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 چکیده

منددی انسدان      امتاسالمی، برای تعیین معیار کر یگرا انسانکرامت انسان در اندیشۀ متفکرِ 

توان نگاهی متفا ت به حقدو    ی است که با تحلیل آن میا مسئلهتبع آن، تعیین حق انسان،  به

بشر در عصر کنونی انداخت. کرامت انسان آن  یژگی خاصی است که انسانِ بماهو انسان را 

عنا کند. در این م موجودی متفا ت از سایر موجودات، مستحق حقو    زندگی با شرافت می

کند. اگر این معندا از کرامدت را در    پیدا می 5«حق»ارتباط مستقیمی با مفهوم« 4کرامت»مفهوم 

توان دالیلی را برای کرامتمندی انسدان   نظر بگیریم   سپس به تاریخِ فکرِ بشر رجوع کنیم می

 در نزد برخی از اندیشمندان یافت. فیلسوف انسانگرای سده چهارم هجری، ابو علی مسکویه

 -ه. (، نگاه متفا تی به این مسئله دارد. لذا ما در این پدژ ه  بدا ر یکدرد مدتن     302-404)

مندی انسان  مالک کرامت»ر یم:  گادامری با این سوال به سراغ متون مسکویه می محور مفسر

مسدکویه از  « کندد   در اندیشه مسکویه چیست   این مالک چه نسبتی با حق انسان پیددا مدی  

گوید   بدر همدین اسدان، نسدبت تدالزم میدان        خالقی   اجتماعی سخن میانسانِ عقالنی، ا

 کند. کرامت   حقِ انسان ایجاد می

 کلید اژه: انسان، کرامت، حق، مسکویه، گادامر.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
مسکویه   پیکو داِلمیراند ال   نسبت آن  ابن ۀکرامتمندی انسان در اندیش» مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان 4

 باشد. در دانشگاه تربیت مدرن می« با حق بشر

  Mkamali77@yahoo.com                                  سیاسی دانشگاه تربیت مدرن ۀدانشجوی دکتری اندیش 0

   A.shakoori@modares.ac.ir                          .سیاسی دانشگاه تربیت مدرن)نویسنده مسئول( دانشیار علوم 3
4 Dignity  
5 Right 

mailto:Mkamali77@yahoo.com


 

 

 

 

 
 8935هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال نهم، شماره دوم، پاييز و زمستان   فصلنامه نظريه   85 

  

 

 مقدمه و بیان مسئله

ه. (، که ملقب به عصر زرین اسالمی اسدت، فیلسدوفان    5تا 0در د رۀ میانی تمدن اسالم )قر ن 

یِ فلسفۀ یونان در قلمر  حکمت عملی اسالم، زمینۀ شکوفایی تمدن اسدالمی  مسلمان با بازشناس

بی  از همه بده انسدان   « زندگی خوب»را  فراهم کردند. اندیشمندان این د ره برای ساختن یک 

توجه کردند. اگرچه به تعبیر محمد ارکون از قر ن پنجم هجری بدا سدل ۀ مکتدب اشدعریت بدر      

: مقدمده( امدا   4334گرایانه در اسالم شد )ارکون،  فرهنگ انسان اعتزال، موجب پژمرده شدن ر ح

توجده بدود. ابدوعلی     ای که در عصر زرّین اسالمی نمود یافدت بدی   های نهفته توان به حکمت نمی

مسکویه در همین برهه در کنار فارابی، ابن سینا، ابوحیان توحیدی  ... قبل از غلبه قشریگری در  

بویه توانست مدلی را برای زیست م لدوب در   د ست   شیعی آل ن اسالم   در سایۀ خاندان دا

هدای   بست کارهایی را برای بن ی ابعاد این تفکر، راهبازشناسبا  توان یمی کند که زیر طرحاین دنیا 

   سرشدار  استعداد با ی فرهنگی   تمدنی خوی  یافت. مسکویهها مؤلفهعصر جدید با توجه به 

گونداگون کده در کتابخاندۀ     هدای  کتاب از بزرگی گنجینۀ ل ف به   خوی  ناپذیر خستگی تالش

 در یافدت،  پدر رش  آن در کده  بویده  آل د ران علمی شکوفایی نیز   داشت اختیار در عضدالد له

 را ا  برخدی  که جایی تا یافت، تبحر طب   تاریخ کیمیا، اخال ، فلسفه،: مانند مختلفی های رشته

 نظدری  حکمدت  چراکه (345 :4343مدرن،  اند ) داده لقب «ثالث معلم» فارابی   ارس و از پس

   تحلیدل  مسکویه، را آن عملی اخال  از مجموعۀ حکمت   کرد تکمیل   تبیین فارابی را یونان

 طراحدی  را ابددی    سراسر جهدانی  عقلی مسکویه در آثار خود سعی دارد آرمانِ .بخشید انسجام

ا  هرجدا از انسدان سدخن     کند. ترسیم  را گرایانه انسان یا شاکلهها،   ملت   ها ن تمد  رای در   کند 

گویدد   لدذا جدوهر فلسدفۀ ا ،      گوید، از انسان بماهو انسان نه انسان بماهو مسلمان سخن میمی

دهد، فرااقلیمی   فرانژادی است. یکی از مسائلی کده در   نشان می جا دان خردکه در کتاب  چنان

منددی آن اسدت. کرامدت در     مسئلۀ انسان   چرایی کرامت تفکر هر فیلسوفِ اجتماعی مهم است

ای است که انسان را موجودی متمایز از سدایر موجدودات صداحب     معنای فلسفی، آن  جه ممیزه

کند. در طول تاریخ فکر، هر فیلسوفی به تناسب به این سؤال پاسخ داده اسدت.   احترام   حق می

 پردازیم.   ه  به بررسی آن میدهد که در این پژ  مسکویه نیز پاسخ جالبی می
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 های پژوهش اهداف و سؤال

فهم اندیشۀ مسکویه در مورد انسان نیست بلکه با مواجهه با مدتن   صرفاًهدف ما در این پژ ه  

، قصد داریم نسبتی میان کرامت انسان   حق انسدان در جامعده برقدرای کندیم.      آن  سنت فکری 

 پرسیم.  ه سؤال میبرای رسیدن به این هدف ما از مسکویه س

 انسان چیست -

  جه ممیزه انسان چیست  -

 جایگاه انسان در جامعه چیست  -

نسبت کرامتمندی انسان   حدق  »پاسخ به این سه سؤال ما را به فهم مسئلۀ این پژ ه  یعنی 

 رساند. می« انسان

 پیشینۀ پژوهش

ن در جامعه است. برای های متعددی است   موضوع محوری کرامت انسااین تحقیق دارای جنبه

این منظور ما درصدد برقراری نسبتی میان کرامت انسان   حق انسان در جامعده هسدتیم   بدرای    

کندیم   ایدن    بررسی آن در گفتمان اسالم، به اندیشۀ فیلسوف اجتماعی یعنی مسکویه رجوع مدی 

ندوع نگداه بده    ، صدرف  ر  نیازادهیم.  می قرار سنج  موردمسئله را در قالب هرمنوتیک فلسفی 

در مدورد مسدئلۀ     جدود  نیبداا صدورت نگرفتده اسدت.     حال تابهمسئله ر یکرد جدیدی است که 

 کده اسدت   شده نوشتهیی ها رساله   مقاالت ،ها کتابای  یک مسئله اندیشه عنوان بهکرامت انسانی 

 توان تقسیم کرد:را به د  دسته می آنها

شدود،  مسئله کرامت انسانی را شامل مدی دسته نخست، که حجم زیادی از مباحث مربوط به 

اصدول   مبدانی   کتاب اند مانند  های مختلف  اکا ی کرده معنای مفهوم کرامت انسانی را از جنبه

که مؤسسه چاپ   نشر عدر   چداپ کدرده اسدت. در همدین دسدته در ادبیدات         کرامت انسانی

 4«اصول کرامت انسدانی » قالۀدر م برای مثال فلی شود یمدیده  ها پژ ه انگلیسی مواردی از این 

است که مفهوم کرامت انسانی در مسیحیت چه معندایی دارد   سؤالدنبال پاسخ به این  نویسنده به

که انسان در مسیحیت  دهد یم  این مفهوم در عقالنیت مدرن چه تحولی یافته است  ا  توضیح 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1 Feely(2009) The Principle of Human Dignity  
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نیدت مددرن، انسدان    خداسدت امدا در عقال   مدوردنظر شبیه شدن به انسان  درگر کرامت  ذاتی   

 موجودی مستقل   مختار در انتخاب زیست خود اما محد د به قوانین بشری است.

اند مفهوم کرامت انسانی را در اندیشدۀ یدک اندیشدمند در یدک      گر هی دیگر سعی داشته

 «()ره یند یسعادت   کرامت انسانی از دیددگاه امدام خم  »مقاله حوزۀ خاص بررسی کنند. مثل 

 سعادت   کرامت را در دیدگاه امام بررسی کند تأثریر   تأثرمی که سعی دارد نوشته  حیده اک

دنبدال   کده بده   یانسدان  رسد که الزمۀ سعادت انسدان داشدتن کرامدت اسدت.     یم  به این نتیجه 

سعادتمندی خود باشد با دانستن راب ۀ این د ، رسیدن به کرامت را نیز مقصود   هدف خدود  

از  «()ره یند یمالصددرا   امدام خم   ۀت عرفدانی انسدان در اندیشد   کرامد » گدر یدمقاله  سازد. می

اهلل قربانی است که با نگرشی فلسفی اندیشدۀ مالصددرا   امدام را در راسدتای یکددیگر       قدرت

کندد. همنندین در ادبیدات انگلیسدی، رسداله       یمداند   بحث کرامت انسان کامل را بررسی  یم

که بدرای  « 0سانی کانت: گفتگویی میان اندیشمندانکرامت ان»با عنوان  4 یکتور انسلین  دکتری

ارائه داده است. در این رساله انسلین  0244اخذ درجه دکتری فلسفه در بوستون کالج در سال 

سعی دارد مفهوم کرامت انسانی در اندیشه کانت را براسان گفتگوی میان سه اندیشمند راجر 

 سالیوان، سوزان شل   الیور سنسن بررسی کند. 

ی در تفسدیر اندیشدۀ ایشدان    طدورکل  بده   مقداالتی نیدز    هدا  کتاب موردنظرمورد اندیشمند  در

مندی انسدان   نسدبت    به مسئلۀ کرامت صورت نیبدخاص  طور به کدام چیهاست، اما  شده نوشته

برای مثال محمد ارکدون   ؛اجتماعی در اندیشۀ این اندیشمند نپرداخته است -آن با حقو  سیاسی

را  در دانشگاه سدوربن  43۹۱خود در سال  دکتری ۀ    رسالشنان معاصر  مسکویه ابن نیتر بزرگ

. نوشدت  «نگار خی  تار لسوفیف هیمسکو ؛یالدمی دهم   نهمدر سده  یعرب گرایی انسان»با عنوان 

رسدالۀ ا  در  است.  کتاب د  بار چاپ کرده در قالب رسالۀ ا  را سی رن در پار یانتشارات فلسف

به چاپ رسیده است. ارکدون در ایدن    انسانگرایی در تفکر اسالمیعنوان کتابی با  ایران در قالب

ز انسدانگرایی در فرهندگ اسدالمی را بدا ر یکدردی متفدا ت ا       کتاب سعی دارد گرای  عمیق به

 شناسان بازشناسی کند   به علل بیر نی به انح اط رفتن آن بپردازد.  شر 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1 John Victor Enslin 
2 Kant on Human Dignity: A conversation among Scholars 
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امری سددعی دارد در سددنت فکددری اسددالمی، بنددابراین، ایددن تحقیددق کدده بددا ر یکددرد گدداد

جدیدی است. با این شیوه  کامالًمندی انسان را در اندیشه مسکویه فهم کند، ر یکردی  کرامت

یاً نسبت این ر یکدرد در  انشود. ث دیدگاه این اندیشمند در مورد کرامت انسان مشخص می ا الً

  ابهامات در مورد  سؤاالتری از به بسیا ثالثاً   شود یممورد انسان با حقو  سیاسی مشخص 

شدوند پاسدخ من قدی       یمحقو  انسانی در اسالم که از سوی دیدگاه غربی به چال  کشیده 

 شوند. مستدل داده می

 چهارچوب نظری

 مفسر محور_هرمنوتیک فلسفی؛ رویکردی متن

شدمند  ما در این پژ ه  براسان ر یکرد هرمنوتیک فلسفی گادامر به خوان    فهم متدون اندی 

 افدت یدر ی  چگونگ پردازد یم« فهم ندیفرا»است که به  یدانش 4کیهرمنوت. میپرداز یم نظر مورد

 یرا بررسد  ی  آثدار هندر   یاعم از گفتار، رفتار، متون نوشدتار  یگوناگون هست یها دهیمعنا از پد

« م بهترفه» یبرا یتا راه کوشد یم ،های پوزیتویستی یشناس با نقد ر ش کی. دان  هرمنوتکند یم

 ی مختلفی را طی کدرده اسدت کده   ها د ره کیهرمنوت (.3۹-33: 4335)شرت،  ارائه کند ها دهیپد

  ر م( هرمنوتیدک کتداب مقددن، هرمنوتیدک      وندان ی مصر،باستان )شامل هرمنوتیک در د ران 

