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 چکیده 

صول نصیر در بیان ادهد که خواجهدقت و تأمل در مباحث سیاسی مطرح شده در اخالق ناصری نشان می
با درک درست و متقَن مباحث  هکآن است  این مقاله بر البالغه بوده است.سیاسی در موارد متعدد، متأثر از نهج

تحت تأثیر در تبیین مسائل سیاسی،  نصیرق ناصری، نشان دهد که خواجهسیاسی مطرح شده در اخال
یاز جامعة اسالمی به امام و ضرورت ندر زمینة سیاست و حکومت، واقع شده است.  (ع)های امام علیاندیشه

البالغه بدان وجود امام در رأس حکومت، از مسائل اساسی تفکّر سیاسی شیعی است که به نحو مستوفی در نهج
های امام علی)ع( بدین مسئله توجه کرده است. نصیر نیز با تأثیرپذیری از آراء و اندیشهپرداخته شده است. خواجه
از سوی رهبر جامعه و کارگزارانش، نقش عدالت در استواری و دوام حکومت، پیوند  اصلِ عدالت و رعایت آن

توان ناپذیر سیاست با اخالق، و عدم جدایی میان سیاست و دین، دیگر مباحث قابل اعتنا هستند که میاجتناب
 ها مالحظه کرد. البالغه را در این عرصهاثرپذیری اخالق ناصری از نهج
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 مقدمه .1
آن و حث ریشه در قراشود. این مبر دینی در اسالم محسوب میاز اصول بنیادین تفکّ مباحث سیاسی

 به مربوط البالغهنهج هایزمینه ترینبرجسته بدون شک احادیث و روایات منقول از پیامبر و امامان دارد.
)ع( امام سیاسی اندیشة ژرفای با را قیمحقّ هر جاودانی اثر این مطالعة. است حکومتی و سیاسی مسائل

 را جامعه رهبری رازهای و رمز کشورداری، و حکومت صحیح ةشیو معرفی ضمن . این کتاب،کندمی آشنا
 و جامعه رهبر برای اسالمی ، سیاست)ع(های امام علیمطابق اندیشه .دهدمی قرار خواننده چشم مقابل در

 .شودمی محقق آن رعایت سایة در جامعه سعادت که است قائل متقابل حقوقی حکومتش، تحت مردم
 گردن بر مردم و حاکم که داندمی یحقّ را، حق ترینمهم و ترینبزرگ الهی، حقوق میان در)ع( امام

 ملّت و رهبر پیوند پایداری بسب آن، انگاشتن نادیده عدم و حق این رعایت امام زعم به. دارند یکدیگر
 هاینشانه و «دین مناهج» شدن پدیدار جامعه، در حق ارزش ظهور. دارد پی در را دین عزّت و شده

 از دشمنان ناامیدی و حکومت تداوم در مردم امید روزگار، اصالح ،(ص)خدا رسول سنت پایداری عدالت،
 جامعه در مردم و رهبر سوی از متقابل حقوق ادای پیِ در که است ایحسنه نتایج از آرزوهایشان، به نیل
 تبعات رعیت، و زمامدار جانب از حقوق این به توجه عدم البته .(212/هخطب) پیونددمی ظهور به

 آشکار ،پیامبر)ص( سنت فراموشی دین، در بازی نیرنگ کلمه، وحدت رفتن بین از همچون ناپذیریجبران
 چنین در. کندمی جامعه متوجه را روانی هایبیماری و گسیخته لجام هواپرستی ستم، هاینشانه شدن

از  .(جاهمان) برندمی سر به نگرانی و تشویش در باطل اجرو و حق شدن پایمال از همواره مردم حکومتی
؛ گرددنمودار می)ع( عنوان یکی از اصول سیاست اسالمی در کالم امام علیجاست که عدالت بهاین
این  ةشوند. از جملمیاندیشمندان شیعی تحت تأثیر کالم ایشان واقع  این امام همام،بعد از ای که گونهبه

تأکید بر مبنای تفکّرات شیعی و با تأسی از امام علی)ع(، بر اصل عدالت  است کهنصیر اجهخواندیشمندان، 
 جمع اخالق و روحانیّت و معنویت و - شیعی کالم مخصوصاً -اسالمی کالم با را سیاست وی»ورزد. می
 .(12 :1831 خوانساری،)« .کندمی
و عامالن و کارگزاران وی، مأمور پیاده  -ه عنوان زمامدار جامعبه -سیاست اسالمی، که شخص امام    

تواند جدای از دین و اخالق تلقّی شود. در نمی)ع( از دیدگاه امام علی کردن و اجرای آن در جامعه هستند،
از  ،آوردها را فراهم میشود و اسباب سعادت انساناسالمی در بستر دین و اخالق شکوفا می سیاستواقع 

مدار باشد. بندی به اخالق اصیل اسالمی، باید شخصیّتی دینمی، ضمن پایاین جهت حاکم جامعة اسال
سو با دین، و از سویِ دیگر با اخالق، پیوندی ناگسستنی دارد. بر بدین ترتیب، سیاست اسالمی از یک

 زندگی تحقق آن هدف کند که که، سیاست را فنّی معرّفی مینصیراست که خواجه تفکّریمبنای چنین 
 الهی حکومت به تبدیل باشد، منطبق عقل و شریعت با قدرت عمالاِ اگر به عقیدة وی .است اخالقی

 سیاستی، چنین رأس در. است فاضله سیاست خواجه نصیر، نظر از مطلوب سیاست واقع در. شودمی
 به است، نسبت الهی حکومت رئیس که وی. نامدامام می را او خواجه که دارد، قرار کامل و الهی حکیمی
 مقام در نصیر، تنهاخواجه اندیشة در البته سیاست دارد. کامل وقوف انسانی حیات و انسان مفاسد و مصالح



 02           5931البالغه، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان پژوهشنامه نهج

 

 ساری و جاری جامعه، در را عدالت که است قوانینی ایجادپی  در بلکه نیست، امور به بخشیدن انتظام
 خطیر وظیفة این. ورزندمی داماق رذایل از دوری و انسانی فضایل تحصیل به آن سایه در مردم و سازدمی

 .است امام ةعهد بر اساسی و
این  ةطور کلّی باید گفت که با بررسی عمده مباحث سیاسی مندرج در اخالق ناصری، و مقایسبه    

های شیعی به مسألة سیاست نصیر، از منظر اندیشهشود که خواجهالبالغه، مشخّص میمباحث با نهج
)ع(، که در سالمی، با آراء و نظرات امام علیدر زمینة اصول کلّی سیاست ا نگریسته است و عقاید او،

خوانی دارد. این سنخیّت در مباحثی چون عدالت، امامت و رهبری، البالغه تجلّی یافته است، همنهج
 شود.دیده می ن و سیاست و پیوند اخالق و سیاستمالزمت دی

 بیان مسئله. 1-1

نصیر هایی از نگرش شیعی خواجهیاسی مطرح شده در اخالق ناصری، نشانهبا دقّت و تأمّل در مباحث س
توان گفت که میتوان استنباط کرد. میدر این کتاب طوسی را  نسبت به امر سیاست و حکومت  

، البالغههای سیاسی خود در اخالق ناصری، از نهجبرای تبیین نظرات و اندیشهنصیر طوسی خواجه
ای از مباحث سیاسی مطرح آبشخور اصیل و ارزشمند، غافل نمانده است. وی پارهعنوان یک منبع و به

، به سامان اضفیّالبالغه، و با الگوگیری از این منبع تفکّرات رایج در نهج ةشده در کتاب خود را بر پای
الق مباحث سیاسی اخ بینآیا  -1گردد: این پژوهش مطرح می بر این مبنا سؤاالت زیر دررسانده است. 

