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 همگرایی جامعه و حکومت و رونق اقتصادی کرمان در عهد قراختاییاان 

مورخاانی  ا   رونق فرهنگی و توجه حکومت به ادیا   زمینه ق(،307ا916)

)د. حادود   مؤلا  تااریش هااهی    نیا   وق( 370)د.چون ناصرالدین منشی 

را فراهم آورد. مورخان مذکور با اعتنای بیشتر باه فرهناس ایااای     ق(966

نگااری   تاریشروند  ایرانی،داری  های ایاای حکومت ایرانی و بازتولید مؤلفه

نوهاتار یایر رو، باا یراار درباار       محلی را در این خطه تکمیل کردند. 

عهد دهند  فرهنس ایاای ایرانشهر در آثار مورخان محلی  های بازتاب مؤلفه

منااااا    قراختایی، به واکاوی نگرش فرهنگی دو مورخ منتخا  در بتاتر  

یرداخته و باه ایان نتی اه رااید  ااات کاه بخشای از         جامعه و حکومت

، از جمله هویت ایرانی، نظام  دو مورخهای قابل هنااایی در آثار این  مؤلفه
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ایاای ا اجتماعی، ضرور  وجاود حکماران و حکمروایای مطلاوب، در      

های فرهنگی برگرفتاه از فرهناس ایااای ایرانای و      بازنمایی مؤلفهحقیقت، 

 بازتولید مفاهیم آنها بود  اات.
 

 ییاان، قراختا یشاه یختار ی،منش ینناصرالد ی،محل یخکرمان، تار :کلیدواژگان

 .یرانیا ا یاسیفرهنگ س

  لهئسممقدمه و بیان 

تـثییر ناـاد ن نـوع     نگـاران   در بینش تـاری   ق(،234ـ 456) عصر ایلخانانتحوالت 

نگاری پدیـد   های هویت  ن فرهنگ  این سرزمین در تاری  بازنگری را نسبت به مؤلفه

آنرد؛ از جمله زمینه برنز ن بازتاب گسترده مفاوم ایران ن اندیشـه ایرانـ  ن بازسـازی    

بخـش یکاـاریگ  ن    نظام حکومت  مبتن  بر الگوی سیاس  ایرانـ  را هـه اسـتحکام   

تثمل جدی درباره هویت تاریخ  ن فرهنگـ    ن بود، فراهم ساخت.هویت سیاس  ایرا

. تـر اسـت   قابـل فاـم   ،شـاری  سیاس  ایـران  از مجرای تحلیل تدانم اندیشه ،ایرانیان

ق( هـه از لحـا    203ــ 416شاری مذهور در هرمـان دنره قراختاییـان )   اندیشه ایران

ــ       ن حاهمـان نمــود  سیاسـ  تابییـت ایلخانــان را پذیرفتنـد، توســن مورخـان دربـار ای

 پیــدا هــرد. در ایــن عصــر، بــه ســبا حمایــت دســتگاه حاهمــه، از مورخــان  یــون 

ق(، 466ق( ن نیز مؤلف گمنام تاری  شاه )د. حدند 230ناصرالدین منش  هرمان )د. 

 زمینه برای اهتمام ایشان به مبان  سیاسـ  ـ ایرانـ  در اداره حکومـت فـراهم شـد.       

 ناصــرالدین منشــ  ن صــاحا تــاری  شــاه ،  رســد، در مــتن نظرگــاه بــه نظــر مــ 

شـاری در قالـا مفـاهیم ایـران، ناـاد شـاه  ن        های سیاسـ  ایـران   بازتولید اندیشه

هارهردهای آن، نظم سیاس  ـ اجتماع ، نااد سیاست ن حکومت، مجال احیا ن ظاور  

 پیدا هرد. 
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در ایـران، از  ق(، مقارن با دنران فترت انّلیه تاری  مغـول  203ـ416عصر قراختاییان )

ق( ن تشـکیل  454ق تا سقوط خالفـت عباسـ  )  416پایان هجوم نخست مغول در سال 

تـرین نیگگـ  ایـن دنره، آشـفتگ  سیاسـ ،       ق( است. ماـم 234 ـ456حکومت ایلخان  )

های محل  به تکاپوهای سیاس  برای حفظ موجودیت ن برقراری رنابـن   ناگزیری حکومت

ق( ن 454 ــ 137ق(، خالفت عباس  )476ـ620شاه  )سیال با بازماندگان سلطنت خوارزم

دربار مرهزی مغول است. بازتاب این شراین در اندیشه مورخان محل  این دنره، در قالـا  

رن، نوشتار حاضر بـا   های مثخوذ از فرهنگ سیاس  ایران ، قابل بازساخت است. ازاین مؤلفه

دارد هـه: بخشـ  از اهـدا     رنیکرد توصیف  ـ تحلیل ، بررس  این فرضیه را مـورد نظـر    

هـای فرهنگـ  مـثخوذ از فرهنـگ      نگارانِ هرمان در عصر قراختای ، بازنمای  مؤلفه محل 

سیاس  ـ ایران  ن بازتولید مجدد این مفـاهیم، در راسـتای همنـوای  مناسـبات جامیـه ن       

ای به پیشینه تحقیق ن مناسبت گـزینش دن   حکومت بوده است. بدین منظور، ضمن اشاره

نگاری محل  هرمان تا عصر  مورد پگنهش، تبیین مفاهیم هارآمد تحقیق ن تبار تاری  مورخ

شاری در  مورد مطالیه بررس  خواهد شد ن در ادامه، در ذیل جایگاه فرهنگ سیاس  ایران

 شوند. های مورد نظر، تبیین ن تحلیل م  ترین مؤلفه تواری  محل  هرمان، مام

 پیشینه تحقیق

انضاع سیاسـ ، علمـ ، ادبـ  ن مـذهب  دنره قراختـای ،       :ن در بابشماری از پگنهشگرا

میرف  منابع تاری   ن نیز ام قراختای ، فرهنگ ن تمدن در دنره مغولاقدامات فرهنگ  حکّ

 ای بـا عنـوان  عبـا  ضـیا   در مقالـه   انـد.   های  به انجام رسـانده  پگنهش ،محل  هرمان

 خصـو  ترهـان خـاتون    بـه  ،ام قراختـای  به اقدامات فرهنگ  حکّ، «قراختاییان هرمان»

 نامه هارشناس  ارشد آزاده باقری بـا عنـوان   پایان 1در هرمان پرداخته است. ق(467ـ455)

                                              

 .8ش ،مطالعات ایرانی، «قراختاییان کرمان»ضیایی، . 1
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به بررس  انضـاع سیاسـ ، اقتصـادی ن    « نگاری محل  در عاد قراختاییان هرمان تاری »

ی هــا نگــاری ن ارتبــاط آن بــا تــاری  ق(203ـــ416) فرهنگــ  هرمــان عصــر قراختاییــان

 ش(1367)د.  محمـد ابـراهیم باسـتان  پـاریزی     1نجودآمده در این خطه پرداخته است. به

، ضمن پرداختن به انضاع سیاس  زمـان ایـن پادشـاه،    «ترهان خاتون»ای با عنوان  مقاله

فـت اشـر    ع نامـه  پایان در 7شرح  از اقدامات عمران  ن فرهنگ  نی را ذهر هرده است.

در بخـش  « ع مذهب  هرمان از قرن هفتم تـا ناـم هجـری   بررس  انضا» به نام گنجوی 

حاهمیت قراختاییان، از اقدامات آنان در ایجاد یبات سیاس  ن نضییت مناسـا مـذها در   

هـای   مقایسه اندیشه» با عنوانای  مقالهدر  ساسان طاماسب  3این دنره سخن رفته است.

