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 مقدمه-1-1

انسان ها از دیر باز تا کنون در اجتماع زندگي کرده اند. زندگي در اجتماع یکسری قووانین و مقورارت   

ادیان به پیروان خوود یواد   ها نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. اسالم مثل سایر  مي طلبد تا بر اساس آن

مي دهد که چگونه در اجتماع باهم زندگي کنند و به عنوان یک دیون الهوي بورای قبول از تولود و بعود از       

مرگ و رسیدن به سرمنزل مقصود دسوتورالعمل و برناموه دارد. دیون اسوالم یکسوری ارزش هوا و اصوول        

زشها و اصول نظم و امنیوت، رفواه و   راین ا ها عرضه مي کند که در صورت به کار بستن اخالقي را به انسان

آسایش و آرامش در زندگي انسان برقرار مي شود و همچنین دستورالعمل های تربیتي را به انسوان عرضوه   

مي کند زیرا تنها در سایه تربیت انسان است که عالم اصالح مي گردد. براین اساس در اسالم تنهوا رفواه و   

هایي هستند که برای نیل به هودفي بواالتر مطلووب انود و بوه       دو مقولهورد نظر نیست، بلکه این آسایش م

خواهود اموا در    تنهایي اصالت ندارند. اسالم برای مردم، زندگي راحت، رفاه و آسایش، امنیت و عدالت موي 

خواهد به هدفي واالتر دست بیابد و آن دست یابي بوه کموال بیشوتر اسوت. انسوانیت       ورای این اهداف مي

ها سایه موي   فاه و جسم او نیست بلکه کمال انساني به روح انسان است. این هدف به همه ارزشانسان به ر

ها دراین قالب محدود مي شوند. بنابراین همه این موارد مطلوب است تا به خداپرسوتي   افکند و همه ارزش

یگور ارزشوي   کمک کند. اگر از این مرز خارج شود و برخالف این هدف نتیجوه دهود، مطلوبیوت نودارد و د    

نخواهد داشت. حال مي خواهیم بدانیم رسیدن به این کمال روح چگونه برای انسان میسر موي شوودآ آیوا    

انسان به تنهایي مي تواند در این مسیر گام برداردآ یا باید جامعه ای باشد که انسان بتوانود بوا زنودگي در    

ه ای باشد که انسان بتوانود بوا زنودگي در    آن جامعه به نیاز های مادی و معنوی خود برسدآ بله باید جامع

آن جامعه هم از بعد فردی و هم از بعد جمعي و اجتماعي به این کمال برسد. در اسوالم رسویدن بوه ایون     

شود؛ حکومتي که بر اساس ارزش های الهي پایه ریزی  ي در سایه حکومت اسالمي متحقق ميکمال و تعال
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ارائه مي دهود. در ایون حکوموت اسوت کوه بور اسواس اصوول و         شده و برنامه جامعي را برای زندگي بشر 

های الهي انسان ها خیلي راحت هم به کمال مادی مي رسند و هم به کموال معنووی و در حقیقوت     ارزش

هدف اسالم نیز همین است؛ رسیدن به دو بعد مادی و معنوی انسان و حاکم اسالمي در جهوت شوکوفایي   

بعد مادی تنها ارزشي ندارد. این در حالي است که در جوامع غربوي   هر دو بعد تالش مي کند و رسیدن به

تنها به بعد مادی انسان توجه شده و به کرامت عالي انسان که مد نظر اسوالم اسوت ارزش قائول نیسوتند.     

همچنین در این جوامع  بیشتر به جدایي دین و ارزشهای دینوي از سیاسوت و حکوموت تأکیود دارنود در      

ا به بوي راهوه   های الهي حکومت طاغوتي و شیطاني است و انسان ر حکومت بدون ارزش حالي که در اسالم

های الهي و عرفاني  خواهیم به این مسئله بپردازیم که آیا ارزش کشاند. بر این اساس در این پژوهش مي مي

قابل اجتماع با سیاست و حکومت هستندآ یا، سیاست بدون توجه به ارزشهای اخالقي و عرفاني مي توانود  

