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  چکیده

کـالم اشـعري و حکمـت عملـي      دوره سلجوقي، جمع میاننگاري تاریخ های ویژگی از

ایرانیان پیش از اسالم است. از سویي احیاي اندیشه سیاسي ایرانشهري و تبیین آن به 

و متـون   سـیر الملـوك  هـاي   عنوان الگوي عملي سالطین در دوره سـلجوقي در کتـاب  

بـا آغـاز وزارت نظـام     یـران تجلي یافت. از سوي دیگر نفوذ کالم اشـعري در ا  یخیتار

مقالـه حاضـر در    .دثر نمـو أن دوره را متالملک، به اوج رسید و نوشته اغلب مورخان ای

اشـعري و حکمـت    اندیشـه دو  چـرا و چگونـه   که است مسائل اینصدد پاسخگویي به 

حضـور و جمـع    ینـه زم یاعملي ایرانیان در تاریخ نگري مورخان این دوره ظاهر شد، آ

 یقتحق ؟یکی بر دیگری غلبه یااستحاله و  یااز تعادل و توازن دارد  نشاندو تفکر  یانم

 گــاه برخــي خ نگــري مورخـان دوره ســلجوقي، تجلـي  تــاری د،احاضـر نشــان خواهـد د  

موجد تحولي  دورهاین  مورخان دیدگاههای مشترک دو تفکر بود. در برخی موارد دیگر

و در مواردي فـارغ از   ن بودنداز اسالم و اسالمي کردن آهاي ایرانیان پیش  در اندیشه

جایگاه مستقل پادشاهان، از حکمت عملـي ایرانیـان    بیینهاي اشعریان، براي ت دیدگاه

  .سود جستند

  

  .یکالم اشعر یان،سلجوق ی،حکمت عمل تاریخ نگری، ی،نگار یختار یران،ا  ها: واژهکلید

  

  مقدمه

  باید مـورد توجـه    عمده ميره اسالمي دو جریان فکري بررسي حیات فکري ایران دو در

و بازاندیشي قـرار گیـرد. جامعـه ایـران دوره اسـالمي نمـي توانسـت از میـراث فکـري          
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  گذشتگان خود جدا باشد. اندیشه سیاسي پیش از اسالم، بخصوص از قرن سوم هجـري  

  ایرانـي و برخـي از خلفـاي     هـاي  حکومـت با ترجمه آثار گذشتگان کـه در دسـتور کـار    

. ندبه صورت رسمي وارد حوزه اندیشه سیاسي ایرانیان مسلمان شـد  عباسي قرار گرفت،

  . بـر اسـاس تعـالیم اسـالمي     نـد دهـاي اسـالمي بو   جریان فکري دوم برخاسته از آمـوزه 

  فکري معتزله و اشاعره در جهان اسالم ظـاهر شـد کـه طرفـداران هـر گـروه        مذهبدو 

  نحلـه فکـري در ایـران نیـز،      فکري و سیاسي با گروه دیگر بود. ایـن دو  دایمدر مناقشه 

   امـا  ؛اي شـرایط زمـاني تاثیرگـذار بودنـد    جامعه اسالمي و به مقتض مناطق به تبع دیگر

  غالـب   اندیشـه اي در جامعه ایران یافت و در دوره سـلجوقیان   کالم اشعري جایگاه ویژه

  .بود

اعم از  یران،دوره سلجوقي در ا یتاریخ هاي ي نوشتهنگر  حاضر با بررسي تاریخ مقاله

هاي محلي، با روش تطبیق آنهـا بـا نظریـات     هاي عمومي و تواریخ ادواري و تاریخ تاریخ

انیـان پـیش از اسـالم و    هـاي ایر  ینه حکمت عملي مطرح در اندرزنامـه ارائه شده در زم

ي نمـوده اسـت بـه    حاوي عقاید کالم اشعري سـع  تونهاي دوره اسالمي و م الملوكسیر

رخان دوره سلجوقي در رابطه با حکمت عملي ایرانیـان و کـالم   نگري مو خواني تاریخ باز

  .اشعري دست یابد

  

  . انتقال اندیشه سیاسی ایران باستان به ادبیات اسالمی1

ثر و اساسي داشتند، ؤني عباس که ایرانیان در آن نقش مخالفت از بني امیه به ب انتقال

فرهنگ پیش از اسالم و بازخواني  یایرانیان فراهم آورد تا به احیا موقعیت مناسبي براي

آن با اعتقادات اسالمي خود بپردازند. بدین ترتیب، در دوره اسالمي از قرن دوم هجري، 

اسالمي در زمینه حکمـت عملـي شـکل گرفـت کـه متـاثر از        سیاسيبخشي از اندیشه 

ع، داري بود. اقدام ابن مقفـ   و آیین کشوراندیشه سیاسي ایرانیان در زمینه آداب ملوك 

هـا و   صـفهاني و... در ترجمـه خـداي نامـه    محمد بن جهم برمکي، زادویه بـن شـاهویه ا  

به خود گرفت، موجب انتقال  ملوكاز زبان پهلوي به عربي که عنوان سیر الها  اندرزنامه

اندیشه سیاسي ایران باستان به ادبیات دوره اسالمي گردید. این امـر نقـش مـؤثري در    

رهنگ و تمدن ایران باستان و تبیـین ایـن اندیشـه داشـت.     انتقال و حفظ یادگارهاي ف

 هاشـان کـه   ارنامـه شاهنامه فردوسي، سند باد نامه، کلیله و دمنه، نامه هاي شـاهان و ک 

که ابن  نامه تنسرجمع آورده و  تجارب االمم کتاب از آنها را در یمسکویه، بخش ابوعلی
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جمله هستند. این دسته از متـون  ضبط نموده از آن  تاریخ طبرستاناسفندیار آن را در 

  د.هایي در زمینه سیرالملوك ش ف کتابهاي بعد دست مایه اصلي تألی در قرن

یل ها بخشي از تاریخ نگـاري دوره میانـه اسـالمي را تشـک     نامه بدین ترتیب، سیاست

هاي دوره پیش از اسالم بودند که در تبیین اندیشه سیاسي  ها تداوم اندرز نامه دادند. آن

خود به آیات و احادیث اسالمي استناد کردند تا به آن صبغه اسالمي بخشـند. در واقـع   

هـاي اسـالمي در    انیان پیش از اسـالم را بـا آموختـه   ایر سیاسيمتفکران ایراني، اندیشه 

. بدین ترتیب بخشي از سیاست دآمیخته و آن را به تمدن و فرهنگ اسالمي منتقل کردن

ت. از ها بازتاب سنت سیاسي و میراث علمي و عملي و تجارب گذشتگان ایراني اسـ  نامه

ها از متن جامعه ایران و رویدادهاي تـاریخي آن الهـام و    نامه آنجا که موضوعات سیاست

ثر از همـان جامعـه و رویـدادها سیاسـي،     أفته است، تغییر و تحول آن نیـز متـ  شکل گر

متعلـق   هاي دوره اسالمي عمومـاً  نامه هاي آن است. سیاست اجتماعي و ساختار حکومت

و سالطین هستند. اغلب آنهـا  به دوره سلجوقي است. مخاطب اصلي این آثار پادشاهان 

به کار هدف نشان دادن راهکارهاي عملي و که در نقد وضع قدیم یا موجود، با  اند متوني

انـد. بـراي    انان براي اصالح جامعه تـدوین شـده  سط حکمرها تو بستن این دستور العمل

باید نظري  سي در دوره سلجوقي رواج داشت، مينامه نوی یافتن علت آن که چرا سیاست

  .هاي ایراني داشته باشیم به حکومت

گـران بـه علـت     زماني که ایران به دست ایرانیـان اداره مـي شـد، امـرا وحکومـت      تا

گر آداب و سنن ایراني بودنـد یـا مشـوق آن. ایـن     خود احیا گي به ایران و ایرانیانوابست

