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 دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم انساني گروه علوم سياسي، استاديار
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: چكيده

م انديشهكه مردم مسأله انسان استوحكومت رابطه شغول داشـته غالب متفكران بزرگ را به خود
 تأكيـد بـر ويژگـيباو مطرح ساختهش آثار سراسردررا مسأله محمد بلخي نيز اين موالنا.است

وفض،هايي چون عدالت، دانش را اند حكومت صالحيتبيانگرمعنويت كه يلت حكومت مطلـوب
و معنوي مي داند كه پي آمدش حكومت  ولـي رهبر چنين حكومتي. حكم راندن بر دلهاست باطني

كها)انسان كامل( خدا اشحكست و نمونه عينياوو تدبير مظهر شاهي مراني  فرمـانروايي آن ست
و تـدبير ويژگي چهار دارايچنين حكومتي.است)ص( اسالم پيامبر ، فـضيلت ، معنويـت عدالت
و مردم رابطه موالنا در نگاه.است  اسـت نـه مهـرورزيوي نگهبـاني، پرورشـ در اصـل حكومت

و بهاو. سلطهقيموميت روح« رابا تشبيهاتي چـون اين رابطه تأثير بنيادين حكومت بر مردم با توجه
ها«و»و جسم  و لوله ،مهـرورزي،تـسامح،ي تـساهل هـا مسئوليتبروبيان مي دارد ...و»حوض
.تأكيد مي ورزد ...،ويخدمتـگزار،عدالت

::واژگان كليديواژگان كليدي

 انسان كامل،عدالت، فضيلت، مردم،حكومت معنوي، سلطنت باطني مولوي، حكومت،

 Email: jaam110a@gmail.com 82883617: فاكس∗
:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و اختيار انسان با تكيه بر ديدگاه حكماي مسلمان« و عـدالت در فلـسفه«؛80، سال54، شماره»آزادي رابطه حكمـت مـدني
و چيستي«؛84، سال69، شماره»سياسي اسالم .87، سال3، شماره»)ره( حكومت در انديشه سياسي شهيد صدر مفهوم
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 مقدمه
و مسائل انسان، جامعه،ي و زندگاني سياسي كي از اساسي ترين مفاهيم » حكومت«سياست

و گفتـار كه بسياري از مسائل ديگر زندگاني از عقايد گرفته تا رفتـار و رابطه آن با مردم است

اس.آدمي با آن ارتباط تنگاتنگ دارد كه مـيت در وهله اول انساني چه حكومت نهادي توانـدـ

پـس. اجتمـاعي،در وهلـه دومو-تحقق بخش جانشيني انسان از سوي خـدا در زمـين باشـد 

و اجتناب ناپذير براي نوع انسان در كرة خاكي  از همين روي.حكومت ضرورتي است حياتي

:مي فرمايد)ع(امير مؤمنان علي 

ف« في امرتهو انه البد للناس من امير بر او و يـستمتع فيهـا الكـافر اجر يعمل »...المـؤمن
در()33/358،ه1416،مجلسي( و امير نيك يا بد نيـست كـه بي گمان چاره اي براي مردم از حاكم و

و كافر در آن بهره خويش را بيابد ..)..فرمانروايي او، انسان با ايمان بكوشد

و عميق بي،در اين بيان متين حكومـت بـدين معنـا.ان شده اسـت فلسفه وجودي حكومت

و براي مردم يك ضرورت اجتناب ناپذير  و اسـت هـر چنـد.يابـد بـدلي نيـز نمـي جـايگزين

و مبتنـي بـر  كه خود بيـانگر رابطـه اي دو سـويه و فرمانروايي است حكومت در اصل رهبري

و اطاعت از سوي ديگر است  و فرمان بردن و اقتدار از يك سو م. فرمان دادن اهيـت آن، اما در

و در چگونگي  و گونه هايش و هـراشدر انواع  بين انديشمندان اختالفات جدي وجـود دارد

مي خاصي نوع يا انديشمندي بر گونه  افالطـون از حكومـت،به عنوان مثـال. ورزدازآن تأكيد

به عنوان بهترين حكومت نام مي برد را؛فيلسوفان  در حـالي كـه ارسـطو، حكومـت پادشـاهي

.مي داند)1375،269،عالم( بهترين

برخاسته اند كـه در تمام جوزه هاي معرفتي بزرگيايران نيز انديشمندانو در جهان اسالم

و حكومت توجهي خاص مبذول داشـته انـد   معرفتـي در بـين حـوزه هـاي. به مسأله سياست

و تمدن،مشرق زمين اس اين خطه، يكي از حوزه هاي بسيار مؤثر در فرهنگ بـا؛ت عرفان بوده

كه همگي راه رهايي انسان را در سلوك فردي دانسته اندينمايندگان بزعم نويسنده البته. بزرگ

و نمـي  انـد نـسبت بـه توانـسته بسياري از عارفان پيش از آنكه عارف باشـند انـسان بـوده انـد

كه اهل نظر با ديد. تفاوت باقي بمانندبيهاانسانسرنوشت   منفي لذا اگر مواردي ديده مي شود

و حكومـت و حكومت نگريسته اند اين نگاه متوجه اسـاس قـدرت سياسـي به قدرت سياسي

و استفاده  از نبوده است بلكه متوجه صاحبان سلطه و يـا تـرس هاي ناصحيح از قدرت سياسي

و فاصله گرفتن از معنويت بوده است به دام وسوسه هاي مادي :به بيان موالنا. افتادن

م" و مني استنردبان خلق، اين اسا ت ــــــ عاقبت زين نربان افتادني
، ابله تر .)2766-4/2765،مثنوي( كاستخوان او بتر خواهد شكست است هركه باالتر رود
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و سـلطنت، از همين روي و عرفان بر حكومت دراد تأكيـدياهل سلوك و خـور شـتند كـه

: است» انسان كامل« شايسته

 كرده بود اندر همه اركان اثر خوب باخبر زانكه لطف شاه"
)2820-1/2819،مثنوي(" چرخ اخضر خاك را خضرا كند خوي شاهان در رعيت جا كند

مي دهد كه داراي مضامين عرفاني نبـوده بلكـه صرفاً آنهابررسي آثار مولوي بوضوح نشان

و شدن او هستند برنامه غ. راه انسان و يعني مجموعه اي و معـارف بـشري نـي از انديـشه هـا

و  و حكومت نيز مـسئله اي انـساني بـراي انـسان و سياست و سعادت او محتوي مسائل انسان

رو. شدن او هستند  كه موالنا نـه صـرفا بـه،از اين  پرسشي كه در اينجا رخ مي نمايد اين است

و و ناصح به عنوان انديشمند انساني  دلـسوز نـوع بـشر چـه عنوان يك عارف بلكه برتر از آن

نگـاهآو رابطه اش با آدميان دارد؟ اهميت اين پرسـش– بماهو حكومت–نگاهي به حكومت

به دليل عارف بودش چون برخي عارفان جامعـه  مي شود موالنا كه غالبا تصور مي شود روشن

