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  »نظريه تمدني ابن مسكويه«
  * رمضان محمدي

   تاريخ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهگروهاستاديار 

  محمدباقر خزائيلي
  دكتراي تاريخ و پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  چكيده
ه نگرش  با توجه ب  . اي كه عمدتاً معطوف به اخالق و تفكر سياسي بود استوار گرديده بود            منظومه تمدني مسكويه بر فلسفه    

 او همچنين در ديگر شـاخه علـوم نيـز بـه اصـول              كنند يمعلي مسكويه، در فلسفه از او با عنوان حكيم اخالق گرا ياد             و  اب
اخالق اهتمام خاصي ورزيده است چنانكه در نگارش تاريخ نيز اهميت فزاينده اخالق را از خاطر دور نداشته و به كـرات              

ن سجاياي اخالقي را بيان داشت ابن مسكويه تالش داشت انـسان را در رسـيدن             چه مستقيم و چه غيرمستقيم ارزش فراوا      
 اهدافش در نگارش تاريخ نيـل      نيتر  مهمبه سعادت تام اخالقي و متخلق شدن به اخالق الهي رهنمون كند و حتي يكي از                 

 پيشرو در طريـق علمـي    شود كه او را از جمله مورخان مسلمان         رويكردي كه او در پيش گرفت سبب مي       . بدين آرمان بود  
مسكويه افزون بر اينكه نخستين تاريخنگاري است كه در نگـارش           .تاريخ و در شمار پيشگامان فلسفه تاريخ محسوب كنند        

تاريخ ضابطه سنجش حوادث را خرد قرار داد توانست انديـشه ايرانـشهري را بـا انديـشه يونـان و روح ديانـت اسـالمي                          
ي مدني است و او ديانت را همچون شريعت نويسان در اصالت و استقالل آن بررسي                ديانت مسكويه ديانت  . هماهنگ سازد 

انسان به تفسير احكام شريعت مي پردازد و انديشه مـدني           » جامعه پذيري طبيعي  «يا  » انس طبيعي «نمي كند بلكه از ديدگاه      
جه اخالق مـدني مـسكويه را بايـد در    در نتي. او در برابر اخالق محو نمي شود و ديدگاه او در تأمالت اخالقي مدني است      

وي زيربنـاي   . ابن مسكويه همواره بـر همـاهنگي ميـان علـم و عمـل تأكيـد دارد                . دوران روابط مدني مورد عمل قرار داد      
ابن مسكويه اسباب يادگيري حكمت را در ترك از شـهوات  . فراگيري علوم را نيز توجه به اخالق  و عمل انساني مي داند        

اين نوشـتار بـا     . داند و معتقد است كه فراگيري حكمت بايد بر اساس روش برهاني باشد              اي جسمي مي  ه  و دوري از لذت   
نمايـد در نظريـه     طرح اين سوال كه مباني انديشه تمدني ابن مسكويه بر چه اصولي استوار است اين فرضيه را مطرح مـي                   

ر اين اساس مـالك تقـسيم وي از حكمـت بـر             تمدني ابن مسكويه فلسفه يگانه آموزش حقيقي يا راه رستگاري است و ب            
 است كه بـراي رسـيدن بـه كمـال سـعادت بايـد علـم و عمـل            دانسته يممبناي سعادت بوده است و آن را شامل درجاتي          

هماهنگ و توأمان با يكديگر شوند و قبل از هر چيز بر تهذيب نفس و فراگيري برهان و منطق تأكيد دارد و شناخت علوم              
 بـه شـناخت     توانـد  يمـ داند كه انـسان       داند و آن را مرحله اي مي        اي براي رسيدن به علوم مابعدالطبيعه مي       طبيعي را مقدمه  

بايد توجه داشت رويكرد تمدني ابن مسكويه كه بر مبناي اخالق مدني شكل گرفته اسـت                 . سعادت حقيقي دست پيدا كند    
اين نوشـتار   .اسالمي مي تواند الگوي مناسبي باشد     در جهت روش شناسي مطالعات اسالم و تمدن براي تحقق تمدن نوين             

اي بـه بررسـي و تبيـين نظريـه تمـدني ابـن       تاريخي بر مبناي مطالعات كتابخانه -تحليلي-تالش دارد با رويكردي توصيفي    
  .مسكويه بپردازد
   .ابن مسكويه، نظريه تمدني، فلسفه، حكمت، اخالق، سياست :واژگان كليدي

......................................................................................................................... 
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  مقدمه
بـزرگ  انديشمندان و فيلسوفان . هجري در تمدن اسالمي اهميت فراواني داردقرون سوم و چهارم     

سجـستاني، ابوالحـسن عـامري، اخـوان الـصفا و       سينا، ابوحيان توحيـدي،  اسالمي از جمله فارابي، ابن  
اند و در حقيقت اين دوران اوج شكوفايي فلسفه و          اوبوغلي مسكويه همه در اين مقطع تاريخي زيسته       

در اين نوشتار سعي بر آن است تاملي بر انديشه تمدني ابن مـسكويه    . مدن اسالمي است  علم و رشد ت   
عالوه بر موقعيـت مهـم دوران حيـات وي، مـسكويه            . كه از جهات مختلف اهميت دارد، داشته باشيم       

بويه فعاليت داشته است    ها در دستگاه سالطين آل    انديشمندي شيعي مذهب و ايراني تبار است كه سال        
پايـان، تـشتت و تفرقـه و    جنگ داخلي بـي . ترين مقطع تاريخ اسالم است ان زندگي وي بحراني   و دور 

در ايـن  . اي، مذهبي و نژادي به حدي رسيد كه از دولت مركزي خالفت جز نامي باقي نماند     نزاع فرقه 
ق مسكويه در آثار متعدد خود تالش داشت تا با ارائه مدلي تمدني بـر مبنـاي اخـال                 فضاي سياسي ابن  

هـاي  ايـن نوشـتار در بررسـي همـه مولفـه     . مدني و سياست مدني به بهبود وضعيت جامعه كمك كند     
هـا و  منظومه تمدني ابن مسكويه بر اين فرضيه متمركـز شـده كـه وي سـبب همـه فـسادها و بحـران         

ــه اســالمي را در دوري از اصــول و ارزش  ــضالت جامع ــه و راه مع ــات يافت ــا و اخالقي حــل را در  ه
 راهكارهـاي  ترسـيم  بـراي  و است داده تشخيص »مدني اخالق« ن به تهذيب نفس و ترويج     آورد روي
 ،»فـوزاالكبر « ،»فوزاالصـغر  «،»ترتيـب الـسعادات    «همچـون  آثـاري  خـويش  تمـدني  انديـشه  و عملي

 آن بـر  نوشـتار  ايـن . اسـت  كرده ه ارائ را خود تمدني مدل و انگاشته »اخالق تهذيب« و »سياسهالملك«
 بتوانـد  تبار ايراني و شيعي دانشمندي عنوان به مسكويه ابن تمدني انديشه بازخواني و رسيبر با تا است
 زيرا يكـي از الزامـات ترسـيم دقيـق         . بردارد گامي حاضر عصر در اسالمي نوين تمدن تبيين جهت در

