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  چكيده
ايرانيان همـراه بـا كثـرت      الگو برداري مورخان ايراني در دوره اسالمي از حكمت عملي

تذكرات اخالقي در متون تاريخي ديده مي شود. مهمترين بحث در زمينه اخالق ، عدالت، 
به عنوان صفتي از صفات خداوند مي باشـد كـه در اداره جامعـه، بـه حكمرانـان توصـيه       

   است.  شده
تحقيق حاضر بر آن است تا دريابد، عدالت در متون تاريخي ايرانيـان در قـرون اوليـه    
دوره اسالمي چگونه تعريف شده و ارتباط آن با حكومت و حكـومتگران چگونـه تبيـين    

فـرض بـر آن   بوده است.  گرديده و كاربست عدالت در جامعه متضمن  چه دستاوردهايي
كس در جاي مناسب خود و ايجاد تعادل و تـوازن   است كه عدالت سياسي، قرار دادن هر

ميان اجزاي سازنده جامعه و همچنين از بين بردن ظلـم و سـتم و عـدالت اجتمـاعي بـر      
  خورداري افراد جامعه از خيرات و بركات مي باشد.

 فلسفي و سيرالملوكها و تاريخ نگاريهاعدالت مطرح در متون نتيجه تحقيق نشان داد، 
ضي بـود كـه پادشـاهان بـه شـرط برقـراري عـدل ازسـويي در زمـره          ازنوع عدالت معاو

برگزيدگان خاليق قرار مي گيرند و از سوي ديگر، عدل آنان موجـب برقـراري امنيـت و    
  ايجاد رفاه در جامعه مي شود كه خود عامل بقاي حكومتشان است

  .اعتاريخ نگاري، عدالت، مورخان ايراني، عدالت سياسي، عدالت اجتم :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
متون اندرزنامه اي درايران باستان، حاوي مطالبي در باره اخالق سياسي است كه مخاطبـان  
اصلي آن پادشاهان و طبقه حاكمه جامعه بودند. لزوم آگاهي وكاربست آن مطالـب بـزودي   
در دوره اسالمي نيز احساس شد. اين امر موجب گرديد تا ايرانيان به احياء فرهنگ پيش از 

آن با اعتقادات اسالمي خود بپردازند.  ترجمه اين دسته از متون از زبـان   اسالم و بازخواني
پهلوي به عربي، از اواخر دوره بني اميه آغاز شد و در دوره منصور خليفـه عباسـي بـه اوج    
خود رسيد. ترجمه خداي نامه هـا و اندرزنامـه هـا از زبـان پهلـوي بـه عربـي كـه عنـوان          

ي در حفظ يادگارهاي فرهنگ و تمدن ايران باستان و سيرالملوك به خود گرفت، نقش مؤثر
 تبيين اين انديشه داشت. 

تالش ايرانيان در جهت احياي انديشه سياسي ايـران دوره باسـتان، بخصـوص از دوره    
سامانيان با ترجمه متون مذكور اين بار از عربي بـه فارسـي دري بـه اوج رسـيد و اخـالق      

ي و ادبي دوره اسالمي راه يافته و به عنوان دستورالعمل سياسي ايران باستان به ادبيات تاريخ
  حكومت براي حاكمان وقت مطرح گرديد. 

تاريخ در نزد ايرانيـان پـيش از اسـالم، گزارشـي بـود از دوره هـر يـك از پادشـاهان،         
اين دسته ازمتون بـا   خصايص و عدل آنان در مقابل مردمي كه بر آنان حكومت مي كردند،

انديشمندان دوره ايران باسـتان كـه   عنوان خداينامه ها يا كارنامه پادشاهان شناخته مي شود. 
با حكمت عملي، بخصوص در زمينه تدبير مدن آشنا بودند، گزارشهاي تاريخي را با هدف 

و اصالح زمان حال و آينده، همراه با پندهاي اخالقـي و رهنمودهـاي عملـي مـي نوشـتند      
تلويحا از پادشاهان مي خواستند تا براي حكومت بهتر در جامعه رهنمودهاي آنان را به كار 
گيرند. در واقع در اين روش تاريخ نگاري، جنبه كاربردي آن بيشتر مـورد نظـر بـود. آگـاه     
كردن پادشاهان با روش و بينش صحيح و رهنمون آنان به درستيها، سنتي از تاريخ نويسـي  

بنيان گذاشت كه تداوم آن در تاريخ نگاريهاي دوره اسالمي، بـا انـدكي افـت و    را در ايران 
خيز  قابل مشاهده است. اين شيوه تاريخ نگاري در دوره اسالمي مورد توجه مورخان قرار 
گرفت. الگوبرداري مورخان ايراني در دوره اسالمي از حكمت عملي ايرانيان پيش از اسالم 

جاي جاي نوشتارهاي تاريخي ديده مي شود كه تالش ايرانيان با كثرت تذكرات اخالقي در 
در تطبيق و تبيين بسياري از آنها با آيات قرآني و احاديث نبوي قابل مشاهده اسـت. وجـه   
مشترك آنها توجه به نظام موجود با محوريت وجـود سـلطان و تعيـين جايگـاه او و تـاثير      

  عملكردش بر جامعه است.
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اهيت انديشه اي متاثر از اوضاع سياسي و اجتماعي زمان خود سيرالملوك ها به لحاظ م
هستند و به همين علت انديشه اي بر خاسته از زمان و متاثر از آن را بـر اسـاس الگوهـاي    
عملي و تجارب تاريخي شكل مي دهند. اين انديشه ها، بخشي از تاريخ نگاري دوره مورد 

له مباحـث اخالقـي اسـت كـه جايگـاه      بحث را شكل مي دهد. در اين ميان، عدالت از جم
خاصي در مباحث حكمت عملي ايرانيان، سيرالملوك ها و فلسفه اسالمي دارد و موضـوع  

