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  چكيده
 »دوسـتي «شان به  در فلسفة سياسياز حكيمان كالسيك يوناني،  تأسي بهمتفكران مسلمان، 

ها به اين مقولـه داراي   حال، توجه آن . باايناند توجه كرده مفهومي فلسفي و سياسي ةمثاب به
تفكر يوناني باشد. با هاي تفكر اسالمي  تفاوت دهندة نشان تواند مي اي است كه نقاط مميزه

تفكـر   چهـارچوب دانستن ايـن مقولـه در    تر اهميت در كم تر بيشاين نقاط تمايز خود را 
سياسـي   ةفلسـف  چهارچوبگيري آن در  گيري از مفاهيم كمكي براي جاي سياسي و بهره

با بررسي مفهوم دوستي در آراي فيلسوفاني چون كندي،  ،حاضر ةدهد. مقال ها نشان مي آن
ازطريق تحليـل محتـوايي آثـار     ،ينصيرالدين طوس و خواجه ،الصفا عامري، اخوانفارابي، 

فكري  ةزمين رگيري از فيلسوفان يوناني، بناب دهد كه متفكران مسلمان در وام ها نشان مي آن
دهنـد كـه در    دست مي سامان سياسي به ةخويش، روايتيِ مختص خود از مفاهيم برسازند
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در اين نگاه، محبت با ». دو عالم كه رنگ الفت بود/ زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت
 شدن شناختهو محبت خدا گنج پنهاني بود كه شوروشوق كه  اينخلقت پيوند تنگاتنگ دارد. 

 عالمـه نيـز آفريـد (   راميانه انسـان   دست به خلق زد و دراين بنابراينبر او فائق آمده بود و 
گيـري مفهـوم    يد مجددي است بر اين دعوي كه شكلأيخود ت )198 ،84: ج1404 مجلسي

اسـاس،   دهد. براين ثر از آن شوقي است كه كائنات را نضج ميأانساني نيز مت ةانسان و جامع
در عالم انساني، با  ،بنابراينيابد.  پيوند محبت با خلقت به جامعه و خلق مدينه نيز امتداد مي

نيازي انساني است كه هم در  ديدن محبتاز ديگري ورزيدن و  محبت كسي بودن و به كسي
  دهد.  كوچك و هم در سطح مدينه خود را نشان مي هاي اجتماعسطح 

گيري تفكر فلسفي در دنياي انساني، فيلسـوفان و دانشـمندان،    اساس، از اوان شكل برهمين
 ارسـطو  بـه  بنگريـد (نند ارسطو اند و حتي ما دوستي پرداخته مقولةبه  ،نحوي از انحا هريك به

بر جامعـه   حاكمحكومتيِ دهنده به سلوك سياسي و  بنياد و جهت را آن) 1161 - 1160: 1387
 انـد  دانسـته  جامعـه  ليتشـك  يبـرا  يكـاف  شـرط  را يدوست وجود تنها جاكه آناند، تا نيز دانسته
 يشاز عـدالت را در خـو   يمقدار درنهايت دوستي هر كه اين يان) و با ب1280: 1371(ارسطو 

ـ   ةوجود جامعـ  ي) بر ضرورت آن برانيست صادق اين عكس كه درحاليدارد ( از  يشسـالم ب
 يبررسـ  چهارچوبدر  يزها را ن انواع حكومت يانم يز) و تم1252دارند (همان:  تأكيدعدالت 

  ).1160: 1387ارسطو  به بنگريد( يابند يممكن م ها يانواع دوست
اسالمي نيز رواج داشته است و بسياري از متفكران مسلمان، كـه   اين امر در سنت تفكر

 ةفلسـف  بـين  دادن وفـق « درپـي  تعبيري به و اند بودهر از تفكر كالسيك يوناني نيز تأثم اًعموم
 ة) فلسـف 100: 1358هسـتند (الفـاخوري و الجـر    » ارسطو و افالطون و بـين عقـل و ديـن   

 يـات آن در ح يتاند و بر اهم كرده يارتباط يدق ينبه ا يدخود را مق ياسيو س شناختي يهست
 تدول باو تفاوت آن  ياسالم ةجامع مقتضيات به باتوجه حال، اين. بااند يدهورز تأكيد يانسان

بـه   نداشـتن  التـزام  ياسالم ةمهم در بحث از دوستي در سنت فلسف ةنكت يوناني، هرهايش ـ
 حيـات  Iادام امكـان  اجتماع نه و فرد نه كه است اي گونه به دوستي بودن ياديضرورت و بن

 See Swanson( آورد يشـمار مـ   بـه  بـديهي  راامر  ينا ارسطو كه درحالي ،ندارند را آن بدون

 اند كرده برجستهدر مواردي معدود  تنهاوجه را  ينمسلمان ا فيلسوفان ،درواقع). 165 :1992
اسباب عرضي براي حيات نيكوي بشـري   ةپايبر يدوست يتبه اهم تر بيش يزآن ن ياندر ب و

 يدر آرا اسـت  آيـد تفحصـي   ادامه مـي  در چه آن. اند هبه سعادت پرداخت يابي دستدرجهت 
 هم ازجهـت فـردي و هـم    ،دوستي و اهميت آن در زندگي بشريدربارة متفكران مسلمان 
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ها و كـاوش   با تحليل محتوايي ديدگاه ،، در اين پژوهش برآنيم كهدرواقعاجتماعي. ازجهت 
از زندگي فـردي و سياسـي    ها آنفهم كلي  چهارچوبدوستي را در  ،در ذهن اين متفكران

برخالف فيلسـوفان يونـاني، دوسـتي را مقـوم بنيـادين       ،ها آننشان دهيم كه كنيم و  بررسي
مفـاهيم   رچوبچهـا كنند آن را در  اساس تالش مي  همين اند و بر دانسته زيست بشري نمي

كه جا آناز ،كار گيرند. البته بندي اجتماعي و مدني خويش به در مفصل »تعاون«ديگري مانند 
 »محبـت «ة وجود ندارد كه دوستي را به تعاون فروكاهند، از مقول ها آنة اين امكان در انديش

تي براي هاي وجود دوس شناختيِ نياز انسان به دوست و مزيت نيز براي تبيين بنيادهاي انسان
 فقـط شـايد بتـوان گفـت     ،چهـارچوب گيرند. در ايـن   به سعادت فردي بهره مي يابي دست

يكي از بنيادهاي مدينه در  منزلة بهدادن به دوستي  خواجه نصيرالدين طوسي است كه با نقش
گيري  ماند و ديگر متفكران، ضمن بهره بند مي فهم از اين مقوله به سنت حكماي يوناني پاي

هاي افالطون و ارسطو، روايتي مختص خويش از جايگاه دوستي در حيات فـردي   از آموزه
ادامـه تـالش    در، اسـاس  برهميندهند.  دست مي گرِ سعادت بهوجو جستو اجتماعيِ انسانِ 

سياسـي  انديشـة  در ترين متفكران كالسيك مسـلمان   چند تن از برجسته آرايخواهيم كرد 
ميان آثـار يعقـوب الكنـدي،     كه دراينكنيم پيوند با آن را بررسي  دوستي و مفاهيم همدربارة 

بـه ميـزان اهميـت     باتوجـه  را و خواجـه نصـيرالدين طوسـي    ،الصـفا  فارابي، عامري، اخوان
 فلسـفة  چهـارچوب دوسـتي در   مقولـة بـه   هـا  آن ميـزان توجـه   چنـين  همهايشان و  انديشه
  . كاويم ان ميش سياسي
  

  يعقوب الكندي .2
 ،دانند ي را نخستين فيلسوف مسلمان ميكه و ،)م 879- 800/ ق 260- 185( يالكند يعقوب

ثري ايفـا كـرده   ؤاز كساني است كه در انتقال دانش فلسفي از يونان به عالم اسالمي نقش م
هنجـاري  هريـك از مقـوالت فلسـفي و    دربـارة  هـاي وي   رو بررسي ديـدگاه  است و ازاين

هاي فهم فلسفيِ اسالمي از آن مقوالت باشد. بنـابراين، در   يد فهمي از سرچشمهؤتواند م مي
دوسـتي و جايگـاه آن در مدينـه را     مقولـة رسد كه فهـم وي از   نظر مي الزم به ،گام نخست

   .كنيمبررسي 
ميان  نهادندر تالش خود براي تعريف برخي از اصطالحات فلسفي، ضمن تمايز ،كندي

بت و عشق، بر آن است كه محبت خواست نفس است و چيزي است كه بـا آن نيـروي   مح
محبت حالتي از نفس «ديگر،  عبارت رسد. به برقراري اجتماع و پيوند ميان امور به نهايت مي
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كنـار   در». كنـد  سوي خود جذب مي بهجي نفس با چيزي است كه نفس آن را  است كه ميان
 اجتمـاع «كه او محبت را با مفهـوم   جا آناست. درست در » افراط در محبت« عشقمحبت، 

 ينهها در مد و اجتماع انسان شود يم يافت يزن ياز مفهوم مدن ييها نشانه دهد مي پيوند »شيااال
سـه اصـل    ةبرپايـ  نهايـت را در يارسطو كه دوست برخالف ،حال بااين. شود يشامل م يزرا ن
شـهوت   مقولة رب لذت، بريمبتن يِدوست يانو در ب بخشد يو منفعت سامان م ،لذت يلت،فض

مفهوم را  ينا ي)، كند1156 :1387 ارسطو( كند يم تأكيد يو جسمان ينفسان يها و خواهش
  .كند يم يزمتما» شهوت«از مفهوم 

 را محسـوس  امـور اسـت كـه اراده بـه     ياتح يرويشهوت خواهش ن ي،و يفتعر در
 و انديشه آن در كه...  شهوت شوق برخاسته از انفعال است« ،ديگرعبارتيبه ؛دكن مي ممكن

 هـاي  فيـ كه در تعر يمهم ياربس ةنكت). 125: 1978 ي(الكند »ندارد راه بد از نيك شناخت
 يگريدوست همان خود د« گويد ياست كه او م ينو دوست وجود دارد ا ياز دوست يكند

 نيكومـاخوس  اخـالق از  ثرأتم عبارت يندر ا يكند رسد مي نظربه و) 119(همان: » توست
 يادينيبن يزتما براساس هم باز و باوجوداين،). 1166: 1378ارسطو  به بنگريد( باشدارسطو 

 يونـاني  يلسوفانف هنجاري انديشةو  ينهدر مد يانسان يوندفهم متفكران مسلمان از پ يانكه م
 بـر  يحيتصـر  يكنـد  يهـا  )، در نوشته1374 ييطباطبا به بنگريد ينهزم ينوجود دارد (در ا

براي دوستي مفـروض   را توان گفت كه او وجود مدينه مي وجود ندارد و ينهدر مد يدوست
جايگـاه آن در  بـه  به كليت دوسـتي توجـه داشـته اسـت و      او صرفاً كه اينيا  ،گرفته است

