
 اندیشه سیاسى مسكویه
 به مناسبت هزارمین سالگرد وفات ابو على مسكویه رازى

 (*) محسن مهاجرنیا
 زندگى و زمانه مسكویه

بلكــه , از فیلســـوفانى اســت كــه نــه تنهــا خــود زیســت نامــه خــویش را در آثــارش بـــه قلــم آورده اســت) 2(ابوعلـــى مســكویه
ــ  320(ابوحیــان توحیــدى . معاصــرانش نــیز دربــاره اندیشــه و شخصــیت او غفلــت نكــرده انــد ابوبكــر خوارزمــى , )ق414ـ

گوشـــه هـــایى از ) ق 429ـــ  350(و ابومنصـــور ثعـــالبى ) ق391متوفـــاى ( ابوســـلیمان سجســـتانى , )ق 382متوفـــاى ( 
 )3.(حیات علمى و شخصیت او را در آثار خود آورده اند

از مجموعه آثار درباره مسكویه چنین برمىآید كه ابوعلى احمد بن محمد مسكویه رازى هزار سال پیش در نهم ماه صـفر 
از تــاریخ والدتــش اطــالع دقیقــى در ) 4.(در اصــفهان از دنیـا رفتـه و در محلــه خواجــو بــه خــاك ســپرده شــده اســت 421

نوعى اتفاق نظـر بـه وجـود آمــده كه گویا وى در فاصله سـال هـاى , اما برحسب قراین و طول عمر ایشان, دست نیست
 .هجرى در شهر رى به دنیا آمده است 325ـ  320

نا طـویال: ((قفطى معتقد است كه مسكویه عمرش طوالنى بوده است خـود ایشـان در تجارب االمم ذیـل ) 5)).(عاش زما
خـبر داده و در , وزیر دربار آل بویه, هجرى از طول مصاحبت و كثرت مجالست با ابومحمد مهلبى 340حوادث سال 
حــدود , و چــون مهلــبى براســاس نقــل خــود مســكویه) 6(هجــرى از مقــام نـدیمى خــود ســخن رانــده اســت  341گــزارش ســال 

هجــرى بــه مقــام وزیــرى  345بــه مقــام دبــیرى و در ســال  339جمــادى االولــى  27در , هشــت ســال مقــام وزارت داشــت
در ایـن منصــب بــود و در مجمـوع حــدود چهــارده ســال در ایــن دو  352شـعبان  24منصــوب شــد و تــا هنگـام وفــات در 

بنابراین طول مصاحبت و مقام ندیمى مسكویه در دستگاه ایشان این فرضیه را ایجاد مى ; مسوولیت مهم اشتغال داشت
بسیارى از شرح حال نویسان وى بـه , كند كه وى در این هنگام نباید كمتر از بیست سال داشته باشدو با همین مقدمات

 ) 7.(همین نتیجه رسیده اند
 :شیخ عبداهللا نعمه مى نویسد

, درگذشـت 352هجـرى وزارت بـه او رسـید و در سـال  339چون نوشته اند كـه بـه مصـاحبت وزیـر مهلـبى كـه در سال 
از ایــن رو گمــان نمــى رود كــه مسـكویه پیــش از بیســت ســالگى بــه منادمــت و مصــاحبت مهلــبى وزیــر ; نایــل آمــده اســت

همچنان كه گمان نمى رود مصاحبت او با مهلبى وزیر در سال مرگ وزیر اتفاق افتـاده باشد و چه بسا , پرداخته باشد
به طور قطع یك جوان كه هـم صـحبت یك وزیر باشــد نبایـد بیست سال كمـتر داشته , چند سالى پیش از مرگ او بوده

ایـن اسـت كـه مسـكویه در آن اوان در دهــه ســوم زنــدگى بــوده اسـت و روى ایــن , باشـد و آنچــه بـه عقــل نزدیــك تــر اســت
 )8.(هجرى بوده است 325مى شود گفت كه تاریخ والدت او در حدود سال , تقریب

 .تردید در زمان مصاحبت و ندیمى مسكویه سبب ابهام در تعیین دقیق سال تولد وى شده است
 

 زندگى سیاسى مسكویه
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مركـز , به بغـداد) رى(زندگى سیاسى مسكویه از زمـانى شـروع شـد كـه وى وارد دستگاه آل بویـه شـد و از زادگاه خـویش 
, اگر او در طول ریاست و وزارت ابومحمد مهلبى با وى مصاحب بوده باشد, بنابر آنچه گذشت. مهاجرت كرد, خالفت
زیـرا مهلــبى در , ســال از عمـر وى در عرصـه سیاسـت سـپرى شــده اســت 32مـى توان ادعــا كـرد كــه دســت كــم , بـه یقیــن
هجـــرى منصـــب ریاســـت یافتـــه و مســـكویه كـــار خـــویش را بـــا وى آغـــاز كـــرده اســـت و بعـــد از او در دربـــار  340ســـال 

 372ــ  360(با عضدالدوله , و در نهایـت) ق 366ـ  360(و ابوالفتح بن عمیـد ) ق 360ـ  353(ابوالفضل بن عمید 
از قــراین تــاریخى چنیــن برمىآیــد كــه مســكویه بعــد از عضــدالدوله در پنجــاه ســالگى بــا عالــم . همكــارى داشــته اســت) ق

از این رو ترجیح مى دهد كه بقیه عمر را به تعلیم ; زیرا غایت و گمشده خود را در آن نمى یابد, سیاست وداع مى كند
كتــاب نفیــس تهــذیب االخــالق اســت كــه در حقیقــت شــاهكار , دســتاورد مهـــم وى در ایــن دوران. و تهــذیب نفــس بگذرانــد

بـراى درك موقعیـت او . فلسفى ایشان مى باشد و همان است كه سبب شهرت او و اعطاى لقب معلم ثالث به وى گردید
 :الزم است به شخصیت وزراى چهارگانه آل بویه اشاره اى بكنیم

 
 مسكویه و ابومحمد مهلبى وزیر. 1

هجــرى بــه همــراه معزالدولــه وارد مركــز خالفــت  334مهلــبى از پیـش قــراوالن آل بویــه در حملـه بــه بغـداد بــود و در سـال 
هجرى به  339او مإمور ویژه معزالدوله در مذاكره بـا خلیفه المستكفى بـاهللا بـود و بعد از مرگ صـیمرى در سال . شد

مســـكویه او را از ) 9.(هجـــرى رســـما خلعـــت وزارت را پوشـــید 345مـــدیریت اراضـــى خراجـــى منصـــوب شـــده و در ســـال 
شخصیت هاى بى نظیر سیاسى آن دوران مى داند كه همه اسباب و شرایط ریاست را داشته و در وزارتـش هم به سیره 

بـه ویـژه در زبان فارسى یـد , فصـاحت و بالغـت, در ادبیات. گذشتگان آگاه بود و هم به مقتضـاى زمـان عمل مـى كرد
مسـكویه تصـریح دارد كـه ) 10.(نویسـندگان و ادیبان مى كـرد, طوالیى داشت و بـه همین جهـت توجه زیـادى بـه عالمان
ـــبى و ندیمــه لفـــتره طویلـــه: ((خــودش زمـــانى طوالنـــى صــاحب و نـــدیم او بــوده اســـت مهلــبى بنــابر نقـــل )). صـــاحب المهل

در حمله به عمان با زهرى كه به او خورانده شد به قتـل رسـید و بعـد از سـیزده سال و سه  352رجب  27مسكویه در 
 . ذف شد)11(از صحنه قدرت ح, ماه وزارت

 
 مسكویه و ابوالفضل بن عمید وزیر. 2

را ترك كرده و به رى كه در این ) مركز خالفـت(مسكویه ترجیح داد بغداد , هجـرى 352بعد از وفات مهلبى در سال 
یا بـر اثـر آزار مخالفـان. مهاجرت كنـد, زمان بـا بغـداد رقابت مى كرد بغـداد را تـرك كرد یـا به دلیل , در مـورد این كــه آ

سـه دلیل مهم در تصمیم مسـكویه , از قراین مختلف برمىآید كه عالوه بر آزار مخالفان, شناختى كه از ابن عمید داشت
 :در این مهاجرت دخیل بوده است كه عبارتند از

چنان كه مسكویه در تجــارب االمــم مكرر بدان تصـریح دارد كه , ـ جاذبه هاى شخصیت فرهنگى و سیاسى ابن عمید 1
ابن عمید هـم در علوم غریبـه و علـوم دقیقـه و هندسـه و طبیعیات و هم در تـدبیر جنـگ و مملكت دارى یگانه زمــان ((
چیرگـى ) 13)).(فإما اضطالعه بتـدبیر الممالك و عمـاره البالد و استعزار اإلموال فقـد دلـت علیـه رســأله((و ) 12))(بود

 .ابن عمید در كشوردارى و آبادانى و بهره كشى از آن در نامه هاى او هویداست
آثار زیادى , هجـرى گسـترش بسـیارى داده بـود و در آن 355ـ كار در كتابخانه بزرگى كه ابـن عمیـد آن را در سال  2

