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  چكيده
ي اسيس ميمفاهي آشفتگ ران،يا جامعة در استيس علم مشكالت ترين مهم ازي ك ي،ينظر حوزة در

نيز » دولت« مفهوم علوم سياسي يعنيترين مهم گفت اين آشفتگي حتي در توان مي به جرأت .است
 رشد و گسترش جامعة مدني در تاريخ ترين موانع مهمدر حوزة عملي نيز يكي از . وجود دارد

چه » دولت «ة واژ؛ زيرااست» دولت«و » ملت«بين » اختالف«، پايداري ساختار زايران امرومعاصر و 
 لذا.  كاربردهاي متنوعي داشته استدر متون ادبي كهن و چه در زبان نوشتار و گفتار امروز ما

 نمايد مي ابهاماتي كه در زبان حقوقي و سياسي معاصر در اين زمينه وجود دارد، ضروري سبب به
 ،اين امور.  شودانديشي چاره، حد امكانتا » دولت« و روشن شدن مفهوم ها نقيصهبراي رفع اين 

در انديشة سياسي ايرانِ دوران ميانه و قديم حكايت » دولت«خود از ضرورت بازشناسي مفهوم 
انديشة سياسي ايرانِ دوران  در» دولت « سعي ما در اين نوشته نشان دادن مفهوم بر اين اساس.دارد

 ةينظر ،زين گفتمان پردازان نظريه همة انيم  و ازگفتمان روش مقاله، نيا. بود خواهديم ميانه و قد
 ةينظر هاي مؤلفه از استفاده با كوشد مي حاضر پژوهش. است برده كار به را موفه و الكال گفتمان
 ميقد و انهيم دوران رانِياي اسيس ةشياند در» دولت «مفهومي بازشناس به موفه، و الكال گفتمان

 .بپردازد) هيصفو از پيش(

 
  

  واژگان كليدي

  .گفتمان ،مطلقه سلطنت دولت،، خالفت ،يپادشاه ،يرانشهريا شةياند
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 مقدمه

. است داشته وجود جوامع همة در كه استي تيحاكم و قدرت رابطة مظهر ترين عالي ١دولت
 وجه ترين مهم م،يبر كار به حكومتيي اجراي نهادها از تر گستردهيي معنا به را دولت مفهوم اگر

 مورد منبع قدرت، حالت نيا در. است جامعه در نيقواني اجرا و قانونگذاري دولت تيحاكم
 و ؛ميتصم اخذ و تيحاكم يِاجراي برا الزمي نهادها مجموعة ،حكومت ؛دولت ةاستفاد

 است غيرشخصي وي انتزاعي  مفهومدولت سان بدين. روند مي شمار به دولت اعمال است،يس
. دارد ارياخت دري خاص نيسرزم در را "قدرت مشروع كاربرد انحصار" وبر ماكس گفتة به كه
 يبرا امعن نيا به دولت. بود افتهيني اسيس رواج شانزدهم سدة تا امعن نيا به دولت مفهوم اما

 كه بردند مي كار به را» سيپول «واژة آن، جاي به آنها. نبود يا شده شناخته مفهوم هم ها يوناني
 زين انهيم هاي سدهي اروپا عمدة بخش دري حت دولت مفهوم. دينام» دولت - شهر «را آن توان يم

 با. بود شاهزادگان حكومت و امپراتور دربارةي اسيس تفكراغلب  ،دوره نياي ط. نداشت وجود
 آن در اما ؛شد  داريپد تدريج به دولت ازي مفهوم شيبو كم انهيم هاي سده اواخر در زمان گذر
 و نبود مردم آنِ از دولت كه افت يكاربردي زمان و نبود مشخص خوبي به دولت مفهوم هم هدور
 يگاه و دانستند مي برابري عال اقتدار با را دولت زمان، آن در. داشت تعلق شاهان به تيحاكم
 كولوين بهي علم بحث در آن كاربرد نينخست. رفت يم كار به» ياجتماعي نهادها «به اشاره در
 و اصول از گذشته دولت ،زمان گذر با وي اوليماك از پس. شود يم داده نسبتي ولايماك

 .كرد دايپ هم را سيتأس ا يساده و ناب اقتداري عيطب مفهوم راستاها،
  

  رانياي اسيس شةياند در دولت مفهومي بازشناس
 دگاهيد زايي فرمانروا مفهوم هاي ريشه در پژوهش ازمندين ران،يا در دولت مفهومي نظري بررس
 انهيم دورة رانيا دري حت» دولت «مفهوم نييتب كه نمايد مي نيچن و استي اسيس 2شةياند خيتار
 از باستان انيرانيا كهي افتيدر ترين كهن به بازگشت بدون زين آن هاي دگرگوني حيتوض و

. ستين ممكن ،اند كردهي ادگذاريبن را» يشاهنشاه «نينخست آن ةيپا بر و كرده دايپيي فرمانروا
 از د،يجدي اجتماع علوم در آن جيرا و قيدقي معنا به state ا يدولت كه استي هيبد هرچند
 انةيم هاي سده در رايز ،است صادق زين اروپا در موضوع نيا (بود بيغا رانياي اسيس نظام

 اما ،)دولت نه بوديي فرمانروا و حكومت و ارباب و اريشهر از صحبت زينيي اروپاي كشورها
 و است انيرانيا اي انديشه عناصر نياستوارتر ازي كي يحكومت نظام از باستان انيرانيا افتيدر

                                                            
1. state 

 راجعي ا رحرفهيغ اي يا حرفه تفكر گونه هر اول،ي معنا در اصطالح نيا. رود كار به معنا دو به است ممكني اسيس شةياند. 2
 شاملي اسيس مسائل در را افتهي نظام وي ا حرفهي ها پژوهشي اسيس شةياند دوم،ي معنا در. شود يم شامل را استيس به
 ).3: 1387 قت،يحق( شود يم
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يي فرمانروا شةياند دري گسست ستتوان مي آنها از ك يهر كه يتيپراهمي خيتار حوادث رغم به
 نييتبي براي كوشش گونه هر رسد يم نظر به رو ازاين. است كرده دايپ تداوم كند، جاديا رانيا

ي بررس وي رانشهرياي اسيس شةياند يها خاستگاه بهي بازگشت با جز رانيا در» دولت «ةينظر
 نباشد پذير امكان ميقد رانيا خيتار طول دريي فرمانروا  وي حكومت نظامي عموم ساختار

  .)116: 1380 ،ييطباطبا(
  

  ميقد رانيا در يحكومت نظام ويي فرمانروا يعموم ساختار
ي متفاوت مضمونيي فرمانروا مفهوم معاصر، عصر تا اميا ترين كهن زا ،زمين ايران تمدن در

 مفهومي دگرگون خاستگاه دربارة آنچه با كه كرد دايپي تحول زين خيتار گذار در و داشت
 و تيحاكم م،يقدي اسيس نظام در. داشتي اساسي زيتما داد، رخيي اروپا تمدن در» دولت«

 رانيا در. بود ناپذير امكان آنها كيتفك كه دندبو شده نيعج هم با چنان سلطان و سلطنت
 ازي رويپ شانيا فةيوظ عمده طور به و ندشد مي محسوب حكمراني ايرعا ،افراد باستان

 نيا بر مسلط يِسنت 1گفتمان ران،يا به اسالم ورود از پس. داشت نام» پادشاه «كه بود فرمانروا
ي پدرساالر از خاص اي گونهي وبر ميتقس چارچوب دري اسالم دورة رانِياي عن يدوره،
 در كه بودي ونان يوي اسالم ،يآرماني شاه اي يرانشهريا عناصر ازي بيترك گفتمان نيا. شود مي

 آن از كه ديبخش تحقق فرصت را قدرت ازي ساخت و افت ينيتكو و ظهور خاصي دوران
 سدة لياوا به ختسا نيا شيدايپ ،يخيتار لحاظ از. كرد ريتعب» ياسالم سلطنت «به توان مي

 و شد مسلط مسلماناني زندگ بر بعد به چهارم سدة از تدريج به ساخت نيا. گردد يبازم چهارم
» هيسلطان احكام «و» آداب «عنوان ريز راي اسالم دورة يِاسيس اتيادب از اي گسترده بخشي حت
  . )162: 1384 ،يرموسويم( داد اختصاص خود به
 

  ي رانشهريا گفتمان در» يشاهنشاه «و» پادشاه «مفهوم
 نيا كه شود مي ادآور يت،يسانسكر در شاه ا ي-   rri و raj - واژةي بررس از پس ست،يبنْون ليام

 ها واژه آن مضمون فقدان را امر نيا سبب او ؛نشد حفظ رانياي باستان يها زبان در ها واژه
 آغاز همان از رانيا لكهب ،نداشت وجود» يشاه قلمرو «و» شاه «رانيا تمدن در رايز ،داند يم
 اگرچه كه است آن بر و داند مي معادل -  empire -  واژة با را مفهوم نيا او. بود» يشاهنشاه«
ي ايدن در ،است داشته وجودي گريد يها يامپراتور ران،يا» يشاهنشاه«ي ادگذاريبن از شيپ

