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The aim of this study is to investigate and analyze the two ancient 

texts in the political thought of Iran, namely "Tanassor" and "Siaer Al 

Molk" in a sense of following a common pattern in the face of the 

struggles of his age as well as the concurrent frameworks of their 

political thought. In this regard, the research with descriptive - 

analytical method has investigated the continuity and survival of 

Iranshahri political thought, the pattern of Iranshari political thought 

in the history of Iranian civilization and how the original aspects are 

drawn into a model. The analysis of the qualitative content of these 

two works by using of Thomas Springs’s crisis theory showed that 

these two historical figures, in two different eras of the history of Iran, 

in recognition of the nature of the crisis, reasons of its causes, and the 

way out of it, acted similarly. Using the heritage of rational intellect 

and its elements like the superior status of the ideal ruler, the 

restoration of unity in multiplicity, preserve of moderation, wisdom 

and reason , justice, and the recognition of hierarchies and social 

cohesion, they have followed to exiting of the crisis of time. 
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 یرانشهری؛ا ی یشهدر اند یعقل جهاندار

 "الملک نظام خواجه ی نامه یاستس"و  "تنسر ی نامه" ی مقایسه 
  

 22/4/3131 تاریخ تأیید:      31/2/3131 تاریخ دریافت:

 * یقزلسفل یمحمدتق 

 ** یدهکرد یاننور یننگ

ی سیاسهی ایهرا ی یی هی     هدف پژوهش حاضر بررسی و واکاوی دو متن کهن در اندیشه  

به  لاهاپ پیهروی اک یه  ال هوی       "المله  نظام  سیرالملوک خواج  "و  "ی ت سر نام "

های مشترک اندیش  سیاسهی   مشترک در مواجه  با مصایب روکگار خویش و نیز چارچوب

تالیلیی به  بررسهی تهداوم و ب های      -آنا  است. در این راستای پژوهش با روش توصیفی

  و ی سیاسی ایرانشهری در تاریخ تمهد  ایهرا   ی سیاسی ایرانشهریی ال وی اندیش  اندیش 

تالیل ماتوای کیفی چ ون ی ترسیم وجوه اصلی آ  را در قالب ی  مدل پرداخت  است. 

 ی هک  ایهن دو چههر   نشا  داد "توماس اسپری  ز ی بارا  نظری " این دو اثر با استفاده اک

یابی کمینی در ش اسایی چیستی بارا ی ریش  متفاوت اک تاریخ ایرا  ی  تاریخیی در دو بره

ای مشهاب  عمهل   شهیوه رفت اک آ ی به  راهکار و چ ون ی برو  ی  آ  و ارائ علل و چرایی

جای اه برتهر  های آ  همچو   لف ؤم داری و ع ل جها گیری اک میراث  ها با بهره آ  .اندکرده

راه میانه ی  گهرفتن    در پهیش فرمانروای آرمانیی باکیابی وحدت در کثرتی حفظ اعتهدال و  

 درپهی اجتمهاعی   مراتهب و انسهمام    عدلی پاسداشت سلسهل  فرکان ی و خردی دادگری و 

 اند. شا  برآمده های کمان  خروج اک بارا 
 

 یگنز،بحران اسپرر  ی یهالملک، نظر نظام  خواجه  ی نامه یاستتنسر، س ی نامه :ها هکلیدواژ

 .یرانشهریا  ی یشهاند ی،عقل جهاندار

                                                 
 )نویسپپند  مسپپ و   یراندانشپپگا  مادنپپدران، مادنپپدران، ا   یاسپپ ،حقپپوو ع علپپوم س  ی دانشپپهد  یار،دانشپپ *
(m.ghezel@umz.ac.ir . 

 . negin_nooryan@yahoo.com) یراندانشگا  تهران، تهران، ا یاس ،دانشهد  علوم س یاس ،علوم س یدکتر **

(DOI): 10.22081/psq.2019.67723 



 

 

122 

ل 
سا

 و 
ت

یس
ب

وم
د

 /
دو

شتا
 ه

ره
ما

ش
شم

ش
  /

ان
ست

تاب
 

19
31

 

 مقدمه

خرد سیاس  ایران ، آتش فردانگ  سیاس  ایرانیان، حهمپت خسپرعان ، رسپل ملهپان عپالل      

بپاعر   دمپین دارنپد. بپه    ی عبارات  اد این دست، اشار  به تداعم تمدن ایپران  عجل، ع مجموعه

آن   تواند گسسته اد حهمت سیاس  ماندن این تمدن ع مدنیت نم  بسیاری اد اندیشمندان باق 

ی  توان اد تمدن ایران ، معمای ایران ، امر ایران  یا حت  مشهل ع مسپاله  م باشد؛ اگر امرعد 

ی سیاس  ایران گسسته نخواهد بپود.   ایران سخن گفت، این مشهل ع معما اد خرد ع اندیشه

اند، گرعهپ    دمین سخن گفته رع، در میان نظریات  که اد تداعم تاریخ  ع فرهنگ  ایران اداین

 اند.  ی سیاس  ایرانشهری دانسته هنگ ایران  را در تداعم اندیشهعامل اساس  پایداری فر

ی اسپمم  را   ی ایرانشهری در گپاار بپه دعر    برای نمونه، هانری کربن، تداعم اندیشه

امپر  "دانپد. ایپن همپان تپداعم      دمین مپ   عامل اساس  در تداعم تاریخ  ع فرهنگ  ایران

ی باستان  ایران  ی فلسف  دعر    اندیشهمفردات اصل"ع محصو  استمرار ع دعام  "ایران 

ی ایرانپ  در گپار تپاریخ انجامیپد  اسپت.       است که به تدعین فلسفه "ی اسمم  در دعر 

رغل تحپو    ی فلسف  ایران ، بخش  اد تاریخ ایرانشهری است که به اندیشه»اساس،  براین

، 3114)طباطبای ، « ستدمین پیدا شد ، تداعم پیدا کرد  ا ع گسست  که در ظاهر تاریخ ایران

ی سیاس  ایرانشهری در سراسپر تپاریخ ایپران،     . برمبنای این نظر، الگوی اندیشه 07ص. 

داشپته ع  ی مغوالن ع پس اد آن، تداعم  پس اد اسمم، چیرگ  سمطین ترک ع حت  حمله

 .  03 همان، ص.)تنها با جنبش مشرعطیت گسست  در آن رخ داد  است 

چون: ریچارد فرای، هانری کربن، محمد ارکپون، راپا داعری    لعردان بزرگ  ه اندیشه

ی  نوع  اندیشپه ها معتقدند  گیرند. آناردکان  ع سیدجواد طباطبای  در این طیف جای م 

ی اسپمم  منتقپل شپد  ع در در عرای     سیاس  یا حهمت سیاس  اد ایران باستان به دعر 

ی سیاس  را باید در فردانگپ    دیشهآبشخور این ان. های تاریخ  تداعم داشته است گسست

دبپان  کپه بپه    -ی رادی  مسهویه "جاعیدان خرد" کتابسیاس  ایرانشهری جستجو کرد. 

خپرد ع  " ؛تمدن ایرانپ  اسپت   تداعمای اد این  بارقه -اند   دینام "الحکمة الخالدة"عرب  

 های این تداعم است. یه  اد شالود  "حهمت سیاس  ایرانیان

ای ع اد مجپرای بپادخوان  دع مپتن    پ  آن است که اد منظر مقایسپه نوشتار حاار در 

الملپک، بپه ایپن    نظپام  ی تنسر ع سیرالملوک خواجه ی سیاس  ایران، نامه کهن در اندیشه

ی سیاسپ    ی تداعم اندیشپه  که جانبداران اید پرسش پاسخ دهد که آیا این دع متن، چنان

رای مواجهه با مصایب رعدگار خویش پیرعی کنند، اد الگوی  مشترک بایرانشهری ادعا م 
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تپوان بپا   های مشترک  است؟ چگونه مپ  ی سیاس  آنان عاجد چارچوب کنند ع اندیشهم 

ی سیاس  ایرانشهری سخن گفت؟ اگپر چنپین    بر این دع متن اد تداعم ع بقای اندیشه تهیه

رعدهای تاریخ ها ع فراد ع فی سیاس  ایرانشهری که در عرای گسست است، الگوی اندیشه

توان عجو  اصل  آن را در قالب  تمدن ایران به حیات خود ادامه داد ، چیست ع چگونه م 

 یک مد  ترسیل کرد؟

 ی بحران اسپریگنز مالت نظری؛ نظریهأ. ت1

های سیاس  الگوی نظری این پژعهش برآمد  اد دیدگا  توماس اسرریگنز برای فهل نظریه
شناسپ   سیاسپ  را اسپتخراک کنپد. هرچنپد بپر نظریپه      هپای  است تا منطق درعن  نظریه

ی  ی عی اوابط  را بپرای مطالعپه  اسرریگنز نقدهای  عارد شد  است، اما در نهایت نظریه
دهپد. عی بپر آن اسپت کپه     ی سیاسپ  قپرار مپ     ها در اختیار پژعهشگران اندیشپه نظریه
گیرد ع برای فهپل  یش م ترتیب پپرداد در مجموع برای تولید نظریه، چهار گام را به نظریه

 ها نیز باید به این چهار گام توجه نمود.ع شناخت نظریه
است؛ یعن  بحران، محپرک نظریپه    "نظم ی ب  بحران ع مشاهد "در نخستین گام، 

انجامپد. بپرای شپناخت    است ع رعیارعی  با مشهمت عاقع  است که به تولید نظریپه مپ   
پپرداد بپا   نظم ، بحران یا مشهل  رسید که نظریه ها نیز نخست باید به فهم  اد بنظریه

اعتقپاد   آن درگیر بود  است. مرحله دعم، تشخیص درد یا کشپف علپل بحپران اسپت. بپه     
ی  بلهه اد مشاهد نشیند؛ نظم ، آرام نم ی ب  گر عاقع  پس اد مشاهد  اسرریگنز، پژعهش

را هپای مختلپف ع پنهپان آن    کند تا ابعپاد  ع الیپه  رعد ع تمش م ظاهری بحران فراتر م 
دا دسپت پیپدا کنپد. مرحلپه سپوم،      های درد ع تبیین عوامل بحرانبشناسد ع به علل ع ریشه