ی   اگزیستانسیالیسددم   دارشناسددیپدفلسددفی آلمددان در چهددار مکتددب ر شددنگری، ر مانتیسددم، 

ای پس از جنگ جهدانی در نگداه گدادامر، هابرمدان، ریکدور         نوتیک فلسفی قارههرم تیدرنها

های هرمنوتیک بدرای تفسدیر بدا چهدار حدوزه مواجده        دریدا م رح هست. اساساً تمام این شاخه

های هرمنوتیکی تأکید بدر یدک    هرکدام از این شاخه 3، مؤلف، مفسر   زمینه   زمانه0هستند: متن

« متن»ر حوزه دارند. مثالً هرمنوتیک پیشامدرن برای تفسیر تاأید صرف بر یا د  مورد از این چها

داشت. البته این تأکیدد بده معندای نادیدده     « مؤلف-متن»داشت   یا هرمنوتیک رمانتیک تأکید بر 

از  یر ید گدادامر بده پ   ای دیگر نبود بلکه مرکزیت با یک یا د  حوزه مشخص بدود.  گرفتن حوزه

بدوده   یفلسف کیطرفدار هرمنوت لسوفید  ف نیدارد. ا کیمورد هرمنوتدر  یخاص دگاهید دگریه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1 Hermeneutic 
2 Text 

3 Context 
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اعتقادندد   نیعام برا کیهرمنوت ۀمتعلق به حوز لسوفانیعام موضع دارند. ف کی  در مقابل هرمنوت

قواعدد فهدم متدون       گدر ید انید ب  جود دارد. بده  یریفهم متون مختلف ر ش  احد تفس یکه برا

 رماخریشدال  .اندد  دگاهید د نیطرفدداران ا نیتر از مهم یلتایاخر   دمریآنها عام هستند. شال ریتفس

مقصدود   نیبه ا لین یمتون ارائه دهد. برا ریتفس یرا برا یشمول عام   جهان وۀیتا ش کرد یم یسع

 مدتن  یزبان یها یژگی  یبه بررس ی کهدستور ریتفس .4رد: آ  انیسخن به م ریاز د  نوع تفس ی 

شدناختی کده    ر ان ریتفس. 0 .دیگو یسخن م یادب یها هیالفاظ   آرا یز معانمثال ا ی. براپردازد یم

بده   متن رامؤلف  تیذهنتوجه دارد تا بتواند  پژ ه  مؤلف اثر مورد یشناخت ر ان یها یژگی به 

« محدور  مؤلدف -مدتن »(. بدین ترتیب ر ش هرمندوتیکی شدالیرماخر   34-35آ رد )همان: دست 

 کید ندوع هرمنوت  نیتفا ت دارد در ا رماخریشال یها دگاهیتون با دم ریگادامر در تفساست. نگاه 

 گدادامر  کید که هرمنوت جاست نی  از هم ،آن «ر ش  راه »تا  شود یتوجه م «فهم» دۀیبه اصل پد

 .اند دهینام «یفلسف» را

 طی  عناصر فهدم   شدرا   یدارد، نه ر ش آن. در اقع مبان تیفهم اهم تیماه گادامردر نظر  

، 4ها افق امتزا  به فهم کردن تعبیر با گادامراست.  یفلسف کیانه آن موردتوجه هرمنوتشناس یهست

 نیدز تصدور     پیشدامدرن  هرمنوتیدک  تلقدی  برابدر  در دهیم که بعداً بیشتر در مورد آن توضیح می

 ذهنیدت  از مدتن جددای   پیشامدرن، یا سنتی هرمنوتیک در. گیرد می قرار فهم از مدرن هرمنوتیک

 رفدع    مدتن  بدا  طریدق مواجهده   از تنها متن، تفسیر   فهم نتیجه، در. شد می گرفته رنظ در مؤلف

 مؤلف نیت کشف دغدغۀ ها، افق امتزا  به اعتقاد با گادامر .آمد می دست به آن در موجود ابهامات

 نفدی  رمانتیک مانند شالیرماخر بود را نیدز   که مورد تأکید طرفداران هرمونتیک متن فهمیدن برای

 م درح  تجربدۀ هرمندوتیکی   هدر  مورد در بلکه متن، فهم مورد در تنها نه را بحث این  ی ند.ک می

 شناسدی،  زیبدایی  بحدث دربدارۀ   به که ر ش   حقیقتا ل کتاب  بخ  در ا  مثال برای سازد. می

 چیدزی  آن هنری آثار اصلی معنای کند که می انکار را با ر این پردازد، می هنری اثر   هنر حقیقت

 توسدط  کده  است تولیدی اثر، تجسم فهم   ا  نظر از است. بوده اثر )مؤلف( خالق مدّنظر هک باشد

 اما شالیرماخر فهدم را بازتولیدد ذهنیدت    .(Gadamer, 1989: 17) شود می انجام تماشاگر)مفسر(

 گرفت.   می نظر در مؤلف

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
1 Fusion of horizons 



 

 

 

 

 
 09هايي  ...    در انديشة ابوعلي مسكويه؛ درس« كرامت انسان»رويكرد گادامري به 

  

 

 کده  «مفسّدر  افدق . »داند می تولیدی رخداد یک را فهم عمل ها، افق ایدۀ امتزا  مبنای بر گادامر

 سداخت  تولیدد    به است تاریخی ای مقوله که «اثر افق»با  امتزا  در هاست پیشدا ری از مشحون

 مؤلف  از فراتر به همواره بلکه گاهی، فقط نه متن، است. معنای سیّال   زنده که پردازد می معنایی

 فعالیدت  یدک  همدواره  بلکه نیست، بازتولیدی فعالیت یک فهم صرفاً که است دلیل این به ر د. می

 .(Gadamer, 1989: 81)هست  نیز تولیدی

ازنظدر  مفسدر محدوری اسدت.    -توان گفت نگاه گادامر بده هرمونتیدک، مدتن    بدین ترتیب می

   بدا مدتن   یگفتگدو ، هدا  یدا ر  ی، زبان، پد یمند خیتار: چند عامل دخالت دارد ،گادامر، در فهم

مسدکویه   گنجد. لذا برای  ر د به متن  این مقال نمی تک این موارد در کاربردی بودن. تشریح تک

 پردازیم. تر هستند، می که در هرمنوتیک گادامری مهم« کاربردی بودن»  « پیشدا ری»به د  مورد 

از انتظدارات     یا ، بلکه بدا مجموعده  ر د یبه سراغ متن نم یبا ذهن خال یازنظر گادامر، آدم 

 اسدت  یدا ر  یدر مدورد مدتن همدراه بدا پد      یآغاز هر فهم. شود یها با متن مواجه م یدا ر  یپ

(Gadamer,1989: 90 )ۀشد ی. رباشد یآن م یتنها مانع فهم نبوده که شرط ضر ر نه ها یدا ر  یپ 

گادامر بدر متفکدران    .ها   انتظارات افراد جستجو کرد در سنت، پرس  دیرا با ها یدا ر  یپ نیا

 ی،بودندد. ازنظدر     هدا  یدا ر  یدد حدذف پد  کده چدرا درصد    ردید گ یمد  رادید ا یعصر ر شنگر

را  ها یدا ر  یپ ی.  ستین ریپذ نداشتند که بد ن آن فهم امکان یتنها ارزش منف نه ها یدا ر  یپ

غلدط را عامدل سدوه فهدم بده شدمار        یها یدا ر  ی  پ کند یم میبر د  قسم درست   غلط تقس

م رح اسدت   یخاص یها پرس  یرفسّهر م یبرا ،ازنظر گادامر. (Gadamer,1987: 20) آ رد یم

ر از مدتن دارد،  کده مفسدد    یها   انتظاراتد . بد ن پرس پردازد یمتدن م ریآنها به تفس یکه بر مبنا

فدر  مثبدت در نگداه گدادامر همدین معندا را دارد. اگدر         پی  .ابدیآن دست  ریبه تفس تواند ینم

تر بیدان کندیم، بده توضدیح     را ر شنفر  مثبت   منفی   بخواهیم این نگاه گادامر در مورد پی 

ا  را  تهدذیب االخدال   فر  کنید برای رجوع بده اندیشدۀ مسدکویه کتداب     . بیشتری نیاز داریم

ر ی خود داریم   سؤال اصلی یافتن جایگاه   منزلت انسان در اندیشۀ مسدکویه اسدت. در    پی 

دنبال یدافتن پاسدخ مسدئلۀ     کنیم   در آن به را م العه می تهذیب االخال فر  مثبت ما متن  پی 

خود از میان خ وط کتاب هستیم   در گفتگو با متن دائم مترصد یافتن پاسدخ هسدتیم، پاسدخ از    

فر  م رح است، پاسخ را پس از م العدۀ مدتن   از    عنوان پی  قبل م رح نیست، بلکه سؤال به
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د به مدتن پاسدخ را   فر  منفی به این صورت است که ما قبل از  ر  یابیم. اما پی  در ن متن می

در ذهن خود داریم   از م العۀ متن این قصد را داریم که پاسخ خود را مستند کنیم. لذا مدتن در  

فر  ذهندی   انتهای پژ ه  ما قرار دارد. برای تشریح بیشتر، مثالً در مورد اندیشۀ مسکویه پی 

ت  مشر ط بده خددایی   ما این است که ا  متفکری اسالمگراست   در نگاه اسالمی انسان، انسانی

شود. پس مدا در   بودن است   در صورت عدم رعایت احکام اسالمی شأن انسانی از ا  سلب می

فدر  ذهندی    ای هستیم که این پی  دنبال یافتن جمله مسکویه به تهذیب االخال مواجهه با متن 

ها فهم درستی از داند   نه تن فر  را منفی می ما را مستند کند. در این شیوه است که گادامر پی 

شود چراکه ما قبالً پاسخ خود را داشدتیم.   شود بلکه فهم جدیدی اساساً ایجاد نمی متن ایجاد نمی

 شود. اما در شیوۀ ا ل امکان ایجاد فهم جدید فراهم می

بدین ترتیب، در نگاه گادامری فرایند فهم نق ۀ تالقی مدتن   مفسدر اسدت   ایدن از طریدق      

بدا افدق تداریخی     ی گذشته   حال   یا به تعبیری افق تاریخی زمان حالها دگاهیددرهم آمیختن 

بایدد خدود را جدای     گفدت  یمد شود. لذا گادامر هم با دیلتای مخالف است کده   گذشته ممکن می

 مؤلدف هدف مدا فهدم ا لیدۀ نیدت      گفت یمگذاشت   هم با شالیرماخر مخالف است که  مؤلف

. گادامر فهم را دانست یمرسیدن به فهم حقیقی  را مانع فر   یپاست   هم با ر ش علمی که 

نه بازیابی قرائت ا لیه   از همین طریق اسدت کده امکدان رشدد      دانست یممولد یک معنای تازه 

 شود. فکر بشر فراهم می

کندد. اساسداً    ای است که گادامر در فهم هرمنوتیک م درح مدی   ترین مؤلفه کاربردی بودن مهم

حاضرِ جامعه امدری   کاری برای مسائل حال زمانه   بد ن یافتن راه فهمِ صرفِ متن بد ن توجه به

هدای حدوزۀ    اهمیت جلدو یدافتن بسدیاری از پدژ ه      شود. شاید دلیل بی بیهوده   عبث تلقی می

گشدا   تواندد راه  انسانی عدم توجه به کاربرد آن پژ ه  در جامعۀ کنونی است. پژ هشی مدی  علوم

ئل جامعۀ کنونی خود از در ن سدن ت فکدری   فرهنگدی خدود     دنبال یافتن پاسخ مسا باشد که به

توجهی به سنت فکری خود   دنبال یافتن پاسدخ مسدائل زمدان خدود در آیندده بدودن،        باشد. بی

هدای   کندد   ایدن دقیقدًا همدان کداری اسدت کده ر ش        پژ ه  را سد حی   غیرکداربردی مدی   

جدان تصدور    انسان را مانند شی بدی  دهند   جامعه   انسانی انجام می پوزیتویستی در حوزۀ علوم

اش کمدک   توان آن را در حدل مسدائل   جایی فرهنگ   رفتار ا  می کنند که با دستکاری   جابه می
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اندد     توجده  هدای تفهمّدی نیدز بده جنبده کداربردی بدودن بدی         کرد. از سوی دیگر برخی از ر ش

هاست تا در زمین   اساساً بده   آ رند بیشتر در آسمان دست می راهکارهایی که آنها از فهم متون به

انسانی قدد علدم کنندد   بده گفتمدان       تجربی توانستند در علوم های علوم همین دلیل بود که ر ش

 غالب تبدیل شوند.

