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 سیاستنامه و تاریخ شاھی  ھای سیاسی مقایسه اندیشه
  

  ، ساسانطھماسبی:نویسنده
  ٧٩شماره  -  ١٣٨٣ارديبھشت » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

..................................................................................................................  

باید از   کند که پادشاه داند و توصیه می را حمایت از اھل بیوتات، ابناء و اشراف می  وظیفه مھم پادشاه  مؤلف تاریخ شاھی اولین
 در مقابل ایشان برکشد و حکومت والیات را به آنھا بدھدکند و نباید نو رسیدگان را   اھل بیوتات حمایت

در .گوید و از دیرباز مورد توجه حکما بوده است سخن می  یعنی آن قسمت از حکمت عملی که از مصالح اجتماعی»سیاست مدن«
وک یا تدبیر مدن تعبیر شده آداب المل  در جھان اسالم نیز سیاست مدن که از آن به.اند یونان ارسطو و افالطون به این علم پرداخته
  .است،مورد توجه علمای مسلمان قرار گرفت

در .گوید،دیگر علم سیاست که از شرایع مذھب سخن می  یکی علم نوامیس:اند معموال سیاست مدن را به دو بخش تقسیم کرده
ألیف شده است،اعتبار زیادی ت  نامه تألیف خواجه نظام الملک که به خواست ملکشاه سلجوقی کتاب سیاست  زمینه علم سیاست

  .بعد از خود بوده است  نامه نویسان داشته و سرمشق بسیاری از سیاست

اثری به ارزش سیاستنامه تألیف نشده است،ولی در خالل کتب   ھرچند در این دوره.در دوره مغول نیز تدبیر مدن توجه شده است
در مورد  ۶٩٠باشد که در حدود سال  می  ھا تاریخ شاھی کی از این کتابی.دوره نکات با ارزشی در این مورد وجود دارد  تاریخی آن

ای  عمده  این کتاب ھرچند در باب تاریخ نوشته شده است،ولی قسمت١.شده است  تاریخ قراختائیان توسط مؤلفی ناشناس تألیف
  .از آن در باب تدبیر مدن و آداب الملوک است

ھای آن دو در بسیاری  کند،ولی اندیشه الملک استفاده کرده و بارھا به وی استناد می نامه خواجه نظام مؤلف این کتاب از سیاست
  .دارند،که این امر زاییده محیط و شرایط اجتماعی و سیاسی آنھا بوده است  از جھات با ھم تفاوت

با این تفاوت که مؤلف تاریخ دانند؛ ھم نظام الملک و ھم مؤلف تاریخ شاھی،پادشاه را برگزیده و سایه خداوند بر روی زمین می
اعتقادی نداشته و پادشاه   الملک به این رابطه داند،ولی نظام شاھی پادشاه را عالوه بر آن قائم مقام و نایب خدا بر روی زمین می

  ٢.داند را نایب بدون واسطه خداوند می

به ھمین سبب طرفدار نظام ٣.ناد کرده استوی است  ھای ارسطو قرار داشته و بارھا به مؤلف تاریخ شاھی تحت تأثیر اندیشه
  .است  سیاسی آریستو کراسی

کند که پادشاه باید از اھل بیوتات حمایت کند  داند و توصیه می می  وی اولین وظیفه مھم پادشاه را خمایت از بیوتات،ابناء و اشراف
ھای بزرگ در  کند که خاندان او چنین استدالل می.ھدو نباید نو رسیدگان را در مقابل ایشان برکشد و حکومت والیات را به آنھا بد

  .توانند از طریق مال و جاه،پادشاه را یاری کنند مواقع ضروری می

مردم را بداند و ھریک را در جایی که الیق آنھاست قرار   مفھوم سیاست در نظر وی این است که پادشاه احوال طبقات مختلف
  .دھد

