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  مقايسة فلسفة قرآن و فلسفة طوسي
  ∗شهناز پروين

ترين ايام تاريخ ايران است، چه اين ايام مصادف  سدة هفتم هجري بدون شك سخت
. ويژه ايران است رحم مغول بر بالد اسالمي، به تركتازي و حملة قوم خونخوار و بي با

 و چون اينجا مقصود ايد علتّهاي عمدة اين حمله را حتماً در كتابهاي تاريخي خوانده
زنم و فقط چند علّت  دادهاي تاريخي تن مي نگارش تاريخ نيست از ذكر وقايع و روي

  .كنم مقصود ايرانيان ارتباط دارد، مطرح مي برجسته را كه با
ايران افتاد كه سلطان محمد خوارزمشاه  خيال لشكركشي به چنگيز خان هنگامي به

اين خوارزمشاه البته پادشاهي لشكركش و . كرد در ايران حكومت مي) . ه ٦١٦ :م(
ها بسيار طاقت داشت و چندان فريفتة عياشي و  جنگ آزموده بود، در تحمل سختي

مجالست اهل علم و مناظره با فقيهان  خوشگذراني هم نبود، بلكه بيشتر ايامش به
  .اعتنا نبود اصالح حال مردم و وضع مملكت هم بي گذشت و تا حدودي به مي
ما اميراني كه در بالد داشت غالباً نااليق و خودسر و نافرمان بودند؛ از قبيل حاكم ا

غنيمت برداشت و يكي  اترار يا فاراب كه همه سفيران چنگيز را كشت و اموالشان را به
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مادر سلطان كه تركانه خاتون نام . از علل مهم خشم و لشكر چنگيز را فراهم آورد
سلطان   كامل داشت؛ حتّي در انتخاب وليعهد هم اجازه بهداشت در تمام كشور اختيار

  .داد و در اين دوره بر طبقة روحانيان اتكاء تمام داشت محمد نمي
رحم و ستمكار بودند و وقتي ممالك عظيمي را  سطان محمد و هم مادرش بي

مردم  رفتاري، به جاي حسن سلوك و دلجويي و مهرباني و خوش تسخير مي كردند، به
هاي عصيان و نافرماني را در دلهاي آن بيچارگان  گرفتند و بيش از پيش شعله  ميسخت
  .افروختند برمي

بين اميران و رئيسان قشون سلطان محمد خوارزمشاه هموارة نزاع و ستيزه و 
اسماعيليان متهم  بدديني و بستگي به دشمني حكمفرما بود و غالباً همديگر را به

چند بار هم . خود خوارزمشاه هم ميانه خوبي نداشتند وه باكردند، برخي از اين گر مي
اردوي  گفتند و به در صدد كشتن او برآمدند و چند تنشان خدمت خوارزمشاه را ترك

 هجري ٦١٢پس از نبردي كه سپاهيان خوارزمشاه در حدود سال . چنگيز پيوستند
روبرو شدند، چنان مغول  كردند و اول بار بود كه با) جوجي(لشكريان پسر چنگيز  با

سمرقند پيوسته  آوري سپاه دشمن شدند كه پس از مراجعت به مرعوب شجاعت و دل
ايران آمدند و كارهايي كردند كه حملة  در هر حال مغوالن به. كردند از آنها ياد مي

نهايت  برد و خرابكاريها و قتل و نهب و غارت را به تازيان در اواخر ساسانيان را از ياد
  :نويسد باب قوم مغول تأليف كرده، مي  كه بزرگترين تاريخ را در١دسون. رسانيدند

رحمي و خونخواري مغول متفق الكمله نبود،  اگر اسناد همة ملّتهاي عالم بر بي”
ولي . اند مشكل بود پذيرش مطالب مورخان شرقي كه در اين خصوص نوشته
شرحي كه در اين اند و  شهادتي كه مورخان مغرب زمين از سفاكي مغول داده

  .٢“ها و مدارك شرقي مطابقت دارد نوشته اند، كامالً با كرده باب از آن قوم نقل
                                                

  . صاحب تاريخ معروف مغول(Dohsson) دسون -1
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  :نويسد ابن اثير در ذكر واقعة استيالي مغول چنين مي
نظير چنين واقعة  اگر كسي بگويد كه از بدو خلقت آدم تاكنون عالم به… ”

ين يكي از بزرگتر… ترسناك و مرگبار گرفتار نيامده، راه خالف نرفته است
وقايع تاريخي كه ذكر آن ورد زبانهاست، رفتار بخت نصر است با بني اسرائيل و 

المقدس در مقابل  المقدس؛ ولي بيت كردن بيت كشتار او از ايشان و ويران
المقدس  كرده و هر كدام چندين برابر بيت شهرهايي كه اين گروه ملعون خراب

قتل  سرائيل در جنب كساني كه در اين واقعه بهبوده چه عظمتي دارد، و بني ا
اند، چه اهميتي دارند؛ زيرا كه عدد كشتگان يك شهر تنها بر بني اسرائيل  رسيده

هاي  اينان زنان و مردان و كودكان را كشتند و شكم… فزوني داشته است
  .١“قتل آوردند بهنيز نين را جحاملگان را دريدند و اطفال 

  :گويد همو مي
شد و  قريه يا دربندي كه مردمي زياد داشت وارد مي اند كه اگر مغولي به آورده”

سوي او دراز كند  كشت، احدي جرأت اينكه دست به يكي ايشان را مي يكي
اي  يكي از اين قوم مردي را گرفت و چون براي كشتن او حربه: گويند. نداشت

، مرد چنين سرخود را بر زمين نه و از جاي خويش مجنب: او گفت نداشت به
  .٢“آن بكشت كف آورد و او را با كرد و مرد مغولي رفت و شمشيري به

ميزان كشتاري كه مغول از مردم ماوراءالنّهر و شهرهاي ايران  يك نظر اجمالي به
هاي ايشان كافيست كه حال زار ممالك اسالمي را در  اند و ديدن فهرست خرابي كرده

تاريخ «ة آن اين است كه جويني صاحب نظير مكشوف سازد و خالص آن سانحه بي
  :در چند سطر بيان كرده و گفته كه» جهانگشاي
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عشر آنچه بوده است  هنوز تا رستاخيز اگر توالد و تناسلي باشد، غلبة مردم به”
نخواهد رسيد، و آن اخبار از آثار اطالل و دمن توان شناخت كه روزگار عمل 

  .١“خود بر ايوانها چگونه نگاشته است
پاي قلعة ترمذ آمدند و  اند كه وقتي قشون مغول سمرقند را فتح كردند به تهنوش
قشون  اطاعت خواندند؛ ولي اهالي از پذيرفتن سرباز زدند و يازده روز با مردم را به

چنگيز مي جنگيدند و بسياري از ايشان را كشتند تا عاقبت از پاي درآمدند و مغلوب 
  .٢ مردم آن را كشتگشتند و چنگيز ترمذ را گرفت و همة

و گويند در ترمذ عورتي را جمعي از لشكريان چنگيز خان گرفته و خواستند كه 
شما دهم، پرسيدند  مرا مكشيد تا مرواريدي بزرگ به: قتل رسانند، آن بيچاره گفت به

مغوالن در حال شكم او را شكافته . ام برده اي؟ گفت فرو كه آن مرواريد را كجا نهاده
  !يرون آوردندمرواريد را ب

هم از آن پس همة كشتگان را شكم د  ن د ي در هر  گو د  ي م ا ه   ٣ب
آخرين فرد از خوارزمشاهيان كه چندي در جلوي اين بالي عظيم و سيل وحشت 

الدين منكبرني است كه رشادت و مردانگي او مشهور  و خشم ايستادگي كرد، جالل
هيچ وجه در فكر   خالي بود و بهاست؛ اما متأسفانه او نيز از قوه تدبير و ادارة لشكر

