
حتلیل مهزادی اخالق و متدّن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
رحیم دهقان سیمکانی

چکیده
مسکویه رازی بیش از نیمی از عمر خود را در دستگاه حکومت آلبویه گاراند .او داداۀ شـکوفایی
متمدن است و در قالب پنج گـام،
تمدن اسالمی را داشت .مسئلۀ او چیستی و چگونگی تحقق جامعۀ ّ
ّ
فرایند تحقق جامعۀ متمدن را در آثار خود به تصویر کشیده است :در گام نخست ،تعاون و مشـارکت
اجتماعی را بنیادیترین مفهوم برای یک جامعـۀ متمـدن دانسـته و بـر اسـاس ایـن مفهـوم پایـه ،از
امکانناپایری تحقق سعادت در بیرون از اجتماع سخن میگوید؛ در گام دوم ،زیربنای این مفهـوم را
در نیازهای طبیعی انسان جستوجو میکند و زمینهای برای طر نظریۀ اخالقی قانون طبیعی آمـاده
میکند؛ در گام سوم ،از دو عامل دین و خرد جمعی برای فعلیت بخشیدن به خصلت طبیعی تعـاون،
سخن گفته و با تبیین کارکردهای دین ،تأثیر آموزههای دینی بـر تقویـت ملانسـت و مشـارکت و در
نتیجه ،همبستگی اجتماعی را تبیین کرده است؛ در گام چهارم ،اایات نهایی و میانی را بـرای تعـاون
اجتماعی مشخ کرده است؛ و در گام پنجم ،برای تحقق این اایات ،سـاختار حکومـت عادالنـه و
سازوکار نظارت بر حکومت بـرای رسـاندن جامعـه بـه اایـت نهـایی را در قالـب قـوانین دیـن و
پرسشگریهای آزاداندیشان خیرخواه پیشنهاد میکند .این مقاله با روش تحلیلی و اسـتنادی ،ضـمن
تبیین این پنج گام ،به فرایند تحقق جامعۀ متمدن و نسـبت آن بـا اخـالق در نگـرش مسـکویه رازی
پرداخته و به تناسب بح  ،تمایز رهیافت اخالقی وی با ارسطو را تبیین کرده است.
تمدن ،طبیعتگرایی ،مسکویه رازی.
کلیدواژهها :تعاون ،اخالقّ ،
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مقدمه

مسکویه رازی ۰۱۳( 1یا ۰۱۶ـ ۴۱۱ه.ق) یـک مقـام ارشـد حکـومتی و در عـین حـال یـک
مورخ و ادیب است کـه بخـش عمـدهای از عمـر
فیلسوف اجتماعی ،جامعهشناس سیاسیّ ،
خود را در دستگاه حکومتی آلبویه و در خدمت حسن رکنالدوله ،علی عمادالدوله ،و احمد
معزالدوله گارانده است (کرمر .)۰۱۵ :۱۰۵۷ ،او در دورانی زندگی مـیکنـد کـه بـه اذعـان
برخی ،اوج تمدن اسالمی و شکوفایی عقلـی اسـت (متـز)۱۳۹ ،۱۰۹۹ ،؛ بـه ایـن معنـا کـه
جریانهای فکری مختلف در جهان اسالم به خصوص جریان عقلگرایی به طور خـاص در
بوداد ،در حال رشد هستند .او معاصر با افـرادی چـون شـیخ مفیـد ،سـید مرتضـی ،قاضـی
عبدالجبار معتزلی ،باقالنی ،و از طرفی معاصر با ابنسینا است .تنوع فکری موجـود در زمـان
وی ،به گونهای است که او جریان اهل حدی  ،جریان کالم امامیه ،جریـان معتزلـه ،جریـان
تنوعی کـه زمینـه را
اشاعره ،و جریان فلسفی مشا ی را در فرهنگ ایران و عراق شاهد است؛ ّ
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۷۹

برای آبادانی تاریخ اندیشه و بلون تمدن اسالمی فراهم آورده است؛ بـه خصـوص اینکـه در
دوران حکومت آلبویه ،به جهت اقتدار و موقعیت مالی این حکومت ،نـوعی آرامـش نسـبی
نیز بر ایران و عراق حاکم است (همان۱۴۳ :ـ )۱۴۱و داداۀ جنگ و نـاآرامی کمتـر وجـود
دارد .لاا زمینۀ ایجاد و رشد تفکر تمدنی ،در ایـن مقطـع از تـاریخ ،بـهخوبی وجـود دارد و
مسکویه که البته خود در بطن جریـان سیاسی ـاجتماعی اسـت ،در ایـن جهـت گـامهـایی
تمدن اسالمی را از مسیر حکمـت عملـی طـر ریـزی کنـد .بـه
برمیدارد تا نقشۀ راه تحقق ّ
همین دلیل ،نگارش کتاب تجارب االمم با رویکرد اخالقی و نیز کتاب تهـایب االخـالق را
تمدنسازی بـه دسـت دهـد .در
در پیش میگیرد تا از طریق پروژۀ اخالق مدنی ،الگویی از ّ
مقالۀ پیش رو ،این الگو مورد بح

و تحلیل قرار میگیرد.

قبل از ورود به بح  ،اشاره به دو نکته الزم است :نخسـت ایـنکـه تـا کنـون تحقیقـاتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1خودش یا پدرش (علیاالختالف) زردشتی بوده و مسلمان و شیعه شـده اسـت (مسـکویه .)۱۷ :۱۰۷۹ ،صـاحب
نورال در مجالس الملمنین و صاحب ریاض العلمام ،تصریا به تشی ّع او کردهاند .همراهی او
اعیان الشیعه و قاضی
هّ
با آلبویه و نزدیکی به آنها نیز دلیل بر تشی ّع اوست (امامیفر.)۱۴۱ :۱۰۹۰ ،

دربارۀ اخالق از منظر مسکویه رازی انجام شـده 1،امـا تـا آنجـا کـه نویسـنده اطـالع دارد،
گامهای اساسی وی برای تحقق تمدن اسالمی از طریـق اخـالق ،در آثـار ایشـان بررسـی و
تحلیل نشده است .این مقاله ابتدا به تبیین داداۀ مسـکویه رازی پرداختـه ،و آنگـاه ضـمن
تمدن اسالمی» ،فرایند تحقق تمدن اسـالمی در اندیشـۀ
تبیین دو اصطال «اخالق مدنی» و « ّ
مسکویه رازی را در قالب پنج گام ،به تصویر خواهد کشید.
توجه به آثار اوست .مرحـوم نراقـی از او بـه
نکتۀ دوم ،ناظر به اهمیّت مسکویه و ضرورت ّ
عنوان شیخ کامل و استاد در علم اخالق ،و به عنوان اول کسی از اهل اسالم که در فـن شـریف
اخالق تصنیف و تألیف کرده ،یاد کرده است (نراقی .)۴۵ :۱۰۵۹ ،مسکویه لقب «معلّـم ثالـ »
را دارد و مترجم کتاب تجارب االمم در مقدمۀ خود بر این کتاب مینویسد« :مسـکویه را معلـم
ثال

بدان جهت گفتهاند که در بازسازی شاخۀ عملـی فلسـفۀ یونـان یعنـی فلسـفۀ اخـالق و

فلسفۀ اخـالق کتـابی نوشـته ،بـر آنچـه او آورده ،چیـزی نیفـزوده اسـت» (مسـکویه:۱۰۹۷ ،
۱۷/۱ـ .)۱۶این سخن اگرچه قدری ااراقآمیز استّ ،اما نشان از قدر و اهمیّت مسکویه اسـت.
علیرام اینکه ابنسینا معاصر وی استّ ،اما پس از ارسطو و فارابی ،ابنسینا بـه «معلّـم ثالـ »
تمدنسـازی را
ملقّب نشد ،بلکه این لقب با مسکویه مشهور شد؛ چراکه مسکویه پروژۀ فکری ّ
در سر داشت که افرادی چون ابنسینا نیز در این پروژه قـرار مـیگیرنـد و بـر اسـاس داداـۀ
تمدنسازی ابوعلی مسکویه ،با آرام خود پازلها و بخشهایی از آن را تکمیل میکنند .خواجـه
نصیر در مقدمۀ اخالق ناصری ،اشعاری را در وصف کتاب تهایب االخالق مسکویه میگویـد
و آن را ضامن کامل شدن مردمان میداند (طوسی۴ :۱۴۱۰ ،ـ.)۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1از جمله ،مقالۀ «نظریۀ فرهنگی ابنمسکویه» ،نوشـتۀ قاسـم ابراهیمیپـور کـه در سـال  ۱۰۷۴در فصـلنامۀ دیـن و
سیاست فرهنگی منتشر شده است؛ مقالۀ «چیستی سعادت از منظر مسکویه» نوشتۀ عین هّال خادمی کـه در  ۱۰۷۱در
فصلنامۀ فلسفه و کالم اسالمی منتشر شده ،و مقالۀ «اخالق مدنی مسکویه» که توسط سیدجواد طباطبـایی در سـال
 ۱۰۶۶در مجلۀ تحقیقات اسالمی منتشر شده است .هر یک از این آثار ،ابعادی از از تفک ّر اخالقی مسکویه رازی را
مورد بح و تحلیل قرار دادهاند.