، حال بااين. كند ينمتوجه قرار مند را چندان  سعادتپويا و  ةسالم و مدين ةگيري جامع شكل
محبت و دوسـتي   مقولة شدن  مطرح در ماولين گا گام، كه ادامه خواهيم ديد، اين دركه  چنان
 مقولـة ي بـه  تـر  بـيش متفكران مسلمان بعدي كـه توجـه    آراي، در است اسالمي فلسفةدر 

ميان، ابونصر فارابي، مشهور بـه معلـم    شود. در اين ازپيش برجسته مي اند بيش سياست داشته
گـذارترين فيلسـوفان سياسـي    اثرتـرين و   توان يكـي از بـزرگ   ميت ئجر بهثاني، كه وي را 

 ،»اتفـاق « و »تعـاون « ماننـد  دوستي، با پيوند هممسلمان برشمرد، با پرداختن به ديگر مفاهيم 
 انديشـة  يادهايدر بن چه آنكرد كه با  فراهم ياز دوست يفهم براي راالزم  يفلسف هاي ينهزم

 . متفاوت استوجود دارد  يوناني
  

  فارابي. 3
دانـد و معتقـد اسـت كـه انسـان       از ارسطو، انسان را بالطبع موجودي مدني مـي  رتأثم فارابي،

حضـور در   بـه  هـا  انسان نياز). 46: ق 1405 ي(فاراب »هاي ديگر وابسته است به انسان اًطبيعت«
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 كه كمالي به انسان نيست ممكن كهچرا ،شود به رسيدن به كمال ناشي مي ها آناجتماع از نياز 
: 1991 ي(فـاراب  اجتمـاعي  زنـدگي  در مگـر  برسد، است شده داده قرار او طبيعي سرشت در
داند: محبت طبيعـي و محبـت ارادي. محبـت     كلي بر دو نوع ميطور بهمحبت را  فارابي). 96

امـا   ،گيـرد  سرچشمه مي ها آنهمان محبت ميان والدين و فرزندان است كه از طبيعت  طبيعي
 يا ،يا براي منفعت است، فضيلت در اشتراك اساسمحبت ارادي خود بر سه قسم است: يا بر

 براسـاس  داد، خواهيم شرح راچگونگي آن  كه  فاضله، مدينة اعضاي ميان محبت. لذت براي
 توجـه لذت چنـدان مورد  يمحبت برمبنا و منفعت برمبناي بتمح. است فضيلت در اشتراك
 آن از و كنـد  مـي  بسـنده  كوتـاه  ةدر چند جملـ  ها آنتنها به توضيح  روازاين و نيستند فارابي
بـراي   ها آنباعث تعاون  فاضله مدينة اعضاي محبت اما). 71 - 70ق:  1405 ي(فاراب گذرد مي

 بـا «شود كه اعضاي اين مدينه مختارانـه و   موجب مي چنين همشود و  رسيدن به سعادت مي
اهالي مدينه نيز  و يسئر ميان ةرابط چراكه ،مدينه گردن گذارند يسئررياست  به »تمام عشق

 ياجـزا  از يكـي  بـر  نقصي اگر كه است حديبه وارهاندام محبت اين«محبت است و  ةپايبر
  ).281: 1376(ناظرزاده  »مدينه وارد آيد جور و رنج بر تمام اهل مدينه خواهد بود

 ها آنتفاضل مراتب اجناس صنايع و علومي كه براي  برحسب مردم كه كند مي بيان فارابي
و  هـا  آنفطـرت   حسـب و مراتب اهل مدينه در رياسات و خدمت به اند فراهم است متفاضل

). 83 ،77: 1994 يتفاضـل دارنـد (فـاراب    ديگـر  يكبر  اند شده دبؤم آن به كه آدابي حسب به
مدينه است. نزد وي هر مرتبه از مراتب مدينـه   در ها پراكندگي رياست دارد اهميت كه اي نكته
در مدينه وجود  سئير قدرآن ،در مدينه ها ترياسپراكندگي  براساس ،و دارد ساييؤو ر يسئر

نـافي محبـت و دوسـتي     تنها نهاستخدام  ةضروري است. رابط اي هاستخدام رابط ةدارد كه رابط
  تواند باشد، بلكه: نمي

كننـد، شـبيه    ارتبـاط و ائـتالف پيـدا مـي     ديگـر  يـك اين مراتب بـا   براساسمدينه  اجزاي
اولـي و   ةشود و تا مـاد  موجودات طبيعي و مراتب موجوداتي كه از موجود اول شروع مي

 از كـه  اسـت  اول سبب شبيه نيز مدينه مدبر اساس،رهمينبكند ...  اسطقسات ادامه پيدا مي
 عـالم  در نيـز  و مدينـه  در اشـخاص  مراتب] كهاين. [تا اند يافته وجود موجودات ساير او

  ). 84و صرفاً خادم هستند (همان:  ندارند رياستي اصالً كه رسد مي اي مرتبه به وجود

وجود  ،دوستي نتيجهدرامر محبوب مشترك و  ها آنمعني نيست كه ميان   اين  اما اين نكته به
نفـس (منشـأ دوسـتي) و نيـز نـافي       ةنزوعي ةاستخدامي نافي قو رابطةندارد. بنابراين وجود 

 بـه فاضـله   باتوجه و داشتني وجود برداشتي از سعادت (اشتراك برسر امر محبوب و دوست
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مدينـه نيسـت.   كه موجب سـعادت حقيقـي اسـت) در    لي ئفضابودن مدينه، اشتراك برسر  
(هرچند برسر موضوعاتي كـه فـارابي   آميز  هاي غيرفاضله روابط محبت كه در مدينه هنگامي

فاضله نيز  ةوجود دارد، طبيعي است كه در مدين داند) ها را مؤدي به سعادات موهومه مي آن
در تمـامي  كوشد مدينة فاضله را  مي، فارابي كه حال بااينروابط دوستانه وجود داشته باشد. 

 تعبيـر فاضله نيز از مدينة در تبيين چنين روابطي در  از ديگر انواع مدينه متمايز سازدوجوه 
با امعـان نظـر بـه وجـه نفسـانيِ       ،رسد فارابي نظر مي گيرد. به بهره مي» تعاون«نام  به يگريد

اي  چنـين قـوه   ةفاضـله را برپايـ  مدينة گيري روابط اهل  شكلتواند  نميدوستي در جوامع، 
گيرد كه در آن نه صرف وجود محبت كـه   رو رويكردي را در پيش مي متصور شود و ازاين

مدينـة  به پيوند ميـان اعضـاي   » خير«ي وجو جستدر مسير » راهي هم«و » كاري هم«نوعي 
 ي،(فـاراب  است »سعادت«به  يابي دستشود. اين خير در كمال خويش همانا  نمون رهفاضله 
نائـل   ينـه مد يـن ا يـت آن بـه اهل  يوجو جستدر  فاضله مدينة) كه هر عضو 71: ق 1405

اسـت. در   »االخيـر  كمـال « ايـن  به رسيدن جهتتنها در يزن ينهافراد در مد تعاونو  شود يم
 )نـد ا آن اصالت قائل يافالطون و ارسطو كه برا يكردرو رخالف(ب ينهمد ي،چهارچوب ينچن

بـدان ارزش   چـه  آنو  اسـت  يبه سعادت فـرد  يابي دستفرصت  يجادا براي اي يلهتنها وس
 اسـت  ي»خيـر « ينبـه چنـ   يـابي  دست يردر مس كاريفرصت هم يجادهمانا امكان ا دهد يم

  ).82: 1376 زاده(ناظر
اين امـر   ،است مدينه بقاي براي بنيادين لوازم از تعاوناگرچه  كه داشت توجه بايد البته

اجتماع جايي است كه در آن جماعت كثيري  اساساً چراكه ،ندارد فاضله ةاختصاص به مدين
 يزتما ةاند. اما نقط هم گرد آمده يازهاياز ن يازيو برآوردن ن ديگر يكمعاونت  ياز مردم برا

اسـت. يعنـي    ينـه مد ياز معاونت اعضـا  ييفاضله از مداين غيرفاضله همانا هدف غا ةمدين
كمال و خير نهايي  منزلة بهت به سعاد يابي دست جهتدر فاضله ةمدين اهل تعاون كهحاليدر

 ديگـر  يـك هاي غيرفاضله براي رسيدن به اهدافي چون لذت و تمتع با  است، اعضاي مدينه
؛ 96: 1991 ي(فـاراب  ندارند راه اين در فضائل جميع كسب به نيازي رواينتعاون دارند و از

  ). 71 :ق 1405 فارابي
 ياعضـا  ميـان در »محبت«به ضرورت وجود  تواند يم ياست كه فاراب يا مقدمه ينچن با
 ينبـه چنـ   يدنرسـ  يبـرا  چراكـه  ،آن ارجاع دهـد  ةبرسازند و وجودي عنصرمنزلة  به ينهمد

آن  ةپايـ مـرتبط كنـد تـا بتواننـد بر     ديگر يكها را به  انسان يدرون يونديالزم است پ يتعاون
اعضاي  چه آن ،درواقعآورند.  يبه معاونت با هم رو فاضله مدينةبه آرمان  يدنجهت رس  در
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و روابط  »عدالت« كه حالياست. در محبت دهد پيوند مي ديگر يكرا با  ها آن  مدينه و مراتب
محبت عامل ائتالف و   محور ضامن بقا و عامل حفاظت از مدينه و اعضاي آن است، عدالت

ضـاي مدينـه   اع ميـان  محبـت تابع محبت اسـت.   عدل ،درواقعارتباط اعضاي مدينه است. 
اسـت. در چنـين جايگـاهي، فـارابي      »آرا و افعال«منتج از اشتراك نظر اهل مدينه در  اساساً

كارانـه (يـا همـان     گـريِ هـم   است كه بتواند محبت را به كنش واسطه مفصليطرح نيازمند 
رابطي ميـان محبـت در    منزلة به» اتفاق« ة، وي از گزاراساس برهمينشود.  نمون ره) »تعاون«

 هـا  آنفاضله، كـه ميـان    ةگيرد. آراي مشترك اعضاي مدين در عمل بهره ميكاري  جان و هم
 اتفـاق «و  ،»آرا در منتهي  اتفاق« ،»مبدأآرا در   اتفاق«، بر سه قسم است: كند ايجاد ميمحبت 

و  ،حيات انسـان  مبدأاهللا و ابرار و دربارة ، اشتراك نظر مبدأآرا در    اتفاق. »دو آرا درميان اين 
يـا همـان    ،با ذات الهي و فرشتگان است. منتهي ها آنعالم و نسبت  يمراتب اجزا چنين هم

ايـن  ميـان   چـه  آناسـت و   »سـعادت «، كند ايجاد ميغايتي كه محبت را ميان اعضاي مدينه 
آرا و افعـال ميـان     آيند. اين اتفـاق  ميل ئناسعادت  به ها آنة وسيل ست افعالي است كه بهدو

 هـا  آنميـان   را محبتوجود  وجود دارد ها آن درميان سعادت به دنرسي براياهل مدينه كه 
  ). 71 - 70: ق 1405 ي(فارابد كن ميضروري 

ها به  بحث يلتفص محدودماندن است توجه قابل فارابي انديشةكه در  يا نكته ،اينباوجود
جهـت   درتنهـا   يـز ن يرفاضلهغ هاي ينهمد يينتب يحت ينگاه فاراب در گويي. است فاضله مدينة
كـه در   يبا وجود نقش مـوثر  ،يفاراب رو ازاين و است فاضله مدينةاز  ها آن تمايز دادن نشان

آن در  يگـاه از جا يروشـن  يبنـد  دارد، صـورت  ينـه مد يمنـد  محبت در نظـام  يگاهجا يينتب
 ،است كـه متفكـران ديگـر مسـلمان     يا نكته ين. اكند يارائه نم يرآرمانيموجود غ هاي ينهمد

انديشة  چهارچوبكنند در  خوبي بدان توجه دارند و تالش مي به ،ازجمله ابوالحسن عامري
  سياسي خويش بدان بپردازند.

