
  

  

  

  

  

  

  

  واکاوي وجوه تعاملی عرفان و سیاست
  الدین رازي هاي نجم در اندیشه

  جعفر ساسان/ علی شیرخانی
)١٠٨-٨٥(  

  

  چکیده
مطرح بـوده  دور یها   از گذشته، سیاسی اسالم اندیشۀ عرفان و سیاست دررابطۀ 

 سیاســت  در حــوزۀین رازیالــد  همچــون نجــم ،رخــی از عرفــای مــسلماناســت و ب
دربـارۀ موافقـان و مخالفـان  از ین راستا، آثاریدر ا. )تاریخچه( اند  نظر بوده  صاحب

شـود   یاحـساس مـ ، ولـی هنـوز جـای طـرح مباحـث جدیـد است؛ارائه شده یراز
 یشمندیدگاه اندیدر د چگونگی این رابطه بارۀدرن وصف، همچنان یبا ا. )پیشینه(

 عرفـان و رو، در واکـاوی رابطـۀ  نی ازا)مسئله(! اختالف نظر وجود دارد، یچون راز
ای میـان عرفـان و    مـواجهیم کـه چـه رابطـهپرسـشبا ایـن او،   اندیشۀسیاست در

 بـه ین مقالـه آن اسـت کـه رازیگمان ا. )سئوال( وجود دارد یوسیاست از دیدگاه 
رو، به ارتبـاط وثیـق عرفـان و سیاسـت و   است و ازاین قائل  سیاستادغام عرفان و

مقالـۀ حاضـر بـا ). فرضـیه(نسبت تساوی از نسب اربعه میان این دو رسیده اسـت 
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ن ارتبـاط اسـت یـدنبـال نـشان دادن ا  ، به)روش (یری ـ تفسیلیوۀ تحلیکاربست ش
 ،قـیعرفان حقی انسان به یابی دستیراز این است که آمده  دست  به نتیجۀ ).هدف(

همـان ا یـامـور دنیـوی   تـدبیررا در گـروسعادت دنیـوی و اخـروی و  ،یمعنوکمال 
   .)یافته( حقیقت اسالم استا همان یر راستای عرفان دهد که د  یقرار مسیاست 

  يدیواژگان کل
   اندیشۀ عرفانی  و اندیشۀ سیاسیالدین رازی،  نجم سیاست،، عرفان

  مقدمه
 که هـدف آن سـعادت دنیـوی و اخـروی ، اسالمیدیشۀبررسی رابطۀ عرفان و سیاست در ان

 اجتمـاع از گیری  گوشه با عرفان ،عموم نظر در ازآنجاکه .دارداز اهمیت باالیی  انسان است،

 بـه دادن سروسـامان دنبـال  به که ،سیاست با آن رابطۀ پذیرش شده، مترادف دنیا از عراضِا و

 دو این رابطۀ انکار باعث امر همین و رسد  می نظر  به سخت کمی اول وهلۀ در ،دنیاست امور

 معرفـت همـان کـه( عرفـان از دقیـق شـناخت اما؛ است شده نظران  صاحب برخی سوی از

 کمال به رسیدن راه کردن هموار و امور تدبیر که( سیاست و ) استکمال رسیدن به و حقیقی

  .است اسالمی اندیشۀ در مهم مقولۀ دو این رابطۀ بیانگر ،)است

بعـدی بـه انـسان    غلب اندیشمندان غربی که نگاهی تکخالف ا، برمندان اسالمیاندیش

جانبـه     نگاهی همهدانند،    و لذت و رفاه در دنیا میسودبیشترین و هدف او را رسیدن به دارند 

سم زنـدگی او بـه سـۀ مرحلـه به انسان از ابتدای آفرینش تا زندگی پس از مرگ داشته و با تقی

 هدف از آفرینش انسان را رسیدن به کمال دانسته و برای رسیدن بـه آن، معاد،معاش و  ،مبدأ

 آخرت است و رسیدن بـه مقدمۀ دنیا ،از دید آنها .اند   هم دنیا و هم آخرت را مدنظر قرار داده

ریزی امـور دنیـوی براسـاس اصـول اسـالمی    ادت اخروی در گرو تدبیر و برنامهکمال و سع

  .را همان سیاست اسالمی تعریف کردتوان آن    است که می

ل  از مباحثی اسـت کـه بـرای درک مـسائ عرفان و سیاست و تالزم یا تباین این دو،رابطۀ 

  زیـرا هـم اندیـشۀ عرفـانی و هـم اندیـشۀخـوردار اسـت؛، از اهمیت باالیی برسیاسی ایران

امـا در بررسـی ایـن  د؛انـ   گذار بودهدار بوده و در حوادث گوناگون تأثیر   سیاسی در ایران ریشه



  ٨٧ الدین رازی      های نجم اندیشهواکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در 

 عرفان و سیاست معتقدند کـه عرفـان  مخالفان رابطۀ.های مختلفی وجود دارد    دیدگاه،رابطه

دنبال تـدبیر امـور    تواند با سیاست که به    نمی،اهمیتی به امور دنیا و گذرا دانستن آن   دلیل بی   به

د که نگاه عرفانی با تکیه بر توحیـد ولی موافقان بر این باورنرابطه داشته باشد؛ دنیایی است، 

،  و بـرای تحقـق ایـن هـدفاسـتدنبال سعادت انسان    به، و مقدمه دانستن دنیا برای آخرت

 ابتدا الزم است تعریفی از سیاست و عرفان بنابراین، .سامان دادن امور دنیا نیز هست   دنبال   به

  . شودگاه به ارتباط این دو مفهوم پرداخته    آنگردد؛ارائه 

مایکل  .اند    و علم سیاست را علم حکومت یا دولت دانسته،سیاست را تدبیر امور جامعه

حسب اتفاق یـا ه امور عمومی جمعی از مردم که بررسیدگی ب) ش١٢٧٩/م۱۹۰۱ (١اکشات

 و علـم سیاسـت را بخـشی از علـوم  را سیاسـت دانـستهانـد   به انتخاب خود گـرد هـم آمـده

 .کنـد    بنیادهای دولت و اصـول حکومـت بحـث و بررسـی مـیدربارۀداند که    اجتماعی می

 نیز سیاسـت را اساسـا)ش١٢٩٥/م١٩١٧( ٢دوورژه
ً

 دورژه،( دانـد    یـک مبـارزه و پیکـار مـی

  : سیاست معتقد استدر تعریف  )ش١٢٨١/م١٩٠٢( امام خمینی. )٣٥: ١٣٧٤

جـایی کـه صـالح معنای اینکه جامعه را راه ببرد و هـدایت کنـد بـه آن   سیاست به
لفـظ سیاسـت   این در روایات ما برای نبـی اکـرم بـا؛جامعه و صالح افراد هست

ْرا هـست کـه ساسـه ظـاه، و در دعا و زیارت جامعه؛ثابت شده است العبـاد هـم  ً
ت را یغمبر اکرم مبعوث شد کـه سیاسـت امـدر آن روایت هم هست که پ. هست

  ). ١٤٣١: ١٥، ج ١٣٧٨خمینی، ( متکفل باشد

روابط مابین حـاکم و ملـت،  «کند که سیاست    در تعریف دیگری بیان مینایشا
  ).٢٢٧: ٣همان، ج (» هاست   روابط مابین حاکم با سایر حکومت

عرفان   واژۀ.معنای شناخت حقیقی از راه کشف و شهود و معرفت الله است   عرفان نیز به

  استیافته اختصاص ای ویژه شناخت به اصطالح، در ولی است؛ شناختن معنای   به  لغت در

 و کـشف چنـان ازآنجاکـه و ؛گـردد مـی حاصـل دریافـت بـاطنی و درونـی شـهود راه از که
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 عملی های روش است، های خاصی  ریاضت و ها  تمرین بر طور معمول متوقف   به شهودهایی

 معرفـت بـه اصـطالح در عرفـان دیگر،   عبارت   به .اند نامیده عرفان نیز را سلوک و سیر آیین یا

 شـود   مـی گفتـه گـردد،   می حاصل باطن صفای و نفس تهذیب طریق از که خداوند شهودی

 شامل نظری عرفان. اند   دانسته عملی و نظری بعد دو دارای را عرفان. )٨٣: ٢، ج ١٣٨٥مطهـری، (

 اسـت کـه هـستی جهـان پیرامـون شهود و کشف طریق از باطنی های   دریافت از ای   منظومه

 گردیـده تـدوین نظـری طـور   هبـ و مند   نظام ای   شیوه با و شده ادراک شرایط واجد افراد توسط

 نفس هوای با مبارزه راستای در الزم های دستورالعمل بستن کار   به شامل عملی عرفان. است

 ).١٨٦: ١٣٦٢همان، (است  توحید کمال و معنوی مقامات به رسیدن و

  استیرابطه عرفان و س. 1
 و »عرفـان« ، رابطـۀهـای عالمـان دینـی و سیاسـی در طـول تـاریخ اسـالم   دغدغـه از ییک

  :توان به دو گروه تقسیم کرد    عرفان و سیاست را میرابطۀطرفداران  . بوده است»سیاست«