اهد پاسخ این سؤال را با توجه به آموزه ها و به تعالي انسان ها کمک کند.آ نگارنده در این پژوهش مي خو

دستورالعمل های حکومتي و سیاستي امام علي )ع( در نهج البالغه پاسخ دهد. نهج البالغه هم از سیاسوت  

و حکومت خداجویان پاکدل و عاشق حوق و عودالت و پاکبوازان دلباختوه اسوالم و اموت اسوالمي سوخن         

ردان الهي و خدمتگذاران خالق و خلوق، وهوم از شورارت هوای     گوید، وهم از دولت صالحان و رهبری م مي

سیاست بازان کوردل و نفاق پیشه و امامان ضاللت و تباهي و ظلمت، وهم از دولتمردان ستم پیشه و جواه  

ها و بواالتر ازهموه    های شیطاني قدرت طلبان سنگدل که حاضرند همه ارزش طلب و هوسباز و هم از شیوه

 روزه کنند و بندگان خدا و خیل عظیم امت را به بند اسارت بکشند.حق را فدای قدرت چند 
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 بیان مسأله -1-2

انود   ها از دیرباز با آن روبه رو بووده مسأله سیاست همیشه یکي از پرچالشترین مسائلي بوده که انسان 

ررنگ و چوه  و همواره یکي از مسائلي بوده که در کنار ابعاد دیگر زندگي فردی و اجتماعي انسان ها نقش پ

بسا تأثیر گذاری داشته است. در جهان اسالم بازخورد و تأثیرگذاری این سیاست متفاوت بوا جهوان غربوي    

است. در اسالم ارزشهای اخالقي و عرفاني، بنیان سیاست اسالمي را میسازند. اخوالق و عرفواني کوه تنهوا     

ل ارتباط با خدا و خلق و جهت الهوي  ارتباط با خدا به صورت درون گرایانه و فردی نیست بلکه عرفان اصی

 (719:1383برای خلق خداست.)رودگر، ربخشیدن به کا

پس کار برای خلق خدا یعني وارد اجتماع شدن ودر امورات سیاسي جامعه دخیل بوودن اسوت. پوس    

ازاین تعریف روشن مي شود که عرفان وسیاست مي توانند باهم جمع شوند. ما مصادیقي داریم کوه پیونود   

ه این دو مقوله مي باشد. نمونه بارزش حکومت پیامبر)ص(و ائمه معصومین)ع( هسوتنند کوه حقوایق    دهند

غیب و شهادت را باهم جمع کرده اند و از طرف دیگر بازخورد این سیاست در جهان معاصورغرب اینگونوه   

فورد گرایوي و   است که مکاتبي چون سکوالریسم، لیبرالیسم، و اومانیسم دین را از سیاست جدا کرده و به 

انسان محوری معتقدند. در چنین مکاتبي نظامات اداره جامعه صورفا براسواس نیازهوای موادی انسوان در      

ارتباط با دیگران وضع مي شود. در چنین نگاهي تفکر الهي در اداره جامعه نادیده گرفته شده و از ایون رو  

ب جهان بودون ارزش هوای دینوي موي     تربیت انسان در جامعه سمت و سوی الهي ندارد. به نظر این مکات

تواند اداره شود اما در سیاست اسالمي قدرت بایدجهت الهي داشته باشد تا بتواند افراد جامعه را بوه تعوالي   

برساند. با توجه به پژوهش هایي که در عرصه سیاست و عرفان کار شده نگارنده سعي دارد نشان دهود آیوا   

آ و عرفان و سیاستي که مد نظر امام علي )ع( هست چگونوه اسوت.   عرفان وسیاست باهم تالقي دارند یا نه

آیا ایشان نیز بر تالقي عرفان و سیاست تأکید دارند. حال مادر این پژوهش فرض را بر این مي گیوریم کوه   

ایشان به سیاست نگاهي خدامحورانه دارند. نه نگاهي که سیاسوت را وسویله ای بورای رسویدن بوه امیوال       

رد. ایشان به عنوان عارف کامل تنها به بعد فردی عرفوان نموي پوردازد بلکوه ایون بعود از       دنیوی به کار گی