  
  ابوالحسن عامري .4

سي از حكيمـان يونـاني بـر آن اسـت كـه      أت ابوالحسن عامري فيلسوف ديگري است كه به
همانند فارابي،  ،و نيزاند. اما ك اي ايفا مي دوستي در فرايند سعادت و كمال انساني نقش ويژه

جاي پاي فيلسوفان يونان، در طرح مباحث خويش مميزاتي را نيز ارائه  نهادن بر باوجود گام
رسد  نظر مي هاي وي دارد و هم به انديشهر دهاي اسالمي  ير آموزهتأثدهد كه هم نشان از  مي
 تايـان  هـم از اجتماع و ادراك  ر از همان تمايز بنياديني است كه در فهم متفكران مسلمانتأثم
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 اساساًسعادت  ،افالطون و ارسطو ازنظر ،كه آنجز  يستن يزيدارد و آن چ يشهر شان يوناني
 يسرم يزاز كمال در توحد ن يمند امكان بهره ياست، اما در تفكر اسالم يرپذ امكان ينهدر مد
 انسان نياز عامري رايب) داد خواهيم يحدر ادامه توض كه ان(چن هك روست ينو از هم ؛است

 عوارضـي  از ناشـي  كـه  پيونـد،  اين وجود به سعادت التزام از ناشي نه دوستي و دوست به
ارسطو كـه هـر نـوع     برخالف ،وي ،ينبنابرا .است امكانات ساير و عمر وقت كمبود مانند
و انـواع   دهد يخبر م يدر دوست »شر«از امكان  داند، يم اي يدهبه فا يدمف نهايترا در يدوست
  . دهد يم يزتم ديگر يكاز  شرو  خيرخلق  يزتما اساسرا بر يدوست

 االنسـانيه  ةالسـير و االسعاد فـي   ةالسعادرا در كتاب  يدوست درباب خود مباحث عامري
 يا گونـه  بـه  مباحث كتـاب خـود را   عامري كه باشد اين بر فرض اگر. است آورده) 1336(

 يكـي شود.  با تعريف و تقسيم سعادت آغاز مي االسعاد و السعادةمند طرح كرده است،  نظام
كه موضوع آن بدن و نفس بهيمي شـهواني و نفـس    است »انسي سعادت« سعادت اقسام از

موضـوع   كه حاليدر ،ناطقه المرتابه است كه اين نفس جوياي دانش نظري براي عمل است
نـه بـراي    ،نظري است كه جوياي دانش براي نفس علم اسـت  ةنفس ناطق »عقلي سعادت«

 را انسـان محقـق شـود،    وتمام كمال شكل  حتي اگر به ،سعادت انسي ،هرحالهدفي ديگر. به
 عقلـي  سـعادت  امـا  اسـت؛  بـدن  محتـاج  نهايـت سعادت انسـي در  چراكه ،كند نمي يتكفا
تنها فضيلتي اسـت   ينابه فضيلت علم منتسب است و  چراكهكند،  كفايت مي خود خودي به

 ،آيـد  مـي  حاصل نحوي چه به سعادت كه اينتوان آن را به خدا نسبت داد. در بحث  كه مي
و تمام اسـبابي كـه    فضائلاكتساب  ةواسط كشد: سعادت به را پيش مي فضائلعامري بحث 

 ماننـد ( انـد  بالفطره هم اسباب اين. آيد مي دست يابد به افعال فاضله انتظام مي ها آن ةواسط به
  ).6: 1336 يو هم نيازمند استقامت (عامر )سالمتي و مزاج اعتدال

  رسد. به بحث خير و شر مي ،رذائلو  فضائلبحث از  ةدر ادام ،عامري
 اي دسته. است خير آن مقابل وجه باشد شر چيزي اگر: هستند متقابل امر دو شر و خير
 بـدن  سالم انسان براي كه لذيذ اشياي مثل خير، گاه و شر گاه: هستند نسبي هم امور از

  خير است و براي انسان مريض شر است (همان). 

وجـه معيـاري دارنـد: امـوري چـون سـختي، گـدايي،         تر بيشعامري، خير و شر  ازنظر
 عـزت،  راحتـي،  از ،باشند  )علم(مثل  فضائل اكتساب درجهت اگر وغم هم و گرسنگي، ذلت،

همـين   براساساست.   بهتر (خير منه) رياست و كاري و خوشيِ ناشي از بي ،سالمت نعمت،
. حتي اگر است شر والّامعيار، دوستي نيز اگر مفيد فايده و براي صالح انسان الزم باشد خير 
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شود،  ، شر محسوب مياستدوستي مسبب سعادت دنيوي شود، چون مانع سعادت قصوي 
 ،عامري ياس،ق برهمين). 28 - 27چنين چيزي مضرتش بيش از منفعتش است (همان:  چراكه

 انقطاع با جز حكمت: گويد مي افالطون قولدر بحث از سعادت قصوي يا سعادت عقلي، از
 كرامـت،   ثـروت، (مثـل   شـوند  يمـ  ناميـده چيزهايي كه خيـرات   تر بيشو نيز از  چيز  همه از

 حاصـل ) عشـيره  و ارحام صله و عفت و نجده چون يفضائل حتي و اهل، و اخوان رياست،
اين امور نيازمند آن است كه زماني صرف اكتساب و تربيت آن شـود و   ةهم چراكه ،آيد نمي

چراكه زمـان   ،طالب حكمت زمان و فرصت ندارد«و  ها آننيز توجهي براي حفظ و صيانت 
  ).59(همان: » او مصروف طلب حكمت و رعايت امر حكمت است

ت و فضيلت و خير و شر، وارد تعريف سعاد از پس ،عامري كه است اي پيشينه چنين با
نه متصل بـه   )يوناني يحكما برخالف( را نشود و آ يك فضيلت مي ةمثاب مبحث دوستي به

و بـا   كند يم وجو جست يانسان يايفراتر از دن يا كه در گستره راه، موافق و هم يوجود فرد
بـه هـر نـوع     )يونـاني  انديشـة  در(آن  يالزامِ مـدن  ازرا  يدوست ،»حب«از مفهوم  يريگ بهره
  .كند يالصاق م يااش يابه افراد  يدرون يكشش

تـر اسـت، زيـرا     از فضيلت كرامـت هـم بـزرگ    ومحبت فضيلتي بزرگ است  ،وي نزد
بـا   بحـث را  او .)139نه از خارج (همـان:   ،محبت از خيراتي است كه از درون نفس است

». نـه يـك فعـل    ،محبت يك انفعـال اسـت  « :كند مي شروعتعريفي از كيفيت رواني محبت 
 درا موافق خود باش چه آنو  اند تمحب ةو ناطقه) آماد ،نفوس (شهواني، غضبيه ةهم ،رو ايناز

 ةناطقـ  نفـس  كه چنان ؛سلطه مناكح، ،ها  نوشيدني ها، خوردني مانند اموري دارند؛ مي دوست
 از پـس  ،وينظريه حـق و صـدق را.    ةعمليه امر فاضل و نافع را دوست بدارد و نفس ناطق

 است عرضي يا محبت: كند مي بندي تقسيم زير صورتتعريف محبت، اين مقوله را به ةارائ
آيـد و محبـت ذاتـي از شـباهت حاصـل       اضداد پديد مـي  ةواسطبه عرضي محبت. ذاتي يا
كـه   شـود  مـي  حاصـل  ناطقـه  نفس براي فقط ذاتي محبت و) بالشبيه تكون ةالذاتيشود ( مي

 كـه حاليدر ؛: محبت فاضل و نافع و نيز محبت صدق و حقدارد ميهمانند خود را دوست 
بلكـه كسـي را    ،دارد نفس شهواني كسي را كه چونش خواهان لـذت اسـت دوسـت نمـي    

   ).136دارد كه در امر لذت به او نفع برساند (همان:  دوست مي
 سـپس كنـد و   اين تقسيم تعاريف جديدي را براي محبت ذكـر مـي   ةارائ از پس عامري

محبت نوعي  ياآ كه اينبا بحث از  ،نخست يو ،درواقعدهد.  مختار خود را ارائه مي تعريف
 تأكيـد  ،محبت اراده از روي اختيار اسـت  يااست  دو محبت اراده و اختيار هر يااراده است 

 برسـد؛  بهجـت  بـه  و كنـد  حفـظ  را او تـا  است چيزي سويكه محبت ميل قلب به كند يم
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 در كـه  داريـم  مي دوست را چيزهايي ما زيرا. اختياربه نه و است ارادهبه نه محبت« بنابراين،
مردگاني كـه از بـين    داشتن دوست مثل. برگزينيم را آن يا بخواهيم را آن كه ندارد امكان آن

 قلبي ميل بسا چه گويد مي هم قلبي ميل به محبت تعريف خصوصدر چنين هم يو». اند رفته
محبت همان الفت «بلكه  ،باشد قلبي ميل همان محبت كه اينصورتي از محبت باشد، اما نه 

(همـان:  » بغض قرار دارد. اگر محبت دوسويه باشد، نام آن تحـاب اسـت   مقابلاست كه در
نفسـاني آن سـخن    أعامري از وضع نفساني دوستي و منش جا اين). روشن است كه تا 137
تواند به  كند كه مي دوستي متقابل را بيان مي رسد مي »تحاب« به كهكه  هنگاميگويد. تازه  مي

  دوستي مدني نزديك باشد. 
اند دوسـت (صـديق)    اي گفته كه عده كند يم تأكيدبه ارسطو  تأسيعامري با  ،جا اين در

گويـد دوسـتان نفـس     است كـه ارسـطو مـي    يدر حال ينمعاشر و موافق در اختيار است؛ ا
 ،گويد كه محبـت همـان صـداقت نيسـت     همو ميواحدند كه در اجساد متفرق قرار دارند. 

