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  چکیده

در دوران اسالمی سلجوقیان نخستین دولتی بودند که حدود قلمرو خود را همانند مرزهاي ساسانی، 

کسب چنین اقتداري توسط سلطان سلجوقی سبب شد تا وي براي . در نواحی غرب گسترش دادند

ها القاب ایران پیش از اسالم را به کار آن. خود جایگاهی همانند پادشاهان عصر ساسانی قائل شود

. ه ایزدي دانستند که در نتیجه آن اطاعت از سلطان ضروري بودفرّبردند و خود را داراي 

اندیشمندان سیاسی عصر سلجوقی چون ماوردي و غزالی ضرورت اتحاد خلیفه و سلطان را در 

را که تحت تأثیر قالب وحدت دین و دولت مطرح نمودند و غزالی نظریه حکومت خویش 

خواجه نظام الملک وزیر سالجقه بزرگ در کتاب . هاي سیاسی ایران باستان بود ارائه داد اندیشه

وي تالش . عظمت امپراطوري باستان پیوند زد خود سیاستنامه اقتدار پادشاهی عصر سلجوقی را با

وي در سبب نگارش . نمود تا پادشاهان سلجوقی را متوجه سیاست ملکان عجم در حکومتداري کند

ترین مشخصات  از مهم. کتاب خود اشاره دارد که آشنایی با رسم و آیین پیشینیان اصل بوده است

الملک توجه خاص وي به نظریه حکومت در دوران قبل از اسالم است به  هاي سیاسی نظام اندیشه

اندرزنامه اردشیر  هاي عصر ساسانی چون نامه تنسر و همین جهت تأثیرپذیري سیاستنامه از نگاشته

بررسی نقاط مشترک و همانندي میان مطالب کتاب سیاستنامه با . بابکان قابل توجه و بررسی است

یاسی و نیز ـ س الملک براي رهایی از مشکالت اجتماعی دهد که نظام متون ایران باستان نشان می

  . نماید هاي و معیارهاي مطلوب عصر ساسانی تأسی می عقیدتی جامعه خود به نمونه

  . ه ایزدي، غزالی، حکومت، دین، دولت، اندیشه سیاسیفرّساسانیان، سلجوقیان، : واژگان کلیدي
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هاي سیاسی عصر  ه ایزدي عصر ساسانی در نگرشفرّظهور سلجوقیان و بازخورد 

  سلجوقی

 آنان در عصر سامانیان از ترکستان 1،رفتند دی جزو ترکان غز به شمار میسلجوقیان از نظر نژا

مهاجرت و در مناطق ماوراءالنهر و سواحل شرقی دریای آبسکون سکنی گزیدند این قوم در ابتدا 

کردند  کردند و با وعده غنیمت به آنان خدمت می به صورت مزدور در مرزهای خراسان زندگی می

تفاق بنلجوقسلجوقیان نام خود را از س 2و برای ارتباط بیشتر با مسلمانان به دین اسالم گرویدند

اسیاب فرهر چند در شجره نسب آنها مورخان تالش نمودند تا آنها را به ا 3.رئیس خود گرفتند

منازعات سامانیان با  سلجوقیان در زمان حضور در مرزهای خراسان در 4.باستانی نیز نسبت دهند

آمد آنها  به همین جهت سامانیان مانع رفت و. استندنی به جانبداری از سامانیان برخخاامرای ایلک

  . شدند به سرزمین و قلمرو خود نمی

چراگاههای ماوراءالنهر سبب ورود و ارتباط بیشتر آنها با  اقدام سلجوقیان برای استفاده از

ای که ییالق و قشالق خود تا نزدیکی بخارا و سمرقند نیز رفت و  شد به گونه شهرهای خراسان می

  . آمد داشتند

ای که آنها توانستند  درت و اعتبار سلجوقیان بیشتر شد به گونهتر در خراسان قبا حضور مداوم

  . مدتی روابط سلطان محمود با امرای ترکستان را مورد تهدید قرار دهند بعد از

   5. ... کردند های بیشتری را تصرف می به موازات ضعف دولت غزنوی، سلجوقیان سرزمین

مان مسعود وادار جنگ با فربه  حضور سلجوقیان در خراسان سرانجام امیر خراسان را

ق در نزدیکی سرخس میان نیروهای حاکم خراسان و .ه 429نبردی که در شعبان . سلجوقیان کرد

ین نبرد شخصیت و قدرت صالبت در ا. سلجوقیان رخ داد به شکست سخت غزنویان انجامید

این . خود برگزیدندمیکائیل برای سپاهیان سلجوقی معلوم گشت و آنها وی را به ریاست بنطغرل

سلطان  به عنوان نخستینق .ه 429پیروزی با ورود سلجوقیان به نیشابور توأم شد و طغرل در 

  . نیشابور معرفی شد و خطبه به نام وی خواندند سلجوقی و مؤسس این دولت در

 ق در دندانقان به خروج غزنویان از سرزمین ایران و ماوراءالنهر.ه 431پیروزی طغرل در سال 

پیشروی سلجوقیان به سمت  6.و راه حمله به نواحی غربی برای سلجوقیان هموار شد. گردید منجر 
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رعت شکل نواحی غربی برای ایجاد یک امپراطوری بزرگ همسان با حدود قلمرو ساسانی به س

ق رهسپار آذربایجان .ه 446ان رامحاصره کرد و در سال ق اصفه.ه 442گرفت طغرل در سال 

ها و اقتداری که سلطان سلجوقی کسب این پیروزی. ق وارد بغداد شد.ه 447ر سال ی دو. گردید

ساالران شاید به همین جهت نقش دیوان. بود های سیاسی توأم میبایست با مشروعیت کرده بود می

های قدرت عصر ساسانی بیشتر ایرانی پس از این به جهت پیوند قدرت سلطان سلجوقی با اهرم

از دیوان رسایل طغرل صادر  ق.ه 454تا بر مبنای سندی که در سال در همین راس .نمود پیدا کرد

  7.شده است از او به عنوان شاهنشاه به رسم پادشاهان عصر ساسانی یاد شده است

هایی بودند که القاب ایران پیش از اسالم را برای خود بکار بردند سلجوقیان، از جمله دولت

سلطان به عنوان سایه خدا . و بعد از آن سلطان اسالم 8.اه نامیدندسالطین سلجوقی خود را شاهنش

کلیه نهادهای سیاسی و  9.شده است از سوی خدا منصوب می بر روی زمین قلمداد شد که مستقیماً

گردید تا به عنوان نایب بتواند در  شد که توسط خلفا تائید میامی کشور زیر نظر سلطان اداره مینظ

ت از دین ثبات پادشاه به حفظ دین ملزم بود و حمای 10.د قدرت داشته باشدمنطقه تحت نفوذ خو

   11.کرددنیوی را تامین می

بود یعنی . ..وی ظل ا. سی و اداری قرار داشتس هرم سیادر حکومت سلجوقی سلطان در رأ

ه ایزدی داشت واطاعت از او ضروری فرّاو پادشاهی و . آمد بزرگ و برگماشته خدا به حساب می

   12.بود

یا به (به روایت مذهبی زرتشتیان، اهورمزدا، خدای بزرگ به هستی نیرویی به نام خورنه 

وغی است ایزدی و بر دل هر کس بتابد از فربخشد که  می) فرّه و به فارسی دری فرّفارسی میانه 

له آن پادشاه به وسی. رسد وغ است که شخص به پادشاهی میفرشود و از پرتو این  دیگران برتر می

با اوست و هر گاه پشت به  فرّکردار باشد کند و تا زمانی که وی در راه، درست حکومت می

اهم و الزم فرنهد و سقوط شاه نیز  شود و کشور رو به ویرانی میفرش گسسته میاهورامزدا کند 

   13.آید می

یزدی بودند با توجه به این دیدگاه ساسانیان برای حقانیت حکومت خویش محتاج به دالیلی ا

بر اعتقادات مذهبی ایرانیان باستان هیچ پادشاهی زیرا بنا. ه ایزدی بودفرّو این مشروعیت همان 

آورد و نبودنش درنظام  بودن آن پیروزی می. با کامروایی حکومت کند فرّتواند بدون داشتن  نمی
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حقانیت و مشروعیت هر  نماد فرّ. و افتادن از تخت شاهی بودفرپادشاهی نشانه خشم ایزدان وغالباً 

