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سااممان دانشاجویان   تهیاه ننناد    / صایرالدین طوسای(   خواجه ن
 جهاددانشگاهی: میر نظر رضا فریدماد   

 .1931جهاددانشگاهی، واحد تهران، انتشارات،  تهران: مشخصات نشر:
 ص: مصور. 112 مشخصات ظاهری:
 379-022-199-271-1 شابک:

 اپفی نویسی: وضعیت فهرست
 هاق. ننگر  071-737نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد،  موضوع
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 صفحه عنوان
 2 گفتار پیش

 3 مقدمه

 29 سی / محمد زینالی اُنارینصیرالدین طو  های فرهنگی سالمت روان از دیدگاه خواجه مؤلفه

 90 ی نقد / دکتر امامعلی شعبانی زندگی، شخصیت و اقدامات خواجه نصیرالدین طوسی در بوته

 00 ی اسالمی / دکتر یونس کرامتی جایگاه تحریر اصول اقلیدس نصیرالدین طوسی در ریاضیات دوره

 20 السادات یسحیات سیاسی و فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی / دکتر سید حسین رئ

 212 بداشتی تحول کالم امامیه از خواجه نصیرالدین طوسی تا حکمت متعالیه صدرایی / دکتر علی اله

 222 محمد ساجدی سینا و خواجه نصیرالدین طوسی / دکتر علی ی ابن پاسداری از خرد و خردورزی در اندیشه

 292 دکتر محمدرضا خالصی /الدین شیرازی ه قطبو عالمی سی خواجه نصیرالدین طو الق سیاسی و سیاست اخالقی در اندیشهاخ

 220 راد ساالری / دکتر مرتضی یوسفی ی مردم های حکومت مطلوب خواجه نصیرالدین طوسی با تأکید بر مسأله قابلیت

 223 32داشت خواجه نصیرالدین طوسی / پاییز  های همایش ملی گرامی گزارش تصویری از برنامه

 

 

 



 



 

   
  

 گفتار پیش
 

 موردان اسوت   یدار طووس کوه مهود بوزر     د

 به یمن مرقد شمس شموس و خسرو طوس

 در آسووومان درخشوووان علوووش و فووورزانش  

 سخنورش چو حکویش  بنوام فردوسوی اسوت    

 بلووووی زوال نوووودارد حیووووات دانشوووومند 

 هووزار سووال اگوور بگووگرد ز موور  فقیووه     

 ی دانوش  چو شوی  طوسوی کنود بواز سوفره     

 ز شرق و غرب بر آن خوان  فضل گورد آینود  

 

 خواک پواک ایوران اسوت     ی بوه پیکوره   سری 

 ببین به چشش بصویرت کوه نوور بواران اسوت     

 سوووتارگان فوووروزان و مووواه تابوووان اسوووت 

 دالورش چوووو ابومسووولش خراسوووان اسوووت 

 جسش  ضوعیِ  جهانیوان جوان اسوت     هکه او ب

 حیوووات بووواقی او را خووودا نگهبوووان اسوووت

 جهان علش، بر آن خوان فضل، مهموان اسوت  

 ان اسووتبووه نوواگزیر کووه انسووان، عبیوود احسوو

 

بوه مناسوبت    2931در سوال  « مسویحای پارسوی  »هایی موفق تحت عنووان   که مجموعه برنامه پس از آن
ی دائموی نکوداشوت مفواخر ایوران      ی فردوسی، توسط دبیرخانه داشت هزارمین سال سرایش شاهنامه گرامی

صیرالدین طوسوی  ن استان کشور برگزار شد؛ شخصیت مؤثر علمی و سیاسی خواجه  21اسالمی در تهران و 
توجوه و شوناخت     و اثرات شگرف این حضور در پیشرفت علمی جهان اسالم و ایران از یک طرف و عدم

هوای   برنامه 2932های کشور و در بین دانشجویان عزیز، ما را بر آن داشت تا در سال  الزم در سطح دانشگاه
 د. ریزی و طراحی شو نظیر برنامه دبیرخانه، حول محور این شخصیت کش

غربی، اردبیل،  استان کشور )آذربایجان 25های مختلفی در سطح  ، برنامه32از آبان تا اسفند ماه سال 
وبلوچستان، فارس، کردستان، گلستان،  جنوبی، سیستان اصفهان، ایالم، چهارمحال و بختیاری، خراسان

های مختلِ در  کارگاههای تخصصی، برگزاری  مازندران، مرکزی، مشهد، یزد( در قالب سخنرانی، نشست
 ی مراغه و... برگزار شد. تاریخی از رصدخانه –ی نجوم، رصد ماه و ستارگان، بازدید علمی  حوزه

های برگزار شده،  ی اجرا و کیفیت برنامه آوری مستندات و ارزیابی نحوه ها، جمع پس از برگزاری برنامه
عنوان واحدهای برتر  وبلوچستان و اردبیل به جنوبی، یزد، سیستان جهاددانشگاهی واحدهای فارس، خراسان

 نصیرالدین طوسی معرفی و تقدیر شدند. داشت خواجه  گرامی« استاد بشر»ی طرح ملی  برگزارکننده
های فرهنگی، بحث تولیدات فرهنگی نیز  ی مقام معظش رهبری، در کنار انجام فعالیت با توجه به فرموده

در همین راستا مقاالت این طرح ملی ]که بعد از ارائه در قالب  های دبیرخانه قرار گرفت و جزء برنامه
مجموعه « استاد بشر»سخنرانی، با همت و همکاری اساتید، به دبیرخانه ارسال شد[، گردآوری و با عنوان 

 ی انتشار رسید. نصیرالدین طوسی به مرحله داشت خواجه  مقاالت منتخب همایش ملی گرامی

نصیرالدین طوسی که با طراحی متفاوت و جگابیت بصری، خواننده  ( زندگی خواجه الین تولید بروشور )تایش

کند؛ و  همراه می نصیرالدین طوسی از آغاز تولد تا زمان مر  این شخصیت ارزشمند  را با تاری  و زندگی خواجه



 

از دیگر  نصیرالدین طوسی،  انگلیسی زندگی خواجه –عربی  –چنین تولید پوستر اینفوگرافیک فارسی  هش

 تاریخی بود. –سیاسی  –فرهنگی  –تر این شخصیت علمی  های دبیرخانه برای معرفی هر چه بیش فعالیت

تر این طرح، سازمان دانشجویان  اساتیدی که در راهبری هر چه علمی یدانش از کلیه بر خود وظیفه می

 نماید: کر نامشان امری الزم میجهاددانشگاهی را یاری نمودند سپاسگزاری نمایش. اساتید بزرگواری که ذ

بندری، دکتر کیومرث کرمی، دکتر سیدحسین  دکتر یونس کرامتی، دکتر امامعلی شعبانی، دکتر عباس شاه

االسالم والمسلمین دکتر سید مهدی قریشی، دکتر کوروش آقایار،  السادات، دکتر علی حیدری، حجت رئیس

محمد  راد، دکتر علی کوروش نوذری، دکتر مرتضی یوسفی نبی، دکتر اکبر زمانی، دکتر دکتر فاضله خواجه

االسالم والمسلمین دکتر محمد برکت و محمد زینالی که با حضور و  بداشتی، حجت ساجدی، دکتر علی اله

راستا  هایی نوین و متفاوت و هش مطالب و موضوعاتی در حوزه یهای تخصصی و ارائه سخنرانی در نشست

 ر برای انسان معاصر، به غنای علمی طرح افزودند.نصی های خواجه با آموزه

زایی، مهندس سیروس داوودیان، دکتر بهروز  ها و آقایان: فاطمه شی ، سحر سرگل سپاسگزارم از خانش

نژاد، مهندس سید هادی طباطبایی، علیرضا آقایی، دکتر محسن شادمهری، دکتر  الکالمی، مهندس رضا امینی ملک

هر آرین، دکتر علیرضا خصالی، دکتر محسن نژاد اصغر، مهندس محمد مسعود کاظش نفیسی، مهندس منوچ

های رصد ماه  های نجوم، برنامه بخش، مهندس سعید صداقت و دکتر احسان مروجی که با برگزاری کارگاه صحت

ه و تر نمود ی فرهنگی دانشجویان نزدیک و ستارگان و معرفی و بررسی ابزاروآالت رصدی، این طرح را به ذائقه

 ی نجوم تالش نمودند. نصیرالدین طوسی در حوزه  تر شخصیت خواجه در معرفی هر چه بیش

در پایان از همکاری دکتر محمدحسین یادگاری رئیس محترم جهاددانشگاهی، مهندس علیرضا زجاجی 

شگاهی جهاددان معاونین، مدیران و همکاران واحدهای رؤسا،  یمعاون محترم فرهنگی جهاددانشگاهی و کلیه

که با هماهنگی و ارتباط مستمر با سازمان دانشجویان برای هرچه بهتر  «استاد بشر»ی طرح ملی  برگزارکننده

 نمایش. ها کوشش نمودند؛ قدردانی می برگزار شدن این برنامه

ی سازمان  چون مسیحای پارسی، استاد بشر و... در مجموعه هایی هش انگیزه و هدف ما از برگزاری برنامه

نشجویان جهاددانشگاهی، عالوه بر نکوداشت مقام مفاخر ایران اسالمی، تالش برای آشنایی و انس بیش از پیش دا

ماست.  های غنی و بزر  معرفت و هویت دینی و ملی ساز انقالب با سرچشمه دانشجویان؛ این قشر آینده

 امیدواریش در این مسیر یاریگر ما باشید که:

  هش مگر پیش نهد لطِ شما گامی چند... انیش رسیود دان مقصود عالی نتوما ب   

 

 رضا فریدماد 

 رئیس ساممان دانشجویان جهاددانشگاهی



 

   
  

 مقدمه
 

هوای جهوانی دخیول     گیری تمدن ایران اسالمی کشوری است که با فرهنگ غنی و دیرین خود، در شکل

ان و فرزانگان شهیری اسوت  آور ی مباهات و خرسندی است زندگی در سرزمینی که مهدنام بوده است. مایه

که با تکیه بر تقوا، دانش، خردورزی، تالش، کوشش، شهامت و صبوری، رسالت انجام کارهوای بزرگوی را   

ی اصیل  اند تا از این رهگگر برای جامعه روی خویش قرار داده در راستای رسیدن به اهدافی مقدس در پیش

 ادماندنی و اثرگگار باشند.و با فرهنگ خود منشاء خیر و برکت و افتخارات به ی

ی پرنور فهرست مشاهیر علش، فرهنوگ و ادب   و یادشان در صحیفه  مردان و فرهیخته زنانی که نام بزر 

گسوتراند. تواری  غنوی و فرهنوگ دیرپوای کشوور        درخشود و نوور موی    زمین چون ستارگانی پرنور می ایران

هوای مختلوِ فرهنوگ،     . مفاخری که در حووزه چنین بوده و هست مان ایران، خاستگاه مفاخری این اسالمی

ای از خوود   ها و خدمات ارزنوده  علوم و فنون، حماسه و دفاع، طب، حکمت، فلسفه و معارف بشری تالش

 باشند. ی یاد شدن و زنده ماندن در ذهن انسان معاصر می به یادگار گگاشته و به حق شایسته

های بسیاری بوه خوود دیوده اسوت؛ اموا       راز و نشیبای بس طوالنی دارد و ف تاری  و تمدن ایران سابقه

هرگز افول نکرده و به خاموشی نگراییده است. پس از سقوط حاکمیت ساسانی، فرهیختگان این سورزمین،  

گیری تمدن اسالمی ایفای نقش نمودند. ایون   آمیخته و در شکل های اسالمی درهش فرهنگ ایرانی را با آموزه

ی اول( به جهت وجود و حضور علمای خردمند ایرانی در دستگاه  در دورهویژه  حرکت در عصر عباسی )به

گمان ایرانیان در عصر طالیی  اسالمی نقش بسیار بارز  تری به خود گرفت. بی خالفت سرعت و جهش بیش

سوار ولی عاری از فرهنگ و دانوش بوه ایون     جو و چابک ای داشتند. لکن هجوم مغوالن جنگ کننده و تعیین

ویوژه برخوورد بسویار نامناسوب و      سهمگینی وارد آورد، که تاری ، این وقوایع دردنواک بوه    یبهسرزمین ضر

ی آنان با اهل فضل و فن و ادب را در خود ثبت کرده است. اما در همین دوره نیز بزرگان فرهیخته،  نسجیده

فتند و توان علموی  ی سیاست و اجتماع نهاده و شمشیر را به خدمت قلش گر با شجاعت و تدبیر، پا به عرصه

 ایرانی خود را در سطح جهانی به نمایش گگاشتند. –اسالمی 

ی مراغه و از مشهورترین و  گگار رصدخانه یکی از این علمای خردمند، خواجه نصیرالدین طوسی، بنیان

 مؤثرترین دانشمندان این دوره است. اگر تمام قلمرو هنر و علوم و فلسفه را بوا یکودیگر در نظور بگیوریش،    

هوای   ی او در زمینوه  کس بوه انودازه   ترین چهره، خواجه نصیر است و هیچ سینا، بزر  بدون شک پس از ابن

 مختلِ در دیگران تأثیرگگار نبوده است.

خواجه نصویر از مالزموان هوالکوخوان مغوول و بوه تعبیوری وزیور او بوود. خواجوه نصویر گگشوته از            

قوی در دربار ایلخانی و پرداختن به شعر و شاعری، بوه   های سیاسی و اجتماعی و نفوذکالم بسیار مسئولیت



 

ی اخوالق، کوالم،    تدریس و تصنیِ و تحقیق پرداخته و آثار بسیار متعددی بوه عربوی و فارسوی در زمینوه    

طبیعی از خود به یادگار گگاشت که در منابع مختلِ به بیش از پنجاه مورد آنها اشاره  ریاضی، نجوم و علوم

عشری بود، چندین کتاب در علش کالم شیعه به رشته تحریر درآورده که کتاب  عه اثنیشده است. وی که شی

 ترین کتاب از این نوع است. تجریدالعقاید معروف

هوای   کوه وی در زموان   توجه به خواجه نصیرالدین طوسی به دو جهت دارای اهمیت است: نخست این

ایی که بیش از هر زموان دیگور فرهنوگ و تمودن     ه بدیل از تاری  ایران قرار داشته است؛ زمان حساس و بی

ایرانی در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود و این تهدید بیش از هموه از جانوب مغووالن اسوت. سوبب      

های حکومتی و وجوود شورایطی بورای دخالوت و تغییور وضوعیت        دیگر، موقعیت خواجه نصیر در دستگاه

ه نصیرالدین طوسی توانسته است در ایجواد تحووالت   دهد خواج اجتماعی است. شواهد نشان می –سیاسی 

ی مغول به بعد از آن را به عهده گیرد و از میوراث شویعی و    گگار از شرایط قبل از حمله مؤثر باشد و نقش  

 ایرانی دفاع کند.

جوا رفوت و بوا برقوراری      ترین مراکز تشیع، بدان ترین و فعال خواجه برای تقویت شیعیان حله، از بزر 

های درس مانند مجلس درس عالمه حلی در  جا و فقهای شهر و حضور در برخی کالس ط با علمای آنارتبا

 ای که شیعیان سراسر عراق برای احقاق حق خود به پا خواستند. گونه نیرو بخشیدن به آنان مؤثر بود، به

راغه است کوه از  ی م های خواجه نصیرالدین به ایران و ایرانیان، تأسیس رصدخانه ترین خدمت از بزر 

آمد. تبدیل مبارزات نهانی و مخفی تشیع بنا بور اصول تقیوه بوه      شمار می ترین مراکز علمی آن زمانه به بزر 

عنوان دین رسمی مملکت شناخته شود؛ احیوای اوقواف     مبارزات علنی و تسهیل گسترش تشیع که بعدها به

؛ ایجواد عصوری نوو در دانوش نجووم و      ی اسالمی و یکی از ارکان اقتصوادی بوود   مملکت، که سنت دیرینه

گگاری سبکی جدید در معماری و انواع هنرها؛ برعهده گرفتن سهمی عموده در   ریاضیات و به دنبال آن پایه

وضوع   ها و نجوات جوان دانشومندان و علموا و سروسوامان دادن بوه       حفظ فرهنگ گگشته با گردآوری کتاب

 فکران عصر از دیگر اقدامات خواجه بود. روشن

گرای مسلمان است که ضمن اعتقواد نظوری و عملوی بوه تئووری       جه نصیر از معدود حکمای واقعخوا

ها و شرایط موجود به بهترین نحوو بورای    کوشد از فرصت امامت شیعه و رهبری امام معصوم بر جامعه، می

 تقویت و بسط تشیع و فراتر از آن حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی استفاده نماید.

هوای   توان گفت برپوایی آئوین   یرالدین طوسی بسیار است و مجال این گفتار کوتاه، تنها میسخن از خواجه نص

که بیوانگر میوزان قدرشناسوی نسول حاضور و نهادهوای        داشت مفاخر هر سرزمینی عالوه بر آن نکوداشت و گرامی

کنود.   موی های خویش است؛ شرایط معرفی الگوهوای موفقیوت را بورای نسول جدیود فوراهش        اجتماعی از گنجینه

چنین آشنایی با مفاخر و رویدادهای مهش فرهنگی، هنری، علمی، ادبی، تواریخی و... هور قووم و ملتوی، سوهمی       هش

 کند. سازی آن جامعه ایفا می سازی( و نقش پررنگی در هویت ارزنده در قوام ملیت )و حتی ملت



 

   
  

ترش فرهنگ پاسداشوت مقوام و   ی برخورداری از نعمت وجود چنین بزرگانی و با هدف گس اکنون به شکرانه

های دانشوگاهی   منظور نهادینه کردن این فرهنگ در محیط زمین و به های علش و ادب و فرهنگ ایران ی گنجینه مرتبه

سوازی و   ویوژه قشور دانشوجو در فرهنوگ     ی دانشگاهی و به ی آینده و با توجه به نقش جامعه و انتقال آن به جامعه

هوایی در راسوتای    زمان دانشجویان جهاددانشوگاهی نیوز پوس از برگوزاری برناموه     معرفی فرهنگ ایران اسالمی، سا

، «اسوتاد بشور  »با عنوان  «ایران سرای جاوید»ی برگزاری طرح ملی  نکوداشت مفاخر ایران اسالمی، در سومین دوره

 ی دانشوگاهی برگزیود توا سوهمی     تر بوه جامعوه   شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی را جهت معرفی هر چه بیش

 مرد فرهیخته داشته باشد. ی این بزر  کوچک در پاسداست خدمات ارزنده

داشت خواجوه نصویرالدین طوسوی در      گرامیهمایش ملی های  کتاب حاضر نیز حاصل برگزاری برنامه

شده در ایون   ی ارائه مقاله 20های بسیار، سرانجام از میان  و بررسی  استان کشور است که پس از ارزیابی 25

 است. ی گرامی روی شما خواننده اکنون پیش« استاد بشر»مقاله انتخاب شد که ماحصل آن با عنوان  7ا، ه برنامه

مجموعه مقاالت مگکور، تازگی، تنوع در انتخاب موضووع، توجوه بوه بعود کواربردی بوودن         از ویژگی

ای انتقوال  توجه به ابعاد مختلِ دانش خواجه نصیرالدین طوسوی و توالش بور    ،موضوع و محتوای مقاالت

 آموزهای خواجه نصیرالدین طوسی به انسان معاصر بوده است.

داشوت خواجوه نصویرالدین     های گراموی  براساس ترتیب زمان ارائه و اجرای برنامه« استاد بشر»مقاالت 

مجموعوه مقواالت منتخوب هموایش ملوی خواجوه       « استاد بشر»طوسی تدوین شده است. امید است کتاب 

های خواجوه نصویرالدین طوسوی و     تر احوال، آثار و اندیشه در معرفی هر چه بیش نصیرالدین طوسی بتواند

ی ایرانی به فرزنودان پواک ایوران اسوالمی      های این شخصیت یگانه چنین شناساندن ابعاد مختلِ اندیشه هش

 گامی برداشته باشد.

    

 ایران ساممان دانشجویان

 جهاددانشگاهی 



 



 
 

 
 

 محمد زینالی اُناری
 

 اردبیل – 2900 تولد:
 2923التحصیل کارشناسی فیزیک اتمی مولکولی از دانشگاه ارومیه در سال  فارغ
 2932 گری علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال در سال ارشد پژوهش التحصیل کارشناسی فارغ

 2970معاون آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی نیر در سال 
 تاکنون 2977جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل از سال  یهای فوق برنامه فعالیتکارشناس 

 2932سرویس اجتماعی نشریه صالحین وابسته به معاونت فرهنگی سپاه استان اردبیل در سال  یعضو تحریریه
 2972ی سوم بخش مقاله همایش دفاع مقدس، خالقیت و جوانان در سال  کسب رتبه

  2970های همشهری، اندیشه، مهر از سال  ی فرهنگی روزنامه قاالت حوزههمکاری در نگارش م
 ی مطالعات فرهنگی گر در حوزه پژوهش
ی فرهنگ ایران  ی شخصیت و زندگی مفاخر ایران اسالمی و نقش و تأثیر آنان بر حوزه گر در زمینه پژوهش

 از گگشته تاکنون
هوا و   فضایی در حیات ذهنوی شوهروندان اردبیول، ارزش    های هویت تبیین تفسیری نشانه های ایشان: از مقاله
 های آیینی سیاست اقتصادی در تولید ملی سازه

شناسی تواریخی   شناسی تنهایی در رمان، جامعه های عاطفی، جامعه تبارشناسی، دلبستگی های ایشان: از پژوهش
 ایران و... 
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 سیاز دیدگاه خواجه نصیرالدین طو های فرهنگی سالمت روان فهمؤلّ
 

 

 چکیده

های خواجه نصویرالدین   های فکری سالمت در دیدگاه هدف این مقاله راه بردن به تحلیل انگاره

وسوودهی بوه    است. بدون شک معرفت از راه تعریِ خرد برای فرهنوگ موردم در سومت    2طوسی

ثر در ؤجوایی کوه عامول مو     هوا از آن  باشود. ایون ارزش   موی  موؤثر ای فردی و اجتماعی آنان ه ارزش

های فکوری بوه رفتوار     هی انتقال انگار واسطه خود خودبهگیری رفتار و باورهای مردم هستند،  جهت

ان عنوو  گیرد که در ذهن مردم بوه  هایی اجتماعی صورت می این انتقال از طریق تکانهشوند.  مردم می

ی زنودگی موجوب    رفتارها و باورهای موردم در جریوان تجربوه    عاملی اجتماعی جای گرفته است.

کوه تحوت عنووان    هوایی   در این تحقیق دیدگاه شوند. شان می گیری شخصیت و پیرنگ زندگی شکل

 

او  ی ای در شهر طووس دیوده بوه جهوان گشوود. کنیوه       هجری در خانواده 032خواجه نصیر الدین طوسی در سال  -2

آموخوت و در   ابوجعفر بود و لقب نصیرالدین نیز بعدها به نام او افزوده شد. مقودمات علووم را نوزد پودر  عوالمش     

اش بوه یوادگیری پرداخوت و سوپس بوه      مت و دیگر علوم نزد اساتید جامعوه ادبیات، ریاضیات، فلسفه، حک ی زمینه

هجوری   021حجه بوه سوال   ال خواجه در روز هجدهش ماه ذیدعوت ناصرالدین محتشش قهستان به نزد ایشان رفت. 

خواجوه طبوق   موسی کاظش)ع( بوه خواک سوپرده شود.     اش در شهر امام  درود حیات گفت. بنا بر وصیتدر بغداد به

نودی کورده اسوت. حکموت نظوری او شوامل الهیوات،        ب گگشتگان حکمت را شامل حکمت نظوری و عملوی طبقوه   

کتب متعوددی از وی  داند.  ریاضیات و طبیعیات بوده و حکمت عملی را در اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدنی می

هجوری   099هوا را در سوال    ترین این کتاب انسانی و اجتماعی مهش در علوم به یادگار مانده است که اخالق ناصری

ی خود به بررسی  او در این کتاب متفاوت با اندیشمندان متأخر دورهنموده است.  قمری و در حکمت عملی تنظیش

 (.129 و 2972،122است)آزادارمکی، فرد، جامعه، سیاست و دولت پرداخته 
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مطورح  نصویر  عنووان نظریوات اجتمواعی و اخالقی)سیاسوی( توسوط خواجوه        محبت و سعادت بوه 

هوا بوا فرهنوگ سوالمت روان بررسوی و       ی آن تا رابطه اند، مورد تعمق و بررسی قرار گرفته گردیده

 هوا  هایی است که با توأمین آن  این است که محبت و سعادت صورت نتیجهد. مورد تفسیر قرار گیرن

 بد. یا در جامعه، کمال نفس، بهداشت روان و سالمت اجتماعی انسان تحقق می

 روان، سعادت، محبت فرهنگ، سالمت :  واژنلید 

 

 مقدمه

کنود.   هوا زیسوت موی    هوایی هسوتند کوه روان انسوان در زنودگی بوا آن       فکر و شناخت از پدیده

کند، جهانی اسوت کوه در اثور شوناخت او از زنودگی       حقیقت جهانی که انسان در آن زیست میدر

. عوالوه بور   یابود  موی  تودری  تکامول   و بهشده شروع انسان گیرد. این مسیر از اول زندگی  شکل می

نصیب نبووده   ی انسان نیز از این تکامل بی تکامل فردی فکر و شناخت، زندگی چندین و چند ساله

نماید. چیزی کوه   ال میؤانگیز و پر از س تا به جایی که تصویر حالتی ابتدایی از انسان اکنون اعجاب

شناسووان و  ی انسووان سووالیان زیووادی اسووت بووا دیووده شوودن برخووی جوامووع بوودوی میوودان مطالعووه 

ی گسترش و رشد فرهنوگ اسوت.    نتیجهحقیقت تکامل بشری شناسان قرار گرفته است. در اسطوره

گیری بلوغ روانی فعلی انسان را نیوز در اثور    مکتب فرانکفورت، شکل پیروشناس  روان ،اریک فروم

داند و از نظر او کمال فرهنگی و شرایط فرهنگی مناسوب در تکامول روانوی بور      تکامل فرهنگ می

در ی ساسو (. بوه ایون صوورت فرهنوگ عواملی ا     72، 2902)فوروم،   شرایط ژنتیکی ارجحیوت دارد 

زیسوتی و   توان به این نکته اتکا نمود که تکامل فرهنوگ باعوث بوه    میاست و  روان انسانزیستی  به

یابود. یکوی از    اما باید دید فرهنگ سالمت روانی چگونه ایجاد و دوام می. شود می روانی او تناسب 

روان  ای شودن سوالمت   بسترهای فرهنگی سالمت، وجود تفکری در مردم است که موجوب زمینوه  

انسوان  باورهوا و امیوال   گیورد.   ریق بسترهای اندیشه در انسان شوکل موی  و سالمت روان از ط شده

باورهوا و  گگارنود.   هایش تأثیر موی رفتاراو بر از درون که ند هست شناختیو محصول معلول ادراک 

از درون دسوت بوه    به دنبوال آن، اند و  معلول رویدادهای ادراکی یا دیگر رویدادهای شناختی ،امیال

 .  فتار را ایجاد کنندتا ردهند  میدست هش 

عتقوواد مشووترک اسووت کووه در تمووام ی سووالش یووک ا ی انسووان سووالش و جامعووه دارا بووودن ایووده
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ها برای آن تعریِ و مصداق وجود دارد. هش جوامع ابتدایی و هش جواموع صونعتی در    جهان زیست

بایود   آل و مطلوب جامعه است و تحت این شرایط چه نووع انسوانی   که چه شرایطی ایده ن اینیتعی

گاهی  ی آ نفسه، قوه در دین زرتشتی، روان فیاند.  های درونی مشترکی داشته ایده ،بود، بسته به خود

انسان  ،اش عنوان ابزار و جامه ای همانند است و به متحد با اراده است و پیوسته با بدن که از جوهره

(. در ادیوان  500، 2973)زنور،   تواند گناهکوار محسووب نشوود    کاملی است که در شرایط سالش می

و  هوا  رن  مصائب، اموراض، بالیوا، تصوادف   اخالقی( شامل درد و  طبیعی)در برابر شرّ آفریقایی شرّ

افتود و عامول دیگوری، انسوانی یوا       صورت تصادفی اتفاق نموی  هگاه ب انواع مختلِ درد بوده و هیچ

بختی همانا عشوق بوه    وزا نیک(. به اعتقاد اسپین521، 2979)مبیتی،  بینند روحانی را در آن دخیل می

 )نقیوب زاده،  گوردد  یثر است برمجا که مؤ خیزد و به روان تا آن ست و این عشق از شهود برمیخدا

اش را بوه   ظرفیوت و توانوایی  بایسوت  اریوک فوروم،    «ی سوالش   جامعوه »انسان مطلوب (. 01، 2972

د تا بتواند از موهبت ایون  ی خرد و فهش معطوف کن کاری و توسعه نوعان، موفقیت ورزی با هش عشق

را بور مبنوای اسوتفاده از نیروهوای      «خود بودن»حس و بتواند  آن مفید باشد برایمند و  جامعه بهره

 (71، 2902)فروم، . گسترش دهد اش سازنده
 

 ی سرمایه معرفت به مثابهله: بیان و ضرورت مسأ
 شدن ها و درونی الف( ایده

مردم در جریوان  . شود میفرهنگ و ذهن مردم تغییر کرده تدری  در  های مشترک سالمتی به ایده

شووند کوه    هایی موی  کش صاحب ایده اجتماعی، کش ی شدن و یادگیری تبادل افکار و مفاهمه اجتماعی

 پوگیری  . تعلوق و نقوش  شود میها یا قراردادهای اجتماعی به ایشان ارائه  در تصور متعارف از عرف

هوا جایگواهی    که هر یک از این نقوش رغش این ک است، علیهای مشتر جامعه، متضمن نوعی ایدهدر

هوای   براسواس ایون ایوده    .(00، 2973)پالمنواتز،   تواند داشته باشود  بندی اجتماعی می ویژه در طبقه

ی تشوخ    دهنوده  هوا ربوط   یابند و به نوعی ایده های اجتماعی صورت می مشترک، باورها و ارزش

مختلفی و از تربیت، الگوو قورار دادن اشوخا      منابعها از های اجتماعی هستند. باور افراد و ارزش

هوا   (. ارزش20، 2979)خلجوی موحود،    شوود  موی های تکراری ایجاد  مهش، حوادث گگشته و تجربه

خشوی  ب در زندگی مردم نقش توان کرده، کاسه ها را منسجش و یک انسان ،های مشترک صورت ایده به
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موالال  آسوایش، قودرت،     .عواطِ و محرک اعمال هسوتند های هدف، انواعی از  . ارزشکنند می ایفا

های مشوترک میوان    ی ایده ( که دربردارنده37، 2979، خلجی موحد) شادی و امنیت، آزادی، افتخار

زندگی اجتماعی ست که ها ها و ارزش مردم یک جامعه هستند. در جریان فهش و رفتارپگیری از ایده

آید و خوودش را حتوی توا درون     های ما می اذهان و روان ایستد و به های ما نمی ی هستی هدر آستان

تووان گفوت زنودگی     گونوه موی   دهد. به این جای می 1و امیال 2ها ها و اندیشه ها و ناگفته قلمرو گفته

انسوان درون   (.123، 2977کوارتی،   )موک  بعدی نیست بلکه محیطی برای انسان است اجتماعی تک

ها و امیال در بیرون از او بر او محیط هستند، در ذهن  ه اندیشهک ن محیط قرار دارد و عالوه بر اینای

)یوا کاهنوده( مسولط هسوتند. بوه       دهنوده  کننوده و توسوعه   ، کنتورل 9راننده عنوان عاملی پیش او نیز به

را معوین   نضعیت و موقعیت آو ؛5نموده دها زندگی مردم را محدو توان گفت فرهنگ صورت می این

نامد، در اجتمواعی   را کمال فرهنگی می چه فروم آن ردم برای رسیدن به آنم(. 110 همان،) نمایند می

دهود. شواید بوه     هوای آنوان شوکل موی     گیرند که به ایده شان قرار می ها و باورهای پیرامون از ارزش

شووند کوه موجوب ایجواد تکانوه در درون او بورای        هایی بورای او ایجواد موی    صورت ضرورت این

 شوند.  عمال کارهایی میها و ا آوردن به ارزش روی

شووند،   ی اجتماعی رانده می شده های پگیرفته های یک ساختار روانی به سوی هدف هنگامی که تکانه

رود  چه از او انتظوار موی   خواهد آن کنند. این است که شخ  می شخ  را در نقش حفظ و حمایت می

)عامول بیرونوی( هسوتند، بوا      هوا ها اجوزای نهاد  های شخ  که شمار بسیاری از آن انجام دهد. پس نقش

هوایی کوه از    های بدون محودودیت و مورز و هودف    شود. در تکانه ی او حمایت می های تعلیش یافته تکانه

ای وجود دارد که بوا تکورار و تلقوین تنبیوه و      دیدگاه اجتماعی در دسترس هستند، یک نوع حرکت دوره

ی پیونود  یهوا  را در هوش آمیختوه و بوا تکانوه     هوا  شوند. اشخا  هدف ها یکی می ها با هدف تشویق تکانه

 شوود  ر مییسی نهادهای گوناگون است م دهنده دهند و درنتیجه استمرار کار الگوهای کردار که تشکیل می

هوایی اسوت    تکانه ی ههایی مانند خوشبختی و عشق دربردارند ها و هدف ایده(. 71، 2971)گرث و میلز، 

 

 ها ایده -2

 ها ارزش -1

 کانهت -9

دهود کوه    و در کار آخرش با قدرت نظر می «های دنیای من است بان من محدودیتهای ز محدودیت»به اعتقاد ویتگنشتاین  -5

 (.71، 2971بیلینگتون، هایی از قوانین مشخ  ) های زبان است با دسته ای از بازی واقعیت اجتماعی دامنه
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اش  سان وجود دارد. البته هرکس بسته به پایگاه خود و میزان توانوایی صورت یک که در اکالر افراد جامعه به

دسوت بوودن    هایی از این دست موجب یوک  سان بودن عموم مفاهیش از ایده سنجد. یک این مفاهیش را می

سوان و نسوبیت در    گویند نبودن معانی یوک  طور که گرث و میلز می شود. با این حال همان این مفاهیش می

هوایی کوه    کنند تا بتوانند با چالش یهایی را اختراع م دهد که اشخا  هدف ز هنگامی رخ میفهش معانی نی

جوایی کوه    هرحوال از آن  (. بوه 71، 2971گرث و میلوز،  رو شووند)  شود روبه ها می سبب خنالی شدن تکانه

سوان هموواره در جهوت رشود و تکامول فرهنگوی جواموع موؤثر اسوت، بوودن            هوای یوک   معانی و ایده

ی فکری موردم   ها و از بین رفتن سرمایه فرهنگی بامعنا در جامعه برای جلوگیری از انحراف های شاخ 

های متمرکز فرهنگوی موجوب تمرکوز     که شاخ  تواند مفید باشد، چنان در برخورد با شرایط محیطی می

ت صوور  های مشترک در جامعوه بوه   رفتارها و توجه مردم به مسایل مشترکی خواهد شد که از طریق ایده

 اند.   هنجارهای روانی و اجتماعی مشترک و قابل اعتماد درآمده
 

 شناختی ی روان سرمایهب( 

 هوا  عامل تعریِ هدف برای انسانتوانند  های اجتماعی می تکانهطور که توضیح داده شد،  همان

 هایی فوردی  های اجتماعی، تکانه جایی که فرهنگ محیطی برای ذهن انسان است، تکانه باشند. از آن

و ایون هموانی   پوردازان   نظریوه انود.   عنووان امیوال فوردی درونوی شوده      نیز هستند و در ذهن آنان به

عنووان امووری کوه بورای شناسوندگان       ا و رویدادهای نفسانی، هش بوه ه کارکردگرایان در فهش حالت

شناسی شناخت رایو    ها، فهش عرفی و روان عنوان علت اند و هش به اموری درونی و شخصی ،انسانی

معلوول رویودادهای ادراکوی یوا دیگور       ،ویژه تصور شده که باورها و امیوال  را به هش پیوند دادند. به

انود توا رفتوار را ایجواد کننود       از درون دست به دست هش داده دنبال آن به اند و رویدادهای شناختی

فرهنوگ و خورد،   رو معرفت یا  ها عامل ایجاد رفتارها هستند و از این لگا تکانه(. 01، 2979)الیکن، 

های یک جامعه دارد. حرکاتی متفواوت کوه    یری حرکات و رفتارهای انسانگ نقش اعظمی در شکل

های عمومی را  نصیرالدین این ایده  گیرند. خواجه های مشترک صورت می همه برای رسیدن به ایده

 عادتسو برای جامعه در سعادت و محبت معرفی کرده است که یکی از لگت فرد شروع شده و بوه  

 نصیر رسد. البته خواجه رسد و دیگری برای منافع جامعه شروع شده و به لگت فردی می جامعه می

لگت خیر هستند که از این میوان   سه نوع لگت را تعریِ کرده است که شامل تلگذ نفس، منفعت و

 داند.  لگت خیر را مبنای سعادت و محبت انسان می
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یا  ندا د که موظِنده تشخی  می ،ندنک ردادی رفتار میقراجایی که مردم در زندگی خود  از آن

دارای این  . هر شخصی بایددنخا ، رفتار معینی داشته باش یرود که در موقعیت انتظار می یشاناز ا

را انجوام داد.   ی متناسوب بوا آن  باید کوار خا  موارد هر یک از خود بگوید در  که باباشد توانایی 

است و تصوری از رفتوار متعوارف در   خود خ  کردن موقعیت قادر به مششخ  در این جامعه، 

ی زندگی  (. این جریان عادی زندگی یا تکانه57، 2973)پالمناتز،  هر نوع موقعیت نزد خویش دارد

که در اثر اجتماعی بودن در درون انسان شکل گرفته است او را در بند هنجارها و باورهای عمومی 

ی فشوار   وسویله  ای که به ا، راه سالش ماندن و اجتناب از آسیب بالقوهدهد و در کنار این بنده قرار می

با غرق شودن در   چنین اینی زندگی در دنیایی است که  آموختن شیوه ،وجود آید تواند به روانی می

ایون آمووختن از   (. 227، 2973، )احمدوند ی جمعی، برای خودهای انسانی ساخته شده است تکانه

لبتوه ایون باورهوا در جهوت سوالش      در کنار باورهای اجتماعی است که ا طریق استمرار حضور ذهن

کوه خواجوه نصویرالدین     ای گونوه  شوند یوا بوه   ها القاء می داشتن نفس و حمایت او از ناهنجاری نگه

های جدید سوازمان   نظریه امروزه درگوید، در جهت کمال و صحت نفس او قرار دارند.  وسی میط

ی  ی فیزیکی مالول پوول، نیوروی کوار، سورمایه      دارد که عالوه بر سرمایهاجتماعی، این اعتقاد وجود 

مفهوم جدیودی   ،ی اجتماعی مالل مجموعه شبکه روابط خرد ها، سرمایه انسانی مالل دانش و مهارت

شناختی و آن عاملی است که از بوه هوش پیوسوتن     ی روان در حال تکوین است تحت عنوان سرمایه

)سلیمانی،  آید وجود می اثربخشی به آوری، خود بینی، امید، تاب وششناختی نظیر خ چند متغیر روان

تواند در شناخت ذهنی از  شناختی سرمایه همان خرد و فهمی است که می . عامل روان(251، 2973

ها  زندگی، جامعه، خود و داشتن هدف در زندگی باشد. این سرمایه محصولی از درونی شدن تکانه

 م یک جامعه است.  و باورهای اجتماعی در مرد

ها در عصر خود بخشیده است، فهمی است کوه   خرد و فهمی که خواجه به دنیای زندگی انسان

هوای   در این مقاله حساسیت نظوری بور روی صوورت   ها از کمال نفس بیان کرده است.  برای انسان

نصویر  جه . خواشوند ها می فرهنگی کمال نفس قرار دارد که موجب ایجاد باورهای درونی در انسان

 ،داردآرمان سیاسی و اجتماعی مردم قرارهای بیرونی که در  تدری  کمال نفس را از طریق صورت به

بسویار بور   هوای   رغوش توجوه   جوایی کوه در نظریوات ایشوان بوه      آن،برای آنان تعریِ کرده است. از

بررسوی   رفته است، در این مقاله به بحث وصورت نگ مسایلهای ایشان، تعمق بر روی این  دیدگاه

 .  شود میپرداخته های فرهنگی سالمت روان از دیدگاه ایشان  پیرامون نکته
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 نظری مسایلشناسی و  معرفت
 شناسی  الف( معرفت

مستلزم یا متضمن باورهای دیگرند. ایون باورهوا   البته اند یا کاذب، و  یا صادق ها ی انسانباورها

ی  هوا بوا نحووه    سواختارهای درونوی آن   شان بر مطابقت میان اند و صدق تشکیل شده «تصورات»از 

ای مربووط بوه    لهأطور بسیار طبیعوی مسو   ها به بودن آنویژه ناظر وجود جهان خارجی مبتنی است؛ به

التفواتی خوود را     حیوث  ،(. باورهوا و افکوار  50، 2979)الیکون،   اسوت  ی نفسانی تلقی شوده  اشاره

 ،انود  که از حیث معناشناختی توصویِ شوده  ها با امور دیگر  هایی دارند که در آن ی ویژگی واسطه به

جوا   از ایون چوون انگلیسوی و چینی)هموان(.     های مشترک طبیعی هوش  های زبان یعنی جمله ؛اند سهیش

شناختی است که در سواختارهای درونوی باورهوای اجتمواعی      ،توان گفت فرهنگ دستور زبانی می

یافته و تصاویر نفسانی به معنای  ققاز حیث فیزیکی تح های عمومی چون ایده ی هشافکارقرار دارد. 

هوای   هوا بوه اشویا و خاصوه     تورین اجوزای آن   اند؛ متشکل از اجزا و دارای ساختاری دستوری، بسیط زبانی

های معناشوناختی اجوزای    ها در مجموع از راه ویژگی معنای آن کنند،  ها داللت می خارجی اشاره یا بر آن

اسوت   وجوود آورده  هوا را بوه   ه سواختارهای کلوی دسوتوری آن   ای ک ها همراه با قواعد دستوری اصلی آن

ی وجوود   ها بر نحووه  ها شرایط صدق دارند و به این ترتیب صدق و کگب آن آن .شود میمشخ  

 بور دارند و بدین ترتیوب   «روابط منطقی استلزام یا مالزمه»با یکدیگر که بالفعل جهان مبتنی است، 

اند که در حکوش اجوزای یوک     هایی از حاالت فیزیکی سیستش آدمیان دارای ،بازنمایی ینظریه اساس

هایی از این  شناسند که زنجیره طور فیزیکی قواعدی را می اند و آدمیان تا حدی به نامه قاموس یا واژه

ای است که فهوش   کنند که دارای مضامین غیرپیچیده ای ترکیب می لیفیهأهای ت تأاجزا را در درون هی

دهد و به این دلیل اسوت کوه افکوار و باورهوا درسوت       ای پیوند می های گزاره تلقی ها را با طرز عرفی آن

اسوت از   اند، هر چند یک زبان فکر)ذهنوی یوا مغوزی( ممکون     های انگلیسی صادق یا کاذب مانند جمله

که  بر طبق تأکیدهایی(. همان) حیث دستور زبان خود با هر زبان طبیعی تفاوت بسیاری داشته باشد

صوورت افکوار و باورهوای     هوایی در جامعوه بوه    های مشترک شد، ایده اورها و ارزشدر خصو  ب

ی زموانی تکامول یوک فرهنوگ حفوظ کننود.        اند صدق خود را در بازه آیند که توانسته صادق درمی

اند که تقویت شده و بتوانند برای رفتارهای مردم معانی مناسب و متناسب  هایی باورهای صادق ایده

 داشووتن اتوپیووا را در دل خووود دارد.س هوور نظووامی رسوویدن بووه خوشووبختی و خلووق کننوود. قووامو
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گی و تقویوت  بسوت  های فردی را برای هوش  گرایی اجتماعی بتواند اشتیاق صورت شاید این هش به این

چیزی که فقط از طریق دستور زبان اجتماعی و روابط منطقی استلزام یافته  روابط اجتماعی بپرورد؛

 طور معمول به توان گفت فرهنگ پگیر است و نه از طرق دیگر. به بیانی دیگر می  و برای افراد امکان

 .  شود می منتقل گفتار شدن درونی طریق از

 کند می تعیین جامعه که هایی نقش با را خود که ایش آمده دنیا به اجتماعی موجودات صورت به ما

 موا  زبوان  در گفوتن  سوخن  یوادگیری  بوا  همراه ها نقش این. دهیش می تطبیق سازد، می را ما هویت و

ی  وسویله   عواطوِ جمعوی هوش بوه     نتیجهو در  (27 ،2971 دیگران، و بیلینگتون) شوند می گنجانده

هوایی جدیود بورای     نمایوان شوده و هویوت    ساالری و سوسیالیسش تصویرهایی از مردم، ملت، مردم

 (. 71)همان،  شوند ها تالبیت می گروه
 

 نظری مسایلب( 

هوایی بور    عنوان صوورت  ها را به آن نصیر ر جهت تبیین مقوالتی است که خواجهتحقیق حاضر د

سالمتی نفس و روان انسان قرار داده است. ایون تحقیوق از طریوق حساسویت نظوری و تعموق در       

ی سالمت روان یوا کموال نفوس صوورت      های مباحث خواجه در زمین های جامعه خصو  صورت

های اجتماعی تحوت عنووان    تکانه ی هاز طریق بحث در زمین که پیشتر اشاره شد، وی گرفته و چنان

هوای عموومی را بوا     های اخالقی و اجتماعی تعبیر کرده است و این ایده سعادت و محبت در قالب

ا گزیودنی  هو  جویی دارند بورای آن  جویی و کمال ها در لگت ای که انسان ها و امیالی در رابطه استلزام

کوه چگونوه خلقوی زیبوا و      لش اخالق، نفوس انسوان اسوت و ایون    نموده است. از نظر او موضوع ع

نگری در نفوس و عمول انسوان بوه کموال و       رو غایت از این تواند صادر شود، پسندیده از انسان می

(. ایون غایوت در نظور او در    172، 2972)آزادارمکوی،   ستادتی که مطلوب آن است مد نظر اوسع

هوای دیگور فلسوفه سیاسوی. بوه ایون صوورت         ترسد نه عدالت و صور سطح جامعه به محبت می

از آن مبتنی بر کمال و سالمت نفس انسانی وجود خواهد  تر بیشای مبتنی بر اخالق فردی و  جامعه

رو دو نکته در سطوح خرد و میانی قابل بررسی است تا مراد او از سعادت و محبوت   داشت. از این

ا به نوعی بازنمای آن در جامعوه اسوت بررسوی    گیرد و ی را که ریشه از کمال نفس و روان سالش می

های  مؤلّفه -2توانند مطرح شوند:  شود. برای همین امر مسایل اساسی این تحقیق به این صورت می
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هوا بوا یکودیگر،     این مؤلفوه  یرابطه -1فرهنگی و اجتماعی سالمت روان در نظر خواجه چیست ؟ 

هوا در فرهنوگ    زنمایی اجتمواعی ایون مؤلّفوه   با -9ها چگونه است؟  بندی و نقش اجتماعی آن شکل

هایی فرهنگی تحت  خواجه نصیرالدین انگاره -5شود؟  سالمت یک جامعه به چه صورتی انجام می

 هایی اجتماعی برای کمال نفس یا سالمت روان بنا نهاده است. عنوان سعادت و محبت را صورت
 

 سالمت معنادار معیارهایعنوان  سعادت و محبت به

فه است کوه موجوب   لّیا مؤ معیاردو جهان فکری با دو وسی بر روی ط اجه نصیرالدینبحث خو

یکی سعادت و دیگری محبت اسوت   فهلّ. این دو مؤشوند خیر انسان در زندگی و کمال نفس او می

گیرند؛ سعادت و محبت که اولی در علش  های دانش مورد تعبیر قرار می که هر یک در یکی از منزل

به همین منظوور   اند. و دیگری در تربیت و روابط اجتماعی مورد تبیین قرار گرفته اخالق و سیاست

 گیرند. نخست این تعابیر مورد بررسی قرار می

خواجه نصیرالدین دربحث خود از تهگیب اخالق، تدبیر منزل و سیاست مودن در دو  : سعادت

تهگیب اخالق و سیاسوت  ی دو فصل  پردازد. دو موضوع که جوهره مقطع به دو موضوع اساسی می

گرایانوه و مراقبوت از نفوس را     رویکردی کمالخواجه تهگیب اخالق،  شوند. برای مدن را شامل می

تحوت عنووان   را  دهود و آن  را برای مریدان خوود اشواعه موی   ای  فهلّمؤمد نظر دارد که در این راستا 

سان، رسیدن به سعادت ی اخالق و کمال نفس ان کند. هدف و نیروی پیش برنده سعادت معرفی می

کنود. از   هایی از افالطون و ارسطو را در این خصو  بحث و بررسی موی  است. او نخست دیدگاه

ی  . مرحلوه شوود  میمدارج و مراتب دارد و با سعی و تالش حاصل  ،کند که سعادت ارسطو نقل می

رین حود سوعادت   بواالت به تدری   بهتواند  مییابی به سعادت تا جایی است که انسان  کسب و دست

ی کسب انوار الهوی و کسوب    هی(. به اعتقاد خواجه، سعادت تام در سا70) شود «سعید تام»برسد و 

نوه بوه فوراق    »اسوت،    فیض نامتناهی نهایت سعادت است. کسی که چنین سعادتی را کسوب کورده  

بوه   . نوه بورای رسویدن   «کشود  کشد و نه برای از دست دادن لگت یافتنی حسرت می محبوبی بال می

دارد.  تابی وامی هایش او را به بی اندازد و نه از دست دادن خواسته هدفی خود را به اذیت و آزار می

هایش شادی او را فرا بگیرد. از این نظر شورط تعوادل نیوز در     چندان که با رسیدن به برخی خواسته

 . (73) انسان از شرایط اعتدال خارج نشود های احساسارادت و طلب الزم است تا 
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را   های خیور برشومرده و آن   بهترین لگت سعادت را از جمله لگتنصیر در بعدی دیگر خواجه 

که سعادت مستلزم  شود میلگت فعلی را تعلق با عطا و ادا بود و از این معلوم »داند:  لگتی فعلی می

س بخشی است که احسوا  (. در لگت فعلی، انسان از طریق برآوردن تکانه و سعادت37) «جود است

کوه هویچ    ها است توا چنوان   کند. این نوع سعادت به تعبیر لکان، نمادین ساختن خواسته سعادت می

ی سوعادت خواهود توانسوت از     رانوه  یوا  تکانه ،این نظر اشدن نباشد. ب فقدانی از عدم امکان نمادین

طریق کنش و اعمال انسانی به او لگت بدهد. اعمالی که در جهت کموال خوود و دیگوری یکسوان     

هوا باشود،    ترین رغبوت  ترین نفایس و شریِ که جود سعید به کریش و از جهت این گیرد ورت میص

پندارد کوه رسویدن بوه سوعادت همانوا توالش در راه        (. او سعادت را چنین می33) یعنی اکمال غیر

سعادت دیگران است. انسانی که بتواند در این مسیر گام بردارد خواهد توانسوت لوگت سوعادت را    

این اسوت   کند سعادتی جمعی است. امر واقع از این نظر است که سعادتی که او تعریِ میبچشد. 

ای اجتمواعی اسوت و    تکانوه آرام شدنی است،  «کمال نفس» ای روانی سعادت که ب ، رانه یا تکانهکه

 در واقع کمال نفس امری واحد در جامعه است.  

دن را از طریق اعمال محبوت قابول   خواجه نصیرالدین توسی، تدبیر جامعه و سیاست م :محبت

 داند.  میانجام 

 ،ط در متشاکل و به هوش مشوتاق هسوتند   الهی موجود است. جواهر بسی جوهری بسیط ،در مردم

به شرطی کوه   شود میو مغایرت مرتفع  شود مییابند و میان ایشان وحدتی حقیقی حاصل  الفت می

 (.  101) ها از کدورت طبیعت پاک شود. جوهر انسان

و درک حکموت   ضای از حکمت و با کسوب فوی   ی محبت از نظرگاه او، مرحله کردن مرحله طی

ی  هیچ محبت دیگری در مرتبوه »برد که  روست که او پی به این نکته می قابل انجام خواهد شد. از این

. راه انتقال محبت از طریق سینه است نه از طریوق خووراک   «رسد مگر محبت معلش محبت والدین نمی

دانود و نوه لزوموا  اموری      چنوان کوه اریوک فوروم هوش تکامول را اموری فرهنگوی موی          انیسش. هشو ارگ

یابد که نسبت میوان پودر و اسوتاد ماننود نسوبت       به نقل از اسکندر درمینصیر شناختی. خواجه  زیست

در واقوع  (. 122) رسواند، اسوتاد اسوت    که انسان را به فضیلت تام موی  رو آن جسش و نفس است. از این

گر این است که این موضووع هماننود سوعادت اموری نیسوت کوه از        ال محبت از طریق سینه نشانانتق

. تور  بویش  شان برخیزد، بلکه محبت امری است میان دو انسان و یا توجه فرد یا افراد به زندگی و آینده
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ی معلش و شواگرد، در جریوان ارتبواط انسوان     چون هشدر جریان اعمال محبت انسانی با انسانی دیگر 

 قرار دارند.

ای کوه هموواره    همان تکانه ،خواجه، گام بلندتر را در معرفی محبت و یافتن آن از ورای عدالت

اند، جسوته اسوت. ذکور ایون کوه       عنوان امر اصلی این فلسفه معرفی کرده را به  ی سیاست آن فالسفه

هوا   د تا جایی کوه آن ها دار ای دو سویه میان انسان و رابطه 2محبت کلید اصلی روابط اجتماعی است

ی توام   عنووان تکانوه   شوکنی در تعریوِ عودالت بوه     کشاند، نوعی شوالوده  آالهی می را به حد محبت

 اجتماعی بوده است.  

صناعی به نسبت با طبیعی مانند و در عدالت مقتضی اتحادیست صناعی و محبت اتحادی طبیعی

احتیواج بوه عودالت کوه اکمول       قسری باشد و صناعت مقتدی بود به طبیعت.... پس معلوم شد کوه 

فضایل آن است در باب محافظت نظام نوع از جهت فقدان محبوت اسوت چوه اگور محبوت میوان       

 .(103) اشخا  حاصل بودی به انصاف و انتصاف احتیاج نیفتادی

محبوت در  توجه به عدالت از محل فقدان توجه صرف حکما به چنان که خواجه نقل کرده است،  هش

یافته است و به نقلی دیگر، نموادین شوده اسوت و بورای سوالمت اجتمواعی و        جامعه است که تشخ 

در تحقیقوات  نصویر   ی فلسفی اصالح گردد. البته این دیدگاه خواجوه  تدبیر در جامعه بایستی این مغالطه

 تجربی به اثبات رسیده است که به آن اشاره خواهد شد. 

ی  ت و محبوت در قواموس فلسوفه   صورت سعاد به این صورت دو ترکیب فردی و اجتماعی به

هوا   فه، ناشی از توجه انسوان لّقرار گرفت که این دو ترکیب یا مؤ مورد توجهنصیر اجتماعی خواجه 

کسوب سوعادت، اعموال سوعادت و در     ی  خیزد. سوعادت از مرحلوه   به زندگی خود و دیگری برمی

 

ای داشته است و مهورورزی و محبوت نیوز    هوده و  معنای گستردب« دیکاین»ی اصلی خود به یونانی  عدالت در واژه -2

تواند باشد. مترجش جمهور در شرحی بر کتاب اول آن نوشته اسوت: حقیقوت ایون اسوت کوه در زبوان       جزء آن می

تری اسوت از   ی دیکاین که در این کتاب ناچار به عدل یا عدالت ترجمه شده، دارای معنی بسیار وسیع یونانی کلمه

شناسی، انصاف و خالصه حسن اخوالق   کاری، انجام وظیفه، رعایت حقوق دیگران، حق گویی، درست استجمله ر

انود عودالت عبوارت از     گفتوه  عتبار همین معنی جامع است که در زبوان یونوانی موی    ترین معنی کلمه و به ا به وسیع

رسود کوه عوادل     ه پایوان موی  (. کتاب اول با ایون اسوتدالل سوقراط بو    17، 2931مجموع محسنات است )افالطون، 

تواند ناشی از تصادف زبانی ترجمه باشد کوه بوه    دیدگاه خواجه می(. 75کند)همان،  ظالش بد زندگی میمند و  سعادت

 نظر ویتگنشتاین از دیرباز در فلسفه رای  بوده است.
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سعادت از طریق بعد فعلی باشد. در واقع  چون شاگرد و محبت با او می نهایت ارتباط با دیگری هش

 .  گردد میموجب ایجاد محبت 

سوینه    به  ی سینه در سعادت فعلی در نهایت توجه به  سعادت خود مدنظر است. اما در محبت، رابطه

 چون عدالت شده است. اهمیت دارد که البته عدم این رابطه موجب شکل گرفتن مبحالی هش
 

 تبیین اجتماعی سالمت: 
 بود روابط اجتماعی کمال نفس و بهالف( 

کمال انسوان دو نووع اسوت از    گوید:  . میداند سعادت را در جهت کمال نفس مینصیر   خواجه

که در کسب  ؛قوت علمی و قوت عملیبرخوردار است: قوت نوع دو از که نفس ناطق او  جهت آن

دارد  ینظور علووم  (. پس کمال اول که تعلوق بوه   03)بندند  قوای فعال انسان صورت می حکمت و

بودون  مواده و مواده    دونکه صوورت بو   و چنان 1مادهچون  هشاست و کمال دوم  2صورت ی همنزل به

علوش   بوی  و عمل شدنی است عمل ضایع چنین علش بی هشندارد و فاقد معنی است، صورت ثبات و ثبوت 

اشود،  ب شوده  بیرکحالت تدو این کمالی که از  . به این صورتپس علش مبدأ است و عمل تمام ناممکن،

چه کمال »، استغرض از وجود انسان گوید:  در جای دیگر مینصیر همان چیزی است که خواجه 

ر دو به اضافت ثابت شود؛ غرض آن بوود  هو غرض در معنی به یکدیگر نزدیک است و فرق میان 

چوه انسوانیت انسوان و     آن (.21) «که هنوز در حد قوت بود و چون به حد فعل رسد کمال شوود... 

یابود و تنهوا در    ی آن می یافته او به انجام هر عملی هست، قدر کافی خود را در حالت کمال ابتدای

این صورت است که به خیر و سعادت دست خواهد یافت. دست نیافتن به کمال انجام هور اموری،   

موجب از بین رفتن صحت نفس و زیان انسان است. چه بسا اعمالی که در جهت خیر شروع شوده  

گوری او در   اند. این قبیل امور، موجب سورخوردگی انسوان و از بوین رفوتن محاسوبه      دهو از آن مان

ی  که چنین حالتی رخ ندهد، داشتن تجربه و تمرین و رعایت برنامه ابتدای امر شده است. برای این

 الزم است.  5و چه استاد روحانی 9کار چه استاد جسمانی

 

 جسش، عوَرَض -2

 نفس، ذات -1

 طبیب -9

 معلش -5
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میده بود، چوه از قبیول نظریوات و چوه از     ِ افعال حایاز اسباب حفظ صحت نفس التزام وظ»

ای از هور یوک مواخوگت     ی وظیفه روز نفس را به خروج از عهده قبیل عملیات، بر وجهی که روزبه

وجه جایز نشمرد، و این معنی به جای ریاضیت بدنی است، در  هیچ کند، و اخالل و اهمال آن به می

اضت از مبالغت اطبای بدن در تعظیش نفی طب جسمانی و مبالغت اطبای نفس در تعظیش امر این ری

باشد، چه نفس چون از مواظبت نظر معطّل شود و از فکر در حقوایق و غوو     تر بیشآن ریاضت 

در معانی اعراض کند، به بوَلوَه و بالدت گراید و موادّ خیرات عالش قدس از او منقطع شود، و چون 

کت نزدیک شود، چه این عطلوت و تعطیول   از حلیّت عمل عاطل گردد با کسل الفت گیرد و به هال

مستلزم انسالخ از صورت انسانیت و رجوع بوا رتبوت بهوایش بوود و انتکواس حقیقوی ایون اسوت،         

 (. 202)« نعوذباهلل منه

ی انسان در دنیوا بوا معلوش و از طریوق      ه در بحث از محبت استاد گفته شد، بهترین رابطهک چنان

هترین طبیوب  دهد. لگا معلش، ب ین و پرورش عملی او رخ ممحبتی است که از راه تکمیل نفس انسا

ی محبوت و سوعادت خواجوه     سوت کوه نظریوه   جا ی سوعادت انسوان اسوت. از ایون     کننده و روشن

به دیدگاهی تربیتی در سطح جامعوه دارد کوه در    اعتقادنصیرالدین به هش گره خورده است. خواجه 

ست. به این صورت راه حمایت روانوی  ها اقبت آنها و مر گرو معلش و تربیت کامل او از نفس انسان

عالش »از سوی دیگر ریاضت و غو  در معانی است تا انسان به خیرات مردم، از سویی آموزش و 

 برسد. «قدس

الیه باشد متفواوت بوود    محبتی که میان محسن و محسن»گوید:  خواجه می، محبتدر خصو   و اما

هر کسی نفوس خوود    (.125)« الیه بود او را .. ز محبت محسنتر ا الیه را بیش محسن ،یعنی محبت محسن

او ، پوس  خواهود داشوت محبوت بوورزد    آن کوس کوه او را دوسوت     هخواهد که بو  میرا دوست دارد و 

احسان کند، و چون اسباب دوستی خیر است یا لگت یوا نفوع، کسوی کوه     وجود خودش  بهخواهد که  می

دانود کوه بوا نفوس خوود       مین نیست،یکی بر دیگری واقِ کند و بر رجحان  میمیان این اقسام تفضیل ن

ردمان نفوس را سویرت لوگت اختیوار کننود و بعضوی       از مجاست که بعضی  و از اینکند احسان چه باید 

( کوه البتوه بسوته بوه دسوتور زبوان، معناگشوایی و تعیوین         120)سیرت منفعت و بعضوی سویرت کراموت   

بورد.   ، راه به خطا خواهود ز طبیعت سیرت خیر خبردار نباشدا دهند. اگر شان، این امر را صورت می اجتماعی

 کوه بل و شود خواهود  راضوی ن دیگر کوه نابودشوونده هسوتند،    به لگات است، که از لگت خیر آگاه  یکس
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و صواحب آن   اسوت الهی  ییگزیند، و آن لگت جز را برمیترین انواع لگت  ترین و عظیش بلندترین و تمام

از لوگات حقیقوی   معتقود اسوت بایود     کسی کوه  چنین اوند متعال است. هشخدبه افعال کننده  اقتداسیرت 

کوه از فورط توجوه بوه نفوس قوادر       ، شراکتو  بگل و بخششبه به آشنایان و بیگانگان و مند گردد،  بهره

این نوع تفواوت اسوت کوه در سواخت جواموع مختلوِ       (. 120)نخواهد بود رسیدن به خیر را درک کند

آورد کوه   ی که براساس محبت و خیرخوواهی اسوت، شورایطی را پویش موی     کند. روابط تفکیک ایجاد می

 اکوه بو   ی کامول هسوتند   دارای اندیشهو بوده اهل فضل ای تشکیل شود که اعضای آن  خود جامعه خودبه

ق یقوا حو معرفوت   هسوتند ای نووع ممتواز   بنو از ا بوزر ، در اموور   «درسوت آرای »و  «تعقل»ی  هقو

در ایون  . 2(170)لفظ بزر  اطالق کردرا ها  توان به آن میو  استایشان  ی دست ساخته ،موجودات

و دار  زند. روابط اجتماعی محکش وجود دارد و مردم دوسوت  جامعه عقل، معرفت و همت موج می

 خیرخواه هش هستند. 

در اواخور  تصدیق نظری خواجه در باب روابط اجتماعی، از طریق تحقیقات اجتماعی امیل دورکویش  

هوای   کوه نورخ  ینه قابل رویت اسوت. دورکویش از طریوق اسوتنباط آمواری متوجوه شود        به عقرن نوزدهش 

تر بوده و در اجتماعواتی   هایی که دارای سطوح پایین انسجام اجتماعی هستند بیش خودکشی در جمعیت

توری   شواهدی مبنی بر وجود پیوستگی جامع 2321ی  اند کمتر است. از اواخر دهه هش پیوسته که خیلی به

میور در   و  دهند نورخ مور    آوری شده است که نشان می ح سالمتی و پیوندهای اجتماعی جمعبین سطو

 سووم افوراد بوا پیونودهای اجتمواعی ضوعیِ اسوت        های اجتماعی قوی نصِ یا یوک  میان افراد با شبکه

ی  را وسویله  خواجوه نصویرالدین طوسوی کوه آن     «محبوت »توان گفوت دیودگاه    . لگا می(30 ،2970)فیلد،

به لگت فردی، دوست داشتن و دوست داشته شدن، حکمت و عقل دانسته اسوت، عوالوه بور     یابی دست

ها اسوت، در پواالیش فکوری او از عوواملی      های اجتماعی که عاملی مهش در سالمت روانی انسان سرمایه

 مانند ناتوانی، انحرافات و انزوا هش مؤثر خواهد بود.