سیاسـت   با مخالفـان ارتبـاط عرفـان و، از لحاظ مبانی فکری آن راتوان   گروه اول که می

 عرفـانی در پیـشبرد اهـداف اندیـشۀبـرداری از مزایـای  ال بهـرهدنب بهدارای اشتراک دانست؛ 

 مـتکلم، سیاسی خود و ایجاد اختالف در میان متفکـران اسـالمی بـا عنـاوینی چـون فقیـه،

 نظیـر هـایی   از منورالفکران عهـد قاجـار تـا مارکسیـست گروه نیا .فیلسوف و عارف هستند

ال برجسته کردن وجوهی از عرفان و پیوند آن دنب   شود که هرکدام به   احسان طبری را شامل می

  ؛)٤٨ و ١٨: ١٣٨٧پارسانیا، ( هستند سمیهای مدرن نظیر لیبرالیسم و کمون   با ایدئولوژی

 سیاسـی اسـالم م با عرفان اسالمی و هم بـا اندیـشۀ که هاند    متفکران اسالمی،گروه دوم

  اینـان اندیـشۀ.ه ایـن موضـوع دارنـدجانبه ب   نظرند و نگاهی همه   آشنا و در این حوزه صاحب

 و هدف عرفـان و سیاسـت را رسـاندن انـسان بـه نگرند   میاصیل اسالمی را بر مبنای توحید 

 لحـاظ   تنهـا بـه   نـه است،یس و عرفان انیم ارتباط ،از نظر این گروه. دانند   کمال و سعادت می

حـضرت امـام . هد داشـتنیز در جامعه خوا مثبتی بلکه اثرات ،است ممکن نظری و عملی

 مباحـث ئـۀبـر ارا   افـزونپردازان این جریان دانست که    ترین نظریه   توان از مهم    را میخمینی



  ٨٩ الدین رازی      های نجم اندیشهواکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در 

پیوند عرفان و سیاست را در عمل نیز تحقق بخشید و از منظری عرفانی به سیاسـت و  نظری،

والله  «:فرمایند    می وکنند   می اسالم و سیاست را مطرح  ایشان ابتدا رابطۀ.حکومت پرداخت

سیاست مدن از اسالم سرچـشمه . اند   اسالم را بد معرفی کرده. اسالم تمامش سیاست است

 سپس با نقد برداشـت غلـط از عرفـان و تعریـف عرفـان )٢٧٠: ١، ج ١٣٧٨خمینـی، (» .گیرد   می

  :فرمایند   های عملی آن می   اسالمی و نمونه

نای عرفان عبـارت از ایـن اسـت کـه انـسان  خیال کردند یک دستۀ زیادی که مع
یک محلی پیدا بشود و ذکری بگوید و یک سری تکان بدهد و یک رقصی بکنـد و 

علیـه ـ    اللـه   اینها؛ این معنای عرفان است؟ مرتبۀ اعالی عرفان را امام علی ـ سالم
طـور؛    ؛ ابـراهیم هـم همـین...عمران اهل سـلوک بـود   بن   ؛ موسی...داشته است

هـای طـوالنی در    دانـیم؛ رسـول خـدایی کـه سـال    هم که همه میرسول خدا
سلوک بوده است، وقتی که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسـی ایجـاد کـرد، 

  ).١١٦: ٢٠همان، ج (برای اینکه عدالت ایجاد بشود 

د و سیاسـت درسـت را مبتنـی بـر نـبین    ایشان تباینی میان عرفان و سیاست نمـی،بنابراین

  .ندندا   عرفان و معرفت حقیقی می

 رشیمـس کـه دانـد مـی قـییحق عرفان همان را اسالمی عرفان جعفری عالمه محمدتقی

 قـرار مقصدش و ،محض عییطب اتیح اییرؤ از انسان دارییب حرکتش آغاز ،معقول اتیح

 شـعاع بـه داریـب هـای انـسان تیهدا را آن اصلی هدف و است مطلق کمال جاذبۀ در گرفتن

 و تیریمد منزلۀ   به استیس فیتعر با  وی.)٣٧ و ١٣: ١٣٧٣جعفری، ( داند می خداوندی تیجاذب

 اهـداف نیتـر عالی سوی   به شانیاستعدادها و ابعاد همۀ رساندن تیفعل   به برای مردم تیهدا

، هـا انـسان بزرگ عبادات از کیی :دیگو می، اجتماعی و فردی قلمرو دو در و معنوی و مادی

 فیـتعر به منوط را استیس و عرفان كیتفک شانیا. )٩٧ـ٩٣: همان( است اسییس یها تیفعال

 ١اولیـماک استیس که است معتقد و داند   می استیس از شده   مسخ فیتعر و عرفان ساختگی
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 به حاضر ،معقول اتیح برای نه ،خواهد می استیس برای را استیس  که)ش٨٤٧/م١٤٦٩(

 بـا اسـالمی مثبت عرفان امااست؛  مداراستیس اهداف اهر در ها ارزش و قیحقا کردن قربانی

  ).همان( باشد اولییماک های استیس دست آلت تواند نمی تشیماه به توجه

 قرآن دعاهای از را اش هیپا و هیما، دارد هرچه عرفان «:معتقد است آملی الله جوادی   آیت

، دارد وجود زهد و عرفان انیم که تفاوتی با« و ؛)٩٣: ١٣٧٥جوادی آملی، (» است گرفته عترت و

 متـرادف، اجتمـاعی هـای تیمـسئول بـه توجه عدم و جامعه از انعزال  با طور الزامی   هب عرفان

هـم  بـا زیـن اسـتیس و عرفـان ،ستیـن جـدا اسـتیس از نید که   گونه همان ن،یبنابرا. ستین

 علـوم در کـه« کامـل انانـس الله جـوادی آملـی،    از دیدگاه آیت).٩٢: ١٣٧٢همان، ( »ندا   مرتبط

 مسئول تنها   نه، )٩٢ـ٩٠: همان(» است دهیرس گرانید لیتکم حد   به قتیحق و قتیطر، عتیشر

 همـۀ و هـا امـت همـۀ ریتـدب مـسئول بلکـه، اسـت اسـالمی امـت اجتمـاعی روابط میتنظ

  ).٨٢: همان( »باشد می، دارند قرار او تیوال قلمرو در که نییتکو موجودهای

 عرفـان از یجـدا را حکومـت و اسـتیس تنهـا   نـه سیاسـت، و  عرفانرابطۀ از قرائت نیا

 انجـام در را اسـتیس و نیـد و نـشاند یمـ اخالق و عرفان مسند اوج در را آن بلکه بیند،   ینم

 بازدارنـدۀ عامـل تنهـا   نـه عرفـان ب،یـترت نیبد. زند یم وندیپ هم با یاله قرب جهت فیتکل

 امـردهد؛  یم جهت را یاسیس رفتار و کنش ،یدیکل یمبنا كی مثابۀ   به بلکه ست،ین استیس

یکـی از عالمـان . کند یم معنادار را یاسیس یزندگ و نماید   می بیترک یعرف امور با را یقدس

 .اسـت) ش٦٥٤/م١٢٧٥( الـدین رازی   ، نجـماسـتنظر    مسلمان که در این عرصه صاحب

 از، اسـدی در مزمـورات زبـور داوودی رمـوزاتم و العباد مرصاد ویژه   به ،خود آثار در رازی

و  عرفـانی مـسائل بیـان از پـس رازی، الـدین   نجم .است پرداخته سیاست به عرفانی منظری

پـس از آنکـه انـسان : گویـد   میلله است     و فناءفیکمال به انسان رسیدن های   راه اینکه عرفان

 خواهد گذاشت و در جوامع انسانی نیز مسائلگاه رو به جامعه    الحق را انجام داد، آن   الیسیر

 عـدل، برقـراری و ظلـم دفع ازجمله ،آنها وظایف ملوک، های   ویژگی و شرایط نظیر ،سیاسی
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 ...و پیـامبران حکـومتی شیوۀ از الگوگیری احوال، همۀ در خدا دانستن ناظر رعیت، به توجه

 پرداختـه سیاسـت به عرفان ظرمن از درواقع رازی ضمن بیان مسائل سیاسی،. شود   مطرح می

  .است

گـذار  مطـرح و اثردو طریقـت عابدانـه و عاشـقانه در تاریخ عرفان و تـصوف اسـالمی،

 نوشـتۀ   بـه .اسـت بـوده عاشـقانه و عابدانه تصوف شیوۀ دو وسط رازی، حد طریقت .اند   بوده

   :العباد مرصاد مقدمۀ در ریاحی دکتر

 کـه ،عاشقانه تصوف یکی :داشته رواج ایران در تصوف شیوه دو ،هفتم قرن در
 بایزیـد ،حـالج راه آن، پیـروان و ،بوده وارستگی و شوریدگی و حال و وجد روش

 طریقـت این موالنا و عطار هم بعد و دادند ادامه را ابوالخیر ابوسعید و بسطامی
 شـده تنظـیم ها   سنت و آداب پایۀ بر که ،عابدانه تصوف دوم رسانیدند، اوج به را

