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 سلطان -خليفه ۀمؤلفه امنيت در نظري
 رضا دهقاني1

 چکيده:

هور ظ .بود يجامعه اسالم کيپراگمات طيشرا ديبازتول قتيـ سلطان در حق فهيخل ۀينظر

و منجر س کياز  يممالک اسالم ينظام یحکومتگر و باالخص ترکان به عنوان بازو یهاخاندان

نظم  يفقه هيدرصدد توج گريد ید و از سوش فهيخل یبه استقرار قدرت سلطان و اقتدار معنو

وجود  نهيرق کرديدو رو هينظر نيکسب قدرت برآمد. در ا یهاوهياز ش گريد يکيبه عنوان  ديجد

کنند  يفقه قيو تصد هيرا توج هيبر آنند تا نظام تغلب ياسيگران سشهياول اند کرديدارد. در رو

جوهرة  تيامن غلبه و نيقرار دهند. بنابرا قيتصد نيا يرا علت اساس تيامن یبرقرا نکهيا گريو د

است  نيا رجستار کوشش ب نيشود. در ايرابطه متقابل فهم و درک م کياست که در  هيظرن نيا ياصل

در چارچوب  یدو ماور ي، غزالچون نظام الملک يگران شهياند یرا با توجه به آرا تيتا مقولۀ امن

 .ميقرار ده ليو تحل يسلطان مورد بررس -فهيخل هينظر

 يغزال ،یماورد ت،يامن ه،يسلطان، نظام تغلب :یديکل واژگان 
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 مقدمه

 در. است ناپذير جدايي قدرت مفهوم از امنيت مفهوم عمل، در همچنين و سياسي مباحث در

اسالم به  در .است گرفته قرار آزمون مورد هاجنگ طريق از هميشه ملل قدرت مسأله تاريخ، طول

بال رحلت نبي اکرم و اختالفي که بر سر جانشيني ايشان به وجود آمد، عمال منجر به انشقاق در دن

هريک در طول  جامعه اسالمي و تکوين دو فرقه شيعه و سني و قاعدتا دو مکتب فقهي شد که

 اکثريت را در ،تاريخ  به تبيين فقه سياسي خود پرداختند. با توجه به اينکه فرقه سنت و جماعت

که بعدها  ين جامعه مسلمانان کسب کرد و بيشتر امت اسالمي پيرو اين فرقه شدند، لذا آراييب

توسط متفکران اين مکتب عرضه شد تأثير عميقي بر قاموس انديشه سياسي اسالم و نقطه کانوني 

گران امروزه های کسب و نگهداری آن برجا نهاد. نتيجۀ کوشندگي اين انديشهآن يعني  قدرت و راه

اند، ها شناخته شدهها و نصيحه الملوکک، آداب الملوهات نامهدر آثاری که با عناويني چون سياس

نظرگاه  ازبشری است.  بها بر تجارترين خصيصه اين منابع تکيه آنمهم برای ما باقي مانده است که

 خالفت يهانفق برای و بود شرع احکام به مردم همه واداشتن معنای به خالفتاين انديشمندان، 

 نظم کردن توجيه و شريعت از کردن دفاع و بستن کار به منظور به قدرت تفويض جز نبود چيزی

 .اسالمي اجتماعي و سياسي

شايد به همين خاطر است که در انديشۀ سياسي متفکران اسالمي مانند نظام الملک و ماوردی  

 کنترل» لِمبتون شده است و به قولکمتر به ماهيت قدرت پرداخته شده است و در اين باب انديشه 

 توسط مطلق صورت به همواره قدرت و است نداشته وجود ايران سياسي فکر در سياسي قدرت

 در ايران، پادشاهي نظريه در را آن توانمي که است شدهمي بسته کار به مرجع ترينعالي

شبح ناامني و گسسته ( 3:1379،لمبتون). کرد مشاهدهخليفه ـ سلطان  يهنظر در خالفت، نظريه

ساخت مي شدن انتظام امور که هراس سست شدن باورهای ديني مردمي را در افق خود نمودار

 بزرگترين توجيه کنندة قدرت سياسي خلفا و سالطين از منظر فقه سياسي سنت و جماعت بود.

 مدينه فتخال درحتي  که شدمي مطلق قدرتي که برگزيدند خود برای را اهلل خليفۀ لقب عباسيان

پس بين تغلب سياسي و امنيت رابطه مستقيمي وجود داشت که با انگيزه حفظ  .نداشت جايي

تقويت  موجوديت جامعه اسالمي در برابر باور الحادی فِرق خارج از سنت و جماعت مرتبا باز توليد و

 شد.مي

 روش شناسي

 ها و مفروض ذيل قابل طرح است:سشبا توجه به مطالب مذکور پر

اسالمي  امعسلطان با توجه به مقتضيات سياسي و عيني جو -خليفه آيا هستۀ اصلي نظريۀ ال:سو

 ؟، مستمسکي بود برای کسب قدرتامنيت ضرورتا امنيت بود يا
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) اجماع اهل حل و عقد،  م نظريات پيشين کسب قدرتاوسلطان در تد -سؤال: آيا نظريۀ خليفه 

گيری سياسي گر قدرتصرفا  توجيهسياسي اسالم است يا  استخالف، شورا، اجماع مردم( برآيند فقه

 نظامي حاکمان؟ -

سلطان است؛ در نظر مردمان قديم از  -گر نظريه خليفه، پيش درآمد و توجيه: امنيتمفروض

روال طبيعي  سنجيدند؛ هر تغييری کهما به ازا خارجي آن در طبيعت مي آنجايي که هرتغييری را با

مستحسن  شد، مانند سيل و زلزله که ويرانگر بود. پس ثباتميشورش و فتنه تلقي  زدو نظم را برهم مي

قويم گردد و اين  و تغيير مذموم بود؛ هدف حفظ نظم بود تا کژآييني قدرت نگيرد و راست ديني

مومنان  عبادت است که کسب و کار مردمان مقدور وگرديد مگر در سايۀ امنيت؛ در امنيت حاصل نمي

 گردد.راهم ميينۀ تعالي جامعه فميسر و زم

 . انسان و امنيت1

 ترينمهم «بوزان بارى» مانند افرادى .است نهفته هاانسان تکوين فلسفه در که است اىمقوله امنيت

 که است مهم و حساس اىواژه امنيت» که معنا بدين اند؛دانسته آن بودن اجوف را امنيت ويژگى

 به نتيجه در و نمايد حمل آن بر را خاص معنايى تواندىم خود نيازمندى تناسب به بازيگر

( 198: 1382، 2ج،)افتخارى .«برسد واحد اىپديده با مواجهه در مختلفى کامالا  هاىسياست

 شود. مفهوم اين گفتمانى تحول به اىاشاره است بهتر امنيت مفهوم بيشتر شدن روشن براى

 کرد شناسايى را گفتمان چهار توانمى امنيت مفهومى تحليل در که معتقدند محققين از برخى

 در اوليه هاىانسان اول، گفتمان اساس بر. است شده ديگرى جايگزين يک هر زمان مرور به که

 آن اساس بر و دانستندمى طبيعى تهديدات مقابل در موجوديت و بقا حفظ را امنيت بدوى جامعه

 افراد و بود محور گروه، يا فرد امنيت گفتمان اين در. اندکردهمى تلقى تهديد اصلى منشأ را طبيعت

 ميالدى هفدهم سده در گفتمان اين. پرداختندمى يکديگر با همکارى به خويش بقاى براى هاگروه يا

 دوم، گفتمان به را خود جاى کرد و تغيير مليت گرفتن قرار محور و مستقل هايىسرزمين ايجاد با

. شد متجلّى امنيت مفهوم منزله به تهديد فقدان دوم، گفتمان رد. داد تهديد فقدان گفتمان يعنى

 اين در و رودمى شمار به گفتمان اين ايجاد براى عامل ترينمهم هامليت تشکيل و مرزها ايجاد

 در. رودمى شمار به آن محور مليت، و سرزمين بلکه نيست گفتمان محور گروه، يا فرد ديگر صورت

 اين امروزى قائالن .است سلبى و وابسته مفهومى امنيت، مفهوم مثابه به تهديد نفى گفتمان اين

