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ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﯾﺎﺳت در آﺛﺎر ﺧواﺟﻪ ﻧﺻﯾراﻟدﯾن طوﺳﻰ
ﻣرﺗﺿﻰ ﯾوﺳﻔﻰ راد 1
ﻣﻘدﻣﻪ
ﺧواﺟﻪ ﻧﺻﯾراﻟدﯾن طوﺳﻰ در ﺳﺎل  597ه .ق در ﺳرزﻣﯾن طوس از ﺗواﺑﻊ ﻧﯾﺷﺎﺑور اﯾران ﻣﺗوﻟد و در ﺳﺎل  672دار
ﻓﺎﻧﻰ را وداع ﮔﻔت .ﺳرزﻣﯾن اﯾران در ﻗرن ﻫﻔﺗم ﻋﻼوﻩ ﺑر داﺷﺗن وﻗﺎﯾﻊ ﻋظﯾم ﺳﯾﺎﺳﻰ  -اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻧظﯾر ﺣﻣﻼت

وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ﻣﻐوﻻن و اﺳﺗﯾﻼى آﻧﺎن و اﻧﻘراض دوﻟت ﻧﺳﺑﺗﺎً ﻣﺳﺗﺣﻛم اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن و ﺧﻼﻓت ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن و آﺷﻔﺗﮕﻰﻫﺎى ﻓراوان
در اﯾران و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺑزرﮔﺎن و ﺣﻛﯾﻣﺎن و ﻓرﻫﯾﺧﺗﮕﺎن زﯾﺎدى را در دل ﺧود داﺷت .ﺧواﺟﻪ ﻧﺻﯾراﻟدﯾن طوﺳﻰ از
ﻧواﺑﻎ ﻓرﻫﯾﺧﺗﻪ اﯾن دورﻩ ﺑﺳﯾﺎر آﺷﻔﺗﻪ و ﺑزرگﺗرﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﻩ ﻓرﻫﯾﺧﺗﮕﺎن و ﺣﻛﻣﺎ در رﺷﺗﻪﻫﺎى ﺣﻛﻣت ،رﯾﺎﺿﯾﺎت ،اﺧﻼق،
ادﺑﯾﺎت ،ﻣﻧطق ،طﺑﯾﻌﯾﺎت و دﯾﮕر ﻋﻠوم روز ﺑود .وى ﭘس از ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠوم ﺷرﻋﻰ و ادﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠوم ﻣﺧﺗﻠف
ﻋﻘﻠﻰ ﯾﻌﻧﻰ ﺣﻛﻣت اﻟﻬﯾﺎت ،رﯾﺎﺿﯾﺎت و طﺑﯾﻌﯾﺎت ﭘرداﺧت و در زﻣﺎن ﻛوﺗﺎﻫﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻻطراف در ﻫﻣﻪ ﻋﻠوم زﻣﺎن ﺧود
ﮔﺷت و ﺳِ ﻣ َ ت ﭘﯾﺷواﯾﻰ ﺑر آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓت.
وى آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت زﯾﺎدى در ﻗﺎﻟب ﻛﺗب ،رﺳﺎﺋل ،ﻓواﺋد ،ﺗرﺟﻣﻪ و ﺗﺣرﯾر در ﻋﻠوم راﯾﺞ ﺑﻪ رﺷﺗﻪ ﺗﺄﻟﯾف در آورد ﻛﻪ ﺷﻣﺎر
آﻧﻬﺎ از ﺻد ﻣﻰﮔذرد .درﺧﺷﻧدﮔﻰ وى در ﻋﻠوم ﻋﻘﻠﻰ و ﻧﻘﻠﻰ ﻣوﺟب ﺷد ،ﻫﻣﻪ ﻋﻠﻣﺎ و اﻧدﯾﺷﻣﻧدان اﺳﻼﻣﻰ ﯾﺎ از راﻩﻫﺎى
دور از وى اﺳﺗﻔﺎدﻩ ﻛﻧﻧد و ﯾﺎ ﻧزد وى ﺟﻣﻊ ﺷدﻩ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻣﻰ ﺗﺷﻛﯾل دادﻩ و ﺑﻪ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻣﻰ در رﺷﺗﻪﻫﺎى

ﻣﺧﺗﻠف ﺑﭘردازﻧد.
ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻧظرﯾﺎت و دﯾدﮔﺎﻩﻫﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ وى و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﯾﺎﺳت در آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت وى از آن ﺟﻬت اﻫﻣﯾت دارد ﻛﻪ وى
ﻋﻼوﻩ ﺑر اﯾن ﻛﻪ ﻣﻔﺳر ﺑزرگ ﻓﻠﺳﻔﻪ ﺳﯾﺎﺳﻰ اﺑوﻧﺻر ﻓﺎراﺑﻰ اﺳت و ﻓﻠﺳﻔﻪ ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺧود را ﺑﻪ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺑﺎﻧﻰ اﻋﺗﻘﺎدى
ﺧود در ﻗﺎﻟب ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻰ اﻣﺎﻣت طرح ﻧﻣود ،در زﻣﯾﻧﻪ ﻣدﯾرﯾت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯾﺎﺳﻰ و ﺳﯾﺎﺳت ﮔذارى آن ﻧﯾز داراى ﻧظرﯾﺎت
ﺧﺎﺻﻰ اﺳت ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯾرى آﻧﻬﺎ در ﻫر ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺟﻬت ﺣﻔظ و اﯾﺟﺎد ﺛﺑﺎت و ﭘﺎﯾدارى آن ﻧظﺎم ﺑودﻩ و ﻧﯾز
ﻗﺎﺑﻠﯾت طراﺣﻰ ﯾك ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻣطﻠوب را داراﺳت.
در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ آن دﺳﺗﻪ از آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯾﻔﺎت و آن ﺑﺧشﻫﺎﯾﻰ از آﺛﺎر وى ﻣﻌرﻓﻰ ﺷدﻩاﻧد ﻛﻪ ﺑﯾﺎنﮔر دﯾدﮔﺎﻩﻫﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ و

ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻓﻠﺳﻔﻰ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻰﺑﺎﺷﻧد .آﻧﭼﻪ ﻣﺣل ﺗوﺟﻪ در ﻧظرﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷد ،ﻧوﻧﮕﺎﻫﻰ
اﺳت ﻛﻪ ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﯾﺎﺳت دارد.وى در ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﻫﯾت و ﺣﻘﯾﻘت ﺳﯾﺎﺳت ،ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﻛﻪ ﺻِ رﻓﺎً در ﻓﺿﺎى
ذﻫﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺣﻠﯾل آن ﺑﭘردازد ،ﺑﻪ واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﻰ ﺳﯾﺎﺳت ﻛﻪ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎرج ﺗوﺳط ﺳﺎﺋﺳﺎن و ﺣﺎﻛﻣﺎن ﻣﺣﻘق ﺷدﻩ ،ﻧظر
اﻓﻛﻧدﻩ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾك ﺗﺣﻠﯾل ﻧظرى رﺳﯾدﻩ اﺳت .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر وى ﻧﻪ ﻣطﻠق ﺳﯾﺎﺳت را ﺑﻪ ﺑﺣث ﻣﻰﮔذارد ﺑﻠﻛﻪ
ﺳﯾﺎﺳﺗﻰ را ﻛﻪ در ﻋﺎﻟم ﺧﺎرج واﻗﻌﯾت دارد ،ﺑﺣث ﻣﻰﻛﻧد .وى ﺑﺎ ﻧظر ﺑﻪ ﻣﺑﺎﻧﻰ ارزﺷﻰ ﺧود و ﻫدف و ﻏﺎﯾﺗﻰ ﻛﻪ ﺑراى
اﻧﺳﺎن و زﻧدﮔﻰ و ﺣﯾﺎت ﺗﻌرﯾف ﻣﻰﻛﻧد ،ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳتﻫﺎﯾﻰ را در ﯾك ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدى ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺛﺑت و ﻣطﻠوب و
ﻣﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻧﻔﻰ و ﻧﺎﻣطﻠوب ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻰﻛﻧد .ﻧزد وى ﺳﯾﺎﺳت ﻣطﻠوب و ﻣﺗﻌﺎﻟﻰ در دوﻟت ﻫﺎدى و ﺣق و دوﻟت
اﻣﺎﻣت ﺟرﯾﺎن ﻣﻰﯾﺎﺑد و رواﺑط و ﻧﻬﺎدﻫﺎى اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑر اﺳﺎس آن ﭘﻰرﯾزى و ﺷﻛل ﻣﻰﮔﯾرﻧد و ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎﻣطﻠوب و ﻣﻧﻔﻰ
در دوﻟتﻫﺎى ﺑﺎطل اﻋم از ظﺎﻟم و ﺟﺎﻫل و ﻓﺎﺳد و ﮔﻣراﻩ ﺟرﯾﺎن ﻣﻰﯾﺎﺑد .اﯾﻧك ﺑﻪ ﻣﻌرﻓﻰ ﺗﻌدادى از آﺛﺎر وى
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ﻣﻰﭘردازﯾم:

 .1اﺧﻼق ﻧﺎﺻرى2
»ﻋﻠم اﺧﻼق« ﺑﻪ ﺗﺑﯾﯾن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺧﯾر و ﺷر ،ﻓﺿﺎﯾل و رذاﯾل ،اﻧواع و اﻗﺳﺎم آنﻫﺎ و ﭼﮕوﻧﮕﻰ ﺗﺣﺻﯾل آن ﻫﺎ ﻣﻰﭘردازد
و ﻣﻘﺻد ﻧﻬﺎﯾﻰ آن ،ﺗﻠﺑس و ﺗﺧﻠق اﻓراد ﺑﻪ ﺧﯾرات و ﻛﻣﺎﻻت و ﭘرﻫﯾز از رذاﯾل و ﺷرور از ﻧﻔوس ﺧود اﺳت .ﻓﻼﺳﻔﻪ
اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ اﻋﺗﺑﺎر ارﺗﺑﺎط ﺣﻛﻣت و ﻓﻠﺳﻔﻪ ﻧظرى و ﻋﻣﻠﻰ ،ﺑﻪ طرح و ﺑﯾﺎن اﻗﺳﺎم ﺣﻛﻣت ﻋﻣﻠﻰ ﻛﻪ اﺧﻼق و ﺗﻬذﯾب
ﻧﻔس ﯾﻛﻰ از اﻗﺳﺎم آن اﺳت ﭘرداﺧﺗﻪاﻧد .از ﻣﯾﺎن اﻧدﯾﺷﻣﻧدان ،ﺧواﺟﻪ ﻧﺻﯾراﻟدﯾن طوﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﻬت ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﻰ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ زﻣﺎن ﺧود ،ﺗوﺟﻪ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ اﯾن ﺑﺧش از ﺣﻛﻣت ﺑﺎ اﻗﺳﺎم ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺧود ﻛردﻩ و در اﯾن راﺳﺗﺎ اﺛر ﻣﻬم اﺧﻼق
ﻧﺎﺻرى را ﻧﮕﺎﺷﺗﻪ اﺳت .ﻗﺎﺑل ذﻛر اﺳت ﻛﻪ ﻗﺑل از اﺧﻼق ﻧﺎﺻرى ،ﻣﻬمﺗرﯾن ﻛﺗﺎب اﺧﻼﻗﻰ ،ﺗﻬذﯾب اﻻﺧﻼق و ﺗطﻬﯾر
اﻻﻋراق اﺑوﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛوﯾﻪ ﺑود ،اﻣﺎ اﯾن ﻛﺗﺎب ﻓﻘط ﺑﻪ ﻗﺳم اول ﺣﻛﻣت ﻋﻣﻠﻰ ﯾﻌﻧﻰ ﺗﻬذﯾب ﻧﻔس ﭘرداﺧﺗﻪ و دو ﻗﺳم دﯾﮕر

ﯾﻌﻧﻰ ﺗدﺑﯾر ﻣﻧزل و ﺳﯾﺎﺳت ﻣدن ﻛﻪ ﻫر دو ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺟﺗﻣﺎع ﺳﯾﺎﺳﻰ آن روز ﺑودﻩ ،ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﻗرار ﻧدادﻩ اﺳت ،از

اﯾن رو ﻣﺣﻘق طوﺳﻰ ﺑﻪ ﺧواﻫش ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﻋﺑداﻟرﺣﯾم اﺑﻰﻣﻧﺻور ،ﻣﺣﺗﺷم ﻗﻬﺳﺗﺎن  -از ﺳرزﻣﯾنﻫﺎى ﺗﺣت ﺣﻛﻣراﻧﻰ
اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺎن  -اﺑﺗدا آن را ﺗرﺟﻣﻪ ﻛرد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘص آن ،ﺑﺎ ﻣﺣور ﻗرار دادن ﺑﺧش اﺧﻼق  ،آن را در ﻗﺎﻟﺑﻰ
دﯾﮕر رﯾﺧﺗﻪ و دو ﻗﺳم دﯾﮕر ﯾﻌﻧﻰ ﺗدﺑﯾر ﻣﻧزل و ﺳﯾﺎﺳت ﻣدن را ﺑﻪ آن اﻓزودﻩ آن را اﺧﻼق ﻧﺎﺻرى ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ اﯾن ﻛﺗﺎب را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻘﺳﯾم ﻛردﻩ ﻛﻪ ﻫر ﻣﻘﺎﻟﻪ داراى ﻓﺻول ﻣﺗﻌددى اﺳت.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ اول ،ﺑﺎ ﻋﻧوان ﺗﻬذﯾب اﺧﻼق ،از ﻣﺑﺎدى و ﻣﻘﺎﺻد ﻋﻠم اﺧﻼق ﺑﺣث ﻣﻰﻛﻧد .ﻗﺳم اول آن ﻛﻪ اﺧﺗﺻﺎص ﺑﻪ
ﻣﺑﺎدى دارد ،داراى ﻓﺻول ذﯾل اﺳت:

