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اتحاد دين و سياست از نظرگاه روضه العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی)
1

1لیال ولیان
*2
شهروز جمالی
3
رضا صادقی شهپر
.............

چكيده
مرزبان نامه یکی از مهم ترین آثاری است که در عهد ستالجهه رو در این سترزمین توست مرزبان بن رستمم بن شتهریارنوشتمه
فارس ی و طبری محستو می شتود توست محمد بن غازی َملَطیَوی اصتال و
شتده است  .این اثر که جزئی از آثار ارزنده زبان ت
روضه العهول» نامیده شتده است  .مضمون این کما دربردارنده داسمان های نهل شده از زبان حیوانات داسمان
ترجمه شتده و « ت
خاص ی حکای شتده اند .قهرمانان این داستمان ها غالبا از جانوران
های اخالقی و آموزنده ایی می باشتد که به تش یوه فنی و ادبی ت
و گیاهان و جمادات هستمند که نه ستمبلیك شتص ت ی های داستمان را بازی می کنند و گاهی نیز انستان ها در قال و نماد
اشتصا واقعی داستمان گاارده شتده اند .یکی از مفاهیمی که در این کما به آن اشتاره شتده است اتحاد دین و ستیاست است
که در بردارنده مضتمون باستمانی نظریه الهی ستلطن می باشتد .این ژووه که به شتیوه کمابصانه ایی و با رویکرد توصتیفی-
تحلیلی صورت گرفمه اس به تبیین مضامین توصیفی سلطن با چهار رویکرد؛ دین و سلطن فره ایزدی و ظل اللهی هیب
ستلطانی خردورزی ستلطانی در داستمان های روضته العهول می ژردازد .در نهای نمایج این مطالعه نشتان دهنده این مطل
است که ملطیوی در روضته العهول با صتراح به لفظ ژیوند دین و ستلطن اشتاره نموده است اما در جمع بندی کلی این بُعد
از ابعاد نظریه الهی ستلطن با کممرین فراوانی بستامد دیده می شتود .بنابراین از منظر ملطیوی تس یاست ستلطان ژی از آنکه
ژیوند و ارتباط محکمی با دین داشتمه باشتد باید دارای خ تل های فره ایزدی و ظل اللهی هیب ستلطانی خردورزی ستلطانی
همراه باشد که موج ژایداری نظا و ایجاد مهبولی بین همگان گردد.

اهداف پژوهش
 .1تبیین فراوانی بسامد اتحاد دین و سیاس در داسمان های روضه العهول.
 . .2بررسی ابعاد دیدگاه نظریه الهی سلطن در داسمان های روضه العهول.
سواالت پژوهش
 .1ابعاد نظریه الهی سلطن در داسمان های روضه العهول در قال حکایات و روایات چگونه تبیین می شود؟
 .2چه شواهدی دال بر اتحاد بین دین و سیاس در داسمان های روضه العهول حاوی دیدگاه الهی سلطن می باشد؟

واژگان کليدی :روضه العهول دین و سلطن

فره ایزدی و ظل اللهی هیب سلطانی خردورزی سلطانی.

 1دانشجوی دکمری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ایران
( * 2نویسنده مسئول) اسمادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی واحد همدان ایران meygoon2@gmail.com
 3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی واحد همدان ایران r.s.shahpar@gmail.com
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مقدمه
ستلطن و ژادشتاهی از دیر باز در ایران زمین جایگاهی واال و ممعالی داشتمه و آنهه در تببی این جایگاه نه

استاس ی
ت

و محوری ایفا می کرده همانا عدال و دادگستمری و ژیوند عمیق میان رعایا و شتاه بوده است  .صرف نظر از چندین ژادشاه
دوره ژی

انوش یروان عادل
هصامنش ی داریوش و ت
ت
از استال که خودکامه و مستمبد بوده اند باقی ژادشتاهان نظیر کوروش

الگوهایی تا و تما از ژادشتاهان مورد تایید و مهبول مرد ایران بوده اند .لاا در دوره ژس از اسال هم محههان مورخان
ژارس ی زبان کوشت
عالمان و شتاعران ت
ژادشتاهان ژی

هایی در جه ات تال برابری و ژیوند ژادشتاهان دوره استالمی(غزنوی -ستلجوقی) با

از استال و الها این موضتو که ژادشتاهان مستلمان هم حلهه ای از زنجیره مستمحکم و با دوا ژادشتاهان

ایرانی -گرویده بر دین زرتشت بوده اند –صتورت می گیرد و آنهه تح عنوان فر و فروغ ایزدی در ژادشتاهان ایران باستمان
مطر بوده تاس

بار دیگر در دوره استالمی به شتکلی دیگر تح عنوان نظریه «الستلطان العادل ظل ا فی ارضته» مطر

می گردد.
در آموزه ایران باستمان ژادشتاه خدای روی زمین است و مظهر به دین .او تعیین می کند کدا «اندیشته» به دین اهورایی
تعلق دارد و باید حفظ شتتود و اشتتاعه یابد و کدا یك ممعلق به دین اهریمنی استت و خود آن و حامالن آن باید هرچه
وحش یانه تر سترکوبی شتوند .شتاه هم این سترکوبیرا برهان خویشتکاری خود می نماید و آشتکارا اعال می کند که فه در
ت
برابر خداوند مستئول تاس  .2در این آموزه تمامی دول محور قدرت است و به اراده خودسترانه ژادشتاهممکی است  .همین
آموزه بود که به بعد از استال انمهال یاف و با تغییراتی به آموزه اصتلی حکوم های ژس از استال مشتص تا از ستلجوقیان
به بعد تبدیل شد (قاضی مرادی .)98 :1396
اینکه ژادشتاهان ع تر غزنوی و ستلجوقی تا چه حد م تدا تا این نظریه بودند محلبحث و مناقشته است  .اما اهمی این
موضتتو از آن جه استت که در منابعی به طور مکرر از این نظریه در جه تببی جایگاه و موقعی ژادشتتاهان ستتود
جستتمه و این باور در جریان اس ت که ژادشتتاهان عهد غزنوی و ستتلجوقی در حهیه ادامه دهنده طریق ژادشتتاهان ایران
باستمان در حوزه ملکات و فضتایل الهی و انستانی بوده اند؛ از این رو از همان شتوک و حشتممی برخوردارند که ژادشتاهان
ژیشتت ین برخوردار بوده اند .لاا در منابعی همهون «روضتته العهول» (مرزبان نامه بزرگ ستتاستتانی)به تبیین نظریه الهی
ستلطن بر ژایه چهار رکن ژیوستمگی دین و ستلطن

هیب ستلطانی الستلطان ظل ا و عطیه الهی بودن ستلطن اشتاره

شده و م ادیق و نمونه های عینی این چهار رکن در قال حکای

و داسمان بازگوشده اس .

2جنبه ای از این سترکوبی سترکوبی اقوا و نوادها در امپراتوری بود .طباطبایی درباره این سترکو می نویستد« :ژادشتاه در اندیشته ایرانشتهری رمزی از وحدت
ناژایدار آن اقوا را به تژایداری «ملت » تبتدیل می کرد .قدرت مرکزی که
در تنو همته اقوا «ملت » به شتتتمتار می آمد و هم او با فرمانروایی «دادگرانه» تعتادل ت
تورش یان می ژرداخ اما این سترکو به نفع برتری قومی بر اقوا دیگر نبود .بلکه برای حفظ تعادل میان
ژادشتاه نماینده و تجستم آن بود اگرچه به سترکو ش ت
اقوا بود»( .طباطبایی  )1۴3:138۰در نگرش دول گرایانه اگر در میان اقوا امپراتوری قومی به عل «قدرتمند شتتدن» در برابر ستتلطه ستترکشت ی می کرد
صحیح این بود که سرکوبی شود تا تعادل «بی قدرتی» در میان اقوا تح سلطه دول مرکزی برهم نصورد!
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فارس ی است
این کما که یکی از آثار م تنو نبر ت

در ستده شتشتم هجری توست ستعدالدین وراوینی نوشتمه شتده است .

فارس ی قدیم و طبری توست شتص ت ی به نا مرزبان
وراوینی خود در مرزبان نامه معمرف است که اصتل کما که به زبان ت
بن رستمم نوشتمه شتده به نبر م تنو درآورده شتده است  .اصتل این کما عالوه بر وراوینی به دست محمد بن غازی
ملطیوی نیز افماده و او نیز تهریباهمزمان با وراوینی شتترو به تزئین کال آن کرده استت و نا اثر جدید خود را «روضتت ه
العهول» نهاده است  .تفاوت کار وراوینی و ملطیوی در آن است که ملطیوی تما کما را بدون حاف به نبر فنی آراستمه
اس ت ؛ اما وراوینی برخی از حکایات آن را حاف و کما را خالصتته کرده اس ت ؛ به طوری که خود میگوید« :همان زمان
میان طل دربستمم و ننشتستمم تا آن گنج خانه دول را به دست آورد  .زوایای آن همه بگردید  ...از حاصتل همه ملص ت ی
ساخمم باقی انداخمم ...و بر همان صیغ اصل بگااشمم» (وراوینی ( .)22 :137۰ت ویر .)1

تصوير  .1روضه العقول

بنابراین روضتته العهولکمابیستتمستتاخمه و ژرداخمه محمد بن غازی ملطیوی که ترجمه و تحریریمی باشتتد از مرزبان نامه
اسپهبد مرزبان بن رسمم بن شروین از ملوک آل باوند طبرسمان که در اواخر سده چهار یا اوایل سد ژنجم هجری آن را
ت تتنیف کرده بود.این کما

دربردارنده داستتمانها و حکای های بست یار کهن میباشتتد و در اصتتل به یکی از گوی های

