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 فروپاشى خالفت عباسى در بغداد، در يربيع، در آستانهابىبنمحمدبناحمدالعباسابى :چكيده

 ر حاكميت، اساس نگرش بيها فرمانروايى و شالودهيه مقولدر فقه سياسى اهل سنت  درحالى كه

 با رويكردى عقالنى و فلسفى، همراه با  وزعامت مسلمانان و نظام سياسى بود، با عدول از اين مبانى

 كه در ،اين اثر. پديد آورد المالك فى تدبيرالممالك سلوكروش و نگرش اندرز سياسى، اثرى به نام 

 يتاريخ انديشهمربوط به ، از ميان آثار  شده استم سياسات پرداختهفصل چهارم آن به بيان اقسا

 روادارى و اركان قدرت، وظايف فرمان بررسى موضوع سياست و مملكتيسياسى در اسالم، در شيوه

، اثري متفاوت به اندهكرد اين موضوع بحث ي با غالب آثارى كه دربارهدر سنجشدر نظام سياسى، 

 ي مبانى و اركان انديشهي تحليلى درباره-  جستارى است توصيفى، حاضريمقاله. آيدشمار مي

  . تعلقات كالمى و مذهبى نويسندههايبنيان  خصوصاى درربيع، همراه با مقدمهابىسياسى ابن

  ، اندرز سياسي، زعامت مسلمانانسلوك المالك في تدبير الممالكربيع، ابيابن :كليدي هايواژه
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Types of Policies in Ibn-e-Rabie Political View 
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Abstract: At the beginning of abbasid 's caliphal  collapse time in Baghdad ,and while the 

political jurisprudence of  Sunni's  branch was shifted to rule and foundations of the rule and 

attitude of the Muslims authority and political system , Abi Abbas (Ahmad ibn-e-Mohammad 

ibn-e-Abi Rabie) with a deviation of these basics and with an intellectual and philosophical 

approach along with a political advice method, created the book  with the name of Soluk-al-

Malek fi Tadbir  -al- Mamalek. This book which in its fourth part  has been expressed to the 

types of policies, is different in method of  investigation on the subjects such as policy, 

statecraft, organs of political power and duties of the ruler in the political system,  with major 

of another  books which have discussed about the same subject . 

 This article is a descriptive-analytical research about the basics and structures  of  Ibn-e-

Abi Rabie 's  political ideas, with an introduction on the basics of the author’s  religious 

attachments.      

Keywords: Ibn -e -Abi Rabie‚ Soluk - al - Malek fi Tadbir - al - Mamalek‚ Political Advice‚ 

Muslims Authority 
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   او زندگى و مشرب فكرى و مذهبى،ربيعابن

 با دستگاه ، هجوم مغوالن به بغدادير آستانهسوزى كه د خردمندان دلاندكدر ميان عالمان و 

كوشيدند تا خليفه را در شرايط تهديد اى مىحكومت عباسى پيوند داشتند و هركدام به شيوه

هاى درست  و او را به اتخاذ روشنندروايى عباسى آگاه ك فرمانيمغوالن به فساد گسترده

متأسفانه از تبار . اى خاص و ممتاز بود، چهرهربيعابىبنمحمدبنالدين احمد، شهابنمايندداللت 

اى در و جايگاه سياسى و اجتماعى، يا پايگاه اعتقادى و تعلق فقهى و كالمى وى آگاهى بسنده

و راه و رسم عقيدتى وى وجود  نامه اثرى از زندگي،المالك سلوك ،نه در كتابش. دست نداريم

اطالعاتى كه خود او . اندنشانى روشن سراغ دادهدارد، نه عالمان رجال و تذكره و تاريخ از وى 

  را به درخواستالمالك سلوك اين است كه ، خويش به دست دادهيبه طور غيرمستقيم درباره

 ربيع او را با صفاتى چون معدن فضايل و محاسنابىوزيرى كه ابن  .  عباسى نوشته استيوزير خليفه

. حلم ستوده استو مكانت واالى علم و ادب و اخالق و كرم و
1

   

 ، عباسىي خالفت مستعصم، يگانه وزير اين خليفهي ساله15 يجا كه در دورهاز آن

ربيع ابىتوان نتيجه گرفت كه ابن مى،احمدعلقمى بود، بنابراينبنمؤيدالدين ابوطالب محمد

 ،غداد كه او نيز اندكى پس از سقوط ب، را به درخواست همين وزير شيعى خليفهالمالك سلوك

 به دليل تمايل به عقايد شيعه، طبعاً در ،علقمىابن. به فرمان هالكو كشته شد، تأليف كرده است

 امرى كه معتزليان به آن قرابتهمان . بودبند پاياصول خردگرايى به هاى تفكر كالم، شالوده

  . داشتند و اشعريان از آن غرابت

از مباحث خويش را بر اساس عقل و  چنانكه خواهيم گفت، بسيارى ،ربيع نيزابىابن

 دانيم كه علما و فقهاى اشعرى مسلك كه پس از بهمى. براهين عقالنى استوار ساخته است

 ،محاق افتادن قدرت معتزليان در بغداد و غالب جهان اسالم، با معتزليان، به خصوص با شيعيان

راهى و ها هم در پى سال،زبه همين دليل ني. پيمودند مى،مهرى، حتى عناد و دشمنىطريق بى

 كرخ بغداد،ي شيعيان محلهيسكوت در برابر كشتار ساالنه
2

- در عصر مستعصم و وزارت ابن 

.ت زيادى تجديد كردندكرخ را با شدت و حدي محلهعلقمى نيز كشتار در 
3

ربيع را ابى اگر ابن

 و مخالف سرسختتوانيم باور كنيم كه عالمى اشعرى عالمى اشعرى بشماريم، چگونه مى
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  .194، ص داراالندلس :بيروت التكريتى، ناجى الدكتور تحقيق ،تدبيرالممالك فى المالك سلوك، )م1983  /ه 1403 (ربيعابىابن   1

  .176صدارصادر، :  بيروت،10ج، الكامل في التاريخ، ]تابي [اثيرالجزرىابن الكرم الشيبانيابيبنعليالحسنعزّالدين ابي   2

  .180 ص انتشارات اميركبير، :، تهرانتاريخ مغول، )1356 (آشتيانى اقبالعباس    3



  1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  60

نه تنها به درخواست وى ه به وزيرى شيعى نزديك شود كه معتزليان و شيعيان، تا به آن انداز

، بحث از زعامت مسلمانان ي كه در شيوه،دارى تأليف كندكتابى در سياست و اصول مملكت

 يگو از خالفت را در محاق افكند، بلكه در بحث از سلطنت نيز، شيوهوهرگونه گفت

يافت بر بنياد همين ره ؟نويسان را مقتداى خود قرار دهد يونانى و مسلمان و اندرزنامهيسفهفال

ب انديشه و به داللت ابن ابى ربيع، اگر به دليل تقرّكه، است كه چه بسا بتوان نتيجه گرفت 

- محتواى اثرش در پيروى از استدالل فلسفى و عقالنى در باب سياست و اصول كشوردارى، هم

 فقها و متكلمان اهل سنت كه در بحث از خالفت و قواعد ياعتنايى آشكار به سيرهبا بىراه 

اى معتزلى فرزانهبلكه دارى صرفاً بر نقل و سمع اتكا داشته و دارند، عالمى شيعى نبوده، زمام

 : بوده است كه

  ؛علقمى نزديك شودبر اساس قرابت مشرب، توانسته است با ابن. 1

 ؛وزير شيعى را به خود جلب كندعنايت اين . 2

- مذهبانش را در دل مىهم او و يام علماى اشعرى بغداد كينهبه درخواست وى كه تم .3

 .پروراندند، پاسخ مثبت دهد

تقرب علماى معتزلى كه آنان نيز از عصر متوكل به بعد در معرض خشم و كين و 

شمار ديگرى از آنان بلكه صر نبود، ربيع منح محدوديت اشعرى مذهبان قرار داشتند، به ابن ابى

الحديد، ابن ابى. نيز در عصر مستعصم با ابن علقمى مجالست و مؤانست و همكارى داشتند

 كتابش به اين مطلب يخود او در مقدمه.  از مشهورترين آنان بود،البالغه نهجشارح نامور 

.تصريح كرده است
1

   

��� ( ِملكت، با استناد به روايت مشهورربيع در بحث از ضرورت نصب وزير در مابىابن
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3

 على، تصريح كرده است كه پيامبر
)ع(

.  بود را به عنوان وزير خويش برگزيده

 علىيچنين اعتقادى درباره
)ع(

 اگر بر تمايالت شيعى او داللت نداشته باشد، مؤيد آن است ، نيز

 بصرى به ي كه بر خالف اشعريان و معتزله، معتزليان بغدادىيربيع به انديشهابىكه ابن
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افضليت على
)ع(

  . عقيده داشتند، وابسته بوده است

ر بحث از امامت فاضل و مفضول در آثار خويش شايان توجه است كه متكلمان اشعرى د

.ن استنااند كه ترتيب فضل خلفاى راشدين، همان ترتيب خالفت آاجماع داشته
1

 اعتقاد راسخ 

كه رئيس واحد مسلمانان بايد برخوردار از اكمل مراتب انسانى باشد، همچنين ربيع به اينابىابن