خورد با خلق عملي مي سازند. در تفکور الهوي قودرت سیاسوي یوک وسویله بورای        رعرفان را در جامعه و ب



5 

برقراری عدالت واقعي در جامعه است. در این تفکر،قدرت ازاین حیث  مطلوب است کوه در خودمت خلوق    

های افراد سطحي نگر ضد ارزش خواهد بود. از منظر امام علي)ع( سیاست یعنوي   د و گرنه قدرت طلبيباش

عادل بودن یعني سیاست را به معنای واقعي در جامعه برقرار کردن و هر چیزی را سر جای خود گذاشوتن  

داننود در حوالي    است نه تدبیری که بر اساس بي عدالتي باشد. ایشان این بي عدالتي را فریب و دغول موي  

که برخي سیاست مداران دغل را چاشني سیاسوت موي داننود. هودف حضورت علوي )ع( اخالقوي کوردن         

سیاست بود. ایشان در مقابل نیرنگ های زمان خود بخصوص معاویه یک بار هوم از اصوول سیاسوي خوود     

جوزاز راه پیوسوتگي   برنگشتند. از نگاه ایشان نه تنها سیاست با عرفان تعارض ندارد بلکه سیاست مطلووب  

این دو بدست نمي آید و تنها سیاستمدارعارف است که مردم را به سوی هدف نهوایي هودایت موي کنود.     

هوا   های الهي حاکم باشد باید مسئوالن آن جامعه نیز بر اسواس ایون ارزش   بنابراین در جامعه ای که ارزش

هوایي اسوت کوه     باشند و این هموان ارزش فعالیت کنند باید اخالق سیاسي داشته، امانتدار، صادق و عادل 

 نهوج البالغوه  131خطبه امام علي )ع( در نصب مالک اشتر به فرمانداری مصر به ایشان سفارش کردند. در 

خدایا تو میداني آنچه از جانب موا در پوذیرش امور    »ایشان غایت حکومت اسالمي را چنین بیان مي کنند:

های دنیوی نبوده بلکه برای ایون بووده کوه     اده جویي از بهرهخالفت اجرا شد هرگز برای قدرت طلبي یا زی

جووادی آملوي در کتواب حماسوه و عرفوان آورده انود کوه        « ه جای خود برگردانیم...های دین تو را ب نشانه

حضرت علي )ع( نه تنها توانست بین عرفان ناب و حماسه شور انگیز جموع کنود بلکوه بسویاری از صوفات      

خود گردآورده است از ایون روبوه شخصویت جوامع اضوداد اشوتهار یافوت )جووادی         کمالیه دیکر را نیز در 

(. بنابراین میان رسیدگي به امور اجتماعي، سیاسي و حکومتي با سحرخیزی و شب زنوده  125:1382آملي،

داری و گریه و البه و ناله در برابر پروردگار عالمیان و نیوایش و دعوا و جهواد و مجاهوده علموي و عملوي،       

، سلوکي، اجتماعي و حتي اقتصادی، وصلت و التیام و هماهنگي و همگوني وجود دارد، نوه تضواد و   اخالقي

 (.716:1383تعارض )رودگر،
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 سؤاالت پژوهش )اصلی( -1-3

 چه نسبتي بین عرفان و سیاست با تأکید بر نهج البالغه وجود داردآ-1

 سؤاالت فرعی -1-4

 علي )ع( چگونه بوده استآنسبت عرفان و سیاست در مدل حکومت امام -1

 عرفان از منظر امام علي چقدر در روند سیاست گذاری تأثیر داردآ-7

 مام علي )ع( چگونه مي تواند در رشد وتعالي افراد جامعه تأثیر گذار باشدآاسیاست از منظر -3

 تدبیرهای سیاسي چگونه مي تواند ما را به بخشي از عرفان برساندآ-4

 فرضیه های پژوهش -1-9

 بین عرفان و سیاست از منظر نهج البالغه رابطه و جود دارد.-1

های عرفاني را با هدف معنوی جامعه در حکوموت و سیاسوت    امام علي به عنوان عارف کامل ارزش-7

 دادند. دخالت مي

 شخص عارف در عین اینکه عارف است مي تواند در امور سیاسي جامعه دخیل باشد.-3

 مي تواند در به کمال رسیدن افراد جامعه تأثیر گذار باشد.سیاست همراه با عرفان -4

کمال باشد مي تواند ما را به بخشوي از  به  اگر تدبیرهای سیاسي در جهت الهي و با هدف رسیدن -9

 عرفان برساند.

