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 چكيده 

نوشتمه  اریمرزبان بن رستمم بن شتهر توست  نیسترزم نیکه در عهد ستالجهه رو  در ا ی است آثار نیاز مهم تر یکه یمرزبان نام

اصتال  و   یویَمَلَط یمحمد بن غازتوست   محستو  می شتود  یو طبر یاز آثار ارزنده زبان فارست  جزئیکه اثر  نای. است  هشتد

  داسمان واناتینهل شده از زبان ح یداسمان هادارنده مضمون این کما  دربر .شتده است  دهینام «العهوله روضت »و  شتدهترجمه 

از جانوران  داستمان ها غالبا نی. قهرمانان اشتده اند  یحکا یخاصت  یو ادب یفن وهیشت  بهکه  می باشتد ییو آموزنده ا یاخالق یها

انستان ها در قال  و نماد  زین یکنند و گاه یم یداستمان را باز یها  یشتص ت  كیو جمادات هستمند که نه  ستمبل اهانیو گ

است   اتحاد دین و ستیاست یکی از مفاهیمی که در این کما  به آن اشتاره شتده است    .شتده اندداستمان گاارده  یاشتصا  واقع

  -می باشتد. این ژووه  که به شتیوه کمابصانه ایی و با رویکرد توصتیفی ستلطن  یاله هینظرکه در بردارنده مضتمون باستمانی 

 ب یه  یل اللهظو  یزدیدین و سلطن   فره ابا چهار رویکرد؛  سلطن  یفیتوص نیمضامبه تبیین تحلیلی صورت گرفمه اس   

نمایج این مطالعه نشتان دهنده این مطل  در نهای   می ژردازد. روضته العهول  یدر داستمان ها یستلطان یخردورز  یستلطان

عد   اما در جمع بندی کلی  این بُاست اشتاره نموده  ژیوند دین و ستلطن به لفظ  با صتراح در روضته العهول  یویملطاست  که 

ژی  از آنکه ستلطان  است یست   یویاز منظر ملط  بنابراینبا کممرین فراوانی بستامد دیده می شتود.  ستلطن  یاله هینظراز ابعاد 

ی ستلطان یخردورز  یستلطان ب یه  یل اللهظو  یزدیفره اژیوند و ارتباط محکمی با دین داشتمه باشتد  باید دارای خ تل  های 

 نظا  و ایجاد مهبولی  بین همگان گردد.  یموج  ژایدارباشد که  همراه

 اهداف پژوهش

 .روضه العهول یدر داسمان هااتحاد دین و سیاس   فراوانی بسامد تبیین .1

 .روضه العهول یدر داسمان ها سلطن  یاله هینظردیدگاه  ابعاد بررسی.  .2

 سواالت پژوهش

 ؟چگونه تبیین می شوددر قال  حکایات و روایات  روضه العهول یدر داسمان ها سلطن  یاله هیظرابعاد ن .1

 شد؟با می سلطن  یدیدگاه اله حاوی روضه العهول یدر داسمان ها بین دین و سیاس  چه شواهدی دال بر اتحاد .2

 ی.سلطان یخردورز  یسلطان ب یه  یل اللهظ و یزدیدین و سلطن   فره ا  روضه العهولواژگان کليدی: 
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 مقدمه

  ینه  استاست  گاهیجا نیا  یداشتمه و آنهه در تبب یواال و ممعال یگاهیجا نیزم رانیدر ا باز ریاز د یستلطن  و ژادشتاه     

ژادشاه   ینچند . صرف نظر ازو شتاه بوده است  ایرعا انیم قیعم وندیو ژ یکرده  همانا عدال  و دادگستمر یم فایا یو محور

عادل   روانیو انوشت  وشیدار  یکوروش هصامنشت  ریژادشتاهان نظ یباق   داز استال  که خودکامه و مستمبد بوده ان  یدوره ژ

در دوره ژس از اسال  هم محههان  مورخان   لاا   بوده اند. رانیو مهبول مرد  ا دییتا  و تما  از ژادشتاهان مورد تا ییالگوها

( با   یستلجوق  -ی)غزنویژادشتاهان دوره استالم وندیو ژ  یدر جه  ات تال  برابر ییزبان کوشت  ها یعالمان و شتاعران ژارست 

مستمحکم و با دوا  ژادشتاهان   هریاز زنج یژادشتاهان مستلمان هم حلهه ا موضتو  که نیاز استال  و الها  ا  یژادشتاهان ژ

باستمان   رانیدر ژادشتاهان ا یزدیو فروغ ا و آنهه تح  عنوان فر ردیگ می صتورت–زرتشت  بوده اند  نیبر د دهیگرو -یرانیا

ارضته« مطر   ی»الستلطان العادل ظل ا  ف  هیتح  عنوان نظر گرید یبه شتکل یدر دوره استالم گریبار د   مطر  بوده است 

 گردد.   یم

 ییاهورا نیبه د شته«یکند کدا  »اند یم نیی. او تعنیاست  و مظهر به د نیزم یرو یباستمان  ژادشتاه خدا رانیدر آموزه ا

هرچه  د یاستت  و خود آن و حامالن آن با یمنیاهر نیممعلق به د ك یو کدا   ابدیحفظ شتتود و اشتتاعه  دیتعلق دارد و با

کند که فه  در   یو آشتکارا اعال  م دینما یخود م یشتکاریبرهان خو رایسترکوب نیشتوند. شتاه هم ا یتر  سترکوب انهیوحشت 

  نی. همی است ممکدول  محور قدرت است  و به اراده خودسترانه ژادشتاه یتمام  آموزه نیدر ا  .2 برابر خداوند مستئول است 

  انیمشتص تا از ستلجوق    ژس از استال یحکوم  ها یبه آموزه اصتل یراتییو با تغ اف یآموزه بود که به بعد از استال  انمهال 

 .(98: 1396)قاضی مرادی   شد لیبه بعد  تبد

اهمی  این اما  .بودند محلبحث و مناقشته است  هینظر نیتا چه حد م تدا  تا  ا یو ستلجوق  یژادشتاهان ع تر غزنو نکهیا

ژادشتتاهان ستتود   یو موقع گاهیجا  یدر جه  تبب هینظر نیاز ا در منابعی به طور مکررکه  موضتتو  از آن جه  استت 

 رانیژادشتتاهان ا قیطره ادامه دهند ه یدر حه  یو ستتلجوق  یکه ژادشتتاهان عهد غزنودر جریان استت   باور نیجستتمه و ا

برخوردارند که ژادشتاهان   یرو از همان شتوک  و حشتمم نیبوده اند؛ از ا یو انستان یاله لیدر حوزه ملکات و فضتا ستمانبا

  یاله هینظر نییبه تبی(مرزبان نامه بزرگ ستتاستتان« )روضتته العهول»همهون لاا  در منابعی برخوردار بوده اند.  نیشتت یژ

بودن ستلطن  اشتاره  یاله هیو عط ا الستلطان ظل   یستلطان ب یو ستلطن   ه نید یوستمگیچهار رکن ژ هیستلطن  بر ژا

 .و داسمان بازگوشده اس   یچهار رکن در قال  حکا نیا ینیع یو نمونه ها قیو م اد شده

 
از وحدت   یرمز  یرانشتهریا شتهی: »ژادشتاه در اندستدینو یسترکو  م نیدرباره ا ییبود. طباطبا یاقوا  و نوادها در امپراتور یسترکوب   یسترکوب  نیاز ا یجنبه ا2

که   یکرد. قدرت مرکز یم لی»ملت « تبتد یداریت آن اقوا  را به ژا داریت »دادگرانه« تعتادل ناژا ییآمد و هم او با فرمانروا یدر تنو  همته اقوا  »ملت « به شتتتمتار م

  انیحفظ تعادل م ینبود. بلکه برا گریبر اقوا  د یقوم یسترکو  به نفع برتر نیژرداخ   اما ا یم انیو تجستم آن بود  اگرچه به سترکو  شتورشت  ندهیژادشتاه نما

کرد  یم یبه عل  »قدرتمند شتتدن« در برابر ستتلطه ستترکشتت  یمقو  یاقوا  امپراتور انیاگر در م انه یدر نگرش دول  گرا (138۰:1۴3 ییاقوا  بود«. )طباطبا

 برهم نصورد!  یاقوا  تح  سلطه دول  مرکز انیدر م «یقدرت یشود تا تعادل »ب  یبود که سرکوب  نیا حیصح
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نوشتمه شتده است .  ینیوراو نیتوست  ستعدالد یشتشتم هجر هدر ستد  است  یاز آثار م تنو  نبر فارست  یکیاین کما  که 

به نا  مرزبان  یتوست  شتص ت  یو طبر میقد یمعمرف است  که اصتل کما  که به زبان فارست  مرزبان نامهخود در  ینیوراو

  ید بن غازبه دست  محم ینیکما  عالوه بر وراو نیاست . اصتل ا شتده بن رستمم نوشتمه شتده  به نبر م تنو  درآورده

  هروضتت »خود را  دیکال  آن کرده استت  و نا  اثر جد نیشتترو  به تزئ ینیهمزمان با وراوبایتهر زیافماده و او ن زین یویملط

آراستمه  یتما  کما  را بدون حاف به نبر فن یویدر آن است  که ملط یویو ملط ینینهاده است . تفاوت کار وراو «العهول

: »همان زمان  دیگویکه خود م یآن را حاف و کما  را خالصتته کرده استت ؛ به طور اتیاز حکا یبرخ ینیاما وراو ستت ؛ا

  ی... از حاصتل همه ملص ت د یآن همه بگرد یایطل  دربستمم و ننشتستمم تا آن گنج خانه دول  را به دست  آورد . زوا انیم

 (.1)ت ویر  (.22: 137۰ ینیاصل بگااشمم« )وراو غ یانداخمم... و بر همان ص یساخمم باق 

 

 

  روضه العقول. 1تصوير  

 

 هاز مرزبان نام یمی باشتتدریکه ترجمه و تحر یویملط یمحمد بن غاز هستتاخمه و ژرداخمکمابیستتمروضتته العهول بنابراین 

آن را  یسد ژنجم هجر لیاوا ایچهار   هاز ملوک آل باوند طبرسمان  که در اواخر سد ن یاسپهبد مرزبان بن رسمم بن شرو

  یها یاز گو یکیو در اصتتل  به  باشتتدیکهن م اریبستت  یها یها و حکاکما   دربردارنده داستتمان  نیاکرده بود. فیت تتن

طور جداگانه توستت   شتتده استت  که دو بار به فیکهن تأل یبه زبان طبر د یگویم ینیطور که وراوو آن  انهیم یفارستت 

نا  اثر  یویملطدر نهای   برگردانده شتده است .  یدر یفارست  یبه نبر فن یویملط یو محمد بن غاز ینیوراو نیستعدالد

به نا   : »این کما العهول هروضت بر استا  ممن کما    یترت نیبد(.۴7: 1379)رضتایی   العهول« نهاده است  هخود را »روضت 