خواجوه   :ندی از طریق اندرزهای اشخاصی مانالدین طوسنظام سیاسی که در زمان خواجه نصیر

، 2972)آزاد ارمکوی،   ای بور عودالت و حفوظ قودرت     خلدون بیش از چنین نظریه الملک و ابن نظام

. او ( متمرکز بودند، بر محبت و سعادت جمعی و کمال نفسانی آنان اشاره نمووده اسوت  915و 101

 

هوای از کتواب اخوالق    ه فاقد نام نویسنده و تاری  نشور اسوت، قسومت   ک 99-17ی های درون متنی صفحهارجاع - 2

 باشد.  ناصری خواجه نصیرالدین طوسی به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری می
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گری و پاالیش ایجاد نموده اسوت و از   ی اجتماعی اصالح به این صورت در زبان سیاست و فلسفه

در جامعه بر انسجام اجتماعی و اخالق سیاسی توجه دارد اشاعه نمووده اسوت.   رو دیدگاهی که  این

 کوه  ای متفاوت شناسی اجتماعی را برای مطابقت آن با اندیشه و معرفت یلگا این دیدگاه علوم انسان

نه بر مصالح حکومتی و حفظ قدرت  دارد، اعضای جامعه تأکید و اهمیت بر بهداشت نفس و روان

قودرت  شناسی  های ضعِ و یا عمل سیاسی که بیش از معرفت اجتماعی، جامعه یافتن راهاز طریق 

 چوون دانشومندانی   مود نظور  های علمای ذکر شده اسوت و نوه    را مالک خود دارد که مالک دیدگاه

(. او برای انسوان، حتوی بورای    112، )همان فارابی که بر فطرت و اصالت خدایی انسان اشاره دارند

 .  دانسته استعمل او را جزء اصلی سعادت اجتماعی مالک  ،اطاعت از خدا

شناسی نظش نیز کدها و یا زبان نمادین مشابهی برای دو سیستش شخصیتی و اجتماعی براسواس   جامعه

متنواظر  نصویر   اجوه که در فلسفه اجتماعی خو( 227، 2932ها و یگانگی دارد )روشه، به هدف یابی دست

هوا و انسوجام اجتمواعی براسواس محورهوایی       با سعادت و محبت هستند. اما دست یافتن به هدف

یابند که در سیستش شخصیتی یا سیستش فرعی سیاسوی یوک جامعوه، سیاسوت هور نووع        دیگر تناسب می

کورده   ی معوین ا وبیش آشکار است که جامعه ع انسانی برای رسیدن به هدفی کشگیری و بسی  مناب تصمیش

، ایون نظوام کوه مبتنوی بور اخوالق و       نصویر  (. اما در سیستش خواجوه 223)همان،  کند گیری می و پی

اقتداکننده از افعال خداوند متعال است، با هدف خیر و سعادت انسان هش در بعد شخصی و هش در 

یا ابتال بوه   خیزد. همین کنش ها برمی ت است از انساندبعد جمعی است که از عملی که آبستن سعا

نیت، در پی خود این قابلیت را دارد که نظام اجتماعی را از طریوق اعموال متوجوه بوه دیگوران در      

 دیگر منسجش و یا متحد نماید.  جامعه از طریق اعمال محبت به هش

 

  ب( جوهر و اعراض فردی و اجتماعی

رتبواط بوا دیگوری    قووت علموی، اعموال سوعادت و در نهایوت ا     طور که گفته شد، سوعادت از   همان

 ایجواد محبوت   باشد. در واقع سوعادت از طریوق بعود فعلوی موجوب      چون شاگرد و محبت با او می هش

انود   هسینه مطرح شود   به  ی سینه . در سعادت فعلی توجه به سعادت خود و در محبت رابطهشود می

ی آن است  یافتهانسانیت انسان و ابتدای او به انجام هر عملی، حالت کمال ی  که از سویی الزمه

و تنها در این صورت است که به خیر و سعادت دست خواهد یافت. دست نیافتن به کمال انجام 
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ای کمال یافته و توجوه بوه    ی رابطه نتیجه. درشود میموجب از بین رفتن صحت نفس او  هر امری،

دارای و ضول  افای با افرادی  محبت و خیرخواهی و جامعه براساسروابطی سعادت عملی است که 

ای نووع  بنو از ا بوزر ، در اموور   «درستآرای »و  «تعقل»ی  هقو اکه ب آید وجود می ی کامل به اندیشه

 . هستندممتاز 

تووان بوه    آرای خواجه نصیرالدین در خصو  سعادت و محبت که البته با دقوت در آن موی  

 ، استست یافتی ثابت د به یک ریشهها پی برد و  دگاه و جوهری بودن آنبستگی این دو دی هش

ی ثابت در امور نفوس بوا خیور و      شود. این ریشه که باعث حفظ انسان و تقویت و اعتالی او می

سعادت و در امر سیاست با محبت معناپردازی شده است. به توَبوَع اموری که مورد تحلیل قورار  

روانوی و   ای تواننود سورمایه   های متفاوتی در سطح فرهنگ منتشرشده است که می اند، ایده گرفته

دیگوران باشوند. سوعادت آن چیوزی      ها هش نزد خود و هش در برابر اجتماعی برای سالمت انسان

های  ها در جامعه برای خود به دنبال آن هستند و محبت نیز چیزی است که شبکه است که انسان

نسان جا خانه دارند و آن دستور زبانی است که ا روابط اجتماعی به دنبال آن است. هر دو در یک

سینا  ی ارسطو و ابوعلی از فلسفه ،تر را درونی کند. خواجه این دستور زبان را بیش بایستی آن

های کتاب اخالق ناصوری او مشوتمل بور روایوات و      ها و روایت گرفته است. چیزی که مالال وام

الق است. اما به طرزی انتقوادی و خو    های عقلی فراوان از این دو متفکر بوده حکایات و استنباط

 این دو عَرَض را صورت نهاده است. 

چند فوردی و ذهنوی اسوت اموا از طریوق       به این صورت بهداشت روان و کمال نفس امری هر

ل انطباق است. سوعادت و محبوت   گرایی)سعادت( اجتماعی قاب ی و انسجام و آرمانعمعرفت اجتما

از این طریوق کوه انسوان دچوار     ی بهداشت روان انسان هستند و  کننده ای هستند که تأمین فهلّدو مؤ

هدفی نشود و در اعمال خوود سوعادت جموع و خوود را      چنین انحراف و بی انزوای اجتماعی و هش

شدنی است. در این میان البتوه کموال نفوس     شاهد ببیند، بهداشت روانی و یا کمال نفس او تضمین

ی امراض نفوس و   هر زمیند نصیر تر است که با توجه به مباحث خواجه تر و گسترده مفهومی اساسی

 تواند باشد.  اخالق میها متناظر با بهداشت روان و  های دوری از آن راه
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   نتیجه

، در دو حالوت  باشد میی بهداشت روانی او نیز  کننده کمال نفس انسان را که مبیننصیر خواجه 

محبوت در  اش نیسوت، و حضوور    سعادت فردی، که با توجه به کردار او جدای از نقش اجتمواعی 

های فرهنگی سالمت روان هستند که یکی  فهلّداند. پس سعادت و محبت مؤ های اجتماعی می شبکه

از طریق تفکر و عمل فردی انسان و دیگری از طریق روابط اجتماعی یا جامعوه بورای او امنیوت و    

ق زندگی هایی که او برای کمال نفس در اخال آورند. اما عالوه بر این صورت سالمت به ارمغان می

ها یا روابوط اجتمواعی از    نهد، بحث اصلی او این است که چگونه شبکه و روابط اجتماعی بنیان می

کوه   سوت رو شوند. از ایون  ها می ب سعادت اجتماعی برای انسانطریق وجود محبت در جامعه مترتّ

ه محبت او به خودش است، چون او محسن الیهی را دوسوت دارد کو   ،محبت محسن به محسن الیه

در واقع وجود او از برای خود انسان است. بوه ایون صوورت انسوان در محبوت اجتمواعی نیوز بوه         

ت عملی اندیشد و هر دوی این اعمال برای رسیدن به سعادت فردی از طریق قو سعادت فردی می

گونه روابطی دیالکتیک میان سعادت و خیر فردی و کنش او بورای تبوادل    اراده به خیر است. به این

هوای فردگرایانوه، محبوت     گیرد کوه از درون عمول   و کسب سعادت از طریق عمل شکل می محبت

اسوت  ای جمعی  آید. در واقع محبت اراده وجود می ها در جامعه به عنوان قالب اصلی روابط انسان به

 گیرد.   های انسانی شکل می که از طریق عمل

کموال و اموراض نفوس پرداختوه و      بوه  تدبیر منزل و سیاست مدنخواجه نصیرالدین فصلی پیش از 

سپس به این واقعیت که خیر زندگی انسان که موجوب کموال نفوس اوسوت، در جامعوه چگونوه اسوت        

رو او کمال نفوس و   نماید. از این هایی که در خصو  سعادت و محبت دارد، مطرح می پردازد و ایده می

، در جامعه از طریق اتکوا بوه امووری    باشد دوری از امراض آن را از جهتی که انسان در پی کسب خیر می

داند. بنوابراین گورایش    شود میسر می که موجب سعادت فردی او و در نهایت ایجاد محبت در جامعه می

ی سوعادت   هایی که اهل محبت به انسان هستند و اعمالی که انسوان در جهوت اشواعه    ها و انسان به معلش

توانند موجب سوعادت توام او شووند. از     که به تعبیر می دارنددارد، همه بازگشتی به خیر و منفعت انسان 

به این صورت محبوت اجتمواعی کوه در    رو سعادت انسان همان است که موجب کمال نفس اوست.  این

خوواهی داده اسوت، تنهوا     حی و حاضر بود(، جوای خوود را بوه عودالت     نصیر وضعیت فعلی)که خواجه

 ع و روان انسان را تضمین نماید.  تواند کمال نفس و بهداشت طب عاملی است که می
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ازمنود  الت و مساوات و برابری بووده کوه نی  ادبیات سیاسی و اجتماعی، همواره در پی کسب عد

رو  ای که خیر و سعادت انسانی را در پی دارد بود. از این ها با اندیشه اصالح نظری و جایگزینی آن

را در اصطالح نظری کوه از   باشد میفرهنگی که موجب اصالح نفس، روان و طبع او خواجه نصیر 

جوید. خواجه نفوس مطمئنوه و آرام را    است می یکدیگرخواهی مردم برای  طریق محبت و سعادت

بینود.   اشد میابط اجتماعی که مبتنی بر محبت بخواهی بلکه از طریق رو نه از طریق سیاست عدالت

تووان بوه آن محبوت     محبت که موی وم ی و اجتماعی را از طریق وضع مفهرو او فرهنگ سیاس از این

 گری نموده است. اجتماعی گفت اصالح و یا در این راه روشن

اسوت   سالمت در نزد مردم، بازنمای خرد و فهوش ایشوان   های فردی و اجتماعی وسوی ارزش سمت

باورهوا و  ، های مشترک براساس ایدهدهد. در واقع  را شکل میتکامل فرهنگ و شرایط فرهنگی که 

ی سوالمت  مستلزم یا متضومن باورهوا  تصوراتی که شوند. صدق  یالمت در جامعه ایجاد مسهای  ارزش

گیورد کوه    موی  شکلی وجود جهان خارجی  ساختارهای درونی با نحوهاین مطابقت میان  مردم هستند از

های اجتماعی  ی محبت و سعادت را در جمله فضیلت کانهایدئولوژیک خارجی دو تاو برای جهان 

 است از این طریق شکل یابد. ی درونی که همانا نفس کمال انسان  نماید تا ایده میاخالقی معین 
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 نقد یزندگی و شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی در بوته
 

   چکیده

هوای درخشوان تواری  ایوران، اسوالم و حتوی تواری  بشوری          خواجه نصیرالدین طوسی از چهوره 

ی او بخشی از تاری  ایران و اسالم را در ابعاد و شود. دستاوردهای زندگی سیاسی و علم محسوب می

ی  برجسوته  یچون هور چهوره   الشعاع خود قرار داده است. با این توصیِ هش های مختلِ تحت زمینه

گویی و  دیگر گاهی انتقاداتی نسبت به زندگی، شخصیت و عملکردهای او مطرح است که لزوم پاس 

سوازد. پوژوهش حاضور سوعی      خش ایرانی را ضروری میرفع هرگونه شبهه پیرامون این نماد هویت ب

نسوبت بوه زنودگی و شخصویت خواجوه       ین پرسش محوری که چه نگاه انتقادیکرده است با طرح ا

گرفتوه از سووی منتقودین و مخوالفین      نصیر طوسی مطرح است؟ ضمن پرداخت به نقودهای صوورت  

د و فانه را به بحث و بررسی بگگارطر های مختلِ سیاسی و علمی، نگاهی بی خواجه در ابعاد و زمینه

را مورد توجه قرار دهد. در این راستا و در گام نخسوت کوه بحوث     موضع ضعِ و قوت این انتقادها

هوا و عملکردهوای سیاسوی     شود به انتقادهای طرح شوده در خصوو  اقودام    اصلی مقاله را شامل می

ین حاکموان آن و همکواری بوا    خواجه در مقوالتی چون سقوط خالفت عباسی و اسماعیلی، قتل آخر

هوایی بوا    تعصوب هسوتند، اتهوام   ایلخانان پرداخته است. مخالفین خواجه که غالبا از موورخین سونّی م  

هوا و   های ناروا را نسبت به وی در محورهای پیش گفته مطرح ساختند و البته در قبال آن ردّیوه تحلیل

نصِ ابراز گردیده اسوت. نوشوتار پایوانی    های متقنی از سوی خود خواجه و یا محققین م نیز استدالل

 اختصا  یافته است.   ایشان،بهمقاله نیز به نقد در خصو  زندگی علمی او و اتهام سرقت علمی 

  ها عملکردها و اقدام خواجه نصیرالدین طوسی، نگاه انتقادی، :  نلید واژ 
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 مقدمه 

بشری و از افتخارات تاری  های تابناک تاری   ق( از چهره021-032خواجه نصیرالدین طوسی)

هوای سیاسوی و علموی     و عملکردهوای او در زمینوه   ها اقدام. شود میتشیع، اسالم و ایران محسوب 

مدت و درازمدت گردید. به همین علت شاید برای کمتر شخصویتی   منشاء تحوالت مهمی در کوتاه

 کار رفته است. وا بهدر تاری  ایران و اسالم تا به این میزان القاب و عناوین مدحیه پرمحت

مجموعوه   ،و تحقیقات تواریخی  منابعرغش اهمیت و جایگاه ممتاز سیاسی و علمی خواجه،  علی

اند که خوود   سیاسی و نیز زندگی علمی او مطرح ساخته های اقدامرا نسبت به شخصیت و  نقدهایی

این میان بررسی  ها و دالیل مگهبی و سیاسی شکل گرفته است. در در پرتو مجموعه شرایط، انگیزه

سو و لزوم رفوع شوبهات و ابهاموات از زنودگی و شخصویت یکوی از        از یک نقدهااین  ی طرفانه بی

سوفانه  دیگر سو، بر اهمیت و ضورورت بحوث تأکیود دارد کوه متأ     بخش ایرانی از های هویت چهره

در  گوران ایون حووزه قورار نگرفتوه اسوت.       عنوان یک موضوع مستقل مورد توجه پژوهش تاکنون به

چوه نگواه    کوه  اصلی تحقیوق بووده اسوت و آن ایون     یهمین راستا پاس  به پرسشی اساسی دغدغه

در  چنوین  هوش الدین طوسی مطرح بوده است؟  و عملکردهای خواجه نصیر ها انتقادی نسبت به اقدام

 باشد؟  اسخی در رد این انتقادها مطرح میپ چه استدالل و یا دیگر،پرسشی 

متقدم و در کنوار آن   منابعتحلیلی و با استفاده از  – نیز از روش توصیفیمقاله به لحاظ روشی 

 از تحقیقات جدید در موضوع مورد پژوهش سود جسته است.

 

 نصیرالدین طوسی  علمی خواجه – اهمیت و جایگاه سیاسی( الف

اسوت،   بخشی ملی ایرانیان مطرح عنوان نماد ممتازی از هویت خواجه نصیرالدین طوسی که امروزه به

شوود.   می های مختلِ سیاسی و علمی محسوب های شاخ  تاری  ایران و اسالم در ابعاد و زمینه از چهره

خصوو    بوه  –ای از تاری  این مرز و بوم تا این میزان القاب و عناوین مدحیه  شاید بر کمتر چهره

نتیجوه   شخصیت و درتردید از جایگاه و اهمیت این  کار رفته باشد که خود بی به –توسط بیگانگان 

 تنها بر تاری  ایران و اسالم، بلکه بر تاری  بشری حکایت دارد.   تأثیرگگاری او نه

. رشود  گیرد مینخست بایستی گفت که او یکی از مشاهیر و از افتخارات تاری  تشیع محسوب 
ایلخانوان   یمودت آن در جغرافیوای گسوترده    و گسترش تشیع و حتی رسمی شدن هر چنود کوتواه  
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علوت نیسوت کوه موورد      . لوگا بوی  2هایی چون خواجه بود کفایت و لیاقت شخصیت ون درایت،مدی

بوده است. تصدی اداری در ساختار حکومتی  – چون محقق حلی هش – احترام علمای بزر  شیعه

ق جمعیتوی اهول   رغوش تفووّ   ایلخانان توسط او و فرزندانش، به رشد و تعالی موقعیت شیعیان و علی

های حکوومتی ایلخانوان    ساالران شیعی این دوره با اداره چرخ نمود. او و دیوان تسنن کمک شایانی

های بسیاری است. مزید بور ایون خواجوه     ها و توانمندی خوبی نشان دادند که تشیع دارای قابلیت به

نام گرفته است که خود بیش از پیش بر جایگاه ممتاز او در تاری   «شیعه ی سس فلسفهمؤ»عنوان  به

؛ 2970:150؛ اشپولر،515/1؛102/2: 2921)ر.ک.به:بیانی،کید دارد علمی تأ - در ابعاد مگهبی تشیع و

 (. 957:  2921لمبتون،

تنها در تاری  تشویع، بلکوه در تواری  ایوران و اسوالم و بوا توجوه بوه اثرگوگاری بور            خواجه نصیر نه
تاریکی و وحشت تاری  ایوران   ای در عصر فخر و مباهات است. از او به ستاره یسرنوشت مسلمین مایه

اجتمواعی   –ی سیاسی  شود. در این راستا نخست بایستی به نقش انکارناپگیر او در عرصه و اسالم یاد می
اشاره کرد. وی در عصر بیداد قوم مغول و با آن همه نتای  و پیامدهای تل  و ناگوار، توانست بوا زیرکوی   

گر حکومت کنود؛ از حجوش    خوار و ویران بر دل مغوالن خونفردی در بین آنان نفوذ پیدا کند و  منحصربه
؛ اشوپولر،  909: 2979تور بوه بازسوازی آن اقودام نمایود )هاجسون،        های آنان بکاهد و از همه مهش ویرانی

اش در رأس اقتصاد این حکومت، شرایط و موقعیوت مناسوبی را بورای     (. حضور او و خانواده03: 2970

سواالران اندیشومند ایرانوی،     ساخت. عالوه بر این او به همراه دیگر دیووان ای فراهش  چنین خدمات ارزنده

سیاست، از ایون قووم وحشوی     یکارگیری اخالق در حوزه دینی و ضمن به یتوانست با تأسی از اندیشه

چنان مردمانی بسازد که تا سالیان متمادی پیشاهنگ فرهنگ و تمدن در جهان اسالم باشند. نجوات جوان   
داری تألیفوات و   مراغوه، حفوظ و نگوه    یجانبه از دانشمندان ایرانی با تأسویس رصودخانه   و حمایت همه

مراغوه جایگواه رفیعوی بوه وی در تواری        یبزر  رصودخانه  یبا احداث کتابخانه های ارزشمند ترجمه

هوای   ترین و متنفوگترین شخصویت   . مزید بر این خواجه که خود یکی از سرشناس1اسالم بخشیده است

آید کوه متخلوق بوه     شمار می شده، از زمره دانشمندانی به اسالمی محسوب می –های فکری  جریان تاری 
 

هوالکو مناسبات شیعیان با دستگاه حکومت ایلخانی به نوعی حسنه گردید و شویعیان بوه مودارج بواالی      یاز دوره -2
های ایلخانان مغول و نیز مشروعیت بخشوی   بدیل شیعیان در کمک به تحقق سیاست بی حکومتی دست یافتند. نقش

بخشی در جهان اسالم یعنی دستگاه خالفت  های اصلی مشروعیت پس از فروپاشی یکی از کانون -به حکومت آنان
 (.012/1 – 031: 2921؛ بیانی، 23: 2901ر.ک.به: ابن الطقطقی، ) –در این امر مؤثر بوده است  -عباسی

ی مگکور در حدود چهارصد هزار جلد بوده است که بوا توجوه بوه تهواجش مخورب      آوری شده در کتابخانه مجموعه کتب جمع -1
 .(مقدمه() 7: 2972شود )طوسی،  همتا تلقی می بی یتوجهی است و حتی امروزه نیز این عدد یک گنجینه مغول، عدد قابل
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: 1090هوای الهوی و انسوانی بووده اسوت )ر.ک.بوه:رجب زاده،        انسوانی و پاسودار ارزش   یاخالق حسنه

 (.  25-29: 2979؛ امین، 29،13،02-01

ای  اسالم، بلکه در تاری  بشری چهوره  تنها در تاری  تشیع، ایران و الدین طوسی نه خواجه نصیر

 یو در هموه  «الشوان  فیلسوفی عظویش »العبری یهودی،  . او در توصیِ ابنشود میشاخ  محسوب 

هوا   ده یمرجعیوت علموی او و ارائوه   (. 972-971: 2905العبری،  ابن) فنون حکمت چیره دست بود

اسوت.   یواد کورده  « ی شورقی  اعجوبوه »عنووان   هوای مختلوِ علموی از او بوه     کتاب مرجع در زمینه

االطراف او بسیار فراتر از مرزهای ایران و اسالم به پورواز درآمود و در تکامول و     های جامع اندیشه

هایی چون  ثر واقع گردید. از سوی دیگر با شخصیتمؤ -ویژه در بعد علمی به - تعالی تاری  بشری

  بشوریت کورده و هموواره قوومی     که ایرانیان خدمات بزرگوی بوه تواری    شود میاو این نکته اثبات 

دنیا از جمله آلمانی، فرانسوه، روسوی،    یها زبان زنده آثار خواجه به ده یاند. ترجمه ساز بوده تمدن

 گگارد.  بر این امر صحه می انگلیسی و...

کار رفته در توصیِ خواجه نصیر طوسی توسوط دانشومندان    به لحاظ علمی القاب و عناوین به

ثیرگگاری او در سیر علووم حکایوت دارد.   سعت و جامعیت علمی ایشان و نیز تأقدیش و جدید از و

، معمار و پدر علش ریاضی، مرد اول تاری  2ی شرق، اول مهندس ایرانی از او به استاد البشر، اعجوبه

علش، معمار چندوجهی علش و تمدن در اسالم، مظهر علش و تودبیر در دوران تاریوک تواری  ایوران،     

مراغوه، اندیشومند بوزر ، مورد      یو، منجش بزر ، مبدع و مخترع و معمار رصدخانهفیلسوف گفتگ

تاری  علش، فقیه، محیی علوم، مرد دفاع از برهان به جوای جودل، مورد صوراحت و      یالهیات، نابغه

بالغت، ناشر فنون، متکلش بزر ، نصیر الحق و الدین، تحول و تکامل بخوش علوش و دیون و...یواد     

عنووان منبوع و    کار رفته است. آثار علموی او بوه   کمتر کسی در این مرز و بوم به شده است که برای

هوا   عنوان شرط علموی بوودن آن پوژوهش    مرجعی برای تحقیقات بعدی در ایران و جهان و حتی به

ان اروپایی در تحقیقات علمی خود گر پژوهشطور مالال اگر در عصر رنسانس اروپا،  قرار گرفت. به

کردند، بوه لحواظ علموی اعتبوار      استفاده نمی - چون خواجه نصیر هش - ن مسلماناز کتب دانشمندا

گیوری تمودن جدیود غورب نقوش و جایگواه        پژوهش آنان محل تردید جودی بوود. لوگا در شوکل    

دانشمندان مسلمان یک نقش انکارناپگیر است؛ که خود در حقیقت اثبات این امر است که بسویاری  
 

جش اسفندماه است، از خواجه نصیر و تولود او در چنوین روزی موضووعیت    روز مهندسی در ایران که مصادف با پن -2

 یافته است.
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معصوومی   ؛2905العبری،  )ر.ک.به: ابن 2اسالمی دارد یغرب، ریشهاز اختراعات و اکتشافات علمی 

 گیوری تمودن جدیود غورب،     ثیر تمودن اسوالمی در شوکل   ؛ علی بیگدلی، توأ 92-1: 2923دانی، هم

 (.2970دانشگاه شهید بهشتی، 
 

 سیاسی  های ( نقدی بر زندگی و اقدامب

چوون دیگور    مختلوِ داشوته، هوش    هوای  رغش جایگاه ممتازی که در ابعواد و زمینوه   علینصیر خواجه 

اول نسبت بوه   یاسالمی مورد نقد جدی بوده است. این انتقادات در درجه -متفکران و دانشمندان ایرانی

دالیول و   بوه  -عصوران و یوا حتوی محققوان معاصور       عملکردها و مواضع سیاسی او بود که توسوط هوش  

 ابراز شده است.   - های مختلِ انگیزه

 

  و قتل خلیفه سقوط خالفت عباسی( 4

تی به سیاسوت و نووع   سیاسی خواجه نصیر طوسی بایس یبه زندگی و کارنامه در رأس انتقادها

عباسی اشاره کورد.   یگاه قتل آخرین خلیفه سقوط خالفت پانصد ساله و آن یلهعملکردش در مسأ

علقمی شویعه   البته به همراه ابن – نظر دارند که نقش شعیان و شخ  خواجه این دوره اتفاق منابع

در تشویق هوالکو به حمله به بغداد، سقوط خالفت عباسی و سپس قتول   -مگهب آخرین وزیر عباسیان 

( کوه  909:  2979؛ هاجسون،  509: 2901ی،قو )ر.ک.به: ابن الطقط 1آخرین خلیفه عباسی انکارناپگیر است

. آنوان  داشوت  ر پوی را دمخالِ سرسوخت شویعه   سنی مگهب  افراطیاین امر البته خشش و لعن مورخین 

گرفوت، متوجوه    موی  دور از واقعیات تاریخی بوده و غالبوا  از تعصوبات موگهبی نشوأت    هاتهاماتی را که ب

جوایی کوه اهول سونت از      این امر نیز بایستی گفوت از آن  یخواجه نصیر طوسی ساختند. در فلسفه

ود، مقصّور  شودت ناراحوت بو    خویش بوه  عنوان سمبل قدرت سیاسی بابت سقوط خالفت عباسی به

جاسوت   برد، معرفی کرد. جالب این سر می هها با آن در چالش و ستیز ب اصلی را رقبای شیعه که قرن

 

االطوراف بوودن    تر از دانشمندان دیگر مسلمان بوده است. زیرا جامع این تأثیر در خصو  خواجه نصیر بسیار بیش -2

مرجوع در ایون علووم و    نظر بودن او در بسیاری از علوم عقلی و نقلی، تألیِ کتب  تر صاحب خواجه و از همه مهش

 افزود. خلق ابتکارات و اختراعات بسیار بر مرجعیت علمی او بیش از پیش می

هوایی از آن در   ای در خصو  چگونگی فتح بغداد منسوب به خواجه نصیر طوسوی اسوت کوه بخوش     حتی رساله -1

 (.2203 – 2207:  2970گشای جوینی درج گردیده است )جوینی،  تاری  جهان



 

   
  

   دکتر امامعلی شعبانی   14

های نزدیک به آن رویداد، بلکه بعود از گگشوت    بدانیش که چنین اتهامی نه در روزهای واقعه و سال

ود از عنواد و  نگارش یافته توسط اهول سونت سوربرآورد کوه خو      منابعچند دهه از سقوط بغداد از 

 مگهبی آنان نسبت به شیعیان حکایت داشت. -اغراض سیاسی

عباسی بایستی خاطرنشان کرد کوه ظواهرا  نقوش     یدر مورد قتل خلیفه المستعصش باهلل آخرین خلیفه

گیوری بور سور     خواجه نصیر در رفع تردیدها از اراده متزلزل هوالکو بسیار مؤثر بود. هوالکوو در تصومیش  

کورد.   های دیگرش با علمای منجش پیرامونش مشوورت  عباسی و به سان اقدام یی تسلیش شده ی خلیفه آینده

عمووی پیوامبر    –باالتفاق ریختن خون فوردی از آل عبواس    -الدین منجش  از جمله حسام -علمای سنی 

) ( اکرم
داشوتند کوه قتول     دانستند و حتی اظهار می را که ادعای تقدس خونی داشتند، خوش یمن نمی –

خواهد داشت و آثار قیامت ظاهر خواهود شود؛    ای را در پی نشده بینی آنان حوادث و بالیای آسمانی پیش

هرگاه خلیفه کشته شود، نظوام عوالش   »الطقطقی در انعکاس دیدگاه آنان آورده است که:  چه ابن چنان

الطقطقوی،   )ابون  «خواهد شد و آفتاب خواهد گرفت و باران نخواهد بارید و گیاهی نخواهد رویید مختل

پرست دستش لرزید و به بویش و تردیود جودی افتواد      (. با این کلمات و عبارات هوالکوی بت273: 2901

نظوامی علیوه حاکمیوت     –گیری هرگونه اقدام سیاسوی   که اقدام او برای جلوگیری از شکل رغش این ]علی

ردنود کوه موردم ایون مورد را      چه نزدیکان هوالکو به وی خاطرنشان ک مغول یک اقدام ضروری بود. چنان

کنود   رود که تدارک قووا  دانند، اگر زنده بماند بیش آن می رسول و امام به حق و حاکش مطلق خود می یخلیفه

کوه از علموای نجوومی شویعه و در رأس آنوان از خواجوه        [. توا آن 12: 2950آیتی،  -و به جنگ برخیزد 

خ  خواجه بسویار متفواوت از آرای علموای    طوسی نیز مشورت خواست. نظرهای آنان و ش نصیرالدین

سنی بود. استدالل این گروه و در رأس آنان شخ  خواجه محکمه پسندتر و اثربخش تر از گوروه  

به اجمواع موردم عوالش     )ع(علی بن ابیطالب»بود. وی در مقابل پرسش سلطان چنین اظهار داشت که:  قبلی

و هوش اجوداد    )ع(چنین حسوین  حگورات پیش نیامد. هشبهتر از این خلیفه بود و کشته شد و هیچ از این م

گونه مصیبتی بر ایشان وارد آمد؛ نه آفتاب گرفوت و نوه باریودن     همین خلیفه جملگی کشته شدند و همه

جا( محتمل است وی از قتل خلفای سلفی چون متوکل، المسترشد، الراشود   الطقطقی: همان )ابن «قطع شد

توانست چاشنی اسوتدالل   لهی بر قاتلین رخ دهد، مطلع بوده که خود میکه بالی آسمانی و ا و... بدون آن

مودت اماموت و خالفوت عباسویان انقوراض یافتوه و       »چنین بشوارت داد کوه    وی گردد. خواجه هش

(. بدین ترتیب جمالت خواجه بر هوالکو مؤثر واقوع گردیود و   197/0: 2993)میرخواند،  است «سرآمده
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(. نتیجوه  212/9–210: 2901)خوانودمیر،  2چنین کاری مصومش گردیود   خوف او کاهش یافت و بر انجام

 یسواله  هدایت فکری خواجه این دولت را از پای درآورد و به عمر حدودا  پانصود  یکه هوالکو در سایه آن

او  یکنننوده  (. در هر صورت نقوش تسوریع  270: 1090آن در تاری  اسالم خاتمه بخشید )اقبال آشتیانی، 

 انکاری است. غیرقابل ینکته ،ساز در جهان اسالم وادث مهش و سرنوشتدر وقوع این ح

لگا بخشی از الفاظ تند منتقدین و مخالفین نسبت به خواجه نصیرالدین طوسوی در ایون مسوأله    

پرسوت را   بوت  یکردند که چورا مسولمانی چوون او، یوک بیگانوه      گردید. آنان چنین استدالل می متمرکز

اولواالمر را بر زمین بریزد، سرزمین جهان اسوالم را   یخون خلیفه 1لمین بیاید،تشویق کرد تا به سراغ مس

در  و –علت نیست که مورخین متعصوب سونی موگهب     تاراج کند و مسلمانان را قتل عام نماید. بنابراین بی

و  طوور مالوال ابون تیمیوه     و به دشنامش کشیدند. به 9نسبت کفر و الحاد به وی دادند -ها  شان حنبلی رأس

، انتسابات و اتهامات ناروا و حمالت سختی نسبت بوه وی  «شیطان مبین» هایشان باعنوان سبکی در نوشته

( و حتی شاعری چون سعدی که خوود یوک اشوعری متعصوب     02: 2909روا داشتند )ر.ک.به: مدرسی، 

 ورد:  آ چه در بیتی می چنان5بوده، از فرو ریختن این اساس ظلش و فساد اظهار تأسِ نموده است؛
   بر زوال ملک مستعصش امیرالمؤمنین  آنان را حق بود گر خون بگرید بر زمین  

 (200-205: 2921ر. ک. به. فروغی،)

 

چه دستور داد تا خلیفه را در نمد بپیچنود   چنان در دل این ایلخان مغول ترس و احتیاط وجود داشت؛ چنان البته هش -2
 .(12: 2950آیتی، )افتاد، فورا  از کشتنش دست بردارند   و به ضرب مالش جانش را بگیرند و اگر اتفاقی

هالکو بنا بر استصواب خواجه تسخیر بغداد »خواندمیر بر نقش خواجه نصیر در تقویت تصمیش هوالکو اشاره دارد:  -1
دارد؛  (. وی در جای دیگر نیز بور ایون مسوأله تأکیود    997/1)همان،« را پیشنهاد همت ساخته، عنان بدان صوب انعطاف داد

« جوا انجامیود   هوالکوخان را بر آن داشت که به صوب بغداد لشکر کشید تا مهوش بغودادیان بودان   »آورد  چه می چنان
(2901،210/9 .) 
های سیاسوی او   در خصو  انتساب اتهام کفر و الحاد به خواجه نصیر توسط علمای متعصب سنی، عالوه بر اقدام -9

کورد.   خصو  فلسوفی وی نیوز در شودت ایون اتهاموات توجوه       بایست به تعلق او به مگهب تشیع، تفکرات دینی و به می
ن قیش جوزی آورده است که: هو نصیر الکفور و االلحواد.   العماد حنبلی در شگرات الگهب و به نقل از اب چه ابن چنان

:  2370/2510و اهول الحودیث و عظوش الفالسوفه و ...)حنبلوی،       القضةة و  اخللیفة وزیر المالحوده...وزیر هوالکو..قتول   
031/2.) 

ی دسوتگاه  زیسوته و از فسواد درونو    الدین مولوی شاعر شهیر ایرانی که در همین مقطع زموانی موی   البته موالنا جالل -5
 یسوقوط دسوتگاه خالفوت و قتول آخورین خلیفوه       یخالفت عباسی آگاه بود، دیدگاه متفاوتی را نسبت به حادثوه 

 عباسی ابراز داشته است:  
 بلهان گفتند شهر داد رفت                 عاشقان گفتند باهلل، داد کرد      )ر.ک.به: اقبال(  ا                               
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و  - خواجه نصیر را در مشارکت قتول خلیفوه   -شناس انگلیسی  ایران –از متأخرین نیز ادوارد براون 

خوانود   بواز موی   مردی خائن و نیرنگ -نیز تشویق خورشاه حکمران اسماعیلی به تسلیش در مقابل مغوالن 

ایون اقودام    یدانود و در فلسوفه   اهلل صفا این داوری را نادرست و غیرمنصفانه می که البته ذبیح

نویسد که گویا براون فراموش کرده بود که خواجه شیعه موگهب بوود و ایرانوی. لوگا او      می خواجه

ری غاصب و از جهت ملوی در نظور   عباسی که از حیث مگهبی و نظ یحق داشت که از یک خلیفه

بگیورد.   های نیاکان مزدور خود بوده اسوت، انتقوام   های قومی قدیش و خیانت ایرانیان مطرود و یادآور کینه

صورتی هرهای دینی و دنیاوی دست زده و به  زعش ایرانیان به انواع خیانت برانداختن خاندانی که به

از  -عصوران غیرسونی خواجوه     سلش و مرداوی  گرفته تا هوش از ابوم –که ممکن شده بود، با رجال ایرانی 

شود.   موی  شکنی درآمده بودند، از منظر امالال خواجه نصیر مباح و مجاز شمرده راه غدر و خیانت و پیمان

چه خود عباسیان و خلفای آنان نیوز   بر او و رجال دیگر شیعه ایراد و انتقادی وارد نیست. چنان پس

کردنود.   نمی ند، از قتل امامان شیعه و خود شیعیان و رجال ایرانی خودداریکرد هر گاه احساس خطر می

 نجار ابوبکرههای پایانی عمر خالفت عباسی، شیعیان شاهد رفتارهای نابه طور مالال در همان دهه به

تر از  شاهد متبرک بودند. پیشهای آنان نسبت به مَ و سرداران او با شیعیان و اهانت -پسر خلیفه  –

کشویدن و ماللوه کوردن و     بوه دار ها و نیز  ها، محالت و کتابخانه ها سوزاندن خانه به مدت قرن آن و

عبواس بووده اسوت. بنوابراین      انگیز نسبت به شیعیان، عمل متداول و رایجوی توسوط آل   شرم های  اقدام

، )صوفا  تاریخی اسوت  یاندیشیدهانصافی نا  یک نوع بی «مخادع»و  «خائن» متصِ ساختن خواجه به

2950 :200–202/9  .) 

چه صفا بدان اشاره داشته است، البته بایسوتی بوه تواری      در توجیه این اقدام خواجه نصیر چنان

شان اشاره کرد کوه ایون امور     و آزار و اذیت آنان در طول حکومت )ع(علی عباسیان و غصب حق آل

بخوش   یواسوته پگیر خواهد ساخت. در هر صورت سقوط این حکوموت خ  اقدام خواجه را توجیه

بوده است؛ زیرا ظلش و ستش ایون حاکمیوت    – حتی سنی مگهبان – زیادی از مسلمانان جهان اسالم

موجب گردید تا مسلمانان به انحاء مختلِ در صدد رهایی از آنان برآینود و حتوی در ایون راه بوه     

ی در حوق  بایست خودمت  کافرکیشی چون هوالکو نیز توسل جویند. لگا اقدام خواجه در حقیقت می

حقیقت انعکاس این واقعیوت  تشیع و حتی مسلمان به ستوه آمده از دست عباسیان تلقی شود و در 

له در چه این مسأ . چنانکرد برانداختن عباسیان را نوعی تکلیِ شرعی و ملی قلمداد میاست که او 

عباسیه نسوبت  انتقام جفاى عباسى » خوبی انعکاس یافته است: هاین عبارت قاضی نوراهلل شوشتری ب
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و السالم ترغیوب نموود و ایلخوان باستصوواب خواجوه عزیموت آن         عترت سیّد انام علیه الصلوهب

 (.902/1:  2900) «صوب نمود

نصویر   که برخی از محققان معاصر ایرانی نیز با دیدگاهی کامال  متفواوت بور خواجوه    پایانی آن ینکته

هوای   یل نقشی که در سقوط خالفت ایفاء کورد، جبهوه  تازند. اینان بر این باورند که خواجه به دل می

مقاومت در برابر اروپاییان را ضعیِ ساخت و آنان فرصت یافتند تا جای پایی جهت اعموال نفووذ   

احمد اشواره کورد کوه چنوین       آل  توان به مرحوم جالل طور نمونه می خود در جهان اسالم بیابند. به

نگواه انتقوادی آنوان براسواس      شواید هوش  اسوت.   دیدگاهی را در بررسی شخصیت خواجوه داشوته  

عباسویان و   یکواری چنود صود سواله     فکرانه شکل یافته و نگاهی بوه تبوه   مالحظات سیاسی روشن

 (.970 - 975: 2909خدمات بعدی خواجه نداشته است )زمانی نیا، 
 

 همکاری با ایلخانان مغول( 0

ده اسوت و آن در خصوو  همکواری    در ذیل نقد پیشین، نقد دومی بر خواجه نصیرطوسی وارد ش

ظنوی   ریز است. این مسأله همواره سؤاالت غالبا  توام با سوء این متفکر شیعی با مغوالن کافر و خون

را موجب گردید؛ با این مضمون که اهل علمی چون او چورا بوا    -سنی  یویژه از سوی جامعه به –

ی مقوام او نبووده اسوت.    این امر شایسته ریز )هالکو و پسرش اباقا( همکاری نموده و ایلخانان خون

عمول، در شورایط    به نظر و در عین حال مقید صورت این موضوع که نوع رفتار یک فیلسوف اهلهر در

 بایستی بود؛ محل بحث جدی است. سخت و سنگین چگونه می

ه و به لسوان خواجو   –های محکمی را از جهات و مناظر مختلِ  ها و استدالل توجیه ،انتقاد مطروحه

فکوری   یمنظوموه   بایست به موجب گردید. برای فهش این واقعیت تاریخی نخست می -یا محققین منصِ 

افکنود.   قیمت اخالق ناصری اوسوت، نظور   که بحث اصلی کتاب ذی «فاضله یمدینه»خواجه در خصو  

لوی نیوز بورای    طور نظری اعتقاد داشت، بلکه از جهوت عم  فاضله و تحقق آن به یتنها به مدینه خواجه نه

قدرت و سیاست را اموری ضوروری    یهای اساسی برداشت و در این راستا ورود به حوزه تحقق آن گام

 (.12: 2970کریمی،  -؛ اصفهانیان 200-205: 2971راد، دانست )یوسفی ناپگیر می و اجتناب

هوایی چوون او وارد سواختار قودرت      از سوی دیگر این بحث مطرح است کوه اگور شخصویت   

بکاهنود،   توانستند آنان را ایرانی و مسلمان کنند، از حجش قدرت تخریبی آنان شدند، نمی ان نمیایلخان

شان را ترمیش کنند و از این طریق ایرانی بودن ایران را تضمین نماینود.   های حاصل از تهاجش ویرانی
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خشی بر ثیر بای کسب وزارت و قدرت، بلکه جهت تأبایستی معترف بود که خواجه نه بر چنین هش

شان به فرهنگ و تمودن   های آنان و نیز آشنا ساختن ایران و کاستن از حجش خرابی یحاکمان بیگانه

کهن ایران و اسالم، وارد ساختار این حکومت گردید. اندرزهای سیاسی خواجه به حاکموان مغوول   

رسش حاکمان قدیش گگارد. او در این اندرزها، راه و  که امروزه باقی مانده است، بر این امر صحه می

نموود و   دید، به سالطین ایلخانی گوشزد میگر ایران را که موجب آبادانی، رفاه و آسایش رعیت می

 - در ذیول ترسویش پادشواه آرموانی     -نصایح و اندرزهای پر مغزی را جهت راهنمایی و ارشاد آنان 

رعایوت عودل و   داری و ضوروت   داد. او مکرر در کتب خود از سیاسوت و آیوین مملکوت    ارائه می

هوای   عدالت سخن گفته و روی سخنش نیز غالبا  حاکمان مغول در ایران بوده است. مزید بر این، خطابوه 

امروزه موجود اسوت   –از جمله اباقا پسر هوالکو  –گگاری ایلخانان  سراسر پندآمیز ایشان در مراسش تاج

)ر.ک.بوه:   آن داللوت دارد  که خود از رویکرد او در اصالح امور کشور با تربیوت صوحیح حاکموان   

 (.129، 52-51:  2900؛ طوسی، 09-01: 2909؛ مدرسی زنجانی، 200،121،121:  2921لمبتون، 

شودند و بوا    سیاست وارد نمی یاندیشیدند، در صحنه و کسانی که مانند او مینصیر اگر خواجه 

ور در کفر و الحاد تنگری و روایان پیروز و مغر پرداختند، این فرمان گو نمیو ایلخانان مغول به گفت

ماندند و در آن صورت فکر و فرهنگ  داد، باقی می را تشکیل می ها آنشمنی خود که فرهنگ قومی 

اندیشومندانی   یگرفت. اما رفتار و روش خردمندانه پگیری جدی قرار می اسالمی در معرض آسیب

حادی باقی نگگاشوت و فضوای   های ال ای بود که جایی برای رشد اندیشه گونه به نصیر چون خواجه

بینویش   موی  چه بعدها تر تنگ و مسدود گشت. چنان فکر و فرهنگ تنگری و شمنی قوم مغول هر چه بیش

و  هوا  کویش  تنها مسلمان، بلکه شیعه مگهب شدند و حتی هوش  که ایلخانان چون غازان و اولجایتو نه

هوای موادی و    گونوه حمایوت   هموه خود را به اسالم و تشیع دعوت کردند و در این راه  های قوم هش

 (.92-91: 2970کار بردند )ابراهیمی دینانی،  معنوی را در رشد و گسترش اسالم و مگهب تشیع به

البته بایستی معترف بود که خواجه نصیر به علت داشتن همت بلند به کارهای کوچوک و اموور   

نیواورد.   سر تسلیش فرودپست دل نبست و برخالف تصور برخی از مورخان در مقابل مناصب دنیوی 

تردیدی نیست که وی در دستگاه مغوالن مورد احترام و تکریش بوده، لیکن در ایون دسوتگاه وزیور    

اوقوات   یکورد و هموه   نبوده است. او دست خود را به عزل و نصب والیان و حاکموان آلووده نموی   

گرفوت،   موی  شورت قورار کار تألیِ و تصنیِ و تفکر مصروف داشت و البته هرگاه مورد م خویش را به

مشوورت و   یهای او در امور کشوور از مرحلوه   اندیشید. لگا دخالت به مصلحت واقعی در امور می
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کورد. براسواس هموین     رفت و به اجبار در سیاست و دیانت دخالت موی  اندیشی فراتر نمی مصلحت

انست بنیواد  تو اسلوب و روش بود که وی توانست کارهای بزر  انجام دهد و از خطرهایی که می

او انجام داد همان چیزی است کوه از   چه آنفرهنگ و معنویت کشور را نابود سازد، جلوگیری کند. 

ابراهیموی  ) رود یک فیلسوف وارسته و انسان واال و خردمند در شرایط سخت و بحرانی انتظار موی 

 (.71-71: 2979؛ امین، 99-91 :2970دینانی، 

ه بیش از هر چیز به دنبال واقعیت عقالنی و علمی بود و بوه  لین، خواج یمزید بر این به نوشته

ظاهر به خدمت صاحبان قدرت که توان فراهش ساختن امکانات برای سیراب کردن شور و هنورش  

چه به مانند ولی نعمتان مغول و اسماعیلی خود جویوای قودرت بوود،    آمد. وی اگر را داشتند، درمی

ت کوه  کرد. البته گفتنی اس ه شمشیر در دانش جستجو میلیکن برخالف آنان قدرت را به جای سلط

شوناخت   ای را ی ارزنده م بود و دربار رو به رشد مغول، بهای چنان تحفهعملکرد او نیز با موفقیت توأ

 (. 925،920،912: 2973و با خوشحالی وی را پگیرفت )لین، 

 

 سقوط اسماعیلیان و قتل حاکم آن ( 2

از نقدهای دیگری است که در خصوو  رفتوار سیاسوی خواجوه      نامرادی نسبت به اسماعیلیان

گور   ویران های ح دارند که وی در گریز از تهاجشتاریخی تصری منابعنصیر طوسی مطرح شده است. 

ق( و توا   015مغول، به قلعه اسماعیلیان در قائن مقر ناصرالدین محتشش قهسوتانی پنواه آورد )سوال    

هایشوان   کتابخانه نشست و از محیط دور از آشوب آنان و نیز ازاسماعیلیان  یق بر سر سفره005سال 

خوبی استفاده کرد. او بسیاری از کتب مربوط بوه اخوالق و سیاسوت را در ایون دوره و در کنوار       به

خواجوه در   یسی سواله  چون کتاب اخالق ناصری(. این حضور حدودا  )هش اسماعیلیان تدوین کرد

امامیوه بوودنش تردیود کننود و او را از      یای در شویعه  توا عوده  نزد اسماعیلیان حتی موجب گردید 

 – 915: 2973تر از همه وزیر اسماعیلیان بنامند )لوین،   اسماعیلی و حتی عجیب یمعتقدان به شیعه

 (.22-03: 2979؛ امین، 910

حال نکته مورد نقد در زندگی سیاسی ایشان این است که در سال پایوانی حضوور او در قوالع    

در قبوال آن، تردیودها و   نصویر  گوگاری خواجوه    مهمی رخ داد که نووع سیاسوت   ییه حادثهاسماعیل

سوویی بوا هوالکوو در تسوخیر قوالع       آورد. خواجه در همراهی و هوش  انتقاداتی را نسبت به او درپی
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تور تسولیش شودن     و از هموه مهوش   - ضمن انتقال اسرار درونوی حاکمیوت اسوماعیلیان    - اسماعیلیه 

نقش پررنگی ایفاء کرد. وی در گام نخست  – آخرین حاکش دولت اسماعیلی – اهالدین خورش رکن

فایده در مقابل مغوالن خالی ساخت و از نحوسوت سوتارگان    دل خورشاه را از هرگونه مقاومت بی

او حتی در مالقاتش با خورشواه، وی   2خبر داد و به نوعی رعب لشکریان مغول را در دل او افکند.

شودن   در تسولیش  –در کنار علل و عوامل دیگر  –مغوالن فراخواند. این تشویق و ترغیب را به تابعیت از 

ها قلعه، بنوا بوه تقاضوای     گاه تخریب ده های بعضی از پیروانش( و آن رغش مخالفت )و علی خورشاه

؛ شوبانکارهای،  70: 2909مرعشوی،   ؛2993:991/0)ر.ک.بوه: میرخوانود،    ثر واقع گردیود مغوالن مؤ

در تسولیش  نصویر   (. لگا بایسوتی پوگیرفت کوه نقوش خواجوه      100–105: 2921؛ بیانی،101: 2909

کوه البتوه از منظور بعضوی ار      1رود شمار می کننده به اسماعیلیان و تسخیر قالع آنان یک نقش تسریع

محققان معاصر اقدامی نامرادگونه در حق اسماعیلیان تعبیر گردید. حتوی اسوماعیلیه شناسوی چوون     

بواور اسوت کوه امالوال او بوا ایون اقودام خیلوی زود سواحت خوود را از تهموت             هاجسن بور ایون  

)هاجسون،   گری پاک ساختند و در دستگاه هالکو برای بقیه عمر مقاموات رفیعوی یافتنود    اسماعیلی

2979  :901  .) 

الودین خورشواه ابعواد دیگوری نیوز پوگیرفت.        این انتقاد نسبت به خواجه با ماجرای قتول رکون  

عوازم قراقووروم و    ،ثیر نبود، برای اعالن تابعیوت تأ ب خواجه در تسلیش شدنش بیکه ترغیخورشاه 

روی خوش نشوان نوداد و   یابی به نزد خان بزر  مغول گیوک گردید. لیکن خان مغول به او  شرف

را منوط به تسخیر قالع گردکوه و لمبسر نمود؛ لگا او به سمت ایران بازگشت  پگیرش پیشکش وی

 

رغش دستور حاکش اسماعیلی، حکایوت از آن دارد کوه اقودام     اسماعیلی علی یمت تعدادی از قالع تسلیش نشدهمقاو -2

جاست که  به لحاظ تبلیغی و در راستای تحقق سیاست جنگی هوالکو تأثیرگگار بوده است. جالب ایننصیر خواجه 

ا محبور به تسولیش گردیدنود. در   لت شیوع وبع طوالنی، سرانجام به قالعی که تسلیش مغوالن نشدند، پس از مقاومتی

توانست مغووالن را بوا مشوکالت و مووانعی بسویاری       رسد که عدم تسلیش امام اسماعیلیان، می نظر می هر صورت به

 (. 2202/9–2250: 2970رو سازد )ر.ک.به: جوینی،  روبه

ایشان که از سوی مقور حکوموت   ه چون فتح بغداد، در هر صورت مغوالن به سیاست بایستی معترف بود که هش -1

کننوده بووده    کردند و نقش شیعیانی چون خواجه نصیر صرفا  یک نقوش تسوریع   مغول ابالغ شده بود، عمل می خان

تر سیاسی، نظوامی و اجتمواعی    بایست در عوامل مهش اضمحالل و سقوط آنان را در حقیقت می ،است. مزید بر این

 وجو کرد. جست
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ق( 000) 2و بوه قتول رسوید   شخ  گیوک و یوا هوالکو   یبه توطئه بازگشت ظاهرا که البته در مسیر 

نسبت به خواجه نصویر   (. این مسأله بیش از پیش بر حجش انتقادها2205/9-2209: 2970ینی، )جو

: 2979هاجسون،  افزود و به نوعی خیانت نسبت به اسوماعیلیان و اموام آن تعبیور گردیود )ر.ک.بوه:     

909-905  .) 

یه این اقدام خواجه بایستی چنین استنباط نمود که تشیع امامی هموواره نوه تسونن    لیکن در توج

ها داشته است، بلکه تشیع شش و یا هفت امامی کوه   روی خویش و به مدت قرن افراطی را در پیش

شدند، یکی از موانع اصلی رشد و گسترش این موگهب و از دشومنان    همان اسماعیلیه محسوب می

 کننده باشود  توانست برای او و هش مگهبانش خوشحال رفت؛ لگا سقوط آن می یشمار م دیرین آن به

گرفتوه توسوط فوداییان اسوماعلیی      (. با نگواه بوه لیسوت ترورهوای صوورت     909:  2979)هاجسن، 

دوازه  ی( ما با اسامی تعودادی از بزرگوان و علموای شویعه    200، 251، 290-291: 2972)همدانی، 

امامیوه نیوز در صودور فتووا و حتوی همراهوی بوا         یشویعه  در مقابول  شوویش ]البتوه   امامی مواجه می

بسوت[. مزیود بور ایون      های عصر، تمام سعی خویش را در تضعیِ اسماعیلیان به کار می حکومت

بار و افراطی شویعیان اسوماعیلی یوک خطور و آسویب       خشونت های اقدامبایستی در نظر گرفت که 

گردیود توا    ت؛ زیرا اقدامات افراطی آنان موجب میشده اس جدی برای فعالیت شیعیان محسوب می

آنان الزم را برای سرکوب شدید شیعیان و ممانعت از هرگونه فعالیتی توسط  یسنیان متعصب بهانه

بفهمانود کوه بوا     کرد تا به مخالفین خود دوازده امامی همواره سعی می یتعبیه کنند. به همین علت شیعه

 هایش مخالِ اسوت و اساسوا    تقلی دارد، با بسیاری از سیاستشش امامی مرز و هویت مس یشیعه

 :2921بیانی،  خود در این مسیر ضرب خنجر این گروه افراطی و متعصب را چشیده است )ر.ک.به:

111-112/2.) 

در خصو  قتل خورشاه نیز جای تردید است کوه خواجوه خواسوته باشود بوه شوخ  اموام        

توان به ترفند او برای نجات جوان عطاملوک    ل این نکته میای وارد آید. در استدال اسماعیلی صدمه

از مر  حتمی در حالی که جانش در خطور   - گشای تاری  جهان ینویسنده –جوینی سنی مگهب 

 (.909: 2979؛ هاجسن، 272: 1ج فوات الوفیات صفدی، )ر.ک.به: خشش هالکو بود، اشاره کرد

وع تغییور مقودمات و   اسوماعیلیان بوه موضو    نقد دیگری از خواجه نصیرالدین طوسی و در قبال

که در مقابل این پرسش مهوش کوه چگونوه بوه      گردد. خواجه ضمن آن اش بازمی لیفیمؤخرات آثار تأ

 

 .(901: 2979ر است که قتل او به توطئه اهل سنت بوده است )حتی هاجسن بر این باو -2
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آورده و  هوا پنواه   به آن «تقدیر»و  «اضطرار»امامیه پناه آورد، چنین پاسخی آورد که از سر  یمخالفین شیعه

که آیا وی از سر تقیه و یا از سور   ه است. در هر صورت ایناین امر از سر رضا و میل باطنی او نبود

ها و توجیهوات مختلوِ اسوت کوه      با انگیزه بوده، از جمله انتقادهاییاعتقاد در خدمت اسماعیلیان 

؛ معصوومی  225: 2979؛ قوادری،   92:  2900طوسوی،   )ر.ک.به: باشد نسبت به او مطرح بوده و می

 (.9-1: 2923همدانی، 
 

 اسی اخالق سی( 1

انتقاد دیگری است که توسط برخوی از منتقودین بور زنودگی     نصیر اتهام تنزل اخالق سیاسی خواجه 

سیاسی او وارد شده است. نقد آنان بر این مقوله متمرکز بوده که پیش از وصول بوه قودرت و همکواری    

بوه اصوول و مووازین    بنودی او   دارای تفکراتی بود که خود از پای ی ایلخانیدل به دنیا سپرده ،با سالطین

سوویی او بوا ایلخانوان     ها پوس از همراهوی و هوش    کرد. لیکن این اصول و آموزه اخالقی حکایت می

ی بور منتقودین   شد و دچار تنزل گردید. با این توصیِ در پاس  به چنین نقدی شاید نقد دیگر دگرگون

را بوا   –شویعه   خصوو  علموای   بوه  –که ظواهرا  اینوان نفوس همکواری علموا      وارد باشد و آن این

های اساسی بین  دانستند که خود به یکی از چالش های سنی مگهب محل اشکال جدی می حکومت

ی علمای شیعه از قرن چهارم هجری قمری مبدل گردید. در نهایت نیز شوریِ مرتضوی بوا رسواله    

 حتی غاصب و –های  مبنی بر همکاری شیعیان با سالطین و حکومت «العمل مع السلطان»معروف 

بخشی از این منازعات خاتمه داد که البته به رشد و گسترش مگهب تشیع و موقعیوت   به –ظالش و جائر 

گرایوی بعضوی از منتقودین نیوز      شیعیان در ارکان حکومتی کمک شایانی نمود. مزید بر این شواید آرموان  

تنوزل اخوالق   چاشنی نقدشان در قبال خواجه نصیر بوده است که خود موجب گردید تا وی را متهش بوه  

 (.  2-0: 1090سیاسی، پس از وصول به قدرت و ورود به دستگاه حکومت ایلخانی نمایند )یغمایی، 
 

 نقدی بر زندگی علمی ( ج

بووده اسوت کوه مخوالفین خواجوه در       هوایی  بحث سرقت علمی از دیگر انتقادها و شاید اتهوام 

معوروف   فقیوه  ینووه  –قیش جووزی  دار اصلی آن ابن  ساختند. این بحث که داعیه خصو  او مطرح می

بوده، بدین صورت طرح شده است کوه    – الجوزی صاحب کتاب المنتظش حنبلی متعصب یعنی ابن
. در توجیوه  شوود  میترین نوع سرقت علمی محسوب  یِر خواجه نصیر از آن وی نیست و سخآثا

اع آشفته به دنبوال  دست هوالکو، خواجه در آن اوض این اتهام نیز آمده است که با فتح بغداد به
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 ییافوت، صوفحه   گشت و هر کتوابی کوه موی    های مختلِ علمی می کتب ارزشمند و در زمینه

کرد؛ بدین ترتیوب صودها کتواب بوه نوام       داشت و نام خودش را جایگزین می برمی نخستین آن را

 (. 990:  2995ایشان ثبت شده است )مدرس رضوی، 

موگهبی   -یر مسایل سیاسی و آمیختگی با اغراض سیاسوی  در پاس  به این اتهام که غالبا  تحت تأث

صدوهشوتاد   شمار خواجه نصیر که افزون بور یوک   مطرح شده است؛ بایستی خاطرنشان کرد که آثار بی

های علمی او در علووم   ها و نوآوری تر تنوع بسیار تولیدها، ابداع کتاب و رساله برآورد شده و از همه مهش

شناسوی، بهداشوت، اقتصواد،     شناسوی، روان  فه، الهیات، ریاضی، نجوم، زموین مختلفی چون فقه، کالم، فلس

المعارفی از علوم مختلوِ   عنوان دایر جغرافیا، فیزیک، هندسه، جبر، ماللالات و... موجب گردید تا عمال  به

ر ها را بوه سوادگی د   باشد. این مسأله البته موجب گردید تا کسی نتواند تجمع این همه استعدادها و لیاقت
هوایی از   یک فرد فهش کند و حتی به حسادت نیز انجامید. نتیجه آن که اذهان به سمت طورح اتهوام  

های موجود مطابقوت نودارد و    های تاریخی و روایت این دست سوق یافت که البته خود با واقعیت
و نیوز از سور اغوراض     «ی شورق  اعجوبوه »هوای ایون    بایست از سر اعجاب نسبت به توانایی می صرفا 

مگهبی مخالفین و تعصبات مگهبی آنان، تحلیل و تفسیر گردد. الزم به ذکر است کوه نبووغ    –سیاسی 
های بسویاری را بوه نوام     ها و اکتشاف ها، اختراع موجب گردید تا نوآوری 2سرشار و شگرف خواجه نصیر

بوه:   )ر.ک. 1دآور هوای وی درپوی   خود ثبت کند که این امر خود تردیدها و شبهاتی را نسبت به توانمندی

 (.990: 2995؛ مدرس رضوی،  917:  2973لین، 

 
  نتیجه

ای چون خواجه نصیرالدین  شخصیت برجسته های در زندگی، عملکرد و اقداممطالعه و بررسی 

را  نقودهایی های مطورح تواری  بشوری، مجموعوه      هسان دیگر چهربهطوسی حکایت از آن دارد که 

سیاسوی،   – هوای موگهبی   اند که بخشی از آن به کینوه  د ساختهسیاسی ایشان وار ینسبت به کارنامه

 

 علت نیست که در تاری  گزیده که به زمان زندگی خواجه نزدیک است، در توصیِ او آمده است که:  بی – 2

 ای که چو او مادر زمانه نزاد         نصیر ملت و دین پادشاه کشور فضل      یگانه          

 (210:  2905)مستوفی قزوینی، 

توان بوه ایون نکتوه اشواره کورد کوه        غیر معقول نسبت به خواجه در این مساله، می هایها و تعصبدر کنار دشمنی -1

ش تاریخی بوده که خود بوی  یظاهرا سرقت علمی و انتساب آثار دیگران به نام خود یک امر مرسومی در این دوره

 زده است. از پیش بر این تردیدها دامن می
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صوورت  گوردد. در هر  نگاری بوازمی  های تاری  گرایی سیاسی و در نهایت ضعِ برخی از سر آرمان

اجتمواعی، تحووالت روحوی و فوراز و      - های مختلِ سیاسی در عرصهنصیر مشق فراوان خواجه 

انسوته باشود و البتوه انتقادهوای مطروحوه کوه خوود        تو های زندگی او بدون ایراد و اشکال نموی  نشیب

 یبرجسوته  یپسندی را درخور است، چیزی از ارزش این چهوره های مستدل و عقل ها و پاس  توجیه
 فخر تاری  تشیع و اسالم نخواهد کاست.   یدرخشان تاری  بشری و مایه
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 منابع

 .2950ان، آیتی، عبدالمحمد، تحریر تاری  وصاف، تهران: بنیاد فرهنگ ایر .2

 .2970وگو، تهران: هرمس،  ابراهیمی دینانی، غالمحسین، فیلسوف گفت .1

محمد وحید گلپایگوانی، تهوران:    یطقطقی، محمد بن علی بن طباطبا، تاری  فخری، ترجمه ابن .9

 .2901بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

 –پوور  اجمحمد علوی تو   یعبری، غریغوریوس ابوالفرج اهرون، تاری  مختصرالدول، ترجمه ابن .5

 . 2905اهلل ریاضی، تهران: اطالعات،  حشمت

 .2970محمود میرآفتاب، تهران: علمی و فرهنگی،  یاشپولر، برتول، تاری  مغول در ایران، ترجمه .0

فاضله عواملی در جهوت همکواری خواجوه نصویرالدین طوسوی بوا         یاصفهانیان، داوود، مدینه .0

 .2970، 2وبلوچستان، شماره  اه سیستانهای تاریخی دانشگ پژوهش یایلخانان مغول، مجله

، تهوران:  2اقبال آشتیانی، عباس، تاری  مفصل ایران از استیالی مغول توا اعوالن مشوروطیت، ج    .2

 .1090امیرکبیر، 

اقبالی، معظمه، شعر و شاعری در آثوار خواجوه نصویرالدین طوسوی، تهوران: فرهنوگ و ارشواد         .7

 .2923اسالمی، 

سی و نقوش او در گسوترش تشویع و حفوظ آثوار اسوالمی،       امین، حسن، خواجه نصیرالدین طو .3

 .2979، 01شناسی، سال دوم، شماره  شیعه ینامه مهدی زندیه، فصل یترجمه

، تهوران: مرکوز نشور دانشوگاهی،     1-2بیانی، شیرین، دین و دولت در ایران عهد مغوول، جلود     .21

(2921-2922.) 