  بحث اين مقاله مي باشد.
بحث از عـدالت در متـون تاريخنگـاري ايـن دوره حكايـت از دغدغـه هـاي فكـري         

ارزش و جايگاه آن  و نشان دهنده - كه اغلب در ديوانها يا دربارها حضور داشتند - مورخان
در ساختارهاي سياسي و اجتماعي دارد. بر همين اساس، مقاله حاضـر در صـدد اسـت تـا     
تعريفهاي ارائـه شـده از عـدالت و جايگـاه آن در سـاختار جامعـه را بـا تاكيـد بـر متـون           
تاريخنگاري قرن سوم تا ششم هجري بررسي نمايد. اين كه ضرورت برقـراري عـدالت در   

اين عدالت مي بايد توسط چه كس يا كساني در جامعه بر قرار مـي شـد و   جامعه چه بود؟ 
  چگونه؟ و دستاوردهاي كاربست عدالت در جامعه چه بود؟

با عنايت به اينكه تاريخ نگاران متاثر از حيات فكري جامعـه خـود مـي باشـند، بحـث      
نخستين بررسـي و  عدالت ابتدا در اندرزنامه ، سيرالملوكها، آثار فالسفه دوره اسالمي قرون 

  سپس بازتاب آن در متون تاريخي باز يابي شده است. 
  

  عدالت و بازتاب آن در متون تاريخي. 2
در مقاله حاضر تعريفهايي از عدالت مورد نظر مي باشد كه در تاريخ نگاريهاي ايرانيان( قرن 

ي اسـالمي  سوم تا ششم هجري) به كار رفته است. تعريفهاي ارائه شده تلفيقي از ديدگاهها
  و انديشه هاي ايراني است.

سيرالملوك نويسان و فالسفه، عدالت را جزء الينفك منصب پادشاهي تلقي مي كردنـد  
عدل در دو  و سلطان آرماني مورد بحث در متون فلسفي و سيرالملوكها، سلطاني عادل بود.

  مولفه عدالت سياسي و عدالت اجتماعي تعريف مي شد. 
امري فطري است، همچنين عدل طبيعـي پايـه عـدل سياسـي      عدالت در متون اسالمي

انسانها در طبيعت با هم برابر نيستند  و « مبتني بر استحقاق گرايي مي باشد. به گفته مطهري:
 )312، ص1: ج1370هر كدام با استعدادها و تواناييهاي متفاوت به دنيا مي آيند.( مطهري، 
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ن و احكام اسالمي رساندن حقوق مردم به نظارت بر انجام امور مملكت بر اساس قواني
صاحبان حق و ممانعت از تضييع حقوق مردم، تعريفي از عدالت است. به طوري كه علـت  

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِّنَات وأَنْزَلْنَا معهم (  رسالت پيامبران نيز بر همين اساس بيان شده است.
ييزَانَ لالْمو تَابالْكطسبِالْق النَّاس 25 يهآ يد،.( سوره حدقُوم(  

بدين ترتيب، در تعريف از عدالت سياسي نظر بر آن است كـه هـر فـرد بـا توجـه بـه       
استعدادها، تواناييها و شايستگيهايش، در جاي مناسب خود قرار گيرديعني عدالت سياسي به 

  معناي  برقراري حق شايسته براي هر فرد است.
عدالت سياسي خود تامين كننده عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي بر عالوه بر آن 

خورداري افراد جامعه از خيرات و بركات مي باشد. در واقع توزيع صحيح خيـرات بـراي   
از آن اراده به بر قراري تساوي حقوق اجتماعي انسانها  عموم آحاد جامعه مورد نظر است و

در مورد عدالت اجتماعي نـوعي رويكـرد تـوزيعي     و رفع ظلم از جامعه مي شود. هر چند
مطرح است، ولي اين توزيع نيز بر حسـب تواناييهـا و اسـتعدادها اسـت.( فـيض االسـالم       

  ) 1290، ص6، ج429: حكمت 1379اصفهاني، 
بدين ترتيب، اگر افراد شايسته و توانا و متخصص بـه عنـوان كـارگزاران در بخشـهاي     

د، عدالت سياسي تامين شده است، ضـمن آنكـه خـود    مختلف حكومتي به كار گرفته شون
همين امر عامل برقراري و تضمين عدالت اجتماعي در جامعه است. بدين ترتيب برقـراري  
عدالت سياسي و عدالت اجتماعي توسط كـارگزاران حكـومتي و بـا نظـارت شـخص اول      

   مملكت، بر كل سيستم اجرايي قابل احراز بوده است.
عمدتا مبتني بر درك متقابل اجتماعي شكل ميگيرند و نيز ارتباط ميان تئوريهاي عدالت 

قانون و اخالقيات حاكم بر جوامع بر اساس تئوريهاي عدالت ميسر مي شود. نتيجتـا تمـام   
اين امور موجب موضع گيري انديشمندان در رابطه با امر اخالقـي مـي شـود و ماننـد هـر      

اين مسأله شكل مـي گيـرد. از جملـه عـدالت     موضوع فلسفي ديگر عقايد مختلف پيرامون 
طبيعي يا عدالت قانوني. از نظر ارسطو عدالت معاوضي يكي از انـواع عـدالت اسـت و آن    
تعادل ميان دو عوض در معامله است. تعريف عدالت در متون ايرانيان مشـابهتي بـا همـين    

عدالت در جامعـه  عدالت معاوضي دارد، به طوري كه پادشاهان ملزم به رعايت و بر قراري 
مي باشند و متقابال از آن در بقا و دوام حكومتشان سود مي بردنـد.( شـيخ موحـد، بهـار و     