 هدف پژوهش -1-6

ر ای است که در آن هر فرد بتواند بخشي از شخصیت خود را که د هدف از این پژوهش بررسي جامعه

اجتماع شکل مي گیرد به گونه ای تربیت کند که در جهت عرفان الهي قرار گیرد. ساختن چنوین جامعوه   

ای منوط به داشتن سیاست و سیاست مداراني است که سیاست آن ها مبتني بر نگواه الهوي باشود. هودف     

داق بوارزی از عمیوق   البالغه که مصو   معه در نهجبررسي الگوی واقعي رفتار امام علي )ع( به عنوان رهبر جا

باشد. سیاست از منظر امام )ع( وسیله اسوت نوه    رابطه با عرفان و سیاست است، مي ترین نظرات ایشان در
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ای برای رسیدن به قرب الي اهلل. برخالف سیاست های دیگور کوه سیاسوت را هودف و ارزش      هدف؛ وسیله

لهي و دیني را فدای سیاست مي کننود  های الهي را وسیله قرار مي دهند و در بعضي مواردی ارزش های ا

از همین رو حاکم اسالمي باید هدف معنوی جامعه را نیز در نظور داشوته باشود    ه اهداف دنیوی برسند. تا ب

 که امام علي )ع( به عنوان عارف کامل برترین الگوی آن است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-7

ی سیاسوت در   فاني امام علوي)ع( در عرصوه  های عرفاني به خصوص سیره اخالقي و عر عرفان و ارزش

هایي را برای مشکالت زندگي در دنیای جدید در دست دارد. از ایون منظور بوه     نهج البالغه روش و راه حل

ها، جامعه ای خواهد ساخت کوه ایون جامعوه و     ها در نحوه مدیریت جامعه و حکومت کار گیری این ارزش

توجه به این موارد ضرورت و اهمیت پژوهش روشن موي شوود   افرادش در جهت الهي رشد خواهند کرد. با 

هوایي کوه الزم    های عرفاني در امور سیاسي یک جامعوه اسوت ارزش   و این ضرورت نشان دادن تأثیر ارزش

است تک تک مسئولین جامعه به آن توجه داشته باشند تا عدالت واقعي در جامعه برقرار شود. نگارنوده در  

ای بوا تفکور الهوي الزم و ملوزوم      شان دهد عرفان و سیاست برای ایجواد جامعوه  این پژوهش در نظر دارد ن

 یکدیگرند.

 پیشینه پژوهش  -1-8

ای هستند که به ظاهر جدا به نظر موي رسوند و رابطوه مسوتقیمي ندارنود.       عرفان وسیاست دو مقوله

بوه چنودین موورد از    پژوهش هایي در این باره صورت گرفته که بیانگر ارتباط این دو عنصر مي باشد کوه  

 ها به عنوان پیشینه ی پژوهش اشاره مي شود: آن

های این دو مقوله را بررسي کرده و  اصول و بنیان حماسه و عرفان( در کتاب 1382جوادی آملي) -

با تبیین جایگاه هر یک زنگار های باطلي را که موجب دور نگه داشتن یکي از دیگری است را ازبوین بورده   

 و اینکه هر یک مکمل دیگریست را نشان داده است. و اتحاد این دو
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ذیل عنوان سیاست، هم سیاست  ی امام علی )ع( دانشنامه( ششمین جلد 1382علي اکبر رشاد) -

امام علي و هم سیاست در نگاه ایشان را تبیین کرده و اخالق سیاسي ایشان و هماهنگي گفتوارل و کوردار   

 این حضرت را بررسي کرده است.

ایون دو   درآمدی بر حکومت و سیاست در نهج البالغهه ( در کتواب  1381مهدی باباپور)محمد  -

مقوله را از زاویه دید نهج البالغه بررسي کرده و به تبیین حکومت و وظایف آن در ابعاد مختلوف پرداختوه   

 است.