نصیرالدین طوسی ضمن تبیین مسائل سیاسی خواجه -2؟ نکات مشترکی وجود دارد البالغهو نهج اصرین
وجوه  -8واقع شده است؟ )ع( های سیاسی امام علیاندیشهتحت تأثیر  در اخالق ناصری، تا چه اندازه

  شود؟البالغه در مباحث سیاسی، شامل چه مواردی میتشابه اخالق ناصری و نهج

 پیشینة پژوهش. 1-2

باب مباحث  تفحّص و جستجو پیرامون موضوع مقاله، می توان دریافت جز چند مقاله اثر مستقلی در با
البالغه در اخالق نیز از تأثیر مباحث سیاسی نهجها پرداخته نشده است که در آن نصیرسیاسی خواجه

نصیرالدین خواجه ةو سیاست در اندیشپیوند اخالق »میان نیامده است. مقاالتی چون ناصری، سخنی به
« طوسی نصیرالدین خواجه سیاسی اندیشة در سیاست و دین پیوستگی» (،1832، )خراسانی «طوسی

( 1831 کاظمی،)اخوان« طوسی نصیرالدینخواجه سیاسی ةفلسف در عدالت هایتئوری» ،(1832 )منتظری،
خود، ضمن بررسی  ةصیر هستند. خراسانی در مقالنسیاسی خواجه ةاندیش ةاز مقاالت قابل توجَه در زمین

 ةنصیر توجّه دارد. وی هر چند در زمیننظرات مطرح شده در آثار خواجه پیوند اخالق و سیاست، بیشتر به
های متفکّران یونان و آراء و نظرات اسالمی ای به اندیشهخاستگاه پیوند میان اخالق و سیاست، گاه اشاره

آورد،  منتظری، میان نمینصیر از این کتاب، سخن بهالبالغه و تأثیرپذیری خواجههجدارد؛ ولی از کتاب ن
ها و عالیق فهمنصیر را به ایجاد پیوند میان دین و سیاست، محصول برآیند پیشگرایش خواجه
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کند، و به ذاتی بودن این عقیده و نقش تفکرات نصیر، و امری متأثر از سیاست عصر وی تلقی میخواجه
نصیر کاظمی نیز از منشأ یونانی عدالت از منظر خواجهاخوان کند،نصیر در این زمینه توجه نمیشیعی خواجه

ای از افکار نصیر، هر چند گوشههای سیاسی خواجهگوید. در واقع مقاالت موجود در مورد اندیشهسخن می
)ع( که همانا فرمایشات امام علی –فکار ای از این اپاره ةکنند؛ ولی از اصل و ریشاو را برای ما روشن می

نحوی پر حاضر، خأل موجود در این زمینه را به ةمقالدارند. پرده بر نمی -البالغه است در کتاب نهج
 کند.می

 ضرورت و اهمیّت پژوهش. 1-3

 کدام ازاست، ولی در هیچ نصیر طوسی صورت گرفتهیاسی خواجههای ساندیشه ةچند تحقیقاتی دربارهر 
البالغه وجود دارد، ارتباطی که میان نظرات و آراء سیاسی مطرح شده در اخالق ناصری و نهجبهها آن

ان میاین منبع ارزشمند و فیّاض سخنی بهاز  اخالق ناصریتأثیرپذیری  ةر زمینای نشده است و داشاره
معطوف داشتن فع این خأل و حاضر، با احساس خأل موجود در این زمینه و ر ةرو مقالنیامده است. از این

با  ،البالغههای سیاسی مطرح شده در اخالق ناصری و نهجتوجّه پژوهشگران به وجود ارتباط میان اندیشه
یکی از آثار ارزشمند وی،  ةعنوان یکی از متفکران جهان اسالم، و مطالعنصیر طوسی، بهگزینش خواجه

دنبال یافتن یکی از به شود،به مسائل سیاسی مربوط مینام اخالق ناصری، که بخش قابل توجهی از آن به
 مباحث سیاسی این کتاب است. مهمّ های سرچشمه

 

 امامت و رهبری .2
 و امنیت به یابیدست برای. شودمی برطرف جامعه بطن در او نیازهای و اجتماعی است موجودی انسان

 و حکومت ةسای در که شود واگذار یفرد به باید جامعه حکومت امر مرج، و هرج ایجاد از ممانعت
 در شیعه، دینی متون در. گردد مقدور مردم برای مشروع هایخواسته و هاآرمان به نیل وی رواییفرمان
 این خوبی به صدوق شیخ زیر، عبارت در .است شده اشاره جامعه در ریاست وجود اهمیّت به متعدد موارد

توان سراغ گرفت که بتوانند بدون چ فرقه و ملّتی را نمیهی» : است داده قرار توجه مورد را موضوع
ی از زیرشان تداوم بیابد؛ چرا که در امر دین و دنیاگسرپرست و رئیس به حیات خود ادامه دهند و زندگی

ای، آن جامعه از قوام و جایی که بدون وجود رهبر و حاکم در جامعهوجود رئیس و حاکم نیست. از آن
ردار نخواهد بود، برازندة حکمت الهی نیست که کار مردم را در این زمینه مهمل رها استحکام الزم برخو

هایی مملکت کنند و منابع مالی و داراییشان مبارزه میکمک رئیس و حاکم، با دشمنانکند. پس مردم به
طاول ظالم به ع تدارند و ماننمایند و نماز جمعه و جماعتشان را با حضورِ وی برپا میرا بین خود تقسیم می

 معصوم معلّم عنوانبه امام به اعتقاد واقع در .(138 :1 ج ،1813 صدوق، شیخ« )شوندحقوق مظلوم می
. است شیعی هایاندیشه غالب در حیاتی نقشی دارای است، الهی هدایت از برخوردار که بشر، نوع

 از فراتر ایمرتبه در که است ایکلیّه والیت و ترعالی ةمرتب امامت شیعه، منظر از( 811 :1832 مادلونگ،)
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 عالم و غیب جهان با خود مستقیم ارتباط در امام .(83 :1811 پروین، و معارف) دارد قرار رسالت و نبوّت
غایت  به را انسان افراد استکمالی حرکت ةحلق و است انسانی نوع و عالم آن میان فیض ةواسط ربوبی،
 .بخشدمی استحکام خود نهایی

