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 چکیده
االطاعه بوده و در فرهنگ اسالمی نیز سلطاان و خطیهله بله    خداوند بر روی زمین، واجبدر فرهنگ ایرانی، شاه به عنوان سایۀ 

عنوان جانشین پیامبران از سوی خداوند مأمور به اصالح امور جامعه و شبانی رعیت هسلنند  در رلر ن و یلدید، داد لری و     
نه اسلت  سلنایی از شلاعران رلرن پلن م و       سنری از صهات مهم شاه شمرده شده و این مضمون به  ثار  ویند ان راه یاف عدل

ها را بله داد لری و رفنلار عادالنله بلا        ن الاریقه ضمن نصیحت شاهان و امرا، الحقیقه و شریعهششم ه ری، در کناب یدیقه
-الدین رازی، صوفی ررن ههنم، نیز در بخشلی از کنلاب مرصلاد    است  ن م از تبعات بد سنمگری بیم داده  رعیت فراخوانده و 

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 
تحطیطی، نظریات این دو  صوفی ایرانی در باب عدالت و ننایج  ن، با نگاهی به نظریۀ عدالت ابن خطدون، بله  –روش توصیهی 

شده که ننایج عدل از دید اه سنایی و ن م رازی یکسان است و از دید اه هر دو،  صورت تابیقی بررسی شده و ننی ه یاصل
شلود و  دوام مطک و  سایش مطت در  رو اجرای عدالت است، امّا در دید اه ن م رازی  رایش به مبانی مذهب بیشنر دیده می

 نیز بیان می کند   نیّت عمل به دسنور خداوند را مد نظر دارد و در کنار  ن تبعات دنیوی عدالت را
 

 سنایی، ن م رازی، عدل، عدالت، ابن خطدون  واژگان کلیدی:

 
 مقدمه .1

پادشاه و اعلوانش  پادشلاه    یدر مورد خداوند مارح شده و پس از  ن برا شنری ن ب یبحد عدل و عدالت و چگونگ
علدالت در   یها عدل اسلت  بررلرار    ن  نیصهات خداوند را دارا باشد و مهمنر دیبا نیزم یخدا بر رو یۀبه عنوان سا

اسلت     یاز ارکلان یکومنلدار   یکیکه  شود یمارح م یبه عنوان عدالت اجنماع ان،یجامعه توسط یاکمان و فرمانروا
غالبلا   یرانل یا نلد ان یمعروف است  شاعران و  و یو یعدالت اجنماع یۀاست که نظر یابن خطدون از جمطه منهکّران

انلد  در اشلعار    علادل بلودن او را سلنوده    ایل کرده  هیخود، شاه را به داشنن عدل توص یها نهنوش ایها  در مدح سروده
 یییکومت سخن رفنه است  سلنا  یغالباً از عدل و داد شاهان و الزم بودن  ن برا زیها ن منظومه یها هی غاز و یمیتعط

پادشاه را به عدل فراخوانده اسلت  ن لم    ،یفراوان اتیشعر سروده، در اب یمیکه به سبک تعط یشاعر نیبه  عنوان اول
 و علدل  لزوم جا¬شاهان و وزرا  ذرانده و در  ن سطوکروش و  انیرا به ب فصولی العباد¬در کناب مرصاد زین یراز
 ییسلنا  اتیل نظر یابن خطدون به بررس یعدالت اجنماع یۀبه نظر یپژوهش با نگاه نیکرده است  در ا انیب زنی را داد

    میپرداز یم یو ن م راز
 
 پژوهش ۀنیشی پ1-1
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ان ام شده باشلد   یو ن م راز ییدر  ثار سنا یعدالت اجنماع قیتاب یکه بر مبنا یان ام شده، پژوهش یها یبررس در
 شد : دایپ ییمقاله راجع به بحد عدل در نگاه سنا کینشد  تنها  دهید

 یرا راجع بله علدل الهل    ییسنا یکالم د اهید «ییسنا مییک یدر نظام فکر یعدل اله»(در مقاله 1831)یایمد جمال
منکطملان و   د اهیل عدل و یسن و ربح اعمال، از د ۀمقاله با پرداخنن به مقول نیدر ا یررار داده است  و یمورد بررس

بلر لالا اسلت و     مبننلی  هلا ¬خداونلد بلا انسلان    ۀرابا ییسنا د اهیاست که از د دهیرس  هینن نیبه ا ییسنا مییک
و اشلاعره   هیل دیماتر یکالم نشیاز ب ای¬زهیمسأله  م نیدر ا ییمولا، نگاه سنا نی  به نظر استین رخی جز اش¬اراده

کله   حیتوضل  نیل و هم از نظام ایسن، بلا ا  دی و یسخن م یهم از یسن و ربح عقط رایاست، ز یعرفان ینبی¬و جهان
 کالم و عرفان است  نیموضوع نظام ایسن از موضوعات مشنرک ب

 
   روش پژوهش1-2
 یو مبننل  ردیل   یان ام م ای¬و بر اساس ماالعات کنابخانه یقیبه صورت تاب یطیتحط-یهیپژوهش به روش توص نیا

 است   ییسنا ۀقیدی و العباد¬بر خوانش دو کناب مرصاد
 
 ی بحد و بررس2
 ینظر یمبان نیی تب2-1
   مههوم عدل در لغت2-1-1

)ر ک: طیافلرا  و تهلر   نیب یرسط، انصاف، مساوات در مکافات و امر یدر لغت مقابل ظطم ررار دارد و به معان عدل
 ط،یافلرا  و تهلر   انیل خود، ید وسلط م  یبه جا زینهادن هرچ یبه معان نیمع یواژه( و در فرهنگ فارس لیدهخدا: ذ

 (  مده است 2232-2212: 2: ج1812ن،یانصاف، عدالت مقابل ظطم، داد، )مع ،یداد ر
 
 ر ن  عدل و عدالت در ر2-1-2
، تنها بله ذکلر کطمله و    3، مائده/181مانند نساء/ اتی  یعدالت دارد  در برخ تیداللت بر اهم یمنعدد اتیرر ن   در

