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 چكيده

اسي خواجه ي سيدر انديشه "نظريه عدالت سياسي"ي پژوهش حاضر در پي ارائه
نصيرالدين طوسي است و اين مهم را در قالب روش تحليل گفتمان بررسي خواهد كرد. 

و  "عدالت"ويژه به -دهي اين مسأله براساس اصول مذهب شيعه خواجه نصير در سامان
ي لطف، به امام يا رئيس پيش رفته و برمبناي عدل الهي در نظام تشريع و قاعده - "امامت"

شدن عدالت سياسي و اجتماعي محسوب وعيت داده و او را عامل جارياول مدينه مشر
بندي گفتمان ي سياسي و دال مركزي مفصلمحور انديشه "امام"ترتيب كرده است. بدين

هاي شناور (ارتباط با عقل فعال، پيوند عدالت سياسي خواجه نصير است كه با جذب دال
ي م، استعداد و استحقاق و ....) از حوزهشرع با عقل، پيوند دين و سياست، فضايل اما

باشد. طوسي با نمودن خويش ميگونگي زمانه، با تثبيت معنا در پي هژمونيكگفتمان
ها (در اي فاضله ارائه و گفتماني پايدار و ماندگار در برابر ديگر گفتماننگرش شيعي، مدينه

 كند.دوران خود و بعد آن) ايجاد مي
 

 كليدي: هايواژه
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 . مقدمه1
ي سياسي روايي سياسي يكي از مباحث اساسي فلسفهي ميان مردم و فرمانتنظيم رابطه

ي ابعاد است؛ زيرا ايجاد نظام سياسي توأم با صلح، امنيت و عدالت (تعادل و اعتدال) در همه
 ها در هر زمان و هر مكاني بوده است. بره و خواست انسانآن، همواره مورد توج

ترين نظام بهترين و عادالنه"ي سياسي كالسيك، يافتن  اساس، يكي از اصول فلسفهاين
ي سياسي خواجه نصير در جهت توجيه و عادالنه . انديشه)73: 1387(اشتروس، است  "سياسي

 با نگرش شيعه "ريه عدالت سياسينظ"دادن نظام سياسي و رهبري آن، در قالب جلوه
شناسي و انساني عدالت سياسي را بر مبناي هستيعشري سامان يافته است. وي نظريهاثني

دار و معنادار بودن جهان هستي و زندگي سياسي بشر) شكل داده، و با شناسي ديني (هدف
متعددش مانند پروراند. او در آثار ي سياسي، آن را مي تمركز بر حكمت مدني يا فلسفه

ي عدالت نظريه )423: 1359(طوسي، » ما، هل، لم، كيف، من«هاي ي امامت با طرح سوالرساله
ي فاضله اثبات و ساختاربندي مييا رئيس اول مدينه "امام"سياسي خويش را حول مركز 

ي هي عدالت سياسي و اصول آن در انديشراستا سواالت مقاله عبارتند از: نظريهكند. در اين
 مثابه گفتمان درسياسي خواجه نصيرالدين طوسي كدامند؟ اهميت عدالت سياسي به

ي فاضله چگونه قابل تبيين است؟ مدعاي نوشته دهي زندگي سياسي مردم در مدينهسامان
سياسي خويش را حول محور  ي عدالتنصيرالدين طوسي، نظريهاين است كه: خواجه 

دهي به زندگي سياسي و براي سامان -عشري عه اثنيشي "عدالت"و  "امامت"ي انديشه
نمايد شدن) ميچون گفتماني در جهت هژمونيكاجتماعي مردم در مدينه، ساختاربندي (هم

ي پيوند امام و عدالت سياسي (در مقام اثبات و ثبوت آن) در نگرش وي دهندهكه نشان
 باشد.مي

ها، از يق و اثبات يا ابطال آنبراي برقراري ارتباط ميان سواالت و مدعاي تحق
عقل «گيريم؛ زيرا بر عقل و نقل بهره مينظري (روش شناخت يا بينش ما) متكيچارچوب
ي معرفت ديني، هم سطح با نقل در درون دين است؛ نه در مقابل دين و برون از در هندسه

كنار نقل، منبع عقل، مصباح و چراغ دين و در «در نتيجه  )61: 1391(جوادي آملي، » مرز آن
 و مسايل غيرديني و علمي (علوم رياضي، ...) محسوب )50(پيشين: » معرفت بشر از دين

 ي تلفيقي است كهعنوان يك بستهشود. چارچوب تحليل ما، روش تحليل گفتمان بهمي
 اصلي، روش فركالف در تحليلعنوان روش گفتمان الكال و موف بهاز روش تحليل 

 گرا، روششناسي نقشگرايي نظامند، هليدي در قالب زبانتور نقشبر دسمتون مبتني
 راني سلطاني در تعيين ما و دشمن، تشكيل يافته است.سازي و حاشيهبرجسته
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كند است؛ اين نوشته تالش مي "سياسيي عدالتنظريه"مستلزم تبيين  انجام اين كار، 
لت سياسي مطرح كند و آن را با ي عداانديشه سياسي خواجه نصير را در قالب يك نظريه

صورت يك گفتمان ماندگار، بررسي و تحليل نمايد. حكمت، روش تحليل گفتمان به
ي عدالت خصوصاً حكمت عملي، و شريعت با برداشت شيعي از اسالم، مبناي تشكيل نظريه
ر گرايانه دسياسي خواجه نصير است. وي با داليل وحي، نقل، عقل و برهان با گرايش واقع

ي عدالت سياسي بوده است تا بتواند برداشت خود از ي خويش، در پي تدوين نظريهزمانه
ها، تثبيت معنا و هژمونيك كند. در عدالت سياسي را در برابر ديگر نظريات يا گفتمان

صورت سياسي خواجه نصير با روش تحليل گفتمان، بهي عدالتادامه، به شرح و بسط نظريه
 فته، خواهيم پرداخت.ياگفتماني عينيت

 . روش تحليل گفتمان2
اند. كردهها تدوينساير نظريه "واسازي"شان را از طريق و روشموف نظريه الكال و  
گفتمان ي گرايي سوسوري، ماركسيسم، نظريهشناسي ساختي زبانوتوسعهها با بسط آن

ي اجتماعي ي معنا، درحوزهفوكو... تالش كردند تا نظريه و روشي پساساختارگرا درباره
نگرد، اما اگرچه با هرگونه كليت و تماميت از سر ترديد مي«ها ي آنخلق كنند. نظريه

 .)15: 1379(تاجيك، » كشدتحليل ميديگر بهشان با يكعناصر مجزا را صرفاً در روابط
 :1378هوارت، (مدرني ليوتار، ريچارد رورتي، ژاك دريدا ي پستهاي عمدهها از ديدگاهآن

جويند. ، سود مي)44: 1385(بهروزلك، و مفهوم دال برتر براي تثبيت معنا از الكان  )198 -199
ها مفهوم پركاربرد ايدئولوژي را كنار زده و مفهوم گفتمان را ها با اين برداشتآن

را  اي گفتماني رابطه. الكال و موف، نظريه)342: 1388(كسرايي، نمايند جايگزين آن مي
 ي ميان دال و مدلول را فراهمتوسعه داده و برخالف سوسور، امكان جداشدن رابطه