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

استوار کردن پایههای آن ،نقشی بیهمتا داشته است .چنانکه هی مصنفی که حتی تا امـروز در

۷۷

 .1مسکویه و پروژۀ اخالق

مسکویه در مقدمۀ خود بر کتاب تجارب االمم ،نکاتی بیان میکند که نشان میدهد او داداۀ
متمدن ارا ـه کـرد
جامعه دارد و در پی آن است که نشان دهد چگونه میتوان مدلی از جامعۀ ّ
که شکوفایی ،عمران و آبادانی را به ارموان آورد .به همین دلیل ،دو اقدام علمی بنیادین انجام
میدهد .نخستین اقدام وی ،نگارش کتاب تجارب االمم است تـا آن را پـیش روی حاکمـان
قرار دهد ،و آنها را نسبت به کولهباری از تجربۀ زیستۀ حاکمان و جوامع پیشین آشـنا سـازد

و مسیری روشن پیش روی آنها قـرار دهـد .دومـین تـالش وی ،نگـارش کتـاب تهـایب
االخالق و تطهیر االعراق است .او پاسخ اصلی داداۀ خود را در پرداختن به پـروژۀ اخـالق
مییابد و به این امر اهتمام مینهد که نقش آن را در عمران و آبادی جامعه نشـان دهـد .او بـا
تدوین پروژۀ اخالق مدنی ،نوعی بسترسازی عقلیـفلسفی برای اخالق مدنی انجام داده کـه
باع

شده لقب معلّم ثال

را از آن خود کند (امین۱۷۷/۰ :۱۴۳۰ ،؛ و نراقی.)۴۵ :۱۰۵۹ ،
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متمدن
 .2اخالق مدنی و جامعۀ
ّ

برای دست یافتن به سعادت خود ،معاونت ،محبّت و معاشرت انسانهای دیگر را نیـاز دارد

۱۳۳

و در ایر این صورت ،از دستیابی به فضایل انسانی محروم خواهد ماند 1.انسانی که خواهـان

مراد از اخالق مدنی ،اخالقی است که به ارزشها و هنجارهای حیات اجتماعی انسانهـا
در زندگی شهرنشینی میپردازد .در نظر مسکویه ،اخالق مدنی ،اخـالق همزیسـتی اسـت و
میتوان آن را با مفاهیمی چون همبستگی اجتماعی ،نظم اجتماعی ،و پیونـد اجتمـاعی ،بیـان
کرد که اموری چون نظم اجتماعی و پیشرفت و نهایتـاً سـعادت ،نتیجـه و حاصـل آن اسـت
(مسکویه .)۷۶ :۱۴۱۶ ،در نظر وی ،انسان به صورت طبیعی به گونهای آفریده شده که ناچار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1ان االنسان من بین جمیع الحیوان ،ال یکتفی بنفسه فی تکمیل ذاته ،و البد له من معاونة قوم کثیر العدد حتی یـتمم
به حیاته الطیبة ،و یجری امره علی السداد ،و لهاا قال الحکمام :ان «االنسان مدنی بالطبع» أی هو محتاج الی «مدینـة»
فیها خلق کثیر لتتم له السعادة اإلنسانیة ،فکل انسان بالطبع و بالضرورة یحتاج الـی ایـره ،فهـو لـالک مضـطر الـی
مصافاة الناس و معاشرتهم العشرة الجمیلة ،و محبتهم المحبة الصادقة ،النهم یکملون ذاته و یتممون انسانیته ،و هـو
أیضا یفعل بهم مثل ذلک ،...فاذا القوم الاین رأوا الفضیلة فی الزهد و ترک مخالطة الناس ،ال یحصل لهم شـیم مـن


دستیابی به فضایل است ،باید با همنوعان خود معاشرت داشته باشـد (همـان .)۱۱۶ :بـا ایـن
بیان ،مسکویه سعادت انسان را از طریق اخالق مدنی ترسیم کرده است.
تمـدن را از
از دیگر سو ،مسکویه از یک نگاه تمدنی نیز برخوردار است و فراینـد تحقـق ّ
مدخل اخالق مدنی ،دنبال میکند .تمدن را به لحاظ لووی ،خارج شدن جامعـهای از مرحلـۀ
ابتــدایی بــه مرحلــهای واالتــر دانســتهانــد (دهخــدا :۱۰۵۱ ،ذیــل واژۀ تمــدن) و در معنــای
اصطالحی ،تعاریف متعددی از جمله نـوعی خـاص از فرهنـگ کـه در پـی نبـون مبتکـران
موجودیت یافته (لوکاس ،)۱۶ :۱۰۶۶ ،نوعی تعالی فرهنگی که در پی پایرش نظم اجتمـاعی
ایجاد شده (والیتی )۰۱/۱ :۱۰۹۱ ،و یا سطا گستردۀ هویـت فرهنگـی (هـانتینگتون:۱۰۹۳ ،
 )۴۵بیان شده است .هانتینگتون معتقد است «تمدن مجموعۀ دانشها ،هنرها ،فنون و آداب و
سنن ،تأسیسات ،و نهادهای اجتماعی است که در پرتو ابداعات و فعالیـتهـای گـروههـای
این تعاریف ،متفاوت از بیانی است که اندیشمندان اسالمی در تعریف تمدن ارا ه کـردهانـد.
در تعریــف اندیشــمندان مســلمان از تمــدن ،بــیش از شاخصــههــا و مللفــههــای مــادی و
سختافزاری ،شاخ

های معنوی و نرمافزاری مورد تأکید است .برای نمونـه ،خضـوع در

مقابل مـاهب و قـانون (امـام خمینـی )۱۱۳/۱ :۱۰۵۹ ،آزادی افـراد در اظهـار عقایـد و آرام
(همان )۰۰/۷ :و تأمین نیازهای معنوی و اخالقی انسانها (امام خمینی )۱۴ :۱۰۹۱ ،از جملـه
متمـدن دانسـته شـده اسـت .لـاا تمـدن 1داراى دو بُعـد عینـی یـا
شاخصههای یک جامعۀ
ّ

الفضا ل االنسانیة ،و ذلک ان من لم یخالط الناس و لم یساکنهم فی المدن ال تظهر فیه العفة و ال الجـدة و ال العدالـة،
بل تصیر قواه و ملکاته التی رکبت فیه باطلة ،ألنها ال تتوجه ال الی خیر و ال الی شر ،فاذا بطلـت و لـم تظهـر أفعالهـا
الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات و الموتی من الناس» (مسکویه111 :1۳21 ،ـ.)112
 .1در اصطال دانشمندان انسانشناسی ،لفظ فرهنگ دال بر مظاهر زندگی در هر جامعهاى است ،خـواه جامعـههـاى
پیشرفته و خواه جامعههاى عقبمانده .اما لفظ تمدن در اصطال آنان ،دال بر مظاهر حیـات فقـط در جامعـههـاى
پیشرفته است .بهترین وسیله براى تشخی تمایز بین این دو لفظ ،این است کـه لفـظ فرهنـگ را فقـط بـه معنـی
پدیدارهاى پیشرفت عقلی به کار بریم که در مورد افراد صدق میکند و لفظ تمـدن را بـه معنـی مظـاهر پیشـرفت
عقلی و مادى توأمان که در مورد جوامع صادق است (صلیبا.)۰۱۷ :۱۰۶۶ ،

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

انسانی تکامل یافته و در تمام قسمتهای جامعه گسترش مییابد» (هانتینگتون.)۴۵ :۱۰۵۳ ،

۱۳۱

سختافزاری و معنوی یا نرمافزاری است .پیشرفتهاى ادبی ،هنرى ،علمی ،صنعتی که رفاه
مادى را در پی داشته و در یک جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود ،مربـوط بـه بُعـد
سختافزاری و گسترش ارزشهاى معنوى و فضایل اخالقـی در جامعـه ،مربـوط بـه بُعـد
تمـدنی ،اندیشـهاى اسـت
تمدن است (صلیبا .)۰۱۴ :۱۰۶۶ ،به تعبیر دیگر« ،اندیشـۀ ّ
درونی ّ
جامع در ارتباط با این جهان و آن جهان» (یوکیچی .)۴۷ :۱۰۵۷ ،مسـکویه بـر شـاخ