به بع  و تك بعدي صرفا و سعادت انسانو معنوي روحيدگريز و رهايي را انسان توجه داشته

و رياضت محض مي  ديده است؛ كه البته از ظاهر برخي از اشعارش چوندر عبادت

بد"  ـي ـــاز شراب بندگــ بو نبردندي ـــــــرگ پادشاهان جهان از

و دنگ ، سرگردان )669-4/668،مثنوي(ملك را برهم زدندي بي درنگ ورنه ادهم وار

مي دهد كـه ايـندر.نيز در ظاهر مؤيد آن است كه بررسي عميق تر در آثار او نشان حالي

و تدبير امور عمومي آنها توجهي خاص. گونه نيست  و سرنوشت جمعي مردم به انسان بلكه او

مي شود و اين موضوع با بررسي آثار او بخوبي روشن .دارد

و حكومت  مباني سياست
خط الدين محمد جالل يبي بلخي معروف بـه مولـوي يـا فرزند بهاءالدين محمد بن حسيني

و رين مشاهير عارفان،ت موالنا يكي از بزرگ  و شـاعران ايـران و صـاحبان انديشمندان معرفـت

كه مهم كه جهان بشمار مي رود انديشه در  و معرفـت منظومه هايي ادبي  تر ازآن دفتـر انديـشه

در":و در واقع است براي انسان و« هدف آنها اين است كه پـر سـنگالخي كـه در راه تاريك

و اداره)1370،236،اسـپريگنز(" نوري را كه بشدت نيازمند آنيم بيفشاند»پيش داريم  ؛ بـراي انـسان

ها.سرنوشت او به ميراث گذاشته است كه در نگاه او اينگونه هستند انسان :يي

و زالل وندر او تابان صفات ذوالجاللچخلق را  ون آب دان، صاف

و عدل وعلمشـان )3172-6/3173،مثنوي( چرخ در آب روانهچون ستار ان ـــلطفش شـــان

و كمـال مـي دانـد به سوي شدن بي وقفه اسـتكمال تمـامي. مولوي زندگاني را حركتي

و حتي جامعه را مـي تـوان در  و سير تكاملي انسان  آفرينش از فروترين تظاهر تا برترين تجلي
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و. پرتو اين ديدگاه بررسي كرد كه در معنا عالم اكبر است برگزيده هستي در اين ميدان انسان

و جايگاهي اساسي دارد .در اين حركت نقش

به معني عالم اكبر تويي به صورت عالم اصغر تويي پس )4،521،مثنوي( پس

ز كرمنا بني آدم شهي هم به خشكي هم به دريا پا نهي:و يا )2،3773،مثنوي(تو

مي بـرد و از روي اختيار رو به آسمان انـسان«در اين حركت نردباني كه انسان را آگاهانه

به سوي حقايق عالي،سلوكدر مراحل است كه يا پير راشد» كامل مي كندامرد سفر را . رشاد

كه با تكيه بر و محققاني است عقـل، ويژگي تعيين كننده فطرت انـسان، مولوي از انديشمندان

و  مي نگرداختيار عشق :به انسان

ز اختيار نيم زنبور عسل شد نيم مار" )3،3291،مثنوي(زآن كه كرمنا شد آدم

واو لذا و ولي را در هـر عـصري سلطنت معنوي مسأله حكومت وو حجت مـورد توجـه

و آن را به عنوان ضرورتي حياتي براي انسان مطرح كرده است : تأكيد قرار داده

به هر دوري وليي قايمســپ ... تا قيامت آزمايش دايمـــستت ـــس

ج و هادي ويست اي راه روو ـــمهدي و هم نشسته پيش  هم نهان

و خرد جبريل اوست�� )819-818و2/815،مثنوي(ل اوستـ آن ولي كم ازو قندي چو نورست

و حكومت در نگاه او داراي بني بر كه بـهاناين اساس، سياست و اعتقادي است هاي نظري

:اختصار عبارتنداز 

بر اي در اين نگرش، جهان آفريده:دين گروي-1 و است كامل و از علم اساس عدالت

و هميـشگي او قـرار دارد  و تحت تدبير ازلي، ابدي و قدرت مطلقه خدا نشأت گرفته . حكمت

و در حرك،بر اين اساس و عبث نيست و وجود جهان امري بيهوده به سـوي اوسـت ت متعالي

به عنوان كامل دو انسان نيز و عشق متمايز شـده اسـت عناصر ترين موجودي است كه با  عقل

و پويايي است .و در اين مسير در حركت

، نردبان اين جهان ، نردبان آسمان حس دنيا )1/303،مثنوي( حس ديني

ان: درون گرايي-2 و بروندر نگاه مولوي و جسم(سان داراي دو بعد درون است امـا) روح

و روح او مـي سـازد  نه برون او بلكـه درون آن.در اين ميان انسانيت انسان را  لـذا اولويـت از

.و برون مركب آبادسازي درون استاست درون

و گـل اسـت" آب كه آن ،مثنـوي("حق همي گويد نظرمان بر دل است نيست بر صورت

2/1761(

و روح نيز رابطه اي سلبي است لذا موالنا گـاه جـسم را بـه هم "قفـس"چنين رابطه جسم
تـشبيه كـرده ...و)3536/:3،همـان( زندان پـر از دود)5/1765،همـان("چاه تاريك"،)1/558،مثنوي(

و معرفت است.است و پر از اعجاب و دل بسي بزرگ :اما درون
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آ" و اين جهان خم است دل چون نهر  دل شهري عجابب اين جهان حجره است
)4/810،مثنوي(

و معرفـت است درون گرايي مولوي او را به اين باور رسانده كه عشق بسي برتر از عقـل

و كمال روح در ويراني جسم است :مبتني بر آن يقيني تر است
 بعد از آن ويراني آبادان كند راه جان مر جسم را ويران كند

)307-1/306،مثنوي( وز همان گنجش كند معمورتر ران، خانه بهر گنج زر كرد وي

و بـر انـسان بنابراين در انديشه موالنا خداوند يكتا داراي حاكميت مطلق بر جهـان هـستي

و كرامت است؛ و روح الهي داراي عقل، عشق،اراده به عنوان موجود صاحب دل  اما انسان نيز

و و فطري است و دگرگون لذاذاتي .ندكمي تواند سرنوشت خويش را بسازد

ه يـــــيـــــ تا بود شاهيش را آينيي پس خليفه ساخت صاحب سينه"

بي حـــدودش داد او او پس صفاي  وانگه از ظلمت ضدس بنهاد

و سيـــاه ) 2155-6/2153،مثنوي("... آن يكي آدم دگر ابليس راه دو علم افراخت اسپيد

و بيـداري آدميـان كـه عالم مادي در ديد موالنا پيشرفت: غفلت گروي-3 نه حاصل آگاهي

و معرفـت نيـست لذانان استآحاصل غفلت  و. آبادي دنيا نتيجه علـم البتـه آن نتيجـه جهـل