فارستت ی میانه و آن طور که وراوینی میگوید به زبان طبری کهن تألیف شتتده استت که دو بار بهطور جداگانه توستت
ستعدالدین وراوینی و محمد بن غازی ملطیوی به نبر فنی فارست ی دری برگردانده شتده است  .در نهای
«روضه العهول» نهاده است (رضتایی .)۴7 :1379بدین ترتی بر استا
خود را ت

ملطیوی نا اثر

روضه العهول« :این کما به نا
ت
ممن کما

ژادشتاه؛ «ستلطان بالد الرو واالرمن والشتا و االفرنج ابوالفمح ستلیمانشتاه بن قلج ارستالن بن مستعود بن قلج ارستالن» در
ستال  598تحریر و در تس یزده با به ژایان آمد دو با نصستمینیکی ژیرامون الها رکن الدین ستلیمانشتاه بن قلج ارستالن
و اشتتاراتی کوتاه به آغاز کار خاندان ستتلجوقی و با دیگر شتتر زندگی م تتنف تحریر مرزبان نامه یعنی خود محمد بن
غازی ست که در این کما مبارک بابی مشتممل بر احوال خود ترتی

افماده بر قاعده آنك در کلیله و دمنه بابی در احوال

برزویه طبی مبب شده اس » (روضه العهول .)1۴9 :1393

عنوان مقاله :اتحاد دين و سياست از نظرگاه روضه العقول (مرزبان نامه بزرگ ساسانی)

9

نشریه علمی  -پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،سال شانزدهم شماره  36فصل زمستان99 98

نظریه الهی ستلطن که در شترای ممفاوتی از دیگر نظریه های مشتابه شتکل گرفمتتتته در کما روضته العهولبه شتر آن
ژرداخمه شتده است  .در واقع نظریه الهی ستلطن ؛ توجیهگتتتتر نظتتتتامستیاستی دوره میانه به بَعد یعنی ستلطن ژادشتاهان
های ممعددی در این زمینه صتورت گرفمه است  .از جمله این ژووه

است (دلیر  )۴۰ :1393که تاکنون ژووه

ها می

توان به مطالعه دلیر ( )1393تح عنوان «فرهنگ ستیاستی و مبانی نظری ژادشتاهی و ستلطن ؛بررستی تطبیهی فره ایزدی
و ظالللهی» اشتاره کرد که در این ژووه
همهنین این مبحث در ژووه

نویستنده به طور مف تل به تبیین مبانی نظری ژادشتاهی و ستلطنمپرداخمه است .

سترافرازی و همکاران ( )1397با عنوان «اندیشته ظلاللهی ستلطان در نگرش تاریخنگارانه

مورخان ع تر افشتاری .نمونه ژووهی :عالم آرای نادری وجهانگشتای نادری» مورد مطالعه قرار گرفمه است  .در این ژووه
که از ممون تاریصی به عنوان ستندی برای تببین اینمبانی نظری ژادشتاهی و ستلطن
است که ممون تاریصی کهیکی از جایگاههای بروز این اندیشته است

بهره برده شتده است

بیانگر این نکمه

می تواند به عنوان وستیله ایی در دستمر

مورخان در

نهل روای های تاریصی تلهی گردد که بهکرات در آن به اندیشته ظلاللهی و تعابیر وابستمه به آن استمناد تش ده است  .لاا در
این ژووه

با بهره گیری از داستمان های روضته العهول (مرزبان نامه بزرگ ستاستانی)اتحاد دین و ستیاست در ارتباط با

نظریه الهی ستلطن

بررستی می شتود .از آن جا کهنظریه الهی ستلطن

دارای ابعاد ممفاوتی می باشتد بررستی هر یك از

این ابعاد در ارتباط با روضته العهول به صتورت جداگانه در این مبحث گنجانده شتده است .بنابراین با بررستی زیرشتاخه های
نظریه الهی ستتتلطن از جمله :ژیوند دین و ستتتلطن
ت

فره ایزدی ظل اللهی هیب ستتتلطانی خردورزی ستتتلطانی به

جمعبندی و تحلیل مؤلّفهی ستتلطن الهیو در نهای بررستتی مفهو اتحاد بین دین و ستتیاس ت در کما روضتته العهول
ژرداخمه شدهو اینکه به چه میزان ملطیوی در این کما به این موضو تاکیید کرده اس

بررسی شده اس .

ارتباط دين و سياست
یکی از مبادی مهم گفممان نظم ستلطانی ژیوند میان دین و ستیاست است  .توامان بودن دین و ستیاست اندیشته ایی کهن
می باشتتد .رکر این نکمه مهم استت که دین در قبل از استتال به مجموعه ایی از معانی اطال می شتتد که نویستتندگان
مستلمان آن ها را در سته معنای جزا اطاع و آدا و رستو خالصته می کردند .دین به این معانی به ویوه طاعمی که با
گاشت زمان تبدیل به عادت شتده است

در ادبیات ستیاستی ایران قبل از استال رایج بوده و کارکردهای مهمی را در حفظ

و اسممرار نظم سیاسی داشمه اس (طباطبایی فر .)57 :1383
در ارتباط باژیوند دین و تس یاست

یکی از مهم ترین و کهن ترین ممون تاریصی ممعلق به ع تر ستاستانی با عنوان؛«شتکند

گمانیك ویهار»3می باشتد کهدر این ممن کهن مردان فرخ ژستر اورمزد داد تبیینی از رابطه دین و ستیاست ارائه می دهد:
« ...دین همه آگاه مانند درخمی تنومند است

( )12با یك تنه دو شتاخه بزرگ اصتلی سته شتاخه کوچك تر چهار شتاخه

فرعی و ژنج ریشته )13(.تنه [راه] میانه ۴است  )1۴(.دو شتاخه بزرگ کن

و ژرهیز است  )15( .سته شتاخه کوچك تر...

šekand gomānik vičār3
۴ژیمان  -میانه روی (زنر )۴7۴ :1375
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اندیشته نیك گفمار نیك و کردار نیك است  )16(.چهار شتاخه فرعی چهار طبهه دینی است که با آن زندگیدینی و دنیایی
ارتشیاری کشتاورزی و ژیشته روی )18(.ژنج ریشته ژنج درجه فرمانروایی است که نا آن
ستامان می ژایرد )17( .دینیاری ت
ها در دین چنین است  :مان بد (رئیس خانه) ویس بد (کدخدای ده) زند بد (رئیس قو و قبیله) ده بد (فرماندار شتهر) و
زرتروشتموتم (باالترین مرجع دینی در روی زمین که نماینده زرتشت روی زمین محستو می شتود) )19( .باال و بر ستر
اینان شصص دیگری اس و او سر سروران یعنی شاه شاهان فرمانروای جهان اس  )2۰( .و در عالم صغیر که انسان اس
(چهار چیز) وجود دارد که با این چهار طبهه مرد در روی زمین مطابه می کند )21( .ستر با طبهه دینیار )22( .دست
ها با طبهه ارتشتمار )23( .شتکم با طبهه کشتاورز )2۴( .و ژاها با طبهه ژیشته ور )25( .همین طور چهارخ تلمی که در انستان
هستتت

یعنی متی انته روی شتتتکیبتایی خردورزی کوشتتتایی [بتا چهتار طبهته اجممتاعی] تطبیق می کنتد )3۰(...همته

اینصویشتکاری های مصملف بر تنه راستمی و میانه روی استمواراند و در تهابل با دروغ و اندا های آنکه ممضاد آن ها هسمند
قرار دارند» (زنر .)87-86 :1377
در جهان شتنا تس ی زرتشتمی که نمونه ایی از آن در این ممن کالمی ممعلق به دوره ستاستانیان آمده است ژادشتاه  -شتاه
شتاهان یا شتاهنشتاه  -فراتر از عالم صتغیر قرار دارد .اما اگر «عالم کبیر»  -دین همه آگاه  -به درخمی نموده شتده است
تناس ی
معرف الگویی ازلی و آرمانی است که عالم صتغیر از آن برمی آید ژادشتاه فراتر از آن قرار می گیرد .در این جهان ش ت
ژادشتاه عن تری از «عالم» صتغیر نیست  .ژادشتاه «خدا» است  .در ممون زرتشتمی ژادشتاه «ب»» خوانده می شتود و «ب»» نا
عا رده ای از خدایان است  .در دیدگاه طباطبایی؛ شتاه «خدای بر روی زمین» و مهد
تحهق وحدت دین و دول اس  .شاه فه در را

تناس ی شتاه
است  .در این جهان ش ت

دول قرار ندارد؛ بلکه او فراتر از دین و دول نماد وحدت این دو اس .