هـای

تمـدن را بـر
تمدن بیش از پیشرفتهای علمی و صنعتی تمرکـز کـرده اسـت .او ّ
نرمافزاری ّ
مودت» و «مشارکت» تعریف کرده و آن را اجتماع انسانها و تقسیم همـۀ امـور
محور مقولۀ « ّ
تمـدن بـا اخـالق
و مشاال بین آنها میداند (مسکویه و توحیدی ،بیتا .)۰۴۵ :در نظر ویّ ،
معنا مییابد و انسان متمدن ،صرفاً انسان پایبند به ظـواهر مـدنیت و برخـوردار از نمادهـای
تمدن بدون اخـالق ،مفهـومی بـیمعنـا و توخـالی اسـت
علمی ،هنری و ...نیست؛ و اساساً ّ
(مسکویه ،بیتا .)۶۶ :بر این اساس ،در نظر مسکویه ،انسان متمدن ،لزومـاً انسـان سـعادتمند
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۱۳۱

متمدن ،متخلّق به اخالق مـدنی اسـت کـه سـعادتمند خواهـد بـود
نخواهد بود ،بلکه انسان ّ
(مسکویه۱۱۱ :۱۴۱۶ ،ـ .)۱۱۱او معتقد است که مدنیّت ،در حقیقت ،چیزی جز معاشـرت و
مساعدت متقابل بین انسانها ضمن پایرش اختالفات نیست (مسکویه و توحیـدی ،بـیتـا:
تمدن در نظر وی در تناسب با مفهوم تعاون و مساعدت معنـا مـییابـد.
 ۶۹و  )۱۷۳و مفهوم ّ
لاا اجتماع متعاون در نظر وی ،نوعی تمدن است؛ چه در بیابان ،شهر و یـا قلّـه کـوه باشـد.

1

تحقق این نوع تمدن ،نیازمند بسترسازی اخالقی است و مسکویه بدین جهت ،فرایند تحقـق
آن را در آثار خود به تصویر کشیده است.
متمدن مبتنی بر اخالق در پنج گام
 .3فرایند تحقق جامعۀ
ّ

مسکویه در پنج گام ،با نگاهی فلسفی ،و با بهرهگیـری از مبنـای طبیعـی در اخـالق ،نـوعی
بسترسازی عقلی ـ فلسفی را برای اخالق مدنی فـراهم مـیسـازد تـا در پرتـو آن جامعـهای
متمدن را پیش روی چشم انسانها ترسیم کند .این پنج گام از این قرارند:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1هاا االجتماع للتعاون هو التمدن سوام کان ذلک فی الناس و برا و مدرا او علی رأس جبل» (مسکویه ،بیتا.)11 :

1ـ .3تعاون و محبّت :مهمترین مللفه در بنیان اخالق مـدنی ،تعـاون اسـت .مسـکویه از
تعابیر مختلفی از جمله مساعدت ،مواساة ،1و مشارکت 2برای تبیین مللفۀ تعاون بهره برده تـا
متمدن را بیان کند .مـدنیت در
ایدۀ خود دربارۀ محوری بودن و بنیانی بودن تعاون در جامعۀ ّ
نگرش وی ،با مفهوم تعاون ،و ارتباط و مساعدت معنا مییابد و بـدون تعـاون و همکـاری،
تمدن ،معنا ندارد (مسکویه ،بیتـا۶۴ :ــ .)۶۶البتـه تعـاون یـا مشـارکت،
مدنیت و در نتیجه ّ
سطو و گونههای مختلفی میتواند داشته باشد؛ از جمله مشـارکت معطـوف بـه معـاش و
توسعه و پیشرفت جامعه؛ مشارکت عقلی و علمی؛ و مشارکت فضیلتمحور .در سـایۀ ایـن
معاونتها و مشارکتها ،جامعه میتواند یک جامعۀ متمدن باشد.
بر اساس مفهوم محوری «تعاون» ،مسکویه معتقد است انسـانهـا بـرای محقـق سـاختن
متمدن ،باید کمککار یکدیگر باشند؛ به این معنا که چون ملکات و خیرات الزم برای
جامعۀ ّ
خیرات را ندارند ،بهتر است دستجمعی برای تحصیل سعادت انسانی قیام کنند؛ بدینگونـه
که یکی در فضیلت عفّت قوی شود ،دیگری در شجاعت ،دیگری در حکمت و...؛ و چنـین
جمعی که هر یک از افراد آن یک خصوصیت اخالقی عالی داشته باشد ،جمـع سـعادتمندی
خواهد بود ۳.از این رو ،بیان میکند «نکوهش ما از اهل زهـد بـه ایـن دلیـل اسـت کـه آنـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مسکویه مواساة را به معنای معاونت و همیاری با دوستان ،مستحقان ،و مشارکت دادن آنها در اموال و داشـتههای
زندگی ،از جمله فضایل اخالقی ذیل سخاوت بیان کرده است (مسکویه.)۱۳۴ :۱۴۱۶ ،

2. Participation.

 .3انسانهای معصوم چون مقام «اذا شام أن علموا علموا» را دارند ،چه بسا نیازی به تعاون به این شـکل ندارنـد؛ امـا
انسانهای ایرمعصوم ،لزوماً در جمع است که به فضایل دست مییابند (مهاجرنیا.)۱۰۴ :۱۰۹۳ ،
« .۳و ّلما کانت هاه الخیرات االنسانیّه و ملکاتها التی فی النفس کثیرۀ و لم یکن فی طاقۀ االنسان الواحد القیـام بجمیعهـا ،وجـب أن
یقوم بجمیعها جماعۀ کثیره منهم و لالک وجب أن تکون اشخاص الناس کثیرۀ و أن یجتمعوا فـی زمـان واحـد علـی تحصـیل
ٍ
واحد منهم بمعاونۀ الباقین له فتکون الخیرات مشترکۀ و السعادۀ مفروضـۀ بیـنهم فیتوزعونهـا
هاه السعادات المشترکه لتکمیل کل
یتم للجمیع بمعاونۀ الجمیع الکمال االنسی و تحصـل لهـم السـعادات الـثالث ...و الجـل
حتّی یقوم ک ّ
ل واحد منهم بجزم منها و ّ
تمـت الفـرد سـعادته فیکـون
ذلک وجب علی الناس ان یحب بعضهم بعضاً النّ کل واحد یری کماله عند اآلخر و لوال ذلک لما ّ
ٍ
واحد بمنزلۀ عضو من اعضام البدن و قوام االنسان بتمام اعضام بدنه» (مسکویه.)13 :1۳11 ،
اذاً کل

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

سعادتمندی انسان زیاد است و انسانهای ایرمعصوم 3طاقـت و توانـایی دسـتیابی بـه تمـام

۱۳۰

توحش را انتخاب کردهاند که ضد تمدن است ،به همین جهـت آنـان از فضـیلتهـا عـارى
هستند .کسی که جداى از مردم زندگی بکند و عارى از فضیلتهاى اخالقی باشـد ،چگونـه
میتواند میانهرو ،عادل ،گشادهدست و شجاع باشد» (مسکویه۱۱۱ :۱۴۱۶ ،ـ.)۱۱۱
مطابق این مللفۀ بنیادین که بنیان نظریۀ اخالق مدنی مسـکویه را شـکل مـیدهـد ،کمـال
انسان در گرو کمال دیگر انسانهاست و به بیان دیگر ،کمال افراد در گرو کمال جامعه اسـت.
مسکویه تأکید میکند هر فردى در جامعه ،به منزلۀ عضـوى از اعضـاى بـدن اسـت و قـوام
انسان ،تنها در صورت تعاون تمامی اعضـاى بـدن ممکـن اسـت (همـان .)۷۶ :ایـن سـخن
مسکویه چند قرن پس از وی در قالب شعر معـروف سـعدی بـه عنـوان شـعار معـروف در
عرصۀ تمدنسازی نمود یافت.

