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Abstract  
The purpose of this study is to investigate how and why Khajeh Nasir al-Din Tusi dealt with Abbasid 

government and also discern the rationale behind his political thought and behavior based on his works in 
Kalami-Fiqhi (theological-jurisprudential) principles. The significance of this study is that, in addition to 
understanding the tenets of Shi’ite ideology, it explains the principles of Khajeh Nasir al-Din Tusi as a 
Shi’ite Muslim thinker in his interaction with Abbasid government. By his accurate and principled 
comprehension of the Godly teachings and instructions of Ahl al-Bayt as well as Shi’ite former experiences, 
he inferred important principles in the realm of political thought that resulted in his appropriate encounter 
with contemporary realities back then and paved the way for the emergence of Shi’ite ideology in the 
political and social realm. The results of this theological-historical study showed that the theoretical 
principles of Khajeh Nasir al-Din Tusi are derived from the tenets of Shi’ite belief, Towhid (monotheism), 
and Imamat. He holds that the establishment of government is a requisite for human life as human being is 
instinctively social. He also regards that authority is only the right of God and those permitted by Him. 
Relying on ethical objectivism, he holds that only a government by an innocent Imam appointed by God, or 
introduced by Imam as his special or generic representative is deemed legitimate and appropriate. 
Therefore, he regards Abbasid establishment as an illegal occupant of Khilafat. Based on his intellectual 
principles derived from the Qur’anic verses and the narratives of innocent Imams and also the expediency 
for Muslims particularly Shi’ites, Khajeh Nasir interacted with Abbasid government by applying principles 
such as Taqia (denial of religious belief, justice, Imamat and so on. 

Keywords: Khajeh Nasir al-Din Tusi, Abbasid Dynasty, Imamat, Islamic Unity, Taqia (Denial of 

Religious Belief), Qa’ida La Zarar (The Principle of No Harm), Justice, Political Behavior 
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 مبانی کالمی ـ فقهی خواجه نصیرالدین طوسی

1در تعامل با حکومت عباسیان
 

 1مریم سعیدیان جزی

 2لیال جنترانی

 ایران.، اصفهان، دانشگاه اصفهان، معارف اهل بیت)ع(دانشکده الهیات و ، گروه معارف اسالمی، . دانشیار1
msaeedyan@ltr.ui.ac.ir 

ایران ، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده الهیات و معارف اهل بیت)ع(، گروه معارف اسالمی، . کارشناسی ارشد2

 Jantaianil3@gmail.com. )نویسنده مسئول(

 01/02/1311 پذیرش: ؛  تاریخ12/03/1311 تاریخ دریافت:

 چکیده
یابی اندیشه و رفتار سیاسی خواجه  هدف این تحقیق بررسی چگونگی و دالیل مواجهه خواجه نصیرالدین طوسی با عباسیان و نیز ریشه

اهمیت تحقیق در آن است که در راستای فهم مبانی و اصول اندیشه  .استاستخراج قابل فقهی براساس آثار ایشان در مبانی کالمی و 
پردازد. وی با فهم دقیق و  عباسیان می شیعی در تعامل با حکومت  به تبیین مبانی خواجه به عنوان یکی از اندیشمندان مسلمان، شیعی

را در حوزه اندیشه سیاسی استنباط کرد که پیامد  قواعد مهمی، بیت)ع( و تجارب پیشین شیعه های وحیانی و معارف اهل اصولی از آموزه
سازی برای ظهور و بروز تفکر شیعی در حوزه اندیشه اجتماعی و سیاسی بود. روش  های معاصر و زمینه آن مواجهه صحیح با واقعیت

توحید و ، اعتقادی شیعه مبانی نظری خواجه طوسی برگرفته از اصول، پژوهش از نوع مطالعه کالمی و تاریخی بوده و نتایج نشان داد
که انسان فطرتاً اجتماعی است. حاکمیت را تنها حق خداوند و افراد ممذون از  چرا، داند امامت است. وی حکومت را الزمه زندگی بشر می

م و داند که حاکم آن امام معصو حکومتی را مطلوب و ذاتاً دارای مشروعیت می، داند. وی براساس حسن و قبح عقلی جانب خدا می
حکومت ، یا امام فرد یا افرادی را به عنوان نائب خاص یا عام خود بر این امر مهم معرفی کرده باشد. لذا، منصوب از جانب خدا باشد

عباسیان غاصب خالفت است. خواجه براساس مبانی فکری خود که برگرفته از آیات و روایات امامان معصوم)ع( است و براساس منافع 
 امامت و... با حکومت عباسیان تعامل داشت.، عدالت، گیری از قواعدی مانند تقیه با بهره، شیعخاصه ت، مسلمانان

 رفتار سیاسی.، عدالت، قاعده الضرر، تقیه، وحدت اسالمی، امامت، حکومت عباسیان، خواجه نصیرالدین طوسی های کلیدی:  واژه

                                                           

بررسی مبانی کالمی خواجه نصیر الدین طوسی در تعامل با »نامه کارشناسی ارشد با عنوان:  . ایده مقاله حاضر برگرفته از پایان1
 ، دانشجو: لیال جنترانی، استاد راهنما: مریم سعیدیان جزی، ارائه شده در دانشگاه اصفهان است.«های معاصر حکومت
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 . مقدمه1

ی و دارای آراء و نظریات مهم و ارزنده فقیه و متکلم شیع، خواجه نصیرالدین طوسی اندیشمند

