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  مطالعات تاريخ اسالم
  1389  زمستان /7ي    شماره/سال دوم

  
   سيرالملوك در عدالت طرح

  اشعري ابوالحسن  كالم مباني با آن ي مقايسه و
  

  1نيره دلير
  
  
  
  
  
  

 ي  سعي دارد با گزينش طرحي از عدالت كه به دايرهسيرالملوكالملك در  خواجه نظام: چكيده
با جلوگيري از ظلم بر رعيت قدرت حاكميت را تحكيم  عدالت معروف است، ي قدرت يا چرخه

اي تحليلي از متن  در اين پژوهش تالش شده است با طرح اين برداشت رايج از عدالت، مقايسه. بخشد
 با تجزيه و تحليل ،از اين رو. اين باب مطرح شود  با نظرات كالمي ابوالحسن اشعري درسيرالملوك
رسي   عدالت، مسئوليت و حسابي  اشعري، نظرات اين دو درباره و استناداتي ازسيرالملوكحكايات 

هاي اين پژوهش مشخص  يافته. گيرد  پيامبر اسالم مورد بررسي و پژوهش قرار ميي  و صحابهانحاكم
الملك در مقام وزير در باب عدالت نظرياتي متفاوت از اشعري ارائه كرده است و  كند كه خواجه نظام مي

 با مباني كالمي ابوالحسن اشعري  از يك سنخ نيست، و با نوع سيرالملوكت در اساساً گفتمان عدال
  . هنگ باشدآ تواند هم استدالالت اشعري، بنا به كاركرد متفاوت آن، نمي

 ابوالحسن اشعري  عدالت، كالمي ، چرخهسيرالملوكالملك طوسي،  نظام خواجه: كليدي هاي واژه

_________________________________________________ 

  dalirnh@yahoo.comدكتر در تاريخ ايران اسالمي     1
 18/4/90: ، تاريخ تأييد1/3/90: تاريخ دريافت
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 Justice Schema in Siyar-al-Muluk in Comparison 
with the theological basis of  Abul-Hassan Ash-ari 

Nayereh Dalir1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Khaje Nizam-al-mulk in Siyar-al-muluk endeavors to strengthen the power of 
the governing system by preventing social oppression and tyranny through selecting an 
outlook of justice known as “power circle” or “cycle of justice”. In this research, efforts have 
been made to conduct an analytical comparative study between the renowned comprehension 
of justice in Siyar-al-Muluk and kalaami (scholastic theological) viewpoints of Abul-Hassan 
Ash-ari in this respect. Therefore, the attitudes of the two-mentioned scholars about justice, 
responsibility, and executive power of the medieval Islamic governors and the companions of 
the Prophet Mohammad (PBUH) will be compared. This research seeks to demonstrate that 
Khaje Nizam-al-Mulk as a prime minister had diverse views on justice as opposed to Ash-ari. 
This hypothesis is based on the fact that basically the discourse of justice outlined in the two 
books of Siyar-al-muluk and theological basis of Ash-ari are not from the same essence, and 
thus may not be easily harmonized for similar applications. 

Keyword: Khaje Nizam-al-Mulk, Tusi, Siyar-al-Muluk, Cycle of Justice, Abul-Hassan Ash-ari’s 
Kalaam (Scholastic Theology) 

_________________________________________________ 

1  PhD. in Islamic Iran History. 
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  همقدم
 است كه انديشمندان اي  سياسي و نصايحهاآورد رهترين   معروفي  عدالت از جملهي چرخه
زهاي خود خطاب به حاكمان براي ر در اند، آن را به روايت از ملوك عجم به كراتمسلمان

  براي رعيت ومين عدالت و آباديأت  نهايي آنمدآ پي. اند عرضه كردهتوجيه رعايت عدالت 
 فرض روايان  فرمانو بقاي حاكميت قدرت تحكيم منظور به ترين روش و مستدل ،سرزمين

شمار  به براي اقناع حاكمان به رعايت عدالت ترين اندرزها مطلوبجزو  ، از اين رو.شد مي
  وزير بزرگ طوسي،الملك خواجه نظام. بود حاكميت تقويت ، نهايي آني ، زيرا نتيجهآمد مي

  كه پس از ورود داشت،اي عي در حفظ سامان جامعه با همين استدالل س سلجوقيي دوره
 ي  از بيان چرخه، در مقام وزارت،وي.  بودتركان به شدت دستخوش تغيير و تحول شده

 نظرات  آيا كه، استآن  حاضرپرسش اصلي پژوهش. درك  منظور خاصي را دنبال مي،عدالت
 زمينه  اينالم اشعري دربا مباني كباب عدالت   درسيرالملوك  در طوسيالملك نظامخواجه 

  ؟  ، يا نههمخواني دارد
 توان را نمي عدالت ببا در سيرالملوك لفؤيدگاه مد رسد نظر مي بهپرسش   ايندر پاسخ به

 يه،براي بررسي اين فرض.  نمود و شناساييتعريف بازاشعريكالم در چارچوب انديشه و مباني 
 اثري ، البته.شود نسبت سنجي مي ،اب عدالتدر ب كالم اشعري ي  با مباني ويژه،سيرالملوك متن

شوند و خطاب   محسوب ميها  اندرزنامه جزو كه،، و ساير كتبي از اين نوعسيرالملوكچون 
 ،هاي فقهي ، فارغ از بحثاند  آمده تحرير دري به رشتهروايان و در حد فهم آنان  به فرمان

گرم كننده براي بيان منظور خود  و از نقل و حكايات شيرين و سر،هستندكالمي و استداللي 
  . اند استفاده كرده

، اما طرح ندرغم آن كه اين آثار از سنخ مباحث پيچيده و سنگين كالمي و اعتقادي نيست به
د، آور  ميي كه براي توضيح نظر خوداتتوان با اتكا به حكاي كلي و مباني فكري خالق آن را مي

 ،كند  كه از آن پيروي مياي  مكتب كالميي ژهگاه آن را در سنجش با مباني وي  و آن،درك
  با مباني كالمي مكتبي، تفكرات شخصيتي چون نظام الملكي مقايسهبراي  ،رو  از اين؛قرار داد

 با اين .شود  مياستناد ايشاني ا اثر اندرزنامهبوده است، به   وي حمايت قاطع و جدي موردكه
 كه مسئول نظم جامعه و ،مقام يك وزير در سيرالملوكلف ؤم گردد كه  مشخص مي،مقايسه

خطاب به در  از مباني كالمي اشعري در اندرزهاي خود توانسته  نمي، است بودهحكومت
 ، داردي آشكاراتتناقض اشعري نظرات با ، ديدگاه وي در اين باره و اصوالًً، استفاده نمايد،حاكم
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 از ظلم بر ، عدالتي چرخه كه سعي دارد با منطق ، در مقام وزير، جنس نگاه خواجهزيرا
 با نوع نگاه ،بخشدصورت مطلوبي رعيت جلوگيري نمايد و به حكومت تركمانان در ايران 