1

ِ
طبیعی انسان :مسکویه در گـام دوم سـعی مـیکنـد مبنـایی
2ـ .3اُنس طبیعی و نیازهای
برای خصوصیت تمدنساز تعاون ،ارا ـه دهـد .او ایـن مبنـا را از ارسـطو در کتـاب اخـالق
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۱۳۴

نیکوماخوس وام میگیرد .ارسطو معتقد بود که باید خیر را از طریق بصیرت در قابلیتهـایی
که طبیعت انسان را سامان میدهند ،فهم کرد (کوپر .)۰۶ :۱۰۵۹ ،در نظر او خیر آدمـی ماننـد
خیر هر موجود زندۀ دیگر در رشد قابلیتهای انسانی او نهفته است .طبـق ایـن نظریـه ،بـر
اساس ساختار طبیعی ،سعادت انسان در فرایند میل به اایت ازلی و نامتویر حاصل مـیشـود
(ژیلسون۴۶۶ :۱۰۹۴ ،ـ .)۴۶۵مسکویه با اتّخاذ این مبنـا ،الزمـۀ فعلیـت یـافتن قابلیـتهـای
انسانی را تعاون دانسته ،تأکید میکند که جامعۀ بشری ،نتیجۀ یـک ضـرورت نیسـت ،بلکـه
حاصل اُنس طبیعی 2انسان است .در نظر مسکویه ،انسان به نحو طبیعی خوددوست اسـت 3و
این امر ،باع

میشود که به صورت طبیعی برای صیانت از خود ،بـا دیگـران انـس و الفـت

بگیرد ۳.مسکویه مدنی بالطبع بودن انسان را با معنای انسان کـه در نظـر او از انـیس بـودن و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بنیآدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
« .3کل انسان یحب نفسه» (مسکویه.)۱۵۹ :۱۴۱۶ ،
« .۳أن االنسان آنس بالطبع» (مسکویه.)۱۱۵ :۱۴۱۶ ،

2. Natural sociability.

اُنس گرفتن از مادۀ «ا ن س» است ،معنا میکند و معتقد است که اساسـاً انسـانیت انسـان در
انس داشتن با اطرافیان است و هر چه این انس و الفت با دیگران بیشتر باشد ،انسـانیت او از
سعۀ بیشتری برخوردار خواهد شد .در واقع ،در نظر وی ،انسانها به میزانی انسان هستند کـه
استعداد انیس بودن را در خود شکوفا کنند (مسکویه .)۱۱۹ :۱۴۱۶ ،به تعبیر او «هـر انسـانی
بالطبع و بالضروره نیازمند دیگران و محتاج همراهی و محبّت صمیمانۀ انسانها اسـت؛ زیـرا
آنها کاملکننده انسانیّت اویند» (همان۱۱۱ :ـ .)۱۱۱او در این گام ،از میل به تعاون به عنـوان
یک میل طبیعی در وجود انسان سخن میگوید که خداوند در وجود انسان نهاده و مطابق آن
عاونُوا َعلَی الْب ِّر َو التقْوى (ما ده ،)۱/انسانها را در امـور اخالقـی ،بـه تعـاون امـر
با بیان تَ َ
کرده است (سحمرانی.)۱۴۷ :۱۴۳۹ ،
با این بیان ،مسکویه بنیان تعاون را بر طبیعت انسان مبتنی کرده و در جهـت تئـوریزه کـردن
و از جمله طبیعت وجود انسان جستوجو میکند .او با این نگرش ،در نظریۀ اخالقـی قـانون
طبیعی ،بر آکو یناس ـ که او را مبدع نظریۀ قانون طبیعی میدانند ـ پیشی گرفته است 1.چـه بسـا
بتوان گفت ،آکو یناس که همعصر مسکویه است ،در ایـن زمینـه از وی تـأثیر پایرفتـه اسـت؛
چراکه او نیز تمام بنیان نظریۀ خود را بر طبیعت بنیاد نهاده و اخالق را در ظرفیـتهـای طبیعـی
انسان جستوجو میکند .آکو یناس معتقـد اسـت کـه تمایـل انسـان بـه تعـاون و زنـدگی در
اجتماع ،از جمله خصوصیات طبیعت آدمی اسـت کـه برخـورداری از طبیعـت عقالنـی ،آن را
طلب میکند و این مقتضای قانون طبیعی است ( .)Aquinas, 1981: p 1350برخی از شـواهدی
که وجود این نظریه را در الیههای زیرین اندیشههای مسکویه تأیید میکند ،از این قرارند:
 )۱در نظر مسکویه ،انسانها از خیرات و اایت مشترک 2برخوردارنـد (مسـکویه:۱۴۳۷ ،
 )۷و وجود خیرات مشترک از مللفههای محوری در نظریۀ اخالقی قانون طبیعـی اسـت .در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1برای مطالعه دربارۀ نظریۀ اخالقی قانون طبیعی ،ر.ک :دهقان سیمکانی و جوادی :۱۰۷۷ ،ص ۵ـ.۱۶

2. Basic goods.

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

مفهوم تعاون ،به نظریۀ اخالقی قانون طبیعی تن داده است که بنیان اخالق را در قوانین طبیعـت

۱۳۷

نظر وی «اصل هر محبتی ،انس طبیعی است» و دلیل این امر ،آن است که انسانها از خیـرات
مشترک و اایت مشترک طبیعی برخوردارند .مسکویه به اقتضای قانون طبیعی ،تمایل طبیعی
نفس به سمت این خیرات را حداقل فضیلت نفس ،و تزاید و شدت ایـن شـوق را فضـیلت
متعالی نفس میداند (همان) .بر این اساس ،در نظر وی ،طبیعت وجودی انسـان بـه گونـهای
است که هر چه فضیلتها را حاصل میکند ،تشنهتر شـده ،میـل بیشـتری بـه مراتـب عـالی
فضیلت در او ایجاد میشود.
 )۱سعادت و یا شقاوت انسان مبتنی است بر ارادۀ او و انسانهایی که در محیط طبیعـی جامعـۀ
اطراف او زیست میکنند (همان .)۱۱ :او معتقد است که به جهت مدنی بالطبع بودن انسـان ،تمـام
سعادت او در نزد دوستان و اطرافیان اوست و کسی که تمام وجودش در نزد ایر اوسـت ،محـال
تفرد بتواند به سعادت کامل دست یابد .بنابراین انسان سـعادتمند کسـی اسـت
است که در حالت ّ
که در پی تحقق خیرات در اطرافیان خود باشد و کوشش کند که از این طریـق ،آنچـه را خـود بـه
تنهایی قادر به دستیابی به آن نیست ،به دست آورد (مسکویه.)۱۴۱ :۱۴۱۶ ،
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۱۳۶

1

توجه ویژه داشته است (مسـکویه،
 )۰مسکویه به تأثیر مزاج و طبایع چهارگانه در اخالق ّ
 .)۱۱۳ :۱۴۱۶او ُخلق را حالتی از نفس دانسته کـه نفـس را بـه انجـام افعـال فرامـیخوانـد،
بیآنکه بر اندیشه و فکر متکی باشد و این حالت بر دو گونه است :اول ،آنکه طبیعـی باشـد
از اصل مزاج؛ مانند کسی که اندک چیزى او را به اضب و هیجـان مـیآورد؛ و دوم ،خـویی
است که به عادت و واداشتن و یاد گرفتن باشد (همان .)۱۱۷ :گویا مسـکویه یکـی از مبـانی
اخالق مدنی را توجه به مزاج انسان ،هم مزاج فردی و هم مزاج اجتماعی 2قـرار داده اسـت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
« .1أنّ االنسان مدن ّی بالطبع ،فاذا یکون تمام سعادته اإلنسانیة عند أصدقا ه ،و من کان تمامه عند ایره فمن المحـال أن
یصل مع الوحدة و التفرد الی سعادته التامة ،فالسعید اذا من اکتسـب االصـدقام و اجتهـد فـی بـال الخیـرات لهـم،

لیکتسب بهم ما ال یقدر ان یکتسبه بااته».
 .2بر این اساس ،برای اخالقی کردن یک فرد باید به اصال مزاج او پرداخت و برای اخالقی کردن یک جامعـه بایـد
به اصال مزاج اجتماعی پرداخت .برای نمونه ،گاهی با توییر عرف و عادات و تحت تأثیر امپریالیسـم رسـانهای و
فرهنگی ،مزاج جامعه توییر میکند و مزاج اجتماعی یک کشور ممکن است در پـی شـرایطی خـاص ،بـه سـمتی
مخالف اخالق دینی سوق یابد.