ن  ق(665)د.  م الملکهای نظا به مقایسه اندیشه« نامه ن تاری  شاه  سیاس  سیاست

)د.  فریـدنن الایـاری   6پرداخته است. ق(466)د. حدند  مؤلف تاری  شاه  قراختاییان

بازتاب مفاوم ایران ن اندیشه ایران  در آیـار ناصـرالدین منشـ     »در مقاله  ش(1600

یین   ،شاری در دن هتاب میرن  ناصرالدین منش  هرمان  به اندیشه ایران ،«هرمان 

 ای بـا موضـوع  نـگاد مقالـه   احمـد فلـل    5پرداخته است. نسا م االسحارن  سمن الیل 

بـه تـالش   « سرای  دنره ایلخانان نگاری ن حماسه بازنمای  سیمای هیانیان در تاری »

                                              

 .نگاری محلی در عهد قراختاییان کرمان تاریخباقری،  . ر.ک:1

 .11، شیغما ،«ترکان خاتون»باستانی پاریزی، . 2

 .بررسی اوضاع مذهبی کرمان از قرن هفتم تا نهم هجری، اشرف گنجویی. ر.ک: 3

کتتا  متاه تتاریخ و    ، «نامته و تتاریخ شتاهی    های سیاسی سیاست   مقایسه اندیشه»، طهماسبی .4

 .17، شجغرافیا

فصتلنامه  ، «بازتا  مفهوم ایران و اندیشه ایرانی در آثار ناصترالدی  منشتی کرمتانی   » ،الهیاری .5

 .1، شعلمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء
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  1دانشــوران ایرانــ  بــرای بــازآفرین  عصــر هیانیــان در دنره مغــول پرداختــه اســت.

ـ . »1پرنین ترهمن  آذر در سـه مقالـه:     داری  اب ملـو  ن قاعـده ملـک   مل  بـر آد ثت

 نقـش هوشـمندی ن تـدبیر سیاسـ  حکـومتگران      . »7؛ « الدین هرمان در نگاه افلل

 )مطالیه مـوردی حکومـت ترهـان خـاتون قراختـای        در ایجاد امنیت ن توسیه جامیه

 ترتیــا بررســ   بــه ،«زنشـاه ـ   لــف تــاری  شــاه  بــه ؤنگــاه م. »3ن « در هرمـان 

 شـاری در نگـاه    هارهردهـای حکـومت  در بیـنش ایـران    جایگاه حکومت ن جامیه ن 

 افلل هرمان ؛ نسـبت میـان هوشـمندی سیاسـ  ترهـان خـاتون ن امنیـت سیاسـ          

دنره نی در رننق اقتصادی ن فرهنگ  هرمان؛ ن نگـرش صـاحا تـاری  شـاه  بـه      

ها را در دستور هـار قـرار داده    داری با مقایسه دیگر آداب الملو  جایگاه زنان در ملک

  7.ستا

های مذهور، با ابتنای بـه   گیری از رنش ن رنیکرد همه پگنهش مقاله پیش رن، با باره

های صـیرنری هـه هرگونـه سـاخت ن      عنوان جریان مفاهیم فرهنگ ن فرهنگ سیاس  به

شود، جایگاه ن هارهرد حکومت در عصر  هارهردی در جامیه در بطن آن تولید ن بازتولید م 

ق( ن مؤلف تـاری  شـاه  )د. حـدند    230نش  هرمان  )د. قراختای  را در افق برساخت  م

 هند.  ق( بررس  م 466

                                              

، «ایلخانتان نگتاری و مماسته سترایی دوره     بازنمایی ستیمای کیانیتان در تتاریخ   »، نژاد فضلی .1

 .12، شنگاری نگری و تاریخ تاریخ

، فرهنت  ، «یالدی  کرمان داری در نگاه افضل ملی بر آدا  ملوک و قاعده ملکأت»، ترکمنی آذر. 2

؛ نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی مکتومتگران در ایجتاد امنیت  و توستعه جامعته     »؛ همو، 11ش

؛ همتو،  1، شجستتارهای تتاریخی  ، «مطاالعه موردی مکوم  ترکان خاتون قراختایی در کرمتان 

 .2، شپژوهش زنان، «زنشاه ت لف تاریخ شاهی به ؤنگاه م»
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 شناسی تحقیق چارچوب مفهومی و روش

هه با بازی قدرت در ارتبـاط اسـت ن تـثییر ن     استبخش  از فرهنگ  ،«فرهنگ سیاس »

الگـوی   ،فرهنـگ سیاسـ    ،بـه عبـارت    ؛تثیر جامیه ن حکومت از یکدیگر را در خـود دارد 

های فردی ن جمی  نسبت به قدرت ن سیاست را در میان اعلـای   گیری ن جات ها نگرش

دهـد ن بـا    به رنند سیاس  مستقر نظم ن مینا مـ   ،د. فرهنگ سیاس نمای جامیه تییین م 

وه برخورد با حکومت ن حقوق ن هارهردهای شیفتار ن نظام سیاس ، رتییین قواعد حاهم بر

اگر فرهنگ سیاس  را ایرگذاری متقابـل فرهنـگ ن    1هند. آناا را در قبال آن مشخص م 

فرهنگ سیاس  در حکم نجوه هارآمدی از میراث فکری ن  ،در این نوشتار 7،سیاست بدانیم

فرهنگ  مردم ایران در عرصه جامیه ن حکومت لحا  شـده هـه متفکـران هـر عصـر بـا       

ود، سی  در طـر   گیری از این میراث ن تفسیر ن بازتولید آن در جامیه ن سیاست موج باره

انـد تـا مسـتقیم یـا سیرمسـتقیم       ها ن ارا ه طریق ن الگوهای عین  ن نمادین  هرده خواسته

در این برداشت، فرهنگ  حاهمان عصر خویش را به همنوای  بیشتر با جامیه تشویق هنند.

سیاس ، تابع فرهنگ در مینای هل  آن است هه در جای خود با مفاهیم دیگری از قبیـل:  

توانند  گیرد ن تمام  م  پگنه  در تناظر قرار م  فرهنگ، رنیکرد فرهنگ  ن فرهنگتاری  

شناس ، مورد نظر قـرار   عنوان رنیکردی جدید در مطالیات تاری  در پرتو تاری  فرهنگ  به

 گیرند.

 :هه از علوم مربوط بـه فرهنـگ شـامل   است ای  رشته دانش  میان ،تاری  فرهنگ 

تـا   هنـد  استفاده م  آنشناس ، مطالیات فرهنگ  ن امثال  هشناس ، جامی تاری ، انسان

تناـا   ،، حقـایق تـاریخ   ایـن منظـر  از  3.برداشت هارآمدتری از پگنهش داشـته باشـد  

                                              

 .311، صبنیادهای علم سیاس  ،عالم. 1

 .11ص، فرهن  سیاسی ایرانسریع القلم، . 2

 .11ت7، صتاریخ فرهنگی چیس برک،  .3
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 ؛های اجتماع  هستند ن هیچ حقیقت مطلق  خارج از ذهن بشر نجـود نـدارد   برساخته

ذهنـ  افـراد   هـای   فـر   ن تخیالت ن پـیش ها  ناش  از ذهن ن پنداشته ،همه حقایق

سـند هـم    ن شود مفاوم گفتمان  بودن ناقیه تاریخ  مطر  م  بر این اسا ، 1است.

رأ  سـوم   گردد. همین طور، نسبت بـه  تلق  م نوع  تولید گفتمان  ناقییت بیرنن  

شناسـ    در باستانم( 1666)د.  3هار فوهو 7شود. ین  مورخ هم تشکیک م شناخت، ی

گوید: خود مورخ هم ناقیه  این رأ  سوم زد. نی م  آخرین ضربه مالک را به ،تاری 

از  6.از عینیت تام ن تمام برخوردار نیستهند ن  ن فام م  بیند را درنن یک گفتمان  م 

گرایانه )هرمنوتیک( ن تثهید بر  های تثنیل با رنش ،تاری  فرهنگ  ،شناخت  منظر رنش

 هـر میرفـت    ،نـابراین هـای متیـدد از آن اسـتوار اسـت. ب     قدرت متن ن نـوع خـوانش  

 آن  بیش از هـر امـری، تولیدشـده ذهنیـت اجتمـاع  مؤلـف        ،تاریخ  در هر عصری

  5.عصر است

 و هویت ایرانی در تواریخ محلی عهد قراختایی مفهوم ایران

هـای نخسـتین اسـالم ، خـاطره ایرانـ  بـا تمـام دنیـای          سده نگاران محل ِ در نزد تاری 

 ،هـا  ساز ایران در هم تنیده است. یک  از این خـاطره  های هویت رمزآلودش در بطن مؤلفه

ایران ن جغرافیای متصور آن است هه اندیشه حراست از آن ن افسانه تقسیم جاـان میـان   
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ن از  ،ز یک سو بر هویت جاندانه ایرانا ،این خاطره 1هشد. ایرج ن سلم ن تور را به میان م 

 دیگر سو بر تفکیک جاان ایران  ن انیران  تثهید دارد.