                                                            

 كه اند ييمعناي ها منظومه واقع در ها گفتمان. دارد نام گفتمان شود، يم حاصلي بند مفصل عمل از كه شده يساختارده تيكل. 1
 .ابندي يم معنا و تيهو ،دارند گريكد يبا كهي زيتما به توجه با ها نشانه آنها در
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 نظام نيا كه اند دانسته يمي قوم نينخست را انيپارس ان،يرم و انيونان يويژه به ويي هندواروپا
ي جا در طور نيهم. )139: 1380 ،ييطباطبا( اند كرده نيتدو را آن مفهوم و برقرار رايي فرمانروا

ي معنا به كه باستان، يپارس در - xsayaθiya - هيثْيخشا ةواژي بررس با نيستبنو گر،يد
 است، شده ليتبد ديجد يفارس در» شاه «واژة به منظم هاي دگرگوني اثر بر و بوده» پادشاه«

 كه است يا واژه بلكه ست،ين تبار يپارس xsayaθiya واژة يشناخت زبان ليدال به كه آورده نيچن
 xsaya θiya اصطالح بار، نينخست ،يهخامنش تداول در و است شده گرفته مادها زبان از

xsayaθiyanam  به كه شده درست آن از» شاهان شاه «اي» يشاهنشاه «باستاني پارس در 
 .»راند يم فرمان شاهان گريدي برا كه استي شاه «بلكه ست،ين» شاهان انيمي شاه «يمعنا
 شده گرفته xsayaθiya ازي اريبسي ها واژه ران،ياي باستان يها زبان در ست،يبنون ليام گفتة به

 اعمال آن بر قدرت كهي نيسرزم و قدرت« به كه xsaθraيي اوستا واژة آن، در كه است
ي وقت چنانكه است، xsaca باستاني پارس در اصطالح همان معادل. دارد داللت ،»دشو مي
ي معنا دو هر به ديبا» داشتي ارزان من به را  xsaca كه آن اهورامزدا«: ديگو يم وشيدار

  . )140: 1380 ،ييطباطبا( شود دهيفهم ،شود مي فرمانده آن بر كهي نيسرزم ويي فرمانروا
 دري هخامنش دورة موروث» شاه «كلمة  كهاست معتقد زين صفا تردك نظر، نيا دييتأ در

» يكَو «كلمة ،مينام يميي اوستا را آن كه يا دوره دري عن يآن، از شيپ و است رانيا خيتار
ي عني يانيك و» شاه«ي عني) يكَ(= ي كَو. است رفته يم كار به مفهوم نيا انيبي برا) يكَ(= 
 شاهي امعن به )= xsayathya(» يثيخْشا «كلمة باستان،ي سپار زبان در اما ،يسلطنت وي شاه
» خ«ي رانيا يها زبان در قاعده ك يبر بنا كه كند يم اضافه او البته. است كلمه نيهم شةير و

 نيا با كهي كلمات و افتاده رانياي بعد يها زبان در آمد يم كتحرم» ش «آن از بعد كه ساكن
 در را حالت نيا رينظ و است شده آغاز» ش «كمتحر حرف همان با شد مي شروع حرف
 خْش «و) مملكت  ،  كشور(= » شهر«ي معن به )xsathra(= » خْشتْرَ «لِيقب ازي گريد كلمات

ا ي معن به» ت»تنيهم. ميكن يم مالحظه» روشن«ي عني يفارس در» ديش «وي پهلو در» ش 
 كه دهش مبدل» شاه «بهي بعد يها لهجه در» ث «حرف» يثْيخْشا «كلمة دوم جزء در طور
  .)28-29: 1346 صفا،( است كشوري فرمانرواي معنا به
 بر آنانيي فرمانروا وةيش و انيرانياي حكومت نظام» يشاهنشاه« گفت توان مي بيترت نيا به
 تنوع حفظ با ،تدريج به كه بود گوناگون رسوم و  آداب و ها زبان باي اقوام با اي گسترده نيسرزم

 به مهاجران وي رانيا اقوام يِمل وحدت نيا در. دادند ليتشك راي واحد ١ملت خود، كثرت و
ي وحدت جاديا آن فةيوظ كه كرد يم عمل» ينهاد« عنوان به »يشاهنشاه« ،يرانيا يها نيسرزم

                                                            
1. nation 
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 شةياند در زين »پادشاه«. بود آنهاي خودگردان حفظ با اقوام همة مصالح نيتأم و داريپا
 با او هم و آمد يم شمار به» ملت «اقوام همة تنوع و كثرت در وحدت ازي رمز ،يرانشهريا

: 1380 ،ييطباطبا( كرد يم ليتبد» تمل«ي داريپا به را اقوام آن داريناپا تعادل ، »دادگرانه«يي فرمانروا

 ساز سبب» نيزمي رو بري خدا «،شاه» شخصِ« ،يرانشهريا شةياند اصول برابر واقع، در. )143
 و «كه است آمده نيچن زمينه نيا در تنسر نامة در چنانچه ؛بود اقوام آن كثرت نيع در وحدت

 روز است نتيز و ،)يسپاه(ياسفاه و تيرع انيم است نظام پادشاه كه دانست ديببا نيقي
 .)20: 1311 گشنسب، به تنسر نامة: ك.ر(» دشمن از ترس روز است پناه و ملجأ و) مفرّ( مفرغ و نتيز

 حساب بهي اسيس نظام نيا نهاد نياستوارتر الجرم، اما نهاد، گانه ينه گرا شاه سان بدين
 بخش وحدت عوامل ،زمين ايراني اسيس وي اجتماع اتيح در» نهاد «نيا كنار در البته. آمد يم
 به عوامل آن نيتر عمده آن، يِمعنا نيتر گسترده در ،يرانيا فرهنگ كه داشت وجود زيني گريد

 گذار در را انيرانياي فكر وي نييآ ،يخيتار تداوم توانست كه بود استوار چنان و آمد يم شمار
 را زمين ايران تداوم راهي شاه» نهاد «يدرپ يپي فروپاش يها دوره در و نيتضمي طوالن هاي سده

  .)115: 1380 ،ييطباطبا( كند هموار
  

   ميقد رانيا در يحكومت نظام و »يآرمان شاه «گفتمان عناصر
 گاهيجا از كه است» يآرمان شاه «و» ياريشهر «اي» يشاه نهاد «يرانشهريا ةشيداني اصل محور
 ترين مهم و بودهي رانيا ةجامعي اسيسيي گرا آرمان وي اعتقادي نيب جهان دري ا ژهيو وي معنو

 دييتأ و» يآرمان شاه«ي عيطبي ماوراي ها روين ،يرانياي اسيس خرد و شهياند در آن مشخصة
ي زديا فرّهي دارا يِآرمان شاه شةياند گر،يد عبارت به. )166: 1384 ،يرموسويم( است اوي اله

 مفهوم نيهم با و است آمدهي رانشهريا شةياند منابع ترين كهن در كه استي مفهوم ترين مهم
 ژهيو به و انهيم هاي سدهي حيمسي اسيس شةياند باي رانشهرياي اسيس شةياند كه است نياديبن
. است شاه بودن خداگونه و ييراينام آنها دو هر شاخصي ژگيو رايز ،ابدي يم ونديپي شرق رم
 آن در يپرداز هينظر كه استي آرماني شاه شةياند جهت بدان ،يرانشهرياي اسيس شةياند لذا

 ةيپا بر موجود يِحكومت نظامِ و قدرت بلكه، ستين موجود يِحكومت نظام و قدرت براساس
 كه آنجا ازي آرمان شاه ،يرانشهريا يها نوشته در رايز ،شود يم دهيسنج يآرماني اسيس شةياند
 دهيفهم نيزمي رو بر خدا دةيبرگز و ندهينما خداگونه،ي انسان عنوان به است،ي زديا فرّهي دارا
 وي نوافالطون شةياند تبع به كهي فاراب ابونصر فاضلة نةيمد اول سيرئ با ثيح نيا از و شده
 سنخ ك ياز است، فاضله نةيمد ةيمبق و موجِده علّت ،يافالطون يها نوشتهي حيمسي رهايتفس
  .)133-190: 1377 ،ييطباطبا( بود
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 آن با تيريغ و» يشرق استبداد «گفتمان با 1خصومت در كه رانيا دري آرمان شاه گفتمان اما
 نيا دري آرمان تيوضع. بود استوار ينداريد و عدالت ،يزديا فرّه ركن سه بر گرفت، شكل
 حفظي پ در و زد مي هيتك قدرت كةيار بر عادل و نداريد فرهمند،ي شاه كه بودي زمان انگفتم

 از گفت توان مي الاقل قبل، ها قرن از گفتمان نيا. بود خود مردم نيب در آن گسترش و عدالت
ي حت بعد، ها قرن تا و گرفته شكل رانيا در طرف نيا به ،يفردوس داستان مطابق ومرث،يك زمان
 درك ز،ين رانيا در عهيش مذهب كردني رسم و انيصفو دولت تا و رانيا به اسالم ورود از بعد
 زمينه نيا در مثالي برا( 2بود حاكمي رانياي اسيس شةياند بر و داده شكل راي رانيا فهم و