زكریــاى , فــارابى, ماننــد كنــدى, از فلســفه كالســیك یونــان و منشــورات نهضــت ترجمــه شــامل آثــارى از فیلســوفان مســلمان
 .و مسكویه از همه اینها بهره گرفته است, جابربن حیان و سایر شارحان و مترجمان وجود داشت, رازى
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البتـه آثـار زیادى از این علـم ) 14.(تحقیق در علم كیمیا وآشنایى با ابوطیب رازى كـه در این علـم متخصـص بـود - 3
 .در كتابخانه بزرگ ابن عمید وجود داشت

 
 مسكویه و ابوالفتح بن عمید وزیر. 3

در ایــن زمــان . ســالگى مقــام وزارت را بــه دســت گرفــت 22فرزنــدش ابــوالفتح در , بعــد از درگذشــت ابوالفضــل بــن عمیــد
. سابقه همكارى او با ابوالفتح ریشـه در دورانـى داشـت كه وى در نقش معلـم و اسـتاد وى بـود. مسكویه چهل سال داشت

هجــرى از او بــا عنــوان  361مســكویه از هــوش و ذكــاوت ابــوالفتح در كشــوردارى تمجیــد كــرده و در شــرح حــوادث ســال 
)).(در این سال اسـتاد بزرگوار ابـوالفتح فرزنـد ابوالفضل بـن عمیـد بـر جـاى پدر به وزیرى نشست: ((استاد یاد مى كند

ایشــان از خــود لیاقــت فراوانــى نشــان داد و در مقــام رقابــت بــا وزراى عزالدولــه بختیــار در بغــداد توانســت از خلیفــه ) 15
 :رفتارهاى ناپسند او موجب انتقاد مسكویه از او نشد, مع الوصف. بگیرد)) ذوالكفایتین((لقب ) طایع هللا ( عباسى 

سـبكى بچگانـه و مسـتى جوانانه , در كنار برترى علمى و ادب دبیرى و تیزهوشى كه داشت, ابوالفتح, لیكن این فرزند او
بـــا بـــه خـــدمت گمـــاردن دیلمیـــان و تركـــان بـــراى , بـــه خودآرایـــى و قـــدرت نمـــایى. و بـــى بـــاكى نیرومندانـــه نـــیز در او بـــود

ابــوالفتح بــن عمیــد در ســیر كــردن ایــن هــوس خــود اصــرار ... ركابــدارى در موكــب هــا دلبســتگى بســیار نشــان مــى داد 
این رفتار او رشك فراوان شاهان و صاحبان شمشیر و قلـم را . او مى خواست از بیشترین امكانات آن بهره گیرد. داشت

 )16.(بر ضد او برانگیخت
 
 مسكویه و دربار عضدالدوله وزیر. 4

: مســكویه از عضــدالدوله بــه عنــوان شخصــیتى سیاســى ـــ فرهنگــى یــاد مــى كنــد و در تهــذیب االخــالق چنیــن مــى گویــد
وى در ســرآغاز )). او بــزرگ تــرین پادشــاهى اســت كـه تـاكنون مشــاهده كــرده ام) 17(; إعظــم مــن شـاهدت مـن الملـوك((

 :تجارب االمم نیز آورده است
و شـكوهمند و سرچشمه نیكـى ها را ــ كـه روزگـارش ] عضـدالدوله دیلمى[ مـا كـارگزاران سرورمان شـهریار بـزرگ, خداونـد

كشورش پایدار و دولتش نیرومند بـاد ــ نواخته اسـت كـه ما را هم بـه دوران او پدیـد كرده و به , دراز و دشمنش سرنگون
چـه از نواخـت , روزگار او بپروریده و در سایه او جاى داده و در پناه او فرود آورده و از كارگزاران ویژه او كرده است

پس با پندارى پاك و از سـر راستى از خـدا ; هاى او چندان برخورداریم كه جز آفرین سپاسى و جز ستایش بهایى ندارد
 )18.(در مى خواهیم كه روزگارش دراز كند و از آنچه ارزانى مان داشته همچنان برخوردارمان بدارد

 
مسكویه را به عنوان مشاورى حكیم و داراى اخالقى واال مى , از تجارب االمم به خوبى استفاده مى شود كه عضدالدوله

عالقه عضـدالدوله به طـب سـبب شد كه مسكویه كتـاب هاى طبى كتاب فـى االدویـه المفـرده و كتـاب فى . ستوده است
رابطه صمیمى آن دو به گونـه اى است كه بـا مرگ عضـدالدوله تحـول عظیمى در ) 19.(تركیب الباجات را تإلیف كند
او در این هنگام پنجاه سال داشت و تجربه حضور سى ساله وى در صحنه سیاسى سبب ; زندگى مسكویه رخ مى دهد

شــد كــه او بـراى همیشــه آن را تـرك كنــد و حــدود نیــم قــرن بــاقى مانــده عمــر خــویش را بـه تهــذیب نفــس و تعلیــم و تربیــت 
ند  49مسكویه شاهكار تـاریخى خـویش یعــنى تجارب االمم را بـا مـرگ عضـدالدوله متوقـف مـى كند و با این كــه . بگذرا

از زندگى سیاســى معلـم . هجرى تاریخ خویش را به پایـان مى رساند 369ولى در سال , سال بعد از آن زنده بوده است
 .ثالث در مدت باقى مانده عمرش اطالع دقیقى در دست نیست
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 جایگاه سیاست در اندیشه ابو على مسكویه 

 مفهوم سیاست
هیــچ متفكــرى در دوره میـانى اســالم نمــى . در مــورد جایگــاه مهــم سیاســت در افكــار و آثــار مســكویه تردیــدى وجــود نــدارد

توانسـت در مـورد زنـدگى سیاســى بــى اعتنـا باشـد و ایـن حكــم در مــورد مســكویه بــه ســبب مقبولیـت ویـژه اى كـه از دوران 
امــا در گــامى فراتــر مــى تــوان گفــت كــه ; بیشــتر از هــركس صــدق مــى كنــد, جوانــى در دربــار آل بویــه كســب كــرده بــود

مسـكویه در سراسر آثـارش لحظـه اى از توجـه بـه امـور سیاسـى غافـل نمــى مانـد و حتى موضـوعاتى را كـه در رســاالت 
بایــد از مســأل مربــوط بــه سیاسـت , فلســفه و تــاریخ مطــرح مــى كنــد, تعلیــم و تربیــت, خــود بـه شــكل عقایــد و آراى اخالقــى

انسان به ناچار در برابر این سوال ها قرار مى گیرد كه آیا بـه , بنابراین براى درك درست جایگاه سیاست نزد وى; شمرد
تعلیــم و تربیــت , سیاســت و سازمان دادن بــه جامعـه و حكومـت و اداره مدینـه چیزى جـز آمـاده سـاختن, نظـر معلـم ثالث

, هــدف او از بسترســازى عقلــى بــراى اخــالق مــدنى چیســت, تقــوا و فضــیلت سیاســى اداره كننــدگان مدینــه اســت, اخالقــى
 .جاویدان خرد و انس الفرید چه هدفى را تعقیب مى كند, ایشان از تدوین وارأه تجارب االمم

امــا پیــش از آن الزم اســت كــه ; پاســخ بــه ایــن ســوال هــا مــى توانــد جایگــاه سیاســت را نــزد مســكویه بــه خوبــى نشــان دهــد
وى . رویكرد مفهومى مسكویه را از سیاست مـورد ارزیـابى قرار داده و تلقى خـاص او را از تعریف سیاست مطـرح كنیم

تدبیـــر ((, ))تـــدبیر مـــدنى((, ))تـــدبیر مدینـــه((, ))صـــناعت ملكـــى((نظـــیر , از واژه هـــایى, عـــالوه بـــر اصـــطالح سیاســـت
در نـه , و افـزون بـر كـاربرد مطلـق واژه سیاسـت, در همین مفهوم استفاده كـرده)) تدبیر در مصالح بندگان((و )) مملكت

لدین 2; ـ سیاست نفس 1: مورد آن را به صورت مضاف به كار برده كه عبارتند از 4; ــ سیاست منزل 3; ـ سیاسـت وا
ــسیاست مدینــه ــ سیاســت مملكــت  5; ـ ــ سیاســت الهــى 7; )فاضــل یــا جــأر(ـــ سیاســت ملــك  6; ـ ــ سیاســت شــرعى 8; ـ ـ  9; ـ
 .سیاست طبیعى

سیاست از زوایاى مختلف در عرصه حیات فردى و اجتمـاعى انسـان وارد شده اسـت و بالطبع پیـش فرض هاى علمـى 
و شــاید بنــابر همیــن , اخالقــى و تـــاریخى معلـــم ثالــث در ماهیــت مفهومـــى سیاســـت موثـــر اســت, و نگــرش هــاى فلســفى

بلكـه هـركس از زاویـه نگـرش , مالحظات بیرونى است كه برخـى معتقدنـد نبایـد انتظـار تعریف واحـدى از سیاست داشـت
برخـى بـر این باورند كه اصـوال . آرمان ها و ایدهآل هاى خـود آن را تعریـف مى كنـد, خویش و براساس پیش فرض ها

 )20.(بلكه باید براساس مقتضیات زمان تعریف جدیدى از آن ارأه داد, سیاست در قالب مفهومى ثابتى نمى گنجد
امــا بـى تردیــد در آن , فلســفه سیاســى عرصــه مباحثــه هــاى علمــى بــود, در دوره میــانى از عصــر كنــدى و فـارابى بــه بعـد