  یعنی؛است عبادت و عشق بین جمع رازی، الدین   نجم تصوف شیوۀ اما ؛است
 و شور و وجد و کشف به هم و است پایبند عبادی احکام شریعت و به سخت هم

  ).٢٠: ١٣٧٣رازی، ( عرفانی حال

اسـت   تلفیق بین عشق و عبـادت،رازی الدین   نجم عرفانی اثر مشهورترین ،العباد مرصاد

 موالنا مانند ،بعد قرون عرفای و  استگذاشته تأثیر  بسیاریخود از پس یعرفان ادبیات بر که

 عرفـانی آثار آفرینش برای او نوآورانۀ های   اندیشه و آرا از ،شیرازی حافظ و رومی الدین   جالل

ُمرصاد ،کتاب کامل نام .اند   گرفته الهام خود
ِالعبـاد ِ َمـن ِ

ِالمبـدء ِ
َ ِالمعـاد ِالـی َ

ھ  َ  هرا« یامعنـ    ب

 بـه وصـول و دین راه سلوک بیان در ،رازی الدین   نجم گفتۀ   به که است» معاد تا مبدا از بندگان

 فـصل چهـل و باب پنج در و است ربانی صفات معرفت و انسانی نفس تربیت یقین و عالم

 درسـوم  بـاب موجودات، مبدأ بیان دردوم  باب کتاب، دیباچۀ در اول باب. است شده نوشته

 طوایـف سـلوک بیان در پنجم باب و ،اشقیا و سعدا نفوس معاد در چهارم باب خلق، معاش

  .پردازد   می حکومت و سیاست به خاص طور   به باب این در که است مختلف

 مرموزات ،کرد استخراج آن از توان   می را رازی سیاسیـ عرفانی  اندیشۀ که دیگری کتاب

 شـده تـألیف مرمـوز ده درکتاب این  .است یفارس زبان به ،داودی زبور مزمورات در اسدی
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 قـرآن از سـپسآمده،  داود به خطاب و داود زبور از عبارتی مرموز، هر ابتدای در و است

 ارزش دارای اول، مرمـوز سـه. اسـت شـده نقـل روایاتی و آیات ،رسول احادیث و کریم

؛ اسـت ورزی   عـدالت آیـین و حکومـت آداب و نصیحت دردیگر  مرموز سهاست؛  عرفانی

 درهـشتم  مرمـوزمؤلف؛  روزگار تا خلفا و پادشاهان تاریخ از است ای   خالصههفتم  مرموز

 دردهـم  مرمـوز و ،ملـوک حکایـات و حکمـا کلمات درنهم  مرموز ظلم و ظالم، بحث از

  .است آخرالزمان های    فتنه و رستاخیز های نشانه

  ازي رهاي ترابط عرفان و سیاست در نظریۀ   لفهؤم. 2
 و العباد مرصاد کتاب از فصلی و پرداخته نیز سیاست به که است عرفایی از رازی الدین   نجم

ــاحثی ــاب از مب ــوزات کت ــه را اســدی مرم ــن ب ــه ای ــصاص مقول ــت داده اخت ــابراین .اس ، بن

 او . شهودی قابل بررسی است ـارچوب رویکرد عرفانیهالدین رازی در چ   های نجم   اندیشه«

هـای سیاسـی    دیدگاه آید،   شمار می   پردازان اشراقی و تصوف عابدانه به    نظریهجملهکه خود از

برخـی ). ١: ١٣٩٠شـیرزادی، ( دهـد   تفصیل مورد بحث و بررسی قرار مـی   خود را در این قالب به

 ولـی ایـن ؛)همـان(خواهانه است     سیاسی او متأثر از ایران باستان و آرمانمعتقدند که اندیشۀ

 با توجه به رویکـرد عرفـانی وی و اسـتناد بـه آیـات و .رسد   نظر نمی    بهدرسته چندان دیدگا

روایات و تشریح سیاست بر اساس الگوی حکومتی پیـامبران از جملـه حـضرت سـلیمان و 

نگـاه  .شـود   بیـشتر روشـن مـی اسالمی بر نگرش سیاسی وی اندیشۀ، تأثیر حضرت داود

یدی و در جهت رسـیدن انـسان بـه تقـرب الهـی اسـت و  در راستای نگرش توح،سیاسی او

 .نگـرد   زند و از منظری عرفانی به سیاسـت مـی   منظور به پیوند دین و سیاست دست می   بدین

  :توان بیان کرد   الدین رازی را در قالب مقوالت زیر می    سیاسی نجم ـ عرفانیاندیشۀ

  انسان جایگاه. 1ـ2
 الهـی معرفـت به رسیدن او هدف و است برخوردار واالیی گاهجای از انسان ،رازی دیدگاه از

 کـه را چیـزی هـر و ؛بـود انـسان وجـود ،آفرینش خالصۀ و مقصود «:نویسد   می وی .است

انـسان،  وجـود از مقـصود و؛ ...اسـت انـسان وجـود تبعیـت   بـه عالم، دو از هست وجودی
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 سـعادت کمـال یو) ٣٩: ١٣٧٣رازی، (» اسـت خداوندی حضرت صفات و ذات معرفت

 در حیوانـات و مالئکـه بـا را انـسان تفـاوت و )١١٦: همان (داند   می نفس تزکیۀ در را انسان

  :کند   می بیان چنین الهی امانت بار تحمل و معرفت به دستیابی

ــه ــه مالئک ــور ب ــفای و ن ــانی ص ــد، روح ــا بدیدن ــوت ام ــسمانی ق ــتند، ج  نداش
 نـور اما داشتند، جسمانی صفات استعداد و قوت حیواناتگرفت؛  برنتوانستند

 دو مجموعـۀ انـسان چـون .ندیدنـد امانت بار شرف نداشتند، روحانی صفای و
 گردانیدنـد مکـرم ،امانـت حمـل کرامـت بـه را او ،بـود جسمانی و روحانی عالم

  ).٥٨: همان(

» شـهودی معرفـت و نظـری معرفـتعقلی؛  معرفت «:داند   می نوع سه بر را معرفت وی

 دوش   بـه را معرفـت امانـت بـار که داند   می الهی جالل و جمال مظهر را انسان و ؛)٩١: همـان(

 :نویـسد   مـی و دانـد   مـی مرحلـه سه دارای را انسان حیات وی. )٢: ١٣٥٣رازی، ( است کشیده

 معاش که ،حیات ایام مدت ،دوماست؛  مبدأ که ،فطرت بدایت ،اول «:دارد حالت سه انسان

: همـان( »اسـت معاد که ،اختیار   به یا اضطرار   به قالب از روح تعلق قطع حالت ،سوم و ؛است

 و طریقـت و شـریعت جـادۀ بـر سـلوک واسـطۀ   بـه ،انسان نفس کمال «:رازی منظر  از.)٥٣

 است بدنی اعمال ،آن ظاهر باطنی؛ و دارد ظاهری ،شریعت«. )٤٠: همان(» است حقیقت

 روحـی و سری و قلبی اعمال ،آن باطن و ؛ستا شهادتین و حج زکات، روزه، نماز، شامل و

 .)١١٢: همـان(اسـت  حقیقـت عـالم بـه راهیابی کلید ،طریقت  و؛گویند طریقت آرا که است

 طور حتم نـاظر بـه   ه معاش است، برحلۀ دوم حیات انسان که مرحلۀ م، در نظر رازیبنابراین

 فطرت را کنار گذاشـت ،امکان ندارد در زندگی سیاسی و اجتماعی . اول و سوم استمرحلۀ

 مبـدأ و معـاد از عناصـر بنـابراین، . زنـدگی را ادامـه داد،نام معاد   هو بدون توجه به مفهومی ب

  . اند   تأثیرگذار در حیات دنیایی انسان



 ١٣٩٥پاییز و زمستان / شمارۀ دهم / سال چهارم / های سیاست اسالمی        پژوهش٩٤

  اجتماعی زندگی و عرفان پیوند. 2ـ2
 بـودن جامعـه سربار و تنبلی اجتماع، از دوری گزینی،   عزلت معنای   به عرفان رازی، بینش در

 ؛نیـست خاصـی فرقۀ و خانقاه اهل انحصار در تنها ،برین بهشت و کمال به رسیدن و نیست

  :نویسد   می  وی.یابد دست بدان تواند   می ای   حرفه هر با کسی هر بلکه

 و نیـست دوزخ و بهـشت بـه راهـی او صـنعت و حرفـت از که نیست طایفه هیچ
 راه سـه هـر ایـن ،شخـصی هـر دمقـ زیـر از بلکـه ؛نیـست حق حضرت به راهی
 از ،بهشت راه و ؛رود   می حق به که است راه آن ،مستقیم صراط اما ؛خیزد   برمی
   .)٢٠: همان( ...چپ دست از ،دوزخ راه و ،راست دست

 طریـق ایـن از کـه )٣٠٨: همـان( دانـد   مـی جهـان خانقـاه عملـۀ را صنایع و حرف اهل او

این فـراز  .شوند لنای نهایی مقصود به ،درست کار با و ببرند پی کل صانع قدرت به توانند   می

