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چکیده
در فرهنگ ایرانی ،شاه به عنوان سایۀ خداوند بر روی زمین ،واجباالطاعه بوده و در فرهنگ اسالمی نیز سلطاان و خطیهله بله
عنوان جانشین پیامبران از سوی خداوند مأمور به اصالح امور جامعه و شبانی رعیت هسلنند در رلر ن و یلدید ،داد لری و
عدل سنری از صهات مهم شاه شمرده شده و این مضمون به ثار ویند ان راه یافنه اسلت سلنایی از شلاعران رلرن پلن م و
ششم ه ری ،در کناب یدیقهالحقیقه و شریعهالاریقه ضمن نصیحت شاهان و امرا ،نها را بله داد لری و رفنلار عادالنله بلا
رعیت فراخوانده و از تبعات بد سنمگری بیم داده است ن مالدین رازی ،صوفی ررن ههنم ،نیز در بخشلی از کنلاب مرصلاد-
العباد ،به موضوع عدالت پرداخنه و شاه و بزر ان را به بررراری عدل و رسط در جامعه تشویق نموده است در این پژوهش به
روش توصیهی –تحطیطی ،نظریات این دو صوفی ایرانی در باب عدالت و ننایج ن ،با نگاهی به نظریۀ عدالت ابن خطدون ،بله
صورت تابیقی بررسی شده و ننی ه یاصل شده که ننایج عدل از دید اه سنایی و ن م رازی یکسان است و از دید اه هر دو،
دوام مطک و سایش مطت در رو اجرای عدالت است ،امّا در دید اه ن م رازی رایش به مبانی مذهب بیشنر دیده میشلود و
نیّت عمل به دسنور خداوند را مد نظر دارد و در کنار ن تبعات دنیوی عدالت را نیز بیان می کند
واژگان کلیدی :سنایی ،ن م رازی ،عدل ،عدالت ،ابن خطدون

 .1مقدمه
بحد عدل و عدالت و چگونگی ن بیشنر در مورد خداوند مارح شده و پس از ن برای پادشاه و اعلوانش پادشلاه
به عنوان سایۀ خدا بر روی زمین باید صهات خداوند را دارا باشد و مهمنرین نها عدل اسلت بررلراری علدالت در
جامعه توسط یاکمان و فرمانروایان ،به عنوان عدالت اجنماعی مارح میشود که یکی از ارکلان یکومنلداری اسلت
ابن خطدون از جمطه منهکّرانی است که نظریۀ عدالت اجنماعی وی معروف است شاعران و وینلد ان ایرانلی غالبلا
در مدح سرودهها یا نوشنههای خود ،شاه را به داشنن عدل توصیه کرده یلا علادل بلودن او را سلنودهانلد در اشلعار
تعطیمی و غازیههای منظومهها نیز غالباً از عدل و داد شاهان و الزم بودن ن برای یکومت سخن رفنه است سلنایی
به عنوان اولین شاعری که به سبک تعطیمی شعر سروده ،در ابیات فراوانی ،پادشاه را به عدل فراخوانده اسلت ن لم
رازی نیز در کناب مرصاد¬العباد فصولی را به بیان روش و سطوک شاهان و وزرا ذرانده و در ن¬جا لزوم علدل و
داد را نیز بیان کرده است در این پژوهش با نگاهی به نظریۀ عدالت اجنماعی ابن خطدون به بررسی نظریلات سلنایی
و ن م رازی میپردازیم
 1-1پیشینۀ پژوهش
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در بررسیهای ان ام شده ،پژوهشی که بر مبنای تابیق عدالت اجنماعی در ثار سنایی و ن م رازی ان ام شده باشلد
دیده نشد تنها یک مقاله راجع به بحد عدل در نگاه سنایی پیدا شد :
جمال ایمدی()1831در مقاله «عدل الهی در نظام فکری یکیم سنایی» دید اه کالمی سنایی را راجع بله علدل الهلی
مورد بررسی ررار داده است وی در این مقاله با پرداخنن به مقولۀ عدل و یسن و ربح اعمال ،از دیلد اه منکطملان و
یکیم سنایی به این ننی ه رسیده است که از دید اه سنایی راباۀ خداونلد بلا انسلان¬هلا مبننلی بلر لالا اسلت و
اراده¬اش جز خیر نیست به نظر این مولا ،نگاه سنایی در این مسأله میزه¬ای از بینش کالمی ماتریدیله و اشلاعره
و جهان¬بینی عرفانی است ،زیرا هم از یسن و ربح عقطی سخن می وید و هم از نظام ایسن ،بلا ایلن توضلیح کله
موضوع نظام ایسن از موضوعات مشنرک بین کالم و عرفان است
 2-1روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیهی-تحطیطی به صورت تابیقی و بر اساس ماالعات کنابخانه¬ای ان ام می یلرد و مبننلی
بر خوانش دو کناب مرصاد¬العباد و یدیقۀ سنایی است
 2بحد و بررسی
 1-2تبیین مبانی نظری
 1-1-2مههوم عدل در لغت
عدل در لغت مقابل ظطم ررار دارد و به معانی رسط ،انصاف ،مساوات در مکافات و امری بین افلرا و تهلریط(ر ک:
دهخدا :ذیل واژه) و در فرهنگ فارسی معین به معانی نهادن هرچیز به جای خود ،ید وسلط میلان افلرا و تهلریط،