معمــوال فیلســوفان مســلمان . زمــان هنــوز چارچوبــه هـــا و ســاختارهاى علــم سیاســـت بــه صــورت مــدون طراحــى نشــده بــود
سیاسـت را در ذیـل حكمـت عملى مطـرح ساخته و آن را براســاس مبانى و اصول كلـى حكمـت نظـرى خـود معمــارى مــى 

سیاســت را در , ))واضــع نــوامیس((و )) امــام((, ))ملــك((, ))رئیــس اول((, كردنــد و گـاهى در تعقیــب حــوزه فیلســوف شــاه
بـــزرگ تـــرین نماینـــده فكـــرى عصـــر میـــانى بـــراى تبییـــن چهـــره , ابونصـــر فـــارابى. عرصـــه حكمـــت نظـــرى وارد مـــى كردنـــد

فیلســوف نظــرى او بــا اندیشــمند سیاســى مســاوى اســت و بــه . خــویش ابتــدا از فضــایل نظــرى شــروع كــرد)) سیاســتمدار((
خلقـى و عملــى را نیــز , سـه فضــیلت فكــرى, فیلسـوف كامـل كســى اســت كـه عـالوه بــر علــوم و فضــایل نظـرى, اعتقـاد وى

بنـابراین فـارابى و پیروان مكتـب ) 21(;نبى و ملك متصف بشود, امام, تحصیل كرده باشد تا بتواند به عناوین رئیس اول
بلكــه در تــدوین آن بــر ضــرورت آگاهــى ,  فكـرى او نــه تنهــا سیاســت و علــم مــدنى را مبتــنى بــر حكمـت نظــرى دانســته انــد

انسـان شناسـى و غایـت شناسـى ,  هستى شناسى, حاكمان و سیاستمداران بر مباحث نظرى در حوزه هاى معرفت شناسى
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 :معلم ثالث در مقدمه تهذیب االخالق چنین مى گوید. بیش از حكمت عملى تإكید دارند
چون براى هر علم و صناعتى اصول و پیش فرض هایى است كه بىآن فرا گرفته و فهمیده نمــى شـود و ایـن مبـادى از 

 .بیان را مجالى نیست, در خود آن علم, فن دیگر گرفته شده
. در عین حال مسكویه مى گوید ما در این جا از سـر ناچـارى پیـش فرض هاى این علـم را بـه اختصار بیـان مـى كنیم

سیاست , مع الوصف او به خوبى مرزهاى حكمت نظرى را از حكمت عملـى متمایز مى كنـد و در حـوزه حكمت عملى
یا : ((شرعى را تدبیر فرد یا جامعه در جهت مصالح دنیوى و اخروى تعریف مى كند هى التى بها مصالح العباد فى الدن

 )22)).(واالخره
 :ایشان در كتاب الهوامل و الشوامل در تعریف سیاست ملكى مى گوید

 )23.(صناعتى است كه مدنیت را قوام مى بخشد و مردم را بر مقتضاى مصالح شان رهنمون مى شود
سیاست , وارد كرده و براساس آن) سیاست ملكى( را در عرصه سیاست )) فضیلت((مقوله , وى در پى فیلسوفان پیشین

بـالطبع كــاوش در عناصـر مفهومى و كــارویژه هـاى ایـن . تقسیم نموده اسـت)) غیرفاضله((و )) فاضله((را به دو بخش 
او بـا تكیـه بـر كـارویژه هـاى رهـبرى . سیاست ها راهى است كه مى تواند نگرش وى را در تعریف سیاست روشن تر كند

 :و سیاست فاضله در تعریف آن چنین مى گوید
بــر بــزرگ و كوچــك و شــهرى و صــحرایى منبســط eعــدالت خــود را, راه هــا را ایمــن كــرده, پادشــاه صــاحب مزایــا و فضــل

مصالح , تعمیر بالد و حفظ حومه ملك از هر شر و ضر و هجوم دشمن و بیداد بیدادگران به احسن طرق كرده, نموده
چنین پادشـاهى بر هـر یكـى از افـراد رعیـت احسانى , رعیتى و معایش عموم مردم را بجا و به طور سزاوار دایـر نموده

 )24.(دارد مخصوص
 :عبارتند از, كارویژه هایى كه در سیاست مورد توجه قرار گرفته

 ;ایجاد امنیت اجتماعى. 1
 ;گسترش عدالت. 2
 ;توسعه عمران و آبادى كشور. 3
 ;حمایت از حقوق فردى و اجتماعى. 4
 ;دفاع از قلمرو مدینه در مقابل هجوم دشمن. 5
 ;جلوگیرى از ظلم و ستم بیدادگران. 6
 ;حفظ مصالح عمومى جامعه. 7
 .تإمین اسباب معیشت افراد جامعه. 8

تدبیر در جهت تإمین مصالح عباد در دنیا و آخـرت ((جامع ترین تعریف سیاست همان تعبیر , براساس عناصر مذكور
 )25)).(است

براى ترسیم اهمیت و جایگاه سیاست نزد معلـم ثالـث ــ بعد از اشـاره اجمـالى به تعریف آن ـ باید به این نكتـه توجه كرد 
س هـر ضـلع آن یكى از عناصـر مهـم فكـرى ) 26(كه منظومـه فكرى او در قالب شـكلى مـدور قابـل ارأه است ٕ كه در را

 .اخالق و تاریخ قرار دارد, سیاست, فلسفه, شریعت
 

فهـم منظومـه فكـرى معلــم ثالـث و ســاختار آن جــداى از فهـم هركـدام از عناصر تركیــبى و كـارویژه هاى آن نیست و از 
جایگاه آن را در مجموعه كلى تفكـر مسـكویه , طرفى شناخت اهمیت و جایگاه هركدام از آنها منوط به آن است كه اوال
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, فلسفه, از این رو الزم است رابطه سیاست را با شریعت; رابطه آن را با سایر اجزا و عناصر بسنجیم, بشناسیم و ثانیا
 .اخالق و تاریخ مطرح كنیم

 
 سیاست و شریعت

هـم دیـن پژوهـان بـراى شناخت رابطه : رابطه دیـن و سیاست از قضایایى اسـت كـه از دو رهیافت مورد سـوال واقع شده
این كــه قلمـرو دیـن . دین با سیاست كوشیده اند و هم سیاست شناسان به نوع پیوند سیاست با دین عالقـه نشان داده انـد

و سیاست تا كجاست؟ آیا آن دو بر یكدیگر منطبـق بوده و همدیگر را مــى پوشـانند یـا بیـن آنهـا تبـاین و تعـارض وجود 
دارد؟ اشــتراكات و تـمـایزات آن دو در چیســت؟ در تحقیقــى كــه نگارنــده پیــش از ایـن درخصــوص ایــن موضــوع بــه عمــل 

 )27:(پنج دیدگاه كلى را استقرا كرده است, آورده
 ;رابطه عینیت سیاست و شریعت. 1
 ;رابطه تباین سیاست با شریعت. 2
 ;)غایى ـ ابزارى(رابطه دین محورانه . 3
 ;)هدف ـ وسیله(رابطه سیاست محورانه . 4
 ).ابزار بودن دین و سیاست(رابطه انسان محورانه . 5

دو دیدگاه عینیـت و دیـن , سیاست محورانه و اومانیستى ابزارگرایانه مخالف است و در مقابل, معلم ثالث با دیدگاه تباین
 :وى در كتاب تهذیب االخالق مى گوید. محورانه را مى پذیرد

الـدین هــو وضــع الهـى یسـوق النــاس باختیــارهم الــى الســعاده القصــوى والملـك هــو حــارس هـذا الوضــع االلهــى حـافظ علــى 
دین عبارت از قانون الهى است كه مردمان را از طریق انتخاب و اختیارشان به سوى سـعادت ) 28(;الناس ما إخذوا به

 .نگهبان این قانون الهى و كسانى است كه به آن تمسك مى جویند, قصوا سوق مى دهد و پادشاه
م : تمسك مى كند كه گفته است, حكیم فارس, به جمله معروف اردشیر بابكان, وى در ادامه ٕ دین و سیاست دو برادر توا

 : هستند كه هیچ كدام بدون دیگرى به انجام نمى رسد
, دیــن اســاس اســت و پادشـاه) 29(;فالــدین إس والملـك حـارس و كـل مــا ال إس لــه فمهـدوم و كـل مــا ال حــارس لــه فضــأع

 .نگهبان آن و هر آنچه را اساس نباشد از بین مى رود و هر آنچه را نگهبان نباشد ضایع مى گردد
بنــابراین نــه تنهــا روح ; از مجموعــه آثــار مســكویه چنیــن برمىآیــد كــه وى حــوزه سیاســت را حــوزه عقالنیــت بشــرى مــى دانــد

بلكه از نظر او دینداران واقعـى كسـانى هسـتند كـه بـا شریعت همـدم و همراه , شریعت نمى تواند با سیاست مخالف باشد
زیـرا , و به حكمت و عقالنیت كه مطابق با شریعت است تن در دهند) 30(,))إن یإنس بالشریعه و یستسلم لها: ((باشند

)31(بــه طـورى كـه زوال شــریعت زوال سیاســت و زمامـدارى را در پـى دار, قـوام سیاسـت و پادشاهى بـا شــریعت است((
 )).د