 ي اسالمى، تفاوت آشكار مبانى انديشهيتصريح وى بر ضرورت نصب فاضل به رياست مدينه

درست است . دهد نشان مى،او را با تمام فقيهان و متكلمان اهل سنت، اعم از اشعرى و معتزلى

كه معتزليان بغدادى بر افضليت على
)ع(

 بر ابوبكر و عمر و عثمان اعتقاد داشتند، اما آنان و تمام 

ن، انا مسلمي علم امام يا خليفهي بحث از مرتبه در، فقهى اهل سنتياشعرى مذهبان و تمام ائمه

اى عقيده  دسته:ين باره از دو دسته بيرون نبودند و در اندبه ضرورت افضليت وى اعتقادى نداشت

يكى از علماى زمان باشد، تا چه رسد كه افضل آنان   مسلمانان الزم نيستيداشتند كه خليفه

 و مدعى بودند كه الزم است حد ندراهى نداشتده هم دوم نيز با اين عقيي دسته؛به حساب آيد

. علم خليفه، علمى در حد اجتهاد و افتاء باشديو اندازه
2

 برخى هم، علمى در حد علم قاضى را 

.انستنددبراى خليفه كافى مى
3

 

 ربيع به فلسفه و استناد مكرر او به افالطون و ارسطو در تمايالت آشكار ابن ابى

 م در حالى كه فقيهان بزرگ اهل سنت هنوز هم فلسفه را زندقه و اقاويله  آن،المالك سلوك

 دادند و معتزليان نيز به رغم اعتناى جدى به عقل، به فلسفه تمايلى نشان نمى،خواندندراهان مىگم

 .  از ديگر شواهد بر تمايالت شيعى اوست،و در هر حال اهل كالم بودند نه فلسفه

 كه تدوين آثار كالمى در ميان مسلمانان گسترش ،ه بعدبهجري قمري  سوم يسدهاز 

_____________________________________________________________________ 

 ،والجماعة السنة االدلّه فى قواعد اهل لمع، )1987) (ينىالحرمين الجو امام(المعالى عبدالملك بن عبداهللا بن عبداهللا الغياثى  ابى   1

تحقيق عمادالدين  ،الدين  فى اصولالغنیة، )1978 (الشافعى المتولى؛ 128ص  الكتاب،  عالم:تحقيق فوقيه حسين محمود، بيروت

المرام  غایة، )1391 ( اآلمدىعلى بن ابى على بن محمد بن سالم؛ 186ص  ،الثقافیة الخدمات و االبحاث مؤسسة :احود حيدر، بيروت

الدين احمد بن محمد بن   جمال؛39ص  االعلى للشئون االسالميه،  المجلس:، تحقيق حسن محمود عبدالطيف، مصرفى علم الكالم

 ؛ 287ص   دارالبشائر االسالميه،:، تحقيق عمر وفيق الداعوق، بيروتكتاب اصول الدين، )1998 (محمود بن سعيد غزنوى كاشانى

، 4 عامر لجزار، ج- ، المحقق انور الباز مجموع الفتاوي ،) م2005/  ه 1426 (ميهالدين ابوالعباس احمد ابن عبدالحليم ابن تيتقي 

  .416ص ، الثالثة الطبعةدارالوفاء، ]: جابي[

 حبيببن محمدبنعلىالحسنابى؛ 278- 277ص ص ،]نابي: [، استانبولاصول الدين، )م1928 /. ه1346 (بغدادىعبدالقادرابومنصور    2

ص ، االسالمى االعالم مكتب: تهران الفقى، علّق عليه المرحوم محمد حامد و صحه ،السلطانيه االحكام، .( ه1406(ماوردىالبصرى

 ،دراسةحقيق ، تغياث االمم في التّيات الظلم ،]تابي) [الحرمين الجوينى امام(المعالى عبدالملك بن عبداهللا بن عبداهللا الغياثى  ابى؛6

  .1391- 1353، 427- 426، 130، صص ]نابي: [فهارس عبدالعظيم الديب، قطر

مكتب : ، صحه و علّق عليه المرحوم محمد حامدالفقى، تهراناالحكام السلطانيه، )1406 (الفراّء ابنالحسينبنمحمديعلىابى   3
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يافت، غالب متكلمان اهل سنت، اعم از اشعرى و معتزلى، در اين آثار به بحث از خالفت و 

توان به وضوح مالحظه كرد كه آنان اساس  مى،با عنايت به اين آثار. امامت توجه نشان دادند

پيامبر را با طرح داليلى سمعى يا عقلى در بيان دارى مسلمانان و جانشينى گو از زماموگفت

 خالفت يا يترتيب بحث دربارهبه  ،ده و پس از آننمووجوب و ضرورت نصب امام آغاز 

 نصب خليفه از طريق اختيار اهل حل و عقد و استخالف و شورا يبارهامامت را با سخنانى در

 به بيان. اندگو كردهويف خليفه گفت ادامه داده و در همان حال از صفات و وظا،و گاه استيال

 از گذشته،كوتاه، محور مباحث متكلمان اهل سنت و فقهاى مذاهب اربعه
1

 تا كنون،
2

 همواره 

  . خالفت و امامت بوده است

 آميز از را در عهد مستعصم تأليف كرده، به رغم ستايشى تعارفالمالكسلوكربيع كه ابىابن

ترين  و متفرعات اين مقوله كم،دار اهل سنتيعنى اصطالح ريشهاين خليفه، نه تنها از خالفت، 

  از ضرورت حكومتا كتاب خويش آشكاري، بلكه در فصول چهارگانههوردياسخنى به ميان ن

دار مسلمانان و بر اساس دين قيم و سنت  كه وظيفه دارد به عنوان زمامگفته استفاضلى سخن 

ربيع،   ابن ابىيبه عقيده. ن، به تدبير عالم مبادرت كندعدالت و نجات مردم از زير يوغ متسلطي

در » خداوند«روايى است كه مجرى سلوك مالك يا اين امر از اركان وظايف چنين فرمان

.ها استرواى انسانروى زمين و يگانه رئيس و فرمان
3

 طبعاً الزم به تذكار نيست كه چنين 

 سياسى شيعه يم آشكارا با انديشه و فلسفهنگرشى به سياست و اصول و مبانى زعامت، باز ه

 . قريب است و از نگرش خالفت اهل سنت غريب

 ربيعابى سياسى ابنيمبانى و اركان انديشه

، چه در تاريخ تفكر و )م1527- 1469( گرى و ظهور ماكياولىروشنعصر سياست تا آغاز 

_____________________________________________________________________ 

،  و الخوارج و المعتزلهالرافضة و المعطلة الملحدة الرد على التمهيد فى، )م1947 / ه 1366 (النىالطيب الباق بكر محمدبن االمام ابى   1

الحسن ابىقاضى؛ 178ص   دارالفكر العربى،:ضبطه و قدم له و علق عليه محمود محمد الخضيرى و محمد عبدالهادى ابوريده، قاهره

 ابراهيم مدكور، اشراف طه ه، تحقيق محمود محمد قاسم، مراجعوحيد والعدلفى ابواب الت، ]تابى[عبدالجبار المغنى االسدآبادى

، ماوردى؛ 273- 271 ، همان، صص بغدادى؛53 و 48ص صاالول، جزء اول،  العشرين، القسم  دارالكتب، الجزء المتمم:حسين، مصر

: ، مصرالملل و االهواء و النحل صل فىكتاب الف، ) قه 1321 (االمام ابى محمد على بن احمد ابن حزم الظاهرى؛ 6- 5ص ص همان،

 ،]نابي: [حيدر آباد دكن ،الدين كتاب االربعين فى اصول، ) ق ه1353 ( االمام محمدبن عمر رازى؛87، ص 4 التمدن، جزء ةمطبع

  .365- 363ص ، همان، صاآلمدى؛ 270- 269 صص، همان،  غزنوى كاشانى؛428- 426ص ص

؛ 89- 87ص انتشارات خوارزمي، ص: ، مقدمه و تصحيح محمدعلي موحد، تهرانوكسلوك و المل، )1369 (خنجىروزبهان   2

  .83 انتشارات بيان، ص : خليل احمد حامدى، پاوهي، ترجمهخالفت و ملوكيت، )1405 (ابواالعلى المودودى االمام
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اى از لمان، همواره شاخه مسي فيلسوفان مغرب زمين و چه در نظر حكما و فالسفهيانديشه

ربيع در غالب مباحث خود ابىناب. شد و با اخالق پيوندى تنگاتنگ داشتحكمت شمرده مى

او .  دارديخاطر عميقدهد كه به همين سنت ديرينه تعلق به وضوح نشان مىالمالك سلوكدر 

 عقلى يسيرهكه مباحث فصول قبلى كتاب خويش را به اخالق و اقسام آن و اصناف پس از آن

 يعنوان ضرورت كمال حيات فردى، شالودهها به تا نشان دهد كه همان مقوله،دهداختصاص مى

 به سراغ المالك سلوك در فصل چهارم ،دهد، سرانجامزندگى مدنى و سياسى را نيز تشكيل مى

   .دازدرپرود و به طرح موضوع محورى كتاب خويش مىاقسام سياست مى

 سياسى خويش، با اقتباسى آشكار از يربيع از انديشه گوى ابن ابىوت گفينخستين پايه

 سياست يافالطون و ارسطو و با سخنى در تبيين پيدايش حيات مدنى و موجبات وجوب اقامه

چنين رويكردى به تفكر سياسى، طبعاً موهم اين انتظار اوليه است كه . گردددر عالم آغاز مى