ي شاه ركن سه نيا حال هر به.) كرد اشاره رهيغ و ضحاك و روانيانوشي ها ناداست به توان مي
ي شاه وي رانيا شةياند گفتمان در 3يمركز دال: ندپذير ميترس ريز صورت به رانيا دري آرمان
ي اله استي قتيحق ،يياوستا اصطالح در شكوهي معنا به فرّه. استي زديا» فرّه «مفهوم ،يآرمان

 به وي پادشاه جالل و شكوه به را او ديآ حاصل راي كس چون كهي آسمان استي تيفيك و
ي كبختيني معنا به فرّه  نيهمچن. )99: 1384 فر، ييطباطبا( رساند يمي معنو عظمت و تقدس مرحلة

 كمال بهي ابيدستي معنا به فرّه نيا به دنيرس. است مطلوب و خواسته به دنيرس ا يكمال و
 سريم انساني برا يدوجهان سعادت آن ةيسا در كه استي زديا دييتأ و شيخوي وجود

  .)135: 1377 ،ييطباطبا( شود يم
 داستان در كه آنجا است، آمدهي خارج كليه و شكل صورت به هم بار كي يزديا فرّه لبتها
 رياردش بيتعق در اردوان سپاهي وقت كه است آمده نيچن اردوان سپاه توسط رياردش بيتعق
 سواره دو ايآ كه سپاه پرسش به پاسخ در مردم ،گذرد يم آنجا از پارس راه كه رسند يمي جاي به
 جواب طور نيا ،اند دهيد چگونه وي ك ،اند بوده حركت حال در پارس نيسرزم يوس به كه را
 مانند تندرو باد چون دونيا ،برآورد غيت ديخورش چون بامداد كه گفتند مردمان«: شنوند يم

 كوترين آن از كه ديدوي هم پس از ستبر اريبسي قوچ را شانيا) گذشتند باد تند مانند (بگذشتند
ي ط نيزم اريبس يها فرسنگ (اند شده نيزم فرسنگ بس تاكنون كه ميدان و ستينشا بودن
 و پرسد يم سؤال) ريوز (دستور از قوچ باب در اردوان. نتوان گرفتن شانيا را شما و) اند كرده

  .)37- 39: 1378 بابكان، رياردش ةكارنام: ك.ر( »استي انيك ويي خدا فرّه آن كه گفت، دستور كه نجاستيا
 افته يتولد آنكه از شيپي گاه است،ي زديا فرّهي دارا ،يآرمان شاه كهي رانيا شةياند در
 زاده با سبب نيهم به و شد زاده مادر از فرّه با اورمزد شاپور چنانكه ،ابدي يمي زديا فرّه باشد،

                                                            
 .شودي م آن فروپاشى و ديتهد حال، نيع در و گفتمان انسجام و رىيگ شكل موجب كه است رونىيب يامر خصومت .1
ي ها دوره جز به رانياي شاهنشاه بينش و فراز پر خيتار در پادشاه بودن عادل وي نداريد مخصوصاً ،يژگيو سه نيا لبتها. 2

ي برا لخت قدرت از شتريب پادشاهان و شد حفظ ها شهياند و ها نوشته در شتريب و نكرد دايپي نيع تيواقع گاه چيهي كوتاه
  .كردند يم استفاده خود حكومت حفظ

 .رنديگ يم نظم آنها حول ها نشانه ريسا كه استيي ها نشانهي مركز دال از نظور. 3
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 دستخوش كشور امور همةي زديا فرّهي دارا پادشاه آمدن وجود به با. افتي يپادشاه شدن
 بخت سرچشمة و خاستگاه فرّه رايز ،داد يم خوبي به را خودي جاي بد و شدهي اديبني دگرگون

  . )139: يي، پيشينطباطبا( بود فرخنده و خجستهي هما ةيسا همچون آن ةيسا ويي بايز وي خوب و
ي زديا» فرّه«ي مركز دال حول كه ران،يا دري آرمان شاه گفتمان مهم عناصر ازي ك ياما

 رو ازاين. است» دولت و نيد«ي همزاد مفهوم ،شود مي 2»لحظه «به ليدتب و شده 1»يبند مفصل«
 وجه چيه به» دولت و نيد«ي همزاد ا يدولت و نيد انيم كينزد ونديپ و ارتباط گفت توان مي
 از دولت و نيد وحدت كه امعن نيا به. استي رانشهريا اي انديشه بلكه ست،يني اسالمي سخن

 دتوان مي) عيتش اهل نزد در معصوم امامان و (اسالم مبرايپ شخص در فقطي اسالم دگاهيد
 و ستين جداي شاه اي يپادشاه از  دين ياري،يرانشهريا شةياند در اما باشد، داشته وجود

 در كه استي اتيح و مهم قدر آن نكته نيا. است اهللا ظل ا يخدا فةيخل شاه گريد عبارت به
 آمده گشنسب به تنسر نامة در جمله از ،اند ختهپرداي آرماني شاه بحث به كه ييها متن يتمام
 قواعد استقامتي برا ايدن بصالح من رغبت و حرص از مدار عجب و ...«: از جمله ؛است
 و نشوند جدا گريكد ياز هرگز بنده، دو و زادند شكم كيب دو هر ملك و نيد چه ن،يد احكام
 ديبا البته. )8:  پيشينگشنسب، به تنسر مةنا: ك.ر( »دارد مزاج ك يدو هر سقم و صحت و فساد و صالح

 است، بوده عيشاي رانشهرياي اسيس اتيادب در كه دولت و نيد بودن توأمكه  كرد خاطرنشان
 شده محدود عتيشر بهي اسالم دورة گفتمان در امر نياي ول است، اي گستردهي معاني دارا

 نخست: داشت ژهيو كاركرد دو كم دست داشت، دوره آن در كه اي گسترده مفهوم با نيد. است
ي براي اريمع و اسيمق نكهيا دوم و بودهي اجتماع وي فرهنگ انسجامِ و وحدت عامل ،نكهيا

  .)165: نيشيپ ،يرموسويم( است كرده يم ارائه دولت و جامعهي اسيس رفتاري ابيارز
 نيا شده اشاره آن به هم باال متن در كهي رانشهريا شةياند در ذكر شايان و مهم نكتة اما
 زين جهان نياي ناآباد و ايدن صالح دولت، و نيدي همزاد وي همراه تياهم بر عالوه كه است
 آن صالح و ايدن امر بلكه ،نبود نيد لةئمس صرفاً هدف، كه امعن نيا به داشت؛ يا ژهيو تياهم
 جاآن است، شده ديتأكي آشكارتر صورت به گريدي جا در موضوع نيا. شد مي نيتأم ديبا زين

 من حال از را آدم يبن قيخال«: كند يم انيب گشنسبي برا خود احواالت انيب در تنسر كه
 ارةام نفس تا سالست پنجاه كه ست،ين دهيپوش اوباش و اوساط و جهال و عقال از و معلومست،

 معاشرت و اموال اكتساب و مباشرت و نكاح لذّت از كه ها اضتير به داشتم نيبر را شيخو
 وي محبوس چون و مينما ارادت هرگز كه آن خواهان نه و ام كرده دل در نه و ام دهنمو امتناع

                                                            
 و اصالح عناصر نيا تيهو كهي نحو به ،پردازد يم نوي تيهو در آنها بيترك و مختلف عناصري گردآور بهي بند صلمف. 1

 .شودي م ليتعد
 .رديگ يم ثابت ىيمعنا و شود يم خارج بودن شناور از موقت طور به شود، يم ليتبد لحظه هب كه زمانى عنصر، هر. 2
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 و معاد فالح و معاش صالحي برا بدانچه و بدانند من عدل قيخال تا باشم يم ايدن دري مسجون
ي برا اي. )6 :، پيشينگشنسب به تنسر نامة: ك.ر( »كنم تيهدا را شانيا من و طلبند من از فساد از زيپره
ي سرا جهان نيا«: ميخوان يم نيچن جهان نيا كار تياهم دربارة خرد دانيجاو كتاب در ثالم

 و تو انيم رسد، انيپا به توي زندگان روزگار چون و...  است مزد گاهيجا جهان آن و است كار
 دستت آنكه از شيپ تا كه بكوش پس شود، افكندهي جدائ تو خواستة و سازوبرگ و توشه انيم
 ،يراز هيمسكو( »ريگ بهره ها آن از تر افزون و شتريب چه هر گردد، كوتاه ات خواسته و سامان از

1350 :53 -52(.  
 ونديپ داشتن ضمن زين آن كه است» عدالت «ران،يا دري آرمان شاه گفتمان گريد مهم عنصر