 .2970زوینی، تهران: فردوس، ، تصحیح  محمد ق9گشای، ج جوینی، عطاملک، تاری  جهان  .22

کالیور،   بیوروت: دار ابون   -، دمشوق  2عماد، شگرات الگهب فی اخبار مون ذهوب، ج   حنبلی، ابن  .21

(2370/2510.) 

، تهوران:  9السیر فی اخبوار افوراد البشور، ج     الدین بن همام الدین، تاری  حبیب خواندمیر، غیاث  .29

 .2901خیام، 

 .1090 اهلل همدانی، تهران: توس، وزارت رشید الدین فضل زاده، هاشش، آیین کشورداری در عهد رجب  .25

 .2909احمد، تهران: پاسارگاد،  آل نیا، مصطفی، فرهنگ جالل زمانی  .20

 .2921الدین، کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر،  سعدی، مصلح  .20
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 .2909االنساب، تهران: امیرکبیر،  مجمع ،ای، محمد بن علی شبانکاره  .22

 .2900فروشی اسالمیه،  ، تهران: کتاب1وشتری، نوراهلل، مجالس المومنین، جش  .27

 2905، تهران: دانشگاه تهران، 9تاری  ادبیات در ایران، ج   اهلل، صفا، ذبیح  .23

علیرضوا حیودری، تهوران:     -طوسی، نصویرالدین، اخوالق ناصوری، تصوحیح مجتبوی مینووی         .11

 .2900خوارزمی، 

 .2972ب، تصیح بهروز مشیری، تهران: ققنوس، طوسی، نصیرالدین، صورالکواک  .12

 .2979های سیاسی در اسالم و ایران، تهران: سمت،  اندیشه ،قادری، حاتش  .11

 . 2921یعقوب آژند، تهران: نی،  ی، تداوم و تحول در تاری  میانه ایران، ترجمه.لمبتون، آن.کی  .19

ابوالفضل رضوی، تهران:  یرجمهلین، جورج، ایران در اوایل عهد ایلخانیان)رنسانس ایرانی(، ت  .15

 .2973امیرکبیر، 

 .  2995  مدرس رضوی، محمدتقی، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: دانشگاه تهران،  .10

مدرسی )زنجانی(، محمد، سرگگشت و عقایود فلسوفی خواجوه نصویرالدین طوسوی، تهوران:         .10

 .2909امیرکبیر، 

 .2909ویان و مازندران، به اهتمام برنهادر دارن، تهران: دنیا، مرعشی، ظهیرالدین، تاری  طبرستان و ر  .12

 .2905مستوفی قزوینی، حمداهلل، تاری  گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر،   .17

کوشوش نصوراهلل   دانشمند طوس )مجموعه مقاالت(، بوه معصومی همدانی، حسین، استاد بشر،   .13

 .2923ز نشر دانشگاهی، ژیواوسل، تهران: مرک -پورجوادی 

 .2993 پیروز، –خیام  –، تهران: مرکزی 0الصفا، ج   روضمیرخواند، محمد بن خواوند شاه، تاری    .91

 .2979ای، تهران: علمی و فرهنگی،  فریدون بدره یاسماعیلیه، ترجمه یهاجسن،  .س، فرقه  .92

 میوراث : تهران ، روشن محمد تصحیح ، اسماعیلیان التواری ، جامع ،اهلل رشیدالدین فضل همدانی،  .91

 .2972،  مکتوب

یغمایی، اقبال، خداوند دانش و سیاست خواجه نصیرالدین طوسی، تهوران: اداره کول نگوارش      .99

 .1090وزارت فرهنگ و هنر، 

.2971سیاسی خواجه نصیرالدین طوسوی، قوش: بوسوتان کتواب،      یراد، مرتضی، اندیشه یوسفی  .95



 



 
 

 
 

 ر یونس کرامتیدکت
 

 تهران - 2953تولد: 

 2921التحصیل کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه علش و صنعت ایران در سال  فارغ

 2975ارشد تاری  و تمدن ملل اسالمی از دانشگاه آزاد اسالمی در سال  التحصیل کارشناسی فارغ

 انسانی دکتری تاری  علش از پژوهشگاه علوم

 2972ی تاری  علش در سال  گر برگزیده پژوهش

 2972تا  2979المعارف بزر  اسالمی از سال   روه علوم دایرمدیرگ

 تاکنون 2979ی ایران از سال  مدیرگروه تاری  علش دانشنامه

 2970نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال  سرویراستار بخش واژگان علمی در گروه فرهنگ

 کستانهمکاری در تنظیش جلد دوم و سوم فهرست نس  خطی آکادمی علوم تاجی

المعارف بزر  اسالمی )جلد   شصت مقاله در دایر، Encyclopaedia Islamicaبیش از ده مقاله در  یارایه

ی جهوان   المعارف االسالمیة الکبیری )عربی(، چهار مقاله در دانشونامه   چهارم تا نوزدهش(، پن  مقاله در دایر

 مقاله در فرهنگ آثار ایرانی و اسالمی 221اسالم و بیش از 

ی خطوط موازی در آثار نصیرالدین طوسی، ابن سرابیون و تأثیر وی بر سنت علمی  نظریه های ایشان: از مقاله

ی  ی اسوالمی، تاریخچوه   نگواری ریاضویات در دوره   پزشکی، تاری  جبر از روزگار خیام تا کاشوانی، تواری   

 ی اسالمی و... ی خطوط متوازی در دوره نظریه

، ابوریحوان  های جبور، هواشوناخت، در قلمورو ریاضویات     ی ایرانیان، نخستین گام امهکارن های ایشان: از تألیف

ی ابوالوفای  ی زندگی )زندگی و کارنامه ی هندسه بیرونی، نگاهی به تاری  ریاضیات و نجوم در ایران، شیفته

 الدین جمشید کاشانی و... بوزجانی(، غیاث
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 اسالمی ی یاضیات دورهطوسی در ر جایگاه تحریر اصول اقلیدس نصیرالدین

 و ارتباط آن با تحریر اقلیدس چاپ شده در رم
 

 

 چکیده

ی  ترین بازنگاری روایت عربی اصول هندسوه  طوسی، مهش ی نصیرالدین تحریر اصول اقلیدس، نوشته

هوای مختلوِ دو    نوویس  قمری بورای پدیود آوردن ایون اثور، دسوت      050اقلیدس است.طوسی در سال 

های عربی اصول اقلیودس را از نظور گگرانود و براسواس      و نیز شماری از شرح ی مشهور این اثر ترجمه

ها روایتی به دور از هرگونه پیچیدگی و مناسب آموزش به دانشجویان پدید آورد. دیری نپایید که ایون   آن

عنوان متن درسوی اسوتاندارد پگیرفتوه شود و      ی اسالمی شهرت یافت و به های علمی دوره متن در حوزه

که اموروزه از شوماری    اثر )چه ترجمه و چه شرح( را از رونق انداخت، چندان های عربی این وایتدیگر ر

ی اسالمی نیز کوه پوژوهش در بواب     دانان دوره ها جز نامی نمانده است. از این پس ریاضی از این روایت

ی اصولی،  هوا  گرفتند، بوه جوای مراجعوه بوه ترجموه      سان سنتی کهن پی می ی اقلیدس را به اصول هندسه

ی نصیرالدین متمرکز کردند. در این میان تحریر دیگوری از   های خود را بر روایت بازنگاری شده پژوهش

ی تووجهی   اصول اقلیدس دیگر که گویا اندکی پس از درگگشت خواجه نصیر پدید آمود، شایسوته  

ن طوسوی بوه چواپ    عنوان تحریر اقلیودس نصویرالدی   است. این تحریر که بعدها در رم به اشتباه به بسیار

های نااقلیدسی در اروپا سهمی بسزا داشت و بسیاری از مطالبی کوه دانشومندان    رسید، در پیدایش هندسه

 اند در واقع برگرفته از این چاپ بود. طوسی نقل کرده های نصیرالدین عنوان نظریه اروپایی به

یوودس چوواپ رم، اصووول اقلیوودس، تحریوور اقلیوودس، نصوویرالدین طوسووی، تحریوور اقل نلیااد واژ :

 نااقلیدسی های هندسه
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نگارش آثاری در شرح، تفسیر، تکمیل، اصالح و تلخی  تمام یا بخشی از اصوول اقلیودس از   

گیری شود. از گوزارش مسوعودی کوه      ی اسالمی نیز پیوسته پی همان دوران باستان آغاز و در دوره

کش از روزگار منصوور عباسوی    توان دریافت که دست کند، می خلدون نیز مضمون آن را تأیید می ابن

روایتی عربی از اصول اقلیدس در دست بوده است. از آن هنگام توا روزگوار نصویرالدین ایون اثور      

کش دو بار در روزگار هارون و مأمون عباسی توسط حجاج بن یوسِ بن مطر به عربی درآمد  دست

سحاق بن حنوین، برگوردان   های هارونی و مأمونی شهرت یافتند. سپس مترجش نامدار ا که به ترجمه

دان معاصر وی، ثابت بن قوره، پوس از مراجعوه بوه      عربی نوینی از آن فراهش آورد که توسط ریاضی

 نس  یونانی، اصالح شد.

قموری توسوط بنوموسوی در عنووان تحریور       9ی  گویوا نخسوتین بوار در سوده    « تحریور »عنوان 

)در ایون موورد: مخروطوات    « یی یوک اثور یونوان    روایوت بازنگواری شوده   »عنووان   المخروطات به

ق یا پویش  013نیز که در  نیشابوریعلی بن اسماعیل ابوالقاسش کار رفته بود.  آپولونیوس پرگایی( به

را در « تحریور »ی اسالمی بود که اصوطالح   زیسته است، احتماال  نخستین شخ  در دوره از آن می

 تئوون ، چهوارم مویالدی   ی هدر سود بتوه  بورد )ال  کار عنوان روایتی بازنگاری شده از اصول اقلیدس به

های  استنساخاغلب بود که مبنای تحریر و مطالب بسیاری بدان افزوده را  اصول اقلیدساسکندرانی 

 شد(. روایت یونانی بعدی 

تحریر اقلیدس طوسی از همان روزگار مؤلِ، چنان شهرت یافت که دیگر آثار مبتنی بر اصول 

ی  هوای دانشومندان دوره   ی فعالیوت  دند و از آن پس نیز تقریبا  همهباره از رونق افتا اقلیدس، به یک

ی  ی روایوت بازنگواری شوده    نویسی و ترجموه ی اصول، در شرح، تلخی  و حاشیه اسالمی درباره

کارگیری در آمووزش ریاضویات    نصیرالدین خالصه شد؛ زیرا خواجه نصیر این تحریر را با هدف به

آمووزان   ی درسوی دانوش   نصیرالدین دیگور آثواری را کوه در برناموه    پدید آورده بود. گگشته از این، 

ریاضیات و نجوم قرار داشت یعنی مجسطی بطملیوس و آثار مشهور بوه متوسوطات را )کوه در آن    

رو  شود( تحریور کورده بوود. از ایون      روزگار پس از اصول اقلیودس و پویش از مجسوطیتدریس موی    

دسوت از کتوب    ای کامل و یک رهای خواجه به مجموعهگیری از تحری دانشجویان و استادان، با بهره

 درسی ریاضیات و نجوم دسترسی داشتند.  

قمری به انجام رسوانده بوود، بوه     055چون تحریر مجسطی که در  طوسی در این تحریر نیز هش

کنود و گواه در    ]گویش[ آغواز موی  « اقول»ی خود را با  ، نکات افزوده«اقول –قال »های  ی شرح شیوه
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 گوردیش[  گردم/ بوازمی  ]به متن کتاب بازمی «اعود )یا نعود( الی الکتاب»ها از عبارت  ین افزودهپایان ا

کوه  « ثابت –اسحاق »گیرد. وی در بازنگاری این اثر، هش به روایت حجاج و هش به روایت  بهره می

ایود کوه   نم نامد دسترسی داشته است )البته بعید موی  می« ی ثابت نسخه»و « ی حجاج نسخه»ها را  آن

خبر بوده باشد(.  طوسی از این که مترجش اصلی اسحاق و ثابت بن قره تنها ویراستار ترجمه بوده بی

قضیه بیش از روایت حجواج داشوته و    21[ ثابت را که در مجموع، -خواجه تقریبا  روایت ]اسحاق

را بوه ایجواز   کوه آشوکا   گاه ترتیب قضایای آن متفاوت بوده است، اساس کار خود قرار داده و با آن

ها را در جای خود یادآور شده است. نصیرالدین هرگواه ترتیوب    گرایش داشته، یکایک این اختالف

ثابت را برگزیوده و مووارد اخوتالف     -قضایا در دو روایت پس و پیش بوده، ترتیب روایت اسحاق 

د، کوه گویو   نوویس اصولی خوود، چنوان     در روایت حجاج را متگکر شده است. نصیرالدین در دست

ی حجواج را بوا    ی آن قضویه در نسوخه   ی هر قضیه در روایت ثابت را با شونگرف و شوماره   شماره

که این سخن خواجه آمده، غالبا  فقوط   های این اثر، با آن جوهر مشکی ثبت کرده است )اما در چاپ

 ی قضیه براساس روایت ثابت ذکر شده است(.   شماره

های اول توا   در آغاز مقالهیت اصلی کتاب اصول است. چون روا ساختار و موضوع مقاالت تحریر هش

 شوود.  می هایی از موضوعات مورد صحبت داده مقاالت نهش تا سیزدهش تعریِ ی ههشتش و نیز آغاز مجموع

 های طوسی، که برخی اهمیت بسیار دارند توجه خواهد شد: تر به افزوده جا بیش در این

اسوت:   آورده 50ی  ، دارد اما طوسی در پایان قضویه قضیه 57ثابت  -ی نخست روایت اسحاق  مقاله

آغاز این مقاله، پوس از تعریوِ شوماری اشویاء     در اقلیدس «. حجاج نیست ی این قضیه در نسخه»

رداختن به قضوایا و مسوایل   هندسی مانند نقطه، خط راست، زاویه و نیز خطوط متوازی و پیش از پ

پون  اصول متعوارف    و ع شده و غیرقابل اثبات( پن  اصل موضوع )وضاسالمی: شَکل(،  ی )در دوره

را « اقلیدسی ی هندسه»دستگاه برهانی موسوم به  ی هکه شالود کند یاد مینیاز از اثبات(  )بدیهی و بی

 دهد. تشکیل می

ی  های نصیرالدین بر اصول اقلیودس، پویش از قضویه    ترین افزوده ترین و یکی از مفصل گمان مهش بی

بار اصل پنجش، یعنوی هموان اصول     مده است. اقلیدس در این قضیه برای نخستینی اول اصول آ مقاله 13

عنووان یوک اصول     کوار بوردن آن بوه    دانان مسلمان در به کار برده که بسیاری از ریاضی مشهور توازی را به

عنووان اصول پونجش یوا      چه امروزه به کش بیان اقلیدس در باب این اصل )که با آن تردید داشتند. زیرا دست

اصول دیگور بسویار     5آید تفاوت بسیار دارد(، برخالف بیان  های آموزش هندسه می صل توازی در کتابا
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موسووم بوه    هوای  هندسوه  بوا اقلیدسی ی  هتفاوت هندسی  پیچیده بود. وی این اصل را که بارزترین نقطه

مشوهور   ی هصوادر م»و گاه  «توازی ی همصادر»ی اسالمی  در دوره آید و شمار می بهنااقلیدسی های  هندسه

دیگور را قطوع کنود،    : اگر خط راسوتی دو خوط راسوت    کرده استچنین بیان  ،شد نیز نامیده می« اقلیدس

درجوه(   271شان از دو قائموه )  درونی در یک طرف خود تشکیل دهد که مجموع ی هدو زاویچنان که  آن

کوه  در همان سو داد داده شوند، امتاز دو طرف طور نامتناهی  دو خط راست، اگر به گاه این ، آنکمتر باشد

چنوان کوه    آن. بیان امروزی این اصل کنند دیگر را قطع می هش تر از دو قائمه است ها کوچک مجموع زاویه

مانود،   کش از نظر سادگی به چهار اصول دیگور موی    شود و دست ی اقلیدسی ذکر می در آثار درسی هندسه

خط و تنها یک خط بوه مووازات آن خوط رسوش     توان یک  از یک نقطه خارج یک خط، می: »چنین است

عنووان   ، آن را بوه اقلیودس کوه  « ی توازی گزاره»پنداشتند که  میدانان  باستان ریاضی روزگار. از همان «کرد

، در ایون صوورت  است؛ کوه  قابل اثبات  چهار اصل دیگربا اتکا به  احتماال یک اصل موضوع پگیرفته بود 

)به هموین علوت در ایون مقالوه بوه       شد شمرده می «قضیه»ج و یک از شمار اصول خار« ی توازی گزاره»

آن « قضویه بوودن  »یوا  « اصل بوودن »آید زیرا  می« ی توازی گزاره»، غالبا  «اصل توازی»جای اصطالح رای  

اسوالمی، اقلیودس در    یدانان دوره اجه نصیر و دیگر ریاضیبه  گمان خو. مورد بحث و محل تردید بود(

تور و بوه    های ساده نیاز از اثبات آورده بود که برخی گزاره ی را در شمار موضوعات بیی تواز حالی گزاره

رو خواجه در تحریر این مقالوه و پوس از ذکور     تر در شمار قضایا آمده و ثابت شده بود. از این نظر بدیهی

ایسوته اسوت   رسود و ش  نظر نمی ی اصول دیگر بدیهی به کند که این اصل به اندازه تأکید می« اصل توازی»

باره سخن گویود.   تر در این دهد که در جایی شایسته که در شمار مسایل یاد شود نه مصادرات و وعده می

گیری از اصل توازی قابول اثبوات نیسوت،     ای که بدون بهره ، نخستین قضیه13ی  سپس پیش از ذکر قضیه

صادره )اصول موضووع( قورار داده    ای است که اقلیدس آن را م اکنون هنگام ذکر آن گزاره»آورد:  چنین می

ی هفوتش   قضویه «. سوازم  و بیان آن را در آغاز کتاب وعده کرده بودم. من آن را با هفت قضیه مسوتدل موی  

گیوری از   بار بوا بهوره   ی توازی به روایت اقلیدس است که البته این الحاقی نصیرالدین در واقع همان گزاره

عنووان قضوایای    گمان نصیرالدین اگر این هفت قضیه به ی الحاقی نخست اثبات شده است. به شش قضیه

کتاب اصوول فورض شوود، دیگور نیوازی نیسوت کوه         90ی  عنوان قضیه اصلی به 13ی  و قضیه 90تا  13

کنود کوه    ی دیگر مطورح موی   چنین دو قضیه ی توازی را در شمار اصول موضوعه آورد. طوسی هش گزاره

عنووان   تووان اصول تووازی را بوه     اقی وی باشند و سپس میتوانند جایگزین قضایای ششش و هفتش الح می
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ی جوایگزین در واقوع هموان     ی نخسوت و دو قضویه   ی الحاقی هشتش ثابت کرد. هفت قضویه  قضیه

ی تردیود   کننوده  )درموان  املتوازیةةعن الشک فی الخطوط  الشافیة الرسالةه نصیرالدین در است ک قضایایی

ی  ه تفصویل آورده اسوت. نصویرالدین در ایون رسواله دربواره      ی[ خطوط متوازی( خوود بو   در باب ]مصادره

اسوت.   هیالش و خیام به اصل توازی نیز سوخن رانوده   دانان مسلمانی چون جوهری، ابن ی توجه ریاضی سابقه

ی شرح ما اشکل من مصوادرات اقلیودس، ضومن     ی نخست رساله پیش از نصیرالدین، خیام نیز در مقاله

ی توازی را اثبات کند. مراجعه به دو اثور اخیور    هیالش، کوشیده بود گزاره بنهای جوهری و ا اشاره به تالش

حاکی از آن است که قضایای الحاقی دوم تا چهارم طوسی همان قضایای نخست، سوم، و چهوارم روش  

کند و روشوی دیگور در    ی سوم شکلی دیگر ترسیش می خیام است )البته وی در اثبات قضیه

ی روموی در شورح    زاده جایگزین نیز از جوهری گرفتوه شوده اسوت. قاضوی    ی  گیرد(. دو قضیه می پیش

الودین سومرقندی، روشوی را کوه اثیرالودین ابهوری        اشکال التأسیس ]قضوایای بنیوادین هندسوه[ نجیوب    

ی توازی در اصالح اصول اقلیدس در پویش گرفتوه    م( برای اثبات گزاره2100ق/ 009)درگگشت حدود 

ی  ته اسوت )توجوه شوود کوه نسوخه     ش نصیرالدین در تحریور اصوول دانسو   و بهتر از رو« خالی از فساد»

ای از تحریور اصوول    سپهساالر که اصالح اصوول اقلیودس نامیوده شوده، در واقوع نسوخه       051 یشماره

شود. در موورد ایون     میالدی در رم است که تا چندی پیش از آن طوسی تلقوی موی   2035اقلیدس چاپ 

شمندان اروپوایی، نگواه کنیود بوه تحریور اصوول چواپ رم در هموین         های دان تحریر و تأثیر آن بر تالش

چنان اداموه داشوت. و حتوی پوس از      م هش23 یی توازی تا اواخر سده ات گزارهفرهنگ(. تالش برای اثب

، 2دانان بزرگی چوون آدریوان مواری لژانودر     م، ریاضی23ی  ی سده های نااقلیدسی در میانه پیدایش هندسه

ای معوادل اصول    ها، عمال  گزاره ی این روش ه این اصل را اثبات کنند. البته در همهکوشیدند ک چنان می هش

ی سوم خود )کوه   کار رفته است. از جمله نصیرالدین طوسی و خیام در قضیه توازی، دانسته یا نادانسته به

سوخن  ی نخست خود چنوین کورده بودنود. اموا ایون       گفته شد تقریبا  یکی هستند( و ابهری نیز در مقدمه

ی  ی اسوالمی( بوا اسوتفاده    دانوان دوره  اند نصیرالدین )و دیگر ریاضی گران معاصر، که گفته اغلب پژوهش

نماید. در واقع نصویرالدین و   است، درست نمی ی توازی به اشتباه افتاده  ای معادل با گزاره ضمنی از گزاره

وضوع از منظر یوک فیلسووف   هیالش، خیام و ابهری و دیگر دانشمندان مسلمان، به این م نیز ابن

ی تووازی، شومار اصوول     دان. طوسی بر آن نبود که با اثبات گوزاره  نگریستند و نه یک ریاضی می مشائی

 

1- Adrien-Marie Legendre (1752 –1833) 
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ی اقلیدسی را کاهش دهد. بلکه بداهت اصول برای وی اهمیتوی بوه مراتوب     ی مورد نیاز هندسه موضوعه

ای معوادل   ر به خواننده را الزم بداند، گوزاره که تگک آن رسد وی بی تر داشت. به همین دلیل به نظر می بیش

ی تووازی را ثابوت    نمود جایگزین آن کرده و با کمک آن گزاره نظر وی بدیهی می ی توازی را که به گزاره

 کرده بود.  

تور   قضیه دارد. طوسی در مورد بیش 25ثابت و حجاج  -ی دوم در هر دو روایت اسحاق  مقاله

قضویه دارد   90ی حجاج  ی سوم در نسخه افزاید. مقاله دیگر را نیز میهای  قضایای این مقاله، حالت

اسوت:   ی نهش این مقاله گفتوه  اما روایت ثابت یک قضیه در پایان اضافه دارد. نصیرالدین در توضیح قضیه

ی چهارم و پونجش   مقاله«. ثابت گوید در برخی نس  برای این قضیه حالت دیگری نیز آمده است...»

قضویه دارد کوه    99ی ششش در روایت ثابت  قضیه دارند. مقاله 10و  20یت به ترتیب در هر دو روا

ی هفتش در هر دو  است. مقاله« زیادات ثابت»شود و از  ی حجاج دیده نمی ی یازدهش در نسخه قضیه

 قضیه دارد.  93روایت 

اوسوت و در   هوای  از افزوده 10و  15قضیه دارد؛ اما قضایای  12ی هشتش در روایت ثابت  مقاله

آورده است: در ترتیب برخی از ایون   20ی  شود. نصیرالدین پس از قضیه ی حجاج دیده نمی نسخه

چوه را در   ایش ترتیب ]روایت[ ثابت است. و اموا حجواج، آن   چه ما آورده قضایا اختالف هست و آن

و  25-21ی  را بوا شووماره  20-29و قضووایای  22ی  ایوش بوواهش و در قضویه   آورده 21و  22ی  قضویه 

اجوه نصویر:   ثابوت )بوه تعبیور خو    ینسوخه  20و  25کور در پایان قضوایای  ی مگ سرانجام دو نتیجه

بوه   20ی  ای مستقل  پانزدهش آورده است. اما از قضیه صورت قضیه را به«( فیهما  التگنیبات المگکور»

 [ بازهش دو روایت با هش موافقند. 19بعد ]تا 

هوا خوالف هسوت. در     قضویه دارد اموا بوازهش در ترتیوب آن     97ی نهش در هر دو روایوت   مقاله

پوس از   نصیر ی یازدهش و دوازدهش پس و پیش شده است. خواجه ی حجاج ترتیب دو قضیه نسخه

ی حجواج بیسوتش اسوت. نصویرالدین پوس از       ی چهاردهش آورده است: این قضویه در نسوخه   قضیه

ی پیشوین در نسو     که ایون قضویه و قضویه   اند  از ثابت روایت کرده»آورده است: ویکش   ی سی قضیه

 «.یونانی نیستند

ی حجواج[ و در   قضویه ]براسواس نسوخه    210ه است: در دهش آورد ینصیرالدین در آغاز مقاله

]در ترتیب روایت ثابوت[   17، 12، 11، 12های  ، شمارهها آنقضیه که چهارتای  213ثابت  ی نسخه
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قورار داده )پوس در مجمووع     10و  15 ی ا دو قضیهحجاج ر 22ی  های اوست؛ و او قضیه از افزوده

هش یازد ی در آغاز مقالهنصیر اختالفی هست. خواجه قضیه دارد( و در ترتیب نیز  221روایت ثابت 

«. فضایی( میان دو روایت حجاج و ثابت هیچ خالف نیست ی در مجسمات )=هندسه»آورده است: 

ی تحریر  مقاله دارد. خواجه هش در مقدمه 0 و 21، 12، 20، 52مقاالت یازدهش تا پانزدهش به ترتیب 

کنود کوه ایون دو مقالوه از آن اقلیودس نیسوت بلکوه بوه          آخر تأکیود موی   ی و هش در آغاز دو مقاله

ی  ( منسوب اسوت؛ نظور خواجوه دربواره    پیش از میالد 211-231حدود  ،2ابسقالوس )هوپسیکلس

ایزیودور  هوای   پوانزدهش را از افوزوده   ی دهش درسوت اسوت، اموا اموروزه مقالوه     چهار ی مؤلِ مقاله

 دانند. میالدی(یا یکی از شاگردانش می 0 ی )سده 1میلتوسی

های  روایت ی شد، تحریر طوسی در اندک مدتی همه که یاد چنان: آثار مبتنی بر تحریر اقلیدس

دازنود،  خواستند به اصول اقلیدس بپر دانانی که می ریاضی ی ی دیگر را کنار زد و از آن پس همهعرب

 فعالیت خود را روی روایت طوسی متمرکز کردند. شماری از آثار مبتنی بر این تحریر چنین است:

قمووری، شوواگرد ناموودار  221-095) الوودین شوویرازی قطووب. از 2هووای فارسووی:  الووِ( ترجمووه

ه قورار داد  اجبالود   التاج لغر  ردی خود  نامه دانشچهارم  ی هاز جملرا فن نخست  نصیرالدین( که آن

. از ابوالخیر خیوراهلل  1به چاپ نرسیده است؛ « ی چهارم جمله»برخالف فنون دیگر « فن». این است

ی دهلی شود(.   ق به فرمان محمدشاه گورکانی رئیس رصدخانه2291اهلل مهندس )در سال  بن لطِ

 ای بوا  ق؛ نسوخه 2113مال مهدی فرزند ابوذر نراقی گویوا در شوش مقالوه )د    االشکال از  . توضیح9

ی  ی فارسی شش مقاله . ترجمه5آنجلس(؛  ق در ضمن کتب فارسی دانشگاه لُس2111تاری  کتابت 

میالدی در کلکته چاپ شوده اسوت )شواید هموان      2715نخست تحریر از مترجمی ناشناس که در 

. از محمدمهدی فرزند محمدحسن حسینی منجش که بوه ناصورالدین شواه اهودا     0ی نراقی(؛  ترجمه

. از فرهاد میرزا معتمدالدوله )نسوخه بوه خوط متورجش در     0ی ملی(؛  در کتابخانه شده است )نسخه

 ی خصوصی محمود  فرهاد معتمد(.  مجموعه

م. در این سوده کوه   27ق/21 یدر سده9ب( ترجمه از عربی به سانسکریت توسط جَگَناتَه سمراط

طوسوی از   ز آثار نصیرالدینباید آن را عصر انتقال علوم اسالمی به سانسکریت دانست، شمار دیگری ا

 های فارسی بیرجندی به سانسکریت ترجمه شدند. ها یا شرح ی ترجمه واسطه عربی و برخی نیز به
 

1- Hypsicles 
2- Isidore of Miletus 
3-JagannāthaSamrāţ 



 

   
  

 دکتر یونس کرامتی   12

؛ ( موجوود در لیودن  قمری 227-000الدین فارسی ) کمال ی . حاشیه2ها و حواشی:  شرح (ج

قموری؛ موجوود در    720-251میور سوید شوریِ جرجوانی )     ی علی بن محمد مشهور به حاشیه .1

موسوی بون محمود بون محموود       ی هحاشی. 9(. 2170ی  شماره ی مرکزی دانشگاه تهران، به کتابخانه

الودین   الدین حسین بن معوین  کمالقاضی  ی هحاشی .5ق(؛ 751-200) رومی ی هزاد قاضیمشهور به 

ی آسوتان قودس و    . نسوخی از آن در کتابخانوه  (مریق 321)مقتول در حدود یزدی میبدی حسینی 

الودین محمود بون احمود خفوری       التحریر اقلیدس از شومس  علی تعلیقة. 0سپهساالر موجود است. 

ی یک مجلس  ی شماره ی آن در کتابخانه قمری( که نسخه 307مشهور به فاضل خفری )درگگشت 

العابدین بن محمد حسینی معاصر میرداماد  . ملخ  تحریر اقلیدس توسط امیر زین0ود است. موج

. شرح تحریر کتاب اقلیدس به عربی توسط میر محمود هاشوش   2)موجود در آستان قدس رضوی(. 

ی  موجوود در کتابخانوه   مویالدی در هنود،  2002قمری/2102بن قاسش حسینی )یا علوی، درگگشت 

فورد   ی منحصربه . شرح تحریر اقلیدس از محمد بن ابوالدین عبداللطیِ قندهاری )نسخه7رامپور(؛ 

. نیوز شورح محمودعلی    3توصیِ شده، در حیودرآباد دکون موجوود اسوت(.     « گمان کهن بی»که  آن

 قمری در هند(.  2911کشمیری )چاپ 

دهوش   ی ه( بر مقالقمری 2152شرح محمدباقر یزدی)زنده در چنین باید از این آثار یاد کرد:  هش

دهوش تحریور    ی ههوایی از مقالو   من تحریر اصول اقلیدس که در آن جملوه   العاشر ةاملقالبا نام شرح 

(، اسوت  موجود ایرانهای  کتابخانهنصیرالدین طوسی را نقل و سپس شرح کرده است )چند نسخه در 

ا شوکالی کوه    ی ه( دربوار مریق317درگگشت: مختصری به زبان عربی از ابوالحسن کاشی ) ی هرسال

سووم اصوول اقلیودس وارد بووده اسوت )دو نسوخه در        ی هپوانزدهش از مقالو   ی هبه نظر او بر قضوی 

)گویوا براسواس    لدین ابوالخیر محمد بن محمد فارسی ا تقی تقریرالتحریر (،شورامجلس  ی هکتابخان

 حریر اقلیدس طوسی(.ت

ترین  شود. کهن های سراسر جهان یافت می از تحریر اقلیدس نس  خطی متعددی در کتابخانه

ی  گردد عبارتند از: شماره ها به پیش از درگگشت خواجه بازمی ها که تاری  کتابت آن نویس دست

ی فواتح   تابخانوه ک 9551ی  قموری(، شوماره   001ی داماد ابراهیش پاشای اسوتانبول )  کتابخانه 701

ی اغلب تحریرهای  قمری؛ دربردارنده 022ی سپهساالر ) کتابخانه 5212ی  قمری( و شماره 007)

 از متوسطات(.  نصیر خواجه
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 ای از آن به چاپ نرسیده است.   رغش اهمیت و شهرت بسیار تحریر اقلیدس تاکنون متن ویراسته به

ی  مقالوه  0ی فارسوی   ه، همراه با ترجمهصفح 271م )در 2710م، 2715ها: کلکلته،  برخی چاپ

قموری در  2102میالدی )همراه با لیالوتی در یک جلد(؛ آستانه، سوربی،   2712ق/2152نخست( و 

ق؛ 2131قمری مگکور در فهرست مشار اشوتباه اسوت(؛ لکهنوو، سونگی،     2120صفحه )ظاهرا   111

آورده اسوت( بوه    2173)مشوار بوه اشوتباه     ق2137خشوتی، تهوران،    -ق؛ چاپ سنگی2131دهلی، 

صفحه که در این مقاله از آن استفاده شوده و چواپ بسویار     113تصحیح عبدالباقی حکیش باشی، در 

تردیود   م، بوه خواجوه بوی   2035رسد. انتساب تحریر اقلیدس چواپ رم،   نظر می دقیق و کش غلطی به

چواپ دیگوری   گویا م در لندن )گرچه نگارنده بدان دست نیافت( نیز 2002نادرست است و چاپ 

 از تحریر چاپ رم است.

 

 تحریر اقلیدس چاپ رم

ی هفوتش هجوری    در سدهکه ی اقلیدس است  این اثر بازنگاری دیگری از روایت عربی اصول هندسه

ی  یان آن را به خطا به نصویرالدین طوسوی نسوبت دادنود. نسوخه     سط فردی ناشناس پدید آمد و اروپایتو

سال پس از نگوارش   01سال پس از مر  خواجه و  10قمری ) 037خطی مورد استفاده در چاپ رم در 

تحریر اقلیدس توسط وی( کتابت شده و در نتیجه مؤلِ احتمواال  معاصور نصویرالدین یوا شواید انودکی       

تر از وی بوده است. این تحریر گرچه در جهان اسالم به لحواظ شوهرت و رواج هرگوز بوا تحریور       جوان

های نااقلیدسی نقشی مهش ایفا کورد و   گمان در پدید آمدن هندسه ما بیاقلیدس طوسی قابل مقایسه نبود، ا

 به همین لحاظ شهرتی بسیار برای نصیرالدین طوسی به ارمغان آورد.  

ها، و در برخی مووارد شوماره    تحریر اصول اقلیدس چاپ رم جز در برخی توضیحات و افزوده

اقلیدس نصیر الودین طوسوی نودارد، از     و ترتیب قضایا، تفاوت چندانی با  اصول اقلیدس و تحریر

شوود توا افوزون بور اثبوات       های مهش میان این دو تحریر، اشواره موی   جا تنها به تفاوت رو در این این

ی نگارش ایون دو تحریور مشوهور و     هایی از تفاوت عمیق میان شیوه ها، نشانه دوگانگی مؤلفین آن

ی  االت مختلِ اصوول اقلیودس و تاریخچوه   دست داده شود )برای آگاهی از موضوع مق مهش نیز به

ی اسالمی، به مقواالت اصوول اقلیودس و     ترجمه، تلخی ، شرح، اصالح و تحریر این اثر در دوره

تحریر اقلیدس نصیرالدین طوسی در همین فرهنگ مراجعه شوود(. هنگوام مقایسوه بورای رعایوت      
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یور اقلیودس چواپ رم بوه     گران تاری  ریاضویات، تحر  اختصار و به پیروی از روش برخی پژوهش

شوود )بوه مناسوبت انتشوار یکوی از       نامیوده موی  « تهوران »و تحریر اقلیدس طوسی نیز « رم»اختصار 

گران گاه به اختصوار و بودون    های آن در تهران(. بسیاری از پژوهش ترین چاپ غلط ترین و کش رای 

ی  . از جمله دُیونگ در مقالوه اند ذکر دلیل و گاه به تفصیل به تفاوت میان این دو تحریر اشاره کرده

ی یوک   ی شوماره  نامه ی فرهنگ )ویژه مجله 50-55ی پیاپی  که در شماره« تحریر اصول اقلیدس...»

خواجه نصیرالدین طوسی( منتشر شده است، بدین کار دست زده که در هنگام مقایسوه، بوه برخوی    

 . ی وی نیز اشاره خواهد شد یافته به مقاله ها و خطاهای راه کاستی

ی تحریر تهران، نخست بوه نگوارش تحریور مجسوطی پویش از ایون        : طوسی در مقدمهدیباچه

هوای عربوی    ی تحریرهایش به روایوت  همهی مرسوم خود در  کند و سپس به شیوه تحریر اشاره می

اغوراض کتواب   ی موگکور در   کند. در عوض در تحریر رم روایت عامیانه متفاوت اصل اثر اشاره می

ندیش آن را یواد کورده اسوت؛     ی سرگگشت این اثر )که ابن بن اسحاق کندی دربارهیعقوب  اقلیدس

براساس این روایت آپولونیوس پرگایی مؤلِ واقعی اصول و اقلیدس تنها محرر آن کتاب است( با 

ی  ی حجاج بن یوسِ و هوش بوه ترجموه    تغییراتی اندک یاد شده است. هر دو محرر، هش به ترجمه

کوه از   آن اند و البتوه هور دو بوی    ابت بن قره آن را اصالح کرد، دسترسی داشتهاسحاق بن حنین که ث

تری به اختالف  نامند. تحریر تهران در موارد بیش می« ی ثابت نسخه»اسحاق یاد کنند این روایت را 

ای به اختالف ندارد و گاه در نهایت تفصیل بدان  دو روایت توجه دارد اما تحریر رم گاه هیچ اشاره

تور   پردازد )دیونگ بدون در نظر گرفتن برخی توضیحات تحریر رم، توضیحات تهران را مفصول  می

مقاله دارد و این به سبب افتادگی احتموالی   29تر این که تحریر رم، تنها  انگاشته است(. از همه مهش

د ی واپسوین را، بودان روی کوه از آن خوو     کنود کوه دو مقالوه    دو مقاله نیست. زیرا محرر تأکید موی 

کند با اتمام تحریر این مقالوه،   ی سیزدهش نیز تأکید می اقلیدس نیست تحریر نکرده و در پایان مقاله

 خواسته به پایان رسانده است. چه را می آن

ی  پنجش؛ رم: ایون گوزاره در جملوه    عنوان اصل ی توازی به گزارههنگام ذکر اصل ( ی یکم مقاله

ی برهوانی درسوت هسوتند بوا      آید که نیازمند اقامه شمار می علوم متعارفه نیست بلکه از قضایایی به

ام  استفاده از دیگر مسایل کتاب و بدون افتادن در دور؛ و من در اثبات این گزاره اثبات بیرون آورده

ی اصوول دیگور بودیهی بوه      که در جایی که شایسته باشد یاد خواهش کرد. تهران: این اصل به اندازه
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دهود کوه در    ت که در شمار مسایل یاد شود نه مصوادرات و وعوده موی   رسد و شایسته اس نظر نمی

 یگوزاره » ل توازی و تفاوت مهش آن باباره سخن گوید )برای اصل پنجش یا اص تر در این جایی شایسته

ی اصول اقلیدس و تحریر اقلیدس در همین فرهنگ مراجعه شود(. رم: پیش از ذکر  به مقاله« توازی

گیری از اصل توازی قابول اثبوات نیسوت بورای اثبوات       ای که بدون بهره یه، نخستین قض13ی  قضیه

ی  ارز گوزاره  ی نخسوت کوه در اصول هوش     کند. مقدمه ی توازی، سه مقدمه و سه قضیه یاد می گزاره

آید چنین است: هرگاه چند خط مستقیش، دو خوط مسوتقیش دیگور را قطوع کننود،       شمار می توازی به

و عمود شوند و با دیگری زوایای حادّه و منفرجه بسوازند، آن دو خوط   طوری که بر یکی از آن د به

هوایی از   خط و پاره شوند ت دیگر، از هش دور میدر جهت زوایای حاده به یکدیگر نزدیک و در جه

گیرد در جهت نخست رو بوه کوتواهی و در جهوت مخوالِ      آن چند، که میان این دو خط قرار می

کنود کوه شوماری از     شومارد و تأکیود موی    ین دو گزاره را بدیهی میرود. مؤلِ ا رو به بلندی می آن

چوه در ایون بخوش     آناند.  کار بسته ها را به دانان )المهندسون(، از پیشینیان و معاصران نیز آن هندسه

گوران اروپوایی    ی توازی آمده است، همان برهانی است که بسیاری از پژوهش عنوان برهان گزاره به

دادنود و   ی پیش به نصیرالدین طوسی نسبت می م تا اواسط سده22ی  ( از سدهکه خواهد آمد )چنان

های نااقلیدسی بسیار مؤثر بود. در تحریر تهران دقیقا  همان دو روش مشوتمل   گیری هندسه در شکل

ی تردیود در   کننده )درمان یةاملتوازعن الشک فی الخطوط  الشافیةالة الرسقضیه، مگکور در  7و  2بر 

 طوسی است.   ی[ خطوط متوازی( درهباب ]مصا

ی حجواج   ایون قضویه در نسوخه   »همین مقاله در تحریر تهران فقط آمده اسوت:   50ی  در قضیه

ی ثابوت   اما در چاپ رم: حجاج این قضیه را در کتابش نیاورده است. مون آن را در نسوخه  «. نیست

زی بوه ایون قضویه نیسوت.     ( دیگر نیا55ی  ی پیشین)شماره یافتش. حقیقت آن است که پس از قضیه

ای باشد که از قضوایای پیشوین )و    ای یا مقدمه زیرا روش اقلیدس در کتابش این است که اگر قضیه

عنووان   ی این بخش آورده است( تبیین شود، آن را بوه  که دُیونگ در ترجمه ی پیشین، چنان نه قضیه

؛ اموا  «الیخورج )»آورد  ل درنمیکند و آن مقدمه را از قوه به فع یکی از قضایای کتابش محسوب نمی

ترجمه کرده که آشکارا نادرست است( « آوریش درنمی»، آورده و دُیونگ نیز «النخرج»در متن عربی 

گویود. زیورا او    پردازد، چیوزی در ایون بواب نموی     که به حل کتاب وی می بلکه با اعتماد به ذهن آن

شومارند ]و   کوه[ فوروع بوی    گوید ]در حوالی  مند هستند سخن می ی اصول که ضابطه درباره

  چه در اصل کتاب بود دگرگوون کوردم    ها را بازگفت[. و من آن را از آن توان یکایک آن نمی
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ی پیشوین آوردم و اگور آن را از قووه بوه فعول       ی آشکار و روشن( قضیه )نکته« استبانة» عنوان به و

 کند. ی من در این اثر چنین اقتضا می درآوردم، از آن است که شیوه

ثابت گوید در برخوی نسو    »( تهران: پس از اثبات قضایای نهش و دهش آمده است: سوم ی مقاله

نهش(: ثابت بن قوره در   ی رم)در پایان قضیه«. کند را ذکر میها  روشی دیگر هست و سپس آن روش

 اسوت.  کتاب خود برهانی دیگر بر این قضیه آورده و گفته است که آن را در برخوی نسو  یونوانی یافتوه    

هوایی   ]من[ آن را رها کردم زیرا که برهان ]خود[ کتاب ساده است و برای قضایای این کتاب برهان

بسیار است. اما شایسوته نیسوت کوه در کتواب اصوول،       - اند و که پیشینیان و معاصران بیرون آورده

ر نشده اسوت.  ی مشابه ذکبرهان دیگر  ثابت نیز با استدالل«. های ساده را یاد کنیش براهینی جز برهان

های مختلِ آن را یاد کورده ولوی    تنها در تحریر تهران آمده است: حجاج حالت 95 ی پس از قضیه

در تهوران بسویار کوتواه و در رم بسویار      90 ی رد آخری یکی بسنده کرده است. قضیهثابت به یاد ک

 90و  95ین )پیشو  ی توان این قضیه و قضیه مده است: میمفصل است. در تحریر تهران پس از آن آ

هوا از   ایون قضویه در حجواج نیسوت. ایون     »، تهوران:  90 ی ...(. در قضیهرا در یک گزاره چنین آورد

« دارد افتد و حالوت دیگوری نیوز    ها نیاز می ی دهش از کتاب چهارم بدان های ثابت است زیرا در قضیه افزوده

معوانی )موگکور در    اما در تحریر رم پیش از ذکر صورت قضیه آمده اسوت: چوون اقلیودس بودین    

کار بورده، و ثابوت    چهارم به ی ی دهش از مقاله وجه داشته، آن حکمی را که در قضیهقضایای قبلی( ت

عنوان قضیه به آخر این مقاله افزوده، ذکر نکرده است. چه عادت وی در این کتاب چنوین   بن قره به

 هوا  آناب نیامده است، زیرا کوه  برد که ]به صراحت[ در کت کار می است که بسیاری از مقدمات را به

و آن قضویه ایون    شوود  موی به سادگی معلووم   ها آن« یه استبان»تر آمده یا از  بی که پیشاز خود مطال

زیرا دیده اسوت کوه اقلیودس در     است... و ثابت بن قره این حکش را به آخر این مقاله افزوده است

گرفتوه و ایون گوزاره را     س در این کتواب پویش  کار برده. اما روشی که اقلید را به مگکور، آن ی قضیه

رو  تور اسوت. از هموین    هوا شایسوته  اسةتبانةرده، با در نظر گرفتن این شمار نیاو ای جداگانه، به قضیه

را در نس  یونانی و سوریانی کهون    ها آناست، چون وایت خود از این قضیه یاد نکرده حجاج در ر

کنیش تا دانسته شود از اصل کتاب  مستقل[ یاد می ی نه قضیه]  اسةتبانةعنوان  نیافته است. و ما از آن به

کوه در   شوود  میمعلوم  جا اینآوریش )از  نیست و سپس برهانی را که ثابت بن قره یاد کرده است می

ذکر شده است(. در تحریر تهران حالت دیگری  90 ی صورت قضیه جهت به چاپ رم این گزاره بی

 شده است. نیز برای اثبات این گزاره آمده ن
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 ای از ثابت بن قره یاد شده است. ( تنها در تحریر تهران، در سومین تعریِ افزودهپنجم ی همقال

و ذکور   21ی  های ثابوت اسوت؛ رم: پوس از قضویه     (: از افزوده22ی  ( تهران )پس از قضیهی ششم مقاله

اسوت   شمار نیاموده  ونانی قضیه بهآمده است: این گزاره در نس  ی «ة  استبان»عنوان  روایت ثابت به 22ی  قضیه

کتواب اقلیودس    ی ان قضیه مطرح نکورده اسوت. و شایسوته   عنو و حجاج به همین مناسبت آن را به

قضوایای ایون مقالوه در دو تحریور یکوی       ی چون استبانه یاد کنیش )سپس شماره که، این گزاره را آن

 اختالف دارد(

 ش، یک استناد به ثابت بن قره را اضافه دارد.  ( تحریر تهران، در ضمن تعریِ یازدهی هفتم مقاله

(: در ترتیب برخی از ایون قضوایا اخوتالف هسوت و     20 ی پس از قضیه( تهران )هشتم ی مقاله

ایش  آورده 21و  22 ی چه را در قضیه است. و اما حجاج، آنایش ترتیب ]روایت[ ثابت  ما آورده چه آن

کور در موگ  ی و سورانجام دو نتیجوه   25-21 ی شمارهرا با  20-29و قضایای  22ی  باهش و در قضیه

را «( فیهموا   التوگنیبات الموگکور  »ثابوت )بوه تعبیور نصویرالدین:      ی نسوخه  20و  25پایان قضوایای  

[ بازهش دو روایت 19به بعد ]تا  20ی  ای مستقل  پانزدهش آورده است. اما از قضیه صورت قضیه به

یور تهوران، ترتیوب روایوت ثابوت لحواظ شوده اسوت و         چون تحر هش موافقند. در تحریر رم: هش با

آموده، اموا هویچ     اسةتبانةن مطابق روش معموول بوا عنووا   تحریر تهران،  20و  25قضایای « تگنیبات

 ها نشده است. ای به اختالف اشاره

هوای   گوزاره  رم:«. ثابت در روایت حجاج نیست 10و  15قضایای (: » 10 یتحریر تهران )پس از قضیه

دوم آموده اسوت:    اسةتبانةذکور و پوس از    اسةتبانةعنووان   به 19و  11ه، پس از قضایای این دو قضی

پیشوین یواد کوردم،     ی این قضیه و قضیه اسةتبانةعنوان  ای را که به گویش: ثابت بن قره این دو گزاره»

ها را قضیه قرار نداده است و در روش اقلیودس   آورده است و حجاج آن 10و  15قضایای  عنوان به

، ةنة اسةتباعنوان  جا نیز با ذکر برخی قضایا به در این«(. مستقل نباشند ی یهسته این است که... قضشای

ایون تحریور    10و  15قضایای  نتیجهبیش روایت ترتیب حجاج در نظر گرفته شده است. در  و  کش

ی  انتهوای قضویه  توجه به این نکته، با مراجعه بوه   روایت تحریر طوسی هستند )اما دیونگ بی 12و  10همان 

 نگفته!(.  روایت طوسی، پنداشته است که تحریر رم در این خصو  چیزی 12این روایت =  10
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)در آغاز مقاله(: حجاج قضایای یازدهش، دوازدهش و چهاردهش روایت ثابوت   ( تهراننهم ی مقاله

انود   کورده  ابت روایتاز ث(: »92ی  یازدهش و بیستش آورده است )و نیز پس از قضیه را به ترتیب دوازدهش،

 است.  یک از این نکات نیامده در تحریر رم هیچ«. ی پیشین در نس  یونانی نیستند که این قضیه و قضیه

ی اضوافی ثابوت بون قوره      ( قضیه0)در واقع  5ی  ( تهران: در آغاز مقاله به تفصیل دربارهی دهم مقاله

شوود.   نمی ها اشاره این قضایا دیگر به تفاوت شود. اما در هنگام ذکر ی حجاج بحث می قضیه 210نسبت به 

کنود   قضویه دارد بسونده موی    212 یمقالوه  که اینان در آغاز مقاله فقط به ذکر اینرم: برخالف تحریر تهر

ها به شورح ایون    آورده است(. اما در البالی این افزوده 213خوانده و در نتیجه « تسع»را « سبع»)دیونگ 

روایت حجواج را،   11و  12حجاج قضایای »کند که  ی بیستش تأکید می از قضیهپردازد. پیش  ها می تفاوت

شود، یاد نکرده است و ما نیوز آن را در شومار قضوایا یواد نکوردیش       بدان روی که در نس  کهن دیده نمی

ی  در هر دو روایت یکی اسوت اموا قضویه    11ی  قضیه«. آوردیش 23و  22ی قضایای  عنوان استبانه بلکه به

ی  اموا در اداموه دو قضویه    کند. تهران برابری می 19ی  ی پیروی از روایت حجاج با قضیه واسطه ، بهرم 12

شوود و ایون    تحریر رم( ذکر می 10و  10روایت ثابت و تحریر تهران =  17و  12ثابت بن قره ) یافزوده

 19و  11قضوایای   یابود.  چاپ رم( اداموه موی   212طوسی =  213ی  اختالف دوتایی تا پایان مقاله )قضیه

شوند در حالی کوه در تحریور تهوران ایون      روایت طوسی( با یک مقدمه آغاز می 10و  15ی دهش )= مقاله

 اند.   عنوان توضیح آمده ها پس از قضیه و به مقدمه

 ( تحریر تهران: روایات حجاج و ثابت در مقاالت مربوط به مجسمات فرقی ندارند.  ی یامدهم مقاله

کنود   قضوایا یواد کوره اشواره موی      تهران: به برخی احکام که ثابت خارج از (ی سیزدهم مقاله

تر از یکی بودن دو روایت سخن گفته بوود(. تفواوت میوان دو تحریور در ایون       حالی که پیش)در

 مقاله بسیار است.

       هوای اضوافی    داشوت و یاد بیوان احکوام قضوایا    ی توان به تفاوت نحووه  به غیر از این می

اثور   کنود کوه نوه تنهوا بوا دو      ها ثابت می ی مقاالت مختلِ اشاره کرد که همگی آن بارهده دردو تحریرکنن

گوران تواکنون در    یوک از پوژوهش   که با دو مؤلِ متفاوت موواجهیش. و چوون هویچ    ،کامال  متفاوت

توانسوته   نموی  اند باید گفت که مؤلوِ تحریور رم   ه نگارش تحریر تهران توسط خواجه نصیر تردید نکرد

الودین، ایون   نصویر   رالدین طوسی باشد. گویا ناشر تنها با توجه به شهرت بسیار تحریر اصوول نصی

 تحریر را از وی پنداشته است.
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ی نااقلیدسوی: از هموان روزگوار باسوتان      ی هندسوه  تأثیر اثبوات منسووب بوه نصویرالدین بور تاریخچوه      

هوایی   اصول هندسه )یا بعضا  اصل ی توازی را با استفاده از دیگر دانشمندان کوشیده بودند که گزاره

هوای ایون    رفت( ثابت کنند. حاصل توالش  شمار می تر به اصل توازی که به گمان آنان بدیهی معادل

پوس از   -ها بوا هوش مشوترک بودنود(      ویژه خیام و مؤِل تحریر چاپ رم )که در برخی ایده به –دانشوران 

دانان راه داد که چوه بسوا نتووان     ت را به ذهن ریاضیم این گمان درس23ی  رسیدن به اروپا سرانجام در سده

 های نااقلیدسی شکل گرفتند. جا بود که هندسه این گزاره را با اتکاء به اصول دیگر ثابت کرد و از آن

دان نوامی انگلیسوی و اسوتاد صواحب      (، هندسوه 2219-2020) 2م، جان والویس 22ی  ی سده در میانه

را   ی تووازی آموده بوود، آن    ی از اثباتی که در تحریر رم برای گزارهکرسی دانشگاه آکسفورد، پس از آگاه

های شرقی آکسفورد به التین ترجموه کورد کوه بعودها هموراه       استاد کرسی زبان 1به کمک ادوارد پوکوک

اثباتی از خود وی )که تحت تأثیر اثبات تحریور رم بوود( در جلود دوم آثوار والویس )کوه در واقوع        

. سوپس  9( منتشور شود  2009و  2002دریس وی در دانشگاه آکسوفورد بوود،   ی دو دوره ت نامه درس

کوه در  « ی[ متوازیوات اقلیودس   ی ]نظریوه  دربواره »ی  م( همین روش را در مقاله2232-2217کاستیون )

. افوزون  5ی فرهنگستان سلطنتی علوم و هنرهای زیبای برلینمنتشر سواخت  ی یادگارهای منتشر شده مجله

چوون کلوگول در اثوری کوه در نقود روش       اند: هوش  دانان بدان اشاره کرده از ریاضیبر این، شماری دیگر 

(. یوهوان هواینریش المبورت    0ساکری آمده بود )با عنوان: تالش بیهوده برای اثبات مجدد اصل تووازی ... 

به هموین نقود کلوگول اسوتناد کورده بوود و در        0ی خطوط متوازی، ( که در اثر خود نظریه2217-2222)

، فالوتوی در برهوانی   2توازی  ی با روش ساکری و نصیرالدین آشنا بود. هوفمان در نقد نظریهنتیجه 

دان و  تور بایود بوه کتواب جیروالموو سواکری، هندسوه        و جز آن. اما از همه مهوش  7ی توازی مصادره نو بر

شد، ضومن  م منتشر 2299دان نامی ایتالیایی اشاره کرد که در کتاب اقلیدس بدون نق  خود که در  منطق

 اشاره به نصیرالدین )در واقع مؤلِ تحریر اقلیدس چاپ رم( روش او را پی گرفت.  

 

1- John Wallis 
2- E. Pocok 
3- “De Postulato Quinto; et Definizione Quinta; Lib. 6.Euclidis; disceptatiogeometrica” in: Opera 

Mathematicae et miscellanceae , Oxford, 1693,  Vol. II, p. 669ff 
4- Castillon, G., «Sur les parallèles d’Euclide », Mémoires publiés de l'Académie Royale des 

Sciences et Belles-Lettres de Berlin, vol. XVIII, 1788—1789, p. 175-183. 
5- G. S. Klügel,Conatuumpraecipuorumtheoriamparallelarumdemonstrandirecensio, quam publico 

examinisubmittent A, G. Kaestner et auctorrespondens, Göttingen, 1763. 
6- Johann Heinrich Lambert, Theorie der Parallellinien, 1766. 
7- J. Hoffman, Kritik der Parallelentheorie, Jena, 1807. 
8- V. Flauti, Nuovadimostrazione del postulatoquinio, Naples, 1818.  



 

   
  

 دکتر یونس کرامتی   14

تووان   تووازی موی   ی دانوان بورای گوزاره    هوای ایون ریاضوی    تچه گفته شود در اثبوا   افزون بر آن

 هایی با روش طوسی یافت.   مشابهت

(، وی 2025پ )چوا  التینوی اصوول اقلیودس    ی (، در ترجمه2021-2092هان کالویو )الِ( بر

دان  م(؛ نخسوتین ریاضوی  2010. ب( کاتالدی )د 2نقاط مشترک بسیاری با روش مگکور در چاپ رم دارد

، و غیرمتحواذی؛  «خطووط متحواذی  »ی خطووط متووازی )در واقوع: بررسوی      مدرنی که اثری را به نظریه

از آن اسوتفاده کورد(    ی تحریر چاپ رم نیوز  کار برد و نویسندهات اصل پنجش بهاصطالحی که خیام در اثب

کوه اگور    کنود  چون خیام و تحریر چاپ رم، به ایون نکتوه اشواره موی     . وی در این اثر هش1اختصا  داد

سو بوه   گاه این دو خط از یک میان دو خط مستقیش با هش یکی نباشند )متحاذی نباشند(، آن ی فاصله

در  م(570-521) 9پروکلووس  شوند. البته به گزارش یکدیگر نزدیک و از سوی دیگر از هش دور می

گیری از دو خط متحاذی در این موورد در واقوع    بهره ی ی اندیشه شرح بر کتاب اول اقلیدس، هسته

 یکش پیش از میالد( بود.  ی )سده 5کار پوسیدونیوس

ی مودیچی در   در چاپخانه 0م به همت خاورشناسی به نام ریموندی2035تحریر اقلیدس نخست در 

 م تجدید چاپ شد.2712م در لندن و یک بار نیز در 2002سپس در  و 0رم به چاپ رسید

 

1- C. S. Clavio,Euclidiselementorumlibri XV, Rome, 1574. 
2- Operetta dellelineeretteequidistanti et non equidistanti, Bologna,1603(Revised Edition with  

some further additions: Aggiunta all’ operetta dellelineeretteequidistanti et non equidistanti, 
Bologna, 1604). 

3- Proclus  
4- Posidonius 
5- Raimondi 
6-Euclidiselementorumlibri Tredecim, Ex Traditione Doctissimi Nassiredini Tusini Nuncprimum 
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 )خراسان رضوی(سرخس  – 2912تولد: 

 2901التحصیل کارشناسی تاری  از دانشگاه فردوسی مشهد در سال  فارغ

 2907ارشد تاری  از دانشگاه دهلی )هند( در سال  التحصیل کارشناسی فارغ

 2922دکترای تخصصی تاری  از دانشگاه بمبئی )هند( در سال 

  2971دانشگاه بیرجند در سال استاد نمونه 

  2971و  2972های  گر نمونه دانشگاه بیرجند در سال پژوهش

  2905تا  2901های  شناس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی در سال کتاب

 ی دانشکده ادبیات بیرجند سردبیر مجله

 جند و دانشگاه بمبئی )هند(های فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، دانشگاه بیر استاد دانشگاه

شناسی در مجالت  شناسی و اسالم شناسی، شرق ی ایران ی چاپ شده در زمینه عنوان مقاله 50دارای بیش از 

 معتبر کشور

های علمی و کارشناسی داخلی و خارجی، استاد راهنما، اسوتاد   مورد سخنرانی در نشست 11دارای بیش از 

 جویی داخلی و خارجیهای دانش نامه مشاور و داور پایان

اقتصوادی در خراسوان، نفووذ و توأثیر      –عمور بون عبودالعزیز و اصوالحات اجتمواعی      های ایشوان:   از مقاله

گرایان اسماعیلی در دربار نصر بن احمد سامانی، معرفت تاریخی، کارگزاران امام علی)ع( در خراسان،  تنزیه

 یع در هند، هرمنوتیک در تاری  و...مشکالت امام علی)ع( با کار گزارش، مروری بر تاری  تش

 و...  های کالمی شیعه، مبانی مدیریت اسالمی تاری  خراسان در سده نخست هجری، اندیشه های ایشان: از تألیِ
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 وسیطحیات سیاسی و فرهنگی خواجه نصیرالدین 
 

 

 چکیده

زد.  کزی رقوش بندی جدیدی را در آسیای مر های سیاسی و نظامی در اواخر قرن ششش، تقسیش چالش

که خوارزمشواهیان پوس از شکسوت غوریوان، خووارزم و خراسوان را در اختیوار داشوتند،          در حالی

ترکسوتان   خوان بور   های مغولی به سرکردگی کوچلوک ماوراءالنّهر در تحت تصرف قراختائیان بود. نایمان

کورد.   می کومتدست مغولی خود بر چین شمالی و مغولستان ح حاکش بودند و چنگیزخان با طوایِ هش

سیاسی خارج شد و از مواترک ایون حاکمیوت     یها از صحنه دست نایمان هابتدا گورخان قراختائی ب

خوان بوا    حکومت محمد خوارزمشاه گردید. سپس خود کوچلوک یساقط شده، ماوراءالنّهر ضمیمه

از خیلی زود در یک آشووب داخلوی فورو رفوت و هنگوام فورار        ،اهانت به مسلمین ماوراء سیحون

 025سردار چنگیز که به تعاقوب وی بوه ترکسوتان آموده بوود درسوال        ،دست مسلمانان توسط جُبّه

 دستگیر و اعدام گردید.

پس از این موفقیت، خوارزمشاه با خلیفه عباسی درافتاد و مرزهای غربی خود را تا عراق عرب 

ند. این دو سببی شود کوه   بخوان گسترش داد. او از خلیفه خواست که نام وی را نیز در خطبه بغداد

هلل از چنگیز استمداد جوید. اما چنگیز فارغ از دعوای خلیفه و خوارزمشواه در   لدیناروایتی الناصر هب

کشوته شودن    یواقعوه  کوه  اینو آسیای میانه بود تا  یت موقعیت خویش در چین، مغولستانحال تالب

النّهر و خراسوان   الن چنگیزی، ماوراءآسای مغو بازرگانان مغولی در اترار پیش آمد و با حمالت برق

 سره در آشوب و قتل عام قرار گرفت. یک

هوای   آوری هوا و رزم  شهرها برخی به صلح و اغلب به جنگ ایلخان مغول شدند، اما ایسوتادگی 

حالی بود که خوارزمشاه و سورداران وی یکوی پوس از    ای ماندنی شد. این در مردم خراسان حماسه
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امیدی بود  یالدین و تحرکات وی روزنه این میان جالل گریختند. در د میهای نبر دیگری از صحنه

های اولیه مجبور شد که بوه هنود رود و پوس از بازگشوت دچوار       ها و پیروزی رشادت یکه با همه

 های بسیار شد و کاری از پیش نرفت. گرفتاری

کوه هوالکوو    دند تا اینکر سرداران مغول یکی پس از دیگری بر ماوراءالنّهر و خراسان حکومت می

به امر برادر خود، منگو قاآن راهی ایران شد تا هش قالع اسوماعیلیه را فوتح و نوابود سوازد و هوش کوار       

خلیفه را به اتمام رساند زیرا که تا این دو حاکمیت وجود داشتند حکومت مغوالن در ایران بوا فتنوه و   

بورای   لدین طوسوی و فرهیختگوان دیگور   آشوب همراه بود. در چنین اوضاع و احوالی خواجه نصویرا 

 کار شدند. دست به احیای ملیّت و فرهنگ خویش و در نهایت مهارکردن بیگانه و غلبه بر حکومت

در طووس متولود شود.     032ابوجعفر نصیرالدین محمد اصال از مردم چهرود قش بود که درسال 

هواجرت کورده بوود.    بسی جلوتر از تولد نصیرالدین، پدرش محمد بون حسون از قوش بوه طووس م     

که کمتر از پانزده سال داشت بورای   مات را طوسی در نزد پدر و دایی خود فراگرفت و هنگامیمقد

الدین سلمی و فریدالدین داماد  یدی چون قطبجا از اسات تحصیالت به نیشابور رفت. در آن یادامه

 یموصول یوونس  بون الودین   الکه در نزد کم روایت حدیث گرفت. چنان یالدین محمد اجازه و شی  برهان

لغوار  نجوم و حکمت آموخت. بوه هنگوام ای   ریاضی و ،در نزد ابوالبرکات عبدالرحمان انباری فقه و

گواه بوه دعووت محتشوش      گشت و چند سالی را در طووس بوود و آن  مغول به خراسان، به طوس باز

 قهستانی به قاین رفت.