ای اسـت کـه در نـزد برخـی از    ای از تفکـرات صـوفیانه و راهبانـه    نفی ایده،از مطالب رازی

تبع    به،مسلمانان
ِ

، در نظـر رازی .رواج یافتـه اسـت گیـری مـسیحیت،   نشینی و گوشـه    عزلت

 در متن زندگی اجتماعی حضور داشته باشـند و ن آنصاحبا عرفانی است که ، حقیقیعرفان

 حیـات اجتمـاعی خـود ادامـه  مثل مـردم بـهن تحفظ به شریعت و طریقت و حقیقت،ضم

  .اند   گونه بوده   الله در طول تاریخ این   لیاءو و اکه انبیا   چنان ؛دهند

  دین و حکومت. 3ـ2
کیـد دارد تعبرکه در عرفان    گونه    همان،الدین رازی   نجم   در ،بد به شریعت و احکـام الهـی تأ

داری و عمـل     حکومت را در گرو دینو دوام و بقایسیاست و حکومت نیز نگاهی دینی دارد 

علت از میان رفتن درد دیـن    داند و زوال آن را به   ویژه از سوی حاکمان می    به،به احکام اسالم

، و کفـران ا شـکر نکـردن نعمـت دیـن و اسـالم تاتار ری علت حملۀ مغول و فتنۀو. داند   می

 و شـمرد   وی حفـظ دیـن را از وظـایف حکومـت برمـی .)٨: همـان( داند   نعمت مسلمانی می

پادشاه واجب است که هر کجا ثغور کافر باشد یا کافران تعدی از مقام خـود  بر «:نویسد   می

 حمیـت و غیـرت، با دینـدار،،دیـده   مصاف کارآزموده، دالور، شجاع،، امیری مردانه نمایند،
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 وی در .)٢٦٤: همـان(»  دین کوشـندیتا در قلع و قمع اعدا ...پرور اعزام دارد   خواه و نوع   وطن

 هوا و تعصب پـاک باشـد و در ،گردد که از آفت بدعت   دنبال دیاری می    به،مهاجرت از ایران

ایـن  ).١١: همـان( ر اهل دین داندعادل و منصف باشد که قد عالم،، دار    پادشاهی دین،آن دیار

های صوفیانه    دین در نظریه. کند   ی میرا نف جدایی دین از سیاست ، ایدۀفراز از مباحث رازی

 کـه اند   پسینی مدعیـ های پیشنی    شود و برخی نظریه    با عنوان شریعت شناخته می،و عارفانه

دسـت  ندارد و سرانجام برای حفظ دین،هاست و کاری به دنیای فانی    دین برای آخرت انسان

، نفـی هـر دو  رازی این فـراز از اندیـشۀ.کنند    و دست دین را از دنیا کوتا میکشند   میاز دنیا 

 و نیـستای کـه شـریعت از حکومـت و مـسائل اجتمـاعی جـدا    گونـه    تفکر است؛ بـهگونۀ

  .رساند   حکومت هم بدون دیانت، انسان را به کمال مطلوب نمی

  حکومت و وظایف حاکم، سلطنت.4ـ2
ُیـا داود«، از آیـۀ رازی برای ورود به مبحث سلطنت و حکومت ُانـا جعلنـاک خلیفـ 

َ َ َ َ َ ّ
 فـی ةِ

ِّاالرض فاحکم بین الناس بالحق  َ
ِ ِ

َ َ ُ َ
ِ

َ
 ؛ ما تورا در زمین جانشین قـرار دادیـم!؛ ای داود)٢٦: ص(

 و سلطان را ،و سلطنت را عطای خداوند کند   میاستفاده ، »حق حکم کن   در بین مردم به پس

شود که صفات خداوند     وقتی میسر میالله بودن    این ظل،اما از دیدگاه رازی .داند   الله می   ظل

 مظلومان باشد تا از هـیچ ظـالمی بـه آنهـا ظلمـی ؛ یعنی پناهگاه همۀدر حاکم نمودار شود

 در ایـران قبـل از اسـالم مطـرح ،پادشاهودن ب الله    ظلاگرچه اندیشۀ .)٢١٨: ١٣٥٣، یراز(نرسد 

، اما اند    ایرانشهری دانستهثر از اندیشۀ رازی را متأ اندیشۀ و برخی بر همین اساس، استبوده

الله    وی شرط ظل.  اسالمی بر دیدگاه وی استمبین تاثیر اندیشۀ وی بر آیات و روایات، تکیۀ

  پرهیزقیام به فرمان حق،  پناهگاهی مظلومان، نظیر،بودن پادشاه را دارا بودن صفات خداوند

 درجـات و قـرب ، و سـلطنت را وسـیلۀ دین با اسباب سـلطنت اعالی کلمۀاز متابعت هوا،

 سـلطان برگزیـدۀ ،رازی دگاهیـد  از.)٢٤٤: همـان( دانـد   مـیگیری از شـهوات     نه بهره،ساختن

 بر خدا ۀیسا ،حاکم ای لطانس و باشد؛   می حق از ابتین و خالفت نوعی ْحکومت خداست و

 نموداری هیسا رایز ؛است خداوندی صفات دارای ،خداوند ۀیسا چونهم و است نیزم روی
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: ١٣٥٢رازی،( اسـت خداوندی الطاف تأللؤ نیز پادشاه ای حاکم رو   نیازا؛ است شخص خود از

َخلق «ثیحد به نهیزم نیا در  او.)٤٨ َ َ
ِصورته َعلی َآدم  ِ

َ  خدواند آدم ؛)٨٤: ق١٤٠٤، )ب(مجلسی ( ُ

 ـ سلطان در ،خداوند الطاف  کهاست معتقد و کند می اشاره ،»اساس صورت خود آفریدرا بر

 اعتقـاد   بـه .)٤٩: ١٣٥٢، یراز( اسـت شده نهاده عتیود   به  ـاست کمال گوهر و ذات عکس که

 به انسان ربتق لۀیوس نیبهتر داری   جهان، مطلق کمال به دنیرس و حق راه سلوك برای ،رازی

 قـرار مغفـرت را حکومت شرط و کرد حکومت طلب مانیسل حضرت که   چنان؛ خداست

 نیتـر بـزرگ و ؛شـود می دچار آن به پادشاه که آفاتی از ی محفوظ ماندنمعنا به مغفرت؛ داد

 ).٥١: همان( است خداوندی اخالق به شدن سّملب ،بودن حاکم تیمز

 خداونـدی از الطاف سلطان را و وجود ،بشری امعۀج تیهدا برای پیامبران را وی ارسال

 مرحلـۀ بـه ،باشـد داشـته گـوهری و اسـتعداد کس هر معتقد است که و داند   می ها انسان به

 ملـوک دنیـا و ملـوک دیـن  ملوک به دو دستۀاز دیدگاه رازی،. رسد می شدن حاکم و سلطان

 از آن ت عظمـی و دولـت کبـریانـد و سـعاد   ملوک دنیا در بند خویش«که  شوند   تقسیم می

رازی، ( »سلطنت مملکت دیـن و دنیـا را بـا هـم دارنـد کسانی است که مانند حضرت داود

  .)٢١٣ـ٢١٢: ١٣٧٣

ُیا داود«وی با اشاره به آیۀ کریمۀ  ُانا جعلناک خلیفـ 
َ َ َ َ َ ّ

ِ فـی االرض فـاحکم بـین النـاس ةِ
َ َ ُ َ

ِ
َ

ِبالحق؛ ای داود
َ

ِ !از .»حـق داوری کـن   ر دادیم؛ پس بین مردم بهما تو را در زمین خلیفه قرا 

؛ پادشاهی عطای حق اسـت که، اول آن:کند   استخراج میدربارۀ حاکم و خلیفه آن، احکامی 

سـوم،  هـم از وی بگیـرد و بـه دیگـری بدهـد؛  روزی،اگر از دیگری گرفت و بـه او داد دوم،

 چهـارم، خدایی رفتار کند؛ ن باید با اخالق پس با بندگا؛پادشاهی خالفت و نیابت خداست

 یعنـی بـه ؛حکومت بـه حـق کنـد پنجم،، خود حکم کند و به دیگری وانگذارد؛ میان رعایا

از  هفـتم،، نـه بـه طبـع؛ به فرمان حق عمل کنـد ششم،، و میل به جور نکند؛ راستی و عدل

تواند در مملکـت خـویش بـه     نمی،کس متابعت هوا کند چون هر؛ هوای نفس تبعیت نکند

، راه متابعت هوا خـروج از راه خداسـت و مخالفـت هـوا رفـتن هشتم،؛ رمان خدا کار کندف

 دهـم،برسـد؛  به کفر و عذاب شدید ،که با متابعت هوا از راه خدا خارج شود هر نهم،خدا؛ 
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داری و    زیـرا هـم رعایـت حقـوق جهـان؛ تـوان کـرد    نبوت میپادشاهی خلق با مقام و مرتبۀ

حق سلوک راه دین و حفظ معامالت شـرع   و هم،پروری   گستری و رعیت   گیری و عدل   جهان

