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 چکیده 

یکی از موضوعات قابل مطالعه در اندیشه دوره میانه اسالمی، برداشت 
است. هر برداشتی از امر سیاسی نیز « امر سیاسی»اندیشمندان مسلمان از 

 که نگاه اندیشمندانای خاص از الگوی دولت است. اینمتضمن تجویز گونه
مسلمان به امر سیاسی چه بوده و چه تاثیری بر الگوی دولت داشته است مسئله 
نوشتار حاضر است. ایضاح این موضوع با ابتنا بر بررسی روایت امر سیاسی 

سو و از طرف دیگر گرایان از یکانگار در اندیشه اشمیت و اشمیتدشمن 
عه در آرا اندیشمندانی ای عاری از منازمثابه سامان جامعهروایت امر سیاسی به

که در گیرد. اینای صورت میچون آرنت و دریدا، با استفاده از روش مقایسه
نویسی فلسفی و دو رویکرد مهم اندیشه دوره میانه اسالمی یعنی اخالق

نویسی کدام روایت امر سیاسی برجسته است و کدام الگوی دولت از اندرزنامه
نویسان فلسفی، امر ست. در روایت اخالقشود؛ هدف این مقاله اآن منتج می

گرا برای ادامه کنش برخاسته از معنای ایجاد فضایی ارگانیکی و تعالیسیاسی به
یابی به ترین میل درونی و رکن دستمهم« محبت»ها است. میل درونی انسان
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شود. این روایت منتج به ارائه الگوی ارگانیکی ای محسوب میچنین جامعه
را برجسته های دوره میانه اسالمی آند. در روایت دوم که اندرزنامهشودولت می

ها عرصه منازعه دائمی است و اوج این تعارض می سازند، زیست جهان انسان
معنای تالش حاکمان برای ساحت سیاست است. امر سیاسی در این شرایط به

-ناست؛ کشمکشی که دائمی و پایا«  دیگران»حفظ قدرت از گزند کشمکش 
انگار دولت مکانیکی را برای حفظ و بسط ناپذیر است. روایت دوم، الگوی ابزار

 کند. قدرت تجویز می
امر سیاسی، دولت، الگوی ارگانیکی، الگوی مکانیکی، دوره میانه  ها:واژهکلید

 اسالمی.
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 مقدمه و طرح مسئله

برای فهم نگرش های دوره میانه، منابع مهمی متون اخالق فلسفی و اندرزنامه
و الگوی دولت هستند. در دوره « امر سیاسی»اندیشمندان مسلمان در مورد 

توانیم شناسایی کنیم. مسیر میانه اسالمی در مورد امر سیاسی دو خط سیر را می
رفت از بحران فراگیر جامعه دینی و مسیر عقالنی که هر دو برای برون

-کنش و یابد سامان چگونه ستسیا مسلمانان این دغدغه را دارند که عرصة

های سیاست کنند. مسیر دینی عمدتاً در رساله عمل چگونه عرصه این در گران
شرعی تجلی داشته است و هدف آن حفظ نظم سیاسی خالفت محور بوده است. 

دنبال یگانه سیاسی دهد امر سیاسی دینی بهچه محمد ارکون توضیح میچنان
-زمان با ناکامی مسیر شریعت(. هم941::493 امت بود اما ناکام بود )ارکون،

هایی در مسیر دوم هستیم که مسیر عقالنی بوده نویسی، شاهد کوششنامه 
-ای مسیر عقالنی دو دسته از متون هستند: یکی متون اخالق است. نمود اندیشه

فلسفی، سیاست عرصه  ای. در متون اخالقفلسفی و دیگر متون اندرزنامه
ای گیری جامعهشود؛ اما در نهایت از امکان شکللمداد میتعارض منافع ق

شود. در مقابل در رویکرد اخالقی و عاری از تعارض و همبسته سخن گفته می
نویسی سیاست عرصه دشمنی دائمی بازنمایی شده و امکان  اندرزنامه

شود. سؤال این مقاله این گیری جامعه عاری از تعارض منتفی قلمداد میشکل
دوره « نویسیاندرزنامه »و « فلسفی اخالق»که امر سیاسی در رویکردهای است 

میانه اسالمی چیست و کدام الگوی دولت را برای سامان سیاسی تجویز 
گفتمان »گذاریم: کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرض را به آزمون میمی

مر سیاسی را آمیزد و قلمرو افلسفی سیاست و اخالق را باهم در می اخالق
ها به سطح محبت فراگیر است. در داند که شامل گذر انسانقلمرویی اخالقی می

 تلطیف فضای عنوانسیاسی به نویسی امرکه در رویکرد اندرزنامه حالی

نویسان تجویز ها و حفظ قدرت حاکم است. حاصل برداشت اخالقدشمنی
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نویسان الگوی اندرزنامه که نتیجه برداشتالگوی ارگانیکی دولت است در حالی
باره ابتدا الگوی امر سیاسی مبتنی بر برای بحث در این«. مکانیکی دولت است

های چهارم تا هفتم اسالمی را در محبت از نظر اخالق نویسان فلسفی در قرن
نصیرالدین طوسی اندیشه حکمای برجسته چون ابن مسکویه رازی و خواجه 

مر سیاسی مبتنی بر کشمکش و دشمنی را در ایم و سپس الگوی ابررسی کرده
طوسی،  نویسان این دوره چون خواجه نظام الملکهای اندرزنامه نوشته

ایم. در عنصرالمعالی کیکاووس بن وشمگیر و سعدالدین وراوینی بررسی کرده
 ایم.نهایت نیز امر سیاسی و الگوی دولت در این دو رویکرد را مقایسه نموده

 سیاسیهای امر روایت

امر سیاسی شیوه کنش بازیگران و نیز چارچوب یک جامعه سیاسی و الگوی 
 نماید که عرصةکند. بنابراین امر سیاسی  مشخص میدولت را مشخص می

 کنند؟ عمل چگونه عرصه این در گرانکنش و یابد سامان چگونه سیاست

جامعه سیاسی، رو هر نوع اندیشه در مورد (. از این10: 4939)توانا؛ آذرکمند، 
که امر سیاسی چیست؟ متضمن ارائه تعریفی از امر سیاسی است. در مورد این

دو رویکرد در اندیشه سیاسی قابل تفکیک است: رویکرد اول امر سیاسی را 
داند و یا حداقل تخاصم و ستیزندگی را در حاصل اجماع در عرصه عمومی می

یدا چنین نگاهی به امر سیاسی هانا آرنت و ژاک در کند.عرصه عمومی نفی می
دارند. دسته دوم نظریه پردازان، فضای سازنده امر سیاسی را فضای قدرت، 

گرایان با (. اشمیت و اشمیتMuffe, 2005: 16منازعه و تخاصم می بینند )
کنند. چنین تفسیری امر سیاسی را براساس فضای دشمنی دائمی تحلیل می

دست دادن تعریف از امر سیاسی کند بهمیکارل اشمیت از همین منظر تصریح 
 :Schmit, 2007بندی سیاسی متمایز است الجرم نیازمند ارایه یک طبقه

بندی در عرصه سیاست، دوگانه دوست/ دشمن (. از نظر اشمیت این طبقه(25
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از زاویه نگاه این دسته از  است و برای ترسیم مرزهای سیاسی ضروری است.
امور انسانی که به دوست و دشمن تقسیم شود، حوزه  ای ازمتفکران هر حوزه

امر سیاسی  است و هرگونه تقابل خواه دینی، اقتصادی، اخالقی و یا دیگر 
حد از قدرت داشته باشد که انسان را به دوست و که آنتقابالت در صورتی

 (.Schmit, 2007a: 26بندی کنند، تقابل سیاسی خواهند بود )دشمن دسته
 و طرفاز یک گرانحکومت تعارض برای آوردگاهی نین نگاهی،سیاست در چ

(. از 91: :493آید )آقاحسینی، می حساببه دیگر طرف از شوندگان حکومت
گیرد و  مثابه یک موجودیت سیاسی آگاهانه تصمیم مینظر اشمیت دولت به

برداشت  .(Schmit, 2007b: 29-30کند )تمایز دوست/ دشمن را ایجاد می
خوانی دارد. الگوی مکانیکی قایل با الگوی مکانیکی جامعه و دولت هم اشمیت،

های پدیده»پذیری امر سیاسی و دولت است. از این منظر به قابلیت تجزیه
عبارت دیگر به«. مصنوع هستند»های مثل جامعه و دولت پدیده« اجتماعی

های ودیت(. موج19: 4919سازند )بشیریه، سازندگانی هستند که دولت را می
مکانیکی رشد ناپذیرند و از درون خود توانایی بسط و گسترش ندارند. بنابراین 

ای فراتر از ساختارها برای حفظ دولت از گزند تحوالت الزم است. اراده
گرایانی چون شانتال موفه ادامه برداشت اشمیت از امر سیاسی در تفکر نواشمیت

گرایان با دولت در نگاه نواشمیت یافته است؛ اگرچه در تحلیل نهایی الگوی
چه مد نظر اشمیت تفاوت دارد؛ اما از نظر وجود منازعه دائمی برای برساختن آن

های اشمیت جامعه و سیاست با نگاه اشمیتی همسویی دارند. موفه که از آموزه
دهد گرفته است نیز تعریفی منطبق با برداشت اشمیت از امر سیاسی ارایه میبهره

است که جامعه انسانی نه بر توافق بلکه بر تخاصم دائمی استوار است و  و معتقد
 :Muffe, 1993« )منازعه نقش محوری دارد»حتی در محافظت از آزادی نیز 

چه مهم است این است که امر گرایان، آن( . در تعریف اشمیت و اشمیت36-57
پی سیاسی حفظ و حمایت از یک وضعیت و حذف و طرد وضعیت دیگر را 
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نیست، بلکه همواره « دیگری»چنین معطوف به پذیرش جوید. امر سیاسی هممی
که سیاست بنابر هر فهمی، امری از آنجایی»است. « اغیار»دنبال طرد و حذف به

دسته از (. رویکرد اینCavarero, 2004: 61« )هاستمعطوف به انسان
-دنبال جامعهمیتی طبیعتاً بهها دارد. تفکر اشاندیشمندان نگاهی بدبینانه به انسان

(. خاستگاه این رویکرد را Babrac, 2016: 105دست و همگن است )ای یک
توان جستجو کرد. هر دو این اندیشمندان، منازعه هابز و ماکیاول می در اندیشه