 بندی، در رهیافت گادامری، فهم مبتنی بر دیالوگ یا گفتگو اسدت. نخسدت   لذا در یک جمع

 ضدمن  نیدز  مدتن  پرسدد.  مدی  آن از   ر د مدی  مدتن  سدراغ  بده  خدود  های امر زین پرس  با مفسّر

 ر سدت  گیرد. ازایدن  می پرس  به را ا  هرمنوتیکی موقعیت   ها دا ری پی  به مفسر، پاسخگویی

 درصددد  مدتن  که هایی پرس  از که شناخت را متن یک توان می زمانی تنها»نویسد:  می گادامر که

 فهدم  فرایند دیدالکتیکی  . در(Gadamer, 1985: 333 )« باشیم یافته آگاهی آنهاست به پاسخگویی

   شدود  می گشوده ما سوی به متن که همننان پس پرسد. می ما از متن هم   پرسیم می متن از ما هم

 جدز  چیدزی  مدتن  که است سبب شویم. این بدان می گشوده متن سوی به نیز ما آید، درمی سخن به

 را خدود  در اقدع  مدتن  از پرسشگری با مفسر درنتیجه، نیست؛ امر ز لحظۀ در دیر ز سنت حضور

 قدرار  سدن ت  سنج    نقد معر  در را خود انتظارات   ها دا ری  پی  گشایدمی سن ت سوی به

شدویم   بدا    سوی متون مسدکویه گشدوده مدی    ما در این پژ ه  با سؤاالتی که داریم به دهد. می

ورد بررسی، هدم پاسدخ   عنوان مفسّر با افق تاریخی مسکویه به عنوان متن م خودمان به  امتزا  افق

مندی انسان   نسبت  بدا   کرامت»یابیم   هم  به مسئلۀ  مسکویه را نسبت به مسئلۀ خودمان در می

 کنیم. در جامعۀ کنونی خود توجه می« حق

 روش تحقیق

پردازیم. یعندی   ای به بررسی مسئلۀ پژ ه  می در این پژ ه  براسان ر ش اسنادی یا کتابخانه

های مسکویه   تحلیل آنها با ر یکرد هرمنوتیکی درصدد یدافتن پاسدخ    تاببا رجوع مستقیم به ک

 مسئلۀ خود هستیم.

 های تحقیق یافته

 گفتگوی با متن، سؤاالت ما از مسکویه

مندی انسدان در اندیشدۀ ا       دنبال آن هستیم، مالک کرامت ای که ما در اندیشۀ مسکویه به مسئله

ن است. آننه که بدیهی است، این است که مسکویه بده  سپس یافتن نسبت این مالک با حقِ انسا
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صراحت به این مسئله پاسخ نداده است. پس کار مدا در ایدن بخد  ایدن اسدت کده در البدالی        

دنبال پاسخ مسئلۀ خود باشیم. برای رسیدن به پاسدخی صدحیح   ر شدن     خ وط اندیشگی ا  به

سئلۀ مورد بررسی مدا محوریدت بدا    بهتر است مسیری را برای رسیدن به مقصد تعیین کنیم. در م

دنبدال تعریدف ا  از    مسدکویه در  هلدۀ ا ل، بده    مفهوم انسان است. پس باید در متون اندیشدگی  

انسان با تمام جزئیات  بگردیم. سپس  یژگی ممیزۀ انسان که مسکویه بسیار بر آن تأکید دارد را 

مداقعه قرار دهیم   پس از گذشدتن  تشریح کنیم، پس از آن باید جایگاه انسان در جامعه را مورد 

مندی انسان در اندیشۀ مسکویه دست پیدا کنیم. پدس   توانیم به مبانی کرامت از این سه مرحله می

کندیم.   مان، آن را در قالب سه سدؤال م درح مدی    در این بخ  برای رسیدن به پاسخ مسئلۀ اصلی

چیست  اما قبدل از بررسدی    انسان چیست   جه ممیزۀ انسان چیست  جایگاه انسان در اجتماع

ای گذار داشدته   ها، ضر ری است به آثار مسکویه که متون مورد ارجاع ما هستند، اشاره این سؤال

هدای مختلدف    آیدد ا  در زمینده   باشیم. همان ور که از لقب مسدکویه، یعندی معلدم ثالدث، برمدی     

کندد، برخدی آثدار ا  در     ای که این پژ ه  دنبال می نظر بوده است. اما با توجه به مسئله صاحب

حوزۀ فلسفۀ اخال  بیشتر مورد توجه خواهند بود. ما در اینجدا توضدیحات مختصدری در مدورد     

کندد،  آثار اصلی مسکویه که به ما در شناخت اندیشدۀ ا  در موضدوع مدورد نظدر مدا کمدک مدی       

ت این کتداب در حدوزۀ فلسدفۀ اخدال    حکمد      تهذیب االخال    طهارت االعرا :پردازیم.  می

ترتیدب السدعاده   مندازل    های کالسیک   پر استناد فلسفۀ اسدالمی اسدت.     عملی یکی از کتاب

 یژگی این کتاب به تعبیر ارکون، در این است که سعادت   انواع آن را در نثدری  اضدح    العلوم:

ندوعی     بده  تهدذیب االخدال   این کتاب در  اقع پس از  جا دان خرد:خوان نوشته است.    آسان

هدای   ای بر آن در اخال  عملی است، مسکویه در اقع قصد داشته بدا گدردآ ری حکمدت    تکمله

هدا   ها در همۀ زمان های گوناگون در اعصار مختلف این تلنگر را بزند که خرد جمعی انسان مل ت

کند   تفا تی در قومیت   مذهب نیست، این کتاب ندوعی چندد    ها بر یک چیز حکم می   مکان

مسدکویه تداریخ را آزمایشدگاه     تجارب االمدم: کند.  رش دیگری را توصیه میگرایی   پذی فرهنگ

هدای   هدا   ناکدامی   داند، به همین  اس ه در این اثر کوشیده تدا پیدر زی   کارکرد مردان   زنان می

گویدد:   کوشندگان تاریخ را برای پند گدرفتن دیگدران بازنمایدد. ر زنتدال در ایدن خصدوص مدی       

هدای   آید کده  ی بده گدزارش    پایۀ بلندی ایستاده است. کم پی  می نویسی بر مسکویه در تاریخ»
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شناسدد   تداریخ    خوبی باز می ارزش تاریخ ار  نهد. آننه را که دارای ارزش تاریخی است به بی

گویدد   پیونددی را کده میدان حدوادد  جدود داشدته اسدت بده           را با سامانی خردپذیر بداز مدی  

تدوان صدرفاً یدک     ترتیب این کتداب را نمدی   (. بدین197: 1983 ر زنتال،« )نمایاند اش می خواننده

 فوز االصغر: 4کتاب تاریخی دانست، بلکه ا  از آن برای پند   اندرزهای اخالقی بهره برده است.

 الفوز االکبدر   الفوز االصغر در حکمت نظری   فلسفۀ محض د  اثر از مسکویه ذکر شده است؛ 

بدوده اسدت. اقبدال الهدوری در      فوز االصدغر شده همین  یلاما از د ّمی اثری نیست   ظاهراً تفص

داند    تر از فلسفۀ یونان می ال بیعه مسکویه را بسیار منظم ، فلسفه مابعدسیر فلسفه در ایرانکتاب 

داند  تر می سینا که بسیار مورد توجه مستشرقان قرار گرفته، کامل حتی آن را از فلسفه فارابی   ابن

(. 33: 43۱1الهدوری،  گوییدد )  یه بده فلسدفۀ کشدورش نکداتی را مدی       از خدمات اصیل مسکو

سدؤال میدان ابوحیدان     415مایۀ پرس    پاسدخ در حدد د    : کتابی است با بنالهوامل   الشوامل

های جامع باال، چندین رسالۀ کوتاه  بر کتاب پراکنده: عال ه های فلسفی توحیدی   مسکویه. رساله

 هدا:  کند. از جملده ایدن رسداله    ه ما در شناخت نگاه  کمک میاز مسکویه باقی مانده است که ب

بدر ایدن    . عدال ه الدنفس   العقدل   فدی  مقالدۀ العددل،   الماهیتدۀ  فدی اللذات   اآلالم، رساله  فی رسالۀ

جا مانده است کده مجمدوع آنهدا را     های کوتاه دیگری در باب مسائل فلسفی از مسکویه به رساله

که توسط ابوالقاسم امدامی تصدحیح   توسدط نشدر میدراد       یبالرسائل   مکاتتوان در کتاب  می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
هدای د ران رنسدانس در ار پدا دانسدت.      نگاری ا مانیسدت  توان شبیه تاریخ نگاری مسکویه را می این شیوۀ تاریخ  4

نگداری ندزد ر میدان باسدتان        د  اصل بنیادین تاریخ»گوید:  اسکینر در کتاب ماکیا ل بر همین امر تأکید دارد، ا  می

هدای اخالقدی بدهندد   د م اینکده      های تاریخی باید درن ها رایج بود. نخست اینکه نوشته تبع آنها نزد ا مانیست به

: 4310)اسدکینر، « هدای مدورد نظدر را برجسدته جلدو دهندد       ای انتخاب   مرتب شوند که درن گونه مواد   مصالح به

تیتدون  (. ماکیا لی نیز در کتاب گفتارها، که در اقع تشریح تاریخ ر م باستان بدا اسدتناد بده کتداب تداریخ ر م      43۹

پدردازد،   نگار مشهور ر م باستان است، همین شیوه را در پی  گرفته، ا  صرفاً به تشدریخ تداریخ نمدی    تاریخ لیویون

گیرد. برای مثال ا  در فصل چهل   پنجم همدین کتداب    میهای اخالقی بهره  بلکه از تاریخ برای بیان نکات   درن

پس از بیان داستان سا  نار ال در حکومت فلورانس در زمان حاکمیت خانددان مددینی ایدن پندد اخالقدی را بیدان        

توان داد این است که قانون بنهند اما رعدایت  نکنندد،   بددتر از آن ایدن      دترین سرمشقی که به جامعه میب»کند:  می

مسکویه در کتاب تجارب االمم نیز چنین ر یکردی دارد. محققان مشتا  «. گذار قانون را بشکند که خود قانون است

 نگاری در د ران رنسانس اسالمی   ار پایی را مقایسه کنند. ای شیوۀ تاریخ توانند با یک ر یکرد مقایسه می
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به چاپ رسیده است را مشاهده کرد. در ادامه سؤاالت خود را با ابتندا بده    433۹مکتوب در سال 

 پرسیم. این آثار از مسکویه می

 انسان چیست؟ 

بردن به چیسدتی انسدان    های اصلی شماری از فیلسوفان قرن چهارم هجری، پی یکی از دغدغه

: 43۱3های مسلمان را دادندد )الیدور لدیمن،     ها به آنها لقب ا مانیستبود. به همین دلیل برخی

جای آثار خدود بده ایدن امدر پرداختده       (. مسکویه هم از این قاعده مستثنی نبود   در جای0۹5

دنبدال پاسدخ صدحیح   جزئدی ایدن       است. در این بخ  ما با رجوع به متون اصلی مسکویه به

بود. سؤال انسان چیست  سؤال سهل   ممتنعی است چرا کده انسدان بایدد بده      سؤال خواهیم

های انسان است. هدیچ سدگی    خودش فکر کند   دربارۀ  جود خود بیاندیشد   این از  یژگی

این تنها انسان است که  4پرسد که ر باه چیست  پرسد که سگ چیست  هیچ ر باهی نمی نمی

  هدم از چیسدتی خدود. پدس بگذاریدد از مسدکویه       پرسدد   هم از چیستی دیگر موجودات می

 فیلسوف بپرسیم انسان چیست 

پدردازد   هدم بده بحدث      مسکویه در بررسی انسان هم به بحث فیزیولوژی طبیعی انسان مدی 

کندد   مدا    ها   خیرات( آن را تشریح می احساسات )غم   شادی(   هم خلقیات ر حی)شرارت

 مان خواهیم بود. نبال پاسخ سؤالد نیز در این بخ  در قالب سه محور به

داندد. در مدورد طبیعدت     مسکویه انسان را مرکب از د  بعد جسم )بدن(   نفدس )ر ح( مدی  

داند  فیزیکی انسان یعنی جسم یا بدن، مانند فلسفۀ افالطونی طبیعت انسان را تابع نظام هستی می

نه که جهان از چهار عنصدر  گو کند   لذا همان   انسان را تصویر کوچک شده از جهان معرفی می

آت  )گرما(، خاک )سردی(، هوا )خشکی(   آب )رطوبت( تشکیل شده، بدن انسان نیدز از ایدن   

چهار عنصر برخوردار است.   طبع انسان زمانی در سالمت است کده تعدادلی میدان ایدن چهدار      

انسدان   عنصر در بدن برقرار باشد. ا  در پاسخ به سدؤالی کده گرمدا را عنصدری مهدم در حیدات      

دانست   با توجه به اینکه بدن موجودات تا زمانی که حرارت دارند، حیدات دارندد   اساسداً     می

 دهد: داند، پاسخ می حیات را همان حرارت می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
 دانیم. حداقل ما نمی  4
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کند. چون دربارۀ قلبی که بدا   نبض قلب تابع حرارت آن است، اما حیات حکم  فر  می»

تواند ادعدا کندد    زند کسی نمی نوز میحرارت به جامانده پس از جدا شدن  از بدن حیوان، ه

که در این قلب هنوز حیات است، هرچندد حدرارت دارد   در حرکدت اسدت. ایدن خاصدیت       

)رسداله فدی الدنفس      « آ رد گرماست که در مجا رت هرچه قرار بگیرد آن را به غلیان در می

 (.03-00العقل: 

پدردازد   براسدان    ن مدی های خود به طبیعت فیزیولوژیک انسا مسکویه در جای جای کتاب

کند. شادی   غمگینی، سیاهی   سفیدی، ضعف  ها را تعیین می همین طبیعت اختالف میان انسان