خوادم و   حسین بن علی مرورودی و عبوداهلل  الدین رازی و اولین داعیان اسماعیلی در خراسان غیاث

ابوسعید شعرانی و ابو بالل و محمد نخشبی و ابو زکریا کیال و ابو علوی سویمجور بودنود. سوپس     

نوبت به حسین قاینی رسید که از سوی حسن صباح در خراسان به نشر عقاید اسماعیلی پرداخوت.  

سوازی اسوماعیلیان در خراسوان فورو      هش سلجوقیان، هش غوریان و هش خوارزمشواهیان از پراکنوده  

ماندند و برعکس تعارض سیاسی و نظامی سه حکومت ذکر شده سبب تالبیت موقعیت اسوماعیلیان  

خصو  در قهستان شد. از اوایل قرن ششش اسماعیلیان قهستان که به اسماعیلیان نوزاری   در خراسان و به

اسوماعیلیان در   که در اواسط ایون قورن   نریزی کردند چنا معروف بودند تشکیالت سیاسی مستقلی را پی

موگهبی   -پا کردند و اگر چه اندکی بعود ایون جوشوش سیاسوی     آباد قهستان مراسش قیامت بر مؤمن

ششش حکوومتی را   روای اسماعیلی قهستان در اواخر قرن کرد اما رئیس مظفرالدین محمد فرمان فروکش
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ایلغار مغول بود. فراریانی که هش شیعه بودند  افکند که برای مدت نیش قرن مأمنی برای فراریان ازپی

الدین از سوی المووت   هش سنی، هش ترک بودند و هش تاجیک. پس از مظفرالدین، محتشش شمس و

 نامزد حکومت قهستان شد و پس از وی محتشش ناصرالدین.

 محتشش ناصرالدین بود که خواجه نصیرالدین به قاین آمد و حدود بیسوت سوال در   در زمان این

انگیوز زنودگی    کار تحقیق و تودریس پرداخوت. یکوی از مووارد بحوث      سایه حکومت اسماعیلیان به

خواجه نصیرالدین چگونگی ورود وی به قهستان بوده است. برخی برآنند که خواجه را به الوزام و  

انود کوه خواجوه بوا درایوت خوویش        درستی عنوان کرده اند و برخی به اجبار به قهستان و قاین برده

که در آن دوره هش اسماعیلیه و  این مضاف برتان را مأمنی برای تکاپوهای علمی خویش یافت. قهس

های وقت و اهل قرارگرفته بودند و هر دو فرقه به تقویت یکدیگر  هش امامیه در برابر حکومت

های خود را نوشوت،   کوشیدند. در این فضای جدید بود که خواجه نصیرالدین اولین کتاب می

 معینیه و اخالق محتشمی. یسینا و اساس االقتباس و رساله اخالق ناصری و شرح اشارات ابن از جمله:

پوردازد کوه یکوی بورای      اخالق ناصوری موی   یچنین به تحلیل و بررسی دو مقدمه این مقاله هش

 .محتشش ناصرالدین نخعی نوشته شده و یکی هش برای هالکو ایلخان مغول

الدین طوسی، خوارزمشاهیان، مغوالن، ایلخانان، خراسوان، قهسوتان،   خواجه نصیر، نصیر:  نلید واژ 

 اعیلیان، نزاریان.مقاین، اس

 

 قسمت اول: خواجه نصیرالدین طوسی در خراسان
 فضای سیاسی ایران در قرن هفتم -4

خوتن، واقوع در    و شغرای از ترکان با آئین بودائی در کا از اواسط قرن ششش هجری دسته -2-2

جیحوون   سووی غورب توا رود    تدری  به ها به یان تشکیل دادند. آنی، حکومتی به نام قراختاترکستان شرقی

کوه بورای    پس از آن (. 15: 2970بیانی، )  پیش آمدند و بر شهرهای مسلمان نشین نیز مسلط شدند

حاکش سمرقند و محمد خوارزمشاه در  ،قراخانی  خان  ی، عالمانبین گورخان قراختایتصرف سمرقند 

خان به پشوتیبانی خوارزمشواه،    عالمان ،ق کشمکش سیاسی به یک برخورد نظامی انجامید 015سال 

(. اموا گورخوان    123: 2902 ؛ قفوس اوغلوی،   1/20ق:  2913در جایگاه خویش ابقا شد )جووینی،  

عیار را به نفع خویش فراهش کورد و در نهایوت خوارزمشواه را از     ی مقدمات یک جنگ تمامقراختای
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؛ خلعتبوری،  22:  2920ر هزیمت داده و لشکریان وی را پراکنده ساخت )اقبال آشوتیانی،  هنّلا ماوراء

2971  :27 .) 

گرفوت.   خان قرار با حضور مجدد خوارزمشاه و شکست قراختاییان، سمرقند دوباره در اختیار عالمان

کورد   گورایش پیودا  سوی آنان  دید، در نهایت به خان که قراختاییان را خطری جدی و همیشگی می اما عالمان

محمد خوارزمشاه با یک لشکرکشی تمام عیار، سمرقند را فرا چنوگ آورد   017رو در سال  و از این

النهور توا زوال دولوت     خان را که به قراختائیان پیوسته بود اعدام کرد. از ایون پوس، مواوراء    و عالمان

اوغلوی،   ؛ قفوس  35 – 31، 75 – 79/  1ق :  2913خوارزمشاهی، در اختیار سلطان محمد بود )جوینی، 

2902  :111 -112 ،191 – 195 .) 

بردنود کوه بوا     خوان بوه سورمی    در شرق  دولت قراختاییان، قوم نایمان به سرکردگی کوچلووک  -2-1

بوه اسوارت    015ها و مغوالن چنگیوزی در سوال    شدت اختالف داشتند. جنگ نایمان مغوالن چنگیزی به

روایوی قراختائیوان    خوان بوه داخول حووزه فرموان      فرار فرزندش کوچلوک و هانایمانروای  فرمانخان  تایانگ

دسوتغیب،   ؛527 – 520/ 2:  2929و زیرنویس همان صفحه؛ همودانی،   50/  2ق:  2913انجامید. )جوینی، 

سوال از خوارزمشواه بوه     (. اموا شکسوت گورخوان کهون    190 – 190:  2902؛ قفس اوغلی، 210:  2902

سپس با گورخوان   ای با خوارزمشاه برقرار نماید و دارد که ابتدا روابط مخفیانهخان این امکان را  کوچلوک

شده بود به خوارزمشواه   رو ها روبه وارد جنگ شود و درست در همین زمان که گورخان با مشکل نایمان

ق بوه   012خان نایمانی مغول و گورخوان قراختوایی در سوال     پیام مودّت فرستاد. جنگ بین کوچلوک

؛ 22: 2920؛ اقبوال آشوتیانی،   57 – 52 / 2ق:  2913سارت گورخان منتهی شد )جوینی، شکست و ا

 (. 12:  2970؛ بیانی،  93 – 190:  2902قفس اوغلی، 

حاکمیت وی در ساحل نفع خوارزمشاه بود و مرزهای شرقی های نظامی به  این فعالیت ی نتیجه

بود که با چنگیز خصوومت داشوت. اموا     سیحون تالبیت گردید. حاال او با یک دولت مغولی همسایه

خیلی زود خود را در یک آشووب داخلوی    ،خان با اهانت به مسلمین ماوراء سیحون خود کوچلوک

فرو برد و هنگام فرار از دست مسلمانان توسط جُبّه سردار چنگیز که بوه تعاقوب وی بوه ترکسوتان     

: 2929؛ همودانی،  02 – 57/  2ق:  2913م دستگیر و اعدام گردید. )جوینی،  2127ق/  025آمده بود در 

 (.  17:  2970؛ بیانی، 172 – 127:  2902؛ قفس اوغلی، 15:  2920؛ اقبال آشتیانی، 502 – 501/  2

از سوی غرب نیز تحرکات محمد خوارزمشاه قرین موفقیت بود و خیلی زود خوود را   -2-9

خلیفه را وادار کرد که از غوریوان و   مرزهای عراق عرب رسانید. نزدیک شدن خوارزمشاه به بغداد به
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؛ 212 – 211/  1ق:  2913بخواهد، موضوعی که بر سلطان محمد پوشیده نماند )جوینی،  اسماعیلیان کمک

تمشیت کورد و از   حال هنگامی که سلطان، مسایل مربوط به شرق راهر (. به9999/  2:  2971رخواند، می

گونوه کوه    ای آسوده خاطر شد، از خلیفه خواست هموان  زهها تا اندا یان و سپس نایمانجانب قراختای

نام وی خطبه کننود و   شد، در بغداد به بویه و سپس سالجقه خوانده می نام آل پیش از آن خطبه به

 یهلل خلیفوه  که این تقاضوای وی از سووی الناصورلدین    را سلطان اسالم خطاب نمایند و هنگامی او

عباسی را براندازد. خلیفه که دیگر مستأصل شده بوود   ولت آلعباسی رد شد تصمیش گرفت که اصال  د

؛ 9995/  2:  2971؛ میرخوانود،   30/ 1ق:  2913روایتوی از چنگیوز اسوتمداد جسوت )جووینی،       به

 (.15:  2902اشپولر، 

زموان   اگر چه سپاهیان خوارزمشاه هرگز موفق نشدند به بغداد نزدیک شوند، اما چنگیز کوه توا ایون   

 ق سواخته بوود   025هوا را توا سوال     خوان و نایموان   رف درآورده بود و کار کوچلوکچین را به تص

(، اینک با خوارزمشواه همسوایه شوده بوود.      502/  2:  2929؛ همدانی،  02/  2ق:  2913)جوینی، 

هور  النّ محمود ایلچی به نمایندگی از سوی چنگیز برای ایجاد روابط بازرگانی و سیاسوی بوه مواوراء   

هوا   ی آن مغولی و اعدام همه -ظن سلطان محمد به بازرگانان چینی  داستان سوء اعزام شد. اما

دستور غایرخان حاکش اترار در مرز امپراطوری خووارزمی، چنگیوز را بور آن داشوت کوه کوار ایون         به

؛ 19 –12: 2920؛ اقبوال آشوتیانی،   921 – 922/  2: 2909اُغری )= دزد( را بسازد )جوزجانی،  یهمسایه

ای که ترکان خاتون و ترکوان   هرحال در داخل، پادشاهی خوارزمی با سلطه (. به12 – 10:  2902، اشپولر

بوود   قنقلی بر ترک و فارس امپراطوری پیدا کرده بودند، دولت خوارزمشاهی را در وضعی انفعالی قورار داده 

: 2902ند.)دسوتغیب،  داد گر ترجیح موی  که شهروندان ایرانی حضور کافری حربی را بر مسلمانی ستش چنان

 (  51 –92: 2970؛ بیانی، 227

آبسوکون در   یسپاهیان مغول و مر  وی در جزیره مقابلپس از فرار ننگین خوارزمشاه از  -2-5

خواتون   خان امیر ترک خوارزمشاه و خمار تکین از نزدیکان ترکان ، روزگار قتلغ022دریای خزر به سال 

کان قنقلی هنووز  ار داشت و خود ترکان خاتون که با این ترهمسر سلطان که سپاهیان بسیار در اختی

(. اموا   020 – 029 /2: 2929سورآمد )همودانی،    بورد، خیلوی زود بوه    سرمی اسب بهخوارزم و هزار در

چوون جرجانیوه در جنووب جیحوون کوه       ؛بودند شهرها و مردمانی که تا پای جان ایستادگی کردند

رسویدند   فر جنگیدند و از جمله کسانی که در این واقعه بوه قتول  مردم آن نزدیک به چهار ماه تا آخرین ن

حکایوت  (. و50: 2920عالش و عارف معروف بود )اقبوال آشوتیانی،    ،الدین کبری یکی هش شی  نجش
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نیشابور آن بود که چون خبر قتل تغاجار نویان داماد چنگیز در نیشابور، به امپراطوور صوحرانوردان   

نیشابور از انسوان و حیووان و خانوه و کاشوانه محوو       ی افتند که همهرسید، فرزندان وی مأموریت ی

روز بر نیشابور آب بسوتند و   گردد و البته پس از حرث نسل و نهب شهر، سپاهیان تولی هفت شبانه

 (. 210-210:  2901ثروت،  -جوینی)جو کاشتند 

شودند   ین دو شوهر نزدیوک  که مغوالن به ا ای دیگر بود و هنگامی گونه اما در مرو و سرخس حادثه به

 حارثی الدین االسالم شمس الدین سرخسی و شی  چند تن از علماء که در رأس آنان قاضی شمس

کردنود.   قرار داشتند، به نزد سوبوتای و جُبّه سرداران چنگیزی، ترغو )= پیشکش( فرستادند و تقاضای ایلوی 

دید. اما چون مجیرالملک حاکش قبلوی  الملک حاکش خوارزمی ابقا گر تقاضای آنان پگیرفته شد و بهاء

سوی مغوالن فراری شود   الدین به هش بهاء ،مرو، پس از مر  خوارزمشاه از مازندان به مرو بازگشت

و آورد  جا را به قتول  االسالم مرو اعدام گردید. مجیرالملک به سرخس نیز لشکر کشید، قاضی آن و هش شی 

شوهرگردید   بس ناروا و نابخردانه که سوبب نوابودی ایون دو   خود را آماده رویارویی با مغول کرد، کاری 

جمعوی سویزده   با  …و سید عزّالدین نسابّه، »قتل عام مرو گوید:  ی(. جوینی درباره33-32)همان: 

)جووینی،  « آمود  روز شمار کشتگان شهر کرد، ...، هزار هوزار و سیصودهزار و کسوری در احصواء     شبانه

نماید، ولی نمودار کشتاری عظیش و وحشتناک است.  آمیز می راق(. اگر چه این آمار اغ217ق :2913

و البته طوس نیز سرنوشتی همانند خواهران خود چون سرخس و مرو پیودا کورد )اقبوال آشوتیانی،     

شهر پیش تولی رفته و شوهر  به سالمت جست و چون جمعی از علمای (. اما هرات 02، 00: 2920

 (.  52:  2970طرفداران خوارزمشاه کشته شدند )بیانی، را به او تسلیش کردند، تنها ترکان و 

را  الدین که در شرق خراسان نتوانسته بود فرماندهان سوپاه خووارزمی و حکوام شوهرها     جالل -2-0

منظور رسمیت بخشیدن به سلطنت خود و گوردآوری قووا بوه غوزنین      تحت فرمان خود درآورد، به

نشست و چون مردم بسیاری بر وی گورد آمدنود و   وارد شد و در این شهر رسما  به تخت سلطنت 

مغوولی   هوای  رویارویی با مغول دید در قصبه پروان، بین غزنوه و بامیوان اردو زد و دسوته    یهخود را آماد

(. 015 – 019/  2:  2929؛ همودانی،  20/  1:  2909مستقر در آن منطقه را تار و موار کورد )جوزجوانی،    

ی وی اعزام شد که آن لشکر مغولی هش در پوروان  رای رویارویشد که لشکری از مغول باین سبب 

آموده از   دست ای گرفتند. اما جدال بر سر غنایش به لدین و سپاهیان وی جان تازه ا شکست خورد و جالل

های درونوی از   روی هش قرار داد و پس از درگیریالدین را رودر پروان فرماندهان سپاه جالل  جنگ
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ای اندک از یاران و خانودان خوود تنهوا مانود      الدین بار دیگر با دسته لیکدیگر جدا شدند و جال

 (.01:  2920آشتیانی،  )اقبال

پروان و شکست مغوالن در این جنگ سبب شد که چنگیز خود بوه اتفواق فرزنودانش و      جنگ

ز را ی بوا لشوکریان چنگیو   الودین تووان رویواروی    عمده قوای خود راهی غزنین شود و چون جوالل 

وانود از آن حودود بورای خوود     مصمش شد که به سوی هند رود توا بت غزنین را خالی کرده نداشت، 

الدین آخورین   حال جاللره (. به01: 2970بیانی،  ؛210/ 2ق: 2913ی فرا چنگ آورد )جوینی، نیروی

های شوجاعانه   خرج داد و رزم های خود را قبل از رسیدن به رود سند و گگر از این دریای موّاج به تالش

جوای   انگیزی کرد که سبب حیرت دوست و دشمن گردید و اگر چه نیروی بسیاری نداشت اما بوه  و حیرت

 (.  2/010: 2929فرار بدون جنگ، از طریق جنگ و گریز خود را به ساحل سند رسانید )همدانی، 

قودر   آن ،که مأمورین مخصوصی جهت فراهش آوردن کشتی به اطراف فرسوتاده بوود   با وجود آن

دست نیامد که کشتی کافی جهت عبور برسد. فقط یک کشتی فراهش شد و آن را سولطان   هبفرصتی 

جهت عبور دادن مادر و زنان حرم اختصا  داد ولی آن هش بر اثر تالطش امواج شکست و عبور از 

قدر به او نزدیک شده بودند که در جنگی دیگر در نزدیکی  هرحال مغوالن آن هشط ممکن نگردید. ب

ق : 2913الدین را شکست داده و فرزند نوجوان وی را به قتل رسانیدند )جووینی،   لشکر جالل رود سند،

سولطان بوه شویون     ادر و همسر و جماعتی از زنوان حورم  گاه م (. آن09:  2920؛ اقبال آشتیانی،  212/  2

حوال  هر بوه به قتل رسند و  ،دست چنگیز گرفتار نشوند هکه ب الدین خواستند تا برای آن تمام از جالل

میدانوه  را در سند غرق کردند و خود پس از جنگوی نو  ها آنرغش میل باطنی امر کرد که  سلطان علی

 دشو  که اغلب همراهان وی کشته یا اسیر شده بودند به آب سند زد و بوه سوالمت بوه هنود وارد     درحالی

سوپاهی کوه در    الودین بوا   جالل 011(. سرانجام درسال 09: 2920؛ اقبال،  2/012: 2929)همدانی، 

  (.09 : 2970هندوستان فراهش آورده بود به ایران بازگشت و کار فتوحات خویش را از سرگرفت )بیانی، 

وی را رقش زدند. چهار فرزنود   ی، اولوس اربعه015اُروغ چنگیز پس از مر  او در سال  -2-0

نجین بیگوی  ی از یسوو همگو  ،های فتح شده در میان آنان یا فرزندان آنان تقسیش شد وی که سرزمین

ق در  010که در سال  ( و هنگامی213 ،70 – 75:  2920)اقبال آشتیانی،  همسر بزر  چنگیز بودند

اوکتای به مقام قاآنی رسید، فرمانودهی فتوحوات    ،قوریلتای بزر  در کنار رود کرولن در مغولستان

محمود   دین منکبرنی فرزند سولطان ال ایران به جرماغون نویان سپرده شد. او برای یکسره کردن کار جالل
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بسیار به خراسان آمد و پوس از اسوتقرار مجودد حاکمیوت مغوول در خراسوان، بوه         یعده و عُده با

 (.222-221:  2901ثروت،  -)جوینی  نواحی ری و عراق رفت

ق، ایاالت اسالمی تحوت تابعیوت مغووالن را     011چنگیز قبل از بازگشت به مغولستان در سال 

خوود   لنّهر و خراسان در اختیار محمود یلواج قرار داد. محمود در زمان اوگتای نیز بر مأموریتا در ماوراء

(. 15:  2970گردید )بیوانی،  ابقا شد و پس از مر  محمود، این مأموریت به پسرش مسعود واگگار 

الدین به صفحات غربی ایران رفوت، گرکووز بورای حکوموت      که جرماغون به تعقیب جالل هنگامی

که سال مور    093طوس قرار داد و تا سال  حی شرق ایران انتخاب شد و مقر حکومت خود رانوا

(. چوون  97: 2902؛ اشوپولر،  250، 252: 2920باشد در ایون سومت بواقی بوود )اقبوال،       اوگتای می

کیناخاتون همسر اوگتای و پس از آن به پسورش کیووک رسوید، امیرارغوون،     حکومت مغول به تور

دست گرفوت و ایون شوخ  توا      هخصو  خراسان را ب همغوالن حکومت ایران ب یسردار برجسته

که هوالکو به امور بورادر خوود منگوو      نمود تا این امور خراسان را رتق و فتق می چنان هش 005سال 

 (.02، 01، 02، 55:  2902)اشپولر،  قاآن راهی ایران شد

موریوت هوالکوو تالبیوت موقعیوت و     ریزی و دقت فراوان هموراه بوود. مأ   اعزام هوالکو با برنامه

ِ  تصرف سرزمین زارهوای مسویر    های بین جیحون تا مصر بود. سپاه عظیمی با او همراه شدند، علو

ق از 002و بازسازی شود. هوالکوو در سوال    های میان راه تعمیر  ها و پل حرکت او قرق شدند و راه

(. در شوهرکش  37، 32: 2970 ق بوه سومرقند رسوید )بیوانی،     009قراقروم راهی ایوران شود و در سوال    

چنین بایجو و جرمواغون نیوز بوه     برداری کرد. هش ارغون به دیدن هوالکو آمد و ابراز وفاداری و فرمانامیر

هالکو پیوستند و بدین ترتیب عملیات نظامی هوالکو آغاز شد. اولین هدف هوالکو فتح قوالع  

؛ 09 ،50: 2902؛ اشوپولر،  910: 2901، ثوروت  -اسماعیلیه بود و سپس براندازی خالفت عباسی )جوینی

 (.37،33: 2970بیانی، 

ی به مغوالن وارد سواخته بودنود.   های ی مغوالن به غرب، ضربه اسماعیلیان از هنگام حمله -2-2

مالل قتل کلبالت از بزرگان مغولی، فضای رعب و وحشتی ایجاد کورده بوود.    ها آنهای سیاسی  قتل

کردنود   موی  هوا تحریوک   یت استفاده کرده، مغوالن را برای از بین بردن آنمخالفان اسماعیلیان از این موقع

الکوافی   الدین احمود  شمس قاضی القضات قزوین، (.  قاضی207: 2920؛ اقبال، 105: 2901ثروت،  -)جوینی

آن شرکت کرد. وی که جوشنی به تن کرده بوود در جوواب سوؤال خوان از     قا در قوریلتای جلوس منگو
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خان رسوخ کرده هر آن احتموال هور نووع     جا حتی در دربار فت که مالحده همهوضعیت پوشش خود گ

 (.325، 329/  1:  2929حرکتی از سوی آنان وجود دارد )همدانی، 

نوام هوالکوو    هشود. قرعوه بو   اندیشیدهباعث شد تدبیری برای مقابله با اسماعیلیه  ها این گزارش

های البرز  اسماعیلیه در قهستان، رودبار، الموت و درهافتاد و او راهی فتح قالع اسماعیلیه شد. قالع 

الموت، پایتخت  یهای طالقان و رودبار الموت بود. قلعه ی اسماعیلیه کوه قرار داشتند و مرکز عمده

،  شد. هوالکو زمانی که در خراسان بود رسولی نزد ناصورالدین  و دارالملک اسماعیلیان محسوب می

ا به قبول ایلی دعوت کرد. او نیز وقتی قدرت مغوالن را مالحظه محتشش قهستان فرستاد و او ر

(. ایون ناصورالدین هموان اسوت کوه      2379/  1:  2929کرد اطاعت وی را پگیرفت )همدانی، 

 نام او نگاشته است. نصیرالدین طوسی کتاب اخالق ناصری خود را به خواجه

 

 زندگی خواجه نصیرالدین در طوس و نیشابور - 0

فر محمد بن محمد بن حسون معوروف بوه نصویرالدین طوسوی در روز شونبه یوازدهش        ابوجع -1-2

کسوانی کوه بور روی زنودگی      یدر طوس متولد شد. در این موورد تقریبوا هموه    032االول سال   جمادی

باشود، از جملوه:    القولند که خواجه نصیر متولد طوس می اند متفق خواجه نصیرالدین کار کرده

بخش در مشاهیر اسالم و مولوی خودا  الجنات و شی  عباس قمی در وضاتخوانساری در ر اله آیت

االموین در   بخش زندگانی در شخصیت خواجه نصویرالدین طوسوی و حسون   االلباب و روان محبوب

 الشةیع فالسفةدر  نعمةی اخالق ناصری و شی  عبداهلل الشیعه و استاد مجتبی مینوی در مقدمه اعیان

تا:  وانساری، بیخهای فلسفی و کالمی خواجه نصیرالدین طوسی ) یشهو هانی نعمان فرحات در اند

 االمووین، ؛ حسوون29: 2913بخووش،  ؛ روان977: 2730مولوووی خوودابخش،   910: 2902؛ قمووی، 911/ 0

(. 2 :2973؛ فرحوات،  527توا :   ، بوی نعمةی مینوی؛ مقدمه 20: 2905طوسی،  ؛ نصیرالدین3/525ق: 2519

اند و نه مولد  گران دیگر، طوس را محل نشو و نمای خواجه دانسته وهشاما برخی نویسندگان و پژ

ی در کتواب خداونود   : اقبال یغموای باشد، از جمله او و بر این باورند که طوسی متولد چهرود قش می

های سیاسی خواجه نصویرالدین طوسوی و عوارف     راد در اندیشه دانش و سیاست و مرتضی یوسفی

هوای   رضا جمشیدنژاد اول، مترجش کتواب اندیشوه   خصو  غالم هلیه و بتامر در اربع رسائل اسماعی

دهود   موی  چهرود ارایه یکه اطالعات مبسوطی درباره 3فلسفی و کالمی خواجه نصیرالدین در پاورقی   
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ه نام فعلی آن دستجرد غلجسوتان  ی کچهرود باشد، جای یست که طوسی، زادهمند ا و سخت عالقه

 (.3: 2973؛ فرحات،  53: 2327؛ تامر، 7: 2971راد،  ؛ یوسفی9: 2900ی، یغمایاشد )ب می

آید، محمدبن حسن، پودر   دست می هها و اسناد این دوره ب الی کتاب همسلش است و از الب چه آن

خواجه به نیت زیارت حضرت رضا راهی خراسان شده و سوپس بوه دالیول موگهبی و خوانوادگی      

انواده در طوس رو محمد سومین فرزند خ ند و از اینطوس توطن اختیار ک ترجیح داده است که در

ل ی تحصویلی قایو  . پس این قول عبداالمیراالعسش که برای خواجوه در چهورود دوره  شود میمتولد 

  (.12: 2320)االعسش،  رسد نظر می هتردیدآمیز ب شود می

ده خوانیش که وی در نزد دایوی خوود تلمّوگ نموو     که در ذکر احواالت خواجه می این -1-1

انود.   رساند که عالوه بر پدر طوسی، اقارب دیگر وی هش بوه خراسوان هجورت کورده     می روشنی به

والود در   یهرحال طوسی ادبیات فارسی و عربی و حدیث را در نزد پدر و ریاضیات را به اشاره هب

در ( و برخی مباحث و معارف اسوالمی را  21:  2973الدین محمد معروف به حاسب )فرحات،  نزد کمال

(. 520 / 3ق : 2519االموین،   نزد دایی خود بابا افضل کاشانی فیلسوف در طوس فرا گرفته است )حسون 

 021 زنده بوده، گویای این واقعیت اسوت کوه طوسوی توا قبول از      012و چون این بابا افضل تنها تا سال 

بن حسون،   محمدالدین  چهارده سالگی در طوس بوده است. شایان ذکر است که وجیه –یعنی تا سیزده 

الدوله راوندی بود که ایون راونودی خوود از شواگردان مرتضوی       پدر خواجه از شاگردان سید فضل

 (. 21:  2973الهدی و شی  طبرسی بوده است )فرحات،  علش

رسود   موی  نظر طور به که مغوالن وارد ایران شوند طوسی عازم نیشابور شد. این تر از آن بسی پیش -1-9

الودین سولمی مصوری طوب و      را خواجه در نیشابور بوده اسوت و از قطوب  هفت سالی  - که شش

الدین قانون را در نزد فخرالدین رازی خوانده بود و بوه هورات و    . این قطباست حکمت فراگرفته

ی، )یغموای  آموخوت  گاه در کهنسالی در نیشابور متوطن شده و حکموت موی   خوارزم مسافرت کرده و آن
الدین ابوالحسن سالش بن بدران مازنی مصری که بور   اجه از شی  معین(. عالوه بر آن خو00:  2900

گرفوت.   آمد حدیث آموخت و از او اجوازه روایوت حودیث    شمار می مگهب شیعه بود و فقیهی بزر  به

این ابوالحسن سالش بن بدران خود از محمدبن ادریس عجلی حدیث آموخته بوود. گفتوه شوده کوه     

 ،22: 2973 روایت حودیث گرفتوه بوود )فرحوات،     یره نیز اجازهاز ابن زه 023ابوالحسن در سال 

که اگور   آن اینروست و  ه(. این مطلب با یک اشکال عمده روب00: 2900 ی،، یغمای32: 2910جواد، 

روایت دریافوت داشوته، چگونوه ممکون بووده پویش از آن بورای         یاجازه 023الدین در سال  شی  معین
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جاسوت   در نیشابور بوده است و از این 022، زیرا نصیرالدین تا قبل از نصیرالدین امالء حدیث کرده باشد

از  نصویر  هرحوال خواجوه   الدین در نیشابور انودکی بوا تردیود نگریسوت. بوه      حضور شی  معین که باید به

   (.00: 2900روایت حدیث گرفت )یغمایی،  ینورالدین علی نیز در نیشابور اجازه

دالدین داماد بوده اسوت کوه او خوود شواگرد صودرالدین علوی       استاد دیگر او در طب و حکمت فری

؛ 930 :2955)هودایت،  سینا آموختوه بوود    سرخسی بود. این صدرالدین با چهار واسطه حکمت را از ابن

باشود.   موی  (. پس این قول که سرخسی خود استاد خواجه بوده است،  قابل تأمل925/  0تا؛  خوانساری، بی

سوره   انود یوک   طب الدین یا سراج الودین ذکور کورده   نام این سرخسی را ق  منابعدر برخی  که اینو 

 (.520ق : 2519االمین،  ؛ حسن520تا:  )نعمه، بیرسد  مینظر  هتردیدآمیز ب

ق  002اند که در سال  الدین بن یونس موصلی را ذکر کرده ، کمالنصیر دیگر از استادان خواجه
 البرکات عبدالرحمن انباری آموخته و در علووم ریاضوی و   دنیا آمده و فقه را در نزد ابی هدر موصل ب

 ق در همان موصل درگگشته اسوت  093نجوم و موسیقی و حتی حکمت استاد بود و البته در سال 
ی از روی منابع دیگر نیامده و تنهوا اقبوال یغموای   الدین در  نام این کمال که این(. 02: 2900ی، یغمای)

دان در همان  کند و عالوه بر آن این فقیه ریاضی تاد خواجه ذکر میعنوان اس خود نام وی را به منابع
هوای علموی    رسد که یا این فرد در مسوافرت  نظر می هطور ب جا(، این موصل درس گفته است )همان

سری به نیشابور زده و چند صباحی یا چند سالی در نیشابور درس گفته باشود و سوپس در هنگوام     خود

انود   کورده  موی  که از شاگردان او در نیشابور تدریس ر خود کشیده است و یا اینایلغار مغول، رخت به دیا

هرحوال توا    هانود. بو   عنووان اسوتاد خواجوه ذکور کورده      الدین را به نویسان نام وی یعنی کمال و نسخه

ی که خواجه را برای که این سخن استاد کسای اب وی باید تأمل کرد. چنان درب تر بیشهای  بررسی
رسد، زیرا خواجه هرگز تا  نظر نمی  الدین تا بغداد برده است چندان علمی به الدرک محضر کم

 (. 291، 2927)شعاعی،  همراه هوالکو به بغداد رود به این شهر نرفته است که ایناز  قبل

گفتوه شوده   بوالسعادات اصفهانی مشوهور بووده و   دیگر ابوالسعادات اسعد بن عبدالقاهر که به ا

کوه در بواب ایون     انود. ایون   الدین طواووس شواگردان او بووده    یالش بحرانی و رضیم نصیرالدین و ابن

سورای   گگاشت و در جانب شورقی بغوداد   المستنصر خلیفه به او احترام می :خوانیش یابوالسعادات م

(، و از 02: 2900 ی،یغموای ) گفتوه اسوت   بغوداد درس موی   یباشکوهی به وی داده بود و در نظامیه
نیشابور مردود  یز در بغداد تحصیل نکرده، تدریس ابوالسعادات در نظامیهی چون خواجه هرگسوی

سووی   یش که در ایلغار مغول بوه الدین موصلی بگوی که باز همانند همان کمال رسد مگر این نظر می هب

 ا دیده است.  ه بغداد رفته و از خلیفه مرحمت
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اند که از موردم همودان بوود و در     الدین محمد را ذکر کرده دیگر از استادان خواجه، شی  برهان

و تا ایلغوار مغوول در نیشوابور بووده اسوت.       گاه گویا به نیشابور آمده و ری حدیث آموخته بود. آن

درنهایت نصیرالدین ابوطالب عبداله بن حسن سوهانی )= شوهانی( که خواجوه از او روایوت   

کیودری   الدین ب عبداهلل، قطبجایی که یکی دیگر از شاگردان این ابوطال کند. و از آن حدیث می

ابوطالوب در نیشوابور    به یقوین باشد،  کلیدری( بوده و این کلیدر از روستاهای محال خراسان می )=

 (.07)همان،  شاگرد وی بوده است. نصیر گفته و خواجه درس می

نیشوابور وی   یآموزی خواجوه را بایود هموین دوره    پربار علش یمسلش است دوره چه آن -1-5

و البته در همین دوره بود که وی عطوار نیشوابوری را نیوز مالقوات کورده اسوت )ا عسوش،         دانست

ی مودارس و   اسالمی دچار آشوب مغول شد و هموه  - ایرانی ی(. زیرا پس از آن جامعه20: 2320

که خواجه نیز به موطن خویش  ای پناه جستند چنان گوشه ها تعطیل شدند و استادان هر یک به حوزه

رفوت.   موی  و در طابران، پاژ و طوس مورد رجوع بود و البته هر از گاه به مشهدالرضا به زیارتبازگشت 

 (،29:  2973انود )فرحوات،    که پس از انهدام نیشابور او را سرگردان و مستأصل قلمداد کرده اما این

مسجد های هزار  جنوبی کوه ینظر نرسد زیرا که خواجه در طوس و در دامنه هشاید خیلی درست ب

چه را که در نیشابور فراگرفته بوود اکنوون بوا     ی آن زندگی نسبتا  آرام اما پرکاری داشته است و همه

شود و   تدری  در کار دانش ریاضی و علوم اسوالمی مشوهور   داد و به تری مورد بازبینی قرار می دقت بیش

 کوه  آنارد یکوی  شهرت او به قاین رسید. و ایون هموه نشوان از دو عامول د     روست که صیت از این

خوا  بووده و    زیسته و طرف رجوع عام و ق در طوس می 020ها پس از سال  مدتنصیر  خواجه

ای  ده ساله معلومات خود را تکمیل نموده و با دست پور و بوا توشوه    یدر همین دوره که ایندیگر 

 11-23وانی که او نیشابور را ترک گفته بود تنهوا جو   فراوان از طوس خارج شده است. زیرا هنگامی

قدر مشهور شده باشد که محتشش قهستانی در پوی او بفرسوتد    ساله بود و با این سن و سال نباید آن

 که وی را به جبر یا به اختیار به قهستان ببرند. 
 

 الدین در قهستان و در نزد اسماعیلیان خواجه نصیر -9

مان بود و بوه اعتبواری بوا    ز احمدبن حسین دندان که با عبداهلل بن محمدبن اسماعیل هش -2–9

پس از فرار از زندان به همراه زکریای شیره فروش در  ،برد سرمی هوی در زندان عباسیان در بغداد ب

سوووم بووه دعوووت امووام غایووب،  اول قوورن ینووواحی کوورج ابودلووِ، قووزوین و گلپایگووان، در نیمووه
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(. سوپس در اواسوط   111: 2907؛ بغدادی، 91: 2302السالم پرداخت )رازی،  جعفر علیه بن اسماعیل

کاشوانی   میمون قداح و دیگری به اسش خلِ بن احمد  بن  نام عبداهلل قرم سوم دو اسماعیلی دیگر یکی به

میموون در    بون   الملک این خلِ، خلیفه عبوداهلل  کار دعوت را برعهده گرفتند و البته بنا به قول نظام

نوام   ه. اما خلِ بن احمود را مریودی بوود بو    (179: 2972الملک،  )نظام نواحی ری، قش و کاشان بود

مورورودی   الدین رازی که جهت نشر دعوت در اواخر قرن سوم به خراسان آمد و حسین بن علی غیاث

(، و دیگوور ابوحوواتش رازی را کوه اصووال  از شووهرکش  2: 2951را بوه کوویش خووود درآورد. )اسوترن،   

رفوت و   یرفت به همراه وی یا پس از او بوه ری الدین را پگ النهر بود و چون ابوحاتش دعوت غیاث ماوراء

حوال در اوایول قورن    هر ه(. بو 170: 2972الملک،  ؛ نظام2/557: 2519عسقالنی، جا مقیش شد ) در آن

حسین مرورودی گگاشته شد کوه بوه لقوب داعوی بوزر        یعهده چهارم، کار دعوت در خراسان به

تین داعی اسماعیلی از مصر به خراسان آمد مشهور گردید زیرا در همین زمان ابوعبداهلل خادم، نخس

دعووت   هرحوال کوار   رو حسین، داعی فاطمیان نیز شد و بوه  و البته پس از وی ابو سعید شعرانی و از این

 (.170: 2972الملک،  ؛ نظام003: 2951یافت. )ابن ندیش،رونقی تمام 

رات قیام کرد کوه  در ه 910حسین بن علی مرورودی در زمان نصر بن احمد سامانی و به سال 

کوه پیشوتر از او در زموان     (، چنان110به شکست و زندانی شدن وی انجامید )اقبال آشتیانی، بی تا: 

 هوای غوور و غرجسوتان خوروج کورده بوود       پایه ابوبالل در کوه ،130اسماعیل سامانی و به سال رامی

جوا   بور رفوت و در آن . اما حسین پس از آزادی از زندان هرات به نیشا(212-211: 2932)سادسی، 

(. پس از حسین، فیلسوف معروف محمد بن نخشبی 201:  2979)معزی،  کار دعوت مشغول شد به

بوود،   امر دعوت را برعهده گرفت و چون نصر بن احمد سامانی خود به کیش اسماعیلیان متمایول شوده  

الشوعرای   ی ملوک محمد نخشبی را از نخشب به بخارا خواند و ندیش خود کرد. در این مرحله رودک

تر از  ( البته بسی پیش271: 2970؛ فرقانی، 003: 2951ندیش،  سامانی نیز مگهب اسماعیلی گزید )ابن

کیال )= ترازودار( نیشابوری بوود کوه    نخشبی هش به روزگار ابوبالل و حسین مروزی، این ابوزکریا

ب کرده بوود و از نیشوابور بوه    از ابوعبداهلل خادم و ابوسعید شعرانی تعالیمی گرفته و نمایندگی کس

دعوت خود را  130در نواحی مرو و جیحون به سال  ،النهر آمده و بنا به توصیه جیهانی وزیر ماوراء

 (.  299-292: 2951علوی حسینی، آغاز کرده بود )

کار اسماعیلیان در خراسان با ترقی خاندان سیمجور در خراسان باال گرفت و در اواسوط قورن    -9-1

فاطمی مصر خواند )فرقوانی،   یوعلی سیمجور در نیشابور خطبه به نام المستنصر خلیفهچهارم اب
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شود،   که در زمان نوح بن نصر علیه امیر سامانی و اسماعیلیان در بخارا کودتا (. اما هنگامی270: 2970

( و بوا  270ی ابوالقاسش سیمجوری برای خود مستقل شودند )هموان،   قهستان به پیشوای یاسماعیلیه

عباس و چه به فتوای علمای حنفی دربوار غزنووی،    ی تالش غزنویان چه به دستور خلفای بنی همه

سور   که حسونک وزیور بور    چنان ،مردم قرمطی بودن تنها یک جرم سیاسی بود و نه مگهبی یاز نظر عامه

کوه   خصو  این ه(. ب220، 225، 221، 221، 203:  2977این جرم سیاسی بر سر دار رفت )بیهقی، 

انودرکار تالبیوت    هوا دسوت   پس از محمود، دولت غزنویان در آشوب فرو رفت و سلجوقیان تا سوال 

 (.53، 57، 50، 55، 97:  2975موقعیت خود در خراسان و عراق بودند. )ستارزاده، 

نفوذ این داعی فاطمی به نقاط  یپس از استقرار حسن صباح در الموت و تحکیش مواضع، دایره

یافت  ق داعی حسین قائنی از طرف حسن صباح مأموریت 575افت و در سال دیگر ایران گسترش ی

حوال بوا توجوه بوه     هر ه(. بو 255: 2900)کاشوانی،   پردازدبکه به زادگاه خود قهستان رفته و به تبلیغ 

زودی  های مردمی برای دعوت اسماعیلی و ایجاد حکومت اسماعیلی وجود داشوت بوه   که زمینه این

آباد، خوسِ و تون و اطراف آن مناطق به تصورف   منمؤس مسینا، قائن، شهرهای قهستان چون طب

گیوری   پس باز یشاه در زمینه های سپاهیان ملک ( و کوشش125، 122: 2970اسماعیلیان درآمد )فرقانی، 

 (.  119-111/  9ق: 2913ی نرسید )جوینی قهستان البته به جای

را  خوود  یباح، طرفدار نزار شد و رابطه، حسن ص572پس از مر  مستنصر، امام فاطمی در سال 

ریزی کرد و  با دولت فاطمیان به امامت مستعلی قطع کرد. او دولت اسماعیلی نزاری را در ایران پی

تنهوا در المووت و قهسوتان     عنوان حجت پگیرفتند. اسماعیلیان نه زودی نزاریان، حسن صباح را به به

ها موقعیت نظامی خوود را تالبیوت کردنود )کاشوانی،      عهبلکه در اکالر مناطق شمال ایران با تصرف قل

شاه  دشمن سرسخت اسماعیلیان و ملک ،الملک هرحال با مر  خواجه نظام ه(. و ب112-111: 2900

وجود آمد، فرصت مناسبی بورای   هی که از نظر سیاسی برای دولت سلجوقی بهای سلجوقی و آشوب

؛ 39 :2975؛ سوتارزاده،  955: 2950؛ آیتوی،  11: 2355، گسترش اسماعیلیه در ایران فراهش شد )آق سرایی

 (. 122: 2970فرقانی، 

واقع قرن ششش، اوج حاکمیت و مانورهای سیاسی و نظامی و تبلیغی اسماعیلیه در ایران بود در 

اموام نایوب    حسون علوی ذکرالسّوالم خوود را نایوب      003و درست در اواسط همین قورن یعنوی بوه سوال     

 برداشوت ز دوش پیروان خود معرفی کرد و طی مراسمی تکلیِ شریعت را ااسماعیل بن جعفر( )=

مشوابه   003که چند ماه بعد یعنی در اواخر سال  . چنان(111: 2900؛ همدانی، 51: 2990)قهستانی، 
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(. و البته این حرکوت  111: 2900آباد قهستان برگزار گردید )کاشانی،  مؤمن یهمین مراسش در قلعه

جهت نبوود کوه    عنوان ملحد مطرح گردند و بی به ها آن ،مداران از نظر شریعت نزاریان سبب شد که

(. اگور چوه   111:  2900؛ کاشوانی،  271/  1: 2909 مورخان نیز آنان را ملحدان نامیدند )جوزجانی،

 (.100:  2970فرقانی، الدین حسن شریعت مجددا  برقرار گردید ) اندکی بعد در زمان جالل

که مدت چهار ماه قلعه ترشیز را در محاصره گرفتند  این یرزمیان با همههای خوا اقدام -9-9

 032 های غوریوان در سوال   که تالش (. چنان990: 2990؛ آیتی، 50/ 1ق : 2913جایی نرسید )جوینی،  به

خوارزمشواه  برای تصرف قهستان با بیرون رانده شدن خود آنان از خراسان توسوط سولطان محمود    

؛ 20و  20 / 10: ج2900اثیور،   یادگوار گگاشوتند )ابون    چوه کشوتار مهیبوی از خوود بوه      نتیجه ماند، اگر بی

 یسریووروای نزاریوان از سوووی امووام اسووماعیلی،   (. در ایوون زمووان فرمووان212: 2971بووری،  خلعوت 

، 252: 2900کورد )کاشوانی،    مظفرالدین محمد بود که تا اواخر قرن ششش بر قهستان حکوموت موی  

یوان قهسوتان کوه بوه آنوان      (. و البته پس از وی عنوان داع921: 2901ثروت،  -؛ جوینی 111، 200، 200

(. 29 :2901کردنود )هوروی،    گفتند تغییر یافت و از آن پس به آنان محتشش خطاب می یس میداعی یا ری

الدین منصور بوود کوه از سووی المووت      ابوالفتح شهاب ،و اولین فردی که به این عنوان متصِ شد

از هور دسوت    ،(. اما چون به علموا و فراریوان از حملوه مغوول    100: 2970)فرقانی، اعزام شده بود 

کرد، بر اسماعیلیان قهستان خوش نیامد و شکایت  ای می مندانه های سخاوت کمک ،مردمی که بودند

موی  الودین کوه مرد   (. این سبب شد که محتشش شومس 279/  1: 2909)جوزجانی،  به الموت بردند

او چون همانند خلوِ خوود از عطایوا بوه      تخت گناباد وارد شد وبه قلعه سرنظامی و لشکری بود 

داشوت، بواز    اسماعیلیان را از درگیری با دیگوران برحوگر موی    یعلما و غربا چیزی نکاست و عامه

هرحال این همه سبب شد کوه در  ه (. ب275-279/ 1اسماعیلیان خواهان تعویض وی شدند )همان، 

گیورد توا از تجربیوات    عنوان محتشش قهستان قرار صرالدین عبدالرحیش بهالدین، نا کنار محتشش شمس

(. ایون  102:  2970)فواروقی،   محتشش پیشین بهره گرفته و مشکالت قهستان را حل و فصل نمایود 

هوا بزیسوت و در    ناصرالدین همان محتشش معروف قهستان اسوت کوه خواجوه در کنوار وی مودت     

 ها نوشت.   خدمت او کتاب

نخعوی،   چه در مورد بردن خواجه به زور به نزد ناصرالدین عبدالرحیش بن ابی منصور اما آن -9-5

رسد. قولی این است کوه   نظر می اساس به سره بی محتشش قهستان یا ربودن خواجه گفته شده، یک
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که در اطراف طووس بووده    به فداییان اسماعیلی دستور داده بودند که خواجه را بربایند و هنگامی

(. در نادرستی 527تا:  )نعمه، بی به الموت برود ها آنیافتند و از او خواستند که همراه  وی دست به

مطلب همین بس که قرار بوده ناصرالدین به دستور محتشش به قاین برده شود اموا اکنوون سوخن از    

 حال چون خواجه سرباز زده به تهدید بردندش، اما به قهستان.هر هالموت است. و ب

باشود.   محتشمان قهستان مشخ  نبودن مرکز آنان در این منطقوه موی   ییک دورهاز زوایای تار

اسوت   از غور به قهسوتان رفتوه   012رسش رسالت و برای باز کردن راه کاروانیان در سال  جوزجانی که به

به قلعه سر تخت و جواشیر )هر دو از نواحی  جا آن طرف قاین و از هو از اسفزار ب»گوید:  چنین می

بود. او را دریافتش الدین منصور ابوالفتح  بالد قهستان در آن وقت محتشش شهاب ی، و فرماندهگناباد(

بعود   یسوپس در صوفحه   (. و279/  1: 2909)جوزجوانی،  « ی بوه علوش و حکموت   در غایت دانوای 

 یجا بوه قلعوه   طبس )مسینا( و از آن یجا به قلعه و از آن …از خایسار به طرف هرات رفته»گوید:  می

جا دیده بود و او مردی لشکری پیشه بوود و   الدین را آن جا به قاین. محتشش شمس آباد و از آن ؤمنم

 (.275/  1: 2909)جوزجانی،  «جا به طرف خایسار مراجعت افتاد از آن

مرکز داعیوان اسوماعیلی    چنان هشتخت گناباد ی سری مغول قلعهها بعد از حمله تا سال به یقین -2

 است. در خراسان بوده

گویود کوه    روشونی موی   جوزجوانی بوه   ،دهد در متن دوم که درست یک سال بعد را نشان می –1

دارد  در سفر سومی که بوه قهسوتان   019الدین را در قاین دیده است و بعدها در سال  محتشش شمس

بینود   موی  ،«حوالی نیه )جنوب قهسوتان( اسوت  شهنشاه که در یدر قلعه»الدین را  محتشش شمس

 (.270، 275/  1: 2909، )جوزجانی

خصوصوی نوام    هاخالق ناصری تنها به قهستان اشاره کرده و از مکان ب یخواجه نصیر در مقدمه –9

ناصورالدین ابووالفتح    یتخت را در دورهسور  یاین قول که مجتبوی مینووی قلعوه    نبرده است و

(. 20 :2905ین طوسوی، کند، منبع آن برای ما مشخ  نشد )نصیرالد عبدالرحیش مرکز قهستان ذکر می

پایتخوت قهسوتان شوهر یوا     »گوید:  جا نیز با تردید می که مرحوم مینوی در همان جالب این

 «.تخت بودهسر یقلعه

قواین را مرکوز    ،شومارد  هوای میانوه برموی    را در سوده  اسماعیلیان یهاجسن که مراکز چهارگانه –5

 (.209: 2903اجسن، داند )ه قهستان می یاسماعیلیه

مغوالن، اسماعیلیان مرکزیت خوود را بوه منواطق     یهرسد که با هجوم گسترد نظر می هطور ب نای – 0
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تر و به قاین منتقل کردند تا هش از آسیب مغوالن در امان باشوند و هوش دسترسوی آنوان بوه       دوردست

 ،ینالود  شومس   محتشش یبینییش از دوره روست که می . از اینباشد تر های اسماعیلی سهل ی قلعه همه

 . شود میقاین مرکز اسماعیلیان 

ایوران   الشیعه و سرجان ملکش در تاری  کامول  االمین در اعیان چه که حسن در مجموع باید گفت آن

العرفان آورده و هانی نعمان فرحات سخن وی را بوازگو   یر مجلهد نعمةةشی  عبداهلل و این اواخر 

آید یا سایر منابعی  شمار می که یک منبع امامی به االخبار بیهقی است   رّکند، همگی مستخرج از دُ می

اند همکاری خواجه امامی را با اسماعیلیه مکروه جلوه دهنود و حتوی بعودها     که در نظر داشته

: 2971؛ ملکوش،  520ق: 2519االموین،   )حسون  شد که خواجه در الموت زندانی بووده اسوت   عنوان

 کمله(.قسمت ت 212: 2927؛ بیهقی، 25: 2973؛ فرحات، 107

خوود منتظور دعووت از سووی      نصیر رغش ادعای فوق باید گفت، بعید نیست که خواجه اما علی

روایان اسماعیلی بوده، هش به دالیل سیاسی و هش به دالیل علمی. زیرا قهستان در آن زموان از   فرمان

جانی  مالی و صولت جان برکفان اسماعیلی سخت امن بود و اگر قرار بود امیری یا وزیری حمایت

رین جا و بهترین گزینوه بوود.   این قهستان و تشکیالت اسماعیلیان بهت را تضمین کند،نصیر خواجه 

داشوتند   گرایان قصود  زیرا حتی خواجه در آن دیار ازدواج نمود و همسرش از اسماعیلیان بود و این تنزیه

تأثیر  اری خواجه در قاین بیماندگ این ازدواج در به یقینخواه پایبند کنند و  ل طور د هکه خواجه را ب

محتشش و محیط امن این تشکیالت جای بسیار مناسبی بورای   یکه کتابخانه نبوده است. و دیگر این

ی امکانواتی کوه بورای وی     درستی توانسوت از هموه   هبود و او ب نصیر تعالی علمی و فکری خواجه

مقدموه اخوالق ناصوری کوه از     ی  فراهش کرده بودند استفاده کند. مرحوم مجتبی مینووی در تکملوه  

این را که خواجه نصیرالدین گفتوه باشود   »گوید:  باشد چنین می های پایان حیات ایشان می یادداشت

که مرا در دستگاه اسماعیلیه مانند محبوسی و بورخالف مویلش نگواه داشوته باشوند، بنوده درسوت        

ی  ندگان پیورو موگهب شویعه   ای را بوه او نسوبت دهوش. نویسو     دانش چنین گفتوه  ناروا می دانش، و نمی

اند تا قلموداد کننود    گری، این سخن را ساخته که او را تبرئه کنند از تهمت باطنی عشری برای ایناثنا

 (.92 – 91: 2905)نصیرالدین طوسی، « که به اجبار چندی پیروی از آنان کرده است

 ،ناصوری  صوحح اخوالق  بعدها که خواجه وارد تشکیالت هوالکو شد، مقدمه را تغییر داد و م -9-0

حوال خواجوه خوود بوا     هر چگونگی این تغییر را بیان داشته. بوه  ارجمند علیرضا حیدری یفرهیخته
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کند که چگونه حوادث سیاسی او را بوه سووی    قلمی شیوا و متین این موضوع را برای ما روشن می

دیباچوه بور    و به جهت استخال  نفس و عرض از وضع،»گوید:  اسماعیلیه برده است. او خود می

و  «صبغتی موافق آن جماعت در اثناء و اطرای )= نیک ستودن( سادات و کبورای ایشوان بپرداخوت   

ی  واسوطه  هه بو ت اسوماؤُ بعد از آن چون لطِ کردگار، جلّو » البته مورد استقبال عموم قرار گرفت و

«. کورد  مخرجی کراموت  محموددار را از آن مقام نا ی سپاس عنایت پادشاه روزگار، عمّت معدلته، این بنده

پس به موجب این اندیشوه،   «گوید نهایت میآورد و در گاه دالیل خود را برای تغییر دیباچه می و آن

حال این قصوه  هر ه(. ب90 – 95: 2905)نصیرالدین طوسی،  «این دیباچه را بدل آن تصدیر ایراد کرد

که  . هنگامیاست نیز کشیده شدهعلوم انسانی دانشگاه دهلی  یتا به ساختمان آجر قرمزی دانشکده

یک دانشوجوی هنودی    ،ارشد دانشگاه دهلی بودم دانشجوی کارشناسی 2907تا  2900های  در سال

 ،بوود  کیمیای سعادت غزالی و اخالق ناصری خواجه نصیرالدین یدکترای وی مقایسه یهندو که رساله

 طلبید.  می یستاد پرفسور عابدی راهنمایو از ا برخورد کرده بودنصیر خواجه  یهمین مشکل دو مقدمه به

 ،انود  کورده  طلبی موتهش  اند و او را به فرصت البته در همین مورد و موارد دیگر که بر خواجه طعن زده

بوار   دو مقدمه نوشتن بر اخالق ناصری، یک یمسأله»گوید:  رحوم بزر  علوی سخنی دارد. او میم

کوه آن خودا بیوامرز را توا آخورین       شود میشان، معلوم  به سود اسماعیلیان و یک بار به نفع دشمنان

گری  که بخواهش طرز کار خود را به نحوی با پژوهش آن ی زندگی مشغول کرده بوده است. بی لحظه

ملوی   یحماسوه  اشاره او بوه داسوتان چواپ کتواب     –«کار و صداقت او مانند کنش و تیزبینی و پشت

 یها که برای چاپ ترجموه  فردوسی است و چه رن  شاهنامه یکه آلمانی که دربارهاثر نولد ایرانیان

را در ایون بحوث اتهوام     ریپکوا  یمون هوش وقتوی نظور بوراون و بعود عقیوده       »- کتاب متحمل شده

انود، آسوان    راستی ناراحت شدم و برآشفتش. کسانی که بیرون گوود ایسوتاده   طلبی خواندم، به فرصت

دهنود   توانند تشوخی   بر، چقدر این مورخین دانا هستند که میاک توانند فریاد برآورند: لنگش کن. اهلل می

سوال پویش از دوران    211 ،که در چه اوضاع و احوالی و زیر چه فشارهای مادی و روحوی، آدموی  

شان یقین حاصل شده است که باید او را بوه خیانوت و    شان زیسته و دست به کاری زده که برای زندگانی

 نصیرالدین طوسوی، ) «ها، حقیقت محض بشناسند آن یدیگران را دربارههای  چپاول محکوم کنند یا گفته

 .داشت بزر  علوی(:   سه، یاد2905

االخبوار و   مسةامر ی در سرای گر معاصر عرب با آق حال هانی نعمان فرحات پژوهشهر هب -9-0

آوا شوده و ورود خواجوه را بوه تشوکیالت      خواجوه نصویر هوش    یدکتر مصوطفی جوواد در یادناموه   
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(. 39 :2901؛ جوواد،  52م: 2355؛ آق سرایی، 20: 2973داند )فرحات،  ماعیلیان به دلخواه خود وی میاس

ای  عباس برعالش اسالم و ترکان غزنوی و سلجوقی و توا انودازه   حکومت بنی یکه در تمام دوره این

امیوه  سنت و جماعت بوده است، اسوماعیلیه و ام   خوارزمشاهی که مگهب حاکش، مگاهب اربعه اهل

 یکودیگر با  ها آننظامی و فرهنگی در برابر نظام موجود بودند و عالش و عامی  یدو پیکارگر صحنه

 یهخصوو  از دور  هانکار است. اما اخوتالف پیوروان دو فرقوه بو      قابل ای غیر محشور بودند، نکته

 که،آن دوم د و مشترک در داخل ایران نداشتندشمنی نیرومند و  که اول آنوجود آمد زیرا  هصفویه ب

اسماعیلیه دیگر دو سه قرنی بود که در محاق قرار گرفته بود و ساحت پیکارگری نظامی خود را 

 یکه که تکاپوهای سیاسی حاکمیت صفوی در راسوتای اهوداف فرقوه    دست داده بود. مضافا  این از

داری آنان  ش و میدانهخصو  با ظهور علمای امامیه در قرون دهش و یازد هامامیه قرارگرفته بود و ب

شود و البتوه ایون     حضوور اسوماعیلیه احسواس نموی     های علمی و کالمی، دیگر نیوازی بوه   در بحث

خود  های مسلک های فرهنگی یافتند و به هش جای دیگری چون هند را برای تکاپوگرایان خود  تنزیه

 بودند، پیوستند.   مغوالن به آن دیار رفته یبار در دوره غزنویان و یک یبار در دوره که یک

را  نصویر  ی نعمان فرحات را که از روی منابع خود، سال ورود خواجوه هان  اگر سخن -9-2

سوال   17(، خواجه در این زمان حدود 22: 2903داند درست بدانیش )فرحات،  می 010قاین سال  به

مطالعه سن خوان و اهل علش و  سال برای افراد درس و  داشته است و البته در آن زمان این سن

اسوت. حوال ببینویش     ه با یک پختگی نسبی بوه قواین رسویده   است. پس باید گفت خواج کمی نبوده

ِ الموت ترک کرده است توا بوه    دژسوی میمونکی قاین را به نصیر واجهخ دیگور او در   هوای  توألی

 قهستان بپردازیش. 

 دوبواره دوران ستر بوا او  الدین محمد، داعی هفتش و هموکه  که پیشوای اسماعیلیان، عالء هنگامی

چون امامیه پگیرفتند، به پیشوایی رسید، نه ساله بود و این اتفاق  آغاز شد، و اسماعیلیه تقیه را هش

رخ داد. شواهد متقنی از سال ورود خواجه به میمون دژ در دست نداریش اما در رابطوه   027سال  به

کنود   ذکور موی   055را   تواری  آن  ،نوون الظ سینا صاحب کشِ با نگارش شرح اشارات و تنبیهات ابن

کند و نوشتن این شرح را در نوزد   (. مینوی هش این تاری  را تأیید می30/  2: 2511)حاجی خلیفه، 

القتبواس کوه   ا هایی چون اسواس  براین کتاب بنا(. 23: 2905لدین، داند )نصیرا اسماعیلیان قهستان می

باشد و به نوام   معینیه را که در علش هیأت می ی هنوشته شده و رسال 051باشد و در  در فن منطق می
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را یک سال جلوتر از  الدین نخعی اشتری است و حتی برخی سال تحریر آنفرزند ناصرالدین  معین

 باید در قاین نوشته شده باشد.   ،دانند می 099سال تحریر اخالق ناصری، یعنی سال 

المستعصش سروده و قرار بوود    خلیفهبرای  051ای است که خواجه در سال  قصیده ،شاهد دیگر

مصوالح   براسواس علقمی، به خلیفه برسد، اما وزیر  توسط ابوطالب مؤیدالدین محمد معروف به ابن

محتشوش فرسوتاد و بورای خواجوه سوبب       لیان آن قصیده را برای ناصورالدین  خود یا مصالح اسماعی

براین حتی اگر سوال نگوارش    بنا (.921: 2903؛ هاجسن، 920/  0تا:  گرفتاری شد )خوانساری، بی

و نصویر  خواجوه   یسوه جانبوه   ییا اندکی پس از آن بدانیش، این مکاتبه 051شرح اشارات را سال 

خواجه هنوز در قهستان  051دهد که تا سال  علقمی و محتشش قهستانی با بغداد و قاین نشان می ابن

هموین  ود آغاز کرده بود، خواجه درتشش خمح  اب اخالق محتشمی را که ناصرالدینبوده است و کت

 دوره به پایان برده است.

باشود و در قهسوتان بوه     موی  نصویر  خواجه ای برآنند که از آن  سیر و سلوک را که عده یاما رساله

 .داننود  تحریر درآمده و برخی گرایش خواجه به باورهای اسماعیلی را وجود همین رساله موی  یرشته

رسوایل   یسیر و سلوک کوه در مجموعوه   یر دیگری دارد. رسالهمرحوم محمدتقی مدرس رضوی نظ

انتشارات دانشگاه تهران چاپ شوده،   یها قبل به تصحیح مدرس رضوی در سلسله خواجه نصیر سال

را خواجوه در   کند که ممکن است این رساله داند، اما اضافه می مصحح این رساله را از آن خواجه نمی

: هواء(. البتوه احتموال     2931طوسوی،  اضطرار نوشته باشد )نصیرالدین تأیید مگهب اسماعیلی از جهت

سیر و سلوک را نوشوته و   یکه فردی از اسماعیلیان قهستان این رساله دیگری هش وجود دارد و آن این

چه کوه از   هرحال آن را به خواجه نسبت داده است. به  اسماعیلی آن یاز جهت تأیید خواجه بر اندیشه

تر به تحریور   توان نتیجه گرفت آن است خواجه در هنگام اقامت در نزد اسماعیلیان بیش این مبحث می

 کتب علوم ریاضی و فلسفه روی آورد که در میان امامیه و اسماعیلیه اختالف چندانی وجود نداشت.  
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کوه کوالم امامیوه بلکوه کوالم اسوالمی       نظور دارنود    بسیاری از محققان کالم امامیه بر این سخن اتفاق

دست خواجه نصیرالدین طوسی متحول شد و رنگ فلسفی به خود گرفتوه اسوت. ایون سوخن گرچوه       به

شوناختی   درست است اما تمام نیست؛ درست است از این جهت که وی در بسویاری از مباحوث هسوتی   

سورمدیت خودا و صوفات     االخ  مانند اثبات خودا و توحیود و   ویژه در مباحث الهیات بالمعنی به

ای از صفات جمال حوق را اثبوات    فلسفی بحث کرده و بر مبنای وجوب وجود پاره یشیوه خدا به سلبی

ی چنوان بوه شویوه    و تقائ  را سلب کرده است اما در برخی مباحث ماننود قودرت و اراده و کوالم هوش    

شوناختی در مباحوث کالموی     که خواجه نصیر طوسی از منظر روش نتیجه این .متکلمان سخن گفته است

مبوارک   غواز ای گشوده است اما این آ باب تازه االخ  تحول ایجاد کرده و ویژه در مباحث الهیات بالمعنی به

ی مباحث الهیواتی بور مبنوای     صدرای شیرازی و پیروان حکمت متعالیه به کمال رسید و همه دست مال به

گویی بوه شوبهاتی کوه بعود از رنسوانس اروپوا        پاس ی اسالمی برهانی شد و کالم اسالمی را برای  فلسفه

فویض  چون مال محسن  هانی هشظهور متألّ ،توسط مکاتب فلسفی طرح گردید آماده ساخت و حاصل آن

عبداهلل زنوزی و در عصر ما عالموه طباطبوایی، شوهید مطهوری و      علی نوری، مال کاشانی، مال

بینی توحیدی و خاتمیوت و   و روش رئالیسش و جهانبودند که با تولید آثاری مانند اصول فلسفه  دیگران

 االخ  گشودند. ویژه در مسایل الهیات بالمعنی ها بابی نو در فلسفه و کالم اسالمی به مانند آن

 حکمت متعالیه، مالصدرا  الهیات، خواجه نصیرالدین طوسی، کالم، : نلید واژ 
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 مقدمه 

( اسوت.  029-032قرن هفتش هجری )نصیر طوسی دانشمند بزر  جهان اسالم در   خواجه

نظور و   شناسوی صواحب   دانی مبتکور و فلوک   اندیش، فیلسوفی توانا و ریاضیمتکلمی بزر  و نو او

 محور و متخلق به اخالق اسالمی بود. مداری عدالت سیاست

طلبد اما  ای مستقل و همایشی جداگانه می گرچه پرداختن به هر یک از ابعاد شخصیتی او رساله

دسوت ایون موتکلش     های کالمی و تحول ایجاد شده بوه  را به اندیشه توجه خوددر این مقاله نگارنده 

 .است معطوف نمودهاندیش و نوآور عصر خویش نو

طوسی با کتاب تجریوداالعتقاد او گوره خوورده اسوت. ایون کتواب        یشخصیت کالمی خواجه

ح و حاشویه بور آن   چنان در تفکر متکلمان بعد از او اثر گگاشته که قریوب بوه صود شور     آن

 .(223  پیدایش و بسط علش کالم، ی، فلسفه در ایران، مقاله2927)داوری،  اند نوشته

شناختی در کالم امامیه بنیانی نو  خواجه نصیر طوسی با تحریر تجریداالعتقاد از نظر روش

سووی   دلی و مبتنی بور مسولمات و مشوهورات، بوه    در افکند و کالم قدما را که صناعتی بود ج

 یمبانی برهانی سوق داد؛ این آغاز مبارک چنان تحولی در کالم امامیه ایجاد کرد که بوه گفتوه  

ر ان جدا دانسته و بورای هو  م متقدمان را از علش کالم متجددعلش کال ،اهل تحقیق ،دکتر داوری

اگر چه در موضوع و غایت بوا   تأخّران(. م223)همان،    اند یک تعریِ یا وصفی ذکر کرده

تور شود و بوه روش     مان اشتراک دارند اما روش کالمی متأخّران هر روز به فلسفه نزدیکمتقد

الهیجوی   االلهام مالعبدالرزاق ای که وقتی به گوهر مراد و شرح شوارق گونه تر گردید. به برهانی نزدیک

بیونش توا یوک     موی  تر دیکه یک کتاب فلسفی نزرسیش آن را ب شاگرد مخصو  میرداماد و مالصدرا می

کوه   اند. برای اثبوات ایون   مان قبل از خواجه نصیر به نگارش درآوردهگونه که متکلّ آنکتاب کالمی، 

ار کالموی پویش از   است کافی اسوت، نگواهی اجموالی بوه آثو      خواجه نصیر آغازگر این تحول بوده

 خواجه بیفکنیش.