اند و کارکرد امر سیاسی و دولت ناپذیر طبع بشر انگاشتهمثابه ویژگی پایانرا به
 نفع قدرت حاکم است. از نظر آنان نیز نه حل منازعه، بلکه مدیریت منازعه به

توان در تاریخ اندیشه در تقابل با این اندیشه، خط سیر دیگری را می
ها عرصه تضاد است تبارشناسی کرد. در این رویکرد اگرچه زیست جهان انسان

دارد، اما این وضعیت، نسان را در منازعه دائمی نگه میناپذیر، او منافع آشتی
شرایطی طبیعی نیست و باید برای رفع آن تالش کرد. از نظر طرفداران این 

ای عاری از حذف است و حتی امکان تحقق جامعهرویکرد آنتاگونیسم قابل
 که رویکرد پیشین از نظرها وجود دارد. در حالیتضاد و مبتنی بر دوستی انسان

شناختی بر بدبینی به ذات و از نظر انسان 4شناختی بر دو انگاری متضادهستی
ها استوار است؛ رویکرد دوم ضمن نقد دوانگاری متضاد، بر رویکردی انسان

بینانه به ذات انسان استوار است. امر سیاسی از این منظر آرمانی و خوش
. این روایت ریشه در سازدهم نزدیک میای است که افراد جامعه را بهمقوله

خوانش فیلسوفان سیاسی مدرن و پسامدرن از تجربه زیسته دولت شهرهای 
ویژه ارسطو در باب دوستی دارد. یکی از یونان و آرا فالسفه یونان باستان به

های این تفکر آن است که سیاست و اخالق را باهم در ترین مشخصهمهم

                                                                                                    
4. Binary Opposition. 
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داند. امر سیاسی در این رویکرد ی میآمیزد و قلمرو سیاسی را قلمروی اخالقمی
آورد. آرنت از چنین منظری پذیری و اجماع دفاع را فراهم میامکان گفتگو، هم

داند که از تالش های متکثر و برابر میانسان امر سیاسی را کنش خودانگیخته
عنوان موجوداتی برابر ها همدیگر را بهاند و انسانبرای معاش و رفاه آزاد گشته

 (. Arendt,1998:176شناسند )رسمیت میرای گفتگو و کنش جمعی بهب
است. در نظریه آرنت « پذیریدیگر»و « پذیریهم»نقطه کانونی دیدگاه آرنت 

همین دلیل (. بهNedimovic, 2007: 1کند )نقش مهمی بازی می« دوستی»
وزه های خصوصی بلکه در حها نه فقط در حوزهآرنت به امکان دوستی انسان

داند مثابه رفتاری میعمومی باور دارد. او دوستی را سازنده حوزه عمومی و به
 ,Nedimovicکند )ها را از حوزه خصوصی به حوزه عمومی وارد میکه انسان

نظر آرنت آگاهی انسان اساساً گرایان، به(. برخالف اشمیت و اشمیت2 :2007
ها فقط در یابد. از نظر او انسانمینه در تمایز، بلکه در تعامل با دیگران معنا 

طور کامل خود را بر دیگران فاش و عیان سازند توانند بهاالذهانی میارتباط بین
(. عقیده آرنت در این زمینه متاثر از الگوی یونان باستان 10: 4900)بردشا، 

 ها بود و دنیایآل تعامل انساناست. جامعه یونان باستان از نظر او نمونه ایده
ها. از نظر آرنت توانایی کنش انسان که در مدرن نمونه افول ارتباط انسان

وسیله محدود کردن صورت فضایی برای امر سیاسی بهی یونان باستان بهجامعه
زحمت در محیط خصوصی فراهم شده بود در عصر مدرن دائم تحلیل رفت و 

 جای خود را به کار و بعد به زحمت داد.
که ما از یونان باستان فاصله می گیریم، خود انگیختگی نظر آرنت هرچه به

های دیگر حیات که قلمروی زحمت و کار شود و عرصهتر میتر و کمانسان کم
اند. در یونان باستان، وجوش تبدیل شدههستند به مرکز فعالیت انسان پر جنب

کرد نه از جهت آدمیزادگی آدمی برابری را به برکت شهروندی کسب می
چه پولیس را می ساخت، نه فضا (.از نظر آرنت، آن14-11: 4934نت، )آر
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ها بوده است. امر سیاسی هم در سایه ارتباط بلکه خود ساکنان پولیس یا انسان
گیرد نه در سایه تمایز بین آنها. از نظر او عقل های عضو جامعه شکل میانسان

خود شت که بتواند بهانسانی فقط در صورتی کارایی برای امر سیاسی خواهد دا
 (. 981: 4900ها بدهد )آرنت، کارکرد ارتباطی عمومی با دیگر انسان

چنین نگاهی به امر  4(4331دریدا نیز در کتاب معروف خود سیاست دوستی )
سیاسی قائل است. دریدا بر ماهیت اساساً ناپایدار تقابل دوست/ دشمن اشاره 

کند و رضه تضاد مطلق تلقی نمی(. او سیاست را ع13:4933دارد )تقی لو، 
-مثابه امری بیرونی، بر امکان همبه« دیگری»جای طرد و نفی دشمن و تلقی به

کند. امر سیاسی چنین پذیری و پذیرش دیگری در جامعه مطلوب تأکید می
را داشته باشد، اما در « خود خویشتن»تواند بخشد؛ دیگری میهدفی را تحقق می

بر « دیگری»ون دوست بر مرزهای دشمنی فائق آید. این چهم« غیر»ارتباط با 
هر »چرخد: مدار شعار اصلی رویکرد ابتکاری دریدا موسوم به واسازی می

« دیگری»منظور دریدا از چنین عبارتی رد تلقی «. دیگری، کامالً دیگری است
گرایان است. در نگرش اشمیت 1«بیرون سازنده»ساز یا هویت« ابزار»مثابه به
مثابه دوست بدون تقلیل و عاری از کنش کید دریدا بر پذیرش دیگری بهتأ

رنگ تواند مرزهای دشمنی را کمابزاری است. این تلقی از دیگری است که می
دوستی »جای دشمنی، در آموزه دریدایی رو بهو دوستی را تقویت کند. از این

 طرز و دوستی»( و  (Derrida,1997: 3«در مرکز و محور سیاست قرار دارد

)مرتضوی، « کندمی تعیین را ورزیجهت سیاست و شیوه آن، از تلقی
امر سیاسی نه حفظ و حمایت چیزها، بلکه »در این رویکرد  .(4:0:4931

خالق و آزادانه امکانپذیر  تحرک، پویایی و نوآفرینی است که فقط توسط کنش

                                                                                                    
4. The Politics of Friendship. 

1. Constructive outside. 
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دسته از اندیشمندان منتج به (. روایت این1:1-1:4: 4900)آرنت،  «است
شود. در الگوی دولت ارگانیکی، تئوریزه کردن الگوی ارگانیکی دولت می

انسان، جامعه و دولت اجزا یک کلیت همبسته هستند. ارگانیسم یک غایت و 
هدف دارد و در درون خود پویا و متحول است و برای رسیدن به غایت به 

گیری و ادامه رو شکل(. از این13: 4919کمک خارجی نیاز ندارد )بشیریه، 
عنوان عنصر مهم ارگانیسم اجتماعی، متکی به اراده یک کارگزار حیات دولت به

-جا که میاست و تا بدان« خودگردان»واحد نیست. ارگانیسم دولت طبیعی و 

 رود.باید پیش می

 های امر سیاسی و الگوی دولت در اندیشه دوره میانه اسالمی. روایت4

شناختی شناختی و جامعهشناختی، هستیهای انسانها و استداللهیم، گزارهمفا
در متون مختلف دوره میانه اسالمی وجود دارد که ماهیت و ذات سیاست را 

شود. در این ها استخراج میاند و معنای امر سیاسی از آنمورد بحث قرار داده
توان مطرح انه اسالمی  میزمینه دو روایت از امر سیاسی را در اندیشه دوره می

کند و ها از آبشخور فکری تفکر یونانی تغذیه مینمود. یکی از این روایت
گیرد. روایت اول های ایرانشهری در تحلیل امر سیاسی بهره میدیگری از آموزه

ها ها و تعارضها را دستخوش تفاوتبینانه زیست جهان انسانبا نگاه خوش
ای عاری از دهی جامعهکنش معطوف به شکل نیزداند و امر سیاسی را می

مثابه یک ارگانیسم مورد داند. در این رویکرد جامعه و سیاست بهتعارض می
گیری دولت نیز متکی به نیروهای طبیعی است توجه قرار گرفته است و شکل

ها نهفته است. این های زندگی انسانده در همه ساحتکه به شکل خود سازمان
ویژه ارسطو است را امر های متفکران یونانی بهمتأثر از آموزه رویکرد که

ایم. نویسندگان اخالق فلسفی به این الگو پذیری نام نهادهسیاسی مبتنی بر هم
اند. در مقابل رویکرد دیگری قابل شناسایی است که زیست جهان توجه کرده

ن رویکرد که به داند. ایحذف میها را عرصه تعارض دائمی و غیر قابل انسان
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نویسی دوره دقایق اصلی تفکر ایرانشهری نزدیکی دارد، در سنت اندرزنامه 
میانه اسالمی برجسته است. در این رویکرد الگوی سامان سیاسی خصلتی 
مکانیکی دارد. اراده کارگزاران خارجی در ساخت و تداوم دولت نقش حیاتی 

 برساخته برای حفظ قدرت است.دارد. دولت نیز نه نیرویی طبیعی بلکه ابزاری 

های اخالق فلسفی؛ امر سیاسی، جامعه عاری از تعارض و الگوی . رساله4-4
 دولت ارگانیکی

های اخالق فلسفی دوره میانه اسالمی دارای مبانی عرفی هستند و سیاست رساله
کنند. در دوره مورد بحث تهذیب اش بررسی میغیرالهی و غیر شرعیرا از جنبه 

ترین نمود این رویکرد است. این آثار بر طبق ق و اخالق ناصری مهماالخال
ها آشکارا مشهود و اقتباس از فارابی در آن سنتی ارسطویی و مشایی نوشته شده

ویژه در این زمینه تأثیر فراوانی بر نیکوماخوس ارسطو  به است. کتاب اخالق
است  داشته مشایی، مایحک ویژهبه مسلمان در این دوره، نظریه اخالقی حکمای