 تياهم. شود مي يبند مفصل» لحظه «ك يعنوان بهي زديا» فرّه«ي مركز دال حول در ينداريد با
 ان،يرانيا ينيب جهان و يشناس جهان در كه گردد يبرم امر نيا به جهت ك ياز عدالت مفهوم
 نيا كه شد مي استنتاج طور نيا و بود احترام قابل و مقدس ،يعيطب يِهمگون و نظمي دارا جهان
 و دهنده شكل ،يانيبن فرض نيا. بود كوشا آن حفظ در ديبا پس  است، مقدسي موزون و نظم
 لذا. داد يم ليتشك را استيس چوني عموم عرصة دري گريدي اصل ميمفاهي عيمابعدالطبي مباد

 جاي به زيچ هر و شده حفظ مقدس نظم نيا كه شد مي اطالقي تيموقع و حالت به عدالت،
 جهت از. )40- 41: 1376 ،ييرجا( گرفت يم قرار خود مناسب مقام و شأن در كس هر و شيخو
 شاهنشاهان، انيرانيا براساس باورهاي كهن كه گردد يبرم امر نيا هب عدالت مفهوم تياهم گريد
 كنندي دادگستر نيزمي رو در كنند، حكومت تيبشر بر تا بودند شده دهيآفر آني برا انيرانيا
 نظم حفظ بر عالوه عدالت تيرعا از هدف نجايا در. )36: 1347،ياد( باشند انيدروغگو دشمن و
 گريد عبارت به و است ستم و ظلم ازي دور ن،يزمي رو در) اشه( يآسمان قانون و نييآ و

  . شود مي ليتبد لحظه به و يابد مي معنا ظلم عنصر باي ساز تيريغ در عدالت عنصر
 در مفهوم نيا گفت توان مي كه داردي مهم گاهيجا قدر آني رانيا شةياند در عدالت مفهوم

 نحوة وي اسيسي زندگ در مناسب رفتاري گچگون ارائة دنبال به كه ها، يسينو اندرزنامه اكثر
 كنند يم» يسينو اخالق«ي سعد مانند گاه كه ،هستند قدرت» داشتن نگاه «و» آوردن چنگ به«
 مثل گاه و شوند يم كينزد هدف به درستي تقوا وي اخالق ليفضا باب در بحث با و
 به ريت كوشند يمي عمل ياه نسخه و ها هيتوص ارائة باي عن ي،دكنن يم» يسيدستورنو «نامه استيس

 ازيي الگو معرفي با و كنند يم» يسينو رهيس «بابكان رياردش كارنامة مانند گاه ا يبخورد هدف
ي ك يآنها همة هدفي ول ،ندكن يم تيهدا عادالنهي زندگ به را صحبت طرف مناسب، رفتار
 شناخته و صيتشخي برا دادن نشان همگون و منسجم نظام در را ثغور و حدود آن، و است
 خود فيتكل نه، ا يباشد داشته هيتك قدرت مسند بر خواه شخص، تا است ناسره از سره شدن

 در گشنسب به تنسر نامة در مثال عنوان به. )22 :، پيشينييرجا( است آمده و شده حفظ بداند، را
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 گريد«: ديگو يم نيچن تنسر عدل، موضوع از گشنسب سؤال جواب در عدالت موضوع تياهم
 دو سنّت بدانكه را شهنشاهي نبشت آنچه: مييگو جواب......ي كرد شهنشاه احكام از كه ياالتؤس

 ترا...... جورست نيآخر سنت و..... است عدل نيلاو سنّت ن،يآخر سنّت و نياول سنّت: تاست
 نيبر اعتبار د،يكوش ديبا يم نيآخر و نيلاو ظلم آثار ليتبد بر كه، شناخت ديبا يهم قتيحق

. )10- 11 : پيشينگشنسب، به تنسر نامة: ك.ر( است نامحمود كنند و كردند كهي عهد هر در ظلم هك است
 تيرع بر راي سپاه گر،يد و....«: كه كند يم حتينص نيچن را شيخو فرزندي عنصرالمعال اي

 تيرع مصلحت ،يدار نگه لشكر مصلحت كه همچنان نگردد، آبادان مملكت كه مكن مسلّط
. نتابدي گريد بر و تابدي ك يبر آفتاب كه دينشا است، آفتاب چون پادشاه آنكه زا دار، نگه زين
 از دخل كه داشت توان نگاه تيرع بر هم را لشكر و كردن توان عيمط لشكر به را تيرع زين و
 مده راه شيخو دل در را داديب پس. بود عدل از ،يجا بر و آبادان تيرع و شود حاصل تيرع
 داد، كه رايز شود، پست زود دادگران،يب خانة و گرددي ميقد و بماند ريد گر،داد ملكانِ خانة كه

 چوني رانيو و بماند رتريد كرد، ديشا رتريدي آبادان چون پس. يرانيو داديب و بودي آبادان
 يِخرّم و عمارت چشمة: كه اند گفته مانيحك و گردد) نابود و (ستين زود كرد، توان زودتر
 »است دادگريب پادشاه عالم، يِدژم وي خراب وي رانيو چشمة و است دادگر پادشاه عالم،

 گاهيجا و عدل تياهم مورد در دمنه و لهيكل كتاب دري منش نصراهللا اي. )233: 1345 ،يعنصرالمعال(
 است، لتيفض نيتر مهم كه پادشاهي نداريد امر از بعد«: آورد يم نيچني حكومتدار امر در آن

 آن در و باشد يم محاسن موهبت نيتر سينف و تيحل نيتر نيثم را اهانپادش كه دارد قرار عدل
 نَيب فَاْحكُم االْرضِي ف فهيخَل جعلْناك إِنّا«: است آورده نيچن اختصار و جازيا نحو به خود قرآن
 و حقّ به مردم انيم در پس م،يكرد نيجانش و فهيخل نيزم در را تو داوود،ي ا» بِالْحقّ النَّاسِ

ي رو شهيهم تقدس وي تعال زديا كه «آورد يم نيچن گريدي جا در اي. »1كن حكم يدرست به
 و نيد در و دارد آراسته اعظم عادل شاهنشاه عالم خداوند رحمت و عدل جمال به را نيزم
 مبارك نام نتيز و مونيم القابِي بها و فرّ به را اسالم منابر و برساند همت تيغا به ايدن

  . )14: 1384 ،يمنش( »كند ايدن شاهان گاه سجده را ونيهما بارگاه خاك و گرداند نيمزي هشاهنشا
 كه تيحكا عجم ملوك از راي كي «است، آمده عدل تياهم زمينة دري سعد بوستان در
 از خلق كهي جاي به تا كرده آغاز تياذ و جور و بود كرده دراز تيرع مال به تطاول دست
 ارتفاع شد كم تيرع چون گرفتند، غربت راه جورش كربت از و برفتند جهان به فعلش ديمكا
  آوردند، زور دشمنان و ماندي ته خزانه و رفتيپذ نقصان تيوال

  »كوشي جوانمرد به سالمت اميا در گو    خواهد بتيمص روز ادرسيفر كه هر«

                                                            
 .26 :صاد .1
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  »گوش به حلقه شود گانهيب كه لطف كن لطف    برودي ننواز ار گوش به حلقه بندة«
 دون،يفر عهد و ضحاك مملكت زوال در خواندند يهم شاهنامه كتاب او مجلس بهي بار

 برو چگونه نداشت، حشم و ملك و گنج كه دونيفر كه دانستن توان چيه د،يپرس را ملك ريوز
 و كردند تيتقو و آمدند گرد تعصب به بروي خلقي ديشن كه چنان آن گفت شد، مقرّر مملكت
 را خلق مر تو استي پادشاه موجبي خلق آمدن گرد چون ملكي ا گفت. افتي يپادشاه

  ؟يندار كردني پادشاه سر مگر ،يكن يم چهي برا شانيپر
  »يسرور كند لشكر به سلطان كهي    پرور جان به لشكر كه به همان«

 گرد برو تا ديبا كرم را پادشه: گفت باشد؟ چه تيرع و سپاه آمدن گرد موجب گفت، ملك
  .ستين دو هر نيا ترا و نندينش منيا دولتش پناه در تا رحمت و نديآ

  »يچوپان گرگ ز دياين كهي    سلطان شهيپ جور نكند«
  »كند شيخو ملك واريدي پا    افكند ظلم طرح كهي پادشاه«

 به و ديكش هم در سخن نيا ازي رو امد،ين مخالف طبع موافق ناصح رِيوز پند را ملك
 خواستند، پدر ملك و خاستند منازعت به سلطان عمي بن كه امدين بري بس فرستاد؛ زندانش

 تيتقو و آمدند گرد شانيا بر شده، شانيپر و بودند آمده جان به او تطاول دست از كهي قوم
  .»شد مقرّر آنان بر و رفت در به نيا تصرف از ملك تا كردند

  »زورآورست دشمني سخت روز دوستدارش    ردستيز بر ستم دارد روا كوي پادشاه« 
  »لشكرست تيرع را عادل شاهنشاه كه زان    نينش منيا خصم جنگ وز كن صلح تيرع با«

  .)27-25: 1369 ،يسعد(
 
  يآرمان پادشاه گفتماني خيتار دورة سه
 بري مبتن خود كهي زديا فرّهي داراي آرمان پادشاه گفتماني برا توان مي گذشت، آنچه به توجه با
 رانياي خيتار دورة. 1: گرفت نظر در مهمي خيتار دورة سه بود، ينداريد و عدالت نرك دو