سیاسی و اجتماعی است. در اندیشه سیاسی خواجه حکومت دو قسم دارد: حکومت   در حوزه

داند که پایه و اساس آن معرفت حکیمانه و  فاضله و حکومت ناقصه. وی حکومتی را مطلوب می

م و عادل و منصوب از به یک معنا حکومت الهی باشد. ریاست این حکومت بر عهده فردی عال

جانب خدا است. در اندیشه خواجه حکومت تنها در نظام امامت قابل تصدیق و تصور است 

 (.918و 934،  932: ص1892، )طوسی

شد و  زیست که جامعه اسالمی با تفکر سنی و هواداران خالفت اداره می زمانی می، خواجه

عباسیان برای رسیدن به حکومت طی (. 148ق: ص 1422، عباسیان سرکار بودند )ابن طقطقی

و عمل به قرآن و سنت رسول خدا)ص( را سر دادند « الرضا من آل محمد»دعوت خودشان شعار 

همان نگاه اهل سنت و ، (. اما پس از به قدرت رسیدن411ص، 1؛ ج199ص، 9: ج1831، )طبری

 (.196: ص1833، خالفت را ادامه دادند )جعفریان

عباسیان غاصبان خالفت هستند. چراکه اندیشه سیاسی ، در نظر خواجه، توان گفت بنابراین می

نص و ، ساعده است و همانند امویان معتقد به عصمت خلفای عباسی امتداد اندیشه سقیفه بنی

وصایت پیامبر)ص( در مورد رهبری جامعه نبودند. خواجه معتقد بود رسول خدا)ص( جامعه 

علی)ع( و یازده فرزند بزرگوار ، های مختلف و در موقعیت اسالمی را بدون تعیین امام رها نکرده

، هایی انحصاری از جمله نص ایشان را به عنوان جانشین بعد از خود معرفی کرده و ویژگی

شمرد. خواجه برای اثبات مدعای خود به آیات متعدد از  عصمت و علم الهی و... را برای امام برمی

ی و آیه والیت و احادیث نبوی استدالل کرده است. وی قائل آیه ذوی القرب، جمله آیه اولی االمر

، بود غیر از امامان معصوم)ع( کسی صالحیت امامت و رهبری جامعه اسالمی را ندارد )طوسی

 (.961-989ق: ص 1421

آیا خواجه با عباسیان ، پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سؤال است که با وجود این دیدگاه

ر؟ و مبانی خواجه در این رابطه چیست؟ اهمیت این تحقیق آن است که در تعامالتی دارد یا خی



91  99 ، بهار28شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

، های اجتماعی و سیاسی راستای فهم مبانی و اصول حاکم بر اندیشه شیعی در مواجهه با واقعیت

عباسیان  به تبیین مبانی خواجه به عنوان یکی از اندیشمندان مسلمان شیعی در تعامل با حکومت 

مندی از  بیت)ع( و بهره های وحیانی و معارف اهل م دقیق و اصولی از آموزهپردازد. وی با فه می

قواعد مهمی را در حوزه اندیشه سیاسی ، عباسیان  تجارب پیشین شیعه در تعامل با حکومت

سازی برای  زمینه، دفاع از اسالم، های معاصر استنباط کرد که پیامد آن مواجهه صحیح با واقعیت

عی در حوزه اندیشه اجتماعی و سیاسی و تالش برای تحقق حکومت ظهور و بروز تفکر شی

 مطلوب در عصر غیبت از مغوالن تا انقالب اسالمی بوده است.

هایی از آن مورد پژوهش قرار  اما بخش، پژوهش مستقلی صورت نگرفته، درباره این موضوع

های  به اندیشه که« اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی»گرفته است. از آن جمله کتاب 

فلسفی خواجه در حوزه سیاست و به رویکرد وی درباره نظام مطلوب و غیرمطلوب پرداخته است 

که به شرح نظریه « اندیشه سیاسی متفکران اسالمی»( همچنین کتاب 12: ص1832، راد )یوسفی

 (.41ص، 1: ج1836، دولت امامت خواجه طوسی پرداخته است )مهاجرنیا

ست تا فارغ از رفتار سیاسی خواجه به چگونگی و دالیل مواجهه وی با این تحقیق بر آن ا

های اندیشه و رفتار سیاسی خواجه را براساس آثار ایشان در مبانی کالمی  عباسیان بپردازد و ریشه

 و فقهی استخراج نماید. 

 بر این اساس سؤاالت تحقیق عبارتند از:

 حکومت و خالفت چیست؟. مبانی نظری خواجه نصیرالدین طوسی در حوزه 1

 فقهی خواجه در مواجهه با حکومت عباسیان چیست؟ -. مبانی کالمی9

توحید و امامت است. وی ، باید گفت مبانی نظری خواجه برگرفته از اصول اعتقادی شیعه

که انسان فطرتاً اجتماعی است. حاکمیت را تنها حق  چرا، داند حکومت را الزمه زندگی بشر می

حکومتی را مطلوب ، داند. وی براساس حسن و قبح عقلی د مأذون از جانب خدا میخداوند و افرا

داند که حاکم آن امام معصوم و منصوب از جانب خدا باشد؛ و یا امام  و ذاتاً دارای مشروعیت می

حکومت ، فرد یا افرادی را به عنوان نائب خاص یا عام خود بر این امر مهم معرفی کرده باشد. لذا
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غاصب خالفت است. خواجه براساس مبانی فکری خود که برگرفته از آیات و روایات عباسیان 