بن قلج ارستالن بن مستعود بن قلج ارستالن« در   مانشتاهی»ستلطان بالد الرو  واالرمن والشتا  و االفرنج  ابوالفمح ستل ؛ژادشتاه

بن قلج ارستالن  مانشتاهیستل نیالها  رکن الد رامونیژ یکینیآمد  دو با  نصستم انیبا  به ژا زدهیو در ست  ریتحر 598ستال 

خود محمد بن  یعنیمرزبان نامه  ریم تتنف تحر یشتتر  زندگ گریبا  د و یکوتاه به آغاز کار خاندان ستتلجوق  یاشتتاراتو 

در احوال  یو دمنه باب لهیافماده بر قاعده آنك در کل  یمشتممل بر احوال خود ترت یکما  مبارک باب نیدر ا که ست  یغاز

 .(1۴9 :1393  العهول هروض) «مبب  شده اس   یطب هیبرزو
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به شتر  آن روضته العهولدر کما   شتکل گرفمتتتتههای مشتابه  هینظردیگر وتی از ممفادر شترای  ستلطن  که  یاله هینظر

  ژادشتاهان عد یعنی ستلطن ؛ توجیهگتتتتر نظتتتتامستیاستی دوره میانه به بَستلطن  یاله هینظر. در واقع ژرداخمه شتده است 

جمله این ژووه  ها می  ( که تاکنون ژووه  های ممعددی در این زمینه صتورت گرفمه است . از ۴۰:  1393)دلیر  است 

فرهنگ ستیاستی و مبانی نظری ژادشتاهی و ستلطن ؛بررستی تطبیهی فره ایزدی ( تح  عنوان »1393توان به مطالعه دلیر )

پرداخمه است . مبانی نظری ژادشتاهی و ستلطنم« اشتاره کرد که در این ژووه  نویستنده به طور مف تل به تبیین و ظالللهی

  نهنگاراخیستلطان در نگرش تار یاللهظل یشتهاند( با عنوان »1397افرازی و همکاران )این مبحث در ژووه  سترهمهنین  

ی«  مورد مطالعه قرار گرفمه است . در این ژووه  نادر یوجهانگشتا ینادر یآرام : عالیووهژ نمونه ی.مورخان ع تر افشتار

بهره برده شتده است   بیانگر این نکمه  ژادشتاهی و ستلطن مبانی نظری که از ممون تاریصی به عنوان ستندی برای تببین این

مورخان در    می تواند به عنوان وستیله ایی در دستمر  است  شتهیاند نیبروز ا یهاگاهیاز جا یکی کهیصیممون تاراست  که 

لاا  در   .ده است شت وابستمه به آن استمناد  ریو تعاب یاللهظل یشتهبه انددر آن کرات به ی تلهی گردد کهصیتار یها ینهل روا

در ارتباط با اتحاد دین و ستیاست  (یروضته العهول )مرزبان نامه بزرگ ستاستان یداستمان هااین ژووه  با بهره گیری از 

 دارای ابعاد ممفاوتی می باشتد  بررستی هر یك از ستلطن  یاله هینظربررستی می شتود. از آن جا که ستلطن  یاله هینظر

در ارتباط با روضته العهول به صتورت جداگانه در این مبحث گنجانده شتده است .بنابراین  با بررستی زیرشتاخه های  ابعاد این

ی به ستتتلطان یخردورزی  ستتتلطان ب یهی  ل اللهظ  یزدیفره ااز جمله: ژیوند دین و ستتتلطن   ستتتلطن   یاله هیت نظر

  در کما  روضتته العهولو در نهای  بررستتی مفهو  اتحاد بین دین و ستتیاستت  یستتلطن  اله یمؤلّفه لیو تحل یبندجمع

 شده اس . ی در این کما  به این موضو  تاکیید کرده اس   بررسیویملطژرداخمه شدهو اینکه به چه میزان 

 

 ياستو س نيد ارتباط

اندیشته ایی کهن  ستلطانی  ژیوند میان دین و ستیاست  است . توامان بودن دین و ستیاست م یکی از مبادی مهم گفممان نظ

می باشتتد. رکر این نکمه مهم استت  که دین در قبل از استتال  به مجموعه ایی از معانی اطال  می شتتد که نویستتندگان  

معانی به ویوه طاعمی که با  مستلمان آن ها را در سته معنای جزا   اطاع  و آدا  و رستو  خالصته می کردند. دین به این

گاشت  زمان تبدیل به عادت شتده است   در ادبیات ستیاستی ایران قبل از استال  رایج بوده و کارکردهای مهمی را در حفظ  

 (. 57: 1383و اسممرار نظم سیاسی داشمه اس  )طباطبایی فر  

شتکند  »با عنوان؛ یع تر ستاستانتاریصی ممعلق به ممون  و کهن ترین نیاز مهم تر یکی  یاست و ست  نید وندیژدر ارتباط با

دهد:  یارائه م ستیاست و  نیاز رابطه د ینییتب ژستر اورمزد داد مردان فرخ می باشتد کهدر این ممن کهن 3«هاریو ك یگمان

سته شتاخه کوچك تر  چهار شتاخه   یتنه  دو شتاخه بزرگ اصتل ك ی( با 12تنومند است   ) یهمه آگاه مانند درخم نی»... د

( سته شتاخه کوچك تر... 15است . ) زی( دو شتاخه بزرگ کن  و ژره1۴است .) ۴انهیم ]راه[( تنه 13.)شتهیو ژنج ر یفرع

 
3šekand gomānik vičār 
 (۴7۴ :1375  )زنر یرو انهیم - مانیژ۴
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  ییایو دن ینیدیاست  که با آن زندگ ینیچهار طبهه د ی( چهار شتاخه فرع16است .) ك یو کردار ن ك یگفمار ن ك ین شتهیاند

است  که نا  آن  ییژنج درجه فرمانروا شتهی( ژنج ر18.)یرو شتهیو ژ یکشتاورز  یاریارتشت   یارینی( د17). ردیژا یستامان م

(  ده بد )فرماندار شتهر( و لهیقو  و قب سیده(  زند بد )رئ یبد )کدخدا سیخانه(  و سیاست : مان بد )رئ نیچن نیها در د

( باال و بر ستر 19شتود(. ) یمحستو  م نیزم یزرتشت  رو ندهیکه نما نیزم یدر رو ینیمرجع د نیزرتروشتموتم )باالتر

که انسان اس   ری( و در عالم صغ2۰جهان اس . ) یشاه شاهان  فرمانروا یعنیاس  و او سر سروران   یگریشصص د نانیا

( دست  22. )ارینی( ستر با طبهه د21کند. ) یمطابه  م نیزم یچهار طبهه مرد  در رو نی( وجود دارد که با ازی)چهار چ

که در انستان  یطور چهارخ تلم نی( هم25ور. ) شتهی( و ژاها با طبهه ژ2۴( شتکم با طبهه کشتاورز. )23ها با طبهه ارتشتمار. )

( همته 3۰کنتد...) یم قی[ تطبی]بتا چهتار طبهته اجممتاع ییکوشتتتا  یخردورز  ییبتایشتتتک  یرو انتهیت م یعنیهستتت   

ممضاد آن ها هسمند    آنکه یاستمواراند و در تهابل با دروغ و اندا  ها یرو انهیو م یبر تنه راستم فمصمل یها یشتکاریصونیا

 .(87-86 :1377 )زنر قرار دارند«

شتاه   -آمده است  ژادشتاه  انیممعلق به دوره ستاستان یممن کالم نیاز آن در ا ییکه نمونه ا  یزرتشتم یدر جهان شتناست 

نموده شتده است   یبه درخم -همه آگاه  نید - ر«یقرار دارد. اما اگر »عالم کب ریفراتر از عالم صتغ -شتاهنشتاه  ایشتاهان 

   یجهان شتناست  نی. در اردیگ یژادشتاه فراتر از آن قرار م  دیآ یبرماز آن  ریکه عالم صتغ است  یو آرمان یازل ییمعرف الگو

شتود و »ب«« نا   یژادشتاه »ب«« خوانده م  ی. ژادشتاه »خدا« است . در ممون زرتشتمست ین ریاز »عالم« صتغ یژادشتاه عن تر

شتاه   یجهان شتناست  نی. در ااست و مهد   ن«یزم یبر رو یشتاه »خدا ؛ییطباطبادر دیدگاه است .  انیاز خدا یعا  رده ا

دو اس .   نیو دول  نماد وحدت ا نیقرار ندارد؛ بلکه او فراتر از دو دول  اس . شاه فه  در را  دول   نیتحهق وحدت د

   ینیوحدت ع نیدول   نماد هر دو است ؛ در اوست  که ا نیو ع ع یشتر نیاست «. او ع ع یشتر نی»ژادشتاه ع بنابراین 

است :  یمیاست  ژادشتاه سترور گ «یمیو »گ نو«ی( سترور دو جهان »مزدیاگر خداوند )ا  یزرتشتم ی. در جهان شتناست ابدییم

اهرمزد   یممعلق برا  یحاکمکه رایز .است  –فره  -اش  یه یحه  فهیبه وظ دنیدر حال تحهق بصشت  یژادشتاه نیچن ك ی»

خود  که همان خداوندست    یاصتل نبعبه م  یحاکم یدارد و در آخرالزمان تمام یم اف یاز آن را در یاست  و شتاه بصشت 

 .(۴91  همانگردد«. ) یبازم

. هر است و جستم و روان یبه منزله رواب  برادر ی)ستلطن (ژادشتاهو نیباستمان رابطه د رانیو فرهنگ ا یزرتشتم میدر تعال

هنگا    دربه فرزندش شتاژور ی(ستلستله ستاستان انگااریبن) ریاردشت  هیتوصت .گرندیکدیبست  قدرت و بها الز  و ملزو   یدو برا

  :ناسیشاهنامه چن  یتاج و تص  به روا یواگاار

  یژندها داد از اندازه ب شورایتا رف  شاژور ژ بفرمود

 دار ادیرا  یگف  بدگو همهدار ادیعهد من  نیگف  کا بدو

 نیو د یشود ژادشاه نبرادریآفر اریکند شهر نیبر د چو

 یبه ژا یاریبود شهر نید یب نهیبه جا نیبود د یتص  شاه یب نه
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 چادرند ك یریکه در ز ییگو گرندتویکدیبه  یو شاه نید چنان

 هر دو را جز برادر مصوان نیا مورا بود ژادشاه ژاسبان نید چو

 (.17۴6: 1361  یفردوس)

و رمز بها و  شتتتودیژنداشتتتمه م رانیدر ا یستتتلطنمینظامها یاستتت یستتت   یمشتتتروع یمبنا نظریه الهی ستتتلطن امروزه

در   ستتلطن و  نید وندیبه راز ژ موانیم ستتلطن  الهیآنها بوده استت . در واقع از رهگار  ینید در وجه نگونهنظامهایادوام