 تا آنچه در گذشته در كند كه در مقام يك متكلم تالش دارد نظرياتي ارائه ،ابوالحسن اشعري
 .  متفاوت است، موجه جلوه دهد است راباب امامت و خالفت رخ داده

   عدالت از يافته انسازم طرحي
 سياسي قديم و ي عنوان يكي از مفاهيم بنيادين فلسفه  سياسي بهي مفهوم عدالت در تاريخ انديشه

 ي  مفهوم عدالت در فلسفهبينبديهي است كه .  سياسي جديد اهميتي خاص داردي انديشه
 منعطفي عدالت از جمله مفاهيم.  سياسي جديد سنخيتي وجود نداردي سياسي قديم و انديشه

 توصيف مورد اتفاق .يابد ثير زمان و مكان تعريف خاص خود را ميأاست كه تحت ت
رسد  نظر مي رغم آن كه به به كه ، است قرار گرفتن هر چيز در جايگاه خود،نظران صاحب

ي  تعاريف و تناقضات متعددِأ خود مبد، در عين حال، شده ارائهبهترين توصيفي است كه از آن
   .گردد نيز مي

اما  ،كيد استأاز منظر اين پژوهش مورد ت 1، به زعم خواجه نظام الملكعدالت اگرچه
  است كهمنطقينظمي   استوار است كه حاصل آنتاز عدالطرحي نگاه اين پژوهش بر 

»  قدرتي دايره«يا »  عدالتي چرخه« به و است متضمن حفظ بقاي جامعه و حكومت
عنوان   به. و پيشينيان وي قرار داردسيرالملوكلف ؤكيد و توجه مأكه مورد ت گرديده معروف
پادشاهي به سپاه است و سپاه به «: نويسد  از قول انوشيروان ميالذهب مروج مسعودي در ،نمونه

 از تجارب االمم مسكويه در 2.»مال و مال به خراج و خراج به آبادي و آبادي به عدل و عدالت
در ميان مردم . نگريد كه نان و آبتان از مردم استدر كار مردم ب«: آورد كه زبان منوچهر مي

ايشان ستم كنيد   و اگر بر...اگر داد بگسترانيد به آباداني روي آرند، و اين باج را فزوني بخشد 
   3.» پس با مردم به داد رفتار كنيد... و اين از باج بكاهد ...از آباد كردن روي بگردانند

_________________________________________________ 

كند كه  به عنوان نمونه، از نظر وي، عدالت حكم مي. د خواجه، بازگشتن به نظام سنتي و حفظ حدود و مراتب استعدالت در نز   1
گويد، بر اين  خواجه در جايي كه از آداب بار دادن سخن مي. در هر وضع و شرايطي تفاوت بين فرودستان و بزرگان معلوم باشد

الملك  نظام: ك.ر. »ميان وضيع و شريف فرقي باشد] بايد[آيند  جا مييك] مردمان[چون همه «ورزد كه  نكته تأكيد مي
 .127علمي و فرهنگي، ص: ، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران)نامه سياست( سيرالملوك، )1340(

 . 264بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص : ، حققه ابوالقاسم پاينده، تهرانمروج الذهب، )1356(بن حسين مسعودي  ابوالحسن علي   2
 ي نصراهللا منشي در ديباچه. 65دار سروش، ص : ي ابوالقاسم امامي، الجزءاالول، طهران  ترجمه،تجارب االمم، )1379(ابوعلي مسكويه الرازي    3

: ران، انشاي نصراهللا منشي، ته)1362 (كليله و دمنه.  سخنان اردشير بابكان به عربي، همين مفاهيم را آورده استي ، در ترجمهكليله و دمنه
 .163علمي و فرهنگي، ص: ، تصحيح ماهدخت بانو همايي، تهرانالتاجةدر، ]تا بي[؛ قطب الدين شيرازي 6ص ، كتابفروشي اسالميه
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 ،دارد به عنوان وزير يك حكومت غير ايراني نژاد سعي 1سيرالملوكخواجه در  ،در واقع
 در روايات خود ،بنابراين ؛گوشزد كند  آنحاكمان ترك نژادضرورت رعايت عدالت را به 

 عدالت و امنيت هستند و هر كس بر اين راه ي  مردم قبل از همه چيز تشنه كهدهد تذكر مي
      2. هر چند از يك نژاد نباشند،پذيرند  او را مي،باشد

  تعدال رعايت منطق
داند، اما تداوم آن را منوط به   گرچه حاكميت را ناشي از خواست و تقدير الهي مي،خواجه

ترين داليل سقوط   يكي از عقاليي،، خواجهرو از اين آورد؛ حساب مي بهنوع رفتار با مردم 
 لشكر همه  پس چون شاه بيدادگر باشد،...«: كند  بيان مي چنينها و تحويل ملك را سلسله

هر آينه خذالن و خشم خداي . بيدادگر شوند و خداي را فراموش كنند و كفران نعمت آرند
در ايشان رسد، و بس روزگار برنيايد كه جهان ويران شود و ايشان به سبب شومي گناهان 

ر نسبت به ك ظلم و ستم شاه، باعث ستم لش3.»همه كشته شوند و ملك از آن خانه تحويل كند
در . انگيزد  خشم خداوند را برمي،شود، و در نتيجه شود كه كفران نعمت محسوب مي يرعايا م

. شود حالي كه حكومت كردن، نعمتي است كه شكر آن تنها با داد پراكندن در عالم ادا مي
 ،بنابراين. شود  موجب خشم آفريدگار نيز مي،كند بيداد كردن، همچنان كه جهان را ويران مي

  . كند نان تحويل مي آي ملك از خانه
تر از   رعايت عدالت را براي پايداري ملك ضروري، سياسيي خواجه در قلمرو انديشه

 ي خواجه رابطه 4.»اند الملك يبقي مع الكفر و اليبقي مع الظلم بزرگان گفته «:داند شرع مي
_________________________________________________ 

نظران  البته بسياري از صاحب.  به خواجه نظام الملك ترديدهايي در بين محققان معاصر وجود داردسيرالملوكدر مورد انتساب    1
 آن را شخص ديگري، ي  اول كتاب، توسط خواجه نظام الملك نوشته شده است، اما ادامهي  نيمه فصل39اعتقاد دارند كه 

تر استنادات اين پژوهش متعلق به  در هر صورت، بيش.  سلجوقيان نگاشته استي احتماالًٌ محمد مغربي، كتابدار و ناسخ كتابخانه
.  خواجه خود آن را نگاشته و يا تحت نظر وي نگاشته شده استند كها  اول كتاب است كه قريب به اتفاق محققان بر آني نيمه