ها باهم ي آن، نشانهواسطهبندي فرآيندي است كه بهها مفصلي آنآورند؛ در نظريهمي
ها برمبناي اين . آن)156: 1383(سلطاني،  دهندخورند و يك نظام معنايي را شكل ميجوش مي
(يورگنسن، كنند ميگونه تعريفخود را اينگفتمان  بندي مفاهيم نظري، مفصلينظام رابطه

 :)600: 1394؛ حقيقت، 76: 1394؛ سلطاني، 56: 1393
كه نحوياي بين عناصر شود، بهما هرعملي را كه منجر به برقراري رابطه«

بندي تعديل و تعريف شود [تثبيت يا ي عمل مفصلهويت اين عناصر در نتيجه
25Fبنديها]، مفصلي مؤلفهتغيير رابطه

مند [ساختاريافته] ناميم. كليت ساختمي 1

                                                      
1. Articulation. 
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26Fهاي [مواضع] تفاوتناميم. جايگاهبندي را گفتمان ميحاصل از عمل مفصل

1 
27Fبندي شده باشند، وقتهرا، زماني كه در درون يك گفتمان مفصل

[بعد] مي 2
بندي نشده باشد، ماني مفصلناميم. و در مقابل، هر تفاوتي را كه از نظر گفت

28Fعنصر

 .)105: 1985(الكال و موف،  »ناميممي 3
هايي ي نشانهگونگي، كليهي گفتمانچون: حوزهدر روش تحليل گفتمان مفاهيمي هم

تواند داشته باشد و هر دال معاني متعددي مي«چون  )111(همان: شوند كه از گفتمان طرد مي
تشكيل  )190: 1383زاده، (حسينيكند؛ معاني ديگر را طرد مي» معناهر گفتمان با تثبيت يك 

منطق هم"گروه، هويت جمعي براساس معيارهاي هويت فردي با كاربرد مفاهيم دوگانه 
سازانه) ارز در روابط غيريتهاي همي هويت(ايجاد زنجيره "منطق تفاوت"و  "ارزي

بازنمايي وضع «ها ي آنكه وظيفه "خالي هايدال" )127: 1985(الكال و موف، شوند؛ تحليل مي
كنند، توليد زد ميها همواره نواقص را گوشجاكه اين دالمطلوب و آرماني است. از آن

. حال )355: 1388؛ نقل از كسرايي، 49: 1994(الكال، » ها سبب پويايي جامعه و سياست خواهد شدآن
انتقادي نورمن موف با تحليل گفتمان تحليل گفتمان الكال و ي كه نظريهبا توجه به اين

در  )104: 1394؛ سلطاني، 228: 1393(يورگنسن، » هاترين نظريه براي تحليل دادهنزديك«فركالف، 
هاي تحقيق تحليل دادهها به چارچوب نظري مناسبي براي نوشته حاضر بوده، با تلفيق آن

ا الزم شد، از تحليل انتقادي اصلي، و در هرج خواهيم رسيد. روش الكال و موف چارچوب
هاي(تحليل "هاذهنيت سوژه"گيري ي فركالف درشكلبريم. مثالً نظريهفركالف بهره مي

مند هليدي در قالب زبانگراي نظامبر دستور نقشابزارهاي تحليل زباني مبتني"خُرد) از 
ابزار تحليل "از اين كند. درنتيجه، روش الكال و موف نيز بايد استفاده مي "گراشناسي نقش
 .)109: 1394(سلطاني، ديگرند دو نظريه مكمل يكبهره جويد؛ پس، اين "متن هليدي

 ي عدالت سياسي خواجه نصيرالدين طوسي. نظريه3
ي متفكرين اي جامع در باب عدالت سياسي در انديشهبودن نظريهبا وجود كمياب

ي كامل از انديشه سياسي طوسي استنتاج اتوان نظريهرسد كه مينظر ميكالسيك، چنين به
آل و آرماني در جامعه براي رفع تبعيض دنبال خلق وضعيتي ايدهطور كل، بهنمود. عدالت به

ها است. در ميان ابعاد مختلف عدالت (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ...)، عدالت و نابرابري

                                                      
1. Differential position. 
2. Momen. 
3. Element. 
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و معقول يا توجيه نظري و  ترين ابعاد آن است كه بر توجيه عقالنيسياسي يكي از مهم
هاي سياسي) و ايجاد ي قدرت (برابري فرصتعملي تأسيس نظام سياسي، تقسيم عادالنه

تواند كارآمدي و تعادل و موازنه در ميان سطوح مختلف نظام سياسي تأكيد داشته و مي
دنبال اي فاضله بهاساس، خواجه نصير با ترسيم مدينهمشروعيت نظام را ارتقا بخشد. براين

ي وي بر شالودهعدالت سياسي، زندگي خوب و سعادتمند براي انسان مدني است. نظريه
گيري از حكمت شناسي ديني، استوار است. وي با بهرهشناسي توحيدي و انسانهاي هستي

ي خود ي فاضلهسينا ... مدينهچون افالطون، ارسطو، فارابي، ابنو الهام از بزرگان فلسفه هم
اكثر «گويد: اش ميبا تأكيد بر نقش فارابي در فلسفه "اخالق ناصري"سازد؛ او در ميرا بنا 

جا حكمت را . خواجه در آن)162: 1387(طوسي، » اين مقاالت منقول از احوال و نُكَت اوست
از نقصان به «كند؛ اهميت حكمت در حركت انسان به دو قسم نظري و عملي تقسيم مي

حكمت عملي و آن دانستن «نظر وي . به)13(پيشين: است  »كمال برحسب طاقت بشري
مصالح حركات ارادي و افعال صناعي نوع انساني بود بر وجهي كه مودي باشد به نظام 

. بر اين پايه، خواجه نصير )15(پيشين: » احوال معاش و معاد ايشان و مقتضي رسيدن به كمال
ي عدالت سياسي خود را در قالب تفكر ريهي سياسي و نظبا تأكيد بر حكمت عملي، انديشه

 بخشد.شيعي و منابع شناخت ديني (وحي، عقل، نقل و شهود) سامان مي
معتقد است مبدأ و معاد  "آغاز و انجام"طوسي در آثار مختلف خود از جمله كتاب 

ي است و مبدأ، فطرت اول«؛ )3ي حديد: آيه(» هو االَولُ و األخر«عالم، ذات اقدس الهي است: 
معاد، عود به آن فطرت است.... اول خدا بود و هيچ نه.... پس خلق را از نيست، هست 

مبنا، . بر اين)9الف: 1366(طوسي، » گردانيد.... و به آخر، خلق نيست شوند و خدا هست بماند
چيز مخلوق خداوندند؛ خدا ابدي و ازلي است؛ در نتيجه، قوام و دوام ملك و ملكوت به همه
وند قائم است. جهان هستي و زندگي سياسي انسان، جملگي بر اساس هدف و داراي خدا

معنا تشكيل شده است. پس عالم هستي، انسان و حكومت اسالمي هدفمند و معنادار و در 
شناسي، مبدأ و معاد انسان همان صدور خلق از خالق و حركت تكاملي هستند. در اين هستي