بنابراین «ژادشتاه عین شتریع است » .او عین شتریع و عین دول

نماد هر دو است ؛ در اوست که این وحدت عینی

شتناس ی زرتشتمی اگر خداوند (ایزد) سترور دو جهان «مینو» و «گیمی» است ژادشتاه سترور گیمی است :
مییابد .در جهان ت
ش یدن به وظیفه حهیهی اش  -فره – است  .زیراکه حاکمی
«یك چنین ژادشتاهی در حال تحهق بص ت
بصش ی از آن را دریاف می دارد و در آخرالزمان تمامی حاکمی
است و شتاه ت

ممعلق برای اهرمزد

به منبع اصتلی خود که همان خداوندست

بازمی گردد»( .همان .)۴91
در تعالیم زرتشتمی و فرهنگ ایران باستمان رابطه دین وژادشتاهی(ستلطن ) به منزله رواب برادری و جستم و رواناست  .هر
اردش یر (بنیانگاار ستلستله ستاستانی) به فرزندش شتاژوردر هنگا
توص یه ت
دو برای بست قدرت و بها الز و ملزو یکدیگرند .ت
واگااری تاج و تص به روای شاهنامه چنیناس :
بفرمود تا رف شاژور ژیشورا ژندها داد از اندازه بی
بدو گف کاین عهد من یاد دارهمه گف بدگوی را یاد دار
چو بر دین کند شهریار آفرینبرادر شود ژادشاهی و دین
نه بی تص شاهی بود دین به جاینه بی دین بود شهریاری به ژای
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چنان دین و شاهی به یکدیگرندتو گویی که در زیریك چادرند
چو دین را بود ژادشاه ژاسبانمو این هر دو را جز برادر مصوان
(فردوسی .)17۴6 :1361
امروزهنظریه الهی ستتتلطن مبنای مشتتتروعی ست ت یاست ت ی نظامهایستتتلطنمی در ایران ژنداشتتتمه میشتتتود و رمز بها و
دواماینگونهنظامها در وجه دینی آنها بوده اس ت  .در واقع از رهگار ستتلطن الهی میموان به راز ژیوند دین و ستتلطن در
ایران ژی برد (عباستی  .)21 :138۰تجلی بارز حاکمی دینی و ارتباطدین و ستلطن زرتشتمیگری حکوم ستاستانی است
و اصوالنظریهالهی سلطن براساسمعالیم زرتشمی و از معمهدات روحانیون این دین اس (همان .)۴۴
مها ستلطن در ایران از همان ابمدا دارای مفاهیم ماهبیو برگرفمه از اعمهادات دینی بود که براستا

آن شتاه دارای ظل

الهی بوده و به تعبیری ستایه خدا بر روی زمینمحستو میشتد شتاه ضتمن اینکه دارای مها شتهریاری بود در عین حال از
مها و وجهه ماهبی برخوردار بود و مهامشهریاری و موبدی را توأمان داش (صالحی .)3۴ :1388
شتناس ی در نستب میان دین و دول  -دول به معنای ژادشتاهییا ستلطن  -ژادشتاهی است که
از این رو در این جهان ت
تعیین کننده دین است  .دین تحهق یافمه در جهان مادی  -گیمی  -با خرد نی و اراده ژادشتاه ممعین می شتود .به ستصن
بس یار مهم
امروز در نستب دین و ژادشتاهی ژادشتاهی ممغیر مستمهل و دین ممغیر وابستمه است  .می توان گف  -و این ت
تناس ی زرتشتمی هر هستمی تحهق اهورایی و  -در تضتاد
است  -تحهق اراده اهورایی ژادشتاه دین است  .به عالوه در جهان ش ت
با آن  -تحهق اهریمنی دارد .ژس در تضتتاد با دین اهورایی نیز دین اهریمنی معنا مییابد .دو مولفه اصتتلی دین اهریمنی
دروغ و بدع است  .اما کدا «عامل» است که دین اهریمنی را در گیمی بازمی شتناستد؟ او حامل دین اهورایی ژادشتاه
است ؛ همان عامل این خویشتکاری اصتلی را دارد که در ژی شتناخ حامالن یا عامالن دین اهریمنی آن ها را نابود کند تا
جهان ژاک شتده از هر عن تر اهریمنی در آخرالزمان از ستوی ژادشتاه به اهورامزدا تحویل داده تا چنین شتود .از یك ستو
مرد باید خود را به نی خیر ژادشاه بسپارند .زیرا در دینکرد آمده اس که «نی [ژادشاه] از برای رعایا نیمی خیر اس »
(همان  )۴9و از ستوی دیگر باز هم بر طبق دینکرد «وظیفه [ژادشتاه] حفاظ از رعایای
این مهم البمه مشتورت و مشتاوره با عوا نیست

است و بهمرین راه برای انجا

که این خود راهی خطاست  .بلکه باید تستلیم اراده کلی مها ستلطن شتد؛

اراده سلطن خود به خرد سلطن بازمی گردد و آن نیز به خرد الهی برمی گردد که در به دین امری شناخمه شده اس »
(همان .)۴93
مالمحستن فی

کاشتانی نیز هم یکی از شتص تی های ادبی -عرفانی برجستمه در گستمرا اد فارستی است که در آثار خود

به انستان و نیازهای او توجه شتایانی نشتان داده است  .یکی از این نیازها ژیوندی بین ستیاست
بازخوانی دیدگاههای او بر استا

نظری مزلو در ژی بردن به الگوی انستانی مورد نظر فی

ستلطان دین و ماه است .
کاشتانی بوده است  .تجرب اوج

یا عرفانی یکی از مؤلفههای ژانزدهگان نظری مزلوست که نمود آن در آثار ادبی عرفانی دارند به روشتتنی دیده میشتتود.
گرای

به شعر عرفان و ماه از نمودهای اصلی این دو نویسنده اس

(خمّر ..)1398
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بنابراین یکی از مبادی مهم گفممان نظم ستلطانی ژیوند میان دین و تس یاست است  .توأمان بودن دین و تس یاست
که از «نامه تنستر» و آثار «ابن مهفع» برمی آید اندیشته ایی قدیمی می باشتد (نامه تنستر به گشتنست

چنان

 .)53 :135۴رکر

این نکمه مهم است که دین در قبل از استال به مجموعه ایی از معانی اطال می شتد که نویستندگان مستلمان آنها را در
سته معنای جزا اطاع و عادات و رستو خالصته می کردند .دین به این معانی و به ویوه طاعمی که با گاشت زمان تبدیل
به عادت شتتده اس ت

در ادبیات ست یاست ی ایران قبل از استتال رایج بوده و کارکردهای مهمی را در حفظ و استتممرار نظم

اردش یر بابکان نهل شتده ایرانیان دین را شتالوده ژادشتاهی می دانستمند؛
اس ی داشتمه است  .به همین لحاظ چنان که از ت
تس ی ت
ژادشاهی را از شالوده و دین را از ژادشاهی گریزی نیس (ماوردی .)28 : 1978
گفمنی است که توأمان بودن دین و تس یاست در اندیشته ایرانشتهری نیز مبمنی بر این مفروض است که شتاه واضتع و عین
شتریع می باشتد اما در اندیشته استالمیِ ستلطن

شتاه تنها یك مجری است و در حدود شتریع فعالی

می کند .با توجه

به این که اکبر سالطین مسلمان اعم از شیعه و سنی در مهامات باالیی از شریعممداری قرار نداشمند لزو توجه به علما و
دخیل نمودن آنها در قدرت بی

از ژی

شتکل گرف  .با مراجعه به ممون تاریصی آشتکار می شتود نه تنها ستالطین بلکه

خلفا هم هیچ گاه در مسند تا و مطلق مسایل و رهنمودهای ماهبی قرار نگرفمند (کریمی زنجانی االصل .)76 :138۰
توص یف جایگاه علما و ستلطان به عنوان عناصتر مکمل یکدیگر می نویستد  :حق تعالی چنان که ژادشتاهان
میرزای قمی در ت
را از برای محافظ مردان و حراست ایشتان از شتر مفستدان قرار داده ژس علما و غیر علما به آنها محماج اند هم چنین
علما را هم از برای محافظ دین مرد و اصال دنیای ایشان در رفع دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق
که باعث هالک دنیا و آخرت می باشتد قرار داده و در ستلوک این مستلك و یافمن طریهه حهه ژادشتاه و غیر ژادشتاه به آنها
محماج اند(قمی .)377 :13۴8
کشتفی نیز «رواج علم» را «به ستیف» (کشتفی  )1۴3 :1381و ستلطن را به «علم و تح تیل علم شتریف» (همان )11۰
می داند .در نظر وی دول تنها نیازمند دین نیست

بلکه نیاز دین به دول شتدیدتر است و بدون آن ضتایع می گردد.

ایشتان با تأملی در عبارت مشتهور «الدین و الملك توأمان ال یمم احدهما االّ باآخر» می نویستد :هیچ یك از آنها به اتما
نمی رستتد مگر به دیگری چون که اقامه دین با عد ستتلطن ستتلطان و عد نظا غیر ممحهق الوقو استت و امارت و
ستلطن بدون دین طریهه معیشت و معاشترت حیوانات است (کشتفی  .)135 :1387در یك جمع بندی می توان گف
که در آن دوره ستلطن

استالمی بر بنیاد شتریع و اجرای احکا استالمی استموار بود و فرمان روای جامعه استالمی قانون و

موازینی جز شتتریع نداشتت و به لحاظ اجمنا از نمایج دینی و ستتیاستتی «بدع » مطلها از مداخله در قانون گااری
اجمنا می کرد .آنان خود را مممستك و مجری شتر و الگوی حکوممی خود را مدینه النبی می دانستمند .فمح علی شتاه
در نتامته ای بته میرزای قمی بتا اشتتتاره بته بی هممتایی حکومت قجریتان چنین می آورد :دیگر این کته متا را و رستتتم هتای
ستلطن و فرمان روایی به تمبع ستالطین قبل از بعب اشتاره کرده بودند هر دوری مربی طوری است و هر ملمی دولمی «و
لو شتا ربّك لجعل النّا

ام ً واحداً و ال یزالون مصملفین»]مائده  ]۴8 /و در این اخمالف حکم و م تالح بی حستا است .