در هر حال، تاكنون مستنداتي كه انتساب اين اثر را به خواجه قاطعانه نفي كند، ارائه نشده است؛ ضمن آن كه مستنداتي در 
الملوك، كتاب ماه تاريخ و نقدي تاريخي بر سير: ك.تر ر براي مطالعه بيش. صحت انتساب كتاب مورد نظر به خواجه، وجود دارد

 .24 - 19، صص1376، دي 3جغرافيا، سال اول، ش
 .146 ص ،الملك، همان نظام   2
 .54ص، همان   3
، و در ادامه، از قول »الملك يبقي علي الكفر، و اليبقي مع الظلم«: آورده است ماوردي آن را از قول بعضي حكماء . 17ص ، همان   4

ابوالحسن ماوردي . »كند امي كه پادشاه به عدالت رغبت كند، رعيت به اطاعت رغبت ميهنگ«: نويسد اردشير بابكان مي
بدين . 142مصطفي البابي، ص  مطبعةو  مکتبةشركت : الرابعه، قاهره طبعة حققه مصطفي السقا، ،ادب الدنيا والدين، )1973(

 .كند يسان، وي به نوعي شرط اطاعت رعيت و رغبت به آن را، عدالت پادشاه عنوان م
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 :كند ن ميچنين بيا ،خطاب به اطرافيانش نوشيروانا  از زبان، را بين بيداد و زوال ملك1منطقي
 بيدادي  ....دان همي ترسمداريد و من از بادافراه يز ترسيد و از خلق شرم نمي  خداي تعالي نمياز«

 حكايت  مولف سيرالملوك با ذكر اين2.»زوال آورد و نعمت را ببردو ناسپاسي كردن ملك را به 
 و كند مي بيداد  لشكر نيز، آني  كه در نتيجه،داند دليل تحويل ملك را بيدادگري پادشاه مي

 ارتباط ، عكس آنراستايدر  ، وگردد  نابودي ملك مي، در نتيجه و،باعث بروز خشم خدا
و چون پادشاه وقت « :كند بيان مي ، در هر دو جهان رافوايد آندسترسي به  عدل و بينمنطقي 

يرت گماشتگان و لشكر او همه چنين شوند و س ... و عادل ...خداي ترس و عاقبت انديش باشد
 پادشاه 3.»او گيرند، الجرم خلق خداي در راحت افتند و ثمرات اين به هر دو جهان بيابند

 .بندند  به كار ميميان رعايا آن را در اند و آنآموز لشكريانش مي  عدل را به ،و عادلخداترس 
 ي چرخد تا ثمرات نيك آن مطابق با چرخه اين سير نيكوي عدل و داد در ميان رعايا مي

روا و رعايا   واسط ميان فرماني لشكريان حلقه  در حقيقت،.ت به پادشاه و ملك برگرددعدال
  . سازند منعكس مي با رعايا  را در برخوردشان حاكمرفتار بازتابي از كه ،هستند

 و اين دور 4؛كند هاي قدرت حكومت را محكم مي رعايت عدالت در ميان رعايا، پايه
 و تنها زماني از ، همچنان خواهد چرخيد،مه داشته باشد تا زماني كه عدالت ادا،تسلسل
 از عدالت،  سازمان يافتهاين برداشت.  كه عدالت رعايت نشود،ماند  خود باز ميي چرخه

عدالت در پي خود نظمي به . شود  ميتعبير»  عدالتي چرخه« يا " قدرتي دايره"  بهاًاصطالح
  و اين نظم،شود  در حكومت منجر مي به بازتوليد قدرت،آورد كه در نهايت همراه مي

_________________________________________________ 

در خبر است كه «: نمايد خواجه، عالوه بر طرح منطقي نتايج عدل و بيداد، از نقل احاديث نيز براي تحكيم نظر خود استفاده مي   1
 سزاوارترين كس به ..هاست و ترازوي همه نيكي.  گفت عدل عز دين  است و قوت سلطان و صالح لشكر و رعيت است...پيغمبر 

داد كنندگان اين جهان از بهر «: نويسد او در حديث ديگري از پيامبر، مي. »ي جايگاه عدل استپادشاهي آن است كه دل و
در كتب انديشمندان . 62 - 61 صص،الملك، همان نظام. »خداي عزوجل روز قيامت در بهشت بر منبرهاي از مرواريد باشند
 و ...ساعتي عدل بهتر است از هفتاد سال عبادت«: ده استمسلمان نيز احاديث فراواني از اين نوع، به روايت از پيامبر، آورده ش

تحقيق محمدجاسم ، الملوك نصیحة، )1986(ابوالحسن ماوردي . »ساعتي ظلم نزد خدا بزرگتر است از هفتاد سال گناه
ردم در روز ترين م ؛ محبوب351همان، ص. »العدل ميزان اهللا في االرض«؛ 360العامه، ص التقافیةدارالشوون : الحديثي، بغداد

 ،)1382(يعقوب ابراهيم ابويوسف . بيند ترين، امام جائر، كه شديدترين عذاب را مي قيامت نزد خداوند امام عادل، و مغضوب
 .8السلفيه، ص  المطبعة: الثانيه، قاهره الطبعة ،الخراج

 .43 ص، نظام الملك، همان   2
 . 180همان، ص   3
هاست و مانع زوال و پراكندگي   همه خوبيي شاه بايد داد بسيار كند كه داد مايه«: ويسدن مسعودي، از قول اردشير بابكان، مي   4

ملك است و نخستين آثار زوال ملك اين است كه داد نماند و چون پرچم ستم به ديار قومي بجنبد، شاهين داد با آن مقابله 
 .239 ص،مسعودي، همان. »كند و آن را واپس زند
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 به ، در ميان رعيت برقرار باشد، يعني عدالت، تا زماني كه سرآغاز آن،)وار اندام (ارگانيكي
 بدون انسان، . قدرت حاكميت است افزايش،آن نهايي توليد و ،كند طور خودكار عمل مي

 مالي وجود ، كشت و زرع بدون؛ و بدون مال، انسان بقايي نخواهد داشت؛قانوني وجود ندارد
 و آمد؛ نخواهد عمل به كشت و زرعي ، و بدون عدالت و حكومت خوب؛نخواهد داشت

زيرا اگر نرخ ماليات ظالمانه  ؛ بستگي داردعادلدرمجموع، رفاه اقتصادي به وجود حكومت 
يجه،  و در نت، عمومي را ارتقارفاه ،اخذ ماليات منصفانه. شود باشد، زمين بالاستفاده رها مي

  . درآمد حكومت را افزايش خواهد داد
هاي  اندرزنامهترين مفاهيمي است كه در   مهمي  از جمله، عدالت ازنظم سازمان وارهاين 