یافته (. سنت ارسطویی که در آراء حکمای اسالمی تداوم 33: :493)بستانی، 
ای اخالقی و عاری از تعارض است. رویکرد اخالق دنبال جامعهدر نهایت به

 زمخت، سیاسی مرزهای»که  نمایدفلسفی دوره میانه اسالمی نیز تالش می

 تبدیل قبولقابل  و مالیم خوشایند، سیاسی مرزهای به و ناخوشایند ضخیم

نویسان فلسفی دوره میانه رو اخالق(. از این91: :493)آقا حسینی، « شوند
ای که منازعات مذهبی در دنیای اسالم در اوج است رویکردی اسالمی در زمانه

چه محمد ارکون گفته مسکویه عنوان مثال چناناند. بهفرامذهبی اتخاذ کرده
های مبارز یک از فرقهر حکمای این دوره است مالحظه هیچرازی که در صد

-خود را به نگره فکری اخالقی»شیعی یا احزاب قدرتمند سنی را نکرده و 
داد نه های گفتمان باطنی گنوسی تن میدید و نه به وسوسهسیاسی ملزم می

نصیرالدین طوسی نیز (. خواجه 984: :493)ارکون، « ضرورت دفاع از وحیبه
های کالمی که خود در صفحات نخستین اخالق ناصری بدان خالف نوشتهبر
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نامه یا اصول عقاید هیچ کند که کتاب اخالق، مراممعترف است، تأکید می
مذهب یا مکتب دینی نیست. نویسندگان اخالق فلسفی در تقریر آثار خود، همه 

ویژه باب نها بهاند و آثار آها را در نظر داشتهنوع از حاکمان و جوامع و ملت
ای مخاطب و خواننده داشته باشد، نه تواند در هر جامعهسیاست مُدن آن، می

صرفاً مختص یک شیعه است، نه مختص حتی یک مسلمان. جامعه موردنظر 
ها نه از سر اجبار، بلکه ای است که در آن انساننویسان فلسفی نیز جامعهاخالق

ا دیگر اعضای جامعه زندگی کنند. بر همین شکل آزاد و برابر ببا میل درونی به
اساس الگوی امر سیاسی در اخالق فلسفی دوره میانه را در آراء حکمای 

توان برجسته این دوره چون ابن مسکویه رازی و خواجه نصیرالدین طوسی می
الگوی امر سیاسی عاری از تضاد معرفی کرد. این الگو، دولت را برآمده از 

 داند.نسان میمسیر طبیعی زندگی ا

 . مسکویه رازی4-4-4

نگرد. از نظر او جوهر هستی ثابت و مسکویه رازی همانند ارسطو به هستی می
شود، اما موضوع یا ذاتی است که صفات به آن حمل می»خودبسنده است و 

(. 188: :493)ارکون، « شودهیچ موضوع یا ذات دیگری حمل نمیخود به
ده و در مسیر فعلیت است و برای تبدیل از قوه به جوهر هستی بالقوه اما فرارون

تحقق »طبیعت منظم و عاقل همواره به »فعل الجرم در صیرورت است؛ چرا که 
(. انسان نیز جزئی از همین نظام 181: :493)ارکون، « میل دارد« هدف برتر

رغم جوهر ثابت، در مسیر کمال است و به درجات متفاوتی از هستی است و به
ها با هم تفاوت دارند؛ اما این تفاوت رو انسانیابد. از اینت میکمال دس

و در « مابعد ذاتی»های ها نه ذاتی و جوهری است بلکه در تواناییانسان
توانند به کمال برسند و ها میدهد. از نظر مسکویه رازی انسانصیرورت رخ می

رسند. او در همین ها به مراحل برتری از کمال میدر این مسیر برخی از انسان
تر از کس گاه انسانهمین معناست که کسی را آنبه»کند که زمینه تأکید می
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تر باشد... این معنا همان نامیم که این معنا در او آشکارتر و روشندیگر می
« شوداست که گاه نفس ناطقه و گاه قوه عاقله و گاه قوه ممیزه خوانده می

 (.91: 4900)مسکویه رازی، 
ای از امیال درونی متعارض است، که انسان دارای مجموعهویه با طرح اینمسک

 مخالف در او میلی هر و است متضاد طبایع از مرکب»انسان را از این نظر که 

( دارای اشتراک ذات اما از 401 :4904مسکویه رازی، («است دیگر میلی
دارای تفاوت ها را نظر که کدام میل در یک انسان برجسته باشد انساناین
داند؛ بنابراین نگاه مسکویه به ذات انسان مثبت است؛ بدین معنا که اگرچه می

توانند مولد امیال متعارضی در انسان وجود دارد و برخی از این امیال می
چه رفتارهای ناپسند باشند؛ اما این رفتارها در سرشت انسان ریشه ندارند. آن

کند آموزش و تربیت است. مسکویه می ترکیب نهایی رفتار انسانی را مشخص
داند. او نقش رازی از این زاویه سرنوشت انسان را محتوم و غیرقابل تغییر نمی

ها پذیر کردن انسانها و جامعهگیری رفتار انسانجامعه و محیط را در شکل
داند. او در مقدمه تهذب االخالق تأکید شهر مهم میبرای حرکت در مسیر آرمان

های نیکو از صناعت و یاد گرفتن و تربیت تعلیمی یافتن این خوی»که کند می
رو مسکویه نقش محیط، تربیت و (. از این1: 4904)مسکویه رازی، « باشد

داند. از نظر او این تأثیرگذاری ها مهم میگیری رفتار انسانآموزش را در شکل
ثابت و غیرقابل تغییر تواند وجه شرور انسان را در رفتار او حدی است که میبه

 .(401-404: 4904کند )مسکویه رازی، 

کنترل ها عرضه تضاد است اما این تضاد قابلهمین دلیل زیست جهان انسانبه
ای عاری از منازعه شکل طبیعی میل به صعود در مسیر جامعهاست. انسان به

کند جو میها جستدارد؛ بنابراین او مکانیسم حل منازعه را در درون خود انسان
ها که کارویژه آن حرکت داند. این ویژگی ذاتی انسانرا امری طبیعی میو آن

ها به الفت و انس است. انس سمت اجتماع است، میل طبیعی انسانها بهانسان
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عنوان صفت ذاتی انسان، ارزشی است که باید از آن به»از نظر مسکویه 
(. همین 490: 4904رازی، مسکویه «) محافظت کرد و در اعتالی آن کوشید

ترین رفتارهای انسان یعنی محبت به دیگران ویژگی انسان نیز مولد یکی از مهم
سمت جامعه عاری از منازعه است. ها بهاست. کارویژه محبت حرکت انسان
تر از دوستی است. از نظر او محبت محبت از نظر مسکویه بسیار مهم

که دوستی یکی از تجلیات در حالی نوع است؛ترین میل انسان به همدرونی
شود منظر مسکویه محبت از ساحت زندگی خصوصی خارج می محبت است. از

 ارمغان به را اجتماعی نظم شود وو به ساحت عمومی و سیاسی وارد می

عبارت دیگر دولت نه جریانی آورد. دولت نیز جزئی از همین فرایند است. بهمی
ار مشخص و بیرونی است؛ بلکه بخشی از مکانیکی که برساخته یک کارگز

همین دلیل گیرد. بهارگانیسم اجتماعی است که سراسر جامعه را در بر می
گانه خصوصی، عمومی و سیاسی دارای عنصر اجتماعی واحد یعنی های سهحوزه

که  است مدینه اهل غایات ترینشریف محبت مسکویه، منظر محبت هستند. از
 مدینه اهل بر محبت کهدر صورتی دهد.همدیگر پیوند میاجزای ارگانیسم را به 

 که خواهدمی را آن چیزی همانند دیگری برای افراد از یک هر شود، حاکم

 کار درس و اندیشه و شودمی یکی کثیر قوای پس خواهد؛می خود نفس برای

 و گرددمی آباد شهرها شود،می برقرار امنیت شود،می آسان افراد برای ثواب
 .)41: 4904مسکویه رازی،  (شود می حاکم جامعه نشاط بر و دیشا

است:  بندی کردهجوامع را دسته «تضاد»و « محبت»مسکویه بر اساس دو متغیر 
ظلم  بر مبتنی جامعه و عدالت مبتنی بر جامعه محبت؛ بر مبتنی جامعه

دارای گانه (. نوع اول از این جوامع سه443: 4931قدم، پور؛ پیش)ابراهیم
ترین منازعه و بیشتر سطح انسجام ارگانیکی است. جامعه مبتنی بر ظلم نیز کم

 مسکویه منظر دارای بیشترین سطح منازعه و بیشترین وجه مکانیکی است. از

است و  انسانی فطرت با متناسب و طبیعی جامعه یک محبت بر مبتنی جامعه
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 نوع این غلبه و شودمی پایدار اجتماعات گیریشکل غلبه محبت، موجب

قدم، پور؛ پیشدارد )ابراهیم دنبالبه را اجتماعی انسجام و نظم محبت بیشترین
ست. در این جامعه ا ای(. کارویژه امر سیاسی رسیدن به چنین مدینه418:4931

را نیازمند « خود»پذیری کامل است. او غایت نیز نه صرفاً حل منازعه، بلکه هم
هر فردی به یاری دیگران به کمال انسانی و »کند تأکید میداند و می« دیگری»

همین دلیل است که افراد انسانی باید به ها... دست خواهد یافت. بهسعادت
یکدیگر محبت بورزند؛ زیرا هریک از آنان کمال خود را در دیگری خواهد 

پذیری را اصلی بین فرهنگی و (. او هم:-41: 4904)مسکویه رازی، « یافت
ها راه های همه ملتداند و معتقد است عقلیر معقول همه جوامع انسانی میمس

پیمایند که با گوناگونی کشورها و گذشت زمان، دستخوش ای مییگانه
 (.4903شوند )مسکویه رازی، دگرگونی نمی

هدف همه اجزاء نظام اجتماعی که دولت نیز جزئی از آن است، از نظر مسکویه 
ای تالی مؤانست و الفت بین مردم است. در چنین جامعهپذیری و اعهمین هم

که عشق و دوستی از کنند نه اینمردمان برای تجربه دوستی و عشق زیست می
(. امر سیاسی نیز کارکردی جز :3: 4933لوازم ادامه حیات باشد )امیرمحالتی، 

ارتقای محبت و مشتقات آن چون دوستی به منتهای خود ندارد. کارکرد دولت 
 با وی که البته در راس آن یک فرد است و از مسکویه، سیاسی اندیشه در