«و لیماکّر اولوا االلبا »[رعد  .]19 /ما را با سالطین ملل دیگر نسنجند و اگر اخمیار عدلی جورنما ببینند نرنجند« .عسی
ان تکرهوا شتیئاً و هو خیر لکم» [بهره  .]216 /م تادق مل احمدی ستالطین استال را محمدتی کافی است و این گونه
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مکاره را که مستتملز خیرات بی شتتمار اس ت بر جورهای عدل نمای ژادشتتاهان کفر که اثر آن جز رفاه نفو
موانع شتهوت غافلین نیست

اماره و رفع

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
بالصیرات» [فاطر  .]32 /اگر در ژیروی این مل عزا یکی از ستالطین ستابق را بر ما ستابق یابند و حج نمایند دواست و
فضتتتلنتا علی کبیرا من عبتاده المؤمنین» [نمتل  ]15 /و «و أُوتینتا من کتل شتتتی ا انّ تهاا لهو الفضتتتل
«و الحمتد للّته الّتای ّ
المبین»] نمل  .]16 /فهره ماکور برآمیصمگی ستلطن و شتریع

و رهنی حاکمان وق نستب به خود شتریع تأکید می

کند .گفممان فمح علی شتاه گفممانی است که ت تمیمات خود را ناشتی از مشتی و فهمی درونی می داند که درک مرد و
از جمله نصبگان آنها از فهم آن عاجز اس (طباطبایی .)268 :135۴
در دورا استتالمی نیز غزل موالنا ابزاری مناستت و کارآمد برای انمهال مفاهیم واال در اندیشتته های عرفانی موالناستت و
محملی زیبا و موسیهیایی برای تح تاثیر قراردادن احساسات و عواطف زیبایی ژسند مصاط اس (میرکمالی .)1398
از این مهال نمیجه میگیریم که در تما دوره ها از باستتتمان تا دورا استتتالمی نیز برای ژیوند مرد و حکوم باید دین و
عرفان و شناخ مسائل دینی وجود داشمه باشد که همیشه شعرا و نویسندگان در آثار خود منعکس کرده اند.

کالس یك ایران به عنوان مبنایمشتروعی
بنابراین آنهه که در ادبیات ت

اس ی نظامهای ستلطنمی بیان گردیده فرهایزدی
تس ی ت

است که موج ژایداری دولمها و حکوممها بودهاست و همان اعمهاد داشتمن به دین بوده است  .در واقع فرهایزدی ما را
رهنمون به ژیوند آئین دینداری و آئینپادشتتاهی(حکوم ) مینماید.در واقع در جستتمجوی زمینههایاهنی و اندیشتتههایی
است که در فرآیند تاریصی موجبپیدای

این تعامل شتده است و بر آن گواهی مینماید کهاین ژیوندستابهه دیرین در رهن

اندیشته باور و رفمارایرانیان دارد.نظریه الهی ستلطن نیز که همان گونه که ژی
دین و ستلطن

تر رکر شتد بر ژایه چهار رکن ژیوستمگی

هیب ستلطانی الستلطانظل ا و عطیه الهی بودن ستلطن

استموار است که در ادامه این مهاله به بررستی

آن ها و تبیین م تادیق و نمونه های عینی این چهار رکن در قال حکای

و داستماناز کما رو تض ه العهول ژرداخمه شتده

اس .
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ابعاد نظريه الهی سلطنت در روضه العقول
 .1پيوند دين و سلطنت
ملطیوی در کماب

رهایی از محن و ظلم را در گرو تمستتك و یاری خواستتمن و تضتتر به درگاه از خداوند تبارک و تعالی

می داند که خداوند هم اگر صتال بداند آن را از آن جایی که وعده داده است به اجاب مهرون می گرداند .یعنی توستل به
دین باعث رهایی از مشکالت اس .
«خالیق از ظلم ظلم ایشتان در اوحالِ محال افمادند و از مستانح امان به میا ِ هوان گرفمار شتدند تمستّك به عُروا تضتّر
مهمّ داشتتمند و اعم تتا بهاریال ابمهال فریضتته شتتناخمند و در مستتاجد و معابد رَبنَا التَجعَلنَا فِمنَ ً لِلهَو ِالظّالِمِینَ گویان
شتدند .ملك تس بحانه و تعالی از آنجا که نوید اَمن یُجِی ُ المُضتطَر ذرَا دَعَاهُ داده است

دعوت ایشتان را به اجاب مهرون

گردانید (روضت العهول  )29 1393هر کس از خداوند استممداد طلبد و از انوار قر او بهره گیرد خوشتبص و مفلح می
رس یدن به فردو
شتود .و ت
ستکّانِ ستراچ قر

برین مستملز ترک بدی هاست  « .چه هر که مستممدد از رو الهد

باشتد و مستملج از انوارِ

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

او را یهین گردد که ح تتول وصتتول فردو

به ترکِ خُضتترَت این دِمَن تعلّق دارد که الفاظ نبوی به تحایر آن اشتتارت

فرمودس  :ذیاکَ و خَضرا َ الدمن» (روضه العهول .)15۰ 1393
بکوش ی حمی بر اصتحا شتریع برتر یابی تا بر تو مستل نشتوند « .باید
ت
کمك کننده دول و ستلطن هستمند و بهمر است
که عف و براع را قبل کار و قدوا احوال ستتازی از آنکه دین مشتتارک مُلك و زهد معین دول استت

و اربا دین و

اصتتحا شتتریع را از طل ریاستت و رو عال منع فرمای .و باید که ایشتتان را در اِحکا اَحکا دین و اطال بر حهایق
(روض ه العهول  .)122 1393ژادشتاه زایل کردن
شتریع بر تو رحجانی نباشتد تا ایشتان را از آن جه بر تو تستلّ نبود ت
رستم های ناژستند و گستمرش عدل خود را در گرو یاری خواستمن و استمعان از خداوند می داند .یعنی اگر به منبع دین
مم تل نباشتد ستلطن خود را ژی
معدل خوی

نصواهد برد « .و امید است به توفیق باری جلّ قدرته رستو نامحمود به رریع

از صتتحیفه عالم محو گردانیم و اصتتحا اغراض به وفور عدل ما اقرار کنند و مطاوع را واج شتتناستتند.

درین استتمهالل که اقبال ما مهّم خواهد داشتت

و درین استتمبداد که عِرضِ عزیز ما از تأیید الهی استتمنجاد خواهد کرد»

(روضه العهول .)29 1393
همان طور که فرمان برداری ستتالطین بر زیردستتمان فریضتته است

فرمان بردن ژادشتتاهان از امر و نهی انبیا از ملزومات

است و باید که ن تایح آنان را در حکوم خود به کار بندد و حکوم شتاه تابع دول انبیا باشتد چرا که دین و ستلطن از
هم جدایی ناژایرند« .و چون ژیغامبری مرستل گردد در عهد او ملوک باشتند که مطاوع او را فریضته دانند تا آن شتریع
مرصتو

شتود و آن دین من تو

گردد .همهنان که اممبال ملوک بر خد واج است

ارتستا ستالطین اوامر و نواهی

انبیا را از لواز آمد .و درین وق اقمضتای رای آن است که ملك و اوامر و نواهی انبیا را در تس یاستممملک

تص یان کند از

آنکه دول شتاه تابع دول ایشتان اس  .هرکسی که ارعان ایشان مهمّ ندارد از اربا شیاطین باشد نه از اصحا سالطین»
(روضه العهول .)۴26 1393
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ملطیوی می گوید :ملك زاده معمهد استت دستت به دامن دین زدن و اعراض از لات های دنیوی ستتب تهوی اعمال
دنیای آخرت و همهنین ازدیاد و مداوم نعم این دنیایی می شتتود .چرا که لات این دنیا فانی استت و این دنیا مانند
توص یه می کند که ستلطن آخرت با بجوی که نعم آن سترمدی
رس یم  .وژادشتاه ت
خوا است که با مرگ به بیداری می ت
است  .و این جز با شتناخ خداوند و طاع او به دست نمی آید  « .ملك زاده گف  :من ستب استمهام ِ احوالِ آخرت و
طل ِ استمدام ِ نعم ِ باقی از لاّات این جهان اعراض کردها و دست به دامن دین حق و عروایهین زدها و برادران من
جمله به کمال کفای

موصوفاند و به مصایل رشد و نجاب معروف» (روضه العهول .)55 1393

توصیه می شتود که همه کارهای مهم دینی و دنیوی را به خداوند واگاار کن و خود را از عی و رستوایی م ون دار تا اهل
ت
کینه و دشتتتمنان به تو بهمان نزنند و دروغ نبندند و به گوش همه نرستتتانند « .جمله مهمّات دینی و امور دنیاوی به قیّم
عالم مفوض گردان امّا افعال خود را در آن مدخلی ت توّر کن .و همواره باید که خویشتمن را از ادنا

عیو و رِجس خزِی

م تون داری از آنکه اربا اَحهاد و اصتحا ضغاین اندک عیو تو را شعار افمرا و دثار زور بپوشانند و به اِفمعال و اِخمال
آن را بسیار گردانند و به اسما رسانند (روضه العهول .)11۴ 1393
لات این دنیا را ژست و فانی می داند و این که دنیا مانند خوا است که با مرگ بیدار می شتویم « .و بدان که لاّات این
عتالم فتانی و مهتا دنی بتدین خوا تو متانتد کته اکنون همتان مشتتتاهتده میکنی کته انتدر خوا تدیدی .و چون تو را یهظت
میسر شد از آن طرایف و لطایف حاصل تو حرمان اس  .و هرگاه که ازین حیاا فانیِ خوا آسا انمباه یابی همان با تو باقی
باشتد که ح تول عُلوّ خوا بود .و تو اگرچه از روی صتورت خود را ممیهّظ میدانی انفا