وضع را مي توان در دوره صفاریان، سامانیان و آل بویه به وضوح درك کرد. زمـاني کـه   

سنن و آداب ایراني بر  یمسئولیت مهم احیاء و ابقا د،حکومت ایران به دست ترکان افتا

به ایران و تسلط آنان بـر مسـانید    عهده مورخان و وزراي ایراني قرار گرفت. ورود ترکان

را به  یرانیانا یملکدار ینقدرت، اندیشمندان دوره سلجوقي را بر آن داشت تا با قلم، آئ

حضـور   یـق طر ینو بد دنینما یدآوریااقوام ترك که با شمشیر به قدرت رسیده بودند، 

و استقالل بود، با قدرتمند آنان را که در آن روزگار تنها راه براي برقراري امنیت و ثبات 

. یابدتداوم  یرانیو ثبات در جامعه ا یتامن یدتا شا یزنددر هم آم یرانیانا یآداب ملکدار

طبقه دهقـان، طبقـه بازمانـده از     ازمبلغان حکمت عملي ایرانیان پیش از اسالم از دیرب

تعلق  دوره ساسانیان، بودند و نظام الملک، وزیر بزرگ و تاثیر گذار سلجوقي، به آن طبقه

  .داشت
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اندیشه سیاسي ایرانشهري و تبیین آن به عنوان الگـوي عملـي سـالطین در     احیاي

نظام الملک خواجه  سیاست نامهتالیف عنصرالمعالي،  قابوسنامهدوره سلجوقي در کتاب 

تالیف افضـل کرمـان تجلـي یافـت.      عقد العلي للموقف االعليغزالي و  الملوك ةنصیحو 

متـون   یمورخان این دوره نیز سـعي در احیـا  عالوه بر سیر الملوك نویسان، بسیاري از 

  .اندرزنامه هاي پیش از اسالم نمودند

  

  گری . گسترش اشعری2

دیگري که در حیات فکري ایران دوره سلجوقي تاثیر گذار بود، کالم اشعري است.  تفکر

عتزله در ایران از غلبه محمود غزنـوي بـر حکومـت آل بویـه در     تضعیف موقعیت کالم م

 یـروان مذهب و پ یعهش یههجري رخ داد. او در مخالفت با آل بو 420شاخه ري به سال 

مقـدار  « نویسد: مي مجمل التواریخ و القصصلف ؤ. ماندمعتزله کتابخانه بزرگ ري را سوز

ایشـان بیـرون آورد و زیـر     یراهافض و باطنیـان و فالسـفه، از سـ   پنجاه خروار دفتر روا

ـ    . )404ص(»ها آویختگان بفرمود سوختن درخت ه کالم اشعري از قرن چهـارم هجـري ب

و بسیاري از متفکران آن روزگار را تحت تاثیر قرار داد. در  گسترش یافتتدریج در ایران 

خصوص در زمان طغرل، اولـین سـلطان سـلجوقي، اشـعریان     ه اوایل دوره سلجوقیان، ب

همچون شیعیان مورد التفات حکومت نبودند، زیرا هم پادشاه سلجوقي حنفـي مـذهب   

کنـدري بـا حمایـت     کبود هم وزیرش، عمیدالملک کندري. به همین جهت، عمید المل

مـي دانـد، بـه     طغرل سلجوقي، با شافعیان که بیشترین طرفـداران اشـعري را تشـکیل   

ـ    .)108اکر، ابن عس ؛158/ 8جوزي،  ابن( معارضه برخاسته بود  پبا روي کـار آمـدن ال

، نظام الملک وزیر شافعي مذهب، سلطان را قانع ق455ارسالن جانشین طغرل در سال 

فـق بـه رفـع تعقیـب از ایشـان شـد.       هسـتند و مو  مـذهب حـق   یـرو کرد که اشعریان پ

هـاي   در همـه سـرزمین   تدریج کالم اشعريه هایي از این قبیل موجب گردید، ب شکوش

، یپطروشفسـک ( در ایران اسـتوار و برقـرار گردیـد   د قبول واقع گشت و سني نشین مور

از زمان نفوذ نظام  ص،خصوه به هر حال کالم اشعري در ایران دوره سلجوقیان ب .)233

گسـترش یافـت و    مخالفان بر ضداو  یانهجو و اقدامات انتقامها  یهنظام یسسأالملک و ت

در دوره سلجوقي فضاي «به نوشته فرمانیان:  را متاثر نمود. یجامعه سلجوق یفکر یاتح

جامعه اسالمي به گونه اي بود که جمود بر نقل و ظاهر روایات و پرهیز از براهین عقلـي  
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قداست تلقي مي شد. از این روي اشعري در نظر مردم آن روز  انهو استدالالت ذهني نش

  .)519ص( »جایگاه واالتري برخوردار بود از
  

  شعری و حکمت عملی ایران باستان. تالقی اندیشه ا3

اشـعري و حکمـت عملـي     اندیشهکري دوره سلجوقي نقطه تالقي ترتیب، حیات ف بدین

هـاي تـاریخي ایـن دوره     ر نوشـته و د شـد  ایـن دو و جمع میـان   پیش از اسالم ایرانیان

گـاه برخـي از    خ نگـري مورخـان دوره سـلجوقي، تجلـي    ظهوري چشمگیر یافـت و تـاری  

دو تفکر شد. در برخي دیگر از مقوله هاي تاریخي، مورخان این این  مشترك های دیدگاه

و  را با موازین اسالمي تطبیق دهنـد دوره سعي کردند اندیشه هاي پیش از اسالم ایران 

در تاریخ نویسي خود هاي اشعریان، حکمت عملي ایرانیان را  در مواردي فارغ از دیدگاه

   د.به کار گرفتن

ایرانیان پیش از اسالم و اندیشه اشاعره مشترك بود، عقیده به اصل در اندیشه  آنچه

تقدیر مطلق و قضا و قدر است. بیشتر تاریخ نگـاران دوره سـلجوقي، تمـام رویـدادهاي     

معنـاي  خداوند دانسته و تحقق ایـن مشـیت را هـدف و     تجهان را مخلوق اراده و مشی

  .اند واقعي تمام تاریخ بر شمرده

  

  گری . جبری3-1

  گری اشاعره لف. جبریا

هجري مناقشات کالمي در مورد محدوده اراده انسـان و میـزان    نخستینهمان قرون  از

دخالت او در سرنوشت فردي و اجتماعي اش، مسلمانان را درگیر بحـث پیرامـون اصـل    

سـوره   4ن با تاکید بر آیـه  اه و حق انتخاب انسانها کرد. جبریتقدیر مطلق یا آزادي اراد

هر که را خواهد گمراه کند  خداوند( »...ن یَشَاءُ وَیَهْدِي مَن یَشَاءُفَیُضِلُّ اللّهُ مَ... « :راهیماب

، عقاید خود را مطرح کردند. آنان معتقد بودند سرنوشت )و هر که را خواهد هدایت نماید

ن، اراده انسـان  اجبری اعتقادعیین شده است. بر اساس ها از پیش توسط خداوند ت انسان

جبریـه قائـل بـه    « نقشي ندارد. به گفته شهرستاني: او جمعيمال فردي و زندگي در اع

ن یابـن حـزم بـه همـ     .)13(ص »رتند و استطاعت عبد اثبات نکننـد جبر در افعال و قد

اختیاري براي در باره کارهاي انسان، « مناسبت اشعري را جبري مي خواند و مي نویسد:

ن مـي نویسـد:   انوبختي در باره عقاید جبریـ  .)282 ،زهره ابو :  نک( »بنده ثابت نمي کند
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ند و خیر و شـر را بـه خـدا نسـبت     بندگان خدا صاحب افعال خود نیست« آنان معتقدند

بدین ترتیب  .)93 (نوبختي، »جازي مي داننددادند و نسبت آن دو را به انسان امري م مي

» افعال و اعمال آینده و استعدادها و وهابا سیرت و نیر« ها ن، انسانابر مبناي تفکر جبری