ﻓﺻل اول ﺑﻪ ﻣﻌرﻓت ﻣوﺿوع ﻋﻠم اﺧﻼق ﭘرداﺧﺗﻪ و ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﻰ را از آن ﺟﻬت ﻛﻪ اﻓﻌﺎل ﺟﻣﯾل و ﻣﺣﻣود ﯾﺎ ﻗﺑﯾﺢ و
ﻣذﻣوم ﻫﻣراﻩ ﺑﺎ ارادﻩ از او ﺻﺎدر ﻣﻰﺷود ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻋﻠم اﺧﻼق ﻣﻌرﻓﻰ ﻣﻰﻛﻧد .وى اﺧﻼق را ﯾك ﻋﻠم داﻧﺳﺗﻪ ﻛﻪ اﻛﺛر
ﻣﺑﺎدى آن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻋﻠم طﺑﯾﻌﻰ اﺳت؛
در ﻓﺻل دوم ،ﺿﻣن ﺑﯾﺎن ﻧوع ﺟوﻫرﯾت ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﻰ ،ﺷﺄن ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﻰ را ﺷﺄن ادراك ﻣﻌﻘوﻻت ﺑﻪ ذات ﺧوﯾش و ﺗدﺑﯾر
و ﺗﺻرف در ﺑدن ﻣﺣﺳوس ﻣﻰداﻧد .ﺳﭘس ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻣراﺗب ﻣﻌرﻓت ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﻰ ،اﺑﺗدا ﺑﻪ اﺛﺑﺎت ﺟوﻫرﯾت و ﺑﺳﺎطت آن
)و ﻧﻪ ﺟﺳم و ﺟﺳﻣﺎﻧﻰ ﺑودن آن( و ﺑﻌد ﺑﻪ اﺛﺑﺎت اﺑدﯾت ﻧﻔس ﻧﺎطﻘﻪ اﻧﺳﺎن و راﺑطﻪ آن ﺑﺎ ﺑدن ﻣﻰﭘردازد؛
در ﻓﺻل ﺳوم ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻧﻔس و ﺷﻣول آن ﺑر ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺗﻰ ،ﺣﯾواﻧﻰ و اﻧﺳﺎﻧﻰ  ،ﻗواى ﻫر ﯾك و ﻛﺎر آنﻫﺎ
را ﺑﯾﺎن ﻛردﻩ ،آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻗوﻩ ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﻰ )ﯾﻌﻧﻰ ﻧطق( ﺑﻪ ﻧظرى و ﻋﻣﻠﻰ و ﺗﻌرﯾف آن دو ،ﺑﻪ ﺗوﺟﻪ ﻗوﻩ ﻧطق ﺑﻪ

ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﺎﯾق ﻣوﺟودات و اﺣﺎطﻪ ﺑﻪ اﺻﻧﺎف ﻣﻌﻘوﻻت در ﻋﻘل ﻧظرى ،و ﺗوﺟﻪ ﻗوﻩ ﻧطق ﺑﻪ ﺗﺻرف در ﻣوﺿوﻋﺎت و
ﺗﻣﯾز ﻣﯾﺎن ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳد اﻓﻌﺎل و اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺻﻧﺎﻋﺎت از ﺟﻬت ﺗﻧظﯾم اﻣور ﻣﻌﺎش در ﻋﻘل ﻋﻣﻠﻰ ﭘرداﺧﺗﻪ و ﻗواى

ﺎدى اﻓﻌﺎل اﻧﺳﺎن را ﻗوﻩ ادراك ﻣﻌﻘوﻻت ،ﻗوﻩ ﺷﻬوﯾﻪ و ﻏﺿﺑﯾﻪ داﻧﺳﺗﻪ اﺳت ﻛﻪ ﻛﺎر او ّ ﻟﻰ را ﺗﻣﯾز ﻣﯾﺎن ﻣﺻﺎﻟﺢ و
ﻣﺑ
ﻣﻔﺎﺳد اﻓﻌﺎل ،دوﻣﻰ را ﻣﺑدأ ﺟذب ﻣﻧﺎﻓﻊ و طﻠب ﻟذاﯾذ و ﺳوﻣﻰ را ﻣﺑدأ دﻓﻊ ﻣﺿﺎر و اﻗدام ﺑر اﺣوال ،ﺑﯾﺎن ﻛردﻩ اﺳت؛
ﻓﺻل ﭼﻬﺎرم ،درﺑﺎرﻩ اﺷرف ﺑودن اﻧﺳﺎن از دﯾﮕر ﻣوﺟودات ﺑﺣث ﻣﻰﻛﻧد .در اﯾن ﻓﺻل ،ﻣراﺗب ﺷراﻓت در ﺟﻣﺎدات،
ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑﯾﺎن ﻛردﻩ و ﺣد اﻋﻼى آنﻫﺎ را در ﺟﻣﺎدات ﺑﻪ ﺣﺻول ﻗوﻩ ﻗﺑول ﻧﻔس ﻧﺑﺎﺗﻰ و در ﻧﺑﺎﺗﺎت ﺑﻪ ﺑروز
ﺑرﺧﻰ از ﺧواص ﺣﯾواﻧﻰ و در ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﻪ ﭘذﯾرش ﺗﻌﻠﯾم در اﻓﻌﺎل ﻣﻰداﻧد .ﺳﭘس ﻣراﺗب ﻛﻣﺎﻟﻰ ﻧوع اﻧﺳﺎن را ﺑﻪ ارادﻩ و
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ﻓﻛر و اﻧدﯾﺷﻪ و ﺑﻌد ﺗﺄﻣل ﺑﺳﯾﺎر در ﻋﻠوم و ﻣﻌﺎرف و در آﺧر ﻣﻌرﻓت ﺣﻘﺎﯾق داﻧﺳﺗﻪ ﻛﻪ ﭼﻧﯾن ﻣرﺣﻠﻪاى اﺧﺗﺻﺎص ﺑﻪ
ﻛﺳﺎﻧﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳطﻪ وﺣﻰ و اﻟﻬﺎم ،از ﺣﺿرت ﺣق ،ﻣﻌرﻓت ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾق و اﺣﻛﺎم ﭘﯾدا ﻣﻰﻛﻧﻧد و ﺑﻪ ﻫﻣﯾن ﺟﻬت
وﺟود اﻧﺑﯾﺎ و اوﻟﯾﺎى اﻟﻬﻰ را در ﺟﻬت ﺗﻛﻣﯾل ﻧﻔوس ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﻰ ﻻزم ﻣﻰداﻧد؛
ﻓﺻل ﭘﻧﺟم ،اﺧﺗﺻﺎص ﺑﻪ ﺑﯾﺎن وﺟود ﻛﻣﺎل و ﻧﻘﺻﺎن ﺑراى ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﻰ و ﺗﻘﺳﯾم اﻓﻌﺎل اﻧﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﯾر و ﺷر و وﺟوﻩ آن

دارد ﻛﻪ ﺟﻬت ﺧﯾر و ﺳﻌﯾد ﺑودن ﻓﻌﻠﻰ را در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯾرى درﺳت ﻗوﻩ ﻧﺎطﻘﻪ و ارادﻩ ﺳﻌﻰ در رﺳﯾدن ﻓﺿﺎﯾل داﻧﺳﺗﻪ و

ﺟﻬت ﺷرﯾر و ﺷﻘﻰ ﺑودن ﻓﻌﻠﻰ را در اﻫﻣﺎل ﻣراﻋﺎت ﻗوﻩ ﻧﺎطﻘﻪ و ﺳﻌﻰ در طرف ﺿد آن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻛﺳﻠﻰ و اﻋراض آن
ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ اﮔر در ﻛﺳﻰ ﻣﺷﺗرﻛﺎت اﻧﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﯾواﻧﺎت و ﻣرﻛﺑﺎت ﻏﻠﺑﻪ ﭘﯾدا ﻛﻧد ،زﻣﺎن اﻧﺣطﺎط او ﺑﻪ ﻣراﺗب ﺑﻬﺎﯾم ﯾﺎ
ﻓروﺗر از آن ﻓرا رﺳﯾدﻩ اﺳت؛ ﺑدﯾن ﺟﻬت اﻓﻌﺎل ﺧﺎص اﻧﺳﺎن را در طﻠب ﻋﻠوم ﺣﻘﯾﻘﻰ و ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻰ و ﻫﻣت ﺑر
اﻛﺗﺳﺎب ﺳﻌﺎدت و اﻗﺗﻧﺎى ﺧﯾرات ﻣﻰداﻧد؛
در ﻓﺻل ﺷﺷم و ﻫﻔﺗم ،ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻛﻣﺎل اﻧﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﻣﺎل ﻋﻠﻣﻰ  -ﻛﻪ ﺷوق ﺑﻪ ﺳوى ادراك ﻣﻌﺎرف و ﻧﯾل ﺑﻪ ﻋﻠوم و در
ﻧﻬﺎﯾت ﻣﻌرﻓت ﻣطﻠوب ﺣﻘﯾﻘﻰ دارد  -و ﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠﻰ  -ﻛﻪ اول آن ﻣرﺿﻰ ﮔرداﻧدن اﺧﻼق ﺧود و درﺟﻪ ﺑﻌدى اﻛﻣﺎل
ﻏﯾر اﺳت  -ﺣﺎﺻل آن دو را ﺧﻠﯾﻔﻪ ﺧداوﻧد در ﻣﯾﺎن ﺧﻠق ﺷدن ﻣﻰداﻧد .وى در اداﻣﻪ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻣﺗﻌدد ﺧﯾرات را ﺑﯾﺎن
ﻛردﻩ و ﺳﭘس ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت )ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻏرض ﺗﻛﻣﯾل ﻧﻔس( و اﺟﻧﺎس آن ﻛﻪ ﺣﻛﻣت ،ﺷﺟﺎﻋت ،ﻋﻔت و ﻋداﻟت اﺳت و

ﻣراﺗب آن ﻛﻪ در ﻣرﺗﺑﻪ اول ﻫﻣراﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﺋﺑﻪ و آﻻم و ﺣﺳرات اﺳت و در ﻣرﺗﺑﻪ دوم ﺧﺎﻟﻰ از ﺷواﺋب و آﻻم و ﺣﺳ رات و
ﺑﻠﻛﻪ ﻣﻧور ﺑﻪ اﻧوار اﻟﻬﻰ و ﻣﺳﺗﻔﯾض ﺑﻪ اﻓﺎﺿﺎت اﻟﻬﻰ ﮔردﯾدﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾت ﻣدارج ﺳﻌﺎدت ﻣﻰرﺳد ،ﻣﻰﭘردازد.
ﻗﺳم دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ اول ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺻد ﻋﻠم اﺧﻼق را ﺷﺎﻣل ﻣﻰﺷود ،در دﻩ ﻓﺻل اراﺋﻪ ﺷدﻩ اﺳت:
در ﻓﺻل اول ،ﺣﻘﯾﻘت ﺧﻠق را ﻣﻠﻛﻪاى در ﻧﻔس داﻧﺳﺗﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺻدور ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﻬوﻟت ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﻓﻛر و
اﻧدﯾﺷﻪاى ﺑﺎﺷد و ﺗرﻛﯾب آن را طﺑﯾﻌت و ﻋﺎدت ﻣﻰداﻧد ،ﯾﻌﻧﻰ ﻣزاج ﺷﺧص ﺑﻪ ﮔوﻧﻪاى ﺑﺎﺷد ﻛﻪ ﻣﺳﺗﻌد ﺣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ
اﻧس ﮔرﻓﺗن ﺑﻪ ﻛﺎرى ،ﺑﻪ ﺳﻬوﻟت و ﺑﻰاﻧدﯾﺷﻪ از او ﺻﺎدر ﺷود؛
در ﻓﺻل دوم ،ﺻﻧﺎﻋت ﺗﻬذﯾب اﺧﻼق را ﺷرﯾفﺗرﯾن ﺻﻧﺎﻋﺎت داﻧﺳﺗﻪ ،ﭼرا ﻛﻪ ﺛﻣرﻩ ﭼﻧﯾن ﺻﻧﺎﻋﺗﻰ ،اﻛﻣﺎل اﺷرف
ﻣوﺟودات اﯾن ﻋﺎﻟم اﺳت،

در ﻓﺻل ﺳوم ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘت ﻗواى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﻔس اﻧﺳﺎﻧﻰ ،اﻋﺗدال در ﻗوﻩ ﻧﺎطﻘﻪ را در اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﺎرف ﯾﻘﯾﻧﻰ  -ﻧﻪ
ﮔﻣﺎﻧﻰ و ﭘﻧدارى  -و ﻗوﻩ ﻏﺿﺑﯾﻪ و ﺷﻬوﯾﻪ را در اﻧﻘﯾﺎد و ﻣطﺎوﻋت ﻧﻔس ﻋﺎﻗﻠﻪ داﻧﺳﺗﻪ ،آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ذﻛر اﺟﻧﺎس ﻓﺿﺎﯾل ﺑﻪ
ﺗﻌﺎرﯾف آنﻫﺎ ﻣﻰﭘردازد؛
در ﻓﺻل ﭼﻬﺎرم و ﭘﻧﺟم ،ﺑﻪ ذﻛر اﻧواع ﻛﻪ ﺗﺣت اﺟﻧﺎس ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﺿﺎﯾل ﯾﻌﻧﻰ ﺣﻛﻣت ،ﺷﺟﺎﻋت ،ﻋﻔت و ﻋداﻟت اﺳت
ﭘرداﺧﺗﻪ و ﺑﻌد اﺿدادى را ﻛﻪ اﺟﻧﺎس ﻓﺿﺎﯾل دارﻧد ﺑر ﺷﻣردﻩ و ﺗﻌﺎرﯾﻔﻰ ﺑراى اﻧواع اﺟﻧﺎس و اﺿداد آنﻫﺎ اراﺋﻪ
ﻣﻰدﻫد؛
در ﻓﺻل ﺷﺷم و ﻫﻔﺗم ،در ﺑﯾﺎن ﻓرق ﻣﯾﺎن ﻓﺿﺎﯾل و ﺷﺑﻪ ﻓﺿﺎﯾل و اﺗﻣﺎم ﻓﺿﺎﯾل ﻋﻔت ،ﺳﺧﺎوت و ﺷﺟﺎﻋت ﺑﺎ ﺣﻛﻣت