 استنادات فراواني به انو در آثار مسلمان  بسيار مورد اقبال و توجه واقع گرديد اسالميي دوره
شد، تا از   ميتوصيهه به فرمانروايان ترين پندهايي بود ك  پذيرفت و يكي از مقبولصورت آن

تري   مال بيش، اگر عدل ورزند، اين كه به جلوگيري نمايند، با استناد،ظلم و ستم آنان بر رعايا
تري   حكومت مستحكم،تري خواهند آراست و در نتيجه  سپاه قويآورند و به دست مي

  زيرا، داشتاجرايي ابيتجذبه عدالت ورزي،  يتحاكم براي اقناعاين توصيه  .خواهند داشت
  . دش  حكومت معرفي مي افزايش قدرت،ورد نهايي آنآ دست

  حاكمان رسي حساب
، همواره پادشاهان از حساب و كتاب آن دنيا و سرنگوني در دوزخ بيم داده سيرالملوكدر 
لف ؤم در ديدگاه ، البته1.تر از گناه پادشاهان نيست  نزد خداوند، هيچ گناهي بزرگ.شوند مي
 يعني حق ، اما سلطان نيز در مقابل مالك اصلي2؛»ملك و رعيت، همه سلطان راست «،ين اثرا

  .  مسئول است،تعالي
 اعم از نيك و بد، نزد ،روايان فرمان اين است كه خواجه، ي  قابل توجه در انديشهي نكته

 با ، وي.ند حساب و عقاب دار،بندند كار مي هپروردگار، به ميزان عدلي كه در ميان مردمان ب
 هر كه را روز ...در خبر چنين آمده است از پيغمبر « :كند مي چنين استدالل ،استناد به نقل

هاي او   دست-  از كساني كه ايشان را بر خلق حكمي و فرماني بوده باشد- قيامت حاضر كنند
الم  و اگر ظ؛هاي وي گشاده كند و به بهشت رساند اگر عادل بوده باشد، عدل دست. بسته بود

_________________________________________________ 

 .54الملك، همان، ص نظام   1
 .41ص، همان   2
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را  هدف خود ،خواجه 1.»را به دوزخ افگند ها او بوده باشد، جورش همچنان دست بسته با غل
 بداند كه اندر آن روز ... ]ملكشاه[خداوند عالم «: كند  چنين مشخص مي،از آوردن اين حكايات

 ، خواهند پرسيد و اگر به كسي حوالت كند خاليق كه زير فرمان اويند، از اوبزرگ جواب اين
هاي   دست...  از كار خلق غافل نباشد و...  بايد كه ملِك،پس چون چنين است. خواهند شنيدن

دارد، تا بركات آن در روزگار دولت  كند و ظلم ظالمان از ايشان باز مي دراز از خلق كوتاه مي
 ؛تند از حساب آن دنيا مصون نيس، عدلي ، جز با اقامهحاكمانها،  اين داستانبنابر  2.»رسد او مي

   3. احتياط از بهر جواب آن جهان است،واسطه با رعايا و هدف آنان از مظالم نشستن بي
 حكايتي از امير و در اين راستا دارد كيدأت رسي بر حساببا حساسيت خاصي  ،خواجه

پذيرد و   گنج پيشنهادي وي را نمي،پس از غلبه بر عمرو ليث  كهكند  ذكر مياسماعيل ساماني
خواهي اين مظلمه در گردن ما افگني تا فردا به قيامت چون  مي«: نمايد ين بيان ميدليل آن را چن

چه از شما   شما گوييد هر،ايد باز دهيد خصمان شما را بگيرند كه اين همه مال كه بناحق ستده
شما همه حوالت به من كنيد و من طاقت جواب .  از او طلب كنيد،بستديم به اسمعيل سپرديم

الزم به ذكر است رسالت كتبي چون  4.»ال خداي عزوجل ندارمؤ سخصمان و خشم و
گونه مستندات، منظور خاصي  ، تعليم اصول كشورداري است؛ از اين رو، با ذكر اينسيرالملوك

اش، تحليل آن به فهم ذهنيت    است، كه فارغ از صحت و سقم تاريخي مولفاز آن در نظر
   .كند اندرزنامه نويس، كمك مي

  اشعري كالم و سيرالملوك
 نهد نام مي» انقالب اشعري« را نظام الملك عابد الجابري، روي كار آمدن ،محقق معاصر تونسي

 در دولت سلجوقيان اتفاق الملك نظامو آن انقالبي است كه با وزارت «: نويسد  ميباره و در اين
ير مذهب سيس مدارس نظاميه را تقرأ هدف از ت، همچون بسياري از محققان، وي5.»افتاد

  با توجه به آنچه در منابع، البته6.كند  معرفي مي، و مذهب اشاعره در عقيده،شافعي در فقه
_________________________________________________ 

 .18همان، ص   1
 . جا همان   2
 .28 و 20همان، صص   3
 . جا همان   4
 .282العربيه، ص الوحدةمركز دراسات : السابعه، بيروت الطبعة ،تكوين العقل العربي؛ نقد العربي، )1998(محمد عابد الجابري    5
 .جا همان   6
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توان  نمي  اما؛، شافعي اشعري مسلك متعصبي بوده، ترديدي نيستالملك نظام در اين كه ،آمده
 به طور كامل و خالص در چارچوب انديشه و مباني اشعري را سيرالملوك لفؤمباني فكري م
 و بررسي نسبت آن با ، كالم اشعريي از اين رو، براي آشنايي با مباني ويژه. تعريف نمود

 معرفي ،ترين عقايد اشعري، به طور اجمال ، مهمسيرالملوك در الملك نظام خواجه ي انديشه
 1 خود را در باب تقدم وحي بر عقل، نفي حسن و قبح عقلي،ي  كالم اشعري، مباني ويژه.شود مي

  .ارائه كرده است ،»كسب «ي و نظريه
 و اعتراض به استادش ابوعلي دنبال يك تحول فكري هب ،)ق. ه324- 260(ابوالحسن اشعري

 اعتراضات . اعتزال توبه نمود مكتب از2جبايي، كه بنا به قول سبكي در مناظره قوي نبود،
 تحول روشي ب قالتوان در مي ، عقلي ابوعلي جباييياه ل به استدال را نسبتابوالحسن اشعري

منظور ابوالحسن در بسياري از . تبيين كرد ، اعتزاليوني ابوالحسن نسبت به روش عقل گرايانه
شمار  به متفاوت براي بيان پاسخ ي بلكه روش؛دنبو پاسخي مخالف ي  ارائه،مناظراتش با ابوعلي

ت به  و بازگش، محض بر آني  اعتزالي صرف، عدم تكيهي؛ اعراض از روش عقل گرايآمد مي
دارانه براي   طرحي ميان، كه ضمن نزديكي به اصحاب حديث،كتاب خدا و سنت سلف صالح