 که پذیرفت باید ناگزیر دارد، بشر سعادت تأمین در امامت و رهبری مسأله که یمهمّ نقش به توجه با    
 از پس جانشینی لهمسأ و نکرده رها گمراهی و حیرت در را مردم و نگذارده پاسخبی را امامت به نیاز اسالم
 و رهبر از جامعه پیامبر حلتر با دیگر عبارت به .(113: تابی طباطبایی،) است کرده مشخص را پیغمبر
 نیز امامت»  که چرا است؛ شده نهاده)ع( معصوم امامان ةعهد بر مسؤولیت این و نبوده نیازبی راهنما

 که مبناست این بر .(131: 1831 میناگر، حسینی و« )دارد ضرورت دین دوام و بقا برای نبوّت همچون
 .داندمی ضروری پیامبرش و خدا عتاطا همچون را امامان از اسالمی ةجامع پیروی قرآن

 البالغه و اخالق ناصریاهمیّت و جایگاه امامت و رهبری در نهج. 2-1

 در ریشه و رودمی شماربه توحیدی هدایت و والیت هایشعبه از که اسالمی، فرهنگ در زعامت و رهبری
 بر که مردانیبزرگ از جز که سنگین، و خطیر چنان آن است ایوظیفه دارد، امامت وسیع و عمیق فرهنگ

 و ظلم رفع و اجتماعی عدالت برقراری منظوربه را خویش عزیز وجود و رانندمی فرمان خدا کتاب ةپای
 امام عقیدة به. نیست میسّر و ساخته کنند،می خلق و خدا گزاریخدمت وقف مظلوم، حقوق از پاسداری

نیرومندتر، و در آگاهی از در تحقّق حکومت  سزاوارترین اشخاص به خالفت آن کسی است که»  ،(ع)علی
 حاکم دیگر هایویژگی از نگریآخرت و خرد راه پیمودن راستگویی، .(138/هخطب« )فرمان خدا داناتر باشد

 نیکی به اشفرمانروایی تحت مردم است، با مردم منافع حافظ اسالمی رهبر .(111/هخطب) است اسالمی
 گشایدمی شانپای از را ستم بندهای و رهاندمی خواری و ذلّ دقی از را آنان کند،می معاشرت

 حامل و کرده عمل الهی دستورات مطابق وی که کندمی ایجاب خطیری مسؤولیت چنین .(111/هخطب)
 .(131/هخطب) باشد الهی امر
 ایرشته به وی وجود جامعه، امور به بخشیدن سامان در امام اهمیت دان نشان جهت البالغهنهج در    

 دچار را هامهره رشته، وجود عدم که گونههمان. دهدمی پیوند هم به را هامهره که است شده تشبیه
 .(112/هخطب) گرددمی آن نظام گسیختگی و انفصام سبب جامعه در امام فقدان کند،می پراکندگی

 جامعه اهداف بردپیش و تهدای در آن محوری نقش و امامت جایگاه تبیین برایالبالغه نهج در همچنین
 و سیاسی داریزمام و پیامبر جانشینی در امام واقع در. است شده استفاده نیز .(8/هخطب) « قطب»  واژة از

 به امامت محور حول امّت و جامعه افراد تمام باید که است برخوردار مرکزیّتی چنان از اجتماع دینی
 قطب به بسته آن حرکت تداوم و آسیا سنگ تعادل آسیاب، در کههمچنان دیگر عبارتبه. دنآی در گردش
 محور و جامعه قطب ةمنزل به که حق، به عامل و خداشناس و عادل رهبری و امام بدون نیز جامعه است؛

 .شودمی کشیده گمراهی و انحراف به و ماندمی باز سعادت به نیل و پویایی و تکامل از است، آن حرکت
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. امام برحسب این وظیفه، است دنیوی و دینی مسائل ةزمین در امام ریاست به لقائ نیز نصیرخواجه    
 چه که بهکند و از آنن ترغیب میشاعموم مردم تحت حکومت خود را به حفظ مصالح دینی و دنیوی

 دینی امور ریاست که گونههمان امام، واقع در .(211: 1118 ،نصیرالدینخواجه) داردضررشان باشد، باز می
 کسی برای  سیاسی داریزمام امام، حضور با پس. اوست ةعهد بر نیز دنیوی امور ریاست دارد، اختیار در را

 :1832 منتظری،) دارد را آن استحقاق ،امام فقط که است مقامی غصب بلکه نیست؛ زیبنده تنها نه دیگر،
 معتقد زیرا داند؛می الزم خود کالمی و فقهی ةاندیش و دینی سیاست در را امام وحدت نصیر خواجه .(182
. شوند نظراختالف دچار احتماالً مختلف، دواعی داشتن سبب به باشند، معصوم چند هر متعدّد ةائمّ که است

 .(223: 1831 کاظمی، اخوان) گرددمی مواجه مشکل با جامعه ةادار صورت این در
 عصری هر در امام وجود که است معتقد و داندمی الهی تأیید به مؤیّد را امام همچنین نصیرخواجه    

 «باشد ممتاز الهی تأیید به که است نیاز امامی یا مدبّری وجود به روزگاری هر در:»است واجب
 را نوع بقای و گردیده عالم نظام خوردن هم به سبب تدبیر، انقطاع چراکه ؛(211 :1812 ،نصیرالدینخواجه)

 در بود تصرّف والیتِ را او و» اوست، ةعهد بر جامعه رهبری و یتهدا که حکیم امام. اندازدمی مخاطره به
 همان یا معقول سیاسی طرق کارگیریبه با ،(جاهمان) «روزگار و وقت هر مصلحت حسب بر جزویّات
 ملکات و حقیقی معارف به نیل با حکومتش تحت مردم که کندمی ایجاد را هاییزمینه فاضله، سیاست
 ایشان از نیابت به انبیاءاند، ةورث که امامان. نشوند محروم حقیقی سعادت از ی،انسان فضایل و نفسانی
 ناظران آنان .(111 همان:) دهند تغییر شرایط و زمان مقتضای به را آن تا دارند الهی ناموس بر تامّ والیت

 کاربه را هاآن زمان، مقتضیات برحسب و کرده وضع خداوند یاری به که هستند «نوامیسی» مجریان و
 اخالق غایت یعنی سعادت، باالترین به رسیدن در بشر معلّمان و راهنمایان همچنین امامان،. گیرندمی

 میان از با ،()عمعصوم امامان یعنی آنان، جانشینان و پیامبران که صورت بدین .(213 همان:) هستند
 رهنمون بختینیک به را او وانندتمی دارد، وجود آدمی کمال سعادت راه سر بر که طبیعی موانع برداشتن

 سزاوار خداوند، از بعد رسانند،می کمال به را روح معنوی،که حقایق معلّمان این که جاستاین از. شوند
 و امامان و پیامبران وجود به را بشر نیازمندی نصیرخواجه. (231 همان:) اندتعظیم و طاعت و محبت

 امامان، فیلسوفان، پیامبران، به افتد احتیاج: »کندمی تبیین رتصو بدین تکامل، به نیل طریق در هادیان،
 که خسران، و شقاوت جانب به توجه از را او عنف به گروهی و لطف به بعضی تا هادیان و مؤدبان داعیان،