اثری است که بوه بررسوي تطبیقوي     مبانی اندیشه سیاسی اسالم( 1382عباسعلي عمیدزنجاني) -

هوای   های سیاسي معاصر و همچنین به بررسي دیگواه اسوالم در تبیوین سیاسوت و شوناخت ارزش      دیشهان

 سازد، پرداخته است. های سیاسي غرب متمایز مي واالیي که مکتب سیاسي اسالم را از اندیشه

بوه بررسوي    نقش اخالق و عرفان در نظام سیاسی اسالمی  ( در مقالوه 1383محمدجواد رودگر) -

ق و عرفان با حکومت و سیاست و حکمت سیاسي بر محور و مدار بینش و اندیشه هوای شوهید   رابطه اخال

 مطهری پرداخته است.

به رابطه ایون دو مقولوه پرداختوه و توأثیر و      عرفان و سیاست( در مقاله 1381سیدمحمد حکاک) -

 اده است.نسبت این دو را در سه نسبت حفاظت، تکمیل کنندگي و بازدارندگي مورد بحث قرار د

مبانی عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( برمبنهای  ( در مقالوه  1382محسن مهاجر نیا) -

به تشریح مباني عرفاني سیاسي امام پرداخته و نشان داده که امام عرفان و سیاسوت را از   مصباح الهدایه

 هم جدا نکرده و عرفان سیاسي امام را بر مبنای انسان کامل بررسي کرده است.

مودیریت   مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی )ع(( در کتاب 1381محسن باقرالموسوی) -

را در چهار بخش، معنای مدیریت، ویژگي ها و وظایف مدیر با توجه به نهج البالغه، هماهنگي سوخنان بوا   

 قرار داده است.ی مدیریتي نهج البالغه با اندیشه های دیگر را مورد بررسي  ی اندیشه کردار و مقایسه
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به تعریوف عرفوان و سیاسوت و     عرفان سیاسی یا سیاست عرفانی( در کتاب 1382قادر فاضلي) -

های عرفان سیاسي و مفاهیم عرفوان سیاسوي را    بررسي رابطه عرفان و سیاست پرداخته و همچنین سبک

 های سیاسي را آورده است. هایي از آموزه بررسي کرده و نمونه

 وهشروش انجام پژ -1-5

ای و به صورت تحلیل محتوایي خواهد بود؛ بدین صوورت کوه بوا     روش اجرای پژوهش از نوع کتابخانه

مطالعه خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البالغه و کتب اسالمي و همچنین با رجووع بوه سوایت هوا و     

ی شوده و سوپس   استفاده از نشریات و مجالتي که در ارتباط با موضوع پژوهش هستند مطالب فیش بردار

 به صورت تطبیقي با توجه به محتوای مطالب فصل بندی خواهد شد.



10 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 عرفان-2-1

عرفان به معنای شناخت و کوششي است که انسان را با سیر در عوالم دروني و آیات آفاقي و انفسي، 

شای عالم، به صورت یک حقیقت متعالي مي ای برای تما ی تازه به حقیقت نزدیک مي کند و منظره

 گشاید.

 لغوی عرفان در مفهوم-2-1-1

تعریف واژگاني عرفان، شناختن، آگاه شدن، دانستن و باز شناختن است که بیشتر به مفهوم شناخت 

 (761:1382خداوند سبحان به کار برده مي شود.)شریعتي سبزواری، 

 م اصطالحیعرفان در مفهو-2-1-2

طالح، علم و ادراک خاصي است که از راه تزکیه نفس و تصفیه جان و مخالفت با عرفان در اص

هواهای نفساني و تسویالت شیطاني به دست مي آید و انسان خود رادربرابر عظمت بي نهایت و تنهای 

( در واقع عرفان، منصرف 761:1382مطلق و کمال بي نهایتي احساس مي کند.)شریعتي سبزواری،

ماسوای او و توجه کامل به حق تعالي برای تابش نور حق متعال بر قلب است. عرفان ساختن سالک از 

واقعي معرفت خدا و توحید الهي است که از بود و نبود بحث مي کند. در تعریف دیگر عرفان عبارت است 