 ولى اند،داده گسترش...  و اقتصادى نظامى، سياسى، مختلف ابعاد در را تهديد نفى مفهوم گفتمان،

 گفتمان در .ندارد چندانى طرفداران و داده سوم گفتمان به را خويش جاى گفتمان اين وجود اين با

 اين در است، شده تهديد نفى مفهوم جايگزين است ايجابى نگرشى که توانايى و قدرت کسب سوم،

 حفظ و قدرت کسب عينى شرايط و توانايى چنانچه نيز است تهديد فاقد که اىجامعه حتى گفتمان
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 در تدريج به که چهارمى گفتمان در. رودمى شمار به ناامن اىجامعه باشد، نداشته را خويش منافع

 اين. است شده تعريف هاملت و هادولت بين گرايىهم و همکارى به امنيت است ينىيگزجا حال

 دادن قرار محور باو کرده فرض مصنوعى را سرزمينى مرزهاى جهانى، جامعه تصور با جديد گفتمان

 مفهوم که جاست اين جالب زند،مى دامن المللىبين همکارى و همگرايى اصالت به جهان و انسان

 .دارد جهان و انسان به بينانهخوش نگاهى و است يافته توسعه و مستقل مفهومى نگفتما اين

  (103:1378،باک سى. برکوويتز و پى)

 .  امنيت در متون ديني2

حال در فقه و از مفاهيم پيچيده و حائز اهميت در دنيای امروز است. با اين  به رغم اينکه امنيت

چون ايمان،  ندارد و در حوزه موضوعاتيامنيت وجود  معارف اسالمي هيچ مدخل مستقلي درباره

معروف و نهي از منکر، دفاع فردی و عمومي، قسط و عدل، قضاوت، جهاد، صفات مؤمنين، امر به 

امنيت وجود دارد و  دربارهاسالمي ای که در ديدگاه برخورد با اشرار و غيره بيان شده است. اما نکته

مادی امنيت مردم به نفع تأمين امنيت معنوی مي وجه دنيايي و  ست کهاين ا نبايد از آن غافل شد،

 باشد.

 قرآن. است اسالمي اوليه منابع به رجوع امنيت، مفهوم به راجع اسالم ديدگاه شناخت راه بهترين

 استخالف و اهلل حاکميت استقرار اهداف از يکي را امنيت قرآن،. است اسالمي احکام منبع اولين کريم

 فرمايد:مي باره اين در قرآن کريم. شماردمي امامت طرح و نصالحا

 وعده گردد نيکوکار و آوَرد ايمان «عج»عصر حجت و خدا به) بندگان شما از که کساني به خدا»

 جانشين سلف، پيامبران صالح امم چنانکه دهد، خالفت زمين در( زمان امام ظهور در) که فرمود

 تسلط و تمکين اديان همه بر (اسالم) را آنان پسنديده دين خالفت، بر عالوه و شدند خود پيشينيان

 بي يگانگي به مرا که دهد کامل ايمني دشمنان از انديشه و خوف از پس مؤمنان همه به و کند عطا

 معرفي مؤمن خصايص از را امنيت احساس نيز و( 55 نور) «کنند پرستش ريا و شرک شائبه هيچ

 با مداهنه همچنين(. 4 فتح) آورد مؤمنان هایدل بر وقار و ينتسک که خدايي اوست» :کندمي

 کافری مردم از هرگز( رسول ای امتت و) تو پس».داندمي امنيت با منافي را سازش روح و دشمن

 کني مدارا و مداهنه آنها با تو که مايلند بسيار کافران. مکن پيروی کنند،مي تکذيب را خدا آيات که

 از را امنيت تأمين و( 9و 8 قلم) «کنند مدارا تو با نفاق به هم آنها تا( نشوی بتهايشان معترض و)

 همه و شود طرف بر زمين روی از فساد و فتنه تا کنيد جهاد کافران با و» :شماردمي جهاد اهداف

 قرآني الگوهای هایمثل از باشد، امنيت آن در که شهری و( 193 بقره).«باشد خدا دين آيين را

 چون) را شهری مَثل( گيريد عبرت و کرده گوش تا) آورد مثل و کرد حکايت شما بر خدا و»: است

 و کردندمي زندگي اطمينان و آسايش در اهلش و بود حکمفرما کامل امنيت آن در که( مکه شهر



 

 25 

ري
نظ

در 
ت 

ني
 ام

فه
مؤل

 ۀ
ان

لط
 س

ه ـ
يف

خل
 

 (3)(112 نحل).«رسيدمي آنها به فراوان روزی جانب، هر از

 (ع)علي حضرت. باشندمي راهگشا امنيت باب در يزن( ع)اطهار ائمه احاديث کريم، قرآن بر عالوه

 دانيمي تو خدايا» داند:مي امام عاليه اهداف و صالحين قيام هایانگيزه از را جامعه در امنيت تأمين

-مي بلکه زيادت، خواستن ناچيز دنيای از نه و بود قدرت در رغبت خاطر به نه رفت ما از آنچه

 گردانيم، ظاهر شهرهايت در را اصالح و بنشانيم بود، که ييجا به را دين هاینشانه خواستيم

 البالغه، )نهج .«گردد اجرا اتمانده ضايع و حدود آيد فراهم ايمني را اتستمديده بندگان تا

 برای صلح هایپيمان انعقاد بر تاکيد ضمن اشتر، مالک عهدنامه در نيز و (129: 1374، 131 خطبه

 تو دشمن، که صلحي از و» دهد:مي نشان را امنيت کننده تهديد املعو از پيشگيری امنيت، تامين

 هايتاندوه از و رساند آسايش را تو سربازان آشتي، که متاب روی بود، آن در خدا رضای و خواند بدان را

 به دشمن بسا که بپرهيز آشتي از پس خود دشمن از! زنهار! زنهار. ماند ايمن شهرهايت و برهاند

 گماني خوش راه به و شو دورانديش پس... بگشايد خود کمين و يابد غفلتي تا دگراي نزديکي

 (338 :1374 ،53 شماره نامه البالغه، نهج) . «مرو

 اند،نشده خالفي مرتکب که هاييانسان درون در را هراس و وحشت ايجاد نوع هر اسالم اصوال

 مربوطه، هایآزادی و حقوق و لعم و مال و جان امنيت. کندمي تلقي بزرگ بس تجاوزی و ظلم

 اختصاص اسالم، در امنيت اينکه ضمن ؛است اسالم تأکيدات از مسکن، و حيثيت و شرف و شخصيت

 به احترام مقام در و اندوظيفه انجام مسير در و نشده خالفي مرتکب که دارد افرادی و صالحان به

 عملکردشان، ماهيت دليل به اند،شده جرم و هبز مرتکب يا و خالفند مسير در که آنها اما و هستند قانون

 دو در نيالودند، ستم و ظلم به را خود ايمان و آورده خدا به ايمان آنانکه»: محرومند امنيت حق از

 (82 انعام). «راست آنها ايمني عالم

 حضرت کلي، طور به. است اسالمي حکومت وظايف از امنيت تامين و حفظ اسالم، ديدگاه از

 اصالح. ثغور حفظ -3 بالد عمران -2 اهل اصالح -1 :داردمي اعالم چيز سه را حکومت يفهوظ (ع)علي

 در انسان، هر در نهفته استعدادهای تکامل. آدمي هاینسل و هاانسان تعالي و ترقي يعني ؛اهل

 مورد را اسالمي سرزمين مادی عمدتا ترقي و توسعه نيز بالد عمران. باشدمي وظيفه اين زمره

 هایمرز حفظ يعني ثغور حفظ است، نظر مورد اينجا در که حکومت وظيفه سومين. دهدمي قرار هتوج

 و تحکيم در ایوسيله الملليبين روابط حقيقت، در فوق، روايت مضمون به توجه با. است کشور

 مسؤوليت بالد عمران و اهل اصالح در اجرايي ديگر هایبخش مسؤوالن و است سرزمين ثغور حفظ

 اردکاني، )شمس .نمايند ايفاء اسالمي کشور الملليبين ثغور و شؤون حفظ برنامه با همگام بايد را دخو