 مـسكويه  هاي تمدني انديشمندان گذشته همچون ابـن      سي آراء و انديشه   ر، تمدن نوين اسالمي بر     نقشه
شناسي آن، مشابه طرح و الگويي براي جامعه        هاي اين انديشمندان و آسيب     توان از ديدگاه  است كه مي  

  . امروز و تمدن نوين اسالمي بهره برد

  مسكويه  احوال، آثار و انديشه ابن-الف
ابوعلي احمدبن مسكويه، ملقب به خازن يكي از بزرگـان اهـل علـم و ادب ايـران زمـين كـه در                       

 .يات و كالم و اخالق و طب و لغت و ادب و تاريخ تبحـر و اطـالع وسـيعي داشـت                     حكمت و رياض  
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ق را ذكـر    .ه 325ق تـا    .ه 320سال تولد وي را بين      ) 444، جلد اول، ص   2536خوانسازي اصفهاني،   (
اطالعات ما دربارة خانواده وي ناچيز است از جمله اينكه بـه          ) 22-24، ص   1385روزبهاني،  ( اند  كرده

و ) 207، ص 8، ج 1349 مـدرس، ( .يحانه االدب جدش يعقوب نيز خازن ري بوده اسـت         گفته مؤلف ر  
مسكويه كه فردي شيعي مذهب بود در روزگار جـواني در خـدمت         . پسر بزرگش علي نام داشته است     

 خوانساري اصـفهاني،  ( .مهلبي وزير معروف معزالدوله ديلمي از ديالمه عراق و خوزستان و كرمان بود            
دوست بود چنانكـه ابـوالفرج اصـفهاني         از مردان فاضل و جوانمرد و ادب      وي   1)444، ص 1ج   ،2536

ابن ) 234ص   ،1392 حلبي،( .صاحب كتاب عظيم االغاني از پروردگاران اوست      ) ق.ه356در گذشته   (
ف بـه ابـن     بن حـسين معـرو    د  ق وفات يافت و ابن مسكويه نزد ابوالفضل محم        . ه352مهلبي در سال    

الدوله ديلمي رفت و تقرب يافت و خازن كتابخانه او شد و هفـت سـال در                  ركنالعميد منشي و وزير     
  )7، ص5تا، ج ياقوت حموي، بي (.اين شغل بماند و شب و روز مالزم ابن العميد بود

ق وفات يافت ابن مسكويه به خدمت ابوالفتح علي         .ه360پس از آنكه ابوالفضل بن العميد در سال         
 رسيد و همچنان در خدمت ابوالفتح بن العميـد كـه وزيـر              2الكفايتينبن محمد بن عميد معروف به ذو      

، 8، ج 1349مـدرس،   ( .ق وفـات يافـت    .ه336باقي ماند تا اينكه ركن الدوله به سـال             ركن الدوله بود،  
و ابن عميد وزارت پسرش مؤيدالدوله را به عهده گرفت چندي نگذشت مؤيدالدوله بر ابـن                ) 207ص

يـاقوت   (.ق بـه قتـل رسـيد      .ه373به زندان كشيد و از آن پـس بـه سـال             عميد خشم گرفت و كار او       
پس از قتل ابن العميد، ابن مـسكويه بـه خـدمت عـضدالدوله رسـيد و از                  ) 10، ص 5ج تا، حموي، بي 

ابن مسكويه بـه     )444ج اول، ص     ،2536 وانساري اصفهاني، ( . نديمان و سفيران او گشت     نيتر  بزرگ
 مقام و منزلت او فزونـي يافـت         هيبو  آلرسيد و به طور كلي در دربار        الدوله ديلمي نيز     خدمت صمصام 

وزير دانشمند و اديـب معـروف كمتـر    ) ق.ه385در گذشته (تا به جايي كه خود را از صاحب بن عباد           
  )234، ص 1392حلبي،( .دانست نمي

......................................................................................................................... 
كند و شواهد ديگـري نيـز بـراي          ميروضات الجنات، ، مسكويه در كتاب الفوز االكبر به وجوب عصمت امام تصريح              .  1

شمارد  وي را نوعي تشيع نظري و فلسفي مي       البته محمد اركون تشيع     . 249تاريخ فالسفه ايران، ص     . تشيع وي وجود دارد   
هاشم صـالح،   : نزعه االنسه في الفكر، ترجمه    ). م1997( اركون، محمد . الصفا است  كه خصيصه آشكار تفكر فارابي و اخوان      

 وفات يافته   352 هجري وزارت را بر عهده گرفته و در سال           339اين ابومحمد مهلبي در سال      . 198اقي، ص بيروت، دارالس 
  .234تهران، زوار ص  تاريخ فالسفه اسالمي،) 1392(حلبي علي اصغر :است براي آگاهي بيشتر نك

  صاحب نهايت سيف و قلم.  2
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همچون هاي علمي عصر و آميزش با وزيران دانشمندي           به گفته ابوحيان مسكويه با اعضاي انجمن      
خـود نيـز    . هاي بزرگ آنان دانش بسياري اندوختـه بـود          ابوالفضل ابن عميد و برخورداري از كتابخانه      

) 37، ص 1تا، ج ابوحيان توحيدي، بي  .(نشسته است    به تدريس مي   ها  آنها و مجالسي داشته كه در         حلقه
چنانكـه  )97، ص   1385روزبهـاني، .(داننـد  يمـ حتي برخي ابن مسكويه را از استادان ابوحيان توحيدي          

 مقام و منزلتي باال داشـت و بـا توجـه بـه شـرايط                هيبو  آلاشاره شد ابن مسكويه در دربار شاهزادگان        
ي درس و بحـث خـود       هـا   حلقـه  وجود داشت، توانـست      هيبو  آلتساهل و تسامح مذهبي كه در عصر        

 بـه سـر   در اصفهان   ي پاياني عمر خود را      ها  سالمسكويه  . گسترش دهد و به نگارش آثار خود بپردازد       
عليرغم اختالف نظر درباره تولد مسكويه در مورد تاريخ وفـاتش           . برد و نهايتاً در آن شهر وفات يافت       

يـاقوت  .(انـد   كـرده  ذكـر    421اتفاق نظر وجود دارد و صاحبان تراجم زمان فوت وي را نهم ماه صـفر                
ــا، ج ، 8، ج1349 ،؛مــدرس،447-446، ص2،ج2536؛ خوانــساري اصــفهاني،5، ص 5حمــوي، بــي ت

كرمـر  .( كـه بـه عـصر رنـسانس اسـالمي مـشهور اسـت              كرد يممسكويه در عصري زندگي     ) 208ص
 حكومتي كه مظهر پيوند اسالم و ايـران و تبلـور            هيبو  آليعني دوره حكومت    ) 17-20،ص1375جوئل،

اري كـه  روزگ. اتحاد عباسي و شيعه و نمود كاهش قدرت خليفه و انتقال آن به اميراالمرايي بديهي بود  
ي روم  امپراتـور يي در برابر    نما  قدرت در قسمت اعظم قلمرو خالفت عباسي و         هيبو  آلگسترش قدرت   