  )48- 38، صص 8: ش1385تابستان
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فارابي، فيلسوف شيعه، عدالت سياسي را قرار گرفتن هر فرد در جايگاه خاص به لحاظ 
استعدادها و توانايي هايش مي داند و معتقد است، خروج انسانها از جايگاه مشخص شـده  
براي آنان، موجب بي عدالتي و هرج و مرج در جامعه خواهد شد. او مردم را در بهره وري 

سالمت، مال و كرامت سهيم مي داند. امروزه اين خيرات همان   از برخي خيرات، از جمله
عـدل در  « معيارهاي برخورداري از رفاه اجتماعي تعريف مي شـود. فـارابي معتقـد اسـت:    

مرحله اول عبارت از تقسيم خيرات مشترك شهروندان بـين همـه آنـان و در مرحلـه بعـد      
) تعريـف  184ص :1380ا، يـ جر نمهابه نقل از ».( محافظت ازحقوق تقسيم شده افراد است

  غزالي از عدل، برقراري عدالت اجتماعي توسط كارگزاران حكومتي است.
عدل به تمامي آن بود كه مجهول بي نام را با معروف با جاه و حشمت در خصومت و 

غزالـي  ( داوري برابر داري و بهر دو به يك چشم نگري و يكي را بر يكي فضل ننهي.
  .)121ص:  1351طوسي، 

بدين ترتيب در نزد او عدالت همان عدالت اجتماعي اسـت و تـامين آن بـه برقـراري      
عدالت سياسي مربوط مي شود. يعني شخصي كه در رأس جامعه قرار مي گيرد بـا اجـرا و   

  برقراري عدالت سياسي، اجتماعي را در جامعه به اجرا مي گذارد. 
ه و متكلمـان ايـن دوره   تعريف مورخـان دوره اسـالمي از عـدالت بـا تعريـف فالسـف      

همخواني دارد، زيرا اين تعريف به مقتضاي دين و شرايط فرهنگـي و اجتمـاعي و متـاثر از    
حيات فكري جامعه صورت گرفته است. افضل كرماني، مورخ قرن ششـم هجـري همـين    
تعريف را در معناي سياست به كار گرفته اسـت. در نـزد او سياسـت متـرادف بـا عـدالت       

  ي نويسد:سياسي است.او م
معني سياست آن باشد كه پادشاه طبقات مردم را از ابناء ملك و شرف و ارباب انساب 
و اصحاب احساب و علما و اهل فضل و عباد و اهل سالح و دهاقين و ارباب ضياع و 
تجار و محترفه هر يكي را در مرتبت خويش و منزلت اليق به وي بدارد و اگر از محل 

ت و اهل علم بار كم كند ... ايـن معنـي را ظلمـي صـريح     و حرمت اهل شرف و بيوتا
  ..)54ص: 1339افضل الدين كرماني،  ( شناسند.

بدين ترتيب اغلب مورخان عدالت سياسي را همان دانش سياسي دانسته انـد در حـالي   
كه برخي ديگر از مورخان از سياست تعبير به قدرت نمـوده انـد. ازجملـه راونـدي . او از     

پادشـاه كـه   :« ه براي پادشاهان بر مي شمرد سياست است. او مي نويسد جمله خصايصي ك
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ت آسـوده      با سهم و سياست نبود جهان آرام نگيرد و ظالمان دست كوتـاه نگرداننـد و رعيـ
  ) 79ص: 1333راوندي،  ».(نماند

برخي از مورخان معتقدند: پادشاهي داراي سياست است يا مي توان گفت داراي هوش 
ندي سياسي است كه بتواند عدالت سياسي و اجتماعي را در جامعه جاري سياسي يا هوشم

و ساري سازد. دراين جا امر قضاوت و دادخواهي مظلومان نيز به تعريف از عدالت سياسي 
افزوده شده است. چنانكه نرشخي، مورخ دوره سـامانيان، نيـز همـين تعبيـر، يعنـي داوري      

آگاهي از آن چـه در مملكـت مـي گـذرد، را      منصفانه و رسيدگي به تظلم خواهي رعيت و
او در تعريف از عدالت به توصيف اسماعيل ساماني مي پردازد عدالت سياسي دانسته است. 

آثار عدل و سيرت خوب ظاهر كـرد. و هـر كـه ظلـم كـردى بـر رعيـت        « « و مي نويسد:
: 1363ي، نرشخ و سپس از  تداوم اين سيرت در جانشينان او ياد مي كند.(» گوشمال دادى

قاعده پادشاهى در جهان بر عدل « ) او معتقد است، هر چند132- 131و ص128 - 127ص
هر يك را « ) ، ولي الزم است227ص: 1343ابن بلخي ،  »(و سياست و نيكويى نهاده است

به جاى خويش بكار برند و اگر آنجا كى سياست بايد، نيكويى كنند يا آنجـا كـى نيكـويى    
  )395ان كار باشد.( همان، صبايد، سياست كنند، زي

با توجه به تعاريف ارائه شده از عدالت در نزد مورخـان، اغلـب آنـان اسـتفاده از ابـزار      
عدالت سياسي( دانش و قدرت) را از عوامل اصلي  برقراري عدالت اجتماعي دانسته اند. به 

نشـان   طوري كه افضل كرماني همچون پيشينيان به ارزشگذاري عدل در نزد سالطين توجه
داده و نتيجه عـدل را ايجـاد امنيـت و رفـاه و آبـاداني سـرزمين و عامـل بقـاي پادشـاهي          

) و آباداني 53ص: 1339افضل الدين كرماني،  ».(عدل شاه پاسبان ملك اوست« شمرد.  مي بر
  )20ص: 1381سند باد نامـه،  و ن.ك:  24ملك با عدل سلطان به دست مي آيد.( همان، ص