است   یحکوم  ستاستان یگریزرتشتم ستلطن و  نیدو ارتباط ینید  یبارز حاکم یتجل .(21: 138۰)عباستی   برد یژ رانیا

 (.  ۴۴روحانیون این دین اس  )همان   و از معمهدات یزرتشم میمعالبراساسالهی سلطن  هینظرو اصوال

ظل  بود که براستا  آن شتاه دارای ینیبرگرفمه از اعمهادات د ویماهب میاز همان ابمدا دارای مفاه رانیمها  ستلطن  در ا

حال از  نیع دربود  ارییدارای مها  شتهر نکهیشتاه ضتمن ا شتد یم نمحستو یخدا بر روی زم هیستا رییبوده و به تعبالهی 

 (.3۴: 1388)صالحی   و موبدی را توأمان داش  ارییشهربرخوردار بود  و مهام یمها  و وجهه ماهب

است  که  یژادشتاه -ستلطن   اییژادشتاه یدول  به معنا -و دول   نید انیدر نستب  م  یجهان شتناست  نیرو  در ا نیاز ا

شتود. به ستصن  یم نیو اراده ژادشتاه ممع  یبا خرد  ن - یمیگ - یدر جهان ماد افمهیتحهق  نیاست . د نیکننده د نییتع

مهم   اریبست  نیو ا -توان گف   یوابستمه است . م ریممغ نیو د هلمستم ریممغ یژادشتاه  یو ژادشتاه نیامروز در نستب  د

در تضتاد   -و  ییتحهق اهورا یهر هستم یزرتشتم یاست . به عالوه  در جهان شتناست  نیژادشتاه  د ییتحهق اراده اهورا -است  

  یمنیاهر نید یاصتتل. دو مولفه ابدییمعنا م یمنیاهر نید زین ییاهورا نیدارد. ژس  در تضتتاد با د یمنیتحهق اهر -با آن 

ژادشتاه    ییاهورا نیو  حامل دشتناستد؟ ا یبازم یمیرا در گ یمنیاهر نیدروغ و بدع  است . اما کدا  »عامل« است  که د

آن ها را نابود کند تا  یمنیاهر نیعامالن د ایشتناخ  حامالن  یرا دارد که در ژ یاصتل یشتکاریخو نیاست ؛ همان عامل ا

ستو   ك یشتود. از  نیتا چن داده لیژادشتاه به اهورامزدا تحو یدر آخرالزمان  از ستو  یمنیجهان ژاک شتده از هر عن تر اهر

 اس « ریخ یمین ایرعا ی]ژادشاه[ از برا  یآمده اس  که »ن نکردیدر د رایژادشاه بسپارند. ز ریخ  یخود را به ن دیمرد  با

انجا   یراه برا نیاست  و بهمر  یای[ حفاظ  از رعاادشتاه]ژ فهی»وظ  کردنید بر طبقباز هم  گر ید ی( و از ستو۴9همان  )

مها  ستلطن  شتد؛  یاراده کل میتستل دیخطاست . بلکه با یخود راه نیکه ا ست  یمهم  البمه مشتورت و مشتاوره با عوا  ن نیا

 اس « شدهشناخمه  یامر نیگردد که در به د  یبرم یبه خرد اله  زیگردد و آن ن یاراده سلطن  خود به خرد سلطن  بازم

 .(۴93همان  )

عرفانی برجستمه در گستمرا اد  فارستی است  که در آثار خود    -های ادبییکی از شتص تی نیز هم مالمحستن فی  کاشتانی 

 .  دین و ماه  است ستلطاناز این نیازها ژیوندی بین ستیاست   یکی  به انستان و نیازهای او توجه شتایانی نشتان داده است .

تجرب  اوج  .است  بوده ژی بردن به الگوی انستانی مورد نظر فی  کاشتانیهای او بر استا  نظری  مزلو  در بازخوانی دیدگاه

. شتتودعرفانی دارند  به روشتتنی دیده می یستت  که نمود آن در آثار ادبمزلوگان  نظری  های ژانزدهیا عرفانی  یکی از مؤلفه

 .(.1398اس )خمّر این دو نویسنده  گرای  به شعر  عرفان و ماه  از نمودهای اصلی
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  چنان  یاست و ست  نیاست . توأمان بودن د یاست و ست  نید انیم وندیژ  یمهم گفممان نظم ستلطان یاز مباد یکیبنابراین  

رکر   .(53:  135۴)نامه تنستر به گشتنست    باشتد یم یمیقد ییا شتهیاند د یآ یکه از »نامه تنستر« و آثار »ابن مهفع« برم

مستلمان آنها را در   ستندگانیشتد که نو یاطال  م یاز معان ییدر قبل از استال  به مجموعه ا نینکمه مهم است  که د نیا

  لیکه با گاشت  زمان تبد یطاعم وهیو به و  یمعان نیبه ا نیکردند. د یجزا  اطاع  و عادات و رستو  خالصته م یسته معنا

نظم  اررا در حفظ و استتممر یمهم یبوده و کارکردها جیاستتال  راقبل از  رانیا یاستت یستت  اتیبه عادت شتتده استت   در ادب

دانستمند؛   یم یرا شتالوده ژادشتاه نید انیرانیبابکان نهل شتده  ا ریچنان که از اردشت   لحاظ نیداشتمه است . به هم یاست یست 

 .(28:  1978  ی)ماورد س ین یزیگر یرا از ژادشاه نیو د شالودهرا از  یژادشاه

  نیمفروض است  که شتاه واضتع و ع نیبر ا یمبمن نیز یرانشتهریا شتهیدر اند یاست و ست  نیتوأمان بودن د که است  یگفمن

کند. با توجه  یم  یفعال ع یاست  و در حدود شتر یمجر ك یستلطن   شتاه تنها  یِاستالم شتهیباشتد  اما در اند یم ع یشتر

قرار نداشمند  لزو  توجه به علما و  یعممداریاز شر ییباال ماتدر مها یو سن عهیمسلمان اعم از ش نیکه اکبر سالط نیبه ا

بلکه  نیشتود نه تنها ستالط یآشتکار م یصیشتکل گرف . با مراجعه به ممون تار  یاز ژ  ینمودن آنها در قدرت  ب لیدخ

 . (76: 138۰االصل   یزنجان یمی)کر قرار نگرفمند یماهب یو رهنمودها لیگاه در مسند تا  و مطلق مسا چیخلفا هم ه

چنان که ژادشتاهان   ی: حق تعال ستدینو یم گریکدیعلما و ستلطان به عنوان عناصتر مکمل  گاهیجا فیدر توصت  یقم یرزایم

  نیعلما به آنها محماج اند  هم چن ریاز شتر مفستدان قرار داده  ژس علما و غ شتانیمحافظ  مردان و حراست  ا یرا از برا

و تجاوز از راه حق  یو مفاسد و اجحاف و تعد یدر رفع دعاو شانیا یایو اصال  دن د مر نیمحافظ  د یعلما را هم از برا

ژادشتاه به آنها  ریحهه  ژادشتاه و غ ههیطر افمنیمستلك و  نیباشتد  قرار داده و در ستلوک ا یو آخرت م ایکه باعث هالک دن

 (. 377: 13۴8 ی)قمدمحماج ان

 (11۰)همان   و ستلطن  را به »علم و تح تیل علم شتریف« (1۴3:  1381)کشتفی   »به ستیف«کشتفی نیز »رواج علم« را 

می داند. در نظر وی  دول  تنها نیازمند دین نیست   بلکه نیاز دین به دول  شتدیدتر است  و بدون آن  ضتایع می گردد.  

هیچ یك از آنها به اتما    :خر« می نویستدایشتان با تأملی در عبارت مشتهور »الدین و الملك توأمان ال یمم احدهما االّ باآ

نمی رستتد مگر به دیگری  چون که اقامه دین با عد  ستتلطن  ستتلطان و عد  نظا   غیر ممحهق الوقو  استت  و امارت و 

در یك جمع بندی می توان گف    (.135:  1387)کشتفی   ستلطن  بدون دین  طریهه معیشت  و معاشترت حیوانات است 

استالمی بر بنیاد شتریع  و اجرای احکا  استالمی استموار بود و فرمان روای جامعه استالمی  قانون و که در آن دوره  ستلطن  

موازینی جز شتتریع  نداشتت  و به لحاظ اجمنا  از نمایج دینی و ستتیاستتی »بدع «  مطلها از مداخله در قانون گااری  

النبی می دانستمند. فمح علی شتاه   همدین اجمنا  می کرد. آنان خود را مممستك و مجری شتر   و الگوی حکوممی خود را

دیگر این کته متا را و رستتتم هتای  :در نتامته ای بته میرزای قمی بتا اشتتتاره بته بی هممتایی حکومت  قجریتان  چنین می آورد

ستلطن  و فرمان روایی به تمبع ستالطین قبل از بعب  اشتاره کرده بودند  هر دوری مربی طوری است  و هر ملمی دولمی »و 

و در این اخمالف حکم و م تالح بی حستا  است .  [۴8مائده / [ك لجعل النّا  ام ً واحداً و ال یزالون مصملفین«لو شتا  ربّ

نرنجند. »عسی    ما را با سالطین ملل دیگر نسنجند و اگر اخمیار عدلی جورنما ببینند .[19«]رعد / »و لیماکّر اولوا االلبا 

م تادق  مل  احمدی ستالطین استال  را محمدتی کافی است  و این گونه  .[216ان تکرهوا شتیئاً و هو خیر  لکم« ]بهره / 
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اثر آن جز رفاه نفو  اماره و رفع  مکاره را که مستتملز  خیرات بی شتتمار استت  بر جورهای عدل نمای ژادشتتاهان کفر که 

موانع شتهوت غافلین نیست   مزیمی وافی هزار و دویست  و اند سال از رحل  احمدی گاشمه و هر قرنی قرین دولمی گشمه  

استت  و جلّ من قال: »ثم اورثنا الکما  الاین اصتتطفینا من عبادنا فمنهم ظالم  لنفستته و منهم مهم تتد و منهم ستتابق 

اگر در ژیروی این مل  عزا یکی از ستالطین ستابق را بر ما ستابق یابند و حج  نمایند  دواست  و .[32 ]فاطر /بالصیرات« 

لنتا علی کبیرا من عبتاده المؤمنین« ]نمتل /  اا لهو الفضتتتل  [ و »و أُوتینتا من کتل شتتتی  ا انّ هت 15»و الحمتد للّته الّتای فضتتتّ

و رهنی  حاکمان وق  نستب  به خود شتریع  تأکید می  هره ماکور برآمیصمگی ستلطن  و شتریع  ف . [16المبین«[ نمل / 

کند. گفممان فمح علی شتاه گفممانی است  که ت تمیمات خود را ناشتی از مشتی  و فهمی درونی می داند که درک مرد  و 

 (. 268: 135۴)طباطبایی  از جمله نصبگان آنها از فهم آن عاجز اس 

ابزاری مناستت  و کارآمد برای انمهال مفاهیم واال در اندیشتته های عرفانی موالناستت  و  را استتالمی نیز غزل موالنادر دو 