فتح ایران توسن اعراب، طومار هویت ن استقالل سیاس  این سرزمین را در هم نوردید 

جدیـد داراالسـالم ن تحـت سـلطه      به همراه دیگر مناطق، به مجموعـه را ن این سرزمین 

رنایـان  هـه بـر مسـند خالفـت       فرمـان  اسالم  درآنرد. در ادامه، سیاس  ن دین  خالفت

هـای  ای مغایر با مبان  اعتقـادی ن اسـالم  در رفتـار بـا ملیـت     اسالم  تکیه زدند، شیوه

موجا  ،های قوم تبییض ن های اعتقادی مختلف قلمرن اسالم  در پیش گرفتند ن شکا 

ایرانیـان   ،  گردید. در ینین شرایط های سیاس  ن قوم  در میان امت اسالم برنز یالش

 7آساز هردند. خودرتکاپوی  را برای بازسازی هویت فرایند پُ

 پس از بیان یگونگ  بر آمدن طاهریان الیل  سمنناصرالدین منش  هرمان  در هتاب 

رنای  ایرانِ دنران اسالم ، بـه   عنوان نخستین دندمان فرمان در خراسان به ق(756ـ705)

تشـکیل حکومـت    3پـردازد. سلسله در استقالل سیاس  ایران بید از اسـالم مـ   نقش این 

ای در تاری  ایران دنران نویدبخش فرایند سیاس  تازه ،در خراسان ق(756ـ705) طاهریان

اسالم  است هه به اضمحالل تدریج  نفوذ عباسیان در ایران ن بازخیزی فرهنگ  ن مل  

عنـوان   را بـه  ق(365ــ 741) سـامان   هرمـان  دنره  ن احیای سیاس  ایران انجامید. منش 

شناسـد هـه در    های پادشاه  تاری  ایرانِ دنران اسالم  مـ   سیاس  دندمانطلوع دنران 

نسـا م  د. نی در هتـاب  نمـو پرتو حاهمیت ایشان، ایران فرایند استقالل سیاسـ  را آسـاز   

 ــ 137) ن عباسـیان  ق(137ــ 61) امویـان  ق(،60ـ11) بید از ذهر خلفای راشدین االسحار
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از  1هنـد.  گزیند ن از نزرای سامانیان آساز مـ   عنوان ذهر نزرای پادشاهان را برم  ق(،454

ای از جایگــاه نیــگه ســامانیان در رننــد تحــوالت تــاری  ایــران بیــد از اســالم ،نگــاه نی

 (،ق563ــ 366) با ظاور سزنویـان  ،هه پادشاه  هه ایشان بنا ناادند ایگونه به ؛برخوردارند

 ،منشـ  هرمـان    7تـدانم یافـت.   ق(476ـ620) ن خوارزمشاهیان ق(560ـ676) سلجوقیان

هند. سلجوقیان نیز بر قلمـرن سزنویـان    تاری  سامان  بیان م  برآمدن سزنویان را در ادامه

اریوب قلمـرن  اـ در ی ،افتند. گسترش قلمرن سـالطین بـزرد دندمـان سـلجوق     یاستیال 

هرمـان  خوارزمشـاهیان را هـه     اما منش  3؛ن  ایران رنی دادهای باستا تاریخ  اماراتوری

پـس از   6خوانـد.  متصدی سلطنت ایران ن توران م  ،زادگان سالطین سلجوق  بودند سالم

یبـات    های محل  دنران  از ب  حکومت ،به ایران ق(416) در سال لیه مغولحمله انّپایان 

محل  هه توانست بـا تکیـه بـر تـدابیر     های  سیاس  را تجربه هردند. از جمله این حکومت

این مرحله گذار سیاس  را با موفقیت پشت سر بگـذارد، قراختاییـان    ،سیاس  حاهمان خود

 بودند. ق(203ـ416) هرمان

ق( با تمجید از عملکرد ملو  شبانکاره در حفاظت از 466مؤلف تاری  شاه  )د. حدند 

آمد، آنان را تناا پادشـاهان محلـ     م قلمرن خود هه بخش  از بالد ایران زمین به حساب 

داند هه توانسته بودند دست تطانل مغوالن از قلمرن خود باز دارند  قدرتمند در آن برهه م 

از آن تـاری  بـاز هـه سـااه مغـول بـا       »... خواه  مغوالن نشـوند.   ای تسلیم باج گونه ن به

را در قیـد قاـر ن اسـر    ینگزخان رنی به بالد ایران زمین ناادند ن ملو  ممالک اسـالم  
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ایشان افتادند... ملو  نالیت شبانکاره ایشان را گردن امتثال ن انقیاد نناادند ن هیچ شحنه 

 1«طلا به نالیت خویش راه ندادند. ن ایلچ  ن دادخواه ن خراج

سـلطنت خوارزمشـاه  پایـان     ق(476ــ 412) الـدین  اگریه با مرد سلطان جالل

 رنایــ  منگــو قــاآن زی مغــول در دنران فرمــانامــا ســرانجام دربــار مرهــ ،پــذیرفت

 ق(456ـ663) موفق به نابودی اسماعیلیه ق(،443ـ456) با اعزام هالهو ق(452ـ466)

این ناقیه را لشکرهش  به ایـران زمـین    ،گردید. مؤلف تاری  شاه  ن خالفت عباس 

ن نام ایران  شود قلمرن ایلخانان ایران نامیده م  ،های منش  هرمان در نوشته 7داند. م 

نرند  جیحـون درنازه  ،از نگـاه ان  3یابـد.  مغـول مـ    تری پـس از دنره  بازتاب گسترده

 6.زمام امور ایـران را بـه دسـت گرفـت     ،مغوالن به ایران بود هه هالهو با عبور از آن

فاصل حاهمیـت سیاسـ  سـرزمین ایـران بـا       رند جیحون را حدّ ،مؤلف تاری  شاه 

از جیحـون تـا نالیـت رنم     ،زمین حدند ناقی  ایران ،از نظر نی 5داند. همسایگان م 

 4ناگذار شده بود. ق(460ـ463) عنوان امارت به ارسون باشد هه توسن هیا خاتون به م 

ایران ن صـاحبان مناصـا عـال  حکومـت ایلخـان  نیـز        ،قلمرن ایلخانان ،بدین رنی

 2شوند. منصبان ایران خوانده م  صاحا
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، سـمن الیلـ   ببین تاری  محل  قراختاییان هرمـان در هتـاب   منش  هرمان  در ت

ن همچنین دربار مرهزی مغول ن  ،ام ن نسبت آنان با ایلخانانمناسبات سیاس  این حکّ

یین  هرمان، ایران ن قلمـرن جاـان  مغـول را در نظـر دارد.      ،قلمرن جغرافیای  ایشان

ن قلمـرن جاـان  مغـوالن    بخش ماـم ن آبـادا   ،بخش  از قلمرن ایران ن ایران ،هرمان

ای هـه بـا بـر آمـدن     با توجه به زمینه تـازه  ،آنچه گفته شد بر پایه ،بدین رنی 1.است

تشکیل حکومت قراختاییان در ایالت هرمـان،   ،ن به تبع آن ،حکومت ایلخان  در ایران

بستر مناسب  برای مورخان محل  ینین ایالت  برای رنیکرد به مفاوم ایران  ن بازتاب 

 پدید آمد.آن 

 شهری در تواریخ محلی عهد ایلخانان های فرهنگ سیاسی ایران مؤلفه

 ها و کارکردها  نهاد شاهی؛ ویژگی. 1

نویس  بود. محـور   یک  از نمودهای خ رد سیاس  ن از عوامل تدانم میراث ایران ، اندرزنامه

ها، اندیشه شاه  ن هارهردهـای ایـن ناـاد در اداره جامیـه ایرانـ  بـود.        اساس  اندرزنامه

داری، عمران ن آبادسازی ن دادگـری،   هارگزاری اهورامزدا در زمین، حفاظت از مرزها، دین

آمد. شاریار در فرهنـگ ایرانـ ، از امتیـازات     ردهای نااد شاه  به شمار م از جمله هاره

ای باید برخوردار باشد تا بتواند بـه   های اهتساب  نیگه تباری، سالمت جسمان  ن صالحیت

داری است.  گیری ن جاان ترین هارهردهای نااد شاه ، جاان نظایف خود عمل هند. مام

هـای   ن هارهردهـای  را متناسـا بـا منـافع ن ضـرنرت     شاه  خوب باید توانای  انجام ینـی 

رنای  خود داشـته باشـد. در    عنوان بستر جغرافیای ، اجتماع  ن سیاس ِ فرمان شار به ایران

عنوان محور این نظام اندیشه رهن یکااریه  شاری، نااد شاریاری به اندیشه سیاس  ایران

شاه  در ایران دنران اسـالم ، در  شود. تفکر  ن تدانم سیاس  ن تاریخ  ایران شناخته م 
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تـدری  در قالـا نظریـه     فرایندی تدریج  به موازات بازسازی موجودیت ایران، برنز ن بـه 

 سلطنت بازتولید شد.