هاى بعدى سياست نيز سخن را در چارچوب همين مشى فكرى لهوى تا پايان بحث و تبيين مقو

 بحث خويش با نگرش و روش يرغم بناى اوليه  به،د، اما واقعيت اين است كه اوكنمتمركز 

  روش فلسفى، برخى قواعدي را بر سه پايهالممالك المالك فى تدبير سلوكفلسفى، مباحث 

 توان نه مى، راالمالك سلوكن دليل است كه به همي. سازدشريعت و اندرز سياسى استوار مى

 سياسى برشمرد، نه كتابى در تبيين سياست و حكومت از منظر شريعت، نه ياثرى در فلسفه

 ياى است كه مباحث آن به تفاوت و تناوب، بر شالودهاى سياسى، بلكه اين كتاب نوشتهاندرزنامه

دانيم به درستى نمى .سياسى بنا شده است برخى عقايد و اصول اسالمى و اندرز براهين فلسفى،

سا بتوان  اما چه ب؛ابى ربيع، به آراستن اثرى با اين خصايص متفاوت پرداخته است كه چرا ابن

 ،سازدمبدل  را به اثرى سلوك المالك روش تركيبى، بر آن بوده است تا اينگفت كه او در اتخاذ 

 اهل سياست، به خصوص ي براى عامهگشا و مفيد و راه،مطلوب عناصرى فراتر از خواص

  . عناصر وابسته به دستگاه خالفت و اميران استيال و استكفا در ممالك و مناطق پراكنده

 كند كه كتابشي با صميميت و صداقت تمام تصريح مالمالك سلوك يربيع در ديباچهابىابن

آراسته )  اسالمىيفالسفه( و علماى متأخر)  يونانىيفالسفه(را بر بنياد سخنان حكماى متقدم 

كند، اما ى و بوعلى و فارابى، همانند افالطون و ارسطاطاليس، ياد نمىراو اگرچه از كند. است

، نه تنها به آن آثار، بلكه المالك سلوكاز خالل بسيارى از مباحث وى پيداست كه در تأليف 

  . عه كرده استمراجها به آنها نيز متكى بوده و السلطانيه به برخى از احكام

  كه مباحث سياسىه است اين واقعيت توجه داشته، طبعاً بسلوك المالكهنگام تدوين  به،او
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، به رغم ارزش الفاضله �������  اهلِآراء فارابى و يسياست مدنيهاين فرزانگان، و آثارى چون 

، ي مملكتادارهدارى و  سياست عملى و آموزش اصول زماميها، در عرصهآن فلسفى و نظرى 

به همين .  اهل قدرت زمانه اثر گذارنديتوانند بر عقل و انديشهنمى بردى ندارند وارزش راه

 نه ، مؤثر بر رفتار و اعمال اهل سياست و تدبيرتأليفيگرايانه بر آن بود تا دليل، چون واقع

حث كالمى گرفتن از مبارغم فاصله بنابراين، به پديد آورد،اى طراز طبع حكيمان، نوشته

  عقل و روش فلسفى،يو بناى قواعد و آراى سياسى بر پايه) خالفت و امامت(دارى  زماميدرباره

دارى كشور تربيت و آموزش سلوك و تدبير يمايه دستستيبايهرگز اثر خويش را كه مى

 چون خواجه نصيرالدين طوسى، در قالب مباحث ،روان اوگرفت، همانند فارابى و رهمى قرار

الزم بود، آن را به ميراث كه هرجا در  ارائه نكرد و دشوار جداولى ي فلسفى و ارائهيپيچيده

 .سياسى شريعت و اخالق و اندرز نيز آراست

 درست پس از اشاره به ،ربيع، جاى شگفتى نيست كه اوابىبا عنايت به اين رويكرد ابن

ماعى انسان، در تبيين لزوم تبجيل و آراى افالطون در پيوند ضرورت نظام سياسى با طبيعت اجت

توقير سالطين توسط علما و جوب اطاعت ملوك از علما سخن گفته
1

 سخن اثبات و براى 

 : جسته است فلسفى، بلكه به آيات الهى زير توسل هايخويش، نه به برهان
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 نيازهاى اساسى مردم، ضرورت قانون واحد و كاركرد قدرت و سياست

 زهاى انسان در حيات اجتماعىربيع، بيان نياابىبردى در تفكر ابنمحور بعدى انديشه و سياست راه

 : ند ازااين نيازهاى عبارت ،به باور او .است

 . درمان.5 ؛ازدواج. 4 ؛ مسكن.3 ؛ لباس.2 ؛ غذا.1

 در سياست مدن، ناتوانى انسان ي ويرو انديشه رهي تمام فالسفهاو،افالطون و به پيروى از 

 ت متمايل به زندگى مدنىسرشگرفتن  اساس شكل،از تأمين تمام نيازهاى خويشرا واحد 

 ربيع، پس از استناد به همين نياز انسانى براى تكوين حيات اجتماعى، به طرحابىابن. شمردندمى

_____________________________________________________________________ 
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  پس از فراهم شدن:نويسد و مىپردازدميها در ميان انسان) خداوند( سلوك مالك يسخن درباره

 هاى آنان در تناصف و تظالم، خداوندها در مدينه و تعامل با يكديگر، به دليل تفاوت روشانسان

 كه به وضع سنن و فرايض و بودهنگى در حيات اجتماعى آيان برداشتن همين ناهمبراى از م

بنابراين، هدف خداوند از ارسال سنن و فرايض الهى، از . نصب حكام در ميان مردم توجه كرد

كاركرد حكام نيز . هاست انساندر بينهاى متفاوت هاى حاصل از روشنابسامانىبردن ميان 

 بردن بينها براى انتظام حيات بشرى و از ن سنن و فرايض و اجراى آن حفظ آ:ست از اعبارت

.دهد انسانى را به تباهى و فساد سوق مىيگرى و تعدياتى كه جامعهپراكندگى و محو ستم
1

  

  ها و آفات حيات مدنى آسيب

 ،نيز قانون و اعمال سياست توسط فردى و اجتماعى انتظام يافته زندگيبه اعتقاد ابن ابى ربيع، 

 : اند شرورى چندگانهسويهمواره در معرض آسيب و هجوم از 

 نفس و بهره گرفتن از خرد در تمام امور نظارت بر كه عالج آن ؛ شرور نفسانى،نخست

 .است

 كه راه دفع اين شرور اجراى ؛ مدنى و اهل مدينهسرشت زندگي شرور حاصل از ،دوم

 .شرايع و سنن و اصالح عمومى است

 ايجاد برج و بارو و احداث در اثر كه اين شرور ؛هاى ديگركنان مدينه شرور سا،سوم

 محاربه و قتال از طريقشود و اگر با اين تدابير ميسر نگشت، خندق و گماشتن نگهبانان دفع مى

  .شوددفع مى

 مبانى ضرورت واليت افاضل

  افضليت، از خصايص رسمى تمام علماى اهل سنت، اعلميت ويپيش از اين اشاره شد كه در انديشه

 از شمار اندكيو صرف نظر از است  مسلمانان تلقى نشده يو صفات واجب امام يا خليفه

 متكلمان اشعرى و معتزلى كه عقيده داشتند زعيم مسلمانان بايد علم و فضيلتى در حد اجتهاد داشته

 ت، همواره اجماعخالف علماى اهل سنر ب. اندباشد، غالب آنان اين امر را شرط زعامت ندانسته

  تا در بيان احكام شريعت،علماى شيعه آن بوده است كه زعيم مسلمانان بايد افضل مسلمانان باشد

_____________________________________________________________________ 
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.و اجراى آن به علم عالمى برتر از خويش محتاج نگردد
1

راهى آشكار  هماز طريقربيع ابى ابن

 و تأكيد مجدد به اصل هين مديگانه پس از بيان شرور يا تهديدهاى سه، شيعىيبا اين انديشه

 : ضرورت تدبير و سياست در نظام اجتماعى، افزوده است

متولى تدبير و سياست جامعه و پيشواى امر و نهى، بايد همواره از افاضل باشد، زيرا «

دهد، نخست همان كند، يا به چيزى فرمان مىواجب است كسى كه مردم را از چيزى نهى مى

.»دهد، آنگاه در ميان ديگرانامور را در وجود خويش تبلور 
2

 

 زعامت واحد و تالش براى اقتدار خالفت در شرايط تهديد بغداد

اى كه از آغاز عصر دوم در تمام اركان  خالفت عباسى، فتور و فساد فزايندهيدر اواخر دوره

 هاىتدريج عمق و گسترش يافته بود، دستگاه خالفت را در معرض آسيباين نظام النه كرده و به