شود، در وضعیت مطلوب نیز و... یاد می« امام»، «پادشاه»نظیر  مختلفی هاینام
(. کارکرد 411: 4904ایجاد همین الفت بین شهروندان است )مسکویه رازی، 

ا و مناسک اسالمی ههای فرهنگی، آیینسایر اجزا ارگانیسم چون خرده سیستم
نیز در رویکرد اخالق فلسفی مسکویه رازی همین تقویت محبت بین 

 (.4-418: 4904هاست )مسکویه رازی، انسان
چون سیمان اجتماعی ارگانیسم و متکی به بر اساس نظر مسکویه، محبت هم

ای چند سویه است. حکومت و مردم هر دو برای زیست جهان آرمانی خود رابطه
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ها و یاز دارند. مشروعیت قدرت نیز به توانایی در رفع تعارضبه محبت ن
رو وظیفه دولت فراتر از تضادها از رهگذر بنای محبت متکی است. از این

اجرای احکام اسالمی و اجرای عدالت، نهادینه کردن انس و محبت است. 
داند که در آن محبت در دو ای میمسکویه رازی جامعه آرمانی خود را جامعه

طح بازتولید و منتشر شود. محبت در سطح افقی که مولد دوستی همه مردم با س
همدیگر است و محبت عمودی که مقوم دوستی حکومت با مردم است. این دو 
نوع محبت در ارتباط ارگانیکی با همدیگر هستند. نکته مهم آن است که محبت 

نوع محبت سرمایه  در پایین هرم جامعه اهمیتی بیشتر از انواع محبت دارد. این
گیرد. شود و بدون آن سامان اجتماعی شکل نمیاجتماعی حاکم محسوب می

طبیعی است چنین شرایط آرمانی مشروط به بسترهایی است و از نظر مسکویه 
)ارکون، « نیاز چنین وضعیتی توافق و سازگاری میان همگان استپیش»

تضادها و رو سیاست در نظر مسکویه عرصه (. از این10:: 4931
ساز را ای همها برای تحقق جامعههاست، اما امر سیاسی حل این تعارضتعارض

کند سازد. دولت اجرای این کارویژه را برعهده دارد. او تأکید میمحقق می
های عقیدتی تندروانه که همگی برآمده از حکومت مرکزی باید با همه نگره»

(. مسکویه در این 10:: 4931ون، )ارک« اند، به جنگ برخیزدجهل و هواپرستی
که در عصر داند و با وجود آنزمینه نقش دوستی مذاهب را بسیار مهم می

زیست و خود نیز فردی دارای گرایش مذهبی مشخص منازعات مذهبی می
است، به وحدت متعالی ادیان باور دارد. از نظر او ادیان و مذاهب بیانی از 

دلیل مرمت اماکن مذهبی لدوله دیلمی را بهواقعیت واحد هستند. او حتی عضدا
(. از نظر مسکویه 180: 4903ستاید )مسکویه رازی، یهودی و مسیحی می

پذیر است، بلکه تنها امکانای که عاری از هرگونه تعارض باشد نهچنین مدینه
وضع طبیعی انسان نیز بر همین اساس استوار بوده است. از نظر او وضعیت 

ثنا است که باید از آن عبور شود و به وضعیت طبیعی که تعارض، امری است
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 همان جامعه مبتنی بر محبت و عاری از تعارض است دست یازید.

 نصیرالدین طوسی . خواجه1-4-4

شناختی شناختی و انسانهای هستیهمانند مسکویه رازی، بسیاری از برداشت
بالطبع بودن  چون مدنینصیرالدین طوسی و تفکر او در اموری هم خواجه
های امر سیاسی و ... ها، رئیس اول و کارویژهها، انواع و اقسام مدینهانسان

شک امتداد اندیشه یونانی و الگوبرداری از کار فارابی در کتاب آراء اهل بی
فاضله های غیرمدینه فاضله است. خواندن متون مربوط به مدینه فاضله و مدینه

(. اندیشه 10: 4903اری دارد )محمودی؛ الهی، آشکارا نشان از چنین الگوبرد
شناختی رئالیستی است. یکی از شناختی و هستیخواجه مبتنی بر انسان

ها دارای دو های رئالیستی در اخالق ناصری، این است که طبیعت انسانمؤلفه
انسان در بسیاری  .ها وجود داردوجه خیر و شر است که هر دو بالقوه در انسان

: 4901با دیگر حیوانات مشترک است )طوسی، « نطق»جز در قوه از امیال 
یک از دو وجه خیر و شر در میل (. تفاوت انسان نیز در این است که کدام411

ها عرصه تعارض دو دسته جهان انسانرو زیست نهایی او برجسته است. از این
د... و کنطبیعت بعضی مردم اقتضای خیر می»امیال متعارض خیر و شر است و 

« کند و ایشان بسیارند...اند و طبیعت بعضی اقتضای شر میایشان اندک
(. چنین وضعیتی در حوزه عمومی نیز تداوم و نمود دارد و 4901:418)طوسی، 

طرف تمایل به خیر و از طرف دیگر تمایل به شر منشأ نزاع اجتماعی از یک
و سبب وقوف »ین منافع ها برای تأمشود. بخشی از امیال منشأ حرکت انسانمی

و انحطاط آن، رغبت قوم در مقتضیات، مانند اموال و کرامات بوده... هر آینه 
ضعفای عقول بدان رغبت نمایند و از مخالطت سیرت ایشان به دیگران سرایت 

تبع آن منافع باهم رو امیال و به(. از این4901 :989-981 کند )طوسی،
طور بالقوه عرصه نزاع امیال ت جامعه نیز بهکند؛ بنابراین ساحتعارض پیدا می

« خود»وسوی تعارض و استیال برای تحقق منافع هست. برخی از امیال به سمت
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میل دارد و برخی در صیرورت برای تحقق جامعه عاری از « دیگری»و طرد 
 تعارض و تضاد هستند.

حرکت  خواجه همانند مسکویه رازی و حکمای یونانی نقش اراده انسانی را در
داند و نقش تربیت از دوران کودکی برای سمت حل تعارض بسیار مهم میبه

داند دهی اجتماعی با فضیلت مهم میتقویت وجه خیر در رفتار انسانی و شکل
(. امر سیاسی از همین نظر و برای حل منازعه اهمیت و 111: 4901)طوسی، 

رت وجود حکومت یابد. دولت نیز بخشی از ارگانیسم است. ضروضرورت می
هم نتیجه همین منازعه است و کارویژه امر سیاسی در چنین شرایطی حل منازعه 

ها داوری کند و نگذارد ها نیازمند حکومتی هستند که در بین آناست. انسان
ها به تعارض و جنگ فیزیکی منجر شود. خواجه این وضعیت را اختالفات آن

 در قالب عبارات زیر بیان کرده است:
ن دواعی افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به نمایات چو

متنوع، مثالً قصد یکی به تحصیل لذتی و قصد دیگری به اقتضای کرامتی، اگر 
ایشان را با طبایع ایشان گذراند. تعاون ایشان صورت نبندد، چه متغلب همه را 

نازع در میان بنده خود گرداند و حریص همه مقتضیات خود را خواهد و چون ت
افتد به افتا و افساد یکدیگر مشغول شوند، پس بالضروره نوعی از تدبیر باید که 
هریکی را به منزلتی که مستحق آن باشد، تابع گرداند و به حق خویش برساند و 
دست هریکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شغلی که 

 (.1:1: 4901د )طوسی، متکفل آن بود از امور تعاون مشغول کن
امر سیاسی در چنین شرایطی اهمیت دارد و از نظر خواجه شامل دو چیز است 

(. امر سیاسی از نظر 981: 4901)طوسی، « یکی تألف اولیا و دیگر تنازع اعدا»
خواجه تحقق همین دو کنش برای دستیابی به ثبات مدنی است. خواجه از پنج 

معه همبسته و ثبات اجتماعی مؤثرند نام عامل که در کاهش تعارض، تحقق جا
او در میان همه این عوامل، «. محبت، صداقت، عدالت، حاکم و قانون»برد: می
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چون مسکویه رازی تناسب محبت را همبخشد و دلیل آناولی را منزلتی برتر می
بخش جامعه را ایفا داند. محبت نقش عنصر قوامبا وضع طبیعی انسان می

متغیرها ابزاری برای حرکت این دو مؤلفه هستند. او نقش  کند و سایرمی
داند بدین دلیل که تر میها حتی عدالت مهممحبت را از نقش سایر مؤلفه

عدالت مقتضی اتحادی است صناعی و محبت مقتضی اتحادی طبیعی و صناعی »
)طوسی، « به نسبت با طبیعی مانند قشری باشد و صناعت مقتدی بود به طبیعت

وضوح متفاوت نصیرالدین طوسی در بیانی که به (. خواجه1:0 -1:3: 4901
کند و هدف و ای است، مدل دولت ارگانیکی را تئوریزه میاز متون اندرزنامه

مراتب  شهر عاری را سلسلهکارکرد دولت را تکمیل خلق و تشکیل آرمان
لی را مبتنی بر داند. او با تقسیم سیاست به دو دسته فاضله و ناقصه، اوقدرت می

را تکمیل خلق و همبستگی در سطوح محبت در سطوح مختلف و هدف آن
داند )طوسی، مختلف و دومی را مبتنی بر تغلب و به تعبیر او استعباد خلق می

که محبت، سیاست تغلب را تبدیل به سیاست (. او با تأکید بر این984: 4901
در مورد اهمیت محبت با استناد  کند و قوام جامعه را نیز در پی داردمحبت می

 نویسد:چنین می« محبت شأن تعظیم در حکما قدمای» به نظر 
 نتواند خالی از محبتی موجودی هیچ و است محبت سبببه موجودات همه قوام

 مراتب را محبت کهاال آن بود، نتواند خالی وحدتی و وجودی از کهچنان بود،

 باشند و مترتب کمال و مراتب نقصان در موجودات آن، ترتب سبببه و باشد

 و باشد نقصان و فساد مقتضی است، غلبه، کمال و قوام مقتضی محبت کهچنان
 را قوم این و بود تواند صنفی هر حسب نقصانبه موجودات بر آن طریان