وضع آشفته مملكت و دلجويي از مردم و پيداكردن  انتظام لشكر و سامان دادن به
هيچ چيز  متحداني نبود و در اواخر كار دلباخته عياشي و شرابخوارگي گشته بود و به

خواست نشان دهد كه تنها مونس ايام درد و سختي آدمي  انديشيد؛ گويي مي ديگر نمي
  .ناب است ادگان، ميز
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  .٥٥اميركبير، ص ، تاريخ مغول: اقبال آشتياني، عباس -2
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اين چند سطر جويني اكتفا  براي آنكه اين واقعه دردآور را دراز نكشيم بايد به
  :بورزيم
خراسان آمده، حال بخارا را  يكي از اهالي بخارا پس از واقعه گريخته بود و به”

  .“آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند: از او پرسيدند، گفت
 ايران كه در اين ايام، پايكوب سمند جور و غارت و چپاول مغوالن تنها قسمتي از

سعدي اشاره . داشت خوانخوار نشد، جنوب ايران است كه در دست اتابكان فارس قرار
  :كرده آنجا كه در مدح اتابك ابوبكر سعد گويد همين مطلب به

   رويين و سنگسكندر بديوار
 ترا سد ياجوج كفر از زرست

  بكردار جهان راه ياجوج تنگ
 نه رويين چو ديوار سكندرست

همة اين اوصاف، شگفت است اگر بگوييم همين سدة هفتم يكي از بهترين ايامي  با
عرصه  است كه نوابغ و بزرگان علم و حكمت و تاريخ و نقاشي و شعر ايران در آن به

اني و اند؛ مولوي بلخي و شيخ سعدي و خواجه رشيدالدين فضل اهللا همد هستي رسيده
عطا ملك جويني و حمداهللا مستوفي و خواجه حافظ شيرازي و ديگران در همين 

وجود آمدند، و بدون شك بزرگترين نمايندة حكمت و رياضي و  روزگاِر ظلماني به
اخالق در اين سده، خواجه ابوجعفر نصيرالدين محمد بن محمد بن حسن طوسي، 

 ميالدي در طوس متولّد شد ١٢٥١ري و هج ٥٩٧استاد بشر است كه در سال  ملقّب به
مدتي در دستگاه اسماعيليه بود و . شد در بغداد فوت. م ١٢٧٤/. ه ٦٧٢و در سال 

هاي آن مرد  ايران، براي نجات مسلمانان از خونريزي هنگام حملة هالكو خان مغول به
 تدابير خاصي از خرابي شهرها و كشتار دستة جمعي خدمت او درآمد و با سفاك به
اين دانشمند كه در ضمن يكي از فقهاي مذهب . دست هالكو جلوگيري كرد مردم به

ايجاد رصدخانه در مراغه و ترتيب زيج جديدي كه بعداً  تشيع است، هالكو خان را به
. كرد به زيج ايلخاني مشهور گرديد و خود تصدي اين كار را بر عهده گرفت، تشويق

از خواجه، . لك مفتوحة مغول در تحت نظر او بودگويند تمام اوقات نيز در سراسر مما
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الهي، و  طبيعي، حكمت رياضي، نجوم، منطق، علوم تأليفات متعددي در رشتة علوم
ابوعلي سينا » اشارات«او يكي از شارحان و مفسران كتاب . مانده است مجسطي باقي

سي كتاب از مشهورترين تأليفهاي او در عربي شرح اشارات ابن سينا و در فار. است
است كه در غايت نيكويي سخنان افالطون و ارسطو را در حكمت » اخالق ناصري«

ديگر . كرده و آراي متقدمين را شرح و شبهات متأخّرين را رد نموده است عملي جمع
و اين تجريد كه در الهيات است، طرف » تجريدالكالم في تحرير عقايداالسالم«كتاب 

در » تذكرة نصيريه«احبان رسايل كالميه است و نيز توجه عدة كثيري از شارحان و ص
در عرفان و رساالت و كتبي » اوصاف االشرف«در منطق و » اساس االقتباس«هيئت و 

  .١زبان عربي در منطق و هيئت و هندسه از او باقي است به
  :كنم حاال موضوع اصلي را مطرح مي

  قرآن
 كتب مقدس يهود و نصارا الخصوص هر چند كتب وحي شده بر پيامبران سلف، علي

از نظر مسلمانان نيز مقدس و محترم است، ولي كتاب مقدس اصلي و اصيل اسالم، 
. آن اشاره شده است به» الكتاب ام«صورت  همانا قرآن است كه در خود قرآن به

سابقه نيست؛ چه، مشابه مصدق كتب انبيا پيشين  نهد، بي تعليماتي كه قرآن پيش مي
كند كه پيش از آن  كند كه تصريح و تأييد مي اني را توصيه و تشريع مياست، همان ايم

نيز در صحف موسي و انجيل عيسي سابقه داشته و رهنمايي بشر است و بيم دهندة 
كند؛  خداوند هرگز آيت يا حكمي را نسخ نمي. نيكوكاران ستمكاران و بشارت دهنده به

كم مشابه يا بهتري محو يا مبدل آيه و ح مصلحت و مقتضاي زمان آن را با ولي به
همة  قرآن كتابي است كه اساساً و عمدتاً ديني است نه فلسفي، ولي به. گرداند مي

هم دين و هم فلسفه، طبعاً . پردازد مسايلي كه بين دين و فلسفة مشترك است، مي
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و يكديگر، خير و شر،  مسايلي نظير بحث از خدا و عالم، روح و تعلّق روح و بدن به به
پردازد؛ و الجرم در زمينة مفاهيمي چون بود و نمود يا  اختيار و حيات اخروي مي

حقيقت و مجاز، جواهر و اعراض، سرآغاز و سرنوشت انسان، صواب و خطا، زمان و 
قرآن چنان است كه گويي . مكان، ثبات و تحول ابديت و بقاي روح، بحث و بياني دارد

زباني و  كند و اين بيان به  شرح و بيان ميحقايق كلّي را در زمينة اين مسايل
اي كه در  زمينة فكري اصطالحاتي است كه مخاطبانش يعني عربهاي صدر اسالم، با با

توانستند دريابند، و مردم ساير اقاليم و اعصار كه  آساني مي عهد نزول وحي داشتند، به
زبان  ساني آن را بهآ توانستند به زمينة ذهني خاص خودشان مي زبانشان ديگر بود، با

استفادة شايان از تشبيه و استعاره، مفاهيم ذاتاً باريك  قرآن با. خود درآورند و فهم كنند
كند؛ كتابي است سرشار از حكمت كه  صورتي ملموس و مجسم بيان مي و بغرنج را، به

تفصيل و روشني  اند كه به »ام الكتاب«بخشي از آن آيات محكمات و اصول اساسي 
  .اند رمز و كنايه برگزار شده اند كه به ده و بخشي ديگر مشابهاتبيان ش

  اخالق ناصري
بدون شك طوسي . اخالق ناصري، تنها ترجمة تهذيب االخالق ابن مسكويه است

جانب نصيرالدين عبدالرحيم، حاكم اسماعيلي قهستان، مأموريتي براي ترجمة  از
خاطر بيم از خدشه و  سي داشته، اما بهفار از عربي به» االخالق تهذيب«الطهاره  كتاب

مسكويه  عالوه بر اين تالش ابن. تحريف اصل كتاب، اين پيشنهاد را نپذيرفته است
. شرح تهذيب االخالق است و از تدبير منزل و سياست مدن غافل بوده است منحصر به

حث هاي مهمي از مبا مسكويه نيامده، جنبه براساس گفتار طوسي آنچه در كتاب ابن
اين مطلب است كه طوسي  توجه به با. حكمت عملي است و نبايد آنها را ناديده گرفت