 تیل مومنان به دور از هلوا و هلوس علدالت را رعا    دهد یخداوند فرمان م اتی  نیبه  ن اکنها شده است  در ا هیتوص
دو نهر در یضلور داد لاه و شلهادت     نییکم کردن ب ههومعدالت در م ات،ی  نیدهند  در ا یخدا  واه یکنند و برا

داده اسلت  در   کلان یفرمان بله علدل و بخشلش بلا نزد     یخداوند به طور کط 29است و عادالنه است  در سوره نحل/
رلر ن   اتیل   یبرخل «  النلاس بالقسلط   قومیل»است   امبرانیارسال پ لیاز دال یکی، عدالت 21/دیمانند ید اتی  یبرخ

علدل در  ن   یترازوهلا  ییو از برپلا  داند یم امتیر یها یژ ی، عدالت را از و128و 73، بقره/17/ونسی، 71/ایمانند انب
 نیثواب و پاداش  ن است که ا ۀاعمال و محاسب زیبه ر زیجا عدالت در مههوم سن ش ر نی  در ادی و یروز سخن م

   دی  یبند ان بر نم ۀفقط مخصوص خداست و از عهد یژ یو
 2شمارد و در  یلات   مائده داوری براساس عدالت و داد را موجب جطب محبت خداوند می ۀسور 72 ۀدر  ی خداوند

در رر ن وجود دارد که به موارد  زین گرید اتی  یاریزند  بس ممنحنه بر  ن مهر تاکید می ۀسور 3سوره ی رات و نیز 
 و   داللت دارد   یخانواد  لی هنن، مسا خنو فروش، رضاوت، شهادت، س دیعدالت در خر یاز اجرا یگرید
سخن دیگر عدالت و پای بندی  ن در همه امور به ویژه امور ارنصادی موجب ملی شلود تلا افلراد، بطکله جواملع        به

 ( 81بشری به فرجام نیک دست یابند و  رامش و  سایش را در دنیا ت ربه کنند)اسراء / 
 ۀعلدالت را پیشل   دیل د با یلر  رلرار  خداوند هداینی و کمالی مسیر در بخواهد ای¬ا ر فرد و یا جامعهنظر خداوند  از

 در را یقیقلت  و دهلد   لواهی  یلق  بله  عمل در تا شود می موجب  ن به بندی¬خویش کند  یقیقت عدالت و پای
 ( 181/نساء)شود مند بهره نیز پذیری¬یق ننایج از ننی ه در و بپذیرد عمل
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  عدل و عدالت در نهج البالغه2-1-8
 عدل ررار دادن » ندیفرما یم رایاند، ز عدل را برتر از جود دانسنه شانیدارد  ا یمهم گاهی)ع( عدل جا ینگاه امام عط در

 ۀبخشلش جنبل   یاست ول یهمگان ی  عدالت رانونرشیخود است و بخشش فراتر بودن  ن از مس یدر جا یزیهر چ
 ( 781یکمت  بالغه،)نهج ال« است تر¬ایعدالت برتر و شر نیدارد بنابرا یخصوص

 اریل (  مع19فرموده،  ن را نظلام بخلش یکوملت )هملان: نامله       دیتاک ی)ع(در نهج البالغه بر عدالت اجنماعیعط امام
 اند  (  دانسنه18مردم )همان: نامه  ۀ(و نگهدارند113)همان: خابه  استیس
 
 ابن خطدون هیو نظر یعدالت اجنماع قی  مصاد2-1-7

 یتسلاو  ایل  یمسلاو  میافراد که عدالت را تقسل  یمخنطا منهاوت است  بر خالف نظر برخ اتیعدل در نظر مصداق
 داننلداز  یخود مل  یدر جا زیو عدل را ررار دادن هر چ سنندین یمسطمان رائل به تساو نیاغطب منهکر دانند، ییقوق م

بلر اسلاس    ییلق هلر صلایب یقل     یو اعاا عهیقوق افراد جام تیرعا یعدالت اجنماع» ،یاهلل ماهر تی  د اهید
 ( 117: 13، ج1837،یماهر«)و اسنثناست ضیرانون بدون تبع یها و اجرا اسنحقاق
 تیل را هملان عنا  یهر کس: »دی و یعدالت م حیدر توض داند یعدالت را بر شاه واجب م یکه اجرا نیضمن ا  جایظ

که  ن طبقه را در خلور اسلت    دفرمای توجه  ونه¬همان ای¬ه هر طبقهمبذول دارد که فراخور یال اوست و نسبت ب
عدالت را واجلب   یاجرا زین یاخالر طیو مح ردر امور کشو دارند یرا واجب م ینیو همان رسم که نماز و فرائض د

درخلور اسلت کله بله      زیل و به هنگام خوراک ن ردیکه دارد بپذ یا و اسنعداد رتبه تیرابط ۀرا به انداز یبداند و هر کس
)جایظ،  لذارد  ینم یپادشاهان و عامه مردم فرر انییال م نیدر ا ییو چنان باشد که  و دیاهنمام نما شانیا ناسیاسن

1822 :12   ) 
افلراد   ازیل ن ۀو مصداق عدالت در نظر او نلوع و انلداز   ردی  یدر نظر م زیجایظ اسنعدادها و مراتب را ن هینظر نیا در

هلا و عطلت و    مطلت  یها یژ یاز و یاریخود نگاشنه بس خیکناب تار یکه برا ای¬جامعه است  ابن خطدون در مقدمه
در  یکناب، بحد عدالت اسلت  و  نیرابل توجه در ا اتیراز نظ یکینموده است   انییاکم بر جوامع را ب یها معطول

  دارد یسلنم روا مل   هلا  اتیل در اخلذ مال   سلنری ¬علدالت  یدولت به جلا : »دی و یم  سنری¬راجع به عدالت یبحث
 یشلن یمردم رخت بر بسلنه بهبلود مع   انیاز م ی بادان اقیاز ید اعندال خارج شد، اشن سنانی¬ نگاه که خراج ن،یبنابرا