  )17-19،ص1375كرمر جوئل،.(ي آن استها يژگيوشرقي و خالفت فاطمي از 

  مسكويهمباني فكري ابن -ب
ـ     . عاليق فلسفي مسكويه عمدتاً معطوف به اخالق و تفكر سياسي بود           ه آمـوزش   او فلـسفه را يگان

 و اعتقاد داشت آدمي ابتدا بايد با ادب دينـي تربيـت             دانست يمحقيقي يا ادب حقيقي و راه رستگاري        
سپس بايد آثار اخالقي و حكمي را مطالعه كند تا برهان، آداب و       . شود تا به انجام وظايفش عادت كند      

 كه شخص   رسد يمفضايل مكتب در نفس وي راسخ شوند سپس نوبت به فراگيري حساب و هندسه               
دهد و همين طور مراحل مختلف را بايد طي كنـد تـا بـه     را به گفتار راست و برهان درست عادت مي  

سعادت نهايي برسد، مرحله اخير را بايد با فلسفه طي كـرد و فقـط انـسان اسـت كـه در مقـام عـضو                  
اعي است كـه بـراي       به اين كمال يا سعادت نائل شود زيرا انسان موجودي طبعاً اجتم            تواند يماجتماع  

ابن مـسكويه،   .(ديآ ينمبقاء خود نيازمند ديگران است و كناره گيري از اجتماع هرگز فضيلت به شمار               
  )70-61ش ، ص 1381
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به اعتقاد مسكويه چون هر علمي را مباديي است كه آن علم بر آن مبادي مبتني است و بـه وسـيله         
 مـا را عـذر واضـحي        شود يمعت ديگري گرفته    شود و در نتيجه اين مبادي خود از صنا          آن حاصل مي  

  )61، ص 1381مسكويه،.(بپردازيم) يعني اخالق(آيد تا با مبادي اين صناعت  بدست مي
 كه به سوي علم و معـارف شـوق و ميـل داشـته باشـد و از      داند يممسكويه فضيلت نفس در اين    

 كـه آدمـي همـواره بـه     ودش يماين فضيلت در آدمي وقتي ايجاد . افعال مخصوص به جسم دوري كند     
ــي      ــت م ــن عناي ــانع اي ــه م ــوري ك ــد و از ام ــت كن ــه و عناي ــويش توج ــس خ ــصرف  نف ــود، من ش

مسكويه پس از تدوين تجارب االمم به اين نتيجه رسيد كه عقـل             ) 61-63، ص   1381مسكويه،..(گردد
 خـردي  كند و به واسطه چنـين  هاي مختلف به امور مشابهي حكم مي در ميان ملل گوناگون و در زمان      

تواند قواعد منطق، اخالق، سياست و مابعدالطبيعه را بـاز شناسـد و بـه                 كه ازلي و ابدي است، بشر مي      
  )10م، ص 1952مسكويه،.(سعادت نهايي برسد

مسكويه در آثاري همچون تهذيب اخالق همواره بر طلب حكمت، شأن عقل، لزوم جهاد با نفس،                
-82-85، صـص    1381مـسكويه، .(كند يمس با عقل تأكيد     اعتدال در امور و برتري مرتبه ذهني در قيا        

153-152 ،215-220(  
» جاويـدان خـرد   « را در    ها  آنهاي ملل گوناگون است كه        هاي تفكر او توجه به اندرزنامه       از ويژگي 

وي در تفكر فلسفي خود بيش از همه از ارسطو و افالطـون بهـره بـرده اسـت و بـر                      . گردآورده است 
در ) 10م، ص 1952مـسكويه، .(فلسفي گاه ارسطويي و گاه افالطوني است   و مباحث    ها  موضوعحسب  

، ثـاغورث يفعـالوه بـر ايـن دو فيلـسوف از سـقراط، جـالينوس؛               » الفـوز االصـغر   «تهذيب االخالق و    
ابـوعلي بـر ايـن      ) 31-30، ص   1381مسكويه،.(، نقل قول كرده است    )برقلس(فرفوريوس، پروكلوس   

 و رام عقل شود از حس و اوهام حـسي دور خواهـد شـد و بـه         باور است كه هر كس خود را بپرورد       
اند و پيامبران مـردم را   اند و چيزي خواهد ديد كه حكيمان ديده     جايي خواهد رسيد كه حكيمان رسيده     

اند و اين چيز هم به توضيح او توحيد و لزوم به كار بـستن احكـام عـدل و اقامـه                        به سوي آن خوانده   
  )12-15م، ص 1952مسكويه،.(ان و شرايط استي الهي بسته به زمها استيس

 او  كننـد  يمـ علي مسكويه، در فلسفه از او با عنوان حكيم اخـالق گـرا يـاد                و  با توجه به نگرش اب    
همچنين در ديگر شاخه علوم نيز به اصول اخالق اهتمام خاصي ورزيـده اسـت چنانكـه در نگـارش                     

ته و بـه كـرات چـه مـستقيم و چـه غيرمـستقيم               تاريخ نيز اهميت فزاينده اخالق را از خاطر دور نداش         
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ارزش فراوان سجاياي اخالقي را بيان داشت ابن مسكويه تالش داشت انسان را در رسيدن به سعادت                 
 اهـدافش در نگـارش      نيتر  مهمتام اخالقي و متخلق شدن به اخالق الهي رهنمون كند و حتي يكي از               

شـود كـه او را بايـد از جملـه             ش گرفت سـبب مـي     رويكردي كه او در پي    . تاريخ نيل بدين آرمان بود    
مورخــان مــسلمان پيــشرو در طريــق علمــي تــاريخ و در شــمار پيــشگامان فلــسفه تــاريخ محــسوب 

مسكويه افزون بر اينكه نخستين تاريخنگـاري اسـت كـه در نگـارش تـاريخ ضـابطه سـنجش                    .داشت
ان و روح ديانت اسالمي هماهنگ      حوادث را خرد قرار داد توانست انديشه ايرانشهري را با انديشه يون           

ديانت مسكويه ديانتي مدني است و او ديانت را همچون شريعت نويسان در اصالت و استقالل                . سازد
انـسان بـه تفـسير احكـام     » جامعه پذيري طبيعـي «يا » انس طبيعي«آن بررسي نمي كند بلكه از ديدگاه       

نمي شود و ديدگاه او در تـأمالت اخالقـي      شريعت مي پردازد و انديشه مدني او در برابر اخالق محو            
در نتيجه اخالق مدني مسكويه را بايد در دوران روابـط           ) 198-197،ص  1379طباطبايي ، .(مدني است 

  . مدني مورد عمل قرار داد
ابن مسكويه همواره بر هماهنگي ميان علم و عمـل تأكيـد دارد چنانكـه اشـاره شـد وي زيربنـاي               

نيز بايد بداني   ": ه اخالق  و عمل انساني مي داند و در اين باره مي نويسد             فراگيري علوم را نيز توجه ب     
علم و عمل قرينان يكديگرند يعني مي بايد كه با يكديگر مقارن باشند ماننـد مقارنـت روح بـا جـسد                      
يعني همچون قرين بودن جان با تن كه يكي از اين دو به غير ديگري نفع ندارد و صـاحبش را فايـده                       