بر و فناي در توحيد است. تمام مراحل خلقت مبتني سوي خالقسپس بازگشت مخلوق به
عدل و اعتدال است. عدل الهي و اعتدال در نظام تكوين و تشريع موجب ثبات و قوام 

. عدل الهي )78 -79: 1387(طوسي، تر است موجودات است؛ زيرا به وحدت و علت اول نزديك
عقيده واجه نصير است، بهي سياسي خهاي اصلي عدالت سياسي در انديشهيكي از شالوده

(مهاجرنيا، » ناپذير جريان داردعدل الهي در امور مابعدالطبيعي و ابدي و زوال«مسكويه ابن

. پس عدل الهي در نظام تكوين جهان آفرينش و در تمام امور مادي و غيرمادي )146: 1380
يات متعدد جاري است؛ درنتيجه، عدل تكويني، سرمنشأ عدل تشريعي است. اين امر در آ
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 »شَهِداهللا اَنَّه ال اله االّ هو المالئكَه و اُولُوا العلمِ قائماً بِالقسط«قرآن معلوم است. ازجمله: 
عنوان مقام قيام به عدل ياد ميمقام فاعليت و تدبير الهي به«. اين آيه از )18عمران: آيه (آل
ي عدل الهي در نظام تشريع ت سياسي در حوزه. بر اين اساس، عدال)35: 1371(مطهري، » كند

 گويد:قرار دارد. شهيد مطهري در مورد آن مي
حكمت بعثت و ارسال رسل اين است كه عدل و قسط بر نظام زندگاني «

 قوميالميزانَ لو تابالك مهعاَنزَلنا م و ناتيلَنا ِالبسبشر حاكم باشد: لَقَد اَرسلنا ر
بِال همانا فرستادگان خويش را با دالئلالنّاس .سطروشن فرستاديم و همراه  ق

» پا دارندوسيله عدل را بهها كتاب و مقياس (قانون) فرستاديم تا مردم بدينآن
 .)36(پيشين: 

دهد. وي معتقد است شناسي او را شكل ميشناسي توحيدي خواجه نصير، انسانهستي
ي وسطي قرار انسان داراي مراتب است و در مرتبهكه نفس و قوت (عقل نظري و عملي) 

تواند مراتب كمال يا ادني را طي نمايد. اين آزادي و . لذا انسان مي)32: 1387(طوسي، دارد 
. انسان )23-24: 1335(طوسي، توسط وي بيان شده است  "جبر و قدر"ي اختيار انسان در رساله

جاكه جهان هستي بر عدل استوار ست. از آنمدنظر خواجه، مستعد دريافت تعليم و تكامل ا
 بوده و خداوند به انسان لطف دارد، پيامبران و امامان را براي تعليم و تكامل وي تعيين

 غرض از خلقت عالم، تكامل و ترقي موجود برتر آفرينش يعني انسان«نمايد؛ زيرا مي
پذيرد؛ تاربودن انسان را مي. خواجه نصير، ارزش ذاتي، آزادي و مخ)7: 1373(طوسي، » باشدمي

 علتها بهكند. انسانعلت نقص ذاتي انسان، وي را معيار امور معرفي نميليكن به
بودن نيازمند تعليم و تسليم به دستورات دين و امام يا رئيس اول مدينه در روزگار ناقص

لهي و صدور كمال بروند؛ هرچند كمال و سعادت واقعي در انتها به لطف ااند تا روبهخويش
 .)96-99: 1363(طوسي، فيض او وابسته است 

ي ي سياسي) پرداخته و نظريهسياست مدن (انديشهخواجه نصير در اخالق ناصري، به 
پروراند. مي "تجريد االعتقاد"عدالت سياسي را تدوين نموده و در آثار ديگرش مانند 

رسيدن به زندگي خوب در  ي سياسي وپردازي وي با مبحث انسان، جامعهشروع نظريه
 . خواجه)165(پيشين: داند مي "مدني بالطّبع"چون حكماي قديم، انسان را مدينه است. وي هم

است.  "ي سياسي ديني فلسفه"دنبال پيوند دين و سياست و ايجاد نصير با نگرش شيعي، به
ها با همكاري ساني وي، انسان اشرف مخلوقات است و نبايد ابزار ديگران باشد. اندر نظريه

نوعان خويش را رفع نمايند. مردمان در ديگر بايد احتياجات خود و همو تعاون با يك
سوي كمال، ها متفاوت بوده؛ در نتيجه، براي زندگي جمعي و حركت بهاستعداد و قابليت

 باشند.نيازمند تدبير و سياست مي
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 جهان جاري است، برايكه عدل الهي در نظام تكوين و آفرينش با توجه به اين
نماندن زندگي سياسي و اجتماعي بشر، عدل الهي در نظام تشريع ضروري است؛ معطل
، )460 -462ب: 1366(طوسي، ي لطف الهي كه بر خدا واجب است اساس و مطابق قاعدهبراين

قياد كه به الهام الهي ممتاز بود از ديگران، تا او را ان«فردي از ميان افراد احتياج است به
» اند و اوضاع او را ناموس الهينمايند و اين شخص را در عبارت قدما صاحب ناموس گفته

. خواجه نصير با بيان نظام تضاد و ترتب در عالم هستي، موضوع استعداد و )166: 1387(طوسي، 
نظر وي، در هر نمايد. بهها را مطرح ميپذيري انسانپذيري و تعليماستحقاق، كمال

هاي انحصاري مانند: حكمت، ويژگيفردي از ميان انسان با سعي و تالش به روزگاري،
مقام نايل شده و به "عصمت"يافته و با تأييد و لطف الهي به شجاعت، عفت، عدالت دست

شود. نصب امام در مقام اثبات امري الهي و بر اساس منصوب مي "امام يا رئيس اول مدينه"
ها عدالت سياسي جاري ي لطف است؛ تا در ميان انسانعدهعدل الهي در نظام تشريع و قا

كه مربوط به  "مقتضي مصلحت عموم"شود. بعد از نصب امام در مقام اثبات، براي 
است، مردمان بايد از امام اطاعت كرده و تسليم قوانين امام و شريعت  "حكمت مدني"

 باشند:
دبير منقطع شود، نظام اما در هر روزگاري، عالم را مدبري بايد؛ چه اگر ت«

مرتفع گردد و بقاي نوع بر وجه اكمال صورت نبندد. و مدبر به حفظ ناموس 
تصرف قيام نمايد و مردمان را به اقامت مراسم آن تكليف كند. و او را واليت 

 .)167: 1387(طوسي،  »بود در جزويات، برحسب مصلحت هروقت و روزگار
ي عدالت دهد و نظريههم پيوند ميدين را به اساس، خواجه نصير، سياست وبراين

 سياسي را حول مركز امام يا رئيس اول مدينه با نگرش شيعي، امامت و عدالت سامان
چه اگرمحبت «ي وي، محبت فطري بر عدالت صناعي تفضل دارد؛ بخشد. در نظريهمي

. در اين )170(پيشين: » ميان اشخاص حاصل بودي، به انصاف و انتصاب احتياج نيفتادي
 ي بشر است؛ زيرا با فقدان محبت فطريمثابه انصاف، صناعي و ساختهنگرش، عدالت به

ها علت خودخواهي و فساد مردم، ضروري است عدالت و عدالت سياسي در ميان آنبه
ايجاد و جاري گردد. برقراري عدالت سياسي در ميان مردم براي تقسيم منافع، مناصب و 