 اقرار مذهب این بر هرچند حکما خوانند و دیگر غلبه و محبت اصحاب

 جملگی در عشق سریان و اندکرده اقرارمحبت  فضیلت به اما اند،ننموده

 (1:3: 4901داده )طوسی،  شرح کائنات
ظهور هرگونه کم و کاستی  در زمینه محبت، باعث زوال عدالت »از نظر خواجه 
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)اخوان کاظمی، « گرددو پیدایش فساد و تبدیل ملوکیت به ریاست تغلبی می
سیاست تغلب و (. پس از محبت، عدالت ابزار جلوگیری از 481: 4900

شود؛ چون اگر محبت بین مردم منازعه است. عدالت در فقدان محبت زاده می
شود و احتیاج به عدالت نیز از نبود محبت منتشر گردد، نیاز به عدالت منتفی می

همین خاطر، فضیلت محبت از فضیلت عدالت باالتر است و محبت است و به
سازد. ارگانیسم را میسر میبیش از عدالت و انصاف، وحدت اجتماعی در 

آفرین محبت را داشته باشد و وحدت و تواند کارکرد ثباتبنابراین عدالت نمی
شود بسیار پایدارتر از کنش مبتنی بر عدالت همدلی که از محبت ایجاد می

های جامعه است و بسط دهنده است؛ زیرا مولد کنش تفاهمی در همه ساحت
 گوید:باره میود. خواجه در اینحکومت حاکم و حافظ آن خواهد ب

پس معلوم شد که احتیاج به عدالت که اکمل فضایل آن است در باب محافظت 
نظام نوع از جهت فقدان محبت است؛ چه، اگر محبت میان اشخاص حاصل 
بودی به انصاف و انتصاف احتیاج نیفتادی... و تنصیف از لواحق تکثر باشد و 

وجوه، فضیلت محبت بر عدالت معلوم شد  پس بدین محبت از اسباب اتحاد.
 (.1:3: 4901)طوسی، 

زند هم پیوند میگانه دولت، رعیت و محبت را بهخواجه با نگاهی ارگانیکی، سه
داند پادشاه با رعیت و رعیت باهم می« آمیزمحبت»و دوام حکومت را به رابطه 

البته احساس و عقیده دارد که این محبت سبب نزدیکی پادشاه و زیردستان و 
هم خواهد شد و این خود در بسط و توسعه مسئولیت بیشتر هر دو نسبت به

ای از مثابه یک ارگانیسم مؤثر خواهد بود. اما او گونهساخت سیاسی حکومت به
داند که مبتنی بر کنش محبت را شرط جامعه همبسته و عاری از تعارض می

ع. او در این زمینه رابطه محبت باشد نه کنش ابزاری و مبتنی بر منافتفاهمی 
کند که اگر کند و به حاکمان توصیه میعنوان مثال ذکر میپدر و فرزندی را به

دنبال نظام سیاسی پایدار هستند این الگو از محبت را در جامعه نهادینه کنند. به
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 کند که:خواجه تأکید می
به نوی و  باید که محبت ملک رعیت را محبتی بود ابوی و محبت رعیت را

محبت رعیت با یکدیگر اخوی تا شرایط نظام میان ایشان محفوظ بماند و مراد 
از این نسبت آن است که ملک با رعیت در شفقت و تحنن و تعهد و تلطف و 
تربیت و تلطف و طلب و تبجیل و تعظیم او به پسران عاقل و در اکرام و 

عدالت به توفیت خط و حق هر احسان با یکدیگر به برادران موافق اقتدا کنند تا 
 .(133: 4901یک قیام نموده باشد و نظام و ثبات یابد )طوسی، 

رو امر سیاسی در اندیشه خواجه، حذف منازعه از طریق تعمیق محبت از این
مثابه بین اعضای جامعه است. از نظر او در چنین شرایطی، دولت و جامعه به

 شود. ارگانیسم از ثبات و پویایی برخوردار می

 . اندرزنامه نویسی؛ دو انگاری دوست/ دشمن و الگوی مکانیکی دولت4-1

ها نویسی خاستگاهی ایرانی دارد و در بسیاری از اندرزنامه رهیافت اندرزنامه
توان اثری از اندیشه سیاسی و فرهنگی ایرانی یافت و جالب است که نوشتن می

نی اسالمی تداوم داشته و از ایران های سیاسی در طول تاریخ تمدن ایرااندرزنامه
)کاوندی و  اسالمی و تا پایان دوران قاجار دنبال شده است باستان تا دوران

نویسی همیشه وجه بارز  نظر محتوا اندرزنامه (. از:49  :4933 دیگران،
های دوره میانه اسالمی، همانند سیاسی داشته است. تلقی از سیاست در اندرزنامه

شده  های اخالق فلسفی دیدهچه در رسالهی دوره ایران باستان با آنهااندرزنامه
ای دوره میانه های اخالق فلسفی متون اندرزنامهمتفاوت است. همانند رساله

چنین سیاست را کنند. همسیاست را سپهری مستقل و خودبنیاد تلقی میاسالمی، 
وسیله دین تنظیم ه باید بهای ککنند؛ حوزهقلمداد می« سکوالر»اساساً غیردینی و 

(؛ اما برخالف 1:0: 4903و هدایت شود اما بخشی از آن نیست )کرون، 
ها عمدتاً دارای موضع ایدئولوژیک نویسان فلسفی، نویسندگان اندرزنامهاخالق

کنند. سیاست های خود را مطرح میدارانه آموزهخاص هستند و با نگاهی جانب
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گرایانه قابل بررسی است. از های واقعبا چارچوبنویسان در نگاه اندرزنامه 
نویسان سیاست عرصه ناامنی، منازعه برای قدرت و تضاد دائمی نظر اندرزنامه 

ها برای تغییر ها و روشای از کنشاست و امر سیاسی نیز بر همین مبنا مجموعه
رو الگوی امر سیاسی در نفع ساختار قدرت حاکم است. از اینموازنه به

توان الگوی امر سیاسی مبتنی بر کشمکش دائمی های دوره میانه را میندرزنامها
معرفی کرد. دولت در چنین تفکری، نه بخشی از جامعه بلکه عنصری مجزا و 
ورای جامعه است. بارزترین متونی که چنین روایتی از امر سیاسی دارند 

کاووس بن وشمگیر نامه عنصرالمعالی کیالملک، قابوسسیرالملوک خواجه نظام
 نامه سعدالدین وراوینی است.و مرزبان

 . خواجه نظام الملک4-1-4

توان از نظر نوع الملک را مینظام( خواجه ه.ق 319نامه یا سیرالملوک )سیاست
ترین متن دوره میانه اسالمی دانست. نظام گرایانهبرداشت از امر سیاسی واقع

-نظاممتضاد است. هستی از منظر خواجه  انگاریهستی در این متن مبتنی بر دو

الملک اساساً عرصه منازعه بین دو گفتمان خیر و شر است )سیرالملوک، 
شناسی سیرالملوک نیز بازتاب همین نگاه بدبینانه به (. انسان:499-43: 4903

هستی است. تأکید بر سرشت بالذات خطرناک انسان از اصول چنین رویکردی 
(. :490اند )قاسمی، شده اعتماد توصیف ها غیرقابلنساناست. در سیرالملوک ا

های خواجه در مورد رعیت اگرچه بسیار کم هستند؛ اما اغلب حالتی سلبی گزاره
خود ها را زیاد بهدهد سخنان رعیت را نپذیر و آندارند. مثالً به پادشاه دستور می

د گوش داد، نزدیک نکن. از نظر نویسنده سیرالملوک حرف رعیت را نبای
باشند )اسالمی؛ خواجه چراکه تعدادشان زیاد است و همه دارای غرض می

دنبال منافع و امیال خود هستند )خواجه نظام الملک، ( و به:1: 4931سروی، 
طور مداوم با واژگان دارای (. در متن سیرالملوک، توده مردم به11: 4903

)خواجه « ترسنده از پادشاه» ،«حریص بر طاعت»شوند. ارزش منفی بازنمایی می
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ناقص »، «اهل ستر»، «های بزرگموجد خلل»(، :1: 4903نظام الملک، 
(، برخی از 141: 4903)خواجه نظام الملک، « زارنج و محنت»، «العقل

سو های انسان از نظر خواجه است. محصول چنین بازنمایی نیز از یکویژگی
هاست. دم امکان اعتماد به انسانها و از طرف دیگر عبدسرشتی ذاتی انسان

اعتمادی و در نهایت ویژه در عرصه سیاسی عرصه بیبنابراین ساحت زندگی به
-ها برای استیال بر دیگران است. در اندیشه خواجه نظامتضاد دائمی میان انسان

الملک، میان عوام و خواص تضاد دائمی وجود دارد و متعلق به زیست 
اند و در مقابل عوام نادان و فاقد واص باهوش و عاقلاند. خهای متفاوتجهان

های عقالنی. ساحت سیاست نیز عرصه تعارض و چالش دائمی میان توانایی
ترین محور تضاد در زیست هاست. افزون بر تضاد منافع مادی، مهمهمین انسان
چهارم ها از نظر خواجه تضاد باورهاست. خواجه در بیش از یکجهان انسان

نامه به تحلیل این تنش و تضاد پرداخته است سیاستکتاب 
رو از نظر او جامعه ( از این18:4908ی،، اخوان کاظم3:4931:ی،طباطبائ)

پایان است و پادشاه باید هوشیار باشد و با همه ابزارها منازعه عرصه دشمنی بی
 را مدیریت نماید.