  .كند روش زير عرضه مي اخالق ناصري را به
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اي از  فلسفة اخالقي تنها خالصه محتواي كتاب، بخش مربوط به توجه به با
بندي  اي از آن، ولي شكل و ترتيب مباحث و طبقه الطهاره است كه ترجمه كتاب
در مورد بخشهاي . بخشد، از خود طوسي است اين اثر اصالت مي ضوعاتي كه بهمو

، طوسي بيشتر مديون ابن سينا و )مدن سياست(تدبير منزل و فلسفة سياسي  مربوط به
كند،  تفصيل كامل مي فارابي است و تنها افزودن اين دو بخش كه حكمت عملي را به

راستي اثري اصيل است نه تقليد يا   بهاين ادعاي خواجه نصير را كه اخالق ناصري
  .كند اي محض، توجيه مي ترجمه

يكي است » طوسي فلسفة«آن موضوعاتي كه در قرآن و در اخالق ناصري  حال به
آداب و عبادات و اخالق در قرآن براي پرورش تقواي اخالقي، پرداختن . پردازم مي
مؤمنان  به. و تشريح شده استعباداتي چون نماز، روزه، زكات و حج اكيداً توصيه  به

نمايند و با حضور قلب و خشوع كامل در برابر خداوند  تأكيد شده كه بر نماز مواظبت
  خدا وامي نيكو بايستند، زكات بپردازند، و آشكار و نهان انفاق كنند كه گويي به

ة فالح زيان و بشارتي بر مؤمنان و ماي اند و اين در حكم تجارتي بي داده) قرضاً حسناً(= 
پويند، در راه راست و برخوردار از  كساني كه اين طريق را مي. و نشاط روحاني است

گرداند و آنان را از ارتكاب اعمال  اين حسنات، سيئات را زايل مي. اند هدايت الهي
جاي آرند و گواه  اين وظيفه همة مسلمانان است كه حق بندگي به. دارد ناپسند باز مي

سيرت مؤمنان اين است كه چون ماية . باشند) الناس علي اءشهد (=ساير مردمان 
گردد و يا پيوند مردمان را در زندگي خانوادگي،  رستگاري و نجات اقوام از تباهي مي

دارد؛ همچنين در قبول افتادن قرباني، تقوي  آنچنانكه خداوند مقرر داشته، محفوظ مي
  .شرط الزم است

داند؛ زيرا كه انسان  س طبيعي حيات اخالقي ميخواجه نصير مجتمع يا مدينه را اسا
است و كمال وي درگرو ابراز همين خصوصيت ) مدني(= طبيعتاً موجودي اجتماعي 

بنابراين اصول اساسي نظرية اخالق خواجه . همنوعان خويش است معاشرت با
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د گيري زاه وضوح براي انزوا و كناره اي كه در آن به شده و نظريه مبحث دوستي بنا بر
اين حال طوسي در اثر ديگر خود، اوصاف االشراف، از زهد  با. شود باشد، يافت نمي

او مدعي تجربة عرفاني . گويد تأكيد سخن مي اي از حيات عرفاني با عنوان مرحله به
نيست، كوشش وي متوجه يك ارزيابي عقالني صرف و تنظيم منطقي آداب عرفاني 

او اين . ار يك تعليم عقلي عرفاني استوي گرچه يك عارف نيست، ولي طرفد. است
استثناي مرحلة آخر، هر مرحله داراي  كند كه به شش مرحله پياپي تقسيم مي تعليم را به

  .خود است شش مرحلة اخالقي مختص به
: عرفاني، يعني سلوك و شروط ضروري آن، عبارتند از مرحله، آمادگي سفر اولين
  .واري در نيت، صدق، انابت و خلوصخداوند، ثبات در ايمان، است ايمان به

. گيري عارف از عاليق دينوي است؛ عاليقي كه سدراه اوست مرحله، كناره دومين
اعتنايي  توبه از گناهان، سركوبي اميال يا زهد، بي: شش اصل مهم اين مرحله عبارتند از

ي مال يا فقر، اعمال سخت جهت مطيع ساختن اميال غيرعقالني يا رياضت، بررس به
  .فضايل و رذايل يا محاسبه، هماهنگي بين اعمال و نيات يا مراقبت و در آخر تقوي

تفكّر، خوف و  شود و سپس به خلوت شروع مي مرحله سلوك عارف كه با سومين
  .پذيرد حزن، رجاء، صبر و شكر خداوند پايان مي

غايت اصلي اين  مرحله، حاصل تجربيات سالك است قبل از رسيدن به چهارمين
شوق،  دلبستگي يا ارادت، اشتياق به خداوند يا دلبستگي به: تجارب كه عبارتند از

  .خداوند يا يقين و آرامش نفس يا سكون مودت، ايمان خلل ناپذير به دوستي خداوند يا
ارادة الهي، يقين بر يكتايي  خداوند يا تسليم به توكّل به: مرحله شامل پنجمين

خداوند يا وحدت و انجذاب در خداوند يا  تحاد باخداوند يا توحيد، كوشش براي ا
  .اتحاد است

رسد و سالك  كمال خود مي در مرحلة ششم است كه روند انجذاب در الوهيت به
  .گردد در وحدت خداوند فنا مي
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  تعليم اقتصادي در قرآن
تأكيد بيان شده، آن است كه همة منابع طبيعي  اولين اصل اقتصادي كه در قرآن بارها به

اوست كه . كند، آفريدة خدا است  وسايل طبيعي توليد كه معيشت انسان را تأمين ميو
اين منابع و وسايل را چنانكه هستند، آفريده و آنها را تابع قوانين طبيعي و براي آدمي 

  .سودمند ساخته است
سازد كه خرد انساني نه حق دارد از  برپاية حقيقت فوق، قرآن اين اصل را برقرار مي

تواند  منابع آزادانه و برحسب هوي و هوس خود استفاده كند و نه باالستقالل مياين 
. هيچ كس ديگر تعيين اين مرز با خداست نه با. مرز ميان حالل و حرام را تعيين كند

كند؛ زيرا آنان گمان  مدين را كه يك قبيلة كهن عرب بود نكوهش مي قرآن اهل
اهند و بدون هيچ گونه قيد و بندي مال هر صورت كه بخو كردند حق دارند به مي

  .كنند گردآورند و آن را خرج
است اگر كسي مطابق ميل خود چيزي را حالل و چيز » دروغ«گويد كه  قرآن مي

نمايندگي او، مختص  حق تعيين حالل و حرام مختص خدا و به. ديگري را حرام بداند
  .پيامبر اوست

كند، قرآن حق  يي كه او تعيين ميتحت فرمان عاليه الهي و در محدودة مرزها
  .پذيرد و اين معني در آياتي چند آمده است داشتن مالكيت خصوصي را مي

كند، يكسره بر مفهوم مالكيت فردي در همة  طرح اقتصادي كه قرآن عرضه مي
دهد كه بايد  ذهن راه نمي ها استوار است و هيچ چيزي در قرآن اين معني را به زمينه

وسايل توليد تفاوت قايل شويم و بگوييم كه  رفي و كاالهاي توليدي باميان كاالهاي مص
. اشخاص فقط حق دارند مالك كاالهاي مصرفي باشند و كاالهاي توليدي بايد ملي شود

شود كه طرح فوق موقتي است و  همچنين در قرآن هيچگاه تلويحاً يا تصريحاً گفته نمي
كه در آن اشتراك در همة وسايل توليد يك ترتيب دايمي  بعداً بايد جاي خود را به
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بود،  نهايي قرآن چنين مي آيد، بسپارد؛ زيرا اگر هدف  صورت قاعدة مطلوب درمي به
  .داد ما مي كرد و دستورهايي در مورد اين نظم دايمي آينده به صراحت اعالم مي حتماً آن را به

توان استنتاج  مين) زمين از آن خداست(از اينكه در جايي از قرآن آمده است كه 
داند و طرفدار ملّي  آن را حرام مي كرد كه قرآن منكر مالكيت خصوصي زمين است يا