افـراد   كـه  ايـن يعنـي   ؛)المضـاف  مـن  ةالصـداق است. (» ديگري«صداقت نيازمند يك  چراكه
چه انسان ممكـن اسـت    ،نيست گونه اين محبت كهحاليدر ،باشد داشته دوست را ديگر يك

نفس او  نفسي را دوست بدارد كه آن ذي ذي بساچيزي را دوست بدارد كه نفس ندارد و چه
  ).138دارد (همان:  را دوست نمي

 گريزي خود عمر در انسان كه است ييافراط در محبت است. محبت از اشيا عشق اما و
(صـديق)   دوسـت  به قبيل، ايناز مسائلي و گرفتاري و فقر دليل به ن،انسا چراكه ،ندارد آن از

دهد و آن را به دوستي  تعاون ربط مي هدوستي را ب جا ايناز  عامري ديگرسخن،به. دارد نياز
فهم و عمل، تعاون  جملهاز ،كند: اگر دو نفر با هم جمع شوند بر هر كاري مدني نزديك مي

   ).139زند (همان:  تري از آنان سر مي كنند و خطاي كم مي يتر بيش
 طبيعـي  محبـت  .رطبيعيغي يا است طبيعي يا محبت گويد مي ارسطو به استناد با عامري

و محبـت   ،و محبـت زن و شـوهر   ،فرزندان و پدران محبت مرئوس، و رئيس محبت شامل
افزايـد كـه    . عامري سپس خود به اين تعريـف ارسـطو مـي   استاش  انسان براي اهل مدينه

و مسـكن. و نيـز    ،ماننـد غـذا، لبـاس    ؛كنـد  مي مينأو صالح او را ت بقا چيزي هر به محبت
ضمن اعتراض  چنين، همآن افراط رود. او  در كه اين مگر ،محبت لذات بدني نيز طبيعي است

). اما دوستي كطبيعيه ةالرياست محبه( است طبيعي شبه رياست محبت: گويد مي ارسطو، يأبه ر
ان يكون هو  ةاما محب و( نيست طبيعي باشد رئيس دوست يا باشد رئيس خودش فرد كه اين
 ينـه زم ينمباحث خود در ا ةادام در عامري ).140(همان: ) او صديق له فليس بطبيعي رئيسال

هاي طبيعي آن است كه انسان حيات خودش را دوست  دوستي أمنش ارسطو نظرگويد از مي
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 طبيعـي  نحـو  بـه حيات است نـزد همـه    ةكنند موجد حيات يا اصالح چه آندارد؛ پس هر مي
حيات است و حيات هم امري  براساسچون بقاي انسان  اساس،براين. است داشتني دوست

ِيابد  ضرورت مي بنابراينمحبت فاعل براي فعل خودش امري طبيعي است و  ،بالفعل است
را دوست  رئيسمرئوسان و پدران و فرزندان خود را دوست بدارد. مرئوسان هم  رئيسكه 
والدين را دوست دارنـد،   فرزندان كهچنان هم ؛در اين است ها آنچون صالح امنيت  ،دارندب

بقـاي   دليل به محبت اين ،مرد و زن محبت خصوص. دريندها آنچون پدران علت وجودي 
 مدينـه  اهـل  انسـان  كه اينكنند. اما  را حفظ مي ربش نوع همبا دو هرچون  ست،ها آنمتقابل 
كنـد و   است كه انسان تنها كفايـت نيازهـاي خـود را نمـي     دليل بدين دارد دوست را خود

خـود   هـا  آناجتماع انسـاني و تعـاون    رو، ازاينماند.  امنيتش بدون دوستي باقي نمي بنابراين
عامري ناقل  جا ايندر  چهشود و اين محبت هم طبيعي است. اگر مي ها آنباعث الفت ميان 

مـدني امـري    دوسـتي  كـه  ايـن  نخسـت  ؛كنـد  ارسطو است، اما به دو چيـز اشـاره مـي    أير
 رابطـة و تعـاون در مدينـه    دوسـتي  كـه  اينناپذير و از روي ضرورت است و ديگر  اجتناب

  متقابل دارند (همان). 
 ارسـطو  از نقل بهدهد و  قرار مي موردبحث سعادت در نسبت با را دوستي سپس عامري

خير؟ پاسخ او اين است كـه فـرد   ) است يا اپرسد آيا انسان سعيد نيازمند دوستان (اصدق مي
مندي از دوستان نياز ندارد (چـون فـرد سـعيد خـود      وري و بهره سعيد به دوست براي بهره

اما چون عمر قليل و اندك است فـرد   ؛)داراي خيرات است و در ذات خودش متلذذ است
 نيـاز  اندوسـت  بـه  روازآن سعيد فرد كه اينسعيد به دوستان در معاني ديگري نياز دارد، مثل 

نيسـت.   ها آنقادر به اكتساب  تنهايي بهاي كسب كند كه  ها افعال فاضله آن ةواسطبه كه دارد
 اجل از دوست كهدرحالي ،باشد نداشته دوست سعيد انسان كه است محال شبه كه اينضمن
كنـد. يكـي از اسـباب     عامري برخي از اسباب دوستي را ذكر مـي  ،حالبااين. است خيرات

 و سفرانداند. از همين روست كه اهل مدينه و هم محبت را ارتفاق (خيرخواهي متقابل) مي
هـاي اخيـر مقـدار     دسـته  درخصـوص دارند. اما  را دوست مي ديگر همو تجار  جويانجنگ

و نصـيحت   ،شـفقت   مقدار معامله است. از ديگر اسباب دوسـتي موافقـت،   ةاندازدوستي به
 صـدر  سالمت دوستي اسباب ديگر از. است دوستي اسباب تريناست و نصيحت از بزرگ

ديدن  ةواسطكه آغاز دوستي معطوف به لذت بهاست و گفته شده  لباس نظافت نيز و است
 در گويـد،  مـي  سـخن  سـعيد  انسـان  از عـامري  كه موردي جز به ).145 - 144است (همان: 

كنـد. از   فاضـله و غيرفاضـله نمـي    ةمدين در دوستي ميان تمايز از سخني موارد، از يك هيچ
دوسـتي را در شـهر    ي،فـاراب  برخالفارسطو و  از پذيرياثر با و،شود كه ا آشكار مي جا اين
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 ممكـن  را سـعادت  هـم  موجود شهرهاي براي و آرماني شهر در نه كند، مي بررسيموجود 
كـه   آورد يرا فـراهم مـ   يامر فرصت ينفاضله نيست. ا مدينةخاص  سعادت بنابراين. داند مي

 يـان درم ،حـال  بـااين . يدفراهم آ يزن فاضله مدينةاز  يزمتما يچهارچوبدر  يامكان فهم دوست
 يحكمـت عملـ   ةاگرچه در گسـتر  ،را دوستيالصفا هستند كه  اخوان ينا متفكران مسلمان،

كـه   ،ينـه مد چهـارچوب در  اًنه صـرف  را آن يش،خو يِاقتضائات تفكر به توجهبا يابند، يدرم
 دوستي نوع واالترين و بهترين نيز درنهايت و ندكن مي بررسي يزمتناسب با اجتماع متفاضل ن

 و دارد خـويش  خاص مختصات شان دوستي كه كنند مي مختص الصفا اخوان جمعيت به را
  است.  يزمتما كامالً دوستي انواع ديگر از

  
  الصفا اخوان. 5

از  يناشـ  رسـد  يمـ  نظـر  بـه  كه اند داشته نظر متعدد منابع به دوستي از بحث در الصفا اخوان
 يـان خود باشـد. در ب  از پيشو مسلمان  يوناني ياز حكما مقوله ينبه ا ها آن يكردتفاوت رو

ضرورت  ياخوان برا كه ييها نكته اشاره كرد كه اگرچه استدالل ينبه ا توان يتفاوت م ينا
 يـد جامعـه مف  يِشـناخت  انسـان  يادهايبن يينتب در كنند يم عرضهو محبت در اجتماع  يدوست

ضـرورت   يعتشـر  است شده نمون ره آن دربارة يرا به نگارش رساالت ها آن چه آناست، اما 
در مقـاطع مختلـف بـه     ،ينبنابرا اسباب و قواعد آن است. يينخودشان و تب يانم در يدوست
 يـن خـاص ا  ياز دوسـت  يوجه يندارند كه چن تأكيدالصفا اشاره و  اخوان يانم يژهو يِدوست

  .دهند ينم دست به يشمنظورِ نظر خو ةينمد ياز آن برا يگروه است و البته داللت
خودشان به عقل استناد و  يانو اخوت م يدر بحث از ضرورت وجود روابط برادر ها آن
...  عقل راضي نباشد و موجبات قضاياي او را نپذيرد شرايطبه  هركس«كه  كنند يم يحتصر
 كشيم مي گردن او ياري از و آييم مي بيرون او دوستي از ما كه است اين او عقوبت ترين كم
كنـيم و   بـا او معاشـرت نمـي    دخو معامالت در و گيريم نمي كمك او از خود كارهاي در و

 برادران و كنيم مي پنهان او از را خود رازهاي و داريم نمي سخن او با خود هاي دانش دربارة
   كنند مي استناد ديني هاي آموزه به جا همين در و »كنيم مي وصيت او از دوري به را خود

خدا ما را از آن آگاه كرده او گفت: شـما   كه چنان. كنيم مي اقتدا شريعت به راه اين در و
كساني كه با بودند سرمشق نيكويي است. چون به قوم خـويش  و را در سيرت ابراهيم 
گيريم. و همو گفت: اي كساني  پرستيد كناره مي جز خدا مي چه آنگفت: ما از شما و از 

كه ايمان آورديـد دوسـت مگيريـد قـومي را كـه خـدا بـر آنـان خشـم گرفتـه اسـت            
  ).192: 1380  ي(حلب
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. امـا  كننـد  يمـ  ييندوستي را تب درخصوصخود  يدگاهد الصفا اخواننكته،  ينا بهباتوجه
بدان اي برادر كـه از  «هاي دوست و دوستي است:  ويژگي درخصوص ها آنمطالب  تر بيش

مردمان كسي هست كه هرگز براي دوستي و برادري و نزديكي سزاوار نيست؛ پس بنگر بـا  
ي نشـين  هـم و  يدوسـت شايسـتة  چه كسـي   كه اينو براي فهم » هستي نشين همكه دوست و 

 يا و اند سرشته بدان كه باشد اخالقي حسبكارهاي ظاهري مردم بر«، بايد دانست كه است
(همان: » اند عقايدي كه بدان بار آمده برحسب يا اند انس گرفته ها آنعادات كه با  برحسسب

 ةكـه شايسـت  دارنـد  هايي  اين سه مقوله ويژگي براساسكه را  كساني ،نتيجهدر). 129 - 128
  هاي بد ويژگي ةهم چراكه ،بايد به حال خود رها كرد نيستنددوستي 