مسکویه همچنین تأکید میکند که سه قوۀ نفسانی شهوت ،اضـب و عقـل در انسـانهـا بـر
اساس اختالف مزاجها ،متفاوت هستند .افرادی که طبع گرم دارنـد ،قـوۀ اضـب و شـهوت
آنها قوی است و لاا زود عصبانی میشوند؛ و عدهای کـه طبـع سـرد دارنـد ،در آنهـا قـوۀ
شهوت و اضب شدید نیست و زود عصبانی نمیشوند (مسکویه۱۷ :۱۴۳۷ ،ـ.)۱۶
بنابراین مسکویه مفهوم تعاون و مشارکت را بر یک مبنای طبیعی بنا نهاده و بر اسـاس آن
مبنای طبیعی ،فضایل اخالقی را تبیین کرده است .بر این اساس ،تعـاون و در نتیجـه ،تعـالی
تمدن ،در صورتی تحقق خواهد یافت که انسانها و در نتیجـه ،جامعـه ،از
اجتماعی به سوی ّ
طبیعت و از جمله مزاج معتدل برخوردار باشند.
سوم ،با تکیه بر
3ـ .3دو عامل ّ
فعال کردن ظرفیت طبیعی اُنس و تعاون :مسکویه در گام ّ
نیاز طبیعی انسان به ملانست در جهت رشد فـردی و اجتمـاعی ،از دو عامـل دیـن و خـرد
متمدن را نشان داده است:
عقل جمعی در سوق دادن انسان به جامعۀ ّ
 )1کارکرد دین در ایجاد تعاون :مسکویه مللفۀ تعاون را بـه شـریعت گـره زده و ارتبـاط
وثیقی بین ابعاد شریعت از جمله عبادات و تعاون اجتماعی به عنوان محوریترین مللفـه در
مدن میداند و از ایـن طریـق ،نقـش هنجارهـای دینـی در
تحقق فضایل زمینهساز جامعۀ مت ّ
تقویت انس طبیعی بین انسانها را نشان مـیدهـد .در نظـر وی ،ایـنکـه صـاحب شـریعت
مقدس ،روزانه پنج نوبت جمع شدن در مساجد را الزم فرموده و جماعت را بر فرادا ترجیا
داده ،و اینکه بر اهالی مدینه واجب کرده هر هفته یـک روز همگـی در مسـجد بزرگـی بـه
وسعت اهل شهر جمع شوند؛ و اینکه واجب ساخته همگان در صورت استطاعت یـک بـار
مشرف شوند ،براى این است که ُانس طبیعی بالقوه را به فعلیت برسـاند
در عمر خود به حج ّ
و انس عمومی را بین آنها تجدید کنـد تـا جامعـه بـه خیـر و سـعادت جمعـی نایـل شـود
(مسکویه .)۱۱۹ :۱۴۱۶ ،مسکویه از این جهت نوعی نگاه کارکردگرایانـه بـه دیـن داشـته و

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

فعال کردن این ظرفیت طبیعی انسان سخن گفته و از این طریـق ،نقـش دیـن و
جمعی برای ّ

۱۳۵

کارکرد دین را در هویتبخشی و جامعهسازی دانسته است 1.لاا تأکید میکند کـه شـریعت،
عباداتی چون نمازهاى جماعت ،جمعه و عیـدین ،و حـج را از آن جهـت وضـع کـرده کـه
موجب ازدیاد و فعلیت یافتن اُنس طبیعی بین انسانها در روابط اجتماعی میشوند .بـر ایـن
اساس ،دامن زدن به اختالفات ،در حقیقت عمل کردن بر خالف کارکرد دین است .مسکویه
مودت و
همواره توصیه میکند که از اختالف باید پرهیز کرد؛ چراکه اختالف و جدال ،ریشۀ ّ
دوستی را میکَند 2و سبب تباین و جدایی میشود (همان.)۱۷۳ :
 )۱کارکرد خرد جمعی در ایجاد تعاون :عامل دیگـری کـه در بـه فعلیـت رسـاندن میـل
توجه مسکویه قرار گرفته ،عقل جمعی اسـت .او معتقـد اسـت
طبیعی انسان به تعاون ،مورد ّ
انسانها از عقل مشترک و طبیعت واحدی برخوردارند« .عقول همۀ ملـتهـا راه یگانـهای را
میپیماید که با گوناگونی کشورها و گاشت زمان ،دستخوش دگرگـونی نمـیشـود و هـی
امری آن عقول را در دورهها و زمانههای نسلهای مختلف از مسیر آنها نمیتوانـد منحـرف
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۱۳۹

کند» 3.از این رو ،چون انسانها مسیر تعالی خود را به صورت طبیعی یکسان مییابنـد ،عقـل
جمعی ،آنها را به تعاون و مشارکت در جهت دست یافتن به هدف مشترک سوق میدهـد.
مجهز به عقلی است که تنها در سایۀ تعاون و تعاضد ،او را به
مسکویه تأکید میکند که انسان ّ
منافع وی هدایت میکند و مصالا را بر وی آشکار میسازد ۳.بر این اساس ،هر آنچه مخالف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1او به یک معنا جامعهشناس دین است و در این جهت ،آرام وی با جامعهشناسانی چون دورکیم قرابت قابلتوجهی
پیدا میکند.
رام ظاهراً َو ال تَ ْسـتَفْت
 .2انّ مماراة الصدیق تقتلع المودة من أصلها و لاا قال هّال سبحانه و تعالی( :فَال تُمار فیه ْم إال م ً
فیه ْم منْ ُه ْم َأ َحداً)(کهف.)22/
راد
« 3أن عقول األمم کلها تتوافی علی طریقة واحدة و ال تختلف باختالف البقاع ،و ال تتویر بتویر األزمنـة ،و ال یردهـا ّ
علی الدهور و األحقاب» (مسکویه.)1۹ :1311 ،
« .۳ان االنسان خلق مدنیا بالطبع ،اعنی انه ال یستونی فی بقا ه عن المعونات الکثیرة من الناس الکثیـرین ،و انـه یعـین
ایره کما یعینه ایره لتتم الحیاة الصالحة له و لهم ...االنسان فانه خلق عاریا ایر مهتد لشیم من مصالحه ّاال بالمعانـاة
و التعلیم بالعقل الای مکن به من منافع البر و البحر ،و هدی به الی مصالا الدنیا و االخرة .و عرض للخلود و النعیم
الدا م ،و لکن لیس یتم له البقام االسنی إال بالتعاون و التعاضد  ...هاا االجتماع للتعاون هو التمدن سـوام کـان ذلـک
فی الناس او علی رأس جبل» (مسکویه ،بیتا1۳ :ـ.)11

عقل است ،مخالف طبیعت انسان است و آنچه معقـول اسـت ،مطـابق طبیعـت انسـان اسـت.
همت داشت ،همـین دیـدگاه را داشـت و
آکو یناس نیز که بر تبیین نظریۀ اخالقی قانون طبیعی ّ
معتقد بود «فضیلت انسان همانقدر که مطابق با عقل اوست ،مطابق با طبیعت اوسـت و فجـور
انسان ،همانقدر که مخالف عقل اوست ،مخالف طبیعت اوسـت» (.)Aquinas, 1981: p 1200
این عقل مشترک ،انسانهای جامعه را به خیر مشترک میرساند .خیر مشترک ،کمـالی اسـت
که همۀ مردم به عنوان هدف اایی در زندگی خود به دنبـال آن هسـتند .ایـن خیـر مشـترک،
چیزی جز سعادت بشر نیست.
4ـ .3نگاه غایتگرایانه :در گام چهارم ،مسکویه که پیش از این بر مبنای طبیعت انسـان،
تعاون را عنصر بنیادین در سعادتمند شدن جامعه دانسته و دو عامل دیـن و خـرد جمعـی را
فعال کردن آن مشخ
برای ّ

کرده بود ،اایت و هدفی را برای ایـن میـل و و شـوق طبیعـی

بلکه همواره اایتی را دنبال میکنند .آنگونه که آثار وی نشان میدهد ،او اایات انسان را بـه
تقـرب بـه حـقتعـالی اسـت .او
دو دسته اایات میانی و نهایی تقسیم میکند .اایت نهاییّ ،

معتقد است هّال تبارک و تعالی ،خیر ّاول است و تمام امور ،شـوق بـه سـوی او داشـته و بـه
سوی او در حرکت هستند 1.در نظر مسکویه هر موجودی به صورت طبیعی و تکوینی کمال
خاص خود را دنبال میکند و انسان نیز از این قاعده مستثنی نیسـت (مسـکویه.)۱۱ :۱۴۳۷ ،
انسان به لحاظ جبلّی ،همواره به دنبال مطلوب خود است و آنچـه را کمـال مـیدانـد ،دنبـال
میکند .این مطلوب نهایی ،وصول به هّال تعالی است و علم اخالق از آن جهت اهمیّـت دارد
مقدمه و کلید شناخت خداونـد بـه عنـوان راه سـعادت حقیقـی انسـان و جوامـع اسـت
که ّ
(مسکویه .)۱۱ :۱۴۱۶ ،مسکویه البته در کنار این اایت نهایی از برخی اایـات میـانی چـون
لاّ ت ،منفعت ،و خیر نیز سخن میگوید (همان .)۱۱۷ :او اایت میـانی انسـان از زنـدگی در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فال تبارک و تعالی هو الخیر األول ،فان جمیع االشیام تتحرک نحوه بالشوق إلیه (مسکویه.)11۳ :1۳21 ،
 1هّ