98:1365) 
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 سلطان -نظريه خليفه . 3

که بتواند با شمشير مقام حکومت بر جامعه  مانانهر فردی از مسل سلطان، -خليفه طبق نظريه 

نمايد، واجب  برقرار سازد، و از مرزها پاسداری را به دست بياورد و امنيت را در جامعه مانانمسل

ن سياسي اچه اينکه از نظر بسياری از متفکروی اطاعت کنند؛  زاالطاعه است و قاطبه مسلمانان بايد ا

رين جامعه، مهم ت اسالم، حفظ امنيت جامعه صيانت از مرزهای اسالم و جلوگيری از هرج و مرج در

 شد.وظيفه حکومت اسالمي ملحوظ مي

اسالم  ن بعدی جهانسلطان در دورا -بنای مشروعيت ديني نظريۀ خليفه نظريۀ خالفت که سنگ

ای فزاينده شيعيان رق هلنيسم برخاسته است و به گونهکه از جهان ش باشدميهايي است، از نظريه

 -آرمان افالطوني پادشاه و در نتيجۀ وفق دادن و صوفيان در انتقال اين افکار نقش مهمي داشتند

های اسالمي برای اجرای شريعت تحت رهبری الهي به شدت از نظريۀ انفيلسوف در حوزة آرم

دشاه ـ فيلسوف است و تنها پادشاه آرماني از نظر افضل الدين کاشاني پا شيعي تأثير گرفته است.

مرصاد العباد  نجم الدين کبری در (52ش:1311،)افضل الدين کاشاني .اوست که جانشين خداست

واالترين خير هنگامي است که سلطنت ايمان و سلطنت دنيا در وجود يک فرد متحد ": ويسدنمي

ن گرايش با افکار ناشي اي (134:1388،الدين کبری. )نجمدشاه(پا -)نظريه هلنيستي فيلسوف"شود

يۀ امامت در تفکر  نظر از اسالم درباره نهاد حکومت تحکيم شده است و با پيشهای ايران از دريافت

ا اعتقاد به لزوم گردد. اين نظريه همراه بو مرادی صوفيان دوباره تقويت مي های مريدشيعه و انديشه

شود و به مي باشد در آثار فيلسوفان منعکس های زور بنا شدهپايه، حتي اگر بر اطاعت از حکومت

 رساند.عت خودسرانۀ سازمان سياسي کمک ميطبي

ان، بيشتر با نام ماوردی رقم خورده است، سيد جواد سلطان در تدقيق محقق -نظريۀ خليفه

اصرار  برتفکيک دو سير تفکر سياسي در جهان اسالم "زوال"يي به عنوان نظريه پرداز انديشهطباطبا

کند و مشخص مي نامه نويسي که با نام خواجه نظام الملک آن رادارد؛ يکي سنت سياست

های مذکور راه است. در اين جستار مجال نقد ديدگاهنامه نويسي که با نام ماوردی همديگر شريعت

مربوط   وجود ندارد و صرفا به آنچه که به نظريه خليفه ـ سلطان و ارتباط آن با مقوله امنيت

 شود، اکتفا خواهيم کرد.مي

مختصات  دننامه نويسي از سوی طباطبايي و برشمرنامه نويسي و سياستتفکيک دو سنت شريعت

. گيردنشأت مي رسد از حوزه معرفت شناسي و روش شناختي ايشاننظر مي متعارض هريک به

 عنوان به اروپايي، تجدد بر تکيه با و سنت از خروج با که است بيروني تحقيقي طباطبايي، تحليل

 اين که جاآن از. پردازدمي گذار دوره سياسي سنت درباره هاييپرسش طرح به بنيادی مفهومي

 بنابراين يابند،نمي شايسته پاسخي نيستند، ما سياسي سنت درون از هاييپرسش ها،پرسش
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ذات  در آن را نه فرود و فراز که شودمي رهنمون انحطاط از اینظريه طرح به ناچار به پژوهشگر

دارای  خالف نظام الملکغربي بايد جستجو کرد. ماوردی بر انديشه سياسي اسالم که در تفکر

ين نظريه منظم نيست و به سياست شرعي روی آورده است و نخست پشتوانه انديشه ايرانشهری

، شاه بر خالف خليفه يرانشهری شاهي آرماني نظام الملکبر طبق نظريه ا .کندخالفت را تدوين مي

و دارای فره  شود برگزيده خداونديا به واسطه بيعت امت انتخاب مي و امام که توسط امام پيشين

ه خدا است و نخستين صفت چنين پادشاهي عدل است که خود فرع بر ايزدی است. پادشاه برگزيد

عادل و دارنده  نظم و امنيت تا زماني در کشور وجود دارد که پادشاهي ،فره ايزدی است بنا بر اين

خواجه نظام الملک با تکيه بر نظريه شاهي آرماني به گسترش و فره ايزدی بر آن فرمانروايي کند. 

-به واقع فا و شاهان دوره اسالمي پرداخته است تا آرمانخواهي دوران باستانتعميم آن در مورد خل

رسد نظريۀ خليفه سلطان را ( به نظر مي66-87: 1375)طباطبايي،. «بيني دوره اسالمي گذر نمايد

نامه نويسان سياست فلسفي با -شريعت نامه نويسان در تقابل فکریبيش از آنکه منتسب به طيف 

ظم اندشمندان سياسي بدانيم گرايانه و سيال از سوی بخش اعواقع را بايد تکاپويي قلمداد کنيم آن

خالفت  دستگاه خالفت را به سلطنت نزديک کنند تا ايدئولوژی جديدی برای کوشيدندکه مي

تأسيس و تدوين کنند و شريعت و خالفت مبتني برآن را با سازماندهي سياسي و نظام اجتماعي 

ماوَردی کوشيد خالفت »  بنا به گفته سر هاميلتون گيب م همسو و سازگار نمايند.ايران قبل از اسال

شرعي است ولي قدرت  بنايي اين کار يک روندل تاريخي آن توجيه کند، روند زيررا با توجه به تحو

 (gibb, hamilton alexander,1962.67). سازندة آن سلطان است

سلوک و "در خليفه ـ سلطان  واپسين نظريه پردازانفضل اهلل روزبهان خنجي به عنوان يکي از 

نظريه سياسي  کند، آنچه در( شکل انعقاد حکومت تلقي مي4مين)تغلب را به مثابۀ پنج "ملوک

فضل اهلل اهميت دارد توجيه نظام موجود و نفي نظم مطلوب فلسفه سياسي است که به ضرورت به 

از نظر وی اگر  .ن فتنه در ملک و مملکت استفضيلت و سعادت توجه دارد، اساس نظريه او تسکي

 ل است اما در قلمرو سياست مستقل الحکم است و به صرفوچه سلطان از ديدگاه شريعت مسؤ

)روزبهان  پردازد، هر چند که از اقامه احکام شرعيه دور افتاده باشد.حفظ حدود و ثغور و نظم موجود مي

شاهي آرماني و انديشه خالفت يا  واقع همانا جمع لطان درس -نظريه خليفه  (286 خنجي، بي تا،

الفت تجديدپيوند ميان نهاد خ (78:1368،) طباطبايي به عبارت ديگر تفسير اين با توجه به آن است.

، حفط استقالل معنوی نهاد مذهب در برابر قدرت فزايندة و سلطنت دو هدف در پي داشت. نخست

پيوند به ابتکار خواجه  ثبات سياسي دولت، اين تجديد سلطان و نظام مطلق آيين و دوم نگاهداری

 نظام الملک حاصل شد.
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 تو نظريه خليفه ـ سلطانپرامنيت در  گفتمان .4

دين و سلطنت،  نيوند ميان دين و سلطنت است. توأماپي ،امنيتيکي از مبادی مهم گفتمان 

ذکر اين نکته مهم  باشد.قديمي ميای آيد، انديشهبرمي« ابن مقفع»و آثار « نامه تنسر»چنان که از 

شد که نويسندگان مسلمان آنها را ای از معاني اطالق مياست که دين در قبل از اسالم به مجموعه

ويژه طاعتي  و به کردند. دين به اين معانيالصه مي، اطاعت و عادات و رسوم خمجزادر سه معنای 

ت سياسي ايران قبل از اسالم رايج بوده و که با گذشت زمان تبديل به عادت شده است، در ادبيا

از اردشير  کهسي داشته است. به همين لحاظ چنانکارکردهای مهمي را در حفظ و استمرار نظم سيا

و دين را  دانستند؛ پادشاهي را از شالودهيبابکان نقل شده، ايرانيان دين را شالوده پادشاهي م

  (26:1378،) قادری از پادشاهي گريز نيست.