 يا استكفا، هركدام بر بخشى از قلمرو دستگاه  وملوك متعددى كه با روش استيال. جدى قرار داد

 هايصورترغم اعالم اطاعت ظاهرى از المستعصم باهللا، به  راندند، بهخالفت فرمان مى

مذكور  عباسى يليفهخگوناگون در تعميق اين بحران و تعميم خشم و كين نسبت به خويش و 

 گرى وسيع تموچينبا ظهور مغوالن و غارت.  داشتندگستردهكرد، نقشى  از آنان دفاع مىكه ناگزير

هنگى سياسى و نظامى مسلمانان در آو پسرانش در ماوراءالنهر و خراسان بزرگ، ضرورت هم

 ابى ربيع، چه بر ناب.  مغوالن بيش از هر زمان ديگرى ضرورت داشتيبرابر خطر فزاينده

در ميان مردم و » سلوك مالك« خويش كه ي چه بر بنياد مبانى انديشهاساس همين ضرورت،

،دانسترا وحدت زعامت مى -  نه تعدد قدرت در نظام اجتماعي- مخلوقات خويش 
3

  به صراحت

. امور استتسا موجب فساد سياست و كندى پيشرفنوشت كه كثرت رؤ
4

   

  وزير،علقمى را به پيشنهاد ابنالمالك سلوكربيع، وى ابىاگر توجه كنيم كه به تصريح ابن

 كه برخى از اهلهاى ناروايى  خالف تهمترتوانيم نتيجه بگيريم كه ب نوشته است، مى،مستعصم

اند، وارد ساخته،با مغوالن براى غلبه بر بغدادوي  همكارى يباره در،تعصب به علقمى
5

  او در
_____________________________________________________________________ 
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  نظرى نيزلحاظت، از اى كه مركز خالفت عباسى در معرض خطرى جدى قرار داشدوره

 هاى آشكار و پنهانشان و نافرمانىآنانكوشيد تا ملوك اهل سنت را كه تشتت احوال و رفتار مى

از خليفه، اقتدار وى را به محاق افكنده بود، به ضرورت همبستگى و وفاق با خليفه داللت 

  در دلعلقمى در آن شرايط حساس، آرزوى ضعف خليفه راترديدى نيست اگر ابن. كند

گو از وكرد به تأليف اثرى مبادرت كند كه نه تنها گفتربيع را تشويق نمى پروريد، ابن ابىمى

 مطاع و مقتدر در ميان مسلمانان و تأكيد به وجوب اطاعت  وضرورت وجود رئيسى واحد

دهد،  وى، روح حاكم بر سرتاسر مباحث اخالقى و سياسى آن را تشكيل مىاز ملوك يهمه

وحدت زعامت به عنوان اساس سلوك خداوند در تدبير ممالك نيز بر  آن، اتر ازفربلكه 

   .ورزدميتأكيد 

 در خصوصگوى وى و تقويت قدرت خليفه، به همين گفتراستايربيع در ابىتالش ابن

ضرورت و وجوب زعيم واحد و اجتناب از تعدد و تكثر مراكز قدرت محدود نشده است تا 

 واقعيت بيرونى قدرت، يعنى ا ببدون ارتباطيين اعتقاد سياسى وى و بتوان آن را طرح و تب

 كتاب، پس از ياو پيش از طرح اين سخن كلى، در همان مقدمه.  قلمداد كرد،زعامت مستعصم

 كه مخاطبان اثر خود و ملوكبيان صفات رئيس واحد در نظام سياسى آرمانى خويش، براى آن

دانست راستى مى بهگرچه كند، ضاهى با مستعصم تحريرزمانه را به پيروى و اطاعت و هم

الزمان، انّ امامهم و   اهل هذهFمن سعاد «: آن صفات نيست، تصريح كرديكه خليفه تجسم تمام

.»... همتقاد سياستهم و مدبر ملكهم، منْ هو مجمع المحاسن المذكوره و معدن الفضايل المشهور
1

   

 : ربيع به شرح زير استابيم آرمانى ابن مطلوب زعييصفات رئيس واحد و نمونه

 .5؛  قوىي حافظه.4؛ فهمى خوش.3؛  برخوردارى از سالمت اعضا.2 ؛ قوت انديشه.1

 .10 ؛ توانايى در غلبه بر شهوات.9 ؛دار راستى دوست.8 ؛دوستى علم.7 ؛ خوش سخنى.6؛ زيركى

دن دينار و درهم و ساير  پست شمر.13 ؛ صاحب عزم.12 ؛دار عدالت دوست.11؛ بزرگى نفس

.اغراض فانى دنيوى
2

  

  ابن ابى ربيع ي مملكت در انديشهياركان چهارگانه

 : زير استبه قرار  اركان مملكت چهار ركن ،ربيعابىبه اعتقاد ابن
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  . تدبير.4؛  عدالت.3؛  رعيت.2؛  پادشاه.1

 ركن نخست و وظايف و وسايل پادشاه براى تحقق سلوك الهى

هاست، براى تحقق سلوك الهى در ترين آنه نخستين ركن از اركان مملكت و مهمپادشاهى ك

 :ند ازاروايى، نيازمند شش وسيله است كه عبارتعالم و اهداف فرمان

1.نزديك باشدكه پادشاه از خاندان پادشاهى و از نظر نسب به پادشاه قبلت، يعنى آن ابو  .

   .ر وجود دارد آن اتفاق نظيبارهاين امرى است كه در

ب اخالق  بزرگ برخوردار باشد و برخوردارى از اين خصلت نيازمند تهذيي از همت.2

  . است تعديل نيروى غضب وانسانى

در تدابير كردن پادشاه به اين خصلت نيز با بحث و نظر.  برخوردارى از رأى استوار.3

   .گرددگذشتگان و اخبار و تجارب آنان نايل مى

ت و به كار بردن  حصول به اين خصلت هم با اظهار شجاعت و قو.هاتى بردبارى در سخ.4

   .گردند مقهور مىن و دشمنايابدميبا رأى متين پادشاه، كار سلطنت استقامت . دشوها ميسر مىآن

 كه رسيدن به اين امر نيز با اعمال عدالت در ميان مردم و دوام آبادانى ؛ ثروت زياد.5

   .يابدزياد، مملكت قوام و دوام مىبا ثروت . شودممكن مى

با وجود . شود يافتن چنين يارانى با مهربانى و دوام التفات و اكرام حاصل مى. ياران صادق.6

.كند و قلبش قوت پيدا مىبديامي پادشاه اشتداد مقامچنين اعوانى است كه 
1

  

وا يا پادشاه بايد فيلسوف ر اگرچه همانند افالطون بر اين عقيده نيست كه فرمان،ربيعابىابى

 باعث شده است ،باشد، اما اعتقاد راسخ وى به پيوند اخالق با سياست، يا همان سياست اخالقى

تا او نيز به پيروى از افالطون و ارسطو و همانند شمارى از علماى اخالق كه در ضرورت 

 كه ماهيت اندرز اند، در قالب سخنانىروايان سخن گفتهاكتساب فضايل اخالقى توسط فرمان

ترين وظايف پادشاه سياسى دارد، اكتساب حكمت و آراستگى پادشاه به اين فضليت را از مهم

 كشور منحصر نساخته و به يهاى اعمال سياست پادشاه را تنها به ادارهاو عرصه.  آوردشمارهب

 : ها را به ابعاد زير تعميم داده استويسان، آننپيروى از اندرزنامه

 سياست جمهور ؛ سياست خواص پادشاه؛روا سياست بدن فرمان؛ نفس پادشاهسياست

 .  سياست جنگ؛رعيت
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  سياست نفس.نخست

 زير را يگانه پادشاه براى تدبير و سياست نفس خويش، بايد موارد شش،ربيعابياز نظر ابن

 : مراعات كند

 شكر او بپردازد، نخست به ذكر خداوند و:  زير تقسيم كندصورت اوقات خود را به .1

گاه به امور رعيت رسيدگى كند، بخشى از وقت خود را هم صرف خوردن و خوابيدن و آن

   ؛نمايدهاى نفسانى رسيدگى به لذات و خواسته

 چه چيزى ملك را اصالح :اسكندر از حكيمى پرسيد.  براى كسب حكمت تالش كند.2

 فراگرفتن يكه پادشاه در انديشهد، يا آنروا گرديا بايد حكيم فرمان: كند؟ حكيم پاسخ دادمى

  ؛حكمت باشد

 بنابراين، هر آنچه از خير و شر انجام دهد، . پادشاه استي بداند كه قلوب رعيت خزانه.3

   ؛در آن خزانه قرار خواهد گرفت

 و از بيان عيبى كه در ،ستايند، شاد نگرددبهره است، مى وى را با صفتى كه از آن بىوقتي .4

  ؛ ود ندارد، محزون نشوداو وج

ن نامناسب ش ناچار است، عاجز نباشد و كارها را در زما دادن از كارى كه از انجام.5

  ؛ انجام ندهد

  ؛ ارى مداومت داشته و بر احسان حريص باشدز بايد بر شكرگه هموار.6

7.؛ گاه حالى از احوال بر او پنهان نماند و هيچاشدد الحدس و تخمين ب بايد جي  

 اتخاذ راه از طريق با خطاى مردم .9؛ عدالت و حق را امام و پيشواى خود قرار دهد .8

.صواب مقابله كند
1

  