مطلع  ،نسا م االسحارن  سمن الیل ، یین  در هر دن ایر خود ق(،230)د.  منش  هرمان 

سراسر »، نجود ایشان ند هه در سایهه آساز م  ق(11)د.  گفتار را با رسالت پیامبر اسالم

نوا   هامل گرفت ن اسوار ن انجاد خانر ن باختر به نور اختر سیادتش فرّ ن باای  ،از نو ،عالم

یا همان خلفا ن سالطین  ،انسداد نح  رحلت پیامبر ن پس از ،به عقیده نی 1«شامل یافت.

ن بیـد از انسـداد   : »... ا  شدندهای ال دار حکومت بر رعایا ن اجرای فرمان عادهشاریاران، 

باب نح  ن انقطاع مواد رسالت ن انصرام امداد تردد نامو  اهبـر هـه رن  القـد  اسـت،     

آدم ن حام  هر اقلیم  خلفاء رنزگار ن سالطین نامدار ن ملو  هامگار را راع  هر رمه از بن 

ویش در عاـده هـار   از اقالیم عالم گردانید تا هر نافذ فرمان  از ایشان در عاـد مملکـت خـ   

 7«رعیت آید ن ریا  احوال بریت را به نفاذ عدل مزیت نلارت بخشید.

عنوان یک مسلمان ایران ، حاهمیت خلفـا ن سـالطین را    منش  هرمان  به ،بدین رنی

اما فلسفه نجـودی خلفـا ن    ؛هند تدانم رهبری امت اسالم  از سوی پیامبر اسالم بیان م 

ایران  در جات مصالح جامیـه انسـان     الوه  در یاریوب نظریه اراده سالطین را بر پایه

تواند با نظریه ایران  حکومت، در جات مصالح جامیه قابـل انطبـاق باشـد.     هه م  داند م 

ناـاد شـاه  در تـاری  اسـالم را در رحلـت        پیدای سابقه ق(،466)د.  مؤلف تاری  شاه 

نحـ    ین توجیه هه با رحلـت پیـامبر  داند. نی با ا ن حوادث متیاقا آن م  پیامبر

عنوان نواب ایشان برای  پادشاهان عادل به ،اند پایان پذیرفته ن صحابه هبار نیز از دنیا رفته

 3بایست بساط حکومت را بگسترانند. محافظت از قوانین الا ، م 
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در هتـاب   .هنـد  آساز م  به رسالت نبوی هر دن ایر خود را با اشاره ،منش  هرمان 

خلفای اموی به  درباره ،پردازد. پس از آن به خلفای راشدین ن مناقا ایشان م  الیل  نسم

ــه ذمّ ــ61) میانی ــد ق(40ـ ــ41) ن یزی ــ  ق(46ـ ــردازد م ــه در  .پ ــحاراگری ــا م االس  نس

به دلیل انجام اصالحات سیاس ، اقتصادی ن مذهب ، رفتار  را ق(101ـ66) عبدالیزیز عمربن

عادالنه با مردم ن نیز جلوگیری از هارهای ناشایست خاندان خود با مردم، نی را شخصیت  

سمن در  1،خواند م  «امام المسلمین ن اعدل ملو  الیالمین» متمایز از سایر امویان ن ان را

اقارب ن انالد نی به حکومـت را قیـام بـرای    رسیدن ق(، 46ـ41) پس از مرد یزید الیل 

عدالت   فساد امویان ن انحرا  آنان از اسالم اصیل، ب  7داند.تصاحا یک ارییه ظالمانه م 

تر از همه سصا جایگاه خالفـت، باعـش شـد تـا      ن تلییع حقوق مردم توسن آنان، ن مام

توسن اجـداد آنـان    شده اندیشمندان  یون منش  هرمان ، آنان را نارث این خالفت سصا

هـه ابلـیس اخـتال  در     اختال  در امت انـداخت؛ همچنـان   سفیانابیبنمعاویةن »بدانند. 

به سبا آنکه در رنی امام بحق ن خلیفه مطلق، تیـ  مقاتلـت هشـید ن بـه      خلیقت... فامّا

 طالا در ملمار خالفت ن امامت، دعوی مبارات ن اب  بن امیرالمؤمنین اسداهلل سالا... عل 

مجارات هرد... ن به سمت ظلم ن عدنان موسوم گشت... ن خلف جلف ناخلفش ملیون ابد ن 

گزنده هه دامن عصمت نبوت را  مخذنل سرمد آن راه شقانت را برید یان  ابلیس یزید، انّل

منش  هرمان  در ادامـه   ،ساس 3«باه  گرفت، متقلد امارت ن مملکت گشت. به دندان ب 

ن پیرنزی ان را ناش  از توفیق آسمان  ن هدایت ربـان    ق(136)د.  قیام ابومسلم خراسان 

 6در ناایت، به رنی هار آمدن عباسیان منجر شد.داند هه  م 
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خوانـد هـه در    را نخسـتین امرایـ  مـ    ق( 756ــ 704) انیـ طاهر ،منش  هرمان 

را مقـدم بـر   ق( 365ــ 741) سـامانیان ، نسا م االسحاراما در  1؛شاه  تمکن یافتنددپا

دانـد هـه بـر     ل خاندان از ملو  اسالم م ایران در دنران اسالم  ن انّ ملو  گذشته

ق(، 365ــ 741) پـس از سـامانیان   ،بـدین رنی  7م از اسـتقالل زدنـد.  ممالک ایران دَ

ن ، ن خوارزمشـاه   ن سلطنت سلجوق  یابد ن امرای سزنوی پادشاه  ایران  تدانم م 

 گردنـد. از  زمین میرفـ  مـ    نوان پادشاهان ایرانع به رنایان ایلخان  فرمان ،پس از آن

زمین  بخش  از قلمرن ایران نپرنر در هرمان  عنوان سالطین عدل نیز به ام قراختای حکّ

 3.شود یاد م 

هارهرد نظریه بازتولید تفکر شاه   جاتدر  ق(،466)د. حدند  مؤلف تاری  شاه 

پیوند آن  ،باستان به اسالم ، ن در ناایت ن نااد پادشاه  ن انتقال این مفاوم از دنره

بـرای  ق( 443ـ415) رنایان سیرایران  حاهم بر ایران، از اقدام هالهو با سلطنت فرمان

سرنگون  مالحده ن تجایز نی برای حمله به خالفت عباس  بـا عنـوان یـک اقـدام     

ناشـ  از مشـیت    ،مبنـای پادشـاه    ،از نگـاه منشـ  هرمـان     6دهـد.  شاهانه خبر م 

ن جانشینانش را ناش  از اراده  ق(476ـ 407) رنای  ینگیز خدانندی است. نی فرمان

 5.داند الا  م 

در هنـار همـت مدبرانـه     ق(467ـ455) نجود فرّه در ترهان خاتون ،مؤلف تاری  شاه 

ن  ،را عامل موفقیت نی در انتظام امور حکومت  ق(446)د. حدند  نزیرش فخرالدین یحی 

                                              

 .4ت3، صهمان .1

 .35، صنسائم االسحارهمو،  .2

 .2ت 4، صسمط العلیهمو،  .3

 .111، صتاریخ شاهی .4

 .111، صنسائم االسحارمنشی کرمانی،  .5
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نی حالـت عملـ  ایـن    1.دانـد  ساالران ن بابود انضاع رعایا م  هار دیوانرننق  ،در ناایت