داد ری ،انصاف ،عدالت مقابل ظطم ،داد( ،معین :1812،ج )2232-2212 :2مده است
 2-1-2عدل و عدالت در رر ن
در رر ن یات منعددی داللت بر اهمیت عدالت دارد در برخی یات مانند نساء ،181/مائده ،3/تنها بله ذکلر کطمله و
توصیه به ن اکنها شده است در این یات خداوند فرمان میدهد مومنان به دور از هلوا و هلوس علدالت را رعایلت
کنند و برای خدا واهی دهند در این یات ،عدالت در مههوم یکم کردن بین دو نهر در یضلور داد لاه و شلهادت
است و عادالنه است در سوره نحل 29/خداوند به طور کطی فرمان بله علدل و بخشلش بلا نزدیکلان داده اسلت در
برخی یات مانند یدید ،21/عدالت یکی از دالیل ارسال پیامبران است «لیقوم النلاس بالقسلط» برخلی یلات رلر ن
مانند انبیا ،71/یونس ،17/بقره73/و  ،128عدالت را از ویژ یهای ریامت میداند و از برپلایی ترازوهلای علدل در ن
روز سخن می وید در این جا عدالت در مههوم سن ش ریز به ریز اعمال و محاسبۀ ثواب و پاداش ن است که این
ویژ ی فقط مخصوص خداست و از عهدۀ بند ان بر نمی ید
خداوند در یۀ  72سورۀ مائده داوری براساس عدالت و داد را موجب جطب محبت خداوند میشمارد و در یلات 2
سوره ی رات و نیز  3سورۀ ممنحنه بر ن مهر تاکید میزند بسیاری یات دیگر نیز در رر ن وجود دارد که به موارد
دیگری از اجرای عدالت در خرید و فروش ،رضاوت ،شهادت ،سخن هنن ،مسایل خانواد ی و داللت دارد
به سخن دیگر عدالت و پای بندی ن در همه امور به ویژه امور ارنصادی موجب ملی شلود تلا افلراد ،بطکله جواملع
بشری به فرجام نیک دست یابند و رامش و سایش را در دنیا ت ربه کنند(اسراء )81 /
از نظر خداوند ا ر فرد و یا جامعه¬ای بخواهد در مسیر کمالی و هداینی خداوند رلرار یلرد بایلد علدالت را پیشلۀ
خویش کند یقیقت عدالت و پای¬بندی به ن موجب می شود تا در عمل بله یلق لواهی دهلد و یقیقلت را در
عمل بپذیرد و در ننی ه از ننایج یق¬پذیری نیز بهره مند شود(نساء)181/
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 8-1-2عدل و عدالت در نهج البالغه
در نگاه امام عطی (ع) عدل جایگاه مهمی دارد ایشان عدل را برتر از جود دانسنهاند ،زیرا میفرمایند «عدل ررار دادن
هر چیزی در جای خود است و بخشش فراتر بودن ن از مسیرش عدالت رانونی همگانی است ولی بخشلش جنبلۀ
خصوصی دارد بنابراین عدالت برتر و شریا¬تر است» (نهج البالغه ،یکمت )781
امام عطی(ع)در نهج البالغه بر عدالت اجنماعی تاکید فرموده ،ن را نظلام بخلش یکوملت (هملان :نامله  )19معیلار
سیاست (همان :خابه )113و نگهدارندۀ مردم (همان :نامه  )18دانسنهاند
 7-1-2مصادیق عدالت اجنماعی و نظریه ابن خطدون
مصداق عدل در نظریات مخنطا منهاوت است بر خالف نظر برخی افراد که عدالت را تقسلیم مسلاوی یلا تسلاوی
یقوق میدانند ،اغطب منهکرین مسطمان رائل به تساوی نیسنند و عدل را ررار دادن هر چیز در جای خود ملیداننلداز
دید اه یت اهلل ماهری« ،عدالت اجنماعی رعایت یقوق افراد جامعه و اعاای یلق هلر صلایب یقلی بلر اسلاس
اسنحقاقها و اجرای رانون بدون تبعیض و اسنثناست»(ماهری ،1837،ج)117 :13
جایظ ضمن این که اجرای عدالت را بر شاه واجب میداند در توضیح عدالت می وید« :هر کسی را هملان عنایلت
مبذول دارد که فراخور یال اوست و نسبت به هر طبقه¬ای همان¬ ونه توجه فرماید که ن طبقه را در خلور اسلت
و همان رسم که نماز و فرائض دینی را واجب میدارند در امور کشور و محیط اخالری نیز اجرای عدالت را واجلب
بداند و هر کسی را به اندازۀ رابطیت و اسنعداد رتبهای که دارد بپذیرد و به هنگام خوراک نیلز درخلور اسلت کله بله
اسنیناس ایشان اهنمام نماید و چنان باشد که ویی در این یال میان پادشاهان و عامه مردم فرری نمی لذارد(جایظ،
)12 :1822
در این نظریه جایظ اسنعدادها و مراتب را نیز در نظر می یرد و مصداق عدالت در نظر او نلوع و انلدازۀ نیلاز افلراد
جامعه است ابن خطدون در مقدمه¬ای که برای کناب تاریخ خود نگاشنه بسیاری از ویژ یهای مطلتهلا و عطلت و
معطولهای یاکم بر جوامع را بیان نموده است یکی از نظریات رابل توجه در این کناب ،بحد عدالت اسلت وی در