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

تعیین میکند تا نشان دهد ظرفیتهای طبیعی نهاده شده در وجود انسان ،بیحکمت نیستند،

۱۳۷

این دنیا را معرفت نفـس و در نتیجـه ،معرفـت مصـالا مجتمـع و اصـال آن دانسـته 1و در
مرزگااری بین حکمت نظری و عملی ،حوزۀ حکمت عملی را تدبیر فـرد یـا جامعـه بـرای
شناخت و عمل بر اساس مصـالا دنیـوى و اخـروى تعریـف مـیکنـد (همـان .)۱۷۷ :ایـن
شناخت ،در نهایت ،انسان را به اایت افق انسان و جامعۀ انسانی که اتّصـال بـه رو القـدس
است ،رهنمون میسازد (مسکویه ،بیتا۷۳ :ـ ۷۱و .)۱۳۱
ِ
شهریاری عادالنۀ مبتنی بر دین :در گام پنجم ،مسیر دستیابی به این اایت را کـه در
5ـ.3
متمـدن خواهـد بـود ،مشـخ
قالب یک جامعۀ سعادتمند و یا به تعبیر مسـکویه،
ّ

کـرده و

مهمترین عامل در مسیر تحقق این امر را حکومت عادالنۀ مبتنـی بـر دیـن و رهبـری دینـی
مکمل یکدیگر در سوق دادن جامعه بـه سـوی تعـالی دانسـته
میداند .او دین و حکومت را ّ
است .او از سویی معتقد است دین ،برنامهای الهی است که انسـانها را بـا اختیـار بـه سـوی
سعادت سوق میدهد و ظرفیتهایی در آن است که حکومت را بـه مسـیر صـحیا هـدایت
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۱۱۳

مجسم خواهـد کـرد کـه بـه
میکند؛ از جمله اینکه آموزۀ معاد همواره این را در نظر حاکم ّ
زودی قیامت خواهد رسید و اعمال مطابق عدل و حکمت الهی مورد محاسـبه قـرار خواهـد
گرفت (مسکویه .)۹۷ :۱۳۳۵ ،از سوی دیگر ،رهبر و شهریار را حـافظ دیـن دانسـته کـه در
سوق یافتن مردم و جامعه به سوی تعالی مبتنی بر دین ،نظارت میکند 2.مسکویه البته در این
گام ،باز هم مشارکت و تعاون را یادآور میشود و با قـرار دادن تعـاون اجتمـاعی ذیـل یـک
دستگاه حکومتی عادالنه و مبتنی بر دیـن ،نقـش ایـن مللفـه را در موفقیّـت شـهریار مـوثّر
میداند .او تأکید میکند که «سلطان و حاکم ،توانایی نخواهد داشـت ،مگـر بـه مـدد امنـام و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بمعرفة اإلنسان نفسه ،یعرف مجتمعه ،و بعد إصال نفسه یسعی إلصال مجتمعه (مسکویه.)12 :1۳21 ،
 .2ان الدین هو وضع إلهی یسوق الناس باختیارهم الی السعادة القصوى ،و الملـک هـو حـارس هـاا الوضـع اإللهـی
حافظ علی الناس ما اخاوا به (مسکویه .)۱۱۷ :۱۴۱۶ ،مسکویه در باب حکومت ،مدافع تئوری والیت فقیه اسـت؛
و با این همه تأکید بر مشارکت و تعاون در امور اجتماع ،در حوزۀ حکومتداری ،حکومت فردی را میپایرد ،نـه
شورایی را (مهاجرنیا .)۱۰۴ :۱۰۹۳ ،به نظر میرسد این امر به جهت نوع نگـاه او در جهـانبینی شـیعه اسـت کـه
والیت فقیه را در ادامۀ جانشینی انسان کامل میداند.

مودت ،مشارکت و معاونت مـردم جامعـه ،ناکـام
ناصحان خود ،و امنام و ناصحان نیز بدون ّ
خواهند بود» (مسکویه .)۵۴ :۱۰۷۹ ،از سویی اهمیّت عنصر عدالت را نیز در این گام گوشزد
کرده و ضمن اینکه عدالت را حاصل جمع تمام فضایل و عین همۀ فضایل دانسـته 1،معتقـد
تمدن در صورتی معنا خواهد یافت که در جامعه یا جمع ،به مدد عدالتی که بـا قـدرت
است ّ
شهریار اعمال میشود ،نوعی آبادانی ایجاد شود.

2

 .۴نظریۀ اخالق طبیعی مسکویه در مقایسه با اخالق فضیلت ارسطویی

با تبیین پنج گام ماکور ،مسکویه تالش کرد تا از مدخل پروژۀ اخالق ،مسیر تحقـق یـک
متمدن را با تمرکز بر ظرفیت و نیاز طبیعـی انسـان بـه ملانسـت و بـر مبنـای دیـن و
جامعۀ ّ
همبستگی اجتماعی ارا ه دهد .بر این اساس ،به نوعی میتوان در حوزۀ اخالق هنجـاری ،او
تمدنسازی بوده ،از این نظریه بهره برده است .تمرکز مسکویه رازی بر قـانون طبیعـی در
که ّ
تصور را در ذهن ایجاد کند که نظریۀ اخالقی مسکویه رازی همـان
اخالق ،ممکن است این ّ
اخالق نیکوماخوسی است که در در پارادایم طبیعتگرایی عرضه شده است .به بیـان دیگـر،
مسکویه مدنی بالطبع دانستن انسان را بر اساس پارادایم طبیعتگرایـی ارسـطویی ارا ـه داده
است؛ و در مبنای تمدنی خود ،فراتر از تصرفی در مبنای ارسطویی انجام نداده است .امـا بـه
نظر میرسد اینگونه نیست .اگرچه تقریر مسکویه از نظریۀ قانون طبیعـی ،شـبیه بـه نظریـۀ
فضیلت ارسطویی است ،با این حال ،به نظر میرسد با نکات زیر میتوان این دو نظریـه را از
یکدیگر تفکیک کرد:
 .۱بر اساس تقریر مح

از اخالق فضیلت که برخی شارحان ارسطو از جملـه فیلیپـا فـوت،

آنسکوم ،و مکاینتایر بیان میکنند ،فضـایل ارزش ذاتـی دارنـد و زنـدگی خـوب تنهـا در سـایۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ان العدالة تجمع الفضا ل کلها و ال مزید علیها (مسکویه.)211 :1۳21 ،
 « .2آبادانی به وسیلۀ قدرت حاکم (سلطان) در جهت اجرای عدل ممکن است و در صـورت عـدم قـدرت حـاکم در
برپایی عدالت ،مدنیت تباه میشود» (مسکویه و توحیدی ،بیتا.)۱۷۳ :

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

را از مدافعان نظریۀ اخالقی قانون طبیعی دانست که در جهت دست یافتن بـه داداـۀ خـود

۱۱۱

فعالیتهای فضیلتمندانه به دست میآید (.)Hursthouse, 2000: 28; Gardiner, 2005: 31 - 32
در این دیدگاه ،اصول ،هدایتگر افعال اخالقی نیستند و بـر خـالف نظریـات نـاظر بـه الـزام،
مدونی وجود ندارد که فاعلهای اخالقی بتوانند در همـۀ شـرایط بـر
قوانین اخالقی معیّن و ّ
اساس آنها وظایف خود را تشخی

دهند ،بلکه این خود فضایل هستند که نقش اصـلی را

1
همـت اصـلی
در شناسایی گزارههای اخالقی ایفا میکنند .به همین جهت ،در ایـن نظریـهّ ،

مصروف پرورش انسانهایی متعالی است که توانایی تشخی

و عمل به احکام اخالقـی در

شرایط گوناگون را داشته باشند؛ ّاما به دلیل اینکه همۀ انسانها توانایی رسیدن به این حـد از
تعالی را ندارند ،در اخالق فضیلت بر نقش معرفتشناسانۀ الگوهای اخالقی تأکید مـیشـود
(ارسطو .)۷۴ :۱۰۹۷ ،این در حالی است که در نظریۀ قانون طبیعـی برخـی از امـور ذاتـاً بـد
هستند و بر اساس آنها اصول مشخ