و ﺑﯾﺎن ﺷراﻓت ﻓﺿﯾﻠت ﻋداﻟت از دﯾﮕر ﻓﺿﺎﯾل ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻋداﻟت را در اﻣور ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﻌﯾﺷت داﻧﺳﺗﻪ و ﺣﻔظ آن را در
ﻣﯾﺎن ﺧﻠق ﺑﻪ ﻧﺎﻣوس اﻟﻬﻰ ،ﺣﺎﻛم اﻧﺳﺎﻧﻰ و دﯾﻧﺎر )ﭘول( داﻧﺳﺗﻪ اﺳت؛

در ﻓﺻل ﻫﺷﺗم ،ﺑﺎ ﻟزوم اﻗﺗدا ﺑﻪ طﺑﯾﻌت در ﺗﻬذﯾب اﺧﻼق و اﻛﺗﺳﺎب ﻓﺿﺎﯾل ،اﺟﻧﺎس ﺳﻌﺎدات را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدات ﻧﻔﺳﺎﻧﻰ و
ﺑدﻧﻰ و ﻣدﻧﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﻛردﻩ ،آﻧﮕﺎﻩ ﺗرﺗﯾب ﻣدارج ﺳﻌﺎدت ﻧﻔﺳﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻋﻠم ﺗﻬذﯾب اﺧﻼق ،ﻋﻠم ﻣﻧطق ،ﻋﻠم رﯾﺎﺿﻰ ،ﻋﻠم
طﺑﯾﻌﻰ و ﻋﻠم اﻟﻬﻰ داﻧﺳﺗﻪ اﺳت .وى ﻣراد از ﻋﻠوم ﺳﻌﺎدات ﺑدﻧﻰ را ﻋﻠوﻣﻰ داﻧﺳﺗﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧظﺎم ﺑدن ﺑﺎزﮔردد و در آﺧر
ﻋﻠوم ﺳﻌﺎدات ﻣدﻧﻰ را ﻋﻠوﻣﻰ ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧظﺎم ﺣﺎل ﻣﻠت و دوﻟت و اﻣور ﻣﻌﺎش و ﺟﻣﻌﯾت ﺗﻌﻠّق دارد؛
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ﻓﺻل ﻧﻬم ،در ﺑﯾﺎن ﻗﺎﻧون ﺣﻔظ ﺻﺣت ﻧﻔس ﺑﻪ اﯾﺛﺎر ﻣﻌﺎﺷرت و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى ﻧﻔﺳﻰ ﺧﯾّر و ﻓﺎﺿل ﻫﺳﺗﻧد
و ﺑر ﻧﯾل ﺑﻪ ﻓﺿﯾﻠت و ﺗﺣﺻﯾل ﺳﻌﺎدت و ﻋﻠوم ﺣﻘﯾﻘﻰ و ﻣﻌﺎرف ﺗﻌﯾﯾﻧﻰ ﻣﺗوﻓّرﻧد و اﻟﺗزام وظﺎﯾف اﻓﻌﺎل ﺣﻣﯾدﻩ و ﻟزوم
ﻣﺣﺎﻓظت از ﻧﻌﻣتﻫﺎى ﺷرﯾف و ﻣواﻫب ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﻫﻰ ،طﻠب ﺑر اﺳﺗﻘﺻﺎى ﺗﻣﺎم ﺑر ﻋﯾوب و ﻋدم ﺗﻬﯾﯾﺞ ﻗوﻩ ﺷﻬوﯾﻪ و
ﻏﺿﺑﯾﻪ را از اﺳﺑﺎب ﺣﻔظ ﺻﺣت ﻧﻔس ﻣﻰداﻧد؛

در ﻓﺻل دﻫم ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎن راﻩ ازاﻟت رذاﯾل ﻧﻔوس از طرﯾق ﻋﻣل ﺑﻪ اﺿداد آن رذاﯾل ،ﻗﺎﻧون ﺻﻧﺎﻋت در ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ اﻣراض را

اول ﺷﻧﺎﺧت اﺟﻧﺎس اﻣراض و ﺑﻌد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻰ اﺳﺑﺎب و ﻋﻼﻣت آن و ﺳوم ﭘرداﺧﺗن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ آنﻫﺎ ﻣﻰداﻧد .در اداﻣﻪ،
اﻧﺣراف در ﻫر ﯾك از ﻗواى ﻧﻔس را دو ﮔوﻧﻪ داﻧﺳﺗﻪ ﻛﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺟﺎوز از ﺣﺎﻟت اﻋﺗدال در ﻛﻣﯾت ﻗوﻩاى رخ ﻣﻰدﻫد و ﯾﺎ
در ﻛﯾﻔﯾت ﻗواى ﻧﻔس .اﻣﺎ ﺗﺑﺎﻩﺗرﯾن اﻣراض ﻗوﻩ ﻧظرى ﻧﻔس را ﺣﯾرت و ﺟﻬل ﺑﺳﯾط و ﺟﻬل ﻣرﻛب ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ ﺑراى ﻫر
ﯾك ،راﻩ ﻋﻼﺟﻰ را ﺑﯾﺎن ﻣﻰدارﻧد و ﺗﺑﺎﻩﺗرﯾن اﻣراض ﻗوﻩ ﻏﺿﺑﯾﻪ ،ﻏﺿب ،ﺟﺑن و ﺧوف اﺳت ﻛﻪ ﻫر ﯾك راﻩﻫﺎى ﻋﻼج
ﺧﺎص ﺧود دارﻧد و ﺗﺑﺎﻩﺗرﯾن اﻣراض ﻗوﻩ ﺷﻬوﯾﻪ را اﻓراط ﺷﻬوت و ﺗﻔرﯾط آن ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ ﺗﻔرﯾط آن ،ﺑطﺎﻟت و ﺣزن و
ﺣﺳد اﺳت.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم از ﺗدﺑﯾر ﻣﻧزل ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻪ اﺳت .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﻪ داراى ﭘﻧﺞ ﻓﺻل اﺳت در ﻓﺻل اول ،ﺳﺑب ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺗن

ﻣﻧﺎزل ،وﺟﻪ ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧت در ﻣﻧزل و ارﻛﺎن ﻣﻧزل )ﭘدر ،ﻣﺎدر ،ﻓرزﻧد ،ﺧﺎدم وﻗُوت( ﭘرداﺧﺗﻪ و در ﺿرورت ﺗدﺑﯾر
ﻣﻧزل ﻣﻰﻓرﻣﺎﯾد در ﻧظﺎم ﻣﻧزل ﺑﻪ ﺗدﺑﯾرى ﺻﻧﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻣوﺟب آن ﺗﺄﻟﯾف اﺳت ،ﻧﯾﺎز اﺳت و اﻣور ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻧزل ،رﻋﺎﯾت
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻗوات و ارزاق و ﺗرﺗﯾب اﻣور ﻣﻌﺎش و ﺳﯾﺎﺳت اﺣوال ﺟﻣﺎﻋت اﺳت و ﻣراد از ﻣﻧزل ﺗﺄﻟﯾف ﻣﺧﺻوﺻﻰ اﺳت
ﻛﻪ ﻣﯾﺎن ﺷوﻫر و زن ،واﻟد و ﻣوﻟد ،ﺧﺎدم و ﻣﺧدوم و ﻣﺗﻣول و ﻣﺎل ﭘﯾدا ﻣﻰﺷود و ﻫدف در ﺣﻛﻣت ﻣﻧزل ،ﺣﺎل
ﺟﻣﺎﻋت ﻣﻧزل اﺳت ﺑر وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺻﻠﺣت ﻋﻣوم ﺑﺎﺷد در ﺟﻬت آﺳﺎن ﻛردن اﺳﺑﺎب ﻣﻌﺎش و رﺳﯾدن ﺑﻪ ﻛﻣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺳب اﺷﺗراك ﻣطﻠوب اﺳت؛
در ﻓﺻل دوم ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﻪ دﯾﻧﺎر در ﺗدﺑﯾر و ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧزل ،وﺟﻪ ﺳﯾﺎﺳت در ﻣﺎل را ﯾﻛﻰ ﺑﻪ اﻋﺗﺑﺎر دﺧل و دوم ﺑﻪ
اﻋﺗﺑﺎر ﺣﻔظ و ﺳوم ﺑﻪ اﻋﺗﺑﺎر ﺧرج ﻣﺎل داﻧﺳﺗﻪ ،آﻧﮕﺎﻩ ﺷروط اﻛﺗﺳﺎب ﻣﺎل را اﺣﺗراز از ﺟور ،ﻋﺎر و دﻧﺎﺋت ﻣﻰداﻧد .او
ﺻﻧﺎﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺷرﯾف ،ﺧﺳﯾس و ﻣﺗوﺳط ﺗﻘﺳﯾم ﻛردﻩ و در آﺧر ﺷروط ﺣﻔظ ﻣﺎل و اﺻﻧﺎف ﻣﺻﺎرف آن را
ﺑﯾﺎن ﻣﻰﻛﻧد؛
ﻓﺻل ﺳوم ،در ﻣﻘﺎم ﺳﯾﺎﺳت و ﺗدﺑﯾر اﻫل ﻣﻧزل ،اﺳﺑﺎب ﺗﺄﻫل را ﺣﻔظ ﻣﺎل و طﻠب ﻧﺳل ،و ﻧﻘش زن در ﺧﺎﻧوادﻩ را ﺑﻪ
ﺷرﯾكِ ﻣرد ﺑودن در ﻣﺎل ،ﺷرﯾك او ﺑودن در ﺗدﺑﯾر ﻣﻧزل و ﻧﺎﯾب ﻣرد ﺑودن در ﻏﯾﺑت او داﻧﺳﺗﻪ ،آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ذﻛر
ﻧﺷﺎﻧﻪﻫﺎى زﻧﺎن ﺑﻬﺗرﯾن ،ﺳﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﻣرد ﻧﺳﺑت ﺑﻪ زن را ﻫﯾﺑت ،ﻛراﻣت و ﺷﻐل ﺧﺎطر )اﺷﺗﻐﺎل زن ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﻬم
ﻣﻧزل و ﻣﺻﺎﻟﺢ آن( ﺑر ﻣﻰﺷﻣﺎرد؛
ﻓﺻل ﭼﻬﺎرم ،در ﺳﯾﺎﺳت و ﺗدﺑﯾر اوﻻد ،ﺑﻪ ﻟزوم اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺎم ﻧﯾك ﺑر ﻓرزﻧد و اﻧﺗﺧﺎب داﯾﻪاى ﺧوب و ﺻﺎﻟﺢ و اﺷﺗﻐﺎل
ﺑﻪ ﺗﺄدﯾب ﻓرزﻧد ﺑﺎ اﻗﺗدا ﺑﻪ طﺑﯾﻌت را ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻪ و آﻣوزش ﺳﻧن و وظﺎﯾف دﯾﻧﻰ و ﺑﺎزدارى او از ﻣﻧﻛرات را ﻻزم

ﻣﻰداﻧد؛

در ﻓﺻل ﭘﻧﺟم ،طرﯾق اﺗﺧﺎذ ﺧدﻣت ﻛﺎران و ﺑﺎﻋث ﺧدﻣت ﺧدم ﻛﻪ ﻣﺣﺑت ﺑﺎﺷد را ﺑﯾﺎن ﻛردﻩ و اﺻﻧﺎف ﺑﻧدﮔﺎن را ﺑﻪ
ﺣﺳب طﺑﯾﻌت ﺣر ّ  ،ﻋﺑد و ﻋﺑد ﺷﻬوت ﻣﻰداﻧد.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳوم از ﺳﯾﺎﺳت ﻣدن ﺑﺣث ﺷدﻩ اﺳت .ﻓﺻل اول از ﺑﺣث ﺑﺎ ﻋﻧوان »اﺣﺗﯾﺎج ﺧﻠق ﺑﻪ ﺗﻣدن و ﺷرح ﻣﺎﻫﯾت و
ﻓﺿﯾﻠت ﻋﻠم ﺳﯾﺎﺳت ﻣدن« ،اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻓرض وﺟود ﻛﻣﺎل ﺑراى ﻫر ﻣوﺟودى و ﺗﻘﺳﯾم ﻣوﺟودات ﺑﻪ ﺣﺳب ﺗﺣﺻﯾل ﻛﻣﺎل ﻛﻪ
ﺑﻌﺿﻰ ﻛﻣﺎﻟﺷﺎن ﻣﻘﺎرن ﺧﻠﻘﺗﺷﺎن اﺳت و ﺑﻌﺿﻰ ﻣﺗﺄﺧر ،اﺳﺑﺎب ﻣوﺟوداﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻣﺎل آنﻫﺎ ﻣﺗﺄﺧر از وﺟود آنﻫﺎﺳت را
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ﺑﻪ ﻣﻛﻣ ّ ﻼت و ﻣﻌدّ ات ﺗﻘﺳﯾم ﻛردﻩ ﻛﻪ از ﺟﻣﻠﻪ ﻣﻛﻣﻼت ﻛﻣﺎﻟﻰ ،ﺻورتﻫﺎﯾﻰ اﺳت ﻛﻪ از واﻫب اﻟﺻور ﻓﺎﯾض ﻣﻰﺷود
و از ﺟﻣﻠﻪ ﻣﻌدّ ات ﻛﻣﺎﻟﻰ ،ﻏذاﺳت .آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ذﻛر اﺻﻧﺎف ﻣﻌوﻧﺎت ﻣﺎدﻩ آﻟت و ﺧدﻣت ،اﻧﺳﺎن را ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺗﻔﺎدﻩ از
ﺟﻬﺎن ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌوﻧت از ﻋﻧﺎﺻر ،ﻧﺑﺎﺗﺎت و ﺣﯾواﻧﺎت داﻧﺳﺗﻪ و ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ،ﻧوع ﻣﻌوﻧت آن را ﺑﻪ ﻫﻣﻧوع ﺧود ،از
ﻧوع ﻣﻌوﻧت ﺧدﻣت در اﺟﺗﻣﺎع اﻧﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧد در ﺟﻬت ﺣﻔظ وﺟود ﻧوع اﻧﺳﺎن.

ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت طرح اﺟﺗﻣﺎع اﻧﺳﺎﻧﻰ و ﺣﻔظ ﻧوع اﻧﺳﺎن ،ﺑﺣث ﺿرورت ﺗدﺑﯾر و ﺳﯾﺎﺳت در ﻣدﯾﻧﻪ  -ﻛﻪ داراى اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف
اﻟدﻋﺎوى ﺑﺎ ﺗﻧوع در ﺣرﻛﺎت آنﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷد  -و ﺑﺣث ﺣواﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳت  -ﻛﻪ ﻧﺎﻣوس ،ﺣﺎﻛم و دﯾﻧﺎر اﺳت  -ﺑﻪ ﻣﯾﺎن
ﻣﻰآﯾد .ﺳﯾﺎﺳت ﻧﯾز داراى اﻧواع و اﻗﺳﺎﻣﻰ اﺳت ﻛﻪ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻠك )ﺳﯾﺎﺳت ﻓﺿﻼً ﺑر وﺟﻪ ﺗﺣﺻﯾل ﻓﺿﺎﯾل(،
ﺳﯾﺎﺳت ﻏﻠﺑﻪ)ﺳﯾﺎﺳت ﺗدﺑﯾر اﻣور اﻓراد ﭘﺳت( ،ﺳﯾﺎﺳت ﻛراﻣت )ﺗدﺑﯾر ﺟﻣﺎﻋﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺗﻧﺎى ﻛراﻣت ﻣوﺳوم ﺑﺎﺷﻧد( و
ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻣﺎﻋت )ﺗدﺑﯾر ﻓرق ﻣﺧﺗﻠف ﺑر ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻣوس اﻟﻬﻰ وﺿﻊ ﻛردﻩ ﺑﺎﺷد( .ﭘس از ﺑﯾﺎن اﻗﺳﺎم ﺳﯾﺎﺳت ،ﺣﻛﻣت
ﻣدﻧﻰ را ﻗواﻧﯾن ﻛﻠﻰ ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻣوم ﺑﺎﺷد از ﺟﻬت راﻫﺑرى ﻋﻣوم ﺑﻪ ﻛﻣﺎل ﺣﻘﯾﻘﻰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﻋﺗدال  .ﺑﻪ
اﻋﺗﻘﺎد ﻣﺣﻘق طوﺳﻰ ،ﭼﻧﯾن ﻋﻠﻣﻰ رﺋﯾس ﺗﻣﺎم ﺻﻧﺎﻋﺎت اﺳت و ﺑدﯾن ﺟﻬت ﺿرورت ﺗﻌ ّ ﻠم آن واﺿﺢ و ﺛﻣرﻩ آن اﺷﺎﻋﻪ
ﺧﯾرات در ﻋﺎﻟم و ازاﻟﻪ ﺷرور ﻣﻰﺷود؛

در ﻓﺻل دوم ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﻓﺿﯾﻠت ﻣﺣﺑت« ،ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﺿرورت ﺗﺄﻟﯾف اﻓراد اﺟﺗﻣﺎع در ﻣﻌﺎوﻧت ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ،ﺟﻬت طﺑﯾﻌﻰ
ﻫر ﻓرد را ﺑﻪ ﺳوى ﻛﻣﺎل و ﺑﻪ ﺳوى اﻟﻔت ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر در اﺟﺗﻣﺎع ﻣدﯾﻧﻪ داﻧﺳﺗﻪ ،و ﻣﺣﺑت را اﺷﺗﯾﺎق ﺑﻪ ﺗﺄﻟّف ﻣﻌﻧﺎ
ﻣﻰﻛﻧﻧد .آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺣﺑت در ﻧوع اﻧﺳﺎن ﺑﻪ طﺑﯾﻌﻰ و ارادى ،اﻧواع و اﺳﺑﺎب ﻣﺣﺑتﻫﺎى ارادى را ﺑر ﺷﻣردﻩ و

ﺳﭘس اﻧس طﺑﯾﻌﻰ را ﻣﺑدأ ﺗﻣدن و ﺗﺄﻟف و اﻗﺗﺿﺎى ﺣﻛﻣت و دﻋوت ﺷراﯾﻊ و آداب ﻣﺣﻣود را ﺑﻪ اﻧس ورزﯾدن ﺑﻪ
ﯾﻛدﯾﮕر ﻣﻰداﻧد و در ﻣﺣﺑتﻫﺎﯾﻰ ﻛﻪ اﺳﺑﺎب آن ﻟذت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﻌت ﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠف از اﯾن دو ﺑﺎﺷد ،وﺟود ﻋدم اﻋﺗدال و
اﺧﺗﻼف ﻣﻰداﻧد و در ﻣﺣﺑتﻫﺎى ﻣﯾﺎن اﻫل ﺧﯾر ،ﻗﺎﺋل ﺑﻪ ﻋدم وﺟود اﺧﺗﻼف اﺳت؛
ﻓﺻل ﺳوم ،ﺑﺎ ﻋﻧوان »اﻗﺳﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت« ،اﺑﺗدا اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻧﺳﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻣدﯾﻧﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻏﯾرﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﻘﺳﯾم و ﺑﯾﺎن ﻣﻰدارد
ﻛﻪ ﻏﯾرﻓﺎﺿﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﻠﻪ و ﻓﺎﺳﻘﻪ و ﺿﺎﻟﻪ ﻣﺗﻌدد ﻣﻰﺷود و آﻧﮕﺎﻩ ﻣﺎﻫﯾت اﺗﻔﺎق آراى اﻫل ﻣدﯾﻧﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ
ﺣق و ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر و اﻓﻌﺎل آنﻫﺎ را ﻣﻘدم ﺑﻪ ﺗﻬذﯾب و ﻣﻘدر ﺑﻪ ﻗواﻧﯾن ﻋداﻟت داﻧﺳﺗﻪ و ﺳﭘس روشﻫﺎى ارﺷﺎد

ﺣﻛﯾم ،اﻫل ﻣدﯾﻧﻪ را ﺑﻪ ﻗﯾﺎﺳﺎت ﺑرﻫﺎﻧﻰ ﯾﺎ اﻗﻧﺎﻋﯾّ ﺎت ﯾﺎ ﺷﻌرﯾّ ﺎت ﯾﺎ ﻣﺧﯾّﻼت داﻧﺳﺗﻪ اﺳت .در اداﻣﻪ اﺻﻧﺎف ارﻛﺎن ﻣدﯾﻧﻪ
ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺑﻪ اﻓﺎﺿل ،اﻫل ﻓرﻫﻧﮓ ،ﻣﻘدّ ران ،ﻣﺟﺎﻫدان و ﻣﺎﻟﯾﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﻛردﻩ اﺳت .در آﺧر ﻓﺻل ،ﺑﻪ ﻣﻌرﻓﻰ ﻣﺎﻫﯾت و
اﻧواع و اﻫداف و ﻣﻼﻛﺎت اﻓﺿﻠﯾت ﻣدن ﻏﯾرﻓﺎﺿﻠﻪ ﯾﻌﻧﻰ ﺟﺎﻫﻠﻪ و ﻓﺎﺳﻘﻪ و ﺿﺎﻟﻪ و ﺧﺻوﺻﯾﺎت رﺋﯾس ﻫر ﯾك از ﻣدن
ﻣﻰﭘردازﻧد؛
ﻓﺻل ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻋﻧوان »در ﺳﯾﺎﺳت ﻣﻠك و آداب ﻣﻠوك« اﺑﺗدا ﺳﯾﺎﺳت را ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻧﺎﻗﺻﻪ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻰﻛﻧد ،آﻧﮕﺎﻩ
داﻧد ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺳﯾﺎﺳت اﻣﺎﻣت را ﻧﯾل ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻫدف آن را ﺗﻛﻣﯾل ﺧُ ﻠق ،و
ﺳﯾﺎﺳت ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺳﯾﺎﺳت اﻣﺎﻣت ﻣﻰ
ﻻزﻣﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻐﻠّب را ﻧﯾل ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت و ﻣذّﻣت و ﻫدف آن را اﺳﺗﻌﺑﺎد ﺧﻠق ﻣﻰداﻧد .در اداﻣﻪ ،وﯾژﮔﻰﻫﺎى ﻋﻣﻠﻰ ﺳﺎﺋس
اول ﯾﻌﻧﻰ اﻣﺎم را ﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﻋداﻟت ،دوﺳت ﺧود داﺷﺗن رﻋﯾت ،رواج ﺧﯾرات ﻋﺎﻣﻪ در ﻣدﯾﻧﻪ و ﻏﻠﺑﻪ ﺑر ﺷﻬوات و

ﺷﺎﺧصﻫﺎى ﺧﯾرات ﻋﺎﻣﻪ را اﻣﻧﯾت ،ﺳﻛوت ،ﻣودت ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ،ﻋدل ،ﻋﻔﺎف ،ﻟطف و وﻓﺎ ﻣﻰداﻧد .ﻫﻣﭼﻧﯾن وﯾژﮔﻰ
ﺳﺎﺋسدوم ﯾﻌﻧﻰ ﺗﻐﻠّب را ﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﺟور ،رﻋﯾت را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻋﺑﯾد ﮔرﻓﺗن ،ﻣدﯾﻧﻪ را ﭘر از ﺷرور ﻛردن و ﺧوﯾﺷﺗن را ﺑﻧد
ﺷﻬوت ﻛردن و ﺷﺎﺧصﻫﺎى ﺷرور ﻋﺎﻣﻪ را ﺧوف ،اﺿطراب ،ﺗﻧﺎزع ،ﺟور ،ﺣرص ،ﻋﻧف ،ﻏدر ،ﺧﯾﺎﻧت ،ﻣﺳﺧرﮔﻰ و
ﻏﯾﺑت ﺑر ﻣﻰﺷﻣرد.
اﻣﺎ در اﺻول ﻛﻠﻰ ﺣﻔظ دوﻟت ،ﺗﺄﻟف اوﻟﯾﺎ و ﺗﻧﺎزع اﻋدا را ﺳﺑب ﻣﻰداﻧد ،از اﯾن رو ،ﺗوﺟﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺎل رﻋﯾت را
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واﺟب داﻧﺳﺗﻪ و ﻟزوم ﺗوﻓّر ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺑر ﻗواﻧﯾن ﻋﺎدﻟﻪ را ﻣﺗذﻛر ﺷدﻩ اﺳت ،ﭼرا ﻛﻪ راﺑطﻪاى ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن ﻗوام ﻣﻣﻠﻛت ﺑﺎ
ﻋداﻟت ورزى ﺑرﻗرار ﻣﻰﻛﻧد و ﻗوام ﻣدن را ﺑﻪ ﻣﻠك و ﻗوام ﻣﻠك را ﺑﻪ ﺳﯾﺎﺳت و ﻗوام ﺳﯾﺎﺳت را ﺑﻪ ﺣﻛﻣت ﻣﻰداﻧد .در
آﺧر ﺑﺎ ذﻛر اﺻﻧﺎف ﻣردم ،وظﯾﻔﻪ ﻣﻠك را ﺑﺎ ﻫر ﯾك از اﺻﻧﺎف ﺑﯾﺎن ﻣﻰدارد .در ﻗﺑﺎل دﺷﻣﻧﺎن ،ﻟزوم ﺣﻔظ اﺳرار و
ﺗﺟﺳس از دﺷﻣﻧﺎن را ﯾﺎد آورى ﻛردﻩ و ﺑﻪ ﺗﻧﺎﺳب ﺻﻔﺎت ﻓرﻣﺎﻧدﻫﻰ ﻟﺷﻛر در ﺟﻧﮓ و ﺟواز ﺗﻣﺳك ﺑﻪ ﺣﯾﻠﻪ و ﺗزوﯾر و
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى دروغ و ﺗﻔرق اﻋدا را ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻰﻛﻧد؛

در ﻓﺻل ﭘﻧﺟم ،ﺳﯾﺎﺳت ﺧدم و آداب اﺗﺑﺎع ﻣﻠوك ﻣورد ﺑررﺳﻰ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻪ اﺳت .در اﯾن راﺳﺗﺎ وظﯾﻔﻪ ﺧﺎدم در ﺑراﺑر
ﻣﻠوك ﻣﺑﺎﻟﻐﻪ و ﺗوﺟﻪ زﯾﺎد ﺑر ﻛﺗﻣﺎن اﺳرار ﻣﺧدوم ﺑﯾﺎن ﺷدﻩ اﺳت .وى وظﯾﻔﻪ ﻣردم را ﺑر ﻣﺑﺎﻟﻐﻪ ورزﯾدن در اﺣﺗﺷﺎم و
ﻫﯾﺑت ﻣﻠوك و رؤﺳﺎ داﻧﺳﺗﻪ و آﻧﮕﺎﻩ ،ﺷراﯾط ﺧدﻣت ﺑﻪ ﻣﻠوك را ﺑر ﺷﻣردﻩ اﺳت؛
در ﻓﺻل ﺷﺷم در ﻣﻘﺎم ﺑﯾﺎن ﻓﺿﯾﻠت ﺻداﻗت و ﻛﯾﻔﯾت ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ اﺻدﻗﺎ ،ﺑﻪ ﺑﯾﺎن وﯾژﮔﻰ ﻓرد ﻛﺎﻣل و ﺳﻌﯾد و ﻧﺣوﻩ
دوﺳت ﯾﺎﺑﻰ و ﺣﻔظ دوﺳﺗﻰ ﭘرداﺧﺗﻪ و ﺑﻌد ﻧﺣوﻩ رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ﻧزدﯾﻛﺎن را ﻣﺗذﻛر ﻣﻰﺷود و ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت ،ﺳﺗﯾزﻩﮔرى و ﻟﺟﺎﺟت
را اﺳﺑﺎب اﺧﺗﻼف داﻧﺳﺗﻪ و اﻓراد را از آن دو ﺑر ﺣذر ﻣﻰدارد؛
ﻓﺻل ﻫﻔﺗم ﻛﻪ آﺧرﯾن ﺑﺣث در ﺳﯾﺎﺳت ﻣدن اﺳت ،درﺑﺎرﻩ ﻛﯾﻔﯾت ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ اﺻﻧﺎف ﺧﻠق ،اﻧواع ﻣﻌﺎﺷرت ﺑﺎ ﺻﻧف