  ).٢١٤ـ٢١٣: همان(جای آرد    به

 کـسب قـدرت ، که حکومت را وسیلۀ سیاسی مدرنوی برخالف دیدگاه رایج در اندیشۀ

   :نویسد    می حکومت را وسیلۀ تقرب به خداوند دانست،داند،   می

پـروری زنـدگانی    گستری و انـصاف   یت به عدلداری با رع   چون پادشاه در جهان
کند و ظالمان را از ظلم و فاسقان را از فسق منع فرماید و ضعفا را تقویت و اقویا 

تا در کل ممالک رعایا  منکر فرماید،از   معروف و نهی   بهو اقامت امررا تربیت دهد 
هـا ایمـن     وارد راهپروری مـشغول تواننـد بـود و بـر صـادر و   ورزی و و دین   به شرع

هـر خیـر و   از بالد و عباد فرماید کـرد،]ها   ملعون [مالعین گردد و دفع شر کفار
 طاعت و تعلم و تعبد و آسـایش و و رفاهیـت کـه اهـل مملکـت او کننـد و یابنـد،

ظلم و فـسق و منـاهی   صالح او نویسد و از هرتعالی جمله در دیوان معاملۀ   حق
جمله وسایل تقـرب  و به سیاست او از آن منزجر شوند،  فرمایدو مالهی که منع

  ).٢١٥: همان( به حضرت الهی او شود

   خـوبی از عهـدۀ   از دیدگاه وی حکومـت مـسئولیتی اسـت کـه اگـر پادشـاه بـه،بنابراین

  ای مـی دانـد   لبـهمانند تیغ دو  وی حکومت و سلطنت را به .شود   تقرب او می، وسیلۀآن برآید

  متخلـق ،  زیـرا بـا پـرورش صـفات حمیـده؛اکم را به اوج یا حضیض برساندتواند ح  که می

   ).٢١٦: همـان( دعـوی خـدایی کنـد گـردد و بـا پـرورش صـفات ذمیمـه،  به اخالق الهی مـی

   جایگـاه دل در مثابـۀ  جایگـاه پادشـاه را بـه  و،دسـت پادشـاه   صالح و فساد جهان را بهرازی

   جهـان مـۀه شـاه بـه صـالحیت پادشـاهی بـاز آیـد،داند و معتقد اسـت کـه اگـر پاد  تن می

 جهـان بـه  همـۀکنـد، پادشاه در پادشاهی تصرفات فاسد به صالحیت خویش بازآیند و اگر

  ).٢٢٨: همان( فساد آید

 خـدای بـا پادشاه رابطۀ« :دهد می تذکر وی به و پردازد می پادشاه حتینص به نیالد نجم

 نـه و دادن قـرار مملکـت برای را خود و ،ستا مردم به خدمت و عدل جادیا گرو در شیخو
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 دانـد می مسلمانان حقوق تیرعا را پادشاه رازی عبادت .)٣٢٠: همان(» خود برای را مملکت

نـد یبب خود بر ناظر را خداوند که باشد ای گونه  به دیبا قدرت به پادشاه نگرش :است معتقد و

  ).٦٣: ١٣٥٢رازی، (

 حـق و تکلیـف بـاکند ـ   ورزی می  ر اساس آن اندیشهکه رازی هم بـ  اسالمی  در اندیشۀ

 حـاکم ،از ایـن منظـرهم شامل مردم می شود و هم حاکمان،  ،این امر. دنشو  هم مطرح می

َاطیعـوا اللـه و «رازی بـا اسـتناد بـه آیـۀ . ستوحقوقی دارد که یکی از آنها متابعت مردم از ا َ ُ َ

اطیعوا الرسول و اولی االمر منک
ُ

ِ ِ
َ ُ ََ َُ َ  ،»امـر اطاعـت کنیـد  از خدا و رسـول و ولـی؛ )٥٩: نساء( »مُ

لک اطاعـت ِتلو نبوت دانـسته و اطاعـت آن را در سـ  پادشاهی را نیابت و خالفت حق و تالی

 وظایف پادشاه دارای سه وجـه ، از دیدگاه رازی.)٢٤٦: ١٣٥٣رازی، ( خدا و رسول دانسته است

 و ؛ و سوم در برابـر خداونـد؛ر برابر رعایادوم دولیت در برابر نفس خویش؛  مسئ،اول :است

و ؛ )٢٢٠: ١٣٧٣رازی، ( القربـی  ایتـاء ذی احسان و عدل، :در هر حالتی مأمور است به سه چیز

 سپس با تشریح عدل ی و.)٢٤٥: ١٣٥٣رازی، ( ١»منکر و بغی ،فحشا: منهی است از سه چیز«

  :نویسد  القربی می  ذی ایتاء و احسان و

حاصـل کـردن توحیـد اسـت نفـس خـویش را؛ عدل، به  ش،در مورد نفس خوی
القربـی رعایـت حقـوق   ؛ و ایتـاء ذی فرایض بیرون آمدن اسـت، از عهدۀاحسان

جـور  انصاف گستردن،، عدل راستی کردن در مورد رعایا، .جوارح و اعضا است
 ،آثار کـرم و مـروت خـویش بـر رعایـا رسـاندن احسان،خداست؛  خلق نکردن با

صلحا و زهـاد را ، سادات علما را موقر داشتن، مدارا با اقویا، فا،نظیر تقویت ضع
 زیـرا ؛گذاری عمـوم رعایاسـت  حق القربی،   و ایتاء ذی؛است ...محترم داشتن و

  ).٢٢١: همان(  و بلکه اهل و عیال پادشاه هستند، نزدیکانمنزلۀ  رعایا به

                                                       
 .معنای از حد گذشتن و ستمگری و تجاوز است بغی در لغت، به. ١



  ٩٩ الدین رازی      های نجم اندیشهواکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در 

شـاه چـون شـبان اسـت و پاد «:نویـسد   و مـیکند  میوی پادشاه را شبان رعیت توصیف 

» بر شبان واجب است که رمه را از گرگ نگه دارد و در دفـع شـر او کوشـد. رعیت چون رمه

  .)٢٢٢: همان(

  : وظایف پادشاه در برابر خداوند معتقد استدربارۀرازی 

 و خـود را بـرای خـدا ،رنگ کردن ظاهر و باطن بـا خداونـد و مملکـت  یک عدل،
ی آن است امعن  احسان به؛ ...رای خود خواستن نه خدا و مملکت را ب،خواستن

، بینـی  ؛ و اگر تو او را نمیبینی  که حق را چنان بندگی کنی که گویی تو او را می
جای   گزینی و به  ی خلوتامعن   و بندگی پادشاه به؛بیند  یقین دانی که او تو را می

 مـصالح مملکـت بـه جای آوردن فرایض،   بلکه باید بعد از به،آوردن نوافل نیست
 و ایتاء ؛برسد و از احوال کشور آگاه شده و به رعایت حقوق مسلمانان قیام کند

نــدارد و بــه پادشــاهی العینــی ســر از آســتانۀ بنــدگی بر  ة یعنــی طرفــالقربــی  ذی
  ).٢٢٦: همان( مجازی دنیا مغرور نشود

 ،باشـد عتیشـر حفـظ و عدالت اجرای به قادر که که فردی است هر معتقد نیالد  نجم

 شمندانیـاند از ارییبس کهـ  را امام بودن قرشی شرط حتیوی  .باشد جامعه حاکم تواند می

 جامعه حاکم فرد است معتقد البته .شمارد نمی سلطان ای امام طیشرا از  ـکردند می ذکر قبلی

 رد نیبنابرا ).٤٩: ١٣٥٢رازی، ( است کرده عطا وی به خداوند که است ذاتی استعدادهای دارای

 بـر ژهیـو  بـه ؛اسـت آن اجرای و عتیشر تیرعا به ،حکومت تیمشروع، نیالد  نجم دگاهید

ک اریبس ،عدالت ایـن وی بـا اسـتناد بـه  .دانـد مـی ضـروری را آن کـه  ای  گونه  به ؛کند می دیتأ

، ولـی بـا ماند  ملک با کفر باقی می«و » شوند  هم دیده می عدل و ملک با«احادیث نبوی که 

: ١٣٥٣رازی، ( دانـد  سـتم مـی رمز بقای حکومت را اجرای عدالت و پرهیز از ظلم و ،»ظلم نه

 ؛)٢٦٧: همـان( »مملکت جز بـه عـدل و انـصاف و مـروت قـرار نگیـرد«،  از دیدگاه او.)٢٤٨

نـامی دنیـا و ثـواب آخـرت    جهد نماید که از مال و ملـک خـویش نیـک،پادشاه تا بتواند«و

  ).٢٦٠: همان(» حاصل کند
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ِالناس علـی دیـن ملـوکهم«با استناد به حدیث رازی  ِ
ُ ُ

ِ
َ ُ ّ َ

؛ )٧: ١٠٢ق، ج ١٤٠٤، )الـف(مجلـسی ( 

 و دانـد  مـی، صالح و فساد جامعـه را در گـرو عملکـرد پادشـاه »اند  ن بر آیین حاکمانمردما

  : نویسد می

خبر  کند و از معامالت هـر صـاحب عمـل بـاطایفه چون پادشاه تتبع احوال هر
تا در ممالک او حیفـی و ظلمـی نـرود، نی دامن جان او گیرد باشد و درد مسلما