ن اسفنديار نيز در تاريخ طبرستان، آسودگي و رفاه ميان مـردم تعريـف   دغدغه هاي اصلي اب
مي شود كه بر اثر عدل حاكمان پديدار مي شود. بيشتر نقدها و رهنمودهاي او نيـز در ايـن   
زمينه است. او تاكيد مي كند كه مردم طبرستان به روزگار داعي و سامانيان بـه علـت عـدل    

  )284، 276، 260صص : 1320ابن اسفنديار، (حاكمان در آسايش و رفاه مي زيستند
بدين ترتيب، برقراري عدالت سياسي و متعاقب آن عدالت اجتماعي نيـاز بـه مجريـاني    
دارد كه مي بايد هم متصف به عدل باشند هم در جاي مناسب خود قرار داشته باشـند و از  

بتواننـد  علم و آگاهي و تخصص نسبت به جايگاه سياسـي خـود برخـوردار باشـند و هـم      
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برقراري عدالت در جامعه را عملي نماينـد. بـدين ترتيـب، يكـي از مهمتـرين خصـلتهاي       
  پادشاهي يا مديران حكومتي داشتن عدالت بوده است.

هر چند ايرانيان در دوره باستان و دوره اسـالمي بـر آننـد تـا پادشـاهان را برگزيـدگان       
لمداد نمايند، ولي آنچه در نزد آنـان  خدا بر روي زمين قخداوند و داراي فر ايزدي يا سايه 

موجب برگزيدگي يك شخص به پادشـاهي مـي شـد، اتصـاف او بـه صـفت عـدل بـود.         
ظهيرالدين نيشابوري( مورخ قرن ششم هجري) مي گويد: پادشاهان به شرط برقراري عدل 

ببايد دانست كه برگزيدگان خاليق مالئكه مقـرب و  « در زمره برگزيدگان خاليق مي باشند.
مـدد  « ) و به همين علـت از 9ص: 1332نيشابوري،  ».(نبيا و امامان دين و پادشاهان عادلندا

  ) 39(همان ، ص برخوردارند.» آسماني و نصرتي رباني
در دوره سلجوقي، اغلب مورخان تاكيد داشتند كه پادشاهان مـي بايـد بـراي برقـراري     

هاي آنان هشـداري بـود بـراي    عدل، داراي علم و دانش سياسي نيز مي بودند. شايد نوشته 
سالطين سلجوقي كه مي بايد به عنوان پادشاه يك جامعه ايراني و اسـالمي، هـم از دانـش    
سياسي ايرانيان برخوردار گردند و هم از شريعت اسالم آگاهي الزم را كسب كنند. از جمله 

يـده و زمـام   در نگاه ابن بلخي، پادشاهان انسانهاي شريفي بودند كه خداونـد آنـان را برگز   
ملك و پادشاهي را به آنان سپرده است و به آنان علم و عدل عطا كرده است. علم وعدل دو 
فضيلت الزم براي پادشاهان است وهمت وهنر پادشاهي به داشتن آن دو به دست مي آيـد  

آرايـش  « كه وديعه وميراث پيامبران است. مولف مجمل التواريخ نيز تاكيد دارد به ايـن كـه   
در نگـاه مورخـان آراسـته شـدن       )204:  ص1343ابـن بلخـي،  ».( ، علم و هنر باشدپادشاه

پادشاهان به علم و عدل عنايتي از سوي خدا به مردم نيز هست و اگر خداونـد عنـايتي در   
در نگـاه مولـف مجمـل    حق مردم داشته باشد، به پادشاهان آنان عدل و علم عطا مي كنـد.  

مچون پيامبران برگزيده هستند. با اين تفـاوت كـه آنـان    التواريخ و القصص پادشاهان نيز ه
ـ  خليفتان هستند نه پيامبران،( ) ولـي شايسـتگاني   183صا: مجمل التواريخ و القصص، بي ت

و باز « هستند كه به آنان علم و حكمت داده شده تا با عدل و راستي بر مردم حكومت كنند.
د، تا جهان را بعدل آبادان داشـتند،  پادشاهى بر ايشان گماشت كه شايسته كرامت خويش دي

و هـو الَّـذي جعلَكُـم     قوله تعـالى و طريق راستى سپردند، و فضل كرد ايشان را بر ديگر آن، 
) و ايشـان را علـم و حكمـت    6:165( ] الْأَرضِ و رفَع بعضَكُم فَوقَ بعضٍ درجات خَالئف [فى

ابن فندق نيز عدل و ) 2التواريخ و القصص، بي تا: صمجمل  ».(ارزانى داشت، و توفيق داد
  علم و ديانت را موجب برقراري امنيت ودفع ظلم مي داند و مي نويسد:
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بعلم و ديانت و ورع و امانت ايشان زمانه از جنايات خويش عذر خواست، و بر اموال 
فور شـد، و  و امالك مسلمانان امان سايه افكند، و ظلم و ناهموارى و تزوير  و تلبيس ن

  )105:  ص1308( ابن فندق،  كارها بر طى نظام استقامت يافت.