 (.1398میرکمالی محملی زیبا و موسیهیایی برای تح  تاثیر قراردادن احساسات و عواطف زیبایی ژسند مصاط  اس )

برای ژیوند مرد  و حکوم  باید دین و گیریم که در تما  دوره ها از باستتتمان تا دورا استتتالمی نیز از این مهال  نمیجه می

 داشمه باشد که همیشه شعرا و نویسندگان در آثار خود منعکس کرده اند.عرفان و شناخ  مسائل دینی وجود 

 

 

  یزدیافره ده یگرد انیب یستلطنم ینظامها یاست یست   یمشتروعیبه عنوان مبنا رانیا ك یکالست  اتیآنهه که در ادببنابراین  

ما را  یزدیابوده است . در واقع فره نیو همان اعمهاد داشتمن به د است دولمها و حکوممها بوده یداریاست  که موج  ژا

  ییشتتههایو اند یاهنینههایزم یدر واقع در جستتمجو.دینمایم (حکوم ی)پادشتتاهنیو آئ یندارید نیآئ وندیرهنمون به ژ

در رهن   نیریستابهه دوندیژ نیاکه دینمایم یتعامل شتده است  و بر آن گواه نیا  یدایپموجب یصیتار ندیآاست  که در فر

  یوستمگیچهار رکن ژ هیبر ژانیز که همان گونه که ژی  تر رکر شتد  ستلطن   یاله هینظر.دارد انیرانیاباور و رفمار شته یاند

که در ادامه این مهاله به بررستی  استموار است  بودن ستلطن   یاله هیالستلطانظل ا  و عط  یستلطان ب یو ستلطن   ه نید

شتده ه العهول ژرداخمه از کما  روضت و داستمان  یچهار رکن در قال  حکا نیا ینیع یو نمونه ها قیم تاد آن ها و تبیین

 اس .
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 در روضه العقول سلطنت یاله هينظرابعاد 

 و سلطنت نيد ونديپ. 1

  یخواستتمن و تضتتر  به درگاه از خداوند تبارک و تعال یاریاز محن و ظلم را در گرو تمستتك و  ییدر کماب  رها یویملط

توستل به  یعنیگرداند.  یکه وعده داده است  به اجاب  مهرون م ییداند که خداوند هم اگر صتال  بداند آن را از آن جا یم

 از مشکالت اس . ییباعث رها نید

تضّتر   اعُروهوان گرفمار شتدند   تمسّتك به  ا ِیدر اوحالِ محال افمادند و از مستانح امان به م شتانیاز ظلم  ظلم ا قی»خال

  انیگو نَیالظّالِمِشتتناخمند  و در مستتاجد و معابد  رَب نَا التَجعَلنَا فِمنَ ً لِلَهو ِ ضتتهیابمهال فر الیارمهمّ داشتتمند  و اعم تتا  به

اجاب  مهرون را به  شتانیالمُضتطَر  ذرَا دَعَاهُ داده است   دعوت ا  ُیجِیُاَم ن  دیه نواز آنجا ک  یو تعال بحانهشتدند. ملك  ست 

  یخوشتبص  و مفلح م رد ی( هر کس از خداوند استممداد طلبد و از انوار قر  او بهره گ29  1393)روضت  العهول   دیگردان

الهد  باشتد و مستملج  از انوارِ دد از رو هاست . » چه هر که مستمم یدمستملز  ترک ب نیبه فردو  بر دنیشتود. و رست 

دور گرداند  تا م تلح ابد و مفلح سترمد شتود. و  لهیّقر   به وق  استمشترا  خاطرِ خود را از اممبال اوامر ممص  ستکّانِ ستراچ

آن اشتتارت   ریبه تحا ینبو ظدِمَن تعلّق دارد  که الفا نیگردد که ح تتول وصتتول فردو  به ترکِ خُضتترَت ا نیه یاو را 

 .(15۰  1393العهول   هو خَضرا َ الد من« )روض اکَیفرمودس : ذ

 دیتا بر تو مستل  نشتوند. » با یابیبرتر   ع یبر اصتحا  شتر یحم یکمك کننده دول  و ستلطن  هستمند و بهمر است  بکوشت 

و  نیدول  استت   و اربا  د نیمشتتارک مُلك و زهد مع نیاز آنکه د  یاحوال ستتاز اکار و قدو  که عف  و براع  را قبل

  قیو اطال  بر حها نیرا در اِحکا  اَحکا  د شتتانیکه ا دیبا و. یو رو  عال منع فرما استت یرا از طل  ر ع یاصتتحا  شتتر

کردن   لیژادشتاه زا .(122  1393العهول   هرا از آن جه  بر تو تستلّ  نبود )روضت  شتانینباشتد  تا ا یبر تو رحجان ع یشتر

 نیمنبع د هاگر ب یعنیداند.  یخواستمن و استمعان  از خداوند م یاریناژستند و گستمرش عدل خود را در گرو  یرستم ها

  ع ی  رستو  نامحمود به ررجلّ  قدرته   یبار قیاست  به توف  دینصواهد برد. » و ام  یمم تل نباشتد ستلطن  خود را ژ

و اصتتحا  اغراض به وفور عدل ما اقرار کنند و مطاوع  را واج  شتتناستتند.   میعالم محو گردان فهیاز صتتح  یمعدل  خو

استتمنجاد خواهد کرد«   یاله دییما از تأ زیاستتمبداد که عِرضِ عز نیو در  استتمهالل که اقبال ما مهّم خواهد داشتت  نیدر

 .(29  1393العهول   ه)روض

از ملزومات  ایانب یاستت    فرمان بردن ژادشتتاهان از امر و نه ضتتهیفر ردستتمانیبر ز نیستتالط یطور که فرمان بردار همان

و ستلطن  از  نیباشتد چرا که د ایآنان را در حکوم  خود به کار بندد و حکوم  شتاه تابع دول  انب حیکه ن تا دیاست  و با

 ع یدانند تا آن شتر ضتهیدر عهد او ملوک باشتند که مطاوع  او را فر رددمرستل گ یغامبریچون ژ. »و رندیناژا ییهم جدا

 یاوامر و نواه  نیمن تو  گردد. همهنان که اممبال ملوک بر خد  واج  است   ارتستا  ستالط نیمرصتو  شتود و آن د

کند  از  ان یصت  استممملک یرا در ست  ایانب یآن است  که ملك و اوامر و نواه یرا یوق  اقمضتا نیرا از لواز  آمد. و در ایانب

  ن«یباشد نه از اصحا  سالط نیاطیمهمّ ندارد از اربا  ش شانیکه ارعان ا یاس . هرکس شتانیآنکه دول  شتاه تابع دول  ا

 . (۴26  1393العهول   ه)روض
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اعمال    ی  ستتب  تهو یویدن یدن و اعراض از لات هاز نی: ملك زاده معمهد استت  دستت  به  دامن ددیگو یم یویملط

مانند   ایدن نیاستت  و ا یفان ایدن نیشتتود. چرا که لات ا یم ییایدن نیو مداوم  نعم  ا ادیازد نیآخرت و همهن یایدن

 یکه نعم  آن سترمد یکند که ستلطن  آخرت با بجو یه می. وژادشتاه توصت  میرست  یم یداریخوا  است  که با مرگ به ب

. » ملك زاده گف : من ستب  استمهام ِ احوالِ آخرت و  دیآ یجز با شتناخ  خداوند و طاع  او به دست  نم نیاست  . و ا

من  درانا   و برازده نیه ایحق و عرو نیا   و دست  به دامن دجهان اعراض کرده نیاز لاّات ا یطل ِ استمدام ِ نعم ِ باق 

 .(55  1393العهول   هرشد و نجاب  معروف« )روض لیاند و به مصاموصوف  یجمله به کمال کفا

م ون دار تا اهل  ییو رستوا  یرا به خداوند واگاار کن و خود را از ع یویو دن ینیمهم د یشتود که همه کارها یم هیتوصت 

  میّبه ق  یاویو امور دن ینیو دشتتتمنان به تو بهمان نزنند و دروغ نبندند و به گوش همه نرستتتانند. » جمله مهمّات د نهیک

 یو رِجس خزِ و یرا از ادنا  ع شتمنیکه خو دیت توّر کن. و همواره با یعالم مفو ض گردان  امّا افعال خود را در آن مدخل

تو را شعار افمرا و دثار زور بپوشانند  و به اِفمعال و اِخمال   و یاندک ع ن یضغا از آنکه اربا  اَحهاد و اصتحا   یم تون دار

 .(11۴  1393العهول   هگردانند و به اسما  رسانند )روض اریآن را بس

 نی. » و بدان که لاّات امیشتو یم داریمانند خوا  است  که با مرگ ب ایکه دن نیداند و ا یم یرا ژست  و فان ایدن نیا لات

  هظت ی. و چون تو را یدیت کته انتدر خوا  د یکنیخوا  تو متانتد  کته اکنون همتان مشتتتاهتده م نیبتد  یو مهتا  دن یعتالم فتان

  یهمان با تو باق   یابیخوا  آسا انمباه  یِفان اایح نیاس . و هرگاه که از نحاصل تو حرما فیو لطا  فیشد از آن طرا سریم

نعا  غفل  است . به  نیانفا  تو ره  یدانیم ّهظیصتورت خود را مم یچه از روباشتد که ح تول عُلوّ خوا  بود. و تو  اگر

فتاِرا متاتُوا ذنمَبهُوا « )روضتتت  العهول    ا یت : النتا ُ نِدیت فرمتای] [ م نیرالمؤمنیچنتانکته ام دیت حتاصتتتل آ هیت وقت  انمهتال تو را تنب

  یاس . به آبادان دهیمسمو  و نکوه ایدن ینیریمغرور نشتو .شت  ایکند که به تجمالت دن ی(. به ژادشتاه ستفارش م139  1393

و  وجهان مغرور مشت  نیبه زخارف ا اریشتهر یکند. » ژس تو ا یبرقرار م یو ژادشتاه نید نیآخرت بپرداز. در واقع اتحاد ب

مامو . اِمارت آخرت طل  کن و   یشتجرات او را حسترات دان  و اغ تان او احزان شتنا   که شتهدِ او مستمو  است  و آرا

رعا  و   ف یقانع شتتود  در صتتح یکه هر که تواند ملك ابد را در ت تترّف آوردن و به مزخرفات فان  یبجو یستتلطن  عهب

فراغ  و رفاه  تو را از کجا حاصل شد؟ سهراط   نی( » سوار گف : ا1۴۴   1393جهّال مببّ  گردد )روض  العهول   ادیجر

 .(1۴6  1393العهول   ه)روض «یو طل  قوا  عهب ایجوا  داد که از ترک نظا  دن

 نیماست  ژس به ا یق با یآخرت سترا دیگو یداند. و م یدر عبادت را صتف  حکما م ییایر یو ب ییو کم آرزو یخور کم