م چنين علم و عمل با هم سودمند و بي هم، بي فايده؛ پس مي بايد كه كسي كه علم دارد                   نمي دهد، ه  
  )11،ص 2535مسكويه،.("البته آن را مقرون به عمل كند

ابن مسكويه براي تبيين انديشه هاي خود آثار متعددي در علوم و فنـون گونـاگون زمـانش را بـه                     
ولـي امـروزه شـايد      ) 243،ص  1392حلبـي، (انسته اند اگر چه برخي آثار او را زياد د       . نگارش در آورد  

مهمترين اثر فلسفي و اخالقي ابن مـسكويه        . بيش از ده يا دوازده كتاب يا رساله از او در دست نيست            
تهذيب االخالق و تطهير االعراق است كه بعد از وي مالك بسياري از عالمان اخالق از قبيل ابوحامـد    

، 1381مـسكويه، .(شد و از آن الهام گرفتنـد      ... ل الدين دواني و     غزالي، خواجه نصيرالدين طوسي، جال    
  )99، ص 1379 ؛ مسكويه ،43ص 
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  مسكويهساز منظومه فكري ابنهاي تمدنمولفه -ج

   علم و حكمت- 1
ابـن مـسكويه    . بندي علوم اسـت   هاي مهم رويكرد تمدني فرد در علم توجه به طبقه         يكي از شاخه  

از نظر وي حكمت نقطه مقابل جهل اسـت  . بندي علوم پرداخته استبراساس مراتب سعادت به طبقه    
و آن عبارت است از علم به حقيقت موجودات از حيـث وجـود آنهـا در طبقـه بنـدي ابـن مـسكويه                         
بيشترين تأكيد بر علم اخالق زيرا وي چنانچه بيشتر اشاره شد علم را با عمل توأمان مورد توجه قـرار                  

  )40، ص 1381مسكويه،.(ر كنار هم تأكيد داردداده است و بر اهميت آنها د
) دوم(يكـي مجـازي، حقيقـي و مظنونـه     . ابن مسكويه سعادت را به دو قسم تقـسيم كـرده اسـت      

  )65، ص 1381مسكويه،.( خاصه و سعادت قصوي سعادت عامه،
 ةالسعاده المجازيه، السعاده الحقيقيـه و الـسعاده المظنونـه سـعاد           : عنوان سعادت تقسيم اولي است    

 العامه كه سعادت عموم مردم اسـت بـه حـسب            ةالسعاد: سعادات،  تقسيم دوم عنوانهايش چنين است      
اند و افعالشان بر پايه رؤيت و تميز صادر مي گردد و مردم بر حسب به كارگيري خودشان                    اينكه مردم 

ي است مـثالً  هاي خاص السعاده الخاصه كه سعادت انسان. داند از آن هر يك خود را برتر از ديگري مي      
هـا    سعادت صاحب علم يا صناعت خاصي و البته در آن بنا بـر انـدازه مراتبـشان در علـم و صـناعت                      

تواند بدان برسـد و جـز افـراد بـسيار      سعادتي است كه هر كس نمي: يابند؛ السعاده القصوي    تفاوت مي 
سي بـدان نايـل     انـد، كـ   ... نادري كه خداوند ذكاء و اجتهاد و صحت تمييـز و كفايـت در معيـشت و                  

 1379مـسكويه،   .(گردد و همين سعادت است كه ارسطو آن را غايت و غرض اقصي شمرده است                نمي
  )112-100، ص 

گيرد كه اعتقاد دارد كه سعادت انـساني عـام            ابن مسكويه مراتبي را براي سعادت انسان در نظر مي         
ي است كـه بـه وسـيله آن اعمـال           ايم و آن نيرو     ها بخشيده شده است و ما بر آن سرشته شده           به انسان 

دهيم و به وسيله آن براي هر شخصي راه براي بدسـت آوردن اخالقـي نيكـو                   زيبا را از زشت تميز مي     
، 1379مسكويه، ( .كند بيشتري كسب ميشود و انسان به اين وسيله انسانيت  براي نفس خود ممكن مي

  . و مي تواند به مراتب سعادت برتر دست يابد) 107-106ص 
سكويه در طبقه بندي علوم صراحتاً از روش ارسطويي پيروي كـرده اسـت و در ايـن بـاره مـي                       م
هاي پراكنده را جمع آوري كرد و هر چيزي را به شكل خود گردآوري نمود و                  ارسطو حكمت : نويسد
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در جاي خود قرار داد، تا اينكه از آن شفايي تام و كامل استخراج كرد كـه بـه وسـيله آن نفـس هـا از                    
  )119-117،ص137 9مسكويه،.(ياري جهالت و ناداني مداوا مي شودبس

 و بـر اهميـت برهـان در    رديـ گ يمـ ابن مسكويه علم منطق را به مثابة ابزاري براي حكمت در نظر          
اساس تمـرين   ر  شود تا انسان ب      است برهان و علم رياضي سبب مي       معتقدفراگيري منطق تأكيد دارد و      

 كـه در مـورد ذات مـواد         پردازد يمدر ادامه به اموري     . ابدي  يم را در    و ممارست توان درك ديگر علوم     
 بـه مـا     هـا   آناست و آن امور طبيعي است چرا كه طبيعيات براي ما محـسوس هـستند در حـالي كـه                     

 ارتقـاء پيـدا     ها  آن به ما بعد     ميتوان يهام  آنتر و آشناتر و به وسيله          مأنوس ها  آنتر هستند و ما به        نزديك
سماع طبيعي، كون فساد، آثار علويـه، معـادن، نبـات و            : هاي علوم طبيعي را عبارت از       شاخهوي  . كنيم

) 120-121، ص   1379مسكويه،.(بندي ارسطويي است     و اين تقسيم بندي منطبق با طبقه       داند يمحيوان  
 هـا   آن كه از طبيعيات كه امور صاحب مواد است به اموري كـه مـوادي بـراي                  كند يمو زماني كه اراده     

 شـركت در طبيعـت اسـت و         هـا   آننيست، ارتقا پيدا كند بين اين دو منزلت اموري را يافت كه بـراي               
 و درباره حس و محسوس نظراتي را بيان         كند يمشركت در مابعدالطبيعه در نتيجه به علم النفس توجه          

 و بـه  نـد ك يمپس از علوم طبيعي به علوم مابعدالطبيعي توجه        ) 122-123، ص   1379مسكويه،.(كند  مي
بنـدي    اما آنچـه در ايـن طبقـه       ) 121، ص   1379مسكويه،.(پردازد  هاي آن مي    توصيف اين علم و شاخه    

هاي آن در رده بندي علوم        نمايد عليرغم تأكيد ابن مسكويه به برهان و فراگيري روش           جالب توجه مي  
الي كـه ارسـطو در   كنـد در حـ   هاي آن توجهي ندارد و ذكر نمي      كه ارائه كرده به علوم تعليمي و شاخه       

البته بايد دقت داشت    . اي از علوم تعليمي ارائه كرده است        طبقه بندي علوم خود تقسيم بندي چهارگانه      
رسـد    باشد بلكه به نظر مـي        توسط وي نمي   ها  آنكه عدم توجه مسكويه به علوم تعليمي به مفهوم نفي           