 7داند. نیگگ  را جوالن همای پادشاه  در باالی سر این پادشاه م 

ترین هارهردهای نااد شاه ، عمران ن آبادان  بود. مؤلف تـاری  شـاه ،    یک  از مام

رفاه عموم  را این گونـه  ق( برای بابود انضاع ن 467ـ455نتیجه اقدامات ترهان خاتون )

از جمله این اقدامات،  3«رسم بیداد ن آیین تیدی، از میان خلق برخاست.»هند:  توصیف م 

توان به مواردی یون: هشیدن حصار در اطرا  نواح  متیدد هرمان برای جلوگیری از  م 

احداث بناهـای رفـاه ، تجـاری ن آموزشـ  ن نقـف       6های محل ، هجوم اقوام ن حکومت

دسـت   بـه  ن آناا به منظور اهداف  یون: رفع فقر ن تیدیل یرنت، جلـوگیری از دسـت  نمود

ها، خریدن امـال    اندازی مغوالن به این زمین شدن این اراض  توسن مالکان ن نیز دست

ها ن نقف درآمد حاصل از آناا برای نگاداری از ایـن   های هشانرزی، باسات، قنات ن زمین

های مال  گسترده از طبقات مختلف، از مردم عادی گرفته تـا   حمایت 5المنفیه، بناهای عام

همه ن همه در هنار مدیریت ن  2ها، ن ایجاد امنیت برای راه 4های قحط  بازرگانان در سال

سیاست موفق ترهان خاتون ن تجربه ن مشانرت نزیر هاردان نی، فخر الملـک )د. حـدند   

 . ق(، در تثبیت حکمران  این پادشاه، مؤیر بود446

                                              

 .124، صتاریخ شاهی .1

 .همان .2

 .112همان، ص .3

 .212همان، ص .4

 .181ت111همان، ص .5

 .113همان، ص .2

 .242همان، ص .1
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 اجتماعی ـ نظم سیاسی. 2

شاری، مربوط به نظام اخالق  ن رفتاری اسـت هـه در آن، بـه     بخش  از اندیشه ایران

هـای فـردی ن اجتمـاع  طبقـات جامیـه، ن از جملـه        تببین هریک از نظایف ن مسئولیت

مؤلـف تـاری  شـاه ، در تیریفـ  هلـ  ن       1پردازد. م هارگزاران نظام سیاس  ن اجتماع  

مین  سیاست، آن است هه پادشاه، طبقـات رعایـا بـر    »نار از سیاست ینین گوید:  خالصه

فرهنـگ سیاسـ  ن متـون    در  7«حال ن جای خویش بدارد ن حقوق همه به ناجب  بگزارد.

جتماع  ن های نظم سیاس ، اخود، از ضرنرت پرداختن هرهس به هار نیگهنیز ای  اندرزنامه

آیـین ن شـرط   »در ذیـل مبحـش    نامـه  قـابو  در هتـاب  شـود.   یبات جامیه شـناخته مـ   

، در خصو  ساردن مناصا به افراد الیق ن هاردان ن حفـظ افـراد در جایگـاه    «پادشاه 

ساالری، برای جلوگیری از بر هم خوردن تیـادل طبقـات، ن در    نیگه خود یا همان شایسته

 میه، ینین آمده است: ناایت، مختل ماندن امور جا

... چون چاکری را شغل دهی، نیک بنگر و شغل را بسزاوار شغل ده و کسی که   

داری را شاید، فراشی مفرمهای   ن  مستحق شغل باشد را مفرمای؛ چنانک کسی شراب

 3.داری را شاید، حاجبی مده و هر کاری را ب  کسی نتوان داد...  و آنک خزین 

مراقبت از رعایت حدند ن یغـور   ،ایران  اد شاه  در اندیشههای مام نایک  از هارهرد

تا بدان  هه آنچـه  »نویسد:  خود بود. تنسر م  نیگه اجتماع  ن مبادرت افراد به هارِطبقات 

هـای  از مشغول گردانیدن مردمان به هارهای خویش ن بازداشـتن از هـار   ،شاهنشاه فرمود

                                              

فصتلنامه علتوم   ، «های مفهتومی  شهری؛ مختصات و مؤلفه اندیشه ایران»قادری و رستم وندی،  .1

 .125ت123، ص57، شانسانی دانشگاه الزهراء

 .51، صتاریخ شاهی. 2

 .127، صنامه قابوسعنصرالمعالی، . 3
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ایـن   ،اگریه پس از نرند اسالم بـه ایـران   1«است.دیگران، قوام عالم ن نظام هار عالمیان 

تیالیم زرتشت  ن بانرهای اعتقادی باستان   های دین  خود را بر پایهنظام اجتماع  پشتوانه

 های اصـل  طبقـه  توان رنحانیون، نظامیان ن دبیران را به عنوان گرنه از دست داد، اما م 

 سـاخت قـدرت ن متـول  مناصـا ماـمّ     جامیه ساسان  شناخت هه عناصر مـؤیر در   عالیه

 ،آمدنـد. در دنران اسـالم    ساالری به شمار م  های قلای  ن دین ، سااه ن دیوان سازمان

انتظـام   داری ایرانـ ، یکـ  از عوامـل ماـمّ     الگوی ملـک  این ساختار تدانم یافت. بر پایه

ا نفـوذ در  های ایران ، توازن میان عناصر صاحسیاس  ن هارای  نظام سیاس  در حکومت

 ساخت قدرت ن رعایت حدند اختیاراتشان بود.

نفـوذ در   های هان ن تـوازن عناصـر صـاحا   به حفظ خاندان ق(،230) منش  هرمان 

ای دارد. ان شکست مسیود سزنوی در برابر سلجوقیان را ناشـ  از  ساخت قدرت توجه نیگه

در توصیف اعطـای  نی  7داند. ها ن استیصال بیوتات م  سلا الا  به سبا ریختن خون

حاجـا   ق(437ــ 416) القاب به صاحبان مناصا حکومت قراختای  هرمان توسـن بـراق  

در قاعده ن آیین سالطین سلجوق  ن خوارزم  ارهان دنلت خود را از اصحاب »نویسد:  م 

رعایت حـدند ن اختیـارات    ،از نگاه منش  هرمان  3«تی  ن قلم ملک  ن مُلک  مرسوم هرد.

ضرنری ن از جملـه نیگگـ    ،ذ ن دقت در اعطای مناصا ن القاب ایشاننفو  عناصر صاحا

گزارش نی، این سلطان قراختـای  هـه بـا دیوانیـان      بر پایه 6باتدبیر است. های پادشاهانِ

مالک زمام همگ  اشغال دین ن دنلت ن قا د عنان » موالنا فخرالدین ختن  را ،صاف  نبود

                                              

 .15، صتنسر به گشنسب نامهتنسر،  .1

 .4، صسمط العلیمنشی کرمانی،  2.

 .24همان، ص .3

 .27ت28همان، ص .4
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به  ق(،450ـ437) الدین در دنران سلطنت رهن 1«.جملگ  مصالح ملک ن مملکت گردانید

حسـاب بـه علمـا ن رنحـانیون ن      سبا شیوه برخورد ان با دبیران ن دیوانیان ن بخشش بـ  

 7دنلت خال  شد. سادات، خزانه

ق( نیز با طر  دیدگاه  مشابه منش  هرمان ، از 466مؤلف تاری  شاه  )د. حدند 

جمله نظایف مامّ پادشاه را مراقبت مدانم از حدند ن یغور طبقات سیاس  ـ اجتمـاع    

داند.  های نیگه طبقات اجتماع  م  به منظور حفظ نظم اجتماع  جامیه ن یبات جایگاه

های دینـار فـرانان از جانـا فـردی      نااد تقدیم سکهدر این راستا، مؤلف، داستانِ پیش

م( را پـیش  560م(، یینـ  بزرگماـر)د.   526ـ531دنز به نزیر بزرد انوشیرنان ) هفش

هشد تا در عو  آن، از جانا هسری شاید به فرزندش رخصت تیلـیم ن تحصـیل    م 

 ن در دیوان شاه  داده شود. در ناایت، در همال تیجـا نزیـر )بزرگماـر(، انوشـیرنا    

 هنـد. توجیـه نی    با نجود اینکه به آن مال احتیـاج دارد، تقاضـای هفشـگر را رد مـ     

 برای این هار، عمل به نظیفه ملوهانه خود در قبـال حفـظ تیـادل طبقـات اجتمـاع       

دنزی بایـد   دنزی دبیری هند، پسر دبیر ن نزیـر، هفـش   هر نقت پسر هفش»... است: 

 3«هرد.