هاي مردم سـنگين   كند و با صفوت برادري مخالف است و در جان را فاسد مي دوستي
 را خوشـي  و دارد مـي  بازرماند و از الفت مردم  مي گرفتنرا از انس و آرام ها آناست و 

   .كند مي كامزاده را دشمن آدمي زندگاني در و سازد مي تباه

  ت تمام نباشد،گوناگون اس ها آندوستي ميان دو تن كه سرشت  ،نزد آنان
اين دوستي بخشـنده و نابخشـنده اسـت و آن دو در     ةزيرا دو ضد با هم گرد نيايند؛ نمون

شان پاك و صـافي   و مهرباني نشودتمام  ها آنسرشت و نهاد ضد هم هستند پس دوستي 
و  ،شـود  پيكـارجويي مـي   مايـة  متضاد خُلق دو زيرا...  نباشد خوش شان زندگاني و نباشد

 و ،هـم  بـه  گـرفتن خشـم  ةجـويي وسـيل   و غلبـه  ،ديگر همبر  جويي بهغل ماية پيكارجويي
  ).130و دشمني ضد دوستي است (همان:  ،شود دشمنانگي مي ماية هم به رفتنگ خشم

. )دانند (مي داند ها مي دوستيرا برترين  االصف دوستي اخوان رسائل اين )انمؤلفيا ( مؤلف
هــا و  خواســته آوردن دســت بــه چــون گــرفتن دوســتان و بــرادران هــم لِمثــ« هــا آنبــراي 
 جويـد  مي يا: دارد حالت سه اندوخته و مال يوجو جستو نسبت انسان با ». هاست گنجينه

گرفتن بـرادران   حكمِ«دارد.  و نگاه مي دياب مي و جويد مي يا و ،يابد مي نجسته يا ،يابد نمي و
هـا نيـز ممكـن اسـت      دوسـتي   و چون انسان بسيار تلـون دارد، ». و دوستان نيز چنين است

 سبب كه ستجا اين». بيرون از ذات نيست ها آنكه دوستي  االصف اخوانمگر «منفصل شوند 
  :شود مي مطرح دوستي

 ،بـرود  اين دوستي از ميـان  شود بريده سبب اين اگر كه است سببي ازبراي دوستي هر
 شكمي ايشان بدين شكمي است و هم مگر دوستي برادران صفا، زيرا دوستي آنان از هم

ميـراث برنـد و    ديگـر  هـم براي ديگري زندگاني كند و از  ها آناست كه يكي از  معني
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 حـال  چـه اگر روي، ازايـن هاي پراكنـده؛   اند در بدن يك روح ها آن ةچنين دانند كه هم
هاي ايشان تغيير و دگرگـوني نپـذيرد ... و    چنان باشد كه دل شود، دگرگونه اجسادشان

زيرا او معتقد است كـه   ،به ديگري نيكي كند منت ننهد ها آنيكي از  چون كه اينديگر 
به خود اوست؛ و هرگاه بـرادرش بـه وي بـدي كنـد از آن وحشـت       واقعاين نيكي در

  ). 132 - 131همان: داند كه او نيز از خود او به خود اوست ( نگيرد، زيرا مي

  .پذيرد نمي زوال و شود نمي دگرگون ها دوستي كه است باوري چنين با
شود كه اين اسباب  گويند، اما آشكار نمي ها سخن مي از سبب دوستي الصفا اخواناگرچه 

نيـز دوسـتي    ها آنبندي است.  كلي و بدون تقسيم ها آن تأكيدكنند.  را از چه منظري نگاه مي
كسي كه در ياري تو جز سـود و دفـع    ةپس فريفت« ؛كنند سود و منفعت را نفي مي براساس

و  ،دين نصرت خدا، خشنودي سبب به او دوستي برادران صف». خواهد مباش زيان خود نمي
  صالح دنيا باشد. 

خواهند از تعاون سخن گويند، ابتدا طبيعـت بشـر را بررسـي     كه مي گاه آن ،الصفا اخوان
اي بزرگ در آغاز نفس نباتي را به هفـت نيـروي فعـال يـاري بخشـيد كـه       كنند كه خد مي

 از انسـان  كـه  ايـن تا  ؛جاذبه، ماسكه، هاضمه، دافعه، غاذيه، مصوره، و ناميه ةقو از ندا عبارت
 سركه مدت مقرري را كه آفريدگار معين كرده به گاه آنآيد. و  دنيابه سپس و زهدان به نطفه

ناطقـه كـه    ةقو به آناز پسگردد.  سالگي تدبير ديگري آغاز مي چهارآورد، ازبراي تدبير او تا 
سـالگي   پـانزده ناطقـه تـدبير او را تـا     ةشود و قـو  كند سپرده مي نام محسوسات را تعبير مي

تـدبير ديگـري    سـالگي  شود و نيز تا سي عاقله سپرده مي ةقو به آناز پسگيرد و  مي عهده به
 ةدريابنـد  ةحكميـ  ةقو به آناز پس ؛آموزد مي وي به را محسوسات معاني و گيرد مي هعهد به

 يـد ؤبه نيروي ملكي م گاه آناو را تدبير كند.  سالگي شود تا چهل معاني معقوالت سپرده مي
ناموسيه كه  ةبه قو گاه آنرا همين قوه بر عهده دارد.  سالگي پنجاه تا او تدبير و شود مي سپرده

اندك انسان را  و اندك جداست هيوالاين قوه از  شود كه كند سپرده مي كار معاد را تمهيد مي
كند و همين قوه تدبير او را تا پايان عمر بـر عهـده دارد. و اگـر نفـس،      نيز از ماده مجرد مي

يابد و  نزول ميمعراج  ةپايان برده و كمال يافته باشد، قو بهاز جدايي از تن، سير خود را  پيش
ولي اگر سير نفس  ،كند برد و تدبير ديگري آغاز مي اعلي و جايگاه فرشتگان مي او را به مأل

شـود   نگرفته و كمال نيافته باشد، به اسفل السافلين فرستاده مي  جدايي از جسد پايان از پيش
بيان اين سير و استناد آن  از پس ،). اخوان219 - 216(همان:  كند ميو تدبير او را دوباره آغاز 

 را انسـان  روحـاني  و جسـماني  دوگـانگي  مـرگ،  و انسان خلقت به مربوط نيآبه آيات قر
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ولـي در اعمـال    ،متضـاد  احـوال  در روحـاني  نفس و جسماني جسد اين كه كنند مي مطرح
 خواستار خود، جسماني جسد سبب به ي،رو ازاين. ندا شونده مشترك لئعارضي و صفات زا

 و آخـرت  سراي طالب روحاني، نفس سبب به و است آن در جاودانگي طالب و دنيا در بقا
كارهـاي انسـان و تصـرف     تر بيشاست كه  علت همين  بهو  ستجا آنبه  نرسيد خواستار

 ،نيازي بي و نيازمندي دشمني، و دوستي ميان همواره احوال او دوگانه و ضد هم است و ...
  ). 221سرگردان است (همان:  ها آنو همانند 
   ،رسند كه مي جا اينبيان قواي جسماني و روحاني انسان، به  از پس ،الصفا اخوان

 استوار نيازمند خوشي براي زيرا دشواري، بهتواند زندگاني كند مگر  نمي تنهايي بهانسان 
هـا برسـد،    آن همة به زاده آدمي تن يك نيست ممكن و است گوناگون هنرهاي دانستن

اي مـردم   در هر شـهر و قريـه   كه سترو  اين اززيرا عمر كوتاه است و هنرها بسيار. و 
را ياري دهند و حكمت الهـي و عنايـت ربـاني     ديگر هماند تا  زيادي دور هم گرد آمده

به بازرگاني و گروهي  گروهيچنين ايجاب كرده است كه گروهي به ورزيدن هنرها و 
از  چـه  آن... و  بپردازنـد  هـا  آنوهي به خدمت مردم و رفع نيازهاي سازي و گر به خانه

از جهت اين حكمت است  است رايج شده ها آنپيمانه و ترازو و ارزش و پاداش ميان 
هايشـان برانگيـزد تـا هـر انسـاني       كـاري  كه همه را به كوشش در كارها و هنرها و هم

  ). 226كوشش خود در عمل و مهارتش در هنر از پاداش برخودار شود (همان:  ةانداز به

براي جذب شادي، بلكه براي دفع رويـدادهاي دردآميـز ايـن دنيـا نيـز       تنها نه كاريهم
هسـت  » يـاران ناصـح و دوسـتان فاضـل     كاريهم نيازمند« آدمي نيز جهت اين هست و از

  ).227(همان: 
  

  طوسي نصيرالدين خواجه. 6
 يتفكـر اسـالم   ةگسـتر  در دوستي فيلسوف ترين مهم توان مي را طوسي نصيرالدين خواجه

انسان  انسان رو ازهمين و است مركوز مردم طبيعت در انستؤم خواجه، براي. آورد شمار به
 »باشـد  لفأمحبتي است كه مستدعي تمدن و ت مبدأ« انستؤناميده شده است و خاصيت م

كـه موضـوع    ياسيس فلسفة ةدرزمين خواجه اثر ترين مهم). 264: 1360 نصيرالدين(خواجه 
) 1360( ناصـري  اخـالق كتـاب   اسـت شده  بررسيدر آن  صراحت به يزو محبت ن يدوست
اين كتاب را به سه بخش تقسيم كـرده اسـت. در بخـش     ،لوفأطبق سنت م ،خواجه. است

آورد، جـز در   نمـي  ميـان  بـه مسـتقل سـخني    نحو بهاول كه تهذيب اخالق است از دوستي 
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 تهـذيب  مبـادي  از بحـث  در ،مـثالً  است؛ پرداخته مقوله اين به باالضافه نحو بهمواردي كه 
  كند مي ذكر را مختلف اقوال رسد، مي سعادت به كه گاه آن اخالق،

گويد دشوار بود مردم را كه افعال شريف از او صادر  همين حكيم [ارسطاطاليس] مي و
كـه   جاسـت  ايـن دستي و دوستان بسيار و بخـت نيـك و از    اي مانند فراخ ماده شود بي

  ). 85حكمت در اظهار شرف خويش محتاج است به صناعت ملك (همان: 

پـردازد و   مـي » فضـائل نـاس  حصر اج«در بحث از مقاصد تهذيب اخالق، وقتي به  ،نيز
 تـودد  و محبت به اي اشاره دهد، مي توضيح »نفس قواي عدد حسب بهنفس را  فضائلعدد «
آيد  تميز الزم مي ةقو يا حكمت و علم ناطقه، نفس اعتدال از نظر،  اين از. كند مي صداقت و