يد توجه داشت كه مسكويه سـعي       علت آن را بايد در رويكرد اخالقي ابن مسكويه دانست همچنين با           
بندي كند و در نتيجه به اهميت برهان تأكيـد كـرده و شـايد ذكـر                   دارد علوم را بر مبناي سعادت طبقه      

-124، ص   1379مـسكويه، .(دانـسته اسـت     ابواب علوم تعليمي را با توجه به هدف خود ضروري نمي          
125 (  

 نفس خودش و به آنچه خارج در بحث حكمت عملي نيز اعمال را به قسمت مخصوص انسان در
نمايـد اول تـدبير منـزل و          از وجود انسان است تقسيم كرد و اين دومي را به دو قـسمت تقـسيم مـي                 

كه دقيقاً تقـسيم بنـدي ارسـطويي را در زمينـه علـوم              )125، ص   1379مسكويه،.(ديگري سياست مدن  
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كند و سپس بايد آثار اخالقي پذيرد و بر جنبه اخالق تربيت شود تا به انجام وظايفش عادت               عملي مي 
و حكمي را مطالعه كند تا برهان آداب و فضايل مكتب در نفس وي راسـخ شـوند سـپس نوبـت بـه                         

دهـد و همـين    رسد كه فرد را به گفتار راست و برهان درست عادت مي           فراگيري حساب و هندسه مي    
خير را بايد بـا فلـسفه طـي         كه مرحله ا  . طور مراحل مختلف را بايد طي كند تا به سعادت نهايي برسد           

 بــه ايــن كمــال يــا ســعادت نائــل توانــد يمــكنــد و فقــط انــسان اســت كــه در مقــام عــضو اجتمــاع 
  )126 و  ص70-61، ص 1379مسكويه،.(شود

دانـد    هاي جسمي مي    ابن مسكويه اسباب يادگيري حكمت را در ترك از شهوات و دوري از لذت             
 پاك كند براي فراگيـري  ها آن انسان بايد نفس خود را از  فرومايگي و رذيلت است كه   ها  آنزيرا بيشتر   

 انس بگيرد و پس ها Ĥنيها روش تمرين كند و با ها  آنهاي برهاني را بشناسد و به وسيله          حكمت روش 
سـپس بـه   . كنـد  از آن به منطق نگاه كند كه آن وسيله او در تمامي آن چيزي است كه آن را قـصد مـي     

اساس ترتيب ارسـطويي توجـه كنـد تـا بـه امـوري كـه در سـواد نيـست،          ر  ب عهيمابعدالطبطبيعيات و   
 برسـد بـه حقـايق       ها  آنپس زماني كه انسان به مرتبه پاياني از         )126 -127، ص   1379مسكويه،.(برسد

  . رساند يمها را به مرتبه و منزلت خودشان   و آنكند يماين موجودات دست پيدا 
سيم بندي ابن مسكويه از حكمت بر مبناي سعادت          گفت مالك تق   توان يمدر يك جمع بندي كلي      

 است كه براي رسيدن به كمال سعادت بايد علـم و عمـل              دانسته يمبوده است و آن را شامل درجاتي        
وي حكمت را به دو بخش نظري و عملي تقـسيم نمـودو همـان               . هماهنگ و توأمان با يكديگر شوند     

قبل از هر چيز بر تهذيب نفس و فراگيري برهان و منطـق تأكيـد             و   رديپذ يمتقسيم بندي ارسطويي را     
دانـد و آن را مرحلـه    اي براي رسيدن به علـوم مابعدالطبيعـه مـي    دارد و شناخت علوم طبيعي را مقدمه  

هـاي     به شناخت سعادت حقيقي دست پيدا كند و در علوم عملي نيز شـاخه              تواند يمداند كه انسان      مي
 اخالق، تدبير منزل و سياست مدن را كه منطبق بر طبقه بندي ارسطويي اسـت                : آن را از جمله    گانه  سه
، اما در كل بايد اذعان داشت كه طبقه بندي ارائه شده توسـط ابـن مـسكويه بيـشتر از آنكـه                        رديپذ يم

منسجم و داراي چهارچوب مشخص از جمله اصول و فروع هر علم باشد بر جنبه كاربردي و عملـي                   
چنانكه همين انديشه عملي و رويكردي اخالقي       . و كسب سعادت توجه شده است     آن در علم اخالق     

 .مسكويه بر دانشمندان دوران بعد از وي تأثير عميقي گذاشت
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 اخالق - 2

ق، 1319مـسكويه، .(نامـد ها را در مدينه كه توام با تعاون است تمدن مي          ابن مسكويه اجتماع انسان   
ها در نيازمندي و احتياج آنهـا بـه   دارد تفاوت انسانيح ميهمچنين در الهوامل و الشوامل تصر   )63ص

روشن است كه ) 250 و 69ق ، صص1370مسكويه،( .شودگيري تمدن ميتعامل و اجتماع سبب شكل
مراد از تمدن صرف شهرنشيني نيست بلكه به آن نوع از شهرنشيني گفته مي شـود كـه داراي سـاختار          

قدرت، حاكميت برتري وجود داشته باشد و امكانـات و كاالهـاي     اي بوده و در راس هرم       يافتهسازمان
در . اجتماعي به صورت عادالنه توزيع شده باشد و تعامل همكاري در همه اجزاء جامعه فراگير باشـد                

ابن مسكويه عـالوه بـر      . انديشه تمدني ابن مسكويه اخالق فضيلت محور به عنوان اصل اساسي است           
از نظـر او  . رفت الهي مي داند براي فضيلت، ارزش ذاتي هم قائل است   اينكه هدف نهايي فضايل را مع     

درست است كه اگر انسان كاري را انجام مي دهد، با آن به ديگران كمك كرده و نفعي مي رساند امـا                      
فعل او به قصد اول، به خاطر آن امر ديگر نيست بلكه انجام كار براي امر خارج از ذات به قصد ثـاني                       

عل به قصد اول به خاطر خود ذات فاعل و خـود فعـل اسـت، يعنـي بـه خـاطر خـود            است و انجام ف   
يابد مگر اينكه تمامي اراده خود را كه        او معتقد است انسان به اين حالت دست نمي        . فضيلتو خير است  

وابسته به امور خارج از ذات است از بين ببرد خواهشهاي نفساني را نابود ساخته و انديشه هاي ناشي                   
، 1381مـسكويه، ( را بميراند و با بهره گيري از آداب ديني سرشار از معرفت و شوق الهـي گـردد                از آن 
  )92-91ص

ابن مسكويه با اينكه سعادت را اعم از سعادت دنيوي و اخروي مي داند، براي سـعادت دو مرتبـه                  
ه كامـل  كامل و ناقص قائل بود كه صاحب مرتبه ناقص به امور جسماني اشتغال دارد و صاحب مر تبـ       

كه سعادتمند تام است، كسي است كه آنچه را خداوند اراده كرده انجام مي دهد و تنها چيـزي را كـه                      
 و بعد از انجام اعمـالي كـه مرضـي           )87-89، ص   1381مسكويه،(موجب قرب خداست، بر مي گزيند     