بحثی راجع به عدالت¬ سنری می وید« :دولت به جلای علدالت¬ سلنری در اخلذ مالیلاتهلا سلنم روا ملیدارد
بنابراین ،نگاه که خراج¬سنانی از ید اعندال خارج شد ،اشنیاق بادانی از میان مردم رخت بر بسلنه بهبلود معیشلنی
مردم دچار رکود میشود»(ابن خطدون )183 :1812،در این دید اه یکی از مصادیق عدالت ،توجّه به چگلونگی اخلذ
مالیات است خروج از اعندال در این امر موجب سنمگری میشود ،به این دلیل که اوضلاع ارنصلادی ملردم بله هلم
میریزد و در جامعه اغنشاش به وجود می ید از دید ابن خطدون مقصود شارع از تحریم سنمگری ممانعت از تبلاهی
و ویرانی اجنماع و تباهی و انقراض نوع بشر و یهظ دین و جان و خرد و نسل و مال است(همان)111 :
یکی از نظرات ابن خطدون در باب مصادیق عدالت اجنماعی این است که جایگاه افراد باید یهظ شود و دخالت هلر
یک از طبقات در کار دیگری موجب ناامنی میشود از همله مهلم¬تلر ایلن کله شلاه و بزر لان نبایلد در کارهلای
زیردسنان دخالت کنند و امور نها را به دست یرند به نظر ابن خطدون زمانی که بزر ان ممطکت بله ایلن کارهلای
مربو به رعیت بپردازند ،به عطت داشنن ردرت و سرمایه ،عرصه را بر دیگر کسبه تنگ میکنند به این ترتیب که بلا
تکیه بر ردرت خویش اجناس را با نرخ ارزان تهیه کرده ،راننر از ید معمول ملیفروشلند و کسلبۀ بلازار رلادر بله
ررابت با نها نبوده ورشکسنه میشوند «عامطی که بسیاری از نظریه پردازان مسائل اجنملاعی از جمطله تلا ور ن را
زمینه ساز مسایل ،به ویژه شورشهای سیاسی و نا رامیهای اجنماعی میدانند» (ربانی)191 :1832 ،
از نظر ابن خطدون بادانی کشور نیز در رو عدالت شاه است ،امّا شاهی که دینلدار نیلز باشلد وی بلا ذکلر سطسلطه
مراتبی نیرومندی و ارج سطانت را در رو عدل و داد دانسنه است« :ای پادشاه نیرومندی و ارجمنلدی کشلور کملال
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نپذیرد جز به دین و کمر بسنن به فرمانبری خدا و کارکردن به امر و نهی او و دین روام نگیرد جز به پادشاه و پادشاه
ارجمندی نیابد جز به مردان و مردان روام نگیرند جز به ثروت و به ثروت ننوان راه یافت جز به بادانی و به بلادانی
ننوان راه یافت جز به داد و داد ترازویی است میان مردم کله پرورد لار ن¬را نصلب کلرده و عهلده داری بلرای ن
ماشنه که پادشاه است(ابن خطدون)12-11 :1812،
 2-2دید اه سنایی در باب عدالت اجنماعی
سنایی ،ذشنه از بحدهای کالمی عدالت ،در خااب به پادشاه زمان ،علدالت را پلر رنلگ جطلوه داده و سهارشلات
زیادی به ن کرده است در عین یال در برخی یکایات خود مانند «دایه و طهل» و «مرد طخلوار» بله نلوعی مسلألۀ
عدل را بر اساس نظر اشعریان مارح میکند با توجه به این که بحد این مقاله عدالت اجنماعی است بیشنر به مقولۀ
عدالت شاه با رعیت میپردازیم
طبق دید اه باسنانی ایرانیان ،شاه سایۀ خدا و دارای فرۀ ایزدی است بنابراین ،به عنوان خطیهله¬اهلل بایلد منصلا بله
صهت عدل نیز باشد فرۀ ایزدی در کانون اندیشه (ازاین¬جا به بعد تا پایان ،همزه را روی های غیر مطهوظ در یالت
اضافه ،خود شما اصالح کنید) سیاسی ایران ررار دارد و مهمنرین ویژ ی است کله پادشلاه بایلد دارای ن باشلد تلا
بنواند بر مردم فرمانروایی کند فرّ نیرویی است که از جانب خدا به انسلان داده ملیشلود در یشلت نلوزدهم اوسلنا
درباره این نیرو و ویژ یهای ن سروده شده است پور¬داود در زارش یشتها درباره فرّ مینویسلد«:فلره فروغلی
است ایزدی به دل هر که بنابد از همگنان برتری یابد از پرتو این فروغ است که کسی به پادشاهی رسد برازنلده تلاج
و تخت ردد و سایش سنر و داد ر شود و همواره کامیاب و پیروزمند باشد همچنین از نیروی این نور است کله
کسی در کماالت نهسانی و رویانی راسنه شود و از سوی خداوند از برای رهنمای مردملان برانگیخنله لردد و بله
مقام پیغمبری رسد و شایسنه الهام ایزدی شود به عبارت دیگر ن که موید به تایید ازلی باشلد خلواه پادشلاه وخلواه
پارسا و خواه نیرومند و هنرپیشه دارای فر ایزدی است»(پور داود)811-817 :1811 ،