  شتانیآمال  و عبادت ا یب شتانیا اتیباشتد  و ح اشتمهایستوار  که خوردن حکما ب ی. » بدان ام یارزش نباز یب یایدن

عمر ارا بر قالد ی. و ما را واج  استت  که خزف ابدایریب   فیجهان خزف مزخرف و کن نیکه ا فی.فکمیکن اریاخم یفان صتت 

استت  و  قیجمع او تفر  یکردن که نها اریاخم یزیچ دی. چرا بایو نعم  او ستترمد یباق   یاستت   و آخرت ستترا  ی مب

 .(1۴6  1393الهول   ه)روض ق«یخاتم  طبع او تصر

تهوی و دینداری را شعار خود ساخمن و اعمالی دین و مزید طاع  و عبادت و رعای  طبهه محرو  و رسیدگی به آن ها از  

اند: ژادشتاه حار  و شتهریایر » عهال گفمهمه که بستیار به چشتم می خورد  که نمونه های رکر می شتود :  موضتوعاتی است 
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مرفق آن است  که مح   رعیّ  و والی  باشتد  و این معنی آن گه میسّتر گردد که نفارِ اوامر و نواهی او بر مهمضتای یهین و 

باشتد  از بیم تعّفر و خوف تضتجّر بر حرکات نامرضتی خود ممأستف و بر اعِالی دین رود  آن که ملوّث هفوت و ملطّخ زلّ  

 .(96  1393العهول   هخطای ناواج  خود مملهّف بود )روض

ستبه  را ربوده است  . » و همّ  خود را بر اغمما     یگو شت یکند نه بر قوت و مع نیهر که کوشت  و هم  بر اصتال  د

  نیه یو انجا   نیررال  و دنائ ِ همّ  باشتد  بلکه نهم  بر اصتال  د  یغاموقوف مکن  که آن از  شت یقوت و اهمما  مع

 .(1۴5  1393العهول  ه )روض  مه ور دار  از آنکه ارزا  اشبا  بر خالق اروا  اس

 ی. » و اوامر و نواه یشتود از سترزن  دشتمن در امان باشت  یو توکل به خداوند و فرمان بردن از عهل و خرد باعث م اعمماد

و عواطف  یااله فی. و در هر کتار اعممتاد بر لطتایمحرو  متان یرعوادیو ضتتتم یتتا از شتتتمتاتت  اعتاد  یاممبتال نمتا خرد را

 .(15۰  1393العهول   هکَفاهُ )روض هِیو مَن تَوکّلَ عَل غناهُاند: مَن وَثَقَ بِا ِ اَکن  که گفمه یسبحان

 

 یلهل الّظ ، یزديه افرّ. 2

فرّ  نیرسد و ا یم یبه مها  ژادشاه یاله دییو تا  یاس  و شاه از عنا یزدیبه قدرت  فرّه ا یدسمرس یاز راه ها گرید یکی

که شتتاه نستتب  به  یو زمان ستتمندیفره ن نیا یفرزندان شتتاه دارا یکند البمه همه  یم دایاو هم انمهال ژ یبه نستتل بعد

 .  گردد یشود و مسمحق عاا  و مجازات از طرف مرد  م یاو گرفمه م ن فرّ ازیکرد  ا یو غرور و نا فرمان انیخداوند ع 

  یداشتمه مبنا  یمشتروع ینیاز خداوند است  و تنها قوان یحکوم  ها ناشت   یمشتروع  یاله انیبنا به تعبیر دیگری  در اد

در اعما  فطرت   شهیامر که ر نیا خ یشده باشند؛ اما در گار تار یوح امبرانیخداوند به ژ یکه از سو رندیگ یعمل قرار م

موجه جلوه دادن حکوم   خود را به  یاند برا دهیگرفمه است . آنان کوشت  رانستان ها داشتمه است   همواره مورد توجه قرا

  نییداشمند. در آ یاهخدا ژادش یباسمان  فراعنه م ر  خود را خدا خوانده و ادعا یها یخداوند منمس  کنند. در امپراتور

توجه به حهو   دونحکوم  ها ب  یالستال ( فرزند خدا  و در قرون وستط هی) عل یست یحضترت ع   یحیشتده مست  فیتحر

خواندند  یژادشتاهان خود را »ظل ا « م ن یمشتر  زم یکشتورها یقائل بودند و در برخ یاله یخود  منشتأ یمرد   برا

 (.2۴: 138۰)خسروی  

 یها یدهد ونگارنده در بررست  یاو را داشتمه باشتد  م یستمگیاست  که خداوند به هر کس که شتا ینور یبه معنا یزدیفرّه ا

و  یاله  یثاق  و شتتعا  عهل  عنا یروشتتن   را یرا  یکند که عبارات   انار ا  برهانه  دارا یبرداشتت  م نیمصملف چن

 د.هسمن یزدیفرّ ا یبه معنا بایتهر یآسمان دییتا

  یاله دییت به نور تأ یو خاطر یصتتتد  ممحلّ به یزبان ع یرا یستتتاطع و فطنم ییبود  با را یاند که در مازندران ملکآورده«

و  یآستمان  یعنا ل  یو فضت   ی» درا یدیگر:مبال .(۴6:  1393العهول   هکامل« )روضت  یشتامل و شتجاعم یبا فضتل  یممجلّ

 .(88  1393العهول   هنشود« )روض سریاس   به جدّ و جَدّ م یحضرت سبحان دییتأ
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دهد  لیها ت ه  یخود را از بد ریوجود و ضم دیبا ر یو خ ییکویخواه از نور حضرت حق باشد و طال  ن یکه روشن هرکس

 .برسد یکند و به مها  شاه اف یرا در یحاصل کند که عواطف اله یتا اسمعداد

اعمدا   یخاطر را از صتدا  نیکه آ دیبا  یمأل اعل  یاز انوار حضترت قد  باشتد و مستممطر از سُتحُ  رعا ی» هر که مستمضت  

تا مهبول   د یمالطف  نما ف یو کب فیشتتر ع یو رف  عیجَفا ژاک گرداند  و با وضتت  یرا از جُفا ریدهد و بحر ضتتم لیت تته 

: مَن عَاُ َ لسانهُ کبُرَ اِخوانه. چون اسمعداد حاصل شد و دیفرمایم یعل نیالمؤمنریگردد  که ام انیو محبو  عالم انیجهان

عالم مستؤول را مباول دارد و مأمول  مِیّگشت   که ق  دیبا یرا مم تدّ یو شترو  عواطف اله فیاستممداد ممواصتل  بوو  لطا

 .(128  1393العهول   هگرداند )روض سّریرا م

 .شود یم یباشد  مشمول فرّاله یزگاریو ژره یچون عدل و تهو یا وهیصفات و یدارا یاگر شص 

 (61  1393باشد« )روض  العهول   نیّو ممد یکه نه موروث بود بدان کس دهند که عادل و ظالف و ممّه  یهر ژادشاه«

مشتهور.  ونیهما یو شتهام  آرا  یفطان ِ خاطرِ عاطر ظاهر است   و درا  یو ف   ی: » بحمدا  کمال کفا گرید یا نمونه

و رشتاق    یری. تو را به حااق  غیو بر محاستن و مهابح خود عارفمر یبهمر دان قیخال  م تلح  و مفستدت مهمّات از هم

باشتد و  یمیآ لیفضتا که در ییفرما یکه از کست  دیحاج  افمد  با شتارتضترورت به استم ینباشتد  و اگر از رو اجیاحم یگرید

 .(122  1393العهول   هبود« )روض یمیحکا  یّمرض لِیدر شما

شتتود. » عهال   یاو در جهان م  یشتتدن از منبع نور ملکوت و بر استتا  گفمار و کردار باعث مهبول یهم نوران رینمونه ز در

ناطق  افعال و اقوال که از  یمأل اعل دییباشد  و زبان به قوّت تأ ریبه نور اصطنا  ملکوت من یشص  ریاند که چون ضمگفمه

باشتد. و آن شتصص اگرچه به قلّ  رکا و ربول فکر معروف بود   انیجهان دو و م ت  انیآن شتصص صتادر گردد مهبول عالم

 .(2۴2  1393العهول   هموصوف شود« )روض دیو شهام  سد «یبه ف اح ِ بل

کند و عدال  را نگستمراند و بستاط ظلم را فراهم کنند    انیکمه اشتاره شتده که اگر ژادشتاه ع ت ن نیبه ا یبعد یدر نمونه ها

  یکند. چرا که ژادشتاه یرا انمصا  م گرید یشتود و خداوند کست  یاو م یرفمن ژادشتاه نیباعث از ب یو سترکشت  انیع ت  نیا

  ااَنارَا ُ بُرهانَه  از جاد ن یمحمود بن ستبکمک الدوله نیمید یستلطانِ ستع عها ماند ول با ظلم نه. » چون اَ یم یبا کفر باق 

  دندیاطراف رقم زور و عُدوان کشت  ریاکناف و جماه قیو بر خال دندیان تاف انحراف نمودند و انم تا  را مجال مستدود گردان

خلقِ اَقطار و ستتکّان اَم تتار از اِستتمهوا و  شتتمند دا زیظالم و اهان  مظلو  جاو اعان   دندیو بستتاط بهمان و اِفممان گستتمرد

کردند و  اریاز مستکنِ مألوف و منشتأ معروف خود جال اخم میمضتطر و مضتطر  شتدند و از آن ضت  شتانیا یاستمهوا و استمغوا

 نهادند  حیترج اتیمُوات را بر ح

 ایاألعادو لکِن حِااراً مِن ضِرارِ              وَ ما رَحَلوا مِن اَرضِهِم لِمَاللَ ا           

 قی بوا یافاضتتل و ارارل در تنگناو وستت یو تستتدّدر به کمال ژ دیرستت   یمحمود به غا نانیخلق از جانشتت  ریچون تحّ ژس

شتد و  شتانیا ثیو مُغ ریمُج  یتعال زد یمبهوت و ملهوف گشتمند ]و[ صُتراخ و استم تراخ ممظلمان از حد گاشت   فضتل ا

  نیدیب  و از مکمن لطف خود  آل سلجو  را بر آن ظَلَم  گش  شانیمُشفقِ ا یمُرفق و هاد یحضرت جبروت حاد  یاعن
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و ارجا ِ عالم را از وَسَتخ جور و دَرَن   نیالظُلمِ. اقطارِ زممَعَ یبه یَالکُفرِ و المَعَ یبه یَتستلّ  داد  که اَلمُلُك  نیه یستست  او َفجَر

 .(28  1393العهول   ه)روض د«یژاک گردان شانیضور ا

 زدیو وفور ان تتاف و آباد کردن منابر و مستتجدها. » ا ینیاز امورد رویو ژ نید نیب یعل  دوا  دول  آن خاندان را اتحاد و

نهاد  و خواطرِ عوا  و  شتتانیلم را در ت تترّف بندگان او ممالِك عا د یخا  و عا  رستتانبه   شتتانیا  یرا  یآ منیبرکات 