همچنين واقعيات روزگار و رخـدادهاي پـيش آمـده در ايـن دوره موجـب گرديـد تـا        
مورخان همچون ديگر متفكران زمانشان، براي عدالت پادشاهان، حدود معنايي وسيعتري در 

چندين ساله زهاد ترجيح داده شـد. ايـن   نظر گيرند. به طوري كه عدالت سلطان بر عبادت 
عدل الساعه خير من عباده سبعين سنه قيـام  « مطلب به استناد حديثي از پيامبر(ص)باعبارت

) استوار است كه مـورد اسـتفاده مورخـان    223، ص2نراقي، بي تا: ج».( ليلها و صيام نهارها
يهاي گسـترده در  ايراني، بخصوص در دوره سلجوقي، قرار گرفته است. حضور بـي عـدالت  

جامعه، مورخان را بر آن مي داشت تا با كمك گرفتن از آموزه هاي اسالمي و همچنـين بـا   
تاكيد بر قواعد ملكداري ايرانيان، پادشاهان سـلجوقي را بـه بـر قـراري عـدالت در جامعـه       

عـدل يـك سـاعته بهترسـت از     « ترغيب نمايند. از جمله  راوندي به اين گفته پيامبر اسالم
  استناد مي كند و در تبيين آن مي نويسد:» ت هفتاذ سالهعباد

چون پادشاه عدل كند رعيت در امن بطاعت حق مشغول شوند در هـر سـاعتي هفتـاد    
ساله عبادت در ملك پادشاه ظاهر گردد و چون سبب و وسيلت آن عبادت عدل پادشاه 

  .)69: ص133(راوندي،  بوده باشد در ثواب مشاركت باشند.

خالف آن نيز ظلم پادشاه است كه مانع از عبادت رعيت مي شود. افضل كرماني نيز بـا  
يك روز از روزگار سلطان عادل بهتر است از شست ساله طاعت « استناد به حديثي از پيامبر

افضـل  »( و پادشاه عادل روز قيامت در سايه رحمت خدا باشد تـا ميـان خلـق حكـم كنـد     
)، به برتري برقراري عـدالت توسـط   124: ص1351زالي، و ن.ك: غ 50: ص1339كرماني، 

پادشاهان اذعان دارد. او با بيان آيات  قرآني و احاديث در مورد امـر بـه عـدالت و جايگـاه     
عادالن در نزد خداوند و با رويكرد به باورهاي زمانه اش كه با روزگاري بحراني و نا امن و 

ت سياسي را با دين پادشاهان معاملـه كـرده   هرج و مرج در جامعه رو به رو بود، حتي عدال
است و با همين باور، در آن مقطع خاص از زمان، سلطان عادل كـافر را بـر سـلطان ظـالم     

افضـل  ».( الملك يبقي مع الكفر و ال يبقي مع الظلـم « مسلمان ترجيح مي دهد و معتقد است،
ن طاووس در زمان حمله ) البته اين باور يك بار ديگر توسط اب53: ص1339الدين كرماني، 

) تحول اين 19: ص1367هالكو به بغداد و سقوط عباسيان مطرح شد.( ن.ك: ابن طقطقي، 
ديدگاهها با توجه به رويدادها و اوضاع هر زمان رخ مـي داد، تغييراتـي در اولويتهـا ايجـاد     
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زين كرد، به طوري كه گاه عدل در كنار علم و دين كارساز بود، گاه كاربست عدل جايگ مي
  عبادت مي شد و در زماني ديگر عدل جايگزين دين مي گرديد. 

در نگــاه متفكــران ايــن دوره تــامين عــدالت اجتمــاعي و تضــمين بقــاي حكومتهــا از 
  دستاوردهاي مهم عدالت سياسي به شمار مي رفت. به گفته غزالي:

بهـر آن  ايران را چهار هزار سال مغان داشتند و مملكت اندر خانـدان ايشـان بـود و از    
بماند كه ميان رعيت عدل كردندي و رعيت را نگاه داشتندي و اندر كيش خويش جور 

  ) 82: ص1351( غزالي،  و ستم روا نداشتندي و جهان به داد و عدل آبادان كردند.

اشاره مورخان به نتايج حاصل از عدل پادشاهان، از جمله تـاثير آن در دوام حكومتهـا ،   
  يين ميكند. مسعودي معتقد است:اين مساله را به خوبي تب

رفتار به عدل موجب دوام عمر پادشاهي و پيوستگي آن در طول روزگـاران اسـت. بـا    
عدل مي توان زمام امور همه عالم را به دست گرفت و سـرانجام مملكـت قـوام نمـي     
گيرد، مگر به حق و آن ميزان خداوند بر زمين در ميان بنـدگانش اسـت. همچنـان كـه     

اميال و خطا به دور است. پس هر كس آن را بي ارزش پندارد، عمرش را حكمت او از 
به پايان برد و روزگارش را سپري نمايد، از آن جهت كه ظلم به رعيت مستوجب بـال  

 ) 36ص، 1ج :المسعودي، بي تا ( است.

چنـين  « مسكويه نيز نقش عدالت را در بقاي حكومتها تعيين كننـده ارزيـابي مـي كنـد.    
باشد، كـه ايـن جهـان و آن جهـان را      ه دادگرى براى سلطان بسيار سودمندتر مىام ك دانسته

برايش آباد كند، فرايند ستم هر چند فراوان و زود برداشت باشـد، كوتـاه عمـر و زودگـذر     
كند و در پايان به ويرانى  دهد كه آنرا نابود مى است، گوئى بركت ندارد، پيشامدهائى رخ مى

) ابـن بلخـي بـا    25، ص6:  ج1379مسـكويه الـرازي،  ».( ن كشداين جهان و تباهى آن جها
از بهر آنـك آبـادانى در   « روايت حديثي از پيامبر در باره دوام پادشاهي ساساني مي نويسد:

سعي دارد بـه سـلطان بفهمانـد كـه     » عزّ و جلّ - جهان و داد، گستردند، ميان بندگان خداى
مي توانند براي بقاي خود انجام دهند.( ابن  آباداني و داد، مهمترين عملي است كه پادشاهان

  )53و 52: ص1343بلخي، 
مولف مجمل التواريخ نيز تداوم عدالت و دادگري موجب تـداوم پادشـاهي درخانـدان    