متکلّمووان پیشووین مباحووث کووالم را از بعووض مسووایل   :شناساای متکلامااان قبااو ام خواجااه روش

طور عام و وجوب معرفت باری، آغاز و بعد به حدوث  شناسی مانند وجوب معرفت به معرفت

اند و در اثبات وجود خدای سبحان غالبا  حودوث عوالش را    جواهر و اعراض پرداخته اجسام و
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طوسی ؛ 21-52، 2الدین اصول ، الملخ  فی 2972، المرتضی الشریِ الهدی )نک: علش اند مبنا قرار داده

 ، الیواقوت، 2529اسوحاق ابوراهیش،    ابوی   ؛ ابن نوبخت10-9، تمهید االصول، 2907، محمد بن حسن

12-90). 

ز بحث جوهر و عرض و حدوث عوالش  فتنی است که ابن نوبخت در حدود یک صفحه بعد اگ

کوالم  موان بعود از شوی  صودوق راه     متکلّ که ایندیگر  یبحث وجود و عدم پرداخته است. نکته به

انود و نقوش عقول را در معرفوت اصوول       سووق داده  9گرایی توأویلی  به عقل 1گرایی امامیه را از ن 

اموا خواجوه نصویر طوسوی      .و در این راستا شاهد یک تحول عقلی هسوتیش  مودهناعتقادی برجسته 

هوای اعتقوادی را    گرایی فلسفی متحول کرد. یعنی آمووزه  ویلی به عقلگرایی تأ کالم امامیه را از عقل

شوبهات مخالفوان بوه هموین      از مبانی فلسفی و روش فیلسوفانه استدالل و براساسدر حد توانش 

 ی اثبات این ادعا الزم است آثار کالمی خواجه را بررسی نماییش.برا 5روش دفاع کرد.

گام بوده اسوت.   الزم به ذکر است که فخررازی در فلسفی کردن کالم اهل سنت پیش جا ایندر 

چنوان توام و تموام بوا یکودیگر       از غزالی و آن تر بیشوی فلسفه و کالم را »ماجد فخری:  یبه گفته

ی به سختی میسر است. ایون موضووع شواید    راز دیگ ها آنرکدام از آمیخت که تفکیک و تمییز هدر

، 2921، )ماجد فخوری  «از سایر آثار او محسوس باشد تر وی بهتر و بیش یدر مباحث مشرقیه

 .(951 فلسفه در جهان اسالم،   سیر

 

 بررسی روش کالمی خواجه

 دهیش. عقاید را مبنای بحث قرار مید و قواعدالعتقادو اثر کالمی خواجه یعنی تجریداال جا اینما در 

 

اول الملخ  در تصحیح کتاب نیامده اما شی  طوسی در آغاز تمهیود االصوول    یزم به ذکر است که چند صفحهال -2

 اند که وی کتاب الملخ   را با بحث وجوب نظر آغاز کرده است. از استادش سید مرتضی گزارش کرده

در کتواب  « ره»نه کوه شوی  صودوق    گو آنایات در بیان اصول اعتقادات است گرایی تأکید بر قرآن و رو مراد از ن  -1

 .العتقادات و توحید عمل نموده استا

گرایی تأویلی هدف فهش اصول دین بوا   گرایی و خردگرایی فلسفی است. در عقل گرایی در مقابل ن  این نوع عقل -9

نوک:   )هوای فلسوفی و عرفوانی اسوت     ز اندیشوه مندی از قواعد عقلی و آثار نقلی )کتاب و سنت( بدون توأثیر ا  بهره

 .(207،   شیعه  ، سیرتطور کالم2973مد صفر، مح جبرئیلی

 .131همان    ایضا  نک جبرئیلی ، -5 
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 تجریداالعتقادبررسی الف( 
را در دو مقصود   ها آنپردازد و  خواجه در تجریداالعتقاد ابتدا به مبانی فلسفی خویش در الهیات می

کند. در مقصد اول مباحث امور عامه را در سه فصل  یعنی امور عامه و جواهر و اعراض بررسی می

 کند. سأله به شرح زیر طرح میم 20و 

در فصل دوم ماهیوت و  مسأله،  52در فصل اول مباحث وجود و عدم و امکان و وجوب را در 

ل و در فصل سوم علت و معلول و مسوای  مسأله 22ند وحدت و کالرت و تقابل را در لواحق آن مان

مسوأله   22را در علول و تنواهی قووای جسومانی     مانند اقسام علت، ابطال تسلسول در مربوط به آن 

 نماید. بررسی می

 :پردازد مسأله به شرح زیر می 21فصل و  0در مقصد دوم به جواهر و اعراض در 

احکوام آن ماننود تنواهی     و  اقسام آن، فصل دوم و سوم اجسامفصل اول کلیات بحث جوهر و 

عوراض  فصول پونجش بررسوی ا    نفس، ده مانند عقل،، فصل چهارم جواهر مجرّها آنحدوث و مانند 

 های مضاف. کیِ و اقسام آن و مقولهمانند کش و 

 تور  بویش در مبوانی فلسوفی    واجوه نصویرحکایت از آن دارد کوه وی   شناختی خ این مبانی هستی

ل ماننود نفوی هیوولی از آنوان فاصوله      دارد گرچوه در برخوی مسوای    یان گام برمیبراساس آرای مشای

، 2902، ( و بووه شووی  اشووراق )نووک سووهروردی201المووراد،    ، کشوو2512ِ، گیوورد )حلووی مووی

مسیرش . وی در مواضع مختلِ از مباحث مبنایی خویش شود می( نزدیک 202،   قالشراا حکمة

کنود و در مسوایلی ماننود حوال و ثبووت ماهیوت قبول از تلوبس          را از متکلّمان معتزلی و اشعری جدا می

 پردازد. می ها به نقد متکلّمان وجود، اعاده معدوم و تشکیل جسش از اجزای الیتجزا و مانند آن به

ش آزاداندیشوی اسوت کوه    بحث این است که دریابیش خواجه نصویر حکویش و موتکلّ    حاصل این

اسوت و   کند نه مقلّد فیلسوفان براساس مبانی و نظام فکری خاصی که خود بدان رسیده است حرکت می

این  براساسمان را؛ وی در نهایت پگیرد و گاه رأی متکلّ مان، گاه رأی فیلسوفان را مید متکلّنه مقلّ

 پردازد.  می بررسی مسایل اعتقادی شناسی خودش بهناختی فلسفی و علشششناختی، انسان ستیمبانی ه

کند: در مقصد سووم بوه اثبوات     اعتقادی را در چهار مقصد سوم تا ششش بیان می مسایلخواجه 

صانع و صفات خدای سبحان، در مقصد چهارم به نبوت، در مقصد پونجش بوه اماموت و در مقصود     

 پردازد. یششش به معاد م
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موان  االخ  گاه بور مبنوای فیلسووفان و گواه بور مبنوای متکلّ       ل الهیات بالمعنیخواجه در مسای

موان را بوه مباحوث او در اثبوات بواری و صوفات او و        عا توجوه کند. برای اثبات این مدّ حرکت می

 کنیش. امامت و معاد معطوف می مباحث نبوت،

مان پویش  برخالف متکلّ ؛آورد وجوب و امکان میبرهانی فلسفی برمبنای  ،در بحث اثبات باری

 کردند. از خودش که بر برهان حدوث عالش تکیه می

آورد. وی برخوی صوفات    کند و یک دلیل تجربوی موی   در بحث علش دو دلیل فلسفی محض ذکر می

و بسویاری از صوفات سولبی ماننود      لوک و...  ثبوتی مانند سرمدیّت، جود، خیریّت، حکمت، قیومیوت، م 

مندی، حلول و اتحاد، درد و لگت مزاجی، صفات زایود   داشتن، مالل و مانند داشتن، ترکیب، مکانشریک 

الوجوود از موا سووای     ها را براساس وجوب وجود و استغنای ذاتی واجب شدن و مانند آن بر ذات و دیده

 آوری همان خردورزی حکیمان است. گونه برهان کند؛ این خویش اثبات می

: حیات، هات صفات ذاتی حق تعالی مانندامّ چرا خواجه نصیرباقی است که  سؤالاما جای این 

 چوون  هوش  ویژه در اثبوات قودرت و اراده   وجوب ذاتی اثبات نکرده و به یقدرت و علش و اراده را بر پایه

تخصی  ممکنوات  »براساس حدوث عالش و اراده را براساس مان سخن گفته است. قدرت را متکلّ

( برخالف 177و  172لی، کشِ المراد،   اثبات کرده است )ح« خا  خودشبه ایجاد در زمان 

، رازیا به علش برگردانده است )نوک: فخور  رازی که در بحث اراده همانند حکمای مشاء اراده رفخر

 .(531،  1، ج ملرشقیا، المباحث 2522

مان امامیه و معتزله پیش از خود عمل کرده و بحث متکلّ یشیوه خواجه در بحث افعال الهی به

حسن و قبح عقلی اثبوات نمووده و صودور قبوایح را از      براساسمان معتزله الهی را مانند متکلّ  عدل

داند. وی در بحث غرض داشتن خودا در افعوالش   واجب تعالی به دلیل استغناء و علمش محال می

ن اشعری سخن گفته و نفی غرض را مستلزم عبث دانسته است کوه  مانیز برخالف حکیمان و متکلّ

یعنوی فعول خودا     ،انود دانان معاصر این سخن را با تقسیش غرض به فاعلی و فعلی اصالح کرده الهی

نیسوت و  ای صادر شده است اما خودا فاعول بالقصود    عبث نیست و هر فعلی برای غایت حکیمانه

  .(03،   1، ج هنایق،  2591، یی)نک: طباطبا غایتی جز ذات خویش ندارد

د ویوژه در بحوث فوایو    هاسوت بو   نمودهمان و فیلسوفان جمع دالیل متکلّ ،خواجه در بحث نبوت

. (572، االهیات من کتاب الشفاء،   2920، سینا سینا در شفا )نک: ابنچون ابن هشنبوت از جهتی 
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 چوون  هشبعالت را از جهت ضرورت حفظ نوع انسانی طرح کرده و از جهتی  یسخن گفته و فایده

و  بعالت را در بیان حسن و قبح، ثواب و عقاب و امور مفید و مضر دانسته یمتکلّمان فایده

(. وی 905،   2512جهت لطِ بودن بعالت در تکالیِ عقلی ضروری دانسوته اسوت )حلوی،     از

( گرچه ابن میالش 900گوید )حلی، همان، مان سخن میلطِ متکلّ یقاعده براساسدر بحث امامت 

، 2522، آورد )ابون میوالش  عالوه بر دالیل کالمی دالیول فلسوفی نیوز موی     جا اینش معاصر او در متکلّ

 (.50،   المامةافی تحقیق امر القیامةفی  النجا 

چوون فلسوفه در    ،م اسوت نوه فلسوفه   کند که ویوژه کوال  خواجه در امامت خاصه دالیل نقلی ذکر می

 تر بر مبنای قواعد کالمی سخن گفته است. مباحث جزیی کارگشا نیست. وی در بحث معاد نیز بیش

 ،که گرچه مشهور این است که خواجه نصیر کوالم امامیوه را از نگواه روش شوناختی     نتیجه این

ش وی در طرح مبانی کالمی در ای گونه که توضیح داده همانفلسفی کرد اما ا ین سخن تمام نیست و 

بور روش  شوماری  مسوایل پر  در الوجوود و صوفات الهوی   در مباحث اثبات واجب تجریداالعتقاد و

شویوه   چنوان  تقادی یعنی نبوت و امامت و معاد هشاما در سایر مباحث اعاست  حکیمان سخن گفته

 کالمی او غلبه دارد.

 
 دیالعقاواعدبررسی ق (ب

تورین   وی در ایون کتواب مهوش    .ار کالمی خواجه نصیر طوسی اسوت این کتاب یکی دیگر از آث

نیز بحث را  جا اینر گرچه د .ورده اما مبانی کالمی را به اختصار بیان کرده استآمباحث الهیات را 

موان و مواضوع   بور گوزارش آرای متکلّ   تور  بیشالهیات ل مسای در اما ،نماید می غازآ شناسیوجود از

داخته است و در برخی مباحث مانند صفات سولبیه بور مبنوای وجووب     اختالف آنان با حکیمان پر

 وجود سخن گفته است.

شوناختی فلسوفی   دالعقاید مبتنوی بور روش  عکه تجریداالعتقاد خواجه بیش از قوا نتیجه این

 یدر مقدموه  تاد ربوانی گلپایگوانی  سکه ا چنان ،توان چند دسته کرد نگاه آثار وی را می  این از است.

 :است کرده بندی دستهشرح زیر  را بهخواجه در الهیات  رسایلو  ها مقالهها و  کتاب العقایدعدتصحیح قوا

اولوی را   یع کرده است و فلسوفه جماولی  یهآثاری است که در آن خواجه بین الهیات و فلسف -2

 .آید می مارش تجریداالعتقاد که از بهترین تألیفات او در این باب به الهیات قرار داد، مانند یمقدمه

کورده و   ای به بعضی مباحث فلسوفی  ترین مسایل الهیات را آورده و تنها اشاره ها مهش ثاری که در آنآ -1

 .دیالعقاقواعدمباحث الهیات قرار داده است مانند  یرا مقدمه  آن
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 ه الرس: قواعد امامی بیان کرده است مانند براساسی که در آن اصول دین را به اختصار یها رساله -9

 .المقنعه فی اول الواجبات

االماته و البحوث حوول    ه رسالمانند  سخن گفته استآثاری که پیرامون یک بحث کالمی خا   -5

 .(7، مقدمه،  دیالعقا، قواعد2520 ،)طوسی «افعال العباد

 2ت.، شرح و تعلیقه زده اسزاده آملی بر آن مقدمه اهلل حسنة آیآغاز و انجام که  یو رساله

بوه کوالم    ویلی(گرایوی توأ   )عقول  عقلوی  کتوابی کوه موجوب تغییور رویکورد کوالم      که  نآ نتیجه

رازی فخر ث المشرقیهکتاب و کتاب مباح ، اینتجریداالعتقاد است ،شد گرایی فلسفی( )عقلفلسفی

( )ماجود  75،  1ج ، تاری  فلسوفه در اسوالم،  2973)میان محمد شریِ دکه رویکردی فلسفی دار

سوزایی   هوا توأثیر بوه    نآموان پوس از   در متکلّ (951هان اسالم،   جسیر فلسفه در  ،2921فخری، 

چه است. اگر هحکیمان نزدیک ساخت دندن در علش کالم را به روش اندیشیگگاشته و روش اندیشی

ر بو برای اثبوات توأثیر روش خواجوه     .چنان باقی بود هش لیدر مسااختالف مان و حکیمان بین متکلّ

 وی کافی است به آثار آنان نظری افکنده شود.  مان پس از متکلّ

مشوهورش یعنوی    کالموی   در اثر مختصر  نصیر عالمه حلی شاگرد و شارح معروف آثار خواجه

با این تفاوت کوه   گرفته است او در پیش و صفات روش خواجه را در اثبات خدا ،باب حادی عشر

سوپس   را با اشاره از آن گگشته است.شناختی  مسایل هستیز بیان کرده و اوجوب معرفت را در آغ

چوون خواجوه بوه مباحوث      اللهیه بعود از بحوث وجووب معرفوت هوش     ا عالمه فاضل مقداد در لوامع

، )نک: فاضل مقوداد  دهد قرار می اثبات واجب و اوصاف او یرا مقدمه و آن پردازد شناسی می هستی
 .(30 -72اللوامع االلهیه   

الدین : جالل الودین دوانوی، صودر   بزرگانی مانند ندا نصیر بوده دیگر عالمانی که متأثر از خواجه
 محمد دشتکی و فرزندش غیاث الدین منصور هستند.

مغوول   یخواجه نصیر طوسی سنت علوم فلسوفی را در دوره »به گزارش میان محمد شریِ 

دارد  ثبات واجوب عالمانی به انجام رساند. دوانی دو رساله در ا یکرد و دوانی همین کار را در دوره احیا
لمسوایل  اسوت و اثور کالموی دیگور او ا     گرفتوه   الواجب جدید نام باتکه به اثبات الواجب قدیش و اث

 .(75،   1، تاری  فلسفه در اسالم، ج2973)شریِ  است« العصر فی علش الکالم

 

خوگ و مصوادر علموی حکموت متعالیوه، معوروف و       ی آغاز و انجام یکوی از م  اله حسن زاده رساله به گزارش آیت -2

 .زاده آملی( حسن یجه نصیرطوسی، آغاز و انجام، مقدمهمشهور به اسفار صدرالمتالّهین است ) نک: خوا
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فتورت   یشویراز در دوره  یکه حوزه .ها از خاندان علش و فضل و تشیع در شیراز بودند دشتکی

روف است. شیراز بورای سوه قورن    نام مکتب شیراز مع دایری بود که به یوزهنها چراغ روشن و حت

بین دوانوی   گرفتههای انجام  ی مباحث کالمی و فلسفی است و بحثهشتش و نهش کانون اصل ،هفتش

هوایی در   عوالوه بور آن توألیِ کتواب     ها اسوت.  شتکی )سید سند( یکی از این نمونهالدین دو صدر

هوش داللوت بور     ،الهیات و شروح پر شمار بر کتاب تجریداالعتقاد خواجه نصیر طوسیمسایل 

مباحث کالمی در این دوره در شیراز و هش داللت بر تأثیر خواجه بر متکلّمان و متألّهان  رونق

محقوق دوانوی و    یتوان از حاشویه  ها و حواشی می آن شرح یخودش دارد. که ازجمله بعد از

 شیراز نام برد. یشتکی در حوزهد  سید صدر الدین

کورد   گزارش مالصدرا، دوانی بر برهانی که سید سند در توحید واجب آورده است اشکاالتی وارد به

عنوی حکموت   صدرا اشکاالت او را وارد ندانسته و برهان او را قریب المنه  به مونه  حوق ی  مالاما 

و هوا   الوه حاصول مباح  .اسوت  بورده    نوام یش عنوان السیدالعظ بهپایان از او  صدرایی دانسته است و در

نصویر   های این دو محقق حدود شش حاشیه است که بر شرح قوشوجی بور تجریوداالعتقاد خواجوه     مناظره

هایشان در شوکوفایی علوش    معاصر قرن نهش با آثار و مباحاله شاست و این دو حکیش و متکلّ شده   زده

 کالم عصر خود نقش بسزایی داشتند. 

ه نصیر طوسوی دانسوت   توان آنان را متأثر از کالم فلسفی فخررازی و خواج مانی که میاز دیگر متکلّ

الرحمن ایجی شیرازی متکلّش مشهور قرن هشتش و صاحب اثور مهوش کالموی    یکی قاضی عضد لدین عبد

دیگری حوزه و دانشگاه است و  های کالمی س و تحقیقیالمواقِ است که این کتابش محور تدر

متعلوق بوه    ( شارح المواقِ است. این دو متکلش مشوهور اشوعری  720جانی )متوفای سید شریِ جرمیر 

داشوت   ها در شیراز به تدریس اشوتغال  شیراز هستند. ایجی اهل شیراز بوده و میر سید شریِ مدت یحوزه

 .(230-235)اسحاق حسینی کوهساری، تاری  فلسفه اسالمی،    جا درگگشت و در همان

های الهیاتی موورد   ترین کتاب یکی از مهش نصیر خواجه تجریداالعتقاد نانچ هشدر قرن دهش نیز 

 مان بوده است.بحث حکما و متکلّ

ق( دو 357 -مان قرن دهش )دالدین دشتکی از حکما و متکلّفرزند سید صدر الدین منصور غیاث

ز وی نیو  .اثبوات واجوب پودرش نگاشوته اسوت      یاثر مستقل در اثبات واجب و یک شرح بر رساله

در برخی آثوارش  الدین دوانی داشته است. عالوه بر آن  کالمی با جالل هایی چون پدرش مناظره هش

داوری  ،دوانوی بور تجریود    یپدرش بر شرح تجرید و حاشویه  یحاشیه مانند محاکمات بین
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، 2971، ؛ حسینی کوهسواری 105،   5رانی آغا بزر ، طبقات اعالم شیعه، ج)نک طه کرده است

صدرا در اسفار اربعه بعضی از دفاعیوات او از آرای پودرش   مال .(112اسالمی،    یتاری  فلسفه

غیواث اعواظش السوادات و    »عنووان  دوانی گزارش کرده است و از او بوا  در باب توحید را در مقابل 

)صودر   ه و دفواع او را بور حوق دانسوته اسوت     بورد   نام« صور المؤید من عالش الملکوتالمن ـ العلما 

 .(70،   0، اسفار ج 2521 هین،المتألّ

اند؛ جمال الدین محمود  شرح یا حاشیه زده نصیر بر تجرید خواجهاز دیگر عالمان قرن دهش که 

انود.   زده اهلل باغنوی شیرازی است که هرکدام به ذوق خود بر شورح تجریود حاشویه    شیرازی و مالحبیب

اول نشوان   ییر طوسی در درجهخواجه نصهای  کتابنویسی بر  نویسی یا حاشیه که شرح توضیح آن

گر مقوام   دوم بیان یو در درجه از عظمت جایگاه علمی خواجه در میان عالمان بعد از خودش دارد

 نویسان بوده است. علمی شارح و حاشیه

 

 صدرا و تحول الهیاتمال

امامیه هر روز رنوگ فلسوفی     کالم ، درگونه که اشاره شد پس از خواجه نصیرطوسی همان

 کوه بوه مالصودرای شویرازی     شده و مباحث اعتقادی براساس مبانی حکمت طرح شده است تا ایون تر  بیش

دانسوت،   در عین حال که کالم جدلی را برای رسیدن به عمق معارف الهی کافی نموی  ،رسیش که ایشان می

بحالی را هش غایت مطلوب قرار نداده، بلکه معرفت خدای تعالی و علش معاد و پیموودن   یفلسفه

ی اتصوالش   واسوطه  نوری است که در قلب مؤمن بوه  یدانست که ثمره آخرت را رسیدن به یقینی می راه

شوود.   دوستی ایجاد میو اخالق ذمیمه و حب ریاست و دنیابه عالش قدس و رهایی و خلوصش از جهل 

اء و هایش را در مسایل اساسی تفکر دینی و الهیات مانند معرفت خدا و اسوم  ترین حجش تألیِ وی بیش

شناسی فلسفی، معرفت معاد، تفسیر قرآن و شرح اصول کافی قرار داده است.  صفاتش، انسان

عبارتی دیگر مسایل اساسی علش کالم یعنی معرفت به مبدأ و معواد را فوارغ از مجوادالت متکلّموان      به و

عرشویه، المشواعر،   بهوا ماننود: المبودأ والمعواد، ال     منظور آثواری گوران   تر بحث کرد و بدین تر و دقیق عمیق

)السوفر الالالوث و السوفر     المتعالیوه فوی االسوفار العقلیوه االربعوه     ة احلکمالمظاهر االلهیه، الشواهد الربوبیه و

ترین مباحث الهیاتی مانند: خداشناسی، قضا و قدر، خیور و   ... پدید آورد که منشأ تحولی نو در مهشالرابع(

گفتنی است که حکمت صودرایی بور تفکور علموای      و معاد پدید آورد.شناسی فلسفی  شر، و انسان

مالصودرا بورخالف برخوی علموای      قرن طوول کشوید چورا کوه      قریب به یکویژه در ایران  امامیه به
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نام اصحاب قدرت روزگارش نگردانیوده اسوت و سوخنی در     بهمعاصرش آثارش را مصدَّر ومعنون 

تاری  حکمای عرفوای متوأخر،    2972)نک صدوقی سها،  است ستایش از اصحاب قدرت ایراد نکرده

هوای توازه و    سخنانش تکرار سخنان گگشتگان و آرای پیشینیان نبود بلکه حورف  چنین هش. (39  

ایون   کورد کوه   ویژه در مسایل الهیات ابراز می ه، تحلیل و تفسیرهای تازه در حکمت بآرای ابتکاری

بگگرد تا مقبولیت عام یابود   مدتیست که باید جا اینانگیخت.  می مخالفت ظاهرگرایان را بر مسأله

نظامی تأسیسی است  ،اقل به معنای خا ، حکمت متعالیه المحقق محترم صدوقی سها یگفته و به

پس ضروری بوده است کوه روزگواری    .و چنین نظامی جز به روزگاری دراز آشکاری نتواند یافت

 .(35)همان   « بگگرد تا آن نظام به هویدایی برسد.

ویوژه   هبو  شاگردان اوروش صدرایی را در آثار  اولین تأثیر الهیات بعد از مالصدرا؛سیر تفکر در 

 اسوت،  عبدالرزاق فیاض الهیجی و مالمحسن فیض کاشانی که داماد صدرا و مشهور به فیض و فیاضوند 

 کنیش. میمشاهده 

سوت و  کالمی ا تر بیشجای مانده از او به حکیش الهیجی دارد اما آثار برالهیجی گرچه شهرت 

ترین و  طوسی و یکی از مفصل یخواجه االلهام است که شرح تجریداالعتقادها شوارق ترین آن مهش

دوم گوهر مراد است که تصنیِ ایشان است و مشتمل بور یوک    .باشد میآن اثر های  مشهورترین شرح

ای در سولوک   شناسی و خاتموه  شناسی، نفس شناسی، هستی ای در معرفت اصول اعتقادی با مقدمه یدوره

راه باطن یعنی در علش اخالق و عرفان است. وی طریق تحصیل معرفت را به راه ظاهر یعنوی  

نویسد: طریق تحصیل معرفت منحصر در طریق برهان است و بنای دالیل بر مقودمات   داند و می می عقل

(. وی 97 – 51    ، گووهر موراد،  2979یقینیه؛ خواه حکمت نام نهند و خواه کالم ) نک الهیجی، 

معتزلی و اشعری را که مبتنی بر مبادی غیریقینی است در تحصیل معارف قابل اعتماد و  کالم

داند اما آن را مخوت  بوه اخو ّ     صواب می حکمت را مؤدّای به  یصواب ندانسته اما طریقه به مؤدّای

 داند.   خوا  یعنی حکمای محققین و عقالی کاملین می

کند و مورادش   حکمتی مبتنی بر روش تمالیلی را پیشنهاد میمردم  یرو برای عامه از این

 یصورت اعیان محسوسه و تبیین معانی کلیه بوه تبیوین اماللوه    از آن تصویرحقایق معقوله به

 .(53الهیجی، گوهر مراد    جزییه است )نک

صدرا کالم جدلی را در مسیر صحیح هودایت ندانسوته و   چون استادش مال هشفیض کاشانی نیز 

« الودین ولالیقین فی اصو علش»کند و کتاب  تأکید میعقل برهانی  یاهر کتاب و سنت و طریقهبر ظو

   ....(و0و9بخشد )نک فیض کاشانی، ص   را بر همین روش نظش می
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سال آثار مالصدرا را تدریس نمود  21نوری که قریب   چون مالعلی عالمان و متألّهان بعد هش

، حسینی کوهساری، 215شواهد ربوبیه    یسید جالل، مقدمه و بر آثار او تعلیقه زده )آشتیانی

المتألّهین را در ، روش صودر ( و مالعبداهلل زنوزی و فرزندش آقا علی مدرس زنوزی و دیگوران 127  

هوای عقلوی    بیان مسایل الهیات در پیش گرفته یعنی مسایل اعتقادی را برمبنای اصوول فلسوفی بوا برهوان    

حی و کلمات منابع اسرار الهی و علوم ربانی یعنوی احادیوث نبووی، علووی،     اثبات نموده و از مشکات و

 برهانی استفاد کرده و به براهین عقلی غنای فراوان بخشیدند. یجعفری و رضوی در راستای ادله

برای اثبات این مدعا الزم است لمعات الهیه مال عبداهلل زنوزی و بدایع الحکش حکیش متألّه 

ف لمعوات الهیوه، آقوا علوی      2972 عبوداهلل زنووزی،  )نوک مال  بررسی شودی مدرس زنوزی عل آقا

  .بدایع الحکش( ،2920 ،مدرس

ریزی کورد   که بنای مبارکی که خواجه نصیرطوسی در قرن هفتش پایه سخن این یخالصه

الهیوات برهوانی و    یایام به کمال خویش رسیده و در قرن یازدهش به هموت مالصودرا پایوه    مرور به

چنوان شکوفاسوت    طیبه هش یدانان امامیه تا عصرحاضر شد و این شجره ی حکیمان و الهیحکمت اله

اسوت   غنوی  های پروردگار یعنی عقل و کتاب و سنت استوار است و با این تفکر الهیواتی   چرا که بر حجت

 1انودیش او مرتضوی مطهوری     و شاگرد نوو  2چون عالمه طباطبایی های حکمت عصر ما هش که استوانه

بینی توحیدی و مباحوث توحیود و    ستند با خلق آثاری چون اصول فلسفه و روش رئالیسش و جهانتوان

 بینی اسالمی دفاع نمایند. های ماتریالیستی بایستند و از جهان خاتمیت در مقابل فلسفه
 

و مباحث کالمی در فصول مسوتقل در آن،   الهیاتفلسفی در  عالمه طباطبایی با تحریر تفسیر المیزان و بیان مباحث -2

، الوالیةةی ، رسوائل توحیدیوه، رسواله   0و خلق آثاری چون شیعه در اسالم، اصول فلسفه و روش رئالیسش ج

 یای در نبووت کوه در هموه   ، رساله در مبدأ و معاد، و رسالهالتوحید، رساله فی علش النبی و االمام بالغیب رساله فی

و رسوالت الهوی خوویش را در     ود تحولی در علش کالم ایجاد نموود با زبانی نو و با عنایت به شبهات عصر خ ها آن

 تببین مسایل الهی به انجام رسانید.  

مواجوه شود،    الهیوات دانشگاهی در تهران وقتی با سیل شبهات کالموی و   یمرتضی مطهری پس از ورود به عرصه -1

وی در ایون راسوتا عوالوه بور      ا زبان علموی دانشوگاهی مصوروف داشوت    ها ب گویی به آن همت خویش را بر پاس 

بینی توحیدی، توحید، نبوت و معاد  ای بر جهان های دانشجویی، آثاری چون مقدمه های پرشمار در اجتماع سخنرانی

 الهوی، اسوالم و    نبووی، عودل   یاسالمی پزشکان(، شوناخت، فطورت، سویره    )مباحث جلسات بحث و انتقاد انجمن

ها پدید آورد که همگی ناظر بر مسائل فکری آن عصر و شبهاتی بود کوه در الهیوات بور     مقتضیات زمان و مانند آن

گویی اسالم بوه نیازهوای انسوان معاصور      شد. وی بدین ترتیب تحولی دیگر در الهیات و اثبات پاس  اسالم وارد می

 وجود آورد. به
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  نتیجه
گرایی توأویلی تکیوه داشوتند اموا      متکلّمان امامیه پیش از خواجه در مباحث کالمی بر عقل -2

 گرایی فلسفی را بنیان نهاد. نصیرطوسی عقل خواجه

ماننود صواحب مواقوِ از روش    نصویر  پس از خواجه  ها مان امامی و حتی اشعری مگهبمتکلّ -1

 اند. شان بر شیوه او سخن گفته کالمی وی متأثر گشته و در آثار کالمی

 یشویوه  امیوه اسوت کوه بوه    ترین آثار کالمی در تاری  کالم ام تجریداالعتقاد خواجه نصیر یکی از مهش -9

 کالم فلسفی نگاشته شده است و تاکنون قریب به صد شرح و تعلیقه و حاشیه بر آن زده شده است.

موان و ایون نشوان از    پگیرد و گاه متکلّ در مباحث کالمی گاه رأی فیلسوفان را مینصیر خواجه  -5

 اندیشی خواجه در مباحث دارد.آزاد

که  ای گونه به ،آید می شمار بهی در تاری  تفکر امامیه در الهیات عطف یصدرای شیرازی نقطهمال -0

عبداهلل زنووزی و آقوا علوی مودرس توا      ز او مانند فیض و فیاض، مالدانان پس ا مان و الهیمتکلّ

د نوشوتند متوأثر از روش فلسوفی    عالمه طباطبایی آثاری که در مباحث الهیوات و اصوول عقایو   

 صدراست.مال
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 2900التحصیل کارشناسی الهیات و معارف اسالمی از دانشگاه تهران در سال  فارغ

 2907م اسالمی از دانشگاه تهران در سال کال یارشد فلسفه التحصیل کارشناسی فارغ

 2972اسالمی از دانشگاه تهران در سال   دکترای فلسفه و کالم

 2907عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز از سال 

 عضو انجمن علمی معارف ایران

 سرپرست هیأت اجرایی جگب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

 2975 تا 2971و  2925تا  2921انسانی دانشگاه شیراز از سال  ومادبیات و عل یمالی دانشکده –معاون اداری 

 2931و  2973انسانی دانشگاه شیراز در سال  ادبیات و علوم یعضو شورای فرهنگی دانشکده

 ارشد و دکتری کارشناسی یپایان نامه 01استاد راهنما و مشاور بیش از 

سینا، مفهوم و مصداق عوالش ذر از دیودگاه    ی ارسطو و ابن ی خدا با جهان در اندیشه رابطه های ایشان: از مقاله

 یسینا، رابطه طباطبایی، مالحظات اخالق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن صدرالمتألّهین شیرازی و عالمه

مندی  سینا، غایت فاعلیت حق تعالی از منظر ابن یخدا با نظام هستی از دیدگاه حکیش سهروردی، نحوه

سوینا،   ی آن بوا بودن از دیودگاه ابون     ز نظر متکلّمان و حکمای مسلمان، ماهیت نفس و رابطوه آفرینش ا نظام

 مالصدرا و دکارت، استمرار نبوت در والیت، معناشناسی دین از دیدگاه موالنا و...
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 خواجه نصیر الدین طوسی سینا و ابنی دراندیشه خردورزی و پاسداری از خرد
 

 

 
 چکیده

بارورشدن فرهنگ وتمدن اسوالمی نقوش بسوزایی     و دانش عقلی است که درفلسفه وکالم اسالمی د

شوان هموواره درتوارک بنوای تواری       ای  سینا وخواجه نصیرکه نام چون ابن فیلسوفانی هش .اء نموده استایف

خوردورزی   عزم پاسداری از حریش خرد و وتمدن ایران اسالمی درخشیده، در قلمرو مباحث استداللی با

رویکردی عقالنی از کیوان توحیود    شده، و با مبانی عقیدتی وارد مسایل دینی ودر بسیاری از 

مباحوث   مباحث خداشناسی، دین و یزدگی در حوزه عوام نگری و اند. با این باور که سطحی نموده دفاع

 شوود،  شناسی و... نه تنها دفاع از دین شمرده نمی جهان شناسی و انسان النفس، علش اخالق و

 حکویش خواجوه نصویرالدین طوسوی،     دراین میان، سازد. ورزی لطمه وارد می دین اس دین واس به بلکه،

 سوینا،  الرئیس بووعلی  ترین شارح آراء شی  مقام بزر  در سو یک از ،هدان و فیلسوف متألّ دان، ریاضی منطق

دار اسوت کوه   نظریاتی برخوور  و زمینه الهیات از آراء شیعی در یش برجستهعنوان متکلّ به سوی دیگر از و

 نقلوی(   کوالم  بعود  )در پگیرشودن آن  عقول  و عقلوی(   کوالم  بعود  )در فلسفی شدن علش کالم ،آن ی نتیجه

 سایر حکموا، کوارکرد   و نصیر خواجه سینا و ضمن بررسی معانی عقل از منظر ابن این مقاله، در است. شده

بوه فراخوور    و  خالق مطورح اسوت  ا فلسفه و کالم،ی  حوزه حیاتی که در برخی مسایل یزمینه عقل را در

 دهیش. از نگاه این دو فیلسوف، مورد بررسی قرار می و مجال اندک آن

 .باشد میتحلیلی و  با رویکرد توصیفی سندکاوی و یشیوه روش تحقیق به

 حکمت عملوی،  حکمت نظری، عقل عملی، عقل نظری، خواجه نصیر الدین طوسی، سینا، ابن : واژ  نلید

 سیاست مدن 
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 مهمقد

اسوت، و   دانیش اوج دوران شکوفایی تمدن اسالم و ایران در قرون چهارم و پنجش هجری که می چنان

هجری  0و5های علمی دانشمندان قرون لحاظ استمرار و تداوم یافتن تالش هدو قرن ششش و هفتش ب

مرزبوان،   بن منیارسینا، به چون فارابی، شی  مفید، ابن پیوسته کانون توجه متفکران بوده است. بزرگانی هش

 یالبالغوه  نهو   ی هشی  طوسی ابوالبرکات بغدادی، سیدمرتضی)علش الهدی( و سیدرضی )گردآورند

سهروردی)شوی  اشوراق(،     الودین   شوهاب   )ع((، امام محمد غزالی، اموام فخوررازی، شوی    امام علی

اندیشومندان  الدین شیرازی، عبودالکریش شهرسوتانی و بسویاری از     نصیرالدین طوسی، قطب  خواجه

وجوود نهواده، بوا تربیوت شواگردانی برجسوته و        ی هی قرون چهارم تا هفتش( پا به عرصدیگر)در ط

بهایی برای آیندگان به ارث گگارده، راه آیندگان را برای  های گران سرمایه ،نگارش آثار متعدد علمی

عقلوی و   لووم هوای بسویاری از ع   این مدت شواخه معضالت علمی و فلسفی هموار نمودند. در  حلّ

اسالمی گسترش یافت. دانوش فقوه و اصوول، عرفوان و تصووف،        ومرزهای علوم شرعی پدید آمد،

ر شاخسوا  حدیث و رجال و تفسویر و... بور   ادبیات و معانی بیان، فلسفه وکالم، ریاضیات و هندسه و نجوم،

 نهاد. ید، و به تدری  رو به توسعهیتمدن اسالمی و بر تارک عصر سیدرضی و امالال وی رو

 متکلّموان فیلسووفان بوا    یهجری( تاری  از مواجهه 0و5ویژه در قرون  هچنین، در این ایام )ب هش

اسوتدالل فیلسووفانه در   با فیلسووفان و احتجواج و    متکلّمانهای کالمی  کند که در پی چالش یاد می

ت امالال غزالی تشکیکا ها و اسالمی رشد کرد و بارورشد. نقادی یکالمی حکمت و فلسفهبرابر آراء

 رازی و ابوالبرکات بغدادی و... که بر حکمت بوعلی وارد شده، و بوعلی در زموان خوود  و امام فخر

 انود، وی دفاع کرده از متکلّماناو در مقابل  پس از ها پاس  گفته و شارحان وی در عصر او و به آن

 یهور یوک بوه شویوه    گیرد، و با پاسخی که مسایل جدیدی فراروی حکما قرار: موجب شد که اول

و  اداموه دهود   پیشرفت خود به تر های عقلی استوار چنین دانش اند، این برهانی به متکلّمان داده

 ید. اقاموه تحکیش و تقویت گرد ،گویی به شبهات کالمی سار پاس  های فلسفی در سایه اندیشه دوم:

سوام و احکوام و لووازم    اصل علیت، ضرورت علّوی، اق  چون هشی مسایل ی هبرهان فیلسوفان در زمین

 مسوایل علیت، سبق و لحوق )تقدم و تأخر( و حدوث و قدم عالش، وجود زمان و تبیین ماهیت آن، 

ذات با صفات ذات  یهیر اثبات واجب، توحید واجب، رابطخداشناسی فلسفی نظ یمتعدد در زمینه

بحث و فح  و ن سلسله جلسات ی بوده است که فربهی آن مرهومسایلو صفات فعل و... همگی 

 باشد. می متکلّمانحکما با  ی همناضر
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ق و شوی  اشورا   و سوینا  مان اسالمی ابناز آغاز تاپایان قرن هفتش هجری از میان فیلسوفان ومتکلّ

از پیشوتازان   اخوالق  ی فلسفه منطق و الهی، یمباحث فلسفه ی هخواجه نصیرالدین طوسی در حوز

عقول   داشت حوریش  اء آنان حول محور عقالنیت فلسفی، پاسشوند. تحلیل برخی آر این میدان شمرده می

کوه پیوسوته    زنانی است از دستبرد راه و  به مالابه نعمت بزر  الهی وی  خردورز نگهبانی از بشری است، و

 کوه  آنوان . انود  بسته شان کمر و به هدم ایمان یمان جوانان این مرز و بوم نشستهدر کمین عقل و عقیده و ا

ابوزاری  آن   در معنوای تجربوی و   تنهوا  قد عنصر معنویوت یافتوه، و عقالنیوت را    خود را فا ی هجامع

کشوور   کوشند تا محصوالت مخرّب فرهنگی خود را به آن سوی مرزهوای  کنند، می می وجو جست

 شریک نمانده باشند.  های انسانی بی گونه از دست دادن  سرمایه خود صادر نموده، تا در این

حکویش خواجوه نصیرطوسوی اسوت کوه از       ،محوریوت اصولی مقالوه    ،وادی عقالنیت در اینک،

 علوم معاصر خویش است. ی هق در حوزسیناست، و از محققان مدقّ زع ابنشارحان بالمنا

عبارات متنوعی یاد شوده اسوت؛ لقوب محقوق طوسوی،      وی با  نظران از در آثار و کتب صاحب

عناوینی ، عقل حادیعشر و نظایر آن، همه مین، سلطان الحکماء و المحققین، استاذ البشرافضل المتکلّ

االدب، ة رحيانة) .به وی نسبت داده شده اسوت  -ه شیعینظربه فضل و دانش این متفکر آگا - است که

 .(12:  2901نقل از غباری،  به

نصویر   و خواجه سینا ازجمله ابن و نخست، معانی عقل از دیدگاه متفکران اسالمی، دراین مقاله، امّا و

شوان را   هوای زموان   دانوش  ود سپس، نسبت این دو متفکر بزر  بوا برخوی علووم و   ش بیان می

عصرشوان   زمانوه و   برد مرزهای علووم  پیش علش و درخصو  تولید ها آن قدر ارج و سنجیش تا می

 خواهیش داد:را به اجمال مورد بررسی قرار درپایان آراء اخالقی آن دو دانشمند و معلوم گردد

 

 ر متفکران اسالمیمعانی عقل از منظ -4

عقل در آثار فلسفی وکالمی  یمتفکران اسالمی درخصو  چگونگی کاربست واژه از مجموع آراء

 آید:  دست میمعانی زیر برای آن به ،خود

   «مدرک کلیات»عقل به معنای  .2

 آدمی( رفتار )حسن وقبح عقلی در اعمال و تشخی  خوب وبد افعال یعقل به معنای قوه .1

 بشری یروح ونفس ناطقه تنها به معنایعقل  .9
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 را تدبیر کند. معیشت خود تواند امورزندگی و انسان که براساس آن می ای در عقل به معنای قوه .5

نیوز درک   ساخت مصنوعات بشری و عقل به معنای فاهمه برای درک مسایل تجربی وطراحی و .0

 .رعلوم تجربی(های عقل بشری دوردا)دست های طبیعیروابط میان پدیده

هوای  رهاعش از گزا علوم عقلی، های نظری و دانش یاستدالل در حوزه عقل به مالابه منشأ تفکر و .0

 .(20  مقدمه شرح براصول کافی، (،2900) مالصدرا :)رجوع به های کالمیفلسفی یا گزاره

ایون   ، و«نظری»درمفهوم  «عقل»واژه  ،فوق یسایر موارد یادشده، 5و1جز موارد  به پیداست که،

 و هوا،  دانوش  درک مفواهیش،  ینظری قوه  عقل براین، بنا گردد. آن استعمال می «عملی»مورد در مفهوم  دو

 بوه عبوارت دیگور،    باشود.  اعتباری می  وعلوم ها شدان درک مفاهیش، یعقل عملی قوه و نظری بوده، امور

 باشد. می« باید دار»های زارهوعقل عملی ناظر به گ ،«است دار»هایعقل نظری ناظر به گزاره

 

 سینا و خواجه نصیر در مورد آن اسالمی و دیدگاه ابن  معانی عقل در فلسفه و کالم -0 
 از مراتبِ قوای نفس بشری هباالترین مرتبی عقل به منزله -4-0

هوای انسوانی شومرده شوده و      عقل بدین معنا؛ قوه و استعدادی است درونوی کوه از بواالترین ارزش   

ی است که هویت انسانی آدمیان به آن وابسته است. وجه  تمایز میان انسان و حیوان بوده و رشود و  گوهر

عالوه، تعالی معنوی آدمیان در گورو حفوظ، تقویوت و     گردد. به توسعه و تکامل فرد و جامعه را سبب می

ه شوده، و  داد ام تربیتی اسالم بسیار بوه آن بهوا  داشت آن است. موهبتی است الهی که در نظ پاس

ها و هرگونه رکود باز داشته، پرورش دهیش  های دینی از آلودگی دستور است که آن را با روش

تا با استمداد جستن از رهنمودهای عقل و دین مسیر سعادت و کمال نهوایی را اداموه دهویش.    

العقول  »پرسند، در پاس  فرمایند:  عقل می چیستی یهمعصومین)ع( دربار یوقتی از ائمه که، چنان

شوود   عقل و خرد آن است که خدای رحمان به آن عبوادت «: ما عُب دَ به الرحمن وَ اکْتُس بَ به الجنان

 دست آید. و بهشت برین با آن به

فیلسووف   دو هو. ق( تا جایی است که هور 021 -032سینا و خواجه نصیر ) منزلت عقل نزد بوعلی

شناسی فلسفی خود  ه بوعلی در آثار فلسفی و روانعالو اند. به های مستقل نگاشته رساله در این باب

، اسوت  انسوانی آورده  و مفصلی در باب قوه و منزلت عقل آمده، سخنان مستوفی هرجا مناسبتی پیش

 ی هاست کوه قوو  « قدسی عقل»ای در نفس آدمی به نام  های وی نشان دادن قوه ازجمله نوآوری

سووم   به فن ششش از طبیعیات شفا و نیز جلد)رجوع  ت و فراست فراوان ذهن استّحدس سریع و حد

 .اشارات، نمط سوم در باب نفس(
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چنین، خواجه نصیر، مضافا  بر شرح و تفسیر آراء بوعلی در مصنفات خویش برآن است کوه   هش

 اسوت و  فعول مجورد   در رذات و لفظ عقل مشترک میان قوای نفس انسانی وموجود مجردی کوه د 

قسوش نظوری آن دارای    بر دو قسش نظوری وعملوی تقسویش، و    ی؛برطبق شرح عالمه حلی از آراء و

عقول عملوی بوه     و .باشود  موی عقل مسوتفاد   بالفعل و  عقل بالملکه،  عقل ،هیوالنی  عقل چهار مرتبه؛

 )خواجوه نصویر و   شوود  موی حاصل  بد نیک و که به اعتبار آن تمییز بین امور گردد ای اطالق می قوه

« العقل اثبات»ای نیز به اسش  نصیر رساله  عالوه، خواجه به (.195  شرح تجریداالعتقاد، عالمه حلی،

 عملوی آن، و عقوول   نظوری و   انسانی و مراتب و مراحل  عقل یعنی عقل ی دارد که در آن به هر دو گونه

آراء حکموا و مشواء( و    بور  علّی و معلولی که به نحو طوولی )بنوا   یسماوی و طبقات طولی آن و رابطه 

 شان برقرار است، پرداخته است.   بر مشرب حکمای اشراق( میان و عرضی )بنانحو طولی  به

 

 )عقل عملی( تشخیص خوب و بد، خیر و شر، زشت و زیبا و حق و باطل ی هقو ی هعقل به منزل -0-0

ی انسوان را  چوه هویوت انسوان    است. آنبشر در غریزه و نفس حیوانی با سایر حیوانات مشترک 

تواند بشریت را از تحت فرمان غرایز حیووانی و   ترین نیرویی که می بزر  ؛کند عقل است تعیین می

 ی هتشوخی  دهنود   کشاند، عقل اسوت. عقول    سمت انسانیت ههای نفسانی خارج ساخته، ب خواسته

هوای اخالقوی و    ییخوب و بد، حق و باطل و خیر و شرّ همان عقل عملی است که موانع نارسوا  

شوود. عقلوی کوه بوه فرموایش       مبنای اخالق نیکو و متعالی موی های نکوهیده گردیده،  و خوی خلق

ش و و حرصوا  فوی علو   »کنود؛   حلش توأم می گردد و علش را با علی)ع( با تقوا همراه می امیرمؤمنان امام

و نیز حلوش و عقول از منظور آن     متقین(. یموسوم به خطبه 239 ی ه)بخشی از خطب« علما  فی حلشٍ

کوه فرموود:    گوردد، چنوان   ن از رذایل اخالقی موی انسا یدارنده ده و نگاههمام دو نیروی بازدارن امام

)هموان،  « الحلش غطاءٌ ساترٌ و العقلُ حسام قاطعٌ، فاستر خَلَلَ خْلَق کَ ب حْل م کَ و قاتل هَواک بعقل وک »

و  ای پوشونده و عقول و خورد، شمشویری برنوده اسوت، پوس عیوب         بردباری، پرده» (:515حکمت 

 .«بکش های نفسانی خویش را با خردت و خوی خود را با بردباریت بپوشان و خواستهخلق  های الاشک

 ی هادراک کلیات در آدمی دو جور کوارکرد دارد: یکوی قوو    یهعنوان قو ر فیلسوفان نیز؛ عقل بهاز منظ

درک خیر و شر و زشت و زیبا و... که چون ناظر به اعمال بدنی و رفتار فردی و اجتمواعی اوسوت آن را   

(، 9، خواجه نصیر در شورح اشوارات جلود   93نفس،   یعامله گویند )رجوع به، ابن سینا، رساله ی هقو
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ماننود ادراک مفواهیش    ،امور نظری است ی هادراک مفاهیش کلی در حیط ینظری است که قوه دیگری عقل

 تجربی که ناظر به امور واقع در جهان خارج است. فلسفی، منطقی، ریاضی و علوم

قسوش   دو کلی بور طوور  بوه  را  آن و بورد  می  از تقسیمات حکمت نام آثار فلسفی خود در اسین ابن

تقسویش   های دیگور برطبوق   قسش را به زیرمجموعه هر ،حکمت نظری وحکمت عملی تقسیش نموده

تقسیش کلی حکمت  که؛ شایان ذکر این .2(5، 2ج )الشفاء، نماید ارسطویی از علوم تقسیش می

عملوی   قسوش نظوری و   آدموی بوه دو   ری درست براساس تقسیش عقل وخردنظ قسش عملی و دو به

اقسوام حکموت    بوه هرسوه قسوش از    «اخالق ناصوری »وخواجه نصیر در کتاب  ستصورت گرفته ا

 سیاست مُودُن پرداختوه اسوت.    و  تدبیر منزل اخالق فردی، عملی برگرفته از عقل عملی مشتمل بر:

مفکوره تقسویش نمووده،     ی هبندی میزان خردمندی و قو هسب درج، وی آدمیان را بر حکه این ازجمله

در هر دو قسش عقل نظری و عقل عملی برای آنان درجات و مراتبی قایول اسوت، و میوزان حوظّ و     

 کند: می وری آنان از خرد خویش تعریِ هریک )از کماالت وجودی( را وابسته به میزان بهره یبهره

 ،رسد که به یکی از این مراتب باز ایسوتد  میجا بیش ن و چون غایت قدرت هر کس تا آن»

خودای،   ی هباشد و روی در عالش معرفت بوه قبلو  تقصیر موسوم نتواند بود، بل توجه او به کمال  به

النواس    نُکلّوشُ » ی هبر قضوی جماعت را معین است، و  ی هجالله و صاحب ناموس، که تکمیل هم جلّ

باشوند   چه در نظورت داده  تواند کرد، و قوت او از آن می تکمیل هر کس به قدر قوت او 1«عقولهش علی قدر

زیادت نشود، پس سخن او گاه محکش باید و گاه متشوابه، و   ،یا به عادت اکتساب کرده بود

توحید وقتی تنزیه صرف تواند گفت و وقتی تشبیه محض، و همچنین در معاد، تا هر طایفوه بوا    در

 .(179ری،  )اخالق ناص« حق خود رسند و حظّ خود برند.

عقل در هنگام فهش توحید و مراتب نظری و عملی آن و نیز در وقوت فهوش معواد، عقول      پیداست که

 نظری، و در وقت تدبیر امور معاد و معاش و تشخی  بایدها و نبایدهای عملی آن، عقل عملی است.

 

ریاضوی   طبیعوی،  اصوول وفوروع هریوک از چهوارعلش الهوی،      حکمت و علوم عقلی درتمدن اسالمی به تمام انواع - 2

ذیول عنووان    کلیات علوش طبیعوی وعلوش اخوالق اموروز      بحث درعلش الهی و از این علوم، گردد. واخالق اطالق می

چوون   و دهنود،  بحث قرارمی جداگانه مورد علوم ریاضی را اجزای علوم طبیعی و و گیرد فلسفه قرار می حکمت یا

تاری  علووم   )صفا، به آن اختصا  داد باید باب خاصی را بسیاری جهات به حکمت بستگی دارد، از نیزعلش کالم 

 .صفحه ز( مقدمه، ،2ج اواسط قرن پنجش، عقلی درتمدن اسالمی تا

 «.  حدیث شریِ نبوی» -1
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 های عصر آنان برخی دانش خواجه نصیر و سینا، ابن -2
 

 اسالمی یو فلسفه خواجه نصیر سینا، ابن -4-2

همواره  فلسفی، یمقام اندیشه که، برکسی پوشیده نیست؛ ابن سینا فیلسوفی است که در چنان

اسوتدالل عقلوی فراتور     یاز شویوه  و برهان ثابت قدم بووده،  برحکمت بحالی وتمسک به قیاس و

بوه   ئیمشوا  یمتدولوژی طورح مباحوث فلسوفی وی را طریقوه     طریقه و روی، از این نرفته است،

های مختلفی که  وی در حفظ مرزبندی میان دانش .اند گگاری کردهپیروی از مشرب ارسطویی نام

 ،به هنگام طورح مباحوث طبیعوی    او بسیار موفق بوده است. نظر نیز بوده، ها صاحب در همگی آن

واقع یک فیلسوف تموام   هوقت طرح مسایل فلسفی ب در دان وعالش علوم تجربی است، یک طبیعی

 به هنگام جایگاه یک عارف واصل نشسته است و وقت ورود به مباحث عرفانی در به است، عیار

مطالعواتی   روش فکری و و منش  همین؛ ذوق استعلش طب یک طبیب حاذق وخوشکاوش در 

نصویر   خواجوه  اموا،  و شوود.  وی مشواهده موی   در موسویقی و...  ریاضیات، نجوم، چون؛ علوم هش درسایر

 تووان گفوت کوه    به لحاظ روشی موی  فلسفی او آثار ویژه در هب رح بوعلی سیناعنوان بهترین شا به

 شیوه ومنش بوعلی را دنبال کرده است.

 دو کتواب  فشورده در  طور موجز و به و شفا کتاب طور مفصل در را به خود آراءفلسفی سینا، بوعلی

 و امال عادی در کتاب نجوات طور ک به و پراکنده در تعلیقات طور به و معاد وأ مبد و اشارات وتنبیهات

از ویژگی خاصی  سینا کتاب اشارات وتنبیهات از میان آثار وکتب ابن آورده است. و... مباحالات

شوان   ترین متعددی نوشته شده که مهش های رحبراین کتاب ش محتوا برخوردار است. لحاظ عبارت و به

گگشوته از   ،اشارات بووعلی  رب شرح خواجه نصیر خواجه نصیرطوسی است. و دوشرح امام فخررازی

 سینا هماهنوگ اسوت،   رئیس ابنال باشد که در اغلب موارد با شی  گر مشرب فلسفی او می این که نمایان

 ای برتشکیکات فخررازی نسبت به آراءبوعلی اسوت، و  از این امتیاز نیز برخورداراست که نقد عالمانه

 درخور داده است. مام فخر پاس  منطقی وشبهات ا ها و نقادی برابر در موارد زیادی از شی  در
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 خواجه نصیر و علم کالم اسالمی سینا، ابن -0-2

مقابل شبهات منکوران   در ،واقع کالم دفاع عقالنی از دین در علش اصول عقاید است. علش کالم،

 بینوی یوک مسولک و    جهوان  مبانی عقیدتی و تبیین شرح و اثباتی و یاست، که هش جنبه مخالفان و

 عقلی ونقلی. یلهّدفاعی بااد یهش جنبه و دارد  مگهب

عموده مطالوب اساسوی     معنای مرسوم زمان خوود داشوته اسوت و    سینا کمتر کتاب کالمی به ابن

 و ،درضمن سلسوله مباحوث خداشناسوی فلسوفی خوود آورده      و  که در کالم مطرح استو   عقیدتی

 وی هرجا الزم بووده و  لیکن، ه است.دید طور مستقل نمی حث کالم شیعه بهشاید نیازی به طرح مبا

 دفواعی ضوعیِ و   دفاع آنان از مباحوث دینوی را   سخیِ و را )اشاعره ومعتزله( مانمتکلّ یاندیشه

 وپاس  عقلوی داده، و  مبارزه با روش جدلی آنان برخواسته،  روش برهانی به  به نامعقول یافته است،

نصویر   وتنبیهات وی همراه با شرح خواجه کتاب اشارات نموده است.جوجستحل عقلی برای آن  راه

سوایر مسوایل    قودم عوالش،   حودوث و  یمسوأله  اصول علیوت،   چوون  هوش کتابی اسوت کوه مبواحالی    

 خدا، برهان اثبات وجود مسایل خداشناسی نظیر و مکان،... زمان، اصل حرکت، شناختی نظیر جهان

 میان آورده، به را جهان و.... با اخد یرابطه ی مسأله ذات، ها با نسبت آن تعالی و  حق  مبحث صفات

را بوه کرسوی اثبوات     فلسفی خود یهای نقضی وایجابی به آنان نظریه پاس  مان ومتکلّ نزاع با در و

 دو بیش از شورح وی براشوارات بایود در    دیدگاه کالمی خواجه نصیرالدین طوسی را وامّا، نشانده است.

اموام فخوررازی    که درنقد آراء« )تلخی  المحصل(نقد المحصل»یکی وجونمود: منبع دیگر از وی جست

 طور مستقل در علش کالم به نگارش درآورده است. که به دیگری کتاب تجریداالعتقاد و نگاشته،

ترین آثوار تصونیفی اوسوت     طوسی در علش کالم یکی از مهش یخواجه« االعتقادتجرید»کتاب  وامّا،

صل نموده و مستدل و مبورهن از حقانیوت عقایود    کالم شیعی را حل و ف مسایلبه بهترین وجه  که

ترین شاگردان خواجوه نصویر یعنوی،     شیعه دفاع نموده است. این کتاب توسط یکی از برجسته

عقلوی و نقلوی( تشوریح     )صاحب علووم  «عالمه حلی»بن مطهر حلی معروف به   یوسِ  بن  حسن عالمه

« کشِ المراد»که آن را  «شرح تجرید» کتاب ی هدانشمند بزر  عالش تشیع در مقدم است. این شده

الهی و معارف عقلی و دارای روح تحقیق و رهرو مسلک تودقیق و    نام نهاده، آن را در ردیِ علوم

گشوایی از  خصوو  پورده   گویی و مغالطه معرفی نموده، بر کوشش خوود در  برکنار از طریق گزافه

تورین نظوش و انتظوام بوا      ث کالمی به نیکوترین مباح بالد، و معتقد است که مهش خود می معانی آن به

و من سعی وافر در کشِ مراد و » ،نهایت بالغت آورده استظی به غایت موجز و القاء معنا درالفا
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را به جهان علش و عالمان عرضه کورده، ذخیوره آخورتش      ی از مطالب بلند آن نموده، تا آنمقصود و

 (23و  11رح،  . )عالمه حلی، کشِ المراد، مقدمه الشا«قرار دهش

کالموی   -عد کلی فلسفیشناسی و قواین برخی مسایل فلسفی در باب جهاندر این کتاب، پس از تبی

اثبوات واجوب و اثبوات توحیود و مسوایل       ی هشناسی، و پس از سلسله مباحالی دربارو مسایل نفس

لطوِ و   ی هقاعود چوون؛   اثبات نبوت عامّه از طریق قواعود کالموی هوش    ی ه آن، به بحث دربار مربوط به

دنبال آن اثبات نبوت خاصّه پیوامبر گراموی اسوالم) (، اثبوات      حسن و قبح عقلی پرداخته، و به ی هقاعد

السالم، اثبات معواد و تفصویالت آن    ابیطالب علیه بن نحو عام و امامت خاصه امیرمؤمنان امام علی هامامت ب

شایان ذکور   کالمی مطرح شده است.های عقلی و نقلی و بیان سایر قواعد ریز و درشت  به روش

که  چنان - لیکن، آراء فلسفی او طور مستقیش به نگارش کالم نپرداخته، سینا گرچه به ابن که؛ این

چنوان اسوتوار    احکوام آن  مباحوث و  توحیود و  و -تعالی- درخصو  اثبات واجب -دگفته آم

 سنی در مان شیعه ولّ( که بسیاری از متک5نمط  ،9ج همان، اشارات، )رجوع به: مطرح ساخت

آثوار کالموی    یمشواهده  رسش وی را دنبال نمودند. و  از وی از او تبعیت نموده راه اعصار پس

شوواهد   جرجوانی ودیگوران،   قاضی عضود ایجوی،   نی،اتفتاز طوسی، نصیرالدین خواجه امام فخررازی،

 د بورای اثبوات واجوب و   در استدالل خو مان یادشده،برای مالال هر یک از متکلّ این مدعاست. صدقی بر

نیز در مسایل دیگوری کوه ورود بوه     و باشند. سینا می امکان ابن تأثیر برهان وجوب و توحید واجب تحت

سوینا   برجسوتگی ابون   بنوابراین،  گنجود.  در این مختصور نموی   کند و طلب می ها مجال موسعی را آن

زیبای تبیین عقاید  قیق وناظر به مهندسی د طور عمده بهکالم شیعی  ینصیر در زمینه  وخواجه

حتوی،   منودان میودان معرفوت دینوی فوراهش سواخت.       سرمشق خوبی برای دغدغه است که الگو و دینی

باتوجوه بوه اصول مهوش      چون مالصدرا نیز از برهان مگکور الهوام گرفوت لویکن،    قدری هش وف گرانلسفی

برهوان سوینوی    یوی برهان صدیقین خود را تکامل یافته ،«اصالت وجود» تأسیسی  وی یعنی؛

طوسی است که بوا ورود   خواجه نصیرالدین« تجریداالعتقاد»بارز این تأثیرپگیری  ینمونه و است. دانسته

 نوینی در نگارش کالم افکنوده،  طرح استفاده از آن برای تالبیت وتحکیش آراء کالمی شیعه، به آراءبوعلی و

 .اثبات واجب( مبحث همان، عتقاد،)رجوع به تجریداالالم شیعه را قابل دفاع ساخته استکو 
 

 شناسی فلسفیخواجه نصیر و کیهان سینا، ابن -2-2

انود، ازجملوه؛ اسوماعیلی،     های متفاوتی که در تمدن اسالمی تکوین یافتوه  شناسی کیهان ی هاز میان هم

وسوط  آموده ت  شناسی فلسوفی پدیود   کیهان یاندازه کدام به تصوف ابن عربی و غیره، هیچ ،مشایی، اشراقی
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تنهوا از   شناسی، نه حایز اهمیت نبوده است. این کیهاناسالمی   علوم ی هسینا، برای توسع نفارابی و اب

خواجه نصیرالدین  دست بهو  رشد مورد انتقاد قرار گرفته بلکه تا حدودی توسط ابن ،سوی اشعریان

دیگوری   یگانوه  هشناسی که با عقل اول و عقوول نو   این طرح کیهان طوسی دوباره احیاء شده است.