ﻣﻘﺎﺑل و ﻫم ردﯾف ﺧود ﻣﻰﺑﺎﺷد .وى دوﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﺣﻘﯾﻘﻰ و ﻏﯾرﺣﻘﯾﻘﻰ و دﺷﻣﻧﺎن را ﺑﻪ دﺷﻣﻧﺎن دور و ﻧزدﯾك ،و آﺷﻛﺎر
و ﭘﻧﻬﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﻛردﻩ اﺳت .آﻧﮕﺎﻩ اﺻول ﻛﻠﻰ در ﺳﯾﺎﺳت و ﻧﺣوﻩ ﺑرﺧورد ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن را ﺑر ﺷﻣردﻩ و اﺳﺑﺎب ﻋداوتﻫﺎى
ارادى ار ﺑﻪ ﺗﻧﺎزع در ﻣﻠك ،ﺗﻧﺎزع در ﻣرﺗﺑﻪ ،دﻧﺑﺎل اﻣﯾﺎل رﻓﺗن ،اﻗدام ﺑر ﺷﻬواﺗﻰ ﻛﻪ ﻣوﺟب ﻫﺗك ﺣرﻣت ﺑﺎﺷد ،و اﺧﺗﻼف
آرا ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻰﻛﻧﻧد و در آﺧر ﻣراﺗب دﻓﻊ ﺿرر دﺷﻣﻧﺎن را ﺑﻪ اﺻﻼح اﯾﺷﺎن ،اﺣﺗراز از ﻣﺧﺎﻟطت ﺑﺎ اﯾﺷﺎن و ﺑﺎﻷﺧرﻩ ﺑﻪ
ﻗﻬر و ﻗﻣﻊ آنﻫﺎ ﻣﻰداﻧد؛
در ﻓﺻل ﻫﺷﺗم ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪ ﺧﺗم ﺳﺧن ﺗﺣت ﻋﻧوان وﺻﺎﯾﺎى اﻓﻼطون در ﺗوﺻﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠم و ﻣﻼك ارزش ﻣﺗﻌﻠّم آن ،ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻌﻣتﻫﺎى ﺧداوﻧد ،ﺗوﺻﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻧﻔس و وﯾژﮔﻰ ﺣﻛﯾم ﺑودن ﺷﺧص در ﻋدم ﺷﺎدﻣﺎن ﺷدن از ﻟذتﻫﺎى دﻧﯾﺎ ،ﺣﻛم
ﺑﻪ ﻗول و ﻓﻌل ﺑودن و ﺗﺳﺎوى ﻓﻛر ،ﻗول و ﻋﻣل ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷود.

 .2رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺻﯾﺣت ﻧﺎﻣﻪ3
ﺧواﺟﻪ اﯾن رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻧﺎﺑر درﺧواﺳت و اﻟﺗﻣﺎس ﺑزرﮔﺎن دوﻟت دﺳﺗﮕﺎﻩ ﻫوﻻﻛو در ﺗرﻏﯾب و ﺗﺣرﯾص اﺑﺎﻗﺎﺧﺎن ﭘﺳر ﻫوﻻﻛو
ﺑﻪ ﺳﻠطﻧت ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت.
وى در اﯾن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺑﺎﻗﺎﺧﺎن در ﻫﻧﮕﺎم ﺗﺎج ﮔذارى ﺑﻌد از ﻣرگ ﭘدر ،ﻧﺻﺎﯾﺢ و دﺳﺗورﻫﺎﯾﻰ در ﺟﻬت اﺳﺗﻘرار ﺣﻛوﻣت
دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻧزﻟﻪ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﺣﻛوﻣﺗﻰ ﻣﺣﺳوب ﻣﻰﺷود و آن ﺑﻪ ﺷرح ذﯾل اﺳت:

 - 1اﻟف( ﻧوازش ﺑرادران و ﺧوﯾﺷﺎن و ﻧﯾﻛوﺳﺎزى ﻛﺎرﻫﺎى آنﻫﺎ؛ ب( ﻧزدﯾك ﺳﺎزى ﻓﺎﺿﻼن و ﻣﻌﺗﻣدان و ﻫواداران ﺑﻪ
ﺧود در ﺟﻬت اﺳﺗﻔﺎدﻩ از رأىﻫﺎ و اﻧدﯾﺷﻪﻫﺎى ﭘﺳﻧدﯾدﻩ آنﻫﺎ؛ ج( ﺷﺎﻫزادﮔﺎن و ﻛﺎرداﻧﺎن را ﺗﻠطف و ﻣﻬرﺑﺎﻧﻰ ﻛردن.
 - 2اﻟف( دﻟﺟوﯾﻰ و ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﯾران ﻟﺷﻛر؛ ب( اﻟﺗﻔﺎت و ﻣﻬرﺑﺎﻧﻰ ﻛردن ﺑﻪ اﻓراد ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب و ﻣﻘﺎم؛ ج( ﻟزوم
ﺗﻬﯾﻪ ﺗدارﻛﺎت ﻟﺷﻛر و دادن وﻋدﻩﻫﺎى ﺧوش ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﺟﻬت دﻟﺟوﯾﻰ و دل ﺧوﺷﻰ آنﻫﺎ و ﻋدم ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟوﯾﻰ آنﻫﺎ در
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﯾﺎﻏﯾﺎن و ﻧﯾز آﻣﺎدﻩ ﺟﻧﮓ داﺷﺗن آنﻫﺎ.
 - 3اﻟف( اﻣﯾدوارى ﻧﻣودن ﻣﻠوك و اﻛﺎﺑر وﻻﯾﺎت ﺑﻪ ﻟطف ﺧوﯾش؛ ب( و اﻋﻼن ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺎﻟﯾﺎت از رﻋﺎﯾﺎ؛ ج( و اﺑﻘﺎى
ﺧﺎﻧﺎن ﭘﯾﺷﯾن ﺟﻬت دﻟﺧوﺷﻰ و ﻫوادارى آنﻫﺎ.
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ﺷوﻫر و رﻫﺎﯾﻰ ﮔرﻓﺗﺎران از ﻣِﺣَ ن و ﮔرﻓﺗﺎرى؛
 - 4اﻟف( ﺻدﻗﻪ ﺑﻪ دروﯾﺷﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و ﻛودﻛﺎن ﺑﻰﭘدر و زﻧﺎن ﺑﻰ
ب( و رﺳﯾدﮔﻰ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﺎن و اﯾﺟﺎد ﺗرس در آﻧﺎن در ﺗرك ﮔﺳﺗﺎﺧﻰ اﯾﺷﺎن.
 - 5ﮔﻣﺎردن اﻓراد ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺑر ﻟﺷﻛر.
 - 6اﺣﺗﯾﺎط زﯾﺎد در اﻣور ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ و ﺳﻠطﻧت در ﺟﻬت ﻗطﻊ دﺳت ﺟﺎﺳوﺳﺎن.

 - 7اﻟف( ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﯾرى ﺻﺑر و ﺗﺄﻧﻰ در اﻣور؛ ب( و دورى از ﺳﺑك ﻛﺎرى؛ ج( و ﻋدم ﺗﺟوﯾز ﮔﺳﺗﺎﺧﻰ اﻓراد ﺻﺎﺣب
ﻣﻧﺻب و ﻋدم ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ داﺷﺗن آﻧﺎن ﻧزد ﺳﻠطﺎن.
 - 8ﭘرﻫﯾز از زود ﺧﺷم ﮔﯾرى و ﺗﺣﻣل آﻧﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺧﺎﻟف طﺑﻊ و ﻧظر اﺳت.
 - 9ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻋﻘﻼ در اﻣور ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ )ﺗﺎ رأى ﻗرارﮔﯾرد آﻧﮕﺎﻩ ﺣﻛم ﻛﺎرﻫﺎ را ﺧود ﻛﻧد ،ﭼﻧﺎنﻛﻪ ﺑﻪ ظﺎﻫر ﻣردم ﭘﻧدارﻧد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗوت دﯾﮕران اﺳت(.
 - 10دﻧﺑﺎل ﺗﺣﺻﯾل رﺿﺎى ﺧدا ﺑودن )ﺗﺎ در ﻫر دو ﺟﻬﺎن ﻧﯾﻛوﯾﻰ ﺑﯾﻧد(.
 - 11ﻋﻣل ﺑﻪ رﺳم و آﯾﯾن ﭘدران ﺧود ﺟﻬت اﯾﻣن ﺑودن از ﻛم و ﻛﺎﺳﺗﻰ و ﺿﻌفﻫﺎ.
 - 12آراﺳﺗﮕﻰ و ﻧظم ﺑﻪ ﻟﺷﻛر ،ﺟﻬت ﻋدم ﺗرس از ﯾﺎﻏﯾﺎن.
 - 13رﻋﺎﯾت ﻋدل و اﻧﺻﺎف در ﺣق ﻟﺷﻛرﯾﺎن.

 - 14اﻟف( اﻟﺗﻔﺎت و ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻓرﻣﺎﻧﺑرداران؛ ب( و ﺧوار ﻛردن ﺳرﻛﺷﺎن.
 - 15راﺳﺗﻰ ﺑﺎ ﻫﻣﻪ ﺧﻼﯾق در اﻣﯾد و ﺑﯾم دادن در طﺎﻋت.
 - 16اﻟف( ﻛم آزارى ﻣردم؛ ب( و ﻋدم رﻧﺟش ﻧﯾﻛﺎن و ﺑﻰﮔﻧﺎﻫﺎن )ﺗﺎ دراز ﻋﻣر ﺷود(.
 - 17ﺳﻌﻰ در آﺑﺎداﻧﻰ ﻛردن )ﺗﺎ ﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻰظﻠم و رﻧﺞ ﻣردم ﺣﺎﺻل ﺷود(.
 - 18ﺧﺑر ﯾﺎﻓﺗن از اﯾل و ﯾﺎﻏﻰ و ﺑﯾدارى و ﻫﺷﯾﺎرى در ﺑراﺑر آنﻫﺎ.
 - 19اﺳﺗوارى در ﻓرﻣﺎنﻫﺎ و دﺳﺗورﻫﺎ )ﺗﺎ اﻣﯾد و ﺑﯾم دﺷﻣن ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷد(.
 .3رﺳم و آﯾﯾن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗدﯾم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯾﺎت و ﻣﺻﺎرف آن4
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗدﯾم را رﺳم ﺑر اﯾن ﺑودﻩ اﺳت ﻛﻪ ﺑراى اﺳﺗﺣﻛﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺧود ،ﺑﻪ اﻫل ﻗﻠم و ﻋﻠﻣﺎ رو ﻣﻰآوردﻧد و از آنﻫﺎ
ﻣﻰﺧواﺳﺗﻧد ﻛﻪ آﻧﭼﻪ در طرﯾق ﻗوام و اﺳﺗﻘرار ﺳﻠطﻧت ﺧود ﻣؤﺛر اﺳت ﺑﯾﺎن دارﻧد ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﯾرﻧد.
از ﺟﻣﻠﻪ ﺧواﺟﻪ ﻧﺻﯾراﻟدﯾن طوﺳﻰ ﺑﻧﺎ ﺑﻪ درﺧواﺳﺗﻰ ،ﺿﻣن ﺑﯾﺎن ﺑﻧﯾﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در ﺷﻣﺷﯾر )در دﺳت
ﺳﭘﺎﻫﯾﺎن( و ﻗﻠم )در دﺳت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن( ،ﻧوﻋﻰ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻛوﻣﺗﻰ را در اﯾن رﺳﺎﻟﻪ ﺗرﺳﯾم ﻣﻰﻛﻧد ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻧﺣوﻩ
ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻰ و ﻣدﯾرﯾت ﻗواى ﻧظﺎﻣﻰ و اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻣﻠﻛﺗﻰ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻣﻰﭘردازد .ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ ﻣﺎﻫﯾت ﻓردى
و ﺗرﻛﯾﺑﻰ ﺳﭘﺎﻫﯾﺎن را آن ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﻣﺗﻔق و ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﯾك دل ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﻪ ﺟز ﻓرﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻩ ،ﻓرﻣﺎن ﻛﺳﻰ
را اطﺎﻋت ﻧﻛﻧﻧد و ﻣردان ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻧد و آداب ﺳﻼح را آﻣوﺧﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.