جهانگیر اوشیدری در دانشنامه مزدیسنا ،فر را چنین معنا کرده است« :خره یا خرو همان فرۀ ویند ؛ نیرویی است که
از اهلل تعالی فایز میشود و بر خطق و بدان نور خالیق ریاست بعضی میکنند و بعضی به وسیطه ن نور رادر میشوند
بر صنعتها و یرفتها و از این نور ن چه خاص باشد به پادشاهان و بزرگ و عادل فلایز لردد و نلرا کیلا خلره
ویند»(اوشیدری)213 :1838 ،
 1-2-2توصیه به اجرای عدالت
این دالیل منقن که از روز اران دور بر تهکر ایرانی سایه افکنده ،لزوم اطاعت بی چون و چرا از شاه را بیان ملیکنلد
با این وجود ،شاه نیز باید طبق دسنورات الهی فرمانروایی کند و با رعیت خود همچون شلبانی مهربلان رفنلار کنلد و
ن ها را از زند یوادث و دشمنان در امان داشنه باشد سنایی در خااب با شاهان زمان خود ،به این موضوع اهمیت
داده و از در شرع وارد شده است:
در پیغمللبری زنلللد علللادل
علدل کن چللونکه در والیت دل
داد پیغلمبللرش الله کلریلللم
در شبانی چو عللدل کلرد کطللیم
کی شبلان شت بر سر انسلان
تا شبللللانی نکلللرد بر ییللوان
ناوک مرگ را روی سپلر است
عدل در دست نکله داد ر است
نبللود شیللرخلو نله اشلنردل
بلللللر میانلله بود شلله عللادل
مطللک را شلللاه ظالللم پللردل به ز سطاللان علاجلز عللادل
(سنایی)111 :1817 ،
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 2-2-2ننی ۀ رعایت عدالت
 1-2-2-2شادی و رضایت مطت
ابن خطدون در ادامه سخن خود درباره ظطم سنم شاهان و نارضایی مردم ،می وید که فرجام ناساز ار چنین
وضعینی عاید دولت میشود ،سود و زیان اجنماع در نهایت سود و زیان دولت است و فزونی باج سلنانی تلا جلایی
پیش میرود که «دولت مضمحل میشود» (ابن خطدون :1812،ج)179 :1
سنایی پیش از ابن خطدون همین ماطب را اشعار خویش ورده و اعالم میکند در صورتی شاه عدالت را رعایت کنلد
مردم از او راضی میشوند و در غیر این صورت مطک خود را از دست میدهد
خطلق را دل ز علدل شلاد بود
میر چون جهت دین و داد بود
(سنایی)28 :1817 ،
مطک خود داد سر به سر بر باد
ور بللود رای او سلوی بیلداد
(همان)28:
این نظر نیز ماابق با این یدید امام عطی (ع) است که میفرماید :اسْنَعْمِلِ الْعَلدْلَ وَ ایْلذَرِ الْعَسْلاَ وَ الْحَیْلاَ فَل ِن
الْعَسْاَ یَعُودُ بِالْ َطَاءِ وَ الْحَیْاَ یَدْعُو إِلَى السَّیْا
عدالت را اجرا کن و از زور ویى و سنمگرى بپرهیز زیرا زور ویى مردم را به ترک از وطن وامى دارد ،و سنم نلان
را به ریام مسطّحانه مى کشاند (نهج البالغه،یکمت )711
سنایی شاه سنمگر را به موجی طوفان تشبیه میکند که عالوه بر تخریب مطک ،بلر روح و روان ملردم نیلز اثلر منهلی
می ذارد
زو خلرابی خانه و جلان است
شاه جائر چو ملوج طوفانست
(سنایی)111:
در ایادید نیز راجع به یکام به همین موضوعات اشاره شده است از امام عطی (ع) روایت شده است که :دل¬های
مردم صندورچههای یاکم است پس نچه از عدالت و از ظطم در نها بگذرد همان را خواهلد دیلد ( ملدی:1831 ،
)871
بررراری عدالت تا جایی اهمیت دارد که سنایی معنقد است ا ر این کار ان ام نشود و شاه از ن عدول کنلد خداونلد
دیگری را بر او می مارد تا مطکش را خراب کند و ظطم او را با ظطم دیگری پاسخ دهد:
ظالمی را خلدای بگملارد
هر که او عدل خویش بگذارد
ظطم او را به ظطم سازد کار
تا بر رد ز جلان و مالش دملار
(سنایی)119 :1817 ،
این نوع سخن هنن با شاه که پند و اندرزی ظاهری به نظر می ید ،ریشه در ت ربیات مطنی دارد که ظطم را از سلوی
شاهان و امرا دیده و به عدل او امید ندارند در این موارع وظیهه نزدیکان از جمطه شاعران و نویسند ان است کله بله
طور غیر مسنقیم به نصیحت بپردازند و از راه نقاه ضعا شاه وارد شده او را بیم دهند از روزی که یکی ظلالمنر از
خود بر نها چیره شود در نظریه عدالت ابن خطدون نیز به این مورد اشاره ردیده است مقنضای پادشلاهی را رهلر
و غطبه دانسنه و می وید« :اغطب پادشاهان از یق و یقیقت منحرف میشوند و به مردم زیر¬دست خویش در املور
دنیوی سنمگری روا میدارند؛ زیرا بیشنر اورات نان را به کارهایی وا¬میدارند که تاب و توان اجرای ن را ندارنلد؛