و بي خبري استستناآگاهي نيز ني پي آمد غفلت و : بلكه نتيجه

ج" جه تست ان غفلــ استن اين عالم اي  ان را آفتستـ هوشياري اين

و چو آن -1/2066،مثنـوي(" غالب آيد پست گردد ايـن جهـان هوشياري زان جهانست

2067(

و ناپسندنهاما اين غفلت و از آن بلكه منفي و حياتي است  براي اداره دنياي مردم ضروري

.گريزي نيست

و اين عمي" ؟ تا بما غافلي هم حكمت ست  ند، ليك تا اين حد چرا

��� ���	 � �� ��
� �) 2609-4/2608،مثنوي( �� 	��� ��� ������ ���� ����� 

واو.اين اساسي ترين بنيان نگرشي موالناست: معنويت گرايي-4 معتقـد اسـت كـه علـم

و سلطه بر  و شهود و.ستاخود وجود عمل حقيقي از مقوله كشف فقيـه داستان پادشاه بخارا

و نحوي نمونه اي از اين نگرش را بيـان مـي كنـد   اولـي چنـين انتهـايدر.يا داستان كشتيبان

:سرايدمي

؟" م گفت با صدر جهان چون بستدم ن ابواب كرم ــــ اي ببسته بر

عن: گفت ���ودـــليكن تا نمردي اي �� �� 	 !� "�#�)3794-6/3793،مثنوي(" �� 

به اين ديـدگاه رهنمـون سـاخته معنو و حكومت او را يت گرايي مولوي در عرصه سياست

و حكومت نيز آنگاه حقيقت دارد كه با معنويـت عجـين  در خـدمتودشـو است كه سياست

به سعادت باشد .بندگان حق براي رساندن آنها
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و سلطنت باطن):معنوي( پادشاهي حقيقي-5 .ي است رهبري مورد نظر او پادشاهي معنوي

:پادشاهان را مظهر پادشاهي خدا دانسته استدر نتيجه گاه

حق پادشاهان مظهر شاهي حق )6/3174،مثنوي( فاضالن مرآت آگاهي

بـراي. خوانـده اسـت»شاهنـشاه«يا» شاه«را بارها)ص(مولوي رسول اهللا از همين رو،و

:مثال

و" و درياي صفا راست فرموده است با ما مصطفي قطب .)3/567،مثنوي(" شاهنشاه

ن يعنـي)ع( داستان به لقب حضرت علـي خستيناو در آغاز دفتر اول مثنوي معنوي نيز در

مي» مرتضي« را اشاره و او .نامدمي» موالي قوم« كند

 ان تغب جاءالقضا ضاق الفضا مرحبا يا مجتبي يا مرتضي«

) 100ـ1/99،مثنوي(» قد ردي كال لئن لم ينتــــهال يشتهي انت مولي القوم من

و سلطنت،بنابراين به واليت اي، مولوي در عين قائل بودن  آن را پيش از هـر چيـز مقولـه

مي داند و باطني و حاصل اين باور. معنوي او باور دارد كه انسان داراي مقام خليفه اللهي است

جن  كه كه ولـي اهللا حقيقـي اسـت ايـن.به عام دارد پذيرش واليت است  ولي براي انسان كامل

چه تنها اوست كه با قـدرت تـدبير الهـي خـويش بـيش از هـركس ديگـر واليت خاص است

و سياست جهان هـستي را دارد  روع بـه معنـايي موالنـا در اينجـا در واقـ. توانايي اداره  دنبالـه

و حكيم .است سهرورديبزرگاني جون بو نصر فارابي

و معنويت-6 در نگرش مبتني بر معنويت، قدرت سياسي شـأني از شـوون: قدرت سياسي

و به بيان ديگر از شوون انسان كامـل اسـت  و سلطنت معنوي ،پـس درايـن نگـاه اوالً. واليت

و؛قدرت اعم از قدرت اين جهاني است و مبناي قدرت سياسي ايـن جهـاني  دوم اينكه اساس

را نيز مردماداره امور سياسي كه حقيقت قـدرت و معنوي است و سياست باطني همان واليت

؛(" قدرت ظاهري در حقيقت صورت مجاز قدرت باطني است".مي سازد  اگـر.)1382:35تاجديني

و بــه تعبيــر امــام خمينــي حكومــت هــاهــم امثــال موالنــا بــراي   سياســت"ي ايــن جهــاني

ا"كه)209-1384:207،جمـشيدي("حيواني كه براي انبيا بوده اسـت يك بعد امـام("...ز سياستي است

و ابتناي آن بر واليـت. ارزشي قائل باشند)1378،13/432 خميني، به ارتباط آن با چنين ارزشي منوط

به تعبير امام خميني  و اين است كـه گـاه. است)13/432،همـان(" صراط مستقيم"و سياست باطني

به گلخن و قدرت ظاهري را مي كند) آبريزگاه(مولوي حكومت :تشبيه

و رئيس گولخن" كه منم شاه ؟ ز شادي چون گرفتي طبل زن .)4/1044،مثنوي("تو

،ياو همچنين تعابير بنـدگي جهـان،آذر، نردبـان زنجير، ديگر چون خرقه، صيادي،اسارت

و برق، بردگي، عقيم، صاعقه، مردار، خلق، و...خواب و را براي قـدرتهاي ايـن جهـاني  مـادي

:براي نمونه. برد برخي از ويژگيهاي آن بكار مي
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كه الملك عقيم )5/521،مثنوي( قطع خويشي كرد ملكت جو زبيم آن شنيدستي

مي":و يا )5/3927،مثنوي( نماند جاودان اي دلت خفته تو آن را خواب دان مملكت كĤن

ك و سـتم آميختـه نيـست اين نگاه به قدرت سياسي اين جهاني است نـهوره با ظلم

و شيطاني اس و بيداد شقاوت و قدرت همراه با ستم :ترياست

)1/240،مثنوي( بد گمان گردد زمدحش متقي مي بلرزد عرش از مدح شقي"

از نظر موالناحكومت
و محتواى آن است، مسأله اصلى در مطلوبيت حكومت موالنااز ديدگاه  بـر همـين. ماهيت

و در خــدمت اســ و ناسپاســي باشــد و ســتم  اس او هرگونــه حكــومتي را كــه مبتنــي بــر ظلــم

مي شمارد خواسته  را حكومـت هـا حكومتاو اين گونه.هاي نفساني حكومت كنندگان مردود

و سـتمگر حكومـت هـا آن را نـشانه،كه به اعتبار سـياهي–گرگ يا سگان يا زنگيان ي نـاروا

:داندمي

و فرعون پادشنوبت گرگ است اهـــــو يوسف زير چاه نوبت قبط است

و آفتاب اندر رهان نوبت زنگي است، ؛(رومي شد نهان اين شب است )1871-6/1870مثنوي

و معنويـت،بنابر اين او. اسـت حكومت مطلوب موالنا بـه لحـاظ محتـوا حكومـت عـدل

:مي سرايد)ص(ي از پيامبرهمچنين در مثنوي در تفسير حديث

 چاه مظلم گشت ظلم ظالمان اين چنين گفتند جمله عالمان"