  .کند را توصیه می  آورد و کاست بسته طبقاتی را می سپس داستان انوشیروان و پسر کفاش

کند و حتی برای توجیه اعتقادات خود داستان احترام پیامبر  آل دانسته و آن را تأیید می او حکومت اشرافی اموی را یک حکومت ایده
  ۴.کند به ابو سفیان را ذکر می

  ساسان طھماسبی-

اش توانسته بود به  نبود و تنھا به خاطر لیاقت و کاردانی  ای بیش منانش روستازادهزاده یا به تعبیر دش الملک که دھقان ولی نظام
اکثرا از امرا و اشراف بودند،ھرگز یک   جایگاه دست یابد و اطرافیان و ھواداران وی ھمه از آن اقشار بودند و در مقابل مخالفان وی این

  .کرد نمی  پسندید و توصیه نظام اولیگارشیک را نمی

آیند پس از آن مغروفان  پادشاه به خدمت در می  ابتدا اشراف و خویشان:نویسد ر توصیف مراسم بار دادن پادشاه میوی د
و پس از آن دیگر اقشار مردم و زمانی که ھمه در یک جا جمع شدند،دیگر میان )گیرد الملک خود در آن گروه جای می که نظام(حشم

  ۵.وضیع و شریف فرقی نیست
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کند،زیرا بیشتر مناصب اداری در زمان وی به  ه رغم احترام به خویشان پادشاه،نظام اولیگارشیک را کامال رد میبنابراین وی ب
  .اطرافیانش که از اقشار ھم ردیف خود وی بودند واگذار شده بود

ستبد مانند سلطان محمود الملک با مرکز گریزی امرا و اشراف روبرو بود و برای مقابله با آنھا وجود یک سلطان با ابھت و م نظام
و برای ۶.ھا پیروی کنند کرد که از آن دانست و ھمیشه به سالطین سلجوقی توصیه می عضدالدوله را الزم می  غزنوی و سلطان

و امیر حرس که ٧ھای مرصع تزیین شود کند که باید درگاه پادشاه به وجود غالمانی آراسته به سالح تزیید ابھت سلطان توصیه می
ولی مؤلف تاریخ شاھی که ٨.تر باشد،تا ابھت سلطان را در نظر مردم بیفزاید ظم درگاه است،باید دارای تجمل ھرچه تماممسئول ن

  .کند گاه وجود یک پادشاه مستقل را توصیه نمی الملک را نداشت ھیچ نظام  ھای دغدغه

کند و  گاه عدالت را تعریف نمی الملک ھیچ اوت که نظامبا این تف٩دانند، ھر دو مؤلف عدالت را مایه استقامت دین و آسایش رعایا می
  .کند نمی  داند و جایگاه پادشاه را در یک نظام عادالنه مشخص فقط آن را مساوی با ظلم نکردن می

داند و معتقد است حاکم  مساوات،انصاف و وحدت می  آلی عدالت را معادل به عکس مؤلف تاریخ شاھی به طرز بسیار زیبا و ایده
  ١٠.عادالنه طرف خود را با طرف محکوم یکی دارد  باید در یک نظام

اما مؤلف تاریخ شاھی عالوه بر پادشاه،دو عامل دیگر  ١١.داند دھنده عدالت می الملک در بحث از عدالت تنھا پادشاه را قوام نظام
مطرح ١٢.داند دھنده عدالت می قوام  است را عامل»مقوم صامت«د یا به قول خود مؤلف دینار کهیعنی ناموس الھی یا قرآن و اقتصا

  .عدالت بسیار جالب و قابل توجه است  دھنده کردن اقتصاد به عنوان عامل قوام

اجتماعی آنھا  تاریخ شاھی که زاییده موقعیت سیاسی و  الملک و مؤلف ھای نظام یکی از وجوه قابل توجه اختالف میان اندیشه
طراح آنھا ترکان خاتون زن   ھای حرم سرا بود که الملک گرفتار توطئه نظام.مسأله نقش زن در جامعه است  است،نگاه آنھا به