دفع حادث  ةاز اعتدال نفس سبعي، حلم و شجاعت حادث يا قو و) جهل رذيلت مقابل(در
 مقابـل (در جذب ةقو يا سخا و عفت ،بهيمي نفس اعتدال از و) جبن رذيلت مقابلشود (در
به آن  فضائل تمامكمال و كه  شودحالتي حادث  سه اين تركيب از و. آيد الزم) شره رذيلت

اربعه، در فصـلي بـا عنـوان     فضائلبيان  از پس ،بود و آن را فضيلت عدالت خوانند. خواجه
بـراي فضـيلت    ،هفت نوع حكمت فضيلت براي »باشند فضائل اجناس تحتانواعي كه در«

 دوستي كدام شمارد كه در هيچ و براي فضيلت عفت دوازده نوع را برمي ،شجاعت يازده نوع
 طبيعـي  ايـن  نصيرالدين خواجه منطق در البته و ندارند جايگاهي تعاون و عشق و محبت و

است كه مربوط به انفراد » تهذيب اخالق«در  فضائلبحث از نفس و قوا و  چراكه ،نمايد مي
سه » باشد در انواعي كه در تحت جنس عدالت است و ... دوازده نوع مي«. اما خواجه است

   از ندا عبارت كه شمارد ميزيرفضل را بر
صـادق بـود كـه باعـث      محبتي صداقت اما و...  دتود نهم و...  الفت دوم صداقت، اول

رسانيدن هر چيزي كه ممكن باشد به او. و  شود بر اهتمام اسباب فراغت صديق و ايثار
 تـدبير  جهـت  بـه  ديگـر  يـك و اعتقادات گروهي در معاونت  هايأر كه اما الفت آن بود

 و رويـي و اهل فضل باشد به خوش اطلب مودت اكف دتود اما و...  شود مشتق معيشت
و انواعي  فضائل... اين اجناس  بود معني اين مستدعي كه چيزهايي ديگر و نيكوسخني
است موجبات سعادت هستند كه باعـث تكميـل قـواي ناقصـه شـوند       ها آنكه تحت 

  ). 122 ،115 ،109 - 108(همان: 

» مقاصد تهذيب اخالق«خواجه در فصل نهم   جنبي به دوستي، يعني نگاه قياس، همينبر
 كتـاب  در حكيم جالينوس از نقل بهپردازد و  و حفظ صحت نفس مي فضائلبه محافظت از 

  : گويد مي »را خويش نفس عيوب مردم، تعرف در«
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 اگرچه را، آن و ماند مخفي او بر او معايب دارد دوست را خود نفس شخصي هر چون
 كاملِ فاضلدوستي ظاهر بود، ادراك نكند. پس در تدبير آن خلل گفته است آدمي بايد 

 است آن او مودت صدق عالمت كه دهد اخبار را او انستؤطوال م بعدازاختيار كند و 
  بـه شكر آن  و ... نمايد تجنب آن از تا داند واجب اعالم شخص اين نفس عيوب از كه

او اعـالم او از   ةهديه و تحف دوست آن تا بگزارد ستمؤاندر اوقات خلوت و  روزگار
پس آن عيب را به چيزي كه اقتضاي محو آثار و قلع رسوم كند معالجت  ،عيوب شمرد

 خـويش  نفس اصالح بر او غرض كه آن به او قول به دوست آن ثقت تا رساند تقديم به
  . )166 - 165(همان:  مستحكم شود و از معاودت نصيحت انقباض ننمايد است مقصور

 هـاي  صـورت  از فضـيلت  طالب كه بايد« كه كند مي نقل الكندي يعقوب قولاز ادامهو در
اي سازد تا از هر صورتي وضعي كه مستتبع  ) خويش آينهالناس من معارفه جميع صور( آشنايان
 دوسـت  بـه  خواجـه  نگاه ،جا ايندر ». خود اطالع يابد سيئاتافتد استفادت كند و بر  اي سيئه

 جـا  ايـن تـا  «گويـد:   در تكميل سخن جالينوس مـي  ،روازهمين. است خودخواهانه و بالعرض
اما چنين دوست عزيزالوجود تواند بود و در اكثر اوقات طمـع از انتفـاع    ،سخن جالينوس بود

  ). ان(هم» تر بود به چنين مردم منقطع و يمكن كه دشمن از دوست در اين مقام بامنفعت
 سـر كـه بحـث بر   نيكوماخوس اخالقارسطو بحث دوستي را در  كه درحالي هرحال، به

دهد، خواجـه در   كند و دو كتاب آن را به دوستي اختصاص مي رفتار فردي است مطرح مي
در بخش دوم كتاب، خواجه بـه تـدبير    دوستي بحث مستقلي ندارد. مقولة ربارةداين بخش 
مندي مـردم   ، حاجتنخستداند؛  پردازد و سبب احتياج به منزل را اموري چند مي منزل مي

غذا؛ دوم، احتياج به ادخار اسباب معاش؛ سـوم، محافظـت؛ چهـارم،     مينأمشاركت در ت به
 ،كـه  جفتي به احتياج پنجم، باشد؛ مقيم منزل در اوقات اكثر او نيابت بهاحتياج به معاوني كه 

نوع، تناسل و توالد بر وجود او موقوف باشد؛ و ششم، نيازمندي به اعـوان و   ةتبقي حسب به
  دهد: خدم. او تعريفي نيز از منزل ارائه مي

 سنگ و گل و خشت از كه است خانه نه موضع اين در منزل از مراد كه دانست ببايد و
و بلكه از تأليفي مخصوص است كه ميان شوهر و زن و والـد و مولـود    كنند، چوب و

خادم و مخدوم و متمول و مال افتد، مسكن ايشان چه از سنگ و چـوب باشـد و چـه    
  ).207چشمه و خرگاه و و چه از سايه درخت و غار كوه (همان: 

  ،»زن صالح كه شريك مرد بود در مـال و قسـيم او در كدخـدايي   «در بحث از  ،خواجه
سـخن  » شـوهر در سياسـت زن   سبيل«كه از  جا آن ،اما. شمرد مي ديكي از صفات او را تود
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گويد، بلكه هيبت و كرامت و شـغل خـاطر را متـذكر     از دوستي سخن نمي تنها نه ،گويد مي
 و محبـت  مسـتدعي  كـه  چيزهـايي  به دارد مكرم را زن كه بود آن كرامت اما و« ... شود مي

  ،كه آموزد مي را تدبير اين مرد به و. »شوهر مطاوعت و منزل امور اهتمام جهت بود شفقت
 كـه  زن محبت فرط از اول: چيز سه از زن سياست درباب كند احتراز شوهر كه بايد و

استيالي زن و ايثار هواي او بر مصالح خود الزم آيد و اگر به محنت محبت  باوجودآن
  ).218 ،217، 215او مبتال شود از او پوشيده دارد (همان: 

ابتـدا   اسـت  ناصـري  اخـالق  كتـاب  سـوم  بخـش  كه مدن سياست در نصيرالدين خواجه
مقالت سوم در سياست «پژوهش حاضر حائز اهميت است.  درخصوصكه  دهد ميتوضيحي 

 ابونصـر  ثاني، حكيم... و اكثر اين مقالت منقول از اقوال و نكات  مدن و آن هشت فصل است
و تكامل  ،ابتدا به سير حدوث، نشو نصيرالدين خواجه ،جا اين). در 248(همان: » است ،فارابي
پردازد  معونت عناصر و نبات و حيوان تا مدخليت عدالت در تكوين انسان مي ةمرحل ازانسان 

و » فضيلت محبت كه ارتباط اجتماعات بدان صـورت بنـدد  «يكي به  ،و سپس دو فصل مجزا
  دهد.  اختصاص مي ،»فضيلت صداقت و كيفيت معاشرت با اصدقا«ديگري به 
  :وي نظر طبق

 طريق بهماده و هم  طريق بهمعونت نوع انسان كنند، هم  ،هر سه ،و حيوانو نبات  عناصر
 بـالعرض،  و ثالـث  طريق بهاال  ،و انسان معونت ايشان نكند خدمت، طريق بهآلت و هم 

 طريـق  بـه تر ... و انسان معونت نوع خـود كنـد    تر است و ايشان خسيس چه او شريف
 نتوانـد  چيز هيچ خدمت خود ماده طريق بهآلت و  طريق بهماده و نه  طريق بهخدمت نه 

 عناصر به انسان كه چنانهم و...  است مجرد جوهري رويازآن چه انساني، روي از كرد
نوع معونت او دهند، به نوع خود نيز محتاج است تـا   سه هر تا است محتاج مركبات و
اي صـورت   فايده... و حيوانات را از اجتماع  كنند معاونترا  ديگر يك خدمت طريق به

احتياج  ديگر يكنر و ماده را به  اشخاص نوع، حفظ در توالدي حيوانات اكثر ... و نبندد
تربيت به معاونت و جمعيت محتاج نباشند؛ پس اجتمـاع   بعدازبود و در حفظ شخص 

حده به كار خويش مشـغول   ايشان در وقت سفاد بود و در ايام نما و از آن هريكي علي
ر مانند نحل و چند صنف ديگر از طيور به معاونت محتاج باشند هم شود و بعضي ديگ

  ).249 - 248نوع (همان:  حفظدر حفظ شخص و هم در 
بود كه آشكار شود  دليل بدين جا اينخواجه نصيرالدين و نقل آن در  از مقدمه اين ذكر

 خود نوع و انواع ديگر معونت  بهنوع انسان كه اشرف موجودات عالم است «خواجه  نزدكه 
  ). 250 (همان: »نوع بقاي در هم و شخص بقاي در هم است حاجت
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 ازاند. داللت بر اين امـر هـم    نصيرالدين محبت و صداقت اموري اجتماعي  نزد خواجه
 پي منزل تدبير و اخالق تهذيب در نه و مدن سياست در را مقوله دو اين او كه روست  اين
 وار نظـام  نحـو  بـه كه  گيرد مي يبحث از اين دو مقوله را طي روندي پ كه اينو هم  گيرد، مي

 تلقـي  بـا  متفـاوت  مدينـه  از وي تلقـي  هرچنـد  ،كند مي گر جلوه غيرفردي امري را دوستي
   .است فارابي تلقي با متفاوت حتي و يونانيان

» مدينه«و » بودن الطبع مدني«بيان اين سلسله، به توضيح وافي  از پس ،خواجه نصيرالدين
مـدنيت و   رابطـة شود. خواجه  ست كه وارد بحث محبت و صداقت ميجا اينپردازد. از  مي
چون ايشان را بالطبع متوجه «كند كه  گونه بيان مي ليف) را اينأها، ت لف (و در برخي نسخهأت

اجـه  خو». محبـت بـود   تألفاند و اشتياق به  لف آفريدهأاند پس بالطبع مشتاق ت كمال آفريده
نـام  » در فضيلت محبت كه ارتباط اجتماعات بدان صورت بنـدد و اقسـام آن  «اين فصل را 