پرداد پس اد تبیین درد ع کشف تمش برای ارائه عاعیت مطلوب است. در این مرحله، ت وری
د؛ عاپعیت   کند تا تصویر ع الگوی  اد نظل مطلوب ارائه نمایپ علل ع عوامل بحران تمش م 

بودن،  آ  که در آن مشهل برطرف شد  ع اثری اد آن عجود ندارد. این الگو در عین آرمان اید 
پردادانه ع رعیای   پرداد است، اما خیا عاقع  است؛ یعن  اگرچه محصو  ذهن ع تخیل نظریه
رآیند گر نسبت دارد. گام نهای  در ف نیست، بلهه با عاقعیت دندگ  سیاس  ع اجتماع  پژعهش

گیپری اد   با عام -توان اد آن  ی درمان است که م  رفت ع ارائه پردادی، ترسیل را  برعننظریه
 بینانه نیز یاد کرد. عنوان آرمانشهری عاقع تحت –ی جان راعلز  اندیشه

 بحران و مشاهده بی نظمی تشخیص درد و کشف علل ترسیم وضعیت مطلوب راه درمان؛ ارائه راه حل
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 ی تنسر . زندگی و زمانه2

، نگاشپته  مشرب بپود  ، که داهدی نوافمطون "تنسر"نام  به  ای را فرهیخته "ی تَنسر نامه"

داد ع مبشّر ظهپور اع   است. اع پیش اد ظهور اردشیر بابهان، مردم را به برآمدن اع مژد  م 

سپاخت ع اد   فرستاد؛ مردم را اد خرعک اردشیر آگپا  مپ    بود. تنسر، داعیان  را به اطراف م 

 که اردشیر بیرو اسپتقم  را برافراشپت ع   خواست به اردشیر یاری رسانند. هنگام  آنان م 

ی نزدیهپان ع مشپاعران اع    میمدی بر اردعان اشهان  شورید، تنسر در دمر  232در حدعد 

ها چیر  شد؛  ایران بر آن "سرخدایان"درآمد. اردشیر پس اد چهارد  سا  پیهار با اردعان ع 

تپدبیر   در آعرد. بپه  "خپدای   یک"دمین را به  اشهانیان ع ملوک طوایف را برانداخت ع ایران

دیر لپوای فرمپانرعای     ی شاهان ع سران ع لشهریان ع مردمان به اردشیر، همه تنسر ع تیغ

هپای   دستور اردشپیر، سپنت دینپ  دیپرین را تجدیپد کپرد؛ بخپش        عاحد درآمدند. تنسر به

)مینپوی،  ی شاه  سررد  خانه ای اد آن را به کتاب ی اعستا را گردآعری نمود ع نسخه پراکند 

 . 4، ص. 3113

ی  سپلطه  "نپام  کار دشت الهسندر دشت"که  در کتاب سوم دینهر آمد  است: پس اد آن

آن »های اعستا را به آتش کشید ع اد میپان بپرد،    دین  ایرانشهر را درهل شهست ع نسخه

ها اد  ی ایران؛ همان نبشته شاهنشا  اردشیر پاپهان آمد، اد پ  نوکردن ع ادنوآراستن سلطه

که هیرپپاان هیرپپا    -رد  شد ع پوریوتهیش تنسر پارسا )اهرع  پراکندگ  به یک جای آع

مپدد آن تفسپیر   ع    افگندن ع به برآمد با تفسیر اعستا. اردشیر اع را فرمود اعستا را پ  -بود 

چنان کرد ع اردشیر فرمود آن را مانند بخش  اد  پیوستن؛ ع اع هل هل تحریر پارس [ آن را به

نیهپ  آمپاد  شپد  بپا تفسپیر       های  که بپه  اشتن ع نسخهرعشن  اصل  به گنج شیزیهان د

 . 5-4)همان، صص. « منتشرکردن

 آن  در تپرین کتپاب  کپه ذکپر تنسپر      قدیم  ،رسید ما دست  های  که به درمیان کتاب

 عنپوان رئپیس نگهبانپان     تنسپر بپه   اد ؛ ایپن کتپاب  کتاب پهلوی دینهرد است است، مد آ

 تنسپر  آمپد  اسپت.    نیز نپام  های نقش رجب نوشته سنگ چنین درهل .برد م آتشهد  نام 

ترتیپب تپاریخ     بپه  سخن رفته اسپت ها  آن نام تنسر دراد های تاریخ  دیگری که  کتاب

 عبارتند اد:

  .و ؛112) مرعک الاّهب مسعودی. 3

 .و ؛ 145)االشراف مسعودی  التنبیه ع. 2

 .و ؛ 423) تجارب االمل مسهویه. 1
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 .و. ؛ 422)بیرعن   تحقیق ماللهند ابوریحان. 4

 .و ؛  2 اعایل قرن)لف گمنام ؤم ی فارسنامه. 5

 ؛تاریخ طبرستان. 2

 ابوالقاسل عبداهلل بن محمد کاشان . التواریخ زبدة. 0

مقفپع آن   ابنکه دبان پهلوی  ای است به، رسالهی تنسر نامهی  دربار  اخبارتمام  منبع 

نپه   موجپود اسپت ع   نامپه اثپری   اصپل پهلپوی   . اکنون نه ادرا به عرب  ترجمه کرد  است

در ی عربپ  انجپام شپد      رعی ترجمپه  ی فارس  آن که اد ترجمهن؛ تنها ی عرب  آ ترجمه

ی اثپر   احتماالً ترجمپه  اسفندیار آن را در تاریخ طبرستان آعرد  است. ابن دسترس است که

 ات  کپه پیرامپون  . با عجود اختمفپ است آمد  تاریخ طبرستانکه در  بود  .و  232 سا  به

لحاظ ذکر عاع سیاس   اهمیت نامه به ی نویسندگان به همه ،تاریخ نگارش نامه عجود دارد

 تپرین مخخپا در   گپران معتقدنپد یهپ  اد مهپل     اند. برخ  پژعهش معترفاداری ساسانیان  ع

 بپود    "هپای سیاسپ   نامپه "هپای میانپه،   ی سیاس  سد  ها در اندیشهنامه تدعین سیاست

 ی تنسپر   تر دارند. نامپه ترند، اما فحوای  غن  ها اگرچه اد نظر حجل کوچک نامه است؛ این

، 3132)مپرادی طپادی،    ها است که مسعودی اد اردشیر گزارش کرد  اسپت اد این دست نامه

 . 320ص. 

 الملکنظامی خواجه . زندگی و زمانه3

 ، ان اد شپهر طپوس  نوغپ  ی م  در قریه3730 .و ) 471الملک طوسى در سا   نظام  خواجه

ابتدا در  . 337 ، ص.3151 )مینوی، خیز خراسان بود، متولد شد که اد شهرهاى عمد  ع فرهنگ

بعد اد چیرگى ترکان سلجوقى بر ایران در  ؛دستگا  غزنویان مشاغل مختلف دیوانى داشت

ع توانسپت بپا     234 ، ص.3111 عنپدی،  )رسپتل ارسمن ع ملهشا ، شغل عدارت یافت  دربار آلب

دانسپت، هپدایت نمایپد.     عسویى که خود مصلحت مى سلجوقیان را به سمت ،تدبیر خویش

خواجه اد حدعد س  سا  خدمات دیوان ، بیست سا  را به عدارت ملهشا  گاراند ع موفپق  

که در دستگا  سلطنت  است شد بورعکراسى را با تهنوکراسى درهل آمیزد. اع اعلین عدیرى

دیرا اع اد رعابط میان  ؛افشارى کرد که سلطان باید سلطنت کند نه حهومتبر این عقید  پ

ها )ادارات دعلتى  نگران بود ع بیل آن داشت که مبادا دربار ملهشپا    غممان دربار ع دیوان

پرعردگپان  که بتواند ملهشا  ع دست در سادعکار دستگا  ادارى مداخله کند. خواجه براى آن

خواسپت بریپزد ع حهومپت را مخپتص عدیپران بنمایپد،        خپود مپى  هایى که  اع را در قالب
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فردندانش را که براى مشاغل ادارى ع دیوانى تربیت کرد  بود، در اقصى نقاط مملهت بپه  

کپه اکرپر    را، گر ترتیب یک الیگارشى یا خاندان حهومت این به ؛استاندارى ع حهومت رساند

حپد   هپاى بپى   ر مسلط نمود تا اد دخالتبر کشو ،افرادش اد بزرگان ع فردندان خواجه بودند

های درباریان نزد شپا    موجب سعایتکار این  . 03 ، ص.3154 )کانروری،دربار در امور بهاهد 

سبب شد تا معانپدان   -همسر ملهشا   - خاتون اختمفات خواجه با ترکانکه  چنان ؛گشت

 . 313 ، ص.3110 )قادری،قتل اع را طراحى کنند  ی توط ه

یپا   "نامپه  سیاسپت "الملپک بایپد گفپت     نظپام  ی خواجپه  نامپه  ی اهمیت سیاست دربار 

ی  اشار  است که به این عدیر مقتدر ایران ماند  اد  ترین اثر کهن برجای مهل "سیرالملوک"

هپای خواجپه در سپالیان عدارت     ی تجربه ملهشا  سلجوق  نگاشته شد  است ع دربردارند 

های تاریخ  حهومت بپا سپنت ع    تطبیق شهل ،نویس  نامه شریعت ی اگر دغدغهباشد.  م 

آموخت که حهمران  خود را چگونه ادار   به حاکمان م  اًنویس  اساسنامه شرع بود، سیاست

 .  33 ، ص.3115 )پوالدی، شان نیرعمند ع پایدار بماند کنند تا حهومت

 . تنسر و خواجه؛ در پی کشف بحران4

هپای  لیف متنأناک به تای آشوبایران  هستند که در دمانهمرد تنسر ع خواجه، دع سیاست

هپا  ها در پاسخ به آشپوب سیاو اسرریگنز مدع  شویل که نظریه اند. اگر به خود رعی آعرد 