اخلذ   یعدالت، توجّه به چگلونگ  قیاز مصاد یکی د اهید نی(  در ا183: 1812)ابن خطدون،«شود یمردم دچار رکود م
ملردم بله هلم     یکه اوضلاع ارنصلاد   لیدل نیبه ا شود، یم یامر موجب سنمگر نیاست  خروج از اعندال در ا اتیمال
 یممانعت از تبلاه  یسنمگر میاز تحر رعابن خطدون مقصود شا دی  از ددی  یو در جامعه اغنشاش به وجود م زدیر یم

 ( 111و جان و خرد و نسل و مال است)همان:  نیو انقراض نوع بشر و یهظ د یاجنماع و تباه یرانیو و
یهظ شود و دخالت هلر   دیافراد با گاهیاست که جا نیا یعدالت اجنماع قیاز نظرات ابن خطدون در باب مصاد یکی
 یدر کارهلا  دیل کله شلاه و بزر لان نبا    نایل  تلر ¬  از همله مهلم   شود یم یموجب ناامن یگریاز طبقات در کار د کی
 یکارهلا  نیل که بزر ان ممطکت بله ا  ی  به نظر ابن خطدون زمانرندیها را به دست    ن دخالت کنند و امور  ردسنانیز

که بلا   بیترت نی  به اکنند یکسبه تنگ م گریعرصه را بر د ه،یبپردازند، به عطت داشنن ردرت و سرما تیمربو  به رع
بلازار رلادر بله     ۀو کسلب  فروشلند  ینر از ید معمول مل کرده،  ران هیاجناس را با نرخ ارزان ته شیبر ردرت خو هیتک

از جمطله تلا ور  ن را    یپردازان مسائل اجنملاع  هیاز نظر یاریکه بس یعامط  »شوند یها نبوده ورشکسنه م  ن  اررابت ب
 ( 191: 1832 ،ی)ربان «دانند یم یاجنماع یها یو نا رام یاسیس یها شورش ژهیبه و ل،یساز مسا نهیزم
بلا ذکلر سطسلطه     یباشلد  و  زیل ن نلدار یکه د یدر  رو عدالت شاه است، امّا شاه زیکشور ن ینظر ابن خطدون  بادان از

کشلور کملال    یو ارجمنلد  یرومندیپادشاه ن یا»و ارج سطانت را در  رو عدل و داد دانسنه است:  یرومندین یمراتب
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جز به پادشاه و پادشاه  ردیروام نگ نیاو و د یامر و نه بهخدا و کارکردن  یو کمر بسنن به فرمانبر نیجز به د ردینپذ
 یو به  بلادان  یجز به  بادان افتیجز به ثروت و به ثروت ننوان راه  رندیجز به مردان و مردان روام نگ ابدین یارجمند

 ن  یبلرا  داری عهلده  و کلرده  نصلب  را¬مردم کله پرورد لار  ن   انیاست م ییجز به داد و داد ترازو افتیننوان راه 
 (   12-11: 1812 ماشنه که پادشاه است)ابن خطدون،

 
 یدر باب عدالت اجنماع ییسنا د اهی د2-2

عدالت، در خااب به پادشاه زمان، علدالت را پلر رنلگ جطلوه داده و سهارشلات       یکالم یها  ذشنه از بحد ،ییسنا
 ۀمسلأل  یبله نلوع  « مرد طخلوار »و « و طهل هیدا»خود مانند  اتییکا ییال در برخ نیبه  ن کرده است  در ع یادیز

 ۀبه مقول شنریاست ب یمقاله عدالت اجنماع نیا دکه بح نی  با توجه به اکند یمارح م انیعدل را بر اساس نظر اشعر
  میپرداز یم تیعدالت شاه با رع

منصلا بله    دیل با اهلل¬هله یبه عنوان خط ن،یاست  بنابرا یزدیا ۀفر یخدا و دارا یۀشاه سا ان،یرانیا یباسنان د اهید طبق
مطهوظ در یالت  ریغ یها یهمزه را رو ان،یبه بعد تا پا جا¬نی)ازا شهیدر کانون اند یزدیا ۀباشد  فر زیصهت عدل ن

 ن باشلد تلا    یدارا دیل است کله پادشلاه با   یژ یو نیدارد و مهمنر رررا رانیا یاسی(  سدیاضافه، خود شما اصالح کن
نلوزدهم اوسلنا    شلت ی  در شلود  یاست که از جانب خدا به انسلان داده مل   ییرویکند  فرّ ن ییبنواند بر مردم فرمانروا

 یفروغل  هفلر :»سلد ینو یدرباره فرّ م ها شتی  زارش در داود¬ ن سروده شده است  پور یها یژ یو و روین نیدرباره ا
رسد برازنلده تلاج    یبه پادشاه یفروغ است که کس نی  از پرتو اابدی یبه دل هر که بنابد از همگنان برتر یزدیاست ا

نور است کله   نیا یرویاز ن نیباشد  همچن روزمندیو پ ابی سنر و داد ر شود و همواره کام شیو تخت  ردد و  سا
 لردد و بله    خنله یمردملان برانگ  یرهنما یخداوند از برا یسو از راسنه شود و  یو رویان یدر کماالت نهسان یکس

باشلد خلواه پادشلاه وخلواه      یازل دییبه تا دی ن که مو گریشود به عبارت د یزدیالهام ا سنهیرسد و شا یغمبریمقام پ
 ( 811-817: 1811پور داود، «)است یزدیفر ا یدارا شهیو هنرپ رومندیپارسا و خواه ن

است که  ییروی؛ ن ندی و ۀخرو همان فر ایخره »معنا کرده است:  نیفر را چن سنا،یمه مزددر دانشنا یدریاوش ریجهانگ
 شوند ی ن نور رادر م طهیبه وس یو بعض کنند یم یبعض استیر قیو بر خطق و بدان نور خال شود یم زیفا یاز اهلل تعال
خلره   ایل  لردد و  نلرا ک   زینور  ن چه خاص باشد به پادشاهان و بزرگ و عادل فلا  نیها و از ا ها و یرفت بر صنعت