چه خداوند آنان را در  شدن آن است؛ زيرا در جاي ديگر از قرآن آمده است كه هر
بر همة مؤمنان است كه . معروف امر و از منكر نهي كنند زمين تمكن و توانايي دهد، به

كساني كه اين اصول را از دست بگذارند، در شهوات نفساني . يروي كننداز اين اصول پ
  .شوند گرفتار مي
همين سان، عبادت روزه در طول ماه رمضان واجب شده است؛ ماهي كه قرآن  به

بين حق و » گذارنده فرق«نامة بشريت و فرقان  در نازل شده؛ همان قرآني كه هدايت
 كه دوستداران تقوي، نيكوكاري پيشه كنند و داري اين است الزمة روزه. باطل است

  .انجام حج نيز مستلزم درپيش گرفتن تقوي است. آيين و احكام الهي را مراعات نمايند

  كينه و نامهرباني
. ديگران قرار دارد در برابر فضيلت مهر و شفقت، رذيلت كينه و قساوت و نامهرباني به

پدر و مادر سخن بگويند؛  فت بانهايت عطو مردم نصيحت شده كه با در قرآن به
خوانند،  هر آنچه از خدا كه كافران مي مؤمنان نبايد به. نوايان يتيمان، بي همچنين با
  .نرمدلي و خوشخويي بر ديگران ستوده شده است  خود به)ص(رسول اكرم. دشنام دهند

  گناه
سند را نقطة ، يعني ارتكاب اعمال ناشايست و ناپ)فسق، فحشاء، اثم(قرآن، رذيلت گناه 

دارد و مردم از  كارهاي زشت وامي شيطان مردم را به. شمارد مقابل مهر و شفقت مي
فحشا و خمر، از گناهان : اند؛ چه، اعمالي قبيح از قبيل زنا نهي شده نزديك شدن به

آنها از اعمال شيطان است و قرآن همة اعمال پليد و ناپسند را  اند، و ارتكاب به بزرگ
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نامد كه وجه جامع منكر است، و در پنهان، اثم و عدوان و  ي ظلم ميتحت عنوان كلّ
باطل، ظلم  و تصرف اموال مردم را به. داند اهللا را توطئه مي سرپيچي از حكم رسول

  .مؤمنان توصيه شده كه بر گناه و ستمكاري كمك نكنند داند و به مي

  تقوي
تقوي، ناشي . طور كلّي است يل بهكردن فضايل و پرهيز از رذا مراد قرآن از تقوي، پيشه

شده تا تقوي را در دل مردمان  خدا و نيايش اوست و قرآن از آن روي نازل از ايمان به
حال هيچ  اما تا به. برانگيزد و همين تقوي كه در آسمانها و زمين است از آن خداست

توان در  كس از اين آيه استنباط نكرده است كه هيچ چيزي را در آسمانها و زمين نمي
خدا  اگر تعلق چيزي به. تملك شخصي داشت و همة آن چيزها بايد ملك دولت شود

  .دولت تواند متعلق باشد و نه به افراد مي آدميان شود، پس نه به مانع تعلق آن به
درنظر قرآن اينكه مردمان در معيشت و وسايل كسب نيز چون چيزهاي ديگر باهم 

اگر از اختالفات فاحشي كه محصول .  مشيت الهي استهاي برابر نيستند، يكي از نشانه
خودي خود، يكي از  نظامهاي گوناگون اجتماعي است بگذاريم، نابرابري طبيعي، به

شود و در اين انديشه كه اين  آمدهاي حكيمانة الهي و از نتايج تقدير الهي شمرده مي پي
تأكيد  بسپارد، قرآن بارها و بابرابري مطلق  ميان برود و جاي خود را به نابرابري بايد از

گويد كه خداوند نعمتهاي خود را براي بندگان خويش آفريده است تا از آن  تمام مي
اين نعمتها نداشته باشند و  مند شوند، و غرض او اين نيست كه بندگانش كاري با بهره

 حالل خواهد كه بندگان پاك را از ناپاك و اين حال خداوند مي با. رهبانيت پيشه كنند
را از حرام تشخيص دهند و فقط از آنچه پاك و حالل است، بهره گيرند و در اين مورد 

  .نيز ميانه روي اختيار كنند
رعايت اعتدال  راه درست زيستن درنظر قرآن اين است كه انسان اموال خود را با

كه او و بستگانش حقي در مال او دارند . براي رفع نياز خود و خانوادة خود صرف كند
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كردن براي  تواند در خرج اما انسان نمي. بايد بدون خست و تنگ چشمي رعايت شود
ثروتي كه از . كند خود و خانوادة خود اسراف كند؛ زيرا قيود ديگري را نيز بايد رعايت

كند، پيش از مرگ،  شخص توصيه مي كند؛ بدين معني كه به گذارد وصيت مي خود باقي
كند؛ زيرا جوانان اغلب از پدر بزرگها و  والدين، سفارش محبت به فرزندان خود را به

كنند، و نيز مقداري از ثروت خود را  مادر بزرگهاي سالخوردة خود خوب نگهداري نمي
عالوه بر . برند، ببخشد اند، اما قانوناً از او ارث نمي خويشاونداني كه مستحق كمك به

شي از آن را براي مقاصد نيكوكارانه تواند بخ اين، اگر ثروت مشخّص معتنابه باشد، مي
والدين و خويشان  و عام المنفعه اختصاص دهد؛ زيرا آية فوق موارد وصيت را به

  .سازد تهيدست منحصر نمي
توان در تملك شخصي داشت و همة آن چيزها نبايد ملك  آسمانها و زمين را نمي

افراد  د، پس نه بهآدميان شو خدا مانع تعلّق آن به اگر تعلق چيزي به. شود دولت
خصوصيات اصلي و اصول اساسي طرح اقتصادي . دولت تواند متعلّق باشد و نه به مي

  :بندي كرد صورت زير جمع توان به كند مي را كه قرآن براي انسان تقسيم مي
كند و  طور مطلوبي سازگار مي اين طرح ارزشهاي اخالقي و اقتصادي را باهم به  أ 

كند و  اگانه در مدنظر بگيرد، آنها را باهم هماهنگ ميجاي آنكه اين دو را جد به
شود،  شكل اقتصادي، از نظرگاه اقتصادي ِصرف مالحظه نمي. كند هم نزديك مي به

بلكه پس از اينكه در طرح كلّي حيات كه مبتني بر مفاهيم اخالقي اسالم در جاي 
 .شود شايستة خود قرارگرفت، حلّ مي

انسان  طايايي است كه خدا از روي بخشندگي بههمة منابع و وسايل معشيت، ع  ب 
هر گونه انحصار، چه شخصي و چه جمعي و چه  بنابراين با. ارزاني داشته است

براي همة مردم بايد امكاناتي فراهم آيد كه در روي زمين، . دولتي، بايد مبارزه شود
 .طلب رزق بپردازند تا آنجا كه ممكن است، آزادانه به
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عالوه بر . كيت شخصي مجاز است؛ اما حد و مرزي دارددر اين طرح حق مال  ج 
شود، خويشان  منافع افراد ديگر و كل جامعه بر آن اعمال مي توجه به آنكه قيودي با

نوايان و خالصه همة افراد  شخص، همسايگان او، دوستانش و تهيدستان و بي
است و در برخي از اين حقوق را قانون تعيين كرده . جامعه هم حقي در آن دارند

موارد ديگر تربيتي داده شده است كه مردم از طريق آموزش اخالقي و معنوي 
 .اختيار خود آنها را رعايت كنند اين حقوق ديگران آگاهي يابند و به به

براي اينكه چنين نظام اقتصادي مطابق اين طرح عمل كند، راه طبيعي اين است كه   د 
اما افراد آزاد . خود آن را بهبود بخشندافراد آن را عمل كنند و با كوشش آزادانة 