ی تنسپر ع سپیرالملوک خواجپه در پاسپخ بپه: عیرانپ         شوند، باید بگوییل نامپه آفرید  م 

شپدن در شپرایط    سپل بیگانگپان ع عاقپع   ایرانشهر، دعا  استقم  آن، قرارگپرفتن در دیپر   

 اند.فرعپاش  نگاشته شد 

 . تنسر در رویارویی با بحران4.1

بپار بادنویسپ  ع    ی اع، بلهه در جریپان سپه   تنها در مصایب دمانهی تنسر را نه بحران دمانه

ی  برای درک مفرعاات نامپه   ی کلیدی رعشن  دریافت. نهتهتوان بهی نامه نیز م  ترجمه

ی آشپوب ع   تنسر ع فهل چرای  نگارش نامه، توجه به پدیداری مهرر این مپتن در آسپتانه  

بحران است؛ گوی  سرنوشت تاریخ  این نامه، گویای نوع  تداعم در کپوران رخپدادها اد   

اش،  ر پس اد نگارش نخستینی تنس ی سیاس  ایرانشهری است. متن نامه مجرای اندیشه

ی  دعبار دیگر ترجمه ع تدعین ع بادنویس  شد ، ع در هر سه مورد، تمدن ایپران در آسپتانه  

 ی عطف تاریخ  خود ایستاد  است.  بحران ع نقطه

تنسر پاسخ پادشا  طبرسپتان را در رعدگپار بحپران نوشپته اسپت. اع معتقپد اسپت در        
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ی سیاس  ایران  بادگشپت؛ چراکپه فسپاد ع فتنپه،      هرعیارعی  با بحران باید به سنت اندیش

رعست که هربار این متن در  ناش  اد فراموش  این خرد سیاس  قدمای  است. شاید اد این

ی بحران قرار داشته است. این تقارن تپاریخ    شود، ایران در آستانه تاریخ ایران پدیدار م 

 نماید. انگیز م  اگر حت  به تصادف نیز رعی داد  باشد، شگفت

 ی اسکندر . حمله1.4.4

هپا اپعف ع دعا  ناشپ  اد     بحران نخست، مقارن با احیای تمدن ایران پپس اد قپرن  

شپتابد ع بپه اع در    یاری اردشپیر بابهپان مپ     ی اسهندر است. در این مقطع، تنسر به حمله

خپود،  یاری مشاعر خردمند  کند. اردشیر بابهان، به ی ساسان  کمک م  گااری سلسله بنیان

صپپورت  ی اشپپهانیان بپپه دمپپین را کپپه بپپرای چنپپدین قپپرن تحپپت سپپیطر  تنسپپر، ایپپران

سادد ع بپه   شد، دعبار  دیر پرچل امرراتوری عاحد ساسان  متحد م  الطوایف  ادار  م  ملوک

 پردادد. احیای امرراتوری هخامنش  ع سنن آن م 

ر پیوسپتن بپه   های گشنسب نوشپته شپد  اسپت کپه د     نامه در اصل در پاسخ به شائبه

اردشیر بابهان تردید دارد. در این نامه، تنسر در پ  آن است که حرکت درست سیاسپ  را  

 بیامودد ع ایپن را ، جپز پیوسپتن گشنسپب بپه اردشپیر        -پادشا  طبرستان  -به گشنسب 

ی تنسر، توایح عملهپرد اردشپیر ع توجیپه اتحپاد گشنسپب بپا اع        نیست. در سرتاسر نامه

 خورد.  چشل م  به

 . خالفت امویان1.4.4

ی خلیفگان اموی هستند؛  ای است که ایرانیان تحت سیطر  بحران دعم مربوط به دعر 

انپد ع در   پا خاسپته  خواهند، به دمان  که دیر تیغ فرمانرعایان  که آنان را خموش ع الهن م 

ایران ، دادگان  اند. در چنین شرایط ، دبیران ع بزرگ پ  احیای فرهنگ ع تمدن خود برآمد 

ی سیاسپ    های مهپل بقپای فرهنگپ  خپود را، در انتقپا  اندیشپه       یه  اد ارکان ع ستون

ی تپاریخ  ایپران،    کننپد. در دعمپین آسپتانه    عجو مپ   ایرانشهری به دعران اسمم  جست

ی سیاسپ  ایرانشپهری    هپای اندیشپه   تپرین مپتن   مقفع )رعدبه پوردادعیه  برخ  اد مهل ابن

کلیلپه ع  "ع  "ادب کبیر ع ادب صغیر"، "سیرالملوک"یرانشهری، های ا نامه چون آیین )هل

ی اسمم  منتقل    را به نرری شیوا اد دبان پهلوی به فارس  ترجمه کرد  ع به دعر "دمنه

خپون   ای کپه دسپتش بپه    دست منصور عباس ، خلیفه اعست که در این را  به سادد؛ هل م 

 د.رس قتل م  ابومسلل خراسان  نیز آلود  بود، به
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 شاهیان گیری خوارزم . قدرت1.4.4

گیپری خواردمشپاهیان    ی قپدرت  ی تنسر، در آستانه بحران سوم ع بادپرداخت سوم نامه

باعند بود  اسپت، شپاهد    اسفندیار، که در خدمت خاندان آ  الدین محمد بن بود  است. بهاء

دمانپه، پپس اد   اسپت. اد جپور    "بر دست یه  اد اعالد حرام ع اعغاد ل ام"برافتادن ایشان 

گار   "ی صحافان بر ستّه"سرگردان  اد دیاری به دیاری دیگر، سرانجام رعدی در خواردم 

مقفع آن را اد لغپت پارسپ ، معپرّب گردانیپد       که ابن"یابد  ای م  جا رساله کند ع در آن م 

دانپد،   بیند ع تقدیل اقدم را الدم مپ   ی تنسر را مشحون اد فنون حهل م  است. چون نامه

.  1ع  3، صپص.  3113اسپفندیار،   بپن )اکند  خود را با این رساله فتح باب م  "تاریخ طبرستان"

ی ترکان بر ایپران اسپت؛ تپاریخ  کپه در آن      اسفندیار، رعدگار پرآشوب سیطر  رعدگار ابن

سبب عهن  ع قصوری که در ملپوک   الدّین محمد خواردمشا  را به سلطان السّمطین عمء»

 . 304، ص. 3113اسفندیار،  بن)ا« ... دست تغلّب ظاهر شد  است باعند را  یافته

ی تنسر، با سپه نگارنپد  ع سپه مقدمپه مپواجهیل؛       ترتیب در تحلیل محتوای نامه بدین

مقفع، ع ابپن اسپفندیار  در یپک مبپدا ع آبشپخور فهپری        که هر سه )تنسر، ابن عجیب آن

عقپل  "دمین، بپا بادگشپت بپه     یرانمشترک هستند ع معتقدند رعیارعی  با بحران ع بقای ا

ی فساد  ایرانیان ممهن خواهد شد. اگر رعدگار آنان دمانه "فردانگ  سیاس "ع  "جهانداری

انپد ع بپا    فرعگااشته "قانون عقل جهانداری"سبب است که فرمانرعایان  ع فتنه است، بدان

، 3113نسر، )ت، جهان اد تشویش ع آشوب آکند  شد  است "ترک عصیّت پادشاهان راستین"

 . 32ص. 

 الملک در رویارویی با بحران نظام . خواجه4.2

)ر.ک: کمپال ،  ی خمفت عباس  بحران فراگیری در امرراتوری اسمم  رعاک داشت  در دعر 

. ناتوان  در امر حهومت، سپتمگری، بسپط عدیرکیشپ  بپه دفعپات مهپرر،        115، ص. 3134

هپای رعشپن     ناشپ  اد آن ع ... نمونپه  های اجتمپاع    های ماهب  ع تفرقه گسترش فرقه

هستند که اد دعرشدن امر سیاس  اد قوت ع منطق عقپل جهانپداری ایرانپ  ع تمایپل بپه      

چون یعقوب لیث، تیغ  که کس  هل کنند. این تزلز  در مبان  ع ماهیت حهومت حهایت م 

اد این دانست، حهایت درست اما تلخ   ی یمان  را عامل مشرععیت فرمانرعای  م  آبدید 

ی آشپوب ع بحپران اسپت؛     الملک نیز دمانپه نظام عاعیت است. اد این قرار، رعدگار خواجه

 . است های خمفت جزی  اد بخش شرق  سردمین ،کشور ایران رعدگاری که

هپربخش اد  ی  رسل بر این بود که برای ادار  گیری امرراتوری اسمم ای شهلدر ابتد
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شپدند ع  امپداران  اد سپوی خلیفپه منصپوب مپ      دم ،اسمم  های شرق  خمفت سردمین

خلیفه با  ی رابطه ،اد دمان طاهریان»کردند.  االختیار خلیفه عمل م  عنوان نمایندگان تام به

در دعران یعقوب لیث، امارت استهفا تبدیل به امارت استیم شد  ؛امرای مستقل آغاد گردید

خپود   ع کپرد   تند خلفپا را تعپوی   توانسپ  ع امرا اد چنان قدرت  برخوردار گردیدند که مپ  

بویه با  بویه، سلطنت ع خمفت با هل آشت  کردند. آ  آ  ی جانشین  را تعیین کنند. اد دعر 

بویه را پایرفتند.  آ نیز خلفا  ،در مقابل ؛رسمیت شناختند خلفا را به ،عجودی که شیعه بودند

 عنپوان مهمپل   ع سلطان بپه  تر گردید ع خلیفههل نزدیک سمجقه این رابطه به ی در دعر 

 . 51، ص. 3111)شهواری،  نمودنددیگر عمل  یک

الملک را باید در راستای همین سیاسپت  نظام ی سلجوقیان ع رعدگار عدارت خواجه دعر 

کپردن   ها با تهیه بر تیغ غممان تپرک، در پپ  منهپوب    جدید خلیفگان عباس  فهمید؛ آن

کند عقل جهانداری    تصریح م 3110باطبای  )فرهنگ ع تمدن ایران  بودند. سید جواد ط

ای دینپ  پیپدا    ی ایرانشهری، که با ظهور اسمم صپبغه  در این دمانه با بادگشت به اندیشه

 گرفپت، اسپتوار شپد     ی برخ  ماثورات ع رعایات مپورد تفسپیر قپرار مپ      کرد  بود ع برپایه

ای  به دعر  دادن پایان  در خواجه، نام ای به داد ترتیب نباید اد تمش دهقان این به  342)ص. 