الملک به برکیارق،فرزند خردسالش محمود را جانشین ملکشاه کند و در این  نظام  ملکشاه بود،چون وی قصد داشت به رغم تمایل
ھم خواجه نظام الملک و ھم مؤلف تاریخ شاھی،عدالت  اج الملک ابو الغنام و مجدالملک قمی مستوفی برخوردارزمینه از حمایت ت

با این تفاوت که نظام الملک ھیچ گاه عدالت را تعریف نکرده و جایگاه پادشاه را در .دانند را مایه استقامت دین و آسایش رعایا می
کند،به عکس مؤلف تاریخ شاھی به طرز بسیار زیبا و ایده آلی عدالت را معادل مساوات،انصاف و  ادالنه مشخص نمینظام ع  یک

 .داند و معتقد است حاکم باید در یک نظام عادالنه،طرف خود را با طرف محکوم یکی دارد وحدت می

وی معتقد بود زنان نباید در .سیاسی بدبین شده بودسرا و دخالت زنان در امور  به ھمین سبب نظام الملک نسبت به حرم١٣.بود
فر و شکوه  باعث بی  امور سیاسی دخالت کنند، زیرا عقل آنان کامل نیست و تابع اغراض خود ھستند و دخالت آنان در سیاست

  .گردد شدن پادشاه می

  ١۴.در کار سیاسی دخالت نکنندپس بھتر است زنان به کار پرورش فرزندان خود بپردازند که مایه حفظ گوھر نسل است و 

سوءظن نظام الملک نسبت به زنان چنان بود که وی دخالت آنان در امور سیاست را یکی از عالیم دگرگونی کار جھان و حوادث 
با وجود خوانین بزرگ مغولی و   کرد که برخالف نظر وی مؤلف تاریخ شاھی در فضای دوره مغول زندگی می ١۵.داند آسمانی می

پادشاه   ھای سابق برخوردار بودند و گذشته از آن ممدوح وی بھتری نسبت به دوره  ال آنھا در سیاست،زنان از جایگاهنقش فع
  ١۶.داند ستاید که نظام الملک زنان را فاقد آنھا می خاتون حکمران قراختایی کرمانی بود و وی را به داشتن صفاتی می

نظام اقتصاد روستایی و دھقانی است و مدام سلطان را به بیرون آوردن نظام اقتصادی که نظام الملک طرفدار آن است،
  ١٧.کند ھا و آباد کردن روستاھا توصیه می پل  ھا،ساختن کاریزھا،کندن جوی

آورد،زیرا در دوره وی گرفتن  او کمتر به اقتصاد شھری توجه دارد و اصوال صنعتگران و تجاررا جزء مالیات دھندگان به حساب نمی
  .از تجار ممنوع بود مالیات

کمال الملک سمیرمی وزیر محمود یک بار دیگر .کرد،این مالیات غیر قانونی را لغو کرد که ملکشاه از بغداد دیدن می ۵٠١در سال 
  ١٨.این مالیات را بر قرار کرد ولی پس از اتمام مدت وزارت وی دوباره لغو شد

  .نگ است و در عوض ھمه جا صحبت از کشاورزان و اقطاع داران استدر کل نقش شھرنشینان در کتاب سیاستنامه بسیار کم ر

دارد و نظارت بر کار بازار و باز داشتن مردم شھر از   ولی مورخ تاریخ شاھی توجه زیادی به اقتصاد شھری تجار و صنعتگران
داند،و برخالف  ا از وظایف پادشاه میصناعات مفید،تعیین اجرت مزدوران،کرایه مکاریان،و قیمت مأکوالت ر  بطالت،واداشتن آنھا به

توان دید،وی دریافت مالیات از بازرگانان و صنعتگران را یکی از  نامه می را در سیاست  اندیشه رایج در دوره سلجوقی که بازتاب آن
  ١٩.داند منابع اصلی درآمد پادشاه می
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در این زمینه تأکید بیشتری دارد و به سلطان توصیه   ھر دو مؤلف به توامان بودن دین و سیاست اعتقاد دارند،ولی نظام الملک
ای یک بار به خدمت  ھای خداوندی بپردازد و به علما احترام بگذارد و ھفته کند که به پژوھش در کار دین،انجام فرایض،و فرمان می