گیری از قواعدی مانند  با بهره، خاصه تشیع، امامان معصوم)ع( است و براساس منافع مسلمانان

 امامت و... با حکومت عباسیان تعامل داشت. ، عدالت، تقیه

 . ارتباط خواجه با عباسیان2

اسماعیلیان ایران و خالفت عباسی ، حکومت بسیار قدرتمند خوارزمشاهیخواجه معاصر با سه 

ها و تأسیس و روی کار آمدن حکومت ایلخانی در ایران  است. همچنین شاهد سقوط این حکومت

هجری در شهر طوس به دنیا  163االولی سال  (. وی در جمادی 89 -92تا: ص  بی، است )طوسی

کند. قبل از حمله  قم و عراق سفر می، ری، اصفهان، نیشابورآمد. برای تحصیل علم به شهرهای 

در زمان ناصر عباسی در عراق مشغول به تحصیل بود. در هنگام حمله چنگیز به ، مغوالن به ایران

(. در آن هنگام 1: ص1886، خواجه از عراق به خراسان آمد )طوسی، هجری 913ایران در سال 

از تهاجم مغوالن در امان نبود که پناهگاه ، ند قلعه اسماعیلیبه استثنای چ، هیچ قسمتی از خراسان

(. از نوشته خواجه در مقدمه اخالق ناصری و 931: ص 1839، امنی برای مردم و علما بود )دفتری

توان دریافت که خواجه به اجبار و از روی اکراه در قالع  همچنین انتهای شرح اشارات می

 (.199ص ، 9: ج1891، طوسی ؛81-84: ص 1892، برد )طوسی اسماعیلیه به سر می

کمترین تعامل را با عباسیان دارد. دلیل ، های معاصر خود خواجه بین حکومت، با این وجود 

توان چنین ادعا کرد که  فاصله مکانی و دوری خواجه از بغداد بوده است. آیا می، این امر سن کم

کرد؟ شاید براساس اندیشه سیاسی خود  ی میبا عباسیان همکار، اگر خواجه در چنین شرایطی نبود

خواجه حکومت اسماعیلیان و بعداً حکومت مغوالن ، و با اقتداء به سیره اندیشمندان پیشین شیعه

های  حال حکومت عباسیان را یکی از انواع حکومت را بر حکومت عباسیان ترجیح داد. در عین

 ق: 1421، ؛ طوسی932: ص 1892، ناقصه و غاصبان خالفت معصومین دانسته است )طوسی

 الظاهر باهلل، ق(999 -119خواجه معاصر با چهار خلیفه عباسی الناصر لدین اهلل ) (.996ص 

: 1861، ق( بود )جوزجانی919 -942) ق( و المستعصم باهلل942-998المستنصر باهلل )، ق(999-998)

 (.118-143ص
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 . ارزیابی انتساب نامه خواجه به ابن علقمی3

نویسندگانی از جمله شوشتری معتقدند که ناسازگاری اعتقادی خواجه نصیرالدین طوسی با 

ای به  برای کمک گرفتن نامه، اسماعیلیه و نیز ظلم و ستم آنان نسبت به مردم موجب شد خواجه

 (.928: ص 1811، خلیفه عباسی در بغداد بنویسد )شوشتری

مؤیدالدین ابن علقمی نوشت و در آن نامه ای برای  نامه، نویسد: خواجه طوسی قمی می

وی را به بغداد ، ای عربی در مدح مستعصم نوشته و از وزیر خواست تا از طریق خلیفه قصیده

مصلحت ندید که « مؤیدالدین»شاید این نزدیکی سبب ترویج مذهب شیعه شود؛ اما ، دعوت کند

نامه نوشت که ، حتشم حاکم قهستانپنهانی برای ناصرالدین م، خواجه به بغداد برود. بنابراین

خواجه قصد آمدن به بغداد و نزدیک شدن به خلیفه را دارد و این خالف نظر من است و نگذار 

خواجه را زندانی کرد و او را به قلعه الموت ، خواجه به بغداد بیاید. وقتی محتشم نامه وزیر را دید

رسد این گزارش بنا به دالیل زیر  ر می(. به نظ9: ص1891، نزد سلطان اسماعیلیه فرستاد )قمی

 نادرست است:

. سال رفتن خواجه به الموت و وزارت ابن علقمی حداقل حدود دو سال اختالف دارد. شرح 1

در صورتی ، هجری تألیف شده 942در سال ، اشارات خواجه که در قلعه الموت نگاشته شده است

 شود. یهجری به وزارت منصوب م 949که ابن علقمی در سال  

. ارتباط و هماهنگی خواجه در هنگام فتح بغداد و بعد از آن با ابن علقمی کامالً عکس قضیه 9

 کند. را ثابت می

. از شخصیت واالی ابن علقمی چنین اتهامی به دور است. ابن علقمی از شیعیانی بود که در 8

عباسی مستعصم بود.  دار منصب وزارت در دربار آخرین خلیفه هجری عهده 919تا  949های  سال

به ، از مهارت خاصی برخوردار بود، در ضبط امور، بخشنده و سیاستمدار بود، وی فردی فاضل

 (.881ق: ص1422، کرد )ابن طقطقی گذاشت و از آنها حمایت می علما و دانشمندان احترام می

جامع ، جوینیگشای  کدام از منابع تاریخی مهم تاریخ جهان . از جهت سندی این نامه در هیچ 4

 التواریخ و زبده التواریخ نیامده است و این خود یک دلیل مهم است.
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 مبانی نظری خواجه در حوزه حکومت و خالفت .4

کند و تشکیل حکومت را برای اجتماع  گرا معرفی می خواجه انسان را مدنی بالطبع و کمال

کیل حکومت را از جمله توان گفت تش ( و می919: ص 1892، داند )طوسی ها ضروری می انسان

(. وی به عنوان اندیشمند بزرگ امامیه در 911داند )همان: ص  اسباب رسیدن انسان به کمال می

  حوزه حکومت دارای آرایی است که براساس اصول مذهب شیعه بر مبنای توحید و امامت شکل

 گرفته است.