واگر عمـر بـه غفلـت گـذرد و در بنـد هـوا و شـهوت و ؛ ... صالح آید  کارها زود به
لذت خویش باشـد و در جمـع خـزائن کوشـد و غـم لـشکر و مملکـت و و رعیـت 

و مـسلمانان را مـشوش دارنـد و  ...ظالمان و کافران زود مستولی شـوند نخورد،
ناحق ریختـه شـود و فـساد   ها به  زدان و راهزنان و مفسدان فرصت یابند و خوند

  در گردن پادشاه وقت باشد،آشکار شود و انواع بال و فتنه پدید آید و وبال جمله
 ).٢٦٥: همان(

 شر ،کرده حفظ دشمنان دستبرد از را تیرع که است شبانی چونان پادشاه اعتقاد رازی،  به

 حفـظ دشـمنان نفـوذ از را اسـالمی جامعۀ که است الزم زین پادشاه بر و ؛ندک می دفع را آنها

 دیـبا ،اسـت نیزمـ بـر خـدا ۀیسـا و دهیـبرگز چون حاکم، رازی نیالد نجم دیدگاه از .دینما

 و قهر صفات و رأفت و لطف صفات به را پادشاه صفات وی. باشد دارا زین را خداوند صفات

 از  آن راکـه اسـت »حلـم«، حـاکم و حـق لطـف تصـفا جمله از. کند می میتقس قصاص

 صـفت نیهمچنـ ؛گـردد مـی سـلطنت شوکت و قوت باعث آن و داند می پادشاه های ژگییو

 کند جدی برخورد بدعت و نفاق اهل با بتواند سلطان نکهیا حاکم و حق قهر صفات از. عفو

 را تکـارانیجنا و مفسدان و ظالمان و بجنگد دشمنان با نیهمچن و ؛بکوشد آنها بیتعذ در و

 ).٢٤١ـ٢٣٧: همان( کند مجازات

 کامـل انـسان كی الگوی و شود الهی صفات متصف به دیبا حاکم ،نیالد نجم دگاهید از

 را حاکم و شمرد برمی حاکم صفات ازجمله را دوستی  علم وی عالم بودن یا. باشد جامعه در

 نیـا بـه تخلـق و حـسنه قاخـال جیتـرو نیهمچنـ .کند استفاده علما از که داند می موظف

، عفت، ییپارسا، مرحمت، عفو، ایح، حلم، سخاوت، شجاعت، مروت، کرم مانند، اخالق
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، ناپـسند اخـالق رواج از رییجلـوگ زین و ،داری  نید و ارییهوش، امانت، وفا، حکمت، علم

 فیوظـا از  ،دلـی  سنگ و رحمی  بی، لهیح و مکر، ییوفا  بی، حسد، غصب، کبر، بخل مانند

 و کار به را مردم و کند توجه زین مردم اقتصادی تیوضع به دیبا پادشاه. شود می شمرده اکمح

، مـردم برابـر در پادشـاه فـۀیوظ، نیالـد  نجـم نظـر  به .)١٠٦: ١٣٥٢رازی، ( .دینما قیتشو تالش

 از منـع و ،کـوین هـای سـنت جادیا، جامعه در فساد بروز از رییجلوگ، آنها احوال بر شفقت

  .)٥٨: ١٣٥٢، یراز( است عدالت تیرعا و ها بدعت

گاهی سطح بردن باال به دیبا حاکم   بـه و م ورزداهتمـا مـردم انیـم در علـوم لیتحص و آ

گـاهی رشـد اثـر بـر ای جامعـه فرهنـگ سطح چهزیرا هر ؛دهد تیاهم علما  ،رود بـاال هـا آ

رازی ضـمن  .رسد یم بالندگی و رشد به شتریب جامعه جهیدرنت و ابدی می رواج شتریب ها ارزش

  :نویسد  نهی حاکم از فحشا و منکر و بغی می

ان ایشان به فسق و جـور پادشاه با رعیت آن است که در می ِفحشا و منکر و بغی
و بـازار  و در عهد او اهل فساد قـوت گیـرد ؛ و ایشان را بر فساد داردزندگی کند؛

امـوال  قـاف ودر او؛ بـدعت در مملکـت رواج یابـداهل دین و علم کـساد شـود؛ 
  ). ٢٢٣: ١٣٧٣رازی، ( ایتام تصرف کنند و از بازرگانان باج گیرند

را در اطـراف   ظلم و فـسق اوشود و آوازۀ  میاین امور موجب بدنامی دین و دنیای پادشاه 

عهـدی و پـی بـه بد بنابراین، پادشاه خردمند باید در احوال زمانه نظر کنـد .پراکند  میجهان 

  .  و بر خود و خلق خدا ستم نکنددنیای ناپایدار برد

  :نویسد  روی می  کید بر اعتدال و میانهی از افراط و تفریط در کارها و تأرازی ضمن نه

چندان افراط باید کرد که مردم هراسان شوند و خوف و نفرت بـر    نه،در سیاست
 که موجـب تـشویش ،آنها مستولی شود و مکر و حیله کرده و فتنه انگیزی کنند

چندان تفریط باید کرد و حلم باید داشت که هیبت سـلطنت    و نه؛ شودمملکت
  ).٢٣١: همان( وجود آید  از بین رود و در کارها خلل به

به اعمـال و ، بر تبعیت از شریعت  افزونبقای حکومت را ، شناسی حکومت   وی با آسیب

  :نویسد  داند و می  رفتار حاکم وابسته می
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عـالوه بایـد درد   بـه .دور باشـد   کند و از مکر و حیله بهحاکم باید به عهد خود وفا
کسی نرود و کارها اصالح شـده و مسلمانی داشته باشد تا در مملکت او ظلم بر 

بنـد هـوا و شـهوت و  اگر حاکم عمر به غفلـت گذرانـد و در .اهالن اهل گردندنا
زود ظالمـان  لذت باشد و در جمع کردن مال بکوشد و غم رعیت نداشته باشـد،

فـساد آشـکار ؛ ناحق ریخته شود  ها به  مستولی شوند و کفار استیال یابند و خون
  که همه بـر گـردن پادشـاه ظـالم فاسـق باشـد،گردد و انواع بال و فتنه پدید آید

 .)٢٣٤: همان(

   و کارگزاران حکومتی ساختار. 5ـ2
 بـه جامعه ادارۀ در که باشند التییتشک و نهادها دیبا جامعه در است معتقد رازی نیالد نجم 

 و دار  تیـوال، اوقـاف، قـضاوت، وزارت از است عبارت التیتشک نیا .رسانند اریی حاکم

  .است کرده انیب را هایی  ویژگی ،التیتشک نیا از كی هر برای او. حاجب

 نهـاد وزارت وارد سـاختار حکـومتی مـسلمین ،از اول قـرن پـنجم هجـری :وزارت) الف

واجعل ل« : در قرآن نیز آمده است»وزارت«هرچند  .گردید
ِّ َ ْ ِ وزیَ

ِرا مـن أهلـیـَ
ْ َ ْ ِّ ً

 ؛)٢٩ :طـه( ی

نـام   بـه ی سـاختار،نی نخـستِمیـان مـسلماناندر ، ولی »برای من وزیری از نزدیکانم قرار ده

ن و منزلت این نهاد برای حاکمان و مـردم مـشخص  شأوزارت مرسوم نشده بود و پس از آن،

 بـه ایـن ، خود، هر کدام به فراخور فهم و اندیشۀهای بعد   سدهشد و اندیشمندان اسالمی در

  .اند   پرداختهمسئله

 و هـیچ ؛ و رکـن اعظـم مملکـت اسـت،تلو سـلطنت  وزارت تالی«، نیالد  نجم اعتقاد  به

 بـرای ریـوز«). ٢٦٦: ١٣٥٣ رازی، (»ی نیـسترأ  نیاز از وزیر صـالح صـاحب  پادشاهی بی

، عـادل، منـصف، امـین،  و پادشـاه را از وزیـری عـالم؛اسـت قلع مثابۀ  به ،حاکم ای پادشاه

 ذات،  شـریف طبـع،  کـریم خلـق، نیکوی،رأ  صـاحب همـت،  اعتقـاد، صـاحب  متدین، پـاک

»  گریـزی نیـست،مهربـان و ناصـح تجربـه،   صـاحبکـاردان، دیده،  جهان اصیل، مروت،با



  ١٠٣ الدین رازی      های نجم اندیشهواکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در 

 ،باشـد برخـوردار قـییال و کاردان ریوز و مشاور از حاکم چنانچه و ؛)٢٢٨: ١٣٧٣ رازی،(

 :رود می شیپ تکامل و پیشرفت به رو جامعه
 نگار چون بود کارت که خواهی چو  کار همواره فرمای دانای به

  )١٠٥: ١٣٥٢ رازی،(  لگام زمانه سپارد دانا به   تمام باشد کار هر به دانا که

 چنانچـه؛ اسـت رأی  صـاحب ریـوز آن سـتون کـه اسـت ای مهیخ مانند مملکت
 و دوام ،باشـد اداره بـرای بـزرگ افرادی دارای جامعه و بوده محکم مهیخ نستو