طریـق زنـدگي خـود     تـرین تـاثیري در افعـال خـویش و     شوند و آنان کوچک آفریده مي

   .توانند داشته باشند نمي

و به همین  ستابر سرنوشت انسان جاري ن، مشیت و اراده خداوند اجبری بینشدر 

که خداوند آن را تعیین  دهد بر پایه سرنوشت غیر قابل تغییري است آنچه رخ ميعلت، 

 زکالم اشعري نیز برگرفته ا .)102شهرستاني، ( ه است و از انسان نفي فعل مي شودکرد

اهل حدیث در مورد اصل تقدیر مطلق بود. با این تفـاوت کـه اشـعري بـا طـرح       اندیشۀ

بـه  فعـل   دانست، معتقد بـود  حالي که قدرت افعال را از خدا ميدر عین  »کسب«عنصر 

شده با عمل  یدهکه توسط خدا آفرای  یدهکه پد یمعن ینشود. بد مي محقّقسان ان وسیلۀ

ز جانـب  پس این فعل ا« ؛دینام را کسب مي ندهگردد. اشعري این فعل ب انسان همراه مي

از این نظر که ابداع و احداث آن از سوي اوست و کسـب اسـت از    شود خداوند خلق مي

 یدگاهدر د یبترت ینبد .)605، یبدو :   نک( »داردکه تحت قدرت خداوند قرار ناحیه بنده 

ه به انسان این قدرت کاسبه ک استانسان جز بر افعال ارادي قدرتي ندارد و خد« اشاعره

ده قدرت بر فعل آفریند و براي بن ز آن این است که خدا افعال را ميبخشد و مراد ا را مي

اشـاعره معتقدنـد کـه    « دهد که یم یحتوض یززهره ن ابو .)94 (حلبي، »آنها را مي بخشد

وسـیله   بـه  وشـود   واقـع مـي   ،ي است و از بنده فقط کسـب فعل بنده آفریده خداي تعال

بـا وجـود    .)301ص( »یابد یرد و پاداش وکیفر تحقق ميگ کسب، تکلیف به وي تعلق مي

این نظریـه در  « نویسد: داند و مي یاحمد امین مصري نظریه اشعري را همان جبر م ین،ا

  .)3/57( »ده، بلکه تعبیر جدیدي از آن استموضوع جبر هیچ گونه تغییري ندا

زمـان خـود توجـه نشـان داده و      یاناشـعر  باورهـای ابن عبري به طـور مفصـل بـه    

  : دهد می گونه شرح ینخود از آن را ا یها برداشت

گوینـد   آنها فعل و توانایي بر فعل را از بندگان سلب مـي کننـد و مـي   «

آفریند و قدرت و توانایي انجام آن را در انسان  تعالي فعل را ميخداوند 

 .این چنین قدرت در انجام دادن آن فعل تاثیري ندارد وآفریند  نیز مي

قدرت مختصري قائـل   بعضي از ایشان براي انسان در انجام دادن فعل

گویند خداوند مالک خلق خود است و آنچه بخواهـد در   باشند و مي مي

دهـد بـاز خواسـت     دهد و از کارهایي که انجام مـي  ميا انجام ه باره آن
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شود و به عبارت ساده مسئولیتي متوجه خدا نیست. اگر همه مردم  نمي

را به بهشت ببرد حیف و دریغ نیست و اگر همه مردم را به جهنم ببرد 

زیـرا   ؛ستم نخواهد بود بلکه خداوند در تمامي این دو مورد عادل است

دخل و تصرف مالک در مایملک  ها عبارت است از یف آنعدل بنا به تعر

  ).156ص( »خود

  

  گری ایرانیان باستان جبری ب.

بـر آن دارد. دراندیشـه    گـری  باستان نیز حکایت از تسلط جبري یاناندیشه ایران بررسي

همچنان اصلي تعیـین  توان از قضاي خداوندي جلوگیري کرد،  ایرانیان این باور که نمي

تگان آنـان، عبـاراتي در   شد. در متون تاریخي از قول پادشـاهان و وابسـ   ميکننده تلقي 

ـ « :سخن داریوش را چنین آورده استارد. دینوري د جودیید تقدیر الهي وأتسلیم و ت  هب

ید فرما یکه او مقدر م یو سرنوشت یاله یبه قضا یام که همه چیز بستگ دانسته یدرست 

به قول خسـرو پرویـز    ینهمچن .)58 نوري،ید( »است یدارد و همه چیز جز خداوند فان

او نگذشته است نشان  دیشهرا که به ان یها به انسان چیزهای سرنوشت« کند که یاشاره م

او  ینچه براه آاست که ب یرسد... و دوراندیش کس یالف آرزو مدهد و پیشامدها بر خ یم

  .)114-113، وهم( »باشد و آرزومند بیش از آن نباشدمقدر شده است قانع 

 اعتقاد او به قضاي خداوندي آمده است: در باره کیومرث و یرانیاندر متون تاریخي ا

مرا با قضاي خداي عز و جل کاري نیست که اندر این کار او گفتار نیست که او آن کند «

هوشـنگ، پادشـاه دیگـر     و .)79 بلعمـي، ( »خودخواهـد و مـن بـه قضـاي او راضـیم     که 

ایـن  « ) و87، وهمـ ( »خداي عز و جـل بـاز نـدارد    قضايترس من « پیشدادي گفته بود:

قضاي الهـي چنـان بـر افکـار      .)474 ،و(هم »است رفته و زمانه کار خویش بکندقضایي 

منوچهر مسلط بود که عالوه بر آنکه به اصل تقدیر مطلق معتقد بـود، تسـلیم شـدن در    

 کنـد  به مـردم توصـیه مـي   هر در خطبه خود کرد. منوچ توصیه مي به اصرارمقابل آن را 

خود را به خداي سپارید و به قضاي او راضي شوید و اگر نشوید چه کنید وکجا گریزید «

   ).261،و( هم »هد بر دشمناز قضاي او... خداي شما را نصرت د

ي که از اردشیر پادشاه ساسـاني  در گزارش یرانیان،ا یجبر یددر تبیین عقا مسعودي

بدین وسیله کار « عرفي کرده و در تبیین بازي نرد مي نویسد:را سازنده نرد مدهد، او  مي

 یهـا  نهجهان را وا نمود که چگونه در تغییر است و جهانیان را بازیچه خویش دارد و خا

هـا را نمـودار    تعداد ایام ماه کرد و مهرهه ها را ب کرد و مهره وازدهها د شمار ماهه نرد را ب
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کند با مساعدت تقـدیر   مي یکه نرد باز یدارد و کسه مردم دنیا را بازیچه تقدیر کرد ک

مساعدت تقدیر در کار جهان  یتواند رسید و هوشمند باریک بین بمراد ه ب یدر کار باز

ـ   فیقو تو یلهان نتواند شد که روزهمسنگ اب یحت کمـک بخـت   ه را در این دنیا جـز ب

ري اسـتناد  سپس به گفته صاحب نظـ ) مسعودي 1/73 (مسعودي، »توان بکف آورد نمي

ندارد  ینرد نشان داده که انسان اختیار یبوده و بوسیله باز یواضع نرد جبر« کند که مي

  ).2/707، و(هم »کند حکم تقدیر عمل ميه و ب

قضـا و قـدر الهـي در زنـدگي     اندیشه  دهد نشان مي تنسربررسي نامه  ین،وجود ا با

که در دوره ساسـاني   ،تنسره نام ها به مرور زمان دستخوش تحوالتي شده بود. در انسان

این دو به موازات  نوشته شده است، میان تقدیر الهي و اراده آدمي تعادلي بر قرار است و