 غفلت کرد. سامان  در قلمرع ایران  هعمرک ع ناب اد هرک

را  "سپیرالملوک "صراحت عقت  سبب نام نهادن کتاب به  ی کتاب، خواجه به در مقدمه

دهد، به فراگیری بحران در امر حهمران  ع نبود نظل ع امنیت ع عپدالت اشپار     توایح م 

 نویسد:  کرد  ع م 

داری  سبب نهادن این کتاب آن بود که ملهشا چند کس اد بزرگان را فرمود در معن  مملهت

آعرنپد ع مپا    جا مپ   ما اندیشه کنید... کدام شغل است که پیش اد ما، پادشاهان شرایط آن به

المپک،   )نظپام کنیل. نیز اد هرچه اد آیین ع رسل ملوک گاشته بود  است، همه بنویسند.  نم 

  33، ص. 3102طباطبای ، نقل اد  به

ی غیاب شاه  آرمپان  ع عصپر بحپران،     ی خواجه در دعر  نامه به این اعتبار، سیاست 

کوشد تا نهاد حهپومت    نام شمشیر بیگانه م  تدعین شد  است ع با پایرش شرّ ناگزیری به

 سوی حصو  صپورت   به "عقل جهانداری ایران "های  مایه گیری اد بن ی بهر  عاسطه را به

کپه   - "ااطراب عالیپت "اد خیر عموم  یا نظل رهنمای  کند. خواجه با استناد به مفهوم 

بر آن است اد طریپق   -ی اسرریگنز است  در نظریه "بحران"ترین تعبیر به مفهوم  نزدیک

رعش  یا الگوی حهمرانپ  ایرانشپهری، در مقابپل الگپوی حهمرانپ  پادایرانشپهری        نیک
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را  بحپران را ببنپدد. ایپن مهپل در ادامپه       -نه آرمپان    -احاک ، در چارچوب امر عاقع 

 تفصیل خواهد آمد. به

 ی بحران  وجوی ریشه . تنسر و خواجه؛ در جست5

در گام دعم پژعهش، پرسش این است که تنسر ع خواجه، در تشخیص درد ع کشف علپل  

 اند؟ارائه داد  دا در رعدگار خوداند ع چه تبیین  اد عوامل بحراندرد، به چه نتایج  رسید 

مپدار، کپانون    آید که هر دع سیاسپت ی خواجه برم  نامه ی تنسر ع سیاست اد متن نامه

رفتن سپنت عپد  ع پادشپاه  عادالنپه، ع درنتیجپه رعاک       ی خود را در ادمیان آشوب دمانه

 اند. دید  تغلب، تجاعد ع تشتت ع چندپارگ  ایرانشهر م 

دانپد کپه سپامان     ای مپ  نظل ع انتظپام عادالنپه  تنسر، محور ع کانون بحران را دعا  

گپران ع برآمپدن    نشسپتن اشپغا    سیاس  ع اجتماع  ایرانشهر بر آن مبتن  است. برتخپت 

شاهان متغلب ع ستمگر سبب شد تا چنین سامان  به فراموش  سررد  شود ع سپنت جپور   

لپاا در کنپار   جای سنت عد  شایع گردد. تنسر در پ  احیای سنن نیهو ع عادالنه است؛ به

دلیپل   دهد. سنت  که با برآمدن اسهندر دعا  یافتپه ع بپه  ایستد ع اع را یاری م اردشیر م 

کپه نسپب ع نپژاد هرکسپ  را بپه اع       -های دین ، علل انساب ع اخبپار  رفتن کتاب ادمیان

. درعاقع، کپانون بحپران اد    54، ص. 3113)تنسر، فراموش  سررد  شد  است  به -نمایاند  م 

هپر پادشپا  کپه بپرای     »اسپت. اع معتقپد اسپت:     "فراموش  عقل جهانپداری "تنسر،  دید

خوش ع خود را با این بهانه د « آمد امرعد خویش، قانون عقل جهانداری را فرعگاار خوش

« فساد این کار، صد سا  دیگر ظاهر خواهد شد ... که من بدان عهد نرسپل »سادد که اثر 

 اد عقپپل جهانپپداری چراغپپ  بپپرای رعشپپنای  حهومپپت توانپپد  نمپپ   57، ص. 3113)تنسپپر، 

 خویش برافرعدد. 

رفتن سنن عادالنپه ع نیهوسپت. هرچنپد دعران     برای خواجه نیز محور بحران، اددست

سر آمد  ع ایران عارد عهد دیگری شد  است که شریعت، شریعت دیگری است ع باستان به

دهد که برداشت اع اد نپوامیس  شان م رعشن  نرعای  دیگر؛ اما خواجه بهرعا، فرمانفرمان

سبب نیست کپه اع در  های بنیادین  دارد. ب نویسان، تفاعتنامهعادالنه با برداشت شریعت

نامپه را   برد. خواجه سیاسپت سرتاسر سیرالملوک خود، نام  اد خلیفه ع دستگا  خمفت نم 

ع قواعپد آن، بتپوان اد    نگارد که با پیرعی اد اصپو  داری م ای اد مملهتدر تشریح شیو 

آشوب در امان بود. این همان اصو  ع قواعدِ حهمران  عادالنه است که فراموش  آن، را  
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 ، 3113الملپک،  نظپام  )خواجپه « ملک با کفر براید ع با ستل نرایپد »گشاید. را بر برعد بحران م 

 .  35ص. 

 دلیل است که ملهشا  سلجوق  اد اع خواسته است: همین درست به

 ر معن  ملک اندیشه  کند[ ع بنگرد تا چیست کپه در عهپد رعدگپار  اع[ نپه نیپک اسپت ع       د

 آرنپد یپا بپر اع پوشپید      جپای نمپ   بر درگا  ع در دیوان ع بارگا  ع مجلس  اع[ شپرط آن بپه  

انپد ع اع  آعرد جای مپ  شد  است؛ ع کدام شغل است که پیش اد این پادشاهان شرایط آن به

کند. ع نیز هرچه اد آیین ع رسل ملک ع ملوک است ع در رعدگار گاشته بود  تدارک آن نم 

است اد ملوک سلجوو بیندیشد ع رعشن بنویسد ع بر  اع[ عراه کنپد ... کپه هپیی چیپز در     

مملهت  اع[ بعد اد این بر نقصان یا بر خلل یا برخمف شرع ع فرمان ایزد تعال  باشد یپا رعد  

 . 4)همان، ص. 

 واجه؛ ترسیم الگوی آرمانی . تنسر و خ6

الملپک بپا    نظپام  است که اد قضا خواجپه  "سرمشق ایرانشهری"معاد   "عقل جهانداری"
)نظام الملپک،  « رسل ملهان عالل عجل»عنوان  اش، اد آن تحت های معرفت  آگاه  اد بنیان

چون اهمیت تخصص ع  داری، مواوعات  هل یاد کرد  است. اد عقل جهان  37، ص. 3137
ای  هپای حپاکل ع پپار     کردن عد ، توجه به خصلت ای  کارگزاران دعلت  در کنار پیشهکار

ی  چون: انگشتری، خوید، شمشیر، قلل، رعی نیهپو، اسپب ع هنپر بپه دعر      ابزارهای اع هل
 اسمم  ایران انتقا  یافته است. 

م ، ی اسپم  ها، مفردات عقل جهانداری در دعر  نامگ جدای اد نامه تنسر ع دیگر آیین
ی  ی فردعس ، گلستان شیخ اجل سپعدی، کلیلپه ع دمنپه    چون: شاهنامه های  هل در کتاب

هپا در کنپار    های دیگر آمد  است. هریک اد این نمونپه  نامه نصراهلل منش  ع برخ  سیاست
دادن بپه رعیهپرد    های ایران ، تمش خاندان ایران  ع دیگر ادبیات سترگ در جهت نهضت

 اند.  ای داشته کنند  س  ع حهومت نیک، نقش تعیینایرانیان به امور سیا
ی افمطپون دارد،   باید به عجه اخمق  عقل جهانداری ع نسبت نزدیه  که با اندیشپه 

، اقتدار شا  آرمان  ع اهمیپت مراتپب   "اشه"دادن به عدالت یا  نیز اشار  کرد. مرم: اعلویت
 .  3105)راای ، منظور رعایت نظل اخمق  کیهان  اجتماع  به

اد این قرار، هل برای خواجه ع هل برای تنسر، عاعیت آرمپان  چیپزی شپبیه الگپوی     
شاه  آرمان  در سنت ایرانشهری است. البته برای تنسر ایپن تصپویر آرمپان  در الگپوی     

دیپد کپه نپاگزیر بایپد بپا      یابد. اما خواجه در رعدگاری م پادشاه  اردشیر بابهان نمود م 
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ی  داد همه، الگوی مطلوب دهقانر در مناسبات قدرت نظر کند؛ با اینتگرایانهنگاه  عاقع
 ایران  اد توجیه تغلب فاصله بسیاری دارد. 

مپدار ع مختصپات عقپل     هپای ایپن دع سیاسپت    تری به اندیشه مل بیشأدر ادامه، با ت

 جهانداری خواهیل پرداخت.