 ( 213: 1838 ،یدری)اوش«ندی و
 
 عدالت یبه اجرا هی توص2-2-1
  کنلد  یمل  انیچون و چرا از شاه را ب یافکنده، لزوم اطاعت ب هیسا یرانیمنقن که از روز اران دور بر تهکر ا لیدال نیا

مهربلان رفنلار کنلد و     یخود همچون شلبان  تیکند و با رع ییفرمانروا یطبق دسنورات اله دیبا زیوجود، شاه ن نیبا ا
 تیموضوع اهم نیدر خااب با شاهان زمان خود، به ا ییباشد  سنا نهها را از  زند یوادث و دشمنان در امان داش  ن 

 داده و از در شرع وارد شده است:
 زنلللد علللادل یلبرغملیدر پ  دل تیکن چللونکه در وال علدل

 لللمیالله کلر غلمبللرشیداد پ    میچو عللدل کلرد کطلل یشبان در
 شبلان  شت بر سر انسلان یک  للوانینکلللرد بر ی یشبللللان تا

 سپلر است یناوک مرگ را رو  در دست  نکله داد ر است   عدل
 نله اشلنردل للرخلوینبللود ش  بود شلله عللادل   انللهیم بلللللر
 به ز سطاللان علاجلز عللادل  را شلللاه ظالللم پللردل مطللک
 ( 111: 1817 ،یی)سنا
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 عدالت تیرعا ۀ ی نن2-2-2
 مطت تیو رضا ی شاد2-2-2-1

 نیکه فرجام ناساز ار چن دی و یمردم، م ییخطدون در ادامه سخن خود درباره ظطم  سنم شاهان و نارضا ابن
 ییتلا جلا   یباج سلنان  یدولت است و فزون انیسود و ز تیاجنماع در نها انیسود و ز شود، یدولت م دیعا ینیوضع 
 ( 179: 1: ج1812)ابن خطدون، «شود یدولت مضمحل م»که  رود یم شیپ

کنلد   تیشاه عدالت را رعا یدر صورت کند ی ورده و اعالم م شیماطب را اشعار خو نیاز ابن خطدون هم شیپ ییسنا
    دهد یصورت مطک خود را از دست م نیا ریو در غ شوند یم یمردم از او راض

 خطلق را دل ز علدل شلاد بود  و داد بود  نیچون جهت د ریم
 ( 28: 1817 ،یی)سنا
 مطک خود داد سر به سر بر باد  لدادیب یاو سلو یبللود را ور

 ( 28)همان:
اسْنَعْمِلِ الْعَلدْلَ وَ ایْلذَرِ الْعَسْلاَ وَ الْحَیْلاَ فَل ِن       :  دیفرما ی)ع( است که م یامام عط دیید نیماابق با ا زینظر ن نیا

   الْعَسْاَ یَعُودُ بِالْ َطَاءِ وَ الْحَیْاَ یَدْعُو إِلَى السَّیْا
دارد، و سنم  نلان    عدالت را اجرا کن و از زور ویى و سنمگرى بپرهیز زیرا زور ویى مردم را به ترک از وطن وامى 

 ( 711کشاند )نهج البالغه،یکمت  ه مى را به ریام مسطّحان
 یاثلر منهل   زیل مطک، بلر روح و روان ملردم ن   بیکه عالوه بر تخر کند یم هیطوفان تشب یشاه سنمگر را به موج ییسنا
   ذارد یم

 خانه و جلان است یزو خلراب  جائر چو ملوج طوفانست   شاه
 ( 111:یی)سنا
 های¬شده است که: دل تی)ع( روا یموضوعات اشاره شده است  از امام عط نیراجع به یکام به هم زین دیایاد در

: 1831 ،ی) ملد  دیل ها بگذرد همان را خواهلد د   ن یاکم است پس  نچه از عدالت و از ظطم در  یها مردم صندورچه
871 ) 

عدول کنلد خداونلد    کار ان ام نشود و شاه از  ن نیمعنقد است ا ر ا ییدارد که سنا تیاهم ییعدالت تا جا یبرررار
 پاسخ دهد: یگریتا مطکش را خراب کند و ظطم او را با ظطم د  مارد یرا بر او م یگرید

 بگملارد یرا خلدا یظالم  بگذارد شیکه او عدل خو هر
 ظطم او را به ظطم سازد کار  بر رد ز جلان و مالش دملار تا

 ( 119: 1817 ،یی)سنا                                                                               
 یدارد که ظطم را از سلو  یمطن اتیدر ت رب شهیر د،ی  یبه نظر م یظاهر ینوع سخن  هنن با شاه که پند و اندرز نیا

است کله بله    سند انیاز جمطه شاعران و نو کانینزد ههیموارع وظ نیندارند  در ا دیو به عدل او ام دهیشاهان و امرا د
ظلالمنر از    یکیکه  یدهند از روز میضعا شاه وارد شده او را ب هبپردازند و از راه نقا حتیبه نص میمسنق ریطور غ

را رهلر   یپادشلاه  یاست  مقنضا دهیمورد اشاره  رد نیبه ا زیعدالت ابن خطدون ن هیشود  در نظر رهیها چ  ن خود بر 
املور   در شیخو دست¬ریو به مردم ز شوند یمنحرف م قتیاغطب پادشاهان از یق و یق: »دی و یو غطبه دانسنه و م

 ن را ندارنلد؛   یکه تاب و توان اجرا دارند می¬وا ییاورات  نان را به کارها شنریب رایز دارند؛ یروا م یسنمگر یویدن
به نسبت اخنالف مقاصلد پادشلاهان    ایتکال نیو ا ردی  یو شهوات  نان سرچشمه م یکه از اغراض شخص ییکارها
 نلان    یهلا  ملردم از فرملان   یسلبب فرملانبر   نیاست و به هم تمنهاو دندیرس یبه سطانت م یگریپس از د یکیکه 