   :دخالت داشته باشند رویدادهاهم مي توانند در چگونگي 

کند و به حقیقت بدان که هر که طلب فرو گذارد و تکیه بر قضا و قدر «

پو و طلـب باشـد و   همگـي در تکـا  که  خویشتن خوار داشته باشد و هر

کند جاهل و مغرور بود، عاقل را میـان طلـب و قـدر     تکذیب قضا و قدر

دو هاله رخت  مچوپیش باید گرفت و نه به یکي قانع. چه قدر و طلب ه

تـر و دیگـري    مسافرست بر پشت چهار پاي. اگـر از آن دو یکـي گـران   

ود و مسافر پاي گسسته ششود رخت به زمین آید و پشت چهار تر سبک

به رنج افتد و از مقصود باز ماند و اگر هـر دو هالـه متسـاوي بـود هـم      

:      نک( »رسد مقصود به و باشد آسوده پاي چهار هم و نگردد جان به مسافر

  ) 40-39 اسفندیار، ابن

  

  اسالمی -ایرانی »قضا و قدر«. مورخان اشعری و اندیشه 3-2

دیـده   قابوسـنامه این طرز نگاه به قضا و قدر در میان متون تاریخي دوره سـلجوقي، در  

اصل  ثیر تفکرأن همین نگاه به قضا و قدر است. تشود. رهنمودهاي عنصرالمعالي تبیی مي

ایران پـیش از   فرهنگ احیاي در زیار، آل خاندانش، که ـ� تقدیر مطلق بر عنصر المعالي

اگـر چـه کـار    « دیده مي شود. عنصر المعالي براي پسرش مي نویسد: ـ  اسالم کوشیدند

همه به تقدیر خداي عز وجل باز بسته است، تو آنچه شرط تـدبیر اسـت همـي کـن بـر      

  ).202ص( »واب که آنچه تقدیر است خود باشدطریق ص

از قضا و قدر همان تعبیر ایرانیان پیش  قياشعري مذهب دوره سلجو مورخان بیشتر

کردند و براي  ي را با اصل تقدیر مطلق بررسي ميم را داشتند. آنان حوادث تاریخاز اسال
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جبرگرا و شناختند. مورخان  ردي و جمعي، اراده و اختیاري نميها در سرنوشت ف انسان

ها را از قدیم تعیین  سرنوشت فردي و جمعي انسان اوندخد اشعري مذهب معتقد بودند

حکمتي از جانب خدا است که روشن مـي کنـد کـه     ها نموده است، علت آفرینش انسان

و خواسـته  انسان در طول زندگیش همان خواهد کرد که خداوند تعیین کـرده و بـراي ا  

تعیین شـده   دیمن و اشاعره، تمامي ارتباطات این جهان از قااست. در حلقه تفکر جبری

 عقایـد به تبعیت از اغلب معاصران خـود و بـا توجـه بـه رواج      مجمل التواریخلف ؤبود. م

ـ     انکند کـه انسـ   اشاعره، به طور ضمني اشاره مي ت در هـا فاقـد اراده در تغییـر و دخال

 هاي او، اتفاق و قضاي ایزدي بر امور جهانیان جـاري و  سرنوشت خود هستند. در نوشته

کـار   یایزد تعال  یو قضا« دیزدي منسوب مي شورویدادها به قضاي ا همهمسلط است و 

در آن  یتعـال  یاسـت و خـدا   یاگر بـودن « او تاکید دارد که .)164،210ص( »بکرده بود

در نگـاه مولـف تـاریخ     .)66، و(همـ  »را بگردانـد  نهادسـت کـس نتوانـد کـه آن     یحکم

سلجوقیان نیز تقدیر خداوند در وقایع تاریخي جریان دارد. آنچه بر قلم تقدیر رفته است 

ها به من  آزمایش« ؛جام مي رسد و تدبیر نمي تواند بر رقم تقدیر تغییري ایجاد کندبه ان

توان منحرف شد. دانستم کـه در   آموخت که از سرنوشت فرار نتوان کرد و از تقدیر نمي

هـاي خشکسـالي    ندارد همانطور که در سال فایدهایام نکبت و بدبختي درخواست عزت 

  ).166-165بنداري، ( »گردد نعمت و فراواني حاصل نمي

ـ  امراً هللاُ اذا ارادَ( اندیشه تقدیر الهي چیرگي بـر رویـدادها و جریانـات     )هاسـبابَ  أهیّ

تاریخي حکایت از نگاه تقدیرگرایانه سیر الملوك نویسان ایراني دوره اسالمي دارد. اعتقاد 

سُنَّةَ اللَّهِ فِـي  ... « آنان بر این است که شروع و پایان امور به تقدیر الهي صورت مي گیرد

ا مِن قَبْلُ وَکَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا  .)42 ،ی(افضل الدین کرمان )38احزاب، ( »الَّذِینَ خَلَوْ

کنـد و بـه عمـل در     چه تدبیر مـي  تقدیر الهي بر اراده انسان غلبه دارد به طوري که هر

از آن بـه قضـاي   نـدي کـه گـاه    آورد، در سایه و هاله مشیت الهي است. قضاي خداو مي

اي دارد. قضـاي   جایگاه ویژه لجوقي،شود، در دیدگاه مورخان دوره س آسماني نیز یاد مي

 قضـا آمـده  « خداوندي غیر قابل پیش بیني است و مقاومت در برابر آن بي فایده. عبارت

ت. ابن ساین دوره بارها تکرار شده ا هاي تاریخ نویسان در نوشته» بود، هیچ نتوانست کرد

عاجز باشند از  خلق عالم« یا دفع تقدیر الهي عاجزند ها از تغییر ن انسا ستفندق معتقد ا

و او را عمـر   یباشند از نزدیک گردانیـدن اجـل مسـمّ   و عاجزتر  یدفع کردن اجل مسمّ

  ).93ص ( »قطع نیوفتاد
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هاي نیشابوري حکایتي تکرار شـدني اسـت. تاییـد آسـماني      تقدیر در نوشته جایگاه

در اعتقـاد  . )17ب (ص ت خداوند بر تدبیر بندگان غالتعیین کننده اقبال است و خواس

تقدیر سابق الحق، ال مَرَدَّ لِقَضَائِهِ وَ « عقل و بصر مانع تقدیر نتوان شد راوندي، هر چند با

بر  د، تقدیر) و در حالي که بندگان تدبیر کارها مي کنن121ص( »بَالئِهِ وَال مَانِعَ لِحُکْمِهِ 

مري فقـط بـه خواسـت    )، تدبیر و مشورت و اقدام به هر ا338، وهم( یابد بیر غلبه ميتد

گیرد و در هر صورت قضاي خداوند عمل انسان را هدایت مي نمایـد.   خداوند صورت مي

قضـا  به رأي کنذ بملک رسذ و چون در کارها جهذ بهلک شـوذ،   ارچو ک« مي نویسد: او

امور به دست خداونـد   همه سلجوقیان معتقد است تاریخلف ؤم .)143 ،و(هم »چنان بود

تقدیر آسـماني بـه   « انجاماند ا را خداوند به پیروزي و شکست ميه رقم مي خورد. جنگ

خداست « زیرا ،)187بنداري، ( »دیدسلطنت طغرل رقم زده بود و از این رو نیکبخت گر

) 220 ،و(همـ  »کند و از هرکس بخواهد سلب دولت مي اي مستولي استهزکه بر هر چی

سلجوقي را خداونـد  سازد و شر دشمنان  ها دور مي خود بالیا را از انسان خداوند با لطف

  ).229 ،60، وهم( نماید کفایت مي

رویـدادهاي جهـان را    همـه  که بیشتر تاریخ نگاران این دوره دهد یهمه نشان م این

و معناي واقعي تمام  خداوند دانستند و تحقق این مشیت را هدف تمخلوق اراده و مشی

تاریخ بر شمردند. اصل تقدیر و مشیت الهي در متـون تـاریخي داراي اهمیـت سیاسـي     

بخشید. بـدین ترتیـب، از سـویي     حقانیت مي راخاصي بود، زیرا قدرت خلفا و سالطین 

اصل وجود سلطان در پیوند ناگسستني از اصل تقدیر الهي جستجو شد و از سوي دیگر، 

و مشروعیت بخشیدن به آنها با توسل به اصل تقدیر و مشیت الهي در ها  توجیه حکومت

 ادهـاي انتخاب خاندان و فردي خاص به حکومت و برقراري ارتبـاط میـان سـلطان و نه   

دیني صورت پذیرفت. غلبه کالم اشعري و حکمت عملي ایرانیـان بـر دیـدگاه مورخـان     

د. اعتقاد آنان به مشیت الهـي  سلجوقي موجب شد تا تاریخ نگاري آنان تقدیرگرایانه باش