کند. ا  خیلی جلوتر از منتسدکیو بده      قوت انسانی   حتی عامل رشد   مرگ انسان را تبیین می

کده علدت شدادی      ها تأکید داشت. ا  در پاسخ به توحیدی  اهمیت محیط در تفا ت میان انسان

علدت شدادی   نشداط زنگیدان تدابع      »دهدد:   پرسد. پاسخ می نشاط مردمان زنگی در افریقا را می

سیاهی رنگشان نیست. زیرا سیاهی رنگشان به سبب نزدیکی به آفتاب است   چون بر پوستشان 

کندد   ایدن منجدر بده گرمدی       حرارت مسلط است، حرارت طبیعی در نشان را هدم جدذب مدی   

 (.040-044الهوامل   الشوامل: « )اند شود   به این علت مردمانی شاد   با نشاط یخونشان م

تدر از   مسکویه در مقایسۀ انسان با سایر موجودات، به لحاظ بدنی   جسدمی انسدان را پدایین   

ای دارندد کده بددن  را تعددیل   ضدبط       داند. چراکه به تعبیر ا  حیوانات قدوّه  سایر حیوانات می

« نفدس »لحاظ یک بعد از حیوان برتر است   آن داشدتن   آن را ندارد. اما انسان به کند   انسان می

است. حاالت عقالنی   اخالقی انسان در این بعد د م یعنی نفس جدای دارندد کده حیواندات از     

 اند.  داشتن آن محر م

پس در ادامه چیستی انسان باید از س ح بدن   طبیعت انسدان خدار    بده سد ح نفدس در      

ۀ مسکویه رجوع کنیم. در همین س ح است که هم بده بحدث احساسدات   هدم خلقیّدات      اندیش

 کند. پردازد   از در ن همین تعریف خود در مورد انسان را بیان می می

هدف اصلی خود از نوشتن کتاب  را همین بعد نفسدانی  تهذیب االخال   ا  در ابتدای کتاب

 داند: انسان می

 سدیله آن   ت که برای نفس خود، خویی به دست آ ریم که بده غَرَ  ما در این کتاب آن اس»

آید   راه این کار آن اسدت   دست می کارها از ما زیبا صادر گردد... این کار با تمرین   آموزش به
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اندد   چگونده هسدتند   کمدال آن   غدایت        های خود را بشناسیم کده چیسدت   که نخست نفس
سازد  تا رستگار شویم   آن چیزهایی که فاسد می سازد چیست    آن چیزهایی که آن را پاک می

 (.53اند  )تهذیب االخال :  تا نومید شویم، چیست
بخشی از سؤال انسان چیسدت  الفوز االصغر  سان مسکویه در این رساله   رسالۀ فلسفی بدین

 کند ا  در توضیح چیستی نفدس بدا ر یکدرد    یعنی بُعد نفسانی انسان را با تمام جزئیات  بیان می

نفس، نه جسم است، نه جزئی از جسم   نده عردرَ ، بلکده جدوهری بسدیط      »گویید:  انکاری می

(. ا  بدا ر یکدردی افالطدونی،    55همدان:  « ) شود. است که نه بعد دارد   نه بر چیزی عار  می

هدای دیگدر را نیدز     معتقد است نفس دارای یک صورتِ نخستین تام   کامل است. البته صدورت 

تواند رسم د م را نیدز تدام      نفس می»نکه موجب ز ال صورت نخستین گردد: پذیرد بد ن آ می

آنکده   پدذیرد بدی   کامل بپذیرد   پس از آن صورتی را پس از صورتی  به صورت ابدی   دائم می

(. در این حرف مسکوبه نکتۀ بسیار مهمی نهفته 5۹همان: «)نقصی در صورت نخستین پدید آید.

یتی یکسان برای انسان، آن را به  اس ۀ تمرین   آموزش قابل تغییدر  است. ا  ضمن اعتقاد به ماه

تواند نفس خود را اعتال ببخشد. از در ن ایدن حدرف    داند   انسان در طول زندگانی خود می می

تواندد بدا    توان نوعی ارادۀ آزاد بیر ن کشید، یعنی جوهر انسان متصدلب نیسدت   انسدان مدی     می

 اعمالی آن را ارتقا ببخشد.

سکویه استدالالت متعددی در تمایز میان جسم انسان   نفس انسان   همننین برتری نفس م

های جسمی یعنی خوردن   نوشیدن    آ رد   فضیلت نفس را د ری جستن از لذت بر جسم می

. ا  جسدم انسدان را درگیدر    4اندد نده فضدیلت    داند کده اینهدا بدرای نفدس رذیلدت      کام جستن می

شمارد   به همین  اسد ه نفدس    که نفس را در حوزۀ معقوالت برمی داند درحالی محسوسات می

کند. مثالً چشدم خورشدید را بده خ دا بسدیار کوچدک        بسیاری از خ اهای جسم را تصحیح می

گویدد:   مدی  تهدذیب االخدال   بیند، حال آنکه چندصد برابر زمین است. ا  در بخشی از کتاب  می

معارف   گریختنِ آن از افعال جسم که خداص   همین شو  نفس به افعالِ خودش یعنی علوم  »

به آن است، خود عبارت است از فضیلت آن.   به حسب اینکه انسان این فضیلت را بجوید   به 

 (.۹2)همان، « کسب آن حریص باشد، فضل ا  به همان انداره است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
های حسی را طرد کندد، بلکده تبددیل شددن آن بده اسدان   غایدت         ه کلی لذتالبته این به آن معنا نیست که ا  ب 4

 پذیرد. زندگی را نمی



 

 

 

 

 
 68هايي  ...    در انديشة ابوعلي مسكويه؛ درس« كرامت انسان»رويكرد گادامري به 

  

 

هدا،   یآن چیزها که جسم به آنها اشدتیا  دارد، یعندی خدوردن   »گوید:  ا  در جای دیگر نیز می

ها، امری است که در جانداران دیگر نیز هست.   غالدب آنهدا بده انجدام      جویی ها   کام نوشیدنی

« ترند. مانند خوک.  لدیکن بده سدبب آن از انسدان برتدر نیسدتند       دادن این امور قادرتر   حریص

 (.۹4)همان: 

نفسدانی  کند برتری انسان در امور جسدمانی نیسدت کده در امدور      ترتیب ا  اذعان می بدین

است. ا  در مورد  یژگی مخصوص انسان نظراتی دارد کده در بخد  بعددی بده آن خدواهیم      

پرداخت. اما در اینجا ضر ری اسدت در ادامدۀ بحدث نفدس   تفدا ت  بدا جسدم بده کتداب          

 هم رجوع کنیم.االصغر الفوز

تفا ت جسم   نفس آن است که همه اعضای حیوانات، اعم از انسان   غیدر انسدان، بدزرگ    

آیدد   جدز بدا آن     اشد یا کوچک، پنهان باشد یا پیدا، ابزاری است که برای غرضی بده کدار مدی   ب

توان گفدت   ای الزم است. نمی کارگیرنده تمامیت نخواهد داشت. اگر بدن سرتاسر ابزاری است به

تواندد بده کدار گیرندده      گیرد. ]چراکه یک ابزار نمی که بخشی از بدن، بخ  دیگری را به کار می

کارگیرنده باید از غیرخود باشد. حال که این به کار گیرنده غیرخودش  ر دیگری باشد[ پس بهابزا

است   بخشی از آن هم نیست، باید غیر جسم باشد. تدا جدای جسدم را نگیدرد   بدا ابزارهدای       

 (.3۱جسمانی در موضعشان تزاحم نکند. زیرا به مکان نیاز ندارد )الفوز االصغر: 

توجده نیسدت   توجده     ادن به نفس، ا  به هیچ عنوان به جسم انسان بیبا  جود این برتری د

، مسدکویه  ۀترتیدب السدعاد  کده در رسداله    داندد چندان   به جسم را هم یکی از مراتب سعادت مدی 

کند. سعادت ر ان، سعادت تن   سعادت بیر ن از تن.  درجات سعادت را به سه دسته تقسیم می

شود. سعادت تن فراگدرفتن   است که منجر به حکمت میسعادت ر ان فراگرفتن علوم   معارفی 

انجامد   سعادت بیر ن تدن مانندد داشدتن فرزندد      اندام می علومی است که به تندرستی   تناسب

محدا ره  (. همنندین در  4۱خوب، د ستان خوب، رفاه   احترام اجتماعی است )ترتیب السعاده: 

جسم   »گویید:  یدی در مورد تربیت جسم می، در پاسخ به سؤال ابوحیان توحالهوامل   الشوامل

ر ح هر د  باید تربیت شوند   نباید به بهانۀ تربیدت   پدر رش یکدی از دیگدری غفلدت کدرد.       

شدوند   حتدی عقدل را در     پردازند در حد طبیعت متوقف مدی  کسانی که تنها به تربیت جسم می

رندد بده زهدد صدوفیانه دچدار      دهند   آنها که تنها به تربیت ر ح توجده دا  خدمت جسم قرار می
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ترتیب به خود   دیگران سدتم   کنند   بدین شوند   از ارتباط با سایر افراد جامعه خودداری می می

کنند. بنابراین شیوۀ پسندیده آن است که انسان در حفظ سالمت جسدم   اعتددال مدزا       ارد می

حرکت   سکون   لبدان    بکوشد   برای این منظور باید در خوردن، نوشیدن، خواب، بیداری، 

مسکن اعتدال را رعایت کند   از افراط   تفریط در این راه بپرهیزد.   نیازهای ضر ری بددن را  

خواهی   پیر ی از لذت جسمی ر ی نیا رد. اما بدرای پدر رش بعدد     برآ رده سازد  لی به لذت

شوند به  سیله اعتدال  عقلی ا الً امرا  نفس را که از افراط   تفریط در استعمال قوا حادد می

الهوامدل  « )معالجه کنند   با افز دن معلومات بدان قوت، بقای ابدی   سعادت جا دانی ببخشدند 

 (.3۹-34:   الشوامل

نگدرد   در   بر نگاه فلسفی به انسان، با نگاه اخالقی   هنجاری نیز به انسان می مسکویه عال ه

پردازد. خُلدق نیدز اگرچده جزئدی از نفدس       تکمیل تعریف خود از انسان، به بحث اخال  هم می

ای به آن دارد   در تعریف خود از انسان بسیار به آن پرداخته  انسان است اما مسکویه توجه  یژه

است. ا  در تشریح خُلقیّات انسان که آیا گرای  به خیر دارد یا شر، ضمن بیان نظرات فیلسوفان 

 اس ۀ اهمیت این بحدث در تعریدف انسدان در     هرسد. ب بندی از آنها می قبل از خود به یک جمع

 آ ریم: را می تهذیب االخال ای، هرچند طوالنی، از متن  نگاه مسکویه فقره

 فدرا  اندیشدیدن  بدد ن  خدودش  خاص کارهای سوی به را ا  که نفس برای است حالی خُلق»

 خلدق  که اند تهگف برخی. اند کرده اختالف «خلق» باب در پیشینیان که جاست همین از خواند   می

 ر ّاقیدان  ...ناطقه]اکتسدابی[  نفس که اند گفته دیگر برخی   است، غیرناطقه]انتسابی[ نفس خاص

 میدل    اشدرار،  با همنشینی اثر بر آنگاه شوند، می آفریده نیکوکار طبعاً مردم همۀ که اند برده گمان

 پدی   دیگری گر ه اما ... . گردند می بدکار شود، نمی کن ریشه هم تأدیب با که پستی، شهوات به

 آفریدده  باشدد.  عدالم  تداریکی  کده  - پسدتی  خداک  از مدردم  کده  کردند می گمان   بودند، اینها از

 کسدی    اسدت  نیکوکار طبعاً که هست کسی مردم از که است معتقد جالینون اما   شوند، ... می

 را مدذهب  د  آنگداه . دارد قرار د  این میانه در که هست هم کسی   است، بدکار طبعاً که هست

 رد ترتیدب  بدین را نخستین]طرفداران سرشت نیک[ مذهب اما شمارد، می فاسد کردیم یادشان که

 گردندد،  بددکار  تعلیم سبب به تنها   باشند، بوده نیکوکار طبعا مردم همۀ اگر: گوید می که کند می

 ایشدان،  غیدر  از  /یدا  باشدد،  ایشان خود سوی از یا ها بدی گرفتن فرا که آید می الزم ضر رت به
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 اشدرار  طبعداً  اندد  آموخته بدیشان را شر که آموزگارانی باشند، گرفته فرا خودشان غیر از اگر حال

 خودشدان  پدی   از را اشدرار  آن اگر   نیستند، نیکوکار طبعاً مردم همۀ صورت این در   اند، بوده

 ایدن  در   شدوند،  می مشتا  شر به که تنها هست ای قوه ایشان در یا صورت این در گیرند، می فرا

 ایدن  مانندد  حجتدی  به را د م ]طرفدارن شر بودن انسان[ رأی اما   اشرارند، طبعاً ایشان صورت

 را خدود ]جدالینون[   رأی سداخت،  آشدکار  را مدذهب  د  هدر  این فساد چون   سازد... می فاسد

 اسدت  آشدکار  نیک: گوید می که است چنین آن   شمارد، می صحیح آشکار   بارز امور براسان

 ایشدان  از   گرایندد؛  نمدی  شدر  بده  ایندان    اند، اندک ایشان   هستند، نیکوکار کسانی مردم از که