 ( 111: 1812)ابن خطدون، « ردد یکه به هرج و مرج و کشنار من ر م دی  یم دیپد ینیو عصب شود یدشوار م
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 گریمطل د ی فرمانبردار2-2-2-2
مماللک   گریبه د یشهرت و دنیعدل شاه رس  هیاست  نن تیهم رابل سرا گرید یها نیعدالت بر سرزم تیرعا ریتاث

  :ندی را یبهرسند، دشمنان هم به او م ای¬است که ا ر شاه عادل اراده کند و نامه نی ن ا  هیاست و نن
 یسوخنله چه دو یچلون سگ پا  یکن به عطم و عدل رو نید دست

 را چو کرد با هم ضم نیمطک و د  سطاللان علللادل اعظللم زانکلله
 لکیعملللر دشمنللان تلار لدهید  کیزبللان بللار للزهیاز  ن ن کلرد
 للشیبدک کیبه روم  ینللیتلو نب    شیفرسنلد به روم نامه خللو  لر

 ( 723: 1817 ،یی)سنا                                                                                                                  
 صطح ی برررار2-2-2-8

مردم چشم بله رفنلار شلاه    « مطوکهم نید یالناس عط»بر طبق  رایاست ز ریدر پرتو شاه عادل امکان پذ یو دوسن صطح
  هنه است : نیچن زین ی  سعدکنند یم دایدسنان پ ریبه سنم بر ز شی را زیخود ن نندیدارند و ا ر از او ظطم بب

 خیبر ورند غالمان او درخت از ب  یبیمطک خورد س تیز باغ رع ا ر
 ( 82: 1872،ی)سعد                                                                               

امّا ا لر علدالت    ست؛یبر او برازنده ن زینام  دم ن یسطانت کردن ندارد  ین ارتیکه عادل نباشد ل یشاه یینظر سنا به
 :شود ی وسهندان دارد مانند  وسهند رام م دنی رگ هم که عادت به در ی سنرده شود ین

 نبود یخود چه سطاان که  دم  نبود  یغم یاز او عدل و ب چون
  ملوزد یرا  للوسهنلد  رگ  که شمللع افروزد یورنللل عدل

 ( 127: 1817 ،یی)سنا                                                                                   
بلا هلم اسلت  در     وانلات یرفنار ی نیمانند  ب و هوا و همچن یعیعدالت بر عوامل طب ریهم اشاره به تاث ریز اتیاب در
 یوانلات یصهات هسنند نه صلرفاً ی  نیبا ا ییها و  هو،  دم ری  منظور از شمیرینمادها را در نظر بگ دیبا شنریمورد ب نیا

 توانند با هم در صطح باشند : یمن عتیو طبق سنت طب زندیکه ذاتاً با هم در سن
 لیخوش هوا همچو سدره جبر  لیعلد اریبا علدل شهلر شده
 شلود  لریش ریسل لری هو از ش  شود   ریچون بر جهان ام عدل

 ( 127)همان:                                                                                   
   یاخرو جی ننا2-2-2-7

 خرت شاه است و بله واسلاه    ۀتوش یکه عدالت ورز کند یاذعان م ییدارد  سنا زین یو داد پادشاه تبعات اخرو عدل
 توانلد  یاز ملرگ زود هنگلام هلم مل     یاو بسنه شلده، ینل   یکه در دوزخ به رو ی  به طوررسد ی ن زودتر به منزل م

 کند    یریجطو 
 لشیمرکب تو بلود دو منللزل پ  شیز عدل توشه خو ی رفن چون

 ( 28))همان:                                                                                 
 وزخ فللراز شللد بر تلللودر د  در علدل باز شللد بر تو  چلون
 جلود ملر فننله را ببندد خواب   ب لزدیملر ملرگ را بلر علدل
 ( 18)همان       
 دیل  و یمل  ییدارد  سلنا  ریها تاث که در سرنوشت انسان میخداوند اشاره کن یبه خوشنود دیعدالت با یتبعات معنو از

 یجهت صداها به  سلمان نمل   نیعدل را  رفنه است  به هم یاست که ظطم جا نیما ا یعطت مسن اب نشدن دعاها
 رسد   
 ملا اربینشنللوند  یزان هملل  شد عدل و روز شد شب ما   ظطم



 7/      عدالت اجتماعی از دیدگاه سنایی و نجم رازی با نگاهی به نظریه عدالت ابن خلدون 

 ( 11)همان:                                                                                       
ظطلم   هند،یاتهاق ن نیکند و چنانچه ا دایپ یتسر ردسنانیبه ز دیسطاان با یذکر شد، عدل از سو شنریکه پ طور¬همان
 تن باشد    کی یکه ظطم فقط از سو نینه ا کند یم انیرا ب یماطب نیچن ییسنا تیب نیو در ا شود یم ریفرا 

   یدرباره عدالت اجنماع ین م راز د اهی د2-8 
 و عدالت نی راباه د2-8-1

 قبلاد یکه کناب مرصادالعباد را در  داب تصوف نگاشنه و به سلطاان ک  ،یعارف صایب نام ررن ههنم ه ر یراز ن م
از کناب را به بحد عدالت و راباه شاه بلا ملردم پرداخنله     ییها جهت است که بخش نیبه هم ایاهدا کرده است،  و

د به سلخن  اثبات یرف خو یو برا داند یم نیبر زم دخداون بیشاه را نا ،یبر اساس تهکر باسنان زین یاست  ن م راز
 :کند یاسنناد م امبریپ
خدا خواند و  یۀسطاان را سا -السالم هیعط-و خواجه  نیاست در زم -تعالی–یق  ابتیکه سطانت خالفت و ن بدان»
 ( 711: 1812 ،یراز«)خالفت است یهم به معن نیا

 کننلد،  یهسنند که فقط سطانت مل  یشاهان یوی  منظور از مطوک دنکند یم میتقس ینیو د یویمطوک را به دن یراز ن م
صلورت صلهات   » ایل و امامت هم دارند  مطلوک دن  یامبریسمت پ ،یهسنند که عالوه بر شاه یکسان ینیمطوک د یول