 . الگوی آرمانی تنسر6.1

معنپای   که برای تنسر ذکر شد ، به "پوریوتهیش" تنسر، مجدِّد سنت قدمای  است ع لقب

ی  . برای تنسپر، عجپود سپنت اندیشپه     5، ص. 3113)مینوی، است  "دارای کیش پیشینیان"

ی تنسپر را   ترتیب نامه سیاس  ایرانشهری، عامل بقای تمدن ع فرهنگ ایران  است؛ بدین

یرانشهری دانسپت.  در گام نخست باید متن  در توصیف، تشریح ع احیای الگوی سیاس  ا

ای در سنت ایرانشهری است که اع  ی تنسر، عجود الگوی اندیشه مبدا ع مفرعض اصل  نامه

اش در پ  معرف  ع برشمردن ارکان آن اسپت. تنسپر در    های گوناگون متن نامه در بخش

نویسد که اد این سنت سیاس  سخن بگویپد ع عجپو     سبب نامه را م  اصل ع اساس بدین

ی تنسر، طرح  اد نوع   ا به گشنسب، پادشا  طبرستان، بنمایاند. در اندیشهگوناگون آن ر

حهمران  سیاس  هست که در تاریخ ع سپنت ایپران باسپتان ریشپه دارد ع بپا احیپای آن       

دمین را دریافت. تنسر در توصپیف ع تشپریح    ی سیاس  ایران ی درست ادار  توان شیو  م 

سد تا این سنت ع این حهمت قدمای  را دعبار  دنپد   نوی منظور نامه را م  این الگو ع بدین

ی امرراتپوری بپزرگ، در میپرا      تر برای ادار  پردادد که پیش کند. اع به ترسیل الگوی  م 

 شد  است. ی تاریخ  ایرانیان یافت م  ی ایران  ع تجربه فرمانرعایان گاشته

جا  فرض مشابه  رسید. در آن توان به پیش ی تنسر نیز م  مقفع بر نامه ی ابن در مقدمه

دانست با بزرگپان ایپران چپه کنپد ع چگونپه مپانع اد        ارسطو در پاسخ به اسهندر، که نم 

گیری آنان ببنپدد، بپه فهپر قتپل آنپان       ایستادگ  آنان در برابر خود شود ع را  را بر قدرت

بیند، در رد آن به فضیلت ایرانیان در  حل شاگرد خود را عاقمنه نم  را افتد. ارسطو که  م 

 نویسد:  کند ع م  سیاست اشار  م 

اند به فضیلت  ع هنری ع شرف ، که اهپل اقپالیل اد    درست  در عالل، هر اقلیم  مخصوص به

ل اند؛ ع اهل پارس ممیّزاند به شجاعت ع دلیری ع فرهنگ رعد جنپگ، کپه معظّپ    بهر  آن ب 

تپر   داری ع آلت کامگاری. اگر تو ایشپان را هپمک کنپ ، بپزرگ     رکن  است اد اسباب جهان

رکن  اد ارکان فضیلت برداشته باشپ  اد عپالل، ع چپون بزرگپان ایشپان اد پپیش برخیزنپد،        

مند شوی که فرعمایگپان را بپدان منپاد  ع مراتپب بزرگپان ...  برسپان [. ع        المحاله حاجت
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ای ع عبای  را آن اثپر فسپاد نیسپت کپه      ل هیی شرّی ع بمی  ع فتنهحقیقت بدان که در عال

ی بزرگان رسد؛ دنهار عنان همّت اد این عزیمت مصرعف گردان ... تا برای  فرعمایه به مرتبه

ی حیات به تخمین، نه بر حقیقت ع یقپین، شپریعت ع دیپن نیهونپام       فراغ خاطر پنج رعد 

 . 45-44، صص. 3113)تنسر، منسوخ نشود

 الملکنظام. الگوی آرمانی خواجه6.2

همه اد توجیه تغلب فاصله دارد. نبود شا  الگوی آرمان  خواجه، چندان آرمان  نیست؛ با این

آرمان  را باید در نف  خمفت ع نیز باید با تهیه بر عدیر فردانه ع مشاعر  بپا صپاحبان رای   

 حل کرد. 

خپاطر داشپت کپه رعدگپار خواجپه،      د بهالملک باینظام برای درک الگوی آرمان  خواجه

ی تادیان  نهادن ایران در مسیری تاریخ  پس اد حمله ی غممان ترک ع گام دعران سیطر 

ی ترکان است که بادگشت به تصویر آرمان  شا  در ایران باسپتان را غیپرممهن    ع سیطر 

ی  لپق داشپت، دعر   باعر عاپسین نمایندگان دهقانان ایران ، که خواجه به آنان تع کند. به م 

دمپین  شاه  آرمان  برای همیشه به پایان رسید  بود ع بقا ع عحدت سردمین  ع مل  ایران

پادشا  مورد نظر  همه،شد. با اینپایر نم جز با تهیه بر دانش ع بینش عدیران ایران  امهان

ایپران  هپای پادشپاهان    دارای عیژگ  -ی کتابش ذکر کرد   چنان که در دیباچه -خواجه 

ایزد تعال  در »کند:  باستان است. خواجه اد همان ابتدای کتاب خود این مطلب را بیان م 

هر عصری ع رعدگاری یه  را اد میان خلق برگزیند ع اع را به هنرهای پادشاهانه ع ستود  

   . 13 ، ص.3137الملک، )نظام «آراسته گرداند

 ی بلهپه منتخپب ع برگزیپد     ؛یسپت خلیفپه ن  ی نماینپد   ،پادشپا   ،خواجه ی در اندیشه

نمپایش   تپر شپاه  آرمپان  را بپه     بپیش  ،توصیف خواجه اد پادشپاه   .پرعردگار عالل است

 این پادشا  اد تمام مظاهر توانای  ع دانای  ع جما  برخوردار است ،گاارد. به نظر خواجه م 

الهپ  باشپد ع    اما چپون پادشپا  را فپرّ   »گوید:  خواجه در ادامه م .  325 ، ص.3110 )قادری،

کپاری   کپه هپیی   آن ی مملهت باشد ع علل با آن یار باشد، سعادت دع جهان  بیابد اد بهپر  

 . 377 ، ص.3137الملک، )نظام« علل نهند ع به جهل راایت ندهد ب 

 رفت از بحران. تنسر و خواجه؛ کشف راه برون7

ی آرمپان ، همپان    مپدار، بپا توجپه بپه تصپویر جامعپه       ی راههار برای هر دع سیاست ارائه

اند. اگر الگپوی مطلپوب ع آرمپان  بپرای تنسپر ع      های سادند  ع مقوم شاه  آرمان  لفهؤم
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هپا   لفپه ؤهای آن اسپت. ایپن م  لفهؤرفت نیز احیای م خواجه، شاه  آرمان  است، را  برعن

عبارتند اد: قرارگرفتن شا  آرمپان  در در رسس امپور ع دعری عی اد تغلپب ع خودکپامگ ،     

مراتپب  سنت عد  ع نف  سنت جپور، احیپای نظپل ع پاسداشپت سپامان ع سلسپله      احیای 

 اجتماع ، تعاد  دین ع ملک، ع تهیه بر فردانگ  ع خرد.

 . قرارگرفتن شاه آرمانی در رأس7.1

هپای   برای تنسر، جایگا  شاهنشا  در نسبت با اعضای اربعه، که جایگپا  اصپناف ع گپرع    

هپا. تنسپر    کند، ماننپد سپر اسپت بپه دیگپر انپدام       م ها را تعیین  کاری آن مردم ع خویش

گویند، ع سر آن  مردم در دین چهار اعضا هستند ... که آن را اعضای اربعه م »نویسد:  م 

مراتب اجتمپاع  ع در جایگپا  برتپر     ترتیب، شا  در رسس سلسله بدین«. اعضا، پادشا  است

ی تنسر، فرمانرعای مؤسس است که  . شالود  ع محور اندیشه 55، ص. 3113)تنسر، نشیند  م 

ی اع کس  نیست جز اردشیر بابهپان. اع نامپه را در توجیپه اقپدامات اردشپیر       در متن نامه

نویسد تا پس اد دعران عیران  ع تباه ، امپور را در نظمپ     عنوان فرمانرعای سیاس  م  به

عد  گاشتگان، نظر اع، این نظل را اد طریق احیای سنت  درست ع عادالنه سامان دهد. به

 تپوان بادیافپت.    فراموش  سررد  شد  است، ع نیز با ایجاد سپنن نیهپوی جدیپد مپ      که به

گاار سنن عادالنه است ع در این را ، دیپن بپا اع یپار اسپت      پس فرمانرعای سیاس ، بنیان

 . 54)همان، ص. 

عراب به ی ا که در دعران تاریخ  متفاعت پس اد حملهالملک نیز با عجود آننظام خواجه

ی تغلّپب ع   گپرفتن اد اندیشپه   رفت اد بحران را در فاصلهبرد، هنود را  برعنسر م ایران به

هپای   سپیمای عمپوم  ع عیژگپ    ، بپاعر برخپ    بهجوید. توسل به الگوی شاه  آرمان  م 

تپرین   مهپل  که های باردی نیز دارد نامه با شا  آرمان  تفاعت شد  در سیاست شهریار ترسیل

 . 30 ، ص.3102 )طباطبای ،فاعت نهفته بین عاقعیت ع آرمان است ، تها آن

های اصل  شپا  آرمپان ،    نشستن اد شرایط آرمان  ع عیژگ  خواجه مجبور است با عقب

 ؛ لپاا دامن تقدیرگرای  شپود  به دست ،سادی دستگا  سلطان ترک سلجوق  برای مشرععیت

ن سلجوق  را نعمت  اله  بپرای  چنان که با ماهب کمم  اشاعر  سادگار است، سلطا هل

اما نباید غافل بود که اگرچه سلطان سپلجوق ، شپا     ؛ کند م برقراری امنیت ع ثبات تلق  

شا  آرمان  غافل شپد. در   ی اما نباید اد تمش اع برای احیای نظریه ،آرمان  خواجه نیست

منپد اد   شهریار برگزید  خداست ع بهپر   ،ایرانشهری ی به پیرعی اد اندیشه ،"نامه سیاست"

 نویسد:   م 3114طباطبای  )   اله .فرّ
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ی سیاس  ایرانشهری دانست ع خواجپه   ی سنت اندیشه ای در ادامهنامه را باید نوشته سیاست

کپرد  اسپت.   ی عنصر ایران  در دستگا  دیپوان  عمپل مپ     عنوان نمایند در عمل ع نظر به

اهمیپت اسپت کپه اد نظپر     که آن نهپاد چنپان بپ    خمفت ع این ی دستگا  سهوت اع دربار 