شناختي قرار گرفت که به ناگزير تا در چنان موضع معرفت اسالمين ترتيب، انديشه سياسي بد

رابطهِ سلطان  ، همواره بر پيوند ميان سلطنت و شريعت تأکيد نموده،خواهيهای قانوننهضتظهور 

در  کند و از تصور گسست بين آن دو در هراس است.و علما را شرط ضروری جامعه اسالمي تلقي مي

قرار داده، پس  از برای محافظت مردان و حراست ايشان از شر مفسدانرا پادشاهان ين تلقي خداوند ا

چنين علما را هم از برای محافظت دين مردم و اصالح دنيای اند، همغير علما به آنها محتاج علما و

از  باشد،يمايشان در رفع دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز که باعث هالک دنيا و آخرت 

 اند.قرار داده و در سلوک اين مسلک و يافتن طريقه حقه، پادشاه و غير پادشاه به آنها محتاج راه حق

، خطری بزرگ برای عدالت سالمي شر و نابساماني نافي امنيتورزان الذا در ارزيابي انديشه

پديده  ن سلطنت بهورزانوع نگرش انديشهو تهديد کننده اساس و بقای دين است. به همين خاطر 

شر و اين که سرشت آدميان به نوعي از گناه آلوده است، موجب شده آنان برای حفظ نظم اجتماعي، 

باستان، وجود دو  به ضرورت وجود سلطاني قاهر حکم نمايند. انديشمندان مسلمان، بر خالف ايران

های ويژگي د، در عين حال شر را ازداننمنبع را برای خير و شر نپذيرفته و خداوند را مدبر تمام امور مي

داشت، هر چند  دانند: هر آنچه مشوب به ماده باشد طبعاا شر نيز در آن وجود خواهدماديات مي

پيشه و نادان قرآن کريم گناه جبلي را نپذيرفته است، ولي آياتي دارد که انسان را گنهکار، ستم

يحملنها و  ماوات و األرض و الجبال فأبين انإنا عرضنا األمانۀ علي الس» کند. در آيهتوصيف مي

 (72آيه  احزاب ) .«اشفقن منها و حملها االنسان انّه کان ظلوماا جهوالا

 چون که گرديدند جفت يکدگر /اختيار ظلم و جهل اندر بشر

 راست آمد ريش بن آدم گرفت /ها از آن رَم گرفتآسمان و کوه

  (137:1374ارمکي، )آزاد اين امانت را قبول آمد و کرد /بد ظلوم و بد جهول و بد فضول

انساني  وجود متکفاّلن تدبير امور معاش و معاد اجتماع »گران سياسي به اعتقاد فقها و انديشه
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شود که هر يک از افراد بشر که اختالف آرا و عقول موجب مياست  «را از آن جهت الزم و واجب

ای به گونه را دنبال کنند،« ز مقصد و غايت ديگریدر افعال و حرکات خود مقصدی و غايتي غير ا»

هر آينه " کنند:کند، عمل ميمي ءکه طبيعت آنان اقتضابه حال خود وا گذاشته شوند چنان که اگر

و عالم  شونددرند و به فساد و افنای يکديگر مشغول مييکديگر را مثل سباع برّ و ماهيان بحر مي

قائم  قدرت حاکمان رافع شر و فساد و پس ،ظام را مختل کنندکشانند[ و نرا به هرج و مرج ]مي

 (24، بي تا :ميرزای قمي) ."امنيت و آرامش است

 امنيت در انديشه غزالي -1-4

 پيدايش آن، منشأ و اجتماعى زندگى درباب تفصيل به الدينعلوم احياء از الدنيا ذم کتاب در غزالى

 نظام تأثير به آن ضمن در و است گفته سخن مختلف صناعات و حِرف تولد و اجتماعى کار تقسيم

 را او ،(لباس و مسکن غذا،) انسان اساسى نيازهاى وى نظر به. کندمى اشاره فکرى نظام بر معيشتى

 و بنايى شکار، چوپانى، کشاورزى، حرفهپنج راستا، اين در و داردمى وا آنها تامين براى تالش به

 مخصوص ابزار و آالت بکارگيرى لزوم. آيدمى وجود به است صناعات و هاحرفه ساير اصول که بافندگى

 زندگى ديگر سوى از. ابزارهاست اين ساخت براى ديگر هايىحرفه وجود مستلزم ها،حرفه اين در

 اساسى نيازهاى تامين براى همکارى و تعاون به و نياز نسل بقاى به نياز معلول که جمعى

 .شودمى منجر فردى منافع سر بر هايىخصومت و ازعاتمن بروز به ناخواه خواه است،

 گويد:پردازد. او در اين زمينه ميغزالي در بيان دنيوی بودن علم فقه به استدالل مي

ای برای حيات ديگر بيندوزند. اگر اين آدميان خداوند آدميان را بدين دنيا در آورده است تا توشه

به فقيهان  افروختند نيازیردند و آتش خصومت نميکبه مسالمت و قناعت و عدالت زندگي مي

اما چون شهوات در ميدان «. فلو تناولواها بالعدل النقطعت الخصومات و تعطل الفقهاء»آمد: پديد نمي

مهار و سياست  زندگي جوالن کردند و غبار خصومات برخاست، الزم آمد که سالطين برای ضبط و

ن حق ستمديدگان، پای بر مسند سلطنت و حکومت نهند مردم و فرونشاندن آتش تجاوز و ستاند

اند، دانان و آموزگاران سالطينو چون اين سالطين خود محتاج قانون بودند، به فقيهان که قانون

بلکه به وساطت دنيا.  نيازمند شدند و روی آوردند. بلي فقه هم متعلق به دين است، اما نه مستقيماا،

)سياست( و دين همزاد و  يابد و ملکو دين جز با دنيا تماميت نميچرا که دنيا مزرعه آخرت است 

 ،نداشته باشد و هر چه ريشه ريشه است و سلطان پاسبان آن است همراه يکديگرند. اين به منزله

پاسبان بماند ضايع خواهد شد. سلطنت و سياست و ضبط قانوني وجود نخواهد داشت و هر چه بي

همچنان که  هاست وفقه است که متکفل بيان نحوه قانوني داوری آيد وجز با سلطان راست نمي

کند سياست کردن خلق جزو علوم اولي و مستقيم دين نيست، بلکه به تحقق امری کمک مي

ها و قوانين آن سياست هم تعلق مستقيم به دين ندارد. که دين بدان قائم است، شناخت روش



 

 

صلنامه 
ف

ت و هشتم، تابستان
ي، سال هفتم، شماره بيس

ت منافع مل
مطالعا

 
1401

 

30 

گاهباناني باشند که کاروان حجاج را از راهزنان عرب توان گزارد مگر اينکه نپيداست که حج نمي

و حراست کردن  پيمودن به سوی خانه کعبه امر دومحراست کنند. حج گزاردن يک امر است و راه 

داشتن  و فن فقه از قبيل و قوانين و فنون حراست امر چهارمآداب  دانستناز کاروان امر سوم، و 

 (27: 1ق، ج1419،غزالي )های سياست و حراست است.فنون و شيوه

 پيامبران وسيلۀ به تا گردانيد مسلط ديگران بر را پادشاهان و پيامبران خداوند غزالي، عقيدة به
 غزالي برداشت اين. دارد باز يکديگر به تعرض از را مردم پادشاهان، وسيلۀ به و دهد نشان را راه (ع)

. دهدمي ارائه« منکم االمر اولي و الرسول عوااطي و اهلل اطيعوا» آيۀ از وی که است تفسيری اساس بر

« االمر اولي» مصداق و زمين برروی خدا سايۀ و برگزيده اميران و پادشاهان تفسير، اين اساس بر