صلهات لالا   »شناسند  یشود و صهات خود را نم یها ظاهر نم  ن  ن صهات در  یهسنند ول «یلاا و رهر خداوند
 نیل ا انیل ب نیل از ا ی(  منظلور راز 718شود )همان: ی شکار نم شانیبر ا یول شود، ی َشکار م شانیبد یو رهر خداوند

امّلا بنلد ان بله     انلد  دهیمعرفت نرس نیها به ا  ن خود  یاز خشم و رهر خداست ول یاست که خشم و رهر شاه جطوه ا
    شود یها  شکار م  ن و نمونه خشم و رهر بر  نندیب یاز خشم و رهر خدا را م یا هیساصهات،  نیواساه ا
صهات لاا و رهر «مظهر و مُظهر»اند و تهاوت که معرفت  ن را هم دارا شده نیصهات را دارند با ا نیهم ینید مطوک

الْلأَرْضِ فَلایْکْمْ    : یَا دَاوُودُ إِن ا جَعَطْنَاکَ خَطِیهَۀً فِیدیفرما یسوره ص که م 21 هی(  با اشاره به  718)همان:«اند یخداوند
یدٌ بِمَا نَسُوا یَلوْمَ  وَلَا تَن بِعِ الْهَوَى فَیُضِط کَ عَنْ سَبِیلِ الط هِ إِن  ال ذِینَ یَضِطُّونَ عَنْ سَبِیلِ الط هِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِ قِّبَیْنَ الن اسِ بِالْحَ

 زنیدیم، پس میان ملردم بله یلق داورى کلن و زنهلار ا     الْحِسَابِ  اى داوود ما تو را در زمین خطیهه ]و جانشین[  ردا
 کله ¬روند به ]سزاى[  ن هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در یقیقت کسانى که از راه خدا به در مى 

  داشت خواهند  سخت عذابى اند  کرده فراموش را یساب روز
بلا   یکه سه مورد  ن بله علدالت مربلو  اسلت  ن لم راز      کند یم انیب شود یمسنهاد م هی  نیرا که از ا ییکم اله ده

بله   دانلد،  یرا در علدالت مهلم مل    تیّل ن یپادشاه دانسنه ول یبرا یرا از ایکام اله« و عدل یراسن» ه،ی  نیتمسک به ا
ا ر چه عدل کند به طبع نکنلد بله شلرع کنلد و     »خطق :  یاعمل به فرمان خدا باشد نه بر یبرا دیکه عدالت با یطور

مقام نبلوت   یدارا دیپادشاه با هی  نی هنه است بر طبق ا نی(  و همچن711: 1812 ،یراز«)خطق ییق کند نه برا یراب
را بله جلا  ورد   « و یهظ معامالت شرع نیراه د»کند و عدل و داد بگسنرد و هم  تیباشد که هم یقوق مردم را رعا

 ( 711:مان)ه
و تحقلق علدالت محلض     عتیکامل شر یاجرا گرید ن،یراشد ی)ص( و خطها امبرینظر ابن خطدون پس از دوره پ از

اغطلب اورلات    یایکلام سلطاان   شلنر یب  »دیو تغطب بدل  رد ریشمش هیسا ریدر ز تیو خالفت به مطوک ستیممکن ن
 کله ¬است و  ن هلم کلم دوام بلود چنلان     یکه عدل محض در دوران خالفت شرع رایبر جور و سنم است؛ ز یمنک
بازخواهلد   ای¬سلنمگرانه  یسال خواهد بود  نگاه خالفت به پادشلاه  یخالفت پس از  ن س دیفرما ی)ص( م امبرپی

 ( 122: 1812)ابن خطدون،«  شت
 پلردازد  یمبایلد مل   نیبه ا جا¬نی: رفنار با خود، با خطق، با خدا  در اردی  یپادشاه سه یالت در نظر م یادامه برا در

کنلد   تیل تواند عدالت عامه را رعا ینکند، نم تیخود را که عدالت خاص است رعا که شاه ا ر ابندا شر  عدالت با
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را الزم دانسلنه و در مقلام    یالقربل  یذ نلاء یو ایسلان و ا  دلشاه در هر سه یالت ع یبرا ی(  راز788: 1812 ،ی)راز
 ( 788را )همان: شیاست نهس خو  دی: عدل به یاصل کردن تویدی و یمریطه اول م

 کیل در  شیو طاعت رسول خلو  شیطاعت پادشاه عادل را با طاعت خو»مهم است که خداوند  ای¬به اندازه عدالت
 ( 727همان:«)است دهیسطک کش

 یعدالت اجنماع جی ننا2-8-2
  دوام مطک2-8-2-1
)ص(  امبریل پ دییلد  نیل عدالت برشمرده است دوام مطک است با اسلنناد بله ا   تیرعا یبرا یکه راز یاز تبعات یکی

 ( 781است که: العدل والمطک توأمان)همان: 
ملردم   ی ران و مشکل از بلرا  یها و خراج نیشیظالمانه پ نیروان رییعدالت، تغ یپادشاه را در راسنا ایجمطه وظا از

صلورت   نیبله بهنلر   یمصطحت عملوم  نیباسنان تام انیرانیا ی(  مههوم عدل در نظام پادشاه781دانسنه است )همان:
مربلو    زیل یقوق و امور معاش  نلان ن  نیبطکه به تأم عندال،و ا متیمال کویامر نه تنها به رفنار ن نیممکن  ن بود و ا

 ( 283: 1817،ییاست )طباطبا شده یم
عدل و انصاف پادشاه اسلت کله ا لر چله املرا و وزرا و       ۀمی ن خ یها خیکه م کند یم هیتشب ای¬مهیرا به خ ممطکت
و ثابلت نشلود    ردیل شمار بود ممطکت جز بله علدل رلرار نگ    یباشند و روت و شوکت و  لت و عدت ب اریاجناد بس
 دیل با یدر مل  خیم کی یو تا در  وشه ا ردیررار نگ خیجز به م کنیرا ا ر چه سنون و طناب تمام بود ول مهیچنانکه خ
مَلعَ الظُّطلم    یبقل یَ¬مَعَ الکْهر و ال یبقیَفرمود: المُطکُ  جا¬نیاز ا -السالم هیعط-و خواجه   شود یظاهر م  مهی ن در خ