  دفاع، ويژگي اصلي اين مكتب3.بود اصول مهم مكتب اشعري ي ز جمله ا،حل اختالفات
 كه در ديدگاه  بود در برابر جريان فكري معتزله، اصحاب حديث وعقالني از عقايد اهل سنت

 و ، با آگاهي از روش و مباني معتزله،اشعري 4.نددش ران دين محسوب ميگذا  از بدعت،ايشان
_________________________________________________ 

اشاعره . 55 - 54الكاثوليكيه، صص:  بيروت ،ي الرد علي اهل الزيع والبدعاللمع ف، )1952(بن اسماعيل اشعري  ابوالحسن علي   1
تر از دالئل اشاعره در نفي  براي آگاهي بيش. شود ، و نه عقل، مشخص مي)شرع( خداوند ي وسيله معتقدند حسن و قبح  فقط به

:  تهران،كلمان اشعري و معتزليتحقيقي در مسائل كالمي از نظر مت، )1353(اسعد شيخ االسالمي: ك.حسن و قبح عقلي، ر
تفاوت اصلي اشاعره و معتزله در اين موضوع است كه اشاعره اعتقاد دارند امر و نهي، مالك . 116 - 115دانشگاه تهران، صص 

عليمحمد . تشخيص حسن و قبح است؛ در حالي كه معتزله معتقدند تشخيص عقاليي حسن و قبح، مبدأِ صدور امر و نهي است
 .474 - 473بعثت، صص : ، تهران2 ج،تاريخ علم كالم و مذاهب اسالمي ،)1367(ولوي 

 تحقيق محمود محمد الطناحي و عبدالفتاح محمد الحلو، الجزء ، الكبريالشافعیةطبقات ، )1918(ابي نصرعبدالوهاب السبكي   2
 .200داراالحياء الكتب العربيه، ص: االول، قاهره

 باقالني، ابومظفر اسفرايني، ابواسحاق شيرازي، جويني، غزالي و فخرالدين رازي، ميرسيد مكتب اشعري با عالماني چون ابوبكر   3
تر بالد اسالم، مذهب   اين مكتب نقش مهمي داشتند، گسترش يافت و در بيشي شريف جرجاني و تفتازاني، كه در توسعه

ي پيروان و گسترش اين مكتب،  درباره. ي است اهل سنت و جماعت گرديد، و امروزه نيز يكي از مكاتب مهم كالم اسالمي عامه
  .59 - 54آستان قدس رضوي، صص:  مشهد،فرهنگ فرق اسالمي، )1368(محمد جواد مشكور : ك.ر

Encyclopedia of Islamic Civilization and Religion (2008), edited by Ian Richard, London& New York: Routledge, pp 
67- 68.   

 .50، تهران، ص 2، مدخل اشعري، چ9 به كوشش كاظم موسوي بجنوردي، ج،)1385 (ارف بزرگ اسالميالمع دائرة   4
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حديث و اهل  و دفاع عقالني از اصحاب ، به رد آنان،در فن مناظره داشتخود مهارتي كه 
 را  آن، و قياس اجماع، سنت،قرآن ، شافعيي  اصول چهارگانه و با استناد به؛ پرداخت،سنت

   .دانستبر عقل انساني متكي  صرفاًمقدم بر هر نوع روش 
قولي كه بدان قائل هستيم، و ديانتي كه به آن «: نويسد  مياالبانه در فصل نخست ،اشعري

، و آنچه )ص(تمسك به كتاب پروردگار ما عزوجل، و سنت پيامبر: تدين داريم، عبارت است از
 و نيز به ؛ايم ها چنگ زده  حديث روايت شده، و ما به آني از بزرگان صحابه و تابعين و ائمه

 مخالف  و از آن كس كه با قول او؛ معتقديم،گويد مي 1آنچه ابوعبداهللا احمد بن محمد بن حنبل
  و كسي است كه خداوند او امام فاضل و رئيس كامل است، چه؛جوييم  دوري مي،باشد

راهي را دفع كرده و روش را   حق را آشكار و گمي  وسيله،حقيقت را بر او روشن ساخت
   2.»ح داده استتوضي

  افعال،از ديدگاه اشعري.  عدل الهي است، كالمي اشعريي وجوه انديشهترين  از مهم
  باشان  نه به دليل تطابق،ها  اما مالك عادالنه بودن آن؛خداوند سراسر عدل و حكمت است

ز  زيرا هيچ حقيقتي باالتر ااست؛ بلكه صرف صدور از ذات الهي ،معيارهاي عقلي انسان از عدل
_________________________________________________ 

المعارف  دائرة: ك.تر، ر  بيشي براي مطالعه.  اضافه شده باشد، وجود دارداالبانهاحتمال اين كه عبارات مذكور بعدها به كتاب    1
 ابن فورك از فهرست آثار مجرددر .  اشعري، ترديد وجود دارد؛ در صحت انتساب كتاب، به53، ص 9، همان، جبزرگ اسالمي

. دار المشرق:، بيروتمجرد مقاالت الشيخ ابي الحسن االشعري، )1987(محمد ابن فورك . اشعري، نامي از آن برده نشده است
 المفتري فيما نسب الي تبيين كذب، )1347(ابن عساكر . كند ولي ابن عساكر از اين كتاب و منزلت آن در نزد اشاعره ياد مي

البته، با توجه به شهرت فراوان اين كتاب، . 152 و 28التوفيق، صص : ، به كوشش القدسي، دمشقاالمام ابي الحسن االشعري
هاي اوليه جا مانده، يا نام آن بعدها تغيير يافته و به صورت ديگري  توان در نظر گرفت كه اين كتاب بنا به داليلي، از فهرست مي
مانند سپري در مقابل حمالت و انتقادات فراوان  در هر حال، اين كتاب در نزد اشاعره به. هرست آثار اشعري ياد شده استدر ف

از اين رو،  احتماالً، بعدها عباراتي به آن ملحق شده است، تا از تندي حمالت ). 388همان، ص (رفته است  كار مي حنابله به
اين كتاب، دليل اعتقاد ابوالحسن اشعري به احمد بن حنبل را، با توجه به شرايط دوران با فرض صحت انتساب . حنابله بكاهد

احمد بن حنبل كه مخالف هرگونه روش تأويلي بود، در ماجراي اقرار به خلق . توان تبيين كرد ماجراي محنه و پس از آن، مي
 حديث قهرمان محنه شناخته شد و پس از پايان اين اش در عدم اقرار به آن و حبس و زجرش، از سوي اصحاب ، با پايداريقرآن

اي براي او و در نتيجه اصحاب حديث به وجود  اعتنايي وي به كانون قدرت و در پي آن مرگش، محبوبيت فوق العاده ماجرا و بي
ابله در اوج اقتدار به تبع ارتقاي جايگاه وي، اصحاب حديث و حن. آمد، به نحوي كه فضاي عمومي جامعه به شدت متأثر از او بود