  یگشت   و منابر و مستاجد از ثنا نیّمز شتانیا یاستال  از دعا  یو مَحار د یردانمشتحون گ شتانیا یخوا  را از وِال و هَوا

مملک  را  د یهمه معطّر گردان یفهر را محو کرد و رَوادِ  مهدرت مشامها اهِ یغَ شانیشد. سواطع مَکرُم ِ ا یممحلّ شانیا

ال     هیعل د یکه ست  اف  یاز احستان رستوخ  شتانیو قدرت ا دیرست   یشتد  و دول  را فستح  به غا ادتیبستط  ز الستّ

ز شتمول عدل و وفور ان تاف الباطلِ مُمکِنَ ُ. ممالك عالم را به بندگان خود ستپردند  و مستالك مهالك را ا: دول ُدیفرمایم

: 1393و مدت ستد و اند ستال دول  در آن خاندان مبارک  صتورتِ ثاب  شتد )روضت  العهول   دند یگردان  یار  خود روضت 

است  فرمان   ضتهیانجا  دهند و بر آن ها فر دیدارند که با یف یدارد مرد  هم وظا یژادشتاه که قدرت مطلهه ا  ابر(.« در بر28

ستاخمن موعظ  از  یاز مواج  است   و مهمد نیبر ستالط  یبردن از اوامر آن ها. » ملك گف : ارتستا  اوامر و ارعان نواه

 .(82  1393العهول   ه)روض  «یفرا

 .اس  یهم فرمانبردار قیخال فهیهسمند  وظ یدواریمرد  و سب  ام یکننده و برآورنده آرزوها یارینیسالط

را منهاد  از  شتتانیمأمول و بواعث مطلو  ا یبر انجا  مراد و اِستتعاف غرض قادرند  و دواع نیزم نیو ستتالطملوک عالم  »

چنان نفار دارد  که از آنِ اوستاط مرد  بر  قیبر خال  یرا اوامر و نواه شتانیاند. و امصلوقات ریمصمار وجود و بشتا شتانیآنکه ا

 .(136  1393العهول   ه)روض وان«یح

 

 یسلطان بتيه. 3

در اندیشته ی ایرانشتهری مفهو  فرّ و چهره ی انستان خدایی انستان مطر  بود که خداوند یك نفر را که دارای خ تایص 

خو  باشتد به او فرّی عطا می کند که صتاح  اخمیار مرد  گردد و همه هم اشتمراک نظر دارند که آن صتاح  اخمیاری  

تاییتد و عنتای  الهی استتت  و او را تربیت  یافمته ایزدی می داننتد و چون آفمابی استتت  که عالم ظلمانی را منور می  فه  با 

این چنین صتاح  اخمیار باید دارای هیب  باشتد. هیبمی که باعث شتود همه در برابر او فرمان بردار باشتند. داشتمن  .کند

هر شتاهی است  که ابه  و شتکوه او را در چشتم دیگران زیاد  قدرت بدنی و قدرت ستیاستی و قدرت نظامی از ویوگی های 

 می کند.

 یو البمه ممنو  مطر  کرده اند. از گاشتمه تالش ها ریآنها را به صتورت فراگ ستندگانیکه نو است یوگیو یستلطان ب یه

سلطان   ییمفهو  »فرّ« و چهره انسان خدا یرانشهریا شهیبه سلطان صورت گرفمه اس : در اند دنیابه  بصش یبرا یادیز

باران و ... چهره  د یستلطان به خورشت  هیژادشتاه  تشتب  یواحد بودن ستلطان  عد  محدود  یبعد یها رهمطر  شتد و در دو

از مفهو  »فرّ« که مهم   یاستتالم انهیدوره م شتتمندانی. انداف یبر زور و تغل  رواج  یمبمن   یژدرگونه ستتلطان و در نها
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شتوک  مند را  یتوانستمند لزو  وجود ستلطان یاما نم ند مرد  بود فاصتله گرفم یدر دل ها یستلطان ب یه جادیابزار ا نیتر

  منهیو ه ب یه  ینین تتو  د ینیب دهیاز حفظ ستتلطن  موجود بودند و با گز ریناگز انهیمنکر شتتوند. ممفکران دوره م

 .دندیسلطان را در زور و قدرت او د

 وی جهان موردنظر است  و شادکام نیا یو شتکوه و خرم جالل.منعکس است  یزرتشتم ستناییمزد نیکه در د یرانیدر باور ا

کمرنگ اس . شکوهو جالل  یسام نهاییوجه در د نیحدودی ا ماشده که هیجهان توص نیبرخورداری از نعم و شادیهای ا

 :شده اس  دیبدان تأک سنایمزد نیدامری اس  که در نوییو سلطن  م یسلطن  اله

است   نییژاآراستمه آنهه در عالم باال و ندیکه آن را خشتمره گو یروحانستلطنم ك یزدانیبا گروه امشتاستپندان و ا اهورامزدا»

  یهصامنش پادشاهانسلطن  سرمشه  نیهم ایقرار داده شده اس  ... گو زدییااز کارگزاران و گماشمگان یکیمیدر تح  حما

«  داشتمند  یت ترف خو تح را در نیقستم  مهم روی زم ك یبیاز ژرتو نظم و ترت ستمستالیاز دو شتمریبوده که در مدت ب

 (.17: 1363)معین  

که او را  یفرد ئ یره و هدر نظر خود داشتتمند: نصستت   چه زیممما ئ یمستتلمانان از ستتلطان دو چهره ممفاوت و دو ه

 یکه و یستلطان ئ یکرد و دو   چهره و ه یملمز  م یشتص ت  فیو تکال یجامعه به احکا  ماهب یانستان ها گریهمانند د

دوگانه    یبود که شتتص تت  نیشتتد. ت تتور چن یاو واج  م نیفرام ازبود و اطاع   نیخدا در زم هیچهره ستتا نیبه اعمبار ا

 یگردد اما در عمل اخال  خ توصت  یم یو ستلطان یاو به دو حوزه شتص ت  یها  یمستئول ك یو تفک یستلطان موج  دوگانگ

و شتورش و   یرع یآزمند « یستلطان ب یاو اثر گااشتمه و با کاستمن از »ه یاست یستلطان بر چهره ست  یشتص ت  یستمگیو ناشتا

و در اصرار بر لزو   دیشیاند یگرید ریممفکراناهل سن  تداب یاسیس شهیاند  نیبنابرا .شد یدر جامعه را سب  م ینظم یب

 ریاز تأث لهیوست  نینمود تا بد هیرا توصت  ایستلطان و رعا نیو فاصتله ب ینیضترورت ژرده نشت   یستلطان سیو نوام ب یحفظ ه

 .کند یریجلوگ یاسیس رسلطان در امو یو هزل آور یبدمسم  یشرا  خوار

داند  یم یبا ژادشتاه را رابطه فرزند  یژدرانه  و رابطه رع یرا رابطه ا  یه. ( رابطه ژادشتاه با رع ۴21)  هیابن مستکو یعل

صتف  الز    نیاول یطوست  ریخواجه ن ت  .(1۴۰:  1966ه یمستکو علی بن) محفوظ بماند یدرستم  یدر شترا استاتیتا انوا  ر

در چشتم ها باشتد به  ب یمال  دل ها و افمادن وقع و هداند  »چه ]ابوت[ حست  موج  استم یطال  ملك را ابوت م یبرا

 (.3۰1: 2536  ی)طوس «یآسان

نهاد  چیعدال  و اعمدال کرده اند  اما ه ن یبه دستتمورات د دیستتلطان را مه   نیز انیعیشتت  وهیمندان مستتلمان به وشتت یاند

و عدال  وجود  ع یخروج ستلطان از جاده شتر صیتشتص  یبرا یکند و ستازوکار یقدرت مطلق آنان را محدود نم  یاست یست 

 .کنند یم هیرا ادا کند  توص یرخواهیحق خ نکهیندارد. آنها  سلطان را صرفا به مشورت و ا

 :اشاره نموده و آثار آن را برشمرده اس  یسلطان ب یبه لفظ ه حایدر روضه العهول صر یویملط یقاض
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وار در  واستط  مهر اقبال خداوند عالم  ستلطان قاهر اعزّا ُ ان تارَه  که از مشتر  دوا  طلو  کرد  آن جماع  را خّفاش» به

آفا ِ عِرا  و اوکار اضتطرار بازداشت  و از هیب ِ بازِ چمرِ مهدّ  او همه را چون بو ِ شتو  روزکور گردانید. صتی  اقبال او به

 .(29  1393العهول   ه)روض« البُغاثُ الیَمنَسرُ درین عهد همایون ما  الکُرکیُ الیَم ّهرُ و آرانِ خوراسان رسانید  که

در اینجا هم آزادشتدن شتهر ملطیه از دست  افراد اوباش و آن طائفه لئیم را نشتانه هیب  و هم قدرت و شتکوه ستلطان می  

ه همیشته مجالِ رجال و منالِ آمال و مللِ اَفضتال بوده » لطفِ جنا  مّهد  باری  جلّ  قدرته  استمصال ِ ملطیه را کداند. 

در خاطرِ عاطرِ خدایگانِ قادر  ستلطانِ قاهر  الزالَ ستعدُ اقبالِهِ جدیداً و جَد   –حاصتل و احزا  خامل است  از آن اوباش بی

 ِ او قریح  ژاک  را بر آن جاللِهِ ستتعیداً  افگند  و رأف  ستتکّان آن مکان را در ضتتمیرِ منیر او مرکوز گردانید. عاطف  عا

اهمما  محرّض شتد  و لطاف  تا  شتاه او را بر آن اقمحا  مسمحثّ گش . رکا  عالی  اَعالا الل   به اسمصال  ملطیه تجّشم  

فرمود  دول  عاضتتد و ظفر رافد  ن تترت خاضتتع . قدرت تابع و فلِك مصالف محالف و دهرعاند عابد. چون آی  رای  شتتاهِ 

هرِ ملطّیه اشترا  کرد  آفما  تأیید از مشتر  اقبال طالع شتد  زهرات استمحوار در ریاض مراد بشتکفید  و در  عالم ژناه به ظا

چمن ارتیاد خالیق نهال آمال مبمر شتد. تمزّ  و تهزّ  آن طایف  لئیم و حز  زنیم ظاهر گشت   نُ ِترَتُ بالر   در حق شتاه  

 .(۴2  1393العهول   ه)روض «درس  شد

نویستنده  هیب  شتاه را در نمونه زیر با تربی  و نشتو و نموی که عنای  ایزدی است   نشتان می دهد که لبا  شتاهی و 

» ستلطانی دید  در حجیر عنای  ایزدی تربی  یافمه و به حضتان  رعای ِ باری نَشتو ژایرفمه  به شتهریاری شتایستمه اوست . 