 است،کافی معنی آن در حرکت عدم و سکون خود بلکه ندارد، حاجت حرکتی و جهدی زیادت به آن در
 به جز و داشت، بایدمی بدان مصروف عنایت و جهد که ابدی سعادت جانب به او ویر شوند،می مانع

 تسدید وسیلت به تا گردانندمی رسید، نتوان مقصد بدان فضیلت اکتساب و حقیقت طریق در ضمیر حرکت
  .(21-21 همان:« )رسندمی وجود مراتب از اعلی مرتبة به ایشان تعلیم و تأدیب و تقویم و
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 تعدال. 3
 و الهی از اعمّ مکاتب، تمامی در و بوده عدالت برقراری بشر آرزوهای تریناساسی از یکی تاریخ طول در

 چنان از هاتمدّن و اقوام میان در عدالت. است گردیده ارائه آن استقرار جهت مختلفی طرق الهی، غیر
. شدمی یتلقّ آرامش و ادتسع و خوشبختی ةمای آن برپایی که است بوده برخوردار اهمیّتی و موقعیّت

 تمدّن تاریخ سیر بررسی با. است عدالت نبود و بود سر بر کشاکش تاریخ نیز، بشری حیات التتحوّ تاریخ
 با سویی از عموماً هاحکومت فروپاشی و گیریشکل که است هویدا خوبیبه نکته این جهانی،
 .(2: 1832 درخشه،) است بوده ارتباط در هاآن پیشگیستم با دیگر سوی از و خواهیعدالت

 نقشی و است ارسطو آراء از آمده باز است، سیاسی هایاندیشه مباحث العقدواسطه که عدالت، بحث    
 چنان اثر این در شده مطرح مباحث» دارد؛ ،«سیاست» به موسوم او، کتاب در ویژه جایگاهی و بنیادین

 قرار عدالت باب در هابحث ترینمهم جدید، دوران ازآغ تا که آورد فراهم عدالت برای استواری ةشالود
 او هایاندیشه تأثیر تحت کدام هر طوسی، نصیرالدین خواجه تا فارابی از اسالمی بزرگ فیلسوفان و گرفت

  .(13: 1831 ،طباطبایی« )بودند عدالت موضوع در
 ولی دارد؛ ارسطویی اصطالح به و ییونان منشأ سیاسی، ةفلسف هایمقوله بیشتر مانند نیز عدالت آنکه با    

 به را اسالم دین بوی و رنگ شود،می وارد اسالمی تفکّرات ةحوز در و گذاردمی اسالم جهان به پا وقتی
. شودمی محسوب هاحکومت دوام و استحکام هایبنیان و اصول از عدل اسالم، نظر از. گیردمی خود

 مظاهر تمام که است صورت این در است؛ عام انسانی دالتع یک اسالم، در نظر مورد عدالت تردید بدون
 حواس و جدانیات و ادراکات کهایگونهبه شود؛می شامل را بشری هایفعالیت جوانب ةهم و زندگی
 بلکه نیستند؛ صرف مادی  هایارزش تنها عدالت، این مشمول هایارزش. گیردمی بر در نیز را درونی

  .(11: 1831 قطب، سید) هستند مادی و روحی و معنوی هایارزش از ترکیبی

و نقش آن در توسعه و پیشرفت جامعه و همچنین نقش محوری  عدالت، بعد اجتماعی عدالت ةدر مقول    
البالغه و اخالق ناصری در نهجحاکمان در اجرای عدالت و ممانعت از ظلم، از موضوعات مشترک 

 پردازیم.یها مکه در ذیل به بررسی آنشود محسوب می

 عدالت اجتماعی .3-1

 بعثت ةفلسف و اساسی اهداف از یکی عنوانبه اجتماعی، مفهوم در ، آن گسترش و عدالت استقرار قرآن در
 و فردی عدالت به توصیه موازات در آسمانی کتاب این .(13: 1831 مطهری،) است شده معرفی انبیاء

 هیچ آفرینش نظام در و دهدمی قرار تخطئه مورد را دیگران حقوق به تعدّی و ظلم گونه هر اجتماعی،
 کند، پرهیز دیگران به نسبت ستم و ظلم از باید کهاین بر عالوه انسان. شودنمی قائل ظلم برای جایگاهی

 .(231/بقره) ندهد ظلم به تن و نکند سستی و ضعف اظهار ستمگر مقابل در است الزم
 فلسفه یک صورتبه نیز اجتماعی عدالتهای اخالقی و سیاسی، زشبه موازات سایر ار، البالغهنهج در    

 را اجتماعی تعادل تواندمی که اصلی آن( »ع)علی امام نظر از. است گرفته قرار هتوجّ مورده، نظری یا و
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« است عدالت بدهد، آرامش روح به و سالمت اجتماع پیکر به و دارد نگه راضی را همه و کند حفظ
 به یابیدست وی. ورزدمی تأکید آن بر نیز نصیرخواجه که است اصلی همان این .(118: 1821 مطهری،)

 قلمداد موجود امکانات از برخورداری در جامعه مختلف اقشار برابری و تساوی گرو در را معتدل ةجامع
 جایگاه از هاگروه و افراد که شودمی منتهی اصل این به ایجامعه هر در عدالت رعایت واقع در. کندمی

 از را آن ای،جامعه هر در ایشیوه چنین اتّخاذ. نباشند دیگران بر غلبه پی در و نشده منحرف خود ةشایست
 .(831: 1812 ،نصیرالدینخواجه) داردمی مصون فساد و دیگران حقوق به تعدّی گونه هر
 قرار اصلی هر از فراتر را نآ -اش ویژه در بعد اجتماعیبه - عدالت بنیادین ارزشاسالمی  ةدر اندیش    
 ارزش دارای کرده، پیدا نمود عدالت رعایت ةسای در سیاسی و اخالقی اصول سایر گفت توانمی. دهدمی

: کندمی معرفی جامع و کامل فضیلتی را عدالت نصیر،خواجه که باشد منظر این از شاید. شوندمی اهمیّت و
 سخن به توجه زمینه این در .(181: همان« )بأسرها بود تفضیل ةهم بلکه فضیلت، از نبود جزوی عدالت»

 در را اسالمی اصیل تفکّر و نگرش ةنحو وی، دیدگاه از جود و عدل بین ةمقایس و)ع( علی امام از زیر
عدل یا بخشش، : »که کندمی سؤال)ع( امام از شخصی وقتی. سازدمی نمایان بهتر عدالت ارزش مورد
که نهد، در حالیعدالت هر چیزی را در جایِ خود می»: دهدمی پاسخ چنینع( )امام« ؟یک برتر استکدام

بخشش گروه که سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالیآن را از جایِ خود خارج می بخشش
 به تنها نه)ع( علی امام اینجا در» .(183/حکمت)« تر و برتر استخاصّی را شامل است، پس عدالت شریف