براي رفاه . خواهند بكنند نيستند كه بدون هيچ گونه ضابطه و قيدي هر كار كه مي
قيود و حدودي  فرهنگي و اقتصادي خود افراد و كل جامعه، اين آزادي مقيد به

 .شده است

ارث  هكنند يا ب شوند كه كسب مي يكسان مالك اموالي شناخته مي زن و مرد به  ه 
آورند و اجازه دارند كه از اموال  دست مي هاي مشروع ديگر به برند يا از راه مي

 .خود بهره برند

براي حفظ تعادل اقتصادي، مردم بايد فقر و رهبانيت را رها كنند و از مواهب الهي   و 
شود كه دست خود را  ايشان هشدار داده مي استفادة نيكو برند؛ اما در عين حال به

 . و تبذير نياالينداسراف به

منظور برقراري عدالت اقتصادي، تدابيري براي پيشگيري از كاربرد روشهاي  به  ز 
همچنين . شود نادرست براي جريان يافتن ثروت در مجاري خاص انديشيده مي

دست آمده باشد، نبايد در يكجا متراكم و از گردش  هاي درست به ثروتي كه از راه
شود كه ثروت دايم در گردش و در حال  اده ميهمچنان ترتيباتي د. خارج شود

دليلي از داليل، از سهم شايسته  ويژه در جهت منافع طبقاتي كه به استفاده باشد؛ به
 .اند و معقول خود محروم
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دخالت قانون يا دولت براي تأمين عدالت اقتصادي چندان نياز  در اين طرح به  ح 
ل بدين منظور ناگزير است نيست، بلكه پس از ذكر چند چيز كه دولت براي ني

اجرا درآمدن ساير موارد را تزكية اخالقي  مسئوليت آنها را بر عهده بگيرد، راه به
بدين طريق، برقراري عدالت اقتصادي . داند افراد جامعه و اصالح كلّي جامعه مي

 .يابد اصل آزادي عمل فردي در حوزة اقتصاد سازگاري كامل مي با

برد و  مبارزة طبقاتي بينجامد، علل اين مبارزه را ازبين مي جاي آنكه به اين طرح به  ط 
  .آورد وجود مي بين طبقات مختلف جامعه روح تعاون و برادري به

هنگامي كه اين اصول در دوران پيامبر اكرم و خلفاي راشدين تنظيم شد و در 
 ها و منهيات بسيار ديگري مرحلة اجرا درآمد، رويه هاي حكومت و اجتماع به حوزه
طوسي . طوسي در تدبير منزل، همين موضوع را مطرح كرده است. آن افزوده شد به
تأليف خاص موجود ميان شوهر و زن،  ابن سينا، منزل را به قبول مرهونيت خود به با

هدف از تدبير . كند والدين و فرزندان، خادم و مخدوم و مال و دارندة آن تعريف مي
ت كه موجبات آسايش جسمي، اجتماعي و ذهني منزل ايجاد نظام انضباطي مؤثري اس

وظيفة پدر . اين مجتمع ابتدايي را كه پدر چون مديري در رأس آن است فراهم آورد
نگهداشتن و برقراركردن تعادل ميان افراد خانواده از طريق نظارت بر احوال خاص هر 

  .يك اعضا و تلقين مصلحت عمومي آنهاست
. ة بقاي نفس و بقاي نسل ضروري استدو غايت عمد ثروت براي رسيدن به

كرد و  كند كه بايد صناعاتي شريف اختيار طوسي در مورد كسب ثروت توصيه مي
كسب كمال در آنها را درنظر گرفت و هيچگاه نبايد مرتكب جور و تسليم عار و دنانت 

، پست و كراهت انگيزند، ولي ١شك نيست كه صناعتهاي حجامي و كنّاسي. شد
  .ت اجتماع جايزاندحكم مصلح به

                                                
 دارد كه ظاهراً سلماني ترجمه بايد كرد ولي چون در گذشته حجام، (Hair-Dressing)جاي حجامي  در متن، به -1

  .پيروي از خواجه، حجامي گذاشته شد كرده است به  اصالح سر را هم ميكشيدن و حجامت و كار كيسه
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داند، مشروط بر اينكه اين  خواجه نصير ذخيره نهادن مال را عملي دورانديشانه مي
مخاطره  عمل از روي حرص يا بخل نباشد و موجب مشقت اعضاي خانواده يا به

وي در موارد خرج، عموماً معتقد . افتادن ديانت و عرض فرد در اجتماع نشود
ال را در هيچ چيز كه نشان اسراف، ريا، مباهات، رعايت اعتدال است و صرف م به
  .داند تدبير، يا لؤم و خست در آن باشد، جايز نمي سوِء

عقل، ديانت، . هدف اصلي از تأهل توليد نسل و حفظ مال است نه ارضاي شهوت
، رقت دل و از همة باالتر اطاعت از شوهر از جمله )زيركي(عفت، حيا، فطانت 

چه نيكوست اگر زن شريف نسب، صاحب . يك زن باشداست كه بايد در  صفاتي
عقل، حيا و عفت همراه نباشد،  ثروت و جمال هم باشد؛ ولي اگر اين صفات با

پيروي از ابن مسكويه سخن  در مورد تربيت فرزند، طوسي به. ناپسند است براستي
. دكن تلقين اخالق نيكو از طريق مدح، اكرام و تأديب خيرخواهانه شروع مي با را
نظر او مذمت مكرر باعث  مخالف مذمت مكرر يا تأديب درمال عام است؛ چون به وي

. گردد و وقاحت مي) گستاخي(وسوسة نفس و تأديب درمالء عام موجب تجاسر 
پوشيدن، سخن گفتن، طرز رفتار و كردار  خوردن، جامه از تفهيم آداب طعام پس
. داد  عالقه ايشان باشد، تعليمفرزندان صناعتي خاص كه مورد اجتماع، بايد به در

بايد طوري تحت تعليم قرار گيرند تا در چارچوب منزل، همسران و مادراني  دختران
  .شايسته گردند

  تعليم سياسي در قرآن
سياسي قرآن، اساساً مبتني بر مفهوم بنياديي است كه قرآن از عالم دارد و براي  فلسفة

روشني  زيابي كنيم، بايد اين مفهوم را بهاينكه اين فلسفة سياسي را درست درك و ار
اگر اين مفهوم را از نظرگاه سياسي بررسي كنيم، چهار نكته زير . مدنظر داشته باشيم در
  :شود طور زنده پيش چشم ما نمودار مي به
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خدا خالق كلّ عالم است، و از جمله خالق همه چيزهايي است كه انسان از آنها  -١
 .آورد  درميخدمت خود گيرد و به بهره مي

 .خدا تنها پروردگار و حاكم و مدير و گردانندة عالم خلقت است -٢

تواند داشته  هيچ كس ديگري تعلّق ندارد و نمي حاكميت در اين عالم جز خدا به -٣
 .باشد و نيز هيچ كس در اين حاكميت شريك خدا نيست

او زندة قايم بالذات، . همة صفات و قدرتهاي حاكميت صرفاً مختص خداست -٤
د و غني، ابدي، عالم علي االطالق و قادر متعال است و از هر اشتباه و عيب و صم

او برترين قدرت عالم است، همة چيز خواه ناخواه تسليم امر او . ضعفي مبراست
كند و هيچ چيز و  چه بخواهد حكم مي هر او به. است و همة قدرتها از آن است

جاد كند يا اوامر او را تغيير دهد، و هيچ كس را نرسد كه در راه اوامر او مانعي اي
كه را كه او ضرري  هر. كند تواند نزد او شفاعت جز با اجازة او، هيچ كس نمي

برساند هيچ كس دفع آن تواند و اگر خير و رحمتي براي كسي بخواهد هيچ كس 
او . اند نزد هيچ كس مسؤل نيست و همة نزد او مسؤل. كند تواند آن را رد نمي