 بدون قدرت حفظ برای قدرت بر مبتنی کنشی»امر سیاسی در این شرایط 

سیاسی در دغدغه امر  .(98: 4939)توانا؛ آذرکمند، « است اخالقی مالحظات
معنای چنین روایتی رأس هرم نظام سیاسی و قدرت حاکم است. امر سیاسی به

خوبی منازعه تاسیس دولت برای حفظ قدرت است. خواجه در جمالت زیر به
سیاسی که در شخص حاکم ها و کارویژه امر دائمی در زیست جهان انسان

دارد: او تأکید کرده خداوند در هر عصر و صراحت بیان میشود را بهخالصه می
تا بتواند بر مردم فرمان براند، به »گزیند زمانی، یکی را از میان مردم بر می

آرامش و امنیت را برقرار سازد و فساد و »و « تأمین مصالح کشورش بپردازد
(. این فقرات 14-41: 4903آشوب را از میان بردارد )خواجه نظام الملک، 
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دهد ها را نشان میسو منطق دو انگار و تمایز ذاتی میان انسانروشنی از یکبه
کشد. بدین معنا که و از طرف دیگر امر سیاسی از نظر خواجه را به تصویر می

گونه که در پذیر آنای مبتنی بر همبستگی کامل و همدغدغه خواجه جامعه
دست و عاری ای یکباشد، بلکه جامعهآمده است نمی های اخالق فلسفیرساله

ایجاد « فساد و آشوب»از تضاد است که در آن اغیار گفتمانی یا کسانی که 
از میان »شوند یا به تعبیر خواجه ها طرد و حذف میکنند از همه ساحتمی

های زیادی از کتاب به چگونگی تحقق این هدف او در بخش«. شوندبرداشته می
ای، تشکیل دولتی قوی دهی چنین جامعهسیاسی برای شکل ردازد. ابزار امرپمی

است. این دولت برساخته قدرت حاکم است که از باال امور مختلف را هدایت 
رو دولت در اندیشه خواجه، دولتی سراسربین است و وظایف کند. از اینمی

تارهایی را شامل ای برعهده دارد. حوزه اختیارات دولت بسیاری از رفگسترده
شود که متضمن تداوم قدرت در شرایط سیاست زیست دائم با دشمن است: می

دهی به مردم، گماشتن منهیان و جاسوسان، نظارت بر دهی دربار، نانسامان
قضات و کارگزاران حکومتی، تقویت نیروی نظامی، خزانه قوی و البته 

و پرهیز از رفتارهای های اثباتی چون صبر، عقل، سخاوت، علم حاکم کنش
سری است. خواجه سلبی چون حسد، کبر، غضب، شهوت، حرص، ظلم و سبک

دنبال جامعه آرمانی با ثبات و معطوف به حذف کامل دشمن است. پادشاه در به
تمام ثبات دنیا به صفات پادشاه بستگی »این زمینه نقش کانونی دارد و اساساً 

-(. در اندیشه خواجه اثری از کنش48: 4931)اسالمی، خواجه سروی، « دارد

 شود؛ دغدغه امر سیاسی معاش و امور مادی است. های غیر مادی دیده نمی
نویسان فلسفی نه بر محبت بلکه بر عدالت تأکید او در مقایسه با رویکرد اخالق 

ترین ابزار امر سیاسی جامعه مبتنی بر فراوان دارد. در اندیشه خواجه عدالت مهم
که توزیع پایان است. مراد از عدالت البته نه مفهوم سیاسی آنم بیآنتاگونیس

منصفانه منابع و قدرت و یا ایجاد بسترهای فرصت برابر است؛ بلکه معنایی 
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شناختی است که با منطق کارکردگرایانه همسویی دارد و به حفظ تعادل جامعه
ن است، کند. کارویژه مهم عدالت که دولت متولی آنظام سیاسی کمک می

نحوی است که شاه در مرکز قدرت بماند و سایر بازیگران تعادل و موازنه قوا به
دایرمدار قدرت او در حرکت باشند. از نظر خواجه نظم موجود در نتیجه 

فرومایگان و »جایی اصناف و طبقات و از میان رفتن حدود و ثغور جابه
نظر خواجه بازگشتن به دستخوش تباهی شده است؛ بنابراین عدالت از « بزرگان

، اخوان 33:4931ی،طباطبائنظام سنتی و حفظ حدود و مراتب است )
(. از نظر خواجه نظام الملک هر عضوی از جامعه واجد 3:4908ی،کاظم

اندازه کفایت او عمل بود و  ای خاص است و هر کسی را بهشایستگی در حوزه
. (111: 4903)خواجه نظام الملک، « هرچه به خالف این رود رخصت ندهد»

)خواجه نظام « هر کاری، کاردان را فرماید که اهلیت دارند»چنینپادشاه هم
پادشاهان بیدار و وزیران هشیار... هرگز دو شغل یک »( و 143: 4903الملک، 

( در چنین شرایطی نظم 431: 4903)خواجه نظام الملک، « مرد را نفرمودند
ی جز عدل نیست. کند و حاصل آن نیز چیزاجتماعی بر سبیل درست حرکت می

رو عدل و عدالت در امتداد گفتمان مطلقه شاهی است و کارکرد آن از این
 نفع ثبات جامعه است.کمک به تثبیت نظم مستقر و فروکش کردن منازعه به

 . عنصرالمعالی کیکاووس بن وشمگیر4-1-1

شناختی اندرزنامه نویس مهم قرن چهارم یعنی عنصرالمعالی نیز نگاه هستی
مبتنی بر دوانگاری متضاد است. نظام هستی در اندیشه او مبتنی بر ثنویت و 

تمامی دوگانگی همیشگی بین شرور و خیرات است؛ بنابراین هستی از نگاه او به
: 4938 )عنصرالمعالی،« نشان دویست و هر چه نشان دوی دارد جز از خدای»

نامه نیز مبتنی بر نگاه بدبینانه است. انسان از نظر شناسی قابوس(. انسان41
که او آدمی است و »زیرا »نامه ذاتاً موجودی گناهکار است نویسنده قابوس

شناسی (. در انسان4:1: 4938)عنصرالمعالی،« نخستین گناه آدمی کرد
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دشوار است  نامه انسان موجودی پیچیده است که شناخت اوقابوس
اعتمادی در روابط شناسی بر بی(. چنین انسان444: 4938)عنصرالمعالی، 

اگر کسی به نزد تو امانتی »کند فردی و اجتماعی استوار است. او توصیه می
کسی ودیعتی اگر به»( و 480: 4938)عنصرالمعالی،« هیچ حال مپذیربنهد، به

« کس به ودیعت منهنزد هیچنهی پنهان منه.. .بی دو گواه عدل چیز خویش 
 (. 448: 4938)عنصرالمعالی، 
توان به مرحله دوستی کامل گام نهاد و انسان گاه نمیای هیچدر چنین جامعه

دوست  دارد، بر دوستان به امید دل مبندد و« با مردمان دوستی میانه»الجرم باید 
د خاصه خویش خود باشد و از پیش و پس خویشتن خود نگرد و بر اعتما

تر اگر هزار دوست بود ترا، از تو دوست»دوستان از خویشتن غافل مباشد، چه 
رو دوستی مبنای (. از این411: 4938)عنصرالمعالی، « ترا کس نه بود...

چه گریزی از آن نیست کشمکش ها نیست، بلکه در مقابل آنزندگی انسان
سازی برای دشمن ها باید تالش کنند تا ازدائمی در زندگی است. اگرچه انسان

پذیر نیست، الجرم باید به جاکه چنین چیزی امکانخود پرهیز کنند اما از آن
از دشمن غافل « در نهان و آشکار»واقعیت منازعه دائمی در زندگی کنار آیند و 

نباشند و از بد کردن او نیاسایند، دائم در تدبیر و مکر و بدی او باشند و به 
(. وجه دیگر 411: 4938نباشند )عنصرالمعالی، وقت از حیله او ایمن هیچ

هاست. در ذاتی انسان« گراییفایده»نامه شناسانه قابوسانسان در نگاه روان
ها در ارتباطات انسانی، میزان سودی است که نتیجه مالک نهایی رفتار انسان

 هاکند که انساننامه توصیه میهمین دلیل نویسنده قابوسرسد. بهبه انسان می
یک را انتخاب کند که بین دوست و دشمن تعادل برقرار کنند و در نهایت آن

 (.91: 4938رساند )عنصرالمعالی، به او نفع بیشتری می
های خصوصی و های او در حوزهحاصل چنین تحلیلی از ماهیت انسان و کنش

نامه عمومی، نگاه مکانیکی به جامعه و سیاست است. در تحلیل نویسنده قابوس
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نصری برای پیوند انسان، جامعه و دولت وجود ندارد. هر کدام از این عناصر ع
شود. از هم مجزا و رقیب و در سطح باالتر دشمن دیگری محسوب می

ها از همدیگر نیز ها از دولت حتی از ترس انساناعتمادی و ترس انسانبی
ه باید از او نامبیشتر است. هرچه قدرت فرد بیشتر باشد از نظر نویسنده قابوس

هراس بیشتری داشت. بین میزان ناامنی و قدرت فرد رابطه مستقیم وجود دارد. 
تر است باید ترس بیشتری داشته باشد. او کس که به قدرت نزدیکهر آن

« چرا ایمن خسبد کسی که با پادشاه آشنایی دارد؟»تصریح کرده 
 (.4:: 938)عنصرالمعالی، 

ای عاری از تعارض وجود ندارد. کان جامعهای طبیعتاً امدر چنین اندیشه
ها توانند به تفاهمی مبتنی بر اعتماد دست یابند؛ چون کنش انسانها نمیانسان

اعتمادی نیز های عمومی و سیاسی، مبتنی بر بدبینی است. حاصل بیدر حوزه
« و همیشه از خشم پادشاه ترسان باش»ترس دائمی از دولت است: 

اعتمادی الینحل زندگی جمعی (. متأثر از بی181 :938)عنصرالمعالی، 
ها، ساحت سیاست عرصه دشمنی دائمی است. وجود دشمن در اندیشه انسان

ناپذیر و حتی ضروری است. نویسنده قابوسنامه به نامه اجتنابمؤلف قابوس
جهد کن تا دشمن نیندوزی، پس اگر دشمنت باشد »کند ها توصیه میانسان

 :4911)نفیسی،« کام بودشو که هرکه را دشمن نبود، دشمن تنگ ممترس و دل
489 .) 

