و ی )وئجز هستند(411)ص

بین آنان از  امفرق  اما سیاست اند. و از بی نیاز تام و ریعت خواهد بود. ولی افعال شریعت، افعالی کلی وش



 

76 
 

 و ذات او از دیگری غیر )نه چیز جهت انفعال این است که امر شریعت امری است الزم ذات شخص مأمور

ولی امر  شرایط دیگری( و احوال و عاضاو در گرمزوال است  قابل تبدیل و الزم ذات شیء، غیرضمناً 

 هر اًدیگری است وضمن غیر الزم ذات شخص مامور )بلکه برای منظور سیاست عرضی است مفارق و

 ظه و آنی قابل تبدیل(. حل

و سیاست یعنی عرض  مثال مناسب با این مقام )که فرق مابین شریعت یعنی عرض الزم ذات شخص مأمور

روزه امر  و ه خوبی آشکار می سازد( این است که شریعت شخص را به نمازرا ب مفارق و غیر الزم ذات او

 سود آن عاید خود اومی گردد و بالنتیجه نفع و ی دهدمآن را بنفسه انجام  و ی پذیردم صو آن شخ می کند

رنگین کردن جامه  به تزیین و کند او را انجام وظیفه ای مأمور به کاری و ولی هرگاه سیاست شخصی را

این کار  و میکند سایر اصناف تجمالت به آن مأمور و سمت ماموریت و الصاق نشانه های افتخار و شخوی

  س.جلب توجه آنان است نه برای ذات لبا و تنها برای نظار
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 چهارم.حکمت مدنی حیات معقول 
 عالمه محمدتقی جعفری

 سیاست در حیات معقول

از جهت تعریف « سیاست»اى مانند کلمه بشرى هیچ کلمه این مسئله براى همه روشن است که: در قاموس»

هاى انگیز نبوده و نیست! اگر بخواهیم سیاست را از دیدگاه انسانهاى شگفتو عمل عینى، گرفتار تناقض

شناسند، تعریف سیاست چنین خواهد آگاه و خردمندى تعریف کنیم که موجودیت انسان را به رسمیّت مى

اما اگر عملِ عینىِ «. هاى مادى و معنوىها، در راه وصول به بهترین هدفسانمدیریت زندگى ان»بود: 

 -دهندگیر متصدّیان امور سیاسى را تشکیل مىکه با کمال تأسف اکثریت چشم -مدارانِ معمولى راسیاست

ریان رو خواهیم شد. این روحِ اصلىِ جها روبهانگیزترین جریانآورترین و اسفدر نظر بگیریم، با شرم

 که قابل هر نوع بازى است!!« چیزها»به حرکتِ « هاکَس»عبارت است از: تنزّل دادن زندگىِ 

آور است که از کند، صرفاً براى اشخاصى تعجبآور حرکت مىکه سیاست همواره با تناقض شرماین

تِ حیاتِ اطالعى ندارند، در صورتى که براى آگاهان از حقیقت و مختصّا« حیات طبیعى محض»حقیقتِ 

انگیز است، زیرا انگیز است که تناقض مزبور را نداشته باشد! آرى، شگفتپست، سیاست هنگامى شگفت

بیرون بیاید تا موجودى دیگر به « صیانت ذات»و « حُبّ ذات»خواهد از چارچوب وقتى حیات بشرى نمى

قوا و استعدادهاى مغزى، روانى  را به رسمیّت بشناسد، طبیعى است که چنین حیاتى اگر از نظر« انسان»نام 

اى جز گسترش و استحکامِ همان چارچوب ترین درجات قرار گرفته باشد، نتیجهو عضالنى در رتبه عالى

دست چنین انسانى ها را بهزندگى اجتماعى انسان(131)صنخواهد داشت. حال، اگر شما بخواهید مدیریت

« چیزهایى متحرّک»اید، مانند ها را به دست او سپردهشما آنهایى که مرد به انسانبسپارید، اگر آن سیاست

که افعى سیاه، ناگهان به یك انسان بسیار زیبا صورت، عادل سیرت انگیز از اینننگرد، تناقضى است شگفت

 و عارفى از خود رَسته مبدّل گردد!

زندگى اجتماعى بشرى  گوییم؟ به راستى، آیا چنین جریانى در قاموسخدایا! این چه سخنى است که مى

ها آمده، یا مانند محتوا نیست؟ آیا گوینده این سخن، از آن سوى کهکشانوجود دارد؟ آیا این، یك سخنِ بى

 قارچ از زمین روییده است که هیچ خبرى از انسان ندارد؟

یم که هیچ دانمبتال شده باشد؟ ولى همه مى« بدبینى»خدایا! چنین نباشد که گوینده این سخن، به بیمارى 

یك از این مسائل صحّت ندارد، و این سخنى کاملًا صدق و حق است. اگر نیازى به دلیل دارید، به یکى از 
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را بردارید، ورق بزنید و اگر آن را ندارید، کافى  ماکیاولى ها مراجعه کنید و کتاب شهریار تألیفکتابخانه