 شعار شاهی ممحلّی و به دثار شهریاری ممعالی 

 قبا عالمی نهان دید                                   بر زمین مهر آسمان دید در 

 .(۴2  1393العهول   ه)روض «دید  از رو  مح  قسمی را                      از سعادت سرشمه جسمی را

د که در اینجا ژادشاه  هیب  ژادشاه از هر لحاظی چه جسمانی و چه روحانی باعث می شود که با دیگر مردمان ممفاوت باش

 به آفما  تشبیه شده و رعایا به چراغ. و این آفما  اس  که عالم ظلمانی را نورانی می کند.

» ژادشتاه چون آفما  است  و رعایا چون چراغ. اگر هزار چراغ به مهابل آفما  دارند  کمال ضتیای او ستب  افبا  و اخماد  

ب  رن  دور بود  خالیق از اشتمعال م تابیح مستمغنی باشتند. و ظاهر ایشتان گردد  و چون خُرشتید از زحم  ستحا  و صتح

است  که چون ژادشتاه به یمن لطف و حستن خلق موصوف بود و رعایا به غای  فظاظ  و غلظ  معروف  جمله را به سیرت  

اند و گردمرضتتی و ستتریرت محبو  خوی  تواند آورد. چنانکه آفما   که به عکس شتتعا  خود عالم ظلمانی را منور می

 .(88  1393العهول   ه)روض «ظلمات عالم عن ری ضیا  و بهای او را هیچ زیان ندارد

هیب  ستلطانی باعث می شتد که هرگونه ستوالی از ستلطان ممنو  باشتد چرا که قدرت مطلهه و همه جانبه ای به ستلطان  

واگاار شتده بود که موجودی فو  بشتری باشتد و خداوند در نهادش قرار داده که حافظ نظم جهان باشتد. ستیاست  های او 

بیر استت  و با رده های ژایین تر و رعایا نباید مشتتورت کند.  آستتمانی استت  که عوا  آن را درک نمی کنند. او بستتیار باتد

همیشته حرف اول و آخر را بزند. به خاطر این مستاله ستلطان را به چیزهایی تشتبیه می کردند  مانند: رود و ستیل که گرچه 
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ند که ژادشتاه  ا» عهال گفمه  برای زندگی مفیدند ولی نزدیك شتدن به آن ها باعث نگرانی و عاا  و گاهی مرگ می شتوند.

کس رو  و رهب  و خوف و ضتتجرت نبود. برادران من  اگرچه مَستترَ  رأف  و مَطر  به رودی بزرگ ماند که او را از هیچ

اند  به جنا  ایشتتان مجال اعمماد مستتدود استت  و وثو  بر قبول ایشتتان محظور  از آنکه تربی  امور ژادشتتاهی و عاطف 

 .(56  1393العهول   ه)روض «وحّد نکندترکی  احوال سپاهی اقمضای تودّد و ت

 

 یسلطان یخردورز. 4

خرد و خردورزی رکن اصتلی بین  و فرهنگ ایرانی است . برابر فرهنگ ایرانی انستان خردمند همواره کوشت  بر یادگیری  

و ژیشتترف  و دان  اندوزی دارد و درک بهمری از جهان و آفرین  را خواهد داشتت . انستتان های خردمند زندگی خود را 

وستیله خرد است  که خداوند آن را به آدمی بصشتیده است .  صترف فراگیری دان  و معرف  کرده اند. درک جهان هستمی به

ایرانیان نصستمین اقوامی بوده اند که به ارزش خرد ژی برده اند و بر دیگر اقوا  جهان آموخمه اند. کستی که دانا و خردمند  

ددکار مرد  به است  با من  نیك خود حهیه  را دریاف  خواهد کرد و نستب  به خداوند وفادارند و شتایستمه ترین یار و م

شتتمار می روند. نگارنده بر آن شتتده که در شتتاهد مبال هایی از نیکویی عهل و خرد نمونه های رکر کند و بعد از آن به 

» مطاوع  عهل و ممابع  حز  از مواج  است   و ستعادت دینی و ستیادت  جایگاه خرد در ستلطن  و ژادشتاهان بپردازد. 

 .(121  1393العهول   ه)روض «دنیاوی به عهل منوط

»ملك زاده گف : نفیستمرین موجودات و عزیزترین مصلوقات  عهل را منستوج حضترت حق می دانند و عزیزترین مصلوقات. 

اند که عهل منستوج حضترت قد  است   و خرد است   و شتریفمرِ گوهر حستنِ خلق و مشتفهمرِ احبا  فضتیل . و قدما گفمه

فضتیل  به احماد نرستد. شتیم  محمود و شتمایل  شتد  و حااق  بیحااق  مفید نبافضتیل  اهدا  آن است . فضتیل  بی

مرضتی ثمرا عهل است . هر که از آن دو استملاار طلبید  در مستار  مراد و مستانح غرض به فراغ دل و رفاه  ضتمیر ترّفل و 

العهول    هوضتتت )ر «آد   در عتادت خو  و ستتتیرت محبو  تعلّق داردتبصمر نمود  از آنکته عمتارتِ عتالم و نظتا  احوالِ بنی

»دینی گف : هر چه نمیج  خرد و ثمرا عهل باشتد خیر است   و . خیر و خوبی را نمیجه و ثمره خرد می دانند. (82  1393

 .(171  1393العهول   ه)روض «هر چه ثمار جهل و ریع نادانی بود شرّ اس 

داشتمه باشتی  ایمن می شتوی و از  به خاطر ویوگی های خو  خرد  اگر در فهر باشتی  غنی می شتوی و اگر دهشت  و تر 

  ه)روضت  «واستطه فرمود» دیو گف : معلول اوّل کیست ؟ دینی گف : عهل  که ایجاد بیخطا و خلل تو را محرو  می دارد. 

 .(17۴  1393العهول  

خ غرض  اگر مرد همیشته نها  عهل تلّفع نماید و به جلبا  خرد ممدرّ  باشتد  ژی  مراد او اخفا  حایل گردد  و هرگز شتا

»عهل مستمفاد ستابق خیرات است  و لیکن به تجربه . م تدا  دیگر: (219  1393العهول   ه)روضت  «او در چمن ح تول نشتود

» اکنون به رای صای  خود رجو  کن و مشورت عهل باعث عد  ژشیمانی اس .   (2۴2  1393)روض  العهول   «نظا  گیرد

 .(27۰  1393العهول   ه)روض« اند ما نَدِ َ مَن اِسمِشارَ به مشورت عهل این شغل را تهدیم نمای  که گفمه
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 ثمره آن را خواهد دید. اگر انسان سصمی راه را تحمل کند اگر چه تبعی  از عهل و خرد سص  اس ؛ اما 

کوه شتامخ و طور راستخ باید دانست   که توّقلّ آن را راه باریك باشتد. اگرچه وُعوره راه او  اند که عهل را چون» عهال گفمه

معلو  بود و صتعوب  صتعود او ظاهر. امّا چون مرد تحمّل شتدّت عروج آن را بر خاطر نه  کرد  چون به قلّ  آن رستید از 

 .(359  1393العهول  ه )روض «مراح  افمدانوا  فواکه و اصناف ریاحین و ینابیع عا  در خ   و راح  و رو  و اس

اند که » اصتحا  فواصتل گفمهعهلی که در نهاد انستان است ؛ اگرچه کم باشتد  می توان با آن تجار  زیادی به دست  آورد. 

عهل راتی و حز  غریزی اگرچه اندک باشتد به از فضتل عرضتی است   اگرچه بستیار بود  که عرضتی به ادنی عارضته زایل شتود  

را انفاک مم تتوّر نگردد. ژس به عهل غریزی اقمبا  تجار  توان کردن  و من از عنای  ایزد  تعالی  چندان وراع   و راتی

ه  )روض «و براع  اکمسا  نموده که به یك لمحه بر غوام  احوال واقف شو  و به یك لحظه بر عوایص ضمایر مطّلع گرد 

 .(381  1393العهول  

» خدای تعالی  ستصن در نفس ایجاد فرمود و النه ستصن بگوییم  به مراد دل می رستیم. معنی ستصن در عهل است ؛ اگر عاق 

معنی انتدر عهتل نهتاد  تتا آنمعتانی کته انتدر عهتل بود بته معتاونت  نفس مهیّتا شتتتود. و اگر بته خالف این بودی هیچ مراد بته کنته  

» اگرچه عهل آل  معرف  دیگر: . نمونه (۴1۰  1393العهول   ه)روضتت  «ح تتول نرستتیدی و هیچ غرض روی نجح ندیدی

. ( ۴18  1393العهول   ه)روضت  «است . و معلو  است  که کلیات به عهل حاصتل شتود  امّا جزویّات بی ارشتاد معلّم مهیّا نگردد

 عهل با واسطه نور عنای  الهی باعث رسیدن به مطلوبات اس  و صفای عهل با ریاض  و تجربه مهیا می شود.

بهمرین ژند و اندرزهای بزرگان به مرد  به ویوه شتاهان ژیروی از خرد و دان  بوده است . این در گاشتمه همواره یکی از 

فرهنگ امروزه هم در بین ایرانیان جاری استت . حمی فردوستتی در شتتاهنامه نیز  خردمندی و دانا بودن شتتاهان را از اهم 

به کارگیری خرد راهنمایی می کردند؛ زیرا صتفات می دانستمه است  و می گوید وزیران خردمند هم همواره شتاهان را به  

که بزرگی و ستتروری می آورد. بیشتتمر نویستتندگان و شتتاعران معمهدند که حکوم  برازنده کستتی استت  که دارای خرد و 

دانایی است . و اگر فاقد این اممیاز باشتد حق حکمرانی بر مردمان را ندارد. زیرا که شتاه نماینده ی خداوند در جهان خاکی  

 بایسمه اس  که انسانی اندیشمند و با تدبیر باشد.اس  و 

در ایران باستمان چنان چه ژادشتاهی دارای دانایی و نیك اندیشتی نبود  فرّ شتاهی از او گستستمه می شتد. در زیرنمونه هایی  

اشتد و که به موضتو  خردورزی ستلطان اشتاره دارد   رکر می شتود. ژادشتاه با خرد از دشتمن نهراستد. » چون ژادشتاه عاقل ب

 (. 39۰  1393فضال به خدم  او مسمسعد  از تغلّ  دشمن و تسل  خ م نیندیشد« )روضه العهول  

اند که ژادشتاه باید که بر ظواهر و بواطن دشتمن وقوف » عهال گفمهافکار عاقالنه ژادشتاه  باعث ژیروزی بر دشتمنان است . 