کارهایی که از اغراض شخصی و شهوات نان سرچشمه می یرد و این تکالیا به نسبت اخنالف مقاصلد پادشلاهان
که یکی پس از دیگری به سطانت میرسیدند منهاوت است و به همین سلبب فرملانبری ملردم از فرملانهلای نلان
دشوار میشود و عصبینی پدید می ید که به هرج و مرج و کشنار من ر می ردد» (ابن خطدون)111 :1812،
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 2-2-2-2فرمانبرداری مطل دیگر
تاثیر رعایت عدالت بر سرزمینهای دیگر هم رابل سرایت است ننی ه عدل شاه رسیدن شهرت وی به دیگر مماللک
است و ننی ه ن این است که ا ر شاه عادل اراده کند و نامه¬ای بهرسند ،دشمنان هم به او می رایند :
چلون سگ پای سوخنله چه دوی
دست دین کن به عطم و عدل روی
مطک و دین را چو کرد با هم ضم
زانکلله سطاللان علللادل اعظللم
دیلده عملللر دشمنللان تلاریلک
کلرد از ن نیللزه زبللان بللاریک
تلو نبینللی به روم یک بدکیللش
لر فرسنلد به روم نامه خللویش
(سنایی)723 :1817 ،
 8-2-2-2بررراری صطح
صطح و دوسنی در پرتو شاه عادل امکان پذیر است زیرا بر طبق «الناس عطی دین مطوکهم» مردم چشم بله رفنلار شلاه
دارند و ا ر از او ظطم ببینند خود نیز رایش به سنم بر زیر دسنان پیدا میکنند سعدی نیز چنین هنه است :
بر ورند غالمان او درخت از بیخ
ا ر ز باغ رعیت مطک خورد سیبی
(سعدی)82 :1872،
به نظر سنایی شاهی که عادل نباشد لیارت سطانت کردن ندارد ینی نام دم نیز بر او برازنده نیست؛ امّا ا لر علدالت
سنرده شود ینی رگ هم که عادت به دریدن وسهندان دارد مانند وسهند رام میشود:
چون از او عدل و بی غمی نبود خود چه سطاان که دمی نبود
رگ را للوسهنلدی ملوزد
عدل ورنلللی که شمللع افروزد
(سنایی)127 :1817 ،
در ابیات زیر هم اشاره به تاثیر عدالت بر عوامل طبیعی مانند ب و هوا و همچنین رفنار ییوانلات بلا هلم اسلت در
این مورد بیشنر باید نمادها را در نظر بگیریم منظور از شیر و هو ،دمهایی با این صهات هسنند نه صلرفاً ییوانلاتی
که ذاتاً با هم در سنیزند و طبق سنت طبیعت نمی توانند با هم در صطح باشند :
خوش هوا همچو سدره جبریل
شده با علدل شهلریار علدیل
هو از شیلر سلیر شیلر شلود
عدل چون بر جهان امیر شود
(همان)127:
 7-2-2-2ننایج اخروی
عدل و داد پادشاه تبعات اخروی نیز دارد سنایی اذعان میکند که عدالت ورزی توشۀ خرت شاه است و بله واسلاه
ن زودتر به منزل میرسد به طوری که در دوزخ به روی او بسنه شلده ،ینلی از ملرگ زود هنگلام هلم ملیتوانلد
جطو یری کند
مرکب تو بلود دو منللزل پیلش
چون رفنی ز عدل توشه خویش
((همان)28:
در دوزخ فللراز شللد بر تلللو
چلون در علدل باز شللد بر تو
علدل ملر ملرگ را بلریلزد ب جلود ملر فننله را ببندد خواب
(همان)18
از تبعات معنوی عدالت باید به خوشنودی خداوند اشاره کنیم که در سرنوشت انسانها تاثیر دارد سلنایی ملی ویلد
عطت مسن اب نشدن دعاهای ما این است که ظطم جای عدل را رفنه است به همین جهت صداها به سلمان نملی
رسد
زان همللی نشنللوند یارب ملا
ظطم شد عدل و روز شد شب ما
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(همان)11:
همان¬طور که پیشنر ذکر شد ،عدل از سوی سطاان باید به زیردسنان تسری پیدا کند و چنانچه این اتهاق نیهند ،ظطلم
فرا یر میشود و در این بیت سنایی چنین ماطبی را بیان میکند نه این که ظطم فقط از سوی یک تن باشد
 8-2دید اه ن م رازی درباره عدالت اجنماعی
 1-8-2راباه دین و عدالت
ن م رازی عارف صایب نام ررن ههنم ه ری ،که کناب مرصادالعباد را در داب تصوف نگاشنه و به سلطاان کیقبلاد
اهدا کرده است ،ویا به همین جهت است که بخشهایی از کناب را به بحد عدالت و راباه شاه بلا ملردم پرداخنله
است ن م رازی نیز بر اساس تهکر باسنانی ،شاه را نایب خداوند بر زمین میداند و برای اثبات یرف خود به سلخن
پیامبر اسنناد میکند:
«بدان که سطانت خالفت و نیابت یق –تعالی -است در زمین و خواجه -عطیه السالم -سطاان را سایۀ خدا خواند و
این هم به معنی خالفت است»(رازی)711 :1812 ،
ن م رازی مطوک را به دنیوی و دینی تقسیم میکند منظور از مطوک دنیوی شاهانی هسنند که فقط سطانت ملیکننلد،