که محتویات شینید و صحبت کنید، به شرط ایناىِ معمولى بنمداران حرفهاست لحظاتى چند با سیاست

خواهید سخنانى درباره حرفه شان را با قیافه انسانىِ خودتان دگرگون نسازید، زیرا اگر بفهمند شما مىدرونى

خواهید با تحقیر سازد، و نیز مىها مبدل مى« چیز»ها را در یك لحظه به « کَس»ها بشنوید که کیمیاگرىِ آن

را به « کَس»ها چه موجوداتى هستند اعجازگر که با یك موجِ فکرِ ناچیز، ان بنگرید که اینو توهین در ایش

 ابوذر و اویس قرنى نمایند، قطعاً سخنانى ابراز خواهند کرد که حتّى شخصیت کسانى مثل:مبدل مى« چیز»

 .(131)ص1بازدها رنگ خود را مىنیز در برابر شخصیت آن غفارى

درباره  ماکیاولى تر ندارد. من در گذشته متوجه نبودماست و احتیاجى به تفصیل بیشمطلب خیلى روشن 

ترین سخن را نوشته است. خیانت و جنایتى که ، منطقى«حیات طبیعى محض»فلسفه سیاسى، با نظر به 

یز روست که این شخص، حتّى یك لحظه ندهند، از ایندوست به ماکیاولى نسبت مىشناسانِ انسانانسان

وسیله پیشتازان و رهبران ها و امکان به وجود آوردن آن در اجتماعات بشرى بهانسان« حیات معقولِ»درباره 

 رشدیافته نیندیشیده است.

ها و استعدادهاى عظیم آن بیندیشد، محتویاتِ درونىِ خود را که ماکیاولى بیش از آن که درباره حیات انسان

هایى را که هرگز گرفته، توصیف کرده و نوشته است. او مدیریتِ زندگى طبیعى محضِ انسان سزار بورژیا از

 آیند، مطرح کرده و چنین گمان کرده است که:بیرون نمى« حُبّ ذات»از قلعه پوالدین 

 اگر به این قلعه پوالدین وسعت بدهد و دیوارهاى آن را طالکارى نماید، به بهشت برین تبدیل خواهد شد!!

 هدفى دارد، مبدئى و مسیرى.« حیات معقول»اما در مقابل، سیاست در 

هاى جبرى و جبرنماى زندگى اى است که نیروها و فعالیتهدفش کمك و ایجاد عواملِ حیاتِ آگاهانه

طبیعى را با برخوردارى از رشدِ آزادىِ شکوفان شده در اختیار تنظیم نماید. مبدأ حرکتش عبارت است از: 

و رها ساختن چشمه حیات در مسیر طبیعى و واقعىِ خود. « حُبّ ذات»صیانت ذات، »عه پوالدینِ شکافتن قل

 هاى مستمرِّ شخصیت انسانى براى ورود به هدف اعالى زندگى.مسیرش نیز عبارت است از: گردیدن
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و اعصار  پذیر نیست و انسانى که خود را در گذرگاه قرونچنین چیزى امکان»مدار بگوید: اگر یك سیاست

خبر شك او یا از حقیقتِ انسان بى، بى«را ندارد( 140)صدهد، تاب و طاقت چنین حیاتىبه ما نشان مى

ها در راهِ گوید. مگر همین انساناستمداد کرده، دروغ مى ماکیاولى است، یا براى توجیه حرفه خود، از

 اند؟سیار دقیق از خود نشان نداده، تفکرهاى ب«حیات طبیعى محض»هاى باالتر در رسیدن به موقعیت

هاى محیّرالعقول انجام شان، تکاپوها و گذشت« خودِ طبیعى»هاى ها، براى رسیدن به آرمانمگر همین انسان

دست آوردن محبوبیّت پوشالى، از آن قواى مغزى عقالنى و ها نیستند که براى بهاند؟ مگر همین انساننداده

کردند، صرف مى« حیات معقول»دست آوردن ها را در راه بهاند که اگر آنذوقىِ سرشار استفاده نکرده

 توانستند جامعه خود را اصالح نمایند!؟مى

اند که اگر آن را ها، از چنان قواى عالىِ مغزى و رشدِ منطقىِ محض برخوردار بودهبعضى از این شخصیت

حیات طبیعى »رسد سیرِ تاریخِ اختند، به نظر مىاندبه کار مى« حیات معقول»در قابلِ درک ساختن و پذیرشِ 

 کردند.ما را دگرگون نموده، بشر را براى ورود به تاریخ انسانى آماده مى« محضِ

« چیز»این رسالت، از زمانى شروع خواهد شد که متصدّیان کارهاى سیاسى، به واقع بپذیرند که تعهّد دارند 

 .«ها مبدّل بسازند« کَس»ها را به 

 