 چنين (84 - 81 :1361،غزالي) .کنند اطاعت آنها از و بدارند دوست را آنان بايد مردم و هستند

 هرگونه نتيجه، در. دارد قرار شرع دستورهای به عمل و صيمعا از پرهيز پايۀ توحيد، سه بر سياستي

 هاانسان و انسان تواندنمي زيرا نيست؛ غزالي قبول مورد باشد، تهي مذکور ويژگي سه از که سياستي

 آوردن فراهم نحوه که است کاری غزالي نظر از سياست بنابراين،. برساند ابدی رستگاری به را

 مقدس شرع چارچوب در اجتماع حفظ هایراه آوردن به وجود و هاانسان همکاری هایزمينه

 (99-101:)همان  کند.مي ترسيم را اسالم

 سياست عامالن -2-4

 اصالح اين. است آخرت و دنيا سعادت به نيل منظور به افراد باطن و ظاهر اصالح سياست، هدف

 ،(ص) پيامبر که است آن به رانگاصالح تعدد وجود ضرورت. است متعدد گراناصالح و عامالن نيازمند

 بلکه برساند، انجام به را نفوس و جوارح اصالح تنهايي به بتواند تا است نبوده ایشايسته و صالح فرد

 به فقها و سالطين حاليکه در اند،داشته عهده بر را وظيفه اين انجام وعاظ و علما فقها، سالطين،

 (150-153)همان: .هستند عوام و خواص باطن اصالح درگير ترتيب، به وعاظ و علما و ظاهر اصالح

 کفايت و شوکت سالمت، حريت، عقل، بلوغ، همچون صفاتي از که امامي يا خليفه سلطان،

 د:پردازمي خلق ظواهر اصالح بر ذيل هایروش به است، برخوردار

 همچنين  است جامعه انتظام برای ایوسيله امام يا خليفه سلطان، حضور و وجود آنکه نخست

 .سازدمي برقرار را عدالت و کندمي جلوگيری فساد و فتنه بروز از وی

 اذن به سياست، اهداف تحقق وسيلۀ مهمترين عنوان به منکر از نهي و معروف به امر آنکه دوم

 نيازمند خلق ظواهر اصالح برای مردم پيشوای البته. گرددمي جاری امام يا خليفه سلطان، اجازة و

 (174-153)همان: .است فقها همگامي و همکاری ،معرفت علم،

 که اطالعي و تسلط دليل به فقها رو،اين از. خبرندبي يا و اطالع کم الهي احکام از سالطين اغلب

 طلبيجاه به فقها اگر اما. رسانند مدد سالطين به مسلمانان ظاهر اصالح در قادرند دارند، احکام از
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 سالطين خدمت در زور، و ميل دليل به يا و آورند روی دنياخواهي به کالم، يک در و اندوزی مال و

 و آموزندمي مردم به را نکوهيده آداب و زشت اخالق فقط گيرند، قرار فاسد و رأی خود مستبد،

 (174-175)همان: .کنندمي تباه را آخرتشان و دنيا سان، بدين

گيرد و با تأکيد بر مسألۀ پي مي ای عصر ساساني راغزالي در نصيحه الملوک سنت اندرز نامه

خواند مي عدالت که در حقيقت رهاورد توأماني دين و دنيا است، سلطان را به عدالت گستری فرا

مگر در پناه  شودداند و اين رفاه حاصل نميعيت ميچرا که سعادت دنيا و عقبي را در ترفيه حال ر

سلطان و نگاهبانان  غزالي علما را مشاوران امين دستان بر ضعيفان ستم روا دارند.امنيت تا مبادا زور

ک نظر کلي غزالي ای درنگ کنند. در يپند و اندرز به سلطان نبايد لحظه داند که ازدين الهي مي

امنيت  اساس دين و برقرای مي وجود سلطان مقتدر را برای حفظورزان اسالچون ديگر انديشه

نصايح  م پيشه باشد اما غزالي اميدوار است با اندرز وداند هرچند اين سلطان ستواجب و ضروری مي

 بتوان او را به راه عدل و دادگستری رهنمون کرد.

تغلب  در انديشه غزالي ما از انديشه سلطنتي به توجيه اصالت قدرت و روابط مبتني بر سلطه و 

، تقويت سياسي بينيان بود که غزالي با تکيه بر واقعشويم. با توجه به خطراسماعليرهنمون مي

سلطنت را از نظر سياسي و عملي بدون نفي مشروعيت خالفت وجهه همت خويش ساخت تا از آن 

. پيوسته است تاريخ به نجات ملک و مملکت ياری رساند زيرا از نظر او کار خلق با کار سلطان زمانه

 (125:1368)طباطبايي،

شمارد و آن را نصب امام را واجب مي از ديدگاه فقهي هم غزالي مانند ديگر متکلمان اهل سنت

شده است.  داند. او معتقد است که برهان قطعي شرعي بر وجوب نصب امام اقامهحکمي شرعي مي

گويد نظام امر دين، مقصود قطعي کند و ميوی به اجماع امت بر وجوب نصب امام بسنده نمي

سخنان  ازو در نهايت  شوديبه وسيله امام مطاع حاصل نمصاحب شرع است و نظام امر دين جز 

 .«پس نصب امام واجب است»گيرد که يفوق نتيجه م

 منيت در انديشه خواجه نظام الملک. ا5

ن راست ديني و کژ ، هر تضاد و تنشي در جامعه به صورت تنشي مياانديشه سياسي قديم در

ت که نظم مطلوب شد. اصل، نظم سابق و سنتي امور است و هر انقالبي بدعتي اسآييني تعبير مي

)نظام الملک  .زند و بايستي به دست پادشاهي دين آگاه بار ديگر استقرار يابدسابق را بر هم مي

 (189:1372،توسي

 سياسي نيروهای رابطه متوجه جديد سياسي انديشه خالف بر الملک نظام خواجه سياسي تحليل

 بنابراين. است پادشاه کننده تعيين املع. دارد قرار تحليل کانون در شاه بلکه نيست، قدرت ساختار و

 است اين خواجه تالش همه. برعکس نه و است شاهي سرشت دگرگوني از تابعي جهان، دگرگوني
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 هاييداستان از عبرت با بايد سلطان. کند خود آرماني و عدل حکومت متوجه را سلجوقي پادشاه که

 به را سلطان نظر خواجه. برگرداند را امور نسق و نظم کند،مي بيان تمثيل عنوان به خواجه که

 اصلي تضاد. است «درست دين» به اجتماع قوام وی نظر از که چرا. کندمي جلب نيز ديانت اهميت

 گيردمي کار به را خود قوای تمام خواجه خاطر همين به. است بدطينتان و دينانپاک بين جامعه در

 سمت به جامعه تا نمايد سرکوب داند،مي فتنه اهل و بددينان جزو که را اسماعيليان اطمينان با تا

 که چرا کندمي تاکيد عدالت مهم عنصر بر نامهسياست جای جای در خواجه. برود آرامش و صلح

 نمونه که عادل سلطان بنابراين است، ظلم اساس بر آن فروپاشي و عدل به جامعه و حکومت بقای

 است. وی نظر مورد مطلوب هجامع يک بقای اصلي عامل ،است انوشيروان آن

، اين هر دو ، نوشيروان و زمان خواجه وجود داردهايي ميان عصر خسرو ااز نظر خواجه همساني

، انديشه خواجه در اين مورد کردندت را بجد تهديد ميعصر خروج خوارج بود که بنياد مملکت و دول

 حدود و ثغورز ميان رفتن اين است که نظم اجتماعي در نتيجه جابجايي اصناف و طبقات و ا

ظام ، بازگشتن به ناست. بنابراين عدالت ازنظر خواجهدستخوش تباهي شده « فرومايگان و بزرگان»

 از ملک ، بازگشت به نظم سابق يعني دور کردن زوال و تالشيسنتي و حفظ حدود و مراتب است

سلطان  گرانه است که توسطداد ، در واقع همان استقرار نظم نوين وو دولت و از ميان بردن فساد کار