 ( 711: 1812،ی)راز
رمه و دفع شر  رگ از  نان بلر او واجلب اسلت و     یکه نگاهدار کند یم هیرا به شبان و رمه تشب تیپادشاه و رع یو
را از شاه تهحص  اییال رعا «ریو رام ریبه نق» امتیظطم کند و معنقد است در روز ر ایبر ضع یاجازه دهد رو دینبا
: کْطّکْم راعٍ و کْطّکْم ندیفرما ی)ص( بهره  رفنه که م امبرید پیاز ید هیتشب نی(  در ا771و 782: 1812 ،ی)راز کنند یم

 مسئول   
جعَللَ للهُ    راًی)ص(: اذا اًرادً اهلل بمُطک خ امبریپ دی( و با توسل به ید719هم صهت عادل را  ورده )همان: ریوز یبرا
اسلت و او   ریل وز یاز ارکان کشلوردار  یکیکه  دارد یم انی(  ب711ذِکرْهُ وَ إن ذِکر اِعانَه )همان: یَصالحاً ف ن نَس راًیوز
 دهد  یاریعدالت  یهمان صهات باشد تا شاه را در اجرا یدارا دیبا ازپادشاه بعد مرتب¬در سطسطه زین

را تصلرف   ملان ینیکله املوال    نیل ظطم را  ورده اسلت؛ از جمطله ا   ایامّا لوازم عدل  اورده،یلهظ عدل را ن یراض یبرا
)ص( فرمود در بهشت اسلت   امبریکه پ یمعنقد است  ن راض ی(  و721)همان: دهند یو باطل را یق جطوه م کنند یم

بلر   دییلد  نیل سلبب ا  نیعدالت را اجرا کند، به هم واندبن یامکان ندارد که راض ،یوجود ندارد  از نظر راز ایدر دن
 یگلر یرا بله نحلو د   دارد،  ن یجا هشتیعادل در  ی)ص( فرموده است که راض امبریکه پ دی  یخالف  نچه به نظر م

    کند یم گرید یایرا موکول به دن ینموده، عدالت راض ریتهس
نگلاه دارنلد و    تیّسو تیرع انیم گریکار کنند و د میجمطه که نمود نی ن است که بد شانیا طیو مقدمان   شرا روسا

 ( 112-113ننهند   )همان: حیترج ایبر ضع یجانب رو
 
 صطح در جامعه  ادی ا2-8-2-2
 یملردم علاد   تیل ها بر جامعله و  زار و اذ  مسطط شدن  رگ ،یعدالت طبق مصداق  شبان تیاز تبعات عدم رعا یکی

و رفنلار او   کنلد  یخود عمل نمل  ایمقام، به وظا نیو باالتر نتری¬یاست که شاه به عنوان رو نیا زی ن ن لیاست  دل
طبقلات   بیل ترت نیل هلا مسلطط شلوند  بله ا      ن بر  توانند یتر هسنند و م یکه از مردم رو یکسان یبرا شود یم ییالگو

    کند یظطم م یگریبر د یکیکه هر  شود یم داریپد یمخنطا اجنماع



 3/      عدالت اجتماعی از دیدگاه سنایی و نجم رازی با نگاهی به نظریه عدالت ابن خلدون 

از عمال دولت و اوبلاش و رنلود بلر     تران¬یاست که رو تییقوق رع تیو رعا  سنری¬توجه شاه به عدالت عدم
 یبلرا  یاسلت کله بلدنام    نیل ا اش  هیو نن دی  یکه بر مردم  ران م  ذارند یم ییها و بدعت شوند یسر مردم مسطط م

 شلود  یاو  شلوده مل   یو  خلرت بلرا   ایل و لعنلت خطلق در دن    ردد یخطق به ظطم مشهور م انیو در م ماند یپادشاه م
 ( 771-779: 1812،ی)ر ک:راز

از به کلار انلداخنن    یدینوم یۀاجنماع، ت اوز به اموال مردم را ما ۀکنند رانیرا و یسنمگر زیباره ابن خطدون ن نیا در
 ی مان کرد که سنمگر دینبا: »دی و یو راباه  ن با شرع م یدرباره سنمگر ی  وداند یثروت م لیتحص یابنکارها برا

از دسلت ماللک  ن بلدون علوض و سلبب اسلت، بطکله         یمطک ایکه مشهود است تنها عبارت از  رفنن ثروت  چنان
 ایل  ردی  یگاریاو را به ب ای دیرا از چنگ او بربا یگریمطک د ایدارد  هر کس ثروت  نیتر از ا یکط یمههوم یسنمگر

 یکسل  نیم بور کند که شرع  ن را واجب نکرده چن ییق ای ایتکط یاو را به ادا ایبخواهد و  یزیچ یبه نایق از و
 ( 111: 1812ابن خطدون،«)است مگرسن
مورد شاه و مردم به چوپلان و  وسلهند    نی  در اداند یمردم در برابر دشمنان م یعدل را نگهبان قیاز مصاد یکی یراز
 ( 783همان:«)رنود و اوباش» نیبه دست دشمنان که در یکم  رگ هسنند و همچن ایباز نگذاشنم رعا»اند:  شده هیتشب
خود و خلدا را اصلالح کنلد از راه     نیوجود دارد  ا ر شاه ننواند ب زیعدالت در راباه شاه با خدا ن ینظر ن م راز در

در ملورد یاللت سلوم پادشلاه      کند یم انیبودن ظاهر و باطن را ب یکی یمعن نیا حیعدالت خارج شده است  در توض
 یبلا خلدا   هیل و سلرّ و عالن  یبا خدا است شیباطن خو وعدل راست داشنن ظاهر : »دی و یراباه شاه با خدا م یعنی
 یخلدا  یبسنن چنان کله خلود را و ممطکلت را بلرا     انیبر م یکردن و سطانت و ممطکت همچون کمر بند  کرنگی