 قرار قدرت تيمركز در خالفت كه يا دورهي عن ياسالم، از بعد رانياي خيتار دورة .2 باستان
 خالفت، ازي اسم جز عمل در و درآمد سلطنت شكل بهي اسالم خالفت كه يا دوره .3، داشت

 و عدالت ركن دو رابطة ،شده مطرح يها دوره از ك يهر در. نماند جاي به ران،يا در خصوص به
  :كرد انيب نيچن خالصه صورت به توان مي كه بود گريد يها دوره با متفاوت باًيتقر ينداريد
  
 باستان رانياي خيتار دورة .1

يي ماورا يها جلوه وجوددليل  به شتريب پادشاه ينداريد و عدالت ركن دوي خيتار دورة نيا در
 راي شاه كهي كس نياول زيني فردوس نظر از. كرد يم دايپ معنا كه بود شاهان دري زديا فرّ و
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 گونه نيا را ومرثيك داستاني فردوس. بود ومرثيك آورد، انيرانيا به آب و نييآ و فرّ با همراه
  :كند يم انيب شاهنامه در

  داستان زند پهلوانان از كه                           باستان نامة پژوهندة«
  شاه بود او و آورد ومرثيك           كاله و تخت نييآ كه گفت نيچن
  آب و نييآ و فرّ با گشت جهان             آفتاب حمل برج به آمد چو
  كسره يآن از گشت جواني تيگ كه           بره برج ز سان آن از ديبتاب
  يجا ساخت اندرون هكو به نينخستي    كدخدا جهان بر شد ومرثيك
  خورش نو و بد نوي دنيپوش كه              پرورشي هم آمد اندر او از
  بود گاه بر ديخورش چو خوبي به       بود شاهي س سال آن دري تيگ به
  او بخت و فرّه شده بر آن از                  او تخت بري ندشد مي تا دو

  »شيخو نييآ گرفتند بر وزو                     شيپ شيآمدند نماز رسم به«
 اتياب نيا در. است مسائل همة كنندة روشن ايگوي ليخ صورت به اتياب نيا واقع در
 دهد يم حيتوض را رهيغ و رسوم ن،يزم واناتيح نياول شاه، نياول شيدايپ ةنحوي فردوس

  .)26: 1389 ،يفردوس(
ي چگونگ پدر،ي جا بر رپسي نيجانش نحوة انيب بر عالوهي فردوس د،يجمش داستان در
 ممكن شكل نيتر روشن به موضوعات نيا. شود كشيده مي ريتصو به شاه از دد و ويدي فرمانبر

  :آورد يم نيچن كه آنجا است، آمده ديجمش داستان از ريز اتياب در
 او پند از پر كدل يكمربست          او فرزند ديجمش هيگرانما«

 زر تاج سرش بر انيك رسم هب         پدر فرخ تخت آن بر برآمد

 يره را او سرتاسر گشت جهان      ي      شاهنشه فرّ با بست كمر
 يپر و مرغ و ويد او فرمان به  ي            داور از آسود بر زمانه
 يموبد هممي اريشهر همم  ي              زديا هفرّ با گفت منم
 »كنم رهي وشنري سو را روان          كنم كوته دست بد ز را بدان

 جداي شاه اي يپادشاه ازي ار ينيد آن در كهي رانشهريا شةياند از متأثر نجايا دري فردوس
 كاركرد ،است شاهي واال گاهيجا و شأن دهندة نشان كهيي فرمانروا فةيوظ بر عالوه ست،ين

 تر قيدق عبارت به. داند يم شاه فيوظا از زين را جامعهي مذهب وي نيديي راهنماي عني يموبد
 ست،ين هم از جداي فردوس نظر از جامعهي نيدي رهبر وي عرفيي فرمانروا فةيوظ دو نيا اصالً
 ك يرا فهيوظ دو هر نيا است، آن نشانة» يزديا فرّه «كه پاك، زدان يازي ندگينما به شاه بلكه
  .)33: 1389 ،يفردوس(است شده رفتهيپذي امر مسئله نيا زين مردمي برا و دارد عهده بر جا
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 اسالم از بعد رانياي خيتار دورة .2

 نيا. شد مطرحي رانيا جامعة يساماندهي براي گوناگون يها گفتمان دوره نيا قرار يبي فضا در
 كه بودند ييها گفتمان اول دستة: گرفتند يم قراري فكري فضا دو درون در شتريب ها گفتمان
 دوم دستة و كردند يم ديتأك ياسالم عتيشر عناصر بر جامعه ديجد نيدي فضا از متأثر

 حداقل اي رونيبي مرزها از واردشده ديجد يها شهياند طرد در پي شتريب كه بودند ييها گفتمان
 عناصري ساز تيريغ با ديجدي شكل دري آرماني شاه گفتمانِي بازساز و آنها 1يهژمون كاهش
  .2بودند خالفت عنصر مانند جامعهي فضا به وارد تازه

 بود توانسته و داشت حضور ديجدي فضا در باستان رانيا گفتمان هرچند دوره، نيا در
ي آرمان پادشاه گفتمان درون در ژرف ييها تحول ،براند هيحاش به را ديجد گفتماني هژمون

 در سابق گفتمان تحول نيتر مهم .گذاشتي جا بر خود ازيي رپايد يرهايتأث كه دادي رو
 پادشاه گفتماني مركز دالّ عنوان بهي زديا فرّه مفهوم رفتن هيحاش به دوره، نيا نظر و عمل
 عتيشر اتيادب شدن نيگزيجا و عمل در» ريشمش قدرت «شدن نيگزيجا وي آرمان
 خالفت گفتماني عني ديجد گفتمان در نظر، دري سينو نامه استيس جاي به يسينو نامه

ي ديجد دولت ليتشك خواهان انيرانيا كه نبود آني معنا به هينظر نيا طرح البته. بودي اسالم
 بلكه ؛آوردندي رو يسينو نامه عتيشر  به و ندكرد عوض را خود كرديرو ا يبودند جامعه در
 از بود يا نشانه باشد،ي آرمان پادشاه گفتماني براي ليبد آنكه از شيپ گفتمان، نيا واقع در

ي سازوكار حال نيع در و ديجد اتيادب با و ديجد شكل و طيشرا در وارد تازه عناصري هژمون
 فرهنگ ورود دورة دري آرمان پادشاه تيمشروع نيتأم وي رانشهريا شةياندي زندگ ادامةي برا
  . بود رانيا بهي نيد وي عرب ديجد

  
 سلطنت بهي اسالم خالفت ليتبد دورة. 3

 خالفت دورة دري رانيا جامعة ريفراگي آشفتگ و يقرار يب در شهير سلطنت گفتمان شيدايپ
ي بعد يها دوره در و شده آشكار هيمعاو خالفت دوران از تيوضع نياي نيع يها نشانه. داشت

 و نيخرمد بابك جمله ازي فكر يها نهضت وي انقالب يها گروه شيدايپ. بود شده تيتثب
 بعد كه بود قرار نيا از موضوع. اند دوره نيا دري نيع تيوضع بارز يها نمونهي صوف يها گروه

 وي اسالم يها نيسرزم تمام دري عمومي تينارضا وي آشفتگ كم كم هيعاوم آمدن كاري رو از
                                                            

ي مركز دال كنار در اغلب و موقت طور به چند هريي معنا نظام ك يآن در كه استي نديفراي هژمون خالصه صورت به .1
 .ابدي يم تيتثب
 رانيا باي تقابل و تعارضي نيب جهان نظر ازي اسالم دورة رانياي عبارت به و اسالم از بعد رانيا است معتقديي رجا دكتر البته .2

ي نيب جهان ،يريتعب به ا يو محسن، و منظم ،يقدسي نيب جهان غالب،ي نيب جهان دوره، هر در او نظر از. ندارد اسالم از قبل
 ).شگفتاريپ: نيشيپ ،ييرجا( استي ا مهيخ
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ي بعد يها فهيخل رو ازاين. افت يگسترش رانياي عن يخالفتي شرق يها نيسرزم در ويژه به
 از قبل رانيا يها حكومت از تيتبع به صدارت، و وزارت مناصب گسترش و جاديا براي

 در خالفتي ناتوان ليدل به رانيا ويژه به وي سالما گستردة يها نيسرزم يجا يجا در اسالم،
 چوني متمدن و شرفتهيپ يها فرهنگ و مردم و ديجد طيشرا بايي ارويرو در خودي بازساز

ي هژمون شدن شكسته سو، ك ياز رانيا در گوناگون يها نهضت وقوع. كردند بسيار تالش رانيا
 از و دهد يم نشان را عجم -  عرب عناصر بري مبتني عرب - ي اسالم فرهنگ و خالفت گفتمان