ست هركه ظالمتر چهش باهول تر  بتر را بتر: عدل فرموده

مي كني كه تو از ظلم چاهي ؛( از برابي خويش دامي مي كني اي )1311-1/1309مثنوي

مي داندهاحكومتاو همچنين اين نوع و دوزخ : را بازتابي از آتش

ام ام ان چنان كز عكس دوزخ گشته" ، در قهر حق آغشته و ... آتش

و مظلومم كن ؛( واي انكه يابمش نا گه زبــونونـدوزخ درويش )2527و4/2523مثنوي

هااو،بر همين مبنا و.1:مي داندو گونه كليد را حكومت  حكومت يـا سـلطنت معنـوي

و( باطني كه مي تواند با توجـه بـه اهـدافش.2؛معنا مبتني بر عدل و سلطنت ظاهري  حكومت

و عـدل.دشوبراي مردم خوب يا بد تلقي در نگاه مولوي حكومت شايـسته حكومـت بـاطني

و وارسته اسـت  و از آن انسان كامل كه شايسته و ويژگـ شـاخص. است اى ايـن گونـههـيهـا

به اختصار عبارتند از :حكومت

مي گويدعدالت؛ براي مثال مول-1 : وي

؛(شاه عادل جون قرين او شود معني نور علي نور اين بود )1252-4/1250مثنوي
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و عامل ثبات حكومت در مورد عدالت و اينكه عدالت خود نگهبان و دادگري ابراهيم ادهم

:گويداست، مي

 او همي دانست كان كو عادلست فارغست از واقعه، ايمن دل است

هعدل با به شب چوبك زنان بر باماـــــــشد پاسبان كام )730-4/729مثنوي؛(هانه

و معنويت يكي از مهم: معنويت.2 . هاي حاكمـان در حكومـت اسـت ترين ويژگي عبوديت

و برخورداري از معنويت است كـه مـي تـوان سـالم و بندگي حق تعالي چه در سايه عبوديت

و بنده جلوهدر واقع عبوديت براي. حكومت كرد اي از ربوبيت حـق تعـالي اسـت پـس تـدبير

و كنيزك نيز شاه را اين. اداره همواره فرع بر عبوديت است ميدر داستان شاه :كندگونه وصف

نه شاههـــــــــگر نبودي كارش الهام ال  او سگي بودي دراننده

و هوا و حرص )235-1/234مثنوي؛( نيك كرد او ليك نيك بد نما پاك بود از شهوت

و معنوي پيامبر اسالم موالنا همچنين طي را در برابر اميـران)ص(حكايتي حكومت باطني

مي كشد به بيان :عرب اينگونه

و امر مطلق داده است  گفت ميري مر مرا حق داده است سروري

ز آن قضا: قوم گفتندش كه ا ما هم و داد خحاكميم داـميري مان

مر: گفت  مر شما را عاريه، از بهر زادا حق داد ملك دادليكن مر

)2786-4/2783مثنوي؛(ميري عاريتي خواهد شكستت ـــميري من تا قيامت باقي اس

و فضليت.3 در يك عبارت كوتاه مي توان حكومت مـورد نظـر مولـوي را حكومـت: كمال

و انساني دانست  و حكيم او چون حكيمان. انسان كامل صاحب فضليت اخالقي ي مانند ابونصر

و صاحب فضيلت تكيـه مـي در. كنـد سهروردي بر حكومت انسان صاحب كمال بـراي نمونـه

و كمال وي گويد و كنيزك در وصف شاه :داستان شاه

و شاه بس آگ و خاصه اهللا بود اه بودــــشاه بود  خاصه بود

و صد جان دهد )245و 1/241 مثنوي؛(آنچه در وهم نيايد آن دهد نيم جان بساند

مي نگارد :عالمه محمد تقي جعفري در اين مورد

كه مورد دفاع موالنا اسـت بنابر مضامين ابيات مزبوره كه در مثنوي فراوان است، زمامداري

:بايد داراي شرايط زير باشد

 از خواص اهللا؛.1

؛...هم داراي ملك دنيا باشد، هم ملك دين.2

؛كارش مستند به الهام خداوندي.3

و منزه؛.4 و هوا پاك و حرص  از شهوت
و لشكر؛.5 به عوارض قدرت مانند مخزن  سلطنت او از ذاتش بچوشد نه مستند
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 خوي خداوندي را دارا باشد؛.6

و بر كنار باشد؛.7  از خواص سلطنت رسمي بري

و يـا.8 و آهي بر نيايد و ستم را ريشه كن نمايد كه از هيچ كس ناله رب يـارب چنان ظلم

.)142-141جعفري، بي تا،(ها نرودبه آسمانمردم 

بـ.9 و تـدبير و تدبير، مولوي در جاي جاي آثار خود با ضروري شمردن دانـش ياردانش

و نابخردي حاكمان انتقاد كرده استحك :نمونهبراي. ومت از جهل

بي تمييزيان مان سرورند چون به جاي خر برندكه )5/2545مثنوي؛( صاحب خر را

 در نگاه موالنامردم
و مردم مولوي ا) خلـق(نسبت به انسان و سـازنده ر. سـت داراي ديـدي مثبـت ا او انـسان

و جا و امانتـدار خـدا در زمـين مـي برترين مخلوق حق تعالي اودر. دانـد نشين جهـان": نگـاه

به عظمت انساني ندارد  و صـاحب تـاجاو.)198ري، بي تا، جعف("...هستي، محوري اسم اعظم اهللا

و كرمنا، گلگونه هستي، دريا .است...، ماه تابان، كان هر خوشي، جوهر هستي

چه خواهي كرد نم اي مي جوئي عدم همه دريا چه  وي همه هستي

چه خواهي كرد گرد اي  اي كه خور در پيش رويت روي زردمه تابان

و كان هر خوشيتو و خوب يــــــشك پس چرا خود منت باده خوشي

رتـــــــــــب طوق اعطيناك آويز كرمناست بر فرق سترتتاج

و چرخ او را عرض جوهر و تـو غـرض است انسان و سـايه انـد مثنـوي؛(... جملـه فـرع

5/3570-3581(

:در مورد شان انسان گويدمولوي

كه... اسطرالب حق است آدمي همچنانكه اين اسطرالب مبين آينه افالك است وجود آدمي

و)70/ قرآن؛ اسـراء(» ولقد كرمنا بني آدم« و دانـا اسطرالب حق است چون او را حق به خود عالم