  .علما برسد و از آنھا در مسائل دینی استعالم نماید

د گسترش دعوت باطنیان بود که در آن زمان خطری اساسی برای مذھب سنت به ھای وی در مور دلیل این تأکید است دغدغه
  ٢٠.آمدند حساب می

کند و کامال  خاصی در قبال مذاھب دعوت نمی  گیری ھا را نداشت پادشاه را به جھت ولی مؤلف تاریخ شاھی که این دغدغه
  .کند قضاوت می  طرفانه در قبال مذاھب بی

گوید،ولی ھیچ گاه  ه ظالم و پادشاه عادل و لزوم رعایت حال رعایا و روا نداشتن ظلم به آنھا سخن مینظام الملک ھرچند از پادشا
در شھری که نا اھلی «نویسد  یک پادشاه ظالم چه کار باید کرد،اما مؤلف تاریخ شاھی به صراحت می  نگفته است که در مقابل

  ٢١».شریر پادشاه است مقام در آن شھر حرام بود

ولی مؤلف تاریخ .کند و معتقد به اصالح است انقالب دعوت نمی  الملک به عنوان یک صاحب قدرت ھیچ گاه رعایا را به پس نظام
  .دارد طور آشکار مردم را به واکنش در مقابل ظلم وامی که وابستگی چندانی به قدرت ندارد،به  شاھی

  :ھا نوشت پی

  .،مقدمه١٣۵۵بنیاد فرھنگ ایران،تھران،  تانی پاریزی،انتشاراتتاریخ شاھی،به اھتمام دکتر محمد ابراھیم باس-)١(

ھای  دکتر جعفر شعار،شرکت سھامی کتاب  نامه،به اھتمام سیاست:و خواجه نظام الملک طوسی ١-٣ھمان،ص -)٢(
  .٢،ص ١٣٧١جیبی،تھران،

  .١٨،۶٠،٣۶،٩٨،٢٢٩تاریخ شاھی،صص -)٣(

  .٣۵-٣۶و  ٢٠-٢٢ھمان،صص -)۴(

  .١۴۴نامه،ص  سیاست-)۵(

  .٨٨-٧۵،۵۵،٨٩-۵۶نامه،صص  سیاست-)۶(

  .١١٢ھمان،ص -)٧(

  .١۶۵ھمان،ص -)٨(

  ۵۶نامه،ص  و سیاست ٣۶تاریخ شاھی،ص -)٩(

  ٧تاریخ شاھی،ص -)١٠(

  .١-٢نامه،صص  سیاست-)١١(

  .٣تاریخ شاھی،ص -)١٢(

  .٣٢-٣٣، صص ١٣٣٢سلجوقنامه،نشر کالله خاور،تھران،:ظھیری نیشابوری-)١٣(

  .٢١٧نامه،ص  سیاست-)١۴(

  .١٧١ھمان،ص -)١۵(

  .١١۴-١١۵تاریخ شاھی،صص -)١۶(

  .۶نامه،ص  سیاست-)١٧(
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  .٢۴٢،ص ١٣٨٠انوشه،امیر کبیر،تھران،  ،ترجمه حسن۵تاریخ ایران کمبریج،ج ):گردآورنده(جی،آ،بویل-)١٨(

  ۵-۶تاریخ شاھی،صص -)١٩(

  .٧٠-٧١نامه،صص  و سیاست ۶۶ھمان،ص -)٢٠(

  .٢١اھی،ص تاریخ ش-)٢١(

آریستوکراسی   ارسطو قرار داشته،و بارھا به وی ھمین سبب طرفدار نظام سیاسی  ھای تأثیر اندیشه  مؤلف تاریخ شاھی تحت
  است

  

  