 موالنا،« )کندمی تأکید نیز آن اجتماعی ةجنب به بلکه عدل، نفسانی و شخصی فضیلت و القیاخ جنبة
 و گیردمی قرار مدّنظر افراد اصیل و طبیعی هایشایستگی و هااستحقاق ،عدالت ةمسأل در .(238: 1833

 فضیلتی کهآن با ،بخشش و جود. گرددمی برخوردار جامعه عمومی خیرات از صالحیتش مطابق کس هر
 ایجاد اجتماعی تحرّک و پویایی تواندنمی و نیست سازنده ،مردم عموم برای ولی پسندیده؛ و اخالقی است
  .(13: 1831 ملکی،) کند
عدالت اجتماعی را به فاضله،  ةمدین ةپای فضیلت اخالقی و عنوانبا معرفی عدالت به نیز نصیرخواجه    
 طبیعت خاطر به انسان وی عقیدة به. کندها تلقی میعی انساناصلی تردیدناپذیر در زندگی جم ةمثاب

 تعاون و...  نه ممکن تعاون به جز او معیشت» که توضیح این با است؛ عدالت اجرای از ناگزیر اشاجتماعی
 و مساوات و مکافات تا دهند بعضی به و بستانند بعضی از و کنند بعضی خدمت بعضی آنکه بر بود موقوف
 در( 181: 1812 ،نصیرالدینخواجه« )است ضروری خلق میان در عدالت حفظ پس ... نشود مرتفع مناسبت

 مبتنی قوانین عادل، حاکم باشد، عدالت به متصف بایستمی نهادها و کردارها و رفتارها ةهم مدینه این
 در که کنند قمتخلّ کامل فضیلت این به را خود باید همه عدالت، مجری هایارگان و نهادها برعدالت،

 .هست نیز اخالقی فضایل سایر ةبردارند
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 مجری اصلی عدالت حاکم جامعه؛. 3-2

 و اجتماعی زندگی ةالزم که داندمی الهی ناموس یک بلکه ؛الهی ةوظیف و تکلیف را عدالت( ع)علی امام
 معرفی)ع( علی امام که سیاسی نظام در. دارد وجود اجتماعی نظام در که است بنیانی و اساس ترینمحکم

 را عدالت اجرای اصلی نقش ،(822/حکمت)« زمین روی در خدا دارانامانت» عنوانبه رهبران کند،می
 هواهای و رسیده نفس تکامل و خودسازی از واالیی مراحل به باید آنان جهت این از. هستند دارعهده

  .باشند کرده سرکوب خود وجود در را نفسانی
 و« حقیقی اعتدال» مدبّر و عالم طبیب عنوانبه دارزمام نیز نصیرخواجه ةاندیش در و نظری حیث از    

 طرح ضمن وی .(133: 1812 نصیرالدین،خواجه) نباشد عادل تواندنمی انحرافات، ةازال و خیرات ةاشاع
 یپ در که کسی ود دار الهی أمنش عدالت که سازدمی نشان خاطر آن، ضرورت بر تأکید و عدالت ةمسأل

 هر در اوساط ةکنندتعیین» که چرا ندارد؛ آن خاستگاه و اصل به تمسّک جز ایچاره است، عدالت اجرای
 تساوی واضع حقیقت به پس باشد. الهی ناموس ،بندد صورت اعتدال با چیزها ردّ آن معرفت به تا چیزی،

 و گذاشته فراتر پا نیز این از وی .(188: همان« )اوست وحدت منبع چه ؛است الهی ناموس عدالت و
 چنین. کندمی معرفی« الهی ناموس ةخلیف» عنوانبه دارد، قرار عدالت اجرای رأس در که را شخصی
 اعتدال ةجادّ از خصوصی، منافع خاطربه تواندنمی است، جامعه در برابری و« مساوات» حافظ که انسانی
 ؛(831: 1821 پاریزی،باستانی) «کند وشفرام را خویش شخصی منافع باید امور ةکلی در» وی. کند عدول
: 1812یرالدین، نصخواجه« )کمتر شرور از و ندهد دیگران از بیشتر خیرات از را خویشتن» که معنی بدین
188) 

 در جامعه اجرای عدالت ةآثار پسندید. 3-3

 ،(11/هخطب) ردآومی فراهم جامعه برای را عمومی آسایش و رفاه گشایش، کهاین برعالوه عدالت استقرار
 همواره)ع( امام که است منظر این از .(18/هنام) شود می نیز امحکّ باطنی آرامش و چشم روشنی سبب

 فرماید:اشتر میو خطاب به مالک کندمی معرفی حاکمان عمل ةسرلوح عنوانبه را عدالت و حق اجرای
 .(18/هنام.« )شان باشدفراگیرترین ترین، و در عدلترین چیزها در نزد تو، در حق میانهداشتنیدوست»

 رذیلت ةهم بلکه رذیلت؛ از نبود جزوی»نصیر، خواجه نظر به و دارد قرار عدالت مقابل نقطه در که ظلم
 ظالم شخص متوجه را ناپذیری جبران و سوء تبعات و آثار ،(181: 1812 ،نصیرالدینخواجه« )بأسرها بود
« سازدکند، و کیفر او را نزدیک نمیرا دگرگون نمینعمت خدا  ،چیزی چون ستمکاری: »کندمی

 آیدمی حساب به ظلم دیگر نتایج از حاکم علیه هاآن عصیان و شورش و رعیت آوارگی .(18/هنام)
 حاکم علیه مردم خروج سبب عدالت روشن طریق از وی دوری و حاکم بیدادگری واقع در .(132/حکمت)

 به امام جهت این از. کندمی مصرّ حکومتی سیستم تغییر و کومتح براندازی جهت در را آنان و گردیده
 راستی و حق موافق که جاآن مردم، امر ةزمین در کندمی توصیه اسالمی هایسرزمین والیان و حاکمان

 بر .(11/هنام)« شودنمی یافت عدل برای بهایی ستمکاری در» که چرا کنند؛ عمل بالسّویه و یکسان است،
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 چنین و شودمی اعالم الهی و بشری حقوق اصل یک عنوانبه عدالت( ع)علی امام اندیشة در اساس این
 .(231: 1833 موالنا،) کندمی پیدا کاملی رابطة آن مشروعیت و حکومت ثبات و جامعه امنیت با ایپدیده

 جامعه در عدالت برقراری ،نصیراجهخو ةاندیش در حاکم کار ترینمهم که بر مبنای چنین نگرشی است
 و احترام آزادی، محبت، صداقت، گرایی، قانون باشد، برقرار جامعه در عدالت وقتی زیرا شود؛می معرفی

 آن مستحق که خود جایگاه در کس هر که زمانی عالوهبه. داشت خواهد وجود نیز اخالقی صفات سایر
 در. ماند نخواهد باقی یانعص و طغیان برای جایی کند، عمل خود تکالیف و حقوق به و گیرد قرار است،

مردمان آن  و جامعه خیر ،آن غایت و باشد انسان سعادت طریق در که سیاسی عمل هرگونه صورت این
 .(31-32: 1832 خراسانی،) شودمی تلقی اخالقی فعل ،باشد

 