  14.حکومت بود

رود در هیچ مملکتی مانند ایران زمان ساسانیان، اصلی که به موجب  به عقیده براون احتمال می

  15.تر از ایرانیان نداشته استالعقیدهی پادشاه قائل شوند پیروانی راسخآن حق آسمانی برا

ی خدا به آنها اعطا شده است و آنان شاهان ساسانی بر این اعتقاد بودند که قدرت آنان از سو

ه ایزدی از دوره هخامنشیان به عصر فرّمسئله توجه به  16.مانروای برگزیده بر روی زمین هستندفر

های سیاسی عصر نگرش بعدها در ساسانی انتقال یافت وسپس به عصر اسالمی منتقل گردید و

  . ودنمایی کردهای ماوردی و غزالی به شکلی خ سلجوقی به خصوص در اندیشه

 

  وحدت دین و دولت عصر ساسانی وتداوم آن در دوران اسالمی و سلجوقی

دریغ روحانیون زرتشتی را  ی بیحکومتی که اردشیر بر پایه مذهب بنا نمود حمایت و پشتیبان

های روحانی که سابقه در معبد آناهیتا و انتساب خاندان اردشیر به عنوان شخصیت. برداشتدر

نام » الموبد«ی داشتند، بعضی از مورخین را بر آن داشت تا از خود اردشیر به عنوان خاستگاه مذهب

این  18.»اردشیر مغی بود که از اسرار مذهب اطالع کامل داشت«: نویسد آگاثیاس می 17.ببرند

  . ینان بوددخاستگاه مذهبی سبب حمایت اردشیر از آیین مزد

توجه بیش از . های سیاسی اردشیر بود ادی از اندیشهدولت تا اندازه زی احتماالً آمیختگی دین و

های اردشیر  از گفته 19.حد به دین نیز در میان دیگر پادشاهان ساسانی از خصوصیات بارز آن است

  : آید که می دولت بر دین و  الزمه وحدت دربارۀ

زیرا دین . شدبدانید پادشاهی و دین، دو برادر همزادند که پایداری هر یک جز به آن دیگری نبا«

پادشاهی را از شالوده و دین را . و تاکنون، پادشاهی پاسدار دین بوده است. شالوده پادشاهی است

  20»از پاسداری گریزی نباشد

  : گوید دوسی نیز میفرچنانکه  

  ینفـــرچـــو بـــر دیـــن کنـــد شـــهریار آ

  نه بـی تخـت شـاهی بـود دیـن بـه پـای       

  نـــه از پادشـــاهی بـــی نیازســـت دیـــن 

  

ــود پ     ــرادر شــ ــن بــ ــاهی و دیــ   ادشــ

ــای   ــه ج ــهریاری ب ــود ش ــن ب ــی دی ــه ب   ن

  21ین فــر نــه بــی دیــن بــود شــاه را آ    
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همزمان با تالش ساسانیان برای تشکیل یک قدرت نوبنیاد نیرومند بر روی حاکمیت منحط شده 

اشکانی، و سپس رسمیت یافتن دین زرتشتی، حاکمیت دینی نیز میدان را برای رشد و ایجاد 

قدرت شاهنشاه و نیروی موبدان موبد دو ترجمان «ی خود باز دید و در حقیقت تشکیالت قوی برا

  22.»ش و دو بعد یک پدیده بودندییک گرا

تأکید بر ضرورت وحدت دین و دولت به عنوان یک حکم دینی در متون مذهبی وارد شد تا 

کند، گرد آمدن  یآن پیکار م چیزی که اهریمن با سرسختی بسیار با: آن جا که در دینکرد آمده است

خوره شاهی و خوره بهدینی است به نیروی تمام در یک تن زیرا که نابودی او در به هم پیوستن 

های وابستگی مذهبی اردشیر سبب سر دادن شعار همراهی دین و دولت  زمینه 23.آن دو است

به همین جهت پادشاهی وی را به خاطر این یگانگی که در کشور پدید آورده بود . گشت

است آغازین دولت ساسانی بود که این سی 24.نامیده بودند» االجتماعملک«شهریاری همداستان یا 

از ابتدا با روحانیون زرتشتی متحد شدند و این رابطه محبت در میان دین و دولت تا آخر عهد «

  25».آنان استحکام داشت

  : گوید غزالی نیز در رابطه با پیوند دین و دولت می

زی که پادشاه را بباید دین درست است، زیرا که دین و پادشاهی چون دو برادرند از نیکوترین چی«

  26». یک شکم مادر آمده باید که تیمار دارنده مهم در کار دین بود

ی سیاسی ایران باستان و با رشد نهادهای موازی  در واقع آنچه ملموس و روشن است اندیشه

ی مقام  واسطه ادعای حق الهی پادشاهی و انتصاب بی. شود در کنار قدرت خلفا دوباره بازتولید می

امویان در اخذ این . شود خالفت پس از موروثی کردن خالفت توسط معاویه وارد جهان اسالم می

ها قصد داشتند حق خویشاوندان پیامبر را از خالفت دور کرده و مشروعیت سیاسی  ویژگی

های تازه فتح شده، مثل  شد تا مردمان سرزمین میها سبب این سیاست. خودشان را بیشتر نمایند

  27.اند، بیشتر متوجه خود سازند ی حق الهی سلطنت باور داشته ایران را که به نظریه

. ها در عهد عباسیان که حکومت آنها بیشتر رنگ ایرانی داشت شدت یافت این گونه نگرش

گردید یاران زرتشتی و مسیحی جایگزین شهرخلیفه در تفسیر و تعبیر جدیدش در شرایط موجود 

  28.امین الهی شده استفرکه از طرف خدا مأمور حفظ نظم و عدالت و اجرای 
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روی کار آمدن عباسیان که از انتساب به خاندان پیامبر هم بهره داشتند، با همکاری گسترده 

ر این شرایط د. ایرانیان با آنها، سبب احیاء حکومت مطلقه که ایرانیان با آن مأنوس بودند گردید

چنانکه در این باره عبدالرزاق . هستند بودند که جانشین خدا بر روی زمین  بسیاری از خلفا مدعی

ی ابن مقفع در خصوص مقوالتی چون  ی تنسر به وسیله ی عهد اردشیر و نامه با ترجمه«: نویسد می

ه سیاسی یشی اند در زمینه 29».آمد دین و ملک به صورت رکن اساسی تئوری در اسالم در

قتیبه و گان بعد از خودش مانند جاحظ، ابنمقفع راه را باز کرد و بسیاری از نویسندهای ابن ترجمه

ی کاتبان که ایرانیان در آن نفوذ  گیری طبقه در عمل نیز شکل. ابویوسف و دیگران را متاثر ساخت

کسانی که با آنان مخالف بودند،  داشتند، تقابلی را میان ایرانیان و باور آنها به سنن ایران باستان و

  30.ایجاد کرد

اند، تالش زیادی در تبیین  پردازان دیگری چون باقالنی و ماوردی که معاصر هم بوده نظریه

دهد که با توجه به مقتضیات  ها و اندیشه سیاسی آنها نیز نشان میدیدگاه. اند ی خالفت کرده نظریه

ی سیاسی ایران  نها نیز کم کم عناصری از اندیشهاجتماعی و شرایط سیاسی جدید عصر خود، آ

 31.آوردند باستان، چون انتساب خلیفه از طرف خدا را در آثار خود 

در  گسترش قلمرو سیاسی در اسالم سبب شد تا دربار خالفت همانند دربار ساسانیان شود و

این روند باعث . ودامیران سرداران جنگی، علما و وزرا و شعرا تشکیل ش: کنار آن طبقاتی همچون

د آیند و های موازی در کنار نهاد خالفت پدی کم انواع وزارت و امارت به عنوان قدرتشد کم

بویه، غزنویان و سلجوقیان با فرمانروا چون آلهای  مستقل و خاندانهای مستقل و نیمه حکومت

با گسترش . عی کنندهای قبل از اسالم در ایران را تدا ی حکومت القاب پادشاه و سلطان، تجربه