 از   گرایندد،  نمدی  نیکوکداری  به نیز ایشان بسیارند، ایشان   هستند بدکار طبعأ که هستند کسانی

   نیکدان  نشدینی  هدم  بده  کده  دارندد،  قدرار  گر ه آن   گر ه این میانۀ در که هستند کسانی ایشان

 بددکاری  بده  ایشدان  اغدوای    بددکاران  با نزدیکی به   کنند، می میل نیکوکاری به ایشان پندهای

 (.۱5-۱1« )گرایند... می

دهد با ر یکرد ارس ویی نظدر خدود را در مدورد     مسکویه با این شرحی که از خُلق انسان می

 گوید:   ا  می کند. خُلق انسان بیان می

 اسدت،  انسدان  سرشدت  در   طبیعدی  آن از قسمی: شود می منقسم قسم د  به خُلق انسان»

 سببی کوچکترین از   انگیزد برمی را ا  گرفتن، خشم همنون چیزی، کمترین که انسانی مانند

 از که کسی مانند یا ... ترسد، می چیزی ناچیزترین از که انسانی مانند یا   آید؛ درمی هیجان به

 انددک  از کده  کسدی  مانندد  یدا  خندد، می سخت  اداشته، شگفتی به را ا  که چیزی کوچکترین

   عادت به که است خُلقی آن از قسمی   گردد؛ می محز ن   غمگین رسد می بد  که اند هی

 دادن انجام بر ا    باشد، اندیشیدن   نگریستن در آن مبدأ که بسا ای   آید، می دست به تدریب

« .گدردد  مدی  خُلدق    ملکده  بده  -دیگری از پس یکی یا - تدریج به تا کند می پافشاری خلق آن

 (.۱3)همان: 

ترتیب مسکویه انسان را نه ذاتًا شر ر   نده ذاتدًا خیرخدواه   نده چیدزی میدان ایدن د          بدین

های خلقیاتی مانند خندان یا غمگین بودن، خشمگین یا ترسدو بدودن را    داند. ا  برخی  یژگی می

هدای   شوند. اما برخدی  یژگدی   تناسب شرایط محی ی آشکار می داند که به جزه طبیعت انسان می

دیگر مانند تمایل به د ستی، صلح، راستی   یا حرص   حسدد، کبدر   غدر ر، طمدع   کینده را      
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داند. بنابراین تا اینجا دانسته شد که مسکویه انسان را موجدودی مرکدب از    خلقیاتی تغییرپذیر می

کندد. پدس در    های اخالقی تغییرپذیری را ذکر مدی  یژگیداند   برای نفس نیز   جسم   نفس می

توان تعیین کرد که در بخ  بعدی در تشریح انسان مورد  این تعریف، درجۀ کمال   پستی را می

بندی از تعریف ا  در  پس از مراجعه به متن مسکویه به یک جمعنظر مسکویه بیان خواهیم کرد. 

 رسیم.   می« انسان چیست »مورد 

داندد، اگرچده    نگاهی کامالً فلسفی انسان را موجودی مرکب از جسم   نفس مدی مسکویه با 

گذار است اما نفس انسان نق  محوری دارد. نفس انسان نیز  جسم در احساسات   خلقیات تأثیر

ها )استعدادها(   خُلقیاتی است. هم قوه   هم خلقیات به حسب مدزا ، عدادت      متشکل از قوه

وند. پس انسانیت انسان امری بدالقوه اسدت نده بالفعدل   انسدان در      ش تأدیب، قوی   ضعیف می

زندگی باید آن را به کمال برساند در غیر این صورت شایستگی انسان بودن را ندارد. اما  یژگدی  

 انسان مسکویه در چیست 

 ای در چیست؟ ویژگی انسان مسکویه

ای کده   سدت بلکده بدا  یژگدی    انسانی که در اندیشۀ مسکویه م رح است تنها با جسم  انسان نی

توان آن انسان را انسان دانست. انسدان   کند   بد ن آن  یژگی نمی خاص نفس است معنا پیدا می

هدایی   مورد نظر مسکویه باید د   یژگی داشته باشد، هم عقالنی باید   هم اخالقی   تنها انسدان 

رسد.  گرنده چندین    فعلیت می شان به که این د  بعد را در خودشان تقویت کنند، انسانیّت بالقوه

تهدذیب االخدال    تر از آنهاست. ا  در کتاب  انسانی تفا تی با سایر جنبندگان ندارد   حتی پایین

 کند: به این امر تصریح می

یک از موجودات عالم با ا  مشدارک   ...جوهر انسانی را فعل خاصی است که در آن فعل هیچ

سدت، آنگداه کده از  ی افعدال  ی بده حسدب       ترین موجدودات جهدان ما   نیست   انسان شریف

صدورت تدام از  ی    کنیم که هرگاه افعال اسب به جوهرش صادر نشد، ما ا  را به اسبی تشبیه می

کار برندد   پداالن برنهندد   در ایدن صدورت نبدودن ا          جای درازگوش به صادر نگردید ا  را به

 (.۱3تر است ) برای  از بودن  پسندیده
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رد نظر مسکویه  یژگی خاصی دارد که تنهدا بدا کسدب آن  یژگدی الیدق      سان انسان مو بدین

 شود.    صف انسان می

  چون انسان مرکب است جایز نیست که کمال ا    فعلِ خداص ا  بده کمدالِ بسداط ا        »

افعالِ خاص به آنها باشد،  گرنه  جود مرکب باطل باشد... از این حیث که مرکدب اسدت، ا  را   

ان چنان است که چیزی از موجودات دیگر در آن شدریک نیسدت. پدس    فعلی خاص است   انس

تدرین ایشدان بددان     بهترین مردم تواناترین آنها بر ظاهر ساختن فعل خداص بده انسدان   مدالزم    

تدرین را بشناسدد    تلوٌن در آن   بد ن اخالل بدان در یکی از ا قات به آن باشد   چون فاضل بی

 (.34« )شناسد ترین را نیز می به اعتبار ضد ناقص

اما آن  یژگی خاص چیست که با کسب آن آدمدی صداحب فضدل   کرامدت   شدأن انسدانی       

 شود  می

کمالِ خاص به انسان د  کمال است   این برای آن است که ا  در د  قدوت اسدت. یکدی    » 

 سیلۀ آن نظرش صاد    بصیرت  صحیح  عالمه )دانایی(   دیگری عامله )کُنایی(... کمال ا ل به

اش مستقیم گردد تا در اعتقادی غلط   حقیقتی شک نکند...   کمدال د م همدان کمدال     اندیشه  

اخالقی است... کمالِ ا لِ نظری پایگاه  پایگاهِ صورت است   پایگاهِ کمالِ ثانیِ عملی پایگداه  

شود. زیرا دان  آغاز است   کدردار انجدام   آغداز     ماده   یکی از آن د  جز به دیگری تمام نمی

ندامیم.     آغاز ناممکن   همین کمال است که ما آن را غَر  مدی  انجام ضایع است   پایان بی بی

یابندد. چده اگدر     این برای آن است که غَرَ    کمال ذاتاً یک چیزند   تنها به نسبت اختالف می

که در نفس موجود است   هنوز بالفعدل نشدده، آن غَدرَ  اسدت   هرگداه       حالی بدان بنگرند در

 (.33-30« )فعل شد   تمام گشت کمال استبال

سان در نگاه، مسکویه انسان باید در د  بعد نظری   عملدی کده در طدول هدم هسدتند       بدین

تواندد الیدق صدفت     انسانیت خدودش را ارتقداه دهدد. انسدان بده صدرف ظداهری انسدانی نمدی         

مسدکوبه انسدان را   ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است این است که  مندی باشد. نکته کرامت

شدمارد   انسدان صدرفاً     مند هدم برمدی   داند بلکه آن را موجودی اخال  صرفاً موجودی ناطق نمی

 اس ۀ صاحب عقل بودن الیق  صف انسانی نیست بلکه باید با اسدتفاده از عقلد  در جهدت     به

 هدا صداحب   گوید که برخدی انسدان   صراحت می رسیدن به صفات نیک اخالقی کوشا باشد. ا  به
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دهند که ایدن نده تنهدا     عقل هستند، اما آن را در راه رسیدن به لذات حسی مورد استفاده قرار می

 دهد. کند، بلکه انسان را به درجۀ چهارپایان تنزل می انسانیت انسان را کامل نمی

اند که کمال انسان   غایتِ ا  تنها لذ ات حسدی اسدت   خیدر م لدوب        گر هی گمان برده

اند که همۀ قوای دیگرشان در ایشان از بدرای خداطر    همان است   خیال کرده سعادت قصوی نیز

نامیم بدرای   همین لذ ات   رسیدن به آنها تعبیه شده است   نفس شریفی را که ما آن را ناطقه می

اند که کارهای خود را بدان تنظیم کنند، آن امور را از همدیگر تمیز دهند  انگداه   این بدیشان داده

سدان نفدس ممیدزه   شدریف را همندون       ه سوی این لذات متوجه سازند... ایشان بدینهمه را ب

اند که در خدمت نفس دیگری یعنی نفدس شدهویه    اند   چون مزد ری کرده ای خوار ساخته بنده

اند... این رأی جمهورِ عوام لگام گسیخته   مردم نادان   فر مایه است...   در مقام  کار گماشته به

« شوند که با ا  در این حدال شدریک هسدتند...    ها   جانوران پستی می ها   کرم کخوکان   سوس

 (.3۱-35)تهذیب: 

شود در این فقره مسکویه به صراحت قوۀ ممیزه یا عاقلۀ انسدان را  جده    که مالحظه می چنان

صدرفاً قدوۀ    تهدذیب االخدال   داند اما در جایی دیگر از کتاب  تمایز انسان از سایر موجودات می

کند   با اضدافه   پذیری یا اخال  را هم به آن اضافه می داند   ادب اقله را عامل تمایز انسان نمیع

مراتدب   مراتبی را نیز قائل است.   این سلسه مندی، سلسله پذیری برای کرامت کردن شاخصۀ ادب

ان دهد. فقره زیر به مدا در شدناخت بهتدر انسد     تشکیکی را در میان سایر موجودات هم تسر ی می

کند   ما را از تصور غالبی کده در مدورد فیلسدوفان مسدلمان      مورد نظر مسکویه کمک شایانی می

ای که در اینجا قبل از بیان دیددگاه نهدایی مسدکویه بیدان  ضدر ری       آ رد. نکته داریم بیر ن می

است، این است که مسکویه در بیان دیددگاه خدود بده صدراحت از انسدان بمداهو انسدان سدخن         

نظر از عقیدده   دیدن، رندگ   ندژاد بدا       ه انسان بماهو مسلمان، یعنی نوع انسان صرفگوید ن می

تدوجهی   تواند به مراتب باالیی از انسانیّت برسدد   بدی   پذیری می برخورداری از قوۀ عاقله   ادب

شدمارد بددین    کند. مراتبی که برای موجدودات برمدی   به این امور آن را به حضیض ذلت مبتال می

 گونه است.
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  بده  اسد ۀ آن بدا     4تدرین نفدون، یعندی ناطقده     انسان انسان شده است به سبب فاضدل »...

ترین مردم کسی است که بهدرۀ ا    فرشتگان مشارک   با چهارپایان مُبایِن گشته است. پس شریف

سوی ا  تمامتر    افرتر... ]در این امر مراتبی است هم میدان   از این نفس بیشتر است   رفتن  به

ترندد   ایدن بدرای خداطر      ها[ برخی از چهارپایان بر برخدی دیگدر شدریف      هم انسان حیوانات

پذیری شرف دارد... هرگاه همۀ جاندداران   خاطر ادب پذیری است. چه اسب بر درازگوش به ادب

تر است   ا   یابی که اثر ن ق در ا  از دیگران افز ن را مورد تأمل قرار دهی قابل تأدیب آن را می

ترین  ر د تا برسد به حیوانی که در افق انسان است، یعنی کسی که کامل پله باال می ه پلهدر این را

ترین مرتبده انسدانیّت اسدت...   انسدان نیدز بده  اسد ۀ قدوه ناطقده             بهایم است   ا  در پست

 (.33-3۱پذیری س وحی دارد... )همان:  ادب

مند اسدت عقدل آغداز   اخدال       اخال  -ترتیب انسان مورد نظر مسکویه انسان عقالنی بدین

انتها   از عقل، که نظری است ،برای اخال ، که عملی است، در جامعه باید بهره برد   انسدانیّت  

مندی انسان است. در همدین چهدارچوب ا     مندی انسان در گر  اخال  تبع آن کرامت انسان   به

شوند نیدز در یدک    ب کرامت مینوعی صاح برند   به هایی را که از قوۀ عقلی خود بهره می انسان

هایی  بندی نیز سلسله مراتب رعایت شده است. ا  انسان دهد. که در این دسته بندی قرار می دسته

 کند:  اند را به چهار دسته تقسیم می ای از کمال رسیده که به درجه

اندد   افتهکه به نخستین درجه   مقام قرب دست ی« موقنان»موقنان، محسنان، ابرار   فائزان. »...
دانندد، عمدل    کسانی هستند که بده هرچده مدی   « محسنان»اند.    صاحب حکمت   برترین عالمان

یعندی برتدرین   « فدائزان »خلفای حقیقی خدا ند در اصدالح بنددگان   جوامدع      « ابرار»کنند.  می
 اند. در ایدن رتبده، انسدان بده خدا ندد      تند، که در محبت الهی به درجۀ اخالص نایل گردیده آنان