گذاشت. در دیدگاه آنـان رابطـه    ریخي جایي براي استدالل باقي نميدر تبیین وقایع تا

براي آنچه که رخ داده مفهومي نداشت، زیرا سبب و مسبب   ببعلت و معلولي و یافتن س

در  اهـ  تمام رخ دادها را خداوند و خواست او مي دانستند و بر آن باور بودند کـه انسـان  

اد و نه توانایي دارند و نه علم. ایـن اندیشـه، زورگـویي و اسـتبد     تغییر و ایجاد آن سبب

  .کرد قدرت طلبي حکام را توجیه مي
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  سلطانجایگاه معنوی  .3-3

تعیـین جایگـاه معنـوي بـراي     در  ایرانیان پیش از اسالم و اشاعرهدیگر اندیشه  شباهت

پادشاهي استوار بود. در پادشاهان است. اندیشه ایرانیان پیش از اسالم، بر حق خدا داد 

ها، پادشاهان برگزیـدگان خداینـد. در سیاسـت نامـه هـاي دوره       ها و اندرزنامه خداینامه

اسـت.  پادشاهان به عنوان برگزیده خدا، باوري مشترك بوده  گاهاسالمي نیز وجود و جای

ستاند. شاه به اراده  را خداوند مي دهد و او باز مي در نگاه این دسته از مورخان حکومت

ایـزد شخصـي شـریف از    « ؛شـود  عدل و لطف استوار است، گزینش مـي  خداوندي که بر

ابن بلخـي،  ( »در قبضه او نهد يجمله بندگان خویش اختیار کند و زمام ملک و پادشاه

هـا، بـر    کایت از آن دارد که این تفکر عالوه بـر سـیرالملوك  تاریخ دوره سلجوقي، ح .)1

نیز حاکم است. در نظر مورخان این دوره، حق پادشاهي در خاندان  ی تاریخیها نوشته

   ت.شده اس هي بر قرار و حتي موروثي تلقي ميپادشا

در توجیـه برگزیـده بـودن     تقدیر مطلق، در اندیشه ایرانیـان و تفکـر اشـعري،    اصل

حقانیت و قـدرت آنـان را تضـمین     . زیراداشتبار سیاسي مثبتي براي حکام  پادشاهان

ثري در مشـروعیت بخشـي و توجیـه    ؤکرد. تفکر تقـدیر مطلـق توانسـت خـدمت مـ      مي

. طرفداران اصل تقدیر مطلق، حکومت اشدعملکردهاي سیاسي و نظامي حاکمان داشته ب

حکومتگران جلوه مي دادند. بازتـاب  را حقي از پیش تعیین شده از جانب خداوند براي 

 تـدریج تقـدیر و  ه این اندیشه، اطاعت محض مردم از حکام بود. بر مبناي همین تفکر، ب

حکومت  براي در دست حکومتگران قرار گرفت و با آن  مشیت الهي به مثابه حربه اراده و

ین تفکر به خود صحه گذاشتند. یکي از علل مهم ماندگاري عقاید جبریه همین امر بود. ا

اسـتقرار حـق    ت شد، زیـرا ایـن تفکـر توانسـته بـود     وسیله حکام و خلفا تقویت و حمای

و پادشاهان به عنوان فردي  یدحکومت پادشاهان بر خواسته و اراده خداوند را توجیه نما

و در  یرنـد خداوند قرار گرفته بودند، مورد پذیرش جامعه قرار گ لطفمنتخب که شامل 

   .چگونگي انتخاب آنان چون و چرایي نشودمورد حق حکومت و 

ترتیب، از سویي اصل وجود سلطان در پیوند ناگسستني از اصل تقـدیر الهـي    بدین

ها و مشروعیت بخشیدن به آنها با توسل به  جستجو شد و از سوي دیگر، توجیه حکومت

باط اصل تقدیر و مشیت الهي در انتخاب خاندان و فردي خاص به حکومت و برقراري ارت

. کالم اشـعري در زمینـه برگزیـده بـودن     فتمیان سلطان و نهادهاي دیني صورت پذیر

پادشاهان و اطاعت بي چون و چرا از آنان و تحریم خلع پادشاهان حتي اگر به ظلم عمل 
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کنند با حکمت عملي ایراینان پیش از اسـالم همخـواني داشـت. در دیـدگاه اشـعریان،      

و  تنـد ه حکومت مي رسیدند و بر مردم سلطه مـي یاف سالطین با تقدیر و مشیت الهي ب

عملکرد آنان اعم از خوب و بد فقط توسط خداوند ارزیابي مي شـد نـه مـردم. اشـاعره،     

مردم را به اطاعت از پادشاهان حتي در صورت عملکرد ظالمانه حکم کرده و آنان را بـه  

 ند. ابن قتیبـه سکوت سیاسي و عدم شورش در برابر ظلم و تعدي حکام دعوت مي کرد

ثبـاتي  بود و از نهضتهاي علـوي بـه علـت خطـر بـي       مذهب ليحنب) که ق213-276(

ورش بر امام غیر صالح محق که امت را در ش ،معتزله را خالفت ترس داشت، با قاطعیت

پشت سر امام نماز گزارید، چه صـالح باشـد و   «د، رد کرده و بر اساس حدیث ستندان مي

نتیجه عملي  .)65، 38ه، (ابن قتیب کند مي مطرحاز امام را  مطلق اطاعت »چه غیر صالح

موجب مي شد تا مقاومت در برابر پادشاهان و اعتراض به آنان در حکـم   چنین اعتقادي

گاه مانع و سـدي  اعتراض و مقاومت در برابر خواست و اراده خداوند تلقي شود. این دید

حکمرانان بود. فیرحي نتیجـه عملـي تفکـر     برضداحتمالي مردم  های در مقابل اعتراض

و سقم پس داوري عقلي نسبت به عدل و ظلم و صحت « بیان مي دارد: ونهآنان را این گ

، کر حضور و وجود سلطان غیر ایرانياین تف .)248ص( »سیاسي حاکمان نمي شود کرد

ـ  الدین کرماني را نیز در بر مي گرفت. افضل ،ترکان وان ه عنـ وقتي از جایگاه سالطین ب

طاعت او به اطاعت خویش برابر « نویسد: خداوند کند، مي خلیفه خداوند در زمین یاد مي

در » حبشـیاً  و لو کـان عبـداً   اطیعوا المامٍ« (ص)و با توسل به حدیثي از پیامبر ،»گردانید

  ).48ص( لت اطاعت از سلطان ترك بر مي آیدصدد توجیه ع

عناصـر   یهمخـوان  ی،عالوه بر آنکه با اعتقاد بـه کـالم اشـعر    یمورخان دوره سلجوق

به کار گرفتند،  ی تاریخیها نوشتهاز اسالم را در  یشپ یرانیانا یشهکالم با اند ینا یفکر

 یهـا  شده و آنها را بـا آمـوزه   یرانشهریا یشهاز اند یموجد تحول عناصر یزن یدر موارد

  .ارائه دادند یدیجد یفمنطبق و تعر یاسالم

عنصر فره ایزدي پادشـاهان در اندیشـه ایرانیـان پـیش از اسـالم بـه اندیشـه         تحول

هاي بارز اسـت.   دیشه مورخان اشعري مذهب از نمونهپادشاهان به منزله سایه خدا در ان

ها و از میان آنان،  ها، بعضي خاندان بر این باور بودند که خداوند در میان انسان یرانیانا