وند حکیم دانسته و او را العلل همه موجودات عالم را خدا مبدأ المبادی و علت، محقق طوسی

معتقد است خداوند تمام صفات کمالی را به نحو مطلق دارا است  وی خواند. الوجود می واجب

(. با بررسی کتاب تجرید األعتقاد و اخالق ناصری خواجه معلوم 113-119ق: ص1421، )طوسی

ر حاکمیت نظریه ضرورت تشکیل حکومت دینی در اندیشه خواجه مبتنی بر توحید د، گردد می

کند که هدف اصلی ارسال  است. وی در تجرید ضمن تأکید بر احسن بودن افعال الهی تصریح می

که این اصل تنها در سایه حکومت  رسل و انزال کتب آسمانی برقراری عدالت است و از آنجایی 

توان گفت خواجه حاکمیت را یکی از افعال خداوند  می، (161یابد )همان: ص  الهی تحقق می

 دانسته است.

ها به  در واقع خواجه از توحید به عدل و از عدل به نبوت و از نبوت به امامت و از همه این

کند. وی معتقد است خداوند با ارسال پیامبران و نصب  اصل اطالق حاکمیت الهی دست پیدا می

نصب امام امام ارائه طریق فرموده است. براساس حسن و قبح عقلی و قاعده لطف به اثبات لزوم 

داند. لذا نصب امام  پردازد. امامت را لطفی واجب از جانب خداوند بر بندگانش می بر خداوند می

افضلیت و نص را ، هایی همچون عصمت بر خداوند واجب است. خواجه برای امام ویژگی

(. اگرچه ضرورت تشکیل حکومت 36ق: ص 1418 ؛998-991ق: ص1421، شمرد )طوسی برمی

برای خواجه پیوستگی دین ، در آثار خواجه به ظاهر مسکوت مانده است، غیبت امامالهی در زمان 

های پیشین است. تعامل خواجه با  و سیاست امری بدیهی است و او در این زمینه تابع سنت

مغوالن و اسماعیله بیانگر آن است که خواجه به دنبال ارائه تصویری مناسب از حکومت اسالمی 



91  99 ، بهار28شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

تقریر خواجه از نظریه امامت و ، ای باشد. از سوی دیگر ارشادی و توصیههرچند به نحو ، است

گر آن است که خواجه به ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت قائل است و  قاعده لطف بیان

داند. اندیشه کالمی خواجه در این عرصه چنان غلبه پیدا کرده  آن را از وظایف فقیهان و عالمان می

اهم و مهم فقهی را از منظر کالمی با توجیه حسن و قبح عقلی بیان نموده توان گفت قاعده  که می

 (.161ق: ص1421، کند )طوسی و بر اصل ضرورت تشکیل حکومت تصریح می

کند. وی  حکومت را به فاضله و ناقصه تقسیم می، خواجه در اخالق ناصری با رویکرد فلسفی

رسد این همان  واحد است. به نظر میچراکه حق ، داند حکومت فاضله را یک نوع بیشتر نمی

، داند. دو ویژگی مهم حکومت مورد تأیید خواجه است که تنها آن را در نظام امامت قابل تصور می

تخصص و توانایی داشتن در اداره حکومت را برای حاکم ، منصوب بودن از جانب خدا

توان  تجرید األعتقاد می(. براساس کتب کالمی وی مانند 829 -918: ص1892، گزیند )طوسی برمی

، های ناقصه اساساً مشروعیت ندارند و توان اجرای عدالت دریافت که در دیدگاه خواجه حکومت

(. این اصول 996ق: ص1421، گذاری و اصالح جوامع و تکامل انسان را ندارند )طوسی قانون

با عباسیان ارائه محوری خواجه است که بر پایه آن خواجه مبانی را برای تعامل یا عدم تعامل 

دانست. اما خواجه به  خواجه حکومت عباسیان را فاقد مشروعیت می، دهد. براساس این مبانی می

داند؛ اما  عنوان یک فقیه اصولی و متکلمی که خود را در مقام دفاع و حراست از شریعت الهی می

 ت و مصلحتوحد، دفاع از کیان اسالم و مسلمانان، هایی چون اهم و مهم براساس قاعده

 کرد و حکومت عباسیان از توانایی امت اسالمی خواجه چه بسا اگر شرایط سنی او اقتضاء می

 کرد. با عباسیان تعامل می، و شایستگی الزم برای تامین این اهداف متعالی برخوردار بود

خواجه براساس ، هرچند مشروط و براساس اصول تقیه و همکاری با حکومت جور. از سوی دیگر

مانند حضور در قالع اسماعیلیه امکان حضور در بغداد را ، تضائاتی که در طول حیاتش ایجاد شداق

 رو امکان تعامل نداشت و چه بسا اسماعیلیان مانع اصلی حضور خواجه در بغداد بودند. از این