  سياست بدن.دوم

روا از نقص غالب اندرزنامه نويسان دوران اسالمى، سالمت جسمانى و پيراسته بودن فرمان

هى شمرده و بر آن گانه، همچنين زيبايى ظاهرى را از لوازم پادشاخصوص حواس پنجاعضا، به

 شرايط الزم براى نصب يفقهاى اهل سنت نيز سالمت جسمانى را از جمله. اندتأكيد كرده

. اند جواز عزل وى از منصب زعامت دانستهساز و از دست رفتن آن را سبب،وى به امامت

 سياست  بحث از ملزومات سياست نفس، به بيانيربيع با اتكا به همين ميراث، در ادامهابىناب
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داند كه ها را شامل دوازده سياست زير مى آنزد وپرداميالزم در بدن رئيس سياسى جامعه 

 :اندكدام از متكلمان اهل سنت شرط زعامت ندانستهها را هيچبرخى از آن

 اجتناب از .3؛ هاى زيبا رها نكردن نفس در لذات، مگر لذت.2؛  توانايى در مهار شهوت.1

 گذرانى يا پرخوابى به شب.5؛  سست و كند، يا متغافل نباشدگاههيچ .4؛ ن به شرتجاوز و آلوده شد

 .8؛ روى و مقبول الشكل باشد  زيبا.7؛ باشدآگاه  نيرومند و به سواركارى .6؛ شناخته نباشد

كسى كه بعد از او ي وسيلهك را به  بتواند مل.9؛ و بتواند حركت كندباشد  اعضايش سالم تمام

امور دادن  براى انجام .10؛ وى تسليم شده است، واگذاردخود  آبادتر از آنچه به خواهد آمد،

 .11؛ رساند، تكليف نكندگناه سوار نشود و چيزى را كه ترك آن ضرر نمىآلوده به زشت و 

ها به پادشاهى رسيده  مصالحى را كه براى رسيدگى به آن.12؛ كارهاى روز را به شب نسپارد

.داردبش مقدم است، بر مصالح خود
1

 

  سياست خواص.سوم

 وظايف پادشاهى يربيع، خواص و نزديكان پادشاه كه سياست آنان نيز از جملهابىبه اعتقاد ابن

مگر نه اين است . م، صاحب طعام نديمانوزير، كاتب، عامل، طبيب، منج: ند ازااست، عبارت

غالب فسادهاى دستگاه سلطنت از ها، روايى حيات فرمانيكه به شهادت تاريخ، در طول دوره

  خدمات حاكمان سياسى به مردم نيز از سالمت ايناناندك و هفساد همين خواص ناشى شد

 كثيرى يي عدهربيع با آگاهى از همين واقعيت و چه بسا با مالحظه ابى  ابن؟نشأت گرفته است

 تحت عنوان وند بودگاه خالفت عباسى ريشه دوانده از عناصر فاسد كه در تار و پود دست

 با وقوف به احوال خادمان ،جويدند، همچنينارادت خالصانه به خليفه، آن را به آرامى مى

 يا -   از عمده وظايف پادشاه:نويسدصديقى در همين دستگاه كه محسود عناصر فاسد بودند، مى

مارد تا  خواص آن است كه همواره بر آنان مراقبانى بگيبارهدر - به تعبير خودش، سياست وى

 پادشاه بايد ،در همان حال. آشكار و پنهان بر اخبار و اسرار ايشان آگاهى يابدبه صورت 

مبادا . دنماي از خواص خويش هم محارست ،كندگونه كه از جان خويش محارست مىهمان

او بايد در حضور و غياب آنان احترام .  ايشان اقدام كنديهذكه به تقصيرى اندك به مؤاخ

 يكنندگان را درباره نبايد سخنان سعايتزگره. دارد و حقوقشان را رعايت كند  نگاهايشان را

. اى خاص دارندهر كدام از خواص مرتبه. خواص بپذيرد، مگر پس از تحقيق و حصول يقين
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بر ديگرى مقدم ندارد، زيرا اين امر دليل كدام از آنان را بىپادشاه بايد مراقب باشد كه هيچ

 ببيند، زيرا بسيار طبيب پادشاه بايد احسان. ته شدن خشم ديگران خواهد شدموجب برانگيخ

 نشينان وي مربوطبه هم خواص پادشاه، يربيع دربارهابىآخرين اندرز ابن. او مراقب جان اوست

ترين و داناترين مردمان برگزيده ن عاقلبينشينان پادشاه بايد از كند كه هماو تأكيد مى. شودمي

 ايشاناز عقل و علم خود  مصالح آنان همت گمارد و در خلوت تحقق بايد به روارمانف. شوند

.مند گرددبهره
1

 

مان باشد، ظاهراً دكه رئيس نظام سياسى بايد افضل مرربيع به اينابىاعتقاد راسخ و اصولى ابن

 ويش برگزيند تانشينى خترين مردمان را به همترين و عالمبا سخن اخير وى كه پادشاه بايد عاقل

كيفى سطح در هنگى و تفاوت آهمين ناهم. ستنيهنگ آد، همشومند ن بهرهآنااز خرد و علم 

 او هرگاه در بيان عقايد خويش به بحث.  نيز مشهود استالمالكسلوك از ابتدا تا انتهاى ،مباحث

. گذاردمى نيز درنگ قدم در وادى اندرز سياسى و اخالقىگردد، بىو استداللى فلسفى متكى مى

 ي سوق داده است، مالحظهيى ناهمگون چنين شيوهذربيع را به اتخا  آنچه ابن ابى،رسدبه نظر مى

سو با الهام يكاو از .  او بوده استي آرمان و واقعيت در زمانه بينتفاوت بسيار زياد و اساسى

 ، ضمناز سويى ديگر و ،آوردهاى سياسى خود روى مىهاى عقالنى به ترسيم آرماناز نگرش

تر از رويكرد  بيشبسيارديد ، خود را ناگزير مىش بدوى مخاطبانيل در واقعيت انديشهتأم

 و بدوزدچشم   خويشيهآرمانى و عقالنى و فلسفى، به واقعيات سياست و حكومت در زمان

  . اردبر دم گا تأثير عملى در واقعيت راستاي در ، زبان اندرز سياسىرسعى كند با تكيه ب

نويسى سياسى و تكرار   دوام و ماندگارى اندرزنامهيترين شالودهشايان ذكر است كه مهم

 آثار، گونههاى عينى براى رشد و تعالى محتواى اينو تداوم مباحث آن و فراهم نيامدن فرصت

  نظام سياسىِو واقعيت بدوىخويش ن آرمان بيها، همين تعارضى بود كه نويسندگان اندرزنامه

 ، خويشي حيات گستردهينويسان در طول دوره  كوتاه، اندرزنامهبه بياني. يافتندمى عصرشانهم

طراز عقل پيشينيان  و حتى قهقرايى نظام سياسى و همماندگار يت رويارويى با وضععلتبه 

 عصر »اشتهار خواقين فلك«، با سالطين جديد و طرح نظرات نوخود، ناگزير بودند به جاى 

حشم   كامكار و صاحبروايانفرماننويس آنان با  ان گويند كه اسالف اندرزنامهخويش هم

آيين همين بود، هم ظرفيت شنوايى و   مكرمتحاكمانگفتند، زيرا هم حد درك اين مى

 .تحمل آنان به همين اندازه
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  سياست رعيت.چهارم

 ربيع،ابى ابني سياست رعيت، يعنى بيان وظايف و اقداماتى كه به عقيدهدر بابگو وگفت

ترين مباحثى است كه رويكرد  نيز از مهم،ها را انجام دهد آنروا يا پادشاه وظيفه داردفرمان

 با رويكرد علمايى ، سياست و وظايف متقابل حاكمان و مردمي متفاوت او را به مقولهكامالً

 تكلمان و فقهايى كهغالب م. دهداند، نشان مى كه به سياست، فقط از منظر فقه سياسى نگريسته

. اند آنان عنايت كردهدينيتر به بيان وظايف زعامت اند، بيشدر تبيين وظايف خلفا سخن گفته

 : استكردهعنوان نمونه، شهرستانى وظايف زير را براى خلفا و جانشينان پيامبر بيان به

 اعزام .3؛  ديني اسالم و حوزهي محافظت از بيضه.2؛  حدودي اجراى احكام و اقامه.1

 .5؛ ن مسلمانان و نيازمندانبي تقسيم غنايم و صدقات در .4؛ جويان و سپاهيان براى جهادجنگ

 رسيدگى به منكحات .6؛ وفصل منازعات ايشان هاى ميان مسلمانان و حلداورى در خصومت

ان هر  نصب قاضيان و تعيين والي.8؛  دادخواهى مظلومان و مجازات ظالمان.7؛ و اعياد مسلمانان

 و  نظارت بر امور مردم با نظر ثاقب.10؛  قاريان و مبلغان به نواحى مختلف اعزام.9؛ ناحيه