و با عقل  آورند که دارای نفس بوده پدید میسماوی را  ی هگردد که هرکدام یک قلمرو ویژ میآغاز 

طبقات وجود با عقول  عالش یا  سان، وضعیت یابد. بدین راند، پایان می دهش بر قلمرو زمینی حکش می

 دسوت  بوه گونوه کوه    آن -ساسی و نجومند، بوا طورح بطلیوو   شنو مستقل از اختر که متافیزیکی بوده

سوط عقول   کوه هور عقول تو    جا آنمتناظر است. از  -اخترشناسان اسالمی دچار تغییر و اصالح شده

سینا سلسله مراتب عقول و  عالوه، نزد ابن آورد. به سطوح را پدید می ی هباالتر ایجاد شده است، هم

باشند. ابن رشد  شوند، یکی می میفرشتگان نامیده  ،نفوس این قلمروها، با واقعیاتی که در زبان دین

طوسوی کول   ها را رد کرد. حوال آن خواجوه    حالی که نفوس آنعقول این قلمروها را حفظ کرد، در

 .(022و027)سید حسین نصر، ایمان و تجدد،   ریزی نمود طرح سینایی را دوباره پی

رب، صورت گرفته است. در غو تر از نقدهایی است که پیرامون آن            شناسی بسیار کامل این کیهان

راتب وجود نیوز در رونود   گالیله و کوپرنیک ویران شد، سلسله م دست بهکه جهان  بطلمیوسی  زمانی

غربوی بوود کوه    الیپ نیتس آخورین فیلسووف مهوش     و غربی مورد تردید قرار گرفت ی هکلی اندیش

 .همان( )نصر، فرشتگان را جدی گرفت

از: شورح کتواب ثموره     شناسوی عبارتنود   کیهوان  یزمینوه  وی در جوای مانوده از   هبو  آثار کتب و

 فی النجوم والمخروطوات،  والبلدان، اهلیئةالمقاالت الست فی علش  المتحرکه،الکر  تحریر بطلمیوس،

 ،نیخیرالود  )زرکلوی،  و... جرمی النیورین وبُعودیهما   تحریر الظاهات الفلک، تحریر ،اهلیئةفی علش التذکر  

 (91  ،2ج قاموس تراجش، االعالم،

السوماء   جلد دوم تحت عنووان  ت را در کتاب طبیعیات شفا،ئعمده مسایل نجوم وعلش هی سینا، ابن

 حرکوات مسوتدیر   افوالک،  این کتاب مباحث گونواگونی در احووال کواکوب و    در والعالش آورده است.

سوینا گرچوه کرویوت     ناگفته نماند که ابون  طرح شده است. و... سکون زمین، حرکت و ها، آن

موورد حرکوت یوا سوکون      دیدگاه وی در لیکن، (،03  ،1ج ه.ق،2515 سینا، )ابن پگیرد می مین راز

 ،ان)همو  زمین همان دیدگاه زمین مرکزی بطلمیوسی است کوه در قورون وسوطی مطورح بووده اسوت      

کوه از طریوق    -ارسطویی  ت بطلمیوسی وئهی گرچه شاید در نجوم چیزی بر خواجه نصیر و (.01 
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لیکن ابتکار عمل او درجهت رشود وگسوترش    نیفزوده باشد، -وبی تقریر یافت وفربه شدخ هابن سینا ب

ت را عوالوه بور روش   ئو راغه بود تا بتوانود مسوایل علوش هی   م یخانهرصد تأسیس ،این رشته از دانش

شهرت خواجه در علوش   فصل نماید. روشنی حل و محاسبات ریاضی با روش مشاهدات نجومی نیز به

ا ر که از اعالم زرکلی نقل شود موا   (ها له)اعش از کتب ومقا وی رستی از آثار مکتوب ازبیان فه نجوم و

را از هودف   تفصیل بحث درایون زمینوه موا    که، مضاف براین سازد، نیاز می از هرگونه استناد دیگری بی

 کند. پاسداری از خردورزی توسط اندیشمندان اسالمی است، دور می اصلی مقاله که نگرشی بر
 

 خواجه نصیر و علم منطق سینا، ابن -1-2

آدمی منطق قانونی آلی است که رعایت آن فکروذهن  است، دانیش منطق شاقول فکر که می چنان

کوه   است، کشِ قوانین منطق کشِ احکام فطرت عقل انسان درواقع، دارد. را از خطا در اندیشه باز می

از هرعوالش   بویش  سوینا،  ابون  کنود.  ر میحیات معقول ودلپگی زندگی، حیات انسان را کاربست آن در

و  انتظوار فربوه سواخته    بویش از حود   منطوق ارسوطویی را   و ل قواعد منطق پرداختهمنطقی به تفصی

 و چه تصدیقات و چه دربحث تصورات سینا منطق ابن براین، بنا مطالب فراوانی برآن افزوده است.

 های زیاد است. رسطویی واجد نوآوریسبت به منطق اهای استدالل ن شیوه سایر چه درباب برهان و

ر سوینا د  های ابون  عمده نوآوری ،که اینشایان ذکر  .باشد می سینا منطق شفا ترین کتاب منطق ابن مهش

ی هتفصیل در مباحث قیاسات شرطی :مانند باشد، میای در منطق  منطق در تفصیل دادن مسایل عمده

قیاسوات شورطیه را درجلود اول     سوینا،  ابون  کبات(.)بسایط ومر سینا، ونیز اقسام قضایای موجهه ابن

 اشوارات،  )رجووع بوه:   توانند مشواهده نماینود   عالقمندان می ،خود آورده است الشارات والتنبیهاتا

 .(132-179  ،2ج ،2920

سال  هنصیرطوسی در دانش منطق چهار کتاب دارد؛ یکی اساس االقتباس که ب هخواج امّا، و

ه. ق، و سووم؛ منطوق    055سوال   هشرح منطق اشارات اسوت کوه بو    هجری نگاشته، پس از آن 051

التجرید است که توسط عالمه حلی تحت عنوان الجووهر النضوید شورح و بسوط یافتوه، و چهوارم       

اثیرالدین ابهری است کوه ایون هور دو را در     تعدیل المعیار فی نقد تنزیل االفکار فی تعدیل االسرار

 ست.  . ق به زیور طبع آراسته ا ه000سال 

اسوت کوه   « قیاسات شرطی اقترانوی »مبحث  ،سینا در منطق های ابن ازجمله نوآوری برای نمونه،

 مطورح سواخت.   احتمال زیاد( قبل از وی کسی بدان متفظن نشده بود، و او آن را در منطوق اشوارات   )به
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و  لمعتبور االشوراق و ابوالبرکوات بغودادی در ا    حکمةة حکویش  سوهروردی در   سینا شی  اشراق، پس از ابن

هوای   توان گفت که تفصیل و تفح  در قیواس  می، اند خنجی در کشِ االسرار ازشرطیات اقترانی یاد کرده

اسوت کوه در    طوسوی نصویر  اند، وایون خواجوه    شرطی اقترانی از همان ابن سیناست و متأخران از او گرفته

سوینا مسوأله را    هتور از ابون  تجرید منطق و اساس االقتباس، راه او را پیموده و شاید بتووان گفوت کوه ب   

   (.132-100 ،ص ؛2902 االقتباس، اساس خواجه نصیر، )رجوع به: ساخته است روشن

اسوت.   باعث توسعه در منطق کالسیک شوده  سایر مسایل منطقی از خواجه نصیر تبیین این مسأله و

ن و معیوار  الدین شیرازی وتهگیب المنطوق تفتوازانی و تعودیل المیوزا     التاج قطب  در پس از طوسی

تووان   حوق موی   هالدین منصور دشتکی است. به هر روی محقق طوسوی را بو   دو از غیاث هر العرفان

 آورد.  شمار بهبازپسین دانشمند منطقی ایران 
 

 سیاست مُدُن عقل در کارکرد و خواجه نصیر و سینا ابن -1-2

موضووع   پایوانی آن در  یمقالوه  دو و مقاله بووده 21درکتاب الهیات شفاء که مشتمل بر سینا، ابن

 به تبع فارابی وارد بحث درسیاست جامعه شوده،  اخالق، سیاست مدن ومعاد است؛ ،نبوات منامات،

اصوالح جامعوه بوه اصوالح فورد       هرچنود  شود میبرآن است که سعادت آدمی دراجتماع حاصل  و

 موردم بایود   :گویود و میتقویت اراده دانسته  پرتو خردورزی و وی اصالح نفس را در بستگی دارد.

بوه اصوالح نفوس را     نیازمندترین مردم سپس، خیر است برگزینند. چه آن و اخالق تفح  کنند در

 شوده  گویی به موردم  برآن است که دراغلب اوقات آنان دچار غفلت وتملق و داند مردان می سا ودولتؤر

 عادت موردم را در مین سو أبووعلی تو   گیرنود.  از صالحان فاصله موی  تابند و نمی اندرز حکیمانه را بر

موقوت   سعادت زودگوگر و  لگت حسی را و داند اجتماع در گرو درک لگت عقلی ومعنوی می

کوه پوس از مور  نیوز بوا انسوان هموراه         اند می وعالییوی معتقد است که لگات عقلی دا کند. معرفی می

 .  باتلخی ( دهش؛مقاالت نهش و ،2515 الهیات شفاء، )ابن سینا،برخالف لگات زودگگر وآنی ،خواهند بود

 و فاضوله دارد  یناگفته نماند که آراءسیاسی بوعلی بسیار شوباهت بوه تبیوین فوارابی از مدینوه     

فاضوله را   ی هاهول مدینو   ،-حیطه طرح مسایل سیاست مودن  در -نیز برهمین معیار نصیر خواجه

بور آن اسوت   دارای مراتب دانسته،  اخالق ناصری اهل مدینه فاضله را کند. وی در کتاب می معرفی

که آنان در عین اختالف درجات، لیکن، در مقام فطرت  دل در اقصی نقاط عالش به حقیقت متفوق و  

 اند: به محبت یکدیگر آراسته شده
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هوای ایشوان    حقیقت متفقند، چوه دل  هفاضله اگر چه مختلِ باشند، در اقاصی عالش ب ی هو اهل مدین»

ی باشند و مانند یوک شوخ  باشوند در توألّن و توودّد،      با یکدیگر راست بود، و به محبت یکدیگر متحل

و ملوک ایشوان کوه مودبران     2«علی من سواهش واحةة المسلمون بدٌ »گوید:  -السالم علیه -چنان که شارع

 (.170،  اخالق ناصری)خواجه نصیر،  «نوامیس و مصالح معاش تصرف کنند اند در اوضاع عالش

دین و ملک استوار دانسوته   یدن را بر دو پایهسپس، وی به مقتضای حکمت عملی؛ سیاست م

چنان که پادشاه و حکیش فرس »آورد:  و برای این موضوع از اردشیر بابکان نیز شاهد و نقل قول می

و ، چه، دین قاعوده اسوت   «یتشُّ احدهما اال باالخر الملک توأمان ال اردشیر بابک گفته است: الدین و

ملوک   چنان، دین بوی  هشن ضایع بود و رکن بی اساس خراب، رکملک ارکان: و چنان که، اساس بی

 .)خواجه نصیر، همان(« دین واهی. نامنتفع باشد و ملک بی

ترتیب آنان را براساس میزان  فاصله را پن  صنِ دانسته، که ی هنصیر، ارکان مدین سپس، خواجه

تین جماعت را چنوین  کند و نخس ورزی و فهش و درک  آنان از قوانین  عدالت ارزش گگاری میخرد

فضایل و حکمای کامل باشند کوه   جماعتی که به تدبیر موسوم باشند، و ایشان اهل»کند:  معرفی می

قوت تعقل و آرای صائبه در امور عظام از ابنای نوع متمایز باشند، و معرفوت حقوایق موجوودات     به

 .(170)همان،   «صناعت ایشان بود، و ایشان را افاضل خوانند.

هوا، حکموت و    آن یهرای شرایطی دانسته، که در رأس همفاضله را دا یهریاست مدین سرانجام

 تعقل و خرد ورزی تامّ است:

االطالق در میان ایشوان  چهار حال بود: اول آن که ملک علیو ریاست عظمی را در این مدینه »

یوات اسوت، و   عنا یهر چیز بود: اول حکمت که عنایت همو حاضر بود، و عالمت او استجماع  چها

که مؤدی بود به عنایت، و سیش جودت اقناع و تخییل که از شرایط تکمیول بوود، و   « تعقل تامّ»دوم 

)هموان،   «چهارم قوت  جهاد که از شرایط دفع و ذَبّ باشد، و ریاست او را ریاست حکمت خوانند.

 .(172و 170

 یهرگیری آن در صوحن قوای نفس و بوه کوا  اصوال ، خرد و خرد ورزی موجب ایجاد اعتدال در 

حودّ  « = عاقلوه هنطقیو »و « غضوبیه »، «شهویه»س یعنی گانه نف باشد. هریک از قوای سه عمل می

کنود.   موی  اعتدالی دارد که تنها همین حدّ است که فضیلت شمرده شده، و اسباب سعادت آدمی را تأمین

 

هوش در  دست و متحدنود و همگوی بوا     همچنین حدیث شریِ نبوی است، یعنی: مسلمانان همگی با یکدیگر یک -2

 باشند. برابر غیر مسلمانان )شجاع و مقاوم( می
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وابط اجتماعی پس از اصل عدل، اصل احسان است که آدمی به حسب عقل مکلِ است در مقام ر

و سیاسی رعایت نماید. این موضوع را غالب حکما در کتوب حکموت عملوی خوویش و از جملوه      

اند. از دیدگاه وی یکی از وظایِ حاکش دولت نیز هودایت  ه نصیر در آثار اخالقی خود آوردهخواج

 مردم به سوی رعایت قوانین عدالت و فضیلت در پرتو رسیدن به حکمت و خرد ورزی است:

باید که رعیّت را به التزام قوانین عدالت و فضیلت تکلیوِ کنود، چنوان کوه قووام بودن بوه        و »

طبیعت بود و قوام طبیعت به نفس و قوام نفس به عقل، قوام مُدُن به مَل وک بوود و قووام مَل وک بوه      

سیاست و قوام سیاست به حکمت. و چون حکمت در مدینه متعارف باشد و نواموس حوق مقتودا،    

راه یابود،   2بود و توجه به کمالْ موجود، اما اگر حکمت مفارقت کند خگالن به ناموسنظام حاصل 

و چون خگالن به ناموس راه یابد زینت مُلک برود و فتنه پدید آید و رسوم مروت مندرس شوود و  

 .(170اخالق ناصری،   )خواجه نصیر، « نعمت به نقمت بدل گردد.

پردازد کوه   مدن، به نصایح و اندرزهای اخالقی میسپس، وی در پایان فصل مربوط به سیاست 

بارها اندیشه کن پس در قول آر پس در فعل آر کوه احووال   »ها، خرد ورزی است:  ترین آن محوری

 .(951)همان،  « گردان است.

اوسوت و عمول او بوه دنبوال      یگر فکر و اندیشوه  جا که همواره سخن آدمی نمایان یعنی، از آن

باشد، لگا برای تصحیح عمل، آدموی نواگزیر اسوت ابتودا اندیشوه را راسوت        یاندیشه و گفتار وی م

آوردن کماالت  دست بهگرداند تا عمل رو به شایستگی آورد. وی سپس، رسیدن به عدالت فردی و 

دار و سخن حکما بشنو.  حکمت دوست»بصیرت و خرد ورزی دانسته، گوید:  فردی را نیز در گرو

از آداب ستوده امتناع مکن. در هیچ کار پویش از وقوت آن مپیونود، و     هوای دنیا از خود دور کن و

 (.951)همان،  « چون به کار مشغول باشی از روی فهش و بصیرت به آن مشغول باش و...

اندرزهای فوق و مواردی نظیرآن درقلمرو قسش اول ازتقسیمات عقل عملی  ذکر ،در ضمن

 ق فردی است.اخال اخالقیات یا یزمره گیرد که در می قرار
 

 عقل دراخالق( )کارکرد قبح عقلی نظریه حسن و نصیر و خواجه سینا، ابن -1

موان  )درمیان متکلّ ها قبل از آن و خواجه نصیر در عصر بوعلی وکه  مسایل مهش کالمی ازجمله،

 عداد که امروزه در است، قبح عقلی حسن و ی مسأله ،مطرح بوده است پنجش هجری( قرون دوم تا

 

 شریعت است. چنین، معنای دیگر ناموس؛ هش یعنی سیاست ودولت.« ناموس» -2
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مبوادی   یاخالق کنکاشوی اسوت مفهوومی دربواره     یفلسفه .شود میاخالق شمرده  یفلسفه مسایل

 .اخالق  تصدیقی علش تصوری و

قبح در افعال بشری  پیرامون ماهیت حسن و سؤال ،روی این دانش اهای فر ترین پرسش از مهش

 آدمی است یانه؟ فهش آن درتوان عقل وخرد که آیا مبنی براین است،

 قایلین بوه حسون و  ( الِ اند: سؤال به دو گروه تقسیش شدهفیلسوفان درپاس  به این  مان ومتکلّ

 قایلین به حسن وقبح شرعی.( ب .قبح عقلی

 قبح ظلوش،  حسن عدالت و، عقل راقادر به تشخی   حُسن وقُبح عناوین اخالقی نظیرگروه اول 

قبح شکسوتن   و عهد ای بهحسن وف بدخواهی دیگران، قبح خیانت و و غیر احسان به حسن نیکی و

عبارتی اثبوات ضورورت بعالوت     به از این طریق به اثبات ضرورت عقلی دین و عهد وپیمان دانسته،

گروه دوم برخالف گروه اول تشخی  حسن وقوبح افعوال را   . اند پرداخته انبیاء الهی وامامت اوصیا

سوینا   ابون  شمارند. را قاصر می دی ناتوان و فهش آدمیشریعت نهاده، عقل را در این وا یبرعهده تنها

 شویعه درگوروه اول و   موان؛ معتزلوه و  از متکلّ وخواجه نصیر طوسی وبسیاری از حکموای دیگور و  

لش کالم از نزاع پیوسوته  تاری  ع درگروه دوم قراردارند. )نظیر ماتریدیه و...( شاناشاعره وهش کیشان

 ینظریوه  کوشد توا  کالمی خود می  ر در کتبنصی  خواجه و دهد گرایان خبر می شرع گرایان و میان عقل

با شوش دلیول بوه اثبوات      تجریداالعتقادوی در  لگا، شیعه را در این موضوع به کرسی تعقل بنشاند.

 خصش پرداخته است: یابطال نظریه قبح عقلی و حسن و

« و.... رعاشو  مطلقوا لوثبتنوا   النتفائهما و عقلیان للعلش بحسن االحسان وقبح الظلش من غیرشرع، وهما»

 .(911  المراد، )کشِ تجریداالعتقاد نصیر، )خواجه

توسوط   داشت عقول را  پاس تا پردازیش، خالصه می  سه دلیل آن به به خواجه نصیر یازمیان ادله

 ای از روند استدالل کالمی او آشنا شویش: نمونه ذکر با نمایش آورده، یاین حکیش شیعی به صحنه

کوه بوه    هنگوامی  چوه  .باشود  میبرخی افعال از بدیهیات عقل عملی فهش خوبی وبدی  دلیل اول:

 ،با هر مرام ومسولکی  و  جهان یهرنقطه در بینیش که تمام افراد بشر کنیش می عقالء جهان مراجعه می

 همان(. نصیر، واجهکنند.)خ محکوم می متجاوز به حقوق مردم را ستمگر و تحسین نموده، عدالت را

جنایوات   بوه  تووان نفورت جهوانی موردم نسوبت      کنیش موی  آن زندگی میدر نظیر آن را در عصری که

قوبح  افعوال    حسون و  اگور  اینوک  نام برد. صهیونیزم بین الملل که درحقیقت تروریسش دولتی است،

 وشرایع آسمانی دارای چنین حکمی باشند. بایست منکرین خدا نمی لگا شرعی بود ونه عقلی،
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 زیورا،  .باشود  موی قوبح شورعی نیوز     تلزم انکارحسون و قوبح عقلوی مسو    انکارحسن و دلیل دوم:

سوی دیگورقبح کوگب    از شان و که از یک سوی، حسن بعالت انبیاء وصدق دعوی نبوت درصورتی

به مشوکل   قبح سایر عناوین اخالقی با مستقالت عقلی اثبات نشود، نیز حسن و مدعیان دروغین و

 توان صدق سخن خودا  ، قبل از شرع نمیچون همان(. نصیر وعالمه، )خواجه دور دچار خواهیش شد

 یقووه  با را حسن صدق و حقیقت و... ابتدا، حسن عدالت، به کتاب آسمانی او نسبت داد. را

بوه مقتضوای    بوه آن ایموان آورده،   سپس کنیش، دین توحیدی راتصدیق مییقت حق عاقله دریافته،

الهوی   یفهش اصول معارف حقهپی  لی درعم التزام اعتقاد قلبی توأم با بنابراین، کنیش. می ایمان عمل

انود نیوز هموین     تقلید دراصول دین را جایز نشمردهدانشمندان اسالمی  ،که گردد. سرّ این حاصل می

ودر   رسد مینوبت به تعبد درفروع دین  پس از دریافت عقالنی دین، شک نیست که، .باشد مینکته 

وامالوال آن  نصویر  تأکید بوعلی وخواجه  سرِّ ن،بنارای فروع دین دیگر چون وچرا معنا نخواهدداشت.

 گردد.   جا معلوم می ایندو بر اصل خردورزی در هنگام گزینش مکتب وآیین از 

 حکش عقلی ثابت اسوت ومعیوار ثوابتی دارد. و   ؛ ثبات حکش عقلی وجاودانگی اخالق دلیل سوم:

 معتبر تابع اعتبار ت،جایی اس همه حسن عدالت وقبح ظلش همیشگی و عبارت دیگر به حکش عقل به

 حکمی دارد حکش ارشوادی بووده،   موارد گونه اینشارع نیز در  واگر ،باشد میمصر معین ن و عصر و

کوه   مواردی درشریعت وجوود دارد  مؤسس حکش جدید. نه حکش مولوی و مؤکد حکش عقل است،

موه وتوضویح   )خواجه نصیر همراه با شورح عال  قبیح بودنش تابع شرایط زمانی استحکش حَسَن یا 

 .(110  محمدی،

یقوبح  »ان الشارع یجوز ان یحسن ما قبحه ف» قوشچی در شرح تجرید نظر فاضل بنا به ،چنین هش

یعنوی،  « ما حسنه کما فی النس  فیلزم جواز حسن االسائه وقبح االحسان وذالوک باطول بالضوروره.   

هایی را توابع   و نباید ود دارد وحسن وقبح وبایدناس  ومنسوخ که در شریعت وج :چون هشمواردی 

 یسن وقبح عنواوین  اولیوه  و برح دهد نفی حسن وقبح شرعی نموده، شرایط زمانی ومکانی قرار می

 .همان( )به نقل از محمدی، ورزد اخالقی تأکید می

اخالق هموین دفواع    یسینا وخواجه نصیر در فلسفه ابن یهای اندیشهترین برجستگیاز مهش بنابراین،

 است. باوریباشد که خود پایه واساس اثبات اخالق، دین ودین ن وقبح عقلی میجانانه از حس
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  نتیجه

 گوگاری بوه خورد    بررسوی مختصورچگونگی پاسوداری وحرموت    ، این مقاله بوه ثمررسوید   در چه، آن

نصیرالدین طوسوی از طریوق معرفوی مشورب       و خواجه سینا ویژه ابن هوخردورزی اندیشمندان اسالمی ب

عالوه بورتبیین روش   دراین تحقیق، باشد. می های دیگر برخی دانش کالم و فلسفه، یوزهفکری آنان درح

قلمورو   به ذکور حوداقل دو معنوا بورای عقول وکاربسوت آن در       ،ومنش فکری این دو اندیشمند اسالمی

ه عاقلو  یمعلوم نمودیش که باتوجه به کارکرد قووه  و اخالقی آنان پرداختیشو کالمی  های فلسفی و اندیشه

 نظر به نوع مدرَکات در عالش خوارج و  باالترین مرتبه ازمراتب قوای نفس ناطقه، عنوان مُدر ک کلیات و به

عقل به دوقسش نظری وعقل عملی تقسویش شوده، وتقسویش ارسوطویی از حکموت بوه دو بخوش؛         اعتبار،

درقالوب  مطالوب اصولی مقالوه     لوگا  حکمت نظری وحکمت عملی نیز برهمین پایه و اساس استواراست.

بوه   -درایون رابطوه   - دیدگاه فیلسوفان فووق الوگکر را   بندی فوق از عقل وحکمت شکل گرفته، و تقسیش

 شویوه تفکور صوحیح و    یارائوه  ،منطوق  یکوارکرد عقول درحووزه    طور خالصه، به نظارت نشسته است.

ود شو  اصلی آن در بحث قیاس وبرهوان مشواهده موی    یرصدنمودن مواضع خطای اندیشه است که ثمره

 درنصویر  یس وخواجوه  یو قیاسات در منطق انواع گوناگونی دارد که دراین مقاله به طرح ابتکاری شوی  ر 

 یکوارکرد عقول در حووزه    گردند اشاره شد. باب قیاسات شرطی که از نوع قیاسات مختلط محسوب می

در  ن اسوت. اصوول دیو   کالم معطوف به بخش  عقلی از علش کالم است که ناظر به اثبات عقالنی ارکان و

بیوان   این مقاله نقش آراء فلسفی بوعلی وخواجه نصیر در تکامل علش کالم )اعش از کوالم شویعه وسونت(   

طوور غیرمسوتقیش از    یوا بوه   و مسوتقیش مان پس از بوعلی برای اثبات واجب یا گردید ومعلوم شد اگر متکلّ

ی اثبات توحید ومباحوث پیراموون   چنین، برا از آن هش برداری نموده، و امکان بوعلی بهره برهان وجوب و

چوون بووعلی وخواجوه رابوه طوور       فرزانگوانی هوش   یتالش خردورزانه کنند این امر عمال  آن استفاده می

هوای تجربوی   شای از دانو  عنووان نمونوه   )کوه بوه   شناسوی  کارکردعقل در کیهان برجسته نشان خواهد داد.

 وردهای عقول تجربوی و  تادسو  هنواظر بو   در مقاله آمده اسوت( ه نصیر روزگار بوعلی وخواج

اندیشمندان مسلمان است ودر متن به منابع وآثار مکتوبی که از امالال بوعلی وخواجوه   ریاضی

ت ئو کوه در هی -عقوول   یگیوری آنوان از نظریوه    بهوره  ینحووه  اشاره نمووده،  جای مانده است هب

زه حکمت عملی کوه  در حو میان آمد.فلسفی سخن به یدر اندیشه -بطلمیوسی وارسطویی آمده است

بیوان کوردیش کوه     عقل عملی فیلسوفان یادشده است به دو عنصر اخالق وسیاسوت پورداختیش و   وردادست
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 وقبح ظلوش  عدالت ،برای مالال بیان کردیش که حسن باشد. ها ومبانی آن می تبیین پایه ،نقش عقل در اخالق

 غیر وقبح خیانت به دیگران.طور است حسن احسان به  همین یابیش،بداهت عقل عملی درمی را با

 ؛به سوی یک مکتب ویا دین الهی ایشتواند عقلی بوده وخود پایه برای گر قبح می حسن و پس،

سیاسوت   یسرانجام کارکرد عقول در حووزه   گردد.صورت حسن بعالت وقبح الحاد معلوم نمیاین درغیر

محوریوت آن بوه اجورای قووانین     یادشده است، که  -سیاست از منظر فیلسوفان یمعطوف به فلسفه -نیز

گوردد وتفصویل آن از منظور خواجوه نصویر در موتن       مدنی برای حفظ عدالت وامنیت وآسایش مردم برموی 

سوینا   ابون  لگا، وبیان شد که نظر به نقش خرد وخردورزی در اعتدال بخشیدن به قوای نفس آدمی، گگشت،

 یرأس مدینوه  عقول وحکموت را در  حکومت  فارابی ودیگران، چون حکمای پیشین، هش نصیر وخواجه

 داند.  فاضله ضروری می
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 شیراز – 2950تولد: 

 التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  فارغ

 ارشد معارف اسالمی از دانشگاه آزاد اسالمی  کارشناسیالتحصیل فارغ

 دکترای فلسفه و کالم اسالمی

 تاکنون 2972معاون فرهنگی جهاددانشگاهی واحد استان فارس از سال 

 نگار، مدرس دانشگاه شاعر، نویسنده، روزنامه

 منتشر شده در مطبوعات کشور  یعنوان مقاله 111دارای بیش از 

متعالیوه،   شناسی شعر عاشورایی در زبان عربی، برهوان صودیقین در حکموت    مدخلی بر ریخت های ایشاان:  از مقاله

شویرازی،   الودین  شناسوی عالموه قطوب    ر معرفتعربی و مالصدرا، نگاهی به بینش فقهی امام خمینی، مدخلی ب ابن

 عربوی، ابون  یمفهوم شناسی زمان در اندیشوه   بررسی تطبیقی اخالق از دیدگاه کانت و سعدی،غزالی و اکوئنیاس، 

 عربی و... ی حافظ و ابن زمان قدسی در اندیشهشناسی فلسفی، ، انسانعرفانیشناسی انسان

ای برای همیشه  ید )تأملی بر زندگی و اشعار محمود درویش(، حنجرههای سپ خواب زنبق های ایشان: از تألیف

پیامبر و زیتوون رازهوا   صدای پای سپید )مجموعه آثار خوشنویسی(،   )جستاری در ادب، فرهنگ و فلسفه(،

هوا )توأثیر    نووازی  ی شهرداری شیراز(، زبوور عشوق   )دفتری در شعر(، از بلدیه تا شهرداری )تاری  صد ساله

 گاه زخمی آب و ...شناسی غزالی، از خیمه، معرفتی زبانی قرآن مجید بر شعر حافظ(ها روساخت
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 الدین طوسیخواجه نصیر ی ق سیاسی و سیاست اخالقی در اندیشهاخال

 الدین شیرازیو عالمه قطب
 
 

 چکیده

ین تور  اخالق و سیاست و ایجاد نوع  تعامل و تعاطی میان  این دو، یکی از مهش ی ی رابطه مطالعه

 سیاسی است. ی مسایل، در هر فلسفه

اسوالمی هسوتند کوه     ی هجمله فالسوف الدین شیرازی از خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه قطب

 رود. شمار می های ذهنی آنان به اخالق و سیاست از دغدغه ی اند و رابطه بدین مهش پرداخته

اخالق و سیاست را در یوک   ی ه، مسألکه فیلسوفانی مُبدع و مبتکر هستندهر دو با توجه به این

اسوالمی و   ی گرایانه، معطووف بوه جامعوه    های آرمان با اندیشه دستگاه فلسفی تبیین کرده، و هر دو

 اند. فراجهانی به این موضوع پرداخته

باورنود   گیرد و هر دو بور ایون   ی فعل  اخالقی می مَشرب  فلسفی این دو متفکر، عمل سیاسی را به مالابه

همین منظور ارتباط معنواداری    فضیلت در جامعه ندارد. به ی توسعه کاری جز تأمین  که نظام سیاسی

 ی ی تقدّم اخوالق بور سیاسوت در اندیشوه     سازند و بر این اساس نظریه بین این دو مقوله برقرار می

 یابد. ایشان تکوین می

 پردازد. است میپیوند اخالق و سی ی های ذهنی این دو فیلسوف در زمینه اکاین مقاله به اشتر

 الدین شیرازی، اخالق، سیاست خواجه نصیرالدین طوسی، عالمه قطب :نلید واژ 
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 مقدمه
ها، مفاهیش و واژگانی دور زاد، دیر پوای، فراگیور و    سیاست و اخالق به معنای مطلق، پدیده -2

شوناخت   ها هموواره در کشواکش چوالش    ، این پدیدهچنین هشباشند.  در عین حال سهل و مُمتَن ع می
غ نوای وجوودی و معنوایی ایون دو پدیوده و       ی دهنوده  مفهومی قرار دارند. هر چند این چالش نشان

هاست؛ چرا که هش اخالق و هش سیاسوت، وجوه    در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها آناثربخشی 
 رود. شمار می ت بههای انسانی تمایز آدمی نسبت به سایر موجودات بوده و از برترین شاخصه

 تواند ما را به یک مفهوم یقینی برساند. تعریِ این دو پدیده مبحالی گسترده است که چندان نمی
القاعوده مطالعوه و تحقیوق در     کشور است؛ و موضووع آن نیوز علوی    ی علش یا فنّ اداره 1سیاست

پدیدارها و تأسیسات سیاسی است. در تعریوِ اصوطالحی سیاسوت،     ،ماهیّت  حکومت و انواع آن
حکوموت کوردن بورای    » ،«هنور اسوتفاده از امکانوات   »معنوای   از سیاست بوه  ر وجود ندارد؛نظ اتفاق
)عوالش،   ها یواد گردیوده اسوت    و امالال این« اه ارزش یتوزیع آمرانه» «مبارزه برای قدرت»، «ها انسان
2970 :13- 91). 

در تعریِ سیاست، عموما  برای مفهوم عمل، اخگ تصمیش و اجرای آن بورای کول جامعوه    
  .(13: 2970)بشیریه،  مل، عامل و موضوع  عمل وجود داردشده است که در آن ع دانسته

طوور  مسوتقیش یوا     سیاسوت عبوارت از شورکت موردم، بوه      ،به عبارت دیگر و به تعبیر جدیودتر 
 الیت آن است.ردن   اَشکال، مقاصد و محتوای فعمُعیّن ک 2،غیرمستقیش، در کارهای دولت

او و ارسوطو و   4و قووانین  3ت در یونان با افالطوون و کتواب جمهوریوت   مشهور است که علش سیاس

هوای   ورزی گوام  سیاست یها در زمینه آغاز گشته است. هر چند پیش از یونانیان، ایرانی 5کتاب سیاستش
 گوید:   می «االمتاع و المؤانسه»بسیار مهمی برداشته بودند؛ چنانچه ابوحیّان   توحیدی در کتاب 

  «عانَدَ. ها وترتیب الخاصّه  و العامّه بحقِّ مالَها و ماعلیها، فَقَد ها و تدابیرات الفُرْسَ فی سیاستمَنْ دَفَعَ »
 بوه سوود و   چوه  آندر  - هرکس مزیت پارسیان را در سیاست و تدبیر و تنظیش خوا  و عوام »

 «ع ناد ورزیده است. ،رد کند -ها است  زیان آن

جهان اسالم، سیاست است؛ این لغت غیرقرآنی اسوت اموا در    درالتین   Politics یمعادل واژه

اخوگ  « ساس، یسوس»لغوی  یشود و از ریشه منالور عربی به وفور دیده می احادیث و آثار منظوم و

 

1- public 
2- state 
3- Republic 
4- Laws 
5- Politics 
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کوه شوافعی در ایون     است، چنوان « رام کردن و تربیت ستوران و چهارپایان»شده و در لغت به معنی 

چنوین پواس   ( و هوش 911:  2: 2305الدّواب . )سُوبکی،   سیاسة  م ن  الناس  اَشَدُّ سیاسةگوید:  مورد می

 )ع(علوی  ( امام12: 2971داشتن  مُلک، حکش راندن بر رعیّت، حکومت و امر و نهی آمده است. )نوروزی،

. موالک سیاسوت دادگسوتری اسوت.     «العدل السیاسةةم الک »فرماید:  در غُرَرُ الح کَش در این مورد می

 گوید: ( و یا ابوالعالء مَعَرّی در لزومیّات می202: 1)غرر الحکش: 
 

 یَسوسونَ االُمُورَ بغیر  عقل                     فَیَنْفَگُ اَمرُهُشْ و یُقال ساسَه

 «گویند. می مدار گردد و ایشان را سیاست برند و فرمانشان نافگ می کارها را بدون خردمندی راه می»

گوید سیاست هور آن چیوزی اسوت کوه در      نامد و می می 1شهر – ارسطو سیاست را علش دولت

 .(29: 2922گگرد و دنبال  سعادت آدمی است )ارسطو، شهر می

کند که هدفش بحث در افعال و رفتار و مَلَکات و اخالق  ابونصر فارابی نیز از علش مدنی یاد می

ه تنهوا بوا نیوروی    پگیر است کو  است و این که رواج این افعال در میان مردم توسط حکومتی امکان

یوازد. بوه نظور فوارابی ایون خودمت، عبوارت اسوت از          خدمت و فضیلت به چنین کاری دست می

کنند و حاصول ایون خودمت را     پادشاهی و فرمانروایی یا هر نام دیگری که مردم برایش انتخاب می

 (.210: 2330)فارابی،  سیاست گویند

جویی خانه یا شوهر اسوت    تدبیر و چارهگوید: سیاست دانش   خلدون در تعریِ سیاست می ابن

مردم را به روشی که متضمن حفظ  نووع و بقوای    ی کند تا توده اخالق ایجاب می چه آنبه مقتضای 

 .(21: 2: 2955او باشد وادار کند )ابن خلدون،

ت الوزام  یوت و حقانیو  سیاسوی بحوث در ماه   ییکی از مباحث مرسوم و نسبتا  قودیمی فلسوفه  

 است. 3میّتو معنی حاک 2سیاسی

 تر موضوع علش سیاست اساسا  دو چیز بوده است:   به عبارت ساده

 اند تحت حمایت و قَیمومَت یک حکومت قرار بگیرند؟ الِ: چرا مردم پگیرفته

  ت حاکمان چیست؟ب: تصویب  اخالقی حاکمی

 

1- City-state 
2- Political Obligation 
3- Authority 
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ای باطنی اسوت کوه   ه ای از سرشت و سجیّه اخالق جمع خُلق یا خُلُق به معنای مجموعه  -2-1

اند؛ و در مقابل خَلق که به شکل و صورت محسوس و  دل قابل درک بصیرت و چشش ی ا با دیدهتنه

 شود.  قابل درک با چشش ظاهر است، گفته می

خُلق در معنای مصطلح، هر نوع صفت مالبت یا منفی پایدار در انسان است که موجوب صودور   

 .(00: 2: 2511و نراقی،  02 :2922 مسکویه، گردد )ر.ک: ابن افعال بدون اندیشه و تأمل می

گوید: خُلق و خوی، حالتی است که نفس را به انجوام  افعوال،    مسکویه در تعریِ اخالق می ابن

دادن و  که بر اندیشه، متکی باشد و این حالت یا طبیعی است یوا از طریوق عوادت    خواند، بدون آن فرا می

 .(02ق: 2521مسکویه:  آید )ابن دست می یاد گرفتن به

هوا و علوش  معاشورت بوا خلوق       االصول به معنای دانش  بد و نیوک  خووی   ق را علیاخال

 .(20: 2979)ستوده، ددانن می

کند که باید بور رفتوار انسوان در زنودگی اجتمواعی توأثیر گوگارد،         اخالق، قواعدی را تنظیش می

انسان بایود   هایی را توضیح دهد که درست و نادرست  رفتار  انسان را بررسی نماید و کمال مطلوب

 .(2: 2970ها بکوشد )عالش،  در راه آن

مباحوث اخالقوی    ی تواند فوارغ از دایوره   ای در نظر بگیریش، نمی سیاست را در هر گستره -2-9

 .تنظیش و ا عمال شود

تواند فوارغ از مالحظوات اخالقوی باشود،      گونه که سیاست برای بقا نمی همان ست؛جا نکته این

رو سؤال از لزوم پیوند  اخالق و سیاست، به  ، نیازمند  اخالق است؛ از اینجامعه نیز برای بقای خود

 ی رت و دولوت( و اساسوا  پایوداری شوبکه    بستگی جامعه و سیاسوت )قود   نوعی پرسش از لزوم هش

 روابط گروهی در سطوح  مدنی و سیاسی آن است.

فردی و اجتماعی توا پویش   ها برای توجیه بایدها و نبایدهای زندگی  البته ناگفته نماند که تالش

ی جدید به جهت فقدان  تأسیس دولت در معنای آن، ضرورت  اخالق و احکام اخالقوی را   از دوره

گرفت؛ بوه هور شوکل،     بسته با سیاست و جامعه و برای بهبود و اعتالی آن در نظر می صورت هش به

ی تحووالت  سیاسوی    و مطالعهر اند؛ از این سیاست و اخالق پیوسته با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته

 های اخالق نیز هست. بیانگر تغییرات فلسفه

ی خاصی و یا تمودن معینوی منحصور نبووده و در      شک به دوره ی نسبت اخالق با سیاست، بی مسأله
ی امکان سازگاری و یا عدم سوازگاری   اند درباره ها کسانی به این مهش پرداخته و کوشیده ی تمدن همه
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د شناسو  نموی  است که مرزی 1سیاسی یاتخاذ کنند. این موضوع از مسایل اساسی فلسفهآن دو، موضعی را 
هوای   حووزه  و مراد از این رابطه نیز، بوه  .(00: 2920)فروند،  ها مطرح شده است ی تمدنو در همه

 گردد. ی عمومی بازمی ها و اهداف  حوزه گیری و ا عمال سیاست ابزار و روش و طریق پی
سیاست را اندیشمندان به چهار حالت تقسیش کردند: تباین، تساوی، عام نسبت اخالق با   -2-5

 ها به مناظره و مباحاله و مناقشه پرداختند. ی این نسبت و خا  مطلق و خا  من وجه. و درباره
 بدین ترتیب که:

نسبت میان آن دو عام و خا  مطلق است: و منظورشان این بود کوه اخوالق، عوام مطلوق و      الِ(
دارد.  ی فوردی و اجتمواعی قورار    از آن است، طبق این دیدگاه، اخالق، در دو عرصه سیاست بخشی

ی اجتمواعی اسوت کوه     سیاست با اخالق اجتماعی ارتباط و سروکار دارد؛ زیورا سیاسوت، اداره  
 .(31: 2979)شریعتمدار جزایری، پگیرد اس اخالق  اجتماعی صورت میبراس

انود و   : بودین معنوی کوه برخوی اموور، اخالقوی      نسبت  آن دو عموم و خصو  من وجه است ب(
اند و اخالقوی نیسوتند. در عوین حوال اخوالق        سیاسی نیستند. در مقابل نیز برخی امور، سیاسی

سیاسی و سیاست  اخالقی به معنای آن بخشوی از اخوالق و اخالقیوات اسوت کوه اجتمواعی و       
)صودرا،   رونود  شمار موی  ی بهباشند که اخالق شود و یا آن بخشی از سیاست می سیاسی محسوب می

2979 :20). 
 نسبت میان آن دو تساوی است: بدین معنا که اخالق و سیاست عین هش هستند. ج(
ای وجوود نودارد و از هوش جودا      نسبت میان آن دو تباین است: بدین معنا که میان آن دو رابطوه  د(

 هستند. )همان(
ای دیگور ایون دو را متضواد و     هداننود و عود   ای اخالق و سیاست را با هش عجین می عده  -2-0

 بینند. متباین و متفاوت می
یکی از اندیشمندان معاصر به عدم آمیختگی و تلفیق  اخالق و سیاست معتقد است.  2کَدی

کوشد تا این واقعیت  تلو  را   می 3«های آلوده ی دست سیاست و مسأله»ای تحت عنوان  در مقاله وی
شوود،   ی سیاسوت وارد  خواهد بوه عرصوه   زگار نیست و هر که میاثبات نماید که سیاست با پاکدامنی سا

اسوت و   باید هرگونه بدنامی، تباهی و آلودگی را بپگیرد، چرا که اقتضای سیاست و وضعیت بشر چنوین 
 .(Coady. 1991: 382) توان از آن گریخت نمی

 

1- Political Philosofy 
2- Coady 
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اسی کرد. مقصوود  ی هفتاد میالدی وارد  ادبیات  سی های آلوده را مایکل والزر در دهه تعبیر دست

خصو  در شرایط  بحرانوی، نواگزیر    ها گاه به دالیل  متعددی به از این اصطالح، آن است که دولت

زیر پوا نهوادن    ترین اصول اخالقی ناسازگار است و عمال  به شوند که با اساسی ای می از اتخاذ رویه

  .( Becker & Charlotte.2001:1:407) انجامد آن اصول می

گوردد.   ی تفکر کهن بشر بازمی ی اندیشه ای دارد و به عرصه ی دیرینه البته سابقهاین موضوع 

دانستند و از  می ی حکومت یا قدرت که در گگشته، آن را سرچشمه 1روای تحت عنوان ز اندیشه به

طوور سواده سوخن     ل نبودند. بوه ها قای گونه تصویب و یا جواز اخالقی را برای حکومت رو هیچ این

 که قدرت دارند. به قول ابوالعالء مَعرَّی: کنند برای آن است که حاکمان، حکومت میها این  آن

 الدَّهرُ کالدَّهر  و ا یامُ واحدهٌ           والناسُ کالناس  و الدُّنیا ل مَنْ غَلَبا

 کنند. خود حکومت می های هو عالق ها نتیجه تنها براساس قدرت و سلیقه و در

سوفسطایی مشهور، نشأت گرفته است و تا امروز هش اداموه یافتوه    2خوساین اندیشه از تراسیما

گوید: قدرت، نخسوتین   مالال  نیچه صریحا  می .و دامن بسیاری از اندیشمندان را نیز رها نکرده است

دهد و هیچ حقی نیست که در باطن نوعی گُسوتاخی، غَصْوب و خشوونت را بوا      دست می حق را به

 خود نداشته باشد.

« الحقُّ ل مَنْ غَلَوب »ای چون  خورد. امالال سائره ی تازیان نیز این نوع تفکر به چشش می شهدر اندی

روست که وجود پادشواه   گیرند. و از همین در همین مقوله جای می« ال یَقومُ الناسُ اال بالسیِ »و یا 

)سویوطی، جوامع   « تَودومُ  فتنةة  سلطانٌ غُشُومٌ خیرٌ م نْ » دانستند: ای از نبود آن بهتر می ستمکار را عده

 .(22: 1الصغیر:

هوای اخالقوی داشوت و     مایوه  گرفوت کوه دقیقوا  بُون     در مقابل این تفکر، تفکر دیگری شکل می

  3سازد. شعارش این بود : این حق است که قدرت را می

 :ی آن را بدین شکل تغییر داده استکه البته در عبارتی طنزآمیز پل والر

Right is the interlude of might  «ای برای قدرت است. حق البته میان پرده» 
 

1- Force 
2- Thrasymachus 
3- Right makes might 
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اسوت   ای فاضله، مدینه یگوید: مدینه فاضله می یدر تبیین و تشریح مدینه 1افالطون در کتاب قوانین

 برتر از حاکمان است و حاکمان در مقامی فروتر از قانون قرار دارند. که در آن، قانون

 که برخی از بزرگان مسیحی بر این باور بودند:   توان دید چنان میاین افتراق را گاه در میان ادیان نیز 

Render unto Caesar the things wich are caesars and unto God the things wich are Gods. 

 «چیزهایی که از آن قیصر است به قیصر بدهید و چیزهایی که از آن  خدا است به خدا بدهید.»

 که: شد این تفکر این سخن می یشود. نتیجه دینی از سیاست دیده می که در آن نوعی جدایی اخالق

The lowest man is of more value than that on the throne. 

 .(Lewis.1973: 234)« نشیند ارجمندتر است. ها از کسی که بر تخت می ترین انسان فرومایه» 

طور اختصار و اجمال بیان کنویش   بهاگر بخواهیش سیر تاریخی ارتباط اخالق و سیاست را  -1-2

 بدین شکل خواهد بود:

کننود؛   اند که مباحث اخالقی را مطرح موی  دوران یونان باستان: در این دوره فیلسوفان -1-2-2

 توان دید. تالش برای ترسیش و توضیح زندگی اخالقی را در آرای سقراط، افالطون و ارسطو می

ی خودایان   سیاسی یونان  باستان تأثیرپگیری این تفکر از رابطوه ی  مهش در تبیین اندیشه یالبته نکته

هوا و بردگوان در آن    و انسان در این جامعه است که به شکلی الگوبرداری از روابط میان آریسوتوکرات 

کننده نداشتند، اما در برابر رفتارهایی کوه   باشد. خدایان، توجهی به اخالقیات  شخ  عبادت جامعه می

 (.13: 2927)گارات،  دادند ها را به خطر اندازد، سریع، واکنش نشان می ت و مقام آنممکن بود موقعیّ

در این شرایط سقراط و افالطون کوشیدند تا معرفوت  حقیقوی و احکوام اخالقوی را بور بنیوان        

 .(220-225: 2: 2920مطمئنی استوار سازند )کاپلستون، 

 متغیّر  ضوروری و بواقی بوود   ود بلکوه معقوول  نوا   ممکن و فانی نبخدا در نظر افالطون دیگر مُتغیّر  

 .(11: 2925)ژیلسون،

ای که برای موردم قایول بوود )زر، سویش و      گانه های سه ویژگی براساسافالطون بر این اساس و 

 2ففیلسوو  وا پیشنهاد کرد که در رأس آن شواه   ( نظام  سلسله مراتبی ر017-012: 2925آهن( )افالطون، 

 گرفت. ور را بر عهده میقرار داشت که هدایت ام

فیلسووف   -کند که وجوود  شواه   افالطون همواره در چند جای جمهوریت به این نکته اشاره می

ی فاضله ضروری است؛ چرا که اگر جز این باشود آشووب و فتنوه در دولوت و      ی مدینه برای اداره
 

1- The laws 
2- Philosopher- king 
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 همچنین میان نوع  بشر پایان نخواهد پگیرفت:
The Philosophers must become kings in our cities “ said “  Or those who are joined 

in on now called kings and potentates must learn to seek wisdom truand genuine 

philosophers and so political power and intellectual wisdom will …(Republic: 398). 

داند. توا   دایت نفس انسان و پرورش اخالق او میفیلسوف را ه - ی حضور  شاه افالطون نتیجه

ای  ر آن، سوعادت، جنبوه  در نتیجه، نظام  سیاسی به حفظ  انتظام  اخالقی جامعه موظِ شود و بور اثو  

 .(510)جمهور:  عمومی یابد

ی مهش دیگر در نگرش  افالطون، آن است که حاکش، از جایگاه بسویار بواالیی برخووردار اسوت؛ او      نکته

قابول   -انود   کسانی که به درک عالش ماُلُل نایول آموده   -ی فیلسوفان  تصدی قدرت را فقط در دایرهشایستگان 

داند. زیرا اخالق  فردی و اخالق  حکومتی نزد افالطون یکی است. به نظور افالطوون هموراه     وجو می جست

 .(517-510)جمهور:  وجود خواهد آورد ای مطلوب را به کردن اخالق، حکمت و سیاست، جامعه

بدین ترتیب  ی انسان است؛ از دیدگاه ارسطو خدا در عرش خویش است و تدبیر عالش به عهده

 .(59)اتین:  دند و از الهیات اشراقی دور شدندیا با ارسطو به الهیات عقلی رسه یونانی

رغوش اینکوه    ارسطو نیز مبنای ارزیابی سیاسی و نظام سیاسی مطلوب را اخالق قرار داد. البته بوه 

طوور لوزوم آدم خووب نبوود، اموا او سوعادت فورد و جامعوه را یکسوان در نظور            وند  خوب بهشهر

آن اسوت کوه بوه     -چه بورای فورد و چوه بورای کشوورها       -گرفت. به گفته وی بهترین زندگی  می

او  آمیز مجهوز باشوند. در دیودگاه    فضیلت آراسته و به وسایل کافی برای شرکت در کارهای فضیلت

 .(170: 2922)ارسطو،  ماع یکی استسعادت  فرد و اجت

یان بود که در پی عاری کوردن سیاسوت و قووانین    ع  ارسطو در مقابل موضع  سوفسطایاین موض 

یان، ارسوطو کوشوید توا نیوروی     اخالقی بودند. در مقابل سوفسطای دولت از هر گونه نفوذ و قدرت 

ی کوار ارسوطو در    و در واقع، اداموه ی سیاست ا اخالقی قوانین سیاسی را مجددا  برقرار سازد. رساله

نمووده   اخالق نیکوماخوس و تکمیل آن است. بسیاری از نکاتی که وی در اخوالق  نیکومواخوس طورح   

 دوباره در کتاب سیاست باز تعریِ کرده و یادآوری نموده است.

ای از سیاست اسوت، زیورا    گوید: علش اخالق از نظر ارسطو شاخه روست که اوکانر می از همین

 .(50: 2922)اوکانر،دارد  لش سیاست است که نهایتا  با خیر انسان سروکارع

ارسطو خود براین باور است که تأمین فضیلت هر کشور وابسته به آن است که افورادی کوه در   
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دانود:   حکومت، شرکت دارند دارای فضیلت باشند و البته او فضویلت و نیکوی را در سوه چیوز موی     
 .(921: 2922طو،)ارس 3و خ رَد 2عادت ،1منش

روی توا حود    و میانه 4کوشد زندگی اخالقی و سیاسی را با تکیه بر رعایت حد وسط ارسطو می
 مقدور بهبود بخشد.

با تأکید بر زندگی و اولویت بخشی به اصول آن، طبیعت را مبنای اخوالق و سیاسوت    5رواقیان
 قوانین طبیعت( باشد.گاه مطلوب دانستند که بر وفق طبیعت ) قرار دادند و زندگی را آن

مسیحیت ارزش اخالقوی را بوه جوای    شود که  دوران قرون وسطا: ژیلسون یادآور می -1 -1-2
بور   -بور ایون اسواس     .(2921:011،که در وجود  فضیلت بداند در وجود خدا دانسوت )ژیلسوون  آن

گوری  خیر واقعی و شرط کافی اخوالق کوه بوه هویچ شورط دی      -پنداشتند  چه یونانیان می خالف آن
 .(011: 2921مشروط نباشد دیگر معنی نداشت )اتین،

ی جدیودی میوان اخوالق و سیاسوت      تغییر نگرش  هستی شناختی و مبنای ارزش  اخالقی رابطه
هوای سیاسوی و دنیووی از     های اخالقوی و دینوی از حووزه    ایجاد کرد؛ که حاصل آن، تفکیک حوزه

ی مهوار   گور بوود. بودین وسویله دغدغوه     سو و برتری و اولویت اخالق به سیاست از سووی دی  یک
هوای اخالقوی و دینوی     ناپگیری فساد قدرت با تقیّد امور بوه ارزش  هواهای نفسانی و فرض اجتناب

 .(122-120: 2921پاس  داده شد و سیاست از هر نظر مُلزَم به رعایت  قواعد مگکور گردید )وبکر،
ی  ل به چیزی شد که قبال  در رسواله دوران معاصر: به قول ژیلسون خدا بار دیگر تبدی -1-2-9

 تیمائوس  افالطون عنوان شده بود یعنی دمیورژ )صانع(.
بار سیاست با تمرکز بر قدرت و اصالت  نفوع،   با توجه به پیشینه و تصوری که کلیسا داشت، این

قوراول درک   محویط ایتالیوا و پویش    یاش با اخالق گردید. ماکیاولی پرورش یافته حاکش بر رابطه
 کننده به آن بود. زیست و توصیه از سیاست در این دوره می قدرت محور

دهود. او بور ایون     موی  این ماکیاولی است که سیاست را تغییر موضوع و تغییر هدف 6پس از رنسانس

چه مهش است، ابزار و تنها قودرت، موضووع سیاسوت     در این وضعیت  جدید، آنباور است که 

ی سیاسی بوا ماکیواولی    دالت و اخالق. به تعبیر لئو اشتراوس، فلسفهشود، نه فضیلت، خیر، ع تلقی می
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 .(21-22: 2971)امینی،  گردد س موضوع سیاست تنها قدرت میرود و از آن پ کژ راهه می به

ی قدرت، تنها موضوع  سیاست اسوت و ق ودمتی    دهد که پدیده البته اشتراوس توضیح می

کورده و   صورت  مکتوب از آن دفواع  عنوان اولین نفر به ی است که بهی تاری  دارد اما این ماکیاول به اندازه

 .(900: 2972)لئو اشتراوس، ی عنوان درج نموده استنام خود را در صفحه

توان  چنان زیاد است که نمی« زندگی آرمانی»و « زندگی واقعی»میان  ی از نظر ماکیاولی، فاصله

 .(30: 2971مودی: )مح ا ساختن پُلی به یکدیگر متصل کردرا ب آن

گویود:   می 1ماکیاولی برای روشن کردن مقصودش از جدایی اخالق از سیاست به دوک  لوُر نزو، اُربینو

زنود، در حوالی کوه     حاکش معاصری که بهتر است نام او را نبرم، از چیزی جز صلح و خیرخواهی دَم نمی

بوار دسوتگاه حکوومتی     رد تاکنون چندینک او دشمن  این هر دو است، و اگر او به یکی از این دو عمل می

 .(Machiavelli.1975: 101-102) اده یا از سلطنت برکنار شده بودخود را از دست د

صوفات نیکوی را کوه مون      یزاده الزم نیست کوه هموه   گوید: برای یک شه او در جای دیگر می

 .( Ibid: 18) ها تظاهر کند که وی به داشتن آن برشمردم دارا باشد ولی سخت ضرورت دارد

کوار بنودد،    ها را به این صفات  نیک را دارا باشد و آن یزاده همه گوید: حتی اگر شه ماکیاولی می

بار خواهد بود، ولی تظاهر به داشتن این صفات، سودمند خواهد افتاد. ایون مَزیّوت اسوت کوه      زیان

وب است کوه در واقعیوت   زاده خود را مهربان، معتقد، انسان، مگهبی و عادل جلوه دهد و نیز خ شه

 چنین نباشد.

اخوالق  رموه و    Herd Moralityرا  پسوندد اموا نوه چوون نیچوه کوه آن       ماکیاولی تواضع را نمی

اسوت پوس بوه     2دانست بلکه ماکیاولی بر این باور بود که انسوان طبیعتوا  خودپرسوت    زیردستان می

زاده  گوید شوه  دست آورد. او می بهداد که چگونه بیشترین منافع خود را حفظ کند و  زاده یاد می شاه

شوود،   باشی و بقای دودمان  خویش، و چون این آرزو حاصل باید از هیچ چیز نگران نباشد جز از خوش

  .(Ibid: 16مردم[ چندان اعتباری ندارند ) یتوده]گونه ترسی نیست، زیرا دیگران  جای هیچ

مت خود را حفظ کند بایود یواد بگیورد    خواهد که حکو زاده می او بر این باور است: اگر یک شه

 .(Ibid: 89-90که چگونه با فضیلت نباشد ) 

 

1- Duke of Lorenzo/ Urbino 
2- Egoistic 
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انود کوه    انود کسوانی بووده    زادگانی که به امور مهوش دسوت یافتوه    دهد که شه ی عملی نشان می تجربه

گوری خوود مردموان را     دانسوتند چگونوه بوا حیلوه     اند که می اند، بلکه کسانی بوده های استوار نداشته پیمان

 .(Ibid:95ریبند )بف

در وجوود خوود    ،انسانبا یک  را یک جانور ،زاده باید بفهمد که چگونه با مهارت یک شه

  .(Ibid: 86) آمیزد هش به

گووی بوزر  و    زاده باید بداند که چگونه بور کارهوای خوود سورپوش بگوگارد و دروغ      یک شه

 (.Ibid) کاری ماهر باشد فریب

حوال پرهیزگوار باشود، در میوان ایون هموه ناپرهیزگواری        گوید: هر که بخواهد در هموه   او می

رو شهریاری که بخواهود شوهریاری را از کوِ ندهود،      سرنوشتی جز ناکامی نخواهد داشت. از این

 .(Ibid:118) کار بندد هر جا که نیاز باشد به های ناپرهیزگاری را بیاموزد و باید شیوه می

ای را بوه نقوادی او    سویاری را برآشوفت و عوده   ماکیواولی، ب  یپورده  های صریح و بی این توصیه

ای با نام رد بر  توان از فردریک دوم، ولیعهد کشور پ روس نام بُرد که رساله واداشت، از این میان می

دیوو؛   ت است در برابر آنز نوشتن این رساله، دفاع از بشریماکیاولی نوشت و در آن گفت: غرض ا

هر چنود خوود او پوس از آن کوه بوه       .(202-200: 2921)کاسیرر، ی بشر آن دشمن سوگند خورده

 کار بست. های ماکیاولی را مو به مو به توصیه یقدرت رسید همه

2البته ماکیاولی در کتاب 
Discourses  لحن یک فیلسووف اخالقوی! او در آن    .لحنی دیگر دارد

ل و داوری درسوت  عمو  زادگان احتیواط و سورعت   نویسد: مردم تفوُّق دارند و بیشتر از شه کتاب می

 .(Machiavelli.1978: 58دهند ) انجام می

اگر قانون مشروطه روی کار بیاید و مردم در کار حکومت شرکت یابنود، حکوموت ثَبوات    

 زادگوان مُطلَوقُ الع نوان و از طریوق مووروثی       شواه  یوسویله  که بوه  بیشتری خواهد داشت تا این

 .(Ibid: 59-60اداره گردد )

اند و ویرانگر  زنودگی   نهگرا این وسایل ستش یگوید: البته همه تاب میماکیاولی در همین ک

 (Ibid: 20) مدنی.

داری اخالق  نیک، قانون  خوب الزم است، برای  گونه که برای نگاه گوید: همان وی همچنین می

 .(Ibid: 92رعایت قوانین نیز اخالق  نیک ضروری است )

 

 گفتارها - 1
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ار مانوده اسوت ایون اسوت کوه اخوالق در منظور او        چه از ماکیواولی در تواری  بوه یادگو     اما آن

 ی جلب  سود و دفع  زیان استوار است. سودگرایانه و ابزاری است که بر پایه

ها نیز هش رأی و  در این رهیافت جدایی اخالق و سیاست، توماس هابز، اسپینوزا و پوزیتویست

 .(0-0: 2971( )محمودی، 251: 2971هش نظرند )امینی، 

دارد، حتی در دوران ما کسانی چون فرانسیس فوکویاما در  یار جدیریه، منتقدان بسالبته این نظ

(، وود رودیلسوون  920 -920(، هابرمواس )هموان:  929-921: 2923)کواظمی،  Trustکتاب اعتمواد  

 توان از منتقدان سرسخت این نظریه دانست.  ( را می005: 2971)هالستی،

ا به سیاست راهی نبوود و سیاسوت، کوارگزار اصولی     گونه بینش، اخالق ر در عصر جدید با این

 رفت. شمار می به

، کسانی هسوتند کوه    دیگر سکهی رو آن .ی اخالق در جهان معاصر است اما این یک روی سکه

 توان از کانت نام بُرد. دانند که از آن جمله می ترین وجه سیاسی می اخالق را محور و اساسی

گوید: اخالق از ایون حیوث کوه مبتنوی بور       او می ،اال داردی کانت جایگاهی و اخالق در اندیشه

عقل، تابع قوانین  یوسیله که در عین حال خود را به -عنوان موجودی آزاد است  مفهوم انسان به

دیگر محتاج مفهوم موجود دیگری باالتر از انسوان نیسوت و بورای ایون کوه       -سازد  البشرط می

نیست تا تکلیوِ خوود را    دیگری غیر از خود قانون تکالیِ خود را بشناسد نیز، محتاج محرک

 .(953: 0: 2920)کاپلستون، انجام دهد

 چنوان  هوش ت اخالق و اولویت ادای تکلیوِ سوبب گردیود توا     اهمی یکانت در زمینه ی دغدغه

 اخالق را مقدّم بر سیاست بداند و اخالقی کردن جامعه را از وظایِ حکومت قلمداد کند.