 مصلحت اسالم، یا عدم تعامل خواجه با عباسیان عالوه بر در نظر گرفتن مبانی فکری خواجه

 قتضائات زمانی و مکانی حیات خواجه موضوعی است که بیشتر در معرض احتماالتو ا
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 گیرد. قرار می

 . مبانی کالمی خواجه در تعامل با حکومت عباسیان5

 . نظریه امامت5-1

، حاکمیت تنها از آن خداست و هرکس نیز دارای چنین حقی باشد، در اندیشه سیاسی اسالم

حاکمیت خداوند دارای چنین حقی است. در بین مسلمانان  بلکه تنها در طول، بالذات نیست

اما پس از رحلت رسول ، اختالفی در مشروعیت حکومت رسول خدا)ص( از منبعی الهی نیست

، خدا)ص( بر سر جانشینی آن حضرت بین مسلمانان اختالف به وجود آمد و دو گروه از مسلمانان

وه مبانی خاصی را برای مشروعیت حکومت هر یک از این دو گر، یعنی شیعه و سنی شکل گرفت

 (.122: ص1868، اند )رهبری مطرح نموده

رفتارها تابع اندیشه هستند. طبیعی است این امر شامل رفتارهای سیاسی و  بطور عموم

شود. عباسیان به طور کلی تابع اندیشه سیاسی اهل سنت بودند. اما  تشکیالت حکومتی نیز می

خود تابعی از شرایط تاریخی و تحوالتی بود که به ویژه در صدر  اندیشه سیاسی اهل سنت نیز

استخالف و شورا ، توان به نظریه حل و عقد  اسالم و دستگاه خالفت شکل گرفت. از این نمونه می

های فقهی و  (. براساس این قاعده بخشی از اندیشه92: ص1812، و استیال اشاره کرد )عنایت

ه حکومت و خالفت تحت تاثیر حاکمیت عباسیان قرار داشت. از کالمی اهل سنت به ویژه در حوز

توان به دیدگاه ماوردی در احکام السلطانیه اشاره کرد. ماوردی براساس نظریات  این نمونه می

پیشینی اهل سنت و شرایط عباسیان در آن زمان جواز استخالف )نصب جانشین توسط خلیفه( و 

داند  های مشروع می کند و آن را از مصادیق حکومت ادر میاستیالء )خالفت به زور و غلبه( را ص

(. با توجه به این دریافت باید گفت اندیشه اهل سنت تحت تاثیر 98و  11ق: ص 1491، )ماوردی

 شرایط مختلف امکان تغییر و تفسیرهای مختلف دارد.

. امامی که های شیعیان در مورد حکومت مبتنی بر اعتقاد به امامت است که آموزه در صورتی 

های سیاسی خود را نه از  باشد. شیعیان نظریه منصوب از جانب خدا و دارای مقام عصمت می
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های  بلکه با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین)ع( و نیز استنباط، تجربه تاریخی مسلمانان

ردار بود تنها جانشین برحق پیامبر)ص( و از حق حاکمیت برخو، اند. امام معصوم عقلی گرفته

(. پر واضح است که رفتار سیاسی متکلم شیعی 122: ص1868، ؛ رهبری993ق: ص1421، )طوسی

 چون خواجه در همکاری یا عدم همکاری با حکومت عباسیان تابع اندیشه سیاسی او است.

خواجه با ارائه نظریه سیاست امامت در اخالق ناصری و با تأیید این نظریه در کتب کالمی 

داند و  مشروعیت را تنها برای حکومت امام معصوم می، قواعد العقاید، رید األعتقادخود چون تج

، ؛ طوسی822: ص 1892، کند )طوسی های دیگر مانند عباسیان سلب مشروعیت می از حکومت

 (.996ق: ص 1421

 . عدالت5-2

مسئله عدالت است که از دیرباز جزو ، یکی دیگر از اصول مهم اندیشه سیاسی خواجه

ای که قرآن کریم غرض نهایى انبیاء و  گونه های بشر و ادیان الهی بوده است؛ به ترین دغدغه مهم

 (.981: ص1839، ؛ اوسطی91، کند )حدید معرفى مى  یگانه هدف عالى آنان را اقامه قسط و عدل

های  ها اهمیت دارد که حتی حکومت ها و دولت مسئله عدالت به قدری در سرنوشت ملت

هدف خود را تحقق ، ریاکارانه خود را متّصف به آن دانسته و برای جلب قلوب مردمجور نیز 

 (.149: ص 1861، دارند )نجفی قسط و عدل اعالم می

داند و آن را یکی از وظایف مهم و ضروری برای حاکم  عدالت را ناموس الهی می، خواجه

مردم را در جهت حفظ  دانسته است. وی همچنین رعایت انصاف و مساوات و احسان در میان

، (. ایشان با طرح قاعده لطف826و 824: ص1892، داند )طوسی قوام و انسجام جامعه مهم می

ها و تدابیر آنها را ناشی از این عدم  کند و در واقع سیاست امکان مشروعیت عباسیان را نفی می

؛ 89ص، 19تا: ج بی، ثیرمروری بر اقدامات عباسیان در تعامل با شیعیان )ابن ا، داند مشروعیت می

عدالتی آنها  مصادیق ظلم و بی، که خواجه بدون آنکه الزم باشد دهد ( نشان می191، 814ص، 11ج

داند. همراهی  عمالً آنها را فاقد اعتبار می، را یادآوری یا بر ناکارآمدی عباسیان تصریح نماید

بر امت اسالمی را نقد و چه بسا گر آن است که او تداوم حاکمیت عباسیان  خواجه با مغوالن بیان
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 نفی کرده است.