از طرﻓﻰ وظﺎﯾف ﭘﺎدﺷﺎﻩ را در ﻗﺑﺎل ﻟﺷﻛر ،ﺗﺄﻣﯾن ﻛﻧﻧدﻩ ﺗدارﻛﺎت ﺟﻧﮕﻰ ،ﮔﻣﺎردن ﻫر ﻛﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧود ،ﻧﯾﻛو داﺷﺗن

دﻟﯾر ﻣردان ،ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﻓراد ﻟﺷﻛر و ﺻرف ﻏﻧﺎﯾم ﺑﻪ دﺳت آﻣدﻩ از ﯾﺎﻏﯾﺎن در ﺑﯾن آنﻫﺎ ﻣﻰداﻧد و آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ
ﺑﯾﺎن ﻓواﯾد ﻟﺷﻛر در اﯾﺟﺎد ﺷﻛوﻩ و ﻫﯾﺑت ﺑراى ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و دﻓﻊ ﯾﺎﻏﯾﺎن و اﯾﻣن داﺷﺗن رﻋﺎﯾﺎ و اﻣﻧﯾت راﻩﻫﺎ ،طرق
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﯾﺎﻏﻰ را ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻪ و آﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ اﻣور اﻣﻧﯾﺗﻰ ﻻزم در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﯾﺎﻏﻰ ﻧﺑﺎﺷد ،ﭘرداﺧﺗﻪ و
آن اﻣور را آﻣﺎدﻩ ﻧﮕﻪ داﺷﺗن ﻟﺷﻛر ﺑﺎ ﺗدارﻛﺎت ﻻزم ،ﻋدم ﻏﻔﻠت از ﭘدﯾد آﻣدن ﯾﺎﻏﻰ ،ﻋدم ﻛوﭼك ﭘﻧداﺷﺗن دﺷﻣن و
ﺧﺎﻟﻰ ﻧداﺷﺗن ﻣرزﻫﺎ از ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ و آﻣﺎدﻩ ﻣﻰداﻧد .ﺳﭘس ﻓواﯾد ﻗﻠم ﺑﻪ دﺳﺗﺎن و ﺗرﺳﯾم ﻛﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧظﺎم
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را در ﻧﮕﻬدارى راﻩ ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﺧﻠق و آﺷﻛﺎر ﻛردن ﭘوﺷﯾدﻩ )ﺧوب و ﻣﻔﯾد( ،ﯾﺎد دادن ﺳﺧﻧﺎن )ﻧﯾك( و ﻧﮕﻬدارى راﺳﺗﻰ
در ﻣﯾﺎن ﻣردم داﻧﺳﺗﻪاﻧد.
اﻣﺎ در ﻣورد اﻣواﻟﻰ ﻛﻪ در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﻠطﺎن اﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ دﺧل آن را ﻣﯾراث ﮔذﺷﺗﮕﺎن ،ﻣﺎل رﻋﯾت ،ﻛﻔﺎﯾت و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﻰ ﺧود
و اﻋطﺎى ﺧداوﻧد ﻣﻰداﻧد .آﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﻧواع ﻣﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻛﻪ ﯾﺎ از ﺧﺎﺻﻪ ﺧود اوﺳت ﯾﺎ از ﻣﺻﺎﻟﺢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ،اﻣواﻟﻰ

را ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از آنﻫﺎ ﻧﻧﮓ دارﻧد ،ﻋﺑﺎرت ﻣﻰداﻧد از - 1 :ﮔرﻓﺗن و ﺑدرﻗﻪ ﺟﻬت راﻩﻫﺎ و ﻛﺷﺗﻰﻫﺎ؛  - 2آﻧﭼﻪ از ﺗﺑﺎﻩ
ﺷدن زر و ﺳﯾم ﺣﺎﺻل آﯾد؛  - 3ارزان ﺧرﯾدن آﻧﭼﻪ ﻣردم ﺑدان ﻣﺣﺗﺎج اﻧد و ﮔران ﻓروﺧﺗن آن؛  - 4ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺎل از
ﻣردم ﺑﻪ ﺳﺑب ﮔﻧﺎﻫﺎن.
اﻣﺎ ﺧرج ﭘﺎدﺷﺎﻩ را دو ﮔوﻧﻪ داﻧﺳﺗﻪ - 1 :ﺧرج ﺧﺎﺻﻪ ﺧود ﻛﻪ از ﻣﺎل ﺧﺎﺻﻪ ﺧود اﺳت؛  - 2ﺧرج اﻣوال ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ و ﻣوارد ﻣﺻرﻓﻰ اﻣوال ﺧﺎﺻﻪ ﺧود ﭘﺎدﺷﺎﻩ را ﺑﻪ .1 :ﺧرج ﺧﺎﺻﻪ ﺧود و ﻓرزﻧدان .2 ،ﻋطﺎﯾﺎ و ﺑﺧﺷش
ﻛﺳﺎﻧﻰ ﻛﻪ او را ﺧدﻣت ﻛﻧﻧد .3 ،ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺟﻣلﻫﺎ و زﯾﻧتﻫﺎ .4 ،ﻋﻣﺎرتﻫﺎﯾﻰ ﻛﻪ ﺿرورت ﺑر آنﻫﺎ ﻧﺑﺎﺷد ،ﺗﻘﺳﯾم
ﻣﻰﻛﻧﻧد ،و ﻣوارد ﺧرج ﻣﺎل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ را ﺑﻪ اﻣور ذﯾل ﻣﻰداﻧد -1 :ﺧرج ﻟﺷﻛر و ﻛﺳﺎﻧﻰ ﭼون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن درﺑﺎرى
و ﺑﺎزﭘرﺳﺎن و دادﺳﺗﺎﻧﺎن - 2 ،ﺳﻔرا - 3 ،ﺧرج ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و دروﯾﺷﺎن و ﻛودﻛﺎن ﺑﻰﭘدر و زﻧﺎن ﺑﻰﺷوﻫر و ﻣﺻﺎﻟﺢ

ﺷﻬرﻫﺎ و وﻻﯾتﻫﺎ - 4 ،ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﻰ و ﭘﯾﺎم رﺳﺎﻧﺎن.

و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣوارد اﻣواﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻧﻬﻰ از ﺗﺻرف در آنﻫﺎ ﺷدﻩ را ﺑر ﻣﻰﺷﻣﺎرد ﻛﻪ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از - 1 :ﻣﻌﯾﺷتﻫﺎى
اﻫل ﺧﯾر - 2 ،اﻣوال ﯾﺗﯾﻣﺎن - 3 ،اﻣوال ﻏﺎﯾﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﯾد ﻣراﺟﻌت آنﻫﺎ اﺳت - 4 ،اﻣﺎﻧتﻫﺎى ﻣردم - 5 ،اﻣوال
وﻗﻔﻰ.

 .4رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎﻣت5
ﺧواﺟﻪ ﻧﺻﯾراﻟدﯾن طوﺳﻰ در اﯾن رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از اﺻل اﻣﺎﻣت در ﻣذﻫب ﺷﯾﻌﻪ دوا زﻩ اﻣﺎﻣﻰ ،اﯾن اﺻل را در
ﻗﺎﻟب ﭘﻧﺞ ﺳؤال »ﭼﻪ ،آﯾﺎ ،ﭼرا ،ﭼﮕوﻧﻪ و ﻛﻪ« طرح ﻛردﻩ و از ﭼﯾﺳﺗﻰ آن آﻏﺎز و ﺗﺎﻛﯾﺳﺗﻰ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧد .در
اﺑﺗﻧﺎى اﻣﺎﻣت ﺑر اﯾن ﭘﻧﺞ ﺳؤال ﺳﺧن از ﭼﯾﺳﺗﻰ اﻣﺎﻣت ،از وﺟود داﯾﻣﻰ ﯾﺎ ﻣوﻗت آن ،از ﻋﻠت وﺟودى آن ،از ﺻﻔﺎت
اﻣﺎم و از ﭼﮕوﻧﮕﻰ ﺗﻌﯾﯾن آن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻪ ﺷدﻩ اﺳت.
ﺧواﺟﻪ در ﺳؤال از ﭼﯾﺳﺗﻰ اﻣﺎم ،او را ﺑﻪ اﻧﺳﺎﻧﻰ ﻣﻌرﻓﻰ ﻣﻰﻛﻧد ﻛﻪ داراى رﯾﺎﺳت ﻋﺎﻣﻪ در دﯾن و دﻧﯾﺎ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ در
دارﺗﻛﻠﯾف اﺳت .در ﺳؤال از وﺟود داﯾﻣﻰ ﯾﺎ ﻣوﻗﺗﻰ اﻣﺎم ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻟطف ﺑودن وﺟود اﻣﺎم در ﻧزدﯾك ﻛردن ﻣﻛﻠﻔﺎن ﺑﻪ
ﻗﯾﺎم ﺑﻪ واﺟﺑﺎت و دور دادن آنﻫﺎ از ﻣﻧﻛرات و ﻣﻘﺑﺣﺎت و از اﺧﻼل ﺑﻪ واﺟﺑﺎت و وﺟود داﯾﻣﻰ ﭼﻧﯾن ﻣﺻﻠﺣﺗﻰ در دار
ﺗﻛﻠﯾف ﺑراى ﺑﻧدﮔﺎن ،ﻟزوم داﯾﻣﻰ ﺑودن وﺟود اﻣﺎم را اﺛﺑﺎت ﻣﻰﻛﻧد.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺳؤال از ﻋﻠت وﺟودى اﻣﺎم و وﺟود ﭼﻧﯾن وﺟودى در ﺑﯾن ﻣﻛﻠﻔﺎن ﻣﻰﻓرﻣﺎﯾد ﻛﻪ اﻣﻛﺎن وﻗوع اﺧﻼل ﺑﻪ واﺟﺑﺎت

و ارﺗﻛﺎب ﻣﻘﺑﺣﺎت وﺟﻪ ﻧﯾﺎز ﺑﻪ وﺟود اﻣﺎم اﺳت ﺗﺎ ﻣﻛﻠﻔﺎن را ﻣﻧﻊ از آنﻫﺎ ﻛﻧد و ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن را ﺗﻧﺑﯾﻪ ﻛردﻩ ﺗﺎ ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﻪ
ﻣﻛﻠﻔﺎن را ﺑﻪ اطﺎﻋت اﻟﻬﻰ ﻧزدﯾك ﻛﻧد و ﻣﺗﺧﻠﻔﺎن را از ﻣﻌﺎﺻﻰ دور ﺳﺎزد.
ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ در ﺑﯾﺎن ﺻﻔﺎت اﻣﺎم ،او را داراى ﻋﺻﻣت ،ﻋﻠم )ﺑﻪ آﻧﭼﻪ ﻋﻠم ﺑﻪ آن ﻧﯾﺎز اﺳت( ،ﺷﺟﺎﻋت ،اﻓﺿﻠﯾت از
رﻋﯾت ﺧود ،طﺎﻫر ﺑودن از ﻋﯾوب ﻣﻧﻔورﻩ ﺧَ ﻠْﻘﻰ و ﺧُ ﻠْﻘﻰ ،ﻧزدﯾكﺗرﯾن ﻓرد ﺑﻪ ﺧدا ﺑودن ،داﺷﺗن ﻣﻌﺟزﻩاى )ﻛﻪ دﻻﻟت ﺑر
اﻣﺎم داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد( و واﺣد ﺑودﻧش در دار ﺗﻛﻠﯾف ﻣﻰداﻧد.
در ﭘﺎﯾﺎن در ﻣﻘﺎم ﺑﯾﺎن ﻛﯾﺳﺗﻰ اﻣﺎم در ﺧﺎرج ،او را ﻛﺳﻰ ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ اﻫل اﺳﻼم ﺑر او اﺟﻣﺎع داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ در
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ﺻورت اﺧﺗﻼف اﻫل ﺣق ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﺗوﺣﯾد ،ﻋدل ،ﻧﺑوت و اﻣﺎم ﻫﺳﺗﻧد ،ﺑر او اﺟﻣﺎع داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد و در ﺿﻣن اﯾن
ﺑﺣث ﺑﻪ وﺟود ﺳﻪ دﺳﺗﻪ اﺧﺗﻼف و ﻧﺣوﻩ ﺗﻌﯾﯾن اﻣﺎم ﯾﻌﻧﻰ ﻗول ﺑﻪ ﻋدم وﺟوب ﻧﺻب اﻣﺎم ،وﺟوب ﻧﺻب ﺑر ﻋﻬدﻩ ﻣردم
و وﺟوب ﻧﺻب از طرف ﺧداوﻧد را ﺑﯾﺎن و دو ﻗول اول را ﻧﻔﻰ و ﻗول ﺳوم را اﺛﺑﺎت ﻣﻰﻛﻧد.
وى در اﯾن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌرﻓﻰ و ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ و وﯾژﮔﻰﻫﺎى رﻫﺑر و ﺣﺎﻛم دوﻟت ﻣطﻠوب و ﻣﺎﻫﯾت ﺳﯾﺎﺳت آن دوﻟت

ﻣﻰﭘردازد .ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ در ﻓﻠﺳﻔﻪ ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺧود ،دوﻟت اﻣﺎﻣت را دوﻟت ﻣطﻠوب ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ در رأس آن اﻣﺎم واﻗﻊ ﺷدﻩ
اﺳت .ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﻰ داراى اﺻول و ﺛﺑﺎت ﭘﺎﯾدارى ،ﻋداﻟت ﻣدارى اﺣﺳﺎن ﺑﻪ ﻣردم و ﻗﺎﻧون ﻣدار و ﻗﺎﻧوﻧﮕرا 6و ﻧﯾز

ﻛﺎروﯾژﻩﻫﺎى اﻣﻧﯾت ،آراﻣش طﻠﺑﻰ ،ﻣودّت ،ﻋداﻟت ورزى ،ﻋﻔت ،ﻟطف و وﻓﺎدارى اﺳت 7.ﻫدف ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت اﻣﺎﻣت،
رواج ﻓﺿﺎﯾل در ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﻪﻫﺎى ﺗﺧﻠق ﻣردم ﺑﻪ ﻓﺿﺎﯾل و ﻛﻣﺎﻻت اﺳت .ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﻰ را
دوﻟت ﺣق و ﻫر آﻧﭼﻪ ﻣﻘﺎﺑل آن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﻫر ﺷﻛل و ﻣﺎﻫﯾﺗﻰ دوﻟت ﺑﺎطل ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﻛﻧد 8.در ﺳﯾﺎﺳت اﻣﺎﻣت ﻫدف آن
اﺳت ﻛﻪ ﻣردم ﺑﻪ ﺗﻛﻣﯾل ﻧواﻗص ﺧود ﺑرآﯾﻧد ،زﯾ را ﻣردم ﺑدون وﺟود ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﻰ ،ﺗواﻧﺎﯾﻰ ﻓﻌﻠﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﻪ اﺳﺗﻌدادﻫﺎى
ﻛﻣﺎﻟﻰ ﺧود را ﻧدارﻧد.
در ﻧظرﯾﻪ دوﻟت ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ اﻣﺎم ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت اﻣﺎﻣت ﺧود ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺣﺎﻟت ﻧﺳﺑﻰ و ﻗدر ﻣطﻠق ﺧود ﻛﻪ ﻫم

زﻣﯾﻧﻪ روآورى ﺑﻪ ﻓﺿﺎﯾل و ﻫم رذاﯾل را دارد ،ﺧﺎرج ﻛردﻩ و ﺑﻪ ﺳوى اﯾﺟﺎد ﻫر ﭼﻪ ﺑﯾﺷﺗر و ﻛﺎﻣلﺗر ﻓﺿﺎﯾل و ظﺎﻫر
ﺳﺎﺧﺗن آنﻫﺎ در اﻋﻣﺎل و رﻓﺗﺎرﻫﺎى ﻓردى و ﺟﻣﻌﻰ و در ﺗﻣﺎم اﻋﻣﺎل و ﺳﯾﺎﺳت و طراﺣﻰﻫﺎى دوﻟت ﺳوق ﻣﻰدﻫد.