گاه توسط حنابله باور نشد و در  گذارش، كه خود در ابتدا معتزلي بود، هيچ مكاتبي چون اشاعره و به خصوص بنيان. قرار گرفتند
نتيجه، پيروان اشعري براي باورپذير شدن، سعي در چنگ زدن به ريسمان محبوبيت احمد بن حنبل داشتند، و احتماالً عباراتي 

مناقب ، )1409/ 1988(ابن جوزي : ك. احمد بن حنبل، ري تر درباره  بيشي براي مطالعه. ، مبني بر اين امر، افزودندبانهاالرا به 
بكر احمد بن علي  و النشر و التوزيع؛ ابو للطباعةهجر :  به كوشش عبداهللا عبدالمحسن تركي، جيزه،االمام احمد بن حنبل

 . دارالكتب العربي: بيروت، السالم مدینةداد او تاريخ بغ، )1417/ 1997(الخطيب بغدادي 
 مدینةالخامس،  الطبعةحققه حماد بن محمد االنصاري، ، االبانه عن اصول الديانه ،)1410(ابو الحسن علي بن ابراهيم االشعري    2

 .52مركز شئون الدعوه، ص: المنوره
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منان را به بهشت ؤ خداوند ملزم نيست كه م1. ملك او نيستي ذات خدا و خارج از حيطه
 و كذب در ،درآورد و كافران را به دوزخ، مگر از آن رو كه خود به ما چنان خبر داده است

 نه به لحاظ قبح ذاتي آن، بلكه براي ذات خدا ،ز نبودن اين كذبئ جا2.ز نيستئسخن او جا
توانست در   او مي؛بيح نشمرده بود، قبحي نداشتق اگر خداوند كذب را ،راينبناب. محال است

   3.عين آن كه كذب براي ذات خودش محال است، بندگان را امر به كذب كند
 ثواب و ي اصل حسن و قبح شرعي در كالم اشعري، جايگاهي براي بحث عقلي درباره

 ؛فضل و احسان از جانب خداوند استمنان تنها ؤپاداش خداوند به م. گذارد عقاب الهي نمي
 تنها راه شناخت ،بنابراين. شود  نوع جزاي او را موجب نميهمچنان كه هيچ عمل آدمي ذاتاً

اين كه كافران  4. به ما داده استدهاي خو  خبري است كه شارع از سنت،نظام جزا و پاداش
ات و اخبار به اثبات رسيده  خواهند بود، از راه آي،منان در بهشت جاودانؤدر دوزخ ابدي، و م

 برخي ديگر ي  زير سلطه درها را  كه خداوند حق دارد برخي از انسانمعتقد است وي .است
بدين .  مورد مالمت و تقبيح قرار دهد،»خواهد مي« تنها برخي را كه ، آنانبين و از بنهد،

 داوري ،كمانتوان نسبت به عدل و ظلم، يا صحت و سقم رفتار سياسي حا ترتيب، هرگز نمي
 نه در ذات فعل، بلكه در خواست و قدرت خداوند نهفته ، زيرا مشروعيت آنان؛عقلي نمود

   5.نيست پذير  ارزيابيهاي حسن و قبح انساني است و با مالك
وقوع الفعل الذي هو كسب علي « : افعال، خداوند استي  فاعل حقيقي همه، كالم اشعريدر

 ي وسيله فعلي است كه خداوند آن را به ي  كننده نسان تنها كسب و ا6؛»انه ال فاعل له اال اهللا
براي  او،.  افعال بندگان، مخلوق خداوند استي به عبارت ديگر، همه. كند انسان ايجاد مي
 يعني انسان را مكتسب ؛نمايد  را مطرح مي7 مفهوم كسب، اختيار و تكليف آدميموجه ساختن

 خويش ِ با اختيار خود از آن است، خداوند آفريدهشمارد، يعني فعلي را كه عمل خويش مي
_________________________________________________ 

 .71 ص ،، همان)1952(االشعري    1
 .جا همان   2
 .74 - 71همان، صص    3
 .71همان، ص    4
 .   612آستان قدس رضوي، ص: ، مشهد1 حسين صابري، جي ، ترجمههاي كالمي در اسالم تاريخ انديشه ،)1374(عبدالرحمان  بدوي    5
 .39االشعري، همان، ص    6
ارادت حق  همه به ...از آن جهت كه افعال بندگان آفريده حضرت حق است، «: دهد را چنين توضيح مي» كسب«شهرستاني    7

 فعل بنده را خلق فرمايد، وقتي كه ... اين قدر هست كه سنت الهي بر آن جاري شده ...تعالي است، خير و شر، و نفع و ضرر و 
 خالقداد هاشمي، ي  ترجمه،الملل و النحل، )1362(ابوالفتح شهرستاني . »اين فعل بنده را كسب گويند...بنده اراده آن كار كند

 .124اقبال، ص: ، تهران3، چ1ا جاللي نائيني، جتصحيح سيد محمد رض
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 ؛رد ندا جايگاهيسيرالملوك ي اين مفاهيم كالمي در ذهنيت نگارندهحالي كه در  .سازد مي
كيد أ ت مصرانه و بر اين نكته؛ندا وايان در مقابل اعمالشان مسئولر فرمان ،زيرا از ديدگاه وي

 آن اعمال آنان را بنابر يا روايتي كه بتوان ،رسد مياين نكته كه افعال آنان از خداوند . شود مي
  بلكه،دريافت افعال چگونگي و نه نحوه ، خواجهي دغدغه.  وجود ندارد،توجيه نمود

. گيرد كيد و توجه قرار ميأ كه مورد ت،روايان است بازخواست فرمان واعمال رسي  حساب
هر چند  .داوري خواهند شدداوند  در پيشگاه ختم، در روز قيااز جائر و عادل اعم ،حاكمان
 روا فرمانكار به رسي  و حساب مردم توصيه به شورش به هيچ عنواناين عالم در خواجه

   . مسئول نيست و از او حساب خواهند كشيد، كه كسي غير از اوورزد مياما اصرار  1،كند نمي

  صحابه عدالت باب در اشعري ديدگاه
 اختالف در امر امامت ، را بعد از پيامبر ميان مسلمانان اختالف ايجاد شده درنخستين ،اشعري

 مشروعيت 3، شافعيي  از اصول چهارگانه، با استفاده از مباني كالميكند مي وي تالش 2.داند مي
 و بر درستي 4؛ديني خلفاي راشدين و قابليت استناد به آن را در هر زمان ديگر، اثبات نمايد

كيد او بر مشروعيت جرياني است كه پس از أت. بگذارد، صحه  استآنچه در گذشته رخ داده
 با استمداد از كند مي و تالش ؛ رخ داد، بر سر جانشيني وي و تعيين خلفاي چهارگانه،پيامبر