 شكل ك يدر البته ،يآرمان شاه گفتمان دوبارة بازپرداخت و يبازساز دهندة نشان گريدي سو
 به عمل عرصة در كه  گسترده موج نيا. است رانياي اسيس تيوضع در سلطنتي عن يد،يجد
 نامة استيس از كه شتگذا جا بهي فارس اتيادب حوزة كل در را خودي نظر جينتا بود افتاده راه

 قابل نظم صورت در چه و نثر صورت در چهي فارس ادب يها اندرزنامه تا الملك نظام خواجه
 هم بر كامل طور بهي ورز عدالت و ينداريد ركن دو رابطة تنها نه دوره نيا در. بود مشاهده
 دورة نراياي شاه فرّه عنصر با 1يساز تيريغ قيطر از» ريشمش قدرت «عنصر بلكه ،خورد
 خالفت دورة از بعد سلطنت گفتماني مركز دال به كم كم و افت يرييتغ لحظه به باستان
  .شد ليتبدي اسالم
  

  اسالم از بعدي رانشهرياي اسيس يها شهياند ياياحي مجراها
ي اسيس يها شهياند تا آمد عمل به ييها كوشش مجرا چند از ران،يا به اسالم ورود از پس

  :دشو اياحي رانشهريا
ي نظام وي اسيسي كارهايپ قيطر از كه نخست قرن دوي رانيا يها نهضت) الف

 مزدك تفكرات ادامة ها نهضت نيا از يا پاره. براندازند راي اسالمي خلفا حكومت دنديكوش يم
  .بودندي التقاط يها نهضت عمدتاً سنباد نهضت همچون گريد يا پاره و بودند
 ا يسيتأس برآوردن، سر به شروع تدريج بهي رانيا يها خاندان بعد، به دوم قرن حدود از) ب
 كه هستند ييها دهقان همان ظاهراًي رانيا يها خاندان نيا. دندكري شاه يها سلسله ازي هوادار
 از نمونه رايب توان مي كه ندشد مي محسوبي رانيا فرهنگ و سنت حافظ اسالم از پس
 راي اسالم تفكرات ازي اريبس نكهيا ضمن انآن. برد نام رهيغ و هيبو آل ،انيسامان ،انيطاهر
 در را انيرانيا كهنِ يِبرتري سودا و نداشتندي اعتقاد اعراب ادتيس به رو چيه به بودند، رفتهيپذ
  . پروراندند يم سر

 اما ،بود دوم كرديروي فرهنگ وي نظر ياه شهير از گرفته نشأت خودكه  سوم كرديرو) ج

                                                            
 .است ريپذ امكان گريدي ها گفتمان با تعارض در صرفاً گفتمان كي يابي تيهو كه معناست نيا به نجايا دري ساز تيريغ
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. استي فرهنگ كرديرو بود،ي قبل كرديرو دو از مؤثرتر حال نيع در و پنهان اريبس آن برخالف
ي عرب بهي پهلو متون ترجمة نهضت و سنت در توان مي عمده طور به را كرديرو نيا يها نشانه

 وي رانيا نژادة يها دهقان محفوظات و منقوالت ثبت ،ها نامه يخدا ترجمة ،يفارس سپس و
 كنندة يبانيپشت وي فرهنگ نگرة ،كرديرو نيا. جست ها نامه استيس و ها شاهنامه ريتحر ويژه به

  .)154- 155: 1378 راد،يي رضا( شود مي محسوبي رانيا يها سلسله و ها نهضت
  

   نامه استيس دري آرماني شاه گفتمان عناصري بازپرداز از يا نمونه
 دورة دم دهيسپ در كه رانيا دري اسيس شةياند ازي انيجر عنوان بهي سينو نامه استيس كهآنجااز

 و نيپابرجاتر ،ترين كهن شد، نيتدوي رانشهرياي اسيس شةياند تداوم در و زمين ايراني اسالم
 ،تدريج به و شد رومندين و آمد ديپد رانيا دري اسيس شةياند خيتار در كه بودي انيجر ترين مهم
: نيشيپ ،ييباطباط( كرد حل و جذب خود در را يسينو نامه عتيشر وي اسيس فلسفة گرِيد انيجر دو
 زمينة در الملك نظام خواجه ةنام استيس از ييها بخشي محتوا به نمونهي برا نجايا در ،)85

  .ميكن يم اشاره خود موضوع
 ةشياند اركان ك،ي به كي توان يم وضوح به الملك نظام خواجه ةنام استيس در دقت با

 آغاز عبارت نيا با را خود ثبح الملك نظام خواجه مثالي برا. افت يآن در را يرانشهريا
 به را او و نديبرگز خلق انيم ازي كي يروزگار وي عصر هر دري تعال و سبحانه زديا «:كند يم

 باز بدو بندگان آرام و جهان مصالح و گرداند آراسته ستوده يها رتيس و پادشاهانهي هنرها
 قيخال ونيع و قلوب در را او حشمت و امضا و گرداند بسته بدو آشوب و فساد درِ و بندد

ي بقا و باشند يم منيا و گذرانند يم روزگار او تيرعا پناه و عدل ةيسا در مردمان تا بگستراند
 گفتمان از او برگشت دهندة نشان كه )1-2: 1388 الملك، نظام( »... و خواهندي هم را او دولت

   .استي آرماني شاه گفتمان سمت به خالفت
 نجايا دارد وجود يسينو نامه عتيشر وي سينو نامه استيس انيم در كهي زيتما و تفاوت

 و منتخب بلكه ست،ين فهيخل ةندينما پادشاه خواجه ةشياند در رايز ؛شود مي انينما كامل طور به
 شينما به راي آرماني شاه شتريبي پادشاه از خواجه فيتوص و است عالم پروردگارة ديبرگز

 در ينوع به و كند تر پررنگ سانينو نامه عتيشر با را خود مرز نكهياي برا خواجه. گذارد يم
 قيتوف به راي ك يبندگان از پس، «:آورد يم نيچن ،يسينو نامه عتيشر شةياند باي ساز تيريغ
 راي ك يهر و بداردي عقل وي دانشي تعال حق از و شود حاصلي اقبال وي دولت وي سعادتي زديا
 بهر و ننديبرگز مردمان و خلق را شانيا كسانِ و رانخدمتكا و نهدي محلّ وي مرتبت او قدر بر
 و كند اعتماد شانيا بري اويدن وي نيد مهمات تيكفا بر و دهدي منزلت وي گهيپا شانيا از كي

 تا دارد آسوده رنجها از باشد مشغول شيخو بكار و سپرد اطاعت راه كه آن دارد، نگه را ايرعا
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 داست،يپ متن از هكچنان. )2: همان الملك، نظام( ».....و راندگذ يم روزگار راحت به او عدل ةيسا در
ي قاض هم داور، هم او خود پس، است نيزمي رو بر خداوند ةيسا پادشاه چون خواجه نظر از
) عتيشر( قانوني مجر فقط فهيخل كه يسينو نامه عتيشر برخالف و است قانوني مجر هم و

  .دهد يم انجام پادشاه زين را كارها رگيدي رانشهريا شةياند از متأثر نجايا است،
ي ورز شهياند خالفت گفتماني عن يديجد گفتمان درون در گرچه الملك نظام خواجه

 و ينداريد جمله از باستان رانيا پادشاهان يها يژگيو هماني دارا نظرش مورد پادشاه ،كند يم
ي اسيس شةياند مانند زين خواجهي اسيس شةياند نياديبن مفهوم گريد عبارت به. است عدالت

ي الهي وح بري مبتن عتيشر كه سانينو نامه عتيشر شةياند باي ساز تيريغ در وي رانشهريا
 نيعي زديا فرّهي دارا يِآرمان شاه آن، براساس كه استي زديا فرّهي داراي آرمان شاه است،
 گفتمان در فهيخل باي نسبت چيهي آرمان شاه ثيح نيا از و عت،يشري مجر نه و است عتيشر

  .)131: نيشيپ ،ييطباطبا( ندارد است، عتيشري مجر فقط كه خالفت
 اهل و شيخو معتقدات به بنديپا وي مذهب تيترب باي مرد سو ك ياز الملك  نظام ازآنجاكه

، داشت استيس در وااليي گاهيجا و بود استيس اهل گريدي سو از و بود عبادت و طاعت
 نيد باي اسيس قدرت حفظ و حكومت ثبات نيبي تنگاتنگ اط ارتبسمتي رفت كه ناخودآگاه به

 واجب پادشاه بر «است معتقد پادشاه،ي نداريد زمينة در خواجه رو ازاين. كند برقرار درست
 و آوردني بجا راي تعالي خدا يها فرمان و سنّت و ضيفرا و كردن پژوهش نيد كار در است
 و زاهدان و آوردن ديپد المال تيب از شانيا كفاف و داشتن حرمت را نيدي علما و بستن كار
 نيكوترين«: ديگو يم گريدي جا در اي. )70: نيشيپ الملك، نظام( »داشتن زيعز وي گرام را زگارانيپره
 دو همچو نيد وي پادشاه و مملكت كه رايز باشد، درست نيد د،يبا را پادشاه كهي زيچ