،(...ا كرده باشدآشن .)227-225، 1382فيه مافيه

و اسنان و خداگونـه و داراي فطرتي الهي و اختيار سرشته شده است و عشق با گوهر عقل

و جانش. اي بس عجيب استاراده :ين خدا در زمين استاز همين روي او امانتدار

ييپس يي خليفه ساخت صاحب سينه  تا بود شاهيش را آينه

اوپس بي حدودش داد ا صفاي اووانگه )2155-6/2153مثنوي؛(...ز ظلمت ضدش بنهاد

و خير هـستند بر و سرشت نيك هماننـد آب زالل آنـان. همين اساس، مردم داراي طبيعت

چن  و پاكيزيه هستند هر ، 1382تاجـديني،(» رودخانه زالل وجود خود را تيره مـي كننـد«د گاه پاك
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هابه زباني ديگر جانهاي.)53 و پاك است اما خود با گـرد گنـاه انسان راآ چونان هوا لطيف ن

ولآغبار و تيره مي سازند .نگاه هست كه گوهرهاي وجود آنها به نظر نمي آيدآود

آب جو كه مردم هست همچون او زان  چون شود تيره نبيني قعر

درــ قعر جو پر گوه ز و پر كه هست اوصاف حـــرر ست  هين مكن تيره

به گرد آميخت ــــواــ جان مردم هست مانند هــ ، شد پرده سمـــــا چون
؛( )2484-4/2482مثنوي

و خلفت با هم برابرند اما در استعدادها نابرابر در. نـد مردم در عين اينكه در اساس آفرينش

و لذا استعدادهايشان گوناگون است و معادن هستند . واقع آدميان همانند كانها

چ ادن داد دست ـــــسر الناس مع پي ه گفته است كه رسول آن را

ك بيــدر يكي ز خرج ان زر و آن دگر دخلش بود كمتر ؛( اندازه درج )743-6/742مثنوي

و اجتمـاعي قائـل بـه نـابرابري بـر ايـنآالبته اين به معناي ن نيست كه در حقوق انساني

و غير شرع با هم برابرند انسان ها بلكه. اساس باشيم و در برابر قوانين شرع در. در حقوق امـا

و باطن  به درون و نابرابري را در انسان ها اصل بايد و معيار تفاوت براي. آنجا يافت نگريست

:نمونه

و صد وزير احمدا نزد خدا اين يك ضرير"  بهتر از صد قيصر ست

، عقيق مكتنــــس بهتر است از صد هزاران كان مس و  معدن لعل

و دودد احمـدا اينجا ندارد مال ســـو و درد ز عشق ؛( سينه بايد پر )2079-2/2076مثنوي

 رابطه حكومت با مردم
و داد و مبتنـي بـر عـدل كه همان حكومت باطني مولوي در تبيين رابطه حكومت حقيقي

و گوسفند"هايي چون است با مردم از تمثيل  و جسم"،"شبان و كودكان"،"روح ...و"معلم

و صاحب فـضيلت بـه انسان ها در نگاه او رهبران حقيقي جامعه يعني. كنداستفاده مي  ي كامل

او اين تمثيل را چونان بسياري از انديشمندان ديگر از حديث مـشهور. مثابه شبان مردم هستند

مي فرمايد)ص(پيامبر  :كه

و كلكم مسئول عن رعيته" و همـه همه شما نگهبان/)72/38:.ق1494؛مجلسي(" كلكم راع يـد

مي گيريد به مردم مورد بازخواست قرار :گرفته است؛شما نسبت

... خلق مانند رمه او ساعي اســـت كلكم راعٍ نبي چون راعي است"

كه دارد گر زند بانگي زقهر، او بر رمه ؛("بر همه دل زمهرست آن، )4148-3/4146مثنوي

و شفقت  خداوند در حديثي قدسي،":آنان گويند. استدر نگاه عارفان شبان مظهر رحمت

عرفـا ايـن. به نبوت را مهر وي بر گوسفندانش بيـان كـرده اسـت)ع(انتخاب حضرت موسي
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و نتيجـه گرفتـه انـد كـه اوليـا هايشان مورد بحث حديث را در كتاب هاي عارفانه قرار داده اند

.)1382،47،تاجديني("شفقت فراوان بر خلق دارند

 بايد دانـست.مي باشند» رعيت«و مردم» راعي«و حاكم» رعايت«رش حكومت در اين نگ

سه كلمه نيز از ريشه و نگهداري از حيوان،» رعي«كه اين مي آيند كه در اصل به معني مراقبت

مي باشد به آن و رسيدگي ايـن واژه دراصـطالح سياسـي بـه معنـي.)1404،198،راغب( غذا دادن

و سياست آمده استنگهباني، پاسداري، مرا : مثالً.قبت

و حمايـت كـرد) امير( پادشان»)رعي االمير رعيته رعايه(« ،البـستاني(»ملت خود را پاسداري

و الـسياسه«.)1362،196 و الرعاء للحفظ وو واژه()198، همـان، راغـب(»و جعل الرعي هـاي رعـي

و سياست جعل شده است  (و السياسههومايضا الحك) الرعي(«.)رعاء براي حفظ ) ... الرعايه...

و تدبر  .)1366،1762،الشرقي(...به معني مالحظه

به بحث لغوي باال در  نگهبـاني،"رعـي"مي يابيم كـه يكـي از معـاني اصـطالحي با توجه

و راعـي بـه مفهـوم سياسـتمدار، و سياست است ، حفاظت و مراقبت، پاسداري ، مـدبر مـدير

مي  و مراقب و هادي و هر نگهباني راعي است نگهبان او«: باشد و يـسمي كـل سـائس لنفـسه

.)198،راغب(»... لغيره راعياً

و خـواه( و راهبري داشته باشد و سĤئسي خواه بر نفس خويشتن مراقبت و هر سياستمدار

مي شود» راعي«بر ديگران .)ناميده

كه كاربرد واژه اي» سياست«به معني» رعايت« جالب توجه است در زبان عربـي سـابقه

 رعيت نيز همان امت، ملت يا هـر چيـزي اسـت كـه تحـت، بر اين اساس.بسيار طوالني دارد 

به مفهوم نگهباني و رعابت مي گيرد و فرمانروايي قرار و راهبـردن اسـت،مراقبت در. سياسـت

و آبديدگي فـرد در مهـرو و نگاه مولوي شباني نوعي امتحان براي رهبري است تا تجربه رزي

وآ.شفقت نسبت به زير دست مشخص شود  نگاه اگر فرد در اين امتحـان سـربلند بيـرون آمـد

و هواپرستي نگرديد  و ستم و، در عـين بـر خـورداري از كمـال ليافـت؛دچار استبداد  رعايـت

مي يابد در واقع چوپاني مرحلـه سـاخته شـدن انـسان بـراي مـديريت. مراعات از مردم را نيز

ا و ديني :به زبان موالنا.ستسياسي

كه هر نبي كرد چوپانيش برنا يا صبي"  مصطفي فرمود خود،

و ان امتحان حق ندادش پيشوايي جهان بي ؛("شبـــــاني كردن )3289-6/3288مثنوي

و طفالن نيز از سوي او براي بيان اين رابطـه و كودكان يا پير مـده اسـت كـهآتمثيل معلم

كه. مساله اساسي است بيانگر دو  و دوم اين و معلم و مرشد و سازندگي پير يكي نقش تربيتي