وزه هـاي   البته پيداست كه ابن مسكويه در طرح اين نظريه از آمـ           . رسدرضاي خداست به اين مقام مي     
ديني تأثير پذيرفته است؛ زيرا او در بسياري از مباحثي كه مطرح مي كند در نهايت، به قرآن و سـخنان          

ابن مسكويه در طرح نظريه اخالقي      . و همچنين سيره نبوي ارجاع مي دهد      ) ع(و امام علي    ) ص(پيامبر
، بحـث نفـس را   مداري شناخته مـي شـود پـيش از همـه    محوري و شريعتخود كه با ويژگي فضيلت  

ضرورتي انكار ناپذير مي داند؛ زيرا اساسا اخالق بدون پذيرش جوهري به نام نفس معلوم نيست كـه                  
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بلكه اين نفس است كه شاه كليد همه مباحث اخالقـي اسـت و بـه                . چه صورتي مي تواند داشته باشد     
ــف       ــه تعري ــدا ب ــالق، ابت ــذيب االخ ــويش، ته ــروف خ ــاب مع ــه او در كت ــت ك ــت اس ــين جه هم

بعـد از آن  )11-7، ص 1381مـسكويه، ( و اثبـات تجـرد آن مـي پـردازد    )6، ص   1381مـسكويه، (فسن
 و مي گويـد انـسان بواسـطه نفـس           )58-59 و   19-20، صص 1381مسكويه،(متعرض قواي نفس شده   

ناطقه اش از ساير حيوانات متمايز مي گردد و براي نفس ناطقه نيز دو نوع كمال را متـصور مـي دانـد     
او كمال قـوه عاملـه را كمـال قـوه اخالقـي             . وه عالمه و ديگري كمال قوه عامله است       كه يكي كمال ق   

دانسته كه از منظم ساختن قوا و افعال خاص آنها شروع مي شـود و در همـاهنگي بـا قـوه عالمـه بـه                     
 مـسكويه، ( .انتظامي شايسته در نظامات اجتماعي منجر مي شود كه حاصل آن سـعادت انـسان اسـت                

 )43-45صص  ،1381

مسكويه بر اين باور است كه نفس عالوه بر قوه ناطقه داراي قوه غضبيه و شهويه نيز هست كه دو        
از نظر او هر گاه اين سه قوه در حالت اعتدال باشند به ترتيب              . قوه اخير مشترك انسان و حيوان است      

ه در انـسان    از آنها سه فضيلت حكمت، شجاعت و عفت پديد مي آيد و از اجتماع اين فضايل سه گان                 
  .فضيلت عدالت پديد مي آيد

و در جـاي ديگـر      )23، ص   1381مـسكويه، (مسكويه براي ايـن فـضيلت اصـلي در جـايي شـش            
هوشمندي، حافظـه،  :  فضيلت فرعي را نام مي برد كه عبارتند از         )31-32، صص   1381مسكويه،(هفت

متـرا همچـون    وي فـضيلت حك   . تعقل، فهم سريع و قوي، صفاي ذهن، جودت ذهن و سهولت تعلـم            
حالت اعتدال ميان دو حد افراط و تفريط سفاهت و بالهت مي            )17،ص1381،   آوروم استرول(ارسطو  

  .داند و براي هر يك از فضايل فرعي حكمت نيز حالت افراط و تفريطي را ذكر مي كند
حكمت علم به حقيقت موجودات است از حيث وجود آنهـا، يـا             ’:گويداو در فضيلت حكمت مي    

رت از علم و معرفت نسبت به حق تعالي و امور الهي و انساني است و نتيجه اين شناخت                   حكمت عبا 
  )22، ص 1381مسكويه،(؟ اين است كه مفعوالت را بشناسي و بفهمي كه كدام يكي را بايد انجام داد

پيدايش اين فـضيلت در     . عفت، فضيلت قوه شهويه است    ’: مسكويه در تعريف عفت نيز مي گويد      
ين است كه خواسته هاي خود را بر اساس انديشه به كار گمارد؛ يعني منطبق بـر تـشخيص                   انسان به ا  

درست باشد تا آدمي تسليم شهوت نشود، انسان آزادهاي گردد كه بنده هيچيك از خواسته هاي خـود                  
 وي براي اين فضيلت اصلي قائل بـه دوازده فـضيلت فرعـي تحـت                )22، ص   1381مسكويه،(‘.نيست
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ويشتنداري، صبر، سخاوت، آزاد منشي، قناعـت، خـوش خلقـي، نظـم پـذيري، نيـك                 حياء، خ : عنوان
همچنين تحت فضيلت سخاوت شش فضيلت فرعي ذكر مي كند كه           . سيرتي، مدارا، وقار و ورع است     

از نظـر   )24-28، ص   1381مـسكويه، (. كرم، ايثار، نجابت، مواسات، جوانمردي و مسامحه      : عبارتند از   
 دو حد افراط و تفريط شره و خمود است و در ميان فضيلت هاي فرعـي    ابن مسكويه عفت حد وسط    

ــسنده كــرده كــه آن را حــد وســط دو رذيلــت وقاحــت و خجالــت مــي     ــاء ب ــه ذكــر حي آن تنهــا ب
مسكويه در تبيين فـضيلت شـجاعت هـشت فـضيلت فرعـي تحـت               ابن)33، ص   1381مسكويه،.(داند

نفس، دالوري، بزرگ همتي، ثبات، حلم، عـدم  بزرگواري : فضيلت شجاعت ذكر مي كند كه عبارتند از  
و در اين ميان تنها به بيان حالت افـراط و           )25، ص   1381مسكويه،(اضطراب، شهامت و تحمل مشقت    

، 1381مـسكويه، (تفريط خود فضيلت شجاعت پرداخته و آن را حد وسط دو حد جبن و تهور ميدانـد                
  .ضيلت شجاعت سخني نگفته استو در ارتباط با رذائل مربوط به فضائل فرعي تحت ف)33ص 

در مورد فضيلت عدالت، فيلسوفان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه عدالت، فـضيلت قـوه خاصـي                   
نيست، بلكه ثمره فضايل قواي سه گانه شهويه، غضبيه و ناطقه مي باشد و انسان با اصـالح و اعتـدال                     

 بـه  اي ملكـه هايايل در انساناين قوا به فضايل عفت، شجاعت و حكمت مي رسد و مجموع اين فض            
 )49، ص 1381مسكويه،.(نام عدالت را به وجود مي آورد

تـا  . مسكويه رازي در ميان فضايل چهارگانه فضيلت عدالت را به تفصيل شرح و توضيح مي دهد               
جايي كه يك فصل تهذيب االخالق را به بحث عـدالت اختـصاص داده و عـالوه بـر ايـن رسـاله ي                        

وي فـضيلت عـدالت را محـصول همـه          . نگاشـته اسـت   » رساله العدل «الت به نام    مستقلي راجع به عد   
 و بر اين نظر است كه عدالت همان است كـه شـريعت بـه آن امـر                   )ق1370مسكويه،(فضايل مي داند  