 سیاست و دین. 4
 به نسبت گوناگونی هایرویکرد فیلسوفان و شناسانجامعه شناسان،روان شناسان،مردم مورّخان، متکلّمان،

 چون هایینگرش. دارد هم با آشکاری تفاوت، مزبور هایگروه نظر در دین تعریف و دارند دین
 حقیقت،) دهدمی نشان خوبیبه دین باب در را نظرات اختالف شهودگرایی و گراییعقل کارکردگرایی،

 است شریعت و بینیجهان زمینة در یافته نظام ایاندیشه دین، ماهوی و همیشگی شاخص .(3-2: 1838
 زنجانی، عمید) است اخروی زندگی در وی رستگاری و دنیا در انسان تعالی و رشد آن غایی هدف و

 است دین خود بلکه ندارد؛ قرار دین کنار در سیاست اسالم در گفت توانمی ترتیب بدین .(31: 1833
 و درونی کنترل الگوسازی، اجتماعی، انسجام و جمعی وجدان مانند تولیداتی با دین( »11: 1831: یوسفی)

 ،مقابل در و کند می تأمین سیاسی نهادهای ویژهبه غیردینی، نهادهای در را نیازهایی همواره مشروعیّت،
 منتظری،« )سازدمی آورده بر سیاسی نهادهای ةوسیلبه را هاآرمان تحقق و حمایت اقتدار، به خود نیازِ

 قلمرو به کدام، هر سیاست، و دین اجرایی، بعد در چه و نظری بعد در چه یگر،د عبارتبه .(112 :1832
: 1833 زنجانی، عمید) را سیاست نیز دین و طلبدمی را دین سیاست جهت، بدین شود؛می کشیده دیگری

33). 

 انایر در است؛ داشته وجود نیز اسالم ظهور از پیش سیاست و دین پیوند ةاندیش که است ذکر شایان    
 ةکنندتوجیه کرد، یاد خداوندی فروغ سیاست ةفلسف عنوانبه آن از توان می که تفکری طرز اسالم از پیش

 و واجب دلیل این به پادشاه، یعنی اسالمی، حاکم از اطاعت تفکّر، طرز این اساس بر. بود سیاسی ساختار
 همان آن و است برخوردار مهم ةخصیص یک از مختلف، هایویژگی از نظرصرف او که که است ضروری

 .(3 -3 :1831 رجایی،) است کرده عطا وی به خداوند که است ایزدی ةفرّ

 و اخالق ناصری البالغهپیوند دین و سیاست در نهج .4-1

 اجرای جز چیزی حکومت هدف که چرا دارد؛ دین با ناگسستنی ایرابطه سیاست)ع( علی امام اندیشة در
 مردم سعادت خدا، بندگی و عبودیت ةسای در و الهی تکالیف و وظایف امانج با تا ؛نیست دینی احکام
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 این ،زیر کالم در. است الهی امر حامل اوست، ةعهد بر جامعه سیاسی و دینی رهبری که امام. شود تأمین
همانا بر امام واجب نیست جز :» است شده تبیین خوبی به است، آن اجرای ضامن امام الهی،که ةوظیف

داشتن خدا امر فرماید، و آن، کوتاهی نکردن در پند و نصیحت، تالش در خیرخواهی، زنده نگهچه که آن
المال به طبقات مردم های بیتص(، جاری ساختن حدود الهی بر مجرمان، و رساندن سهمپیامبر)سنّت 
 احکام امام، ةاندیش در که شودمی رهنمون حقیقت این به را ما مزبور کالم به توجه .(131/هخطب)« است

 حدود و احکام کردن پیاده را حکومت ةفلسف امام نیز دیگر جای در. نیست دینی احکام جز چیزی سیاسی
آوردن قدرت و دستدانی که جنگ و درگیری ما برای بهخدایا تو می: »کندمی معرفی جامعه در خدا

 تا را به جایگاه خویش بازگردانیمهای حق و دین تو خواستیم نشانهحکومت و دنیا و ثروت نبود؛ بلکه می
 غایت حکومتی چنین در تردید بدون .(181/هخطب« )شدة تو بار دیگر اجرا گرددقوانین و مقرّرات فراموش

 آن از باشد، مطلوب اگر نیز قدرت. نیست قدرت به نیل و سیاسی امتیازات و طلبی منفعت حاکم، هدف و
 برای وسیله یک تنها سیاسی قدرت» دیگر عبارت به. دآی کار به خلق به خدمت جهت در که است جهت

  .(32: 1833 عمیدزنجانی،« )است عدالت اجرای و حق استقرار
 نصیرخواجه .نیست تصور قابل دین از جدای حکومت و سیاست نیز نصیرخواجه سیاسی ةاندیش در    

 دو حکومت و دین»: که رتصو این به ؛کندمی نقل اردشیر از سخنی ،سیاست و دین ةرابط اثبات جهت
 تعبیر این .(231 :1812نصیرالدین، خواجه) «نیست تصور قابل دیگری بدون یکی حیات و همزادند برادر

 در دولت، و دین نهاد بین رایج پیمانیهم البته» .شودمی نامیده نیز( تحالف) پیمانیهم که است همان
 دیگر همانند دین شهری،ایران ةاندیش در. ستا متفاوت هم با اسالمی دورة و شهریایران ةاندیش

 خود برای ،دین نهاد عنوانبه روحانیت اسالمی، ةدور در ولی است؛ اجتماعی نقش دارای مدنی نهادهای
« کندمی باز را عرفی نهادهای با همکاری ةزمین باب این از و است قائل تصرف حق یا والیت نوعی

  .(13 :1838 حقیقت،)

 مردم عقول که داندمی سیاسی ةجامع در انسان نوع مفاسد و مصالح از ایمرتبه را« شرع» نصیرخواجه    
 فساد به و یابندنمی دست مصالحی چنین به کند، رها را آنان شارع اگر و نیست مستقل هاآن ادراک در

 است برای هاانسان هدایت بعثت، فلسفة مسلمان، متفکران سیاسی اندیشة در منظور بدین. آورندمی روی
 به آراستگی زمینة عملی، حکمت تکمیل و تأیید بر عالوه پیامبران. مفاسد از دوری و مصالحنیل به 
من : فرمایدمی که( ص)پیامبر از حدیثی. کنندمی فراهم مردم برای را رذایل از دوری و اخالقی فضایل

 خراسانی،) کندمی تبیین خوبیبه ار بعثت از هدفام، کمال رساندن مکارم اخالقی مبعوث شدهبرای به
1832: 33). 