ولی مطوک دینی کسانی هسنند که عالوه بر شاهی ،سمت پیامبری و امامت هم دارند مطلوک دنیلا «صلورت صلهات
لاا و رهر خداوندی» هسنند ولی ن صهات در نها ظاهر نمی شود و صهات خود را نمی شناسند «صلهات لالا
و رهر خداوندی بدیشان َشکار میشود ،ولی بر ایشان شکار نمی شود (همان )718:منظلور رازی از ایلن بیلان ایلن
است که خشم و رهر شاه جطوه ای از خشم و رهر خداست ولی خود نها به این معرفت نرسیدهانلد امّلا بنلد ان بله
واساه این صهات ،سایه ای از خشم و رهر خدا را میبینند و نمونه خشم و رهر بر نها شکار میشود
مطوک دینی همین صهات را دارند با این تهاوت که معرفت ن را هم دارا شدهاند و«مظهر و مُظهر»صهات لاا و رهر
خداوندیاند»(همان )718:با اشاره به یه  21سوره ص که میفرماید :یَا دَاوُودُ إِنا جَعَطْنَاکَ خَطِیهَۀً فِی الْلأَرْضِ فَلایْکْمْ
بَیْنَ الناسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنبِعِ الْهَوَى فَیُضِطکَ عَنْ سَبِیلِ الطهِ إِن الذِینَ یَضِطُّونَ عَنْ سَبِیلِ الطهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَلوْمَ
الْحِسَابِ اى داوود ما تو را در زمین خطیهه [و جانشین] ردانیدیم ،پس میان ملردم بله یلق داورى کلن و زنهلار از
هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در یقیقت کسانى که از راه خدا به در مى روند به [سزاى] ن¬کله
روز یساب را فراموش کردهاند عذابى سخت خواهند داشت
ده یکم الهی را که از این یه مسنهاد میشود بیان میکند که سه مورد ن بله علدالت مربلو اسلت ن لم رازی بلا
تمسک به این یه« ،راسنی و عدل» را از ایکام الهی برای پادشاه دانسنه ولی نیّلت را در علدالت مهلم ملیدانلد ،بله
طوری که عدالت باید برای عمل به فرمان خدا باشد نه برای خطق « :ا ر چه عدل کند به طبع نکنلد بله شلرع کنلد و
برای یق کند نه برای خطق»(رازی )711 :1812 ،و همچنین هنه است بر طبق این یه پادشاه باید دارای مقام نبلوت
باشد که هم یقوق مردم را رعایت کند و عدل و داد بگسنرد و هم «راه دین و یهظ معامالت شرع» را بله جلا ورد
(همان)711:
از نظر ابن خطدون پس از دوره پیامبر (ص) و خطهای راشدین ،دیگر اجرای کامل شریعت و تحقلق علدالت محلض
ممکن نیست و خالفت به مطوکیت در زیر سایه شمشیر و تغطب بدل ردید «بیشلنر ایکلام سلطاانی اغطلب اورلات
منکی بر جور و سنم است؛ زیرا که عدل محض در دوران خالفت شرعی است و ن هلم کلم دوام بلود چنلان¬کله
پیامبر (ص) می فرماید خالفت پس از ن سی سال خواهد بود نگاه خالفت به پادشلاهی سلنمگرانه¬ای بازخواهلد
شت» (ابن خطدون)122: 1812،
در ادامه برای پادشاه سه یالت در نظر می یرد :رفنار با خود ،با خطق ،با خدا در این¬جا به این مبایلد ملیپلردازد
که شاه ا ر ابندا شر عدالت با خود را که عدالت خاص است رعایت نکند ،نمی تواند عدالت عامه را رعایلت کنلد
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(رازی )788 :1812 ،رازی برای شاه در هر سه یالت عدل و ایسلان و اینلاء ذی القربلی را الزم دانسلنه و در مقلام
مریطه اول می وید :عدل به یاصل کردن تویید است نهس خویش را (همان)788:
عدالت به اندازه¬ای مهم است که خداوند «طاعت پادشاه عادل را با طاعت خویش و طاعت رسول خلویش در یلک
سطک کشیده است»(همان)727:
 2-8-2ننایج عدالت اجنماعی
 1-2-8-2دوام مطک
یکی از تبعاتی که رازی برای رعایت عدالت برشمرده است دوام مطک است با اسلنناد بله ایلن یلدید پیلامبر (ص)
است که :العدل والمطک توأمان(همان)781 :
از جمطه وظایا پادشاه را در راسنای عدالت ،تغییر روانین ظالمانه پیشین و خراجهای ران و مشکل از بلرای ملردم
دانسنه است (همان )781:مههوم عدل در نظام پادشاهی ایرانیان باسنان تامین مصطحت عملومی بله بهنلرین صلورت
ممکن ن بود و این امر نه تنها به رفنار نیکو مالیمت و اعندال ،بطکه به تأمین یقوق و امور معاش نلان نیلز مربلو
میشده است (طباطبایی)283 :1817،
ممطکت را به خیمه¬ای تشبیه میکند که میخهای ن خیمۀ عدل و انصاف پادشاه اسلت کله ا لر چله املرا و وزرا و
اجناد بسیار باشند و روت و شوکت و لت و عدت بی شمار بود ممطکت جز بله علدل رلرار نگیلرد و ثابلت نشلود