هـر دو , از نظـر او. همسویى و هماهنگى كـارویژه هـاى دیـن و سیاست است, آنچه در اندیشه مسكویه مهـم مـى نمایـد
به دنبال تدبیر و سامان دادن به رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان ها و ایجاد و ترویج ملكـات ارادى ) دین و سیاست(

 :است الهى برابر مى داندeایشان شریعت را با س) 32.(و افعال فاضله و بستر سازى براى نیل به سعادتند
لدنیا واالخـره شـریعت عبـارت از سیاست الهى ) 33(;الشریعه هى سیاسه اهللا و سنته العادله التى بها مصالح العباد فى ا

 .و سنت عادله پروردگار است كه مصالح بندگان در دنیا و آخرت به آن بستگى دارد
عبــادات . 1: عبــادت الهــى بــر ســه نــوع اســت: ایشــان در ذیــل عبــارتى از فیلســوفان مســلمان پیــش از خــود كــه گفتــه انــد
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علـم بـه توحیـد و تفكـر در , مثـل اعتقـادات صـحیح, عبـادات نفسـى.2; روزه و سـعى در مواقـف شـریف, مثـل نمـاز, بـدنى
الثالث فى ما یجب لـه : ((چنین مى گوید, مثل انواع تعامالت اجتماعى, عبادات سیاسى ـ اجتماعى. 3; افاضات الهى 

سـومین عبـادت الهـى در مواردى اسـت كـه انسـان واجـب اسـت در مشـاركت با ) 34)).(عنـد مشـاركات النـاس فـى المـدن
دفـاع از حریـم , جهاد بـا دشـمنان, كمك به دیگـران,  نصیحت, اداى امانات, مزارعات, نظیر معامالت; دیگران انجام دهد

انواع عبادت را متناسـب بـا مقامــات , او در ادامه با تإییـد دیـدگاه فیلسوفان مسـلمان. و حمایت از قلمرو جامعـه و غیره
 :معنوى انسان ها به چهار دسته تقسیم مى كند

 ;مقام موقنین كه رتبه حكیمان است. 1
 ;مقام محسنین كه رتبه عالمان عامل است. 2
 ;مقام ابرار كه رتبه مصلحان است. 3
 .مقام فأزین كه رتبه مخلصان است. 4

خلفا و جانشینان خداوند در اصـالح بنـدگان و شهرها ] مصلحان[ اینها: ((سپس ایشان در شرح مقام مصلحان مى گوید
 ) 35)).(هستند

 :چنان كه مى گوید, تجلى دریافت مدنى معلم ثالث از شریعت را در شعایر مذهبى مى توان فهمید
ایــن كــه صــاحب شــریعت مقــدس روزانــه پنــج نوبــت جمــع شــدن در مســاجد را بــر مــا الزم فرمــوده و جماعــت را بــر فــرادا 

از راه باورهــاى درســت و , بــراى ایــن باشــد كــه انــس طبیعــى بــالقوه را بــه عــالم فعلیــت درآورد و از آن پــس, تــرجیح داده
این جمع آمـدن بر اهالى هـر محلـه و كویـى دشوار , مصلحت هاى مشترك كـه مایـه جمـع آمـدن آنهاسـت نیرومنـد گـردد

این است كـه بر اهالى مدینـه واجب شده اسـت كـه , دلیل این كه غرض صاحب شریعت همـان است كه گفتیـم. نیست
همیـن طـور اهل محـالت و , هر هفته یك روز همگى در مسجد بزرگى كه وسعت اهل شهر را شایان باشـد جمع شوند

همچنیـن واجــب كرده كـه سـالى دو مرتبـه . چنان كه هـر روز گـرد هـم در مسـاجد محـالت مىآمدنـد, كوچه ها گرد هم آیند
انس , اهل شهر و ساكنان روستاها و دهكده هاى اطراف در نمازگاه وسیع در صحرا كه كفایـت آنها كنـد مجتمع گردنـد

, افــزون بــر ایــن. عمومــى را تجدیــد كننــد و قــانون محبــت ناظمــه كــه الزمــه اراده آنهاســت همگــى را مشــمول خــود نمایــد
صــاحب شــریعت واجــب كــرده اســت كــه همگــان یــك بــار در عمــر خــود در مكــان مقدســى در مكــه بــراى همیــن مقصــود 

انتخاب كند و اهـالى شهرهاى دور , مجتمع شوند ـ زمان مشخصى براى این امر معین نشده است ـ تا هركس بتواند خود
بـه مقام انـس و محبـت , هـر هفتـه و هر روز گـرد مىآینـد, همچون ساكنان شهرهاى نزدیك بتوانند مانند آنان كه هر سال

بدین سان آنان با این انس طبیعى براى خیرات مشترك خود گرد مىآیند و عالقـه بـه , و مشمول خیر و سعادت نایل آیند
 )36.(شریعت در میان آنان تجدید مى شود

سیاسـت را نـیز از , مـى نگـرد)) جامعـه پـذیرى طبیعـى((و )) انــس طبیعـى((معلـم ثالـث همچنـان كـه بـه دیانــت از منظر 
))ســنت الهــى((ایشـان از دیـن و شــریعت بـه . نگـاه شـریعت مــى نگـرد و آن را از زمـره عبــادات الهـى محسـوب مـى كنــد

و , زیـــرا امـــام مظهـــر دیـــن و سیاســـت, مســـلمین مـــى دانـــد)) امـــام((تعبـــیر مـــى كنـــد و حفاظـــت و حراســـت آن را وظیفـــه 
است و تا زمانى كه او در مسند ریاست باشـد پیونـد شـریعت با سیاست پا برجاسـت و )) صناعت پادشاهى((صناعتش 

قـدرت و ریاســت ,  فساد گریبانگیر سیاســت مى شـود و در نتیجه, اگر از سنت الهى حراست نشود, در صورت فقدان او
بــه حكومــت غلبــه و , انقــالب رخ مــى دهــد و حكومــت پادشــاه كــه حــافظ دیــن و سیاســت بــود, متحــول شــده و در جامعــه
 : خودكامگى تبدیل مى شود

 ) 37.(عرض لها الفساد وانتقلت الرئاسات وانعكست االمور فیعرض لرئاسه الملك ان تنتقل الى رئاسه التغلب
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هر كس به دنبال منافع خویش بوده و دوستى هـا . محبت از جامعه رخت برمى بندد و جاى خود را به شرارت مى دهد
جامعه به هرج و مرج كشیده مى شود و برخالف آنچه خداونـد براىانسان ها ایجـاد , و خیرات زایل مى گردد و در نتیجه

یـوول االمر الى الهـرج الـذى هو ضـد : ((كرده و با شریعت آن را ترسیم كــرده و بـا حكمتـش آن راالزم شـمرده پدیـد مىآیـد
)) سیاسـت الهــى((بنابراین معلم ثالث از تلفیق دین و سیاست به نوعى از سیاست مى رسد كه آن را به ) 38(;))النظام

این نوع از سیاست بر قوانین شـریعت مبتـنى اسـت و . اصالح دنیا و آخرت انسان هاست, تعبیر مى كند و موضوع آن
 .همان است كه همه انبیا بعد از امر به توحید و یكتاپرستى به تبلیغ و اجراى آن مإمور بوده اند

 
 سیاست و اخالق

ند كه در تاریخ )) معلـم ثالث((ابوعلى احمد مسكویه را بـدین دلیل , طبق گفته مترجمان و شرح حال نویسان لقـب داده ا
)) ارسطوى عـرب((فلسفه اسالمى اولین كسى است كه به حكمت عملى و اخالق پرداخته است و او را بـه همین سـبب 

مهـم تـرین اثـر او در ایـن بـاره تهـذیب االخالق و تطهیر االعـراق است كه بـا سـبكى بـدیع و قلمـى ) 39.(نیز خوانده اند
مســكویه خــود در الحكمــه الخالــده كــه منظومــه اى از . اصــول و مبــانى عقلــى و فلســفه اخــالق را بیــان كــرده اسـت, روان

بـه منقـوالت بسنده كـرده و پـردازش مبانى , هندى و مسـلمان است, رومى, حكمت و كلمات قصار حكماى پیشین ایرانى
 :و اصول را به تهذیب االخالق وامى گذارد

پیـش از آن كه , سخنانى را كه تا حال ذكر كردیم مجملى چند است از سخنان بزرگــان كـه حكایـت كــردیم و نقـل نمودیم
یم , تفصیل دهیم این سخنان را به ذكر جزئیاتشان و اگر نه این بودى كه ما از براى تو محكـم ساخته و نیكو پرداخته ا

هـر آینه واجـب مى سـاختیم بر خـود , تمام اصول این سخنان را در كتاب دیگر ما كه موسوم به تهـذیب االخالق است
 )40.(آوردن آن سخنان را براى تو

 : در تعریف اخالق آمده است, ))االخالق والطبأع((در فصل دوم كتاب مذكور تحت عنوان 
حالتى از نفس است كه نفس را به انجام افعال فرا مى خواند بدون آن كه بر اندیشه و فكر متكى باشـد و , خلق و خوى

مانند كسى كـه اندك چیزى او را بـه غضب , اول آن است كه طبیعى باشد از اصل مزاج: این حالت به دو گونه است
گــاهى هــم از روى فكــر و اندیشـــه ] و[ ,خویــى اســت كــه بــه عــادت و واداشــتن و یــاد گــرفتن باشــد, دوم; و هیجــان آورد