 و هدايت ،راهى صايب براى ممانعت از دور شدن ايشان از حق و افتادن به وادى گميانديشه

 جنگ با اهل بدعت و ضاللت و فرود آوردن شمشير بر گردن .11؛ آنان به راه حق و صواب

.ن، شمشيرى كه برق سطوت الهى است و شهاب نقمت و عذاب خداوندىآنا
1

 

  خالفت و سلطنت را به گستردگى مخدوش كرده و به مشروعيتبينجماعه نيز كه مرز ابن

 در چارچوب پادشاهانبه وظايف  ، باورى راسخ داشته خويشيروايى سالطين زمانهفرمان

 : ه استدميراث فقهى اهل سنت توجه كرده و امور ذيل را از وظايف آنان شمر

 اصول مقرر و قواعد ي حفظ دين بر پايه.2؛ ت از آنس اسالم و محاري حمايت از بيضه.1

به جهاد واجب دادن  انجام .5؛  اجراى حقوق و احكام.4؛  شعائر اسالمي اقامه.3؛ نوشته شده

 گرفتن زكات و جزيه از .7؛ دود شرعي بر اساس شرايط معين شده حي اقامه.6؛  خويشدست

  نظارت بر تقسيم غنائم و دادن خمس آن به.9؛  مراقبت از اوقاف و نذورات.8؛ اهل آن

. موارد با مردمي عدالت و سلوك پسنديده در همه.10؛ مستحقان
2

 

قالنى و بغدادى گرفته تا  از ابوبكر با،عالوه بر شهرستانى و ابن جماعه، تمام ديگر متكلمان
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 مبحثيكه در آثار خويش به طرح آن  بى،امام الحرمين جوينى و غزالى طوسى و ابن تيميه نيز

تحت عنوان وظايف خليفه، سلطان يا حاكم اسالمى در برابر مردم يا رعيت مبادرت كنند، تنها 

 . اند مسلمان پرداختهحاكمانبه تكرار همان وظايف شرعى 

 سياسى و اجتماعى براى يدسته از علما و به رغم فراهم نبودن بستر انديشهخالف اين رب

ربيع در بيان وظايف و ابى حاكمان، ابني حقوق مردم بر ذمهيدربارهتر بيشگوى وگفت

 متفاوت از  به طرح سخنانى كامالً،رواى ممالك اسالمى در برابر رعيتهاى فرمانمسئوليت

اش با فقه سياسى اهل داخته و بازهم نشان داده است كه انديشهعلماى اهل سنت پراظهارات 

ريزى حاكميت بر ضرورت تالش براى استمالت قلوب مردم و پايه . بسيار دارديسنت فاصله

  نه بر اساس هراس، وارسى نسبت به وضع عمران و آبادى شهرها،، اطاعت باطنى آنانيشالوده

 و تعميم اصل ،بدكارمردم ن رعاياى نيكوكار با بي ها، تمايز از سعادت ساكنان آنتمراقب

 يبارهترين اصول سياست پادشاه دراز مهم ممالك، برخى سرتاسر از مردم در توجوب مراقب

.ربيع استابىن ابيجمهور رعيت در انديشه
1

در  داند،او كه رعيت را دومين ركن مملكت مى 

است كه به  ترى كرده مملكت توجه بيشبحث از اين ركن نيز به جايگاه طبقات جتماعى در

  .زودى از آن سخن خواهيم گفت

 سياست پادشاه در امور جنگ. پنجم

به جنگ نيز با هاى الزم بر پادشاه در امور مربوط ربيع در تبيين سياستابى ابنياگرچه، آرا

 به ريات و اجتهادات فقهاى شرع و با رويكردى اندرزگرايانه و ناظرظاعتزال آشكار از ن

اند، اما تقيد قطعى او به م و تدوين شدهظيواقعيات دستگاه خالفت عباسى در عصر مستعصم تن

اند تا وى بر رعايت برخى از اين اصول  باعث شده،دستورات شريعت و قواعد جهاد در اسالم

ي عهده سياست الزم بر  موردشانزدهبر اين مبنا، از ديد وي، . در نبرد با دشمن نيز تأكيد ورزد

  : ند ازا عبارت،پادشاه در امور جنگى

 اخبار از نمودن پنهان .2 ؛آگاهى دائمى از وضعيت دشمن و غفلت نكردن از كار او. 1

 صرف مال .3 ؛ها از هركس كه بيم مكر او وجود دارددشمن با تمام امكان و پوشيده داشتن آن

كه از سپاه آن به ياعتمادبي .4 ؛همان ياران دشمناز در فريب دشمن و ياران وى و استمالت 

ت و  هرگاه دشمن قو.5 ؛ت وىين، مگر پس از وقوف كامل به صفاى دشمن به امان آمده است
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 .6 ؛پردازد او بيد و خود پادشاه به مقابلهوتر فراهم ش نيروى بيشآيدمي، الزم بدگرمى ياپشت

رستد، بايد كسى را اعزام كند فب دشمن ي ديگرى به مقابله، فرد سلطان جز خوداستاگر قرار 

ضروري است پيش از آغاز  .7 ؛نيرو، شجاعت، دالورى و نجابت او اعتماد داشته باشدبه كه 

 يوسيلهه گرفتاركردن دشمن ب.8 ؛گير نمايددشمن را غافلدست زند تا  به كارهايى جنگ،

ادن هر دسته از سپاه  قرارد.9 ؛ بر اوافكندن آتشدر ها و پلكردن بريدن و خرابقطع آب، يا 

 از افل نشدن كمين بر سر راه دشمن و غايجاد .10 ؛دهى رئيسى شجاع و كارآزمودهتحت فرمان

 ؛ مقابله با امرى بزرگهمچون با او، ي كوچك نشمردن دشمن و مقابله.11 ؛اواحتمالي كمين 

، مال و جان دمؤثر واقع ش اگر حيله .13 ؛ دست زدن به مقابله پس از به كار بردن حيله.12

 دشمن غلبه اگر بر .14 ؛ جنگ رواستيازي بهدست، در غير اين صورت. ماندبمصون  سپاه

 ؛، بايد در ميان آنان به نشر عدل و امان همت گماشت و دست به كشتار مردم نزدآمدحاصل 

 ياران پرداخت و به قدر امكان آنان را راضى در بينبه تقسيم غنايم بايد  پس از جنگ .15

 پس از .16 ؛ ايشان الزم است، اقدام كردر ازد و در اين راه به مقدم داشتن كسانى كه تقديكر

شان قرار داد و مسببان را به سزاي اعمالگيري مورد پيش و اراجيف را حجنگ بايد اخبار مو

.رسانيد
1

 

   مملكتيتدابير چهارگانه در اداره

دشاه تدبير امور مملكتى است كه بر آن فرمان از وظايف اصلى پايكي  ابن ابى ربيع، يبه عقيده

. 1 :ند ازاامر صورت پذيرد كه عبارتچهار از نظر او اين تدبير بايد بر اساس توسل به . راندمى

 .  حزمتدبير بر اساس. 4 ،سياستتدبير بر اساس . 3جود، تدبير بر اساس . 2تدبير عقل، 

 عقل بر اساس  تدبير.نخست

 .3 ؛ مجاهدت نفس بر مكارم اخالقى.2 ؛خداوند و تصديق رسول الهىاز  تدبير براى اطاعت .1

 . خود و اينانبيندادن حاجزى استوار  قرار

  جودبر اساس تدبير .دوم

 . از نياز نيازمندانوجوجست پرسش و .3 ؛  اكرام گرفتاران بال.2 ؛ مهربانى بر اهل مملكت.1
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  سياستبر اساس تدبير .سوم

تر  گذشت از بيش.3 ؛تر خطاها بخشش نسبت به بيش.2 دمات صعب؛ بخشش زياد براى خ.1

 .گناهان

  حزمبر اساس تدبير .چهارم

-  امورى كه قدرتي معالجه.3 ؛ پوشيده داشتن و حفظ اسرار.2  ترك حسن ظن به همه؛.1

. به كاربردن كيد بر دشمنان.4 ؛دارد  جاى ترسهاگرفتن آن
1

  

 ايف آنان ظ مملكت و وي ركن دوم در اداره به عنوانعيتر

ربيع معنايى بسيار فراتر و ابى ابنيرعيت به عنوان دومين ركن از اركان مملكت در انديشه

 تاريخ اسالم و حتى بعد از ي ميانههايسدههاى متفاوت در فرهنگ سياسى و آثار و اندرزنامه

بردار و كشاورزان رمان مردم زيردست و فيدر غالب اين آثار مقصود از رعيت، عامه. آن دارد

  تا،است كه جز خدمت و اطاعت و تمكين مطلق از پادشاه، هيچ نقش و جايگاه حقوقى ندارند

- ابىابن.  مملكت در نظر گرفته شوديكه براى ايشان وظيفه و مسئوليتى در ادارهچه رسد به آن

داند، م سياسى مى نه تنها رعيت را در معناى حقوقى مردمانى صاحب حقوق قطعى در نظاربيع،

  :ند ازاكند كه عبارت زير و داراى وظايفى مشخص نيز تقسيم مىيبلكه آن را به اقسام چندگانه