وجود دارند و ذات قدرت بر « دیگری»عنوان ای بهرو همواره عدهاز این
همین دلیل دگرسازی و طرد استوار است. قدرت خود نیز قابل اعتماد نیست، به

است  کند که نزدیکی به پادشاه دارای عواقب خطرناکینویسنده توصیه می
(. در جامعه و دولت مکانیکی قابوسنامه ترس و 430: 4938)عنصرالمعالی،

کس اعتماد کند و از اقدامات اعتمادی دوسویه است. پادشاه نیز نباید به هیچبی
ترین افراد در عرصه قدرت باید بیمناک باشد. نویسنده احتمالی نزدیک
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لشکر خویش غافل نباش  از حال رعیت و»کند نامه به پادشاه توصیه میقابوس
و از حال مملکت خویش غافل نباش، خاصه از حال وزیر و باید که وزیر تو 
آب نخورد که تا تو ندانی که جان و مال خود بدو سپردی. اگر از او غافل باشی 

« از جان و مال خویش غافل بوده باشی، نه از حال و کار وزیر خویش
مه جامعه به اجزا مختلف قابل تجزیه نا(. در قابوس190: 4938)عنصرالمعالی،

گران رو کنشکنند. از ایناست و اجزا در جهت یک هدف واحد حرکت نمی
حوزه خصوصی و دولت هدفی متفاوت از همدیگر دارند. عرصه سیاست از 

اعتمادی، ترس و دشمنی است. امر سیاسی هم طور مشخص ساحت بیرو بهاین
شرایط دشمنی مطلق نیست. امر سیاسی  چیزی جز تدبیر برای زیست موفق در

نیازمند رفتارهای خاص است. جامعه و دولت مکانیکی اساساً ساخته بازیگران 
همین خاطر بازیگران دولت برای حفظ قدرت باید تالش دارای قدرت است، به

مداوم کنند. سیاست عرصه رقابت برای حفظ قدرت و منافع است و فرمانروا 
-و فرمان»... و قدرت نباید مالحظه دیگری داشته باشد: جز دو عنصر منافع به

روایی جز به سیاست نبود پس در سیاست نمودن تقصیر نباید کرد تا امرها 
(. او در رفتارها 191: 4938)عنصرالمعالی،« تقصیرها بیروان بود و شغل

گویی معروف راست خویشتن را به»کند. گرایی توصیه میها را به عملانسان
« گویی، از تو بپذیرند...ضرورت دروغ تا اگر وقتی به کن

گرایی و نامه ضرورت عمل(. نویسنده قابوس14: 4938)عنصرالمعالی،
 کند:سنجی را به پادشاه چنین گوشزد میمصلحت

و عزیز دیدار باش تا بر چشم رعیت و لشکر خوار نگردی و زینهار خوار مباش 
رحمتان رحمت مکن و بخشایش و بر بیو بر خلقان خدای تعالی رحیم باش 

مکن و لکن با سیاست باش خاصه با وزیر خویش. البته خویش به سلیم القلبی 
باره محتاج رأی او مباش و هر سخنی که وزیر بگوید در به وزیر منمای، یک

باب کسی و طریقی که باز نماید بشنو، اما در وقت اجابت مکن. بگوی: تا 
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 (.110: 4938اید کرد )عنصرالمعالی،که بگه چنانبنگرم آن
امر سیاسی در جامعه مکانیکی هنر کنار آمدن با این تضاد و زیست در شرایط 
بحران مداوم است. امر سیاسی از این منظر توأم با عقالنیت و تدبیر مداوم است. 
وجه مهم عقالنی امر سیاسی همین توانایی مهار دشمن است؛ بنابراین در کنش 

نمای، دل مکن، لکن دوستی مجازی میبا هیچ دشمن دوستی یک» سیاسی الجرم
(. برای حفظ قدرت، طبیعتاً :48: 4911)نفیسی،« مگر مجازی حقیقت گردد

دوستی کنشی استراتژیک نیست. او برای حفظ قدرت ابزار دیگری را نیز فدای 
چون دیگر نامه همکند و آن چیزی جز عدالت نیست. در قابوسمصلحت می

شوند. او ها به پیشه کردن عدل توصیه میجای دوستی، حکومتها بهزنامهاندر
خصوص در کارگیری نیروها بهاز طریق مداخله در به« سیاست تمایز»چنین هم

کند و ضمن سفارش حاکم به سیاست میان طبقه نظامی را به دولت توصیه می
دار که هر لشکر همه از یک جنس م»نویسد تفرقه بینداز و حکومت کن می

پادشاهی لشکر همه از یک جنس دارد همیشه اسیر لشکر خویش باشد...ایشان 
 (. 199: 4938)عنصرالمعالی،...« یک دیگر نتوان مالیدن را به

 . سعدالدین وراوینی4-1-9

ای از روایت امر سیاسی آنتاگونیستی و الگوی دولت متن مهم دیگر که نمونه
نامه تاریخ را ( است. نویسنده مرزبان311–341)نامه باشد، مرزبانمکانیکی می

داند. تاریخ از نظر او سیر گست و انقطاع قدرت بوده فراز و فرود قدرت می
های و فرود نیز چیزی جز منازعه مداوم بین انسان است. طبیعتاً دلیل این فراز
رو از نظر او های صاحب قدرت نبوده است. از اینمحروم از قدرت و انسان

پایان برای سلطه گروهی تبع آن عرصه سیاست بر منازعه بیها و بهت انسانذا
ها در روایت مرزبان نامه، مبارزه بر گروه دیگر استوار است. زیست جهان انسان

اند و شدهپایان به حاشیه رانده دائمی بین کسانی است که در این رقابت بی
نامه، اند. در مرزبانادامه دادهکه برای حفظ قدرت خود به مبارزه روایت کسانی
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ها از طریق روایت زندگی حیوانات پایان در زندگی انسانآنتاگونیسم بی
هاست که در آن ای از این داستانشود. داستان موش و مار نمونهبازنمایی می

شود. ماری بزرگ و مهیب در غیاب تضاد دائمی در زندگی را نشان داده می
توان مقابله با او را نداشت )وراوینی، کند. موش هم میموش النه او را تصاحب 

شناسی داللت نامه از منظر انسانهای مرزبان(. محتوای داستان111: 4931
طلب هستند و برای تأمین منافع خود دست ها نفعمعنایی مشخصی دارند. انسان

مادی است. اعتها از نظر او بیزنند. ویژگی دیگر در روابط انسانهر کاری میبه
کند. ها توصیه مینامه همگان را به احتیاط در روابط خود با دیگر انسانمرزبان

ها در ساحت سیاست دوچندان است: اعتمادی به انسانتأکید او بر احتیاط و بی
نشاید که پادشاه دستور را دست تصرف و تمکن در کار ملک گشاده دارد و »

دد که از این مشارکت در ملک الزم آید و باره او از عهده مطالبات ایمن گریک
ای که (. در چنین جامعه34: 4931)وراوینی، « های بزرگ تولید کندآفت

کاری و رفتارهای عاری از توجه به منافع اغیار ها پنهانویژگی ذاتی انسان
ها، در است، سیاست بازی با حاصل جمع غیر صفر است. همانند اغلب اندرزنامه

« حاکم»زای جامعه قابل تجزیه هستند و جامعه انسانی به دو بخش جا نیز اجاین
شوند. دولت نه امتداد جامعه، بلکه بر فراز و تقسیم می« دشمنان حاکم»و 

ای دارد؛ وظایفی که در آن مجزای از آن است. دولت نیز وظایف گسترده
شمنان را طور مداوم باید دمشارکت توده مردم جایی ندارد. از نظر او پادشاه به

پادشاه ]حکومت[ را دشمن دوگونه بود: یکی ضعیف نهانی و »از نظر دور ندارد: 
 (. 34: 4931)وراوینی، « دوم قوی آشکار

ای از کارگیری مجموعهای بهامر سیاسی از نظر وراوینی در چنین جامعه
ها، ابزارها و تدابیر برای طرد دشمن و حفظ قدرت از گزند آنان است. او روش

آموزد. در مورد های مبارزه با دشمن را به دولت حاکم مینامه روشمرزبان در
کند دفع دشمن ضعیف که آشکارا در پی پیشبرد اهداف خود است توصیه می
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را توان آناین دشمن چندان مشکل نیست و با کمک نیروهای داخلی می
نظر ضعیف بهشکست داد یا به عقب راند؛ اما دشمن دیگر، نهانی است و معموالً 

رسد. این دشمن، غالباً درونی است و گروه یا گروهایی از جامعه است که می
گیرد یا به ها از طرف حکومت مورد تجاوز قرار میهای آنمنافع و خواسته

 (.4910شود )عزتی پور، اعتنایی میها بیآن
های این دشمن برای مبارزه با دولت و حکومت را تشریح وراوینی روش

( Althusser, 1971چه در اندیشه سیاسی آلتوسر )هایی که با آنکند؛ روشمی
های فرهنگی و سطح خرد که شامل تالش مخالفان ای از روشاو مجموعه

تظاهر به »و « نمایی در جهت کسب محبوبیت عمومیمظلوم»حکومت برای 
درونی های دشمن را از جمله روش« داری برای جلب نظر توده مردم دینداردین

؛ عزتی پور، 4931کن د)وراوینی،و نزدیک برای تضعیف دولت معرفی می
4910.) 

کند برای مقابله با دشمن نزدیک از قوه عقل و وراوینی به دولت توصیه می
گیری از قوه عقل برای تدبیر منازعه، توصیه وراوینی برای تدبیر بهره گیرد. بهره

و تدبیر برخوردارند و این قوه  ها از عقلسامان ساحت سیاست است. انسان
متمایز از حیوانات برای تأمین منافع و دفع خطر در زندگی مورداستفاده قرار 

گیرد. در داستان موش و مار، موش که توان مقابله با این مار را ندارد با می
کیاست و البته استفاده از راهنمایی مادرش بر سینه باغبانی که در آنجا خفته بود 

دستی به او حمله کرد و مار را از بین برد. بجست و با دیدن مار با چوبهاز جای 
 کمک ترقوی دشمنی از دشمن، چنگ از رهایی برای مبارزه، این موش در

 (.13: 4901گیرد )اطمینان، می
وجه دیگر امر سیاسی تالش برای حل منازعه از طریق اجرای عدالت است. 