) و به همين علـت، سسـتي و   117پادشاهان مي داند(مجمل التواريخ و القصص، بي تا: ص
  ي شمرد. در نهايت سقوط حكومتها را ناشي از بيدادگري بر م
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از جمله وظايفي كه در زمينه برقراري عدالت سياسي در جامعه بر عهده پادشاهان قـرار  
داده مي شد، عملكرد آنان در مورد اركان اصلي جامعه بود. گفته شد كه عموم سـيرالملوك  
نويسان و مورخان بر اين كه پادشاهان محور جامعه هستند وعدالت آنان ضرورت پادشاهي 

ارند، زيرا در نگاه آنان بعد از محوريت پادشاهان به عنوان ركن اصلي جامعـه،  است تاكيد د
مي بايد رابطه و پيوند ميان اركان جامعه چنـان برقـرار شـود تـا جامعـه از امنيـت و رفـاه        
برخوردار گردد و اين مهم فقط با وجود پادشاهي عادل امكان پذير بود. در واقع عدالت در 

بهـم پيوسـته از عـدالت سياسـي و عـدالت اجتمـاعي تعريـف         مجموعه اي از مولفه هاي
شدكه در يك دور تسلسلي قرار داشته و وجود و حضور هر يك بـه وجـود و حضـور     مي

  ديگري بستگي داشت.
عموما متون دوره باستان، بعد از شاه، بر سه ركن اساسي، لشكر و رعيـت و خزانـه، در   

و جدايي ناپذير ميان آنها قايلنـد. شـاه بـراي     جامعه اشاره دارند و پيوند و وابستگي منطقي
برقراري امنيت نياز به لشكر دارد و براي داشتن لشكري مطيع و كارآمد مـي بايـد مواجـب    
آنان را به موقع پرداخت كند و براي اين منظور نياز به خزانه اي پـر دارد. خزانـه را رعيـت    

جامعـه ايـن منـافع را تـامين      تامين مي كند و رعايت حال رعيـت و عمـران و آبـاداني در   
 كرد.   خواهد

در نوشته هاي تاريخي پيش از اسالم، دقيقا به ارتباط ميان سه ركن جامعه: خزانه، سـپاه  
و رعيت، اشاره شده و در ميان آنها رابطه اي تسلسلي بر قرار گرديده است. تنسـر، مشـاور   

خالي ماند و مقاتل نفقه  چون رعيت درويش شد خزانه پادشاه« اردشير ساساني، مي نويسد:
« ) انوشـيروان نيـز گفتـه بـود    27، ص1: ج1320ابن اسفنديار، ».( نيابد، ملك از دست شود

پادشاهي به لشكر و لشكر به مال و مال به خـراج و خـراج بـه آبـادي و آبـادي بـه عـدل        
  ) 297، ض1ج:1409المسعودي ، به نقل از ».(است

همچنان تداوم داشت. بـه طـوري كـه عنصـر     اين تفكر چند قرن بعد در دوره اسالمي 
هر چند رعيت را با لشكر مطيع توان گردانيـد  «المعالي در قرن پنجم هجري توصيه مي كند

لشكر هم به رعيت نگاه توان داشت كه دخل از رعيت حاصل شود و رعيـت آبـادان و بـر    
  )208ص: ق1285عنصرالمعالي،  ».(جاي از عدل بود

توصيه سيرالملوك نويسان به پادشاهان ايجاد توازن و تعـادل در رابطـه ميـان لشـكر و     
رعيت و خزانه است. براي پادشاهان برقراري رابطه درست ميان لشـكر و رعيـت و خزانـه    
امري حياتي است، به طوري كه مديريت اين رابطه براي خـود پادشـاهان، تضـمين كننـده     
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 100- 83، صـص 8: ش 1394ن.ك: تركمنـي آذر، بهـار    حفظ و بقاي پادشاهي آنـان بـود.(  
) داشتن خزانه پر براي رفاه حال رعيت و رسيدگي به امور سپاه 1395تركمني آذر،  همچنين

از وظايف پادشاهان است. جمع خزاين و حفظ آن براي پرداخت مواجب سپاه و عمارت و 
معه رفـاه و امنيـت را رقـم    آباداني و احياء زمينهاي موات و رونق دادن به كشاورزي در جا

زند كه وظيفه پادشاه در قبال رعيت است. سرانجام اعتقاد بر آن بود كه برقراري و حفظ  مي
رابطه درست ميان سه ركن اساسي جامعه توسط پادشاهان و عدالت آنان برقرار خواهد شد. 

نوشته،  اولين  نامه طاهر بن حسين به پسرش عبداهللا، تاكيد بر همين اركان جامعه دارد. اين
توصيه پادشاهي در دوره اسالمي است كه در ضمن توصيه هـايي بـر اسـاس آمـوزه هـاي      

- 165، صـص 7ج:  م1939ق/ 1358، طبـري  اسالمي، حاوي انديشه ايراني نيز مي باشـد.( 
الزم « ) مسعودي در تعريف از معيارهاي ملوك و اداره كنندگان مملكـت مـي نويسـد:   166

ملك، اوال پرهيزگار باشند و ديگرآن كه درايت و لياقت و عدل و است كه ملوك و مدبران 
عفت و سياست داشته باشند تا امور مستقيم گردد و تدبير به نظم آيد و اموال به دست آيد. 
آن گاه است كه اركان ملك استوارگردد، سرزمين آبادان شود و مرزها برقرار گردد ودشمنان 

  سركوب شوند. 
پادشاهي و ملكداري در انديشه ايرانيان، حكومتگران و دوران آنان  اصفهاني با معيارهاي

) مسكويه در تاريخ نگاري به حكمـت عملـي   185ص: 1346اصفهاني،  را محك مي زند.(
در انديشه ايرانيان عنايت دارد. او به تاسي از همين انديشه، براي بقاي  حكومتها، عالوه بـر  

قلوب آنان، داشتن خزانه غني و ارتباط ميان اركان همراهي سپاه ومردم و روشهاي تسلط بر 
  ) 391، ص5ج: ش1379مسكويه الرازي،  جامعه را در نظر مي گيرد.(