 تحمـل و ثبـات، بلنـدی، راستی رینظ ییها خصلت دارای دیبا ریوز .ابدی می بقا
  ).٢٦٧: ١٣٥٣ رازی،(. ببرد شکوه و عظمت سوی  به را جامعه بتواند تا باشد

  :ستادشاه بدین معنا در رابطه وزیر و پ،این صفات

ی باشد و اهل خیانت و نفاق نباشد؛  یعنی ظاهر و باطنش با پادشاه یک،یراست
 طمـع نداشـته باشـد؛ خـوردار باشـد و طبع برّ یعنی از همت بلند و علو،بلندی

،  و تحمـل؛قـدم باشـد  عهـد و ثابـت وفادار و نیکودر خدمت پادشاه،ثبات یعنی 
 و چـون بـا ؛ باشـدصالح دین و ملک و رعیت را با بردباری در نظـر داشـتهیعنی 

: ١٣٧٣ رازی،( پــشت پادشــاه بــه او قــوی گــردد ایــن خــصایل آراســته گــردد،
  .)٢٤١ـ٢٣٩

  :ی خاص خود را داردااما این چهار خصلت وزیر در برخورد با رعیت نیز معن

خوار آنهـا باشـد و در آبـادانی   با مردم با انصاف و عدالت برخورد کند و غم، یعنی راستی

فتار کند و طمع رشوه نداشـته باشـد؛ همتی ر، یعنی با رعیت به بلندبلندیشد؛ مملکت بکو

بار رعیـت را بـر ، یعنی تحملمزاج نباشد؛   قدم باشد و دمدمی   یعنی در کار خود ثابت،ثبات

 .)٢٤٣ـ٢٤٢: همان. (دوش کشد و اهل عفو و حلم باشد
 حتـی و اسـت ازیـن  بی ریمش و ریوز داشتن از خداوند تنها :است معتقد رازی نیالد نجم

 از موسـی حـضرت کـه  چنـان؛ کردنـد می ریوز و مشاور تقاضای خداوند از گاهی زین ایانب

رایوز لی اجعل و«: کند می تقاضا خداوند
ً

 دانـد می الزم خود قدرت و قوت برای را ریوز  که»

ــن حــاکم .)٢٦٦: همــان( ــه زی ــوز ب ــاحت ری ــه کــه دارد اجی ــد در وی ۀلیوســ  ب ــروری  نی  و پ
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 ریـوز اگر که هستند بدن اعضای ریسا مانند گری دیامرا نیهمچن. شود موفق گستری  عدالت

  ).٦٠: ١٣٥٢ رازی،( بود خواهند سالم تبع  به زین آنها، باشد سالم، بدن مهم عضو عنوان  به

کنـد و بـه  بـا وزیـر مـشورت ، احوال مملکت و مـصالح سـلطنتهمۀپادشاه باید در «

 به رعایـت حقـوق بنـدگان بپـردازد ش و استمداد فضل حق، خویۀصوابدید او و نظر شاهان

چون وزیـر شایـسته «: نویسد  کفایت می توجه به وزیر باۀبار رازی در.)٢٢٨: ١٣٧٣ رازی،(

چـه احتـرام و  حکم او را در مملکت نافـذ گردانـد؛ باید که او را محترم و موقر دارد و باشد،

 پادشـاه و ریـوز انیم ۀرابط. )٢٢٨: نهما( قوت بازوی عظمت سلطنت باشد احتشام وزیر،

 پادشـاه بـه انـتیخ از و باشـد صادق پادشاه با وی ،باطن و ظاهر در که باشد ای گونه  به دیبا

  .بپردازد مردم به خدمت به و کند زیپره

 شمار  به یکی از مسائل مهم برای هر حکومت ، قضاوت در میان مردممسئلۀ :قضاوت) ب

 ایـن نهـاد رد و در پرتو رفتـار دادگرانـۀیگ   این نهاد صورت میوسیلۀ  بهچراکه دادگری د؛ یآ  می

 ،مجمـوع در.شـوند  عالقـه مـی  مند و یـا بـی  ه نظام عالقبه که ملت یک کشور و منطقه است

ها در گرو عملکـرد مطلـوب ایـن    و زوال و صالح و فساد حکومتذعان کرد که بقاتوان ا  می

 ضروری ،مجرمان هیتنب و منکرات و فساد رواج از رییلوگج برای قضا نهاد وجود .نهاد است

 بایـد ،است که چون قاضی به شهری و والیتی فرستد واجب پادشاه بر«، از نظر رازی .است

دار و صالح فرستد که دست از مال ایتام و مواریث و اوقاف و رشوت و   که عالم و عاقل و دین

 نیهمچنـ. )٢٦٠: ١٣٥٣ رازی،(» باشـدخـویش قـانع  امثال آن کشیده دارد و بـه معیـشت

 تـا باشـد صـالح دیـبا خـود قاضی البته. باشد جامعه ۀادار در حاکم گریاری تواند قاضی می

  .گردد مفاسد و ها بدی مانع و شود رهنمون صالح به  راجامعه

کند که جایگـاه دو گـروه در   قضات را به سه گروه تقسیم می وی با اشاره به حدیث نبوی،

یکی آن است که بـه  دو گروهی که در دوزخ جای دارند، . و یک گروه در بهشتاستدوزخ 

 ،که عـالم بـود و هوای نفس و میل طبع قضاوت کند؛ دوم آنعلم قضا جاهل باشد و با جهل

 یا  امـا قاضـیکند و رشوه گیرد و حق و ناحق کند؛ اما به علم کار نکند و به جهل و هوا کار 



  ١٠٥ الدین رازی      های نجم اندیشهواکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در 

همت عالی و اخالق الهی داشته  بر علم و اجتهاد،  ه عالوه کسی است ک است،که در بهشت

  ).٢٥٢ـ٢٥١: ١٣٧٣، رازی( و از صفات دو گروه قبل مبرا باشد

که حاکم نامیده ـ س هرم ه رأ پس از توجه ب، اسالمیدر اندیشۀ :داري و حاجبی  تیوال) ت

 عرصـۀ، در المیمتفکـران اسـ .شـود   هرم نیز توجـه مـیۀ هرم و حتی قاعدبدنۀبه شود ـ   می

 حــوزۀ در .انــد  بــالد و حاجبــان والیــات توجــه داشــتهورزی بــه والیــان شــهرها و   سیاســت

 ۀآنهـا بـه ادار و کردند  ی م حاکمان برای شهرها والیان مستقلی منصوب،ورزی قدیم  سیاست

هـای کـالن ابالغـی از   البته این مدیریت باید در راستای سیاسـت .ندپرداخت   میهاامور شهر

 اسـت الزم تـییوال ایـ شهر هر ۀادار برای است معتقد رو، رازی  این از.وی حاکم کل باشدس

   :وی شرایط والی را چنین بیان می کند. شوند فرستاده شهرها به انییوال که

عاقـل  بر پادشاه واجب است که چون به شهری یا والیتی شحنه یا والی فرستد،
است و دیانت و مروت و محبـت بـود تـا دار فرستد که در وی سی  متمیز عالم دین

ظالمی نباید که خـون رعیـت ریـزد و . وجه اتم قیام نماید   به،به شرایط آن شغل
  .)٢٣٣: همان( غافلی نصب نکند که مصالح رعیت مهمل گذارد

، نحو بهینه مـدیریت کنـد  تنهایی نمی تواند امور شهر را به  که حاکم و والی شهر بهازآنجا

. اطالع والی برسـانند  به گرانی در شهر داشته باشد تا امور مربوط به شهر راالزم است گزارش

شخص متول
ّ

 .نامنـد   مـی»حاجـب« ،ِهـای سیاسـی اسـالمی  ی این امور را در ساحت نظریه

گاهی برای است که حاکم این باور الدین رازی بر  نجم  اسـت الزم ،مردم عمومی اوضاع از آ

، قـتیدرحق. سـازد مطلـع تحـولی و حادثـه هـر از را او تـا باشـد داشته معتمدی ای حاجب

 و انـتیخ از زیـن و مـردم حـال و وضع از را حاکم که است اطالعاتی رویین كی »حاجب«

گاه کارگزاران ظلم   :از نظر رازی. کند می آ

 یکـی آن اسـت کـه شـخص خردمنـد هوشـیار معتمـد ،داری  از معظمات امور مملکت

و صاحب اصل و نسب و صاحب دیـن و دیانـت نـصب القول صاحب علم و خبرت   صادق

و دور و نزدیـک و  فرماید تا پیوسته متفحص احـوال و مـستخبر اخبـار از دوسـت و دشـمن
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: همـان( احوال مملکـت بـاخبر کنـد ِملگیجشریف و وضیع مملکت باشد تا پادشاه را بر 

٢٥٩(.  