 )41. (حاصل مى شود و چون اندیشه زیاد پیشه خود سازد كم كم ملكه و خلق او گردد
 :ایشان سپس به اختالفات فیلسوفان در مورد اخالق اشاره كرده و پنج دیدگاه را مطرح مى كند

 ;دیدگاهى كه معتقد است اخالق به جان بى ادراك و نفس غیرناطقه اختصاص دارد. 1
 ;دیدگاهى كه برخالف نظر اول معتقد است روان آدمى را در خلق بهره اى هست. 2
 ;این دیدگاه بر آن است كسى كه خلقش طبیعى باشد هرگز از آن خارج نمى شود. 3
 ;دیدگاهى كه هیچ خویى را از آدمى طبیعى نمى داند. 4
زیرا طبیعت انسـان بـه گونـه اى اسـت كه , اخالق را براى انسان غیرطبیعى نمى داند, دیدگاهى كه در آن معلم ثالث. 5

 .اخالقیات را از راه تإدیب و موعظه به صورت سریع یا كند فرامى گیرد, در عین حال. اخالق را مى پذیرد
به بطالن قوه تمییز و عقل و فساد , پذیرش این نظریه در حقیقت: وى سپس در استدالل بر رد نظریه نخست مى گوید

نان و كودكان را , زیرا داعیه آن, سیاسات عامه منجر مى شود این است كه باید مردم را به حال خـویش رهـا كرد و جوا
او در . ایـن دیدگاه از نظـر مسـكویه باطل و مردود اسـت. نیكـو, بـد است و نیكو, چون كه بـد, ادب و اخالق نیاموزاند

لتزام بـه آن را سبب ; دیدگاه طبیعى را رد نمـى كند, به صـراحت)) تإدیبى((و )) طبیعى((بحث از دو دیدگاه  امـا چون ا
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زیـرا بـا , ما دیدگاه تإدیبى بودن اخـالق را اختیـار كـردیم: تعلیم و تإدیب مى داند مى گوید, سیاست, تفكر, تعطیلى عقل
 .عقل و سیاست همخوانى دارد

بـدین معنـا كه آیـا انسان ها ; معلم ثالث را وارد مقوله انسان شناسى مـى كنـد, طرح دیدگاه طبیعى یا تإدیبى بودن اخالق
رواقیـون پنداشــته انـد كـه انسـان هـا بـر : یـا طبیعـت شــان شــرورانه اســت؟ ایشـان مـى گویــد, بــالطبع سرشـت اخالقــى دارنــد

گروهـى دیگــر از حكماى پیـش از . آنها را فاسد مى كنـد, سرشت خوبى خلـق شـده انـد و جامعــه و گرایش هـاى بیرونـى
رواقیون بر این باورند كه انسان ها بر سرشت پست آفریده شده و بالطبع شرورند و بـا تعلیم و تربیـت قابـل اصالح مــى 

: چنـان كه حكیـم جالینوس گویـد, لكن برخى از آنهـا در نهایـت بـدكارى مى باشـند كـه هرگز راه خـوب را نخواهند, باشند
بنابراین مسكویه با نقد ; آدمیان برخى بالطبع خیر هستند و برخى دیگر طبعشان شرور است و برخى نیز بینابین هستند

 :دو نظریه نخست چنین مى گوید
پدیدار و واضح است كه آدمیان بعضى بالطبع نیكوكارند و اینها بسیار كم باشند و بعضى بالطبع بدكردار و ایـن گروه 

فرقه دیگرى هـم هسـت كـه گـاهى راه ناهنجـار پیش گیرند و گاهى . انبوهى است كه نمى شود از بدكردارى دســت كشـند
 )42.(بر راه راست روند كه این فرقه مى توانند از راه ناصواب خود را به راه خوب اندازند

 :ارسطو در كتاب اخالق و مقوالت خود تصریح مى دارد
دیده مى شود كه گفتارهاى خـوش و ادب آموختن و حكمرانـى . آدم شرور بدكردار به تإدب گاهى شود كه نیكوكار گردد

كارسازىها كرده وگرنه باید شهریارىها و فرماندهى هاى بلندمرتبه , هاى عمومیه فاضله از سیاسات و نوامیس نیكوى بلند
برخى از آدمیان مسـتعد و قابلند كـه بـه ســرعت تمـام فضـایل را دارایى كنند و برخـى . و گفتارهاى بزرگانه بى تإثیر ماند

 )43.(در زمان طوالنى به زحمت زیاد به این مرتبه رسند
 .مسكویه دیدگاه ارسطو را ترجیح مى دهد و آن را موافق با نظر خویش مى داند

معلم ثالث مهم ترین . پرداختن به نوع پیوند آن با سیاست و مدنیت ضرورى است, بعد از بیان تعریف و ماهیت اخالق
اثــر اخالقــى خــود را براســاس فلســفه سیاســى خــویش بنیــاد نهــاده و تمــام كمــال مطلــوب هــاى اخالقــى و غایــات فاضــله و 

از ایـن رو علـى رغـم دعـوت به تهـذیب و ; سعادات و خیرات را جز در اجتماع مـدنى و از مجراى آن ممكن نمـى دانـد
 :اخالق و ترك دنیا مى گوید

توصیه به تـرك مطلـق . ما با این توصیه خواهــان كنار گذاشتن دنیـا و روى گردانى كلـى از عمـران و آبادى آن نیسـتیم
 )44.(دیدگاه كسى است كه از وضع جهان بى خبر است و نمى داند كه انسان مدنى بالطبع است , دنیا

 :كسى كه شهروند مدینه اى نیست حتما از تحصیل فضایل و سعادت ناتوان است, از نظر مسكویه
پـس الزم است تا ,  چون خیرات انسانى و ملكات نفس انسان بسیارند و او نمى توانـد بـه تنهایى بـه همـه آنها عمل كنـد

بــه همیــن دلیــل بایســتى جمــع كثــیرى از مردمــان , شــمار بســیارى از مردمــان بــه عمــل بـه ایــن خــیرات و ملكــات قیــام كننــد
وجود داشته و در زمان واحدى براى به دست آوردن سعادت هاى مشترك گرد هم آمده و بتوانند بـه همدیگر در رسیدن 

بدین سان خــیرات مشترك و سعادت ها میـان آنـان رایج خواهـد بـود و خـیرات و سـعادت هـا چنان ; به كمال یارى نمایند
در ایـن صـورت هـر فـردى بـه یـارى دیگـران بـه كمـال انسـانى و , توزیـع خواهـد شـد كـه هـركس سـهمى از آن داشـته باشـد

زیـرا هـر یك , به همین دلیل است كه بایستى انسان ها یكدیگر را دوست داشته باشند, دست خواهد یافت... سعادت ها 
پـس هر فـردى به منزلـه عضـوى ; كمال خود را در دیگرى خواهد یافت و اگر چنین نباشـد سعادت او كامل نخواهـد بـود

 )45.(از اعضاى بدن است و قوام انسان با تمامى اعضاى بدن ممكن است
, اسـت)) مدنى بـالطبع((اخالق مبتـنى بر مدنیت و نـاظر بـه اصـالح حیـات اجتماعى انسـان هـاى , در نظر معلم ثالث
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زیرا او تحقق همه فضایل را در سایه مدینه و تعامل اجتماعى مى بیند و انسان هاى راحت طلب و منزوى را عارى از 
 :چنان كه تصریح مى كند, فضیلت مى داند

نكوهش ما را از اهـل زهـد . زیرا انسان را از انسانیت تهى مى كند, تنآسایى و راحت طلبى از بزرگ ترین رذیلت هاست
زیـرا آنـان تـوحش را , نـیز كـه از مـردم كنـاره گـیرى و در بـاالى كـوه هـا و صـحراها زنـدگى مى كننـد بـه همیـن دلیـل اسـت

وقــتى كســى . بــه همیــن جهـت آنـان از فضـیلت هــایى كـه برشــمردیم عــارى هســتند, انتخـاب كــرده انـد كـه ضــد تمـدن اســت
گشـاده دسـت و ,  عـادل, جــداى از مـردم زندگى بكند و عــارى از فضیلت هـاى اخالقـى باشـد چگونــه مـى توانــد میانـه رو

نتوانـد روى بـر نیكویـى ها و درسـتى هـا آورد و چون نـیروى , نیرو و ملكـاتش تماما بیهوده و باطـل گردیـده. شجاع باشد
. (بلكه مانند جمادات و مردگان بى جـان مانـد, او بى بنیاد شده كردارهاى مخصوص به ملكات قوا از او صادر نگردد

46( 
تإكید معلم ثالث بر پیوند اخالق و سیاست تا جایى است كه او در مباحث سیاسى هیچ گاه دولت و قدرت را فى نفسه 

از ایـن رو بـه ; بلكه آنچه ذهن و فكر او را مشغول كرده فضیلت و ارزش هاى اخالقى اسـت, مورد تإمل قرار نمى دهد
مدینــه ((چــون , مباحــث هنجــارى را نــیز بــه میــان مىــآورد و از اصــطالحاتى, محــض ورود بــه عرصــه حكومــت و دولــت