 . وحدت و انسجام جامعه اسالمی5-3

اند و  از آن به نیکى یاد کرده بشرى  همۀ جوامع   وحدت و همبستگى مقولۀ ارزشمندى است که

 (.16: ص1838، فخلعی به عنوان یک آرزو و آرمان بلند درپى تحقق آن هستند )

جامعه اسالمی تأکید فراوانی دارد و متعدد در قرآن به آن اشاره اسالم بر وحدت و انسجام 

وحدت در ، (. خواجه در تعریف مدینه فاضله69، ؛ انبیاء12، ؛ حجرات128، عمران شده است )آل

وحدت در اعمال و افعال و رهبری فرزانگان را محور اتحاد و همبستگی ، اعتقاد به مبدأ و معاد

 (.931: ص1892، خواند )طوسی جامعه می

برد. عملکرد  زیست که ایران در اوج اختالفات مذهبی به سر می خواجه در دورانی می

کرد. در  اختالفات مذهبی را در جامعۀ ایران تشدید می، ها آمیز خلفای عباسی و وزیران آن تعصب

، سیاسی، اختالفات مذهبی وارد محدوده سیاسی و اجتماعی شده و در ابعاد فرهنگی، این دوره

 (.19: ص1831، نظامی نمود یافته بود )ترکمنی آذر

توان گفت خواجه با جلوگیری از به آتش کشیده شدن کتابخانه حسن صباح و نجات جان  می

برداشته  وحدت و انسجام جامعه اسالمی گام در جهت، دانشمندان اسالمی اعم از شیعه و سنی

به مقابله ، های مذهبی واقع با گرایشدر  (.426: ص1896، ؛ نجفی914: ص 1833، است )جعفریان

های مذهبی بین شیعه و سنی نبوده  افکنی و ایجاد درگیری با عباسیان نرفته و چه بسا به دنبال آتش

است. خواجه به عنوان یک اندیشمند اسالمی ضرورت حفظ وحدت اسالمی را درک و در یک 

سالمی جلوگیری کرد. او جامعه موقعیت مناسب از ایجاد اختالف و تفرقه و آشوب در جامعه ا

گر و اختالفات  های حکومت های خاندان های خاندانی عباسیان و کشمکش اسالمی که با سیاست

نجات داد و جامعه اسالمی را وارد عرصه جدیدی از ، مراکز علمی و مذهبی دچار آسیب شده بود

 وحدت و انسجام نمود که محور آن اسالم و معارف ناب اسالمی بود. 

 . اصل تقیه5-4

بوده که به معنی پرهیز کردن و « اتقاء»و « تقوی»و به معنای « وقی»تقیه در لغت از ریشه 
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( و در اصطالح مستور داشتن اعتقاد 428ص ، 11ق: ج1414، داری است )ابن منظور خویشتن

به خفقان های دینی و دنیوی است. با توجه  باطنی و کتمان در برابر مخالفان به دلیل دوری از زیان

، اند )شیخ مفید بزرگان شیعه تقیه را واجب و جزء دین شمرده، مذهبی و تنگناهای فرا روی شیعیان

 (.188-181: ص1811، ؛ شیخ صدوق181ق: ص1418

 ای است که براساس قاعده حکم عالمانه و تاکتیک خردمندانه، در اصطالح سیاسی آن

 هوشمند در عرصه رفتار اجتماعی موضوع عقلی دوران انتخاب بین اهم و مهم انسان آگاه و

 :1839، کند )مهاجرنیا های ناشی از حکم مهم جلوگیری می کند و از زیان اهم را انتخاب می

 (.91ص

زمان خود که زمان غیبت امام است را عصر ، خواجه در بحث امامت در کتاب روضه التسلیم

وظیفه خود را تقیه و عدم « و دین آبائی التقیه دینی»کند و با استشهاد به روایت  تقیه معرفی می

اساس روایات تقیه را (. امام خمینی 111-119: ص1898، داند )طوسی ابراز برخی حقایق مهم می

 داند: بر چهار نوع می

مالی و آبرویی و خطر بر اسالم و مذهب تشیع ، در جایی است که خطر جانی . تقیه خوفی:1

 وجود دارد.

توان مسئولیت خود را در هدایت دیگران و تقویت  یی است که بهتر میدر جا . تقیه مداراتی:2

 وحدت انجام داد.

 ضرورت و اضطرار آن را مجاز دانسته است. . تقیه اکراهی:3

 (.139-131ص،  9: ج1893، نقطه مقابل افشاء و انتشار حق است )امام خمینی . تقیه کتمانی:4

فشار  که چرا، وع تقیه خوفی و مداراتی بوده استرسد تقیه خواجه با عباسیان از ن به نظر می

امیه بود. سابقه رفتارهای ضد شیعی عباسیان و  شدیدتر از بنی دستگاه خالفت عباسی علیه شیعیان

اما همچنان نهادهای ، ها کمی تعدیل و روبه کاهش بود عمال آنها هرچند در زمان الناصر سیاست

اهل سنت و به خصوص مدارس نظامیه در جهت های مذهبی  گرایش، حکومتی عمال عباسیان

(. در زمانی که 121: ص1834، کرد )کریمی قهی مقابله شیعه و دفاع از اهل سنت فعالیت می
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شد و شناسایی وفاداران و عالمان این مکتب  بیت)ع( جرم تلقی می صرف اعتقاد به مکتب اهل