و من چون صحیفه احوال تو »گوید: میمرزبان در برابر برادر ستمگر خود 
مطالعه کردم، قاعده ملک تو مختل یافتم و قضیه عدل مهمل دیدم )وراوینی، 
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های مورد بررسی، او نیز سیاست رو همانند سایر اندرزنامه(. از این98: 4931
مثابه کنشی در جهت کند. عدالت نه بهعدالت را برای حفظ قدرت توصیه می

مختلف اجتماعی و توزیع منصفانه منابع، بلکه سازوکاری  هایمشارکت گروه
رو عدالت کند. از ایناست که به پادشاه برای مبارزه با دشمنان کمک می

 شود.عنصری در خدمت قدرت حاکم محسوب می

 گیرینتیجه

دو روایت متفاوت ارائه « امر سیاسی»اندیشه دوره میانه اسالمی در مورد 
شناختی و های خاص هستیفرضها بر پیشن روایتدهد. هر کدام از ایمی

شناختی استوار است و متضمن الگویی خاص از دولت است. در این مقاله انسان
ها که دو رهیافت اندیشه های اخالق فلسفی و اندرزنامهاین تفاوت در رساله

شده است. اندرزنامه نویسی در اندیشه سیاسی دوره میانه اسالمی هستند بررسی
کند وجه عقالنی را برای تدبیر امور جامعه ره میانه از این نظر که تالش میدو

چنین از ها همهای اخالق فلسفی همسویی دارند. اندرزنامهبرجسته نماید با رساله
تجربی ایرانشهری را  -های عقالنیاین نظر که رویکردی بینامتنی دارند و آموزه

های اخالق فلسفی که سنت د، با رسالهکنندر دوره میانه اسالمی بازتولید می
دهند دارای مشابهت ای عقالنی یونان باستان را مورد استناد قرار میاندیشه

ای دوره میانه اسالمی های اخالق فلسفی، متون اندرزنامههمانند رسالههستند. 
چنین سیاست را اساساً کنند. همسیاست را سپهری مستقل و خودبنیاد تلقی می

های مهمی از منظر کنند؛ اما این متون، تفاوتقلمداد می« سکوالر»و  غیردینی
شناسی اخالق نویسان تبع آن الگوی دولت دارند. کیهانروایت امر سیاسی  و به

دانند، سوی تکامل میفلسفی، هستی را عرصه تنوع و تفاوت اما فرارونده و به
ستی را عرصه تقابل دو که اندرزنامه نویسان دوره میانه اسالمی، هدر حالی

دانند. از منظر را آمیخته به منازعه نامعلوم مینیروی خیر و شر و سرنوشت آن
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بینانه به ذات انسان که اخالق فلسفی نگاهی خوششناختی نیز در حالیانسان
الطبع ها را واجد ویژگی مهم میل درونی به مؤانست و مدنیدارد و انسان

ان دوره میانه اسالمی انسان را موجودی بدسرشت نویسدانند، اندرزنامه می
جویی و... او را از میل طبیعی گرایی، برتریدانند که امیالی چون حرص، نفعمی
-شناسی و انساندارد. متأثر از چنین مبانی هستیباز می« پذیریهم»سوی به

االیی ها را واجد استعداد بجهان انساننویسان فلسفی زیست ای، اخالقشناسانه
 دانند. برای توسعه همبستگی اجتماعی و زندگی مدنی می

رو ذات سیاست را میدان رقابت تقاضاهای نویسان فلسفی از همیناخالق 
ها دانند اما این رقابت را با عناصر طبیعی موجود در سرشت انسانمتفاوت می

-اخالق یابد. برایدانند. امر سیاسی در چنین فضایی معنا میکنترل میقابل

معنای ایجاد فضایی تضمینی برای ادامه کنش نویسان فلسفی، امر سیاسی به
نویسان نویسان، اخالق هاست. برخالف اندرزنامه برخاسته از میل درونی انسان

فلسفی امر سیاسی را کنشی ابزاری برای تامین امنیت، ارائه خدمات عمومی و 
فردی در حوزه عمومی یا حفظ و بسط قدرت و یا دنبال کردن منافع 

ای سمت جامعهسیاسی از امیال مادی به دانستند. نزد آنان استعالی عرصهنمی
مبتنی بر دوستی پایدار و حذف تمایز از جامعه برای تحقق امر سیاسی اهمیت 

نویسان فلسفی تلطیف فضای رو امر سیاسی از نظر اخالق اساسی دارد. از این
آورد. الگوی مطلوب آرمانی را فراهم می رقابت و حرکت جامعه به فضای

شود. بنابراین دولت بخشی از بندی میفرض صورتدولت نیز با همین پیش
تک هاست و خصلتی ارگانیکی دارد. دولت مظهر کنش تکزیست جهان انسان

های عضو جامعه است و دولت عنصری مجزا و ورای افراد جامعه نیست. انسان
ردادی بلکه هویتی تکاملی است که امتداد میل درونی ای قرادولت نه برساخته

نویسی در نقطه مقابل، تفسیری متفاوت از امر سیاسی و هاست. اندرزنامه انسان
چیرگی و  سیاست ذات هاتبع آن الگوی جامعه و دولت دارد. در اندرزنامهبه
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های مؤثر برای حفظ سلطه و طرد دشمن کارگیری روشسلطه و امر سیاسی به
ای مبتنی بر نویسی دوره میانه اسالمی جامعهشود. دغدغه اندرزنامه بازنمایی می

های اخالق فلسفی آمده است گونه که در رسالهپذیر، آنهمبستگی کامل و هم
ها دست است که در آن اغیار گفتمانی از همه ساحتای یکنیست، بلکه جامعه
گیری جامعه و دولت مطلوب نیز در رهیافت شوند. شکلطرد و حذف می

گرایان فلسفی امری طبیعی است که بر میل درونی انسان استوار است و اخالق
 موتور محرکه آن نیز انس و محبت است. این رویکرد از این نظر که محبت را

درزنامه نویسان برابر ان کند درسیاسی قلمداد می در مناسبات اساسی عنصری
ای مصنوع است که با نویسان، جامعهگیرد. دولت مطلوب اندرزنامه قرار می

شود و ای سرشته با انواع تعارض ساخته میها در جامعهکنش مداوم انسان
گیری مداوم از قوه عقل و تدبیر و در نهایت عدالت نیازمند بهره تداوم سامان آن

گیری مناسبات فی که محبت را بستر شکلفلس است. برخالف رهیافت اخالق
داند، در های خصوصی، عمومی و سیاسی میها در همه ساحتنهایی انسان

ترین ابزار امر سیاسی در جامعه مبتنی بر نویسی، عدالت مهم اندیشه اندرزنامه
که توزیع پایان است. مراد از عدالت، البته نه مفهوم سیاسی آنآنتاگونیسم بی

نابع و قدرت و یا ایجاد بسترهای فرصت برابر است بلکه معنایی منصفانه م
شناختی است که با منطق کارکردگرایانه همسویی دارد و به حفظ تعادل جامعه

ها البته از لفظ دوستی و یا مشتقات آن کند. در اندرزنامهنظام سیاسی کمک می
و واژگان  اند و واژه دوست و دوستیها نیز سخن گفتهدر مناسبات انسان

های دوره میانه تکرار شده، ولی ابتنای زندگی مشابه آن بارها در اندرزنامه
ناپذیر ها امکانسیاسی و حتی فردی بر دوستی از نظر نویسندگان اندرزنامه

رو برخالف اخالق نویسان فلسفی که محبت را کنشی تفاهمی است. از این
گیرد، اسی را در بر میهای خصوصی، عمومی و سیدانند که همه حوزهمی

ها در مورد دوستی بیشتر تجویزهای ابزاری و در جهت تجویزهای اندرزنامه
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رو، در حالی که دولت در تفکر حفظ قدرت است تا کنشی تفاهمی. از این
هاست، در رویکرد اندرزنامه نویسان فلسفی بخشی از زیست جهان انساناخالق 

و ورای جامعه، در جهت حفظ قدرت  نویسی دولت کارکردی ابزارگونه دارد
 کند. حاکم عمل می
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دو روایت از نسبت «: دوستی کیهانی»و « دوستی مدنی»(، :493بستانی، احمد )

سال یازدهم، شماره  ،علوم سیاسی پژوهشنامه، «دوستی و شهر در فلسفه اسالمی

 .:0-3:دوم، 

، تهران: دفتر مطالعات و های جدید در علم سیاستنظریه(، 4919بشیریه، حسین )

 تحقیقات سیاسی دانشگاه امام صادق )ع(.

شناسی سیاست و ورزی: هستیشناسی تا سیاستاز سیاست»(، 4933لو، فرامرز )تقی

 .1:-13، 11شماره  ،هش سیاست نظریدو فصلنامه پژو ،«نسبت امر سیاسی

مقایسه امر سیاسی و جامعه سیاسی »(، 4939توانا، محمدعلی؛ آذرکمند، فرزاد )

سال  ،فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر ،«هابرماس و موفهمطلوب در اندیشه 

 .8:-11پنجم، شماره چهارم، 

 تهران: امیر کبیر.، به کوشش جعفر شعار، سیرالملوک(، 4903خواجه نظام الملک )

چاپ  ،یرانا یاسیس یشهاند یخبر تار یفلسف یدرآمد(، 4931جواد ) ی،ئطباطبا

 .یراول،تهران: کو

، تصحیح عبدالهادی قضائی، تهران: ناصریاخالق (، 4901طوسی، خواجه نصیرالدین )

 بهزاد.

، 09شماره  ،مجله کیهان اندیشه، «نامهسیاست در مرزبان»(، 4919عزتی پور، احمد )

 .401تا  418

 (،:493عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن بازیار )
 ، تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.نامهقابوس

(، 4938عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن بازیار )

 تصحیح سعید نفیسی، تهران: فردوس. ،نامهقابوس

بندی سنت ایرانی سیر تکوین و گونه»(، 4933ابوالفضل و دیگران )کاوندی کاتب، 

، 981شماره  ،اطالعات سیاسی و اقتصادی، «های سیاسی در جهاناندرزنامه

491-439. 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1578
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ترجمه مسعود جعفری، ، تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم(، 4903کرون، پاتریشیا )

 تهران: سخن.

نظریه سیاسی شیعه در اندیشه  احیای(، 4903محمودی، محسن؛ الهی، محسن )
 تهران: طرح پژوهشی اجرا شده در دانشگاه شهید بهشتی. ،نصیرالدین طوسیخواجه

فصلنامه تخصصی  ،«واسازی، از سیاست تا دوستی»(، 4931مرتضوی، سید رحمان )
 .414-4:1، 91، سال یازدهم، شماره علوم سیاسی

، مصحح و محقق عبدالرحمان الخالدهالحکمه ، (49:0مسکویه رازی، احمدبن محمد )

 بدوی، انتشارات دانشگاه تهران.

اصغر حلبی، ، ترجمه علیاالخالقتهذیب(، 4904مسکویه رازی، احمدبن محمد )

 تهران: اساطیر.

 ، انتشارات آیت اشراق. الفوز االصغر(، 4900)مسکویه رازی، احمدبن محمد 

، جلد دوم، ترجمه ابوالقاسم مماالتجارب(، 4903)مسکویه رازی، احمدبن محمد 

 امامی، تهران: سروش. 

 .تصحیح محمد روشن، تهران: نشر نو ،نامهمرزبان، (4931وراوینی، سعدالدین )
به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی ، نامهمرزبان(، 4931وراوینی، سعدالدین )
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