قیقت از علم به حق و اسماء و صفات و افعال و آثار او به شیوه علم حضوری، مکاشفه و شهود و دریافت ح

در لطایف و صورت های آن، یقین به آن حقیقت، و تصورش و حرکت و رهپویي در صور آن 

جوادی آملي عرفان اصطالحي عبارت است از آن معرفت قلبي که از ز نظر ( ا43:1382حقیقت.)حکیم،

طریق کشف و شهود حاصل مي شود وبه دو قسم عرفان نظری و عرفان عملي تقسیم مي گردد)جوادی 

 که به تعریف آنها مي پردازیم. .(51: 1322آملي ،
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 انواع عرفان-2-2

 عرفان بر دو نوع است: عرفان عملي و عرفان نظری

 عرفان نظری: -2-2-1

این بخش عرفان مربوط است به تفسیر هستي یعني تفسیر خدا، جهان، و انسان، عرفان دراین بخش 

 (88: 1326،مانند فلسفه است و مي خواهد هستي را تفسیر کند.)مطهری

های عوووارف بوووه زبوووان برهوووان ارائوووه عرفوووان نظوووری آن اسوووت کوووه در آن، عصووواره مشوووهود

تعریف دیگر عرفان از لحوا  نظوری عبوارت اسوت از اعتقواد بوه امکوان ادراک         .(49:1387شود)رشاد، مي

( در تعر یف دیگر عرفان یعنوي  5:1382حقیقت از طریق علم حضوری و اتحاد عاقل و معقول. )زرین کوب،

صیرورت و شدن انسان در مقام نیل به وطن اصلي که عالم الهوت است و تصعید تکاملي انسان به مکانوت  

( عرفان نظری مي کوشود توا آنچوه را در عرفوان     2:1351های برتر تا مقام قرب و فنای در توحید.)رودگر،

دنیوا و عوالم طبیعوت    عملي پدید مي آید تا آنجا که ممکن است برای دیگران بیان کند. در عرفان نظری، 

ظاهر حیات و هستي و آخرت، باطن هستي و غیب عالم است و موحد انساني است کوه بوه ظواهر زنودگي     

دنیا بسنده نکرده ایمان به غیب دارد و سلوک زندگي خود را بوه گونوه ای تنطویم موي کنود کوه فوالح و        

هوای   د. از ایون رهگوذر، شوناخت   رستگاری را در باطن عالم و به هنگام مالقات با خدای سبحان بدست آور

هوای کموال در وجوودش شوعله ور موي       عمیق از مبدأ هستي مي یابد و شور و شوقي برای رسیدن به قلوه 

 (114:1386شود. )پارسانیا،

 عرفان عملی:  -2-2-2

های شهودی و قلبي انسان از راه تزکیه نفس و تصفیه باطن است. آدمي از این  عرفان عملي دریافت

و یاد حق وجام جهان نما کردن قلب و زدودن زنگارهای وابستگي اسارت از صفحه دل است عرفان ذکر 

قدر  های مشروع و صبر در برابر سختي های زیاد، رضا و تسلیم در برابر قضا و که نیازمند تحمل و ریاضت

  (764:1382الهي، و از مالمت دیگران ملول نشدن و راه را ادامه دادن است.)شریعتي سبزواری،
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The different definitions of mysticism and politics have been used by scholars, Usually 

mysticism is the category of meaning world related to people's inner natur and policy issues   

is a category of   material world and related to the material and earthly life of humans.But in 

Islamic schools these are linked inseparably and each of these without the other is not valid .

Because in Islam and the teachings of Islamic SufismMystic mystic should be creater to 

track the journey and garlic the true and positive mysticism form and appear in society. in 

this study, The researcher has explained the relation between mysticism and politics on the 

base of political and governmental method of imam Ali and pointed that politics and 

government without Spiritual and mystic Values immerge in to material And these values 

based on the method of Nahj consistency is part of a divine policyTo guide the people 

towards excellence and perfection. So intersection mysticism and politics in the Life of 

Imam Ali has a inseparable relation. Without paying attention to the sector of self 

construction, the sector of society construction (Politics and Government) will not form. 
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