 (.44۹)همان: « ای برای انسان نیست گردد   دیگر باالتر از آن مقام   رتبه نزدیک می

دهد که بهره بدردن از قدوۀ عقلدی صدرفاً مرتبدۀ ا ل انسدانیّت        در این فقره، مسکویه نشان می

هدا نیدز    مند کردن سایر انسان مند شدن   اخال  انسان است بلکه باید از این قوه در جهت اخال 

مندد   ها در این سلسله مراتب فائزان هستند که هدم خدود اخدال     ترین انسان د   با کرامتبهره بر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
شمارد   این د  قوه  مسکویه به تأسی از افالطون د  قوۀ دیگر یعنی بهیمیه )شهویه(   سبعیه )غضبیه( را نیز برمی 4

 داند. قوۀ ناطقه میداند   قوۀ مختص به انسان را  را مشترک میان انسان   سایر موجودات می
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پردازند. در این سخن نیز تأکید بر اهمیدت   مند کردن سایر افراد جامعه می هستند   هم به اخال 

داند در مرتبدۀ پدایین    هاست. چراکه ا  موقنان را که صاحب حکمت   علم می ارتباط میان انسان

گیرندد   بده    داند   فائزان را کده آن حکمدت   علدم را در جامعده بده کدار مدی        انسانی می کمال

 داند. ها می مندترین انسان کنند، باالترین   کرامت مند کردن جامعه همّت می اخال 

جا یددان   کنیم. مثالً در کتاب گرایی مشاهده می هایی از این عمل در دیگر آثار مسکویه نشانه

 خوانیم: شمول مسکویه است، می گاه جهانکه نمود نخرد، 

دهدد:   است    قباد پاسخ می سعادتمند کسی کند: چه فردی از قباد پدر کسری نوشر ان سؤال می»

 از بعدد    کدرد  حقی امر طلب صاحب عقلی که توفیق عمل کردن به عقل خود را دریافته باشد   آنکه

 (.11خرد:  )جا یدان« بود ا  آرز ی فقموا دریافت که را چیزی آن   دریافت را آن آن، طلب

 دهد. مند   سعادتمند را نشان می در این فقره نگاه عملگرایانه مسکویه در شناخت انسان کرامت

مندی نه یک امر ذاتی که اکتسابی   قابدل   گونه که گفته شد، در اندیشۀ مسکویه، اخال  همان

چهار نوع ابزار ممارسدت اخالقدی ندام     تغییر به تناسب عوامل مختلف هست. ا  در آثار خود از

یابیم. این چهار ابزار شامل:  گرایانه ا  را در می برد که با بررسی این چهار ابزار، ا   نگاه عمل می

. محیط اجتماعی که بایدد بدر   0شود،  . تربیت صالح که در خانواده   از د ران کودکی انجام می4

. د لت که باید مصالح عمومی 3خالقی انسان. مبنای د ستی باشد   محی ی است برای سنج  ا

-231: 2018 انسدان )البلوشدی،   4. طدب ر حدانی  4را تأمین   زمینۀ جامعۀ سالم را فراهم کند   

( که پس از ابتاله انسان به امرا  ر حی   رذائل اخالقی برای درمان آن باید کوشید. کمدا  210

یم   یا در قسمت بعد خواهیم گفدت. امدا ا    ا بی  در مورد ابزار ا ل   د م   چهارم سخن گفته

الهوامدل  در مورد نق  د لت در تربیت اخالقی شهر ندان نظر جالبی دارد که با استناد به کتداب  

 پردازیم. به آن می   الشوامل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
های درمان آن که ابتدا در سنت اسالمی، کندی با د  کتاب طدب   پزشکی   شناسایی امرا  نفس   یافتن راه ر ان 4

ها   بعد محمد زکریای رازی آن را توسعه داد   این مسکویه نیز در کتاب تهذیب االخال  به ایدن   ر حانی، دفع غم

مداهرترین پزشدکان   »شدود.   ویه این علم از تشدابه جسدم   نفدس ناشدی مدی     مسئله توجه  یژه داشت: در نگاه مسک

پردازد، سپس بدا پرهیدز آغداز   بعدد بدا       جسمانی، برای درمان بیمار ابتدا به شناسایی بیماری از طریق اضدادشان می

 «دار های تلخ سعی در درمان آن دارد، برای امرا  نفس هم باید این گونه عمل کرد.
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نباشدند دنیدا    4هدا  گویند اگر احمدق  چرا می»پرسد:  مسکویه در پاسخ به سأال توحیدی که می

فته درست است  ضمن تأکید بر ضر رت تأسیس د لت برای تکامدل  شود  آیا این گ خراب می

 دهد: بینانه این سؤال را بدین گونه پاسخ می ها با ر یکردی  اقع انسان

شوند. مدینۀ آباد بسته به زیادی د ستان   انتشدار   ها به د  نوع آباد   خراب تقسیم می مدینه»

کندد     بخشدد، مراتدب آنهدا را حفدظ مدی      میعدل بین آنها   قدرت حاکمی که امور آنها را نظم 

هدا     کند، است. منظور از زیادی د سدتان ]در مدینده[ همکداری دسدت     مشکالت آنها را رفع می

هایی است که برخی از آن اعمال برای قوام زندگی ضر ری هسدتند   برخدی بدرای حُسدن      نیّت

ع این سه مورد منجر به زندگی مفید است. جم 3در زندگی مفید است   برخی برای تزئین 0حال

شود.   اگدر د  تدا    شود. اگر یکی از این سه مورد را نداشته باشد، مدینه خراب می مدینۀ آباد می

از اینها، یعنی حسن حال زندگی   تزئین زندگی، را از دست دهدد، ایدن نهایدت خرابدی مدینده      

کنند که با آنها دنیا آباد  است چراکه امور ضر ری در قوام زندگی]مورد ا ل[ را زاهدانی تبلیغ می

گانه است که هرکدام به اجزا بسدیاری   شود. آبادانی   قوام کامل دنیا ناشی از جمع موارد سه نمی

شوند. مانند، کشا رزی، صدنعت، اسدتخرا  معدادن، جداری کدردن ر دهدا   تأسدیس         تقسیم می

کانداتی کده در برخدی    ها...   همننین تجهیز ارت  برای دفع دشمنان   اخذ   تجهیدز ام  آسیاب

ها. کسب این موارد به زیندت   ها نیست از  رای دریاها   خشکی ها هست   در برخی مکان مکان

افزاید. باید بدانی عمران   آبادی در زندگی منوط به حُسن حال   خوبی    حُسن حال مدینه می

حمدل  زندگی است. معر ف است که ایدن امدور جدز بدا مخداطرات بسدیار، د ری از تدرن   ت       

شود. اگر مردم به ضر ریات زندگی اکتفا کنند   صرفاً به مجرد عقل عمدل   ها حاصل نمی مشقت

شدود     شوند.   دیگر این مدینۀ خوب   آباد در ایدن دنیدا ممکدن نمدی     شان زاهد می کنند، همه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
مانندد هندر، معمداری، موسدیقی،     -کسانی است که به مسائل مادی   دنیدایی « ها احمق»در اینجا از منظور توحیدی  4

اند. شاید دلیل به کار بردن این  اژه، تفکدر حداکم بدر شدهر اسدالمی       دهند   از اخرت غافل اهمیت می -تجارت  ...

 د.دانستند که به امور اخر ی متوجه باشن های عاقل را کسانی می است که انسان

اگر بخواهیم این امور را در زبان امر زی بیان کنیم: اموری که به معیشت   رفاه مردم توجه دارندد، مانندد: بدازار،     0

 تجارت، کارهای تولیدی، سالمت، بهداشت، تفریحگاه.

 منظور امور لوکس   ذ قی مانند، موسیقی، هنر، معماری  ... است. 3
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هدا   کپرهدا    کردند مانند ر سدتائیان ضدعیف، کده در خیمده     مردمان در شرایط سختی زندگی می

 (.052کند )الهوامل   اشوامل:  شود که مدینه را خراب می کردند   این آن چیزی می میزندگی 

در این فقرۀ بلند، مسکویه به صراحت به اخال  مدنی تأکید دارد   از تفکدر زاهدانده د ری   

داندد   از تدأمین    کند. ا  د لت پیشرفته را تنها در گر  تأمین ضدر ریات زنددگی مدردم نمدی     می

شود. ا  از اصد الح   گفته می« مصالح عمومی»گویید که در ادبیات معاصر به آن  یاموری سخن م

توان تشدخیص داد   دهد می کند، اما از توضیحاتی که بعدها می استفاده می« تزئین» « حسن حال»

داند   بدرخالف تفکدر    ها می که ا  ساختن زندگی خوب در این دنیا را از  ظایف اخالقی انسان

داند، بلکه از ضدر ریات زنددگی خدوب     گرایی نمی آن را دنیاپرسی   مادی هم عصران خودش،

داند   اتفاقاً برعکس توجه صرف به آخرت که در نگاه زاهدان هست را عامل خرابی   عقب  می

 4داند. ها می ماندگی مدینه

مان، ضر ری است که بده بخد  سدوم راهدی کده ترسدیم        برای رسیدن به پاسخ سؤال اصلی

 جایگاه انسان در جامعه از منظر مسکویه هم بپردازیم. کردیم یعنی

 جایگاه انسان در جامعه چیست؟

داند   بدرای   گرا، انسان را موجودی منفرد   تنها در جامعه نمی عنوان فیلسوفی اجتماع مسکویه به

طور که در بخ  قبل تشریح شد،  یژگی انسدان   ای در اجتماع قائل است. همان انسان نق   یژه

دهد. در نگداه ا  انسدانِ    را می« فائزان»مند اخالقی زیستن در اجتماع است که به آنها لقب  تکرام

شدود. تشدخیص انسدان     تنها، انسانی ناقص است   کمال انسان با حضور در اجتماع ممکدن مدی  

 مند تنها با حضور در اجتماع ممکن است.   مند از انسان رذیلت فضیلت

ان، به تنهایی جهت تکمیل ذات خود کافی نیست   ا  ناچار به انسان از میان همۀ جاندار»... 

همیاری با گر ه بسیاری است که به سبب آن زندگانی ا  خدوش گدردد   کدارش بده اسدتواری      

ر  به خلوص در د ستی فرد   همنشینی نیکدو   محبّدت صدادقانه نسدبت بده       جریان یابد. ازاین

کنندد   ا  نیدز در حدق     ل   انسانیت ا  را تمام میایشان ناچار است. زیرا ایشان ذات ا  را تکمی

طبع   ضر رت چندین اسدت، لدذا انسدانِ عاقدلِ عدارف        کند. پس چون به ایشان همان کار را می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
 ها غالب است. فکر برخیچیزی که متأسفانه امر زه هنوز در ت  4
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گزیند ]تأکید از من است[... قومی که فضیلت را  نشینی را برمی چگونه برای خود تنهایی   گوشه

گیرند، هرگز در آنها فضائل انسدانی پدیدد    اره میبینند   از آن کن در زهد   ترک آمیزش مردم می

آید.   این به دلیل آن است که هرکس با مردم نیامیزد   با ایشان در شهرها سدکونت نگیدرد،    نمی

اندد   گردد، بلکه قدوا   ملکداتی کده در ا  نهداده     عفت   نجدت   سخا   عدالت در ا  ظاهر نمی

یابد.   هرگاه این قدوا باطدل گشدتند   افعدال      وجه میگردد، زیرا نه به خیر   نه به شر ت باطل می

ر  خدود گمدان    شدوند. ازایدن   خاص به آنها آشکار نگردید، به منزلۀ جمادات   مدردم مدرده مدی   

اند   حال آنکه عفیف نیسدتند؛   برند که ایشان عفیف برند   دیگران نیز در حق ایشان گمان می می

طور اسدت؛ یعندی چدون از ایشدان      ل دیگر نیز همین  عادل هستند، حال آنکه نیستند   در فضائ

اندد.   اضدادِ این فضائل که شر ر باشند، ظاهر نشده مردم به ایشان گمان برند کده ایشدان افاضدل   

اند که در زمانِ مشارکتِ با مردم   همنشینی با ایشان  حال آنکه فضائل عدمی نیستند بلکه اعمالی

 (.۱0)تهذیب: « گردد هر می  در خرید   فر خت   انواع اجتماعات ظا

کند   معتقد است که آن هیچ کمکی به  در این فقرۀ بلند مسکویه به صراحت تفرد را نقد می

هدای   یابدد.   فضدیلت   ها با یکدیگر معنا می کند. فضائل انسانی در برخورد انسان رشد انسان نمی

نقشی فعال در جامعه بدازی   اند نه سلبی. پس انسان مورد نظر مسکویه بایدانسانی اموری ایجابی

 کند، نه منفعل. 