ید آن است که خواجپه در سیاسپت، خمفپت را    ؤی بحث نیست، م ی سیاس  شایسته اندیشه

 . 301)ص. دانستی سیاس  ایرانشهری م  ی اندیشه گرفت ع خود را نمایند چیزی نم  به

 . احیای سنت عدل و نفی سنت جور 7.2

شود. در این سنت ع دیانپت   ر دیانت درست ع در سنن نیهو متجلّ  م برای تنسر، عد ، د

عادالنه ع درست نیز جایگا  فرمانرعایان سیاس ، جایگا  مردم تحت امر اع، عاعیت اصناف 

ع طبقات، ع سامان ع ترتیبات اجتماع  ع سیاس  معین شپد  اسپت، ع کسپ  نیپز جپز بپا       

، صپص.  3113)تنسر، مردها ع مراتب نیست  مستحق عبور اد این "اهلیت  شایع"دادن  نشان

عدالت  است. تنسر،  ؛ تجاعد نااهمن اد مردهای این مراتب ع سامان، عین ظلل ع ب  55-52

داند ع طمع را اد عمیل رعدگپار   کار م  طلب، که طمع خاطیان اد نظل اجتماع  را نه عدالت

بندنپد[ کپه حپقّ ایشپان...       به چیزهای  طمع...  م»فساد. در رعدگار فساد است که مردم 

کننپد[...  ع[   گاارند[... ع رای رها ... مپ   کنند[ ع سنت فرع  م   نیست[؛ آداب اایع...  م 

 .  50)همان، ص «شود[ تغلّب آشهار ...  م 

ی  تخط  اد سنت  که عین عد  است، تجاعدگری اسپت ع اگپر رعدگپار تنسپر دمانپه     

که  -ای را  واه  مردمان  است که سنت عادالنهخ کاری ع دیاد  دلیل طمع بحران است، به

دهد  تابند. تنسر توایح م  برنم  -اش هستند  نشاند که مستحق ها را در جایگاه  م  آن

که تبع  تر به ما، دشمن شد ع آن ادب اد ما برخاست؛ نزدیک»که با ظاهرشدن طمع بود که 

چپون دیپو کپه اد بنپد      مّه هلکه خادم بود مخدعم . عا ما بود، متبوع  در سرگرفت؛ ع آن

های بد پراگنپد    بگشایند، کارها فرعگااشتند ع به شهرها به دددی ع فتنه ع عیاّری ع شغل

شد ، تا بدان رسپید کپه بنپدگان بپر خداعنپدگاران دلیپر شپد ند[... ع دنپان بپر شپوهران           

 . 51)همان، ص «فرمانفرمای

کپه  جه اد عپدالت بپیش اد آن  برای خواجه نیز، عد  جایگا  محوری دارد. برداشت خوا

رعد ع نویسان تنها با تهیه بپر شپریعت باشپد، اد آن فراتپر مپ      نامه مشابه برداشت شریعت

باعر خواجه  رع بهاین شود. اد ی ایران باستان مبتن  م  ی عدالت در اندیشه تر بر اندیشه بیش

توان ی خواجه م  یشهی مهم  که در اند نهته«. پایدپاید ع با ظلل نم ملک با کفر م »، 

دید، جایگا  ع اهمیت عد  است ع نف  ظلل. برای خواجه، عد  چیزی است فراتر اد شرع؛ 
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خپوب  بپر   نامه بپه  تر اد کفر. جایگا  محوری عدالت ع دادگری در متن سیاستع ظلل مهل

توجه بپه  »دند.  نامه مهر تایید م  اهمیت الگوی سیاس  ایرانشهری ع تفاعت آن با شریعت

کل بسیار مشهل است، که اجرای عد  آرمان  اگر ناممهن نباشد، دستمفهوم عد  ع این

دنبا  طپر  کلپ    نامه که به نماید. در فصل دعم سیاستاد این حیث بسیار جالب توجه م 

 گوید در نسبت  که میپان کفپر ع ظلپل    تصریح م  آید، خواجه بهی شاه  آرمان  م  نظریه

 شود، ظلپل مفهپوم  بنیپادی اسپت ع نپه کفپر، ع بنپابراین دعری اد        در سیاست برقرار م 

، صپص.  3114)طباطبای ، « داردظلل، عامل  است که نظام سیاس  را اد فرعپاش  مصون م 

301-303 . 

کپه بپا دعا  ساسپانیان اد    است دمین  برقراری نظم  دعبار  در ایران ،خواجه ع غلّ هلّ

خپوردن ترتیپب    رفتن نظپل ع انسپجام اجتمپاع  ع بپرهل     دنبا  اد میان . بهاستمیان رفته 

تباه  دعلت ع سقوط پادشپاهان   ی که مایه  اصناف مردم، خلل  در دین ع مُلک پدید آمد

کند، اسپتقرار نظپل نپوین     درست  اشار  م  نیز به  3105)که طباطبای   . چنان  استگردید

خویش درآعردن  ی قاعد به یعن   ،مورد نظر خواجه، نه اد را  انقمب بلهه اد را  خمف آن

 . 22ص. )است هر کاری است که اد قاعد  ع بنیاد خویش افتاد  

سلطان، جهانداری ع اثبات قدرت خویش ع برقراری نظل  ی هاعلین عظیفباعر خواجه،  به

تا بتواند طبقات مختلف مردم را به انجام عظایف خود قادر سادند. است سیاس  ع اجتماع  

 نامه م  نویسد:  استخواجه در سی

پادشا  را نگاهداشت راای اعست، عز اسمه، ع راای حق تعال  اندر احسان  کپه بپا خلپق    

کرد  شود ع عدل  که میان ایشان گسترد  آید، بسته است. چون دعپای خلپق بپه نیهپوی      

پیوسته گردد، آن ملک پایدار بود ع هر رعد به دیپادت باشپد ع آن ملپک اد دعلپت ع رعدگپار      

تر  برخوردار بود ع بدین جهان، نیهونام  ع بدان جهان، رستگاری یابد ع حسابش آسانخوش 

معنپ  آن اسپت کپه     ."یبق  مع الظلپل  الملک یبغ  مع الهفر عال"اند:  باشد که بزرگان گفته

 .  41 ، ص.3137 الملک، )نظامملک ع پادشاه  با کفر بیاید اما با ظلل نه

عپدالت    بلهه منظور اع جلوگیری اد تحقق ب  ،نداردخواجه تنها به تحقق عدالت توجه 

ترتیب باید اد انواع ظلل ع ستل جلوگیری کرد. بپدیه  اسپت کپه شپا  در      بدین ؛نیز هست

ی پادشا  در برقراری عدالت ایپن   اع  عظیفهرع دفاع اد عدالت، نقش محوری دارد ع اداین

 :کند . خواجه تصریح م است که اد ظلل به مردم پرهیز کند

گپزاردن ایشپان    ع حپق  ؛تر اد گنپا  پادشپاهان   هیی گناه  نیست نزدیک خدای تعال  بزرگ
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نعمت ایزد تعال  را، نگا  داشتن رعیت است ع داد ایشان دادن ع دست سپتمهاران اد ایشپان   

همه بیدادگر شوند ع خدای را فراموش کنند  ،کردن. پس چون شا  بیدادگر باشد، لشگر کوتا 

ند. هر آینه خاالن ع خشل خدای ایشان را رسد ع بس رعدگار برنیایپد کپه   ع کفران نعمت آر

همپه کشپته شپوند ع ملپک اد آن خانپه       ،سبب شوم  گناهان جهان عیران شود ع ایشان به

 . 03 همان، ص.)تحویل کند

ملوک اکاسر  در عد  ع همت ع » :انوشیرعان است ،نامه مظهر عد  شاه  در سیاست

خواجپه   . 310همپان، ص.  )« خاصه انوشیرعان عاد  ؛ادشاهان بودندمرعت، دیادت اد دیگر پ

تنهپا بپر مپردم ظلپل      داند. پادشپا  مسپلمان نپه    بودن عی م  شرط عدالت شا  را خداترس

بلهه لشگریان ع گماشتگان اع نیز اد سیرت عی پیرعی کرد  ع بر مردم سپتل رعا   ،کند نم 

رعد ع بر ارعرت آگپاه  پادشپا  اد    خواجه اد این نیز باالتر م  . 273 همان، ص.) دارند نم 

گرفتن منهیان ع ماموران خفیپه بپرای ممانعپت اد     خدمت احوا  پنهان مقامات، اد طریق به

اند ع داران  که اد حهومت دمین  را به عاریه گرفته ظلل عدیران ع قضات ع مقطعان ع دمین

 کند. توجه م کشاعردان  را در خدمت خود دارند نیز 

  مراتب و سامان اجتماعی داشت سلسله پاس. 7.3

ی تنسر، پاسداری اد نظل ع ترتیبات اجتماع  اسپت کپه بپا نظپل ع      اد دیگر ارکان اندیشه

در پیونپد اسپت ع بپا الگپوی آسپمان  ع کیهپان         "اشپه "بر الگوی  سامان عادالنه مبتن 

پوشپیدن،   اع ، رسپوم، آداب، لبپاس  اجتمپ   سادگاری دارد. در این سامان، هر صنف ع گرع 

مپو بپه اجپرا بگاارنپد. اگرچپه ایپن        اددعاک ع حت  قوانین ار  خود را دارند که بایپد موبپه  

عار  درک کرد، اما در نهایت نظم  ارگانیک ع انپدام  "کاست"بندی را نباید در معنای  طبقه

تغییپر  کپاری ع   بر اجتماع حاکل است ع چون هر عضو بپرای کپاری سپاخته شپد ، دسپت     

شدن این اندام خواهپد انجامیپد. لااسپت کپه در      های اجتماع  به فلج ی جایگا  خودسرانه

دادن  ایجاد هرگونه تغییری باید بسیار دقیق ع با عسواس عمل کرد ع  کس  بپدعن نشپان  

 ی دیگر منتقل شود. لیاقت ع شایستگ  آشهار نباید اد یک طبقه به طبقه

 نویسد:  یر به گشنسب م تنسر در توایح درست  اقدام اردش

شهنشا ، به عقل مح  ع فی  فضل، این اعضا را که اد هل در شد  بودند، بپا هپل اعپاد     

ی فرع داشت ع اد آن منع کرد که یه   مرتبه فرمود ع همه را با مقّر ع مفصل خویش برد ع به