نشــان دهنـــده آن اســـت كـــه مدینــه و حكومــت , اســتفاده مــى كنـــد و ایـــن)) مدینــه ظالمــه((و )) مدینــه عادلــه((, ))فاضـــله
س آن انسـان متصـف به فضیلت و عدالت حـاكم است ٕ مدینـه مسكویه ریشـه در . موردنظر وى تشـكیالتى دارد كـه در را

اما او هم در اهـداف شـكل گیرى و هـم در تـداوم ; طبیعت اجتماعى بشر دارد و به نوعى وجودى واقعى و مستقل است
 .و بقاى مدینه به نقش اساسى فضایل و ارزش هاى انسانى تإكید مى كند

 
 سیاست و تاریخ

: حكومت و سـایر پدیده هاى اجتماعى بـه دو گروه تقسیم مـى شوند, فیلسوفان سیاسى در تحلیـل و ریشــه یـابى سیاست
, گروهـى از آنهـا هماننـد افالطـون پــیرو مــذهب اصـالت عقـل هسـتند و در شناســایى پدیده هــاى سیاسـى بــه بیان طبیعــت

گـروه دیگـر معتقدند جهــان و بـه تبـع آن پدیـده هـاى سیاسـى در حـال , در مقابل. ماهیـت و سـاخت آنها بسنده مـى كننـد
بـى , هر پدیده اى منشإ تكوینى دارد و اگر زمان را به دو بخش اتفـاق افتـاده و نیفتاده تقسیم كنیـم, تكامل و شدن هستند

كه خود , زیـرا بـه تعبیر معلـم ثالث, تردید آنچه اتفاق افتاده است عوامل موثرى براى تكوین آنچه باید اتفـاق بیفتد هستند
 :بسیارى از پدیده هاى اجتماعى در شرایط مشابه تكرار مى شوند, از گروه دوم است

من چون سرگذشت امت ها و سیره پادشاهان را مطالعه كردم و گزارش شهرها را خوانـدم و كتـاب هاى تـاریخى را مرور 
پنــد , در آنچــه ماننـدش همیشــه پیــش مىآیـد و همتــایش پیوسـته روى مـى دهــد(چیزهـایى یــافتم كـه مـى تـوان از آنهـا , كـردم
و نیز دیدم اگر از این گونه رویدادها در گذشته نمونـه اى بیـابم كـه گذشـتگان آن را آزموده باشـند و آزمودنشـان ) گرفت

بدانچـه مایـه نیـك بخـتى كسـانى دیگـر , از آنچـه مایـه گرفتـارى كسـانى مـى بـود دورى جسـته, راهنمـاى آینـدگان شـده باشـد
گویـى , رویدادهایى از این دست كه آدمى به یاد مى سـپرد. چه كارهاى جهان همانند و درخور یكدیگرند, چنگ زده اند

گویـى خود در , گویى خود بدانها دچار آمده و در برخورد با آنها فرزانه و استوار شده است, همگى آزموده خود اوست
هنگامـه آنهـا زیسـته و خــود بـا آنهـا روبــه رو بوده اســت و سـپس دشـوارىهاى خـویش را چـون مـردى كـاردان پــذیره شـود و 
پیــــش از روى دادن بـــاز شناســــد و همـــواره در برابـــر چشـــمان و در دیــــدگاه خـــویش بـــدارد و بــــا آنهـــا هـــم بــــا همســـان و 

 )47.(همانندشان رو به رو گردد
موفقیـت هـا و ناكـامى هاى , كوشـش هـا, گنجینه اى از تجربیـات, تاریخ كه همان سیاست گذشته است, از نظر مسكویه
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اختـالف . عملى انسان هاست كه در تكوین و سامان یابى سیاست امروز كه خود تاریخ فردا خواهد بود موثر مى باشـد
نا نهـاده در , مبنایى مسكویه با افالطون در این است كه افالطون اندیشه تاریخى خـود را بـر تصورات ذهـنى و مثـالى ب

از ایـن رو عالوه بـر آن كه بخـش مهـم تـاریخ وى ;حالى كه اندیشه مسكویه ناظر به واقعیت هاى عینى و خارجى اسـت
عقـل و موافقت عقالنى را ضـابطه سنجش , نتیجه مشاهده هـاى محسـوس خود مى باشـد) هجرى به بعد 340از سال (

 :لذا در مقدمه تجارب االمم بر چهار نكته اساسى تإكید مى كند كه عبارتند از; حوادث قرار داده است
هدف ایـن اسـت كـه تجربه گذشته را در اختیـار سیاست مداران و مـدبران امور عامه قرار : غرض از نگارش تاریخ. 1

داده تا آن را چراغ راهنماى خویش كرده و از شكست ها و ناكامى هاى اقوام گذشته عبرت گرفته و رمــز موفقیـت هـاى 
 ;آنها را كشف نمایند

 ;سیره پادشاهان و گزارش شهرهاست, سرگذشت امت ها: موضوع مطالعه تاریخ. 2
ضــرورت دارد كـه از تجربــه دیگـران در رویـدادهاى همانند و , چــون تـاریخ تكــرار مـى شـود: علــت پــرداختن بــه تــاریخ. 3

 ;مشابه استفاده كرد
بلكـه بـا معیـار عقالنـى و بهره منـدى , غرض مسكویه از تاریخ تنها اطالع رسـانى نیسـت: پرهیز از تاریخ غیر مفید. 4

از ایــن رو ایشــان مــى گویــد كــه مــن چهــار نــوع گــزارش تــاریخى را در ; بــه نقــل تجربــه هــاى قابــل اســتفاده پرداختــه اســت
 :تجارب االمم نیاورده ام

اخبـار مربوط بــه اعجاز الهى پیـامبران كــه مـافوق تجربــه بشـرى اسـت و در مواجهـه بـا رویـدادها نمـى توان از آن ) الـف
 ;استفاده كرد

 ;افسانه هاى موهوم و آمیخته با خرافات) ب 
 ;اخبارى كه صحت آنها را عقال نمى توان تإیید كرد) ج 
 .اخبارى كه در وقایع خاصى رخ داده و قابل تكرار نمى باشد) د 

تـاریخ و سیاسـت بـا هم پیونـد وثیـق و ناگسسـتنى , مى توان به این نتیجه رسید كه در نظر معلـم ثالث, از آنچه بیان شد
وى هـــر كجـــا از رویـــدادهاى سیاســـى و سرگذشـــت امــیران و ســالطین و سیاســت هــاى آنهـــا ســـخن مـــى , زیــرا اوال, دارنــد
اجتمـاع و سیاســت اشـاره , اندیشـه اش در درون خــود بـه صـورت صـریح و یــا ضـمنى بـه نمونـه كـاملى از حكومـت,گویـد

مسكویه در تاریخ خویش به الگوى مدینه فاضـله اى كه فـارابى ترسـیم كرده بـود فكر مى , دارد و به تعبیر محمد اركون
بــه ارزیــابى ارزشــى آنهــا مــى , و بــه همیــن دلیــل در حاشــیه نقــل بســیارى از رخــدادهاى سیاســى دوران خــویش) 48.(كــرد

 .داورى خود را نیز ثبت كرده است, پردازد و ضمن حفظ امانت در نقل حوادث
هماننـد نخـى كــه غـیر منقطـع ادامه , مطالعـه سیاست در عصـر گذشـته اسـت و تـاریخ,  مطالعه تاریخى در حقیقت, ثانیا

اصول سیاست امروز , در نتیجه, بنابراین سیاست امروز ادامه تاریخ دیروز است; دارد به شكل متصل و مستمر است
نسل هاى بعدى همواره میراث خوار نسـل هاى قبلـى , به اعتقاد مسكویه. نتیجه تجربه ها و داده هاى زمان گذشته است

, در حقیقـت. فرهنگ ها و تمدن هاى بشرى متإثر از فرهنگ ها و تمدن هاى گذشته مى باشـند, اند و در مرحله باالتر
 .هیچ گاه تاریخ را به صورت قطعه جداگانه اى مطالعه نمى كرد, این نوع نگرش تاریخى كه در گذشته رواج داشت

بخش : تجارب االمم است كه از نظربیان رخدادهاى سیاسى به دو بخش تقسیم مى شـود, مهم ترین اثر تاریخى مسكویه
كه هجرى همانند تاریخ طبرى اسـت و همـان طـورى كه خود در حاشـیه درگذشت  295نخست از آغاز تا حوادث سال 

تــاریخ طــبرى یكــى از , تصــریح كــرده, هجــرى 350در ســال , قاضــى ابوبكــر احمــد بـن كامـل از دوســتان ابوجعفــر طـبرى
, ابوالفضـل بن العمیـد, حوادث بعد از ورود مسكویه به دربار ابومحمد مهلبى , و بخش دوم, منابع نگارش او بوده است
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 .عضدالدوله را بیان مى كند, ابوالفتح بن العمید و در نهایت
محوریـت تاریخ را )  مركز خالفـت(حضور او در بغداد . یكى از منابع تاریخى وى مشاهده هاى دقیق و مستقل وى بـود

 :هجرى مى گوید 340چنان كه ایشان در آغاز حوادث سال , بدان جا داد
بیشتر گزارش هایى كه از این سال مىآورم از مشاهده ها و دیده هاى خود من یا گزارشى است همسـنگ دیده هاى مـن 