ا  که فیلسوفی مسلمان است پس از بحث عقلی خود در مورد ضر رت اجتماعی   ارتباطی 

جدایی   کند، آن بودن انسان در یک بیان زیبا از شریعت اسالم هم در تبیین دیدگاه خود استفاده می

 گوید: که می

 ایدن  بدرای  اندد،  خوانده سراها مهمان در آمدن عجم   کردن دعوت به را مردم شریعت اینکه»

 در آمددن  جمدع  بدار  پدنج  ر ز هدر  شدریعت،  که آن علت شاید. شود بیشتر آنان در اُنس که است

. اسدت  داده تدرجیح  فردی نماز به را جماعت نماز   کرده  اجب محله یک مردم بر را مسجدها

 یدک  اعضدای  کده  چندان  آیندد،  مدی  گدرد  بار یک هفته هر ها کوی   ها محله اهالی همۀ طور، همین

 سداکنان  با مدینه اهالی که است کرده  اجب شریعت، صاحب نیز   آیند می گرد ر ز هر خانواده

 کدرده   اجدب  نیدز    آمده گرد  سیع، مصالیی در د بار، سال در اطراف، های دهکده   ر ستاها

 بدرای  مشخصی زمان   آیند جمع مکه در مقدسی مکان در عمرخود، در یکبار همگان، که است
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 همندون  د ر، شدهرهای  اهدالی    کندد  انتخداب  خود بتواند، هرکس تا است نشده معین امر این

 هدم  د ر آیندد،  می گرد ر ز هر   هفته هر هرسال، که آنان مانند بتوانند، نزدیک شهرهای ساکنان

 فعدل  به قوه از است بالقوه انسان در که ها، د ستی مبدأ طبیعیِ اُنس این که باشد آن شوند؛ جمع

   خیر زمینۀ   گردد نیر مند آنهاست آمدن جمع مایۀ که درست با رهای راه از پس آن از   آید

 (.4۱۹)همان: « شود فراهم سعادت

بدرد.   سان ا  با استناد به احکام شریعت اسالم در تقویت این دیدگاه خدود بهدره مدی    بدین

اه  در اجتماع، در اندیشۀ مسدکویه موضدعی   تأکید بر تفسیر فلسفی از ماهیت انسان   جایگ

ای از دریافت  یژۀ خود از فلسدفه   اصولی است. لذا ا  اخال    نگاه  به انسان را بر شالوده

کند. در اندیشه ا  انسان نه تنها به دیگری احتیا  دارد که دیگدران هدم بده ا      سیاسی طرح می

ن آنگونده کده در قدرن بیسدتم توسدط      توان بده  جده ارتبداطی انسدا     احتیا  دارند، هرچند نمی

توان در فقرۀ زیدر از   سادگی نیز نمی هابرمان م رح شد، در اندیشۀ مسکویه اشاره کنیم اما به

 نق  ارتباطی انسان گذشت.

تواند بده تنهدایی بده همدۀ آنهدا       چون خیرات انسانی   ملکات نفس ا  بسیارند   انسان نمی»

از مردمان در عمل به این خیرات   ملکات عمل کنند  عمل کند، پس الزم است تا شمار بسیاری

به همین دلیل بایستی جمع کثیری از مردمان بده همددیگر در رسدیدن بده کمدال یداری رسدانند.        

هدا چندان    ها میان آنان رایج خواهد بود   خیرات   سعادت سان، خیرات مشترک   سعادت بدین

در این صورت هر فرد به یاری دیگران به توزیع خواهد شد که هرکس سهمی از آن داشته باشد. 

هدا یکددیگر را    ها... دست خواهد یافت. بده همدین دلیدل بایسدتی انسدان      کمال انسانی   سعادت

د ست داشته باشند زیرا هریک کمال خود را در دیگدری خواهندد یافدت   اگدر چندین نباشدد،       

 (.440)همان: « سعادت ا  کامل نخواهد بود

آید، دریافت مسکویه از جامعه، در ارتباط آن با فرد، ناظر بر اصالت  برمیکه از فقرۀ باال  چنان

کاهدد. در اقدع اخدال  مدورد      اجتماع است. مسکویه ر ابط اجتماعی را به اخال  فردی فر  نمی

نظر مسکویه اخال  اجتماعی است. یعنی اینکه اخال  ناظر به اصالح حال فرد نیست، بلکده بده   

تدوان گفدت کده اخدال       عبدارت دیگدر مدی    انِ اجتماعی نظر دارد. بهزندگی مدنی   سعادت انس

مسکویه اخال  انسان اجتمداعی اسدت نده طریقده انز اگرایاندۀ انسدان عرفدانی ض دد اجتمداعی.          
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نشدینی جدز صدورت     های انسانِ اجتماعی تنها در اجتماع تحقق یافتنی است  گرنه زا یه فضیلت

 های انسانی را در اثر دیگدرش یعندی   پیدای  تمدندیگری از توح  نیست. ا  در همین راستا، 

 کند.   چنین تبیین می الهوامل الشوامل

ازآنجاکه تعا ن امری ضر ری است   اجتماع افراد متعدد برای بقای یک فرد امری طبیعدی  »

هدا را توزیدع    است. الزم است برای آن مردم متمدّن گردند، یعنی اجتماع کنندد   کارهدا   شدغل   

ها این امر م لوب یعنی بقا   حیات انسان به بهترین شکل  رهگذر ارتباط همۀ انسان نمایند تا از

 (.341ممکن حاصل شود.)الهوامل   الشوامل: 

ند   نیازهای آنها یکسان نیسدت. ایدن    ها با یکدیگر متفا ت سان در نگاه مسکویه، انسان بدین

هدا در نیازهدا بدا     ت. پس اگدر انسدان  ها برای آنها خیر است، چراکه انسان بال بع مدنی اس تفا ت

هدا در اعمدال   اینکده     ر د، زیرا اختالف انسدان  یکدیگر برابر باشند، مدنیّت   اجتماع از بین می

 دهد. آ رد   مدنیّت را شکل می هرکدام توانایی   عالقۀ خاصی دارند، نظام کلی را پدید می

ه اجتماع در پاسخ به یکی از در همین چهارچوب، مسکویه برای نشان دادن نیاز انسان ب

برد. براسان  یژگی  های توحیدی دربارۀ نفس انسان، د  قوه آخذه   مع یه را نام می پرس 

ا ل که جنبۀ انفعالی دارد، انسان مشتا  آموختن   آگاه شدن از اخبار   معارف است پس به 

فاعلی دارد انسان مشتا  ها   اطالعات نیاز دارد.    یژگی د م که جنبۀ  دیگری برای اخذ دان 

(. این 44۹-441های خوی  م لع سازد )الهوامل:  است که دیگران را از معارف   دانستنی

اشتیا  در نی به خبر گرفتن   خبردادن بر  یژگی ارتباطی   اجتماعی بودن انسان تاکید دارد. 

رخی حب آموختن، ها قوت   ضعف دارد در ب البته این  یژگی اعالم   استعالم در میان انسان

گفتن   خبر دادن   همین تفا ت در  استماع   شنیدن غلبه دارد   در برخی حب یاد دادن، سخن

 تواند یک اجتماع ارتباطی را شکل دهد. ذات انسانهاست که می

توانیم پاسخ مسئله اصلی خدود در اندیشده    ای که طی کردیم حال میگانهبا توجه به مسیر سه

 مسکویه را بیابیم.

 کرامت انسان در اندیشه مسکویه. 4

توانیم نظر مسدکویه   پس از تشریحی که از اندیشۀ مسکویه در مورد انسان ارائه کردیم. اکنون می

 را در مورد کرامت انسان بیان کنیم.
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توان گرفت که مسکویه کرامت انسان را امدری ذاتدی، قابدل     از م الب باال این نتیجه را می

که در م الب باال تشریح شدد.   داند. چنان ح فالسفه امری تشکیکی میاص ال ارتقا   سلب   به

عنوان فیلسوفی انسانگرا با ر یکردی افالطدونی، قدوۀ ناطقده را جدزه ذاتدی انسدان        مسکویه به

    ظرفیدت   بده  ا  اعتقاد  همینداند   همین قوه  جه ممیزۀ انسان از سایر موجودات است.  می

  مدا در جهدان      نقد    بایدد بکندیم    چه  کنیم  کند تعیین می  ما کمک  به  که  انسانی  استعداد عقل

  ،  ی ، محمدد ارکدون   مسکویه   مفسّر اخیر   شارح  ترین برجسته  که  است  شده  موجب ، چیست

  توحیدی  شامل  که   ی  کل یِ زمان  گرایی انسان  از نهضت  بخشی  بنامد، یعنی «گرا انسان»  را یک

  ، زیرا اهمیدت  جاست  بسیار درخور   به  توصیف  ، این جهات  . از برخی نیز هست    سجستانی

    دیدن  مقدام تکمیدل  ما بگوید، در   تواند به می  عقل  را که    آننه  عقل  ۀرا دربار  مسکویه فکر 

  اسالم  متعالی  کرد که فکر می   ی  که  نیست  معنی  این  به  جمله  دهد. این می  نشان  دین  تعلیمات

  را م العه  دینی  اعمال   قتی    حتی  است  ا  فلسفه  اصلی ۀهذا، عالقه ستند. معنی  اهمیت  دارای

که گفته شد،  اما چنان .آ رد می    ابزاری  فلسفی  آنها دلیلی  برای  ا قات  کند گاهی می    بررسی

ه از آن برخوردار است، در جهت انتهاست   انسان باید از این قوۀ ذاتی ک 4عقل ابتدا   اخال 

مندد نیدز    مند، انسانی اخال  های اخالقی در جامعه بهره ببرد. انسان کرامت کارگیری فضیلت به

مندی انسان بیشدتر اسدت.    مندی اخالقی بیشتر باشد، کرامت هست   هرچه درجۀ این فضیلت

د که مسکویه آنهدا را  گیرن مندی قرار می بندی تشکیکی برای کرامت ها در یک دسته پس انسان

 برد.  با چهار عنوان موقنان، محسنان، ابرار   فائزان نام می

نظدر از رندگ،    هدا صدرف   شود این است که آیا تمامی انسدان  اما سؤالی که در اینجا م رح می

 اس ۀ برخورداری از قوۀ عقل صاحب کرامت هستند   باید بدا آنهدا بدا احتدرام      مذهب   نژاد به

گیری از قوۀ عقلی، تمامی صفات   فضائل اخالقی را هم  چه انسانی که با بهره برخورد کرد حال

برد  با توجده بده    کسب کرده است یا کسی که از قوۀ عقلی در جهت رفع نیازهای ا لیه بهره می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
برد اخال  فلسفی   عقلی است نه اخال  دینی، یعنی ا  در کتاب اخالقدی خدود    اخالقی که مسکویه از آن نام می 4

کند. پدس نبایدد    ضمن توجه به منابع دینی، تمام مباحث اخالقی خود از رذائل تا فضالل را بر مبنای عقلی تد ین می

کند آن را به اخال  دینی ارتباط داد   از این طریدق تنهدا    مندی می منوط به اخال  مندی را زمانی که مسکویه کرامت

 مندی خار  کرد. مسلمان را صاحب کرامت دانست   غیر سلمانان از دایرۀ کرامت
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نظدر از   م البی که در باال از متون اندیشگی مسکویه استخرا  شد، ا  نگاه  بده انسدان صدرف   

گوید، از انسان بماهو انسدان نده انسدان     ست   هرجا که از انسان سخن مینژاد، رنگ   مذهب ا

هدا   هدای ذاتدی انسدان    بماهو مسلمان سخن گفته است. اما با  جدود اینکده عقدل را جدز  یژگدی     

داند. پس انسانی که از  مندی را صرفاً منوط به این  یژگی نمی شمارد به  اس ۀ اینکه کرامت برمی

های حسدی کندد، صداحب کرامدت        بهره نبرد   عقل را بردۀ لذت آن در جهت اخالقی زیستن

تهذیب صراحت در کتاب  دهد. ا  به داند   آنها را در زمرۀ چهارپایان قرار می شرافت انسانی نمی

 کند. بر این امر تأکید می االخال 

است  انسان هرگاه کارهای  نقصان یابد   از آننه برای آن آفریده شده قاصر آید. سزا ارتر»

که از مرتبۀ انسانیّت به پایگاه چهارپایان در آید...   اگر ا  از این موهبت سدرمدی ]عقدل[ بدرای    

امور فر مایه که آنها را ثباتی نیست فریفته شود، پس سزا ار کیفر فوری   راحت ساختن بندگان 

 (.۹4تهذیب االخال : « )   شهرها از شر  جود ا  است

هدایی   آید، اما مسکویه حد د آن را تعیین کرده است. ا  تنها انسان می نظر این فقره اگرچه تند به

آ ردندد را الیدق حدذف از      اس ۀ برخورداری از موهبت ذاتی عقل ر  به رذائل اخالقی می را که به

داند   رذائل اخالقی را نه مستند به احکام شدرعی دیندی مشدخص، بلکده بدا اسدتناد بده         جامعه می

گونده کده انسدانِ اجتمداعی     ا  که فیلسوفی اجتماعی است همان 4کند تعیین میهای عقالنی  استدالل

تدوان گفدت    سان می کند. بدین مند را نکوه  می ستاید، انسان منفرد رذیلت مدار را بسیار می اخال 

 مندی در اندیشۀ مسکویه، ذاتی، قابل ارتقا   سلب   تشکیکی است. کرامت

جود خود از قوۀ عقلدی برخوردارندد. قابدل ارتقدا   سدلب      ها در   ذاتی است چراکه همۀ انسان

است چراکده اخدال  غایدت عقدل اسدت   بدا حضدور در اجتمداع   کسدب فضدائل اخالقدی بده             

 رسد   در صورت استفاده از آن در جهت رذائل اخالقی از آنها قابل سلب است. درجهۀفائزان می