تورین امور موورد     کند: بوزر   چنین بیان می حکومت از نظر کانت را اینراجر اسکروتن اهمیت 

کانت، یعنی رشد و تکامل بشریت به سمت غایات  قَصوا و نهوایی طبیعوت، تنهوا در درون     یعالقه

پگیر است. حکومتی که ادای وظایِ کامل در قبال دیگران را تنفیگ کنود و بوه ایون     حکومت امکان

بندی و دنبال کردن غایوات   صورت بهرا تضمین کند و به آنان اجازه دهد  ترتیب آزادی بیرونی افراد

قابلیوت   ،مورد انتخاب خود بپردازند به این شرط که آنان آزادی مشابهی را بور دیگوران روا دارنود   

 .(222: 2920)اسکروتن، وجودی دارد

یت جدیود،  تأکیدات کانت پس از چندی اخالق، سیاست، فضیلت و خرد در موقع یاما با همه

عقول فقوط   »گفت:  چنان که هیوم میقرار گرفت؛ گزاری به نفع قدرت  جملگی ابزاری برای خدمت

   .(20: 2923)هیرشمن، « ی هواهای نفسانی است و باید هش باشد. برده
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پگیر نبود، زیرا اخالق  ی سیاست با اخالق بدون در نظر داشتن اقتصاد امکان در این دوره رابطه

 .( 297: 2971)هابز، شد ست، ذیل  اقتصاد معنا مین سیاچو نیز هش

گرایی، هرگونوه غایوت و هودفی بورای      مادی یبنابراین اخالق امری ذهنی قلمداد شد و با غلبه

  .(921: 2923)ر.ک: احمدی،  مورد انکار قرار گرفت -آن بودند که دین و اخالق مدعی  -زندگی 

ا متزاج تا اختالف و افتراق اخوالق و سیاسوت در    این تاری  اجمالی، تصویری بود از ا ختالط و

تورین   های فکری بشر پیرامون این مهش رقش خورد که مهش زیست بشر؛ اما بر همین منوال نیز دیدگاه

 چنین برشمرد:توان باز به ایجاز و اختصار  می ها را این دیدگاه

 نظریات اخالق و سیاست:   -9

وهر اصلی این نظریه آن است که باید میوان  قواعود   جدایی اخالق از سیاست: گ ینظریه -9-2

کوه کوه    اخالق و الزامات  سیاست تفاوت قایل شد. زیرا مدار  اخالق، حق و حقیقت است، حال آن

گرچه بور ضود    -خواهد تا حقیقت را  باشد. اخالق از ما می غَرَض سیاست، منفعت و مصلحت می

ها همانند ابزار رفتوار نکنویش، هموواره پایبنود      انبگوییش، حق کُشی نکنیش، با انس -خودمان باشد 

کوه   عدالت باشیش، دروغ نگوییش، از فریب کاری بپرهیزیش، حقوایق را پنهوان نکنویش و... حوال آن    

ای اصول اخالقی است و اساسوا  هرگونوه اقودام  سیاسوی، بوا       سیاست، دست شستن از پاره ی الزمه

شود،   های آلوده که بدان اشواره  شود و بدون دست ی آغاز میاخالق ستیزی و زیر پا نهادن   فضایل  اخالق

 هیچ فعالیت  سیاسی ممکن نیست.

هوا   ای برای کسب، توسعه و حفظ قدرت نیست و ایون  از این منظر، سیاست، چیزی جز عرصه

 ی شوده  شود؛ در پس هر اقدام  سیاسی، انبووهی از فضوایل ل وه    تنها با فدا کردن  اصول اخالقی حاصل می

 خورد. ی به چشش میاخالق

رویکورد   یتبعیت اخالق از سیاست: دیدگاه تبعیت اخالق از سیاست عمدتا  نتیجه ینظریه -9-1

 ی عرصوه  لنینیستی به جامعه و تاری  است. از دیودگاه مارکسیسوتی، تواری ، چیوزی جوز      –مارکسیست 

پس از مدتی در دل  خوود،   شوند و تولید، زاده می ی مُنازعات  طبقاتی نیست؛ طبقاتی که بر اثر شیوه

دهنود کوه    ای موی  بالنوده  ی شوند و جای خود را به طبقه پرورند و سپس نابود می ضد  خویش را می

کند که روبنای جامعوه و بازتواب    پرورد. هر طبقه، مناسبات  خا  خود را تولید می ضد خود را می

و همه چیز، از جملوه مفواهیش   باشد  وضعیت تولید اقتصادی است. از این منظر هیچ چیز مطلق نمی

 .(211: 2921اخالقی، هنر و حتی علش، طبقاتی است )پونتارا،
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براساس این آموزه، اخالق و دیگر مظاهر اجتماع تابع  بی قید و شرط  سیاست و عمول  انقالبوی   

کوه خوود عمول     شووند، حوال آن   آن توجیه می ی وسیله گیرند و به هستند و ارزش خود را از آن می

 .(212)همان:  یاست به توجیه اخالقی نیاز نداردی و سانقالب

ان از توو  چون آنتونیو گرامشی و لئون تروتسوکی را موی   پردازان مارکسیستی هش بسیاری از نظریه

 .(922: 2971)اسالمی،  طرفداران این اندیشه دانست

شود،  می امیدهاخالق دو سطحی: این دیدگاه که اخالق دوآلیستی یا دوگروانه نیز ن ی نظریه -9-9

ای اصول اخالقی در سیاست است. براسواس   های اخالقی و پگیرش پاره کوششی برای حفظ ارزش

این دیدگاه، اخالق را بایود در دو سوطح فوردی و اجتمواعی بررسوی کورد. گرچوه ایون دو سوطح          

نیوز  توان در سطح اجتماعی  اخالقی است، نمی ،چه را که در سطح فردی مشترکاتی دارند، لزوما  آن

کوه   شود، حوال آن  اخالقی دانست؛ برای مالال فداکاری از فرد، حرکتی مطلوب و اخالقی قلمداد می

 رسد.  فداکاری از دولت به سود دولت دیگر چون بر خالف مصالح ملی است، اخالقی به نظر نمی

شوود، در صوورتی کوه     سنجیده می ی براساس معیارهای مطلق  اخالقیاز این منظر، اخالق فرد

فوردی،   ی اخوالق  اند که حیطوه  الق اجتماعی تابع  مصالح و منافع  ملی است. در تأیید این دیدگاه گفتهاخ

 .باشد می 2گرا اما حیطه اخالق اجتماعی، اخالق هدفدار و نتیجهاست  1اخالقی مهرورزانه

نظوام   عنوان فرد، تابع  یک انسان به ای پگیرش دو نظام اخالقی مُجزا است؛ چنین نظریه ی نتیجه

تواننود بوا    اخالقی است، حال آنکه اجتماع، نظام اخالقی دیگری دارد. اصول این دو اخالق نیز موی 

گوویی   دانود و دروغ  افالطون دروغ گفتن را برای فرد مجاز نمی :یکدیگر متعارض باشند؛ برای مالال

)جمهوریوت:   ارندست حاکمان حق دروغ گفتن را دکه معتقد ا شمارد، حال آن فردی را قابل مجازات می

201-209). 

گفتوه   لکه ممکون اسوت بوه   طبق این دیدگاه، نه تنها برخی رذایل اخالقی حاکمان مُجاز است، ب

  .(Lying.1978: 327) آید شمار بهافالطون، شریِ نیز 

ن لوتر، پل تیلی ، کند. مارتی مسیحیت  پروتستان به پیروی از مارتین لوتر از این آموزه تَبعیّت می

توان از طرفداران ایون نظریوه    لد نیبور، ماکس وبر، هانس جی مور گنتا و برتراند راسل را میراینهو

 .(917: 2971( )راسل،230: 2972)اسالمی، دانست

 

1- Righteous Ethic 
2- Results oriented Ethic 



 

 استاد بشـر 410

قابول   یگانگی اخالق و سیاست: طبق این نظریه اخالق فردی و اخالق سیاسوی غیور   ی نظریه -9-5

های حکمت و در پوی توأمین سوعادت     از شاخه زیرا اخالق و سیاست هر دو ،شوند افتراق دیده می

انود.   انسان هستند. به عبارت دیگر هش سیاست و هش اخالق در تکاپوی سعادت و بهوروزی انسوان  

 سیاست اخالقی دو بُعد مهش دارد:

 مداری الِ: روش حکومت و سیاست

 ب: غایت حکومت و سیاست

 یوود اخالقووی باشووندهوش غایووت سیاسووت با از نظور یگووانگی و وحوودت، هووش روش سیاسووی و  

 .(20: 2972)رنجبر،

قوق زنودگی   شوود کوه: بورای تح    طبق نظر خواجه نصیرالدین طوسی، سیاست، فنی معرفی موی 

 .(029: 2922)هانری و کور،  اخالقی پرداخته شده است

ای خوا    توان مرز قاطعی میان  اخالق و سیاست قائل شد و هر یک را بوه حووزه   بنابراین نمی

 ،ِ سیاسوت ناقض یکدیگر دانسوت. از جملوه وظوای    توان ین این دو را نمیچنمنحصر ساخت، هش

اسوت و   پرورش معنوی شهروندان، اجتماعی ساختن آنان، تعلیش دیگرخواهی و رعایت حقووق دیگوران  

 این چیزی جز قواعد اخالقی نیست.

اسوت   معتقدشمارد و  ی زندگی فردی و اجتماعی معتبر می این دیدگاه، نظام  اخالقی را در دو عرصه

چوه در   چه در سطح  فردی، اخالقی است در سطح اجتماعی نیز چنوین اسوت و هور آن    که هر آن

موردان نیوز    در سطح اجتماعی و سیاسی و بورای دولوت   ،فردی و برای افراد غیراخالقی است سطح 

ل سیاست، خود را به ارتکاب اعما ی رو هیچ حکومتی نمی تواند در عرصه غیراخالقی است. از این

کوشود ایون    سیاست بوده است. کانت موی  ی داند و مدعی شود که این کار الزمهغیراخالقی مُجاز ب

 خود تبیین کند. 1اخالقی مطلق یا بایسته تأکیدی ی نظریه را براساس قاعده

شود. در آرای سیاسی فارابی، ابن سینا، ابن مسکویه،  در اسالم سیاست از این منظر دیده می -5

ی، خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین شیرازی سعادت و خیر اخالقی مفهووم  ابوالحسن عامر

 .(13: 2979)سجادی،  کومت را رقش می زندکلیدی است که غایت  ح

 السیاسةةنَوی در تعریِ سیاست در کتاب کشّاف اصوطالحات الفنوون چنوین موی نویسود:      تها

 العامةة  و  اخلاّصة  فهی م نَ االنبیاء علی     اآلخرلطریق المنجی فی الدنیا و استصالح الخلق بارشادهش ا

 

1- Catigorical imrrative 
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و م نَ العلماء علی باطنهش فی ظاهرهش وباطنهش وم نَ السالطین و الملوک  علی کُلِّ منهش فی ظاهره شْ 

 .(005: 2)کشاف: فَقَط

سیاست به صالح باز آوردن مردم است از راه ارشواد ایشوان بوه راه  نجوات بخوش در دنیوا و       »

گیورد؛   ها تعلوق موی   و عوام است و به ظاهر و باطن آن توسط انبیاء برای خوا  رآخرت. و این ام

شود؛ و از سوی عالمان، تنها به باطن  ها مربوط می روایان به ظاهر  آن ولی از سوی سالطین و فرمان

 «یابد. مردم تعلّق می

 توان به چهار بخش تقسیش نمود: اخالق اسالمی را می

  1ب مقدسالِ: اخالق برآمده از کتا

 ب: اخالق کالمی

 ج: اخالق فلسفی

 (Fakhry.1991: 34د: اخالق دینی )

 کرد. ها را از هش جدا توان آن ها اخالق سیاسی و اخالق فردی یکی هستند و نمی آن یکه در همه

اما در این مقاله، ارتباط سیاست و اخالق بیشتر در اخالق فلسفی اسوالمی موورد دقوت    

شوود. بایود دانسوت کوه دسوت یوابی بوه فضویلت از          حکمت عملی می ی هگرفته و وارد حیط قرار

شوکل   های فیلسوفان اسالمی است. در مفهومی که از سیاست در فرهنوگ اسوالمی بوه    ترین دغدغه مهش

 شود: زیر استحصال می

 (  27: 5: 2927الِ: السیاسه: القیام علی الشیء بما یُصلحُه )طریحی، 

 : السیاسه (2511بارشادهش ب ما یُصْل حُهُش )جر، ب: السیاسه: هی استصالح الخلق 

 )ابوون طریووق المنجووی فووی العاجوول و ا جوول ج: السیاسووه: استصووالح الخلووق بارشووادهش الووی ال 

 .ق: سوس(2525منظور،

گیری استصالحی بوه ذهون    این معانی، همه به نوعی تدبیر امور عمومی را همراه با نوعی جهت

در آن اندیشه این  .متفاوت است  Polisا مفهوم غربی آن در شکل القاعده ب کنند؛ که علی متبادر می

بور   وحوش قدرت یا قدرت سیاسی یا دولوت افوزون   مفهوم صرفا  بیانگر اداره و تدبیر امور است و حول

سومت   گیری بوه  چرخد، در حالی که در فرهنگ اسالمی نوعی جهت معانی تدبیر و اداره یا حکومت می

 است. 1صالح در این مفهوم مُندم  اصالح و کمال و تأمین م

 

1- Scriptural morality 

 در هم رفته و داخل شونده -2
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توان گفت که سیاست در اسالم با فضیلت پیوند دارد. البته در تفکر افالطونی  به همین دلیل می

و ارسطویی نیز سیاست با فضیلت گره خورده اسوت و اساسوا  افالطوون فضویلت را تحوت عنووان       

و از تلفیوق   .(012: 2921 )افالطوون،  کنود  شناخت و معرفت به خیر و عمل بور طبوق آن بیوان موی    

گویود:   موی  مدار باشند. او توانند سیاست بسیار کمی می یفضیلت و سیاست است که معتقد است عده

قلیوول را فقووط بوودین شوورط، مووردان سیاسووی بووه معنووی راسووتین خووواهیش شوومرد کووه  ی ایوون عووده

پس در توضویح  س .(2012: 0: 2900)افالطون،  دانش و هنر صورت گیرد براساسشان  روایی فرمان

گوید: حد اعالی سعادتی که ممکن است نصیب جامعوه شوود سیاسوتی اسوت کوه       دانش و هنر می

 .(2093)همان: رد به سعادت نهایی نقصی راه یابدبتواند جامعه را به سمت  فضلیت برده و نگگا

را  1خیر بورین  ،گوید: آن جامعه که باالتر از همه و فراگیرنده همه جوامع دیگر است ارسطو می

   .(2: 2922) ارسطو، شود جوید. ]اینگونه[ جامعه است که شهر یا اجتماع سیاسی نامیده میمی

را به ج د مَدّ نظر دارنود و از هموین منظور بوه سیاسوت       2فیلسوفان اسالمی مبحث کمال انسانی

 نگرند. می

جودا افتنود و   گوید: هنگامی که علوم نظوری   فارابی در تشریح همین موضوع در تحصیل السعاده می

انود.   ی نواق   ها بوه سوود دیگوران نباشود، آن علووم، فلسوفه       گیری از آن دارندگان این علوم را توان بهره

هوا را بوه سوود     گیوری از آن  فیلسوف کامل کسی است که هش واجد علوم نظری باشد و هوش تووان بهوره   

یش بوین او و حواکش اول   ها داشته باشد. اگر در امر فیلسوف حقیقوی بنگور   دیگران، در حد امکان آن

چه امور نظری متضمن آن است به نفوع  دیگوران    یابیش، زیرا کسی که این توان را دارد که از آن نمی فرقی

هوایی را کوه مبتنوی بور      بهره گیرد، هش این توان را خواهد داشت که این امور را معقول گرداند و هوش آن 

تر است. بنوابراین   اش کامل شیدن بیشتر باشد فلسفهاند، تحقق بخشد و هر چه توانش برای تحقق بخ اراده

 فیلسوف کامل کسی است که با بصیرت یقینی واجد  فضایل نظری و عملی هردو باشد.

إذا انفردت العلوم النظریه، ثش لش یکن، لمن حصلت له، قوه علی استعمالها فی غیوره، کانوت   »و 

حصل له العلوم النظریه، و تکون له قوه علی فلسفه ناقصه. و الفیلسوف الکامل علی االطالق هو ان ت

استعمالها فی کل من سواه بالوجه الممکن فیه، و اذا تؤمل امرا الفیلسوف علی االطالق لش یکن بینوه  

و بین الرئیس االول فرق، و ذلک ان الگی له قوه علی استعمال ما تحتوی علیه النظریه فی کول مون   
 

1 - Summum bonum 

2 - Human Flourishing 
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ادها معقوله و علی االیجاد االرادیه منها بالفعل. و کلما کانت سواه اهل هوان تکون له القوه عنی ایج

قوته علی هگه اعظش کان اکمل فلسفه؛ فیکون الکامل علی االطالق هو الوگی حصولت لوه الفضوائل     

 .(77-72: 2330)فارابی، «النظریه اوال ثش العملیه ببصیره یقینیه

فیلسووف بوه    –الطون، بوه شواه   شاید به همین جهت است که اندیشمندان اسالمی نیز چون اف

نگرند: مَتی تَطیبُ الدنیا؟ قالَ: إذا تَفَلْسََِ مُلوکُها و مَل وکَ فالسوفتُها. )ابوحیوان     اش می شکل آرمانی

  .(11: 2االمتاع: توحیدی،

ها فلسفه بخوانند و یوا فیلسووفان    گاه که پادشاهان آن گفت: آن شود؟ جهان کی خوش می»

 «شوند. پادشاه

اساس، مفهوم  کامل و جامع  فضیلت، قورین رسواندن موردم بوه سوعادت حقیقوی        پس بر این

)غزالوی،   دهود  و سیاست همان محملی است که این استصالح در آن رُخ موی  .(50)همان:  شود می

 .(00: 2تا:  بی

خواجه نصویرالدین طوسوی و عالموه قطوب الودین شویرازی کوه از شواگردان بالفصول او           -0

افوراد    نظیور  بیز دانشمندان طراز اول جهان اسالم محسوب شده و از هردو ا ،شود میمحسوب 

 .اند ادوار تاریخی ایران ی همه

انود   حکیش ی اسالمی مبتکرند و مُبد  ع؛ علش و اندیشه ینی هستند که در عرصههای ذوفنو عالمه آنان

ده انود؛ عوالوه بور    ر تأثیر نهاو اندیشمند و عامل به علش خویش؛ و بر جهان علمی بعد از خود بسیا

ها این هر دو بزرگوار در حکمت  عملی صاحب  اثرند و هردو نیوز از موافقوان  جودی یگوانگی      این

 اخالق و سیاست. که این مَقال بدین منظور سامان یافته است.

ی فکوری او دارد.   یاسی از انسان، نقوش مهموی در هندسوه   قرائت خا  هر اندیشمند س -0-2

های سیاسی را باید در برداشت خا  آن متفکور  ثانویه در اندیشه مسایلاز  بسیاری یتوضیح  اولیه

 از طبع  بشر جست و جو کرد.

دارای دو جهوت  الهوی و   آفرینش اسوت و   ی ی جدا بافته قرائت هردو اندیشمند انسان تافته در

و (  هورد 11: 2929)خواجه نصیر الودین طوسوی،  و  .(10: 2903الدین شیرازی، )قطب شیطانی است

 دانند: انسان را مَدَنیُّ بالطَّبع می

گوید: نوع  انسان که اَشرف موجودات  عالَش اسوت بوه معونَوت  دیگور اَنوواع و       حکیش طوسی می

مند است هش در بقای شخ  هوش در بقوای نووع و چوون وجوود انسوان        معاونت  نوع  خود حاجت
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وع انسان بالطَّبع محتاج بوود بوه   اجتماع مُحال است پس نبندد و معاونت بیمعاونت صورت نمی بی

 .(102: 2929)طوسی،  اعی که شرح دادیش را تمدن خواننداجتماع و این نوع اجتم

اإلنسانُ مَدَنیُّ بالطَّبع إلوی اإلجتمواع    »گویند چه حکیمان می و این است معنی آن باز همو گوید:

شوود   اجتماعی است که تمدن خوانده می انسان طبعا  مَدَنی است؛ یعنی نیازمند به« المُسمَّی بالتمدُّن

 دانند.ز بشر میین معوُنَت را نیاعلت ا (211-33: 2903و )شیرازی، .(101)همان: 

نمایود.   گردد تا همکاری با دیگوران را حاصول   نویسد: او ]انسان[ با گفتار، توانا می عالمه شیرازی می

 ی رّند دست یابد و بدین صورت زمینوه ضبا آگاهی از یکدیگر به دوری جُستن از کسانی که بر او م

 .(90: 2903)شیرازی،  استمرار حیات فراهش آید

هوا   های  اَفعال  مردم، مختلِ است، و حرکت  هر یکی از آن اند که: چون انگیزه هر دو بر این عقیده

و قصود دیگوری    «تحصویل  لوگّت  »ها متوجه  به غایت  متفاوتی متوجه است، چه مالال  قصد یکی از آن

است. اگر ایشان را به سر  خود رها سازند و با طبوایع ایشوان گگارنود،     «کسب  کمال و کرامت»توجه م

ی مُقتَنَیوات یوا   خود گرداند و حری ، همه یتعاون ایشان صورت نبندد چه مُتغلِّب همه را بنده

فساد یکودیگر  ها را برای خود خواهد، و کار به تنازُع و پیکار بینجامد و به ا فنا و ا فراهش آمده

شوند پس نوعی تدبیر الزم است تا دست  هر یک از آنان را از تَعودّی و تصورُّف در حقووق      مشغول

 .(101: 2929)طوسی،  ، این تدبیر را سیاست خواننددیگران کوتاه کند و همه را به تعاون مشغول کند

بوه بعضوی اشوخا      چوه  و اموا آن ... کند:  عالمه قطب الدین نیز همین سخن را چنین بیان می

مخت ّ شده باشد، مُنازَعَت و مَخاصَمَت در آن خواهود بوود؛ زیورا ایون مطلووب از دیگوری       

خواهد شد و هر چه مطلوب یوک شوخ  بوود، از ضوروریات در بقوای شوخ  و نووع         حاصل

اسوت   مطلوب باقی اشخا  باشد، پس هر یک به نوعی خواهان آن مطلوب باشند که در دست دیگری

چه در دست اوسوت بوه آن دیگور ندهود و ایون معنوی        آن را از او بستاند، و از آنبر وجهی که 

کوس   و مانعی حسّی یا شرعی یوا عقلوی نباشود آن چیوز بوه تعودّی از آن       آن بود که اگر واز عیموجب 

 .(25: 2903)شیرازی  بستاند

نووع   به هوش ر سیاست نباشد اگر چه مردم یابد، زیرا اگ در این شرایط است که سیاست، لزوم می

خود گرایش دارند، اما در عین حال گرایش تجاوز به حقوق دیگران را نیز مستعداند. سیاست ایون  

کند تا هر کس در جای خود قرار گیرد و فضا برای رشد و تعالی انسان  رفتار را تنظیش و تعدیل می

 فراهش شود.
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را سُونتی و عودلی کوه      باشد آن تمام نشود اال به معاملتی که البدد باشد از مشارکتی که پس الب

ایجاب ایشان کرده باشد سانّی و عادلی؛ چه، اگر ایشان را بگگارند و آراء ایشان مختلوِ شودندی،   

نزد آن هر یکی آن خواستی که محتاج بودی به آن، و خشش گرفتوی بور آن کوس کوه مزاحموت او      

 .(215: 2903)شیرازی، ن و منتظش نشدی تعاون میان ایشانکردی در آ

کننود و   اخالقی زیست  عادالنوه تلفیوق موی    ی لهپس، از ابتدا هردو اندیشمند، سیاست را با مقو

 دانند.  تکامل و تعالی انسان را در گرو آن می

هش خواجه نصیر و هش قطب الدین برای تبیین اقسام  اجتماعوات و شورح احووال  مُودُن،      -0-1

 .(92-90: 2957: همایی: )ر.ک کنند مباحث خود را از مبانی فلسفی آغاز می

یی که هر مرکبی دارای حکش، خاصیت و شکل و صورتی است جا آناز  :گوید خواجه نصیر می

شود و اجزای این شیء مرکب  ها از سایر اشیای همانند خود متمایز و شناخته می آن یکه به وسیله

ی با اجوزای دیگور ترکیوب    ها با آن مشارکت ندارند، زیرا، جزء خاصیتی دارد اما وقت در این ویژگی

ین جهوت کوه از ترکیوب    کند. اشخا   انسانی نیز از ا خاصیتی جدید پیدا می کبشیء مر ،شود می

ت صورت و خاصوی  و خاصیتی است که این حکش هیئتش دارای حک ،تشکیل شده اجزا و اشخا 

سوان بوه دو   تک افراد وجود دارد متفاوت اسوت. افعوال ارادی ان  چه در اشخا  انسانی و تکاز آن

ند: شوو  موی  شود. به همین نسبت اجتماعات انسانی نیز به دو قسش تقسیش قسش خیرات و شُرور تقسیش می

 فاضوله  ی خوانند و اجتماع مبتنوی بور خیور را مدینوه     ی غیر فاضله می اجتماع مبتنی بر شَر را مدینه

 .(171-132)اخالق ناصری:

گاه ضروری باشد گاه فاضله؛ اما سقراط و افالطوون   گوید: مدینه، عالمه قطب الدین در این مورد می

گویند که انسان را دو حیات است، قوام یکی از ایشان به اغگیه اسوت، و سوایر    و ارسطوطالیس چنان می

 اشیایی که خارج است، و ما در قوام خویش امروز محتاجیش به آن، و این حیات اول است.

د است، بی آنکه او را حاجتی باشد در قوام ذات دیگر آن است که قوام آن به ذات خو و حیات

در آن که محفوظ بمانود؛ و  ی که خارج است از او، بلکه او مکتفی است به نفس خویش به اشیایاو 

 آخرت است. این حیات

شود نه در این حیوات، بول در    چه انسان را دو کمال است اول و اخیر؛ و اخیر ما را حاصل می

 ما. این حیاترفته باشد کمال اول در  آن که از پیشآخرت وقتی حیات
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آنکوه  فضیلتی باشد فقط، بیکه انسان در  افعال فضایل بکند، نه آن یو کمال اول آن است که همه

کاتی کند که افعال از آن افعال آن فضیلت کند؛ چه کمال در آن است که بکند، نه در آن که اقتناء مل

لگاته، و در هویچ وقتوی او   االطالق، و مختار و مشتهیباشد... و آن سعادت فضول است و خیر علی

چه اختیار کند از آن جهت مختار باشد کوه ایشوان را نفعوی باشود در      لغیره مختار نباشد. و سایر آن

بلوغ سعادت. و هر چیزی از آن جهت خیر باشد که نافع باشد در سعادت؛ و هر چه عایق باشود از  

بلووغ اخیور کوه     ش ایشان آن است که اهل آن متعاون باشند بور فاضله پی یآن شرّ باشد. پس مدینه

 .(211-33التاج:   )در سعادت  قُصْوی است

استصالح خلق و ارشاد  ایشان به راهوی اسوت کوه در    »هر دو  ی سیاست، براساس عقیده -0-9

 ( که یادآور سخن مشهور ابوحامد غزالی است:292: 2903)شیرازی،« دنیا و آخرت مُنجی باشد.

توا:   . )غزالی، بوی ه..: استصالحُ الخلق و ارشادهش الی الطریق المنجی فی الدنیا و ا خر ...لسیاسةا

2 :99). 
ص وناعت   شمارند، چورا کوه صواحب ایون     و از همین روست که سیاست را اَشرف ص ناعات می

 .(291: 2903)شیرازی،  استخدام سایر صُنّاع کند
 القاعده باید سیاست بهالقی این است که علیمر سیاست  اخپس نخستین سخن ایشان در ا

چنین سیاستی بی شک از سوویی   ی که مُنجی دنیا و آخرت باشد. الزمهیی حرکت کند سو و  سمت
ها و راهبردهایی است که در آن اصالح رفتار، افکار و عقاید  های خُرد و کالن و خط  مشی سیاست

جرایی برای به فعلیّت رساندن و نهادینوه کوردن   مردم اتخاذ شود و از سوی دیگر نهادهای مناسب ا

 سیاسی مد نظر قرار گیرد. یها در جامعه آن

 هر دو عقیده دارند که سیاست دارای سه منشأ است: نخست غریزه، دوم عقول و سوه   -0-5
 دیگر شرع.

دانود   خواجه دین و حکومت را توأمان موی  ؛ناپگیرندها سیاست و دین از هش جدایی در ذهن آن
کودام بودون دیگوری     کند که دین و پادشاهی با هش هستند و هیچ خنی از اردشیر بابکان نقل میو س

کند که دین، قاعده است و حکوموت، ارکوان. چنوان کوه دیون،       شود. خواجه، استدالل می کامل نمی

 .(170)اخالق ناصری:  و حکومت بدون دین واهی خواهد بودبدون حکومت نامنتفع 

تکمیلی با یکدیگر دارند. بدین معنا کوه بوه بواور     ی نیز دین و دنیا رابطه ه قطب الدیناز دیدگا

گیرید و در تموام ابعوادش    شود و دین، وقتی نظام می وی، مقاصد مردم به دین و دنیا منحصر می

. باشود  اجرا است که دنیا و نظام دنیوی مردم و جامعه سامان یابد و بستری برای اجورای دیون   قابل
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ِ و تعواون در  پگیرد، مگر با اَعمال، و یکی از اَعمال، سیاست است که از باب توألّ  یسامان نم دنیا

 .(292التاج:  دهد )در باب تأمیش معاش یکدیگر، به دنیا سامان می

داند که عقول موردم در   ای از شناخت مصالح و مفاسد نوع انسان می محقق طوسی دین را مرتبه

ابند و به ی ها را رها کند، آنان به چنین مصالحی دست نمی آنها مستقل نیست و اگر شارع  ادراک آن

 .(1: 2922)نصیر الدین طوسی:  فَساد روی خواهند آورد

آور و  آید که با قوانین کلی  سعادت می دست بهعالمه نیز، سعادت، از طریق نظامی  یدر اندیشه

ول کلوی مصوالح و مفاسود    شود. قوانین کلی که در آن، اص احکام و قواعد جزیی  شرعی حاصل می

جمعی لحاظ شده است و توسط انسان کامل تنظویش و تودوین گردیوده و احکوام و قواعود        زندگی 

 شود. جزیی که از طریق شارع اخگ می

چنین شوأنی واضوع کلوی     یدر زمان پیامبر) (، اوست که، هش حکیش الهی است و به مالحظه

 )شویرازی،  حکام الهی و احکام جزیی شورعی اسوت  ر اآو آور بر محور حکمت و عدالت و هش پیامسعادت

2903 :73). 

عنووان سیاسوت سیاسوات    نامد و از آن تحت  خواجه، رفتار سیاسی پیامبران را سیاست الهی می

 .(105: 2929)طوسی، نام می بَرَد

نامد کوه در بواور    عالمه نیز سیاستی که از نبی) ( در جامعه حاکش گشته را سیاست فاضله می

 .(292: 2903)شویرازی،   کنود  سیاست است که از آن به سیاست انبیاء تعبیر موی  یترین مرتبهاو، بر

 ها در ظاهر و باطن نفوذ دارد. این سیاست بر عام و خا  افراد و بر مصالح آن

واری  ه انداماز افالطون و فارابی از فرضی سیاسی خود به تقلید ی هر دو برای بیان فلسفه -0-0

 گوید: کنند. فارابی در این زمینه می ه میاستفاد 1اجتماع

الحیووان    حیةو   ها علی تتمیش تُشب هُ البدنَ التامَّ الصحیح الگی تَتَعاونُ اعضاءُها کُلُّ الفاضلة  والمدینه 

هوای آن بورای تکمیول     فاضله شبیه بدن تام صحیحی است کوه انودام   یمدینه»وَ عَلی ح فظ ها علیه. 

 (23-27: 2370)فارابی،« کنند. در او همکاری می حیات  حیوان و جهت حفظ آن

البته تفاوت این تشبیه در افالطون و فارابی این است که افالطون، طبقات  جمهوریوت خوود را   

که خواجه و عالموه هور دو از هموین     دهد، بدن تطبیق می یبه قوای نفس انسانی و فارابی به اعضا

 ند.ا ظر  فارابی به این موضوع نگریستهمن

 

1- Organic theory of society 
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اسوت   گوید: هیأت مدنیت مانند  تن  یک شخ  اجه نصیر الدین طوسی نیز بر همین منوال میخو

که اعضای بودن در   چنان هشکه برای  وظایِ مختلِ زندگانی آالت و اعضای  خا  خود را دارد 

، و اعضای دیگری هسوت  اند و در آن عضوی رئیس است که قلب نام دارد فطرت و قوت متفاضل

اند که بدان  ای قرار داده ها طبعا  قوه ترند، و در هر یک از آن این عضو رئیس نزدیک به که در مراتب

جویود؛   چه را که غرض این عضو رئیس است، می دهد، و در این کار طبعا  آن کار خود را انجام می

ها قوایی وجود دارد که افعال خود را بر حَسَب اغوراض   طور اعضای دیگری هستند که در آن همین

بر همین قیاس جامعوه نیوز    ،دهد ای نیست انجام می ها و میان  رئیس واسطه ن اعضایی که میان آنای

 .(100: 2929)طوسی، چنین است

پادشواه بوه    ... دهود:  کند، ولی تفصویل نموی   واره استفاده می قطب الدین نیز از همین طرح  اندام

کوه هرگواه دل بوه صوالح باشود،       نوان چ هشنسبت  با جسد  عالَش چون دل است با جسد  انسان. زیرا 

 جسد به صالح باشد، واال.. اگر او را فسادی طاری شود آن فساد به جمله جسد سرایت کند.

که مصطفی) ( فرمود: إنَّ فی الجسد  لمُضْغَهٌ إذا صَولُحَتْ صَولُحَ الجسودُ و إذا فَسَودَتْ فَسَودَ       چنان

اند هرگاه بوه عودل و انصواف و اصوالح خوود و       ما گفتهالجسدُ اال وهیَ القلبُ... پادشاه نیز چنان که حک

رعیّت مشغول باشد، به برکت آن اَمن و خ صْب و رَخْ   اَسعار و برکت در اَثمار در حیووان و در نسول   

 )شویرازی،  والیت بر خالف آن باشد کوه گفتویش   خاصی آید و اگر ... به خالف این مشغول باشد، احوال 

2903 :209). 

گوید: مدینه و منزل قیاس هر یکوی از ایشوان قیواس  بودن انسوان اسوت؛        ر میاو در جایی دیگ

و متجواور و   ،که بدن مؤتلِ است از اجزایی مختلِ العدد، بعضوی افضول و بعضوی اَخَوس     چنان

افعوال ایشوان تعواونی بور      یمرتّب، بر وجهی که هر یک از ایشان فعلی کند و مجتمع شود از همه

خَسّ و بعضی افضل، متجاور و مرتّب، در مراتوب مختلوِ، چنانکوه    تکمیل مختلِ العدد، بعضی اَ

 هر یک حیاله فعلی کند که مجتمع شود از افعال ایشان تعاون بر تکمیل غرض از مدینه یا منزل، االّ

شوود   که مجتمع که منزل جزیی است از مدینه و منازل در مدینه، و اغراض از آن مختلِ است، االّ آن آن

 تلفه، چون کامل شوند تعاونی بر تکمیل غرض مدینه.از آن اغراض مخ

و آن نیز بر قیاس بدن است؛ چه رأس و صدور بطن و ظَهر و ر جَلْوین و یودین. قیواس ایشوان از     

هر یکی از اعضاء کبار غیر فعول آن دیگوری اسوت، و    بدن قیاس منازل مدینه است از مدینه؛ و فعل 

 .(32التاج:  ر د) ...ی خویش، ند به افعال مختلفها اجزاء هر یکی از این اعضاء کبار متعاون
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چه که هر دو را بیش از هر چیز به سمت ادغام و اختالط و امتزاج اخالق و سیاسوت   آن -0-0

 ی ی فاضوله البتوه دغدغوه    ی فاضله دارند. مدینوه  ی است که هر دو اندیشمند از مدینهبرد ترسیم می

  2در کتوواب جمهوریووت  1ت از افالطووونهمیشووگی اندیشوومندان در طووول توواری  بوووده اسوو     

در کتواب   7کامپالنوا  6،در کتواب آتالنتویس   5فرانسویس بویکن  ، 4در کتواب یوتوپیوا   3تا توماس موور 

در  11ولتور  ،در کتواب سوفر بوه ایکواری     10در کتاب اوسانیا، اتین کابه 9نجیمز هرینگتو 8،آفتابشهر 

الودین سوهروردی، ابون خلودون،      تا فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی، شوهاب  ،12نکتاب شهر  زری

 شان بپردازند. آل و مطلوباند به توصیِ آرمان شهر  ایده الدین شیرازی و... همگی کوشیدهقطب

او در  ،پردازد فاضله می ی ون دیگران به ترسیش و تصویر مدینهنیز در این بخش چنصیر خواجه 

 گوید: شرح این مدینه می

دو ق سش خیرات و شُرور، اجتماعات نیز منقسش باشود بودین    چون افعال ارادی انسان مُنقَس ش به

ز قبیل  شُرور بوود و اول  چه سبب  آن ا که سبب آن از قبیل خیرات بود، و دیگر آن دو ق سش: یکی آن

فاضله یک نوع بیش نبود چه حق از  ی فاضله. مدینهغیر ی ی فاضله خوانند و دوم را مدینه را مدینه

 غیر فاضله سه نوع بوَد: ی را یک طریق بیش نبود و اما مدینه خیراتتکالُّر مُنزَّه باشد و 

که اجزای  مدینه، از استعمال  قُوَّت  نطقی )عاقله( خالی باشد و موجب تمدن ایشان تتبُّع  یکی آن

جاهله خوانند؛ و دوم آن که از استعمال  قووَّت نطقوی خوالی     ی تی بوَد از قوای دیگر و آن مدینهقوّ

فاسوقه   ی را مدینوه  و موجب تمدّن شده، و آن قوای دیگر استخدام قوّت نطقی کرده باشندنباشد اما 

را فضویلت   ، قانونی در تخیّول آورده باشوند و آن  خوانند؛ و سیّش آنکه از نقصان قوّت فکری، با خود

ود به شُوعَب   را مدینه ضالّه خوانند. و هر یکی از این مُدُن منشعب ش نام نهاده و بر آن تمدن ساخته، و آن

و  کنود... فاضله هش مُدُن   غیر فاضله تولود   ینامتناهی، چه باطل و شرّ را نهایتی نبود. و در میان مدینه
 

1- Plato 
2- Ries public 
3- Thomas moore 
4- Utopia 
5- Francis Bacok 
6- Atlantis 
7- Thomas katy kamplana 
8- Sun city 
9- James Harrington 
10- Etiene kabh 
11- Voltaire 
12- Glden city 
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دُن را به جهد بودان مرتبوه   را نَواب ت خوانند. و غَرَض از این مُدُن معرفت  فاضله است تا دیگر مُ  آن

 .(171: 2929)طوسی، رسانند

ضوروری آن باشود،    ی روری باشد و گاه فاضله. اما مدینهدینه گاه ضعالمه قطب الدین گوید: م

و  چه به آن باشد قووام ایشوان، و زنودگانی او    که اجزای آن به تعاون باشند بر بلوغ ضروری، در آن

ی فاضله آن است که اهل آن متَعاوَن باشند بر بلوغ افضل اشیایی کوه بوه    حفظ  حیات او فقط. و اما مدینه

ان باشد، و قوام زندگانی او، و حفظ حیات  او. پس قومی دیدند که افضل آن به یسار اسوت  آن وجود انس

: 2903 )شویرازی،  د جمع میان ایشان افضل اسوت و قومی گفتند که آن تمتُّع  به لگات است و قومی گفتن

200-202). 

هوای  هموت  فاضله اجتماع قومی بود کهی  گوید: اما مدینه فاضله می ی خواجه در تعریِ مدینه

یکی آراء و  :ایشان بر ا قت نای  خیرات و ا زالَت  شُرور مقدَّر بود و... میان ایشان اشتراک بود بر دو چیز

و افعوالی کوه میوان     قَد ایشان در مبدأ و مَعاد  خلق دوم افعال. اما اتفاق آرای ایشان چنان بود که مُعتَ

و اما ا تفاق ایشان در افعال چنان بود که اکتسواب  مبدأ و معاد اُفتد مطابق حق بود و موافق یکدیگر؛ 

کمال همه بر یک وجه شناسند و افعالی که از ایشان صادر شود مَفوروغ بوود در قالوب حکموت، و     

مُقَوَّم به تهگیب و تسدید  عقلی و مُقَدَّر به قوانین  عدالت و شرایط سیاست، تا با اختالف اشوخا   

: 2929)طوسوی،  ود و طُرُق و س یَر موافق یکدیگرجماعت یکی ب یهو تبایُن  احوال، غایت  افعال  هم

171-172). 

ی فاضله پیش ایشان آن است که اهل آن متعاون باشند بر بلووغ   گوید: پس مدینه عالمه می

باشند  کمال اخیر، که سعادت  قُصوا است؛ و از آن جهت الزم است که اهل آن خاصه در فضایل

نه که قصد آن تعاون باشد بر بلوغ به یسار، یا بر تمتُّع بوه لوگّات، محتواج    المُدُن. چه مدی دون سایر

اشد که محتاج نشوند و نه نیز به فضیلتی واحوده؛  غ غایت ایشان به جمع فضایل، بَل بنشوند در بلو

چه ائتالف و عدلی که به یسار باشد میان ایشان مُستَعم ل باشد آن، آن در حقیقت فضویلت نیسوت،   

کننود در   چه استعمال می سایر آن چنان هشزی است که به عدل ماند، و نه عدل است؛ و بلکه آن چی

 .(111: 2903 )شیرازی، اند ها که مُجان س فضایل میان ایشان از آن

ان صرف فراهش آوردن خیرات و دانند که همّت ایش فاضله را اجتماع گروهی می ی هر دو مدینه

 ه نظر این دو اندیشمند در دو چیز اشتراک و وفاق دارند :شُرور است. مردم این اجتماع ب ازاله
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 الِ: در آراء ونظرات

 ب: در افعال و کردار

 مورد نظر ایشان در دو چیز وحدت نظر وجود دارد:  یفاضله ی مدینه

 الِ: مبدأ و معاد و قوانین ناشی از آن

 بندی و عمل به قواعد حکمت و عقل و عدالتب: وحدت نظر در مورد پای

فاضله آن است که افراد برای رسیدن به کموال   یهر دوی ایشان، نظام سیاسی مدینه یبه عقیده

هوا و نهادهوا و هنجارهوا و     خیر و خیرات و سعادت قُصوی یکودیگر را یواری رسوانند و سیاسوت    

ای با چنوین معیواری خوود را از دیگوران      رفتارها، جملگی هموارساز آن باشند. چنین نظام و جامعه

ارکوان و   یکند. در این نظام، طریق وصول بوه سوعادت، اعتودالی اسوت کوه در مجموعوه       میجدا 

هوا و   را از افراط و تفریط در نگرش  گیرد و آن های خُرد و کالن و اجزای نظام، صورت می سیاست

یاسی عجین کند و باز بدارد از دارد تا تدبیر سیاسی را با تعقل و تدبّر و حکمت س یها باز م گرایش

اجوزا و ارکوان    ی نشود بلکه سیاستی حکیمانه در هموه  تدبیری تا نظام مورد هجوم دیگران واقعبی

 النه و مُدَّبرانه سوق دهد.نظام، جاری سازد تا جامعه را به سوی زندگی متعَقّ

ط مع شورای ای کسوی اسوت کوه جوا     از این دیدگاه اصناف ریاست چنین نظام وجامعه -0-0-2

فاضله پیامبر اسوت.   ی دو تن نخستین و برترین رهبر مدینهاز دیدگاه این حکمت و عقل تام است. 

  حق، حقایق معلومات و معقووالت را از جووهر عقول    یپیامبر یا نبی کسی است که از نَفْس  قُدسیّه

 .(20: 2990اول قبول کرده و رسالتش تبلیغ آن حقایق به افراد مستعد و تابع   خود است )طوسی،

چوه در جهوت    وند به سوی بندگان  او مبعوث شده تا آنان را تکمیل کند و آنوی از طرف خدا

عصویت خداسوت، دور بودارد )حلوی،     چه که م اطاعت خداوند احتیاج است به او بشناساند و از آن

ن کنود و در  یرا بورای موردم تبیو    ها تت معارف و قوانین معامالت و سیاسهای شناخ راه .(21تا:بی

شوخ  شایسوته بورای    ، بنابراین تا زمانی که پیامبر در میان مردم هست، تنهوا  جامعه به اجرا گگارد

 ست.تدبیر امور، او

 ی کنود کوه رهبوری مدینوه     بینش شیعی خویش امام را مطرح موی  براساسخواجه پس از پیامبر 

پس نیز  - که وجوب  بعالت  انبیا را پیش آورد -فاضله را بر عهده دارد: ضرورت تدبیر صحیح امور 

ای نصب شود تا امر دین و  قوت خود باقی است؛ لگا الزم است که بعد از پیامبر شخ  شایسته به
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اسوت؛   شوبد، فتنه و فساد در نگیرد و آشفتگی در معیشت  مردم پیش نیاید؛ این شخ ، امام معصومدنیا نی 

 .(20: 2903ی، )طوس عامه در امور دینی و دنیوی دارد امام انسانی است که باالصاله در دنیا ریاست

تقسویمی کوه از    یعالمه به لحاظ متأثر بودنش از حکمت اشراق و به مالحظوه  یاما در اندیشه

حکمت به حکمت  بحالی  تعلیماتی و حکمت  اشراقی دارد، بعد از پیوامبر خوشوبختی جامعوه را در    

  .(597: 2923 )سجادی، ند که هر دو حکمت در او جمع باشددا ای می رهبری حاکش و ولی

)ر.ک:  یفاضووله یالودین هور دو ارکوان مدینوه    الدین و عالموه قطوب  خواجوه نصویر   -0-1 -0

جمواعتی هسوتند   شمارند: صونِ اول   ( خود را در پن  صنِ و گروه برمی132-2925:131داوری،

فاضله مطمح نظر ایون دو اندیشومند، فقوط     یاند. در مدینه امور مدینه موسوم ی که به تدبیر و اداره

تعقل و نظور صوائب هسوتند، حوق      یو دانش و صاحبان  معرفت و شناخت که دارای قوه اهل علش

دار شوند و مدینه را عهده ی را دارند؛ چه عمال  تدبیر و ادارهامور  یگیری و شرکت در ادارهتصمیش

 چه با رأی و نظر خود در این امر خطیر شرکت جویند.

رسانند و عمووم اهول    کمال می ی ن را به مرتبهارکن دوم گروهی هستند که مردم عوام و فروتر

مواعظ ی  واسطه نمایند تا افراد به تناسب  زمینه و استعداد، به مدینه را به معتقدات طایفه اول دعوت می

اسوت و   و نصایح  ایشان ترقی کنند. شغل این گروه علوم کالم، فقوه، خطابوت، باَلغوت، شوعر و کتابوت     

 خوانند. هنگ میاینان را اهل زبان یا صاحب فر

پردازنود و اربواب    طایفه چهارم گروهی هستند که به حفظ حوریش و حمایوت اهول مدینوه موی     

کنند و از مقابله با آنان و محافظوت از مدینوه، شوجاعت و     های غیر فاضله را از ایشان منع می مدینه

 دهند اینان را مجاهدان گویند. حمیّت به خرج می

شود که اقوات و ارزاق چهار صنِ گگشته را توأمین   مل میسرانجام صنِ پنجش جماعتی را شا

 .(170-170)اخالق ناصری:  این گروه را مالیان خوانند ،سازند کنند و فراهش می می

 مدینه فاضله اجزاء آن پن  است: افاضل و ذَوواالَلْسنه و مقدرون و مجاهدون و مالیون.  »

دیون؛ و ذوو   یگواه حَمَلَوه   ا در اموور عظوام، آن  هو  افاضل، حکما هستند، و متعقاّلن و خداوندان رای

انود و   کس که جاری مجری است؛ و مُجاهودان مقاتلوه  و بُلغاء و شُعراء و کتّاب و آناالَلْسنه خطبا هستند 

انود در مدینوه مالول    ز ایشان؛ و موالیون مکتسوبان امووال   حفظه و آن جاری مجری ایشان است و معدود ا

 .(221-222التاج:   در« )ن کسر که جاری مجری ایشان باشدفالحان و بیاعان و رُعاه و آ
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 گویند:   در مورد رؤسا و مدبّران این مدینه نیز هر دوی این بزرگواران مانند هش سخن می

فاضوله در چهوار    ی ظمی یا باالترین مقام سیاسوی مدینوه  هردو معتقدند که ریاست ع -0-0-9

 صورت قابل تصور است:

االطوالق  اضله باشد. عالمت ملک علوی ی ف االطالق در مدینهکه مَل ک علیست الِ: حالت اول این ا

ایون چهوار    .(221التواج:   در ) (171)اخالق ناصری: زمان چهار خصلت در وجود اوستجمع هش

 اند از: خصلت عبارت

( 221 التواج:  در تخیّل و قدرت بر جهاد به بدن خوود ) حکمت و عقل تام و جودت اقناع و جودت 

 .(122-122: 2902( )ر.ک: فارابی،171ناصری:)اخالق 

و دسوتور و  کس که در او این همه مجتمع باشود، ا پس آن»که دارای چنین شرایطی است کسی 

ها و افعال او و اقاویل و وصایای او مقبول باشد. و ایون کوس بوه اوسوت     به باشد در سیرتمقتدی

این ریاسوت را ریاسوت حکموت     ،(221ج: التا در « )چه مصلحت بیند. ر کند به آنمفوّض، که تدبی

 .(170)اخالق ناصری:  نندخوا

شورایی  صورت بهاالطالق ظاهر نباشد که ریاست مدینه ب: حالت دوم این است که ملک علی

 پگیرد. الگکر باشند صورت میهای فوق متشکل از کسانی که دارای خصلت

کوه یکوی از    متفرّق یابنود در جمواعتی بوه آن   انسانی را نیابند که در او این همه مجتمع باشد، ولکن »

که او را جودت اقناع و جودت تخیّول باشود و دیگوری    چه مؤدی باشد بغایت، و سیش آن ایشان مُعطی آن

آنکه او را قدرت بر جهاد باشد؛ پس این جماعت باجمعهش قایش مقوام ملوک باشوند و ایشوان را رؤسواء      

 .(170 ( )اخالق ناصری:221التاج: در « )الفضایل گویند.اسه ا ریان راخیار، و ذوی الفضل، و ریاست ایش

ج: ریاست سوم ریاست سنت است و آن حالتی است که هوردو ریاسوتی کوه از آن نوام بوردیش      

انود   حاصل نشود اما بتوان رئیسی یافت که به سُنن گگشته کوه از اوصواف  موگکور برخووردار بووده     

قناع وش ریاست کند این شخ  باید ویژگی خطابه و اهمان ر براساسشناخت داشته، بهره بَرَد و 

 .(170 )اخالق ناصری: و قدرت و جهاد را دارا باشد

سُونن  باشد که مجتمع شود در او که عارف باشد به شرایع و  یپس رئیس مدینه حینئگ آن کس»

 .(221التاج:   )در« ند و به آن تدبیر مدینه کرده...اتیان به آن کرده باش ی متقدّمه که متقدّمان از ائمه

باشود   که انسانی نیابند که در او این همه مجتموع  آن»... د: و بخش آخر ریاست اصحاب سُنت است 
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 .(229 التواج:  در « )مقام سنت باشندرّق باشد، پس ایشان باجمعهش قائشولکن این همه در جماعتی متف

 (172)اخالق ناصری 

شوود و   فاضله محسوب می ی تشکیل مدینه لت که از اهداف  مهش عدا ی در خصو  نظریه -0

آید باید گفوت کوه    ایشان به حساب می ی ای تلفیق اخالق و سیاست در اندیشهترین محوره از مهش

الدین برای نیل به این مهش جهت اخالقوی کوردن   عالمه قطب کار خواجه نصیرالدین ها و اف اندیشه

 سیاسی بسیار قابل تأمل و دقت است. یجامعه

 سیاسی هر دو دارد.  ی اعی جایگاهی کلیدی در سپهر اندیشهن گفت که عدالت  اجتمتوا می

را   ( معتقدنود و برقوراری آن  Raphael. 2001: 298)ر.ک:  1عودالت تووزیعی   ی هر دو به ایوده 

دانند و به هنگام شرح  محتوای عدالت، توأمین نیازهوای اساسوی تموامی      دولت مشروع می ی وظیفه

 شمرند. مهش عدالت اجتماعی برمیشهروندان را اصل  

که گفته شد انسان در حفظ نوع خویش نیازمند اجتماع است و رشد فضایل  به نظر هر دو چنان

 .(291التاج:  در ( )152یابد )اخالق ناصری:  و مَلَکات نفسانی بدون زندگی در جامعه تحقق نمی

یل اخالقوی خوویش بودان    نوعان، یکی از اسبابی است که انسان بورای رشود فضوا    همکاری هش

نیازمند است؛ زیرا کسانی که از اجتماع بیرون شوند و به وحدت میول کننود از فضویلت بوی بهوره      

 (107-102مانند. )اخالق ناصری:  یم

باشود، خواجوه    که دسوتیابی بوه زنودگی خووب در گورو ورود بوه جامعوه موی         پس از بیان این

انسانی را وضوعیّت تنوازع و افنوا و فسواد      ی عهالدین وضعیّت طبیعی جام نصیرالدین و عالمه قطب

زننود   موی  رسد که در مقایسه با ارسطو و فارابی دست به یک ابتکار فلسوفی  توصیِ می کنند. به نظر می

کوه   3نامند. مشهور آن است که ترسیش وخامت  وضعیت  طبیبعوی  می 2ذهنی ی را تجربه که امروزه آن

شوده؛   ی سیاسی نمایان ی فلسفه در صحنه 4بتکار توماس هابزیک وضعیّت خیالی و غیر واقعی است به ا

ی سیاسوی   الدین در فلسوفه  بیش از هابز، توسط خواجه نصیرالدین و سپس توسط عالمه قطب

 گشته است. مطرح

نخست، مسلش است که هر دو اندیشمند به وضعیّت طبیعوی کوه در آن حکوموت و     ی در وهله
 

1- Distributive justice 
2- Thought Experiment 
3- The State of Nature 
4- Thomas Habbes 
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و با به تصویر کشیدن و رویوارویی  میوان وضوعیتی کوه در آن     اند  اندیشیده سیاست وجود ندارد می

گگراند و وضعیتی که در آن نووعی از تودبیر بوه نوام      انسان تنها با طبایع  خویش است و روزگار می

( 101)اخوالق ناصوری:   انود   کند؛ به تقابل این دو وضوعیّت پرداختوه   سیاست طبایع او را کنترل می

 .(291التاج:در )

کنند که در آن طبایع انسانی حاکش اسوت و دولوت    المه شیرازی از وضعیّتی یاد میمحقق طوسی و ع

و قانونی وجود نودارد. در چنوین حوالتی بوه جوای تودبیر و حکوموت، ایون سرشوت  آدموی اسوت کوه             

جوا کوه سرشوت و طبوع  انسوان، از حور  و        شوود. و از آن  ها با یکدیگر موی  ی تعامل انسان کننده تنظیش

توأمین   جویی بر دیگران بوه منظوور  یا سلطه َتَغلُّبمورد نیاز اوست انباشته شده است؛ به چه  آوری آن جمع

 شویش. رو می دارد. پس بر همین اساس ما با تنازع و ا فنا و فَساد روبه میهای خود، گام بر نیازمندی

نبنودد  اگر ایشان را به سر خود رها سازند و با طبایع ایشان گگارند، تعاون ایشوان صوورت   »... 

تغلِّةبچه  مُقتَنَیات برای خود خواهد. و کار بوه تنوازع    ی خود گرداند و حری  همه یمه را بندهه م 

بینجامد و به ا فنا و ا فساد یکدیگر مشغول شوند پس نوعی تدبیر الزم است تا دست  هر یک از آنان 

کنود ایون تودبیر را    از تعدّی و تصرُّف در حقوق دیگران کوتاه کند و هموه را بوه تعواون مشوغول     

 .(101)اخالق ناصری: « .سیاست خوانند

ت در آن خواهد بوود؛  شده باشد، مُنازَعَت و مُخاصَمَ به بعضی اشخا  مخت  چه و اما آن»... 

این مطلوب از دیگری حاصل خواهد شد و هر چه مطلوب یک شخ  بود، از ضروریات زیرا که 

پس هر یوک بوه نووعی خواهوان آن مطلووب      در بقای شخ  و نوع مطلوب باقی اشخا  باشد، 

چه در دست اوسوت بوه آن    را از او بستاند، و آن  ، بر وجهی که آنباشند که در دست دیگری است

دیگری ندهد و این معنی موجب آن بود که اگر واز عی و مانعی حسی یا شرعی یا عقلی نباشود آن  

 .(25التاج: در « )به تعدّی از آن کس بستاند. چیز

ذهنوی بوا    یخواجه و عالمه در ترسیش وضعیّت طبیعی جامعه از راه توسل بوه تجربوه   نوآوری

شوده   شناخته 2و جان رالز 1سیاسی غرب تا زمان  دیوید هیوم یابتکار دیگری همراه گردید که در فلسفه

 .است نامیده 3های عدالت را زمینه  ای که هیوم آن نبوده است. این نوآوری عبارت است از طرح ایده

شود که فضیلت  عدالت در جایی قابول طورح اسوت     طور مطرح می های عدالت این زمینه یایده
 

1- David Hume 
2- John Rawls 
3- Circmstances of justice 
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نیواز بوه اصوول عودالت     طور نیست که در هر شرایطی،  ط  معین در جامعه یافت شود و اینکه شرای

  .(Hume.1975)ر.ک:  اجتماعی باشد

هوا بورای کسوب  زنودگی      الدین این است که چون از یک سو انسانبحث  خواجه نصیر و قطب

خوویش در درون  جامعوه دارنود و از سووی دیگور بوه خواطر         های نوع خوب، نیاز به زندگی با هش

خودخواهی و حر  طبیعی، وضعیّت  طبیعی جامعه، تنازع و افساد است، نه همکواری و اصوالح،   

ه را کوه  چو  باشد که به موجب آن، هور کوس آن   سعادت و خیر جامعه در برقراری نظمی عادالنه می

رسود کوه از اصوول      انسانی، هنگامی به صالح و سعادت می ی استحقاق دارد دریافت نماید. جامعه

 عدالت تبعیت نماید.

. و تعاون موقوف بوود بور   معیشت  او جز به تعاون ممکن نه..چون مردم، مدنی بالطبع است و »

مکافوات و مسواوات و    آنکه بعضی خدمات بعضی کنند و از بعضی بستانند و به بعضوی دهنود توا   

 .(295)اخالق ناصری:« در میان خلق، ضروری است. مناسبت مرتفع نشود..... حفظ عدالت

است: یکی مباحات کوه   چه آدمی محتاج است در بقای شخ  یا نوع انسانی بر دو قسش بدان که آن»

 چه به بعضی اشخا  مخت  شده باشد. کس مخت  نشده است، و یکی آنهنوز به هیچ

چه به بعضی اشوخا  مخوت ّ    در مباحات هیچ کس منازع و مخاصش نخواهد بود، و اما آناما 

 شده باشد، منازعت و مخاصمت در آن خواهد بود... در این جاست که گفته اند:

َفةةةةة  ذا       و الظّلشُ م نْ ش یشَ النِّفوس  فإن تَج دْ     ةةّلة   ع   ال یَظلَشُ َفل ع 

تعدّی از میوان  شد که ناچار میان خلق مانعی و وازعی بباید، تا ظلش و و چون این مقدمه معلوم 

  .(20-25التاج:  در « )وازع دیگر عدل و انصاف است. اما برخیزد...

بدین ترتیب هش خواجه و هش عالمه عدالت را نیازی ضروری برای ساماندهی زندگی اجتماعی 

 دانند. ها می انسان

 و بزرگوار عبارت است از:عدالت از دیدگاه این د ی زمینه

 الِ: اجتماعی بودن طبیعی انسان

 ب: خودخواهی و حر  طبیعی انسان

 بدون حکومت. ی ها در جامعه ج: بروز منطقی تنازع انسان

کننود   می اعالم .(Rawls. 1999: 3ها پیش از جان رالز )ر.ک:  دیگر که این دو اندیشمند سال ینکته
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 رای سوازماندهی زنودگی اجتمواعی اسوت    یافتنی بضیلت دستترین ف این است که عدالت ضروری

   .(222-220 التاج: در ( )103-107ق ناصری: )اخال

 شود:   این دو اندیشمند چنین ترسیش می ی برقراری عدالت در اندیشه

 ی خویش است. ها برای افراد زیر مجموعه ی حکومت تأمین آن یکی از راه خیرات عمومی که وظیفه

دینه را از خیورات عاموه   و م را امامت خوانند... تمسک به عدالت کند... . که آن..سیاست فاضله»

 .(912-911)اخالق ناصری: ..« مملو کند.

 .(220 التاج: در « )جمیع اهل مدینه را باشد... عدل اول در قسمت خیرات مشترکه باشد که مر»

 نمایند:   اشاره می عدالت توزیعی ی الدین به دو اصل مهش دربارهو قطبخواجه نصیر 

 الِ: برآورده نمودن نیازهای اساسی همگان

 های مختلِب: رعایت لیاقت

چه هر یکی از از اهل مدینه قسطی است از این خیرات مساوی استیهال آن، و نقو  از آن  »... 

 و جور باشد بر اهل مدینوه   و، و اما زیادت آنا جور باشد بر   آنو زیادت بر آن جور باشد؛ اما نق

  .(220التاج: در « )باشد که نق  آن جور باشد بر اهل مدینه.

« . چه هر شخ  را از خیرات قسطی باشد که زیادت و نقصان بور آن، اقتضوای جوور کنود.    »..