از  ،حفظ توازن میان عناصر رنحان ، نظام  ن دیوان  ،ن بر پایه الگوی ایرا ،بدین رنی

هـا بـود. منشـ  هرمـان  در تبیـین فرجـام نزرای خلفـا ن        های پایداری حکومت ضرنرت

 بـیش از پانصـد  در مـدت   ،نی به بدفرجام  نزیران توجه دارد. به عقیـده  ،سالطین ایران

یا در رقابت با امیـران نظـام  از   سیر از یاار نزیر، بقیه یا توسن پادشاه  ،سال نزارت خلفا

                                              

 .7همان، ص .1

 .31همان، ص .2

 .22، صتاریخ شاهی .3
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هـه در زمـان سـالطین     اسـت  تیار  میان نااد نزارت ن امارت هنشان ن این، 1بین رفتند

 7نماید. ضییف به سبا از میان رفتن توازن در ساخت قدرت، رخ م 

 داری، یک پادشـاه موفـق هسـ  بـود هـه بتوانـد میـان         خالصه اینکه در الگوی ملک

 اخت قدرت، در دادن امتیـازات ن اعطـای مناصـا، دقـت هـاف       نفوذ در س عناصر صاحا

 به عمل بیانرد تا هرهدام در جایگاه ناقی  خـود قـرار گرفتـه، در ناایـت، امـور حکومـت       

 سامان یابد. 

  سیاست و حکومت. 1ـ2

رند.  شاری، از عوامل تدانم حیات سیاس  ایران زمین به شمار م  اندیشه سیاس  ایران

محققان، آنچه باعش استمرار فرهنگ سیاسـ  سـرزمین ایـران در طـول     طبق نظر برخ  

انـد هـه عمـدتاا پایـه اجتمـاع  ن       های  بـوده  نزدیک به سه هزار سال شده است، حکومت

داری، حکمرانـ  خـوب    های صـحیح حکومـت   یک  از شیوه 3اند. ای داشته فرهنگ عشیره

باشـد. در حقیقـت،    ای الزم مـ  ه باشد. تحقق حکمران  خوب، نیازمند بسترها ن زمینه م 

برای عینیت بخشیدن به حکمران  خوب، بـا تمـام  عناصـر ن ارهـان آن در یـک نظـام       

سیاس ، ابزارهای  الزم است. یک  از این ابزارها، نجود نااد مدن ، یین  حکومـت اسـت.   

از  ،انمورخ ،ن در مرحله بیدی ،نویسان نامه نیگه سیاست به ،اسالم  اندیشمندان ایران دنره

هـای ایـن   سـی  در نمـایش برخـ  مؤلفـه     ق(،203ـ416) جمله مورخان دربار قراختاییان

 ،تـاری  شـاه    اندیشه داشتند. با مطالیه آیار مورخان  یـون منشـ  هرمـان  ن نویسـنده    

                                              

 .31، صنسائم االسحارمنشی کرمانی،  1.

کتا  ماه تتاریخ و  ، ماهنامه تخصصی «فرجام وزرای ایرانی در کتا  نسائم االسحار»شایسته،  .2

 .13ت12، ص1، شجغرافیا

 .51، صفرهن  سیاسی ایرانسریع القلم، . 3
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لـزنم نجـود ناـاد    »محـور   حـول دن  ،های این مورخـان اندیشههه توان ینین فامید  م 

 :شود ، به هرهدام از این موارد اشاره م یرخد. در ادامه م  «آداب حکمران »ن  «حکومت

 حکومت ضرورت. 1ـ1ـ2

بـدین مینـا هـه     ؛الاـ  دارد  نـوع  پایـه   ،حکومـت  ق(،230) منش  هرمان  اذعان به

 در فقدان حکومت، فتنـه  ،به عقیده نی 1حکومت برای ایجاد نظم در جامیه ضرنرت دارد.

پادشاه نیک باید مانع فتنـه ن   پس، .گیرد قوت م  ،ن بدعت ن شک 7شود خوابیده بیدار م 

ایجـاد امنیـت بـرای     ،نی ضمن سـتایش از نزرا ن حکمرانـان   ،در عین حال 3بدعت شود.

امری هه در فقدان حکومت مقتدر ن سااه آراسته ن  ؛هند حجاج را از افتخارات آنان ذهر م 

تشکیل نااد  فلسفه ق(،466 )د. حدند تاری  شاه  نویسنده 6با نجود دزدان، میسر نیست.

برای راحـت   انسان ،داند. بر این اسا  حکومت را در نیگگ  مدن  بالطبع بودن انسان م 

بـدنن مشـارهت    ،نیازمند ساختن صناعات مختلف است؛ طبییتـاا ایـن امـر    ،زندگ  هردن

گرنه  باید متـول  تـثمین امنیـت ن سرنسـامان      ،با این تفسیر .نیست پذیر امکاندیگران 

  5ها ن صناعات مختلف جامیه شوند. دادن به تشکیالت حرفه

پادشـاهان هـه یکـ  از ارهـان اصـل       حکومت تثیید الا  همان ه ایزدی یا ردپای فرّ

ن پس از اسالم نیز با اینکه دین ن آیین دیگر شـده بـود، همـان     شاری است ایران اندیشه

 نیـز  تـاری  شـاه      ن نویسـنده در افکار منش  هرمان مینا ن موقییت خود را حفظ نمود ن

طبق نظریه ایران  پادشاه  ن حکومت، شاه دارای فره ایزدی است  شود. نضو  دیده م  به

                                              

 .13، صم االسحارئنسامنشی کرمانی،  .1

 .58همان، ص .2
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 .24همان، ص .4
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ن این بدان مینا بود هه شاه از سایر افراد بشر برتر، نایـا ن جانشـین خـدا در رنی زمـین     

با نااد دین، است ن فقن در برابر خدا مسئول است؛ نه خلق. بر این اسا ، مقام شاریاری 

پیوندی محکـم داشـت؛ یراهـه بـه مقـام پادشـاه  تقـد  بخشـیده ن عملکـرد نی را          

بخشید ن هرگونه سرپیچ  از فرمان نی را عصـیان از فرمـان ایـزد تیـال       مشرنعیت م 

 1ایزدی اعتقاد داشـته اسـت.  « فرّه» به ،مانند بسیاری از قدما ، بهمنش  هرمان دانست.  م 

البتـه   7داند. دشاه را برگزیده خدانند، قا م مقام ن نایا ان بر زمین م پا ،مؤلف تاری  شاه 

گونه برداشت نمود هه آنان  توان این های فکری این دن مورخ، م  مایه با تثمل بیشتر در بن

فره ایزدی یا تثیید الا  پادشاه نقت را به نجود صـفات  یـون: عـدالت، اطاعـت از خـدا،      

نمودنـد؛   اه حال رعایا در نجود پادشاه مقرنن ن مشرنط م ستیزی، قدرت ن رعایت رف ظلم

 3تا از این طریق، سالطین را به سوی حکمران  خوب ترسیا هنند.