و مهربان هستند  به متعلمان دلسوز و معلم نسبت و گوسـفند بـر. پير پس اگر در تمثيـل شـبان

ت  و تدبير و رعايت وأرحمت و نقـش سـازندگي كيد مـي شـود در ايـن تمثيـل بـر دلـسوزي
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ت و آموزشي حكومت ميكيأپرورشي الز.دشود كه وآهمبايد دانست و پرورش تـساهل موزش

و صبر است و رحمت مي گويد.محبت :در فيه مافيه

و ناراسـتي" كه از صد كـژي و حوصله اي داده است به اوليا چنان شرح صدر  حق تعالي

و باقي كژيهـا به راه آيد به تدريج و يش را مبتدي تنها يك كژي زا به او گوشزد كنند تا او نرمد

به شاگرد نگاه مـي كنـد  و حتي او را ستايش نيز كنند، چنانكه معلم وقتي او ...مي پوشانند بـا

و احسنت مي و حتي بدو آفرين مي كند .)1382،130،فيه مافيه("...گويد مدارا

 تأثير بنيادين حكومت بر مردم
م كه بر  ردم يـك جامعـه بـر يكي از مباحث مهم حكومتي در انديشه مولوي تأثيراتي است

مي گذارد و ابزار يا دستگاهي است براي. جاي از اين بعد حكومت در تعامل با مردم قرار دارد

و سياسي  و بـر رويآتواند مورد توجه بنابراين نمي. نانآتحقق اهداف اجتماعي نان قرار نگيرد

و كردار  و گفتار م.نان تأثير نگذاردآنوع نگرش و در خأل بـه حكومت نه در خأل بوجود ي آيد

و كار خويش ادامه مي و سياسي است كه در ارتباط با مـردم و اجتماعي دهد بلكه امري انساني

ميبه دست آنان بوجود مي  و عمل از.كندآيد مولـوي بـراي بيـان رابطـه تـأثير پـذيري مـردم

و حاكمان از تمثيل  ها"حكومت و لوله مي گيرد"حوض آب بدين معنا كه همانگو. بهره نه كه

ه به سوي لوله ميااز حوض و روان ـ شـوو در آنها جاري وهد ب و خـوي همـان سـان خلـق

و جاري مي شود و رهبران نيز در وجود جامعه ساري :خصيوصيات حاكمان

 ـــرـز آنكه لطف شاه خوب با خبــــــر كرده بود اندر همه اركان اثــ"

 چرخ اخضر خاك را خضرا كند خوي شاهان در رعيــــــت جا كنـــد

هاشه چو حوضي دان وهرسو لوله ها اب روان چون گوله ... وز همه

و پليد يكي لوله همان آرد پديــ ور دران حوض،آب شور است  ـــدــ هر

به حوض  خوض كن درمعني اين حرف،خوض زآنكه پيوسته است هر لوله

بي وطن چون اثر كرده ست اندر كل تـــلطف شاهنشــــــــ  ــنــــه جان

 لطف عقـــل خويش نهاد خوش نسب چون همــــــه تن را در آرد در ادب
؛( )2826-1/2819مثنوي

و حكومت مي روند در و روش حاكمان به دين و رهبـران. اين نگاه مردم حكومت خوب

ميهاانسانمتعالي  حاي با فضيلت و و خـود سازند و مستبد نيز مردمي خودخـواه  كمان ستمگر

مي. رأي و خواجه نصير توان گفت كه موالنا دنباله رو حكيماني چون فارابي، در اينجا  ابن سينا

كه بر و بيـان مدينـه است و تقـسيم بنـدي و مدينـه بـه بررسـي  هـا مبناي نوع رهبري جامعـه
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النـاس: تبديل شده است كه مـي گويـدج راييبه مثل اين موضوع.)1995،فارابي.ك.ر( پردازندمي

.علي دين ملوكهم

و بدن تا) جسم( تمثيل روح چـه. حدودي بيانگر تأثير عظيم حكومت بـر مـردم اسـت نيز

مي پذيرد  به مراتب بيش از آنكه روح را تحت تأثير قرار دهد خود ازآن اثر و جسم البتـه. بدن

به بعد ديگر مسأله يعني انتس  و تـأثير آن از مـردم نيـز مولوي اب حكومت به مردم يك جامعـه

مي. توجه دارد  كه دون صفتان از براي مثال مطرح و حكومت ها سازد و رهبـران مـستبد ي بد

و(ستمگر به ها و گر و به ...) سگان مي كنند مي. نها دلخوش هستندآپيروي :گويدبراي مثال

؛("...ير را عارست كو بگروند شـــ آن سگان را اين خسان، خاضع شوند" )3/3002مثنوي

مي مولوي در به مذمت مردمي كه با زبوني حكومت ستمگران مستبد ادامه اين ابيات پردازد

مي نهند راا.را گردن مي وچنين حكومتي :داندشايسته چنين مردمي

به پيش كاسه ليس اي ديگ لـيس تـوش خداونـد و، ولـي نعمـت نـويس" مثنـوي("رو

)3/3007؛

و حاكمان با مردم و اعتقادى اسـت، پيوندى عميق،بنابراين پيوند حكومت از منظـر. عاطفى

و رهبـرى  و دو جانبـه مـردم و اعتقاد متقابـل و باطني براساس عشق مولوي حكومت معنوي

مى  حكومـت بر اين اساس در نگرش مولـوي رابطـه مـردم بـا.دشوصالح انسان كامل ايجاد

: ارد زير استمطلوب شامل مو

و نصيحت دوجانبه1 و همگـامى دوجانبـه2؛ـ آگاهى و مراقبـت3؛ـ مشاركت ؛ــ نظـارت

و دوجانبه-4 و تأثر متقابل و دو جانبه-5؛ تاثير .اتكاء متقابل

و وظايف حاكمان در  برابر مردم مسئوليت
 بودن بيان كـرد شايد بتوان كليت مسئوليت يك حكومت را در برابر مردم با خصلت مردمى

و و ايجاد داراى مـشروعيت به لحاظ شكل گيرى به معناى اين است كه حكومت كه در اصل

و استمرار بايـد بـر اعتمـاد مـردم اسـتوار. مقبوليت مردمى باشد  .دشـو همچنين از لحاظ ادامه

و كار و تأمين مصلحت ويژه حكومت مردمى به لحاظ اهداف  ها نيز بايد در خدمت مردم باشد

 مردمى بودن حكومـت هـم،بنابراين. عملكرد خود قرار دهدو عمومى را در سرلوحه برنامه ها

و مـسئوليت،در استمرار است و هـم در كـاركرد و مقاصـد مردمـي بـودن.هـا هم در اهـداف

از لـذا. حكومت به صراحت در آثار مولوي مورد توجه قرار گرفته است  او بـه دادن حكومـت

:دسوي مردم اشاره دار

كه دادندت عوام" ؛( باز بستانند از تو همچو وام آن خداوندي )4/2777مثنوي
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و آن را چونان وامـي و قدرت سياسي را متكي به مردم دانسته در اين بيت موالنا حكومت