ای از  رذائدل در مرتبده  تشکیکی است چراکه هرکس بده تناسدب کسدب فضدائل   د ری از     

ای که در اینجا الزم به ذکر است، این است که در اندیشۀ مسکویه،  گیرد. اما نکته کرامت قرار می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــ
پدردازد   محمدد    مقالۀ سوم   چهارم تهذیب االخال  به تشریح فضائل   رذائل اخالقی کامالً بر مبانی فلسفی می 4

نیز در کتاب انسانگرایی در تفکر اسالمی به تشریح نگاه فلسفی مسکویه در مدورد مسدائل اخالقدی پرداختده      ارکون

 است.
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منددی   که تشریح شدد، انسدانی از کرامدت    شرط سلب کرامت از انسان، بسیار سخت است. چنان

اشدد، شدرایط   شود که صاحب قوۀ عقل باشد، تربیت صالحی در د ران کدودکی یافتده ب   سلب می

اجتماعی   سیاسی درستی مهیا باشد   در صورت همۀ این شدرایط، اگدر بداز بده سدمت رذائدل       

اخالقی گرای  یافت   همننین از طریق طب الر حانی امکدان درمدان ا  نبدود، بدرای سدالمت      

 شوند. ها از حق زندگی کردن محر م می جامعه این انسان

 هنسبت کرامت و حق انسان در اندیشۀ مسکوی

توان نتیجه گرفت که ا  به نسبت مدتالزم   با توجه به نگاهی که مسکویه به کرامت انسان دارد، می

مندی انسان   حق انسان معتقد است، یعنی هرکس به نسبت کرامتی که کسب کدرده   میان کرامت

از حقو  اجتماعی   سیاسی برخوردار است   به همین نسبت در صورت رفع کرامدت از خدود   

شود. در جامعدۀ مدورد نظدر مسدکویه ر ابدط افدراد بدا         ماعی   سیاسی از ا  سلب میحقو  اجت

یکدیکر باید مبتنی بر د ستی   محبت باشد. ا  حتی کل یک جامعده را بده سدان یدک خدانواده      

کند   از این طریق راب ه میان افراد مختلف در جامعه را مانند راب ۀ افراد یک خدانواده   تشبیه می

کندد. در فقدرۀ    مندانه خاص خودش را اع ا مدی  ین طریق به هرکس جایگاه کرامتداند   از ا می

تبع آن حقوقی خداص بدرای    زیر مسکویه به تناسب جایگاه اجتماعی هرکس، کرامتی خاص   به

 افراد قائل است:

ها را بشناسد،     اجب است هرکس که بدین درجه از اخال  برسد ]بایست[ مراتبِ محبت»

ک از خدا ندان آن سزا ارِ آن هستند، بداند تا کرامتِ خداص پددر را بده رئدیس     آننه را که هری

اجنبی یا کرامت د ست را به سل ان  /یا کرامت فرزند را به عشیره  /یا کرامت مادر را بده پددر   

بذل نکند. زیرا برای هریک از اینها   اشباه ایشان صنفی از کرامدت   حقدی از جدزا هسدت کده      

هدا پدیدد آیدد...       رگاه در آن خلط کند، مض رب   فاسد گردد   مالمدت دیگری را نیست   ه

همننین  اجب است که در امر موانست تمام دادن حقوقشدان   دادن هدر آننده خداص ایشدان      

 (.434است، بدینسان جریان یابد )تهذیب االخال : 

اه از در سخن باال منظور از کرامت، جایگاه اجتماعی هرکس است کده بده تناسدب آن جایگد    

کدار بدرده اسدت بدا آن      حقوقی برخوردار است. اگرچه  اژۀ کرامتی که مسکویه در این فقدره بده  
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توان بده  جدود نسدبت     معنایی که این پژ ه  مراد دارد، متفا ت است اما از م الب یادشده می

 اش در اندیشۀ مسکویه پی برد.   مندی انسان با حقو  تالزمی میان کرامت

 گیری نتیجه

دهدد. ا  هدم    ا توجه به زمانۀ خود، دیدگاهی جامع   عملی بدرای انسدان ارائده مدی    مسکویه ب

ای در جامعه قائدل اسدت      دهد   هم برای انسان نق   یژه تعریف جامعی از انسان ارائه می

کند. اما با توجه به افق تداریخی کده مدا اکندون      هم به  ظایف   حقو  ا  در جامعه اشاره می

گاه  در اجتماع داریم شاید م الب ا  در مورد انسدان اجتمداعی کلدی    نسبت به انسان   جای

مسکویه   تشریح جزئیدات جایگداه    توان با امتزا  افق تاریخی خود با د رۀ  نظر آید، اما می به

انسان در اجتماع بر مبنای کلیاتی که مسکویه ترسیم کرده اسدت نظدر ا  را در جامعدۀ کندونی     

برد اندیشۀ مسکویه که غایت ما از م العدۀ اندیشدۀ ا  بدود را در    خود کاربردی کنیم. یعنی کار

 جامعۀ کنونی خود ترسیم کنیم.

در بررسی اندیشۀ مسکویه باید د  نکته را مدورد مداقعده قدرار دهدیم. زمدانی کده مسدکویه        

کندد    زمدانی کده بدرای انسدان       مندد، دقیقداً از چده صدحبت مدی      گوید انسان عقالنی اخال  می

 کند  ایگاهی قائل نیست، دقیقاً در چه چهارچوبی این سخن را بیان میمند ج رذیلت

طور که در این پژ ه  به کر ات تشریح شد، مسکویه فیلسدوف انسدانگرای اجتمداعی     همان

توان گفت: مسکویه ضمن توجده بده انسدان     است، این تعبیر به چه معناست  در یک تعریف می

بر حضور فعال انسان در اجتماع   پایبنددی بده اصدول    عنوان موجودی عقالنی، تأکید بسیاری  به

حضدور در   -زند: عقالنی اخالقی دارد. بدین ترتیب مسکویه سه تبصره بر انسان بماهو انسان می

هدای ذاتدی تمدامی     مند عمل کردن. از این سه تبصره، عقالنی بودن جدز  یژگدی   اخال  -اجتماع

هایی است که انسان با بهره بردن از  یژگدی   یژگیمند بودن،   هاست. اما اجتماعی   اخال  انسان

تواند یک جامعۀ م لدوب بدرای خدود       ها می عقل باید آنها را اکتساب کند. با کسب این  یژگی

رسند. در مورد  یژگی ذاتی انسان یعندی   ها به سعادت می دیگران ایجاد کند که در آن همۀ انسان

مندد   شود که در مورد اجتماعی بودن   اخدال   میعقل جای مناقشه نیست، مشکل از زمانی آغاز 

بودن، بخواهیم صحبت کنیم. مرز اجتماعی بودن   نبودن انسان تدا کجاسدت، اگدر کسدی ر  بده      
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مند بدودن   نبدودن در    اجتماع نیا رد متصوّف به  صف انسان بودن نیست  همننین مرز اخال 

 شود اخالقی کرد، باید از جامعه حذف  کجاست    آیا هرکس بی

این امر بدیهی است که در اندیشۀ مسکویه اجتماع بر فرد برتری دارد   فردی که به اجتمداع  

شدود.   جدا خدتم نمدی    شود. اما داستان بده همدین   سالم ضرر بزند از حق زندگی کردن محر م می

مند کردن افدراد جامعده بسدیار تأکیدد دارد ا  نده تنهدا تمدام         مسکویه به اهمیّت تأدیب در اخال 

داندد، بلکده    اند مسدتحق حدذف نمدی    انی را که راه رذائل اخالقی را در جامعه در پی  گرفتهکس

پذیری مانند بیماران ر انی   معلدولین جسدمی را    های فاقد عقل   محر م از شرایط تربیت انسان

منددی از   داند. ا  با یک ر یکرد کامالً  یژه تنها آن کسانی که با  جدود بهدره   مستحق حذف نمی

پذیری همننان درگیر امور نباتی   مر   رذائل  مت   قوه عقلی   فراهم بودن شرایط تربیتسال

شدوند را مسدتحق حدذف از     هستند   از آن ر  که این افراد مانع از تشکیل یک جامعۀ سالم مدی 

 داند. حقو  انسانی در جامعه می

مند بودن را عمدل   ال مند بودن   نبودن را ترسیم کرده است، ا  اخ مسکویه خود مرز اخال 

مندد   اخالقی، عمل از ر ی افراط   یا تفدریط همدان عمدل فضدیلت     داند   بی از ر ی اعتدال می

مند   حدرص )افدراط(   خمدود شدهوت )تفدریط( د   جده        عملی فضیلت« عفت»داند. مثالً  می

د   مند   اسراف )افراط(   بخدل )تفدریط(   عملی فضیلت« سخا ت»گونۀ عفت هستند. یا  رذیلت

منددی اسدت   ظلدم کدردن       جه اعتدالی فضیلت« عدالت»گونۀ آن هستند. همننین   جه رذیلت

گونده آن هسدتند، بده همدین ترتیدب ا  صدورت        )افراط(   ظلم پذیری )تفریط( د   جه رذیلت

طدور کده قدبالً گفتده شدد، انسدان        کند   همدان  تری از فضائل   رذائل اخالقی را ترسیم می کامل

 داند. انسانِ پایبند به فضائل اخالقی می مند را کرامت

بگذارید در قالب مثالی عینی آن را در جامعۀ کنونی بسنجیم   بعد حکم مسدکویه را تعمدیم   

ای دست به ناهنجاری اخالقدی بزنندد، آنهدا از حقدو       دهیم. فر  کنید در جامعۀ کنونی ما عدّه

اکه طبق نظر مسکویه باید دیدد کده   شوند. این حکم در نگاه مسکویه م لق نیست. چر محر م می

اند   به آنها تربیت درستی داده شده تا آنها برخالف آن عمل کنندد،   مند بوده آنها از قوۀ عقل بهره

اگر این د  شرط محقق بود، یعنی داشتن قوۀ عاقله   شرایط تأدیدب،   همنندین اگدر بدا ابدزار      

باید آن فرد را از حقوق  محر م کرد.  نتوانست دست از رذائل اخالقی بردارد،« طب الر حانی»
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اما اگر تربیت درستی داده نشده، ما حق نداربم آنها را از حقو  محر م کنیم. ابتددا بایدد تربیدت    

ای کده در بداال در مدورد ابزارهدای      صحیح داده شود. بعد آنها را مورد مواخذه قرار داد. در فقدره 

یدیم که ا  چهدار ابدزار تربیدت صدالح، اجتمداع،      تربیت از نظر مسکویه آ ردیم، به این نتیجه رس

کندد. در بحدث تربیدت صدالح      ر حانی را برای ساختن یک جامعۀ سالم تشریح می د لت   طب

معتقد است باید آن را از د ران کدودکی آغداز کدرد   از کدودکی انسدان را بده فضدائل اخالقدی         

ی انسدان مدورد سدنج  قدرار     مندد  مندی   رذیلت آراست. بعد با حضور در اجتماع باید فضیلت

محی ی برای سنج  انسان است. در بحث د لت نیز از توجه د لدت  « اجتماع»تعبیری  بگیرد. به

هدم  « زیندت زنددگی  »  « حسن حال زندگی»نه صرفاً به ضر ریات زندگی که به امور مربوط به 

یشت   رفاه مردم یعنی اموری که به مع« مصالح عمومی»شود  برد که تعبیر امر زین آن می نام می

شود. اگر د لت این موارد را تأمین کرد، کمدک بسدیاری بده تشدکیل یدک       یک جامعه مربوط می

هایی ممکن اسدت بداز    جامعۀ سالم   به د ر از رذائل اخالقی خواهد کرد. اما با این  جود انسان

کندد کده    را م رح می« الر حانی طب»به سمت رذائل اخالقی بر ند، اینجاست که مسکویه بحث 

اندد. پدس در اندیشدۀ     در اقع هدف  تربیت اخالقی افرادی است که مبتال به رذائل اخالقی شدده 

تبدع آن   مند کردن   بده  ها نق  بسیار مهمی در اخالقمند کردن   به تبع آن کرامت مسکویه د لت

قدی  ها دارند،  اگر فردی شرایط مناسبی برای بهره بردن از فضدائل اخال  صاحب حق کردن انسان

در جامعه را نداشت این بدین معنا نیست که ا  صاحب کرامت نیسدت   از حقدو  اجتمداعی      

سیاسی محر م است. د لت   اجتماع بایدد شدرایط بهزیسدتی افدراد را فدراهم کندد، آنگداه اگدر         

هایی با  جود فراهم بودن شرایط مناسب بدرای اخالقدی زیسدتن، راه زنددگی نابهنجدار را       انسان

عنوان شرط آخر، ایدن افدراد بندا بده نظدر       ناپذیری به د،   همننین در صورت درمانانتخاب کردن

هایی کده   مسکویه برای حفظ سالمت جامعه باید از جامعه حذف شوند، آن هم به شرط   تبصره

های  های غیر همسو با خود را انسان زند، نه با هر بهانۀ ایدئولوژیک   عقیدتی، انسان مسکویه می

ق بدانیم. هرچند که این نظریده ممکدن اسدت خدود بده مف دری بدرای گریدز بده          پست   فاقد ح

 های ایدئولوژیک دیگری برای حاکمان نامتعادل تبدیل شود.   حفره
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