زیرا همچون استاد رئیس ابوالفضل محمد بن الحسین بن العمید ـ كه خدا از او خشـنود باد ـــ در , كه از دیگران شنیده ام
گزارش چنیـن كسـى . به من خـبر داده است, این یا آن واقعه تـدبیرهاى خـویش را و پیشـآمدهایى را كه براى وى رخ داده

نـیز ماننـد ابومحمـد . در ایـن كـه بـدان اعتمــاد كنـم و بـه راسـتى آن اطمینــان یـابم از دیــده هــاى خــود مـن كمتر نتوانـد بـود
مهلبى ـ كه رحمت خدا بـر او بـاد ــ بیشـتر حوادث روزگـارش را بـراى مـن بازگفتـه است و ایـن بـه علـت طول صـحبت و 

خبرهـایى به مـن داده اند كه از آنها پنـد تـوان , بسیارى از بزرگان عصـر ایـن دو تـن. كثرت مجالست با وى بـوده است
 )49.(گرفت

فلسفه تاریخ و صبغه سیاسى تجارب االمم ویژگى بـارزى اسـت كه تاریخ او را از سایر كتاب هـاى تاریخى متمایز مــى 
 :تجربیات سیاسى نقل شده در كتابش را به شرح ذیل ارأه مى دهد, او خود. كند
 ;گزارش از آغاز دولت ها و پیدایش پادشاهى ها. 1
 ;گزارش از آفات و رخنه هایى كه در آنها راه یافته و زمینه بحران و انحطاط آنها را فراهم كرده است. 2
 ;گزارش از سیاست اصالح طلبانى كه آن رخنه ها را چاره كردند تا به وضعیت مطلوب برگردد. 3
بیــان شــرح حـال و غفلـت و سســتى كســانى كـه در كنـار بحـران هــا ماندنـد و رهـایش كردنــد تــا كارشــان بــه آشـفتگى و . 4

 ;زوال بینجامد
 ;همچون تالش در آبادانى و توسعه كشور, گزارش از سیاست هایى. 5
 ;گزارش از چگونگى ایجاد سیاست وفاق ملى و یك سخن كردن مردمان. 6
 ;گزارش از سامان دادن سپاهیان و تاكتیك ها و تدبیرهاى جنگى موفق و شكست خورده. 7
 ;گزارش از رفتارهاى سیاسى كه آغازى پسندیده و فرجامى ناستوده داشت و بالعكس. 8
 ;گزارش از شیوه هاى نزدیكى و یا دورى به شهریاران و كسانى كه در این راه عمل كرده اند. 9

 ;گزارش از سیاست هایى كه آغاز و انجام آن یكسان بود. 10
یـا چاره كـردن كارى و یـا نگاهـدارى اسـتانى , سرداران و كسـانى كه یـا رام كردن مردمـى, گزارش شیوه هاى وزیـران. 11

 )50.(بدیشان سپرده شده و نیك از پس آن برآمدند و راهكار بدانستند و یا با سوء تدبیر به بیراهه رفتند
 .جایگاه تاریخ و پیوند آن را با سیاست در منظومه فكرى معلم ثالث به خوبى نشان مى دهد, مطالعه موارد یاد شده

 
 سیاست و فلسفه

علم به موجودات هستى از آن (بخش نظـرى : معلم ثالث حكمت و فلسفه را به دو بخش نظرى و عملى تقسیم مى كنـد
انسـان است كـه او را به علـوم و معـارف رهنمـون مى كنـد و تا )) قـوه عالمـه((درباره كمال علمى و ) جهت كه موجودند

در حقیقـت مطلب , غلـط در حكـم و اعتقـاد نجویـد, آن جـا كـه فكرش راست آیـد و اندیشـه اش درست باشــد باطـل نگویـد
شك روا ندارد و در امور موجود به ترتیب پیش آید تا به علم الهى كه آخرین مرتبـه علـوم است برسـد و خاطر جمع و 

.آخرین مطلوب حقیقى بر او تجلى كرده و به مقام اتحاد و یك رنگى نایل گـردد, مطمئن شود و حیرت او برداشته شده
)51 ( 
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 :مى گوید, است)) قوه عامله((ایشان در شرح فلسفه عملى كه مربوط به 
مبـدإ آن ترتیـب قـوا و افعــال خاصـه است به قسـمى كـه بـر یكدیگـر ... آن اسـت كـه , كمـال دوم كـه بـه قـوه عملى است

غلبه بجویند و هر قوه متضاده در ماده او با هم ساخته باشند و كارها برحسب قوه ممیزه او با نظـم و ترتیب به طـورى 
, كه سزاوار است به ظهور آید و منتهـى بـه تدبیر مدنى شود كـه همـان افعـال و قوا را میانـه مردم جارى و سـارى كرده

 )52.(عموم مردمان را به سعادت مشترك مانند خود نایل كند
مســكویه هماننــد ابونصـر فــارابى فلســفه نظــرى را در انحصــار فیلســوفان قــرار مـى دهــد و دســت سیاسـت مـداران را از آن 

اســت در حــوزه اقتــدار )) اعتقــادات فاضــله((و )) آراى صــحیح((امــا محصــول كــار آنهــا كــه ارأه ) 53(,كوتــاه مــى دانــد
; وظیفه رهبران جامعه است كه عقاید درست را در میـان مـردم تـرویج و بـدانها تعلیـم كننـد. سیاست مداران قرار مى گیرد

این جا نقطه , اما در فلسفه عملى كه از ترتیب قواى نفسانى انسان آغاز مى شود و به سیاست و تدبیر مدنى مى رسد
 .مشترك بین فلسفه و سیاست است و هیچ كدام از دیگرى بى نیاز نیست

است )) فیلسـوف ناقص((مسكویه نظرهاى معلم ثانى در تحصیل السعاده را پذیرفته است كه فیلسـوف در فلسفه نظـرى 
او در الفــوز . بــه كمــال مــى رســد, خلقــى و عملــى را تحصــیل كنــد,  و وقــتى بــه فلســفه عملــى وارد شــود و فضــایل فكــرى

 :االصغر بعد از بیان حكمت نظرى مى گوید
یه...  ثـم فى تـدبیر المنزل ثـم فـى تـدبیر الملـك و هـى صناعه الملك و قالوا ... ثم عمل بعد ذلك كتب فى الحكمــه العمل

صــلح لتــدبیر مــنزل و مــن صـلح لتـدبیر مــنزل صـلح لتـدبیر مدینــه و مــن صــلح , مــن كمـل سیاسـه نفســه و تهــذیب إخالقــه
لتدبیر مدینه صلح لتدبیر مملكه فاذا استكمل االنسان هذین الجـزئین مـن الحكمه فقـد استحق إن یسمى حكیما و فیلسوفا 

 )54(;و قد سعد السعاده التامه
ابتــدا بایـد در عرصــه اخــالق و ســپس . بعــد از تإمــل در حكمــت نظــرى و بهــره گــیرى از آن بایــد وارد حكمـت عملـى شــد

وارد شد كه گفته اند كسى كه سیاسـت , كه عبارت از صناعت زمامدارى است,تدبیر منزل و پس از آن تدبیر زمامدارى
نفــس و تهــذیب اخــالق را بــه كمــال برســاند شایســتگى تــدبیر مــنزل دارد و آن كــه صــالحیت تــدبیر مــنزل دارد صــالحیت 

و , تـدبیر مدینه را پیـدا مى كنـد و آن كـه شایستگى صـالحیت مدینه را دارد بـراى تـدبیر مملكــت شایستگى پیـدا مى كنـد
 .هرگاه آدمى در این دو جزء از حكمت كامل شد شایسته عنوان حكیم و فیلسوف شده و به سعادت تام نایل مىآید

و امامــت و خلیفــه اهللا كــه در تهذیــب , حكیــم و سیاســت مــدار در مملكــت, از عبــارت فــوق چنیــن برمىآیــد كــه فیلســوف
ایــن پیونــد در . همــه در جایگــاه واحــدى واقــع مــى شــوند و بیــانگر پیونــد حــوزه سیاســت و حكمــت هســتند, االخــالق آمــده

 :موضوع هاى انسان شناسى و غایت شناسى بیش از سایر مسأل فلسفى مورد توجه معلم ثالث بوده است
و فلسفه و كمال عملى ـ كه به اعتقاد مسـكویه نهایت آن سیاست و تـدبیر مدنـى , فلسفه و كمال نظرى به منزله صورت

, مبـدإ بى تمـام. زیرا كه علم مبدإ و عمل تمام است, چه هیچ كدام بى دیگرى تمام نمى شود, است ـ به منزله ماده است
 )55.(به كار نیاید و تمام بى مبدإ محال است

چنـان كـه , و فلسـفه بـدون سیاســت نـاقص مــى باشد, تعامـل سیاسـت و فلسفه بـه گونـه اى است كـه سیاسـت بـدون فلسـفه
حكمت به سیاست و ) 56)).(و لهذا احتاجت الحكمه الـى صناعه الملـك: ((مسكویه با پذیرش دیدگاه ارسطو مى گویـد

)) خلیفه اهللا((, ))امامت((صناعت پادشاهى نیاز دارد و با تحصیل حكمت و سیاست اسـت كه انسـان شایسـته منصـب 
اگرچـه فلسفه بـه معنـاى خاص بـه یونـان باسـتان برمـى , در این جا حكمـت به مفهـوم فلسفه اسـت. مى شود)) حكیم((و 