و علـت در آن معنـي   «كند كه محبت بر عدالت تفضيل دارد.  مي تأكيدنهد و در آغاز نيز  مي
آن است كه عدالت مقتضي اتحادي اسـت صـناعي و محبـت اتحـادي طبيعـي و صـناعي       

» باشد به طبيعـت  مقتديباري به اختياري] باشد و صناعت نسبت طبيعي مانند قسري [اج به
 منظور بهاست)  فضائلكند كه احتياج به عدالت (كه اكمل  ). و خود تصريح مي258(همان: 

 وجود اشخاص ميان محبت اگر بنابراين و است محبت فقدان علت بهمحافظت نظام نوع و 
 از محبـت  و باشـد  تكثـر  لواحـق  از تنصـيف  و«. افتاد نمي نياز انتصاف و انصاف به داشت
 اصحاب« را آنان كه حكما قدماي از جماعتي به اشاره با خواجه جاهمين در. »اتحاد اسباب
مقتضي قوام و كمال است و غلبه مقتضي فسـاد   محبت« كه گويد مي »خوانند غلبه و محبت

 هسـت  غلبه كه جايي در كه اين جملهاز ،نكته استلزامات سياسي فراوان دارد  اين». و نقصان
  رنگ است.  محبت كم

نطـق را در او   ةقـو شود كه  در موضعي استعمال مي كند كه محبت خواجه اشاره مي نيز
محبـت   ةاز دايـر  ديگـر  يكغيرناطقه با  موافقت و معادات حيوانات بنابراينمشاركتي بود و 

شـوق   باشـد  افزون محبت فضيلت او در كهخارج است و آن را الفت و نفرت گويند و هر
اي  بيان اين مقدمه، خواجه نكته از پستر.  به كمال نيز در او زيادت است و وصول بدان سهل

  : است آن بر نيز فارابي) ديد خواهيم كه كند كه (چنان را بازگو مي
 و) فرزنـد  و والدين محبت(مانند  طبيعي يكي: بود گونه دو انسان نوع در محبت اقسام
 چـه  آندوم  ؛بـود  االنحالل  و العقد سريع كه آن نخستكه چهار نوع است:  ارادي ديگر
چهـارم   ؛بـود  االنحالل ء العقد و بطي سريع چه آنسوم ؛ االنحالل بود و سريع العقدء بطي
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 حسـب  به... و چون مقاصد اصناف مردمان در مطالبت،  بود العقدواالنحاللء بطي چه آن
 ديگـر  يـك با  سه و از تركب هر ؛و خير ،منشعب است به سه شعبة لذت، نفع ،بساطت

  ). 260رابع تولد كند (همان:  ةشعب

 برمبناي دوستي و. شود گشوده زود نيز و شود بسته زود لذت برمبناي دوستي ،رو ازاين
». مطلوب بالعرض باشند نه بالذات ذنافع و لذي« چراكه ،بندد و زود گشاده شود دير منفعت
بررسي محبت ناشي از لذت و منفعت، فضيلت محبت اهل خيـر را در ايـن    از پس ،خواجه

اشرار را از كه  اينبيند كه اموري چون نقصان و سعايت و ماللت در آن راه نبود و جالب  مي
اشرار را « تمنفع و لذت براي محبت دركه   است حالي دراين  ،اين نوع محبت حظي نبود

   ).263(همان:  »هم با اشرار و هم با اخيار تواند بود
ميان كه  ايندليل  به ،پردازد كه محبت خواجه سپس به تفاوت ميان صداقت و محبت مي

تـر اسـت و مـودت در رتبـت بـه صـداقت        بندد، از صداقت عام جماعتي انبوه صورت مي
داشتن وجود دارد كه  طيفي از دوست درواقعتر بود.  تر باشد و عشق از مودت خاص نزديك

افراط محبـت  كه رسد و سپس با عشق ( شود و به صداقت و مودت مي از محبت شروع مي
هـايي كـه بسـيط     محبـت  درخصـوص رسـد.   پايان مي بهافتد)  است و ميان دو تن اتفاق مي

ي، تغيـر، شـكايت، مالمـت، تشـكّ     نيز امكان ،ه حضور دارندمؤلفدو  ها آنيعني در  ،نيستند
  ).266 - 260است (همان:  بسيارو انقطاع  ،تظلم، عتاب
محبتي «پردازد.  مي رئيسبه محبت پادشاه و  ،بررسي وجوه مختلف محبت از پس ،خواجه

وس و غني و فقيـر باشـد هـم در معـرض شـكايت و      ئو مر رئيسكه ميان پادشاه و رعيت و 
دارد كـه در اكثـر اوقـات    سبب كه هريك از صاحب خويش انتظار چيـزي   مالمت بود، بدين

  اال). 267(همان:  ميان شرط عدالت نباشد چه فسادها كه نخيزد و اگر دراين» مفقود بود
 التمـاس  و محـض  خيـر  ايشـان  مقصـد  و بود جوهر آن موجب چون كه اخيار محبت
انـد   حكما گفته چه آنمخالفت و منازعت منزه ماند ... و اين بود معني  ةاز شائب فضيلت

. شخص به تو غير و حقيقتق كه صديق تو شخصي بود كه او تو باشد دردر حد صدي
هم از  احداث صداقت به وثوق عدم و عوام در آن فقدان و صداقت اين وجود عزت و

 باشـد  غافل صحيح غرض از و نبود واقف خير بر كهاين سبب الزم آمده است، چه هر
 روي  آن محبت او سبب انتظار لذتي يا منفعتي تواند بود و سالطين اظهـار صـداقت از  

صداقت ايشان تام نبود و از اعتدال  ببس بدين و شمرند منعم و متفضل را خود كه كنند
  ).268منحرف افتد (همان: 
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  و
رعيت را محبتي بود ابوي و محبت رعيـت او را بنَـوي و محبـت     ملك محبت كه بايد

اخوي تا شرايط نظام ميان ايشان محفوظ بماند. و مراد از اين نسبت  ديگر يكرعيت با 
آن است كه ملك با رعيت در شفقت و تحنن و تعهد و تلطـف و تربيـت و تعطـف و    

 ،اقتدا كند و رعيـت  مشفق نراپد به شر منع و خير جذب ومصالح و دفع مكاره  طلب
در اكـرام و احسـان بـا     ،بر پسران عاقـل و  ،در طاعت و نصيحت و تبجيل و تعظيم او

اگر زيادت و نقصان راه يابد و عدالت مرتفع گـردد،   ا،والّ...  به برادران موافق ،ديگر يك
فساد ظاهر شود و رياست ملك رياست تغلبي گردد و محبت به مبغضت بدل شـود و  

 ،خواهـد  خـود  خيـر  يكسـ  هـر مخالفت و الفت به نفار و تودد به نفاق؛ و موافقت به 
كه ضـد نظـام    ومرجهرج و گردد باطل صداقات تا بود مشتمل ديگران ضرر بر چهاگر

  ).270 - 269بود پديد آيد (همان: 

  كند. محبت بررسي مي مقولةكه خواجه محبت حكمت را نيز ذيل  ستجا اين جالب
الهي كـه در   ءجزالهي به هاي  يأرحكمت و انصراف به امور عقلي و استعمال  محبت

 شـود  متطـرق انسان موجود است مخصوص باشد و از آفـات كـه بـه ديگـر محبـات      
تواند كرد، چه سبب آن خير را بدان راهي و نه شرّير در آن مدخلي يمت غنمحفوظ؛ نه 
  )276(همان:  باشد منزه ماده شرور و ماده از محض خير و محض است

در موارد زيادي رنـگ و لعـاب    محبت از خود روايت در خواجه كه اين توجه قابل ةنكت
و  تـألف عبادات جمعـي) را بـراي    ويژه بهعبادات (و  تنها نهكه  نحوي بهدهد؛  ديني به آن مي

  گويد بلكه مي ،داند محبت مي
و ارسطاطاليس گويد: سعادت تام خالص مقربان حضرت خداي تعالي راست و نشايد 

 كنزدي بهمعامله نكنند و  ديگر يكانساني با مالئكه اضافت كنيم چه ايشان با  فضائلكه 
وديعت ننهند و به تجارت حاجت ندارند تا بـه عـدالت محتـاج شـوند و از      ديگر يك

 بـه  تا باشند فارغ شهوات از و ... بود محمود نايشا نزديك بهچيزي نترسند تا شجاعت 
  )276(همان:  ... باشند مفتقر عفت

همـان:  » ( محب خداي تعالي بود بغريزت فاضل و بالطبع خير كه گويد...  اول حكيم« و
دوسـتي در   مقولـة اندازه هست كه اگر اين پرسش مطرح شود كه در جـايي كـه    اين). 279

مسلمان سعي  ةو عموم فالسف است بوده راهاي فلسفي هم ههسياسي مسلمانان با مواج فلسفة
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توان پاسخ داد كه  شود، مي دوستي چه مي مقولةوضع  گاه آناند،  در توفيق فلسفه با دين داشته
  دوستي است.  مقولةطور نمونه در  بهبا دين و  فلسفه وفيقاعاليي از ت ةنمون نصير خواجه

 صسياست مدن را به دوستي و محبت اختصاخواجه يك فصل از بخش كه  اينباوجود
ها و سياست ملك، فصلي ديگر را به  از بيان اوصاف انواع اجتماعات و مدينه داده است، پس

از حكـيم   نقـل  بـه (دهد. و بـاز   اختصاص مي» فضيلت صداقت و كيفيت معاشرت با اصدقا«
مان را باعث طلب فضيلت صداقت كه در نفوس مفطور است مرد«كند كه  تصريح مي )اول
 ديگر يكهاي جميله و مداعبت با  گرداند بر مشاركت در معامالت و معاشرت به عشرت مي

دهـد كـه آمـوزش     و باز به أنسقراطيس نسبت مي». و اجتماع در رياضات و صيد و دعوات
تـر از آمـوزش اخبـار     به اوالد برتـر و الزم » احاديث الفت و اخبار مودت«دانش دوستي و 
  ،...؛ چراكه روب استملوك و ذكر ح

اي كـه   قدر مودت و خطر محبت از جملگي كنوز و دفاين عالم و ذخاير ملوك و نفايه
يابند چـون   از آن تمتع مي چه آناز جواهر بري و بحري و   اهل دنيا را بدان رغبت بود،

ـ    تر بيش آن، غير و امتعه و ابنيهحرث و  فضـيلت   ةبود و تمامت ايـن رغائـب در موازن
  ).322صداقت نيفتد (همان: 

 بـراي  ااصـدق  به مردم نيازمندي و بودن  عالطب بر مدني تأكيدبا  ،ديگر بار فصل اين در او
 جهـد  غايت اصدقا اكتساب در كه داند مي كسي را كامل سعيد« تمام، سعادت به يابي دست
 حـال،  اينبـا ». حاصـل كنـد   كرد نتواند حاصل انفراد به چه آنايشان  معاونت به... تا  كند بذل
لذت «نه  ،باشد» تمتعي حقيقي و التذاذي الهي«داند كه  اين مي به مشروط را دوستان از تمتع