الهی سلطنت برای پادشاهان  هایی در اندیشه سیاسی عصر سلجوقی بر مبنای حقچنین نگرش

به شمار رفته و   سیاسی  شود که در واقع اندرزنامه هایی می نامه ها تبدیل به سیاست السطانیهاحکام

سیاسی کسانی  اجتماعی و با توجه به چنین شرایط. ی سیاسی ایران باستان داشتند ریشه در اندیشه

نویسی را به  نامه ها ونظریات خود سّنت شریعت چون ماوردی و غزالی با ذکر برخی از دیدگاه

به همین جهت با توجه به تحولی که ماوردی و غزالی در  32.نویسی پیوند زدند نامه سّنت سیاست

تواند روند و  سی آنان میهای سیا نگرشهای سیاسی عصر سلجوقیان پدید آوردند آشنایی با اندیشه

 . های سیاسی عصر ساسانی به دوران اسالمی و سالجقه را بهتر نمایان سازد جابجایی اندیشه
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 ضرورت وحدت دین و هاي سیاسی ماوردي وغزالی و ه ایزدي بر اندیشهفرّتأثیر 

  دولت

و در آنجا از فقهای معروف شافعی، در بصره متولد  33مشهور به ماوردیحبیب، محمدبنبنعلی

 ماوردی فقیهی اصولی، مفسر، ادیب و. دانند می 37035ق یا .هـ 364سال تولد وی را  34.بزرگ شد

. های سیاسی ماوردی هم زمان با عصر اقتدار سلجوقیان استاوج اندیشه. اندیش بودسیاست

  . است باره مسائل سیاسی مرتبط با قدرت سلجوقیان بزرگهای وی دربنابراین برخی از دیدگاه

السلطانیه تالش نمود تا تصویری جدید از رابطه خالفت و ماوردی در کتاب خود به نام احکام

. این کتاب در بیست باب تنظیم شده است. در آن به تقویت خالفت پرداخت سلطنت ارائه دهد و

گر های دیباب. باب اول آن در مورد عقد خالفت است که با توجه به کل کتاب حجم زیادی ندارد

جهاد و  تشریح نظریات موجود در مورد تمام شئون حکومتی است از وزارت گرفته تا قضاوت و

 .م اشعری و فقه شافعی استوار استزمینه سیاست و اداره کشور که عمدتاً بر اساس کال در

لذا به کتابی . مانروایان سزاوار استفرنی بردانستن احکام سلطا :نویسد این باره می وی در

  36 .آن آوردم آنچه را که الزم است پیروی شود در اره پرداختم ودراین ب

  :نویسد امامت می ماوردی درمورد خالفت و

نشان کرده است،  برای امت پیشوائی را که به واسطه او راه و روش پیامبری ادامه یابد، .. . خداوند«

  37».ت تدبیر کندسیاست را به او واگذارده که براساس شریع تا به سبب او دین حفظ شود، 

کند که در یک سو قدرت غزنویان باال گرفته ر زمانی ضرورت خالفت را توجیه میماوردی د

بویه طرفدار شیعه بر دستگاه خالفت و جو مناسبی برای تحکیم اقتدار از سوی دیگر تسلط آل و

ته قدرت به همین جهت ابتدا غزنویان و سپس سلجوقیان بودند که سررش. آنها پدید آورده بود

  . کندناپذیری خالفت دفاع میالظاهر از برتری و تجزیهماوردی علی. را در دست داشتنداصلی 

الوزاره تقلیدعقداالمامه، فیهای فیالسلطانیه ماوردی دربابا با تدبر در محتویات کتاب احکامام

در واقع وی نظر . گرددمیدر امورحکومتی کامال ً آشکار  البالد سیاست کلی اوعلیتقلیداالمارهفی و

اند و اقتدار طغرل سلجوقی مطرح  به سالطین بزرگی دارد که با قدرت کامل بر خلیفه مستولی شده

این مقوله تداوم . تأیید این سالطین توسط خلیفه به واقع مشروعیت دادن به آنها است. گردد می

  . د توجه بوده استروند وحدت دین و دولت است که در عصر ساسانی نیز ضرورت آن مور
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ارسالن ق تقریباً درهمان وقت که آلب.هـ450الطوسی در سال محمدالغزالیابوحامدمحمدبن

طوس زادگاه غزالی  38.ی به نام غزال یا غزاله زاده شداقریه پادشاه سلجوقی برتخت نشست در

های سیشهر طوس یکی از کر. د واقع استکیلومتری شهر کنونی مشه 25درخراسان در فاصله 

ی از مردم ناحیه دوسفرغزالی مانند حکیم . شد مهم خراسان به دو بخش طابران و نوغان تقسیم می

  39.طابران طوس بود

  برخی از این آثار همچون . تاثر به جای مانده اس 70از امام محمد غزالی بیش از 

  . وردالدین تحولی شگرف در دنیای اسالم به وجود آالفلسفه و احیاءالعلومتهافت

السالم خلفا در واقع در دست مدرس نظامیه به بغداد آمد، مدینهزمانی که غزالی به عنوان 

در چنین شرایط سیاسی جدید غزالی برای توجیه وضعیت بوجود آمده یعنی  40.سلجوقیان بود

شود به نظر وی خلیفه کسی  هایی قائل میپیدایش سلطنت در مقابل خالفت، میان آن دو تفاوت

که به موجب عهد و میثاقی که با جماعت مسلمانان بسته است، منصب امامت یا پیشوایی است 

وی مسئولیت . شودناشی می ها و اختیارات از اوز کرده است، به این جهت همه قدرتآنان را احرا

ولی منصب حکومت یا . عهده داردتأمین رستگاری معنوی آنان را بر نهایی حسن اداره معاش و

  شوکت، یعنی نیروهای مادی و متعلق به شهریاران یا سالطین است که صاحبان کشورداری 

  41.اند و در عین حال وفادار به خلیفهنظامی

مانروایی سلجوقیان با دو خطر عمده درونی و فردر نظر غزالی خالفت عباسیان در دوره  

از . با صلیبیان درگیر بودهای معارض اسماعیلیان و در بیرون بیرونی مواجه بود، در درون با حرکت

غزالی با این . نظر وی در این شرایط دستگاه خالفت نیاز شدیدی به قدرت سلجوقیان داشت

اندیشه در عین حفظ مقام وشأن خالفت، تقویت سلطنت سلجوقیان را نیز مورد لحاظ قرار داد تا 

تهدید عمده مقابله  خالفت عباسی با تکیه بر قدرت نظامی پادشاهان سلجوقی بتواند با این دو

   42.نماید

زش میان این دو غزالی پیرامون خالفت و سلطنت و ایجاد سادر حقیقت عقاید سیاسی امام

  43.اندیشی او در توجیه اوضاع موجود استبیشتر حاصل مصلحت

شریعت اسالمی  نخست اینکه اندیشه او بر پایه فقه و: یشه سیاسی غزالی دو خاستگاه دارداند

 مانروایی سلجوقیان درفرسیاسی خالفت عباسیان و اقتدار  های اجتماعی واینکه واقعیتاست، دوم 
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الملوک های غزالی هم چون نصیحه از نوشتهدر بررسی برخی  44.گذار بوده استثیر تأ اندیشه او

شاید وی . های عصر ساسانی در آن قابل رؤیت است پذیری از اندرزنامهتوان دریافت که تأثیر می

الملوک است چنانکه مآخذ عمده کتاب نصیحههای سیاسی نیز تأثیر پذیرفته  ن رابطه از نگرشدر ای

  45.های پادشاهان عصر ساسانی است ها و یادگار نامه ها و اندرزنامه نامه ها و وصیت نامهغزالی پند

به همین جهت نظریه . تواند باشد در نظر غزالی سلطان به عنوان پشتوانه سیاسی خلیفه می

های دولت ساسانی در پیوند میان دین و دولت تواند همانند نظریه ه سلجوقی میغزالی در دور

  46.کردباشد که شاه با حق الهی حکومت می

  :نویسد وی در رابطه با وحدت دین و دولت می

و نیکوترین چیزی که پادشاه را بباید دین درست است زیرا که دین و پادشاهی چون دو برادرند از «

 ایض به وقت خویشفرشکم مادر آمده باید که تیمار دارند، مهم در کار دین بود و گزارنده یک 