و بخشي از فره ایزدي خود را در وجود آنان نهـاده و آنـان را بـر     بعضي افراد را برگزیده

مردم حکومت داده است. این فره در میان سالله آن خاندان باقي مانده، از فردي به فرد 

ن پـیش از  شود. به همین لحاظ پادشـاهان ایـرا   معموال از پدر به پسر، منتقل مي بعدي،
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 ویه در بیان سخنان منوچهر با عنوان اینکـه ابن مسک خواندند. اسالم خود را آسماني مي

از قول منوچهر بـه بخشـش فـره    » است با مردم که به ما رسیده است ینخستین سخن«

این نیـرو، یعنـي فـره     .)1/63، (مسکویه وي خدا به خاندان خود اشاره داردایزدي از س

بـا  امور مملکت  ه) و سامان بخشیدن ب174 ،و(هم ایزدي محافظت کننده از مملکت بود

گشت. متفکران دوره سلجوقي با عنایت بـه عنصـر فـره     وجود فره ایزدي امکان پذیر مي

)، در تعامل با آموزه هاي اسالمي، شاهان را 127غزالي، ( ایزدي پادشاهان پیش از اسالم

بـه   قداد تا نور خداوند که تعلـ  ستند. اعتقادات اسالمي اجازه نميبه مثابه سایه خدا دان

به ائمه تخصیص مي یافت، بـه پادشـاهان    و در اندیشه شیعیان پس از انبیا داشت یاانب

هـاي عـادي    هایي فوق انسـان  منسوب گردد. با وجود این در تفکر آنان پادشاهان انسان

عـادي، سـایه خداونـد تلقـي      هـاي  بودند، به همین جهت، در جایگاهي فراتـر از انسـان  

فیرحي در ایـن زمینـه اشـاره     .)76 ،45یشابوري، ن ،48 ي،افضل الدین کرمان( گردیدند

هاي عادي جامعه  مقام سلطاني در اندیشه دوره میاني، مقامي فراتر از انسان« کند که مي

بین خداوند عالم و قاهر و رعیت ناتوان قرار دارد،  است و از آن روي که در جایگاهي ما

:   نـک بیشتر در ایـن زمینـه   براي اطالع  ،221 فیرحي،( »ین استسایه هیبت خدا در زم

این  ).1390 یز و زمستانیپا، 4، شماره جستارهاي تاریخي، »... سیر تحول«ترکمنی آذر، 

آنان را مـذموم مـي دانسـت. در     بر ضدتفکر نیز اطاعت از پادشاهان را توصیه و عصیان 

 خداونـد محسـوب مـي شـود     براو عصیان  برنگاه راوندي شاه سایه خداست که عصیان 

 ه، و تا در خذاي عاصي نشوذ با سایشور بخت دو جهان آنست که سر از فرمان او پیچذ«

  ).22(راوندي،  »سرش در سر عصیان شوذ نذک خذا عصیان که کنذ، ور

  

  نگاری های حکمت عملی ایرانیان باستان در تاریخ . بازتاب3-4

  الف. دین و دولت 

حکمت عملي ایراني بود. از جملـه در   یحتاریخ نگاري این دوره، در مواردي، بازتاب صر

ارتباط دین و دولت، ارکان جامعه و ارتباط آن با یکدیگر و عدالت. در ادامه بحث در  باره

 یفو تعـار  یممفـاه  ی،کـه چگونـه مورخـان دوره سـلجوق     یـد د یمخواه یقیتطب یروش

   .دان خود منعکس نمودههای  را در نوشته یرانشهریا یخیمتون تار وها  اندرزنامه

متون پیش از اسـالم، بـه پیونـد میـان دیـن و دولـت در رابطـه مسـتقیم میـان           در

پسرش را بـه   یاره شده است. از جمله اردشیر وقتپادشاهان و خداوند به طور صریح اش
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قرین یکدیگرند و  یدین و شاه ،پسر من«ه او گفته بود ب کرد جانشیني خود منصوب مي

نیاز نیست. دین اساس ملک است و ملک نگهبان دین است هر چه را  یب ییکى از دیگر

 (مسـعودي،  »گیـرد  یو هر چه نگهبـان نداشـته باشـد تبـاه    اساس نباشد معدوم گردد 

بدانیـد کـه   « کیدي است بـر آن کـه  أآمده است ت آنچه از اردشیر در اندرزنامه .)1/243

دین نباشد. زیرا  یبه آن دیگر هر یک جز یدین، دو برادر همزادند که پایدارو  یپادشاه

 را از یپاسـدار دیـن بـوده اسـت. پادشـاه      یاست، و تا کنون، پادشـاه  یشالوده پادشاه

نباشد. زیرا آن چه را نه پاسدار است تبـاه شـود و آن    یشالوده و دین را از پاسدار گزیر

دارنـده  سـتون آن، و   یچه، دین پایه کشور است و شهریار چه را نه پایه، ویران گردد...

 .)1/116مسـکویه،   :  نک( »ره شدن بر همه کاخ، تواناتر استاز دارنده ستون، در چی ،پایه

عجب مدار از حرص و رغبت مـن بـه صـالح    « نویسد: تنسر در نامه خود به جنشسب مي

 دنیا براي استقامت قواعد احکام دین، چه دین و ملک هـر دو بـه یـک شـکم زادنـد دو     

و صـحت و سـقم هـر دو یـک مـزاج      سیده، هرگز از یکدیگر جدا نشوند و صالح و فساد 

با آنکه تفکر اشعري، خالفت عباسي را تجلي گاه دیـن بـه    .)1/17، (ابن اسفندیار »دارد

شمار مي آورد و سالطین ایراني به مثابه فرمانروایاني دیده مي شدند که قدرت دنیـوي  

متون سیر الملوك، سایه قدرت معنوي خلیفه  رقرار بود، دآنان در پرتو فرمان خلیفه بر 

از حکومت پادشاهان حذف شـد و دیـن بـه عنـوان یـک اصـل از همراهـان بالمنـازع و         

ناگسستني پادشاهي به شمار مي رفت. سایه دین و دیانت بر تمـامي مباحـث سیاسـت    

 ته،اي داشـ  ویـژه حاکم است و از آن جا که در جامعه ایران باستان دیـن جایگـاه   ها  نامه

ســتند حضـور دیـن اســالم را در   نویسـان دوره اســالمي بـه سـهولت توان    سیاسـت نامـه  

هایشان بارز نمایند و در صدد جمع میان اندیشه ایران باستان و حکومت اسالمي  نوشته

 و هـا  نامه اندرز و ها خداینامه از اعم ـها  الملوك سیرموجود بر آیند، به طوري که تمامي 

   .اند فشرده پاي مفهوم این بر ـ اسالمي دوره و اسالم از پیش هاي هنام سیاست

دوره سلجوقي متون تاریخي و سیر الملوك به تبیـین اندیشـه همـزادي دیـن و      در

مملکت و پادشاهي و دین « ملک به این همبستگي اشاره دارد:دولت پرداخته اند. نظام ال

دارد، در دین خلـل آیـد و بـد دینـان و     همچون دو برادرند. هرگاه که مملکت اضطرابي 

ت شـوریده بـود و مفسـدان    با خلل باشد مملک ینمفسدان پدید آیند و هر گه که کار د

مدار دولت بـر  «کید دارد که أخود تتاریخ ابن بلخي در  .)71نظام الملک، ( »قوت گیرند

ن و لشـکر را  دین است و تا از کار دین فارغ نیفتند، به هیچ کار دیگر التفات نتوان کرد
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) و پایداري ملک را به دین یاد آور شده 227(ص »نبود یدر دین، اعتقاد شبهت یید کبا

راونـدي پادشـاهان را    .)41، وهمـ ( ین را عامل زایل شدن ملـک مـي دانـد   و خلل در د

کنـد،   خدا رهـا نمـي  محافظان دین خدا مي داند و از آنجا که خداوند جهان را بدون کد