 ،كـه ريـزد   ميبيان اين شرط سنگين، آب پاكي بر اكتساب چنان دوستاني  از پسو ». حيواني
». كثيرالوجـود   اين قوم بس عزيزالوجودنـد و اصـحاب لـذت حيـواني و بهيمـي      كه آناال «

چه ايـن طايفـه بـه    «شمارد  التمتع را هم غنيمت مي حال، خواجه همين دوستان حيواني بااين
و ». جاي غذا نايستد بهمنزلت نمك و توابل باشند كه هرچند در طعام بديشان احتياج بود اما 

مردم به دوسـت محتـاج بـود در همـه     «كند كه  اطاليس استناد ميدر اين زمينه به قول ارسط
احوال، اما در حال رخا ازجهت احتياج بـه مالقـات و معاونـت ايشـان و در حـال شـدت       

). خواجـه بحـث مبسـوطي نيـز     321(همان:  »ايشانست مؤانازجهت احتياج به مواسات و 
يـك دوسـت   «اگر بـه   ،ها اين آزمون ةنتيجآزمون و امتحان دوستان دارد كه در درخصوص

كثـرت دوسـتان باعـث     چراكـه  ،بهتر است به همو اكتفا و اقتصـار كنـد   ،ظفر يابد» حقيقي
  ).همانرا ايفا كند ( ها آنشود آدمي نتواند حقوق دوستي  مي
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تر كسي است كه لباس پادشاهي  خواجه، و البته باز با استناد به حكيم اول، نيكوحال نزد
  سعادت دوستي محظوظ باشد؛  بر قامت داشته باشد و از

يـات  ئجزچه كسي كه مباشرت امور رعيت و تعرف احوال ايشان و نظـر در كليـات و   
ممالك بر قانون احتياط خواهد كرد او را دو گوش و دو چشـم و يـك زبـان كفايـت     

هـايي   و زبـان  هادل و ها گوش و ها چشمنتواند بود و چون [او را دوستان باشد] مالك 
 در را غايب و يابد اطالع مغيبات و اسرار بر تجشمي بي و...  بود بسيار عدد بهشود كه 
  .)322همان: ( كند مشاهده شاهد صورت

 قبيل ايناز مواردي. يافت خواجه آراي در را مدني دوستي از وجوهي توان مي درمجموع
 دوستي جهاتي از توان مي را خواجه سخن از فقره اين نيز. آمد پيشين هاي قول نقل ضمندر
   دهد مي حذر را دوستان خواجه. ناميد مدينه در

 كه صناعتي و حرفت يا باشد ليجمت بدان كه ادبي و علم بهبخل كند با دوست  كه آن از
 بـاب  آن در انفـراد  ايثـار  و اسـتبداد  محبـت  به را او كه سازد چنان بل بود؛ ماهر آن در

موصوف بود و ال حممنسوب نتوان كرد كه مضايقت با دوستان در متاع دنيا كه به ضيق 
 است، قبيح موسوم، آيد، الزم بعضي درجانب مزاحمت سبب بهبه حرمان و نقصاني كه 

   ).329همان: ( اتفاق، زيادت گردد و به بخل نقصان پذيرد با كه مقتنياتي در فكيف

دليل احتياج آدمي به تمدن و  به» حفظ محبت«ه ضرورت كند ك مي تأكيدكه  جا آنو نيز 
 كـه  گويـد  مـي  بلنـد  بانگ  بهخواجه باز  درنهايت،). 333 ،330است (همان:  اتحاداستمرار 

 غـرض  و كارها ترين مهم آن محافظت و بود فضائل ترين بزرگ صداقت و محبت فضيلت«
ـ  باب اين چه بود، همين باب دراين اطناب از  سياسـت مـدن]   ةاشرف ابواب اين مقاله [مقال

 سياسـت  هفـتم  فصـل  در باز خواجه طوالني، مباحث همه اين باوجود). 334(همان:  »باشد
اصناف خلق را به سه صـنف دوسـتان،    است »خلق اصناف با معاشرت كيفيت در« كه مدن

كند و وقتي به صنف دوسـتان   و كساني كه نه دوست باشند و نه دشمن تقسيم مي ،دشمنان
  بيش از اين الزم به بيان نيست. جا اينگذارد كه در  مي بحث بهرسد باز دوستي را  مي

  
  گيري . نتيجه7

را به خود جلب  متفكران توجه سياسي انديشة يخاست كه در تار ياز مقوالت مهم دوستي
 ياجتمـاع  هـاي  يشـه اند ويـژه  بهباستان و  يونانبذل توجه به دوران  ينا ةپيشين. است كرده
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 يلتشـك  يبـرا  ياجتماع و تنها شرط كاف ةبرسازند مقولةرا  »يدوست«كه  گردد يارسطو بازم
 انديشـة از  ياركـه بسـ   يزمسلمانان ن ي، در سنت فكرچهارچوب ين. در ادانست ياجتماع م
شده اسـت.   يانب يدوست مقولة درخصوص يمتعدد و متنوع يها بحث اند، بوده ملهم يوناني
 »يدوسـت « پرداختن به ةنحو در جهان اسالم، يفكر ايِ ينهزم يها تفاوت به باتوجه ،حال بااين
 فلسـفة  يادهـاي به فهم بهتر از بن تواند يم ها آناست كه درك  يونانياز تفكر  وجوهي يدارا
  شود.  نمون ره ياسالم ياسيس

ضرورت و  كه آنبا وجود  ،متفكران مسلمان يمكه نشان ده يمبر آن بود ،حاضر ةمقال در
امـا نـه    انـد،  يافتـه را در ياسيس يكبه سامان ن يدنجامعه و رس يلتشك يبرا يدوست يتاهم

در  يو نه حت دانند يم ينهانسان در مد يستز يبرا شناختي يهست يوجه را آنمانند ارسطو 
 يمتفكـر  ازديد ،مثال برايكه مشاهده شد،  . چناناند يقنمت نانيانيومفهوم همانند  ينكاربرد ا

 و كنـد  كفايـت  فاضـله  مدينـة  يلتشـك  يبـرا  تنهـايي  بهنتوانسته است  دوستي ي،مانند فاراب
ماننـد   يكمكـ  يممفـاه  كـارگيريِ  بـه با  ،دهد مي ترجيح مسلمان شهير فيلسوف اين رو، ايناز

 يـين تب )محبـت مفهـوم   وساطت به هم آن( فاضله مدينةنزد اهل  را آنوجود  اتفاق،و  تعاون
در تـدارك اسـباب    معاونـت بـه   يـاز ن دليـل  به ،فاضله مدينة ي، اهالچهارچوب ينكند. در ا

كـه   اند محبت نام به ياز مفصل يرناگز ست،ها آن يينها يتو غا االطالق يعل يرسعادت كه خ
  . كند ينتضم ها آن يانرا م يأر اتفاقبتواند وجود 

 ابوالحسـن  ،نمونـه  بـراي . يسـت مسـلمان ن  يلسوفانف يشامل تمام اًالبته ضرورت امر اين
 آنبه ارسطو،  يشخو تأسيبر  تأكيدو  دوستيبا بازگشت به مفهوم  ،دهد يم يحترج العامري

 ايــن در نيــز وي امــا. كنــد ادراك بنيــادين اي گونــه بــه يحكمــت عملــ چهــارچوبدر  را
 ،يو برخالف ،كند ميتكرار را ارسطو  هاي يدگاهدر موارد متعدد د كه آنوجودبا ،چهارچوب

باشد،  يزن شرعامل  تواند يم يدوست كه اينبر  تأكيدبا  و داند نمي خير حال هر را در يدوست
 شـود  يم يزن تر يجد يالبته در متفكران بعد يزيتما ين. چنپيمايد ياز ارسطو م يزمتما يراه
 ياتدر برساختن ح يدوست يتاز ضرورت و اهم يشخو ييندر تب ،الصفا اخوان مثال برايو 
 ينهمـ  ياهال درميان تنها خويش شكل بهترين در فضيلتي چنين كه ندا بر آن ي،انسان يكوين

. يسـت جامعـه ممكـن ن   يگرد ياعضا يبرا يسعادت ينچن ييو تو گو شود يم يگروه متجل
را چونـان   يو دوسـت  آورنـد  يپناه م يزن عقلبه  يدوست يتدر فهم اهم ها آن ،اساس برهمين

  .گيرند يدر نظر م يشاجتماع خو يبرا يعقالن اي يصهخص
 مقولـه  ايـن  از يوناني فهم به ديگران از بيش طوسي نصيرالدين خواجه البته ميان، دراين
 كـه  دارد آن بـر  تالش ،ناصري اخالق يش،خو ةدر اثر برجست كه آنوجودبا و است نزديك
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را  دوسـتي  ي،آتن يمحك همانند ،درنهايت كند، توجيه ديني انديشة يمبان ةبرپاي را مقوله اين
 يحكمـت عملـ   چهـارچوب در  را آنو  گيـرد  ياز انسان در نظـر مـ   شناختي يهست وجهي

 ياعضـا  يانم يدوست يرا چگونگ يهر اجتماع بنيادبر آن است كه  يو همانند و سنجد مي
متفكران مسـلمان در اسـتدالل    يگراز د ياريهمانند بس نيز وي ،حال بااين. دهد يآن شكل م

 حد حفظ وسنجد  مي يامر اخالق چهارچوبدر  تر بيشرا  يدوست نهايتدر يشخو يفلسف
  .گيرد مي  خويش سخن مبناي ار داشتن دوست در وسط

در مباحث و مقوالت  كه آنوجودبا ،مسلمان متفكران كه شد مدعي توان مي ،اساس براين
 يهـا رهـرو   پـردازش  يدر تمـام  ضـرورتاً  امـا  ،انـد  يونـاني  فلسفي انديشةمختلف ملهم از 

 آن در كـه  اي زمانـه  و زمينـه  به توجهرا با يشخو هاي يدگاهندارند و د ها آناز  وچرا چون يب
 يـزان م يونـاني،  يانتا هم برخالفمتفكران مسلمان،  يانم در. بخشند يشكل م كنند مي زيست

مقوالت  ازغالباً  نيز مفهوم ايندر پردازش  متفكران ينا تر است و كم دوستي مقولةتوجه به 
 آن معنـاي  بـه قلت منابع  ينا ،اينباوجود. گيرند يم بهره انسو  محبت و تعاونمانند  يكمك

 ميان اينمهم در ةنكت. باشند گرفته هيچ بهغافل بوده و آن را  مفهوم اين از مسلمانان كه نيست
 ،اسـت  يونانيـان  يمتفاوت بـا تلقـ   مدينه از آنان تلقي كه سان همان. است مدينه از آنان تلقي

  . يابد مي يمتفاوت يمعنا آنان نزد ،شود يم ينهمتصف به مد يوقت ،نيز دوستي
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