 .5ﺗﺟرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺋد9
اﯾن ﻛﺗﺎب اﮔر ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯾﺗﻰ ﻛﻼﻣﻰ و اﻋﺗﻘﺎدى دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯾزﻩ ﺳﯾﺎﺳﻰ و دﻓﺎع از ﺷﯾﻌﻪ در ﻣﺑﺎﻧﻰ ﻛﻼﻣﻰ و
ﺳﯾﺎﺳﻰاش در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﯾد ﺷﯾﻌﻰ آﻣﺎج ﺣﻣﻼت و ﻓﺗﻧﻪ ﺷدﻩ ﺑود ﻧﮕﺎﺷﺗﻪ ﺷد .ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ در اﯾن ﻛﺗﺎب ،اﻋﺗﻘﺎدات

ﺷﯾﻌﯾﺎن را ﺑﺎ روش ﺑرﻫﺎﻧﻰ و اﺳﺗدﻻﻟﻰ ﺑﻪ ﺻورت ﻗوىﺗرﯾن و ﻣﺳﺗدلﺗرﯾن و ﺟﺎﻣﻊﺗرﯾن ﻣﺗن ﻛﻼﻣﻰ  -ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺷﯾﻌﻪ در
ﻣﻰآورد .وى در ﻣﺑﺣث ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت ﻛﺗﺎب ﺑﻪ طرح ﻣﺑﺎﺣث ﻛﻼم ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺷﯾﻌﻪ درﺑﺎرﻩ ﺟﻬﺎت ﺗوﺟﻪ دﯾن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻫدف رﺳﺎﻟت ﭘﯾﺎﻣﺑر و وﺻﺎﯾت اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯾﻌﻰ ﻣﻰﭘردازد.

در ﻣﻘﺻد ﭼﻬﺎرم ﻛﺗﺎب ﺑﺎ ﻧﯾﻛو ﺷﻣردن ﺑﻌﺛت ﭘﯾﺎﻣﺑران از ﺣﯾث آﺛﺎر و ﻓواﯾد ﻣﺗرﺗب ﺑر آن از ﺟﻣﻠﻪ ﺣﻔظ ﻧوع اﻧﺳﺎن از
ﺗﺑﺎﻫﻰ و رﺳﺎﻧدن اﻓراد ﺑﻪ ﻛﻣﺎل ،وﺟوب آن را اﺛﺑﺎت ﻣﻰﻛﻧد .ﻫﻣﭼﻧﯾن ﻋﺻﻣت را ﺑراى آنﻫﺎ ﻻزم ﻣﻰداﻧد ﺗﺎ از ﻫر ﮔوﻧﻪ
ﮔﻧﺎﻩ و ﺧطﺎ و ﻧﺳﯾﺎن ﻣﺻون ﺑﺎﺷد و در ﻫداﯾت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳوى ﻛﻣﺎل ﻫﯾﭻﮔوﻧﻪ اﻧﺣراف رخ ﻧدﻫد .ﺧواﺟﻪ در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ
ﺑﯾﺎن ﺻﻔﺎت ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻧظﯾر ﻛﻣﺎل ﻋﻘل ،ذﻛﺎوت ،ﻗوت رأى و ﻋدم ﺳﻬو ﻣﻰﭘردازد ﺗﺎ در ﭘرﺗو اﯾن ﺻﻔﺎت ،ﺗواﻧﺎﯾﻰ ﺟﻌل
ﻗواﻧﯾن ﻛﻣﺎل آور و ﺷﻧﺎﺧت ﻓﺿﺎﯾل و رذاﯾل و ﺗﻧظﯾم ﺳﯾﺎﺳتﻫﺎى اﺟراﯾﻰ در ﺟﻬت ﺟﺎرى ﺳﺎزى و ﺟرﯾﺎن ﻓﺿﺎﯾل و

ﻛﻣﺎﻻت در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارا ﺑﺎﺷﻧد .وى در آﺧر ،راﻩﻫﺎى ﺷﻧﺎﺧت ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﺑﯾﺎن ﻣﻰﻛﻧد.

در ﻣﻘﺻد ﭘﻧﺟم ،ﺑﺣث از اﻣﺎﻣت و وﺟوب ﻋﻘﻠﻰ آن ﺑر ﺧداوﻧد را طرح ﻣﻰﻛﻧد ﺗﺎ ﻫداﯾت و رﻫﺑرى ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳوى
ﺳﻌﺎدت دﻧﯾوى و اﺧروى ﻋﻬدﻩدار ﺷوﻧد .وى ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ آن را واﺟب ﻧداﻧﯾم ،ﻧﺑود اﻣﺎم ﺑﻪ رواج ﻓﺗﻧﻪ و ﻓﺳﺎد در
ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﻧﺟر ﻣﻰﺷود؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ اﻣﺎم را رﺋﯾس اول اﻣور دﯾﻧﻰ و دﻧﯾﺎﯾﻰ ﻣردم ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ در ﭘﻧﺎﻩ آن
اﻣر دﯾن و دﻧﯾﺎى ﻣردم ﻧظم و اﻧﺗظﺎم و رﺷد و ﺗوﺳﻌﻪ ﻣﻰﯾﺎﺑد.
در آﺧر ﻣﺑﺣث اﻣﺎم ﺑﻪ اﺛﺑﺎت و اﻧﺣﺻﺎر اﻣﺎﻣت در ﻋﻠﻰﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﺑﻌد از وﺟود ﭘﯾﺎﻣﺑر اﻛرمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ
ﻣﻰﭘردازد ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﻰ ﻻزم و ﻛﺎﻓﻰ را ﺑراى ﻫداﯾت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳوى ﻛﻣﺎﻻت ﺑرﺧوردار ﺑود.

3/26/2016

file://G:\Web\hosseini\mongol\articles-1\73.htm

Page 10 of 12

 .6ﻓﺻول اﻟﻌﻘﺎﯾد10
اﯾن ﻛﺗﺎب ﻧظﯾر ﺗﺟرﯾد اﻟﻌﻘﺎﺋد ﺑﺎ اﻧﮕﯾزﻩ ﺳﯾﺎﺳﻰ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷدﻩ اﺳت .ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ در ﻣﻘﺎم ﻧﺷر ﻋﻘﺎﯾد ﺷﯾﻌﻪ دوازدﻩ اﻣﺎﻣﻰ
و دﻓﺎع از آﯾﯾن آنﻫﺎ و ﺑﺎ ﻫدف ﺳﺎزش دادن آن ﺑﺎ ﻗواﻋد ﻋﻘﻠﻰ ﺗﺄﻟﯾف ﻛرد .ﻓﺻل ﺳوم ﻛﺗﺎب ﺑﻪ ﺑﺣث ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت
اﺧﺗﺻﺎص دارد.
اﺑﺗدﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾن ﻛﻪ ﻏرض از ﺧﻠﻘت اﻧﺳﺎن وﺟود ﻣﺻﻠﺣﺗﻰ ﺑراى ﺧود اﻧﺳﺎن اﺳت ﻧﻪ ﺧداوﻧد ،ﺗﻧﺑﯾﻪ و ﺗﻧﺑّﻪ اﻧﺳﺎن را
وى ا
ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﻣﺻﻠﺣﺗﻰ  -ﻛﻪ ﻋﻘول اﯾﺷﺎن ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻧﻣﻰﺗواﻧﻧد آن را درك ﻛﻧﻧد  -ﻟطف ﻣﻰداﻧد و ﻟطف ﺑر ﺧداوﻧد واﺟب اﺳت
و ﭼون از ﺟﻬت ﻛﺛرت ﺣواس و ﻗوا و اﺧﺗﻼف اﻧﮕﯾزﻩﻫﺎ ،وﻗوع ﺷر و ﻓﺳﺎد ﻣﻣﻛن اﺳت ،ﺷرﯾﻌت را ﻛﻪ ﻣﺑﯾّن ﻛﯾﻔﯾت
ﻣﻌﺎﺷرت و اﻧﺗظﺎم اﻣور ﻣﻌﺎش ﻣردم اﺳت ،از ﺑﺎب ﻟطف ﺑر ﺧداوﻧد واﺟب ﻣﻰداﻧد .از طرﻓﻰ ﺑﻪ اﻋﺗﻘﺎد وى ،ﺟﻬت

ارﺷﺎد ﻣردم ارﺳﺎل رﺳل ﺑرﺧداوﻧد واﺟب ﻣﻰﺷود و ﺟﻬت اﻣﺗﻧﺎع وﻗوع ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﻣﻔﺎﺳد و اﺧﻼل واﺟﺑﺎت از اﯾﺷﺎن ،و ﻋدم
ﺗﻧﻔر ﻋﻘول از اﯾﺷﺎن و ﺑﻠﻛﻪ ﺟﻠب اﻓراد ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﻋﺻﻣت اﻧﺑﯾﺎ و ﻣﻌﺟزﻩ ﺑراﯾﺷﺎن واﺟب ﻣﻰﺷود .وى در ﺑﺣث ﻧﺑوت
ﺧﺎﺻﻪ در اﺛﺑﺎت ﻧﺑوت ﭘﯾﺎﻣﺑر اﻛرمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ ،ﻣﻌﺟزﻩ اﯾﺷﺎن و وﺟوب ﻋﺻﻣت ﺑراى اﯾﺷﺎن ﻣطﺎﻟب ﻣﺳﺗدﻟﻰ
ﺑﯾﺎن داﺷﺗﻪ اﺳت و ﻫر آﻧﭼﻪ را ﻛﻪ اﯾﺷﺎن از آن ﺧﺑر دادﻩاﻧد واﺟب اﻟﻘﺑول ﻣﻰداﻧد.
در ﻣﺑﺣث اﻣﺎﻣت ،اﻣﺎﻣت را ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ ﺣق را ظﺎﻫر ﻣﻰﮔرداﻧد و ﻣردﻣﺎن را از ﺑﺎطل ﻣﻧﻊ ﻣﻰﻛﻧد و ﺷرﯾﻌﺗﻰ را
ﻛﻪ ﺧداوﻧد ﻓرﺳﺗﺎدﻩ ،در ﻣﯾﺎن ﻣردم رواج دادﻩ ﺗﺎ از وﻗوع ﻓﺗﻧﻪ و ظﻬور ﻓﺳﺎد در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﭘﯾشﮔﯾرى ﺷود.
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺛرت اﻣﺎم ،اﻣﻛﺎن ﻓﺗﻧﻪ وﺟود دارد ،ﺧواﺟﻪ ﻻزم ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ اﻣﺎم ،واﺣد ﺑﺎﺷد .در ﻣورد ﻧﺣوﻩ ﺗﻌﯾﯾن اﻣﺎم،