كردن،  عبادت و زهد بسنده و مردم عالم را به ترساندن و ترغيبهكسانى كه ب:  متألهون.1

 ؛كنندموعظه مى

 ؛هاهندسه و مانند آن حساب، ،مانند طب، نجوم عارفان به علوم حكميه،:  حكما.2

 مربوط تحليل، تفسير و تأويل به آنان ، تحريم كه آثار و جانشينان انبياءيملهج:  علما.3

 ؛است

، بزرگان قوم افزايش يابندمنزلت كه هرگاه در مملكت و اهل شرف و جاه :  ذواالنساب.4

 ؛گردندمحسوب ميو عدت پادشاه 

ها از ند، غائلهشو يارى ايشان دشمنان دفع مىنگهبانان مملكت كه به:  خداوندان جنگ.5

   ؛دگردرود و شهرها و ممالك توسط آنان گشوده مىميان مى
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يابد و مردم با وجود ايشان اع كه امور مردم با آنان سامان مىتياهل صنعت و اب:  بازاريان.6

   ؛يابنددست مىبه نيازهاى خود 

 يتوليد و كاشت درختان اشتغال دارند و بقيهكسانى كه به كشاورزى و :  ساكنان روستاها.7

.ندامردم به آنان محتاج
1

  

 حقوق متقابل سلطان و رعيت 

هاى اسالمى در اواخر عصر خالفت، سلطنت استياليى سالطين ترك و تركمان بر سرزمين

 »مملكت«رغم احترام صورى به خلفاى عباسى، قلمرو تحت تصرف خويش را  باعث شد تا آنان به

 »مِلك سلطان« به معناى »مملكت«اصطالح . ند آورشماربه ه و خود را مالك مملكت شمرد

 سالطين چون. رود، ريشه در همين ايام داردكه هنوز نيز در تداول عامه به جاى كشور به كار مى

طور مطلق تعميم دادند و افزون  خود را مالك مملكت ناميدند، حق مالكيت بر مملكت را به

دادند، نيز مى» ملك طلق سلطانى«لمرو تحت مالكيت خويش كه به آن نام بر سرزمين و ق

 يش ساكنان ممالك را هم مملوك خويها، همههاى موجود در سرزمين و به تبع آنتمام دارايى

 و قلمداد كردند و براى خود هرگونه تصرف مطلقه در حرث و نسل و جان و مال و خشك

  طبيعى حق مالكيت مطلقهي كه نتيجه»البشرط«ق حاكميت در باور ايشان ح. تر را قايل شدند

سويه بود و مملوكان كه به تدريج نامشان در قالب اصطالح رعايا تعديل شد،  يكامريبود، 

  . الرقاب خويش نداشتند  سلطان و مالكيگونه حقى بر ذمههيچ

از سالطين بديهى است در شرايطى كه تمامى قدرت و شوكت نظامى در انحصار اين دسته 

 آالم عديده براى مردم، يآفرين و حاوى نتايج تلخ و زايندههايى خشونترقرار داشت، چنين باو

بود، نه خدايگان  حاكم بايد خادم مردم مى،هم مردمى كه در فرهنگ و عقايد سياسى آنانآن

طين به  اما همان تقيد ظاهرى و قشرى اين سال؛انكار تماميت اين ادعاها ناميسر بود ايشان،

نويسان بكوشند در قالب برخى از خردمندان و اندرزنامهزمان اسالم باعث شد تا به مرور 

طرح برخى اندرزها و نصايح سياسى و اخالقى، نه تنها ادعاى مالكيت مطلق اين سالطين بر 

 يجان و مال مردم را تعديل كنند، بلكه با توسل به شريعت، به بيان برخى حقوق مردم بر ذمه

 تالش برخى يزيست، در ادامهاى مىربيع كه در چنين زمانهابىابن. الطين نيز مبادرت كنندس
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ى حقوق عض در كنار بيان حقوق سلطان در مملكت، به بحث از ب،پيشيننويسان اندرزنامه

 : ند ازارعيت پرداخته است كه عبارت

  مفسدهييان رفتن انديشههاى ايشان كه حاصل آن از م گماشتن مردم در صناعات و پيشه.1

 ؛است

  ؛يندآ به مردم در هر زمان، تا آنان به درگاه وى درن نزديك شد.2

 ؛ داشتن اقربين و ابعدين در سياستاز اقويا و مساوى  گرفتن حق ضعفا.3

 ؛گر ترك تعرض به مظلوم و تسهيل شرايط ديدار سلطان براى وى و گرفتن حق او از ستم.4

  ؛ل مورد نياز توسط رعايائشكايت، يا وصف حال، يا بيان مسا  ترتيب دادن مجلس.5

 ؛دشمنان خارجى با مراقبت از مرزهاتجاوز  ايجاد امنيت براى رعايا از .6

 ؛بربايندرا از ايشان  محارست آنان از قطاع الطريق تا نتوانند معاش و روزى رعايا .7

ها كام در مرزها، امنيت دادن به راهح مردم با ايجاد استي ايجاد امنيت در خانه و كاشانه.8

  .و بستن دست اشرار

 وظايف رعايا در برابر سلطان

ربيع، مانع از آن نشده است تا وى از ابى ابنيوظايف سلطان در برابر مردم در انديشه اعتقاد به

 گو از وظايف سلطانو گفتياو اگرچه در ادامه. ذكر وظايف مردم در برابر سلطان غفلت كند

  سلطان پرداخته است، اما حاصل همان وظايفى كه وىنسبت بهدرنگ به طرح وظايف مردم بى

سويه  خدماتى يكي نه ارائه،هاستمنافع خود آن  نيز آشكارا ناظر به،نهد مردم مىيبر عهده

 : چنين استپادشاه وظايف مردم در برابر  .دستگاه سلطنت  آنان بهطرفاز 

 ؛ اسرار اوينكردن دربارهجويى پادشاه و پى علنى نكردن سهو و خطاى.1

 ؛دست يازدبه كارى ناپسند كه  نصيحت به سلطان در راه خدا، هنگامى .2

گرى و زشت  كوشش براى ستايش از عدالت و آراستن عدل در نزد سلطان و تقبيح ستم.3

 ؛شمردن آن

ادشاه و عدم خواص پاز  عملى زشت از يكى ي مراجعه به سلطان به هنگام مشاهده.4

 ؛تعرض مستقيم به او

 ؛ توانايى خويشي مشاركت در شادى و سرور سلطان به اندازه.5

 ؛ مشاركت در اندوه و غم سلطان و يارى وى براى از ميان بردن آن اندوه.6
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. خويشي اجابت پادشاه به هنگام فراخواندن مردم در شب و روز به عنوان وظيفه.7
1

 

 ن مملكتعدالت، سومين ركن از اركا

گونه شناخته، هيچاى كه آنان را مى فالسفهيربيع در بحث از عدالت نيز به آراابىاگرچه ابن

رغم مشابهت با روش   به،گوى وى از اين مقولهو گفتيتوجهى نشان نداده است، اما شيوه

آثار  متفاوت با شكل بحث از عدالت در اى كامالًنويسان، در اركان و فروع، شيوهاندرزنامه

اى در ربيع نيز به پيروى از متقدمان، عدالت را مقولهابىنمتكلمان مسلمان روزگار اب. است آنان

  حياتيكردند و آن را به عرصهمى شناختى قلمدادشمار مفاهيم و باورهاى نظرى و جهان

 وصدر خصربيع با رويكردى متفاوت با روش بحث ابىابن. دادنداجتماعى و سياسى تعميم نمى

نويسان پيش از خود و متكلمان مسلمان، در همان ابتداى تعريف از  عدالت توسط اندرزنامه

 كند كه دليل اين امر شرافت و منزلتآن را حكم خداوند در زمين دانسته و تأكيد مى«عدالت، 

 .»ها، به رغم اختالف مذاهب آنان استعدالت در ميان تمام ملت

 : كندبه ترتيب ذيل معرفى مىرا ها  و آنزدپردامياو سپس به بيان اقسام عدالت 

 ، آن مبادرت كنندي عدالت مربوط به حقوق الهى كه بندگان خداوند بايد به اقامه،نخست

 : مانند

 قيام .4 ؛ عمارت مساجد.3 ؛هاقربانىدادن  انجام .2 ؛ها واجبات دينى و امور متعلق به آن.1

 ؛داوند و پيامبر خت به كار بردن دستورا.5 ؛به نوافل

 : عدالت مربوط به حقوق بندگان الهى بر يكديگر، مانند،دوم

 انجام .5 ؛ اداى شهادت حق.4 ؛ بازگرداندن ودايع.3 ؛ اماناتي تأديه.2 ؛ قروضپرداخت. 1