متضـمن
و ثابتی وجـود دارد .اساسـاً قـانون طبیعـی
ّ

برخوردار بودن از ضوابط است .در این رویکرد ،عقل ،معیاری قـانونی اسـت کـه هـدایتگر
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۱۱۱

تمایالت و حرکات عاطفی به سوی اایات و اهداف متناسب با آنهاسـت و خـوبی فضـایل
اخالقی ،عبارت از سازگاری و مطابقت با عقل و اصـول عقالنـی اسـت .در نظـر مسـکویه،
مخالفت با احکام عقل و انجام رفتار ایرعقالنی ،به معنای مخالفت با طبیعت بشـری و نـزاع
با خالق طبیعت است .البته نظریههای اصولگرا از جمله قانون طبیعی که اصولگراست نیز بـا
ال گـاهی درون
مشکالتی مواجهند از جمله اینکه استثناهایی بر سر راه آنان وجـود دارد؛ مـث ً
موجب اصال ذات بین میشود ،یا رفاه زیادی را برای فقرا به وجود میآورد .بـاالخره ایـن
مشخ
استثنا و دایرۀ استثناها را چه کسی و بر چه اساسی باید ّ

کند.

 .۱ارسطو و مسکویه به عنوان مدافعان اخـالق فضـیلت و نظریـۀ قـانون طبیعـی ،هـر دو
اایتگرا و معتقد بودند که امور به سمت اایتی در حرکـت هسـتند و خصوصـیت کلیـدی و
عمده در هر دوی آنها فهم طبیعت بنیادین امور و اایت آنهاست و هر دو معتقد بودند کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1واضا است که باید بین فضایل و اصول فرق گااشت .فضیلت از نوع اصول نیست ،بلکه ملکه ،عادت ،کیفیّـت یـا
خصلت شخ

یا رو است که فرد آن را داراست و یا به دنبال آن است (فرانکنا.)۱۴۱ :۱۰۹۷ ،

انسان به عنوان یک موجود عقالنی و متخیّر باید سعادت خود را در اایتی باثبـات بیابـد .بـا
این حال ،اایت برای مسکویه« ،وصول الی هّال» و برای ارسـطو سـعادت یـا «شـکوفا شـدن
انسان» و ژرفاندیشی عقالنی است .ارسطو تعریفی از فضـیلت ارا ـه داده اسـت کـه بـا آن
بتوان اایت ،یعنی «سعادت انسانی» را در همین دنیا و با پیروی از عقل ،و پرهیز و ممارسـت
به دست آورد؛ ّاما به عقیدۀ مسکویه ،چنین دانشی نهایتاً میتواند اایت زنـدگی نـاق

ایـن

دنیایی باشد ،حال آنکه سعادت کامل را باید در دستیابی بـه رؤیـت الهـی و وصـول الـی هّال
تصور کرد (مسکویه.)۱۱ :۱۴۱۶ ،
ّ
 .۰اختالف دیگر مسکویه با ارسطو که میتواند باع تفکیک نظریۀ قانون طبیعـی از نظریـۀ
اخالق فضیلت شود ،در ناکافی دانستن عقل طبیعی برای فهم حقوق طبیعی و لزوم تتمیم آن بـا
مقدس است .بر اساس این نگرش ،در نظر مسکویه ،شناخت قـوانین طبیعـی در
وحی و کتب ّ
۱۹۱ :۱۰۵۷ـ .)۱۹۰مسکویه هرچند تأثیر زیادی از ارسطو پایرفته است ،بـا ایـن حـال ،اعتمـاد
زیاد او به قرآن ،به منبعی از وحی الهی و نیز اعتقاد او در چهارچوب یک دین توحیدی ،نظریـۀ
ال دینی تعیّن میبخشد.
اخالقی او را به عنوان اخالقی اسالمی و در تفکّری کام ً
با وجود تفاوتهایی که میتوان بین دو نظریۀ سعادتباور ارسطویی و نظریۀ قـانون طبیعـی
مالحظه کرد ،این دو نظریه مقابل هم و رقیب هم نیستند ،بلکه با هم در ارتباط وثیقـی هسـتند.
میتوان گفت نظریۀ قانون طبیعی در مبنا ادامه سعادتباوری ارسطو است ،اما از جهاتی تعـدیل
شده تا هم وجه دینی بیابد و هم از اشکاالت آن کاسـته شـود .در واقـع ،نظریـۀ قـانون طبیعـی
خصوصاً در اندیشۀ دینی و اسالمی ،خودش را از طریق اخالق فضیلت ارا ه میکند.
نتیجهگیری

مسکویه از یک نگاه تمدنی برخوردار بوده و این نگاه را از مدخل اخـالق ،بـه تصـویر
کشیده است .او به جهت داداههایی که در تعامل با حکومت آلبویه داشته ،افـق تحلیـل
تمدن را به نگاه اخالقی سپرده و بـر مبنـای عنصـر تعـاون اجتمـاعی برخاسـته از
خود از ّ
تمـدن
ظرفیتهای طبیعی انسان ،الگویی را براى چگونگی رشد و تعالی در یک جامعـۀ م ّ

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

گرو الهیات و یزدانشناسی است ،حال آنکه در نگـرش ارسـطو اینگونـه نیسـت (اشـتراوس،

۱۱۰

تمـدن ،از تمرکـز بـر پیشـرفتهای صـنعتی و
ارا ه داده است .او در تبیین شاخصههـای ّ
مـودت،
متمـدن را اخـالق مبتنـی بـر
سختافزاری گار کرده و شاخصـۀ اصـیل جامعـۀ
ّ
ّ
ال مفهـومی بـیمعنـا و
تمدن بدون اخالق را کـام ً
مشارکت و مساعدت اجتماعی دانسته و ّ
توخالی میداند .در عین حال ،تنها به نظریهپردازی اکتفا نکرده و با تمرکز بر پروژۀ اخالق،
تالش کرده تا الگویی عملی برای تحقق جامعۀ اخالقی ارا ه دهد .او این الگو را در قالـب
پنج گام ،و از مسیر پروژۀ اخالق ارا ه میدهد .برخی از مهمترین پیامـدهای ایـن الگـوی
تمدنی میتواند موارد ذیل باشد:
ّ
 .۱اخالق و فضایل اخالقی تنها در اجتماع ظهور مییابد و انسانی کـه خـود را از جامعـه
دور نگه دارد ،ظرفیتهای اخالقی خود را تباه کرده ،از فضایل اخالقی محروم خواهد مانـد.
جامعۀ اخالقی در نظر مسکویه ،به بدن انسان شـباهت دارد کـه همـۀ اعضـاى آن در تتمـیم
حیات ،یکدیگر را معاونت میکنند.
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۱۱۴

 .۱سعادت انسانها چونان شبکهای درهمتنیده به هـم گـره خـورده و هـر انسـانی بـرای
سعادتمندی خود ناچار باید به سعادت دیگر انسانها در جامعـه بیندیشـد .بـه بیـان دیگـر،
دست یافتن به اایت نهایی حیات ،به صورت فردی امکانپایر نخواهد بود و تنهـا در سـایۀ
مودت و مشارکت اجتماعیـاخالقی است که سعادت انسانها محقـق خواهـد شـد.
تعاونّ ،
این بدان معناست که هر انسان ،برای دست یافتن بـه سـعادت خـود بایـد همـواره داداـۀ
سعادتمندی و خوشبختی دیگران را داشته باشد که در این صـورت ،خـود نیـز بـه سـعادت
دست خواهد یافت.
 .۰از آنجا که حیـات انسـان بـدون تعـاون و اجتمـاع منـتظم نمـیشـود ،در معـامالت،
مناکحات ،و فعالیتهای خود ،به قانون محتاج است تا با مراجعه به آن ،بـه عـدالت حکـم و
رفتار کند .در ایر این صورت ،جامعه و نظام مختل خواهد شد .طبیعی است کـه بـه جهـت
محدودیت درک و فهم بشری ،بخش مهمی از قوانین اجتماعی توسط شرع و از طریق انبیـام
الهی به جامعه منتقل خواهد شد .از این رو ،الزمۀ سخنان مسکویه ،ضرورت پـایرش وحـی
تمدن با تفسـیر مـدنظر مسـکویه ،در ایـر نگـرش ایـد ولوژیک،
نبوت است و شکوفایی ّ
و ّ