...«47  

دانش و تیزهوشی و دریافتن هر  و خرد :شانزده چیزاست«ه ایزدی فرّ: گوید او هم چنین می

دلیری و آهستگی و  بستن و مردانگی با کار هنگ و سواری و زین افزارفرچیزی و صورت تمام و 

و دوستی و مهتری نمودن و احتمال و مدارا ) دستیوگشاده(دادن ضعیف از قوی خویی و داد کنی

بجای آوردن و رای و تدبیر در کارها و اخبار بسیار خواندن وسیرالملوک نگاه داشتن و بر رسیدن 

سلطان سایه هیبت خدایست برخلق خویش پس «: وی معتقد است که 48».از کارهای ملوک پیشین

ایزدی داده دوست باید داشتن و پادشاهان را متابع  فرّدانستن که کسی را که او پادشاهی و  بباید

این معنا در ایران باستان نیز به  49». باید بودن و با ملوک منازعت نشاید کردن و دشمن نباید داشتن

ی بود و ید قدرت پادشاهبرداشت مؤ نمادی که تایید الهی در به عنوان فرّرفته است و  کار می

ممکن بود به  فرّدارنده . زیاد شدن آن بود و امکان دسترسی همگان به آن خصوصیت مهم آن کم و

  50.زی و موفقیت بر قدرت آن بیفزایدرا از دست بدهد و یا به مناسبت پیرو واسطه شکست آن

از اخالق اسالمی است اما در  حونبیان غزالی از حکومت مش در مجموع اگر چه تفسیر و

 ارنده نظریه حکومت دیگری نیز هست که بیشتر از نظریات سیاسی ایران باستان نشأت گرفته وبرد

  51.یا تحت تأثیر شدید آن بوده است
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هـاي سیاسـی    خواجه نظام الملک، تأثیر از سیاست ملکان عجم و توجه به اندیشه

  عصر ساسانی

ق در نوقان طوس به .ه 408ر الملک دنظامطوسی ملقب به خواجهاسحاقبنعلیبنحسنابوعلی

نزد امام  او در . وی به علوم شد  وزش و توجههوش سرشار وی در کودکی موجب آم. دنیا آمد

ارسالن های دیوانی پرداخت و در زمان آلبوی در ایام جوانی به کار. موفق، فقه شافعی را آموخت

که ملکشاه بیست ساله اوج قدرت خواجه در عهد ملکشاه بود چندان . به وزارت برگزیده شد

جوان، تمام امور مملکت خویش را به خواجه سپرد و خواجه در مدت بیست سال قلمرو گسترده 

های سلجوقیان از ماوراءالنهر، آذربایجان، ارمنستان و مناطق مرکزی ایران تا جنوب و سرزمین

ین وزارت و حاشیه خلیج فارس، شمال عراق و شام و سرزمین های آسیای صغیر را در زیر نگ

  . کرد کفایت قدرت خویش اداره می

خطه طوس  الملک باشند و نظامفرمان خواجهملکشاه جوان از کارگزاران دولت خواست که در 

  . را به اقطاع به او واگذار کرد

بلندهمتی و دانایی و هوشمندی  سیاست و قدرت و تدبیر و الملک، دانش ونظامدر نهاد خواجه

  . کرد ترک سنگینی می لم و دوات خواجه، بر شمشیر غالمانای که سایه ق به گونهم آمیخته بود، ه به

این . باقی مانده است هنامارزشمند و گرانقدر به نام سیاست الملک اثرینظامامروز از خواجه

الملک در باب نظاماسی و در بر دارنده اندیشه خواجهکتاب عالوه بر ارزش ادبی دارای مضامین سی

  .ومت و سیاست استنحوه حک

هیختگی در قلمروی بسیار گسترده فرالملک نزدیک سی سال با تدبیر و دانش و نظاماجهخو

  .حکومت کرد

های سیاسی خواجه در عصر امپراطوری بزرگ سلجوقیان است سیاستنامه بازگو کننده دیدگاه

فظ قدرت و حکومت های ح مانروایی و یا شیوهفرنماید تا راه و رسم  که خواجه در آن تالش می

نماید تا اقتدار  هایی از سیره ملکان عجم نشان دهد وی در این خصوص تالش میرا با مثال

ها و  پادشاهان عصر سلجوقی را با عظمت امپراطوری باستان گره بزند و در این راستا حکایت
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ا بیشتر نمایان نماید تا این عظمت ر های بسیاری را در رابطه با پادشاهان ساسانی ذکر می داستان

  . سازد

اصول نامه شامل پنجاه فصل است در آن تقریباً از همه وظایف و حقوق شاه و سیاست

  52.داری سخن گفته شده استتمملک

داری به رسم ان دریافت این کتاب در آیین کشورتونامه میچنانکه از دیباچه کتاب سیاست

خواجه رسد به دست خود به نظر می این دیباچه که. ده استملوک عجم به رشته تحریر کشی

های وی شیوه. طه با پیش از اسالم استهای ارزشمندی در رابنوشته شده است دارای اشاره

از دادرسی هایی که و داستان 53عدالت را به روایت از خداینامه به نقل از رسم ملکان عجم آورده

  . ی عصر ساسانی استدارکند نشانه توجه به رسوم مملکتپادشاهان عجم گزارش می

الملک در سبب نوشتن کتاب اشاره دارد که آشنایی با رسم و آیین پیشینان اصل نظاماجهخو

  :مودفرملکشاه گروهی از بزرگان و دانایان را جمع نمود و  479کنند در سال  بوده است و ذکر می

نه نیک است و بر هر یک در معنی ملک اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهد روزگار ما«

آرند یا بر ما پوشیده شده است و کدام  درگاه و در دیوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به جای نمی

کنیم؟ و نیز  آوردند و ما تدارک آن نمی ن به جای میکه پیش از این پادشاهان شرایط آ شغل است

از ملوک سلجوق هر چه از آیین و رسم ملک در ملوک است و در روزگار گذشته بوده است 

  54». .. کنید تا در آن تأمل کنیم و روشن بنویسید و بر رای ما عرضه دبیاندیشی

  : گوید الملک در اهمیت کتاب خود مینظامخواجه

  » مانی را از داشتن و دانستن این کتاب چاره نیستفرهیچ پادشاهی و خداوند «

   :دهد که خواندن سیاستنامه می و تذکر

راه تدبیرهای صواب بر ایشان گشاده شود و ترتیب و قاعده درگاه و «و » زایدبیداری بیشتر اف«

 بارگاه و دیوان و مجلس میدان و اموال و معامالت و احوال لشکر و رعیت بر ایشان روشن شود

...«55  

البته الزم به ذکر است که ضرورت توجه به رسم ملوک پیشین و نیز وابستگی به وزرای ایران 

های ملوک ص وزیران ایرانی به آیین و رسوم کهن باستانی یا به روایتی همان سیاستو یا توجه خا

ای بود  حضور و ورود اسالم به ایران به گونه. عجم در تاریخ ایران بعد از اسالم سابقه طوالنی دارد

های مفتوحه هنگ و تمدن ایرانی در مقایسه با دیگر سرزمینفرکه از همان آغاز جایگاه رفیع 
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ایرانیان از جمله اقوامی بودند که توانستند ایرانیت خود را . مانان نمایان و قابل تفاوت بودمسل

نقش ایرانیان در روی . حفظ نمایند و این ایرانیت را در همسویی و هماهنگی با اسالم دنبال نمایند

. رفت به شمار میای بود که دوره اول عباسی، دوران اقتدار وزرای ایرانی  کار آمدن عباسیان به گونه

نقش برامکه و خاندان سهل در توجه به آداب و رسوم ایرانی از جمله عوامل سقوط آنها و یکی از 

  56.رفت در دستگاه خالفت به شمار میمهمترین عوامل نزاع عنصر عرب و ایرانی برای نفوذ 

وزیرانی را  برمکیان حلقه واسطی میان وزیران دوران ساسانی و اسالمی بودند و در واقع راه

های اسالمی بدون پیروی آنان  هنگی در دیگر دورانفرهموار نمودند که وحدت ملی و تداوم 

ای مساعد برای اظهار و  های محلی در مناطق مختلف ایران زمینهظهور حکومت 57.شد ممکن نمی