بندد؛ در نتيجه وجود امام، كه حاصل از ا رئيس اول مدينه صورت ميخيرات توسط امام ي
ي لطف خداوند براي هدايت بشر است، هم عامل جاري عدل الهي در نظام تشريع و قاعده

ي عدل تشريعي شدن عدل الهي (عدالت سياسي) در ميان مردم بوده، و هم نتيجهو ساري
خوب و سعادتمند براي وي معطل نماند. يابي بشر و زندگي الهي است تا امكان كمال

رسند؛ و دين و شرع، هم ميترتيب، در وجود امام، سياست ديني و سياست عقلي بهبدين
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خورد. در اين نگرش، سياست و امر سياسي و ايجاد هم پيوند ميحكمت، عقل و سياست به
ام، منصوبين و دولت متعادل براي تعالي انسان از اولويت برخوردار است؛ زيرا توسط ام

شود. حفظ و تداوم عدالت و عدالت سياسي از نظر جانشينان وي طبق قوانين الهي اجرا مي
. )81(پيشين: » ناموس الهي و حاكم انساني و دينار«چيز وابسته است: خواجه نصير به سه

ناموس الهي يعني شريعت؛ حاكم انساني يعني امام و جانشينان وي؛ و دينار يعني پول كه 
شود؛ در و سبب مشاركت و معاملت متعادل مي (پيشين)» ي مختلفات استدهندهمساوات«

نتيجه امام يا رئيس اول مدينه، برمبناي قانون و كاربرد دينار، بايد تعادل و توازن را در ميان 
سان، عدالت سياسي به عدالت اجتماعي و اعتدال هاي مختلف جامعه ايجاد نمايد. بدينبخش

است و خرابي دنيا  اند عمارت دنيا به عدل مدنيگفتهعدل مدني كه «بخشيده وموجوديت 
 شود.ها جاري ميدر ميان مردم و ديگر نهادها و بخش (پيشين)» به جور مدني

روش تحليل ي عدالت سياسي خواجه نصيرالدين طوسي به. تبيين نظريه4
 گفتمان

ي تثبيت معناست؛ زيرا شرط اصلي حاكميت ها، مبارزه براي ميان گفتماننزاع ومبارزه
شدن يك گفتمان، مشروعيت و مقبوليت آن در نزد اكثريت مردم است. اين و هژمونيك

هاي مثابه سوژهيي گفتمان در تثبيت معناي خويش در ذهن مردم بهتوانامشروعيت به 
گاه ، آنها هژمونيك شدكه معناي يك گفتمان در ذهن سوژهگفتمان بستگي دارد. زماني

گيرد و به تالش خويش ها را در اختيار خود ميآن گفتمان، كل افكار، رفتار و گفتار آن
ها، روست كه ذهنيت تمامي سوژهاز اين«دهد. براي گسترش معنايي خود افزايش مي

. در )163: 1394(سلطاني، » ي گفتمان ممكن نيستذهنيتي گفتماني است؛ زيرا رهايي از چنبره
ها، عمالً ممكن نيست. از اين رو طرفي محض و يا دور بودن از تأثيرات گفتماننتيجه بي

 دهي بهدنبال شكلخود تأثير پذيرفته، هرچند خود به هاي دورانخواجه نصير از گفتمان
تحليل آثار خواجه نصير و نزاع آن با اساس، بهباشد. براينميخويش  گفتمان خاص

 شود.هاي اسماعيليان و خالفت اهل سنت پرداخته ميگفتمانها، از جمله سايرگفتمان
فضاي تشكيل گفتمان عدالت سياسي خواجه نصير، در دوران پرآشوب و نارضاريتي 

ديگر فرق مسلمين افزايش  مردم ايران است. در آن اوضاع و احوال، فشار اسماعيليان به
 "هالكو"رهبري برد و مغوالن بهسر ميسر وساماني بهيافته و دستگاه خالفت عباسي در بي

. در اين اوضاع، خواجه نصير ابتدا به )31: 1335(مدرسي زنجاني، به فتح ايران روانه شده بودند 
ه.ق) با تأثيرگذاري خود موجبات  654اسماعيليان پيوست؛ ليكن با پيدايش شرايط مناسب (

هاي مسلط زمانه، عليه گفتمان ي خود. وي در مبارزه)32(پيشين: ها را فراهم نمود سقوط آن
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(مدرسي ه.ق) مواجه نمود  656عاقبت با تحريك مغوالن، خالفت عباسي را نيز با انقراض (

رسد، خواجه نصير در عمل با همكاري مغوالن، نظر ميترتيب به. بدين)26-27: 1354رضوي، 
ها، لط كامل، با آني نظر با آشنايي و تسهاي مسلط زمانه را طرد نموده و در حوزهگفتمان

التسليم يا تصورات، اوصاف االشراف، با تأليفات متعدد از جمله: اخالق ناصري، روضه
 هاي مركزيقراري دالها پرداخته و با بيتجريد االعتقاد،... به ساختارشكني آن گفتمان

 بنديها را وام گرفته و در گفتمان عدالت سياسي خويش مفصلها، آن دالو شناور آن
 نمايد.مي

با تأثير از اسماعيليان، به نقد  "سيروسلوك"ي اساس، خواجه نصير در رسالهبراين
 گويد:حكمت نظري يا عقل محض پرداخته و مي

حق رسيدن ممكن نيست و اهل عالم با تعليم معلمي و اكمل مكملي بهبي«
كثرت عدد و اختالف اقوال در اين دعوي كه به نظر و عقل تنها معرفت 

 )40: 1335(طوسي،  »شود، برباطلند و تعليمان برحقندصل ميحا
كمك عقل محض ممكن نيست و حتي شناخت نظر وي، رسيدن به معرفت يقيني بهبه

(در مراتب » ترين موجودي به علت اولي عقل اولنزديك«صورت يقيني براي خداوند به
تعليم مشايي) حاصل ي علت و معلول است (بهنظر حكيم) كه اساس نظريهموجودات به

. در نتيجه، نياز به معلم و امام در )43(پيشين: تر براي انسان شود؛ چه رسد به عقول نازلنمي
 "ي صدورنظريه"زندگي انسان براي تعليم و تكامل ضروري است. وي با در اختيار گرفتن 

چيزي كه توسط صدور موجودات از باري تعالي كه مبدأ اول است به«اسماعيليان يعني: 
معتقد  (پيشين)» خوانندرا در عبارت متأخرين اين جماعت امر او يا كلمه او تعالي ميآن

علت اولي امر عقل كل را كه معلول اول است، امر باري تعالي است، چه باري تعالي «است 
ي صدور مكتب اسماعيليه . هرمان لَندلت نظريه)44(پيشين: » از عليت و معلوليت منزه است

. )155: 1391(لَندلت، داند مي» ي نوافالطوني صدوري قرآني خلق و نظريهتركيبي از آموزه«را 
 جيگري امر الهيميان«برخاسته كه در آن، » ابويعقوب سجستاني«اين مفهوم از تعاليم 