امکانپایر نخواهد بود.
تمـدن
مودت و مشارکت اجتماعی از یک سو ،و تمرکز وی بر ّ
 .۴با توجه به تأکید مسکویه بر ّ
تنوع دینی ،از جمله مللفههای تمدنسـاز در
مبتنی بر دین از سوی دیگر ،رواداری دینی در حوزۀ ّ
تمدن دارد .او با این طـر  ،مسـیر ایـدۀ
تفکر مسکویه است و نقش موثّری در تحقق و شکوفایی ّ
تمدنی را پیش روی انسانها گااشته است.
تمدنی در مقابل امپریالیسم ّ
دموکراسی ّ
 .۷به نظر میرسد این الگوی فکری ،اگرچه در قرن چهارم هجری ارا ه شـده ،بـه جهـت
مبتنی شدن بر اخالق همدلی ،همبستگی و شفقت ،امروزه نیز در جهت رهایی از بحرانهای
تمدنی مدرن ،میتواند راهگشا باشد .امروزه ،اخالق همدلی ،رواداری ،مشارکت و شـفقت،
از بین رفته و عنصر همبستگی مورد تأکید مسکویه ،هم در حوزۀ نظر و هم در عمـل ،مـورد
نسیان واقع شده است .مسکویه سعی داشته تا تجربههای گاشته را در نظر داشته باشد و بـر
تعصب و عصبیّت و
بیان کرده و بر خالف تئوریپردازانی که نظریۀ خود در باب تمدن را بر ّ
همخونی بنا کرده و همخونی و همریشگی قبیلگی را عامل برپایی تمدن میدانند ،اخـالق و
ال در مقابل تعصب موضع میگیرد.
مدارا را بنیان قرار داده است و کام ً

1

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

اساس آن به آینده نظر کند .او با نگارش تجارب االمم ،تجارب گاشتگان را با نظر بـه آینـده

۱۱۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نظیر ابنخلدون (ابنخلدون۱۵۱ :۱۴۱۳ ،ـ۱۵۱؛ ۱۵۷ـ .)۱۹۴لاا پایان پروژه تمدنسـازی در نگـرش ابـنخلـدون
چیزی جز نظام قبیلگی نخواهد بود ،بر خالف پایان پروژۀ تمدنسازی مسکویه که مـدنیت سـعادتمندانه بـا نگـاه
تعصب را رهبری میکند و ضمن به حاشـیه رانـدن تعصـب ،جوامـع مـدرن را از کژتـابیهـا و
بیطرفانه و بدون ّ
افراطیگریها نجات میبخشد.
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الخبر فی ایّام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم ،المجلد االوّل ،دار الکتاب المصری،
القاهره.
 .۰ارسطو ( ،)۱۰۹۷اخالق نیکوماخوس ،ترجمه :محمدحسن لطفی ،طر نو ،تهران.
 .۴اشتراوس ،لئو ( ،)۱۰۵۷حقوق طبیعی و تاریخ ،ترجمه :باقر پرهام ،نشر آگه ،تهران.
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خمینی ،تهران.
 .۶ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۱والیت فقیه ،ملسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
تهران.
 .۵امامیفر ،علی ( ،)۱۰۹۰تاریخنگاران شیعه (تا پایان قرن هفتم هجری) ،پارسایان ،قم.
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 .۹امین ،محسن ( ،)۱۴۳۰اعیان الشیعة ،ج  ،۰تحقیق و تخریج :حسن االمین ،دارالتعارف ،بیروت
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 .۱۳دهقان سیمکانی ،رحیم؛ و محسن جوادی (« ،)۱۰۷۷اخالق مبتنی بر طبیعت؛ بررسی
ِ
شناختی طباطبایی و فینیس» ،فصلنامۀ پژوهشهای فلسفی ـ کالمی ،سال
رهیافت هستی
هفدهم ،ش ،۰پیاپی  ،۶۵ص۵ـ.۱۶
 .۱۱ژیلسون ،اتین ( ،)۱۰۹۴تومیسم؛ درآمدی بر فلسفۀ قدیس آکوئینی ،ترجمه :سیدضیامالدین
دهشیری ،ملسسه انتشارات حکمت ،تهران ،چاپ اول.
 .۱۱سحمرانی ،اسعد ( ،)۱۴۳۹األخالق فی اإلسالم و الفلسفة القدیمة ،دار النفا س ،لبنان ـ
بیروت ،چاپ ّاول.
 .۱۰صلیبا ،جمیل ( ،)۱۰۶۶فرهنگ فلسفی ،ترجمه :منوچهر صانعی درهبیدی ،انتشارات
حکمت.
 .۱۴طوسی ،خواجه نصیرالدین محمد بن محمد ( ،)۱۴۱۰اخالق ناصرى ،ایران ـ تهران ،علمیه
اسالمیه ،چاپ ّاول.

 .۱۷فرانکنا ،ویلیام کی ،)۱۰۹۷( .فلسفۀ اخالق ،ترجمه :هادی صادقی ،با مقدمۀ مصطفی ملکیان،
کتاب طه ،قم.

 .۱۶کرمر ،جو ل ال ،)۱۰۵۷( .احیاء فرهنگی در عهد آلبویه؛ انسانگرایی در عصر رنسانس
اسالمی ،ترجمه :محمدسعید حنایی کاشانی ،نشر دانشگاهی ،تهران ،چاپ ّاول.
 .۱۵کوپر ،جان ،ام ،)۱۰۵۹( .یونان باستان ،تاریخ فلسفۀ اخالق در غرب ،ویراسته :الرنس سی.
بکر ،ترجمه :گروهی از مترجمان ،ملسسۀ آموزشیپژوهشی امام خمینی ،قم.
 .۱۹لوکاس ،هنری ( ،)۱۰۶۶تاریخ تمدن ،ترجمه :عبدالحسین آذرنگ ،انتشارات کیهان ،تهران.
 .۱۷متز ،آدام ( ،)۱۰۹۹تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،ترجمه :علیرضا قراگزلو ،ملسسۀ
انتشارات امیرکبیر ،تهران ،چاپ چهارم.
 .۱۳مسکویه ،ابوعلی احمد بن محمد ( ،)۱۰۷۹الحکمة الخالدة ،تحقیق و تقدیم :عبدالرحمن
بدوی ،دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ ّاول.
ترجمه و تحشیه :ابوالقاسم امامی ،سروش ،تهران ،چاپ اول.
 .۱۱ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۳۷تهذیب االخالق فی التربیه ،دار الکتب العلمیة،
بیروت ـ لبنان ،الطبعه االولی.
 .۱۰ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۱۶تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ،طلیعة النور،
بیجا ،چاپ ّاول.
 .۱۴ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۳۳۵رسالۀ فی الخوف من الموت ،تقدیم و تعلیق:
علی محمد إسبر ،بدایات لطباعۀ و النشر و التوزیع ،دمشق ،الطبعة االولی.
 .۱۷ــــــــــــــــــــــــــــــــ (بیتا) ،الفوز األصغر۱ ،جلد ،دار مکتبة الحیاة ،لبنان ـ
بیروت ،چاپ اول.
 .۱۶مسکویه ،ابوعلی احمد بن محمد؛ و ابوحیان توحیدی (بیتا) ،الهوامل و الشوامل ،تقدیم :أ.
د .صال رسالن ،به کوشش احمد امین و سیداحمد صور ،الهیئۀ العامۀ لقصور الثقافة ،قاهره.
 .۱۵مهاجرنیا ،محسن ( ،)۱۰۹۳اندیشۀ سیاسی مسکویه ،بوستان کتاب ،قم.
 .۱۹نراقی ،احمد بن محمدمهدى ( ،)۱۰۵۹معراج السعادة ،هجرت ،ایران ـ قم ،چاپ ششم.

تمدن در نگرش طبیعتگرای مسکویه رازی
تحلیل همزادی اخالق و ّ

 .۱۱ــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۷تجارب االمم (آزمونهای مردمان) ،ج،۱
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 .۱۷والیتی ،علیاکبر ( ،)۱۰۹۱پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،ج ،۱وزارت امور خارجه،
تهران.
 .۰۳هانتینگتون ،سامو ل ( ،)۱۰۵۳سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر ،ترجمه :محسن
ثالثی ،نشر علم ،تهران.
 .۰۱ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۳تمدنها و بازسازی نظام جهانی ،ترجمه :مینو احمدسرتیب،
کتابسرا ،تهران.
 .۰۱یوکیچی ،فوکوتساوا ( ،)۱۰۵۷نظریۀ تمدن ،ترجمه :چنگیز پهلوان ،نشر گیو ،چاپ دوم.
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