امـور خـارجی و آوری اطالعـات از   جمـع :خبـري   هاي اطالعاتی و صـاحب      فعالیت) ث 

 مسائل بسیار مهم و اساسی در از فعالیت دشمنان اسالم و نظام دینی و حتی از امور داخلی،

 نامـۀهـای ی از فرازدر یکـ حضرت علـی. شود  ها شمرده می  ها و ملت   و زوال حکومتبقا

 ،مـداری مـصر منـصوب کـرد   به والیت او را کهیهنگام ، به مالک اشتر نخعیخودتاریخی 

َوابعث العیون من اهل الصدق و الوفا : اند  دهفرمو ُ ُ َ
همـواره چـشمانی ؛ )٥١ البالغه، نامۀ  نهج(ِ

 .» در امـور حکـومتی بگمـار،ی دارکه به وفاداری و صـداقت آنهـا ایمـان) چینانیخبر (بینا

جاسوسی در حکومتی وجـود نداشـته های جاسوسی و ضد  اگر فعالیت براساس این تحلیل،

  .رانجامی مطلوب نخواهد داشت آن حکومت س،باشد

  و معتقـد اسـت کـهدانـد  یمـترین امور حکومت   رازی اشراف اطالعاتی را یکی از مهم

قـول باشـد تـا   معتمد و صاحب  شخصی خردمند، هوشیار،ۀمسئولیت این کار باید بر عهد«

ر  امـوۀو پادشـاه را از هـم پیوسته اخبار و احوال دوست و دشـمن را زیـر نظـر داشـته باشـد

اجتمـاع   بـه، بر حکومت و سیاسـت  افزونرازی . )٢٣٠: ١٣٧٣ رازی،(خبر سازد مملکت با

وظـایف و ،  اقشار اجتماعی را نام برده و به شرح خصوصیات، و در کتاب خودداردنیز توجه 

اربـاب نعـم و   سـلوک علمـا و مفتیـان،،وی در چند بـاب .شناسی آنها پرداخته است  آسیب

. اهل صنایع را مطرح کرده اسـت اهل تجارت و سا و مزارعین،رؤ و دهاقین اصحاب اموال،

آن را به دو نوع  ترین وسیله برای تقرب خداوند معرفی کرده و   و شریفانبیاوی علم را میراث 

 کسی که علـم اول، : استنمودهعلم ظاهر و باطن تقسیم کرده و علما را به سه طایفه تقسیم 

کسی که هم علم ظاهر و هم علـم بـاطن   و سوم،؛اطن داندکسی که علم ب دوم،ظاهر داند؛ 

  .)٢٤٦ـ٢٤٥ :همان( داند   و گروه سوم را بهترین نوع علما می؛داند

تواند باعث صـعود انـسان شـود و   داند که هم می  مانند نردبانی می  وی مال و نعمت را به

 تفاخر، کبر و عجب، بغی، طغیان،ای مانند    صفات ذمیمه، و برای مال و جاه؛هم سقوط وی

که انـسان از ایـن صـفات دور   صورتیشمارد و در  می تبذیر و غرور بربخل، مشغولی، تکاثر،



  ١٠٧ الدین رازی      های نجم اندیشهواکاوی وجوه تعاملی عرفان و سیاست در 

 فراغت، سخاوت، تواضع، شکر، توجه به حق، عفت،  همت،ّ دارای صفاتی مانند علو،باشد

نی  وی دهقانی و زراعت را بازرگـا.)٢٥٨ـ٢٥٥: همان( گردد  تسلیم و رضا می اعتدال، ،اتقو

داند و اهل آن را به   حقیقت خالفت حق در صفت رزاقی می، و دربا خدا و بهترین نوع کسب

 رؤسا و مقدسه دستۀ
ّ

 از نظـر ، تجارت.)٢٦٠: همان( کند  زارعان تقسیم میُدهاقین و م مان،

کـه از  یکـی آن:تجارت دنیوی هم بـر دو نـوع اسـت .دنیوی و اخروی: رازی بر دو نوع است

. دنبـال دارد   امـا نفـع دنیـا هـم بـه؛که برای نفع آخرت اسـت؛ و دیگری آناستبرای نفع دنی

  .)٢٦٥: همان(

  گیري  نتیجه
 دیدگاه سیاسی خود را از منظری عرفـانی عارف قرن ششم و هفتم هجری،، الدین رازی  نجم

 ۀدنیـا را مقـدم ، اندیـشمندان اسـالمیشتریـبوی ماننـد . دیانت ارائه کرده اسـت مبتنی برو  

 و بـرای تحقـق ایـن  اسـتدنبال سعادت انسان و تقرب او به خداوند بوده  رت دانسته و بهآخ

، در امـر سیاسـت .گذار تلقی کرده و بـه آن پرداختـه اسـت سیاست را امری مهم و تأثیرامر،

 که با دین و دنیا و آخرت مردم مرتبط اسـت داند  یمحکومت و سلطنت  ترین موضوع را  مهم

کنـد و   یموی عرفان منهای سیاست و اجتماع را رد  .گیر همه است  دامن ،و صالح و فساد آن

که در مسیر حق و راستی و مـوازین دینـی حرکـت   صورتی حرف و صنایع را درۀصاحبان هم

 جاکـه در اندیـشۀآن ازبنـابراین از دیـدگاه ایـشان، .دانـد  قابل رسیدن به قرب الهی مـی کنند،

هدف، عرفانی
ْ

ست آوردن رضایت پروردگار است و سیاسـت اسـالمی نیـز د   قرب الهی و به

سیاسـت حقیقـی را بایـد در منظور نیل به این هدف است،   معنای مدیریت امور جامعه به  به

   .جو کردو  جستـ که همان معرفت حقیقی است ـ ذیل عرفان 

 هنماها و مذمت دنیا از سوی آنهـا باعـث شـد  گیری برخی از عارف  اگرچه عزلت و گوشه

آن را جمـع و   قابـلنـد و ایـن دو را غیریبگو که برخی از تباین عرفان و سیاست سـخن است

امـا تأمـل در عرفـان صـحیح اسـالمی کـه از   سیاسـی در ایـران بداننـد،زوال اندیشۀ ۀمای

 .سـتابیانگر پیونـد عمیـق ایـن دو ، استارث رسیده  برای ما به  طاهرینائمۀ و پیامبر
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رهبری یکی از عارفـان و سیاسـتمداران   انقالب اسالمی به ین پیوند،خالف نظر مخالفان ابر

 ۀ عمل نیز اثبات کرده و نظریۀ این پیوند را در عرص،یعنی حضرت امام اسالمی معاصر،

زیـرا انقـالب اسـالمی بـر مبنـای همـین ده اسـت؛ یبه چـالش کـش سیاسی را زوال اندیشۀ

بـومی و وارداتـی هـای غیر  گیـری از نظریـه  رههای عرفانی و سیاسی اسالم و بدون بهـ  اندیشه

  .مدی علوم انسانی اسالمی را اثبات کردثمر نشست و کارآ  به

  کتابنامه
  .میقرآن کر

  .البالغه  نهج
  .کتاب بوستان قم، ،سیاست و عرفان .)١٣٨٧( حمید  پارسانیا،
  .فیشر دانشگاه تهران، ،اسالمی عرفان .)١٣٧٣( محمدتقی جعفری،

  .اسرا نشر مرکز قم، ،نییخم امام مرصوص انیبن ،)١٣٧٥ (هعبدالل آملی، جوادی
  .امام آثار نشر و می تنظۀمؤسس تهران، ،دیتوح آوای .)١٣٧٢(ــــــــــــــــــــ 

  . تنظیم و نشر آثار امامۀ تهران،مؤسس، امامۀصحیف. )١٣٧٨( الله  روح  خمینی،
  .میزان تهران، قاضی، ابوالفضل ،اصول علم سیاست ).١٣٧٤(موریس  دورژه،
 عییشـف محمدرضـا اهتمـام  بـه ،داودی مزمـورات در اسـدی مرمـوزات. )١٣٥٢( نیالد نجم رازی،

  .تهران ۀشعب لیگ  مك دانشگاه اسالمی مطالعات ۀ مؤسستهران، ،کدکنی
 تهران،،احییـر نیمحمـدام اهتمـام  بـه ،المعاد الی المبدأ من العباد مرصاد. )١٣٧٣( ــــــــــــــــ

  .فرهنگی و علمی
 تهـران، تـصحیح حـسین الحـسینی، ، الـی المعـادمرصاد العباد من المبدأ. )١٣٥٣( ــــــــــــــــ
  .سنایی
، مـسلمان متفکـران سیاسـی اندیـشۀ :در منـدرج ،»رازی الـدین  نجـم«. )١٣٩٠( رضا  شیرزادی،

، اجتمـاعی و هنگـیفر مطالعـات ۀ پژوهـشکدتهران،، همکاران و علیخانی اکبر  علی اهتمام  به
  .١٩ـ١ص 

  . الوفاءبیروت، ،بحاراالنوار. )١٤٠٤() الف (محمدباقر مجلسی،
  . الوفاءبیروت، ،العقول ةمرآ ).١٤٠٤) (ب(ــــــــــــــــــ 

  .دفتر انتشارات اسالمی قم، ،آشنایی با علوم اسالمی. )١٣٦٢(مرتضی   مطهری،
  .صدرا ن،تهرا ،اسالمی علوم کلیات ).١٣٨٥ (یمرتض مطهری،