دهد، كه انطباق مي "امام"را با مفهوم خواجه نصير آن» عنوان علت اولي حقيقي است.به
ترتيب، . بدين(پيشين)وجو نمود را نزد خواجه نصير جستم متأخر بوده و بايد آناساساً مفهو

خواجه نصير با پيوند شرع وعقل، در پي اثبات ضرورت وجود امام براي سعادت و كمال 
سياسي ي عدالت پذيري) انسان است. در نتيجه، او وجود امام را نشانهپذيري، كمال(تعليم

 كند.ي لطف الهي تصور ميقاعدهحاصل از عدل تشريعي و 
ي فاضله و فضاي آرماني شيعي، به در اين برداشت گفتماني، عدالت سياسي در مدينه

ي دهندهشده و پيوندوابسته است؛ امام، دال مركزي و بلورين "امام يا رئيس اول"وجود 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

78 

ي بعد از لهها در حكومت فاضانسان به خدا، انسان به انسان و عامل تكامل و كمال انسان
ي عدل الهي عنوان نتيجهسازي نقش امام بهدوران پيامبر(ص) است. خواجه نصير با برجسته

راني ديگر در نظام تشريع و عامل اجراي عدالت سياسي الهي و شرعي، به طرد و حاشيه
پردازد. وي براي تثبيت معنا حول هاي رقيب ميها از عدالت سياسي در گفتمانبرداشت
قرار هاي رقيب را بيهاي ديگر گفتمانهاي شناور مركزي و دالدي خود، دالدال كلي

شدن گفتمان خويش، به توليد كرده و تالش دارد با طرد و حذف دشمن، براي هژمونيك
ها، توليد اجماع و تعريف معنا و تثبيت آن بپردازد. اين عمل با تأثيرگذاري بر ذهن سوژه

هاي خاصي را به دال مركزي گفتمان ي آن، مدلوليجهها صورت گرفته؛ و در نتنشانه
كند. حاصل اين عمل، ايجاد گفتماني پايدار و را هژمونيك ميچسباند و آنخويش مي

ي گفتمان خواجه مثابه سوژهماندگار در نزد اكثريت مردم ايران اسالمي (و مناطق ديگر) به
 شود.بعد از آن نيز مي هاي رقيب در دوران خود ونصير، و طرد و حذف گفتمان

راهنمايي امين "يا » باباسيدنا«خواجه با اين سازوكار ابتدا دال مركزي اسماعيليان يعني 
 و ديگر متفكران، برمبناي )60: 1391(دفتري، ي حسن صباح كه در انديشه "براي تعليم

ارات او كند. يعني وي امام و اختيبندي شده است، ساختارشكني ميي صدور، صورتنظريه
آميخته و هاي شيعي امامت و عدالت درهمرا از اسماعيليان وام گرفته و آن را با آموزه

دهد. وي در جهت عشري سامان ميي اثنيي عدالت سياسي خويش را با نگرش شيعهنظريه
گونگي، گفتمان ي گفتمانهاي شناور در حوزهتوليد و تثبيت معنا، از طريق جذب دال

سمت بندي كرده؛ تا انسداد حاصل بهقرارشده، مفصلهاي بيازه، با دالعدالت سياسي ت
عنوان دال به "امام برحق زمان"شدن برود. برمبناي ساختاريابي خواجه نصير، هژمونيك

ي لطف قاعده"و  "عدالت سياسي حاصل از عدل تشريعي الهي"مركزي، با دو دال مهم 
بخشد، و اول مدينه مشروعيت الهي و شرعي مي كه به امام و رئيس "خداوند در نصب امام

هاي بندي، دالچسباند. بعد از اين مفصلهم مينيازي به نظر مردم در اثبات آن نيست، به
پيوند "، "پيوند عقل و شريعت"، "ارتباط با عقل فعال يا اول"شناور ديگر گفتمان يعني: 

عدالت "، "فضايل امام"، "انونحاكميت ق"، "دادن به امر سياسيو اهميت "دين و سياست
، "استعداد –استحقاق "، "پذيري انسانتكامل -پذيريتعليم"، "اعتدال صناعي در اجتماع -
هم متصل و جذب دال مركزي ارز بهاي همصورت زنجيرهرا به "صداقت –محبت فطري "

ي عنوان سوژهبخشي فردي و جمعي ذهن مردم بهشوند. خواجه در جهت هويتامام مي
سوي دال مركزي متوجه ساخته، تا در نهايت، جذب آن شده و هويت فردي گفتمان را به

سان، و جمعي خويش را از آن اخذ نمايند؛ تا گفتمان هژمونيك و مسلط گردد. بدين
ي خود و بعد از آن، نظام معنايي هاي زمانهراندن ديگر گفتمانخواجه نصير با طرد و حاشيه
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ار مردم موجه جلوه داده و امام يا رئيس اول مدينه را به علت لطف خويش را در نزد افك
ي عدالت، اعتدال، توازن و كار تعليم مردم الهي و صدور فيض، صاحب حق رهبري، سازنده

ها در برداشت گفتماني از ي دالدهندهدر رسيدن به كمال و سعادت بدانند. حال، متون نشان
 شود:معرفي و تحليل ميي عدالت سياسي خواجه نصير نظريه

 استحقاق -. دال حاكميت قانون الهي؛ دال استعداد4,1
چون بنيان آفرينش اين عالم بر تضاد و ترتّب است، خاليق نيز در اين «

اند؛ و در جانب تضاد عدم استعداد است، و در عالم، هم بر تضاد و هم ترتّب
وار اشراق الهي متفاوت و جانب ترتّب، كمال استعداد است. و نفوس در قبول ان

توسط قبول نتوانست كرد از متوسط اند.... و چون مردم أمر او تعالي بيمختلف
هاي ايشان در برابر امر الهي چون آبگينه در چاره نبود، و كساني كه خاطره

سب آن پيغمبران بايستند كه خلق را برابر آفتاب بود پيغمبران بودند، اول به
 راه در بايست آمدن تامعاني رسند، و بهر بايست آمدن تا بهاول به اسما د

اند،... و دور كشف بامام مقصود رسند،... و حاكمان آن حكم قائمان قيامتبه
باشد، هم به مبدأ محيط لذكره السالم خاص باشد... و امام... بر سر دور كمال مي

صورت معرفت و به كمال، به انوار امر انداعي (كه) بفرمان او(ست)و هم به
 محبت و طاعت و عبادت خاص حقيقي برنفوس كه مستعد كمال باشد

حسب مالقات و مقاالت و جا كه آن علم بر امت خود بهتابد... و معلم از آنمي
 .)101 -104: 1363(طوسي،  »مقادير و عقول ايشان فيض كند

 . دال عدالت سياسي حاصل از عدل تشريعي الهي4,2
»ل كه واحد حقيقي اوست، در جملگي معدودات مانند فيضان انوار مبدأ او

وجود است از علّت اولي كه موجود مطلق اوست در جملگي موجودات، پس 
سبب در نسب هيچ تر و بدينتر، وجود او شريفهرچه به وحدت نزديك

تر از تر از مساوات نيست،... و در فضايل هيچ فضيلت كاملنسبت شريف
ت نيست،... چه وسط حقيقي عدالت راست و هرچه جز اوست به فضيلت عدال