تو رهین نعا

غفل است  .به

وقت انمهتال تو را تنبتیه حتاصتتتل تآید چنتانکته امیرالمؤمنین [ ] میفرمتتاید :النتا ُ نِتیا فتاِرا متاتُوا ذنمَبهُوا » (روضتتت العهول
 .)139 1393به ژادشتاه ستفارش می کند که به تجمالت دنیا مغرور نشتو ت.شیرینی دنیا مسمو و نکوهیده اس  .به آبادانی
مش و و
آخرت بپرداز .در واقع اتحاد بین دین و ژادشتاهی برقرار می کند « .ژس تو ای شتهریار به زخارف این جهان مغرور ت
شتجرات او را حسترات دان و اغ تان او احزان شتنا

که شتهدِ او مستمو است و آرای

مامو  .اِمارت آخرت طل کن و

ستتلطن عهبی بجوی که هر که تواند ملك ابد را در ت تترّف آوردن و به مزخرفات فانی قانع شتتود در صتتحیف رعا و
جریدا جهّال مببّ گردد (روض العهول  « )1۴۴ 1393سوار گف  :این فراغ و رفاه تو را از کجا حاصل شد؟ سهراط
جوا داد که از ترک نظا دنیا و طل قوا عهبی» (روضه العهول .)1۴6 1393
کم خوری و کم آرزویی و بی ریایی در عبادت را صتف حکما می داند .و می گوید آخرت سترای باقی ماست ژس به این
دنیای بی ارزش نبازیم  « .بدان ای ستوار که خوردن حکما بیاشتمها باشتد و حیات ایشتان بی آمال و عبادت ایشتان
بیریا .و ما را واج است که خزف ابدی را بر قالدا مرصتع فانی اخمیار کنیم.فکیف که این جهان خزف مزخرف و کنیف
مبی

استت

و آخرت ستترای باقی و نعم او ستترمدی .چرا باید چیزی اخمیار کردن که نهای جمع او تفریق استت و

خاتم طبع او تصریق» (روضه الهول .)1۴6 1393
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
موضتوعاتی ا تس مه که بستیار به چشتم می خورد که نمونه های رکر می شتود  « :عهال گفمهاند :ژادشتاه حار و شتهریایر
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مرفق آن است که مح رعیّ و والی باشتد و این معنی آن گه میستّر گردد که نفارِ اوامر و نواهی او بر مهمضتای یهین و
باشتد از بیم تعفّر و خوف تضتجّر بر حرکات نامرضتی خود ممأستف و بر

اعِالی دین رود آن که ملوّث هفوت و ملطّخ زلّ

خطای ناواج خود مملهّف بود (روضه العهول .)96 1393
هر که کوشت

و هم بر اصتال دین کند نه بر قوت و معیشت گوی ستبه را ربوده است  « .و همّ خود را بر اغمما

قوت و اهمما معیشت موقوف مکن که آن از غای ررال و دنائ ِ همّ باشتد بلکه نهم بر اصتال دین و انجا یهین
مه ور دار از آنکه ارزا اشبا بر خالق اروا اس (روضه العهول .)1۴5 1393
اعمماد و توکل به خداوند و فرمان بردن از عهل و خرد باعث می شتود از سترزن
خرد را اممبتال نمتای تتا از شتتتمتات اعتادی و ضتتتمیرعوادی محرو

باش ی « .و اوامر و نواهی
دشتمن در امان ت

متانی .و در هر کتار اعممتاد بر لطتایف االهی و عواطف

سبحانی کن که گفمهاند :مَن وَثَقَ بِا ِ اَغناهُ و مَن تَوکّلَ عَلیهِ کَفاهُ (روضه العهول .)15۰ 1393

 .2فرّه ايزدی ،ظل الّلهی
یکی دیگر از راه های دسمرسی به قدرت فرّه ایزدی اس و شاه از عنای و تایید الهی به مها ژادشاهی می رسد و این فرّ
به نستتل بعدی او هم انمهال ژیدا می کند البمه همه ی فرزندان شتتاه دارای این فره نیستتمند و زمانی که شتتاه نستتب به
خداوند ع یان و غرور و نا فرمانی کرد این فرّ از او گرفمه می شود و مسمحق عاا و مجازات از طرف مرد می گردد.
بنا به تعبیر دیگری در ادیان الهی مشتروعی

ناش ی از خداوند است و تنها قوانینی مشتروعی داشتمه مبنای
حکوم ها ت

عمل قرار می گیرند که از سوی خداوند به ژیامبران وحی شده باشند؛ اما در گار تاریخ این امر که ریشه در اعما فطرت
انستان ها داشتمه است

همواره مورد توجه قرار گرفمه است  .آنان کو تش یده اند برای موجه جلوه دادن حکوم

خود را به

خداوند منمس کنند .در امپراتوری های باسمان فراعنه م ر خود را خدا خوانده و ادعای خدا ژادشاهی داشمند .در آیین
تحریف شتده م تس یحی

حضترت عی تس ی ( علیه الستال ) فرزند خدا و در قرون وستطی حکوم ها بدون توجه به حهو

مرد برای خود منشتأی الهی قائل بودند و در برخی کشتورهای مشتر زمین ژادشتاهان خود را «ظل ا » می خواندند
(خسروی .)2۴ :138۰
بررس ی های
فرّه ایزدی به معنای نوری است که خداوند به هر کس که شتایستمگی او را داشتمه باشتد می دهد ونگارنده در ت
مصملف چنین برداشتت می کند که عبارات انار ا برهانه دارای رای روشتتن رای ثاق و شتتعا عهل عنای الهی و
تایید آسمانی تهریبا به معنای فرّ ایزدی هسمند.
»آوردهاند که در مازندران ملکی بود با رایی ستتتاطع و فطنمی رایع زبانی به صتتتد ممحلّی و خاطری به نور تأتیید الهی
فض یل
(روض ه العهول  .)۴6 :1393مبالیدیگر « :درای و ت
ممجلّی با فضتلی شتامل و شتجاعمی کامل» ت
تأیید حضرت سبحانی اس

عنای

آستمانی و

به جدّ و جَدّ میسر نشود» (روضه العهول .)88 1393
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هرکس که روشنی خواه از نور حضرت حق باشد و طال نیکویی و خیر باید وجود و ضمیر خود را از بدی ها ت هیل دهد
تا اسمعدادی حاصل کند که عواطف الهی را دریاف کند و به مها شاهی برسد.
مستمض ی از انوار حضترت قد
ت
« هر که

باشتد و مستممطر از ستُ حُ رعای مأل اعلی باید که آین خاطر را از صتدای اعمدا

ت تتهیل دهد و بحر ضتتمیر را از جُفای جَفا ژاک گرداند و با وضتت یع و رفیع شتتریف و کبیف مالطف نماید تا مهبول
جهانیان و محبو عالمیان گردد که امیرالمؤمنین علی میفرماید :مَن عَاُ َ لسانهُ کبُرَ اِخوانه .چون اسمعداد حاصل شد و
که قیّمِ عالم مستؤول را مباول دارد و مأمول

استممداد ممواصتل بوو لطایف و شترو عواطف الهی را مم تدّی باید گشت
را میسّر گرداند (روضه العهول .)128 1393

اگر شص ی دارای صفات ویوه ای چون عدل و تهوی و ژرهیزگاری باشد مشمول فرّالهی می شود.
»هر ژادشاهی که نه موروث بود بدان کس دهند که عادل و ظالف و ممّهی و ممدیّن باشد» (روض العهول )61 1393
نمونه ای دیگر  « :بحمدا کمال کفای

و فی

فطان ِ خاطرِ عاطر ظاهر است

و درای و شتهام آرای همایون مشتهور.

م تلح و مفستدت مهمّات از هم خالیق بهمر دانی و بر محاستن و مهابح خود عارفمری .تو را به حااق غیری و رشتاق
کس ی فرمایی که در فضتایل آیمی باشتد و
دیگری احمیاج نباشتد و اگر از روی ضترورت به استمشتارت حاج افمد باید که از ت
در شمایلِ مرضیّ حکایمی بود» (روضه العهول .)122 1393
در نمونه زیر هم نورانی شتتدن از منبع نور ملکوت و بر استتا

گفمار و کردار باعث مهبولی

او در جهان می شتتود « .عهال

گفمهاند که چون ضمیر شص ی به نور اصطنا ملکوت منیر باشد و زبان به قوّت تأیید مأل اعلی ناطق افعال و اقوال که از
آن شتصص صتادر گردد مهبول عالمیان و م ت دو جهانیان باشتد .و آن شتصص اگرچه به قلّ رکا و ربول فکر معروف بود
به ف اح ِ بلی» و شهام سدید موصوف شود» (روضه العهول .)2۴2 1393
در نمونه های بعدی به این نکمه اشتاره شتده که اگر ژادشتاه ع ت یان کند و عدال را نگستمراند و بستاط ظلم را فراهم کنند
کس ی دیگر را انمصا می کند .چرا که ژادشتاهی
ترکش ی باعث از بین رفمن ژادشتاهی او می شتود و خداوند ت
این ع ت یان و س ت
با کفر باقی می ماند ول با ظلم نه « .چون اَعها ستلطانِ ستعید یمینالدوله محمود بن ستبکمکین اَنارَا ُ بُرهانَه از جادا
کش یدند
ان تاف انحراف نمودند و انم تا را مجال مستدود گردانیدند و بر خالیق اکناف و جماهیر اطراف رقم زور و عُدوان ت
و بستتاط بهمان و اِفممان گستتمردیدند و اعان ظالم و اهان مظلو جایز داشتتمند خلقِ اَقطار و ستکّان اَم تتار از اِستتمهوا و
استمهوا و استمغوای ایشتان مضتطر و مضتطر شتدند و از آن تض یم از مستکنِ مألوف و منشتأ معروف خود جال اخمیار کردند و
مُوات را بر حیات ترجیح نهادند
وَ ما رَحَلوا مِن اَرضِهِم لِمَاللَ ا