, افالطـون, حكمـاى اسـالم فلسـفه یونـان به ویـژه فلسفه سـقراط, بـا ایـن وجـود. گـردد و حكمــت برتـرین فضـیلت قرآنى است
بنابراین فلسفه بـا دو جـزء آن ; پذیرفتند)) حكیمان الهى((ارسطو و بسیارى از نو افالطونیان صدر مسیحیت را با عنوان 
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از ایـن رو اثبـات تمــایزى كـه ; فلسفه نظرى به تنهایى ناقص اسـت, بخشى از حكمت است و چنان كه پیش تر بیان شد
 )57.(مشكل است, بین حكمت و فلسفه از نظر مسكویه مطرح كرده)) محمد لطفى جمعه((

 نتیجه
از مجمــوع مباحــث مقالــه حاضــر بــه ایــن حقیقــت دسـت مــى یـابیم كــه معلــم ثالــث انسـان را موجـودى بــالطبع اجتمــاعى و 

زیــرا طبیعـت انســان بــه اجتمـاع و تعــاون و انــس طبیعــى بــا دیگـران تمایــل دارد و بــر همیــن , بالضــروره سیاسـى مــى دانــد
تــإمین معــاش و تحصــیل فضــایل برتــر تنهــا در سـایه اجتماعـات كامــل در حــد . انــواع اجتماعـات پدیــد آمـده اســت,اسـاس

انتظامــات وارتباطــات در ســایه زعامــت امــام و , زیــرا در آن جــا تعــامالت, امكــان پــذیر اســت) كشــور(مدینــه و مملكــت 
 .گرایش دارند)) حكومت((و )) سیاست((از این رو انسان ها به ضرورت به ; سیاست ملك به سامان مى رسد

دیـدگاه هاى مسكویه را در مورد مفهوم سیاست و جایگاه آن , انواع و منشإ حیـات اجتماعى بشر, بعد از بیان ماهیت
سیاست را تدبیر فرد یـا جامعـه به منظـور تـإمین مصـالح و سامان دادن بـه حیـات دنیوى و اخـروى مـى ((آوردیم كه وى 

انسـان و غایـات مى نگـرد , معلم ثالث از فیلسوفانى است كه منظومه فكرى دارد و از زوایاى مختلف به هسـتى)). داند
پرداختـه شـده و درخصوص علـوم انسـانى آثـار ... كیمیا و , نجـوم, به طـب, و در مجموعه آثارش عالوه بر علوم دقیقه

بنــابراین در ایـن مقالـه كوشــیدیم تــا ; اخــالق و تــاریخ تقسـیم مــى شــوند, سیاســت, فلســفه, او بــه پنـج موضـوع مهــم شــریعت
جایگاه سیاست را ابتدا در كل این منظومه روشن نماییم و سپس رابطه آن را با یكایك اجزا و عناصر تشكیل دهنـده آن 

 .بررسى و تبیین كنیم
 
 

 پى نوشت ها
شه  -* شكده اندي شد علـوم سیاسـى و رئیـس پژوھ حجه االسالم والمسلمین محسن مھاجرنیا كارشناس ار

 .سیاسى اسالم دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم
 .ـ ابوعلى مسكويه به القابى ھمچون معلم ثالث و خازن و ابوعلى رازى نیز شھرت دارد1
موى , در تاريخ الحكمإ) ق 656ـ  564(چون قفطى , ـ افزون بر اينھا مترجمان و گزارش نويسان بزرگى2 يـاقوت ح
ــ  574( , در تــاريخ حكمــإ االســالم و تتمــه صــوان الحكمــه) ق 575متوفــاى ( بیھقــى , در معجــم االدبــإ) ق 629ـ

بى اصـیبعه , در نزھه االرواح و روضـه االفـراح) قرن ششم و ھفتم ھجرى (شھرزورى  بن ا در ) ق 616ـ  579(ا
جى , در الوافى بالوفیات و در بین متإخران افرادى) ق 764ـ  696(صفدى , عیون االنبإ فى طبقات االطبإ چـون حا

مإ) قرن دوازدھـم ھجـرى (عبدهللا افندى , در كشف الظنون) ق 1067متوفاى (خلیفه  محمدباقـر , در ريــاض العل
در الذريعه الى تصانیف ) ق 1389ـ  1293(شیخ آغابزرگ تھرانى, در روضات الجنات) ق 1313ـ  1226(خوانسارى 

مدرس , در تإسیس الشیعه لعلوم االسالم) ق 1353ـ  1272(سید حسن صدر , الشیعه مد   1373ــ  1296(مح
ــه االدب) ق ــان الشــیعه, در ريحان ــاملى در اعی ــن ع ــن امی ــنه و برخــى از , محس ــون در نزعــه االنس ــد ارك محم

ياد كـرده انـد)) باسه((و , ))ريتر((, ))بروكلمان((مانند , مستشرقان صر ايرانـى . از ايشان  ین محقـق معا ھمچن
 .دكتر ابوالقاسم امامى كه تالش زيادى در ترجمه آثار مسكويه و معرفى شخصیت وى داشته اند

 .257ص , الجزء االول, روضات الجنات, ـ محمد باقر موسوى خوانسارى3
 .332ص , تاريخ الحكمإ, ـ على بن يوسف قفطى4
 .247و  206, 163ص , 6ج , ترجمه علینقى منزوى, تجارب االمم, ـ ابوعلى مسكويه5
لى , 6ج , دأره المعارف بزرگ اسالمى, احمد بن عبدالملك, ـ ابوعزه6 مقاله دكتر ابوالقاسم امامى در مـورد ابوع

 .62ـ  56ص , مسكويه
56ص , 6ج , پیشین, ابوعزه احمد بن عبدالملك 171;ص , ترجمه جعفر غضبان, فالسفه شیعه, ـ عبدهللا نعمه7
. 
 .207ـ  177ص , 6ج , تجارب االمم,ـ ابوعلى مسكويه8
 .164ـ  163ص , ـ ھمان9

 .269ص , ـ ھمان10
 .342ـ  333ص , ـ ھمان11
 .338ص , ـ ھمان12
 .ترجمه ھاشم صالح, نزعه االنسنه فى الفكر العربى, ـ محمد اركون13
 .363ص , 6ج , تجارب االمم, ـ ابوعلى مسكويه14
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 .ـ ھمان15
 . 169ص , ـ ھمان16
 . 51ص , 1ج , تجارب االمم, ـ ابوعلى مسكويه17
 . 332و  331ص , پیشین, ـ على بن يوسف قفطى18
 . در دست نشر, انديشه سیاسى فارابى, محسن مھاجرنیا: ك. ـ ر 19
 . 95ـ  92ص , تحقیق جعفر آل ياسین, تحصیل السعاده, ـ ابونصر محمد فارابى20
 . 105ص , تھذيب االخالق,ـ ابوعلى مسكويه21
 . 333ص , الھوامل و الشوامل, ـ ابوعلى مسكويه22
 . 147ص , ترجمه تھذيب االخالق, ـ كیمیاى سعادت23
 . 105ص , تھذيب االخالق, ـ ابوعلى مسكويه24
 . در دست نشر, انديشه سیاسى مسكويه, ـ محسن مھاجرنیا25
 . 1373, قم, كنگره دويستمین سالگرد تولد شیخ اعظم, انديشه سیاسى شیخ انصارى: ك. ـ ر 26
 .129ص , تھذيب االخالق, ـ ابوعلى مسكويه27
 . ـ ھمان28
 . 121ص , ـ ھمان29
 . 371ص , الحكمه الخالده, ـ ابوعلى مسكويه30
 . 54ص , تھذيب االخالق,ـ ابوعلى مسكويه31
 .105ص , ـ ھمان32
 .116ص , ـ ھمان33
 . 117و  116ص , ـ ھمان34
 .129ص , ـ ھمان35
 . 132ص , ـ ھمان36
 .ـ ھمان37
 . 139ص , 10ج , اعیان الشیعه, عاملى, ـ محسن امین38
 .25ص , الحكمه الخالده,ـ ابوعلى مسكويه39
 .51ص , تھذيب االخالق, ـ ابوعلى مسكويه40
 .61ـ  55ص , ترجمه تھذيب االخالق, ـ كیمیاى سعادت41
 .53ص , تھذيب االخالق, ـ ابوعلى مسكويه42
 .62ص , ـ الفوزاالصغر43
 .37ص , تھذيب االخالق, ـ ابوعلى مسكويه44
 .49ص , ـ ھمان45
 .2و  1ص , 1ج , تجارب االمم,ـ ابوعلى مسكويه46
 .238ص , پیشین, ـ محمد اركون47
 .177ص , 6ج , تجارب االمم,ـ ابوعلى مسكويه48
 .2و  1ص , 1ج, ـ ھمان49
 .57ص , تھذيب االخالق, ـ ابوعلى مسكويه50
 .58و  57ص , ـ ھمان51
 .68و  67ص , ـ الفوز االصغر52
 .ـ ھمان53
 .58ص , تھذيب االخالق, ـ ابوعلى مسكويه54
 .85ص , ـ ھمان55
 .311ص , تاريخ فالسفه االسالم فى المشرق و المغرب, ـ محمد لطفى جمعه56
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