   ؛كار خيردادن 

 : هاست آني عدالت مربوط به حقوق پيشينيان، كه از جمله،سوم

 .5 ؛ رسيدگى به ايتام.4 ؛مردگان پرداخت ديون .3 ؛ابر عمران مق.2 ؛ها تكفين مرده.1

 . پرداخت صدقات گذشتگان

هاى عدالت در وجود اهل  عدالت، بيان كردارها و نشانهيربيع دربارهابىنآخرين بحث اب

گذارى شده هاى پايهقراردادن هر چيز در جاى خويش، مخالفت نكردن با روش. عدالت است

 عدل شايسته است، نگاهبانى از عدالت،گرفتن ت در هرچه براى انجام براى تحقق عدالت، صداق
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دارى در  و سرانجام، فراهم آوردن اصل وفادارى و امانت،خويى و پليدىپيراستگى از زشت

ربيع   ابن ابىيخواهى در وجود اهل عدالت در انديشههاى عدالتها و نشانهخويشتن، از مالك

.است
1

 

 رمين ركن از اركان مملكت چها همچونتدبير مملكت

- ربيع از ركن چهارم مملكت، يا همان مملكتابىگوى ابنوهاى گفت بحث و عرصهيشيوه

فقهايى از اهل سنت، .  قبل و بعد در اين مقوله متفاوت استيدارى نيز با روش ديگر علما

  كه،وسى و غيرهالحرمين جوينى و غزالى ط حزم و امامهمانند باقالنى و بغدادى و ماوردى و ابن

 جماعه و طرسوسىاند، يا علمايى مانند ابنهت منصب خالفت نگريسيبه قواعد كشوردارى از زاويه

اند، هرگز دارى اختصاص داده كه آثار خود را به بيان وظايف سلطان در مملكت،االرزق و ابن

ابن ابى ربيع . اندستهدارى ننگريربيع به اصول و قواعد مملكت  نگاه و نگرش ابن ابىياز زاويه

دارى را نيز نويسان، مملكت برخى از فالسفه و اندرزنامهيدر اين مقوله نيز با تلفيقى از انديشه

 ،كشور ي خدمت به مردم دانسته و معتقد است كه در ادارهبه منظورامرى براى رعايت قواعدى 

 :  زير ضرورى استيالتزام به تدابير چهارگانه

 : زير صورت پذيرديها، كه بايد در دو عرصهعمران آبادى: ب ؛رعيتحراست از : الف

 . كنندزارها كه نيازهاي غذايى تمام مردم را تأمين مى عمران كشت.1

 : ها، سه تدبير زير ضرورى استبراى اين آبادى

 ؛هارسانى و تأمين آب آنآب: اول

 ؛ اشتغال نورزند تا به چيزى غير از زراعت،جلوگيرى از آزار كشاوزان: دوم

گرفتن ماليات از كشاورزان بر اساس شرع و عدل، تا گرفتار ترس و دست برداشتن از : سوم

 . زراعت نشوند

  عمران امصار يا شهرها .2

 : امصار و شهرها داراى خصايص زيرند

 ؛انددهگرد آمجا ها براى قرار و آرامش در آنساكنان آن: اول

 ؛ى محافظت گرددجا از نابوداموال در آن: دوم

 ؛شودجا شكسته نمىكاران در آنحرمت مردم و خدمت: سوم
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 ؛شودجا فراهم مىنيازهاى مردم، اعم از كاال و غيره در آن: چهارم

 . گرددنمي مردم يجا متعرض كسب و پيشهكسى در آن: پنجم

ت از ربيع در همين قسمابى ابنكهدارى باعث شده است اهميت شهرها در قواعد مملكت

 : ند ازااين شرايط عبارت .سخن، به شرايط پديد آمدن شهرها نيز توجه دهد

 اعتدال مكان و .3 ؛ دسترسى به غالت به صورت پيوسته.2 ؛گوارا  زيادى آب آشاميدنى.1

 در برابر هجومبخشيدن به منازل  امكان استحكام.5؛  نزديكى به چراگاه و هيزم.4؛ خوبى هوا

 . براى يارى دادن به شهرنشينانهاهايى در اطراف آن وجود آبادى.6 ؛ ديگرديددشمنان و هرگونه ته

  ايجاد آبادى و شهريهاضرورت

نكاتي ها و شهرها،  شرايط ضرورى براى پديد آمدن آبادى در باب سخنيربيع در ادامهابىابن

امور اين ايد به  شهرى را دارد، ب كردنكس كه قصد بناى آبادآن: شده استمتذكر به شرح زير 

 : توجه كند

 بناى مسجد جامع .3 ؛هاى مناسب و وسيعها و خيابان طراحى راه.2 ؛تدارك آب گوارا .1

 متمايزكردن .5 ؛ نيازهاي ايجاد بازار براى تهيه.4 ؛در وسط شهر براى دسترسى تمام ساكنان

ر خود سلطان قصد  اگ.6 ؛يكديگر قرار نگيرند در مجاورت متخاصم تا قبايل ،قبايل از هم

 و خواص خود دتوسعه دهرا  شهر يپيرامون يا حومه، بايد ه باشدسكونت در آن شهر را داشت

 در هالك دشمن، به منظور .7 ؛را براى حمايت از خويش در جهات مختلف آن مستقر سازد

 ارستاى واحد و نيازمند محدژ بنا شود، زيرا شهر در واقع همانند خانه ،اطراف آبادى يا شهر

.است
1

 

 تدبير سپاه 

 ،دوم ؛ دفع دشمن، نخست: اساسى دارديربيع، سپاه در مملكت دو نقش و وظيفهابىاز نظر ابن

 :پس در تدبير ايشان توجه به امور زير ضرورى است. فتح و تصرف شهرها

 ؛دهى با كفايت و آشنا به مكايد جنگ برخوردار شوندبايد از فرمانسپاهيان  .1

باشد و مطيع و شايسته شود، ه مىدت اين فرمانده براى دستوراتى كه به او دا ضرورى اس.2

 ؛خواهى پادشاه به كار برد نيكبه منظورتمام كوشش خود را 
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 ؛اندطلبى و تنعم وابستهرقت قلب و راحتبه ن كسانى برگزيده شوند كه بي افراد سپاه نبايد از .3

همواره در د و براى سواركارى ونگر بازداشته ش سپاهيان بايد از پرداختن به كارهاى دي.4

 ؛باشندتالش 

د و ارزاق ايشان پرداخت گردد تا به آنچه فرمان و احوال آنان رسيدگى شه بايد همواره ب.5

 ؛عمل كننديابند، مى

 ؛خواب و پر تحرك باشندالغضب، كم است سپاهيان هوشيار، سريعضروري  .6

داشته قلبى مطيع پادشاه از و براى اطاعت برخوردار   سپاهيان بايد از صالبت و شجاعت.7

 ؛باشند

 ؛ و به شمارش آنان بپردازندببينند رؤساى قشون بايد هر ماه از سپاهيان سان .8

 ؛ندشومند و آگاه به وقايع جنگ انتخاب  رؤساى سپاه بايد از ميان بزرگان توان.9

 تا همين ترتيب به ،دى تعيين شود قائد، قائ10 يك قائد و بر هر، نفر10 بايد بر هر .10

 ؛گرددهى تنخداوند سپاه م

 تا براى تأمين نيازهاى خود، ،حال به نيازهاى سپاه رسيدگى گردد الزم است در همه.11

 اشتغال يكه به شغل ديگر يا به ديگرى متكى نشوند، يا آن ودست تعدى به مردم نگشايند

.نورزند
1

 

 هااحكام دارايى

ربيع، احكام و ترتيب اموال است كه ابى ابنيصول تدبير مملكت در انديشهچهارمين اصل از ا

 : گرددخود به دو بخش تقسيم مى

  احكام درآمدها.1

 ؛اى كه در شرع مشخص شدهدرآمد بر اساس، روش و اندازه: الف

 ؛)نقض اجتهاد ايشان جايز نيست(بر اساس اجتهاد و برآورد واليان هر منطقه : ب

 خارج احكام م.2

 كه نبايد از دخل چنين ،مخارج براى توانايى: ب ؛مخارجى كه الزم يا مباح است: الف
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 . مخارجى عاجز بود و خود موجب بروز سختى در مملكت شود

ربيع ضرورت برقرارى تعادل ميان دخل و خرج مملكت از نكات مهمى است كه ابن ابى

 يتعرض آن شده و با اين بحث به عرضه مملكت مي ادارهيدر پايان بحث از قواعد چهارگانه

به اعتقاد وى، .  اركان مملكت خاتمه داده استيبارههاى خويش درافكار و عقايد و طرح

 : دخل هر مملكت به هنگامى كه با مخارج مقابله شود، از اين سه شكل خارج نخواهد بود

 و گرددمييم  اين وضع موجب اعتدال ملك و تدبير قو؛دخل بر خرج برترى دارد: اول

 ؛ مشكالت پيش بينى نشده به كار رودراي حلتواند بدرآمد اضافى مى

 و گرددمي در چنين شرايطى ملك مختل و تدبير عليل ؛تر استدخل از خرج كم: دوم

 ؛گرددبه مصيبت برمى و دوشميكمبودها سبب عدول از اصول شرع 

 و در هنگام ،موجب استحكام اين امر در زمان سالمت ؛دخل و خرج برابر باشد: سوم

ها ميل كند، به حال اگر اين شرايط به سوى سختى. شودبروز حوادث منجر به تزلزل مى

.زند آسيب مىيبانيانديشى و پشتچاره
1
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