 .(912)اخالق ناصری: 

 شیرازی عبارت است از: ی قق طوسی و عالمهبر این اساس، اصول عدالت  توزیعی در نزد  مح

 های اساس همگان به خیرات مشترک به طور  برابرالِ: اصل تأمین نیاز

 های متفاوت افراد در توزیع خیرات  مشترک   ب: اصل رعایت لیا قت
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 راد دکتر مرتضی یوسفی
 

 )تهران( ورامین – 2952تولد: 

 2929ی آموزش عالی باقرالعلوم)ع( قش در سال  سیاسی از مؤسسه التحصیل کارشناسی علوم فارغ

 2923ی آموزش عالی باقرالعلوم)ع( قش در سال  سیاسی از مؤسسه ارشد علوم التحصیل کارشناسی فارغ

 آموزش عالی باقرالعلوم قش یسیاسی از مؤسسه دکترای علوم

 دارای تحصیالت حوزوی

 2972عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از سال 

 2973و  2972های  گر برتر شهرستان ورامین در سالپژوهش

 2973گر برتر استان تهران در سال پژوهش

 ی فلسفه سیاسی و فلسفه سیاسی اسالم مدیریت علمی دوازده نشست علمی و نقد کتاب در زمینه

اهواز، علوم پزشکی اهواز، آزاد اسالمی واحد اراک، علمی و کاربردی های شهید چمران  استاد دانشگاه

 ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی ورامین، مؤسسه

نویسی، عدالت در ساحت  امکان معرفتی فلسفه سیاسی اسالم، متدلوژی سیاست نامههای ایشان: از مقاله

ه سیاسی حیات مغول، مبانی فلسفی الدین شیرازی، فلسف هستی اجتماعی، انسانی مدنی در اندیشه قطب

 و ... اجتماعی –های سیاسی  حقوق بشردوستانه در اسالم، فلسفه سیاسی مشاء و بازتاب

نصیرالدین طوسی، اندیشه سیاسی عالمه جعفری، اندیشه سیاسی و  اندیشه سیاسی خواجه های ایشان: از تألیف

سیاسی  فلسفهشناسی  لسفه سیاسی اسالم، مفهومالدین دوانی، امکان ف شرح سیاست مدن اخالق جاللی جالل

 مشاء، تأماّلت فلسفه سیاسی در ایران معاصر و...
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 نصیرالدین طوسی  های حکومت مطلوب خواجهقابلیت

 ساالریمردم یألهبر مس با تأکید

 
 

 چکیده

 کرده اسوت؛  ارائههای سیاسی مفاهیش و مسایل ویژه تولید و  عصر جدید برای جوامع و زندگی

، منوط به شناخت ادبیاتی است که محل تولد این مفاهیش ها آنمسایلی که تحصیل درکی صحیح از 

الری و حضوورمردم  سا، توجه آن به مردمهای این دوره ها است. از جمله ویژگی آنو حوزه عرصه 

 که در ها )اعش از اسالمی و غیراسالمی( است. حاصل آنحکومت و  گیری جوامعدر ساختار تصمیش

داری و  گیری به مالابه یک مبنای تئوریک بورای حکوموت   ها در امر تصمیش این دوره مردم و مشارکت آن

اسوت   بخش به آن مطرح گردیده است. جامعه و زندگی سیاسی اسالمی ما نیز ناگزیر از آنمشروعیت

لت نورزد. حث مهش توجه الزم را مبگول دارد و از آن غفسیاسی خود به این مب که در نظریه و نظام

پگیر است: این توجه یا باید مبتنی بر نگرشوی  دوصورت تصوربه  «توجه به مردم»که  مهش آن ینکته

هوا و اصوول آن بور اومانیسوش،      دیود از انسوان عرضوه گردیوده اسوت و پایوه      باشد که در غورب ج 

وع نگرشوی  سکوالریسش، فردگرایی و رویکرد میکانیکال به زندگی استقرار یافته است و یا باید بر ن

استوار گردد که ریشه در سنت دینی و فلسفی ما و اقتضوائات نظوری آن دارد و از ایون سرچشومه     

 راه صحیح، راه دوم است.   ،این متن یسیراب شده است. به باور نویسنده

هوای نظوری و ذخوایر فلسوفی      ترین زمینوه  الدین طوسی در عداد اصلیجه نصیرخوا های نظریه

دارد. با لحاظ مبحالی که در باب ضرورت بهره گیری از منوابع نظوری سونت     اسالمی قرار یاندیشه

طوسی به موردم و   است که رویکرد خواجه نصیرالدین ادعا آن دینی در نگاه به مردم عرضه گردید،

بخشوی و توسوعه و   یین وی از حکومت مطلوب، به اقتضای دستگاه فلسفی وی، بوه کوار سوامان   تب
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آیود.   آید و ترسیش حکوومتی موردم سواالر برموی     سی امروز ما میتعالی زندگی اجتماعی و سیا

حکمت و شریعت اسوت. اثبوات    یاستقرار حکومت بر پایه  بخش چنین رویکردی است،ضمانت چه آن

فلسوفی   یو تبیین ادعای مگکور متوقِ بر توضیح و تبیین وجوه سواالر بوودن موردم دراندیشوه    

ی است؛ حکومتی  که نقش موردم در آن کوامال    نصیرالدین طوسی و حکومت مطلوب و  خواجه

 باشد. نماید و به استمداد براهین علمی قابل اثبات می می مشهود

 ،سیاسووی یسوواالری، حیووات سیاسووی و فلسووفه : حکومووت مطلوووب، مووردم، مووردمنلیااد واژ 

 ساالری مردم یهای حکومت مطلوب خواجه نصیرالدین طوسی با تأکید بر مسأله قابلیت
 

های نظری خا  وجود و بقا یافتوه و در   اسی در هر دوره و عصری بر بنیاننی و سیزندگی مد

کنود   موی  زای خاصی را تولیود فاهیش وحدتگیرد و م دستگاه معرفتی خاصی مورد تفسیر و تبیین قرار می

تا افراد جامعه بتوانند در کنار یکدیگر به زندگی مدنی و سیاسی رو آورند و هودف و مقصوودی را   

 دست یابند. ها آنآرمان و آرزوهای خود دنبال نموده و به  انعنو به

سیاسی گیری  ها در امر تصمیش آنای که به مردم و مشارکت  دنیای امروز به جهت توجه ویژه در

شوده و   عنوان محور و پایه و اسواس زنودگی سیاسوی اموروز     به« ساالری مردم»صورت گرفته، مفهوم 

شووند بوه طووری کوه      برابری و قانون از مقومات آن موی  ادی،حق، آز چون هشبعضی مفاهیش دیگر 

 گردد. می ها مبنایی برای حکومت داران حکومت به آن ها در زندگی سیاسی و وفاداری زمام وجود آن

ی نظریوات  نظران در روآوری به ارایهن و صاحبپردازامنشاء توجه جوامع و نظریه چه آن

پوگیرش و توأمین حقووق     و سپسی از روی کار آمدن استبداد گیر شود، ابتدا پیش میساالرانه مردم

امور  در  هوا  آندادن بوه آراء موردم و مشوارکت    که امروزه مالحظوه حال با نظر به این باشد، میمردم 

اه جهانی است، مناسب است جایگو  یگیری و قدرت سیاسی، یک مسأله شده و مورد مطالبه تصمیش

داده و  الدین طوسی و در حکومت مطلوب او مورد پرسش قورار نصیر  مردم را در دستگاه فکری خواجه

 ساالر مورد سنجش قرار داد.مردمحکومت  یرا برای تولید یک نظریه و توانمندی آن ظرفیت

حکومت مطلوب خواجوه نصویرالدین طوسوی ایون      یشناسانه های انسان ادعا آن است که بنیان

سی حکومت قرار دهد و اعتبار حکوموت را متوقوِ   قابلیت را دارد که مردم را در کانون توجه اسا

  ایشوان،  های انسان در دو بُعد مادی و معنوی قرار دهد اگرچوه در عصور   ها و خواسته بر تأمین نیازمندی

 مشغولی ذهنی زمانه نبوده است.  ی فکری و دلموضوع مردم و مردم ساالری یک مسأله
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ث است و بخشی دیگور نواظر   و چارچوب بح بخشی از آن ناظر به مفاهیش آید میدر پی  چه آن

 .باشد مینصیرالدین طوسی   مت مطلوب خواجههای نظری و عملی مردم ساالری در حکو به زمینه

 

 گفتار اول: مفاهیم و رویکرد تحلیلی  
، مورد تحلیول  گیرد ها نظام می آندر این گفتار مفاهیش و کلید واژگانی که موضوع مقاله حول محور 

االر، حکوموت مطلووب و رویکورد    عبوارت از موردم، موردم سو     هوا  آنگیرنود و   ار موی و واکاوی قر

 .باشد میگرا  غایت –اندیش  واقع

 

 مردم

هوش  « خلوق »، و «رعیوت »طوسی بوا تعوابیر     نصیرالدین  مردم در متون اخالقی و سیاسی خواجه

اموا درعوین حوال    ها وجوود دارد   است. شکی نیست که تشابهات زیادی میان معانی این رفته کار به

طوسوی در   یگیرند. خواجوه  ها و کاربردهای خا ، معانی خاصی به خود می هریک به جهت شأن

محبتی کوه میوان پادشواه و رعیوت و     و »بحث فضیلت محبت و لزوم آن میان پادشاه و مردم گوید: 

 بایود کوه  »( و در جوای دیگور گویود:    102: 2929)طوسوی،  « .یس و مرئوس و غنی و فقیر باشدری

ی و محبوت رعیوت بوا یکودیگر     محبت مُلک، رعیت را محبتی بود اَبَوی و محبت رعیت او را بَنَوو 

 (.103همان: « )اخوی

اموا  » کنود.  را اسوتعمال موی  « مردم»ی  معاشرت مردم با ملوک و رؤسا، واژهوی در بحث کیفیت 

ان بوه دل و  خوواهی ایشو   م را چنان بود که در نصیحت و نیوک معاشرت با ملوک و رؤسا عموم مرد

سوت اماموت   نیز در بیان غورض سیا « خلق» ی ه( در عین حال از واژ925)همان:  «زبان تقصیر کنند

 .(912همان: « )ن )سیاست امامت( تکمیل خلق بودغرض از آ» کند. استفاده می

توجه بوه  باشد و با میداری  اصطالحی است که کاربردش همراه با کاربرد مَل ک و ملک« رعیت»

 یابد.   ت و رعیت به مَل ک دارد، معنا میمَل ک نسبت به رعی وظایفی که

حکوموت و   یداری بر پایهسی و حکومت مطلوب وی، مُلک و ملکطو یدر دستگاه فکری خواجه

دوسوتی   یعدالت و رعایت انصاف و ایجاد رابطوه ی ریزی شده و مَل ک موظِ است بر پایه شریعت پی

 باشد. زد و رعیت موظِ به اطاعت از تصمیمات ملک میو محبت، به تدبیر امور رعیت بپردا
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موراد اسوت، آن دسوته    « خلوق »و« رعیت»از مردم و مفاهیش هش عرض آن یعنی  جا ایندر  چه آن

گیرند  تحت امر حکومت و حاکمیت قرار می افرادی است که با یکدیگر زندگی جمعی داشته و در

طوسوی   یشناسانه خواجهانسانی و ستگاه فلسفباشند که د ز سوی دیگر برخوردار از حقوقی میو ا

 .باشد می ها آنرا تعیین کرده و حکومت موظِ به رعایت و تطبیق  آن

 

 حکومت مطلوب

طوسی حکومتی اسوت    نصیرالدین  وب در دستگاه فلسفی و فکری خواجهمراد از حکومت مطل

زهوای موادی و معنووی    توأمین نیا  یحاکمیت حکمت و شریعت استوار شده و دغدغه یکه بر پایه

 .(171: 2929)طوسی،  ت را هدف و غایت خود قرار می دهدمردم را داشته و دستیابی به سعاد

اصوول و اهوداف و رفتارهوای سیاسوی      یدر این حکومت، حکموت و شوریعت بور مجموعوه    

هوای   اسوباب و زمینوه   یی حواکش بووده و هموه   اجتماعی مردم و حاکمان و بر ساختار نظوام سیاسو  

 سازد. جامعه تا مرز سعادت را فراهش می ی به کماالت افراددستیاب

و هوش   نمووده و حوق را اراده  هش دریافت معارف حقیقی  ،طوسی از حکمت  نصیرالدین  خواجه

د کنو  ، با معارف حقیقی را اراده موی عمل و زندگی یدر عمل و در مطابقت دادن حوزه ها آنکاربرد 

حکموت  » :ته و حقیقی دست یابد. وی در تعریِ حکموت گویود  تا انسان در درون آن به کماالت شایس

باید  که چنانباید و قیام نمودن به کارها  که چناندر عرف اهل معرفت عبارت بود از دانستن چیزها 

 (.92)همان:  «.به قدر استطاعت تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است، برسد

ده و ملوی و نظوری بوو   هوای ع  ایق هسوتی معرفت مطابق بوا حقو   حکمت اعش از نظری و عملی

اسوت   های زندگی بنیان و  هستی و از انسان و اصول های اساسی انسان از حقایق گوی پرسش پاس 

)داوری، باشود   موی هوای بنیوادین    قواعد رسیدن بوه شوناخت   یعبارتی حکمت هش ارایه دهنده و به

درون یک نظام منسجش فلسفی در طراحی و تحقق نظش مدنی و سیاسی  ی( و هش دغدغه10: 2971

 عملی دارد. یتر را با نظر به تدبیر عقل عملی و تجربه عام

های نظری و عملی حاصل از  ها و ظرفیت ینهطوسی زم  نصیرالدین  در حکومت مطلوب خواجه

، اختصار به ابعواد موادی آن   در نگرش به انسان گردد میکه موجب  شود میحاکمیت حکمت دیده 

شوده توا در درون آن هوش    های مادی و معنوی انسان استفاده  ها و توانایی تمام قابلیتنشده، بلکه از 

دنی در تودبیر حیوات مودنی    های مدنی و سیاسی انسان از قبیل مشارکت سیاسی و مو  تمام ظرفیت
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او اعش از پرسش از مفواهیش   یخواهانه های معنوی و کمال کارگرفته شود و هش تمام ظرفیت خود به

گیرد و هش پرسوش از مفواهیش نظوری و     چون سعادت و عدالت و آزادی صورت هشی اساسی زندگ

سیاسوت  »و ایون از طریوق    شوود  موی معقوالتی که به کماالت عقل نظری و دریافت حقوایق منجور   

چوه اگور   چنوان  شوود  می( حاصل 912-911: 2929که غرضش تکمیل خلق است )طوسی، « امامت

یرد و ماهیت حکیمانوه پیودا نکنود و عقول و خورد بور       تدبیر زندگی او بر وجه حکمت صورت نگ

هوا داده و زنودگی    یرات جوای خوود را بوه رذایول و زشوتی     تصمیمات حکومت نکند، فضایل و خ

( و به تعبیر فارابی 105آورد.) همان:  می اختالل کرده و زوال را در پی سیاسی و نظام تدبیر را دچار

 (.291م: 2332شود ) فارابی،  میجامعه از درون متالشی 

هوای افوراد و    شریعت و به تعبیر دیگر قانون نیز به منظور تنظیش روابط اجتمواعی و تنظویش همکواری   

یابود ) طوسوی،    طوسی ضرورت موی ی  رعایت عدالت و دفع ظلش و تجاوز در حکومت مطلوب خواجه

الب احکام جزیوی  ی در قاعتدال در روابط و مناسبات اجتماعی (. نزد وی شریعت تعیین کننده95: 2990

باشود. )طوسوی،    بخشی به روابط اجتماعی مردم از طریق تشوویق و توصویه بوه فضوایل موی     و در کیفیت

 .)همان( آید ی مربوطه هش برمی( و به همین منظور به تأمین نهادها100 -105: 2929

طوسوی   حکومت مطلوب خواجه نصیرالدین یدر کنار حکمت و شریعت رکن دیگر نظریه« تجربه»

 ،یسی سیاسوی و مودنی دارد و بورای ریو    ست و نقش مهمی در تدبیر و تنظیش امور جامعه و زندگا

هوای تودبیر و    . و از لووازم (35: 2990، )فارابیشوود  موی حکومت مطلوب یک فضویلت محسووب   

 داری حاکمان دانسته شده است. ورزی و حکومتسیاست

ومت نیروی قوی در مدیریت حکموفق در مدیریت سیاسی مولد  یطوسی تجربهی  نزد خواجه

که نظوام سیاسوی همیشوه پویوایی خوود را       شود میکند و موجب  مطلوب و کارآمدسازی ایجاد می

شوود   موی  چه اگر از تجارب غیر مطلوب استفاده شود جامعه دچار مرض و آسیب جودی  حفظ نماید چنان

 .(919-911: 2929)طوسی،  گردد حکیمانه می یو نیازمند معالجه

 

 ساالری مردم

مسوایل زنودگی سیاسوی    اساسوی از   ییوک مسوأله   عنوان بهساالری به معنای امروزین آن  مردم

پوپر، رابرت دال، لینکُلن، آربالسوتر بووده و بور مشوارکت موردم در       چون هشپردازانی  مدنظر نظریه

آن  برابری حقوقی، شهروندی، عقالنیت و آزادی تکیه دارد و نمود یسرنوشت سیاسی خود بر پایه

در زندگی سیاسی گگشته و در فکر فلسفی خواجه طوسی،  یاما این مسأله باشد، میدر دموکراسی 



 

   
  

 دکتر مرتضی یوسفی راد    414

 

طوسی را بوه خوود   ی  چه توجه اساسی خواجه آنیک مسأله ذهنی و فکری مطرح نبوده است بلکه 

بوا  ذهنی و یک دغدغه بوده، استقرار یک نظش مدنی و سیاسوی   یجلب کرده بوده و برای ایشان مسأله

اسوت توا    آحاد مردم بوده یکارکرد عدالت و دفع ظلش و جور از طریق مشارکت مدنی و سیاسی همه

چنین نظمی به نظام سیاسی متعادل و متعالی تبدیل گشته و بتواند با اعتدال حاکش بور عوالش هسوتی    

 سو گردد و از این طریق افراد جامعه به سعادت خود دست یابند. هش

 ی گوید:خواجه نصیرالدین طوس
سهیش( باشند برسوند و ایون نووع کموال     امعه( به سعادتی که در آن مساهش )همگنان )افراد ج»

های سیاسی از  ی و پدیده(. نزد وی زندگ21: 2929)طوسی، « است مطلوب در حکمت عملی

ف و طریق سیاست و علش مدنی و با استفاده از تجارب سیاسی موفق با هدف دستیابی به اهدا

ر گیرنود و حضوور و حاکمیوت عقول و تودبی      ورزی قرار میی سیاسی مورد تعقلغایات زندگ

 گردد. امتیاز اساسی از دیگر جوامع می

 

 رویکرد واقع اندیش ـ غایت گرا
طوسوی و    ی هوای حکوموت مطلووب خواجوه     شناسایی و تعیین و تبیین قابلیت بررسی هرگونه

رد خوا  در  ازمنود تعیوین رویکو   نی ،عینوی و عصوری   مسوایل ارزیابی توانمندی آن نسبت بوه  

 . باشد میطوسی نصیر خواجه سیاسی  یبازخوانی فلسفه

شناسوایی  رویکرد واقع اندیشی از زندگی مدنی و حیات سیاسی نیازمند بررسی ابعاد و ادلوه و  

سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی و وجود رویکردهای عملی  یهای نظری و عملی در فلسفه زمینه

انسان و زندگی و وجود توجهات الزم وی به زندگی مدنی و اجتماعی و سیاسوی  و عینی ایشان به 

ر ابعواد معنووی و   طلبانه و ظالمانه در کنا با پگیرش وجود ابعاد مادی و سودانگارانه و منفعت انسان

 .باشد میگرایانه و مدیریت توأمان این دو بُعد از انسان  کمال

سیاسوی   ید واقع اندیشی فلسوفه گر رویکر آمد که نشانین باید به ذکر و تبیین وجوهی بربنابرا

 .زندگی مدنی و مدیریت آن است طوسی از عالش ارضی و از ی خواجه

را موی رسواند و     مسایل آنطوسی به عالش زمینی و به  یاصل توجه خواجه آید میپی چه در آن

و کمواالت و سوعادت    یابی به غایات زندگییابی به مقصود یعنی دست گونه دستدهد هر نشان می

ی دنیووی و  و بر مدیریت زنودگ  آن تا مرز سعادت نهایی متوقِ بر پگیرش انسان در ابعاد مختلِ

 .باشد می ها آنها تا حد رسیدن به  ترسیش و تعیین مطلوبیت
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حیث نظری و معرفتی  طوسی در دستگاه فلسفی خود هش در تبیین هستی ازنصیرالدین   جهخوا

گرا بوده و عالوه بر مالحظه به عالش سماوی و عالش معقوالت، مالحظه کامل  عها واق و تقسیش دانش

و هوش   ؛و وافر به عالش زمینی و عالش محسوسات و جایگاه آن در رسیدن به کماالت و غایات دارند

 از حیث عملی و عینی.

 

 گرایی از حیث نظری رویکرد واقع

الت نظوری و  را بوه دو قسومت کموا    طوسی در دستگاه معرفتی خود کمال انساننصیر خواجه 

ملوی را ضوروری و   یابی به کمال نهایی تحصیل کماالت ع کند و در دست کماالت عملی تقسیش می

د از آن جهت که راه رسیدن به کماالت معقول و نهوایی، از عوالش محسووس و عینوی     کنواجب می

 .شود میآغاز شده هر چند پایانش به عالش معقول ختش 

االت عملی و نظری، به تقسیش عالش به عالش ارضی و سماوی پرداختوه و  وی جهت تحصیل کم

یابی به کمال هر عالش را بوه شوناخت   شمارد و دست های متمایز از دیگر بر می ویژگی برای هر یک

داند چنانچه آن عالش ارضی را عالش خیر و شرّ، نق  و ضوعِ و   آن می از آن عالش و لوازم عمل به

 داند. ل و از قوی به فعل مینق  به کما حرکت از

ر از وجودشوان اسوت و موجووداتی کوه     شان متوأخّ  نزد ایشان موجودات به موجوداتی که کمال

ی اولنود و بایود   شوند و موجودات عالش ارضی از دسته شان همراه وجودشان است، تقسیش می کمال

تورین وجوه    هوش اسوتعدادها و امکانوات برآمود. م    شوان بوه شناسوایی    بخشی بوه کموال  جهت فعلیت

طوسی اعتقاد وی به بُعد مادی، حیوانی و طبیعی انسوان هموراه بوا لووازم آن     ی  اندیشی خواجه واقع

کشاند  می مالل نقصان، شرّ و ضعِ و شرارت است که اگر با سیاست تدبیر نشود جامعه را به فساد

 .باشد میسانی سیاسی وی به منظور تدبیر و مدیریت و هدایت چنین ان یو اساسا  تمام فلسفه
 

 اندیشی از حیث عملی رویکرد واقع

ایشان از عالش زمینوی و   یتوان در دغدغه طوسی را مینصیرالدین   اندیشانه خواجهواقع رویکرد

هوای آن و بوه    ویژگی نوع نگاه وی به ضرورت سیاست و ضرورت نبی و مدینه فاضله و ریاست و

 گرفت. ها پی آنمردم و نوع مواجهه و نگاه به 
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جهوت   از آن ،داند خود را استقرار نظش و عدالت در عالش زمینی می یطوسی دغدغهنصیر   خواجه

یعنی اگر تودبیر   دباش مدنی بالطبع است اما بالطبع شرور و ظالش نیز می است انسان اگرچه مبناء که معتقد

و تجواوز  نوعان خود به ظلوش   انسان با سیاست عدالت و علش و حکمت نباشد در روآوری به هش

ش شرارت . بنابراین باید به سیاست و تدبیر آن نوع انسانی در عالش زمینی برآمد که طبعآورد می رو

تواند به مقاصد عالی و سعادت دست یابد مگر بوا سیاسوت عادالنوه از     و ظلش و تجاوز است و نمی

 کامال  نظر بوه  ،سینا سو با ابن طوسی در توجیه ضرورت نبی، هش نصیر همین جهت خواجه به انسان.

د بین نیت همراه با عدالت ضروری میو امرا جهت برقراری نظش   نظش عالش زمینی داشته و وجود آن

یس عنووان ریو   بوه فاضوله از آن جهوت نبوی را     ی(. ایشان در ریاست بر مدینه972: 2905سینا،  )ابن

هوای   قِ است، به نیازمنودی های معنوی انسان وا که به نیازمندیداند که وی عالوه بر این مدینه می

آیود کوه   توا بوه اسوتقرار نظموی در مدینوه بر      مادی و حیوانی انسان نیز واقِ است و توانوایی دارد 

هوای   های مادی و حیوانی و طبیعی انسان تا حد اعتدال تأمین گردد و با گگر از نیازمنودی  نیازمندی

 ابد.های معنوی و معقول دست ی ی و طبیعی به نیازمندیانمادی و شهو

یس اول بوه قودرت و   عنووان ریو   بوه فاضوله   ییس مدینوه طوسی هش در شرایط رینصیر خواجه 

ی سیاسوی و تودبیری در اموور    یس اول، تجربوه ه توجه دارند که یکی از مقومات ریمهارت و تجرب

منودی و  الی یک دولت و مملکت را در عدالتداری است و در عین حال رشد و توسعه و تعملک

طور مساوی و در قوانون داشوتن و اعموال آن و ایجواد توألیِ قلووب میوان         بهتوزیع خیرات 

مندی و عدالت  داند تا انسان را از قابلیتش در ایجاد ظلش و تجاوز و شرارت به قانون می شهروندان

و باالخره سعادت سوق دهند و االّ باید در انتظار نظش سیاسی غیر فاضله اعش از جاهلوه و فاسوقه و   

 بود.  ها آنیبی از ضاله و ترک

 ،طوسی در تربیت و اصالح و هدایت و امامت انسان تا رسویدن بوه سوعادت    یبنابراین خواجه

از انسان را محدود بوه زموان و شورایط    اندیشانه دارند و چون نوع معرفت خود کامال  رویکرد واقع

زنودگی   مسوایل از  ایوی  هر موضوع و مسألهایشان در تحلیل  یاندیشانه خا  نکرده، رویکرد واقع

خاصه مسأله موردم سواالری را    عصر حاضر مسایلسیاسی در زمان گگشته و حال، قابلیت دارد که 

چوه   آنیک مسأله برای زندگی مدنی و سیاسی امروز، نگریسوته و   عنوان بهگو باشد و به مردم  پاس 

 طلبد به بحث و بررسی آن بپردازد. را این مسأله می
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 نظری و عملیهای زمینه گفتار دوم:

نصیرالدین طوسی تحوت   های مبنایی و اصولی حکومت مطلوب خواجه در این گفتار از قابلیت

 .آید میساالری سخن به میان  های نظری و عملی برای مردم عنوان زمینه
 

 ساالری در حکومت مطلوب خواجه نصیرالدین طوسینظری مردم هایزمینه

شناسوانه و   هسوتی  یهای مبنایی از نظریهدیدگاهدسته از آن  جا اینمراد از زمینه های نظری در 

و رفتوار مودنی و سیاسوی و در    عمول   یشناسانه است که به طور مبنایی تأثیرگگار در حووزه  انسان

 های عینی و خارجی است. پدیده

طوسی از کمال اشویاء ناقصوه و از کموال انسوان بسویار موؤثر در نظریوه        نصیر خواجه  ینظریه

ز انسان مدنی و سیاسی و از ورود دادن مردم در زنودگی مودنی و سیاسوی و در نظوام     دیدگاه وی ا

 .باشد میتدبیر جامعه و تعیین سرنوشت خود 

ده در ارزش و جایگواه وجوودی   بوده و تعیین کنن نزد وی غایت هر شیء، کمال وجودی شیء

 خوود   گواه وجوودی  به اعتبوار جای میان هستی و موجودات آن و معرّف نوع حقوقی است که آن در

انسان نیز از دسته  یابد. اش در آن جایگاه حفظ و ضمانت می مرتبه ها آنبرخوردار شده و با رعایت 

گر حقوقی خا  است که با شناخت و فهش آن جایگواه   داتی است که کمال وجودی او تعیینموجو

یابود. از جملوه    ه را موی آن جایگوا گگاری شده و امکان نیل بوه   رج، به مقام انسان اها آنو با رعایت 

توانود   خا  است کوه موی   یدولت خا  با وظیفهسیاست و  ،مقدمات رسیدن به چنین جایگاهی

انسان را به چنین جایگاهی برساند. در دستگاه فلسفی خواجه نصویرالدین طوسوی، کموال غوایی و     

( و 109ن: )هموا « ر عوالش مودب » و (22: 2929)طوسوی،  « انسان توام مطلوق  »نهایی وجودی انسان به 

یعنی  ،)همان( تعبیر شده و این همراه است با رسیدن انسان به علت غایی خود« االطالقملک علی»

 االطوالق تی مودبر عوالش و ملوک علوی    انسان کسی است که توانایی دارد در میان موجودات و عوالش هس

انسوان توام    گردد و این زمانی است که به علت غایی خود یعنی سعادت تام دسوت یابود و لیاقوت   

 مطلق گشتن را یافته باشد.

ایی برخووردار باشود توا بوا      ها و کماالت بالقوهها و ظرفیت دیچنین انسانی لزوما  باید از توانمن

سوانی بایود در   ، بدین مرتبه از مراتب کمال وجودی برسد و به عبوارتی چنوین ان  ها آنفعلیت یافتن 

 کمال وجودی خود دست یابد.   یمرتبهساالر باشد تا بتواند به دستگاه آفرینش هستی
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 یهای خا  ماهیت و سرشت و حقیقت انسان است که بوه مالحظوه   آید ویژگی چه در پی می آن

برخوردار شوده و در نسوبتش بوا سوایر موجوودات       ها آنو انسان تام مطلق و از    جایگاه وجودی او

 ساالر می گردد.
 

 برابری ذاتی افراد انسان

افوراد انسوانی در اصول انسوانیت و در      یطوسوی هموه   نصویر  ی خواجوه شناسی فلسف در انسان

های ویژه برابرند بدین معنی که کسی محکوم به این نیسوت   رداری از نیازهای انسان و قابلیتبرخو

چوه قطوب الودین     که در حد برده دیده شود و نتواند خود را برخوردار از اصول انسانی بداند چنان

دانود   می را برابری در زجر و تأدیبات خطاکاران  طوسی یکی از مصادیق آننصیر شیرازی شاگرد خواجه 

 .(200و  205: 2903) شیرازی،  شود نمیو معتقد است هیچ فرقی میان عوام و خوا  دیده 

هوای   های فکری و عملوی و بوه تناسوب شورایط و زمینوه      البته افراد انسانی به تناسب توانمندی

های خاصی برخوردارنود و   ها و توانمندی قابلیت و رفتار شخ  از تأثیرگگار بر فکر و عمل و نظر

اضوله و حکوموت مطلووب بوه ایون      ف یطوسی در مدینه یهمین هش موجب شده است که خواجه

رف  نمووده و بوه موجوب مراتوب فضویلت و شو       نظور های افوراد کوه منشواء ذاتوی ندارنود،      تفاوت

و  افراد جامعه شوند و به سلسله مراتب افوراد در جامعوه  بندی ل به مرتبههای افراد مدینه، قای توانمندی

 ل شوند.تناسب توانمندی و تخص  افراد قای واگگاری مشاغل به

خود باشند و از آن مرتبه تجاوز ننماینود و بایود    یاقتضای آن کند که هر یک در مرتبه عدالت»

 .(177: 2929طوسی، « ).ه صناعات مختلِ مشغول نگردانندکه یک شخ  را ب

از پیش محکوم به شغل و مقوام و   یکسنصیر طوسی هیچبراین در حکومت مطلوب خواجه  بنا

منصبی خاصی و فراتر یا فروتر و نیست در عین حالی که اختالف افراد در انواع و اصناف علووم و    

فنون وجود دارد و این بدان جهت است که انجام اعمال و دریافوت علووم بور ایشوان آسوان باشود       

 ها و صناعات برخووردار  ها و حرفه ( و جامعه از یک نظام مشاغل و تخص 2922:201، )فارابی

 .(1010: 2929)طوسی، شود 

طبیعوی بورای دریافوت    طوور فطوری و    ههمگان به فطرت سلیش محکوم بوده و بو  ،که نتیجه این

 خیرات آمادگی دارند مگر کسانی که دارای طبیعت ناق  هستند. و  کماالت، فضایل
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اسوتفاده کننود بلکوه فقوط      هوا  آنکه توانایی ندارند که غیر خود را به کاری وادارنود و از  آنان »

توانند  ن کسانی همیشه مرئوس هستند و نمیشوند، چنی چه ارشاد می آنقدرت دارند عمل نمایند به 

 .(27م : 2305)فارابی،  «ریاست کنند.

 شوود  موی طوسی موجب نصیر واجه حاکمیت رویکرد برابری ذاتی بر فکر و اندیشه و اعتقاد خ

رؤسا بوا موردم    یمردم و همه یفاضله( خود معتقد شود که همه یکه در حکومت مطلوب )مدینه

لّش و عمل دارای وجوه مشترکند هرچند به حسوب  تع و  یک روح واحدند و نیز در تعلیش یلهبه منز

در تعلیش و تعلّش و اعمال  که این و ها متفاوت هستند ها و بینش عالیق و استعداد و سالیق و گرایش

 .(170 -175: 2929)طوسی، شان سعادت است  ، مقصد نهاییو صناعات

ها و استعدادهای تکمیلی و کمالی بوه نحوو قووه و     طور فطری از قابلیت همردم ب یبنابراین همه

 ایون نووع تلقوی از    استعداد برخوردارند گرچه فطرت هر کس از قابلیت خوا  برخووردار اسوت.   

مبنی بر این که وی معتقد اسوت   شود میانسان، برخالف آن چیزی است که به افالطون نسبت داده 

 جنس برخی از جنس طال و برخی نقره و برخی مس هستند.

هوا،   ش به سوی کسب کمواالت، مواهوب، شوأن   توانایی فطری برای حرکت و تال یپس هر کس

باشوند نوه    موی د و این در حد معدّ و عامل باش فنون و علوم و صنایع را دارا می مسئولیت و دریافت

 (.253 -257:  2922علت )فارابی، 

باشد و گرچه بعضی از  نمیی دیگر ا غیر از دسته ایها برای دسته مواهب، فرصت و نعمت پس

رخورداری از تر، حاصل آن که برابری همگان در اصل ب تر برخوردارند و بعضی ضعیِ قدرت قوی

چند بوه جهوت کمیوت و کیفیوت مختلوِ هسوتند و       هر ،طور فطری است ها به یاستعدادها و توانای

ها و علوم و فنونی دارنود،   دارند اگر در اموری دیگر تواناییکسانی که در یک امری طبیعت ناق  

 گیرنود.  ریاسوت و مرئوسویت قورار موی      یدر چرخوه در آن امور از مراتب ریاسوت برخوردارنود و   

ی در فنی از فنون برخوردار است، تر بیش یهر کس که از علش و تجربه البته (27م : 2305)فارابی، 

 سازد. ابت در امر پگیرش ریاست فراهش میدر آن رئیس دیگران است و این امر میدان را برای رق

 

 طلبیطلبی و حقیقتکمال

هوا و   یوت طوسی که ماهیوت او از قابل نصیر سیاسی خواجه  یانسان در حکومت مطلوب فلسفه

طوسوی   یشود در انسان شناسی خواجه طلبانه مفطور است و این امر موجب می های بالقوه کمال اییتوان
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های او تک بُعود نگریسوته نشوود بلکوه در مطالبوات او در       انسان یک بُعدی دیده نشود و نیازمندی

 زندگی مدنی و سیاسی و در نظام سیاسی، مطالبات دو بعدی مادی و الهوی و حیووانی و انسوانی و      

طبیعی و فرا طبیعی دیده شود و زمانی که از مردم در زنودگی سیاسوی و مطالبوات او سوخن گفتوه      

 مردمی مالحظه شوند که انواع نیازمندی و انواع مطالبات دارند. شود، می

و چون دواعی افعال مردمان مختلِ است و توجه حرکات ایشان به غایات متنوع، مالال  قصود  »

 .(101: 2929)طوسی، ...« دیگری به اقتنای کرامتی یکی به تحصیل لگتی و قصد 

محتاجنود و   و چون اشخا  نوع انسان در بقای شخ  و نوع به یکودیگر »و در جای دیگر گوید: 

 .(100)همان:  «بقا ممتنع، پس در وصول به کمال محتاج یکدیگر باشند. وصول ایشان به کمال بی

هوا   کماالتی است و این کماالت به شکل کونش  دهد که انسان برخوردار از این عبارت نشان می

 ،کنود  می چه مطالبه کند و آن ها را مطالبه می طور دایش آن ها در نهاد آدمی مفطور بوده و انسان به و گرایش

 را در نهاد بشر نهاده است. ها آنطور فطری  ههمان حقایقی است که خداوند ب

 

 و تعقل خردورزی

است که انسان را متمایز از دیگر موجوودات   یهای ها و توانمندی خردورزی و تعقل از دیگر قابلیت

( و باید در نظام سیاسی و زندگی مدنی انسانی دیده شود کوه از چنوین   07م : 2370نموده )فارابی، 

آن نوع نظامی و آن نوع قوانینی برآمد که چنین قابلیت را  یقابلیتی برخوردار است و باید به مطالبه

 بارور سازد.

توانود مفواهیش و معقووالت و از جملوه از مفواهیش زنودگی        براساس چنین قابلیتی هش میان انس

 را خردورزی کند و هش می تواند زندگی سیاسی را به پرسش بکشاند.  های آن بنیانسیاسی و 

سیاسوی   گر هستند و در نظوام  در حکومت مطلوب باید از مردمی سخن گفت که خردورز و پرسش

بایود بوه    را مورد نظر دارد که از سرشوت خوردورزی برخوردارنود و نظوام سیاسوی      مردم ساالر، مردمی

تحقیر شووند و   گری انسان بپردازد تا موجب نشود مردم پرورش و شکوفایی خردورزی و روحیه پرسش

 یکوه خواجوه  گونوه  ی بگیورد آن ها نظام استبدادی حاکش شود و مردم را به تحقیر و استعباد و بندگ بر آن

 .(912 : 2929داند )طوسی،  ض سیاست ناقصه و سیاست تغلّبی را استعباد خلق میطوسی غر

را بوه    از سرنوشت خود خردورزی کند و آن سازد تا فرد را توانمند می ،ردورزی و تعقلاین خ

شوتی سوزاوار اوسوت و    پرسش بکشاند تا بداند در حال حاضر چه سرنوشتی دارد و چه نوع سرنو
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سازد تا از تجارب بشری علش و آگاهی یابد و  صیل کند و نیز او را توانمند میحرا ت  چگونه باید آن

هوا را درک و فهوش    آنورزی نمووده و   ادامه از مصالح و منافع خود تعقول استفاده کند و در  ها آناز 

 دهد.خود قرار ینموده و مورد مطالبه

 

 انسان مختار

دیگوری و قودرت    یبدون جبر و زور و تحمیل ارادهمراد از اختیار، توانایی انسان در انجام افعالی 

 (.21-3:  2927کاری یا قدرت بر انجام دو فعل متقابل مالل عدل و جور است )طوسوی،    فعل و ترک

طوسی برخوردار است، اصل اختیار نصیر هایی که انسان در رویکرد فلسفی خواجه  از دیگر ویژگی

ندیشوه و عمول و در شورکت در    هوا و در فکور و ا   یگیور  اراده آگاهانه برای او در تصومیش  و وجود

 هاست.   ها و خردورزی فعالیت

طوسوی از آن سوخن گفتوه    نصیر ساالری مبتنی بر حکومت مطلوب خواجه  مردمی که در مردم

منفعت و  ها آنبرای  چه آنهایی مختار و آزاد در انتخاب خیرات و شرور، انتخاب در  انسان شود می

د و از دیگر موجوودات و  کنن که آگاهانه انتخاب می هستندهایی  نیز انسانو  باشد میمصلحت دارد 

چوه نظوامی و    آنگور آزاد هسوتند. بنوابراین هور      شوند از آن جهت کوه انتخواب   حیوانات متمایز می

ای به چنین استعداد و قابلیت و توانمندی لطمه بزند، بوه دور از نظوام موردم سواالر اسوت و       نظریه

 ا خدشه دار نموده است.ساالر بودن مردم ر

طوسی هرگونه فکر و اندیشه و فعل و رفتاری که آزادانه و با اختیوار  نصیر   خواجه یدر فلسفه

 ناسوی خاصوی برخووردار اسوت.    ش شناسی و هستی شود، از مبادی معرفت میو اراده از انسان صادر 

ویه و غضوبیه اسوت کوه    شوه  یقوهنه لزوما  اختیاری و تحریکات دو  گونه حرکت ارادی و مبادی هر

باشند اما مبادی فکر و اندیشوه و فعول اختیوار جودا از      رای حرکت ارادی انسان و حیوان میمبداء ب

 2332ی )فوارابی،  عقل نظری و عقل عملی هستند. عقل نظور  یدو قوه ها آنحرکت ارادی است و 

موجوودات عوالش    یهورزی از معقوالت و مفاهیش کلوی و نظوری و از مبوادی اولیو     ( با تعقل210م: 

 چوون  هوش خا  سیاسوی   یهای عام و پدیده گی دنیوی و معنوی و اعش از پدیدههستی اعش از زند

های تولید نظریات عوام نظوری و خوا      ها و زمینه آنعدالت، آزادی و چیستی و چرایی  ،سعادت

ندگی مدنی و چه عقل عملی با تدبیر ز سازد چنان سعادت یا عدالت فراهش می یسیاسی نظیر نظریه
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در بوردارد،  مصوالح نووع انسوانی را     چه آنو غضبیه در نفس آدمی، و با دریافت  هتدبیر قوای شهوی

 سازند. ای عملی زندگی سیاسی را فراهش میه های تولید نظریه زمینه

اسوت   چه مانع از فعالیت قوای عقالنی بشر شود، انسان را به رقیت و بنودگی کشوانده   بنابراین هر آن

را  انسان با دیگور موجوودات   تمایزی که ا ترین مؤلّفه طوسی اساسی نصیر سفی خواجهتفکر فلو در 

بوه نحوو    هوا  آنعقول نظوری و عملوی و فعالیوت      یعاقله در خود قوه ی شود، وجود قوه می شامل

نظری خود و چه در فلسفه عملوی خوود    یفیلسوف چه در فلسفه یدغدغه چه آنمطلوب است و 

آدمی است و سعادت تام انسان در فعلیت یوافتن   یعاقله ی و فعلیت بخشی به قوه باشد، تقویت می

 کامل این دو قوه است.

و هی ان تصیر نفس االنسان من الکمال فی الوجود الی حیث ال تحتاج فوی قوامهوا     ذلک هو السعاد»

 .(210م:  2332فارابی، « )الی الماده

گیر و  ، توانا، قدرتمند، عاقل و تصمیشالق، آفرینندهحاصل چنین تلقی از انسان، تولید انسانی خ

باشود.   موی مباحث فکری و اندیشگی و خردورزی و در مباحث عملی و تدبیری  حاضر در و  فعال

هوای   طور دایش به نوآوری، تولیود نظوش   هب ،های آموختنی و عملی رو به جلو چنین انسانی با حرکت

 .شود یممیکانیکی، مادی و معنوی میکانیکی و غیر

 

 انسان مدنی و تدبیرگر

حکموت عملوی    یپردازی در حوزهنوع نظریه طوسی مبنای هرنصیر انسانی که در نزد خواجه 

هوای موادی و    گیرد، انسان مدنی و تدبیرگر است یعنی انسانی است که به جهوت نیازمنودی   میارقر

هوای خوود را بوا     نودی آورد توا نیازم  نوعان خوود رو موی   معنوی خود و به حکش طبیعت خود به هش

 تأمین نماید. ها آنهمکاری و تعاون 

اجتماع محال است،  بی بندد و معاونت )نوع انسان( بی معاونت صورت نمی چون وجود نوع و»

 .(102: 2929)طوسی، « سان بالطبع محتاج بود به اجتماعپس نوع ان

هوای خوود    منودی نوع جهوت رفوع نیاز   سوی دیگر هر نوع همکاری و هر نوع روآوری به هشاز

افعال موردم   یچه چون انگیزه ممکن است از حد اعتدال خود بگگرد و سر از ظلش در آورد و چنان

تعاون و همکاری  ،نیاید و هر یک به خود واگگار شوندها بر آناگر به تدبیر  ،متنوع و مختلِ است
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طوات و میوزان آن بوه ظلوش بوه      بنابراین باید به تدبیر آن برآمد تا در نووع ارتبا  .شود نمیافراد انجام 

 دیگران منجر نشود.

 چون دواعی افعال مردمان مختلِ است و توجه حرکات ایشان به غایات متنوع، مالال  قصود »

یکی به تحصیل لگتی و قصد دیگری به اعتنای کرامتی، اگر ایشان را با طبایع ایشان گگارند تعواون  

ردانود و حوری  هموه مقتضویات خوود را      خوود گ  ی صورت نبندد چه متغلب همه را بنوده  ایشان

خواهد، و چون تنازع در میان افتد به افنا و افساد یکدیگر مشغول شوند پوس بالضوروره نووعی از    

یکی را به منزلتی که مستحق آن باشد قوانع گردانود و بوه حوق خوویش برسواند و       یر باید که هرتدب

ه شغلی که متکفل آن بود از امور دست هر یکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و ب

 (101: 2929طوسی، ) «تعاون مشغول کند.

و حکوموت بسوپارند توا     مردم تدبیر خود را بوه نواظمی بوه نوام حواکش      آید میاز این سو الزم 

هایی کوه   گیری کرده و نیازمندی ومرج و ظلش و تجاوز پیش ها را به نظام درآورد و از هرج همکاری

 تنهایی مقدور نیست، با اجتماع تأمین گرداند. به ها آنامکان تأمین 

شوود   موی  آورد و این امر موجب گر بارمی های مختلِ مطالبه وجوهی که ذکر شد انسان را در حوزه

گو باشد  لِ پرورش دهد و پاس های مخت گری انسان را در حوزه حکومتی مطلوب باشد که مطالبه

 ها و مطالبات مردم بداند. نهایت مشروعیت خود را در تأمین نیازمندیو در

 

 عقل: مالک برتری انسان

به خوردورزی   ،وی طوسی و در حکومت مطلوبنصیر برتری انسان در دستگاه فلسفی خواجه 

دهوی  تدبیر و مشارکت فعال در امر نظامآن در حوزه معارف عمیق انسانی و الهی و معقوالت و در 

 .باشد میر و بروز کماالت و فعلیت استعدادها عمل به ظهو یبه زندگی مدنی و سیاسی و در حوزه

را موجب بارور شدن خردورزی و مشوارکت فعوال    چه آنکه  شود میچنین معیاری موجب آن 

عقول  یت مهش در زندگی آدمی یابد و آن ، ارزش و اهمشود میدهی زندگی مدنی  ی در امر نظامآدم

ل اشیاء و دریافت معارف حقیقی برای بردن به عل نظری و عملی است. عقل نظری با پیبا دو قسش 

کند و عقل عملی با تدبیر بر زندگی فردی و بر قوای نفس و بوا تودبیر    انسان، کمال علمی تولید می

نوعان خود، فورد را   بر زندگی منزلی و در زندگی مدنی و اجتماعی با تدبیر بر انواع ارتباطات با هش

ی و معنووی و  هوای مواد   ا دیگران و انواع نیازمندیدر یک فرآیند تدبیری فعال در مواجهات خود ب
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 طور فعال به سوازندگی و تهوگیب نفوس از سوویی و همکواری و      هدهد و ب فردی و جمعی قرار می

 کشاند. مشارکت در امور از سوی دیگر می

دنیووی و حیوات   فارابی با مبنا قرار دادن عقل)نظری و عملی( مالک برتورین افوراد در زنودگی     

داند که از سویی تن و جسش آنان در زندگی دنیوی به برترین حواالت   ی را آنانی میمعنوی و اخرو

یعنی به اعتدال مزاج برسود و از سووی دیگور     ،(31: 2322)فارابی،  یک تن در حالت طبیعی برسد

روح و نفس آنان در بهترین حاالت که امکان دارد، برسد و آن به این است که عقل نظری و عملی 

 روهای خود برترین و بهترین فعالیت را داشته باشند.آنان در قلم

طوسی اسوت، حکوومتی    نصیر  مت مطلوبی که مقتضی معرفتی خواجهبنابراین تمام توجه حکو

 یاست که در آن ابعاد عقلی انسان در ابعاد نظری و عملی شکوفا شود و آن زمانی است که فلسفه

 در ابعاد مختلِ باشد. ها آنهای  نمندیوجودی حکومت، مردم و شکوفایی استعدادها و توا

 

 یی(گرا )نظم ییگرا قانون 

و خوردورز و عاقول    کوه  ایون طوسوی، انسوان بوه حکوش     نصیر   شناسی خواجه انسان یدر فلسفه

ابتودا بوه    هوا،  آنبنودی   بندی و رتبوه  ها و از طبقه ورزی او از پدیده گراست، خردورزی و تعقل تعقل

 رسود و بوه حکوش مودنیت و سیاسوی      ها می یابی آن ی میان پدیده و نظاممند ضرورت وجود نظش و قانون

و تعیوین   هوا  آنبنودی   اجتمواعی و طبقوه   - هوای سیاسوی   دهی بوه پدیوده   بودن طبعی انسان به نظام

 .شود می ها در جای خود منجر های هر یک از اشیاء در جای خود و تعیین صناعات و تخص  جایگاه

ی بعد از بیان و تقریر وجه تدبیری و سیاسی بوودن انسوان و   طوس نصیر همین است که خواجه

کنود و سوه الزم    د جامعه به لوازم سیاست اشواره موی  ضرورت آن در کیفیت همکاری و تعاون افرا

در سیاسوت بوه نواموس و    »، داند ها را ناموس به معنای قانون می آنسیاست که ذکر کرده و یکی از 

 .(101: 2929)طوسی، « .حاکش و حاکش و دینار احتیاج باشد

 

 آزادی

گرایی  ، اقتضاء، خردورزی و عقلنصیراجه آزادی یکی از مقوالتی است که در تفکر فلسفی خو

هایی است که انسوان   ها و قابلیت لی از جمله ظرفیتعقل نظری و عم یانسان است. وجود دو قوه
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خوردورزی از معقووالت و    یابد و این شکوفایی بوا تعقول و   ا شکوفایی آن به کمال خود دست میب

 .شود میمبادی عالش هستی و انسان تحصیل 

سعادت،  چون هشفضایل اخالقی  ،توان به خردورزی از آن پرداخت هایی که می ازجمله موضوع

 .باشد میدولت و سیاست  چون هشهای سیاسی  دیدهعدالت و پ

و آزادی فکور و  پرداخت و خردورزی از موضوعات فووق وجوود آزادی بیوان و قلوش      یالزمه

انسوان موجوب آن    یآگاهانوه  یاندیشه از مقوالت فوق است. از سوی دیگر اصول اختیوار و اراده  

 که انسان در انجام و دریافت هر فعلی و هر دانش و معرفتی و طرح پرسش آزاد باشد. شود می

 یگرایوی او را بوه پرسوش از نووعی از آزاد     کموال  چوون خوردورزی و   هوش چه اصول دیگوری   چنان

که اصل مودنیت طبعوی    عقلی او منجر شود و چنانه رشد ها و ب کشاند که به شکوفایی توانمندی می

 انسان چنین است.

 

 گرا انسان ذی حق و حق 

حق  یفلسفه ییهانسان ذی حق است و زندگی سیاسی بر پا نصیرفلسفی خواجه  یدر اندیشه

طوسی نیز بر پایه تقریر و تبیین این حوق   یرنص سیاسی خواجه ییابد و فلسفه و اعطاء آن، نظام می

 آورد. بوده و نظش سیاسی خاصی را پی می قابل دفاع

در این دستگاه فلسفی هر موجودی که در ماهیت و سرشت خود از قوه و قابلیت و توانمنودی  

 دارای حقی است تا آن قابلیت به فعلیت تبدیل گردد. ،خاصی برخوردار باشد

شئ چه هر چنان .(112: 2900)مطهری،  طبیعی مبنای یک حق طبیعی استبنابراین هر استعداد 

از حقانیوت   ،به ازای جایگاه وجودی که در دستگاه آفرینش و در سلسله مراتب عوالش هسوتی دارد  

(. حال انسانی که در عوالش خوارج   217-212: 2929)طوسی،شود  میبرخوردار بوده و صاحب حق 

هوای   هوا و اسوتعدادها و قابلیوت    سرشت خاصی بوا توانمنودی  موجودیت یافته هش دارای ماهیت و 

گرایوی و   ست نظیر اختیار و مودنیت و معنویوت  دارای حق و حقوقی ا ها آنخا  است و به ازای 

شودن   طلبی و هش برخوردار از جایگاه وجودی خا  یعنی شأنیت مدبر عالش و انسان تام مطلوق  حقیقت

دسوتگاه   گوردد. چنوین حقووقی در    دارای حقوقی دیگر می مراتب وجودی هستی را دارد و یدر سلسله

 یوی در فلسوفه  شود میفلسفی خواجه نصیرالدین طوسی مسلش و مفروض دانسته شده و موجب 
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را توجیه و اقناع افراد جامعوه از حقووق خوود و      د منشأ ضرورت سیاست و کارکرد آنسیاسی خو

که ممکن است به هایی  اید از تجاوزها و تعدّیگیری نم ها به آن حقوق قرار دهد و پیش آنرساندن 

 آن حقوق وارد شود.

قانع گرداند و بوه   نوعی تدبیر باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن باشد،  پس بالضرور»

طوسوی،  ).« ی و تصرف در حقوق دیگوران کوتواه کنود   حق خویش برساند و دست هر یک از تعدّ

2929 :101). 

رسومیت بشناسود و    دم ساالر، نظوامی اسوت کوه چنوین حقووقی را بوه      در این صورت نظام مر

طوسوی   نصیرالدینسیاسی خواجه  یحکومت مطلوب فلسفه یرا فراهش سازد. فلسفه  بسترهای تحقق آن

 یای آن، نظریوه برای چنین منظوری طراحی و ترسیش شوده اسوت و قابلیوت دارد اموروزه بور مبنو      

 ی نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران گردد.تا مبنا هه دادساالری را ارای مردم

 

 ساالری در حکومت مطلوب خواجه نصیرالدین طوسیهای علمی مردمزمینه

طوسوی،  نصویرالدین  ر حکومت مطلوب خواجه های عملی در دستگاه فلسفی و د مراد از زمینه

اسوت   اسوی های عقل عملی در زندگی سیاسی و تعقالت آن در غایات زندگی سی ها و بایسته قضاوت

را که به تنظیش زندگی مدنی و سیاسی و به ثبوات و   چه آن( عقل عملی هر 07-02م: 2322)فارابی، 

لی موردم جامعوه منجور شوود،     تعادل و در عین حال به پویایی و رشد و توسعه و در نهایت به تعوا 

 را می نماید. ها آنکارگیری حکش به 

را بوه حضوور و کوارکرد عقول عملوی در       ین توجهتر بیشدر دستگاه فکری خود  نصیرخواجه 

کوه در زنودگی عملوی و     هوا و تجویزهوایی   را در نووع بایسوته    زندگی مدنی و سیاسی نموده و آن

 حکومت مطلوب خود دارد، نشان داده است.

هوای   ده و ضورورت های عملی موردم سواالری قابول طورح بوو      ها تحت عنوان زمینه این بایسته

دهود تموام توجوه     رساند و در عین حال نشوان موی   یاسی را میکارآمدی و روزآمدی یک نظام س

 .باشد مییابی مردم در درون حکومت مطلوب خود  به حضور و ارزش نصیر خواجه

وجوووب عقلووی مشووورت حاکمووان بووا مووردم ایوون ضوورورت هووا، رعایووت عوودالت و انصوواف، 

یاست فاضوله و  گونه و کریمانه با مردم، توقِ ر مواجهه محبتمتخصیصین و عرف خا  مردم(، )



 

 استاد بشـر 411

زوم سواالری در مناصوب حکوومتی، لو    ش به شناخت از مردم، لوزوم شایسوته  حکیمانه و مدبرانه حاک

 .باشد میهای خا  خود نظیر نظام مشاغل گرایی از طریق میکانیسشتخص 

 

 عدالت و انصاف
 جامعه و حفظ ثبوات جامعوه  افراد  بستگی هشعدالت و انصاف از عواملی است که نقش اساسی در 

هوا   آنکند. اگر در یک حکومتی قوانین عادله بر مملکت وضع شوود و حاکموان بور حفوظ      ایفاء می

 یابد. از اسباب استواری حکومت وجود می های چنین حکومتی محکش شده و یکی بکوشند پایه

بر پادشاه واجب بود که در حال رعیت نظر کند و بر حفظ قوانین معدلت توفّر نماید، چه قوام »

 .(915: 2929)طوسی، .« به معدلت بودمملکت 

دارد که در نصویحت   طوسی را وا مینصیرالدین برای عدالت، خواجه ی دتوجه به چنین کارکر

داری بوه وی، وی را بوه   مغول( و در بیان آداب و رسوم ملک)پسر هوالکوخان « خان اباقا»خود به 

 (.3: 2909طوسی، دل و انصاف توصیه و تشویق نماید )رعایت ع

دانود   موی  طوسی ضرورت عدالت را هش برای حفظ دولت و حکومت و ثبات آن الزمنصیر خواجه 

 و هش برای حفظ مدینه و رعایت حقوق مردم نسبت به یکدیگر.

هور یکوی بور     ی افعال اهل مدینه نظر کند و مرتبه شرط دوم در معدلت آن بُوَد که در احوال و»

 (910: 2929ی، )طوس« قدر استحقاق و استعداد تعیین کند.

حاکش بر آن، رعایت عدالت است  یطوسی اساس حکومت مطلوب و دغدغهنصیر نزد خواجه 

 .(911 :2929افراد و طبقات مردم بتوانند به تکمیل کماالت خود برآیند )طوسی،  یآن همه یتا بر پایه

 

 مشورت

سی زندگی سیاسوی  در تدبیر امور دولت و حکومت و حفظ و بقاء آن و امور جامعه و نظش سیا

شووند و قووانین خوا      از امور ثابت محسوب موی و در عین حال رشد و بالندگی آن، برخی امور 

 هوا  آنخود را دارند اما برخی امور متغیر بوده و ضرورت تدبیر و توجه به کارآمدی و روزآمدی در 

رشناسوانه  کا افوراد متخصو  و اسوتفاده از نظرهوای    ضرورت زیادی دارد. بدین منظور رجوع بوه  

مشورت و مشاوره با اهل فن از اموری است که تدبیر نظوام سیاسوی مقتضوی آن اسوت و      عنوان به

حمایتی مردم و اهل فکر و اندیشوه   یحاکمان از پشتوانه ها و تجویزهای شود تا تصمیش میموجب 
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 خوود مشوورتی اهول    یاز پشوتوانه  و آراء سیاسی و مودنی  ها رار گیرد و احساس کنند که تصمیشق

ه کارآمودی و بلکوه   بو  ،بیرونی های ها با واقعیت آن( و با مطابقت 31: 2909)طوسی، برخوردار شده

 منجر شود. ها روزآمدی تصمیش

فارابی این نوع توجه به مردم در امر ریاست حکیمانه بر جامعه را مورد توجوه قورار داده و مشوورت    

( توا ریویس   71ق: 2519)فارابی،  داند فاضله می یرا از شروط ریاست حاکش بر مردم و بر جامعه و مدینه

 فاضله بتواند ارتباط مناسب و مطابق با واقع و با مردم جامعه برقرار سازد. یو حاکش مدینه

 

 گونه و کریمانه با مردمتار محبترف

طوسی انسان از جایگاه واالیی برخوردار است بدین منظوور  نصیرالدین در فکر فلسفی خواجه 

مدارانه با مردم مواجهه شووند  و عزت مردان با ادبیات خاشعانه و متواضعانه دولت یمهالزم است ه

که در بعضی متون کاربرد رفتار متواضعانه نسوبت بوه    جا آنرا مورد امر و نهی قرار دهند تا  ها آنو 

 مخالفین هش توصیه شده است.

آور حتوی نسوبت بوه    بان عزتخاشعانه نسبت به مردم و زخورداری از زبان و ادبیات فارابی بر

(. در نگواه  71ق: 2519داند )فارابی،  فاضله می ییس مدینهشروط ریاست ری و لوازممخالفین را از 

یورا موردم نوه    شووند ز  ها در حکومت درنهایت احترام نگریسته می آنطوسی به مردم، نصیر خواجه 

نود  خواستند بر مردم حکومت کنگونه که د تا حاکمان مجاز باشند هرنانداز طوق بزرگی برگردن می

و  کانیکی یک شویء ( و نه صرفا  عناصر و اجزاء م911: 2929طوسی، و مردم را به استعباد بگیرند )

بلکوه   ؛امنیت یا رفواه آنوان بدانود    یبزر  هستند تا حکومت خود را صرفا  تأمین کننده یمجموعه

 ) همان(.وند ش ه میخادم و دوست نگریست یبا دیده مردم از سوی دولت و حاکمان

 

 مردم و مشروعیت ریاست فاضله

فاضوله از سوویی    ییس مدینوه اسالمی اگرچه ریاست فاضله ری یسفهدر حکومت مطلوب فال

، اموا از  از مشروعیت الهی برخوردار باشد شود میو این موجب  حاصل ارتباط آن با عقل فعال بوده

های مختلوِ   ها و از جوامع و امت آنخوی  مادامی که به شناخت صحیح از مردم و خلق و طرفی،

 بر نیاید، ریاست او بر مردم فعلیت نیافته است.
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 یفاضله را شناخت رییس مدینه یرییس مدینه هایروط متعدد، یکی از شرطفارابی در کنار ش

 (.79ق: 2519)فارابی،  داند ها می آنخوی  و  فاضله از مردم و خلق

ع رویکرد را به مردم دارد و معتقد اصل و اسواس پادشواهی و   الدین شیرازی نیز همین نوقطب

 دهد.موجودیت و حیات خود را از دست مید، پادشاهی نیز نقدرت بر مردم است و اگر مردم نباش

اند از برای آن که تا رعایا نباشند، پادشواهی نباشود و چوون رعایوا      رعایا اصل ملک و پادشاهی»

 .(209، 1، ج2903 )شیرازی، «.نمانند پادشاهی نماند

مشروعیت  (1( قدرت )شمشیر( )ابزار بیرونی( و 2حفظ قدرت را  یخواجه نصیرالدین طوسی دو پایه

رت و شمشویر  وی قلش و مشروعیت و توجیه درونی، قد یهداند. به عقید )قلش و توجیه درونی( می

 (.17: 2990طوسی، رساله ) کند را به آمریت تبدیل می

 شود میزور است و ظلش تلقی  ،مردم درونی ر بدون قلش و بدون توجیهنزد وی قدرت و شمشی

هوا موجوب تزلوزل،     آنو قلش بدون قدرت ضمانت اجراء ندارد. نبود هر یک یا عودم تووازن میوان    

 (.72 -70: 2921رجایی، )گردد ی و ناپیوستگی در سامان سیاسی می ثبات بی

 

 نتیجه

اساسی و هنجواری و ارزشوی مواجوه اسوت و      های گی سیاسی و سیاست همواره با پرسشزند

 کشواند.  موی  دهی به آن پرسوش فلسفه در پاس سیاست و کاربرد  یها پای فلسفه را به حوزه پاس  به آن

تصویری جامع بوه   یارائهبه  ،جانبه از هستی و انسانی فلسفی با فراهش نمودن بینش همهها دستگاه

حاضور رویکورد   آیند. در عصور   ومت مطلوب( برمی)حک فاضله یوان مدینهمخاطبان خود تحت عن

سواالری   ممورد است که  ساالری در نظام و مدیریت زندگی مدنی و حیات سیاسی منجر به آن شدهمردم

پوردازان  نظریوه ذهنی  یی سیاسی تبدیل شده و دغدغهاساسی از مسایل زندگ یلهأیک مس عنوان به

 حیات سیاسی گردد. یحوزه

یه و تبیینی که خواجه نصیرالدین طوسی در حکومت مطلوب خود از هستی با نظر به نوع  توج

ب هستی و خاصه از انسان و ماهیت و سرشت طبیعی آن و از جایگاه وجودی انسان درسلسله مرات

سواالری   نشان داده شد کوه موردم   صورت مستدل بهملی های نظری و ع دارد، تحت دو عنوان زمینه

ذهنوی   یمشوغله یوک   عنوان بهرا   نصیرالدین طوسی نبوده و وی آن جهخوا یزمانه یلهأچه مساگر
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موردم در   ها آن براساسساالر باید داشته باشد و هایی که یک حکومت مردم تصور نکرده اما ویژگی

 درون حکومت جایگاه ویژه داشته و مشارکت فعال سیاسی داشته باشند، برخوردار است.

طوسوی، موردم    نصویرالدین  ری در حکومت مطلوب خواجهساالهای نظری مردمزمینه یبر پایه

طور طبیعی مودنی و سیاسوی بووده و    هنسبت به یکدیگر برابر دیده شده و همگی صاحب حقند و ب

بلکوه بورای    ،مین منافع مادیأبرای ت تنهادر سرنوشت خود مشارکت طلبند و چنین مشارکتی را نه 

نظوش   ،در حکومت مطلووب خوود   خواجه نصیر دانند ب و ضروری میتمام مراتب کمالی خود واج

هوای عملوی   زمینوه  یداده است و بر پایوه  ارائهسیاسی مطلوب خود را با چنین رویکردی از انسان 

را که به حضور فعوال   چه آنتمام طوسی نصیرالدین خواجه  ،ویساالری در حکومت مطلوب مردم

بوا   ،را شوود  موی متعالی خود منجر  مردم در سرنوشت سیاسی بلکه در سرنوشت کمالی و متعادل و

ت کسوب معرفوت   ضروری و وجوب عقلی دانستن مشورت، اصل مواجهه کریمانه با مردم، ضرور

ساالری و با متوقِ سواختن موجودیوت دولوت و    و شایسته ها آنخلقیات  و  از روحیات از مردم و

را جوزء اصوول تودبیری     هوا  آنبه دولت و حکومت، تامین نمووده و   ها آنبقاء آن به مردم و اعتماد 

تودبیر   ییک شیوه عنوان بهتوان  ساالری را می مردم یلهأمس بنابراین زندگی سیاسی قرار داده است.

الگوی حکومت مطلوب خواجوه نصویرالدین طوسوی     یبر پایه کارآمد و بلکه شیوه زندگی سیاسی

 .ساخترا در درون سنت دینی و فلسفی خود مدلل و مستدل   ارائه نمود و آن
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 استاد بشـر 020

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 اردبیوا دانشگا  محقق اردبیلی 

 2932آبان ماه  12



 

   
  

 

 گزارش تصویری  022

 

 
 

 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 اردبیوا دانشگا  محقق اردبیلی 

 2932آبان ماه  10



 

 

 استاد بشـر 021

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 اصفهانا  دانشگا  اصفهان

 2932آذر ماه  23



 

   
  

 

 گزارش تصویری  021

 

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 ایالما دانشگا  ایالم 

 2932آبان ماه  13



 

 

 استاد بشـر 021

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 چهارمحال و بختیاری ادانشگا  شهرنرد 

 2932آبان ماه  22



 

   
  

 

 گزارش تصویری  021

 

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 خراسان جنوبی ادانشگا  بیرجند 

 2932آبان ماه  12



 

 

 استاد بشـر 021

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 خراسان جنوبی ادانشگا  بیرجند 

 2932آبان ماه  15



 

   
  

 

 گزارش تصویری  021

 

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 خراسان رضوی ادانشگا  فردوسی مشهد 

 2932آبان ماه  19



 

 

 استاد بشـر 042

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 دانشگا  سیستان و بلوچستان

 2932آبان ماه  20



 

   
  

 

 گزارش تصویری  044

 

 
 

 
 

 

 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 فارس ادانشگا  علوم پزشکی شیرام 

 2932اه آذر م 7



 

 

 استاد بشـر 040

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 فارس ادانشگا  علوم پزشکی شیرام 

 2932آذر ماه  3



 

   
  

 

 گزارش تصویری  042

 

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 نردستان ا دانشگا  نردستان

 2932آبان ماه  15



 

 

 استاد بشـر 041

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 نردستان ادانشگا  نردستان 

 2932 آبان ماه 15



 

   
  

 

 گزارش تصویری  041

 

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 گلستان ادانشگا  منابع طبیعی گرگان 

 2932آبان ماه  11



 

 

 استاد بشـر 041

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 مرنزی ادانشگا  اراک 

 2932آبان ماه  22و  20
 



 

   
  

 

 گزارش تصویری  041

 

 
 

 
 

 
 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 یزدا دانشگا  یزد 

 2932آذر ماه  29



 

 

 استاد بشـر 041

 
 

 
 

 
 

 داشت خواجه نصیرالدین طوسی گرامی

 یزد ادانشگا  یزد 

آذر ماه 29



 

 



 

 

 