، ع بپر  اد ایشان به غیر صنعت  که خدای جلّ جمله برای آن آفرید  باشپد، مشپغو   شپود[   

دست اع تقدیر حق تعال  دری برای جهانیان بگشود که در رعدگار اع  خاطرها بدان نرسپید.  
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ع هریک اد سران اربعه را فرمود که اگر یه  اد ابنای مهنه اثر رشد ع خیپر یابنپد ع مپامون    

باشند بر دین، یا صاحب بطش ع قوت ع شجاعت، یا با فضل ع حفظ ع فِطنت ع شایسپتگ ،  

 . 50: 3113)تنسر، دارند تا حهل آن فرمائیل بر ما عرض

ع  ،حفپظ حرمپت ع شپان هپر شپغل ع منصپب      معنای به عد بنابر برداشت خواجه نیز 

خود ناخوشپنود اسپت ع سپع  دارد     ی اد اعااع ع دمانهاع . استتصدی آن براساس لیاقت 

ی در مپورد  نظام  را که به تمرکزگرای  ع ایجاد نظل در جامعه کمک کند، ایجاد نماید. ع

 نویسد:  خوردن حرمت شان ع مناصب افراد م  اعااع دمان خویش ع برهل

دیگر القاب دیاد شد  است ع هرچه بسیار شپود، قپدر ع خطپرش )اعتبپار  نمانپد ع همیشپه       

های مملهت، یه  نگپا    اند که اد ناموس پادشاهان ع خلفا در معن  القاب تنگ مخاطبه بود 

هر کس  است. چون لقب مرد باداری ع دهقان همان باشپد   ی  داشتن لقب ع مرتبت ع انداد

که لقب عمیدی، هیی فرو نباشد میان عایع ع شریف، ع محپل معپرعف ع مجهپو  یهپ      

 الدعله بود ع لقب شپاگردی یپا ترکپ  کپه اد      باشد. چون لقب امام  یا عالم  یا قاا  معین

 الدعلپه بپود.    د، لقپبش معپین  بلهه خواندن ع نوشتن هپل ندانپ   ،علل شریعت هیی دست ندارد

، 3137الملک، )نظام !پس چه فرو باشد میان عالل ع جاهل ع قاایان ع شاگردان در مرتبت؟

 . 273 ص.

 . تکیه بر فرزانگی و خرد7.4

ی تنسر گواه  بر عجود حهمت سیاس  ایرانشهری است ع تنسر اد جانب ایپن تعقپل    نامه

 گوید: سیاس  است که سخن م 

آیندگان آن است که خِدَم ع مصالح خود به عقم سرارند، اگرچپه کارهپای حقیپر    عهد من با 

تپرین  آن طایفپه را    ددن باشپد، عاقپل   باشد، ع اگر همه جارعب داری ...  یپا حتپ [ را  را آب  

فرمایند؛ که نفع با عقل است ع مضرّت ع مهانت با جهل. ع عاقمن گفتند که جاهپل احپو    

ت درست پندارد؛ ع بزرگ، چیز خیرد انگارد ع خیرد، بزرگ شمرد؛ باشد، کژ راست بیند ع شهس

دیپان آعرد ع تپدارک آن میسّپر     اد صور جهل پیش ع پس نتواند دید ع اد کارهای آخر، که به

اندک مضرّت را جاهل درنیابد، تا چنان نشود که به دانش آن را  نشود، معلوم اع گردد؛ ع اندک

 . 25-24، صص. 3113)تنسر، درنشاید یافت

 "عقل مح  ع فی  فضپل "ی تنسر، در تدعین بسیاری اد سنن، به  شهنشا  در نامه
کند ع در جای  که احهام ع سنت را فاید  نباشد، رای  عاقمنپه در   تهیه م   52)همان، ص. 
تر است صپم  جهانپداری را، ع رای ع    گیرد؛ چراکه برخ  اد تدابیر سیاس  شامل پیش م 
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تواند اد عقل جهانداری ع اد صم  جهانداری گسسپته باشپد    س  نم تدبیر فرمانرعای سیا
در رعدگار اع ، بپا کمپا    ». محور دین نیز نزد اع رای ع عقل است ع  23-27)همان، صص. 

معرفت انسان به علل دین ع ثبات یقین، مردم را به حوادث  که عاقع شد در میپان ایشپان،   
)همپان،  « را تا رای بیان نهند، قوام  نباشپد  رای حاجتمندی بود ع دین به پادشاه  صاحب

 . 55ص. 
ی دیگر آن است که بدعن مشورت با فردانگان، الگوی سیاس  تنسر پیاد  نخواهد  نهته

شد؛ یعن  برداشت تنسر اد سیاست ع امر سیاس  را باید در نسبت با عدیر ع نقش محپوری  
ای متن، بادتپاب   شهل اندردنامه فرض اساس  تنسر که در اع فهمید. البته این نهته با پیش

ی  دهپد: در نامپه   ی شا  طبرسپتان تواپیح مپ     یافته، در پیوند است. تنسر در جواب نامه
چپه صپحیح اسپت     دهد که آن گشنسب صحیح ع سقیل عجود دارد ع به این امید پاسخ م 

چه سقیل است به صحت نزدیک شود. پدر گشنسب نیز بعپد اد نپود سپا      داید گردد ع آن
ای  کپه ذر   فرمود ، ب  آن ع پادشاه  طبرستان، سخن تنسر را به سمع قبو  اصغا م  عمر

 . 43-40)همان، صص. اد آن تخط  کند ع به خمل ، خیال  را مجا  دهد 
سپتاید ع شپا  را بپه    نامه، عقل ع فردانگ  را م  خواجه نیز بارهاعبارها در متن سیاست

 خواند. خواجه معتقد است:پیرعی اد عقل ع مشورت با خرمندان فرام 

چون پادشا  را فرّ االه  باشد ع مملهت باشد ع علل با آن یار باشد، سعادت دع جهان  بیابپد  

علل نهند ع به جهل راا ندهد. ع پادشاهان  که دانا بودنپد بنگپر   که هیی کاری ب اد بهر آن

قیامت نام ایشان به که نام ایشان در جهان چگونه بزرگ است ع کارهای بزرگ کردند تا به 

، 3113الملک،  نظام )خواجهبرند؛ چون افریدعن ع اسهندر ع اردشیر ع نوشیرعان عاد نیه  م 

 . 13ص. 

عدیر در این میان نقش عقل منفصل شا  را دارد ع در بقپا ع پایپداری نظپام سیاسپ ،     
دن در کارها کر مشاعرت»دهد: . خواجه تاکر م  215)همان، ص. کند مانند ایفا م نقش  ب 
مپرد   . در هپر حپال  نیپرعی د     321)همپان، ص.  « رای  مرد باشد ع اد تمام  عقلاد قوی
تر اد تدبیر دع کپس  چنین تدبیر د  کس قویمرد  باشد؛ هلتر اد نیرعی یکتر ع قوی بیش

. پس چنان عاجب کند که چون پادشا  کاری  324)همان، ص. باشد یا سه کس یا پنج کس 
ع یا اع را مهم  پیش آیپد، بپا پیپران ع هواخواهپان ع اعلیپای دعلپت خپویش         خواهد کرد

کس را خودکامپه خواننپد ع    رای  باشد ع چنینمشاعرت کند ... ع مشورت ناکردن اد اعیف
مشورت نیهپو نیایپد   چنین هیی شغل  ب مردان  کار نتوان کرد، هلکه هیی کاری ب چنان

 . 324)همان، ص. 
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 ملک . پیوند دین و 7.5

ی  سپامانه "مرابه بنیاد معرفت  یا  ی آشنا به لفهؤدر اکرر متون سیاس  ایرانشهری، اد چند م
انداد تطبیق   مان  دین ع سیاست است. اد چشلسنام برد  شد  است؛ اد آن جمله، تو "دانای 

توان معادل  اد قو  اردشیر دانست که  را م « مانسالملک ع الدین تو»ی  در این مقا ، اید 
نیپاد نباشپد؛ ع ایپن، بنیپان      دین ع پادشاه  دع برادرند که یه  اد دیگری ب »بر آن بود: 

 .  311، ص. 3132)مرادی طادی، « شهریاری است
کپه   چنپان  دیگر در پیوند برادری قرار دارند؛ هپل  ی تنسر، دین ع ملک با یک در اندیشه

ترین ارکان الگوی سیاس  تنسر، دیانت  است  اند. اد مهل دیگر مرتبط نیز با یک دین ع خرد

با محوریت خرد که در کنار سیاست اامن بقا ع تداعم حیپات تمپدن ایپران خواهپد بپود.      