 ديپد مفسدان و نانيبدد و ديآ خلل زين نيد رِكا در داردي اضطراب مملكت كه گاه هر برادرانند،
 و رنديگ قوت مفسدان و بود دهيشور مملكت باشد، خلل با نيد كار كه گاه هر و نديآ

 الملك، نظام( »آورند زور خوارج و شود آشكار بدعت و دارند دل رنجه و شكوه يب را پادشاهان
  . )71: همان

 است ذكر شايان نياديبن لةئمس نيا خواجه، ربي رانشهريا شةياندي رگذاريتأث عمق دري ول
 و دارد بنياديني مفهوم ظلم ،كند يم برقرار استيس در ظلم و كفر انيم خواجه كهي نسبت در كه
 يتالش از راي اسيس نظام كه استي عامل ظلم، ازي دور و عدالت تيرعا نيبنابرا كفر، نه

 .)194: 1374 ،ييطباطبا( دارد يم مصون
 را پادشاهاني تعال زديا نعمت قدر شناختن اندر«: آورد يم نيچن هزمين نيا در خواجه

 كرده خلق با كه باشدي احسان اندر سبحانه حقّي رضا و اسمه، عزّ اوستي رضا داشت نگه
 ملك آن گردد وستهيپيي كوين به خلقي دعا چون د،اي گسترده شانيا انيم كهي عدل و شود
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 نيبد و بود برخوردار خود روزگار و دولت از ملك آن و د،باش ادتيز به روز هر و بود داريپا
 الملك: اند گفته بزرگان كه بود تر آسان حسابش و ابدي يرستگار جهان بدان و كوين نام جهان

 الملك، نظام( »دينپا ظلم با و ديبپا كفر با ملك كه آنستي معن. الظّلم معي بقيال و الكفر معي بقي
  .)6: نيشيپ

 را عدالت او رايز ،است گفته اريبس سخن عدل مورد در نامه استيس در هخواج كل، در
 مؤثر بود، شده ديتشد تركان آمدن با كه نيزم رانيا يها ينابسامان كردن سامان بهي برا
 ها داستان ،باستان  رانِيا پادشاهان از عدالتي اجراي ها وهيش انيبي برا انيم نيا در و دانست يم
 بود چنان عجم ملكان رسم«: ديگو يم هزمين نيا در خواجه مثالي برا. كند يم نقل ها تيحكا و
 »ينبود بازداشت را چكسيه وي داد بار را عامه مري پادشاه نوروز و مهرگان روز كه

  .)49: همان الملك، نظام(
  
 مطلقه سلطنت گفتمان بهي اسالم خالفت گفتمان ليتبد دورة در مطلوبي اسيس نظام

  ) سوم دورة(
 ارائه خالفت،ي عن يحاكم، نظامي برا يا ژهيو نيگزيجا دوره نيا دري اسيس پردازان يهنظر
 ظاهر حفظ و يعمل حوزة در رانياي سنت گفتمان كردن زنده در پي عمده طور به بلكه ،نددندا

 خالفت، وجود ليدل به كه بودي عيطب. بودند دوره نيا دري نظر بعد در جامعه بر مسلط گفتمان
يي ايجغراف بعد به توجه باي اسالم شرق يها نيسرزم در و عمل در اما ،ديبر مركز از توان مين
 بنا آن ديجد شكل در البته ،يآرمان شاهي بازپردازي برا تالش خالفت، مركز از رانياي دور و
 سلطان وجود ن،يبنابرا. شد آغاز مطلقه سلطنتي عن ي،يخيتار وي اجتماع يها ضرورت به

ي سنت گفتمان به بازگشت بودن رممكنيغ سبب به اما شد؛ي تلقي ضرور دوره نيا در مقتدر
 عناصري جا شوكت يذ سلطان مانندي ديجد عناصر عمل، دري آرمان شاه گفتماني عن يرانيا

 شوكت، يذ سلطان رشيپذ با. گرفت را مطلقه سلطنت ديجد گفتمان دري زديا فرّه مانندي قبل
 وي زديا فرّه وي ورز عدالت مانند گريد عناصري ساز تيريغ با قدرت خشن و خشك عنصر

 انيم ديجد گفتمان در رو ازاين. راند هيحاش به را عناصر گريد و شد ليتبدي مركز دال به رهيغ
 حفظ كم كم آن جةينتدر  كه آمد وجود بهي شكاف ،يرانشهرياي اسيس شةياند و دولت نيتكو

 حفظ كهيي جا تا شد ليتبد مطلقه سلطنت ژةياروك و ييكارا از تر مهم وي اولي امر به سلطنت
 هر مرور به و شد پردازان نظريه ربيشتي محور موضوع آن ييكارا از جدا مطلقه سلطنت اصل
 نكهيا نظر از صرف ،ابد يدست مطلقه سلطنت مقام به ستتوان مي ريشمش قدرت با كهي كس
 سلطان ديجد گفتمان در. گرفت ارقر رشيپذ مورد نه ا يباشد داشته را ها يژگيو و صفات ريسا
  .يقاض هم و قانوني مجر هم ،بود قانونگذار هم
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  ياسالم دورة رانيا در دولتيي نها شكل
 شدن نيجانش ،ييسو از ،يرانشهرياي اسيس شةياند و دولت نيتكو شكاف مهم مدايپ دو اما
 و وحدت نيتكو ر،گيدي سو از و» نهاد «گانه يبه» شاه «ليتبد و» دولت نهاد «جاي به» شاه«

  .)147: 1380 ،ييطباطبا( بود آني ورا و دولت رونيب در» يملّ «تيهو
 در جيرا» دولت «شكل ،ييفرمانروا وةيش نيا» يشاهنشاه «نينخستي ادگذاريبن باي عبارت به

 »نظام «نيجانش» پادشاه «،يخيتار تحول در كه بود نيا تازه فاقات اما ،بود گرفته خود به رانيا
 يها دوره ترين كهن از كه ييها نوشته همة در البته. گرفت قرار قدرت هرم رأس رد و شد

 بود،ي رانشهريا شةياند عمدة ميمفاه ازي ك يكه پادشاه ازي افتيدر نيچن مانده،ي باق زمين ايران
 نظام «پادشاه كه است آمده تنسر نامة در شد، ذكر چنانكه مثال، رايب. است شده انيب آشكارا
 از ترس روز است پناه و ملجأ و مفرغ و نتيز روزِ است نتيز و ،ياسفاه و تيرع نايم است
ي اسيس شةياند در پادشاه عمدةي شكاريخو بر ديتأك ضمن تَنْسر، عبارت، نيا در. »دشمن

ي رانيا افتيدر دو انيم زيتما آنچه بر هيتك با رايز است، خوانده كشور سامان را او ،يرانشهريا
 شتريبي رانشهرياي اسيس شةياند در پادشاه، گفت توان مي شده، آورده فرمانروا ييهندواروپا و
 مصداق نيتكو مشكل رسد يم نظر به رو ازاين. است بوده سامان نيع باشد، بخش سامان آنكه از
ي رانشهريا شةياند نياديبن افتيدر نيا و» پادشاه «مفهوم نيا به توجه با بتوان را» دولت«

 با» سامان «آغاز همان از ،يرانشهرياي اسيس شةياند در گفت توان مي پس. داد حيتوض
 دولت مصداق نيتكوي براي اساسي شرط همچون كهي زيتما و شد شمردهي كي» بخش سامان«
ي اسيس شةياند در هرچند كه است نيا مهم نكتة اما. 1امدين وجود به دو آن انيم ،آمد يم شمار به
 در ز،يتما فقدان نيا ،شد مي شمردهي كي» بخش سامان «با» انسام «آغاز همان از ،يرانشهريا

 مصداق نيتكوي براي مانعبه  و كرد هموار را شاهاني خودكامگ راه كه بودي اسالم دورة
 نظر در سلطنت گفتمان تحول سو ك ياز كه بودي اسالم دورة رانيا دري عني تبديل شد؛ دولت

يي فضا جادياي برايي جا خود رفتار با كه عمل، در خودكامه شاهان شدن دايپ گريدي سو از و
 نشود جاديا خودكامهي اسيس قدرت رونيب دري نهاد چيه شد موجب ،گذاشتند ينمي عموم

  .)149: همان ،ييطباطبا(
 نه و بود» مقام «و» شخص «انيمي زيتما عمل در نه كه سلطنت، ةينظر از افتيدر نيا
 گفتمان ،يكاست و كم چيه بدون ،شد مي ممكن يا هينظر نيچن نيتدو آن،ي نظر مقدمات ةيبرپا

 ،ياسالم دورة در گفتمان نيا اگرچه بيترت نيا به و شد اسالم از بعد رانيا دورة در غالب

                                                            
 ازيي فرمانروا مفهومي ها شهير در پژوهشبه  ران،يا در دولت مفهومي نظري بررسي برا ميمعتقد ما كه است سبب نيا به. 1
 بدون آني ها يدگرگون حيتوض و انهيم دورة رانيا در» دولت «مفهوم نييتب رايز ؛ميازمنديني اسيس شهياند خيتار دگاهيد