و لکِن حِااراً مِن ضِرارِاألعادیا

ژس چون تحّیر خلق از جانشت ینان محمود به غای رست ید و تس تدّدر به کمال ژیوس ت وافاضتتل و ارارل در تنگنای بوایق
صتراخ و استم تراخ ممظلمان از حد گاشت
مبهوت و ملهوف گشتمند [و] ُ
عنای

حضرت جبروت حادی مُرفق و هادی مُشفقِ ایشان گش

فضتل ایزد تعالی مُجیر و مُغیث ایشتان شتد و

و از مکمن لطف خود آل سلجو را بر آن ظَلَم بیدین
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ك یَبهی مَعَالکُفرِ و الیَبهی مَعَالظُلمِ .اقطارِ زمین و ارجا ِ عالم را از وَستَخ جور و دَرَن
و َفجَرا ستست یهین تستلّ داد که اَلمُل ُ
ضور ایشان ژاک گردانید» (روضه العهول .)28 1393
و عل دوا دول آن خاندان را اتحادی بین دین و ژیرو از اموردینی و وفور ان تتاف و آباد کردن منابر و مستتجدها « .ایزد
برکات یمن آی رای ایشتتان به خا
خوا

ك عالم را در ت تترّف بندگان ایشتتان نهاد و خواطرِ عوا و
و عا رستتانید و ممال ِ

را از وِال و هَوای ایشتان مشتحون گردانید و مَحاری استال از دعای ایشتان مزیّن گشت

ایشان ممحلّی شد .سواطع مَکرُم ِ ایشان غَیاهِ

و منابر و مستاجد از ثنای

فهر را محو کرد و رَوادِ مهدرت مشامهای همه معطّر گردانید مملک را

بستط زیادت شتد و دول را فستح به غای رست ید و قدرت ایشتان از احستان رستوخ یاف

الستال
که ست ید علیه ّ

میفرماید :دول ُالباطلِ مُمکِنَ ُ .ممالك عالم را به بندگان خود ستپردند و مستالك مهالك را از شتمول عدل و وفور ان تاف
روض اری
خود ت

گردانیدند و مدت ستد و اند ستال دول در آن خاندان مبارک صتورتِ ثاب شتد (روضت العهول :1393

 ».)28در برابر ژادشتاه که قدرت مطلهه ای دارد مرد هم وظایفی دارند که باید انجا دهند و بر آن ها فریضته است فرمان
بردن از اوامر آن ها « .ملك گف  :ارتستا اوامر و ارعان نواهی بر ستالطین از مواج است

و مهمدی ستاخمن موعظ از

فرای » (روضه العهول .)82 1393
سالطینیاری کننده و برآورنده آرزوهای مرد و سب امیدواری هسمند وظیفه خالیق هم فرمانبرداری اس .
« ملوک عالم و ستتالطین زمین بر انجا مراد و اِستتعاف غرض قادرند و دواعی مأمول و بواعث مطلو ایشتتان را منهاد از
آنکه ایشتان مصمار وجود و بشتایر مصلوقاتاند .و ایشتان را اوامر و نواهی بر خالیق چنان نفار دارد که از آنِ اوستاط مرد بر
حیوان» (روضه العهول .)136 1393

 .3هيبت سلطانی
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
فه با تاییتد و عنتای الهی استتت و او را تربیت یافمته ایزدی می داننتد و چون آفمابی استتت که عالم ظلمانی را منور می
کند .این چنین صتاح اخمیار باید دارای هیب باشتد .هیبمی که باعث شتود همه در برابر او فرمان بردار باشتند .داشتمن
قدرت بدنی و قدرت ستیاستی و قدرت نظامی از ویوگی های هر شتاهی است که ابه و شتکوه او را در چشتم دیگران زیاد
می کند.
هیب ستلطانی ویوگیاست که نویستندگان آنها را به صتورت فراگیر و البمه ممنو مطر کرده اند .از گاشتمه تالش های
زیادی برای ابه بصشیدن به سلطان صورت گرفمه اس  :در اندیشه ایرانشهری مفهو «فرّ» و چهره انسان خدایی سلطان
خورش ید باران و  ...چهره
مطر شتد و در دوره های بعدی واحد بودن ستلطان عد محدودی ژادشتاه تشتبیه ستلطان به ت
ژدرگونه ستتلطان و در نهای

مبمنی بر زور و تغل رواج یاف  .اندیشتتمندان دوره میانه استتالمی از مفهو «فرّ» که مهم
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ترین ابزار ایجاد هیب ستلطانی در دل های مرد بود فاصتله گرفمند اما نمی توانستمند لزو وجود ستلطانی شتوک مند را
منکر شتتوند .ممفکران دوره میانه ناگزیر از حفظ ستتلطن موجود بودند و با گزیده بینی ن تتو

دینی هیب و هیمنه

سلطان را در زور و قدرت او دیدند.
در باور ایرانی که در دین مزدیستنای زرتشتمی منعکس است .جالل و شتکوه و خرمی این جهان موردنظر است و شادکامی و
برخورداری از نعم و شادیهای این جهان توصیه شده کهما حدودی این وجه در دینهای سامی کمرنگ اس  .شکوهو جالل
سلطن الهی و سلطن مینوی امری اس که دردین مزدیسنا بدان تأکید شده اس :
«اهورامزدا با گروه امشتاستپندان و ایزدانیك ستلطنمروحانی که آن را خشتمره گویند آراستمه آنهه در عالم باال وژایین است
در تح حمایمیکی از کارگزاران و گماشمگانایزدی قرار داده شده اس  ...گویا همین سلطن سرمشهپادشاهان هصامنشی
بوده که در مدت بیشتمر از دویستمستال از ژرتو نظم و ترتیبیك قستم مهم روی زمین را درتح ت ترف خوی

داشتمند»

(معین .)17 :1363
مستتلمانان از ستتلطان دو چهره ممفاوت و دو هیئ مممایز در نظر خود داشتتمند :نصستت

چهره و هیئ فردی که او را

همانند دیگر انستان های جامعه به احکا ماهبی و تکالیف شتص ت ی ملمز می کرد و دو چهره و هیئ ستلطانی که وی
به اعمبار این چهره ستتایه خدا در زمین بود و اطاع از فرامین او واج می شتتد .ت تتور چنین بود که شتتص ت ی دوگانه
توص ی
ستلطان موج دوگانگی و تفکیك مستئولی های او به دو حوزه شتص ت ی و ستلطانی می گردد اما در عمل اخال خ ت
و ناشتایستمگی شتص ت ی ستلطان بر چهره تس ی تاس ی او اثر گااشتمه و با کاستمن از «هیب ستلطانی» آزمندی رعی و شتورش و
بی نظمی در جامعه را سب می شد .بنابراین اندیشه سیاسی ممفکراناهل سن تدابیر دیگری اندیشید و در اصرار بر لزو
وس یله از تأثیر
توص یه نمود تا بدین ت
نش ینی و فاصتله بین ستلطان و رعایا را ت
حفظ هیب و نوامیس ستلطانی ضترورت ژرده ت
شرا خواری بدمسمی و هزل آوری سلطان در امور سیاسی جلوگیری کند.
علی ابن مستکویه (  ۴21ه ) .رابطه ژادشتاه با رعی را رابطه ای ژدرانه و رابطه رعی با ژادشتاه را رابطه فرزندی می داند
طوس ی اولین صتف الز
تا انوا ریاستات در شترای درستمی محفوظ بماند (علی بن مستکویه  .)1۴۰ : 1966خواجه ن ت یر ت
برای طال ملك را ابوت می داند «چه [ابوت] حست موج استممال دل ها و افمادن وقع و هیب در چشتم ها باشتد به
آسانی» (طوسی .)3۰1 :2536
اندیشتت مندان مستتلمان به ویوه شتت یعیان نیز ستتلطان را مهید به دستتمورات دین عدال و اعمدال کرده اند اما هیچ نهاد
اس ی قدرت مطلق آنان را محدود نمی کند و ستازوکاری برای تشتصیص خروج ستلطان از جاده شتریع و عدال وجود
تس ی ت
ندارد .آنها سلطان را صرفا به مشورت و اینکه حق خیرخواهی را ادا کند توصیه می کنند.
قاضی ملطیوی در روضه العهول صریحا به لفظ هیب سلطانی اشاره نموده و آثار آن را برشمرده اس :
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« به واستط مهر اقبال خداوند عالم ستلطان قاهر اعزّا ُ ان تارَه که از مشتر دوا طلو کرد آن جماع را خفّاشوار در
اوکار اضتطرار بازداشت و از هیب ِ بازِ چمرِ مهدّ

او همه را چون بو ِ شتو روزکور گردانید .صتی اقبال او بهآفا ِ عِرا و

آرانِ خوراسان رسانید که درین عهد همایون ما الکُرکیُ الیَم ّهرُ والبُغاثُ الیَمنَسرُ » (روضه العهول .)29 1393
در اینجا هم آزادشتدن شتهر ملطیه از دست افراد اوباش و آن طائفه لئیم را نشتانه هیب و هم قدرت و شتکوه ستلطان می
داند « .لطفِ جنا مهّد

باری جلّ قدرته استمصال ِ ملطیه را که همیشته مجالِ رجال و منالِ آمال و مللِ اَفضتال بوده

است از آن اوباش بیحاصتل و احزا خامل – در خاطرِ عاطرِ خدایگانِ قادر ستلطانِ قاهر الزالَ ستعدُ اقبالِهِ جدیداً و جَد
جاللِهِ ستتعیداً افگند و رأف ستتکّان آن مکان را در ضتتمیرِ منیر او مرکوز گردانید .عاطف عا ِ او قریح ژاک
اهمما محرّض شتد و لطاف تا شتاه او را بر آن اقمحا مسمحثّ گش  .رکا عالی اَعالا الل به اسمصال