 گيرد.صورت مي

است.  برگزيده تعالي ايزد ،شک بي را او که بيندمي ،شاه سايه در را جامعه امنيت ،الملک نظام

 و پادشاهانه هنرهای به را او و برگزيند خلق ميان از را يکي ،روزگاری و عصری هر در ،تعالي ايزد

 را فتنه و آشوب و فساد در و بندد باز بدو را بندگان آرام و جهان مصالح و گرداند آراسته ستوده

  (52:1367طوسي، الملک نظام خواجه)گرداند.  بسته بدو

 ،شاه. مردم و قانون نه ،است شخص به قائم امنيت، ،است فردی اراده به متکي که نظامي در

 خاندان از سلطنت هچنانک .بنددمي بر رخت ،کشور از امنيت ،وی قتل و مرگ با ،است امنيت مظهر

 و بوده خارجي و داخلي هایطغيان و هاهجوم دستخوش بارها ،ايران روستاهای و شهرها. وی

 باز و طلبدمي گراييقانون ناگزير که،پايدار امنيتي اما است نمايانده ضرورت يک را امنيت ،پيوسته

 پديدار آسماني ایحادثه ،وقتي هر به": نويسدمي باره اين در خواجه. عدل و نظم به کارها گردانيدن

 تغيير] شود ایخانه به ایخانه از و کند تحويل يا دولت و ،يابد اندر ،بد چشمِ را مملکت و آيد

 و سوختن و کشتن و مختلف شمشيرهای و آشوب و فتنه جهت از گردد مضطرب يا و[ سلطنت

 که هر و شوند دستگاه با ،دونان و شوند ماليده، شريفان ،فتور و فتنه ايام چنين اندر و ظلم و غارت

 توانگر مفسدان و گردند حال بد و شود ضعيف مصلحان کار و کندمي خواهد چه هر ،باشد قوتي را
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 ايزد ،آيد پديدار ايمني و راحت ايام و بگذرد نحوست روزگار آسماني سعادت از چون پسشوند.... 

  (225 :2 ج ،1365 يف،شر) . " عاقل.... و عادل آورد پديدار پادشاهي ،تعالي

 دين» از که جا هر. است قائل دانش و علم برای نيز ایبرجسته نقش مذهب کنار در الملک نظام

 سخن نيز تعقل و دانش و علم از کند،مي دعوت مذهب رعايت به را پادشاه و کندمي ياد «درست

. داندمي حکومت اصلي وظايف از را آموزی علم و تحصيل فضای ايجاد برای تالش او. آوردمي ميان به

 مخالف هایفرقه و انحرافي تفکرات با مقابله تعقل و دانش داشتن اهميت داليل از يکي وی ديدگاه از

 راهنمايي هایزمينه بهترين از دانش و علم از پادشاه بودن مندبهره است معتقد ديگر طرف از. است

 است. مردم

 بسيار که باشد شمعي چون او دانش و بود دولت اسقي بر نيکو رسوم شناختن و دانش اندازه"

 ."آيند بيرون تاريکي از و يابند راه روشنايي بدان مردمان و باشند افروخته شمع آن از هاروشنايي

 (14:1372طوسي، الملک نظام)

 همه تکليف نظم اين در. است زميني و آسماني عالم و جهان در واحدی ، نظمبنا به اين تصور 

 است؛ داریجهان و جهانگيری سلطان شأن و است برخوردار شأني از چيزی هر و بوده معلوم چيز

 نظم اين حافظ بتواند تا کند اخذ حکما از داریجهان برای را الزم حکمت و علم است الزم بنابراين

 حفظ و جامعه امور دادن سامان معنای به سياست اصل، بنابراين( 30 :2 ج ،1365 شريف،) . باشد

 و نظم شناخت شاه، وظايف از يکي لذا. است موجود نظم از متخلف فرد تنبيه و آن شؤون و شأن

 الملک نظام)  .است آن از پاسداری و - اجتماعي چه و طبيعي جهان چه - جهان بر حاکم اصول

 شودمي تلقي بدعت بريزد، هم به را نظم که انقالبي و تحول هر نظم، اين در (190:1372طوسي، 

 .يابد استقرار آگاه دين پادشاهي دست به نظم اين که است الزم و

 از با که باشد ايزدی فرّ دارنده و عادل نيک پادشاهي که شودمي ايجاد زماني امنيت و نظم اين

 . آيدمي پديد هافتنه و رودمي بين از امنيت و نظم پادشاهي، چنين رفتن بين

آميز روابط و مناسبات اجتماعي و سرنگوني گفتني است که انديشه انقالب يعني تغيير قهر 

انقالب  قدرت سياسي در تفکر دوران قديم جايي نداشته است. فلسفه سياسي قديم با نفي مفهوم

به معنای جديد کلمه متوجه اصالح جامعه و تعديل روابط و مناسبات اجتماعي و سياسي بود 

 (184مان:)ه. شدن توجيه حفظ قدرت سلطان محسوب ميو همين بزرگتري

 در انديشه ماوردی امنيت. 6

پردازان سياست اسالمي بعد از او نظريهآراء وی از سلسله جنبانان انديشه سياسي اسالم است و 

را متأثر  ونخلدطه حسين حتي ابن .اندهای او معطوف بودهها و ديدگاهتا حال به نحوی به انديشه

 (1382:127،طه حسين) .از ماوردی دانسته است

http://diplomatt.mihanblog.com/post/33
http://diplomatt.mihanblog.com/post/33
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مختلف های دولتزيست که امپراتوری بزرگ اسالمي دچار تشتت بود و در عصری ميماوردی 

افکار و آرای  .داعيه استقالل داشتند ،ها بودندترين آيان در مناطق شرقي از مهمبويه و سلجوقکه آل

های تئوريک و سياسي و... رونق داشت. خالفت مرکزی با ضعف های کالمي فقهيجديد در زمينه

های مولفهرو عصر ماوردی دارای ته بود. از اينعملي فراوان مواجه و مشروعيت آن به شدت تنزل ياف

های سياسي دوگانه بود: از يک سو تمدن و فرهنگ اسالمي در اوج شکوفايي و از طرف ديگر بنيان

ريزی پي گيری از فرهنگ شکوفای اسالم به بازسازی وماوردی با بهرهاسالم دچار مخاطرات بود. 

 نظريه خالفت در قالبي کارآمد پرداخت.

نظام و ساختار مباحث سياسي در آثار ماوردی تبويب و تنظيم مباحث سياسي در چهار اثر 

 (ن الوزارةالظفر و قوانيتسهيل النظر وتعجيل ،نصيحۀالملوک ،االحکام السلطانيۀسياسي ماوردی )

 ها گويای نظام فکری در هريک از آن آثار است.يست. بررسي تطبيقي ساختار صوری آهمانند ن

  االحکام السلطانيۀ از اولين آثاری است که به نظام سياسي خالفت پرداخته و دارای بيست

مباحث  گانه ازهايي است. ماوردی در مقدمه به طبقه بندی بيستباب و هر باب شامل فصل

 (4:ق1398م/1978)ماوردی،. کومتي فقه تصريح کرده استح

 ها چنين است: عقداالمامۀ تقليد الوزارة تقليد االمارة علي البالد تقليد االمارة ترتيب اين باب

ذوی االنساب  علي الجهاد الواليۀ علي حروب المصالح واليۀ القضاء واليۀ المظالم واليۀ النقابه علي

 .الواليۀ علي امامۀ

ء والغنيمۀ الجزيه والخراج فيما تختلف احکامه من لوات الواليۀ علي الحج واليۀ الصدقات الفيالص

واحکامه احکام  البالد احياءالموات واستخراج المياه الحمي واالرفاق احکام االقطاع وضع الديوان

 الجرائم احکام الحسبۀ.

يابي و نقش مردم در تکوين تگيری رهبری و شيوه مشروعيغير از باب اول که به چگونگي شکل

اداری قضايي و  المللي اقتصادیها به بررسي شئون و مناصب سياسي بيندولت پرداخته بقيه باب

 جزايي زمامدار اسالمي پرداخته است.