توان  هيچ چيز نمي دهد؛ اما از او به ست، از هر چيزي آدمي را پناه ميحافظ همه ا
فرمانرواي همة فرمانروايان . دادن از آن اوست افراه قدرت پاداش و باد. گريخت

دهد و چون اراده كند از او  كس كه بخواهد مي هر است و فرمانروايي زمين را به
  .ستاند باز مي

. خدا تعلّق دارند ود حاكم و خودمختار، صرفاً بههاي اصلي موج اين صفات توانايي
همان فرمانرواي كلّ عالم است و در امور بشري، مانند ساير امور عالم خلقت، حق 

كس ديگري، از بشر و غيربشر، حق آن را  هيچ. او تعلّق دارد فرمانروايي و حكومت به
  .ندارد كه از پيش خود فرماني بدهد يا در موضوعي حكم كند

انسان جز در برابر او نبايد سرتسليم . دا حق حكم كردن و فرمان دادن داردفقط خ
حق حكومت مختص خداست؛ زيرا او آفريدگار . راه راست جز اين نيست. فرودآورد
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حكم . گويد كه اطاعت محض فقط سزاوار خداست اين داليل، قرآن مي به. جهان است
ان يا پيروي از اميال شخصي در برابر او بايد برتر از همة حكما باشد و اطاعت از ديگر

  .حكم خدا، راه صواب نيست
كس حق ندارد از حد وي كه خدا براي تنظيم امور  گويد كه هيچ قرآن همچنين مي

  .بشري مقرر فرموده است تخطي كند
قانون الهي تعارض  كند كه همة تصميمها و احكامي كه با قرآن خاطر نشان مي
چنين احكامي را . آميز است شروع، بلكه ظالمانه و شركدارند نه فقط ناصواب و نام

  .داند شمارد و اطاعت از آنها را منافي ديانت مي ضد اسالمي مي
فقط . توان قانون الهي را دريافت گويد كه تنها از طريق پيامبران مي آنگاه قرآن مي

گار را توانند رهنمودها و فرمانهاي پرورد اند و مي پيامبرانند كه حامل وحي الهي
ايشان حق آن را داده است كه اين فرمانها را با گفتار و  آدميان برسانند و نيز خدا به به

بنابراين پيامبران تجسم حاكميت حقوقي خدايند، و بدين دليل . كردار خود تفسير كنند
ايشان از جملة شرايط الزم  است كه اطاعت از پيامبران عين اطاعت از خدا و ايمان به

  . ايمان از كفر شمرده شده استبراي تميز
اند، و مسلمان اگر  بر طبق دستور قرآن، فرمانهاي خدا و پيامبر اسالم برترين قوانين

مسلمان حق . تواند بكند مسلمان باشد، جز تسليم محض در برابر اين قوانين كاري نمي
ات ندارد در مسايلي كه حكم صريح و قاطعي از سوي خدا و رسول او دارد، از تصميم

  .شخصي خود پيروي كند؛ زيرا اين كار منافي دين است
بر طبق دستور قرآن، صورت صحيح حكومت براي انسان حكومتي است كه در آن 

نهد، و پس از آنكه تبعيت خدا  دولت دعوي حاكميت را در برابر حاكميت الهي كنار مي
) كم حقيقيحا(و رسول او را در امور حقوقي پذيرفت، مقام خالفت را تحت حكومت 

كند، و بدين عنوان، قواي مقننه، مجريه و قضايية حكومت، همه تحت  خدا احراز مي
  .گيرند قيدهايي كه قبالً بيان كردم قرار مي
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لحاظ سياسي آزاد است، تصميم  آيد كه ملتي كه از وجود مي دولت بدين طريق به
م بپوشد، متعال چش نوع دعوي حاكميت در برابر حاكميت خداي گيرد از هر مي

كند و مقام خالفت الهي را بپذيرد، و طبق دستورها و  خودمختاري خود را رها
اين دولت از آن . رهنمودهايي كه در كتاب خدا و سنّت رسول او آمده است عمل كند

حاكميت الهي است، تتوكراتيك است، اما از لحاظ نحوة  لحاظ كه مبتني بر اعتقاد به
جاي آنكه خالفت  ، با دموكراسي فرق اساسي دارد؛ زيرا بهاين اعتقاد تحقّق بخشيدن به

الهي را بر طبقة خاصي از روحانيان تفويض كند و ايشان را در حكومت مطلق العنان 
  .داند بداند، حق خالفت را مختص مؤمنان صالح مي

اين حكومت صرفاً براي اين . حكومت كردن نيست كار اين حكومت، منحصر به
قانون نظم را برقرار سازد و از قلمرو خود در برابر تهاجمات شود كه  تشكيل نمي
دولتي است كه هدف و مأموريتي دارد و بايد بكوشد تا عدالت . كند خارجي دفاع

  .ميان بردارد نيكيها را گسترش دهد و بديها را از. اجتماعي را برقرار كند
و عدم تعاون در تساوي حقوق، منزلتهاو فرصتها، برتري قانون، تعاون در نيكيها 

گناه، احساس مسؤليت در برابر خداوند متعال، احساس اينكه انسان عالوه بر حقوق 
خود وظايفي هم دارد، وحدت مقصد افراد و جامعه و دولت، تضمين ضروريات همة 

  .افراد نيازمند، ارزشهاي بنيادي اين حكومت است

  سياست طوسي
، نخستين كوششي بود كه ضلة الفاملدينة و آراي اهل املدينةدو كتاب فارابي سياست ا

او علم المدني را هم . عمل آمد جهت تدوين فلسفي نظرية سياسي در جهان اسالم به
پيروي از  طوسي نيز به. كاربرده است معني علم حكومت به معني علم مدن و هم به به

او از حقيقت بيشتر برداشت  در. كاربرده است دو مورد به او سياست مدن را در هر
هاي مختلف اجتماعي و شهرها، برخاسته از نظريات  تمدن و گروه احتياج انسان به
  .فارابي است
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انسان بالذات موجودي اجتماعي است و طوسي براي اثبات اين مدعا از كلمة 
. كند گرا و معاشرت خواه است، شروع مي معني جمعيت جمعيت انسان كه در عربي به

همين جهت كمال انسان در اين  بيعي جزو نهاد بشر است، بهاز آنجايي كه اين انس ط
تمدن نيز نام . همنوعان خود كامالً ابراز كند است كه اين خصلت نهادي را نسبت به

همين دليل است كه اسالم تأكيد بر نماز جماعت دارد و آن  ديگر اين كمال است و به
  .دهد را بر نماز فرادي ترجيح مي

معني زندگي مشترك  مشتق شده است كه به) شهر(كلمة تمدن از مدينه 
منظور كمك و رفع نيازهاي يكديگر گردهم  انسانهاست كه با شغلهاي گوناگون به

كمك و همكاري  اند؛ چون هيچ انساني خودكفا نيست، لذا هر كسب، احتياج به آمده
باب  انسان ديگر متفاوت است و همين نكته در خواستهاي هر انساني با. ديگران دارد

كنند، و برخي نيز هدفشان از همكاري خير و  ديگران همكاري مي انگيزة سود، با
شود و باعث  مي تضاد منافع منجر گوني علل همكاري، به اين گونه. فضيلت است

سهمي كه  كس را به كند تا هر مي حكومت ظهور بنابراين نياز به. گردد تجاوز و ظلم مي
لذا اجراي . حقوق مشروع ديگران تعدي نمايد آنكه به گرداند؛ بي مستحق آن باشد قانع

عدالت وظيفة عمده هر حكومتي است كه بايد در رأس آن ملكي عادل قرارگيرد كه وي 
تواند منويات ملوكانه  ملك مي. شود بعد از سياست الهي، دومين حاكم محسوب مي