مولف تاريخ سيستان نيز اهميت و پيوند حياتي سه ركن جامعه، سپاه و رعيت وخزانـه  
ي كند، زيـرا  را ذكر و وجود پادشاهي با تدبير  را كه اين سه ركن را بتواند راه برد، توصيه م

تاريخ سيستان،  ».(عملها ضعيف شده و دولت به آخر مي رسد« اگر اين پيوند ضعيف شود
  )277ص: 1366

عتبي در تداوم تفكر ايرانيان پيش از اسالم اركان جامعه را با خزاين و ذخـاير، لشـكر و   
و  35ص: 1374جرفاذقاني،  رعيت بر مي شمرد و جمع ميان اركان جامعه را الزم مي داند.(

) در جاي جاي نوشته تاريخي بيهقي از سپاه، مردم و خزانه سـخن مـي رود. و چـون    158
  اركان جامعه هر يك در راه و جاي خود قرار گيرند، كارها برقرار خواهد رفت. 
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دوره سلجوقي دوره اوج بازخواني اخالق ملكداري در ايران اسـت. نظـام الملـك نيـز     
) 291و  27صـص  :1320نظـام الملـك،    ر گرفته اسـت.( همان اركان را براي جامعه در نظ

افضل كرمان نيز به همان راه نظام الملك رفته است. او از شاه، رعيت، لشـكر و خزانـه بـه    
عنوان اركان اساسي مملكت ياد مي كند كه چون با هم جمع آيند، امنيت حاصل مي شـود.  

ل دور تسلسـلي برقـرار   در ضمن آن كه ميان شاه و لشكر و رعيت و مال و عمارت و عـد 
  )6،7،11: صص1339كنند.( افضل كرمان،  مي

نگاه نيشابوري به جامعه و تاريخ متاثر از حكمت عملي در نـزد ايرانيـان اسـت. اركـان     
جامعه و ارتباط آنها با يكديگر بارها در نوشته هاي او تكـرار مـي شـود. سـپاه و خزانـه و      

شـاه عـادل قـرار گيرنـد،  عامـل رفـاه جامعـه        رعيت در كنار هم، در حالي كه زير سايه پاد
  )65: ص1332خواهند بود.( نيشابوري، 

بـود  « ابن بلخي همچون سيرالملوك نويسان ديگر به سه ركن سپاه، رعيت و خزانه و به
آن سه در ارتباط با يكديگر توجه نموده اسـت و معتقـد اسـت، پايـداري ملـك و      » و نبود

شتن سپاه و رعيـت خشـنود و حفـظ قواعـد ملكـداري      پايندگي ملوك در ايران قديم به دا
بستگي داشته است. ارتباط پادشاهان و رعيت با حمايت پادشاهان از رعايا به عنـوان ظهيـر   
عباداهللا و مولي االمم تعيين مي شود. او براي پادشاه وقت از قاعده ملكداري گذشتگان مـي  

ردى، او را وصيت برين جملت كرد: هر كى از ايشان فرزند را ولى عهد ك« نويسد و اين كه:
. و اين را از ال ملك الّا بالعسكر و ال عسكر الّا بالمال و ال مال الّا بالعمارة و ال عمارة الّا بالعدل

اند يعنى پادشاهى نتوان كرد الّا به لشكر و لشكر نتـوان   زبان پهلوى، با زبان تازى، نقل كرده
ابـن بلخـي،   ».( از عمارت و عمارت نباشـد الّـا بـه عـدل    داشت، الّا به مال و مال نخيزد، الّا 

آلت جهـانگيري مالسـت و اكسـير مـال عـدل و      « ) همچنين در نگاه راوندي53: ص1343
راوندي، ».( سياست و نتايج اين دو صفت و منافع اين دو خصلت خاص و عام را شاملست

پادشاهي يابند به  هر چند عاصيان و كافران بر زمين« ) و بلعمي معتقد است186: ص1333
: 1378 بلعمـي،  ».(آخر خداي عز و جل آن را از ايشان باز ستاند و بـه بنـدگان نيـك دهـد    

  .)304ص
 

 گيري نتيجه. 3
مورخان دوره مورد بحث با الگوبرداري از انديشه سياسي ايرانيان و تلفيق آن با آموزه هـاي  
اسالمي، عدالت را در دو مولفه عدالت سياسي و عدالت اجتماعي تعريف كرده اند. عدالت 
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سياسي به معناي قرار گرفتن هر چيز و هر فرد در جايگاه مناسب خـود و ايجـاد تعـادل و    
ي سازنده جامعه و مقابله با ستم توسط پادشاهان، مقدم بر عدالت اجتماعي توازن ميان اجزا

بود، زيرا كاربسـت عـدالت سياسـي توسـط كـارگزاران، عـدالت اجتمـاعي را نيـز تحقـق          
بخشيد. عدالت در ديدگاه انديشمندان آن روزگار، صفتي بود كـه پادشـاهي بـر آن قـائم      مي
  دهد.شد. خداوند پادشاهي را به عادالن مي  مي

از علل اصلي پذيرش حكومت پادشاهي در جامعه ايراني توسط انديشمندان و بـه تبـع   
آن مردم، قدرت حاكمان در برقراري امنيت در جامعه و جلوگيري از هـرج و مـرج اسـت.    
اين باور در درازاي تاريخ و در طول حمالت اقوام مختلف به ايران در ذهنها به يقين تبديل 

انديشه انديشمندان جامعه، تامين امنيـت و آبـاداني بـا اسـتفاده از     شده بود. با وجود اين در 
تدابير سياسي كارسازتر و پـردوام بـود و عـدل حكـام مـي توانسـت علـت اصـلي بقـاي          
حكومتشان گردد و اگر در مقطعي از زمـان، بـراي حفـظ امنيـت در جامعـه آن را بـا كفـر        