ييد اين مشروعيت، مواضع مخالف صحابه را توجيه و بر ايمان و أ شرعي در تي انواع ادله
 بر انتخاب خلفاي ، احاديث پيامبر نيز وقرآنياتي از  با استناد به آ،وي. نمايدكيد أها ت عدالت آن

ها ذكر   يكي از داليلي كه براي صحت اين انتخاب،ضمن آن كه. گذارد راشدين صحه مي
_________________________________________________ 

بيداد «در حكايت . كند دهد، بلكه خداوند است كه تكليف وي را مشخص مي گر را نمي خواجه، جواز شورش عليه پادشاه ستم   1
كشد و  و را مياي از سوي خداست، ا العاده كه فرستاده دهند و اسبي خارق ، مردم جز نفرين كار ديگري انجام نمي»يزدگرد اثيم

نظام الملك، همان، ص . » فرستاده خداي تعالي كه ما را از اين ستمكار برهانيد...اي بود  مردمان متفق گشتند كه آن فرشته«
 مکتبة:  طهران،)غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم(تاريخ غررالسير ، )1963(ابو منصورالثعالبي : ك.تر، ر  بيشي براي مطالعه. 55

:  تصحيح عبدالحي حبيبي، تهران،تاريخ گرديزي، )1363(؛ ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك گرديزي 548 - 547االسدي، صص 
 . 75 - 74دنياي كتاب، صص 

 تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ،مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، )1969(ابوالحسن علي بن اسماعيل االشعري    2
ترين متكلم سني است كه گفتمان اهل سنت را  از ديدگاه عابد الجابري، اشعري مهم. 34نهضه، صال مکتبة: الجزء االول، القاهره

 الثقافةفي  المعرفةنقديه لنظم  تحلیلیة دراسةالعقل العربي؛  بنیة، )1992(محمد عابد الجابري .  امامت تكميل نمودي درباره
 .111، همان، ص تكوين العقل العربي، )1998(بيه؛ عابد الجابري العر الوحدةمركز دراسات :  الطبعه الرابعه، بيروت،العربيه

 سياست، اجماع و قياس، دو اصل اساسي ي در حوزه. ، اصول تفكر را در كتاب، سنت، اجماع و قياس، منحصر نموده استشافعي   3
 . 111 - 110، همان، صص)1998(عابد الجابري . دهند  اهل سنت را در خالفت تشكيل ميي نظريه

 .245همان، ص    4
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 ، زيرا از نظر وي؛است اجتهاد ،آورد كند و آن را از طرق شرعي انتخاب خلفا به شمار مي مي
ن اصل را براي توجيه اختالفات صحابه  وي اي1.نص صريحي بر تعيين امام وجود نداشته است

 ، بنابراين؛اشعري اعتقاد دارد كه خداوند بر عدالت صحابه گواهي داده است .گيرد به كار مي
 االبانه اشعري در .ويل و توجيه نمودأ بايد ت،شود  كه منافي عدالت تلقي  راهر نوع عمل آنان

 از سر اجتهاد ، اهللا عنهم اجمعين گذشت و اما آنچه ميان علي و زبير و عايشه رضي«:نويسد مي
و شهادت پيامبر بر بهشت رفتن .  آنان اهل اجتهاد بودندي ويل بود و علي امام است و همهأو ت

و . اند  آنان در اجتهاد خودشان بر حق و راستي بودهي صحابه، حاكي از آن است كه همه
 و جريان يافت، همه از سر ]شد [عهمچنين آنچه بين سيد ما علي و معاويه رضي اهللا عنهما واق

 رهبران مصون از خطا و غير قابل اتهام در دين ]و [ صحابهي و همه. ويل و اجتهاد بوده استأت
هستند كه خدا و رسولش جميع آنان را ستايش نموده و ما را به تعبد در تعظيم و پيروي از آنان 

   2.»اند داده احدي از آنان پرهيز صدستور داده و از عيب جويي و تنقي
 . نداردكاربردي سيرالملوك در ،دكن ارائه مي  صحابهعدالت  اثباتبرايتوجيهي كه اشعري 

 از  عدالت صحابه وگيرد صحابه به كار مي براي ي راياه توجيهچنين  در حالي كه اشعري
هايي كه   با حكايت اين امرشود،  تفكر وي و از اصول سياسي اهل سنت محسوب ميهايبنياد
، سيرالملوكدر . تناقض آشكار دارد عمر نقل شده است، ي چونا  صحابه ازسيرالملوكدر 

 ، منجر شد زخمي شدن پاي گوسفنديكه به براي اهمال در ساخت پلي ،عمر دوم ي خليفه
تواند به خواب   كه حتي نمي،گردد ميرسي  شود و حساب چنان در آن دنيا معطل نگه داشته مي

اي پسر مشغول  «:گويد آيد و مي  مي به خواب پسرش،از مرگپس ال دوازده س .فرزندش بيايد
گوسفندي را بر .  آبادان آن نداشته بودندِويران شده بود و گماشتگان تيمار] پلي[  پولي...بودم،

  3.»دادم تا اكنون جواب آن مي. دست به سوراخي فرو شد و بشكست] پل[آن پول
 كه حتي در مقابل ،گير است  سخت او عدالت حاكم و مسئوليتي  چنان در زمينه،خواجه

به  دوم ي  خليفه،در نقل ديگري. داند  را مصون از باز خواست نميحاكمان ،رفتار با حيوانات
_________________________________________________ 

 .183 و 181ابن فورك، همان، صص    1
رغم ترديد در انتساب آن، چنانچه  دليل اهميت اين كتاب در بررسي تحليلي اين پژوهش، به. 224 ص ،، همان)1410(االشعري    2

 در هاي پس از ابوالحسن اشعري و پذيرش انتساب آن تر ذكر شد، پذيرش كتاب مذكور توسط اشاعره در طي سده پيش
ي پنجم هجري قمري است كه فضاي فكري كالم اشعري جايگاه و نقش مهمي  ي مورد بحث، يعني سده هاي بعد از دوره دوره

سنجي نمايد، اهميت  ي مورد نظر نسبت  را با كالم اشعري در دورهسيرالملوكجا كه اين تحقيق در صدد است  يافت، و از آن
 .كند كالم اشعري حفظ مي مرجع هاي خود را به عنوان يكي از كتاب

 . 18همان، ص   3
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اگر ...« :گويد  مي،را برگيرد يپيرزن بار  به جاي ويكند  از وي درخواست مي كه،همراه خود
 اين است كه ي دهنده  اين موارد نشان1؟»ز قيامت كي برگيردتو اين بار برگيري، بار گناه من رو

 به كار ،ويلي براي آنانأ هيچ نوع توجيه و ت،شان  به صرف صحابي يا خليفه بودنخواجه
 همراه با ، بدون هيچ تمايزي، عمر را،برد  زماني كه از پادشاهان دانا نام مي،خواجه .برد نمي