النصائح  های سياسي ارائه کرده است: البحث علي قبولای از موضوعگانهنصيحۀ الملوک تقسيم ده

ها يعرض الفساد في عليهم ان ياخذوا به انفسهم الخالل التي من جهت ما يجب فضائل الملوک و

الولد  ها سياسۀ الخاصۀ من االهل ورياضت الملک معالجۀ قساوة القلب سياسۀ النفس و الممالک و

اهل الجنابات  االعداء و تدبير اهل المملکۀ تدبير االموال تدبير والقرابۀ والخدم والجند سياسۀ العامۀ و

 (1988)ماوردی،النيات وطلب التاوالت.  تقديم

بيان  نصيحت و اخالق سياسي نه همانند االحکام السلطانيۀ ،گریسيمای مباحث اين اثر موعظه

 .های فقهي استوجوب و حرمت
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نصيحۀ »فقهي و حيثيت « االحکام السلطانيۀ»اند ولي حيثيت ای از مباحث آن دو اثر مشترکپاره

رغم قلمرو متباين در برخي مسائل که عليبطه دو دانش فقه و اخالق با اينااخالقي است. ر« الملوک

به بيان احکام مکلفين  باشند: يکيو محدوده مشترک در بعضي ديگر از مسائل دارای دو غايت مي

 پردازد و ديگری در مورد تهذيب نفوس است.مي

اخالقي يا روان شناسانه  مقبوليت دولت به دو نوع مشروعيت حقوقي و مشروعيتاز نظر ماوردی 

نمايد. جاهت و مشروعيت مي منقسم است. هر نظام حکمراني از دو منبع حقوق و اخالق کسب و

سياسي خالفت و در  تبيين مشروعيت اخالقي نظام« نصيحۀالملوک»تمام سعي ماوردی در 

 تشريح مشروعيت حقوقي آن است.« السلطانيهاالحکام»

 خالفت مقام به زور به کسي اگر: است گفته او. است باره ناي در خوبي مثال ماوردی سخن

 مسلمانان نکند. تالش اجتماعي نظم و ثغور حفظ در و نسازد خود پيشه را عدالت باشد، رسيده

 (193: 2،ج1365، شريف). کنند اطاعت او از ناامني آشوب، مرج، و هرج از پرهيز برای بايد

سالمت و امنيّت  ،در گرو ادامه زندگي دنيوی ،ين دوولي ا ؛نظام دين به معرفت و عبادت است

دين  ،ن و مال و مسکن انسان حاکم نباشدبر جا ،جامعه است. لذا تا هنگامي که آرامش و امنيت

نظام دنيا برای تأمين يابد. پس روشن شد که و انسان توفيق معرفت و عبادت نميپذيرد سامان نمي

 شرط نظام دين است. ،اين نيازها

به وزارت به عنوان يک نهاد که معين رهبری با ضوابط قوانين و  الوزارةقوانيندی در کتاب ماور

در تدبير امور  ترين منصبدار عاليوظايف حقوقي ويژه پرداخته است. اين نهاد بعد از رهبری عهده

 (ق1329 ماوردی،)و اداره جامعه است. 

گونه که از نامش پيداست همان ۀ الملکاخالق الملک و سياستعجيل الظفر في تسهيل النظر و

ای اول خالصه مبحث (م.1981)ماوردی، دارای دو مبحث کلي اخالق زمامدار و کشورداری است.

اسباب اختالل »پردازد. مبحث از کتاب نصيحۀالملوک است و به فضايل و رذايل حاکم مي

 اين کتاب با باب سوم کتاب نصيحۀالملوک شباهت دارد.« الدول

دان و فقيه بلکه از منظر يک های سياسي را نه از نگاه يک حقوقدی در مبحث دوم مقولهماور

های وی صبغه فقهي ندارد بلکه تعليل فيلسوف و عالم سياسي نگريسته و تحليل کرده است. تحليل

همچون مناسبات  هاييهای آن است. بحثترين ويژگيو غايت سنجي و استدالل عقلي از مهم

مردم و دين قواعد دولت و کشور اقشار اجتماعي و رابطه هريک با نظام حاکم چگونگي زمامدار و 

نه به منظور  اداره جامعه گويای ذهنيت اصلي نويسنده است. البته مسائل فقهي در مطاوی مباحث

 ارائه ابحاث فقهي بلکه برای تشييد و تحکيم مباحث عقلي و استداللي است.

 تسهيلهمانند  کتاب نصيحۀالملوکمصادر ديني و غيرديني  بع ووری از منااز نظر بهره
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که حدود سيصد شاهد قرآني و صدوپنجاه روايت نبوی در کل کتاب آورده ولي يناست. با ا النظر

اسکندر  ،بهرام گور ،بزرگمهر ،هايي دارد و فراوان از انوشيروانفقط پنجاه مورد از ارسطو نقل قول

 )ماوردی، .نقل کرده است هاييمثالگر متفکران ايران و يونان اردشير و دي ،افالطون ،مقدوني

های فقهي و در چهارچوب فقه شافعي و با با شيوه االحکام السلطانيۀماوردی در  (46 :م.1988

پرداخته است.  عصای منابع فقه )قرآن سنت عقل اجماع و قياس( به تحليل و تبيين مسائل سياسي

رويه اداری و عملي و شرايط زمان و مقتضيات آن برای در عين حال مصلحت عمومي عرف 

-سو در صدد نظريهکه ماوردی از يکچرا  (1:18ج بي تا، ،هانری الئوست) وی اهميت داشته است

  باشد.بين ميگرا و واقعپردازی و تأسيس نظام حقوقي خالفت و زمامداری است و از سوی ديگر واقع

تئوری پردازی به دور از  را آرماني محض و« کام السلطانيهاالح»برخالف برخي از محققان که 

 د.ندانها ميواقعيت

دو داوری يکي از سوی بروکلمان و سواژه که ماوردی را سياست مدار غير رئاليست و ديگر از 

و  351و  350 :1375،حبيبي).ـ  دانند ابراز شده استگرا ميسوی گيب و روزنتال که وی را واقع

های عملي در مقدمه خالفت را تمهيدی برای مصالح امت و تدبير امور که برنامهماوردی  (397

وجوب  محور حول االحکام السلطانيۀعمده آرای ماوردی در  باشند معرفي کرده است.فرمانروايي مي

، ضرورت انعقاد زمامداری به نام سلطان برای حفاظت از نهاد معنوی خالفت و حدود و ثغور رهبری

 (5: ق1398م/1978مي و استقرار امنيت برای عبادت صالحان و معاش رعايا. )ماوردی،بالد اسال

و ديگر مسائل ( 9 -6: همانچرخد )مي شرايط انتخاب شوندگان بيعت ،شرايط انتخاب کنندگان

های )بخش دوم( تأسيس دولت و مؤلفه النظرتسهيلحقوق اساسي و حقوق عمومي است ولي در 

کرد دين در کار (264 :همان)انحطاط دولت و عوامل آن (207-1987:202ی،)ماورد مؤثر در آن

 مطرح است. (201:همان) کشورداری

دستگاه خالفت کم  گيرد.اش نشأت مياجتماعي زمانه -دغدغه عمدة ماوردی از وضع سياسي

گاه و بي فروغ و فاقد ابزار حکمفرمايي، در مقابل سالطين سلجوقي سودای جهانگيری دارند اما ناآ

سلطان از يک  -ا انتظام بخشيدن به نظريۀ خليفهای ماوردی بير از احکام دين. در چنين هنگامهبص

بخشد و از سوی ديگر با تأييد شرعي خليفه مشروعيت مي نظامي سلطان را -سو قدرت سياسي

 هد. دردمي های دنيايي قرارقدرت پشتوانهفت را يگانه عامل مشروعيت بخش و مقام معنوی خال

ی سلطان و نهاد معنوی خالفت اين فرآيند يک همکاری و همزيستي سودمند ميان نهاد قدرت دنيو

شود که اساس آن بر تعامل واپسين شکل انعقاد فرمانروايي محسوب ميآيد که به مثابه به وجود مي

 ممانعت از بروز هرج و مرج است. دو نهاد سلطنت و خالفت و غايت آن حفظ امنيت و

غير  هایاند ولي چون از آگاهياند که به سياست روی آوردهفقيهان ديگری بودهير از ماوردی غ 
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 ،فقه سياسي ،اند. بنابراين چهار عنصر فلسفه سياستاند ناکام و ناموفق ماندهفقه سياسي تهي بوده

 چند وجهيامور( از ماوردی شخصيتي  تمشيتاخالق سياسي و علم سياست )مديريت و چگونگي 

 دانند.مي فقط فقيه است که ماوردی را اين داوری نقدی است بر کساني همچون گيب ساخته است.