ند، ولي اين خود را در جزء جزء امور طبق ضرورت و موقعيت زمان و مكان اعمال ك
گيرد كه  كار نيز بايد مطابق اصول كلّي سياست الهي صورت پذيرد، طوسي نتيجه مي

چنين ملكي، خليفه بر روي زمين است؛ همچون طبيبي است براي حفظ اعتدال و 
  .عالم نظم

  وحدت
اين وحدت  وحدت وحدانيت الهي تأكيد شده و قول به در قرآن بيش از هر چيز، به

االسباب بودن خداوند و وجود يك نظام اخالقي  العلل و مسبب علّت همستلزم اعتقاد ب
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. دهد؛ ولي نه بدون معيار در جهان است كه مردم را بر طبق كردارشان كيفر و پاداش مي
فقط در مورد افراد، بلكه در مورد جوامع و  هيچ اجحافي، نه اين نظم و معيار اخالقي بي

دة اين نظام اخالقي از مردم پيمان گرفته است؛ خداوند در محدو. اقوام نيز صادق است
  .يعني از يكايك مردم و نه از اقوام

وحدت كه يكي از فضايل بشرست، مستلزم يگانگي حيات روحي بشر،  اعتقاد به
يعني هماهنگي بين عقل و اراده و عمل و نيز تسلط بر شهوت و خواشهاي نفساني و 

خدا شرط الزم در حيات  ايمان به.  هستهمچنين نمايانگر وحدت در كار و حرفه نيز
عمل صالح همراه، و  اخالقي است؛ ولي البتّه ايماني كه صوري و زباني نباشد و بايد با

يقولون شاعران معموالً مصداق . حاكي از تسليم كامل در برابر ارادة الهي باشد
لي مؤمنان در قول و. آرند اند و منافقان چيزي را كه در دل ندارند بر زبان مي مااليفعلون

  .اند و فعل صادق
اين حقيقت رهنمون است كه اعضاي يك گروه ملّي  وحدت و توحيد همچنين به

ميان خود انس و الفتي را بپرورند، تا آرمان يك كل يگانه در  يا ايدئولوژيك، بايست در
ان برادر همانا، مؤمن (انما املؤمنون اخوة: گويد قرآن مي. يابد تر تحقّق اي وسيع گسترده
اصالح و  هيچ عذري در طفره از كارخير يا. يكديگر مشفق و مهربانند و با) يكديگرند

. كاربرد آشتي بين مردمان پذيرفته نيست و براي اصالح بين افراد، بايد سعي بليغ به
همة ما فرض است كه در راه نيكي و راستي بكوشيم، نه در جانب گناه و دغل؛  بر
  .ماندگان مهربان باشيم همسايگان و در راهنيازمندان و  با بايد

  سرچشمة فلسفة عملي
نظر طوسي، احكام قرآني، انسان را چون عضوي از يك خانواده و شهروندي از يك  به

بندي فلسفة عملي  گانه ظاهراً طبقه بندي سه اين تقسيم. كند شهر يا كشور معرفي مي
اين تأثّر در . كند مي ان مسلمان القاءمتفكّر اخالق، تدبير منزل و سياست مدن را به به
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مورد محتواي اين علوم هم صادق است؛ اما اين نيز چندان از حقيقت دور نيست كه 
  .اين اصول تحت تأثير افالطون و ارسطو گسترش بيشتري پيداكرد

  توبه در قرآن
 اخالق الهي و معاني واالي تواند به چند انسان داراي فطرت الهي است و لذا مي هر

الوصف دستخوش ضعفهاي گوناگون است و  اسماء الحسني، تشبه و تقرب جويد، مع
كوشد آيين اخالق و ادب را فرونگذارد، در معرض خسران و ظلم  آنكه مي همواره با

ولي . ذلّت و ضاللت افتاد آدم از فرمان خداوند سرپيچيد و به. بر نفس خويش است
خداوند توبة او را پذيرفت و . د، توبه كردبر اشتباه خويش پي خود آمد و به چون به

خداوند . وعده داد كه هر كس از هدايت او پيروي كند، بيم و اندوهي نخواهد داشت
  .گذرد كند و از گناهان آنها درمي توبة بندگانش را قبول مي

  توبه درنظر طوسي
رحمت اند، نبايد از  كساني كه از روي ضعفهاي طبيعي بشري بر نفس خود اسراف كرده

توبه و . كند آنان توفيق توبه عطا مي خداوند نوميد باشد؛ چه خداوند ثواب است و به
گرداند و باران رحمت الهي را نازل  استغفار انسان را مشمول تفضل و عنايت الهي مي

  .توبه و انابه مداوم از صفات مؤمنان است. افزايد كند و بر قدرت و قوت بندگان مي مي

  خير در قرآن
راه خير و نيكي  از صفات الهي است و بنابراين وظيفة هر كس اين است كه بهخير 

كرده است و اهل احسان  او احسان همچنانكه خداوند به. كند ديگران احسان برود و به
چنانكه همة پيمبران نيز همواره . ندبانرا دوست دارد، مؤمنان در انجام هر كار خير، شتا

) مانند مسابقه به(چنين از همة مردم خواسته شده است كه هم. اند شتافته در راه خير مي
الواقع سليمان هم كه خير را دوست  في. در انجام خيرات بر يكديگر سبقت جويند
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همة خيرات و نيكوئيها مخصوص . خواست شأِن خداوند را عظيم بشمارد داشت، مي مي
ار كساني است كه در پاداش شايسته اخروي و برترين عنايت الهي در انتظ. مؤمنان است

مؤمنان، نصيحت شده  به). سابق بالخيرات(= كوشا و شتابانند  جاي آوردن كارخير به
  .دوستي و مهرباني بدل شد گويند تا دشمني به نيكي پاسخ كه بدي را با

  خير درنظر طوسي
شود و شر چون عرضي بر سر راه آن  نظر خواجه، خير از جانب خداوند صادر مي به

آن آب  براي مثال خير چون دانة گندمي است كه بر خاك افتد و به. شود پديدار مي
  .بار آورد رسد و رشد كند و بلند شود و محصولي به

  حقيقت يا علم بر حقايق در قرآن
چنين . عنوان يكي از فضايل انساني، همانا جستجوي دانش يا حقيقت است علم به
ست متمايز از ظن يا علم ناقص و نمايد كه گاه مراد از علم در قرآن، چيزي ا مي

هايي در اين باب هست و تصريح  در قرآن تمثيلهاي گوناگون و تشبيه. خيالبافي محض
يكي از . روشني بيان شده است تفصيل يعني به فهم به شده كه آيات الهي براي اهل

فقط خداوند را، چه در حالت ايستاده،  خلق و خويهاي پرهيزگاران اين است كه نه
كنند، بلكه در آفرينش آسمانها و زمين نيز  شسته و چه بر پهلو خفته، ياد مين چه
هاي طبيعت  مردم توصيه شده است كه در آيات الهي و پديده لذا همواره به. انديشند مي
  .هاي گوناگون بينديشند حقيقت در آفريده بردن به كنند و براي پي تأمل

علم او  دعا از خداوند بخواهد كه به كند كه به  توصيه مي)ص(رسول اكرم قرآن به
شائول . كوشيد موسي اسرار علم غيب را بياموزد مرشد ناشناس موسي مي. بيفزايد

او دانايي و توانايي بسيار بخشيده بود،  ، از آن روي كه خداوند به)طالوت(
. سليمان علم و حكمت عطا شده است به. فرمانروايي بني اسرائيل برگزيده شد به

. يوسف نيز از دانايي و توانايي برخوردار است. مند است يز از علم بهرهيعقوب ن
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ابراهيم از طريق علم و انديشه در . همچنين موسي از علم و حكمت نصيبي داشت
برترين حقيقت  هاي طبيعت و آسمان و زمين بود كه توانست به آيات الهي، يعني پديده