 چون ... پادشاهاني كه دانا بودند« :كند  ذكر ميغيره،و اسامي پادشاهاني چون اسكندر، محمود 
اهللا عنه و عمر بن  منين عمر رضيؤافريدون و اسكندر و اردشير و نوشيروان عادل و اميرالم

مون و معتصم و اسماعيل بن احمد ساماني و سلطان أعبدالعزيز نوراهللا مضجعه و هارون و م
   2.»گويند  و دعا و ثنا بر ايشان مي...ست كه كار و كردار هر يك پديدار ا...محمود 
 ،كند  ميبيان را در حقش ]نور به قبرش ببارد[» نور اهللا مضجعه «دعاي كه روايي فرمانتنها 

عمر بن عبدالعزيز نه تنها جزو صحابي پيامبر . عمر بن عبدالعزيز است، نه عمر بن الخطاب
 كه حتي براي عمر ،نهد ي را ارج ميوچنان  ، اما خواجه؛ بلكه از خلفاي اموي است،نيست

 اعمال و رفتار عادالنه و متفاوت دليل جز بهاين كار  آيا .دكن  چنين دعايي نمي،صحابي پيامبر
 سيرالملوك در ؟شود عمر بن عبدالعزيز است كه حتي در نزد شيعيان نيز محترم محسوب مي

ويل أ توجيه و تدهد، ي انجام ميگونه كه اشعر ، آنشان  يا عنوانعدالت اشخاص با توجه به نام
 در مقابل اعمال و رفتارشان با ، صحابه و غير صحابه،سيرالملوكلف ؤاز ديدگاه م .شود مين

 .موجه نيست برخورداري از عنوان صحابه و خليفه براي توجيه عدالتشان وند ا مسئول رعايا
   .نيستزش قائل  ار، رفتاري كه بر اساس عدالت انجام پذيرفته باشدبراي جز ،خواجه

عري كوشيده، اما  اش كالمي در ترويج مكتب هر چند،دهد كه خواجه  نشان مياين موارد
، در چارچوب مكتب اشعري و مباني  است به كار رفتهسيرالملوكي كه در ا تماميت انديشه

ي و ا ، به عنوان يك كتاب اندرزنامهسيرالملوك ، در حقيقت. آن قابل توضيح نيستي ويژه
، همخوان و سازگار نيست، و  با مباني كالمي اشاعره،ي كه اين گونه آثار بر عهده دارندرسالت

 كه باالترين مقام اجرايي حكومت سلجوقي را برعهده ينويس نظام الملك در مقام اندرزنامه
 بندي صرف به اعتقادات با پايبند باشد، زيرا   قادر نيست به مباني كالمي اشعري پاي،دارد

  . خوبي براي حكومت بودر و مدبناصحتوان  نمي ، اشعريبكالمي مكت

_________________________________________________ 

 .184ص، همان   1
 .76 ص، همان   2
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  نتيجه 
 ، عدالت، برداشت صحيح و عقاليي از مناسبات توليد و ثروت در جامعه از يك سوي چرخه

  واقع استناد موردمكرراً انديشمندان مسلمان هاي باو قدرت از سوي ديگر است، كه در كت
  در كه،اين طرح از عدالت را ،جامعهبخشيدن به ن  به منظور ساما، نيزالملك نظام. شده است

 دليل .گيرد كار ميبه  ،شود روايان نيز منجر مي  به تحكيم قدرت فرمان،ضمن جلوگيري از ظلم
 سودمندي نهايي آن براي ، از اين نوع خاص اندرز عدالت ورزانه و سايرينانتخاب نظام الملك

آنان را  وداده  جلوه ميتر و كاراتر  مطلوبكمان در نزد حاحاكمان بوده است كه اين اندرز را 
  . نموده است ميبه عدالت ورزيدن ترغيب تر  بيش

كه وي مروج و  ، اشعريمباني كالمي  تناقض آشكاري با،ديدگاه خواجه در باب عدالت
 .خورد  به چشم نميسيرالملوكدر  اين مباني  و اصوالً،كند  ايجاد مي،غ آن بوده استمبلّ

 ي  اشعري در زمينهعقايد اين قرار است كه ز ا،توان ارائه داد  كه براي اين تناقض ميهايي پاسخ
 كه سعي دارد حاكمان را از ظلم و ستم ،سيرالملوكچون همي ا  براي كتاب اندرزنامهعدالت

  .  كاربرد نداردنمايد،برحذر 
يت خود گزيند تا حاكم را متوجه مسئول  اندرزي است كه خواجه برمي، عدالتي چرخه

 به حفظ قدرت خود ،اگر به اين اندرز توجه نمايد. كه از وي خواهد شدكند و بازخواستي 
 ظلم به رعيت باعث از دست رفتن قدرت ،توجهي نمايد  و چنانچه بي؛كمك كرده است

 به عنوان متكلمي كه قصد توجيه آنچه در گذشته در باب امامت ،اما اشعري. شود خودش مي
 ،اشعري. گزيند  چنين سبك و سياقي را در عقايد خود برنمي، دارد،استو خالفت رخ داده 

 تا كند، مي توجيه ،توجه به نظراتش در باب كسب و فاعل حقيقي اعمال انسان اعمال آنان را با
   .بر درستي رفتار آنان صحه بگذارد

فعالي حيد ا، بلكه آن را تحت عنوان تودهد دست نمي به تعريف مستقلي از عدالت ،اشعري
 توحيد افعالي سعي در توجيه ي  كه در زمينه، كسب ويي توجه به نظريه با. گيرد در نظر مي

، عدالت در جايگاه و تعريف خاصي قرار ندارد و بر اساس خبر و شارع مسئوليت بشري دارد
 ، نه تنها قصد توجيه اعمال حاكمان را ندارد،برخالف وي ،خواجه .شود گرفته ميدر نظر 
 اعم از ،روايان  از فرمان كسي راهراساند، و ان را به شدت از بازخواست اعمالشان ميبلكه آن

  . داند نميمصون  روز قيامتدر  رسي  از حساب،صحابي و غير صحابي
   با رويكردي عقاليي و توصيف كاركرد منظم، عدالت تعريف خود ازتكيه بر با ،خواجه
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  تنهاخبر شارع رااو،  .واقب دنيوي آن نمايدكند حاكم را متوجه ع  سعي مي، عدالتي چرخه
  .گيرد  خود به كار مي عقليبراي استحكام مستندات

هاي عقاليي بشري با برداشتي خردمندانه از   يكي از طرح، در حقيقت، عدالتي چرخه
روابط صحيح اجتماعي، مناسبات توليد و قدرت در جامعه است كه با تغيير در عوامل توليد، 

  . كند وزين نيز پيدا ميكاركردي امر
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