 یاد آن از« عظمی ریاست» عنوان با که ،را فاضله یهمدین در ریاست حالت برترین نصیرخواجه    
 ةمدین رئیس دیگر عبارتبه .(833 :1812 ،نصیرالدینخواجه) داندمی آن عین و امامت مترادف کند،می

 اعتقاد» که شودمی استنباط چنین لذا. باشد تواندنمی دیگر کسی امام جز نصیرخواجه ةاندیش در فاضله
 با بود، پیامبر از پس دوران برای خداوند جانب از امام نصب مقتضی که دین جامعیت به طوسی خواجه
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 ةرابط طوسی ةخواج واقع در .(182: 1832 منتظری،) «است هماهنگ نیزوی  ةفاضل ةمدین از تفسیری
 است کرده ترسیم است، رواحکم آن بر حکیم امام که ایفاضله ةمدین قالب در را ستسیا و دین بین

 .(233 :1812، نصیرالدینخواجه)

 

 سیاست و اخالق. 5
 هاتمدن ةهم در. شودنمی محدود بشری تمدّن از خاصّی ةدور به دو این پیوند و سیاست با اخالق نسبت
 بود معتقد افالطون. اندکرده اتخاذ را مواضعی دو این سازگاری عدم یا سازگاری ةدربار که اندبوده کسانی

 اخالق و سیاست وی. است مطلوب ایجامعه به دستیابی حکمت، و سیاست با اخالق همراهی ةنتیج که
 .(133 :1831 افالطون،) دانستمی واجب بشر نوع سعادت برای را دو هر و پنداشتمی منشأ یک از را

 بهترین و کردمی تلقی یکسان را جامعه و فرد سعادت او. بود اخالق بر مبتنی نیز ارسطو سیاسی ارزیابی
 جدا را جامعه و فرد سعادت او واقع در. دانستمی پذیر امکان اخالق ةسای در را جامعه و فرد برای زندگی

 ارسطو نظر از اخالق علم» که است شده گفته جهت این از .(232: 1831 ارسطو،) کردنمی تصور هم از
: 1833 اوکانر،« )دارد کار و سر انسان خیر با نهایتاً که است سیاست علم زیرا است؛ سیاست از ایشاخه

در  .دانستمی سیاست بر ایدیباچه چونان بلکه مستقل؛ دانشی نه را اخالق ارسطو دیگر عبارتبه .(12
عنوان اصلی به و حاکمان جامعهسیاستمداران رعایت موازین اخالقی از جانب های اسالمی نیز آموزه

، سبب گسترش ظلم و فساد و اینادیده گرفتن اخالق از سوی زمامداران جامعه تلقی شده است.اساسی 

 .شوددر آن جامعه میو سقوط و تباهی انسانیّت استکبار 

 البالغه و اخالق ناصریدر نهجاخالق و سیاست  نسبت .5-1

 نگرش که جاییآن از. است سیاست و اخالق ةرابط مسلمان، نداناندیشم میان در مطرح مباحث ةجمل از
 تفکر الینفک جزء ،اسالمی اخالق است، استوار الهی بنیادهای بر سیاسی مباحث به مسلمان متفکّران
. است بررسی قابل دین این اصیل اخالق چارچوب در اسالمی سیاست  واقع در. آیدمی حساب به سیاسی

 ةجامع بر خویش زمامداری طول در)ع( علی امام که است سیاست و اخالق میان جدایی عدم به توجه با
 صرفاً سیاست، و اخالق ةرابط باب در)ع( علی امام دیدگاه. بود سیاست کردن اخالقی پی در مسلمین
 که )ع(،امام علی کشورداریِ ةشیو این در. کرد توأم عمل با را نگرشی چنین وی بلکه نبود؛ انتزاعی دیدگاه
 و حق مسیر از انحراف و شخصی هایطلبیمنفعت برای محلی هیچ دارد، اخالق با ناگسستنی پیوند

 تقوی و رستگاری آن در که دهدمی قرار توجه مورد را سیاستی وی» که چرا نیست؛ تصور قابل راستی
 چنین در .(12 :1811 درخشه،« )باشد عدالت بر آن بناء و شود تسهیل هاانسان هدایت راه و یافته توسعه

 هایارزش به نیل برای را الزم شرایط و هازمینه بلکه نیست؛ هدف خود خودی به سیاست ،نگرشی
 معرفی فنّی عنوانبه را سیاست نیز طوسی نصیرالدینخواجه د.کنمی فراهم سعادت و خیر چون بنیادینی

 نصیر،خواجه نظر به .(218: 1833 کور،دوفوشه) است شده پرداخته اخالقی زندگی تحقق برای که کندمی
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 مبانیِ بندِپای مدارانِسیاست سیاسی نظارت و تدبیر تحت ،جوامع و افراد هایخواسته و هاگرایش اگر
، نصیرالدینخواجه) باشیم متعددی اجتماعی هاینابسامانی و اخالقی فجایع منتظر باید نگیرد، قرار اخالقی
 آن ةنتیج که شودمی قلمداد اخالقی فعل ةمثاب به سیاسی عمل ،نصیرخواجه منظر از» .(212 :1812
 و عادل حکومتی ظلّ در باید انسان مطلوب، این به رسیدن جهت. است دیگران ظلم ةسیطر از رهایی
 موازین از فارغ توان نمی را سیاست صورت هر در .(33: 1832 خراسانی،) «گیرد قرار پیشه عدالت رهبری

 رفتار بر باید که کند می تنظیم را قواعدی اخالق،»   چراکه کرد؛ تصور اخالقی نبایدهای و بایدها و
 هاییمطلوب کمالِ و نماید بررسی را انسان رفتار نادرست و درست گذارد، تأثیر اجتماعی زندگی در انسان

 .(3: 1832 عالم،) بکوشد هاآن راه در باید انسان که دهد توضیح را
 

 گیرینتیجه. 6

از مسائلی که است که در  امامت، واالی جایگاه شناخت و پیشوا و امام به انسانی ةامعج نیاز -1
البالغه و اخالق ناصری مورد توجه قرار گرفته است. نظرات خواجه نصیرالدین طوسی در اخالق نهج

ویژه آراء مطرح شده در های شیعی، بهآشنایی وی با اندیشه ةدهندناصری در مبحث امامت نشان
 البالغه است. نهج

 شود،می محسوب آن بارز هایویژگی از مداریاخالق و بوده دین بر مبتنی که اسالمی سیاست هدف -2
 مالک ، حاکم شخص سیاستی، چنین در. است حقیقی سعادت و مطلوب کمال به جامعه و انسان رساندن

 به نسبت نگرشی چنین. افکندنمی جدایی سیاست و دین بین و دهدمی قرار دینی هایآموزه را خود عمل
 ویژهبه - یونانی آراء تبیین در کنارِ نیز نصیر خواجه. کندمی پیدا نمود  البالغهنهج در ،اولی نحو به ،سیاست
 . کندمی معرفی را دینی سیاست اسالم، دین موازین از تبعیّت با سیاست، باب در - ارسطو هایاندیشه

البالغه و به تبع آن در اخالق ناصری مطرح شده است، در نهجکه مبحث مهم دیگر در امر سیاست  -8
سویی وجود هم)ع( های امام علینظرات خواجه نصیر و اندیشهدر این زمینه نیز بین  مبحث عدالت است.