بسیاری . داستانی بوهای بنامه خود به حکومتنان به عصر باستان و انتساب شجرهاعالم وابستگی آ

های باستانی بیشتر  و امیران محلی که تمایل به پیشرفت داشتند بر انتساب پیشینه ها از خاندان

گور، بویه از بهرامزیار از کاوه، آلن مایل بودند که از نسل رستم، آلطاهریا. دادند رغبت نشان می

الملک که در نظامخواجه 58.داسیاب بوده باشنفرسامانیان از بهرام چوبین و باالخره سلجوقیان از ا

نماید تا با توجه به ذکر برخی وی تالش می 59.رساند اسیاب میفرذکر نسب سلجوقیان آنها را به ا

شهری و آموزشهای نامه میان نظریه شاهی آرمانی ایرانهای سیاسی خود در کتاب سیاستاز نگرش

  اهان تن جعل نسب از طرف پادشوی سعی دارد تا با جدی گرف. اسالمی پیوندی بر قرار سازد

طان را متوجه سنت ملکان عجم اسیاب تورانی، سلفرسلجوق و تعمیم نظر به شاهی آرمانی به اآل

   60.کند

ایران الملک توجه خاص وی به نظریه سلطنت های سیاسی نظام ین مشخصات اندیشهاز مهمتر

از این . با خالفت اسالمی است در دوران قبل از اسالم و تالش برای برقراری ارتباط میان آن

ها توان از ذکر این داستانامه که اندیشه سیاسی خواجه را مین ترین داستانهای سیاست جهت اساسی

هایی مربوط به هدف وی در ذکر داستان. دریافت مربوط به این پادشاهان عصر ساسانی است

ن پادشاه حساسیت خاصی دارد گور و باالخص انوشیروان که خواجه در ذکر وقایع عصر ایبهرام

ت سیاسی مورد توجه زمان تالش برای پیاده کردن رسم ملوک عجم به عنوان یگانه الگوی قدر

   61.خود است
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الملک در خصوص رسم ملکان عجم خطاب به پادشاه عصر نظامهای مکرر خواجه یادآوری

  رفی دیگر، خواجه از ط. باشد وی میخویش توجه دادن شاه و قرار دادن نقش محوری برای 

ای سخن گوید که کالم او سبب  ها به گونه ناگزیر است در این اشاره در مقام وزرات الملکنظام

  : نویسد رنجش شاه نگردد وی می

ین گویند و اگر بد فراگر نیک باشند ایشان را به نیکی یاد کنند و آ. این جهان روزنامه ملکان است«

   62»کنندین فرد و نباشند به بدی یاد کنن

الملک برای آگاه کردن ترکان و حتی اجتناب ه به عدل و داد، نظامدر راستای توجه دادن شا

  م در باب اجرای عدل و داد سوق نظمی و آشوب آنان را به سنت ملکان عج دادن آنان از بی

  : دارد اظهار می دهد ومی

انوشیروان   بودند، خاصهان و ملوک اکاسره در عدل و همت و مروت زیادت از دیگر پادشاه«

   63»عادل

ارد که خواجه تالش زند حکایت از آن د مثالهایی که خواجه از انوشیروان و دادگستری وی می

گستری انوشیروان که عامل حفظ ملک و حکومت وی بوده نماید تا نظر ملکشاه را به عدل می

کند  والی آذربایجان نقل می وی در داستان ملک عادل، برخورد انوشیروان را با. است جلب نماید

رود و انوشیروان  که چگونه پیرزنی به خاطر ستم والی آذربایگان و گرفتن داد خویش به مداین می

کند و روی به بزرگان  پس از تحقیق و آگاهی از ستم والی آذربایجان وی را مجازاتی سخت می

  :گوید می

این با ستمکاران جز به شمشیر سخن  تا دانید که من این سیاست از گزاف نکردم و بعد از« 

کنم و مفسدان را از روی زمین برگیرم و جهان را به داد و  هو دستهای دراز کوتا...  نخواهم گفتن

اند  چه خواسته اگر شایستی که مردمان هر. اند یدهفرعدل و امن آبادان کنم که مرا از جهت این کار آ

   64»و سرایشان نگماشتی دیدار نکردیجلّ پادشاه پکردندی، خدای عزّو

شود که انوشیروان پس از این دادخواهی سخت روی بر بزرگان کرد که چرا در می وی متذکر

  : مودفرو بر ستم رسیدگان بسته باشد از این جهت . هسرای ما بر ستمکاران گشاد

ی که رسد تا هر متظلمد چنانکه دست هفت ساله کودک بدو ای سازند و جرسها درآویزن تا سلسله«

سلسله بجنباند، جرسها به بانگ آیند، انوشیروان بشنود ی حاجت نبود، به درگاه آید او رابه حاجب

   65». وداد او بدهد

  : خواهی این است کهالملک از این دادگیری نظامنتیجه
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دستهای دراز  بدین یک سیاست بواجب که ملک نوشیروان بکرد همه مملکت او راست بایستاد و«

خلق عالم بیاسودند چنانکه هفت سال بگذشت هیچ کس به درگاه از کسی تظلم  و کوتاه شد

   66».نکرد

نوشیروان ا های عصر آرمانی خسروالملک در تالش برای روشن ساختن ویژگینظامخواجه

وی حتماً یکی از عوامل اجرای عدالت توسط شاه را در . دهد نظر قرار میهای بسیاری را مد مقوله

. تر نشان دهدیر و نقش خود را پراهمیتکند شاید از آن جهت که وجود وز ی مینقش وزیر بررس

ه شاهی داشتند و به پارسایی و فرّشود که هر چند که آنان خود  او رسم ملکان عجم را یادآور می

  67.پرداختند ا در امور به مشاوره میزانگی آراسته بودند امفر

  :نویسد می وند ک خصوص به نقش وزیران اشاره میوی در این 

باشند و روش باشد مملکت آبادان بود و لشکر و رعایا خشنود و آسوده و با برگ چون وزیر نیک«

و همیشه  روش باشد در مملکت آن خلل تولد کند که در نتوان یافتپادشاه فارغ دل و چون بد

   68». دل بود و والیت مضطربپادشاه سرگردان و رنجور

یان او همان  گونه که باشد دولتیان و پیرامونر رأس هرم قدرت هره دملک شاالدر نگاه نظام

. اگر پادشاه دادگر بود گماشتگان و لشکر او نیز به راه دادگری خواهند رفت. گونه خواهند بود

هر آنگه که وزیر بد باشد و خائن و ظالم و دراز دست بود عمال همه هم چنان باشند «برعکس 

  69»تر رسم بلکه بدتر و بی

نامه توجه خاصی به عصر انوشیروان دارد از سوی دیگر الملک در بحث سیاستواجه نظامخ

هایی میان این دو دوره وجود داشت باالخص از جهت وجود مزدک در عصر خسرو  مشابهت

نامه دارای پنجاه فصل است سیاست. ماعیلیان در عصر سلجوقیاناس انوشیروان و وجود باطنیان و

اندر خروج مزدک و چگونگی مذهب او «: فصل چهل و چهارم درباره که دو فصل آن یعنی

بیرون « و فصل چهل و ششم در رابطه با 70». وچگونه کشت او را و قوم او را انوشیرون عادل

  . گیرد میبیشترین صفحات کتاب را دربر 71»اهللاطیان ونهادن مذهب بد لعنهمآمدن باطنیان و قرم

انوشیروان ساسانی بود بنیاد نظرات جدید در عصر قباد و خسروین مزدک که ارائه دهنده یک د

اجتماعی خود را به مساوات قرار داد و دستگاه دولت را به عنوان مظاهر عدم مساوات اجتماعی در 

نهضت مزدک تعالیمی علنی بر ضد طبقات و تبعیضات اجتماعی عصر ساسانی  72.بین مردم دانست

الملک با شرح مفصل نظام 73دادمورد تهدید جدی قرار می ی رابود که حاکمیت و دولت ساسان
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دینان عصر خویش در قتل عام مزدکیان به عنوان بد خروج مزدک سعی دارد صالبت انوشیروان را

اسماعیلیه عصر بستاید و این سیاست ملکان عجم را برای ملکشاه روشن نماید تا در برخورد با 