و هـر در اختيار حاكمـان قـرار داده) عوام(داند كه مردم مي  گـاه بخواهنـد آن را بـاز پـس انـد

 مردم بـر اسـاس نظـر مولـوي بـه اختـصار در برابر حكومتيهارخي از مسئوليتب.گيرندمي

:عبارتند از

و عمل بر مبناي خشنودي خدا-1 ؛اقدام

و تسامح با مردم-2 در؛ مدارا، تساهل و لـذا در ديد مولوي حكومت بايـد مظهـر رحمـت

و گذشـت باشـد  مر"و برخورد با مردم داراي تساهل، مدارا "اتـب را بكنـد رعايـت اضـعف
و يك توان نيستند؛)1382:73 تاجديني،( نان چونان مرغـانآبعالوه. زيرا افراد همه داراي يك درك

را  كه توانايي شنا كردن در بسياري از درياهاي حقايق و تـساهل اما مدارا.ندارند خاكي هستند

و درك ايجاد كند حاكمان مي تواند و شوق :او گويد.در آنها توانايي

و جدا" خُلق او بر عكس خلقان ؛( مر بدان را ستر چون حلـــم خدا )6/3373مثنوي

ش ، اي چه خوانم در جهان! هان ـــگر پليدم، ور نظيفم ، پس  ...اين نخوانم

و السلـــــــــــام  آب دارد صد كرم، صد احتشـــام كه پليدان را پذيرد
؛( )1201و6/1196مثنوي

و رحمت در برابر مردم-3 و نـسبت بـه؛ مهرورزي نـانآحكومت مظهر خدمت به مـردم

به آنان بايد چون پدري مهربا يـا پيـري دلـسوز  و حاكم نسبت و مهرورزي است مظهر رحمت

كه مظهر شاهي حق تعالي باشند به گونه اي :باشد

 پادشاهان خو كنند از مصلحت ليك رحمت شان فزونست از عنت

كه باشد خوي رب رحمت او سبق دارد بر غضــــبشاه ؛( را باشد )3436-4/3435مثنوي

و كوشـشآاو بر و آه و ستمديدگي مظلومان هستند كه رهبران مسئول خون ن باور است

به سرنگوني حكومت منجر خواهد شد :آنان سرانجام

و خونشان در گردنت يي خو كشتـــه چه آيد بر تو زين خون ؛( ردنت تا )4/2333مثنوي

و قسط در جامعه-4 و ركن مهم حكومـت؛تحقق عدالت عدالت؛ نه تنها يك اصل بنيادين

مي باشد بلكه مهم  و مقصد حكومـت است كه تعيين كننده سياست جامعه . اسـت ترين هدف

و داد را در سرلوحه برنامه هاي خويش قرار دهد و قسط مولوي.لذا حكومت بايد تحقق عدل

: ويدگمي

كه او را دستگير باشد اندر كار چون آصف وزير  شاد آن شاهي

؛( شاه عادل جون قرين او شود معني نور علــــــي نور اين بود )1251-4/1250مثنوي

يكي از نمونه هاي ايده آل حكومت مورد نظر خـويش يعنـي و معرفي او همچنين در بيان

:مي سرايد)ع(حكومت حضرت سليمان پيامبر
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 ــد خلق سوي آسمانــ تا ننالـ ملك زان داده ست ما را كن فكان"

ال بر نيايــــــــــد دودها به با و سها تا  تا نگردد مضطرب چرخ

؛( تا نگردد از ستم جاني سقيم تا نلرزد عـــــــــرش از ناله يتيم )4642-3/4639مثنوي

و در مورد عد و دادگري ابراهيم ادهم و الت عامل ثبات حكومت اينكه عدالت خود نگهبان

:يدگوزاست ني

، ايمن دل است"  او همي دانست كĤن كو عادلست فارغست از واقعه

به شب چوبك زنان بر بام ها نه ؛(عــــدل باشد پاسبان كام هـــــا )730-4/729مثنوي

س به شدت و نكوهش قرار مي دهـد او همچنين و بيداد را مورد حمله و اجحاف بـراي. تم

:مثال

او آنكه سرها بشكند او از علـو" و خلق نايد سوي ؛(" رحم حق ) 4/1858مثنوي

و ستمگران-5 آن– در نگاه مولـوي حكومـت؛ مقابله با جباران  حتـي در قالـب ظـاهري

و ابزاري است براي از بين بردن و سـتمگران وسيله و مستبدان مسلط بر دوش مردم او.جباران

م"باب صغير"در اينجا پادشاهان را به و آن بابي بـود كـه حـضرت موسـيي تشبيه )ع(كند

و توبه نمايند و خود را بشكنند و گنهكاران بني اسرائيل از ان در وارد شوند .ساخت تا جباران

و حاكمان همان باب صغيري هستند و ستمگران مـي پس پادشاهان كه باعث شكستن جباران

:شود

 ــــرـساخت موسي قدس در باب صغير تا فرود آرند سر قوم زحيــ"

و ني و سر فــــــراز دوزخ ان باب صغير است ازــزانكه جباران بدند

و استخوان از شهان باب صغيري ساخت هان ز لحم  انچنانكه حــــت

؛(....ا را دشـمنند ـــ شان كنــــــند چونكه سجده كبري اهل دنيا سجده اي -3/3000مثنـوي

3004 (

و مطلـوب خـدمتگزاري؛ خدمت گزاري-6 و شأن اصلي حكومت شايسته فلسفه وجودي

و كوشش براي آنان است  و تالش زيرا حكومت يك ابزارو نهاد اجرايي بـراي تـأمين. به مردم

.دين ودنياي مردم است 

از" ؛(" واي او كز حد خود دارد گذر آن اوست، آن ما كمر تاج )5/534مثنوي

كه در يك حكومت صالح خدمت گـزاري در جهـت رسـيدن تمـام اقـشار مي توان گفت

و تحقق آزادى  به حقوق حقه خود و رشـد اقتـصادى, رفاه, استقالل, جامعه توسـعه سياسـى

.جامعه است

و دور-7 و انتقاد پذيري و اسـتبداد،؛ي از استبداد نصح و در ديد موالنا خودرأيي عجـب

و استكبار براي حاكمان  و مريد بازي، خودمحوري، تكبر و پذيرس چاپلوسان غرور، چاپلوسي
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و ناتواني آنهاست و نشانه ضعف را او مستبدها را سـرزنش مـي.محوم  كنـد كـه چـرا انتقادهـا