نمیج  عهل خف  اعادی و رفع موالی است   خاصّته که بر تحرّز دارد  و سترّ ستیرت و خَبو ستریرت عدو  او را معلو  بود  که 

 .(267  1393العهول   ه)روض «خ م اطال  یابد و دشمن دفع تألم را مسمعد باشد

اگر ژادشتاه دارای خرد بیدار  باشتد ستعادت ستایه وفهی  در آن هم  عالی الز  است . ژادشتاهی کاری بزرگ است  و برای م

اند که امور عالم ممنوّ  است  و حرف  جهانیان ممفاوت  امّا از جمل  آن صتعبمر ژادشتاهی است   از »عهال گفمهمی افکند. 
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آنکه ستتالطین حارز دلها و ضتتاب  حالهااند. ژادشتتاه را باید که رای رزین و فکر ممین باشتتد  که به یمن تنو  خود اطراف 

قاصتتر  تا بنیاد شتتاهی و ژادشتتاهی از هَد  نوای  و کَد  شتتوای  ممالك را از مفستتدان ژاک دارد و دستت  ظلمه از تطاول 

 .(27۴  1393العهول   ه)روض «محرو  ماند و تمشی  آن بر وجه دوا  اطّراد یابد و بر حس  نظا  اعمداد ژایرد

ن  »عاقل باید که ست ستن رای و تدبیر داشتمه باشتد بر ملوک دیگر  رجحان دارد. ژادشتاهی که عاقل باشتد و شتجا  و حُ

محبو  و قاعدا خو  نهد تا ممأخرن آن را اما  ستازند و از اکابر دول  و قوایم حضترت شتمایل او را بحث نمایند و خ تایل 

العهول    ه)روضت « اند: اَفضتلُ المُلوکِ مَن بَهِیَ بِالعَدلِ رِکرُهُ وَ استمَمال َ مَن أتی بَعدَهُ َفضتائِلَهُ او را ممفحّص باشتند  که گفمه

» و ژادشتاه را که بر ژادشتاه رجحان باشتد به چهار چیز تواند بود: . ژادشتاه عاقل در بیابان حیرت  نمی ماند. (388  1393

یکی آنکه به نفس خود شتجا ِ عاقل و مبارزِ کامل بود؛ ودو  که به یمن رای و حستن تدبیر مشتهور باشتد؛ و ستیم آنکه به 

 .(39۰  1393العهول   ه)روض «ر  به آل  و عدّتکبرت لشکر و فزونی ان ار و اعوان موصوف بود؛ و چها

ژادشتاه باید اوامر و نواهی خرد را فرمان برد تا از دشتمن محرو  ماند. و عهل باعث توکل به خداوند می شتود. » و اوامر و 

عواطف  نواهی خرد را اممبال نمای  تا از شتتمات  اعادی و ضتتمیر عوادی محرو  مانی. در هر کار اعمماد بر لطف االهی و

 (.15۰  1393سبحانی کن  که گفمه اند: مَن وَثَقَ باللّهِ و مَن توکّلَ علیهِ کَفاهُ «)روضه العهول  

 

 ی سلطنت الهی در کتاب روضه العقولبندی و تحليل مؤلّفهجمع

 128 بستتامد دهدکهاینمؤلفهبافراوانیمیی ستتلطن  الهی درکما  روضتته العهول نشتتان های مؤلفهجدول توزیع شتتاخص

ی ستتلطن   برخورداربودهاستت . باتوجه به محموای کما  روضتته العهول مؤلفهگارازاعمبارتوجهباالییدررهنوزبانمردمانلنروز

شتده  فیتعر یشتاخص ها انیدارد. ازم یاست   بازتا  قابل توجه یو اجمماع یاست یمستائل ست  یبررست  یارهایکه از معالهی

؛  یترت نیرا به خود اخم تا  داده است . به ا یفراوان نیشتمریمورد ب ۴3 فراوانی بستامد با یستلطان ب یلفه همؤ نیا یبرا

ری قرار ت مرتبه جایگاه ژاییندر 32نی بستامد ی نیز با فراواستلطان یشتاخص اخم تا  دارد.خردورز نیدرصتد به ا 5/33

در این کما  دیده  مورد  27با فراوانی بستامد نیز  یو ظل الله یزدیفره ا .درصتدی را نشتان می دهد 25که شتاخص  دارد

که یکی   و ستلطن  نید وندیژدر نهای   درصتد می باشتد. 1/21و شتاخص اندازه گیری شتده برای این ممغییر   است شتده 

درصتد در ژایین ترین ستطح مشتصص شتده  31/2۰انی بستامد دیگر ازابعاد مورد ژووه  در این نوشتمار می باشتد  با فراو

 (.  1اس . )جدول 

 های سلطنت الهی در کتاب روضه العقول. بسامد شاخص 1جدول 

 درصد بسامد شاخص ردیف

 31/2۰ 26 ژیوند دین و سلطن  1

 1/21 27 فره ایزدی و ظل اللهی 2
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 5/33 ۴3 هیب  سلطانی 3
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به  روضته العهولدر کما   های ستلطن  الهیاز ابعادبستامد شتاخص وردم 128های جدول فو   جمعا تعداد بر استا  داده

 ۴3شتاخ ته هیب  ستلطانی با نستب   در این میان  های مصملف آن اشتاره دارد.و شتاخص ارتباط بین دین و ستیاست مفهو  

درصد قابل توجهی اس  با رکر این نکمه که در این  ژووه   موارد اشاره به شاخص مالک و میزان شمارش    5/33مورد و 

اند. ژراکندگی  مدهیك مورد به حسا  آ اند که جمعاشاره به شاخ ی داشمهبا هم ا قسم  از ممن کما  بوده و گاه چندین

در برخی از ابعاد بسیار ناموزون اس  تا جایی که اخمالف میان درصدها  روضه العهولمصملف  حکایاتموارد اشاره شده در 

ترین تعداد  و کم ( ممعلق به هیب  ستلطانی5/33) رستد. به این ترتی  که بیشتمرین تعداد موارددرصتد می 17به بی  از 

در   یستلطن  اله یهابستامد شتاخصدر بررستی   اما آنهه که مستلم است است .  ژیوند دین و ستلطن ( مربوط به 31/2۰)

یمفهومی مورد ستلطن  الهنظریه گرای  به دهد کهها نشتان میمطر  در آنو مباحث  به مفاهیمنگاهی کما  روضته العهول

مربوط به رواب  انستانی و  یموضتوعیستلطن  اله  نظریهقبول جامعه آن روزگار بوده است ؛ چرا که براستا  دیدگاه این 

. لاا در کما  روضتتته العهول این مفاهیم موجود در کنه افکار طبهات اجمماعی  استتت  در ارتباط با مفاهیم الهی اجمماعی

در این میان  با وجود اهمی  ژیوند دین و استت .  شتتده ستتصن رانده ایات و حکایاتروزگار خود  به صتتورت بیاناتی از رو

نا این  استت  و نمود یافمهبص  کممری   در شتتاخ تتهبرعکس این ستتلطن  در استتممرار ژادشتتاهی شتتاهان آن روزگار  

تناست  مناستبی بین هماهنگی و   مشتهود است . بنابراین و مفاهیم مورد نظر کامال یستلطن  اله نظریه اصتل هماهنگی بین

 در کما  روضه العهول نمود بارزی دیده نمی شود.  ی آنمحموایابعاد و  نظریه این

 

 نتيجه گيری

مرد  در هر   همهنان که ستایه از اصتل خود جدا نمیشتود نمایندگی خدا نیز توستتتتتطاین حاکمان ژایان نمییابد. از اینرو

شرایطی تنها بایتتد اطاعتت  کتترده و حتتهبازخواس   از آنان سل  شده اس . بازخواس  و داوری در مورد اعمال حاکمان  

بلکه از جمله اخمیارات خداوند اس  که آن هتتتم تنهتتتا در روز قیامتتت  صتتتورتصواهد ژایرف .    نیتتتز نتتتهحق رعایا

کامل با  هماهنگینظری ستلطن  در نظر گرفمه متتتتیشتتتتتود  ازاین منظر در  مبانیچهار رویکرد که در مضتمونی  بنابراین

 .قرار داردسلطن   یاله هینظر

در بحث عدل   که عمدتا  یخو یاجمماع یدر کارکردها یو ستتلجوق  یباستتمان و ژادشتتاهان غزنو رانیغال  ژادشتتاهان ا

چندان فروغ   خیتار یبنا به گواه ند.شتو یم یممجل -دهد یم لیرا تشتک یزدیا فر یکه هستمه مرکز-یو دادگستمر یگستمر
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عادل در   روانیانوشت  یژادشتاه  انیم نیاند و در ا ردهکارکرد حرک  ک نیدر نهطه عکس ا ینداشتمه اند و حم یو درخشتشت 

منح  و به اصتتتطال    ییبه عدال   با واقع گرا  یت و عنتا ییاز آرمانگرا  یاستتتمبنتاستتت . خواجه نظتا  الملتك ب ك یت حکم 

با خود او که   یهم ک یبوده اس . سلطنم انیسلطن  مطلهه و خودکامه سلجوق   یو تبب هیدر مها  توج انهیم لح  جو

از  دینبا نیکرده است . با وجود ا یو به شتدت آنها را سترکو  م دهیتاب یماهبان را بر نم ریاز شتهروندان و غ یهمصالفمیه

که  یکردیمطلهه آن زمان هم غافل شتد. رو یمنفعالنه خواجه در قبال حکوم  ها ریو غ یقو یانمهاد یصتبغه ها یرخب

 نیدر مهابل قدرت و نظم معطوف به تأم بایشتود و عدال  تهر یمن دهید گرید یمماخر از و یها یست ینامه نو است یدر ست 

 هینظر یاست یست  لستوفانیمندان و ف  شتهیاندلاا  در جه  مشتروعی  ستلطن   ماند. یمغفول م ر«یشتمشت  هیدر ستا  ی»امن

 یخردورز  یستتتلطان ب یه  یل اللهظو  یزدیفره ا  یاستتت و ستتت  نیستتتلطن  را ممشتتتکل از چهار رکن اتحاد د یاله

که در کما  روضه العهول به آن اشاره   با هم در ارتباط هسمند یارکان بعضتا به صتورت الز  و ملزوم نیدانستمه اند. ایستلطان

 شده اس .

ی و در نهتایت   ستتتلطتان بت یه  یل اللهظت و  یزدیفره ا ؛ ژیونتد بین دین و ستتتلطنت  این کمتا  در بر دارنتده چهتار رویکرد

در این کما    ستتلطان هستتمند یو عدال  که به منزله دو بازو استت یدر ستت  یاتیداشتتمه و حکا دیتأک یستتلطان یخردورز

چندانی نشتده است  و آنهه که دیتأک یاست و ست  نیبر اتحاد دروضته العهول کما  مفاهیم با بررستی گنجانده شتده است .

کما  بر موروث و مکمست    ایندر آخر  همهنین بیشتمر مورد توجه قرار گرفمه است  شتاخ ته هیب  ستلطانی بوده است . 

بنابراین   .داردستلطن  در تعارض آشتکار ل الهی بودن ظفره ایزدی و امر با  نیورزد که ا یم دیتأک یبودن ملك و ژادشتاه

  ی درویملط  از منظر ستلطن  یاله هینظر؛ یکی از ابعاد بین دین و ستیاست  دال بر کاربرد اندکی از مفهو  اتحاد شتواهداین

 می باشد.روضه العهول  یداسمان ها
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