وى ﺑر ﺧدا واﺟب ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ از طرﯾق اظﻬﺎر ﻣﻌﺟزﻩ ﯾﺎ اﺧﺑﺎر ﻛﺳﻰ ﻛﻪ ﺻدﻗش ﻣﻌﻠوم اﺳت ،او ﺑﻪ ﻣردم ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدﻩ ﺷود
و ﭼون زﻣﺎﻧﻪ از ﺻﺎدق اﻟﻘول ﺧﺎﻟﻰ ﻧﯾﺳت اﮔر اﻛﺛر اﻣت ﺑر ﺷﺧﺻﻰ اﺟﻣﺎع ﻛﻧﻧد ،آن اﺟﻣﺎع ﺣق ﺑﺎﺷد .درﺑﺎرﻩ اﻣﺎم
زﻣﺎنﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم و ﻏﯾﺑت آن ﺣﺿرت ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﺳﺑب ﺣرﻣﺎن ﺧﻠق از اﻣﺎم ،ﺧود ﻣردم ﻫﺳﺗﻧد ﻧﻪ اﻣﺎم و ﻧﻪ ﺧداوﻧد ،و
زﻣﺎن ظﻬور آن ﺣﺿرتﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم را زﻣﺎن رﻓﻊ ﻋﻠت ﻏﯾﺑت او ﻣﻰداﻧد.
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ﺧواﺟﻪ ﻧﺻﯾراﻟدﯾن طوﺳﻰ ﺑﻌد از آن ﻛﻪ ﻗوىﺗرﯾن و ﻣﺳﺗدلﺗرﯾن و ﻣﺗﻘنﺗرﯾن ﻣﺗن ﻛﻼﻣﻰ ﺷﯾﻌﻰ دوازدﻩ اﻣﺎﻣﻰ ﯾﻌﻧﻰ
ﺗﺟرﯾداﻟﻌﻘﺎﺋد را ﻧﮕﺎﺷت ،در ﺻدد ﺑرآﻣد ﻛﻪ ﻣﺗون ﻛﻼﻣﻰ ﻣﺧﺗﺻرﺗر ﻫﻣﭼون ﻓﺻول اﻟﻌﻘﺎﺋد و رﺳﺎﻟﻪ اﻋﺗﻘﺎدﯾﻪ و ﻗواﻋد
اﻟﻌﻘﺎﺋد را ﺗﺄﻟﯾف ﻛﻧد ﺗﺎ ﻋﻘﺎﯾد اﻣﺎﻣﯾﻪ ﺑﯾﺷﺗر در دﺳﺗرس ﻫﻣﮕﺎن ﻗرار ﮔﯾرد.
وى در اﯾن ﻛﺗﺎب ﻧﯾز ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﺷﺄن و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻧﺑوت و اﻣﺎﻣت در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬت ﺑﻪ اﻛﻣﺎل رﺳﺎﻧدن ﻧﻔوس ﻣردم
اﺳت .در ﺑﺣث ﻧﺑوت ،ﻧﺑﻰ را اﻧﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ از طرف ﺧداوﻧد ﺑﻪ ﺳوى ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﻣﺑﻌوث ﺷدﻩ ﺗﺎ آنﻫﺎ را از ﺣﯾث
ﻛﻣﺎﻻت اﻧﺳﺎﻧﻰ و اﻟﻬﻰ ﺗﻛﻣﯾل ﻛﻧد؛ ﺑدﯾن ﺻورت ﻛﻪ آﻧﭼﻪ را آنﻫﺎ در رﺷد و ﻛﻣﺎﻻت ﺧود ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد و ﻧﯾز
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳوى ﺧداوﻧد ﻛﻪ ﻣﺑدأ و ﺧﺎﻟق ﻛﻣﺎﻻت اﺳت ﻧزدﯾك ﻛﻧد و از ﻣﻌﺎﺻﻰ دور ﺑدارد .وى راﻩﻫﺎى ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺑﻰ را
ﻋدم ﺻدور ﻋﻣل ﯾﺎ ﻗول ﺧﻼف ﻋﻘل از او و ﻣطﺎﺑﻘت دﻋوت او ﺑﺎ ادﻋﺎﯾش و اظﻬﺎر ﻣﻌﺟزﻩ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ادﻋﺎى ﻧﺑوﺗش

ﻣﻰداﻧد.
طرﯾق ﺣﻛﻣﺎ در اﺛﺑﺎت ﻧﺑوت را ﭼﻧﯾن ﺗﻘرﯾر ﻣﻰﻛﻧد ﻛﻪ ﺑراى اﻧﺳﺎن ﻣدﻧﻰ ﺑﺎﻟطﺑﻊ زﻧدﮔﻰ ﻣﻣﻛن ﻧﯾﺳت ﻣﮕر در اﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎ
ﻫﻣﻧوﻋﺎن ﺧود؛ ﭘس ﻣردم ﺑﺎﯾد در رﻓﻊ ﻧﯾﺎزﻫﺎى ﺧود ﺑﺎ ﯾﻛدﯾﮕر ﺗﻌﺎون ﻛﻧﻧد و از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻫر اﻧﺳﺎﻧﻰ ﻫﻣراﻩ ﺑﺎ ﺷﻬوت و
ﻏﺿب آﻓرﯾدﻩ ﺷدﻩ ،ﻣﻣﻛن اﺳت ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ﻣطﺎﻣﻊ ﺧود از دﯾﮕرى ﻛﻣك ﺑﮕﯾرد ﺑدون اﯾن ﻛﻪ او را در اﻣورش ﻛﻣك ﻛﻧد،
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از اﯾن رو ،آﻧﭼﻪ اﻣور آنﻫﺎ را ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻰﻛﻧد ،ﻋدل و اﺟراى آن ﺑﻪ دﺳت ﺷﺧﺻﻰ ﻋﺎدلِ واﺣد اﺳت ﺑدون ﻫﯾﭻ ﻣزﯾﺗﻰ،
و ﭼﻧﯾن اﻧﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎﯾد اﻟﻬﻰ و از طرف ﺧداوﻧد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺻودى ﺣﺎﺻل ﺷود .ﭘس اﻣور ﻧوع اﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻧﻣﻰﺷود اﻻّ ﺑﻪ ﻧﺑﻰ ،ﺗﺎ ﻋدل را ﺟﺎرى و ﻣردم را ﺑﻪ آن دﻋوت ﻛﻧد و ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﻗواﻧﯾن و ﻗواﻋدى را وﺿﻊ ﻣﻰﻛﻧد ﻛﻪ
اﻗﺗﺿﺎى ﻋدل در اﻣور ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ اﺷﺧﺎص و ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﻰ و ﺳﯾﺎﺳت آنﻫﺎﺳت.

در ﺑﺎب اﻣﺎﻣت ،وى اﻣﺎﻣت ﺑﻪ رﯾﺎﺳت ﻋﺎﻣﻪ دﯾﻧﯾﻪ اى ﺗﻌرﯾف ﻣﻰﻛﻧد ﻛﻪ ﻣﺷﺗﻣل اﺳت ﺑر ﺗرﻏﯾب ﻋﻣوم ﻣردم ﺑﻪ ﺣﻔظ
ﻣﺻﺎﻟﺢ دﯾﻧﻰ و دﻧﯾﺎﯾﻰ ﺧوﯾش و زﺟر و ﻣﻧﻊ آنﻫﺎ از آﻧﭼﻪ ﻣﺿر ﺑﻪ ﻣﺻﺎﻟﺢ آنﻫﺎﺳت .در اداﻣﻪ اﻗوال و اﻧظﺎر
ﻣﺧﺗﻠف در ﻧﺻب اﻣﺎم را طرح و ﻧظر ﺷﯾﻌﻪ دوازدﻩ اﻣﺎﻣﻰ را وﺟوب ﻋﻘﻠﻰ ﺑراى ﻧﺻب آن از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد داﻧﺳﺗﻪ و
طرﯾق ﻣﻌرﻓت آن را ﻧزد ﺷﯾﻌﻪ ﻧص ﺟﻠّﻰ از ﺟﺎﻧب ﺧداوﻧد ﯾﺎ ﻛﺳﻰ ﻛﻪ از طرف ﺧداوﻧد ﻧﺻب ﺷدﻩ ﯾﻌﻧﻰ ﭘﯾﺎﻣﺑرﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﯾﻪ وآﻟﻪ ،ﻣﻰداﻧد.

 .8اﺳﺎس اﻻﻗﺗﺑﺎس12
ﺧواﺟﻪ ﻧﺻﯾر اﻟدﯾن طوﺳﻰ در اﯾن ﻛﺗﺎب ﻧﯾز از ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻪ اﺳت .اﺳﺎس اﻻﻗﺗﺑﺎس اﮔر ﭼﻪ در اﺻل ﯾك ﻛﺗﺎب
ﻣﻧطﻘﻰ اﺳت و ﺷﺎﻣل ﻣﺑﺎﺣث اﻟﻔﺎظ ،ﻛﻠﻰ و ﺟزﺋﻰ ،ذاﺗﻰ و ﻋرﺿﻰ ،ﻛﻠﯾﺎت ﺧﻣس ،ﻣﻘدﻣﺎت ﻋﺷر ،اﻗوال ﺟﺎزم ،ﺟﻬﺎت
ﻗﺿﺎﯾﺎ و ﻗﯾﺎس از ﺣﯾث ﻣواد و ﺻورت ﻣﻰﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬت ﻛﺎرﺑردى ﻛﻪ ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻣﻧطﻘﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و رواﺑط
اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ دارﻧد ،ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ اﺷﺎراﺗﻰ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑردﻫﺎى ﺳﯾﺎﺳﻰ  -اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑرﻫﺎن و ﺧطﺎﺑﻪ و ﺟدل ﻛردﻩ ،و
در ﺿﻣن آن ،اﻧواع ﺳﯾﺎﺳﺎت را ﺑﯾﺎن ﻣﻰدارد.
ﻧزد ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ اﻗﺷﺎرى از اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ از ﻗوﻩ ادراﻛﻰ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑرﺧوردارﻧد و از آنﻫﺎ ﺗﻌﺑﯾر ﺑﻪ اﻓﺎﺿل ﻣﻰﺷود ،در
اﺳﺗدﻻﻻت ﺧود از اﺳﺗدﻻﻻت ﺑرﻫﺎﻧﻰ اﺳﺗﻔﺎدﻩ ﻣﻰﻛﻧﻧد و از طرﻓﻰ ﯾﻛﻰ از وﯾژﮔﻰﻫﺎى رﯾﺎﺳت ﺣﻛوﻣت در ﻣدﯾﻧﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ
ﺑرﺧوردارى ﺣﺎﻛم از ذﻛﺎوت و ﺳرﻋت ﻓﻬم و ﻗوت اﺳﺗدﻻل ﻗوى اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن و ﻋﻠوم و رواﺑط ﺧود ﺑﺎ

دﯾﮕران از ﻗﯾﺎﺳﺎت ﺑرﻫﺎﻧﻰ اﺳﺗﻔﺎدﻩ ﻛﻧد.
ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺑﻌدى ،ﺟدل اﺳت ﻛﻪ در آن طرﻓﯾن از ﻣﻘدﻣﺎت ﻣﺳﻠم ﻧزد ﺧود ﺑراى اﺛﺑﺎت وﺿﻊ ﻣطﻠوب ﺧود ﯾﺎ ﺣﻔظ وﺿﻊ
ﻣوﺟود ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﮔﯾرﻧد .در ﺟدل آﻧﭼﻪ ﻣﻼك ﺑودﻩ ،اﺳﺗﻔﺎدﻩ از آﻧﭼﻪ اﻋﺗراف ﻣردم در آن اﺳت و آنﻫﺎ آرا و ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﻣﻘﺑول ﻧزد ﺟﻣﻬور ﻣردم اﺳت و ﻣﻘﺑول ﺑودن آنﻫﺎ ﻧزد ﻣردم ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺳب ﻋﻘل ﻋﻣﻠﻰ آنﻫﺎﺳت ﻣﺛل »اﻟﻌدل ﺣﺳن« و ﯾﺎ
ﺑرﺣﺳب ﺧُ ﻠْق و ﻋﺎدات ﻓﺎﺿﻠﻪ و اﺧﻼق ﺟﻣﯾﻠﻪ اﺳت ﻛﻪ در ﻧﻔوس اﻓراد رﺳوخ ﻛردﻩ اﺳت و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺳب ﻋﺎﻣﻠﻰ دﯾﮕر.
ﻓﺎﯾدﻩ ﺟدل ﺑرﺧﻼف ﺑرﻫﺎن ،ﻣﻔﯾد ﺟﻣﻊ و ﻫﻣﻪ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت ،ﭼﻪ اﯾن ﻛﻪ زﻧدﮔﻰ ﻧوع اﻧﺳﺎﻧﻰ ﺑدون ﻛﻣك و ﻣﺷﺎرﻛت ﺑﺎ
ﻫﻣﻧوع ﺧود ﻣﻣﻛن ﻧﯾﺳت و ﺟدل از ﺟﻣﻠﻪ اﺑزارﻫﺎﯾﻰ اﺳت ﻛﻪ ﻣردم ﺑﺎ اﺑﺗﻧﺎى ﺑر ﻣﺣﻣوﻻت و ﻣﻘﺑوﻻت ﻧزد ﺧود ،رواﺑط

اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺧود را ﻣﺳﺗﺣﻛم ﻣﻰﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺻﻧﺎﻋﺎت دﯾﮕر ﺧطﺎﺑﻪ اﺳت ﻛﻪ در اﻗﻧﺎع و ﺗﺳﻠﯾم ﻣردم در ﭘذﯾرش ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و اﻫداف و ﺑرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود .ﻓﺎﯾدﻩ
ﺧطﺎﺑﻪ در ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟزﺋﻰ ﻣردم و اﺻول ﻛﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ آنﻫﺎ ﻣﺛل ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ و ﻗواﻧﯾن ﻋﻠﻣﻰ و ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﻰ
اﺳت .ﺧواﺟﻪ طوﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﻬت ﻛﺎرﺑرد ﺟدل و ﺧطﺎﺑﻪ در ﺳﯾﺎﺳت ﺑﻪ اﺻﻧﺎف ﺳﯾﺎﺳﺎت ﭘرداﺧﺗﻪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷش ﺻﻧف
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻰﻛﻧد ﻛﻪ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺳﯾﺎﺳت وﺟداﻧﻰ ،ﺳﯾﺎﺳت ﻗﻠّت ،ﺳﯾﺎﺳت اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ )اﺣرار( ،ﺳﯾﺎﺳت اﺧﯾﺎر )ﻓﺎﺿﻠﻪ(،
ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻐﻠﺑﻰ )ﺳﻠطﻪ و ﻏﻠﺑﻪ( و ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺳت .وى در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾف و اﻫداف ﻫر ﯾك از ﺳﯾﺎﺳت ﻣذﻛور
ﻣﻰﭘردازد و در آﺧر ﺑﺎ ﻧظر ﺑﻪ ﻫدﻓﻰ ﻛﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﻓﺎﺿﻠﻪ دارد و آن ﺗﺣﺻﯾل ﻓﺿﺎﯾل و ﻣﻠﻛﺎت ﻧﻔﺳﺎﻧﻰ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﻪ
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اﺳت ،اﺻول و ﻓروع ﻓﺿﺎﯾل را ﺑﯾﺎن ﻣﻰﻛﻧد.
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