یکـي بگـذرد دیگـر آیـد     « ت از دین خدا، برگزیده مي شوندحافظپس پادشاهان براي م

  ).61 ،29(ص »بجاي

نویسان براي برقراري پیوند و ارتباط نزدیک میان دین و ملک، پادشاهان  سیرالملوك

نیکوترین چیزي « و غزالي مي نویسد:اند  عوت کردهرا به رعایت موازین و قواعد شریعت د

است. زیرا که دین و پادشاهي چـون دو برادرنـد از یـک    که پادشاه را بباید دین درست 

دارنده مهم در کار دین بود و گزارنـده فـرایض بـه وقـت      یمارشکم مادر آمده باید که ت

 »در شریعت نقصان آورد، دور باشد خویش و از هوا و بدعت و شبهتها و ناشایست و آنچه

  ).106ص(

مطـرح مـي کنـد کـه سـلطان       ن و ملکبودن دی مأکید بر توأضمن ت افضل الدین و

و اداره مملکـت و   ،»دین اساس است و ملک پاسـبان « ،باید دین را به ملک نگاه دارد مي

فیرحـي نتیجـه    .)14(ص نـد سیاست را بر قاعده شریعت قرار دهد و اسالم را تقویت ک

 غیاب در که داشت میانه اندیشه در جایگاهي چنان ـ  بد یا خوب ـ�سلطان « گیرد که مي

های  نوشته در نگاه این .)204ص(»بودند راست مردمان نه و نمود مي درست دین نه او،

بودن دین و ملک، بلکه بـا   چند نه در قالب عبارت صریح توأمان، هرمورخ دیگر تاریخی

   د.شو ميمفهومي نزدیک به آن تکرار 

 ها، وجود شاه است که به مثابه محور و کـانون و  کن اساسي و مشترك در اندرزنامهر

پادشاهان را محور جامعه  یزدوره ن ینا یخیشود. متون تار یمرکز جامعه در نظر گرفته م

محکم بودند و کشـور  دانستند. بنداري بر آن بود که پادشاهان سلجوقي هر یک ستوني 

ابـن   .)55ص( »و شهرهایش از آزمندان مصون بود یکپارچه بود و اطراف« در زمان آنان

 پادشاه را به مثابه سر در جامعه مي داند. و انسان تشبیه کردهمعه را به بدن بلخي نیزجا

پس همان طور که سر نقش فرمانده بدن را بر عهده دارد، پادشاه نیز همان نقـش را در  

 ن تن بدون سر مفهومي نخواهـد داشـت  کند و جامعه بدون پادشاه همچو يجامعه ایفا م

رکزست و لشکر و رعایـا چـون   مثال ملوك چون م« همچنین در نگاه راوندي .)190(ص

  ).414(ص »ز بر جاي باشذ محیط بر جاي مانذمحیط دایره پس دایره را چون مرک
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  ب. ارکان جامعه

هاي حکمت عملي ایرانیـان   ، از دیگر ویژگيها آنجدای ناپذیر جامعه و پیوستگي  ارکان

ها بر  ملوكسیرال است که در دوره سلجوقي مورد توجه مورخان قرار گرفته است. عموماً

سه یا چهار رکن اساسي در جامعه اشاره دارند و پیوند منطقي و جـدایي ناپـذیر میـان    

لشکر، خزانه و رعیت. خزانه، از عوامل مهم در حفظ این سه رکن دیگر  ه،ها قایلند: شا آن

 ،27ص( را بـراي جامعـه در نظـر گرفتـه اسـت      است. نظام الملک نیز همان چهار رکن

نیز به همان راه نظام الملک رفته اسـت. او از شـاه، رعیـت،     یکرمان الدین افضل .)291

ن بـا هـم جمـع آینـد،     کند که چو مملکت یاد مي اساسيلشکر و خزانه به عنوان ارکان 

شود. شاه براي برقراري امنیـت نیـاز بـه لشـکر دارد و بـراي داشـتن        امنیت حاصل مي

و براي این منظور  قع پرداخت کندلشکري مطیع و کارآمد مي باید مواجب آنان را به مو

حال رعیـت و عمـران و    تکند و رعای پر دارد. خزانه را رعیت تامین مياي  نیاز به خزانه

توسـط مورخـان دوره    اندیشـه . ایـن  عه این منافع را تامین خواهـد کـرد  آباداني در جام

ر آمدنـد.  ها بـ  سلجوقي الگو برداري شد و آنان در صدد تبیین ارکان جامعه و ارتباط آن

ثر از حکمت عملي در نزد ایرانیان است. ارکـان  أبه جامعه و تاریخ مت نیز نیشابوري گاهن

او تکرار مي شود. سپاه و خزانه و رعیت در  نها با یکدیگر بارها در نوشتهجامعه و ارتباط آ

  .عامل رفاه جامعه خواهند بود کنار هم، در حالي که زیر سایه پادشاه قرار دارند،

  

  دالت سلطانج. ع

آن  یـره ارکـان جامعـه و قـوام زنج   حفظ  یاندیشه ایرانیان پیش از اسالم، شاهان برا در

 یپادشاه«ادشاه ساساني، گفته بود: به عدل و عدالت آراسته گردند. انوشیروان، پ یدبا یم

به عدل و عـدالت   یو آباد یال و مال به خراج و خراج به آبادبه سپاه است و سپاه به م

را اولـین سـنت در   تنسـر، عـدل    .)1/264، مسـعودي  :   نـک ( » عمال اسـت و...  حبه اصال

ضرورت آراسـتگي   یزاغلب سیرالملوك نویسان ن .)18ابن اسفندیار، ( پادشاهي مي نامد

اند. سلطان آرماني مورد  اولویت اندیشه خود قرار مي داده پادشاهان به ویژگي عدل را در

هاي بسیار  ها از عدل تعریف ادل است. در سیر الملوكسلطاني عها  نامه استبحث در سی

ارایه شده است. از جمله نظر بر آن است که عدالت، قرار دادن هر کس در جاي مناسب 

خود و برقراري حق شایسته براي هر طبقه و تعادل میان اجزاي سـازنده جامعـه اسـت.    

عني مال دنیا و در کارهـا  رفتن پادشاه در م همیان« نظام الملک در این رابطه مي نویسد:
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 »ین ملکان نیک رود و سنت بـد ننهـد  چنان است که منصف باشد و بر عادت قدیم و آی

عدالت  یها را از نشانه» ترتیب ملک و قواعد سیاست« یمتحک یگر،د ییو در جا .)56(ص

 از عـدالت، حُسـن سیاسـت اسـت و     الدین کرمـانی  فضلتعبیر ا .)53، وهم( شمرد یبرم

معني سیاست آن باشد که پادشاه طبقات مردم را از ابناء ملک و شرف و ارباب انساب و «

اصحاب احساب و علما و اهل فضل و عباد و اهل سالح و دهاقین و ارباب ضیاع و تجار و 

محترفه هر یکي را در مرتبت خویش و منزلت الیق به وي بدارد و اگر از محل و حرمت 

 »را ظلمـي صـریح شناسـند    لم بار کـم کنـد ... ایـن معنـي    و اهل ع بیوتاتاهل شرف و 

عدل به تمامي « تعریف غزالي از عدل، احقاق حق و انصاف مظلوم از ظالم است .)54ص(

آن بود که مجهول بي نام را با معروف با جاه و حشمت در خصومت و داوري برابر داري 

از آنجا کـه نتـایج    .)121ص( »نگري و یکي را بر یکي فضل ننهي شمو بهر دو به یک چ

به  یدوره سلجوق یسانالملوک نو یرعملي عدل، آسودگي و رفاه رعیت بود، مورخان و س

 یـداری داشـتند و آن را عامـل پا   یـد کأعـدالت ت  یـت بـه رعا  یپادشاهان سلجوق یبترغ

را چهـار هـزار سـال مغـان داشـتند و       ایـران « دارددانستند. غزالي اشاره  می ها حکومت