:پذيرندنمي

؛(كه بشكستت، شود خصم قديمهرسروري چون شد دماغت را نديم )2/3466مثنوي

و غـرورش را و حاكم كـه هـر كـه از او انتقـاد كـرد چقدر نارواست براي يك سياستمدار

پي انتقام باشد و در و طردش نمايد :شكست با او دشمني ورزد

 كينه ها خيزد تو را با او بسي چون خالف خوي تو گويد كسي

مي كندكه مرا از خوي من مي كند بر و تابع  مــر مرا شاگرد

؛( مي او همچنين چاپلوسي از رهبران.)3468-2/3467مثنوي :كندو حاكمان را به زهر تشبيه

؛( جــان او مــي آكننــدرهــر كــه را مــردم ســجودي مــي كننــد زهــر انــد .)4/2744مثنــوي

و و كوبنده مريد بازي و طمع ورزي براي حاكمان را بـه او گاه با لحني تحقير آميز  چاپلوسي

مي كند) مستراح(قبله قرار دادن محل ادرار :تعبير

و پهلوان" )3/3000مثنوي؛("ساخت سرگين دانكي، محرابشان نام آن محراب، مير

و سياسي و–موالنا همچنين مشورت را يكي از اصول مهم اخالقي  اجتمـاعي مـي دانـد

ا و و پشيماني بر آن تأكيد دارد براي پرهيز از تكبر :ستبداد

و مشورت كن اي پدر ورچه عقلت هست با عقل دگر  يار باش

نه با دو عقل از بس بالها وارهي )1264-4/1263مثنوي؛(ي ـــپاي خود بر اوج گردونها

و فروتني در برابر مردم بوي-8 هاژتواضع و پـاكي و انديشه ح؛ه اهل معرفت كومـت يـك

و شايسته موظف است كـه  و بـويژه صـاحباندرصالح و بزرگداشـت مـردم بكوشـد  تعزيـز

به فراخور آنان ارج نهد كه در حكومت.فضيلت را و اسـتبدادي بـه در حالي هاي غيـر انـساني

و انتقـاد مـي  مي يابنـد و انديشه حقايق را در و خواهـان اصـالح دليل آنكه اهل معرفت كننـد

و سختي هستند حكومتند، اينان  و اين مهمترين ايراد وارد بر يـك حكومـت.مطرود يا در رنج

:است

مي كنند كننـــــــدابلهان تعظيم مسجد مي  در خرابي اهل دل جـــــد

 ان مجاز است اين حقيقت اي خران نبست مسجد جز درون سروران

به درد ... ؛(را خدا رسوا نكرد هيچ قرني تا دل مرد خــــــدا نĤمد )3112-2/3109مثنوي

:بياني ديگرو در

بي گمان منصور بر داري بود  چون قلم در دست غداري بـــــود

؛( الزم آمد يقتلــــــون االنبياء چون سفيهان راست اين كار وكيا )1400-2/1399مثنوي

و هدايت-9 و ارشاد و تربيت و ديد مولوي تنها نهادي نيست حكومت در انديشه؛پرورش

و بسي مهم مي كند بلكه  مردمتر از آن هدف حكومت پرورش معنويكه دنياي مردم را تأمين
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و سعادت است براي مثال مولـوي يكـي از اهـداف حكومـت اميـر.و رساندن آنها به كمال

مي داند)ع(مومنان علي  به ديگران و آموزش حكومت داري :را تعليم

و حكــــم زآن به و حكم تا اميران را نمايد راه  ظاهر كوشد اندر جاه

؛( تا دهد نخل خالفت را ثمر تا اميري را دهد جانـــــــــي دگر )3947-1/3946مثنوي

و ناراستي با مردم صداقت وراستي-10  يكي از صفات بنيادين حكومت؛و دوري از نفاق

و و ناراستي استو حكومتمداران، صفت صدق و دوري از نفاق البتـه صـدق در نـزد.راستي

و هيچ نديـدن خـود اسـت  به هيچ نينگاشتن و و نيستي خود به معناي فنا ولي بـه،مولوي گاه

مي باشد  و دوري از برخورد دو گانه با ديگران نيز .معناي راستي محض

ص" رادــ گفت را ورنه ياران كم نيايدق دل ببايد كار ؛(يار )6/497مثنوي

و نيكو را محك بنهاده است گفت پيغمبر نشاني داده است:و ...قلب

، هيچ نفروزد فروغ و روغن آب به گفتــــــار دروغ  دل نيارامد

؛( ها دانه دام دل اسـتراستي در حديث راست، آرام دل است )2736-2/2733مثنوي

 نتيجه
ا و موالنا جالل لدين محمد بلخي انديشمندي بزرگ اسـت كـه بـه مـسائل اساسـي انـسان

و حكومت مهم ترين مسأله انسان است؛ وي آن  كه سياست و از آنجا سرنوشت او توجه داشته

و نثر مورد تأمل قرار داده است  در. را در قالب مباحث متعدد نظم به جايگاه انـسان او با توجه

ح  و تحت تأثير آفرينش،وي را برترين آفريده مي داند و امانتدار او در زمين و جانشين ق تعالي

و بينش او داشته اسـت قائـل بـه اداره امـور كه بيشترين تأثير را بر انديشه و سنت تعاليم قرآن

مي باشد  به بهترين روش ممكن و دنياي مردم و حكومت معنـوي.دين او در اين راستا سلطنت

و خو  و صـالح را كه مبتني بر معرفت الهي و كمال است بـه عنـوان حكومـت مطلـوب دسازي

و حاكم حقيقي را انسان كامل يا ولـي خـدا در هـر دورانـي  مي سازد براي اداره جامعه مطرح

و نمونـه. داندمي حكومت انسان كامل يا ولي اهللا از نظر او مظهر شاهي خداونـد متعـال اسـت

پس حكومت مورد نظر. باشدمي)ص(عيني چنين حكومتي در زمين حكومت حضرت محمد 

او ايده آلي ناشدني نيز نمي باشد زيرا پس از پيامبران نيز اوليا توانايي تحقق چنين حكـومتي را 

و.كه در اصل حكومت بر دلهاست دارنـد  چنـين حكـومتي از چهـار ركـن عـدالت، معنويـت

و تدبير بر خودار است عبوديت، و دانش و فضيلت هايي حكومت در مقابل، معيار خوب. كمال

و معنوي است  به حكومت باطني به اندازه نزديكي اش يكي از مهـم تـرين مـسائل. ظاهري آن

و مردم حكومتي و ارتباط حكومت كه مولوي در قالب تمثيل هاي گوناگون چون شبان  است
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و مي دانـد،.به آن پرداخته است ... گوسفندان و رحمت او اين رابطه را رابطه نگهباني، پرورشي

و فرمان دادن و سلطه .نه رابطه قيموميت

و در اين راستا با تـشبيه توجــــه نيز موالنا بويژه بر تأثير بنيادين حكومت بر مردم دارد

و  به و مردم و جسم«نسبت حكومـت و لولـه هـا«و» روح دو ...و»حوض و تـأتر بـه تـأثير

مي  اوبر. پردازدجانبه اين دو ،و مدارا تسامح چون مت در برابر مردم وظايف حكو اين اساس،

و و مودت، تحقق عدالت، خدمتگزاري، نصـيحت و پـرورش پذيري،انتقادرحمت را تهـذيب

مي نهد . ارج
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