چنانکه خیمه را ا ر چه سنون و طناب تمام بود ولیکن جز به میخ ررار نگیرد و تا در وشه ای یک میخ در ملیبایلد
ن در خیمه ظاهر میشود و خواجه -عطیه السالم -از این¬جا فرمود :المُطکُ یَبقی مَعَ الکْهر و ال¬یَبقلی مَلعَ الظُّطلم
(رازی)711 :1812،
وی پادشاه و رعیت را به شبان و رمه تشبیه میکند که نگاهداری رمه و دفع شر رگ از نان بلر او واجلب اسلت و
نباید اجازه دهد روی بر ضعیا ظطم کند و معنقد است در روز ریامت «به نقیر و رامیر» یال رعایا را از شاه تهحص
میکنند (رازی782 :1812 ،و  )771در این تشبیه از یدید پیامبر (ص) بهره رفنه که میفرمایند :کْطّکْم راعٍ و کْطّکْم
مسئول
برای وزیر هم صهت عادل را ورده (همان )719:و با توسل به یدید پیامبر (ص) :اذا اًرادً اهلل بمُطک خیراً جعَللَ للهُ
وزیراً صالحاً ف ن نَسیَ ذِکرْهُ وَ إن ذِکر اِعانَه (همان )711:بیان میدارد که یکی از ارکان کشلورداری وزیلر اسلت و او
نیز در سطسطه¬مرتب بعد ازپادشاه باید دارای همان صهات باشد تا شاه را در اجرای عدالت یاری دهد
برای راضی لهظ عدل را نیاورده ،امّا لوازم عدل یا ظطم را ورده اسلت؛ از جمطله ایلن کله املوال ینیملان را تصلرف
میکنند و باطل را یق جطوه میدهند (همان )721:وی معنقد است ن راضی که پیامبر (ص) فرمود در بهشت اسلت
در دنیا وجود ندارد از نظر رازی ،امکان ندارد که راضی بنواند عدالت را اجرا کند ،به همین سلبب ایلن یلدید بلر
خالف نچه به نظر می ید که پیامبر (ص) فرموده است که راضی عادل در یهشت جای دارد ،نرا بله نحلو دیگلری
تهسیر نموده ،عدالت راضی را موکول به دنیای دیگر میکند
روسا و مقدمان شرایط ایشان ن است که بدین جمطه که نمودیم کار کنند و دیگر میان رعیت سویّت نگلاه دارنلد و
جانب روی بر ضعیا ترجیح ننهند (همان)112-113:
 2-2-8-2ای اد صطح در جامعه
یکی از تبعات عدم رعایت عدالت طبق مصداق شبانی ،مسطط شدن رگها بر جامعله و زار و اذیلت ملردم علادی
است دلیل ن نیز این است که شاه به عنوان روی¬ترین و باالترین مقام ،به وظایا خود عمل نملیکنلد و رفنلار او
الگویی میشود برای کسانی که از مردم روی تر هسنند و میتوانند بر نهلا مسلطط شلوند بله ایلن ترتیلب طبقلات
مخنطا اجنماعی پدیدار میشود که هر یکی بر دیگری ظطم میکند
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عدم توجه شاه به عدالت¬ سنری و رعایت یقوق رعیت است که روی¬تران از عمال دولت و اوبلاش و رنلود بلر
سر مردم مسطط میشوند و بدعتهایی می ذارند که بر مردم ران می ید و ننی هاش ایلن اسلت کله بلدنامی بلرای
پادشاه میماند و در میان خطق به ظطم مشهور می ردد و لعنلت خطلق در دنیلا و خلرت بلرای او شلوده ملیشلود
(ر ک:رازی)771-779 :1812،
در این باره ابن خطدون نیز سنمگری را ویران کنندۀ اجنماع ،ت اوز به اموال مردم را مایۀ نومیدی از به کلار انلداخنن
ابنکارها برای تحصیل ثروت میداند وی درباره سنمگری و راباه ن با شرع می وید« :نباید مان کرد که سنمگری
چنانکه مشهود است تنها عبارت از رفنن ثروت یا مطکی از دسلت ماللک ن بلدون علوض و سلبب اسلت ،بطکله
سنمگری مههومی کطی تر از این دارد هر کس ثروت یا مطک دیگری را از چنگ او برباید یا او را به بیگاری یرد یلا
به نایق از وی چیزی بخواهد و یا او را به ادای تکطیا یا یقی م بور کند که شرع ن را واجب نکرده چنین کسلی
سنمگر است»(ابن خطدون)111 :1812،
رازی یکی از مصادیق عدل را نگهبانی مردم در برابر دشمنان میداند در این مورد شاه و مردم به چوپلان و وسلهند
تشبیه شدهاند« :باز نگذاشنم رعایا به دست دشمنان که در یکم رگ هسنند و همچنین «رنود و اوباش»(همان)783:
در نظر ن م رازی عدالت در راباه شاه با خدا نیز وجود دارد ا ر شاه ننواند بین خود و خلدا را اصلالح کنلد از راه
عدالت خارج شده است در توضیح این معنی یکی بودن ظاهر و باطن را بیان میکند در ملورد یاللت سلوم پادشلاه
یعنی راباه شاه با خدا می وید« :عدل راست داشنن ظاهر و باطن خویشاست با خدای و سلرّ و عالنیله بلا خلدای
یکرنگ کردن و سطانت و ممطکت همچون کمر بند ی بر میان بسنن چنان کله خلود را و ممطکلت را بلرای خلدای