ندان ایشان بود و از بهر آن بماند که میان رعیت عدل کردندي و رعیت مملکت اندر خا

جهان به داد و عـدل  را نگاه داشتندي و اندر کیش خویش جور و ستم روا نداشتندي و 

 »ملـک اوسـت   انعـدل شـاه پاسـب   « کنـد  می یدتاک یزافضل ن .)82، و(هم »آبادان کردند

ترین  راوندي عدالت پادشاهان را الزمه جهانداري مي داند و معتقد است، ظالم .)53ص(

پاذشاه که با سهم و سیاست نبوذ جهان « ،وردن به عدل مي توانند بقا یابندافراد با روي آ

او ایـن   .)79 ،راوندي( »آرام نگیرذ و ظالمان دست کوتاه نگردانند و رعیّت آسوذه نمانذ

اگـر آن ناکسـان بعـد از    «ان نیز مي داند و معتقد است چنانکـه  قاعده را حتي شامل غز

فتحي چنان و اموال جهان که حاصل کردند تمهید قواعـد عـدل کردنـدي کجـا کسـي      

مقابلگي ایشان نموذي که اسباب جهانگیري و جهانداري داشتند چو عـدل نبـوذ همـه    

  ).186، و( هم »هرزه نموذ

عادل در زمره خالیق برگزیده خداوند قرار  نگاه مورخان دوره سلجوقي، پادشاهان در

شایسـتگي پادشـاهي مـي یابنـد.در نگـاه ابـن بلخـي         دارند و بدان جهـت اسـتحقاق و  

پادشاهان، انسانهاي شریفي بودند که خداوند آنان را برگزیده و زمام ملک و پادشاهي را 

ضـیلت الزم  عـدل دو ف  به آنان سپرده است و به آنان علم و عدل عطا کرده است. علم و

همت وهنر پادشاهي به داشتن آن دو به دست مي آید که ودیعه  براي پادشاهان است و
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برگزیدگان خالیق، مالئکه مقرب و انبیاء « کید داردأنیشابوري ت .میراث پیامبران است و

  ). 9ص( »و امامان دین و پادشاهان عادلند

قرآني و احادیث در مورد امر بـه عـدالت و جایگـاه     با بیان آیات الدین کرمانی افضل

عادل کافر بر سلطان ظالم  ترجیح سلطانبر اش،  در نزد خداوند، به باورهاي زمانهعادالن 

) که در دیـدگاه فالسـفه و   53(ص »قي مع الکفر و ال یبقي مع الظلملک یبالمُ« مسلمان

ایگاه پیدا کرده بـود، صـحه   ع سیاسي و اجتماعي جنیز به مقتضاي اوضا فقهامتکلمان و 

روزگار سلطان عادل بهتر یک روز از «اکرم  از پیامبر حدیثاین و با استناد به گذارد. ا مي

روز قیامت در سایه رحمت خدا باشد تا میان  .طاعت و پادشاه عادل ت سالصاست از ش

در  عـدل پادشـاهان را   بـود  )، در صـدد 124 لـي، : غزا   نک نیز جا؛(همان »خلق حکم کند

 ینچنـ  یـز ن یرانشـهری ا گونه که تفکـر  آنان قرار دهد. همان ینباالتر از د یحت یا مرتبه

   .کرده است می را از عدالت مطرح یمفهوم

  

  نتیجه

نگري مورخـان از   ثیرپذیري تاریخأت یعنی مقاله دو ویژگي تاریخ نگاري سلجوقي،این  در

 یتفکر به علت دارا بودن برخ . این دوشدحکمت عملي ایرانیان و کالم اشعري، بررسي 

مشترکات عقیدتي، با توجه به مقتضیات سیاسي، مذهبي و کالمـي در بیـنش مورخـان    

  .مدنداین دوره با هم جمع آ

تـر نمـود. اگـر در     جامعـه را بـه اندیشـه ایرانیـان افـزون      توجهترکان به ایران،  ورود

آمده بودند، یرانیان برصدد احیاي حکمت عملي اهاي ایراني، پادشاهان خود در  حکومت

حال این مهم بر عهده وزرا و فرهیختگان جامعه ایرانیان گذاشته شده بود. تسلط ترکان 

کـه بـا   اندیشمندان دوره سلجوقي را بر آن داشـت تـا اقـوام تـرك را      ت،بر مسانید قدر

با آیین ملکداري ایرانیان آشنا نمایند تا حضور قدرتمند  شمشیر به قدرت رسیده بودند

نان را که در آن روزگار تنها راه براي برقراري امنیـت و ثبـات و اسـتقالل بـود، تـداوم      آ

ایرانیان پـیش از اسـالم از دیربـاز طبقـه دهقـان، طبقـه        يبخشند. مبلغان حکمت عمل

ار سلجوقي، به آن بازمانده از دوره ساسانیان، بودند ونظام الملک، وزیر بزرگ و تاثیر گذ

در عقاید کالمي، پیرو کالم اشعري بود. بدین ترتیـب   او بر آن، عالوه .طبقه تعلق داشت

و کـالم اشـعري بعیـد     رانیـان سعي او در جمع بندي بین دو اندیشـه حکمـت عملـي ای   

  .نماید نمي
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آنچه در اندیشه ایرانیان پیش از اسالم و اندیشه اشاعره مشترك بود، عقیده به اصل 

نگـاران دوره سـلجوقي، تمـام رویـدادهاي      تقدیر مطلق و قضا و قدر است. بیشتر تاریخ

خداوند دانستند و تحقق این مشیت را هـدف و معنـاي    تجهان را مخلوق اراده و مشی

  .واقعي تاریخ بر شمردند

از دیگر اندیشه ایرانیان پیش از اسالم و اشاعره، برگزیده بودن پادشـاهان   همخواني

ن پادشاهان و اطاعت بـي چـون و   خداوند بود. کالم اشعري در زمینه برگزیده بود سوی

چرا از آنان و تحریم خلع پادشاهان حتي اگر به ظلم عمل کنند با حکمت عملي ایراینان 

اشعري،  اندیشهتقدیر مطلق، در اندیشه ایرانیان و  اصلپیش از اسالم همخواني داشت. 

ي بـراي  در توجیه برگزیده بودن پادشاهان و آسماني بودن آنان، داراي بار سیاسي مثبت

کـرد. بازتـاب ایـن اندیشـه، اطاعـت       حقانیت و قدرت آنان را تضمین مي حکام بود. زیرا

و اراده ومشیت الهي به  رتدریج تقدیه محض مردم از حکام بود. بر مبناي همین تفکر، ب

 د.و با آن بر حکومت خود صحه گذاشتنمثابه حربه اي در دست حکومتگران قرار گرفت 

ن دوره سلجوقي در صدد تحول اندیشه ایرانیـان و انطبـاق آن بـا    مواردي نیز مورخا در

عنصر فره ایزدي در تعامل با آموزه هاي اسالمي، به اندیشه  آموزه هاي اسالمي بر آمدند.

   .شاهان به مثابه سایه خدا و خلیفه او تغییر ماهیت داد

وقیان از نگاران دوره سلجوقي همچنین، براي رسیدن به پادشاهي مستقل سلج تاریخ

خالفت عباسي، در مواردي، فارغ از دیدگاههاي اشعري، از حکمت عملي ایرانیان سـود  

جستند. در دوره اسالمي، متون تاریخي و سیر الملوك به تبیین اندیشه همزادي دین و 

 پرداختند و پادشـاهان را  و کانون اندیشه سیاسي وردولت و قرار دادن پادشاهان در مح

دیک به انبیا قرار دادند. در ي از علوم شریعت و عدالت در جایگاهي نزبه شرط بهره بردار

و ایـن  گرفتند.  و رعیت زیر سایه پادشاه قرار مي سپاه و خزانهضمن دیگر ارکان جامعه، 

 .گرفت ياي داراي امنیت، رفاه و آباداني صورت م همه با هدف رسیدن به جامعه

  

  منابع
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