ی  درعاقع، خرعک اردشیر اقدام  برای تجدید ع احیای دین درسپت بپود ، ع بحپران دمانپه    

رفتن میرا  دین  ع تضپعیف دیانپت ایرانیپان     در ادمیان ی اسهندر تنسر با پیامدهای حمله

اسهندر کتاب دین ما ... بسوخت »کند که  است. تنسر به گشنسب یادآعری م  گر  خورد  

اد آن کتاب که بر دعادد  هزار پوست نوشته شد  بود نیز تنها یک سوم باق  «. به اصطخر

دهد که در رعدگپار اع   ر توایح م بود. تنس« آن نیز جمله قصص ع احادیث«ماند  بود که 

داند ع چنان جریان امور کشور تبا  شد  ع درعغ ع نیرنگ ع  دیگر کس  شرایع ع احهام نم 

های  که اد کتاب دینپ    ها ع گفته هیی یک اد قصه طمع در مردمان شایع شد  است که به

ا اد عقایع  که گوید که اکنون دیگر شم سف م أشود نیز اعتمادی نیست. تنسر با ت نقل م 

به عهد پدر هر یک اد شما رفت، هیی بر خاطر ندارید ع اد کارهای عامّپه ع سپیر ملپوک،    

خاصه علل دین که تا انقضای دنیا آن را پایان نیست، ناآگاهید. بدیه  است که در چنپین  

ای نیست که رای صایب صالح در احیای دین باشد ع البته این اردشیر است  شرایط ، چار 

)تنسپر،  رای احیای دین درست قیام کرد  ع به تدعین ع تجمیع اعستا دست دد  اسپت  که ب

 . 55-54، صص. 3113

سیاس  عادالنپه را در   -ی تنسر، مناسبات اجتماع  این نهته مهل است که در اندیشه

که تنسر اد  نسبت با دیانت، البته دیانت  که خرد ع رای مقوم آن است، باید فهمید. هنگام 

کند که این نظم  دینپ  ع   گوید، در همان ابتدا تصریح م  اربعه ع جایگا  شا  م اعضای 

آسمان  است؛ چراکه مردم در دین، چهار اعضایند ع موقعیپت طبقپات گونپاگون مپردم در     

رفتن دیانپت   . در چنین الگوی ، اددست)همان بسیار جای کتاب دین، مهتوب ع مبیّن است 

کپه   -اجتماع ، سنت ع عدالت نیز هست ع اگپر تنسپر   معنای تضعیف سیاست، سامان  به
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دهد، جای  در کنار فرمانرعای  سیاس  اردشیر ایستاد  ع اع را یاری م  -موبد موبدان است 

 نویسد:  شگفت  نیست. اع به گشنسب م 

عجب مدار اد حرص ع رغبت من به صم  دنیا برای استقامت قواعد احهام دین؛ چه دین ع 

دیگر جپدا نشپوند ع صپم  ع فسپاد ع      شهل دادند، دَعسید  هرگز اد یک ملک هر دع به یک

 . 53)همان، ص. صحّت ع سقل هر دع یک مزاک دارد

نامه را فرمپانرعا قپرار داد  اسپت،     که محور اصل  تحلیل سیاست جای  خواجه نیز، ادآن

ی  اید کند که حفظ قدرت سیاس  تداعم یابد. اع  تمام  تمش خود را مصرعف این امر م 

گیپرد ع آن را در خپدمت سیاسپت ع     دیانت را اد مبپان  عقپل جهانپداری ایرانپ  عام مپ      

 نویسد: که م  دهد. چنان مشرععیت قرار م 

چپون دع  نیهوترین چیزی که پادشا  را باید، دین درست است؛ دیرا که پادشاه  ع دین هپل 

ل آیپد؛ بپددینان ع مفسپدان    برادرند. هرگه که در مملهت ااطراب  پدید آید، در دین نیز خل

پدید آیند. ع هرگه که کار دین با خلل باشد، مملهت شورید  بود ع مفسپدان قپوت گیرنپد ع    

-)خواجپه نظپام  د  بدارند ع بدعت آشهار شپود ع خپوارک دعر آرند  شهو  ع رنجهپادشا  را ب 

 . 17، ص. 3113الملک، 

بر پادشپا  عاجپب   »ویسد: ن ی اهمیت دین در حهومت م  در جای  دیگر خواجه دربار 

آعردن  جپای  های خدای تعال  به کردن ع فرای  ع سنت ع فرمان است در کار دین پژعهش

 .  12)همان، ص. ...« داشتن ع  ع کاربستن ع علمای دین را حرمت

درست  نشان داد  است، نباید تصور شود که توجپه     به3102که طباطبای  ) البته چنان

ای اسپت در خپدمت    داری است؛ بلهه دیانت عسپیله  اد باب دین لتاًحاکل به امر دیانت، اصا

.  35)ص. گپرفتن مُلپک ع مملهپت     بخشیدن به اسپاس قپدرت سیاسپ  ع قپوام     مشرععیت

اند، اما بپا   دیگر باشند، الدم ع ملزعم هل که عین یک آن دیگر، دیانت ع سیاست ب  عبارت به

دیپن درسپت اسپت ع بایپد کپه بتوانپد       قید این نهته که دیانت، عصف  اد اعصاف پادشپا   

 ی بحران قوام بخشد.  عیژ  در دمانه داری را به ی مملهت شالود 

 توان ع نباید جدای اد امر دین  فهمید. ی ایرانشهری را نم  ترتیب اندیشه این به

 گیرینتیجه

توان اد مجپرای بپادخوان  دع    ی حاار در پ  پاسخ به این پرسش بود که چگونه م  مقاله

ی پپیش اد اسپمم ع دیگپری     ی سیاس  ایران، یه  مربوط بپه دعر   تن کهن در اندیشهم
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 ها ع مصائب دمانه دست یافت؟  ایران اسمم ، به الگوی  مشترک برای مواجهه با بحران

ی بحران اسرریگنز نشان داد که این دع، چه در مواجهه با  گیری اد نظریه پژعهش با بهر 

تپوان آن را عقپل    اند کپه مپ    ی راههار، اد سنت خاص  بهر  برد  شرایط بحران  ع چه ارائه

هپای    لفهؤشود، مگر با احیای م جهانداری ایرانشهری نامید. این حهمت، در عمل ممهن نم 

چون: حاکل خوب، سنت عد ، توجه به مراتب اجتمپاع  )خویشپهاری  ع تعامپل دیپن ع      هل

 های مشترک دع متفهر را دید.  ار ع دمینهتوان اهمیت این ک دعلت. با نگاه  به جداع  م 

گردد، باید در خاطر داشپت   ی دیجور اع برم  جا که مساله به خواجه ع دمانه همه، آن بااین

ی فرمانرعای  ترکمانان سلجوو، تنها  که شهاف میان آداب کشورداری ایرانیان قدیل ع شیو 

قابل درک است. با ایپن ممحظپه    "شاه  آرمان "جای  به "موجود سلطنت عاقعاً"ی  با اید 

عنوان  باید گفت با برآمدن سلجوقیان، عحدت سردمین  ایران تجدید شد ع با عدارت خواجه به

که هنود دستخوش  -ی ایرانشهری  ریگ اندیشه معمار عقل جهانداری ایران ، بخش  اد مرد 

ی اسمم ، سرمشپق نظپر ع عمپل قپرار      های دعر  نامه در هیات سیاست -تاراک نگشته بود 

 ای آن تمرکز کرد. گرفت. امر مهل ع خطیری که این پژعهش به بادپرداخت مقایسه

 الملکنظام ی خواجه نامه ی تنسر و سیاست جدول شماره یک: الگوی مشترک در نامه
های لفهؤم

ی  چهارگانه
ی سیاس   اندیشه

 ایرانشهری

   دیانت4)   خرد1)   عد 2)   شا  آرمان 3)

 تنسر
اردشپپپیر بابهپپپان  
 تجسل شا  آرمان 

عد  مبتن  بر نظل 
 کیهان  )اشه 

شپپا  آرمپپان  مظهپپر 
عقل در عپین تأکیپد   
بپپپر اهمیپپپت عدیپپپر 

 خردمند

 تعامل دین ع ملک

 الملک خواجه نظام

انهار عاقعیت خلیفه 
در مواجهپپپپه بپپپپا 
عاقعیپپت نبپپود شپپا  

تأکیپپد بپپر  -آرمپپان 
 تصویر آرمان  شا 

شپپهاف میپپان عپپد  
مبتن  بر شپریعت در  

-ی شپریعتنانه  اندیشه

نویسپپپپان ع عپپپپد  
شپهاف   -ایرانشهری

میپپان کفپپر ع ظلپپل ع 
تأکیپپد بپپر اعلویپپت   

کن  ظلل که بپا  ریشه
عپپپدالت در ایپپپران  
 باستان مشابهت دارد.

تأکیپپد فزاینپپد  بپپر 
نقپپپپپش عدیپپپپپر  

ی عقپپل  مرابپپه بپپه
 منفصل شا 

تعامل دیپن ع ملپک   
در عپپپین تعمیپپپق  

شریعت  شهاف میان
نویسپان ع  شریعتنامه

 عدالت ایرانشهری
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 الملک بر اساس مدل اسپریگنزجدول شماره دو: تطبیق تنسر و خواجه نظام

ی بحران  نظریه

 اسرریگنز
   الگوی آرمان 1)   چرای  بحران2)   چیست  بحران3)

رفت   را  برعن4)

 اد بحران

 تنسر

ی اسپپهندر ع  حملپپه

ی بیگانگپان   سیطر 

ایرانشپپپپهر ع بپپپپر 

فرعپاشپپپپپ  آن در 

جریپپپان حهومپپپت 

 چندسری اشهانیان

دعا  سنت عد  ع اد 

میان رفتن پادشپاه   

توجه  بپه  نیهو ع ب 

 عقل جهانداری

الگپپپپوی شپپپپاه  

آرمپپپپان  کپپپپه در 

پادشپپاه  اردشپپیر  

 یابد.بابهان نمود م 

تهیپپه بپپر عناصپپر  

اصل  چهارگانه در 

الگپپوی حهمرانپپ  

در ایپپران باسپپتان: 

 -شپپاه  آرمپپان  

 -خپپپرد -عپپپد 

 دیانت

 الملک نظام خواجه

ی غممان  سیطر 

چپپون تپپرک هپپل

نیپپپرعی مهپپپاجل 

بیگانه بر ایپران ع  

تهیپپپپه کپپپپردن 

دسپپتگا  خمفپپت 

بر قدرت نظام  ع 

شمشیر آنان برای 

 سرکوب ایران

عدالت  ع تغلّپب ع  ب 

اد میپپپپان رفپپپپتن  

 پادشاه  عادالنه

گرفتن تصویر فاصله

شپپپا  آرمپپپان  بپپپا 

پادشپپپاه  عاقعپپپاً  

 -ود ترکپپپانموجپپپ

سپپوی حرکپپت بپپه 

گرای  در عپین  عاقع

ددن بپپپپه چنپپپپگ

عناصری اد الگپوی  

 شاه  آرمان 

تهیپپه بپپر عناصپپر  

اصل  چهارگانه در 

الگپپوی حهمرانپپ  

در ایپپران باسپپتان: 

 -شپپاه  آرمپپان  

 -خپپپرد -عپپپد 

 دیانت

با این تفپاعت کپه   

جپا شپهاف   در این

میپپپپان معنپپپپای 

باسپپتان  عپپپدالت  

)اشه  ع شریعت در 

برداشپپپپپپپپپپپت 

نویسان نامه شریعت

 شود.تر م پررنگ
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