نسبت با او اطرافند و مرجع همه با او و چنان كه وحدت مقتضي شرف بل 
موجب ثبات و قوام موجودات است و اعتدال ظلّ وحدت است كه سمت قلّت 

 .)79: 1387(طوسي،  »و كثرت و نقصان و زيادت از اَصناف متباين برگيرد
توحيدي را شناسي الوجود، هستيين متون با بيان پذيرش مبدأ اول يا واجبخواجه در ا

مبنا، عدالت منبعث از انوار فيض خداوند است و در جهان هستي، كند. بر اينمطرح مي
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طبيعت و زندگي سياسي و اجتماعي بشر جاري است. پس وي در نظام خلقت با بيان عدل 
سياسي است.  دهي به گفتمان عدالت، در پي سامانتكويني و تشريعي الهي و جايگاه امام

عدالت و «گويد: داند؛ ليكن ميي عدالت را در مساوات و تعقل مساوات ميخواجه، ريشه
هاي . چون، مخلوقات داراي استعداد و استحقاق(پيشين)» مقتضي نظام مختلفتندمساوات 

ها عدالت را در ميان آن» دينارناموس الهي و حاكم انساني و «متفاوت هستند؛ در نتيجه، 
 .)81(پيشين: بخشد ميايجاد و تداوم 

 ي لطف. دال قاعده4,3
لطف در اصطالح اهل كالم، چيزي » والُطف واجِب لتَحصيلِ الغَرَضِ بِه.«

طاعت نزديك كند و از معصيت دور سازد و به حد است كه مكلف را به 
 .)460ب: 1366(طوسي،  شدايجاب و الجاء نرسد و شرط قدرت هم نبا

 -ي اوليمسأله....» أَالمام لُطف فَيجِب نَصبه علَي اهللاِ تَعالي تَحصيالً للغَرَضِ «
كه نصب امام برخدا واجب است... دليل اماميه آن است كه وجود امام در اين

لطف است و لطف برخدا واجب است و گوئيم امام لطف است چون با وجود 
شوند و از معصيت دور و اگر امام نباشد فتنه و طاعت نزديك مياو مردم به

خيزد... مسأله دويم در عصمت امام. بايد امام معصوم باشد فساد بسيار برمي
 .)510-511(پيشين: 

 . دال فضايل امام4,4
[اول عصمت است و  -امام شامل هشت مورد است. أولها لعصمهصفات 

العلم [دوم علم امام]... و ثالثتها الشجاعه [سوم  عصمت امام واجب است]... ثانيتها
شجاعت].... و رابعتها كونه اَفضل من كل واحد من رعيته، [چهارم افضليت 
برهمه]... و خامستها كونه طاهرا من العيوب المنفّرخلقا و أصال و فرعا، [پنجم 

ي تنفر خاليق است چه اصلي و چه بودن و پيراستگي از عيوبي كه مايهپاك
فرعي].... وسادستها كونه أقربِ الخلق إلي اهللا تعالي و أكثر استحقاقا الثواب، 

ترين استحقاق ثواب].... و ترين خلق به خداوند تعالي و بيش[ششم نزديك
ها و معجزات سابعتها اختصاصه بآيات و معجزات تدلّ علي إمامته [هفتم نشانه

تها كونه إماما في جميع اختصاصي در جهت اثبات امامت امام].... و ثامن
 صورت منحصربهبودن در كل دار تكليف بهدارالتكليف بانفراده في زمانه. [امام

 .)429 - 431ق]: 1405[1359(طوسي،  فرد يا انفرادي درزمانه]
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ي ها به اطاعت و دوري از انجام گناه، قاعدهخواجه در اين متون، براي نزديكي انسان
شدن پيامبران ي لطف، شرط اطاعت انسان فرستادهبراساس قاعده كند.لطف الهي را بيان مي

است كه همان نبوت است؛ بعد از پيامبر(ص) نيز تعيين امام(ع) و امامان ديگر در زمان
بودن نظرات و اعمال پيامبر و جهت تام و مطلقعنوان لطف الهي واجب است. بههاي بعد به

 مله عصمت باشند و از گناه معصوم باشند. درها بايد داراي فضايل خاص از جامام، آن
ي عدل سازد؛ زيرا امام هم نتيجهجا خواجه بعد از پيامبر، نقش امام را بسيار برجسته مياين

سياسي حاصل از عدل تشريعي الهي در نمودن عدالت الهي تشريعي است وهم عامل جاري
شيعي اسماعيلي، دال مركزي آن  راستا، وي با ساختارشكني گفتمانميان مردم است. در اين

ي لطف و ارتباط با عقل فعال، در تالش است هاي مهم قاعدهقرار و وام گرفته و با دالرا بي
هاي دنيوي و ظاهري يا رئيس امام را در مقابل تمام رئيسان يا مقام كه دال مركزي امام

 ها ادامه دارد.زماني شكل مستمر در همهقرار دهد. لطف با تعيين جانشينان امام به

 . دال مركزي امام4,5
ثم اعلم أنّ الكالم في االمامه... وتلك الكلمات: ما، وهل، ولم، وكيف، و «

من. المسأله االولي ما االمام؟ [امام چيست؟] امام همان انساني است كه رياست 
و  عالوه آن [اصالتاً] در دار تكليف، و اين ميزانعامه در دين و دنيا دارد به

چه بعضي از كتاب [قرآن] ذكر شده است. و بدان كه حدي است كه در آن
كند؛ بلكه بياني است كه غير آن را ميزان و حد برهان و استدالل را بيان نمي

 .)425(پيشين:  »شودكند، و اعتراض و ممانعت قبول نميروشن مي

 . دال مركزي امام؛ دال پيوند دين و سياست4,5,1

ه عامه دينيه مشتمله علي ترغيب عموم الناس في حفظ االمامه رئاس«
هم بحسبها. امامت عبارت است تضرّ ه و الدنياويه، و زجرهم عمايم الدينهمصالح

ي مردم به كننده، ترغيب و تشويق همهي ديني كه تضميناز رياست عامه
چه كه شدن آنان از آنها است و بازداشتن يا مانعحفظ مصالح ديني ودنيوي آن

 .)457(پيشين:  »شودها ميباعث زيان وضرر به آن

 . دال مركزي امام؛ دال پيوند دين و سياست4,5,2

و در تقدير اَحكام به شخصي احتياج افتد كه به تأييدي الهي ممتاز بود از «
ديگران تا او را تكميل ايشان ميسر شود و آن شخص را در عبارت قدما ملك 

اند .... مراد از ملك در اين موضع نه آن است كه او را خيل االطالق گفتهعلي 
و حشمي يا مملكتي باشد، بلكه آن است كه مستحقّ او بود و در حقيقت و 
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كس بدو التفات نكند و چون مباشر تدبير غير او باشد، صورت هيچاگر چه به
 .)166 -167: 1387(طوسي،  جور و عدم نظام شايع بود

كند. امام در اين عشري را بيان مياثنيي امامت شيعه ه، نظريهدر اين متون خواج
ي امور نگرش، رياست كامل و مطلق در دين و دنياي مردم دارد، و مردم بايد از او در همه

شود و امام به جايگاهي كه استحقاق اطاعت نمايند؛ در اين حالت عدالت سياسي برقرار مي
هاي مختلف زندگي عدالت و اعتدال را در تمام جنبه پس امامرسد و ازآنآن را دارد مي
 نمايد، تا هركسي به جايگاه و استحقاق خويش دست يابد.مردم جاري مي