  )14، ص 1381مسكويه،.(اندكرده و همه انبياي الهي به ايجاد آن در جوامع انساني مأمور بوده
ق عدالت را به سه قسم عـدالت دينـي، عـدالت اجتمـاعي و عـدالت                 وي در كتاب تهذيب االخال    
و در رسالة العدل، عدالت را به سـه نـوع؛           )114، ص   1381مسكويه،. (نسبت به اسالف تقسيم مي كند     

عدالت طبيعي، عدالت وضعي و عدالت اجتماعي تقسيم مي كنند و براي عدالت وضـعي قائـل بـه دو                    
 198 صصق،1370مسكويه،.( و عدالت وضعي خاص است     زير بخش تحت عنوان عدالت وضعي عام      

عالوه بر فضائل عفت، شجاعت، حكمت و عدالت، موضوع محبت بـه عنـوان فـضيلتي                )204-206و  
محبـت از جملـه   . ديگر بخشي از كتاب تهذيب االخالق ابن مسكويه را به خود اختصاص داده اسـت          
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  .مباحثي است كه مورد توجه اخالق پژوهان فيلسوف است
 مسكويه انصاف و محبت را باالتر از عدالت مي داند و مي گويد برخي از حكمـاء گفتـه انـد                      ابن

نظام عالم و اصالح حال موجودات منوط به محبت است و آنگاه كه محبت و دوستي بين مردم باشـد                    
در معامالت به طور مساوي عمل مي كنند زيرا دوست به دوست خود تعـدي نمـي كنـد و اعتمـاد و                       

گـسترش محبـت در بـين مـردم از          . و همراهي در بين كساني است كه با هم دوسـت باشـند            اطمينان  
زيـرا در اثـر محبـت وحـدت و يگـانگي ايجـاد مـي        . بهترين سياست ها و تدابير بـه شـمار مـي رود    

: نظر به اينكه هدف مردم در دستيابي به دوستي سه چيـز اسـت              )125-126، ص   1381مسكويه،(.شود
  :معتقد است بر آن اساس مي توان محبت را به چهار شكل زير تصور نمودلذت، خير و نفع؛ وي 

  . محبتي كه زود به دست مي آيد و زود از بين مي رود ؛ كه اين محبت بر اساس لذت است. 1
  . محبتي كه زود به دست مي آيد و دير از بين مي رود؛ محبتي است كه بر شالوده خير است.2
  . زود برطرف مي گردد كه اين محبت بر پايه منفعت مي باشد محبتي كه دير منعقد شده و.3
 محبتي كه دير منعقد شده و دير مرتفع مي شود، مي تواند تركيبي از دو يا سـه سـبب فـوق الـذكر                         .4

  )128، ص 1381مسكويه،.(خير، لذت و نفع باشد
 ضروري  براي حفظ صداقت در محبت و جلوگيري از فساد گرايي آن، ابن مسكويه چهار شرط را               

  :مي داند كه عبارتند از
حفـظ رابطـه    .4انجام خير به جهت خير بودن آن        .3 انجام خير با اراده و اختيار        .2 شناخت خير    .1

  )138-143، ص 1381مسكويه،.(محبت با اجتماع
مسكويه براي انسان چهار مقام موقنان، محسنان، ابرار و فائزان را ذكر ميكند و معتقد است انـسان                  

تحصيل علوم حقيقي   . 2 اشتياق و نشاط     .1:  همراه اين مراتب چهارگانه، چهار خصوصيت      هنگامي كه 
 مالزم فضايل بودن و تالش دائـم در جهـت           .4 شرمندگي از جهل و نقصان قريحه        .3و معارف يقيني    

  )117-118، ص 1381مسكويه،(.تقويت آنها در نفسرا به دست بياورد آنگاه سعادتمند است
شقاوت نيز كه مفهومي در برابر سعادت است چهار مرحلـه ذكـر مـي كنـد كـه              ابن مسكويه براي    

اعراض، حجاب، طرد و خسوء؛ وبر اين نظر است كه اين چهار مرحله در قرآن بيان شـده                  : عبارتند از 
 )7/عمران، آل7/بقره.(است

  كسالت و سستي در اوامر الهيـه كـه فنـاي           .1: وي اسباب شقاوت راچهار خصلت معرفي مي كند       
جهل و ناداني كه از ترك تأمل و تفكر در رياضت نفس به تعلـيم و تعلـم                  .2عمر آدمي تابع آن است؛      
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 فرو رفتن در معاصي     .4وقاحتي كه از اهمال نفس و تبعيت شهوات توليد مي شود؛            . 3ناشي مي شود؛    
  )118، ص 1381مسكويه،.(و قبايح كه از استمرار در انجام قبيح و ترك توبه و انابه حاصل مي شود

   اجتماع- 3
ابن مسكويه نيز همچون ارسطو كه انسان را مدني بالطبع دانسته و به تبع آن، سعادت انسان را نيـز   

به همين جهت ، بعد از دعوت به تهـذيب  . مستلزم زندگي در اجتماع و در همراهي با ديگران مي بيند  
گرداني كلي از عمران و  دنيا و روي خواهان كنار گذاشتن ،با اين توصيه  ما  ’:اخالق و رياضت مي گويد    

داند خبر است و نمي   توصيه به ترك مطلق دنيا ديدگاه كسي است كه از وضع دنيا بي            . آبادي آن نيستيم  
يعني همان زاهـداني كـه گوشـه عزلـت مـي            )62، ص   ق1319مسكويه،(.»كه انسان مدني بالطبع است    

توحش را كه ضد تمدن است بر خود مي پـسندند          گزينند و در كوهها، بيابانها و غارها به سر مي برند            
و جميع فضايل اخالقي را از خود كنده و به دور مـي اندازنـد، آنهـا بهـره اي از فـضيلت و سـعادت                          

  )52، ص 1381مسكويه،.(ندارند
وي بر اين باور است كه انسان بر خالف حيوانات در تكميل ذات خود، تنها نمي توانـد بـه خـود         

ز همراهي گروه بسياري است تا حيـات طيبـه اش كامـل گرديـده و سـعاد تـش                 متكي باشد و ناچار ا    
پس نيل به سعادت كه غايت زندگي اخالقي است جـز در            )34-35، ص   1381مسكويه،.(تكميل گردد 

مدينه و از مجراي آن امكان پذير نيست، زيرا سعادت فردي، بخشي از سعادت عمومي جامعه اسـت،                  
 او بسيارند انسان نمي تواند به تنهايي به آنها عمل كند، پـس الزم               چون خيرات انساني و ملكات نفس     

است تا شمار بسياري از افراد به عمل به اين خيرات و ملكات قيام كنند تا خيرات مشترك و سعادتها                    
در . ميان آنها رايج شود و خيرات و سعادتها چنان توزيع شود كه هر كس سهمي از آنها داشـته باشـد                    

، 1381مسكويه،.(ردي به ياري ديگران به كمال انساني و سعادت دست خواهد يافت           اين صورت هر ف   
  )18ص 

 منظور همين به است داده وي به فردي منحصربه جايگاه اخالق و علمي حكمت در او هاي نوآوري
 اخـالق  و عملـي  حكمـت  را در  مـسكويه  ابـن  آنچـه  رسد مي نظر به. ميدهند او به را »معلمثالث« لقب،