را بر آن

ملطیه تجشّم

ك مصالف محالف و دهرعاند عابد .چون آی رای شتتاهِ
فرمود دول عاضتتد و ظفر رافد ن تترت خاضتتع  .قدرت تابع و فل ِ
عالم ژناه به ظا هرِ ملطّیه اشترا کرد آفما تأیید از مشتر اقبال طالع شتد زهرات استمحوار در ریاض مراد بشتکفید و در
چمن ارتیاد خالیق نهال آمال مبمر شتد .تمزّ و تهزّ آن طایف لئیم و حز زنیم ظاهر گشت

نُ تِ رَتُ بالر در حق شتاه

درس شد» (روضه العهول .)۴2 1393
نویستنده هیب شتاه را در نمونه زیر با تربی و نشتو و نموی که عنای ایزدی است

نشتان می دهد که لبا

شتاهی و

شتهریاری شتایستمه اوست  « .ستلطانی دید در حجیر عنای ایزدی تربی یافمه و به حضتان رعای ِ باری نَشتو ژایرفمه به
شعار شاهی ممحلّی و به دثار شهریاری ممعالی
در قبا عالمی نهان دید
دید از رو مح

بر زمین مهر آسمان دید
از سعادت سرشمه جسمی را» (روضه العهول .)۴2 1393

قسمی را

هیب ژادشاه از هر لحاظی چه جسمانی و چه روحانی باعث می شود که با دیگر مردمان ممفاوت باشد که در اینجا ژادشاه
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
ایشتان گردد و چون خُرشتید از زحم ستحا و صتحب رن دور بود خالیق از اشتمعال م تابیح مستمغنی باشتند .و ظاهر
است که چون ژادشتاه به یمن لطف و حستن خلق موصوف بود و رعایا به غای
مرضتتی و ستتریرت محبو خوی

تواند آورد .چنانکه آفما

فظاظ و غلظ معروف جمله را به سیرت

که به عکس شتتعا خود عالم ظلمانی را منور میگرداند و

ظلمات عالم عن ری ضیا و بهای او را هیچ زیان ندارد» (روضه العهول .)88 1393
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
آستتمانی اس ت که عوا آن را درک نمی کنند .او بستتیار باتدبیر اس ت و با رده های ژایین تر و رعایا نباید مشتتورت کند.
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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برای زندگی مفیدند ولی نزدیك شتدن به آن ها باعث نگرانی و عاا و گاهی مرگ می شتوند « .عهال گفمهاند که ژادشتاه
به رودی بزرگ ماند که او را از هیچکس رو و رهب و خوف و ضتتجرت نبود .برادران من اگرچه مَستترَ رأف و مَطر
عاطف اند به جنا ایشتتان مجال اعمماد مستتدود اس ت و وثو بر قبول ایشتتان محظور از آنکه تربی امور ژادشتتاهی و
ترکی احوال سپاهی اقمضای تودّد و توحّد نکند» (روضه العهول .)56 1393

 .4خردورزی سلطانی
خرد و خردورزی رکن اصتلی بین
و ژیشتترف و دان
صترف فراگیری دان

و فرهنگ ایرانی است  .برابر فرهنگ ایرانی انستان خردمند همواره کوشت

اندوزی دارد و درک بهمری از جهان و آفرین

بر یادگیری

را خواهد داش ت  .انستتان های خردمند زندگی خود را

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

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

نیك خود حهیه را دریاف خواهد کرد و نستب به خداوند وفادارند و شتایستمه ترین یار و مددکار مرد به

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
جایگاه خرد در ستلطن و ژادشتاهان بپردازد « .مطاوع عهل و ممابع حز از مواج است

و ستعادت دینی و ستیادت

دنیاوی به عهل منوط» (روضه العهول .)121 1393
عهل را منستوج حضترت حق می دانند و عزیزترین مصلوقات« .ملك زاده گف  :نفیستمرین موجودات و عزیزترین مصلوقات
خرد است

و شتریفمرِ گوهر حستنِ خلق و مشتفهمرِ احبا فضتیل  .و قدما گفمهاند که عهل منستوج حضترت قد

است

و

فضتیل اهدا آن است  .فضتیل بیحااق مفید نباشتد و حااق بیفضتیل به احماد نرستد .شتیم محمود و شتمایل
مرضتی ثمرا عهل است  .هر که از آن دو استملاار طلبید در مستار مراد و مستانح غرض به فراغ دل و رفاه ضتمیر ترفّل و
تبصمر نمود از آنکته عمتارتِ عتالم و نظتا احوالِ بنیآد در عتادت خو و ستتتیرت محبو تعلّق دارد» (روضتتت ه العهول
 .)82 1393خیر و خوبی را نمیجه و ثمره خرد می دانند« .دینی گف  :هر چه نمیج خرد و ثمرا عهل باشتد خیر است

و

هر چه ثمار جهل و ریع نادانی بود شرّ اس » (روضه العهول .)171 1393
به خاطر ویوگی های خو خرد اگر در فهر باشتی غنی می شتوی و اگر دهشت و تر
خطا و خلل تو را محرو

داشتمه باشتی ایمن می شتوی و از

(روض ه
می دارد « .دیو گف  :معلول اوّل کیست ؟ دینی گف  :عهل که ایجاد بیواستطه فرمود» ت

العهول .)17۴ 1393
اگر مرد همیشته نها عهل تلفّع نماید و به جلبا خرد ممدرّ باشتد ژی

مراد او اخفا حایل گردد و هرگز شتاخ غرض

(روضه العهول  .)219 1393م تدا دیگر« :عهل مستمفاد ستابق خیرات است و لیکن به تجربه
او در چمن ح تول نشتود» ت
نظا گیرد» (روض العهول  )2۴2 1393مشورت عهل باعث عد ژشیمانی اس  « .اکنون به رای صای خود رجو کن و
به مشورت عهل این شغل را تهدیم نمای که گفمهاند ما نَدِ َ مَن اِسمِشارَ » (روضه العهول .)27۰ 1393
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اگر چه تبعی از عهل و خرد سص اس ؛ اما اگر انسان سصمی راه را تحمل کند ثمره آن را خواهد دید.
« عهال گفمهاند که عهل را چون کوه شتامخ و طور راستخ باید دانست

که تو ّقلّ آن را راه باریك باشتد .اگرچه وُعوره راه او

معلو بود و صتعوب صتعود او ظاهر .امّا چون مرد تحمّل شتدّت عروج آن را بر خاطر نه
انوا فواکه و اصناف ریاحین و ینابیع عا در خ

کرد چون به قلّ آن رستید از

و راح و رو و اسمراح افمد» (روضه العهول .)359 1393

عهلی که در نهاد انستان است ؛ اگرچه کم باشتد می توان با آن تجار زیادی به دست آورد « .اصتحا فواصتل گفمهاند که
عهل راتی و حز غریزی اگرچه اندک باشتد به از فضتل عرضتی است
و راتی را انفاک مم تتوّر نگردد .ژس به عهل غریزی اقمبا
و براع اکمسا نموده که به یك لمحه بر غوام

اگرچه بستیار بود که عرضتی به ادنی عارضته زایل شتود

تجار توان کردن و من از عنای ایزد تعالی چندان وراع

احوال واقف شو و به یك لحظه بر عوایص ضمایر مطّلع گرد » (روضه

العهول .)381 1393
معنی ستصن در عهل است ؛ اگر عاقالنه ستصن بگوییم به مراد دل می رستیم « .خدای تعالی ستصن در نفس ایجاد فرمود و
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
ح تتول نرستتیدی و هیچ غرض روی نجح ندیدی» (روضت ه العهول  .)۴1۰ 1393نمونه دیگر « :اگرچه عهل آل معرف
(روضه العهول .)۴18 1393
است  .و معلو است که کلیات به عهل حاصتل شتود امّا جزویّات بی ارشتاد معلّم مهیّا نگردد» ت
عهل با واسطه نور عنای الهی باعث رسیدن به مطلوبات اس و صفای عهل با ریاض و تجربه مهیا می شود.
در گاشتمه همواره یکی از بهمرین ژند و اندرزهای بزرگان به مرد به ویوه شتاهان ژیروی از خرد و دان

بوده است  .این

فرهنگ امروزه هم در بین ایرانیان جاری اس ت  .حمی فردوستتی در شتتاهنامه نیز خردمندی و دانا بودن شتتاهان را از اهم
صتفات می دانستمه است و می گوید وزیران خردمند هم همواره شتاهان را به به کارگیری خرد راهنمایی می کردند؛ زیرا
که بزرگی و ستتروری می آورد .بیشتتمر نویستتندگان و شتتاعران معمهدند که حکوم برازنده کستتی است 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
اس و بایسمه اس که انسانی اندیشمند و با تدبیر باشد.
در ایران باستمان چنان چه ژادشتاهی دارای دانایی و نیك اندیشتی نبود فرّ شتاهی از او گستستمه می شتد .در زیرنمونه هایی
که به موضتو خردورزی ستلطان اشتاره دارد رکر می شتود .ژادشتاه با خرد از دشتمن نهراستد « .چون ژادشتاه عاقل باشتد و
فضال به خدم او مسمسعد از تغلّ دشمن و تسل خ م نیندیشد» (روضه العهول .) 39۰ 1393
افکار عاقالنه ژادشتاه باعث ژیروزی بر دشتمنان است  « .عهال گفمهاند که ژادشتاه باید که بر ظواهر و بواطن دشتمن وقوف
دارد و سترّ ستیرت و خَبو ستریرت عدو او را معلو بود که نمیج عهل خف