  عدول نكردند.  پادشاهان معامله كردند، ولي از نطريه عدل حكومتگران 
اغلب مورخان دوره مورد بحث، انديشه سياسي مبتني بر اخـالق ملكـداري مطـرح در    
اندرزنامه ها و سير الملوك ها را  وام گرفته و با توجه به اوضاع سياسي و اجتمـاعي زمانـه   
خود و نقد آن سعي در تبيين آداب و قواعد ملكداري ايرانيان براي حاكم وقت، نمودند تـا  

براي اصالح و بهبود وضع جامعه بيابند. آنان بـا تبيـين اركـان اساسـي جامعـه: شـاه،       راهي 
رعيت، لشكر و خزانه و با توجه به وقايع تاريخي زمان خود، به علت يابي خلل و ضعفهاي 
موجود در جامعه پرداخته و راه حلهاي قابل اجرا با اسـتفاده از تجربيـات گذشـتگان ارائـه     

ن، اولويت ويژه در خصوصيات اخالقـي حكمرانـان، عـدل آنـان بـود.      نمودند.  در نگاه آنا
مورخان ايراني سامان پذيري جامعـه را در وجـود حـاكمي عـادل ارزيـابي مـي كردنـد و        
نابسامانيها را نتيجه عدم مديريت صحيح اوضاع و عدم آگاهي شاهان از آيين و آداب و راز 

، مي دانستند. راه حلهاي پيشـنهادي و  كه در راس آن عدل قرار داشت  و رمزهاي ملكداري
عملي مورخان به نوعي، نقد روزگار خود و عملكـرد حكـومتگران بـوده اسـت و حـاوي      
رهنمودهايي كه پادشاهان در پرتو آن به نيكي و عدالت فرا خوانـده مـي شـدند و از آنـان     

  برسانند.  خواسته مي شد تا خود را به شايستگيهايي كه الزمه داشتن عنوان پادشاهي بود،
هر چند مردم در متون اندرزنامه اي و تاريخي، حضـور آشـكار نداشـتند و مخاطبـان و     
بازيگران اصلي آنها، پادشاهان و طبقه حاكمه بودند، ولي تكرار و تاكيد بر عدالت به عنـوان  
بخشي اساسي از اخالق سياسي توسط نگارندگان دوره پيش از اسالم و دوره اسالمي نشان 
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ميت عدالت و كاربست آن در اداره جامعه و معيارمردم بـراي پـذيرش حكومـت    دهنده اه
پادشاهان مي بوده است. عدالت ابزار و معياري براي برقـراري تعامـل ميـان فرمانروايـان و     

به شمار مي آمد. هر چند از فرمانبران انتظار اطاعت بي چون و چرا مي رفت، ولي  فرمانبران
د كه پادشاهان به عدالت رفتار مـي كردنـد يـا تظـاهر بـدان      اين اطاعت زماني محقق مي ش

  نمودند تا حكومتشان بقا و دوام يابد.  مي
اخالقـي و ارائـه راهكارهـاي     - بدين ترتيب، كاربست روش انتقادي در متون تـاريخي 

پيشنهادي براي رسـيدن بـه جامعـه اي مطلـوبتر، تـاريخ نگاريهـا را بـه منـابعي كـاربردي          
  مي نمود.  نزديك
  
  نامه كتاب

، تصحيح عباس اقبال، بـه اهتمـام   1، تاريخ طبرستان، ج1320ابن اسفنديار، بهاء الدين محمد بن حسن،
  محمد رمضاني، تهران، كتابخانه خاور.

  ، به كوشش علي نقي بهروزي، شيراز، اتحاديه مطبوعاتي فارس.1343ابن بلخي، فارسنامه، 
، 1367خـري در آداب ملكـداري و دولتهـاي اسـالمي،     ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا، تاريخ ف

  ترجمه محمد وحيد گلپايگاني، تهران، علمي وفرهنگي 
 مقدمـه  بهمنيـار،  احمد تعليقات و تصحيح ،1308 بيهق، تاريخ بيهقي، زيد بن علي ابوالحسن فندق، ابن

  .اسالميه و فروغي تهران، قزويني، عبدالوهاب بن محمد
، تاريخ پيامبران و شاهان( سـني الملـوك االرض و االنبيـاء)، ترجمـه     1346اصفهاني، حمزه بن حسن، 

  جعفر شعار، تهران، بنياد فرهنگ ايران.
  ، عقد العلي للموقف االعلي، تهران، چاپخانه خاور.1339افضل الدين كرماني، احمد بن حامد، 

  .سروش تهران، روشن، محمد تحقيق طبري، تاريخنامه ،1378 بلعمي،
 تهـران،  رهبـر،  خطيـب  خليـل  بكوشش جلد،3 ،1378بيهقي، تاريخ حسين، بن محمد والفضلاب بيهقي،

  .زرياب - مهتاب
  2، تحقيق ملك الشعراي بهار، تهران، كالله خاور، چ1366تاريخ سيستان، 

بنيانهاي نظري الگوي پيشرفت ايرانيان( تاملي بر تاريخ نوشته هاي قـرن سـوم تـا    « تركمني آذر، پروين،
  100- 83، صص8، ش 1394، سياست متعاليه، بهار »هجري)ششم 

، تهـران،  1392( از آغـاز دوره اسـالمي تـا حملـه مغـول)،      ، تاريخ نگاري در ايـران تركمني آذر، پروين
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، 1395، ، درآمدي بر تاريخنگري درايران( از آغـاز دوره اسـالمي تـا حملـه مغـول)     تركمني آذر، پروين
  تهران، پژوهشگاه علوم انساني
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