ترین تاکتیک رفتار سیاسی خواجه با   عاقالنهترین و  تقیه بزرگ، شد ها می موجب از بین رفتن آن

 (.91: ص1839، شد )مهاجرنیا عباسیان محسوب می

 . حفظ اسالم و مسلمانان5-5

حفظ ، ترین نقش پیامبر)ص( و اوصیای ایشان و همچنین علمای بزرگوار در طول تاریخ بزرگ

قرآن و سنت. قرآن را خداوند ، دانیم که اسالم دو منبع دارد باشد. می اسالم از تحریف و نابودی می

(؛ اما مسئولیت حفظ سنت که همان 6، نماید )حجر تضمین نموده که خود از تحریف حفظ می

بر عهده ، ترین نقش به عنوان اصلی، باشد سیره و احادیث رسول خدا است و شرح و بیان قرآن می

: 1839، است )عسکریشده  امامان معصوم)ع( و در عصر غیبت بر عهده علمای بزرگوار گذاشته 

تا جایی ، (. همچنین دین اسالم برای دفاع از کیان مسلمانان اهمیت زیادی قائل است492ص، 9ج

داند و قتل یک انسان  که جنگ و دفاع در این راه را الزم دانسته و ضایع شدن آن را حرام می

 (.89، داند )مائده ها می گناه را به منزله قتل کل انسان بی

 حفظ اسالم و، ی رفتاری علما در عصر غیبت به عنوان نایبان عام امامیکی از مبان

 ،های مختلف صورت گرفته است مسلمانان است که از دوران غیبت امام تاکنون به گونه

 خواجه طوسی با ناامیدی از حکومت عباسیان و عدم امکان احیای آنها برای حفظ اسالم 

بیت)ع( در مسیر  های وحیانی اهل ود و با توجه به آموزهکارگیری تدبیر و نبوغ سرشار خ نیز با به

 کرد و فتح بغداد از طرفی مردم را به تسلیم شدن در برابر مغوالن و حفظ آرامش دعوت می

نمود. خواجه بدین گونه با نفوذ  از طرف دیگر هوالکو را به رعایت حال مردم توصیه می

، 8تا: ج بی، از مردم و علما شد )ابن شاکر هوشمندانه در سالطین مغول باعث حفظ جان بسیاری

 (.943-941ص

، وحدت و انسجام جامعه اسالمی، اصل تقیه، عدالت، خواجه براساس نظریه امامت، بنابراین

 حکومت مغوالن را بر حکومت عباسیان ترجیح داد.، حفظ اسالم و مسلمانان
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 . مبانی فقهی خواجه در تعامل با حکومت عباسیان6

 گیری قاعده الضرر و الضرارکار . به6-1

، داند )ابن اثیر ابن اثیر ضرر را نقطه مقابل نفع و ضرار مصدر باب مفاعله از ماده ضرر می

 عالوه، کند (. نفی ضرر و ضرار از اموری است که عقل مستقالً به آن حکم می31ص، 8: ج1891

از آن جمله ، ن مسئله تأکید دارد( و بسیاری از روایات نیز بر ای988و981، بر این آیات قرآن )بقره 

در علم فقه این  (.14ص، 99ق: ج1426، )عاملی« ال ضرر و الضرار فی االسالم»حدیث نبوی 

در ، یعنی احکامی که موجب ضرر به خود یا دیگران است، شده است قاعده از حدیث نبوی گرفته 

 (.13ص ، 1: ج1836، اسالم تشریع نشده است )سبحانی

مسلمانان و خود ، جهت است که خواجه موجودیت اسالم با اندیشه خواجه از اینتقارن این اصل 

ها دانست؛ یعنی عباسیان به دلیل شرایط اجتماعی  را در رها کردن عباسیان یا حداقل عدم تعامل با آن

توانست  ها نداشت. او نمی و ناکارآمدی اهل تسنن در حال سقوط بودند. خواجه نقشی در سقوط آن

 حمایت کند.، قاعده فقهی از حکومتی که به علت فسادـ ظلم و... در حال سقوط است طبق این

 . اصل اهّم و مهم6-2

این قاعده یکی از اصول کلیدی در فقه اسالمی و ابزاری کارآمد در دست مجتهدین است. 

شود. قاعده  واجب می، حرام و یا کاری که حرام است، بسا کاری که واجب است چه، براساس آن

تواند به  یعنی مکلف نمی، ها است اهم و مهم مربوط به موارد تزاحم بین احکام در مقام عمل به آن

دو حکم شرعی اهم و مهم عمل کند و تنها بر انجام یکی از آن دو قادر است. در اینجا باید به اهم 

، هریعمل کند و مهم را فروبگذارد. برای مثال فدا کردن مصلحت فرد برای مصلحت عموم )مط

أیید آن نیز وجود اما ادله نقلی در ت، (. قاعده اهم و مهم یک قاعده عقلی است933ص، 91تا: ج بی

سوره بقره اشاره کرد. آنچه در آیه شریفه آمده است از باب  916توان به آیه  می دارد از جمله

 کنند. تزاحم مصلحت و مفسده است. فقها در مورد قاعده اهم و مهم به این آیه استشهاد می

خواجه طوسی دریافته بود که حاکمان عباسی دغدغه دفاع از قلمرو اسالمی و کیان مسلمانان 