تمام . ناپذیر وحی و سخنان پیامبر و امامان برخوردار استقوی و خدشه ةدر اسالم از پشتوان ،عدالتدارد. 
بررسی و تحلیل  مورد البالغه نهجدر مختلف جامعهو طبقات در حیات جمعی و فردی آحاد  دالتعجوانب 

عنوان با معرفی عدالت به نصیر نیز خواجهمطرح شده و نیز اخالق ناصری . این مسأله در گرفته استقرار 
  لقی کرده است.ها تانسانو فردی اصلی تردیدناپذیر در زندگی جمعی  ةفضیلت اخالقی، آن را به مثاب

بیان شده است. و اخالق ناصری البالغه نظرات مشابهی در نهجپیوند دین و سیاست نیز  ةدر زمین -1
ناپذیر میان دین و سیاست پیوندی گسستامام علی)ع(، های سیاسی با تبعیت از اندیشه نیزخواجه نصیر

 قالب در را سیاست و دین بین ةرابط ،مانند امام علی)ع( ،ترتیب خواجه نصیر نیزبدین .کندایجاد می
  کند.، حاکم آن جامعه است، ترسیم میحق ةکه امام معصوم و برگزید ایجامعه

و )ع( های زیادی بین فرمایشات امام علیدر مبحث اخالق و سیاست نیز مشترکات و همانندی -1
 .دهدسوق میتباهی ن و نقصاجامعه را به جانب  ،سیاست بدون اخالق سخنان خواجه نصیر وجود دارد.
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البالغه سندی متقن است که با . نهجاست)ع( های زمامداری امام علیاولویّتاخالقی کردن سیاست از 
، از هیچ کوششی های اخالقیسیاست توأم با ارزشدر اجرای )ع( امامشود که بررسی آن مشخص می

وی شود. اعتنا به اخالق قائل می در بحث سیاست، جایگاهی درخورخواجه نصیر نیز کردند. دریغ نمی
کند که برای این منظور باید حاکم الهی که همان امام عادل فعل اخالقی تلقی می ةسیاست را به منزل

 است، در جامعه حکمرانی کند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22           5931البالغه، سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان پژوهشنامه نهج

 

 منابع

 .قرآن کریم 

 (. ترجمة محمد دشتی. قم: انتشارات طلیعة نور.1831) البالغه.نهج 

 علوممجله  «.طوسی نصیرالدینخواجه سیاسی فلسفة در عدالت هایتئوری» (.1831بهرام. ) کاظمی،واناخ 

 .213-233هشتم،  شمارة دوّم، سال .سیاسی

 اسالمی. انقالب آموزش و سازمان انتشارات تهران: .عنایت حمید ةترجم .سیاست .(1831) .ارسطو  

 فرهنگی. و علمی انتشارات شرکت ران:ته .روحانی فؤاد ةترجم .جمهور .(1831) .افالطون 

 ،کوچک. نشر تهران: .دیهیمی خشایار ةترجم .ارسطو .(1833) .جی دی اوکانر 

 تهران: دنیای کتاب. .آسیای هفت سنگ .(1821) .ابراهیمپاریزی، محمدباستانی 

 الدیننصیرخواجه :مسلمان فیلسوفان با آشنایی .(1831) .و میناگر، غالمرضا اهللحسینی، سیدفضل 

 جوان. ةاندیش کانون .طوسی

 ،مفید نامة «.شیعه سیاسی اندیشة در سیاست و دین ارتباط شناسیگونه(. »1838سیدصادق. ) حقیقت. 

 .21-88، 11 شمارة

 ( .1832خراسانی، رضا« .)علوممجله  «.طوسی نصیرالدین خواجه اندیشة در سیاست و اخالق پیوند 

 .38-33، 28 شمارة .سیاسی

 تهران .حیدری علیرضا و مینوی مجتبی تصحیح .ناصری اخالق .(1812) .ن طوسینصیرالدیخواجه :

 خوارزمی. انتشارات

 ----------------. (1118). دارالصفوه.: بیروت .العقاید قواعد 

 13-18، 18 شمارة صدرا. خردنامة .«ناصری اخالق در سیاست» .(1831) .خوانساری، محمد. 

 ،1-83، 1 شمارة سیاسی. دانش .«)ع(علی امام دیدگاه از عدالت» (.1832جالل. ) درخشه. 

 تا سوم سده از فارسی ادبیات در اخالقی مفاهیم: اخالقیات .(1833) .هانریشارل کور،دوفوشه 

 دانشگاهی. نشر مرکز: تهران .بخشانروح عبدالمحمد و معزی امیر محمدعلی ترجمه .هجری هفتم سده

 ( .1823رجایی، فرهنگ« .)شمارة .خارجی سیاست نشریة«. شود می تعریف چگونه و تچیس سیاست 

13 ،23-1. 

 ( .1831رجایی، فرهنگ.) «22 و 21 . شمارةاقتصادی -سیاسی اطالعات نشریة«. سیاست فلسفة ،

13-1. 

 خسروشاهی سیدهادی گرامی و محمدعلی ةترجم .اسالم در اجتماعی عدالت .(1831) .قطب سید. 

  .سوره تهران: انتشارات

 دار احیاء التراث العربی بیروت: .1 ج .الشرایع علل .(1813) .صدوق. 

 ،1831کویر،  انتشارات تهران: .ایران در سیاسی هایاندیشه بر درآمدی .(1831) .سیدجواد طباطبایی. 

 ،دارالتبلیغ مرکز :قم .اسالم در شیعه .تا()بی .سیدمحمدحسین طباطبایی. 
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 نشر نی تهران: .سیاست معل بنیادهای .(1832) .عالم، عبدالرحمن. 

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة  .سیاسی اسالم ةمبانی اندیش .(1833) .عمید زنجانی، عباسعلی

 .اسالمی

 ( .1832مادلونگ، ویلفرد.) «ترجمة پرویز«تصوف و تشیع فلسفه با آن نسبت و ناصری اخالق . 

 .811-832، 22 و 21 شمارة فرهنگ. نشریة سلمانی.

 ،صدرا انتشارات قم:. رهبری و امامت .(1823) .تضیمر مطهری. 

 -----------. (1821). قم: دفتر انتشارات اسالمی .البالغهسیری در نهج. 

 ----------- .(1831). صدرا قم:. الهی عدل. 

 مراتب تطبیقی بررسی بر تأکید با قرآن در امامت مفهوم» (.1811جلیل. ) و پروین، معارف، مجید 

حدیث.  و قرآن نامةپژوهش .«امامیّه شیعة و اشاعره تفاسیر اهمّ در نبوّت با آن نسبت و امامت

 .21-13، 13 شمارة

 ( .1831ملکی، یداهلل« .)13-22، 32 . شمارةحافظ نشریه «.البالغهنهج و قرآن نظر از خواهیعدالت. 

 ( .1832منتظری، بهرام.) «نشریة«. طوسی دیننصیرال خواجه سیاسی اندیشة در سیاست و دین پیوستگی 

 .131-111، 21 -22 شمارة .فرهنگ

 ( .1833موالنا، سیدحمید.) «111-221، 13 . شمارةنقد کتاب «.اجتماعی عدالت ابعاد و)ع( علی امام. 

 جوان ةاندیش کانون تهران: .اسالم در حکومت ساختار .(1831) .اهللیوسفی، حیات. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