(gibb hamilton alexander,1962.153-155 )سياسي  های مختلفاهميت ماوردی اهتمام به مشرب

ل است. در بين فقيهان از نوادر کساني است که غير از فقه و فقه سياسي از زوايای ديگر به مسائ

 سياست پرداخته است. همه سويه نگری و جامعيت وی در خور توجه است.

 نتيجه گيری

 توان ذيل اين مقوالت صورت بندی کرد:نتيجه حاصل از اين جستار را مي

 . تقدم عمل سياسي بر نظريه سياسي يا به تعبير ديگر تقدم حکمت عملي بر حکمت نظری1

رگوني ناگهاني و قهر آميز نوعي زوال و نيستي )همانند . در انديشه متفکران قديم انقالب يا دگ2

جود داشته اصالح و احياگری شده است. آنچه وتلقي مي الگوهای طبيعي: سيل ، زلزله ، طوفان(

براين انديشه سياسي هم در نزد انديشمندان بخش آن  مواريث گذشتگان بوده است. بنابوده که الهام 

مسائل ی توجيه ارد و از سوی ديگر دغدغه حل يا به تعبيردر گذشته د پایاسالمي از يک سو 

 .مستحدثه

)اجماع اهل حل و عقد،  کسب قدرت پيشين. نظريه خليفه ـ سلطان به سياق ديگر نظريات 3

برآيند مقتضيات سياسي و عيني جوامع اسالمي يعني استيالء امرای  استخالف، شورا، اجماع مردم(

 ين غلبه و وجوب تداوم امنيت است.ترک و در واقع تصديقي شرعي برا

، چرا که بيم از ناامني و هرج و کانوني نظريه خليفه ـ سلطان است . امنيت مرکز ثقل و نقطه4

ـ سلطان توجيه ميمرج راه غلبه سلطان را چه عادل و چه جائر   )نظم سلطاني(. کنددر تئوری خليفه 

 و حاکم-است. ب دين از خروج حاکم، رب خروج -الف . عناصر مقوم نظم سلطاني عبارتند از:5

اجتماعي  توجه به واقعيات -چ دارد. اولويت سياسي، ثبات و امنيت -است. ج معمولي فردی خليفه

 است. آن اصلي مفاهيم قدرت و ه. اجماعموجود و وضع

. بين غلبه سياسي و امنيت رابطه مستقيمي وجود دارد که با انگيزه حفظ موجوديت جامعه 6

 شود.ماعت مرتبا باز توليد و تقويت ميدر برابر باورهای الحادی خارج از مذهب سنت و جاسالمي 

وجود  پسشود؛ ن و قوت گرفتن کژآيينان محسوب مي. ناامني بر هم زننده راست ديني مردما7

 شود.م به مثابه دينداری محسوب ميظال و اطاعت از سلطاني هرچند

جوب برقراری امنيت ای تضادها، در وپارهاسالمي به رغم  گران. در مشرب فکری تمامي انديشه8

 ترين وظيفه او، اشتراک نظر وجود دارد.به مثابه بديهياز سوی سلطان 
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 قرآن کريم -

 فارسي منابع

 کتب

  :تهران ،خلدون ابن تا فارابي از مسلمان متفکران اجتماعي انديشه ،(1374) تقي ،ارمکي آزاد -

 سروش انتشارات

 مجموعه اسالم در براى شدن جهانى تهديدهاى بررسى محدود، ناامنى ،(1382) اصغر افتخارى، -

 اسالمى مذاهب تقريب جهانى مجمع :، تهران(سازىجهانى و اسالم شمولىجهان)مقاالت 

 اصفهاني، ، به کوشش مبصر السلطنهساز و پيرايۀ شاهان پر مايه ،ش(1311) افضل الدين کاشاني -

 ا، تهرانتبي 

، ، ترجمه سيروس ايزدیخليفه و سلطان و مختصری درباره برمکيان ،(1377) و بارتولد، و. -

 ر کبيرؤسسه انتشارات اميم :تهران

 تا بي ،تصحيح و مقدمه محمد علي موحد، تهران ،سلوک الملوک ،روزبهان خنجي، فضل اهلل -

 ، مؤسسه شرقيه چکسلواکي، براکظفرنامه ،(1937)، نظام الدين شامي -

 انتشارات کوير :دوم، تهران اپ، چزوال انديشه سياسي در ايران ،(1375)طباطبايي، سيد جواد  -

دفتر  :دوم، تهران اپ، چيراندر آمدی فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ا(، 1368) .................-

  المللي وزارت امور خارجهمطالعات سياسي بين

 نگاه نشر :، تهرانامير هوشنگ داناييترجمه  ،اجتماعي ابن خلدونفلسفه  (،1382)طه حسين -

 :تهران ،همايي الدينو حواشي جالل تصحيح ،الملوک نصيحه ،(1361) محمد غزالي، ابوحامد -

 بابکانتشارات 

 ني نشر: تهران ،الماس در مشروعيت و دانش قدرت، (،1378) داود فيرحي، -

 انتشارات وزارت امور خارجه :ن، تهراغزالي سياسي انديشۀ ،(1370) حاتم قادری، -

 نشر ني :، تهران، ترجمه يعقوب آژندتداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران ،(1382) تون،آ.نلمب  -

 گيو نشر :تهران پهلوان، چنگيز ترجمه ،ايران در دولت نظريه ،(1379)...............  -

بنياد فرهنگ ايران،  :، تهرانترجمه مهدی مظفری ،سياست و غزالي (،1354)هانری  ،الئوست -

 1جلد

گزيده  در ،امنيت مفهوم گفتمانى - تاريخى تحول ،(1378) باک سى. مورتون برکوويتز و پى -

پژوهشکده  انتشارات :تهران ،جلد دوم ،ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردى, امنيتى -مقاالت سياسى 

 چاپ دوم ،مطالعات راهبردى

 علميانتشارات  :تهران ،دارک هيربرت اهتمام به ،سيرالملوک ،(1372)يعلابو طوسي، الملک نظام -
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 فرهنگي و

 مقاالت

عنوان  زير« آيينه حقوق»در مجموعه  ،انديشه و عمل سياسي ماوردی ،(1375)حسن  ،حبيبي -

 (47)مجله کلک شماره

 اول، سال خارجي، سياست مجله ،ملي امنيت درباره ایمالحظه ،(1365) اردکاني، علي شمس  -

 اسفند -دی ،1 شماره

 عربي منابع

 کتب

انتشارات   :، تهرانحامدی ، ترجمه خليل احمدیخالفت و ملوکيت(، 1363علي )الالمودودی، ابو  -

 فرهنگ قرآن

 دارالکتب العلميه :بيروت ،السلطانيهاالحکام (،ق1398م/1978 ) ابوالحسن ،ماوردی -

 دفتر تبليغات اسالمي :افست: قم ،مطبعه الوطن ،قاهره ،السلطانيهاالحکام ،(ق.1406) .................-

 الجامعهمؤسسه شبّاب  :اسکندريه ،بتحقيق فواد عبدالمنعم احمد ،نصيحۀالملوک ،(م1988) ..................-

 الفالح مکتبۀ :الکويت ،بتحقيق خضر محمد خضر ،نصيحۀالملوک ،(م1983ق/1403) ..................-

 الثقاقۀ وزارة :عراق ،الحديثيبتحقيق محمد جاسم ،نصيحۀالملوک (،م1886/ق1406) ..................-

محيي  تحقيق ،اخالق الملک و سياسۀالملکتسهيل النظر و تعجيل الظفر في (،م.1981) ..................-

 دارالنهضه العربيه :بيروت ،هالل السوعان
English Resources 

- Gibb, Hamilton alexander (1962), studies on the civilization of Islam, London, 
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