 ( 771همان: «)خود خواهند یرا و مطکت را برا خدای که¬دارند نه  ن
 
 ی تبعات اْخرو2-8-2-8

عدل »معنا که ا ر پادشاه  نیهم  اسنخراج کرده است به ا ییها یکمت م،یبحد  هن یکه در ابندا یا هیاز   یراز ن م
« معامطلله صللالح او وانیللد»را بلله جللا  ورد خداونللد هملله را در   نیللکنللد و یللق د «یپللرور تیللو رع ی سللنر

 ( 713)صسدینو یم
و تقلرب نلزد    یامور اخرو یاز جمطه عدالت، تنها برا کیال ناعم یکه در نظر ن م راز دی  یبر م نیچن اناتیب نیا از

 خداست   
  ترساند یالحساب م ومیشاه را از   3و1رر ن از جمطه سوره زلزال/ اتیبا توسل به   یو
 است مکن  یبیبر تو یس یبیکز هر س است مکن  یبیخطق سنم ا ر به س بر

 ( 788)همان:
دائملا از تبعلات    زیل داشلنه بلود در طلول ملنن ن     انیعمل به دسنور خداوند ب تیرا با ن یاز ابندا  داد ر که¬همچنان

 نیقل ی»دارنلد:   اسلت یها بر مردم ر  ن  رایدر کار خواهد بود، ز یکه سوال و جواب نیو ا دی و یم یعدم داد ر یاخرو
 ( 112همان:«)و مقدم باشند سیپرسند که رئ شانیجمطه از رود یم شانیا تیو بر رع شانیشناسند که هرچه  امروز بر

 
    هی  نن8

 یهلا  د اهید کیمنهکران مارح شده و هر  انیدسنان در م ریمربو  به شاهان و ز ایدیدر م یعدالت و داد ر بحد
کله   یکرده اسلت،  بله طلور     ادیرا ا یمنهاوت های¬افتیمخنطا خود در یاند  واژه عدل در معان نموده انیخود را ب

نداشلنه و علدالت را    یبرداشلن  نین مسلطمان چنل  یامّلا منهکلر   شلود،  یم افتیدر کسانیو یقوق  یاز  ن تساو ی اه
هلا در    ن  نلد ان یکله  و  یدر منون منظلوم و منثلور فارسل    بیترت نیاند به ا خود دانسنه یدر جا زچی هر دادن¬ررار

 جیانلد و ننلا   و اروال بزر ان، شاهان را به عدالت فرا خوانلده  یاند، با اسنناد به منون مذهب ارتبا  با شاهان و امرا بوده
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مالرح شلده ابلن خطلدون      اریعدالت او بسل  هیکه نظر یازکسان یکیاند   و  خرت  وشزد نموده ایرا در دن یداد سنر
 خلود  یبه جلا  زچی هر رراردادن مههوم در را¬¬ ن بیترت نیسطسطه مراتب دانسنه و  به ا تیاست که عدالت را رعا

دانلد و معنقلد اسلت تنهلا      یشاهان را چنلدان ملورد اعنملاد نمل     یعدالت از سو تی  ابن خطدون رعاداند یم حیصح
بله   یپلس از ملدت   ،یویدن یشاهان به عطت داشنن خو یعدالت را درست اجرا کنند، ول توانند یهسنند که م امبرانیپ

    روند یخاا م
ابن خطدون مارح باشد از عدالت شاه سخن  هنه و در اشلعار خلود    اتیکه نظر نیاز ا شیشاعر ررن پن م، پ ییسنا

هلا    ن  تیمردم و رضا یموجب شاد تیعدل شاه با رع ،ییفراخوانده است  از نظر سنا یبه تناوب شاهان را به داد ر
 یی  سلنا شود یصطح در جامعه م یموجب برررار تب،سطسطه مرا تیبا رعا نیو همچن کند یشده به دوام مطک کمک م

از  زیل عدالت را ن یاخرو جیو رفاه مردم توجه داشنه است، امّا ننا یعدالت و صطح و دوسن یوینظر به تبعات دن شنریب
 او دانسنه است  یریرا موجب عاربت به خ تیشاه به رع ید ینظر دور نداشنه و رس

 یعلدالت از سلو   یو اجلرا  دهلد  یم حیتوض غمبریرر ن عدالت را با سطانت داود پ هیاز ابندا با توسل به   یراز ن م
 یاجلرا  زیل ن یخطلق  از نظلر ن لم راز    ندینه خوشا داند یعمل به دسنور خداوند م یاو برا یرطب تیشاه را منو  به ن

در سطسطه مراتب اسلت  بلا    یداد سنر قیاز طر مطکتصطح در م یهمچون: دوام مطک، برررار ی یننا یعدالت دارا
 کیل شلده از   یکه راباه شاه با مردم همچون راباه خدا با خطق تطقل  مینیب یکه در منن مارح شد، م یتوجه به موارد

 یبلر طبلق تهکلر باسلنان     ییو از سو دهیمارح  رد تیمسأله عدالت در رفنار با رع دیو ایاد اتیطرف با توجه به  
عملل   شیخلو  یالهل  تیبر اساس مأمور دیاو بر مردم  ماشنه شده، پس با یازخداوند است که از سو ای¬هیشاه سا

صلورت   نیا ریمحافظت کند، در غ یو دشمنان خارج یها را از  ر ان داخط  ن باشد و  تیبر سر رع ای¬هیکند و سا
بحد علدالت   بیترت نینخواهد بود  به ا بنصی¬یاز مکافات  ن ب زیخود، در  خرت ن یویمطک دن بیعالوه بر تخر

 قیل رابلل تاب  زیل ن یرانیا ریمنهکران غ اتیدارد که با نظر یخیتار-یمذهب ۀپشنوان یرانیا و ارتبا   ن با شاه در فرهنگ
 است 
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