  . ر آن بازیابدتر و صوابی روشن دخویش توجیهی معقول

 

  الملکهاي خواجه نظامتأثیر آن بر اندیشه دولت و ه ایزدي وحدت دین وفرّ

نامه اقتدار پادشاهی عصر سلجوقی را با عظمت امپراطوری الملک در سیاستخواجه نظام

آورد تا  های زیادی از شیوه حکومت پادشاهان عصر ساسانی میوی داستان. باستان پیوند زد

در این راستا محور اصلی تحلیل سیاسی خواجه در کتاب . ان را نمایان سازدعظمت آن دور

یوه مانروایی یا به عبارتی شفرنماید تا راه و رسم  باشد و خواجه تالش می مانروا میفرنامه سیاست

   74.حفظ قدرت سیاسی را نشان دهد

  خالفت را به  نمودند دستگاه سهل که تالش میبرمک و آلالملک همانند آلخواجه نظام

نمود تا ایدئولوژی جدیدی را برای  وی نیز تالش می 75.های ایران باستان نزدیک نمایندسنت

خالفت ترسیم نماید که بر اساس آن شریعت و خالفت مبتنی بر آن را به شکل نظام اجتماعی 

داند وی  ی میه ایزدفرّوی در این رابطه پادشاه عادل را دارای . ایران قبل از اسالم همسو نماید

  :نویسد می

   76»ایزدی باشد و علم با آن یار باشد سعادت دو جهان بیابد فرّچون پادشاه را «

کند بلکه شاه را برگزیده  السلطانیه، از خلیفه دفاع نمیاجه بر خالف نظر ماوردی در احکامخو

  : نویسد داند و می ه شاهی میفرّخدا و دارنده 

شاهی آراسته  فرّگزیند و او را به  زگاری یکی را از میان خلق برمیایزد تعالی در هر عصری و رو«

   77».گرداند تا در میان مردم جهان به عدالت عمل نماید و آشوب و فتنه را بخواباند

ه ایزدی در فرّالملک صفت بارز شاه عدالت است که اساس قرار گرفتن بر اساس نگرش نظام

الملک نظر بر آن داشت تا سلطان را برگزیده خداوند ظامن خواجه. پادشاه ایران باستان بوده است

  :نویسد داند و می الهی می فرّبداند نه برگزیده خلیفه و به همین جهت شاه را دارای 

ن بیابد از بر آن الهی باشد و مملکت باشد و علم با آن یار باشد سعادت دو جها فرّچون پادشاه را « 

جهل رضا ندهد و پادشاهیانی که دانا بودند بنگر که نام ایشان در علم نکنند و به که هیچ کاری بی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   .شماره هفتم. سال دوم. فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ  

 

24

برند چون  جهان چگونه بزرگ است و کارهای بزرگ کردند تا به قیامت نام ایشان به نیکی می

  78»یدون و نوشیروان عادل و عمربن عبدالعزیزفر

از ادبیات ایران باستان الملک، مفهوم پادشاه به عنوان برگزیده پروردگار را بنابراین خواجه نظام

  . وام گرفته است

خورند  الملک، خرد ایرانی و سنت اسالمی به هم پیوند میدر پادشاهی آرمانی خواجه نظام

خواجه در . های اسالمی ای است از میراث ایران باستان و آموزه چنانکه شاه از نظر وی دارای آمیزه

اسالمی و خرد ایرانی به ترکان سلجوقی سی سال وزارت خویش تالش نمود تا با آمیختن سنت 

وی در باب وظیفه پادشاه نسبت به دین و نیز حمایت از آن توجه . داری بیاموزدراه و رسم ملک

خاص دارد وی از این جهت همان اندیشه و ضرورت وحدت دین و دولت ساسانی را مورد توجه 

که پیش از آن مطرح  79ساسانیان بودمقوله وحدت دین و دولت در واقع تنها ابتکار . دهد قرار می

  : نشده بود در بندهش آمده است

ی بسیار اه، دین مزدینان رواج بخشید و آیینشاهی را از نو آراست اردشیر بابکان به پیدایی آمد«

  80»آراست

  :گوید الملک که متأثر از این اندیشه است مینظام

یرا پادشاهی و دین همچون دو برادرند نیکوترین چیزی که پادشاه را باید دین درست است ز« 

هرگه که در مملکت اضطرابی پدید آید در دین نیز خلل آید، بددینان و مفسدان پدید آیند، و هرگه 

شکوه و رنج  که کار دین با خلل باشد مملکت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند و پادشاه را بی

   81»دل دارند و بدعت آشکار شود و خوارج زور آرند

دوسی در باب برادری پادشاهی و دین و ضرورت پیوند هر یک فرتر از زبان آنچه را که پیش

الملک در حتی نظام. الملک نیز منعکس استیگری مطرح شد دقیقاً در سخن نظاماز آنها با د

کند که نسبت به این امر توجه بیشتری  جریان توجه به دین و بزرگان دین بر پادشاه توصیه می

  :نویسد می نماید و

مانهای خدای تعالی به فرایض و سنت و فربر پادشاه واجب است در کار دین پژوهش کردن و « 

جای آوردن و کار بستن و علمای دین را حرمت داشتن واجب چنان کند که در هفته یک بار و یا 

رآن و دو بار علمای دین را پیش خویش راه دهد و امرهای حق تعالی از ایشان بشنود و تفسیر ق

و هیچ بد مذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و ...  سلم استماع کند علیه و. ..اخبار رسول صل ا

   82»قوی رأی گردد
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دولت  این سخن خواجه نشان دهنده تأثیر وی از سیاست ملکان عجم در مورد وحدت دین و

  . است

 

  بابکانه اردشیرامتنسر و اندرزننامۀ  همخوانی آن با نامه وتأثیرپذیري سیاست

مضامین خود در تاریخ  چه از باب محتوا والملک اگرنامه اثر ارزشمند خواجه نظامسیاست

های عصر ساسانی را در ادوار بعد از اسالم  ایران بعد از اسالم نادر بود اما شاید تأثیر اندرزنامه

ن بنابر آنچه که ابن مسکویه اندرزنامه اردشیر بابکا. نامه را بتوان مشاهده نمود باالخص در سیاست

انده االمم خود در عصر دیالمه نگاشته شاید بعد از اوستا یکی از آثار ارزشمند به جای م در تجارب

ساسانی که کارنامه اردشیر بابکان اثر دیگر به جای مانده از عصر  83.از عصر ساسانی به حساب آید

له ساسانی اشاره دارد بر وجود بابکان مؤسس سلسیابی اردشیربه چگونگی ظهور و قدرت

الملک در ثر نیز شاید از این بعد که نظامنماید این ا مشروعیت قدرت یابی ساسانیان تأکید می

ری تشریح رویدادها بر آن است تا مقام و قدرت شاه را بر یک مشروعیت محکم استوار نماید براب

ه اردشیر مؤسس شاهی ب فرّرسیدن  بابکان اصل ماجرا حکایت برکند چرا که در کارنامه اردشیر

   84.سلسله ساسانی است

به لحاظ اندیشه سیاسی  85.نامه تنسر نیز از جمله آثار ارزشمند متعلق به عصر ساسانی است

شاید با . الملک مشاهده نمودنامه خواجه نظامتوان میان نامه تنسر و سیاست همانندی بسیاری را می

و هم چنین  تمامی مخاطبین با اردشیر مؤسس سلسله ساسانی درک موقعیت تنسر در همراه کردن

هم جیه و حفظ مقام سلطان نمود را بانامه برای توالملک در نگارش سیاستاقدامی که خواجه نظام

  . های خاصی مقایسه نمودبتوان در قالب

آغاز  و نماینده روحانیون عهد اردشیر بیشترین نقش را در مسائل سیاسی هیربدتنسر هیربدان

ل دولت ساسانی وی مشاور و همراه اردشیر و کامالً کارآمد در تشکی. عهد ساسانی داشته است

نگاری خود با تمامی مخالفان اردشیر آنها را مجاب به پذیرش حکومت اردشیر تنسر در نامه. بود

اسانی یاد که منابع از او به عنوان اولین وزیر کارآمد عهد س ،گروهی تنسر را همان ابرسام. نمود