دارند نه ن¬که خدای را و مطکت را برای خود خواهند»(همان)771 :
 8-2-8-2تبعات اْخروی
ن م رازی از یهای که در ابندای بحد هنیم ،یکمتهایی هم اسنخراج کرده است به این معنا که ا ر پادشاه «عدل
سللنری و رعیللت پللروری» کنللد و یللق دیللن را بلله جللا ورد خداونللد هملله را در «دیللوان معامطلله صللالح او»
مینویسد(ص)713
از این بیانات چنین بر می ید که در نظر ن م رازی اعمال نیک از جمطه عدالت ،تنها برای امور اخروی و تقلرب نلزد
خداست
وی با توسل به یات رر ن از جمطه سوره زلزال1/و 3شاه را از یوم الحساب میترساند
بر خطق سنم ا ر به سیبی است مکن کز هر سیبی بر تو یسیبی است مکن
(همان)788:
همچنان¬که از ابندا داد ری را با نیت عمل به دسنور خداوند بیان داشلنه بلود در طلول ملنن نیلز دائملا از تبعلات
اخروی عدم داد ری می وید و این که سوال و جوابی در کار خواهد بود ،زیرا نها بر مردم ریاسلت دارنلد« :یقلین
شناسند که هرچه امروز بریشان و بر رعیت ایشان میرود جمطه ازیشان پرسند که رئیس و مقدم باشند»(همان)112:
 8ننی ه
بحد عدالت و داد ری در میاید مربو به شاهان و زیر دسنان در میان منهکران مارح شده و هر یک دید اههلای
خود را بیان نمودهاند واژه عدل در معانی مخنطا خود دریافت¬های منهاوتی را ای اد کرده اسلت ،بله طلوری کله
اهی از ن تساوی و یقوق یکسان دریافت میشلود ،امّلا منهکلرین مسلطمان چنلین برداشلنی نداشلنه و علدالت را
ررار¬دادن هر چیز در جای خود دانسنهاند به این ترتیب در منون منظلوم و منثلور فارسلی کله وینلد ان نهلا در
ارتبا با شاهان و امرا بودهاند ،با اسنناد به منون مذهبی و اروال بزر ان ،شاهان را به عدالت فرا خوانلدهانلد و ننلایج
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داد سنری را در دنیا و خرت وشزد نمودهاند یکی ازکسانی که نظریه عدالت او بسلیار مالرح شلده ابلن خطلدون
است که عدالت را رعایت سطسطه مراتب دانسنه و به این ترتیب ن¬¬را در مههوم رراردادن هر چیز به جلای خلود
صحیح میداند ابن خطدون رعایت عدالت از سوی شاهان را چنلدان ملورد اعنملاد نملی دانلد و معنقلد اسلت تنهلا
پیامبران هسنند که میتوانند عدالت را درست اجرا کنند ،ولی شاهان به عطت داشنن خوی دنیوی ،پلس از ملدتی بله
خاا میروند
سنایی شاعر ررن پن م ،پیش از این که نظریات ابن خطدون مارح باشد از عدالت شاه سخن هنه و در اشلعار خلود
به تناوب شاهان را به داد ری فراخوانده است از نظر سنایی ،عدل شاه با رعیت موجب شادی مردم و رضایت نهلا
شده به دوام مطک کمک میکند و همچنین با رعایت سطسطه مراتب ،موجب بررراری صطح در جامعه میشود سلنایی
بیشنر نظر به تبعات دنیوی عدالت و صطح و دوسنی و رفاه مردم توجه داشنه است ،امّا ننایج اخروی عدالت را نیلز از
نظر دور نداشنه و رسید ی شاه به رعیت را موجب عاربت به خیری او دانسنه است
ن م رازی از ابندا با توسل به یه رر ن عدالت را با سطانت داود پیغمبر توضیح میدهلد و اجلرای علدالت از سلوی
شاه را منو به نیت رطبی او برای عمل به دسنور خداوند میداند نه خوشایند خطلق از نظلر ن لم رازی نیلز اجلرای
عدالت دارای ننای ی همچون :دوام مطک ،بررراری صطح در ممطکت از طریق داد سنری در سطسطه مراتب اسلت بلا
توجه به مواردی که در منن مارح شد ،میبینیم که راباه شاه با مردم همچون راباه خدا با خطق تطقلی شلده از یلک
طرف با توجه به یات و ایادید مسأله عدالت در رفنار با رعیت مارح ردیده و از سویی بلر طبلق تهکلر باسلنانی
شاه سایه¬ای ازخداوند است که از سوی او بر مردم ماشنه شده ،پس باید بر اساس مأموریت الهلی خلویش عملل
کند و سایه¬ای بر سر رعیت باشد و نها را از ر ان داخطی و دشمنان خارجی محافظت کند ،در غیر این صلورت
عالوه بر تخریب مطک دنیوی خود ،در خرت نیز از مکافات ن بی¬نصیب نخواهد بود به این ترتیب بحد علدالت
و ارتبا ن با شاه در فرهنگ ایرانی پشنوانۀ مذهبی-تاریخی دارد که با نظریات منهکران غیر ایرانی نیلز رابلل تابیلق
است
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