 . دال پيوند عقل و شرع؛ دال ارتباط با عقل فعال4,6
اول چنانش نمود كه آن معلم كه كمال نفس متعلم بتوسط او از قوه به «

ده باشد كه هركه كامل بالفعل نبود اكمل فعل آيد، بايد كه كامل بالفعل بو
ديگري نتواند كرد... وجود چنين شخصي را در نوع انسان هم از حكمت و هم 
از شريعت شواهد يافت.... چون كمالي كه طالب متوجه به آن است معرفت 
حق جل و عالست كه مبدأ موجودات اوست و ميان او و ميان معلم اول كه او 

هميشه بالفعل باشد واسط نتواند بود، چه اگر واسطه  را معرفت حق جل و عال
توسط واسطه حق را، پس معرفت حق فرض شود او اول واسطه را شناسد و به

توسط غيري، و چون چنين باشد معلم اول آن غير قوه بوده باشد بهنيز در او به
رين تايم، پس معلم اول نزديككردهباشد نه او و ليكن ما او را معلم اول فرض

 .)42 -43: 1335(طوسي،  »خداي سبحانه وتعالي موجودي باشد به

 پذيري انسانتكامل -پذيريشناسي؛ دال تعليمشناسي و معرفت. انسان4,7
كه جوهر او در فطرت مجبول بر تعلم و حكم آنو اما در انسان به«

 استكمالست، اگر قوت نطقي او تهذيب نيافته باشد، از جهل به علم عقائد
فاسده؟ و اكتساب رذائل و مدركات بد كرده، حال او جاري مجري حال ديگر 
حيوانات باشد... و اگر تهذيب يافته باشد، معظم افعال آنان تابع دواعي عقل بود، 
و مودي به نظام مصالح و معاش و معاد شخص و نوع او بر وجهي كه شريعت 

و نواهي الهي و وعده و و حكمت اقتضاء كند. و تهذيبش اول به استماع اوامر 
وعيد و ترغيب و ترهيب انبيا و اوليا و حكما باشد، و بعد از آن به اكتساب 
فضايل و تعلم علوم و تفكر در معقوالت، يا ملكاتي و عاداتي كه مقتضي صدور 

كه مردم مختار خيرات نفساني و جسماني باشد ازو حاصل كند... مراد ما از آن
حسب ارادت او وجهد كه بعضي افعال ازو بهبر آناست آن است كه قادر است 
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ي تكليف و امر و نهي و مدح و ذم و ثواب او صادر شود. و ظاهر شد كه فائده
طلب كمالي كه آن شوق و عقاب آن است كه او را شوقي انگيخته شود، به

 .)488-489: 1361؛ 23-24: 1335(طوسي،  »مبداء ارادت او باشد
نمايد. او با بيان بندي ميي عدالت سياسي خويش را مفصلظريهخواجه در اين متون، ن

ي بين مردم و علت اول است؛ اين ي صدور موجودات از علت اول، معتقد به واسطهنظريه
ي اعلي و ها، هرچه به علت اول يا كلمهها يعني پيامبران و بعد امامان و جانشينان آنواسطه

عنوان ند از طريق اين ارتباط (ارتباط با عقل فعال)، بهتوانتر باشند؛ ميمنبع نور، نزديك
تر نمايند. كمال حق نزديكها را هدايت و بهتعالي است، انسانمعلمي كه خود متعلم حق
تنها و معصوميت نه -عنوان انساني صاحب شرع، عقل و حكمتامام زمان يا امام وقت به

ها با كماالت و فضائل شود كه انسانيمظهر كلمه اعلي در ميان مردم است، بلكه موجب م
امام موفق به شناخت خداوند شوند. در اين گفتمان، عدالت سياسي ناشي از حاكميت و 

جوهري يا ذاتي براي  علت نقصحكومت امام زمان متصل به عقل فعال است؛ مردم نيز به
 ند.تهذيب خويش در جهت تعليم و كمال بايد تسليم فرمان امام زمان خويش باش

دهند كه خواجه دال مركزي خويش را از اهل تعليم يعني شيعيان اين متون نشان مي
 دهد و آن راعشري پرورش ميگيرد و در چارچوب تفكر شيعي اثنياسماعيلي وام مي

ها هاي پادشاهي و ديگر نظامنظير در مقابل دستگاه خالفت عباسي، نظامعنوان بديلي بيبه
هاي هاي ديگر گفتمانقراري دال مركزي و دالا ساختارشكني و بيدهد. خواجه بقرار مي

بندي شكلي تازه مفصلعشري درهم آميخته و بهي اثنيها را با امامت شيعهرقيب، آن دال
 ي فاضله مشروعيت و صالحيت خويشكند. در اين تفكر، امام يا رئيس امام در مدينهمي
ي ي تشريعي و ارتباط با عقل فعال، برمبناي قاعدهرا از عدل اله -سياسي يعني عدالت  -

هاي ها و شناخت استعدادها و استحقاقنمايد؛ امام با شناخت انسانمي لطف واجب كسب
آنان با حاكميت قانون شرع و عقل، دين و سياست را پيوند داده و موجب ايجاد دولتي 

 گردد.شدن عدالت و اعتدال ميمتعادل براي ساخته

 اعتدال صناعي -عدالت . دال4,8
در علوم حكمت .... انواع كماالت يكي از دوچيز بود: طبيعت يا صناعت؛ «

اما طبيعت مانند مبدأ تحريك نطفه در مراتب تغييرات.... و اما صناعت مانند 
مبدأ تحريك چوب به وسائط اَدوات.... و طبيعت بر صناعت مقدم است؛ هم در 

از حكمت الهي محض است و صدور  وجود و هم در رتبت. چه صدور او
صناعت از محاوالت و ارادت انساني و استمداد و اشتراك امور طبيعي. پس 

مثابه متعلم و تلميذ... چون منزلت معلم و استاد است و صناعت بهطبيعت به
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ايم، امري صناعي صدد معرفت آن آمدهتهذيب اخالق و اكتساب فضايل كه به
[دو طرف عدالت جور است و هرچند هر فضيلتي  است... ما گفتيم كه فضيلت

را از جهت توسط اعتدالي الزم است؛ اما عدالت عام و شامل است، جملگي 
اعتداالت را.] از امورصناعي است، اما بسيار بود كه كسي را از روي خلقت 

 .)87 -93: 1387(طوسي،  »ترتر بود و شرايط استعداد در او بيشقبول فضيلتي آسان

 شناسي توحيدي؛ دال ارتباط با عقل فعالهستي. 4,9
اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ، مثَلُ نُورِه كَمشْكاةٍ، فيها مصباح، الْمصباح في «

زجاجةٍ، الزُّجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب دري يوقَد منْ شَجرَةٍ مباركَةٍ زيتُونَةٍ الشَرْقيةٍ وال 
نُورٍ، يهدي اللَّه لنُورِه منْ   ء، ولَو لَم تَمسسه نار، نُورعلى رْبِيةٍ، يكاد زيتُها يضيغَ