های اردشیر جهت تحقق بخشیدن به اهداف وی تالش تنسر همگام با سیاست 86.دانند می ،کنند می

کار بسیار مهم و مؤثر بوده  تبلیغات وی برای ساسانیان و استحکام موقعیت آنها در ابتدای. نمود
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ی حکومت ا وی در شرایطی تالش نمود تا وحدت ایران را حفظ نماید که در هر گوشه 87.است

نویسد که همچون  نامه میشاه طبرستان ،وی به گشتاسب. الطوایفی عصر اشکانی برقرار بودملوک

همین خاطر مسائل عصر  به 88.یر را برای پادشاهی واحد بپذیردشاه کرمان اطاعت از اردشقابوس

  . الملک از جهت وحدت ملی ایران زمین همان مسائل آغاز عصر ساسانیان استخواجه نظام

و اشاره کامل . .. الملک در فصل چهل و چهارم کتابش در باب اندرخروج مزدکخواجه نظام

وی در این بحث به نامشروع بودن مزدک اقتباسی است از نوشته نامه تنسر، قابل ذکر است که 

های انوشیروان و برای تأیید سیاست گروهی از محققین اصل نگارش نامه تنسر را در زمان خسرو

  89.اند روان از جمله حفظ حریم جایگاه طبقات و اقدام وی در حذف مزدکیان دانستهانوشی

هم در  توان دریافت که خواجه برای برقراری نظم اجتماعی آن ها می با توجه به این دیدگاه

ای از این جهت مشکالتی را به  های متفاوت عقیده ای و اندیشه قهفرهای دوره وی که کشاکش

نماید تا حدود مراتب و حفظ اصول بر مبنای واقعی خویش به جای  تالش می وجود آورده بود

. باشد ی های عصر ساسان های وی کامالً اقتباسی از نوشته بماند شاید از این جهت برخی از نوشته

  : زندش آمده استفراردشیر بابکان به در همین راستا در اندرز 

تر گیرد که جابجایی در  رفتن شهریاری خویش آسانهای مردم را نباید که از  زیر و رو شدن راه«

های مردم مایه برافتادن تند شهریاری شود چه با برکناری و چه کشتن هرگز نباید که از هیچ  پایگاه

دمی سرگردد یا کارگری بیکار ماند یا بزرگی بینوا شود  چیز بیش از این ترسد که سری دم یا

ای باالتر از پایه خویش جوید و اگر بدان  هر کس پایههای مردم سبب شود تا  دگرگونی در پایه

   90»ای باالتر رسد باز پایه

ان نگه ندارند که مراتب مردم باید که هیچ چیز را چن«همچنین در نامه تنسر نیز آمده است 

الملک گاه در دیدگاه آرمانی خود نسبت به ترسیم توجه به چنین دیدگاهی خواجه نظامبا  91»را

  : نویسد أثیر از آنچه در نامه تنسر آمده است و در واقع با همان مضمون میجامعه به ت

از آید پاک مذهبان را برکشته و ظالمان را دست کوتاه کنند و از پادشاه لشکر فرچون روزگار نیک «

مایند و کودکان را نکشند و تدبیر با فراصالن را عمل ن فضالن و بی و رعیت ترسنده باشند و بی

انا آن کنند و سپهساالری به پیران کار کرده دهند مرد را به هنر خریداری کنند نه به زر، پیران و د

وشند، همه کارها به قاعده خویش باز برند و مرتبت هر کس را به اندازه او دیدار فردین را به دنیا ن

ت کنند و هر کس را بر اندازه کفایت او عملی باشد و هر چه بر خالف این رود پادشاه رخص

  92»ندهد
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که دارای . است» شاهنشاه اعظم«سلطان در اندیشه خواجه همچون پادشاهان پیش از اسالم، 

هایی که دیگر ملوک جهان از آن خالی بودند، آراسته  ها و بزرگیاست و به کرامت» الهی فرّ«

  . گردانیده است

ای  ها به گونهگروه اد وفرا الملک در باب حفظ حریم جایگاه هریک ازهای خواجه نظامگاهددی

ترتیب ایستادن بزرگان «: و یا» هر یکی را از ندیمان مرتبتی و منزلتی باشد«: نویسد است که می

کند در مجلس پادشاه  وی تأکید می. »بندگان باید پدیدار باشد و هر یکی راجایی معلوم وکهتران و

  . باید ترتیب خاص و عام مورد توجه باشد

  : تنسر پیرامون مراتب و درجات و حفظ موقعیت آنها آمده است در همین راستا در نامه

میان اهل درجات و عامه تمییزی ظاهر و عام بادید آورد به مرکب و لباس و سرای و بستان و زن «

اخور خود را فرو خدمتکار و بعد از آن میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد تا خط و محل 

  93»بشناسد

داری و اصول و شهری و مملکتالملک در باب نظام ایراننظام که الزم به ذکر است آنچه را

به واقع . تصاص نداردگیرد تنها به وی اخ های عهد ساسانی بر می داری از نگاشتهقواعد حکومت

ها و اندرزهای عصر ساسانی دیگران نیز بهره  گیری از اندیشه الملک نیز در بهرهپیش از نظام

  :ای نوشت طاهر نامهبن. ..زندش عبدافرحسین حاکم خراسان برای بنچنانکه طاهر. اند گرفته

  94»عظ و کار سیاست، سخت عظیم، نیکو و پرفایدهو اندر« 

های ترین شخصیتنامه طاهر در همه جا پیچید و بر اعتبار او به عنوان یکی از بزرگ آوازه

  : مأمون خود بعد از مطالعه این نامه گفت. عصر مأمون افزوده شد

ابوطیب از کارهای دین و دنیا و تدبیر و رأی و سیاست و سامان ملک و رعیت و حفظ ابناء و «

اطاعت خلیفگان و به پاداش خالفت چیزی نگذاشته، مگر آن که استوار داشته و درباره آن سفارش 

  95». کرده است

انونی بود که این نامه، ق. ستندفرمأمون دستور داد که آن را برای تمام عامالن حکومت خود ب

ی، اجتماعی، و سیاسی داد و دارای ارزش علمی، ادب ها وفق میترین تصمیم عبداهللا را با محتاطانه

در واقع آنچه را مأمون به عنوان ویژگی نامه طاهر بر شمرده است، در اندرز اردشیر  96.اوان بودفر

مورخان . توان دید را میبابکان مؤسس سلسله ساسانی نیز نهفته است و همانندی در مضامین آن 

صاحب . اند خود نیز به اقتباس یا به یکنواختی این نامه با اندرزنامه اردشیر بابکان اعتراف داشته
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نشان از  97نیز با توقیعات کسری انوشیروان، همانندی توقیعات طاهر: نویسد التواریخ می مجمل

که نمود آن را در عصر . باشد یهنگی عهد ساسانی بر ادوار بعد از تاریخ ایران مفرتأثیرات 

  . توان مشاهده کرد سلجوقی نیز می

های اخالقی و اجتماعی است  در مجموع، آنچه که اردشیر در این اندرزنامه ذکر کرده، نکته

مسکویه های دوره ساسانی، توجه ابنحاوی تدبیرهای الزم خطاب به جانشینان برای احیای سنت

دهد که این اندرزنامه، نسخه  متن و ترجمه آن نشان می به این) م1030-932/ ه 320-421(

حسین آگاهی از و به احتمال زیاد در زمان طاهربناند  که مورخان با آن آشنایی داشته 98معروفی بود

این متون پهلوی سبب شده است، تا میان مضمون نامه طاهر با اندرزنامه اردشیر بابکان حتی از نظر 

در نهایت، با توجه به توقیعات و توانمندی . زیادی وجود داشته باشدهای یمقدار مطالب همانند

دهد که وی  های او در خراسان نشان می به همراه آموخته 99مانهای شیوافرطاهر در نگارش نامه و 

  . آشنایی کامل با اطالعات به جای مانده از عهد گذشته را داشته است

های ان بعد از اسالم از اندرزنامه، شیوه و سنتبررسی میزان تأثیرپذیری حاکمان و وزرای ایر

الملک نیز برای رسیدن به جامعه آرمانی و برای رهایی از دهد که خواجه نظام استان نشان میایران ب