 . آداب حکمرانی2ـ1ـ2

 6آداب حکمران  ن حکمرنایـ   ،مورخاناین از دیگر مباحش مربوط به حکومت در نزد 

های منش  هرمان ، شواهدی از اقوال عرب، احکام شرع ، آیـات قـرآن ن    . در نوشتهاست

                                              

 .2، صسمط العلیمنشی کرمانی،  .1

 .3ت1، صتاریخ شاهی .2

، 2، صتاریخ شاهی؛ 7و 8، 1، 2، صسمط العلی؛ همو، 3و2، صنسائم االسحارمنشی کرمانی، . 3

 .27و  1، 3

های مبتنی بر اقتدار رسمی و قدرت نظامی بترای تضتمی     مکمرانی یا مکوم ، بیانگر فعالی  .4

هایی با اهداف مشتترک   های مصو  و مقرر اس ؛ مال آنکه مکمروایی، به فعالی  اجرای سیاس 

شود که ممک  اس  از وظایف رسمی و قانونی مشتق شده باشد یا خیر و لزوماً متکی بر  اطالق می

امی برای چیره شدن بر نافرمانی نیس . در مکمروایی، انتخا  آزاد، عتدال ، شتفافی ،   قدرت نظ

 های مدنی و سیاسی و زندگی مشارکتی وجود دارد. پذیری، ممای  از آزادی پاسخگویی، مسئولی 
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توان گفت نقل آناا بر پایه مفرنضـات   شود هه م  نصایح بزرگان ن اقوال مشاهیر دیده م 

 ،داری، صورت گرفته اسـت. منشـ  هرمـان     ین  یکسان  ن جاندانگ  قواعد ملکیسابق، 

 ق(،470ـ400)حدند  الدین نزن مؤیدالملک قوامزز ملک موقع ذهر تاری  هرمان در بحش ا

 ؛سـتاید  گوید ن ان را مـ   ضمن اشاره به بیل  خصال نامحمود نی، از تدبیرش سخن م 

منش   1تقویم داد. ،ام سابق نهن یافته بودناسطه حکّ زیرا قواعدی را هه در ایام گذشته به

 7انوشـیرنان عـادل   ق.م(،3104 ــ 7404)حـدند   هم بـه افریـدنن   ،هرمان  در آیار خویش

اسـاطیری   )از جملـه سلسـله   هنـد  ن دیگران اشاره م م( 560)د.  3بزرگمار م(،526ـ531)

 عنـوان   بـه  5ن آل سـلجوق م( 451ــ 776) 6هم از دن سلسله تاریخ  ساسـان   ،پیشدادیان(

برای حکومتگران آموزنده خواهد  ،هند هه تدبر در احوال آنان داری یاد م  های جااننمونه

گونـه   داری ن رناج ایـن  قواعد یکسـان ملـک  رعایت تثهید خاص  بر  ،تاری  شاه بود. در 

ن لزنم توجه به این قواعد توسن حاهمـان نقـت، جاـت     اصول در میان پادشاهان پیشین

ن تـوا  هـای ایـن مـورخ، مـ      شود. با تثمل در نوشته داری دیده م  موفقیت در امر حکومت

ای عاد باستان دسترس  داشته ن تـا حـدندی    فامید هه ایشان احتماالا به متون اندرزنامه

متثیر از فرهنگ سیاس  ایران باستان بوده است. هد  مـورخ از ایـن هـار، آن بـوده هـه      

تر حکمران ایران  ـ اسالم  را برای حـاهم نقـت     سیمای حکمران خوب یا به گفته دقیق

 انـد ن رسـم ایشـان     پادشاهان پیشین ن دانایان این نالیـت گفتـه   اما آنچه»ترسیم نماید؛ 

  4... .«بوده است

                                              

 .21، صسمط العلیمنشی کرمانی،  .1

 .8. همان، ص2
 .72همان، ص .3
 .11همان، ص .4
 .4همان، ص .5
 .37، صشاهیتاریخ  .2
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ترین نظایف  هه مورخـان   بخش  از آداب حکمران ، شامل نظایف حکمران بوده است. مام

 اند از: اند، عبارت مورد بررس  در این پگنهش، به تثس  از مورخان پیشین، به آن توجه هرده

منیتملکبرقراریا.1ـ2ـ1ـ2

مام در پیرنزی ن رسیدن  یدر رنزگاران قدیم، مبارزه ن شجاعت در میدان نبرد، عنصر

گری،  سااه  ،مینای نیرنی نظام  ن به عبارت دیگر ،به تاج ن تخت بود. از قدرت شمشیر

شـود. منشـ     آرای  ن داشتن سااهیان ن قشون منظم، مرتـا ن شـجاع اسـتنباط مـ      رزم

پادشـاه  ق(، 201ــ 466) نیگگ  هه در نجود ابوالحارث محمدشـاه  به اهمیت این ،هرمان 

 ،از دیدگاه مؤلف تاری  شاه  1هند. شده، اشاره م  هرمان متبلورمشاور به صالبت ن عدل 

یون  یک  از ارهان اصل  نظام پادشاه ، ن نجود سااه ن لشکر قدرتمند، فوایدیسااهیان 

ها از افزایش قدرت ن شوهت، توانای  دفع یاسیان، ایجاد امنیت برای رعایا ن پا  هردن راه

  7نجود دزدان ن... را به همراه دارد.

اهتمامبهاحوالرعیت.2ـ2ـ1ـ2

ای بـه  عنایـت نیـگه   در آیار مورخـان محلـ  ایـن دنره در قالـا نصـیحت حاهمـان،      

هس  است هه فرهنگ تیامل با  ،است. پادشاه موفقسرنسامان دادن به احوال رعیت شده 

در دسـتور هـار قـرار دهـد. منشـ        ،رعیت ن زیردستان را هه از اجزای هل  سیاست است

 ،هـه اسـباب رفـاه مـردم را فـراهم آنرده      ق(467ــ 455) در مورد ترهان خـاتون  ،هرمان 

مقتل  عدل ن به نشر میدلت ن فیض عاطفت ن نظم امور ن رعایت جماور بر »نویسد:  م 

  3«.تحلیل قیام نمود ن بر آبادان  نالیت ن استمالت رعیت اقبال تمام فرمود

                                              

 .17، صسمط العلیمنشی کرمانی،  .1

 .41ت37، صتاریخ شاهی .2

 .5، صسمط العلیمنشی کرمانی،  .3
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های یک حکمران خـوب را در   یک  از نیگگ  ق(،466)د. حدند  تاری  شاه  نویسنده

دانـد؛ یراهـه ظلـم ن سـتم بـه       حال رعایا ن رنا نداشتن ظلم بـه آنـان مـ     مراعات هردن

دار هرده، فرجام  تل  ن ناخوشـایند را بـرای    ت حاهم را خدشهزیردستان، اقتدار ن مشرنعی

  1نی رقم خواهد زد.

.تدبیر3ـ2ـ1ـ2

 ،یکـ   :شـود  پادشاه از دن طریق صاحا تـدبیر مـ   ق(، 230از نگاه منش  هرمان  )د. 

 ،شود ن دیگری تربیت ن هسا علم توسن شاه هه از آن به جمع خصال خسرنانه تیبیر م 

هـای    نی ظاهراا خصال خسرنانه را هه از نظـرش در نیگگـ    7.باتدبیر داشتن نزیر عالم ن

منشـ ،   داری، هیبت ن شکوه شاهانه، شجاعت، دنراندیش ، بخشش، بـزرد  یون: مملکت

ق( از 207ـ466شود، در نجود سلطان مظفرالدین محمدشاه ) خلو  باطن ن... خالصه م 

البته منش  هرمان ، صفت جباریـت   3.بیند تر م  دیگر ملو  قراختای  قبل از نی، برجسته

ن قار این سلطان را در حدّ افراط  آن هه حت  به تادید ناقی  جـان نزدیکـان پادشـاه ن    

های ناحق منجر شده، از دایره تدبیر پادشاه  خارج دانسته، از آن انتقاد  ریخته شدن خون

ای  ر ترسیم نقشهق( د467ـ455مؤلف تاری  شاه ، اقدام مناسا ترهان خاتون ) 6هند. م 

ق( در اهرام ن خلیـت لشـکر امیـر    446نزیرش فخر الملک )د. حدند   هوشمندانه با همک

ق(، ن نیز تایـه ن تـدار  علوفـه    443ـ415ق(، فرستاده هالهو )425جینا نوین )د. حدند 

هاف  برای یاارپایان آناا در مدت یند رنز توقف در هرمان را هه سـبا مصـون مانـدن    

                                              

 .42، صتاریخ شاهی. 1

 .2، صنسائم االسحارمنشی کرمانی، . 2

 .74، صسمط العلی. همو، 3

 همان.. 4
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ت از هرگونه تیر  این سااه مایا شد، مصداق ناقی  یک تدبیر ملوهانـه  مردم این نالی

 1هند. دانسته، آن را ستایش م 

 ،داند. بر این اسا  داری ضرنری م  انتخاب نزیر باتدبیر را برای ملک ،منش  هرمان 

ن  ق(73ــ 13) ن عمـر  ق(13ــ 11) ابـوبکر  :نزرای  یـون ق(، 11)د.  حت  زمان پیامبر