بِكُلِّ شَي اللَّهلنَّاسِ، وثالَ لالْأَم اللَّه ضْرِبي و ،شاءي يملع ؛ ترجمه: خدا نور  ء
گيرى باشد كه درو چراغى بود،  اغها و زمين است، مثل نور او چون چرآسمان

و چراغ در آبگينه بود، آن آبگينه مانند ستاره روشن باشد، گويى افروخته باشند 
آن را از درخت مبارك زيتون، نه مشرقى و نه مغربى، كه روغنش خواهد كه 
بدرقشيدى، و اگرچه آتش بدو نرسيده باشد، پس آن نور نورى بود بر نورى 

زند ها ميد كسى را دهد كه خواهد هدايت كند. و مثلدرآمده، خداى نور خو
چيز دانا است. و منْ لَم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه همه سوى مردمان، و خدا بهبه

منْ نُورٍ؛ ترجمه: و هركه قرار نداد خدا براى او نورى را، پس نيست مر او را 
 .)7: 1377(طوسي،  ]»40و  35[نور: آيات   هيچ نورى

 صداقت -. دال محبت فطري4,10
و احتياط در باب حفظ محبت كه احتياج بدان از روي احتياج به تمدن «

ظاهر است، از اهم مهمات بود، تا نقصان بدان راه نيايد و معني اتحاد زايل نشود. 
اند]... مثالً احتياج به عدالت از جهت تصحيح معامالت هم وابسته[فضايل به

اند كه كسانيخلق از فضيلترذيلت جور مصون ماند... گفتيم دورترين است، از
از تمدن و تألّف بيرون شوند و به وحشت و وحدت گرايند، پس فضيلت 

» كارهاترينآن مهمترين فضايل بود و محافظت محبت و صداقت بزرگ
 .)223: 1387(طوسي، 

 اكميت قانوني فاضله، فضاي آرماني و استعاري؛ دال ح. مدينه4,11
هاي ايشان بر اقتناي خيرات ي فاضله اجتماع قومي بود كه همتمدينه«

و ِزلَت شرور مقدر بود و هرآينه ميان ايشان اشتراك بود در دو چيز، يكي آرا 
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و دوم افعال. اتفاق آراي ايشان چنان بود كه معتقد ايشان در مبدأ و معاد خلق و 
ديگر؛ و اما اتفاق ، مطابق حقّ بود و موافق يكافعالي كه ميان مبدأ و معاد افتد

ايشان در افعال چنان بود كه اكتساب كمال همه بر يك وجه شناسند و افعالي 
كه از ايشان صادر شود، مفروغ بود در قالب حكمت و مقَوّم به تهذيب و 

 .)185(پيشين:  «سياستتسديد عقلي و مقدر به قوانين عدالت و شرايط 
خواجه عدالت سياسي  يشده، نظريههاي مطرحرمبناي مستندات و استداللدر انتها، ب

راستا، دال بندي نمود. در اينمفصل "تحليل گفتمان"توان در چارچوب تحليلي نصير را مي
شده در گفتمان عدالت سياسي خواجه نصير، امام يا رئيس اول مدينه است؛ مركزي بلورين

م(ع)، جانشين عام او يعني صاحبان فضايل امام، حكما و ليكن در زمان غيبت امام معصو
ي توانند براي تشكيل مدينهالشرايط؛ يا در چند تن، ميفقها، در يك تن مانند فقيه جامع

ها اطاعت و پيروي نمايند. خواجه فاضله و اجراي امر الهي قيام نمايند و مردم نيز بايد از آن
ي فاضله براي تثبيت از حكومت مشروع امام در مدينهآرماني و استعاري با ايجاد تصويري 

پردازد تا در مردم گونگي ميي گفتمانهاي شناور از حوزهنظام معنايي خود، به جذب دال
صورت فردي و جمعي، هويتي تازه خلق نمايد و گفتمان عدالت سياسي خويش را مسلط به

 و هژمونيك سازد.

 گيري. نتيجه5
اي است كه پردازان برجستهطوسي، يكي از نظريهجه نصيرالدين رسد كه خوانظر ميبه

ي منسجم در باب عدالت ي يك نظريهعشري، اقدام به ارائهي اثنيدر قالب تفكر شيعه
ها، نقص ذاتي و تفاوت در سياسي نموده است. وي با پذيرش طبع مدني و اختيار انسان

كند كه با وجود امام و فضايل او، به تالش مي ها را بيان نموده واستعداد و استحقاق انسان
ي خويش و هاي زمانهاين وضعيت در نظام سياسي سامان دهد. خواجه در مبارزه با گفتمان

هم پيوند داده و در دفاع از گفتمان عدالت سياسي شيعي، عقل و شرع، دين و سياست را به
 لطفي يعي الهي و قاعدهي عدالت سياسي حاصل از عدل تشرسياسي را نتيجهعدالت 

شناسي توحيدي معتقد است كه در هر شناسي و انسانداند. خواجه نصير با هستيمي
يا  "مقام امامشود و بهروزگاري، فردي از ميان انسان با تأييد الهي به فضايلي ممتاز مي

گردد. دال مركزي گفتمان عدالت سياسي خواجه نصير، منصوب مي "رئيس اول مدينه"
گونگي، نظام ي گفتمانهاي شناور از حوزهمام يا رئيس اول مدينه است كه با جذب دالا

ي سازد؛ بنابراين، امام، هم نتيجهمعنايي شيعي را تثبيت و هويت فردي و جمعي مردم را مي
 ي فاضله است.شدن آن در مدينهعدل الهي و هم عامل جاري
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پردازي خواجه ود را به اثبات رسانيد. نظريهها و مدعاي خاين نوشته، ارتباط ميان سوال
پذيري و امكان تعالي و فساد مدني، تكامل و تعليمنصير در باب عدالت سياسي با قبول طبع 

هاي مركزي نمودن نظام معنايي شيعي، ابتدا دالشود. او براي هژمونيكانسان، آغاز مي
ي اثنيرا با برداشت شيعهها، آنگرفتن آنقرار نموده و با وامهاي رقيب را بيگفتمان

صدور، ي هاي شناور مانند ارتباط با عقل فعال و نظريهآميخته و به جذب دالعشري درهم
بندي ارز مفصلاي همصورت زنجيرهسياسي را بهفضايل امام و عصمت،... گفتمان عدالت 

 شكل عامها، بهانسان نماندن امورعلت غيبت امام معصوم(ع)، وي براي معطلنمايد. بهمي
الشرايط يا در يك فقيه جامع –يعني حكما و فقها  -پذيرد كه دارندگان فضايل امام مي

ها اطاعت نمايند تا نظام سياسي قيام نموده و مردم بايد از آنچندتن، براي برقراري عدالت 
شينان وي، با آرماني شيعه برپا گردد. در نتيجه، عدالت سياسي حاصل از وجود امام و جان

بر قانون، عدالت، اعتدال و توازن در ابعاد مختلف سياسي، ايجاد دولتي متعادل مبتني
هاي الزم براي برابري سياسي، حقوقي و نمايد، تا زمينهاقتصادي، اجتماعي... را برقرار 

هاي مختلف جامعه ايجاد و نظام ها در بخشها در جهت رفع تبعيض و نابرابريفرصت
 شيعي با همراهي و همكاري مردم برپا گردد. آرماني
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