 انـسان  ويژگيهاي وي باور در زيرا است مدني اخالق تبيين و اخالق فلسفه به پرداختن هكرد شاخص
 و سعادت به نميتواند هرگز گير گوشه و منزوي فرد و   است امكانپذير جمعي تعامل سايه در تنها كامل

ـ  تعامـل  در انـسان  كـه  ميرسـند  فعليـت  به زماني در اند وجودي امور فضايل زيرا شود نايل فضيلت  اب
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 سايه در زهد بلكه رسيد آن به عزلت با بتوان تا نيست عدمي امري زهد مسكويه نظر از. باشد ديگران
 فعليـت  بـه  اجتماعي رويكرد با محور فضيلت و اخالقي هاي مقوله همه بنابراين. آيد مي وجود به مدنيت

 و جمعـه  زنمـا  قبيـل  از جمعـي  عبـادت . اسـت  شـده   ريـزي  پايـه  اساس همين بر شريعت و رسندمي
 انـس  «برقراري براي دارد بستگي خاصي مكان و زمان در مومنان جمعي حضور به كه حج جماعات،

 طبيعتشان مقتضاي به انسانها وسيله بدين تا  است شده طراحي دارد انسانها مدني طبع در ريشه كه »مدني
 مشترك خيرات و رتهاضرو به دستيابي و خود كاستيهاي جبران براي طبيعت با مواجهه در و كنند سير
 و مسكويه، 57ص ،1381 مسكويه،( .برخيزند ديگران با همكاري و تعادل به سعادت و كمال به نيل و

 دولـت و   سياسـت،  به بلكه شود نمي تامين شده ياد اهداف اجتماع صرف به مشخصا) 62ق، ص 1319
  .نياز است حكومت

   سياست- 4
ارت است از تدبير انسان براي تـامين مـصالح           سياست در منظومه فكري و تمدني ابن مسكويه عب        

هاي اين منظومه از جملـه      اجتماعي در نيل به سعادت دنيوي و اخروي و نسبت سياست با ساير مولفه             
در نتيجه از ديدگاه ابن مـسكويه انـسان         . دهدشريع، فلسفه، اخالق و تاريخ مقامش را نزد او نشان مي          

اند به زندگي خود ادامه دهد و ثانيا اجتماع و تعـاون و تعامـل               توبدون اجتماع و تعامل با ديگران نمي      
اجتماع و سياست با توجه بـه       )347ق، ص   1370مسكويه،.(چنين كاركرد مهمي دارد   »سياست«در سايه   
 است گاهي بـراي نيـل بـه         »صرف عيش «شوند گاهي براي تامين در      شان به سه نوع تقسيم مي     اهداف

  .   است»ن عيشتزيي« و زماني با هدف »حسن عيش«
دانـد كـه تحقـق آن تنهـا در سـايه سـازمان              مسكويه سياست برتر را در مجموع اين سه هدف مي         

 »ملـك « »حكومـت « »دولـت «از اينجـا ضـرورت عقلـي    . سياسي و تشكيالت حكومتي ممكـن اسـت    
دانـد  وي دولت و حكومت را جزء امور متغير مـي         . شود روشن مي  »الجماعهقيم« و   »واليت« »سلطنت«

آورند گـاهي   هاي مختلفي را به وجود مي     كه تابع عقل محض نيستند بلكه به تبع مقتضيات زمان گونه          
 )107-347-250ق، صـص  1370مـسكويه، ( .شونددر سطح مدينه و گاهي در قالب مملكت مطرح مي         

سـت  كند و معتقد اها را دو نوع فاضله و تغلبيه تقسيم مي   ابن مسكويه بر مبناي شريعت و عدالت نظام       
در نتيجـه   . كه حكومت فاضل به دنبال دستيابي به فضيلت، عدالت و سعادت دنيوي و اخـروي اسـت                

ساختار حكومت مطلوب در انديشه مسكويه حكومتي است كه حاكمان آن از حكمت و فضايل نفس                
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ير ناطقه برخوردار باشند، قوه مخيله آنها قوت داشته باشد تا در شرايط شريعت سرشار باشند و در تدب                 
البته مسكويه بر مبناي تفكر شيعي خود شرايط مـذكور را           . جامعه جانب قسط و عدل را مراعات كنند       

  .كندداند و در عصر غيبت به حاكمان غير حكيم نيز متنصف ميدر معصومان مي
آنچه اهميت دارد آن است كه به اعتقاد وي رهبري حكيم بايد فردي باشد اما رهبري غيرحكيم به                  

ابـن مـسكويه در     )107ق، ص 1370و132، ص 1381مـسكويه، .( فردي يا جمعي است    حسب ضرورت 
بحث خاستگاه حكومت بين مقام ثبوت و اثبات تفاوت قائل است بدين معنا كه حكومـت را در مقـام            

گيـري و   داند و در مقام اثبات و تحقق خارجي، رضايت مـردم را در شـكل              ثبوت ناشي از شريعت مي    
هـاي  مايـه رد وي در مباحث مقبوليت اجتماعي حكومت بـر مبنـاي بـن            شمابقاي حكومت اساسي مي   

كنـد كـه در    بين حكومت و مردم طراحي مي» اُبوت و نبوت«اخالق مدني، الگوي رفتاري به نام رابطه 
بدين معنا كه حكومـت اگـر بـه وظيفـه           . آن نقش مشاركت مردم در قالب تعاون مدني بيان شده است          

 كمك خواهند كرد و اگر تخطي نمايد با او به نـصيحت، انتقـاد و مخالفـت                  خود عمل كند مردم او را     
 )130-129 ص 1381و نيز 250ق، ص1370مسكويه،.(كنندرفتار مي

  گيري نتيجه
ابن مسكويه، حكيم عرصه اخالق كه به نظـر مـي رسـد در              تمدني  آشنايي مختصر با انديشه هاي      

الق در زمره هنجارگرايان اخالقي اسـت و از ايـن           طبقه بندي نظام هاي اخالقي و مشربهاي فلسفه اخ        
حيث شباهتي به حكيم بزرگ تاريخ، ارسطو دارد، به وضوح نشان مي دهد كه با اين وجـود، تفـاوت                    

 درست است كـه او در . هاي اساسي ميان او و همه هنجار گرايان، از جمله شخص ارسطو وجود دارد             
حول دو محور فضيلت و سعادت بحثهاي اخالقي را          نظام اخالقي خويش     نظريه تمدني خود بر مبناي    

سامان مي دهد و معتقد است كه سعادت نميتواند بدون فضيلت حاصل شود اما آن تفاوت اساسي كـه       
او را به عنوان يك فيلسوف شاخص و جدا در عرصـه اخـالق ظـاهر مـي سـازد وارد كـردن مفهـوم                         

حرف اول و آخر را شريعت مي زند به اين          براي او   . شريعتمداري در نظام اخالق فضيلت محور است      
معنا كه هم فضايل تعريف خود را از شريعت اخذ مي كند و هم سعادت، صـورت كامـل خـود را در                       

  .حيات اخروي و در جوار حضرت حق ظاهر مي سازد
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