 .ستين ممكن ، نهادنداديبن را» يشاهنشاه «نينخست آن ةيپا بر كهيي فرمانروا از باستان انيرانيا افتيدر نيتر كهن به بازگشت
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 پدر از را خود مقام و بود نيزمي رو خدا ةندينما كهي پادشاه بود،ي شرع حقوق نظام حافظ
 حساب به زين قانون منشأ بود، آورده دست به را كشور دشمنان، كردن قهر با و برده ارث به
 نظام تنها - يشرعي حقوق نظام انيمي تعارض دوره، نيا در كه شد نيا كار جةينت. آمد يم

 نظر، قلمرو دري عني. شد جاديا مطلقه سلطنت» حقوق «و - ياسالم جامعة در مشروعي حقوق
 گفتمان رونيب در يا جامعه عمل، در اما ؛شد مي اداره شرع قانون برابر بايدي اسالم جامعة

 انيمي شكاف ،تدريج به كه شد موجب مسئله نيهم. نشد جاديا آن از استقالل در و سلطنت
 نهاد و ديآ وجود به باشند، داشته ستندتوان مين مستعجل دولت جز كه ييها حكومت و» ملّت«

» شخص «انيم زيتماي برا يا عمدهي معرفت موانع نهايا بر عالوه. بماند نارس همچنان دولت
 دورة رانيا در نكهيا جمله از. داشت وجود زيني اسالم دورة در سلطنت» مقام «و پادشاه
 آنكه از شتريب شد، ديتجد ها سده نينخست در مطلقه، سلطنت ةينظر ا يگفتمان كهي اسالم
 با سلطنت گفتمان و گرفت قرار تياسالم مالك سلطنت رد،يبگ قرار سلطنت مالك تياسالم
  .)150: همان ،ييطباطبا( راند هيحاش به را خالفت گفتمان عناصر خودي هژمون

 شود مي آغازي هجر سدة نيسوم از زين سلطنت گفتمان به خالفت گفتمان ليتبد مراحل
 نيا و آمد وجود به روهاين آن داريناپا رابطة و روهاين شيآرا دري ژرف هاي دگرگوني كه

 نيزر عصر دنيرس انيپا به با خالفت، دستگاه كه داد رخي طيشرا در ريناگز ،ها يدگرگون
 انيرانياي شاهنشاهي الگو ديتقلي مجرا از مطلقه سلطنت به ليتبد آستانة در ن،يراشدي خلفا
 مطلقه سلطنت به نيآغاز فاضلة خالفت عمل، دريي سو از دوره نيا در رايز بود، گرفته قرار
 به يسينو نامه عتيشر ازي اسيس شةياند مهم انيجر نظر، قلمرو در گر،يدي سو از و شد ليتبد
 پرداختند يم مطلقه سلطنت گفتمان هيتوج به ينوع به ك يهر كه شد ليتبدي سينو نامه استيس
  .)139: 1377 ،ييطباطبا(

 ميپارادا كي عنوان به خالفت گفتمان ،ياسالم دورة هاي سده نينخست در نكهيا علت اما
 انيم و افراد انيمي خصوص مناسبات ميتنظ در نتوانست اسالم» يعموم وي مدن حقوق «جامع

 در ديترد بي. بود رانيا در مطلقه سلطنت گفتمان ديتجد كند، فايا يمؤثر نقش افراد با حكومت
» نهاد «اما ؛بود جامعه بر حاكمي حقوق نظام ،فقه ،ياسالمي كشورها همة مانند زين رانيا

 عمل اسالم» يمدن«ي حقوق نظام رونيب الجرم، اما ورا،ي نقش در نه اگر عمده، طور به سلطنت
 جامعه، اگرچه ،سان بدين. داشتي اجتماع مناسبات ديبازتول دري اساسي نقش و كرد يم

 حقوق ةيبرپا نه مطلقه سلطنت گفتمان ران،يا در ،ماند يمي باقي اسالم ف،يتعر برحسب
 در الملك، نظام خواجه قول به و بود آن ازي ناش نظام تيمشروع نه و شد مي نيتدوي اسالم

 كه) شرع( قانون حكومت در حاكم خالف به شاه مطلقه، سلطنت گفتمان ديجد بازپرداخت
 ديجد گفتمان نيا امديپ نينخست. است »نظام «،خود دارد، نظارت احكامي اجرا حسن بر تنها
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 نيبنابرا. شود ميي ناش او از زيني قانون هر و است تيمشروع منشأ خود پادشاه كه است آن
: 1380 ،ييطباطبا( ندارد وجود ،شود ميي ناش پادشاه» شخصِ «از كهي تيمشروعي وراي تيمشروع

151(.  
 

  جهينت
ي اسيس شةياند يِهمگان و عامي ساختارها كه گرفت جهينت توان مي گذشت آنچه به توجه با
 آن نيتر عام و اند اشتهد حضور رانيا يِخيتار ادوار تمام در باًيتقر آني مبان يِوستگيپ و رانيا

 در ثابت شهيهمي الگو تنها كه بود يشاه نهاد شد، حفظ 1357ي اسالم انقالب تا كه ساختار
 داده سروسامان راي رانيا تيهو و بوده رانيا دري اسيس نهاد و آموزه شه،ياند و ادواري تمام
 يا صهيخص ،ياسيس يها شهياند كه است نيا ادوار تمام در ثابت و مشترك امر گريد از. بود
ي اسيس شةياند مسائل درك ديكل يآرمان و مقدس امري عبارت به( اند داشتهيي استعال وي آرمان
 با اسالم از قبل حكومت اهداف و الزامات انيم شك يب هرچند كه امعن نيا به ؛)است رانيا در

 در زاتيتما نيا دارد، وجودي فراوان يها تفاوت رانيا در اسالم از بعد يها سلطنت و حكومت
 استيس وي كشوردار زمينة در آنها دري اسيس شةياند ذات موارداز ي اريبس در و روبناست،

 دةيا ن،يسرزم نيا يِاسيس شةياند در تشابه وجه ترين مهم ازي ك يميگفت هكچنان و است مشابه
  .استي شرقي ها هشياند مشتركي ژگيو باًيتقر كه است اريشهر و استيس نمودني قدس
 در دولتشهر مفهوم با مترادف رانياي ميقد اتيادب در يپادشاه نكهيا گريد ثابت مرا

 دري وقت كه است سبب نيا به. بود ونان يدر غالبي دولتشهري اسيس ساختار و نيالنهر نيب
 شاهي بقا به نعمت دوام و مملكت قوام و دولت صالح كه كند يم اشاره سندهينو ،دمنه و لهيكل
 و است »يشاه نهاد«ي اسيس واحد دهندة ليتشك عنصر ترين مهم نكهياي عن ي،است وستهيپ باز
ي نظر اديبن خود منطق نيا البته. دارد قراري اسيس واحد تيمركز در »يشاه نهاد«ي عبارت به

 دري اصل پرسش زمان، آن در نكهيا هم آن و داردي هماهنگ ميقدي اسيس شةياند كل با كه دارد
ي اصل پرسش ديجد عصر در كه يدرحال ،كند حكومت ديباي كس چه كه، بود نيا استيس

  .است كردن حكومت چگونه
 و انتيد و استيس بودن توأم ادواري تمام در مشتركي ژگيو نيآخر نكهيا تينهادر 

ي حكومت ،ها حكومت نيتر كامل و نيبهتر و است پادشاهاني ورز عدالت و ينداريدي عبارت به
 اريشهر ا يباشد اري نيد اريشهري عبارت به و توأم دولت و نيد آن در كه است شده دانسته

 جوامع در كه گردد يبرمي كل اصل نيا به طرف كي از مسئله نيا. باشد فرمانروا ار،ي نيد
 ارانِيشهر و بود حاكمي نيد اعتقادات طور خاص،  به باستان رانيا و طور عام به شرقي باستان
 ةيپا بر انيرانيايي فرمانروا كه شد گفته ليدل نيهم به و بودند آگاه نيدي شاهان همه ،زمين ايران
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ي تمام در و رانياي خيتار يها دوره شتريب در نيد ،گريد طرف از. بود شده استوار داد و قانون
 سلطنت،ي ارزشي مبان ميتحك و شاه اقتدار به دنيبخش تيمشروعي براي اسيس يها گفتمان

 نيا سبب به ديشا. است داشته دولت با كينزد و متقابل ونديپ شهيهم و بوده فعال وستهيپ
 »يشاهنشاه نظام« عنوان با كهيي فرمانروا و حكومت نوع كه است دولت و نيد كينزد نسبت

 وي نيزم سامان ازي نوع كهيي گو ؛بود زيني نيد بلكه ،نبودي اسيس تنها شد، تيتثب رانيا در
 ،يراست عدالت، از دفاع كه اند داده قرار رمشقس خوديي فرمانروا در رانيا شاهان را يآسمان
 و عدالت اقتدار، و بودي آسمان وي نيزم سامان نيا يها شاخصه از نظم حفظ و ينيد درست

   .كرد يم پردوام را او سلطنت و كامكار راي شاه هر كه بودي خصلت سهي نداريد
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