 7گرفتند؛ حال آنکه نی از سریشمه نح  سیراب بود.دیگر، طر  مشورت قرار م  صحابه

از  ناگزیر است. ،داری از نجود مشیر ن نزیر بیانگر آن است هه حاهم در امر ملک ،این نکته

 یک  از مصـادیق تـدبیر، رعایـت حقـوق ن جایگـاه هریـک از        ،دیدگاه مؤلف تاری  شاه 

جزء ناجبات افیال ملو  به حساب آمـده، از آن   ،این هار»های مختلف جامیه است. گرنه

  3.«شود به حسن سیاست تیبیر م 

یک  دیگر از مصادیق بارز تدبیر در امر حکمران ، مشورت با علما ن صـاحبان اندیشـه   

بوده است. اینان به جات موقییت اجتماع  ن علم  برجسته، در هر عصری همواره مـورد  

انـد.   نفـوذ در سـاخت قـدرت بـوده     ن جـزن عناصـر صـاحا    منصبان حکومت  توجه صاحا

ق( ن پادشـاه  467ــ 455دری  برخ  حاهمان قراختای  یون ترهان خاتون ) های ب  حمایت

ق( از عالمان ن اقدامات شایسته آنان در تجایز مراهز علم ، سباِ گـرد  463ـ461خاتون )

هـا، حلـور    مره این اقدامآمدن خیل هثیری از علمای برجسته در دربار این حاهمان شد. ی

های مختلف حکومت قراختاییان، یه به صـورت   فیال ن مشارهت علمای  نامدار در عرصه

تدریس در مراهز علم  ن در مرتبه بیدی باره بردن این حاهمان از نظرات آنان در ارتباط 

 داری ن نیز تیامل باتر با رعیت بود.  با اصول ملک

یف مقام علم  یک  از این علمای حاضر در دستگاه در توص سمن الیل نویسنده هتاب 

ق(، نی را سرآمد همگنـان در  466الدین خلیل )د. حدند  حکومت  قراختاییان به نام برهان

                                              

 .127، صتاریخ شاهی. 1

 .2، صنسائم االسحارمنشی کرمانی، . 2
 .31ص، تاریخ شاهی .3
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علوم رای  آن رنزگار، ن مقام استادی نی را مورد احترام دانشمندان سـاهن در هرمـان آن   

 1داند. رنزگار م 

حساب حجاج سلطان  های ب  لوهانه ن بخششدر موضی  دیگر، نی از عنایات خا ّ م

گوید. از نگاه نی، این عالم برجسـته   ق( به یک  از علمای آن زمانه سخن م 444 ـ454)

به دلیل موقییت علم  رفیی  هه در دستگاه حکام قراختای  در هنار دیگـر علمـا داشـت،    

الیلما المتبحرین رفیع موالنا قدنة »آمیزی از جانا پادشاه بود؛  شایسته ینین برخورد اهرام

الملة نالدین االباری پیشاهنگ قوافل آستان علوم آداب ن ینبوع حکم ن فلایل ن متبـوع  

 ا مه ن افاضـل را سـلطان حجـاج بمزیـد اهـرام شـر  امتیـاز ن رقـم اختصـا  ارزانـ            

  7.«داشت... 

در ای برای علما ن دانشمندان در همک به پادشاه  مؤلف تاری  شاه ، جایگاه نیگه

داری قا ل است. از نگاه نی، علما ن دانشمندان، تناـا طبقـه ممتـازی     اداره امور ملک

هستند هه صالحیت مؤانست با پادشاه را دارند ن یک حکمران خوب، باید دنام ن بقای 

از دیـد ایـن مؤلـف،     3شـنا  بدانـد.   سلطنت خود را یمره قلم ن فتوای علمـای دیـن  

تواند  نظرات سازنده آنان در امور حکومت ، حت  م  هارگیری مجالست با اهل علم ن به

طبییتـاا دنری پادشـاه از علمـا ن     6مییاری برای سنجش اعتبار ن شکوه سلطان  باشد.

عدم تیامل با این قشر، به مرنر زمان از اعتبار ن هیبت پادشاه هاسته، ضیف حکمران  

 را به دنبال خواهد داشت.

                                              

 .45، صسمط العلیمنشی کرمانی، . 1

 همان. .2

 .41، صتاریخ شاهی .3

 .23همان، ص .4
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 نتیجه

تـرین   به دنبال داشت؛ مامرا پیامدهای متیددی  ق(،234 ـ456) تشکیل حکومت ایلخان 

در آیار منش  هرمان   ،آن، تجدید حاهمیت سیاس  ایران است. بازتاب فرهنگ  این حادیه

داری ن اندیشه ن فرهنگ سیاس  ایرانـ  قابـل    ن مؤلف تاری  شاه  در قالا الگوی ملک

زمین هه بخش  از هویت مل  ایران را  نام ایران ن ایران ،در آیار این مورخان مشاهده است.

اریوب اداد، به همراه حدند ن قلمرن ناقی  آن از دنره باستان به اسالم ، در ی تشکیل م 

ـ  قلمرن سیاس  ایلخانان، بارها در موقییت . ناـاد  ه اسـت های مختلف مورد تثهید قرار گرفت

نیگگـ   بـا  همراه  ،آنهارهردهای  شاری، با همه عنوان رهن اصل  اندیشه ایران شاه  به

تـدری    اریوب تحوالت نظری ن عمل  تاری  اسالم ن خالفت اسالم  بهاه  آن، در یفرّ

هـای   دنباره سر برآنرده، مسیر تکامل خود را در قالا مقـام پادشـاه  در مـورد حکومـت    

بینـ  ن رنیکـرد حفـظ قـدرت ن      این مورخان بـا ناقـع   ،مستقل ایران  پیمود. بدین منظور

سـازی حکـومتگران    در پیشـبرد همسـان   ،حت  با منشث بیگانـه  ،های سیاس  ظامپایداری ن

 نامتجانس با جامیه ایران ، ایشان را در سیمای شاه آرمان  ن شاریار ایران  میرف  هردند. 

 :مانند ،مؤیر در قدرت رعایت حدند ن یغور عناصر اجتماع ِ ،های این مورخانر نوشتهد

اهل بیوتات برای جلوگیری از بر هـم خـوردن تیـادل نظـام      ن دبیران، نظامیان، رنحانیون

نقش مام  در یبات  ،نظارت دا م  پادشاه ن رعایت حال هریک از این طبقات با حکومت 

سیاست مدن در قالا دن عنوان هل  ضرنرت نجود ناـاد  با اهتمام به  .داردامور حکومت  

هـه   شـود  تلقـ  مـ   انسان  نیاز ضرنری اجتماعات  حکمران، حکومتنظایف حکومت ن 

سکان آن باید به دست حاهم  باشد هه قدرتش برخاسته از تثیید الاـ  ن دارای سـطوت   

. آخرین شرط حاهم، قدرت باشدبه احوال رعایا  متوجهپادشاه ، سامانده  منظم لشکر ن 

، از آن به مراقبت از احوال طبقات ن مناصـا جامیـه  در اندیشه این مورخان، تدبیر بود هه 

 ه است.تیبیر شدن در ناایت، صاحبان خ رد یا همان علما،  مشورت با نزیران
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نویس مـورد بررسـ  در    دهد، نجوه بارز در اندیشه دن محل  دستانرد تحقیق نشان م 

های  است هه پـیش از ایـن در آیـار     این پگنهش در حوزه فرهنگ سیاس ، استمرار مؤلفه

هـای  هـه مورخـان ن     شـین بـوده اسـت؛ مؤلفـه    هـای پی  نویسان دنره مورخان ن اندرزنامه

های  هه  شاری نام گرفته بودند؛ اندیشه های ایران نویسان پیشین، خود از اندیشه اندرزنامه

های اسالم  سنا یافته بود. هویت ایران ، نظم سیاس  ـ اجتماع ، ضرنرت  با الاام از آموزه

های  هستند  ترین مؤلفه ه مامنجود حکمران ن نیز حکمران  ن حکمرنای  مطلوب، از جمل

هه مورخان مورد نظر در این پگنهش، بر مبنای آن، اندیشه سیاس  خویش را مبتنـ  بـر   

 اند.  فرهنگ سیاس  زمانه خود سامان ن ارا ه داده
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