مشکالت اجتماعی سیاسی و نیز عقیدتی جامعه خود و نیز جهت ذکر الگوهای ارزشمند از جوامع 

نماید و از این جهت به لحاظ  صر ساسانی تأسی میها و معیارهای مطلوب ع پیشین به نمونه

های استدالل خویش به متون عهد ساسانی از جمله نامه تنسر و  مضمون، اهداف و بسیاری از شیوه

هایی میان مطالب وی با این آثار مشاهده  نماید و همانندی اندرزنامه اردشیر بابکان رجوع می

هم  الملک آنمداری چون خواجه نظامدر نگرش سیاست ها را تواند تأثیر این اندیشه گردد می می

  . دهد در نگارش اثر معروف خویش سیاستنامه نشان می
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 . 147ص  

  . 689آثار المنصفین، ص  ء المؤلفین واسما هدیه العارفین و بغدادي، -35

ماوردي، محمدبن حبیب، االحکام السلطانیه صححه قوام الدین یوسف بن حسن حسـینی،   -36

  . 3 ص ،ق 1406قم، دفتر تبلیغات اسالمی، 

 . 7همان، ص  -37

فرهنگی، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، علمی و  ،1ج کیمیاي سعادت،  غزالی، محمد، -38

  . ده، ص 1375

 . الی، نصیحه الملوک، ص صد و پنجاه و دوغز -39

 . 54، ص 1356مدرسه، تهران، امیرکبیر،  از ارفرکوب، عبدالحسین، زرین -40

اسـالم، تهـران، انتشـارات روزنـه،      هاي سیاسی در ایـران و ندیشها نهادها و  عنایت، حمید، -41

 . 158، ص 1378

، مجله »کاوش عناصر نظریه دولت دراندیشه سیاسی امام محمد غزالی« محمودي، سید علی، -42

 . 162، ص 1378، 3 و 2هنگ، سال نهم، دوره سوم، شماره فرنامه 

مـدخوارزمی، بـه کوشـش    یح مؤیـد الـدین مح  احیاء العلوم الدین، تصح غزالی، امام محمد، -43

 . 44، ص 1364 هنگی، فر، تهران، انتشارات علمی وحسین خدیوجم

 . 45همان کتاب، ص  -44

  . الملوک، ص هشتاد و پنج نصیحهغزالی،  -45

  .  81غزالی، نصیحه الملوک، ص  -46

  . 163غزالی، نصیحه الملوک، ص  -47

  . 128 ص همان، -48

  . 81ص ،همان -49

 . 41اکبري، تاریخ اجتماعی ایران در عصر ساسانیان، ص  -50
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  . 206، ص 5ج  بویل، تاریخ کمبریج، -51

 . 318ن، تاریخ ادبیات ایران، ص اوبر -52

 . 33، ص 1375طباطبایی، جواد، خواجه نظام الملک، تهران، طرح نو،  -53

کبیـر،  شعار، تهران، امیر فربه کوشش جع، نامهعلی بن اسحاق، سیاست طوسی، نظام الملک  -54

  .1، ص 1371

  . 2نامه، ص نظام الملک، سیاست -55

، پـژوهش  »ساالران ایرانی و عرب در عهد هـارون نزاع دیوان لبرامکه و عوام«، امیر  ،اکبري -56

  . 29، ص 86، تابستان 7، شماره 2نامه تاریخ، سال 

سیاسـی در ایـران، تهـران، دفتـر     فلسفی بـر تـاریخ اندیشـه     يطباطبایی، سید جواد، درآمد -57

  . 42، ص 1367المللی،  مطالعات سیاسی و بین

  . 70، ص 1384اکبري، تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام، مشهد، سمت،  -58

  .7نظام الملک، سیاست نامه، ص  -59

  . 57طباطبایی، درآمدي فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، ص  -60

  .25، ص همان -61

  . 292ص  سیاستنامه،  -62

  . 159نامه،  سیاست -63

  44سیاست نامه، ص  -64

  . 44نامه، ص  سیاست -65

  . 45سیاست نامه، ص  -66

  . 67طباطبائی، همان کتاب، ص  -67

  .25سیاست نامه، ص  -68

  . 207سیاست نامه، ص  -69

  . 230ص  ،سیاست نامه -70

  .252همان کتاب، ص  -71

یچ، تاریخ ایران باستان، ترجمه روحی ارباب، تهران، بنگاه ترجمه میخائیلوودیاکونف، ایگور -72

  . 444، ص 1346و نشر کتاب، 
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  .97اکبري، تاریخ اجتماعی ایران در عصر ساسانیان، ص  -73

  . 22سیاسی در ایران، ص   تاریخ اندیشهدرآمدي فلسفی بر طباطبائی،  -74

اکبـري،   .ک.ر. دانند هاي ایرانی میتوجه آنها به سنت منابع یکی از دالیل سقوط برمیکان را -75

و نیـز دربـاره   . 30ص » برامکه و عوامل نزاع دیوانساالران ایران وعرب در عهد هـارون عباسـی  «

وي آداب و سنتهاي ایرانی را در مرو زنده کرد و همچـون پادشـاهان   : فضل بن سهل آمده است

بن عبـدوس، کتـاب الـوزراء والکتـاب، بـا       نشست، جهشیاري، محمد ساسانی بر تخت روان می

  . 396، ص 1347نا،  تحقیقات مصطفی السفا، ترجمه ابوالفضل طباطبایی، تهران، بی

  . 71نامه، ص سیاست -76

  . 5سیاستنامه، ص  -77

  . 71سیاستنامه، ص  -78

  . 117کرستین سن، ایران در زمان ساسانیان، ص  -79

  . 145، ص 1369هرداد بهار، تهران، طوس، نبغ دادگی، بندهش، گزارنده مفر -80

  . 70سیاستنامه، ص -81

  . 69سیاستنامه، ص  -82

  . 114ابن مسکویه، تجارب االمم، ص  -83

، 42، ص 1367کارنامه اردشیر بابکان به اهتمام محمدجواد مشکور، تهران، دنیـاي کتـاب،    -84

  . 41اکبري، تاریخ اجتماعی ایران در عصر ساسانیان، ص 

  . 1354نامه تنسر به گشنسپ، به تصحیح مجتبی مینوي، تهران، خوارزمی،  -85

، مجلـه  »فعالیت روحانیون بزرگ عصر ساسـانی  بحثی پیرامون زندگی و« ،عالءالدین آذري، -86

  . 1353، مهر و آبان 4شماره  ، 9هاي تاریخی تهران، سال بررسی

، فصـلنامه  »ویـت حکومـت ساسـانی   نقش روحانیون زرتشـتی در تق «ایمان پور، محمدتقی،  -87

  . 1369، تابستان 2شماره  ،2سال ،مطالعات تاریخی

  . 57نامه تنسر به گشنسپ، ص  -88

  ، 1370کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهـران، دنیـاي کتـاب،     -89

  . 105ص 

  . 120، ص ابن مسکویه، تجارب االمم -90
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  . 66ص نامه تنسر به گشنسپ،  -91

  . 72سیاستنامه، ص  -92

  . 65نامه تنسر به گشنسپ، ص  -93

گمنام، مجمل التواریخ و القصص، تصحیح ملک الشعراء بهار، بـه همـت محمـد رمضـانی،      -94

 طبری، ک،.ر... . از متن کامل نامه طاهر به عبدا، جهت اطالع 353ص ، 1318تهران، کالله خاور، 

  ، 1369، ترجمــه ابوالقاســم پاینــده، تهــران، اســاطیر، محمــد بــن جریــر، تــاریخ طبــری ،13ج 

  . 5705-5259صص 

  . 5705، ص 13طبری، تاریخ طبری، ج  -95

م،  1927/ هـ 1346لمجلد الثانی، مصر، مطبعه دارالکتب، ید، عصرالمأمون، افررفاعی، احمد  -96

  . 272ص 

  . 349، ص )1336یر کبیر، ام تهران،(ی و احوال و اشعار رودکی، نفیسی، سعید، محیط زندگ -97

  . 61مجمع التواریخ و القصص، ص  -98
 

٩٩- G. E. Bosworth, the tahirids and Persian literature, Iranian studies, volume VII, 
١٩٦٩, p ١٠٣.  
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