ه طريق مشركان را درپيش نگرفت و يوسف هم از راه علم و تجربه بود ك. يابد راه
  .حكمت ابراهيم را پذيرفت

  منطق درنظر طوسي
عنوان يك علم،  هدف منطق به. داند خواجه، منطق را هم علم و هم ابزار علم مي

ابزار علم و كليد عنوان  شناخت معاني و كيفيت معاني شناخته شده است؛ اما به
ه درك معاني و كيفيت آنها، در ذهن گاه ك هر. رود شمار مي علوم مختلف به فهم
تمرين فكر و انديشه نباشد، علم منطق  نحوي ترسيم گردد كه ديگر احتياجي به به

گردد كه ذهن را از يك طرف از خطاي فكر و از طرف ديگر از  صناعتي مفيد مي
  .دارد حيرت مصون مي

رة نظرية پس از تعريف منطق، طوسي مانند ابن سينا سخن را با بحثي مجمل دربا
تصور است يا تصديق؛ تصور، از طريق  گويد تمام علوم يا كند و مي علم شروع مي
بنابراين تعريف و قياس دو ابزارند كه . آيد و تصديق از طريق قياس دست مي تعريف به
  .شود وسيلة آنها حاصل مي علم به

طوسي از . ستكرده ا اقتراني و استثنايي تقسيم ابن سينا برخالف ارسطو قياس را به
طور كلّي  به. شيوة خاص خود تكميل كرده است اين تقسيم پيروي نموده و آن را به

 دارد، آثار منطقي او ارسطويي است؛ ولي در عوض سه شكل قياس، چهار شكل عرضه مي
  .١سينا شود و نه در آثار منطقي ابن و مأخذ شكل چهارم نه در ارغنون ارسطو يافت مي

                                                
دهند ولي با ترجمة دقيق آثار  جالينوس نسبت مي  منطقيان اسالمي شكل چهارم قياس را معموالً به-1

ارسطو امروزه معلوم شده است كه شكل مذكور نيز در مباحث منطقي ارسطو بوده ولي او آن را 
مرده است و اليب نيتس نيز گفته است كه در آثاري كه از جالينوس در دست ش چندان معتبر نمي

  )نگارنده. (است، چنين چيزي وجود ندارد
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  آنقدم و قيوميت در قر
خداوند است و انسان موجودي است زماني كه عهدش  اين صفت فقط قابل اطالق به

الوصف تمنّاي ابديت و آرزوي ملك  مع. يابد مي ادامه) اجل مسمي(تا روزگاري معين 
انسان هر چند موجودي زماني و محدود و . جاوداني، در ژرفناي سرشت او هست

حيات  دارد كه به ان در برابر انسان فاني قراراين فرصت و اين امك متناهي است؛ اما به
  .باقي و جاويد نايل شود

  )طوسي(مابعدالطبيعه 
علم الهي : معني دقيق آن شامل دو قسمت است طبق نظرية خواجه نصير، مابعدالطبيه به

دهد و معرفت  خدا، عقول و نفوس و علم الهي را تشكيل مي معرفت به. و فلسفة اولي
معقوالت، وحدت و  همچنين علم راجع به. سازد لسفة اولي را ميعالم و كليات ف به

كثرت، وجوب و حدوث، ماهيت و وجود و بقاء و فنا، بخشي از همين فلسفة اولي 
وسعت اين . علم نبوت، امامت و روز قيامت جزو فروع مابعدالطبيعه است. است

اسالمي است و از اصول اساسي فلسفة » مابعدالطبيعه«دهد كه  موضوع خود نشان مي
  .قلمرو و آن سهم بزرگي در پيشرفت تاريخ افكار داشته است

  رابطة خدا، انسان و روح
اي آفريد  خدا، روح يا نفس انساني را از عدم خلق كرد و همة انسانها را از نفس واحده
انسان از . و جفت او را هم از او ايجاد كرد و از آن دو، زنان و مردان بسيار پديدآورد

اجل (نهايت زماني معيني  يات فردي و شايد همچنين از نظرگاه سير تكاملي، بانظر ح
  .آفريده شده است) مسمي

. اي از روح خود را در او دميده است روح انسان منشأ الهي دارد، چه خداوند نفخه
خداوندي است و بشر از خرمن علم، يعني ) امر(روح، همانا . راز روح درنيافتي است
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مرتبة اول : نفس آدمي سه مرتبه دارد. اي نصيب برده است  فقط خوشهشناسايي روح،
نفس اماره است كه بين انسان و حيوان مشترك است، مرتبة دوم نفس لوامه است كه 
نفس وجداني است و آگاهي اخالقي دارد و بين خير و شر نوسان دارد و از اعمال بد 

ني نفس مطمئنّه نفسي است كه كند، مرتبة سوم؛ يع احساس ندامت و مالمت مي
  .برد يكپارچه در راه ارادة الهي، محو و مستغرق است و در صلح و صفا بسر مي

  )طوسي( ماهيت
وسيلة عضالت  شود به وسيلة خود درك مي نفس جوهري بسيط و مجرد است كه به

. دارد كند؛ ولي خود وراي ادراك االت جسماني قرار اندامهاي حسي بدن را اداره مي
خواجه نصير پس از اراية براهين ابن مسكويه دربارة تجرد نفس، براساس عدم تجزية 
نفس و توانايي آن در قبول صور جديد، بدون از دست دادن صورتهاي گذشته، و نيز 
قبول صور متضاد در يك زمان، و تصحيح خطاي حس، دو دليل از خود بر آنها اضافه 

غيره، بدون اختالط، همه در يك نفس  الهي واحكام منطقي، طبيعي، رياضي، . كند مي
ذهن فراخواند و اين در مورد جوهر  توان به وضوح تمام مي موجودند و هر يك را به

ظرفيت جسم محدود . پذير نيست؛ بنابراين نفس جوهري غيرمادي است عادي امكان
ده است و متناهي؛ چنانكه يكصد نفر، در جايي كه براي پنجاه نفر درنظر گرفته ش

توان گفت كه نفس ظرفيت  بنابراين مي. گنجند، در حالي كه براي نفس چنين نيست نمي
كند، دارد و همين طور  كافي را براي قبول همة افكار و تصوراتي كه از موضوعات مي

كند كه نفس  اين مطلب نيز ثابت مي. باز براي كسب معلومات تازه ظرفيت دارد
  .جوهري بسيط و مجرد است

دال بر هويت نفس » من«كلمة » من من، چشم سرمن، گوش«ارت متداول در عب
نفس براي . است كه مالك اعضاي مذكور است؛ در حالي كه مالك تجرد خود نيست

  .داشتن بدن نيست بدن احتياج دارد، ولي هستي آن موقوف به كمال خود به
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 اضافه طوسي بر سه نفس نباتي، حيواني و انساني اسالفش، نفس متخيل را هم
وسيلة عقل  نفس انساني به. كند كه حد واسط ميان نفس حيواني و انساني است مي

چنانكه ارسطو دريافته . شود كند، مشخّص مي كه علم را از عقل اول دريافت مي) نطق(
عقل نظري را . پيروي از كندي طوسي به. نظري و عملي. بود عقل بر دو نوع است

عقل : كند كه عبارتند از دن، چهار مرحله را طي ميداند كه براي فعل ش بالقوه مي
در مرحلة عقل مستفاد است كه هر . هيوالني، عقل ملكي، عقل بالفعل و عقل مستفاد

انعكاس : مانند. گردد هم رسيده بر نفس آشكار مي صورت مفهومي كه بالقوه در نفس به
 ديگر عقل عملي از سوي. اي كه مقابل وي قرار گرفته است صورت انساني در آيينه

اي كه در آن موجود است  بنابراين امور بالقوه. فعل از روي اراده و قصد سروكار دارد با
  .گردد اخالق، تدبير منزل و سياست مدن محقّق مي از طريق عمل به
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