همراهی با مغوالن را بر خالفت عباسی ترجیح داد. شاید این ، بر مبنای این قاعده، را ندارند. لذا
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ح و عباسیان را به عنوان حکومتی اسالمی اصال  سؤال مطرح شود که چرا خواجه طوسی حکومت

توان تسلط مغوالن کافر را بر حکومت اسالمی  می، تقویت نکرد؟ و آیا طبق قاعده نفی سبیل

خواجه طوسی دغدغه زندگی سیاسی ، ترجیح داد؟ در پاسخ به این دو سؤال باید بگوییم اوالً

 چنین برشمرد: توان دالیل آن را این مسلمانان را داشت که با توجه به آنچه گفته شد می

 ضعیف و فاسد  مت. حکو1

 گریز های فکری عقل . وجود جریان9

 و مرده . جامعه ناتوان8

 . اختالفات مذهبی4

 های اسالمی. . عدم اتحاد حکومت1

در دربار عباسیان علمای شیعی همچون ابن علقمی حضور داشتند که همانند خواجه از ، ثانیاً

از آزادی که در دربار مغوالن ، فات مذهبیاما به دلیل اختال، خرد و دانایی باالیی برخوردار بودند

بود برخوردار نبودند. حتی در هنگام فتح بغداد ابن علقمی پیشنهاد تسلیم شدن در برابر هوالکو را 

 (.881ق: ص1422، اما پذیرفته نشد )ابن طقطقی، به خلیفه عباسی داد

، سال مشاهده کرده بود 82دانست توان مقابله با مغوالن را ندارد. چراکه طی خواجه می، ثالثاً

ای از علما فتوای جهاد  های قدرتمند را درهم کوبیده بودند. حتی دیده بود که عده مغوالن حکومت

(. وی از دادن جانش در راه 31ص، 1: ج1883، دادند و در این راه به شهادت رسیدند )میرخواند

ایی که دین اسالم برای این شرایط ه رفت اسالم ابایی نداشت؛ اما با آگاهی از شرایط زمانه و برون

ظاهر اسالمی عباسیان  به  همکاری با مغوالن را بر حکومت، در نظر گرفته و طبق قاعده اهم و مهم

دانست در این برهه زمانی با کشته شدن و حتی صدور فتوای جهاد امکان بسیج  ترجیح داد. او می

با مبنای صلح به جهاد پرداخت و از اسالم و جهت  نیرو و مقابله با مغوالن غیرممکن است. از این 

 جامعه اسالمی دفاع کرد.

چارچوب اندیشه کالمی باعث شده تا برخی از مبانی فقهی همانند اصل ، چنانکه بیان گردید

اهم و مهم در قالب اندیشه کالمی وی بیان شود. شاید بتوان از بیان خواجه در موضوع حسن و 
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اما ارائه مبانی ، کنند کرد که سایر علمای شیعه بر آن تاکید می قبح جوازهای فقهی را استخراج

های فقهی  فقهی مستقل از خواجه در این زمان مشکل خواهد بود. از طرفی با توجه به آنکه دیدگاه

، پردازد خواجه به صورت محدود بوده و تنها کتاب ایشان یعنی االرث به این دست مباحث می

از این بحث و تسری آن به اندیشه سیاسی و رفتار سیاسی خواجه نوعی اساساً دریافت مبانی فقهی 

 استنباط و محل تردید خواهد بود.

 گیری . نتیجه7

اما با رفتار ، . وضعیت شیعیان در زمان غیبت امام در آثار خواجه به ظاهر مطرح نشده است1

، ر قاعده لطفدر اخالق ناصری همچنین تقری، «سیاست امامت»سیاسی وی و با طرح نظریه 

 تشکیل حکومت اسالمی را ضروری دانسته است.

. آراء خواجه طوسی در حوزه حکومت و خالفت براساس اصول مذهب شیعه امامیه یعنی 9

الهی تشکیل حکومت را  -گرفته است. وی بر مبنای رویکرد فلسفه اجتماعی  توحید و امامت شکل

اجتماعی است. همچنین براساس باب حسن و قبح داند. چراکه انسان فطرتاً  الزمه زندگی بشر می

حاکم آن امام معصوم و منصوب از ، عقلی حکومتی مطلوب و ذاتاً دارای مشروعیت است که اوالً

  محدود و مشخص، جانب خدا باشد و ثانیاً فرد یا افرادی از جانب وی معرفی یا براساس صفات

 شده باشند.

، سیره امامان معصوم)ع(، سنت و عقل(، عی )قرآن. خواجه با استفاده از منابع تفکر شی8

شناسی و انتخاب گری با حکومت عباسیان روبرو شد.  رویکرد تاریخی رجال امامیه و موقعیت

، وحدت و انسجام اسالمی، عدالت، مبانی خواجه در تعامل با عباسیان عبارتند از: نظریه امامت

 اهّم و مهم.، عده الضرر والضرارکارگیری قا به، حفظ اسالم و مسلمانان، اصل تقیه

بررسی  فقهی و فلسفی قابل ، حدیثی، . رویکردهای خواجه در این زمینه از چهار وجه: کالمی4

فلسفی بوده و رفتار سیاسی او با عباسیان  –است. بر این اساس بیشترین مبانی کالمی خواجه عقلی

استفاده   های مشابه قابل جه در موقعیتگرفته است. مبانی خوا  براساس قواعد حدیثی و فقهی انجام

 و تعمیم است.
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