اعادی و رفع موالی است

خاصتّه که بر تحرّز

خ م اطال یابد و دشمن دفع تألم را مسمعد باشد» (روضه العهول .)267 1393
ژادشتاهی کاری بزرگ است و برای موفهی در آن هم عالی الز است  .اگر ژادشتاه دارای خرد بیدار باشتد ستعادت ستایه
می افکند« .عهال گفمهاند که امور عالم ممنوّ است و حرف جهانیان ممفاوت امّا از جمل آن صتعبمر ژادشتاهی است

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

ماند و تمشی آن بر وجه دوا اطّراد یابد و بر حس نظا اعمداد ژایرد» (روضه العهول .)27۴ 1393

ژادشتاهی که عاقل باشتد و شتجا و حُستن رای و تدبیر داشتمه باشتد بر ملوک دیگر رجحان دارد« .عاقل باید که تس ن
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
ض ه العهول
او را ممفحّص باشتند که گفمه اند :اَفضتلُ المُلوکِ مَن بَ ِهیَ بِالعَدلِ رِکرُهُ وَ استمَمال َ مَن أتی بَعدَهُ فَضتائِلَهُ » (رو ت
 .)388 1393ژادشتاه عاقل در بیابان حیرت نمی ماند « .و ژادشتاه را که بر ژادشتاه رجحان باشتد به چهار چیز تواند بود:
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
کبرت لشکر و فزونی ان ار و اعوان موصوف بود؛ و چهار به آل و عدّت» (روضه العهول .)39۰ 1393
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

نواهی خرد را اممبال نمای تا از شتتمات اعادی و ضتتمیر عوادی محرو

مانی .در هر کار اعمماد بر لطف االهی و عواطف

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

جمعبندی و تحليل مؤلّفهی سلطنت الهی در کتاب روضه العقول
جدول توزیع شتتاخصهای مؤلفهی ستتلطن الهی درکما روضتته العهول نشتتان میدهدکهاینمؤلفهبافراوانی بستتامد 128
ازاعمبارتوجهباالییدررهنوزبانمردمانلنروزگاربرخورداربودهاستت  .باتوجه به محموای کما روضتته العهول مؤلفهی ستتلطن
اس ی و اجمماعی است
بررس ی مستائل تس ی ت
الهیکه از معیارهای ت

بازتا قابل توجهی دارد .ازمیان شتاخص های تعریف شتده

برای این مؤلفه هیب ستلطانی با فراوانی بستامد  ۴3مورد بیشتمرین فراوانی را به خود اخم تا
 33/5درصتد به این شتاخص اخم تا

داده است  .به این ترتی ؛

دارد.خردورزی ستلطانی نیز با فراوانی بستامد  32درمرتبه جایگاه ژایین تری قرار

دارد که شتاخص  25درصتدی را نشتان می دهد .فره ایزدی و ظل اللهی نیز با فراوانی بستامد  27مورد در این کما دیده
شتده است و شتاخص اندازه گیری شتده برای این ممغییر  21/1درصتد می باشتد .در نهای ژیوند دین و ستلطن که یکی
دیگر ازابعاد مورد ژووه

در این نوشتمار می باشتد با فراوانی بستامد  2۰/31درصتد در ژایین ترین ستطح مشتصص شتده

اس ( .جدول .)1
جدول  .1بسامد شاخصهای سلطنت الهی در کتاب روضه العقول

بسامد

درصد

ردیف شاخص

1

ژیوند دین و سلطن

26

2۰/31

2

فره ایزدی و ظل اللهی

27

21/1
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3

هیب سلطانی

۴3

33/5

4

خردورزی سلطانی

32

25

128

1۰۰

جمع

بر استا

جمعا تعداد  128مورد از ابعادبستامد شتاخصهای ستلطن الهی در کما روضته العهول به

دادههای جدول فو

مفهو ارتباط بین دین و ستیاست و شتاخصهای مصملف آن اشتاره دارد .در این میان نستب شتاخ ته هیب ستلطانی با ۴3
مورد و  33/5درصد قابل توجهی اس با رکر این نکمه که در این ژووه

موارد اشاره به شاخص مالک و میزان شمارش

بوده و گاه چندین قسم از ممن کما با هم اشاره به شاخ ی داشمهاند که جمعا یك مورد به حسا آمدهاند .ژراکندگی
موارد اشاره شده در حکایات مصملف روضه العهول بسیار ناموزون اس تا جایی که اخمالف میان درصدها در برخی از ابعاد
به بی

از  17درصتد میرستد .به این ترتی که بیشتمرین تعداد موارد ( )33/5ممعلق به هیب ستلطانی و کمترین تعداد

( )2۰/31مربوط به ژیوند دین و ستلطن است  .اما آنهه که مستلم است

در بررستی بستامد شتاخصهای ستلطن الهی در

کما روضته العهولنگاهی به مفاهیم و مباحث مطر در آنها نشتان میدهد که گرای
قبول جامعه آن روزگار بوده است ؛ چرا که براستا

به نظریهستلطن الهیمفهومی مورد

دیدگاه این نظریه ستلطن الهیموضتوعی مربوط به رواب انستانی و

اجمماعی در ارتباط با مفاهیم الهی است ت  .لاا در کما روضتتته العهول این مفاهیم موجود در کنه افکار طبهات اجمماعی
روزگار خود به صتتورت بیاناتی از روایات و حکایات ستتصن رانده شتتده استت  .در این میان با وجود اهمی ژیوند دین و
ستتلطن در استتممرار ژادشتتاهی شتتاهان آن روزگار برعکس این شتتاخ تته در بص

کممری نمود یافمه استت و این نا

هماهنگی بین اصتل نظریه ستلطن الهی و مفاهیم مورد نظر کامال مشتهود است  .بنابراین هماهنگی و تناست مناستبی بین
این نظریه و ابعاد محموایی آن در کما روضه العهول نمود بارزی دیده نمی شود.

نتيجه گيری
همهنان که ستایه از اصتل خود جدا نمیشتود نمایندگی خدا نیز توستتتتتطاین حاکمان ژایان نمییابد .از اینرو مرد در هر
شرایطی تنها بایتتد اطاعتت کتترده و حتتهبازخواس

از آنان سل شده اس  .بازخواس و داوری در مورد اعمال حاکمان

نیتتتز نتتتهحق رعایا بلکه از جمله اخمیارات خداوند اس که آن هتتتم تنهتتتا در روز قیامتتت صتتتورتصواهد ژایرف .
بنابراین مضتمونی که در چهار رویکرد مبانی نظری ستلطن در نظر گرفمه متتتتیشتتتتتود ازاین منظر در هماهنگی کامل با
نظریه الهی سلطن

قرار دارد.

غال ژادشتتاهان ایران باستتمان و ژادشتتاهان غزنوی و ستتلجوقی در کارکردهای اجمماعی خوی

که عمدتا در بحث عدل

گستمری و دادگستمری-که هستمه مرکزی فر ایزدی را تشتکیل می دهد -ممجلی می شتوند .بنا به گواهی تاریخ چندان فروغ
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انوش یروان عادل در
درخشتش ی نداشتمه اند و حمی در نهطه عکس این کارکرد حرک کرده اند و در این میان ژادشتاهی ت
ت
و
حکمت یك استتتمبنتاستتت  .خواجه نظتا الملتك بی

از آرمانگرایی و عنتتای

به عدال

با واقع گرایی منح و به اصتتتطال

م لح جویانه در مها توجیه و تببی سلطن مطلهه و خودکامه سلجوقیان بوده اس  .سلطنمی هم کی

با خود او که

هیهمصالفمی از شتهروندان و غیر ماهبان را بر نمی تابیده و به شتدت آنها را سترکو می کرده است  .با وجود این نباید از
برخی صتبغه های انمهادی قوی و غیر منفعالنه خواجه در قبال حکوم های مطلهه آن زمان هم غافل شتد .رویکردی که
در تس یاست نامه نوی تس ی های مماخر از وی دیگر دیده نمی شتود و عدال تهریبا در مهابل قدرت و نظم معطوف به تأمین
شتمش یر» مغفول می ماند.لاا در جه مشتروعی ستلطن
«امنی در ستایه ت
الهی ستتتلطن را ممشتتتکل از چهار رکن اتحاد دین و ستتت یاستتت

اس ی نظریه
اندیشته مندان و فیلستوفان تس ی ت

فره ایزدی و ظل اللهی هیب ستتتلطانی خردورزی

ستلطانیدانستمه اند .این ارکان بعضتا به صتورت الز و ملزومی با هم در ارتباط هسمند که در کما روضه العهول به آن اشاره
شده اس .
این کمتا در بر دارنتده چهتار رویکرد؛ ژیونتد بین دین و ستتتلطنت

فره ایزدی و تظ ل اللهی هیبت ستتتلطتانی و در نهتایت

خردورزی ستتلطانی تأکید داشتتمه و حکایاتی در ست یاس ت و عدال که به منزله دو بازوی ستتلطان هستتمند در این کما
گنجانده شتده است .با بررستی مفاهیم کما روضته العهول بر اتحاد دین و تس یاست تأکیدچندانی نشتده است و آنهه که
بیشتمر مورد توجه قرار گرفمه است شتاخ ته هیب ستلطانی بوده است  .همهنین در آخر این کما بر موروث و مکمست
بودن ملك و ژادشتاهی تأکید می ورزد که این امر با فره ایزدی و ظل الهی بودن ستلطن در تعارض آشتکار دارد .بنابراین
اینشتواهد دال بر کاربرد اندکی از مفهو اتحاد بین دین و ستیاست ؛ یکی از ابعاد نظریه الهی ستلطن

از منظر ملطیوی در

داسمان های روضه العهول می باشد.
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