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است . وزارت گرانسنگ ادب پارسی، سیاستنامه ی خواجه نظام الملک طوسی یکی از متون : چکیده

مسائل سیاسی ، اجتماعی و  ،خواجه در عهد سلجوقیان و ارتباط مستمر و مستقیم وی با دربار، اشخاص 

اجتماعی در افکار و نوشته های وی می باشد. بازتاب  –گوناگون سیاسی  ثیر مؤلفه هایأحاکی از ت،اداری 

، با زبانی فخیم و استوار ،  عصر نویسنده پیشین و  ارزش های اجتماعی ، سیاسی و اعتقادی حکومت های 

نظام الملک با پرداختن به  گره خوردگی شمشیر و قلم با عبرت های بسیار می سازد . میدان ،سیاستنامه را 

 عدل و ،به ویژه اجتماعی  ناگزیر به بیان مسائل مهم   ترویج  اهداف سیاسی ،به منظور  آیین مملکت داری 

ارمغان ارزشمندی هم سو با و گویا در اواخر عمر با نوشتن این اثر  ،ادبی می گردد. ذار گداد با زبان اثر 

از  «عدالت و دادگری»گذارد. می  ت آمیز وزارت خویشتن برای نسل های بعدی به یادگار دوران موفقی 

در  .هست بوده و احترام توجه زمان آفرینش آدمی و تشکیل جوامع بشری تا به امروز،  همواره  مورد 

؛ نویسنده .می یابند عدل و عدالت معنا مضمون با  ،بسیاری سیاستنامه نیز روایات  و حکایات عبرت آموز

ارائه  در می داند ومحقق   در سایه ی عدل و داد ،را مختلف  ام و حکومت هایحک   ، صلح و آرامشپایداری

 و پایدارر رقرا باصلی یک حکومت  ی تاکید بر اجرای عدالت ، آن را جان مایه با  ،ی الگوی سیاستمداری 

 در سیاست ،عدل و داد را مؤثر  نقشن ادبی ،ومتیکی از  به کمک  ؛ . این جستار برآن است تاذکر می کند

 حکومت ها بازتاب داده و ارتبا ط دو سویه ی ادبیات و اجتماع را نشان دهد.  گذاری 

 رعی ت –حکومت  –خواجه نظام الملک  –سیاستنامه  -: عدالتها  واژه کلید

 قدمه : م

   الملک  )خواجه نظام «اب هر دو جهانی بحاصل آید.ثوو بسیار فایده اندرین کتاب است: چون بخوانند و به کار دارند ، »...

یاست گذاری و شیوه ی اجتماعی است که در صدد القای آیین س -سیاستنامه ، اثری ادبی با محتوایی سیاسی. (2921:1الملک،

با استمداد از ادبیات ،مو  ثر تر می یابد وؤاست. از این رو، نویسنده برای تحقق اهداف خویش ،  بیان ادبی را م حکومت مداری
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اجتماعی و حکومتی عصر سالجقه و پیش از آن را در قالب داستان و حکایت های شیرین و جذاب  -شکافانه مسائل سیاسی

در مرکز  به رخ همگان در هر عصری می کشد، کهسیاست و ادبیات،  خویش  را دو عرصه ی  فضیلت می کند و هنر و بازگو 

نثر کتاب  "دکتر غالمحسین یو سفی  "دلیل محکمی است بر این ادعا . در همین راستا توجه بودن کتاب از گذشته تا به امروز 

ده است ، نه چیزی زیاد هر موضوعی در نهایت تمامی و وضوح بیان ش»را ساده ، روشن و خوش آهنگ دانسته و می گوید : 

کم و نمونه ای است کامل و خوب از نثری بلیغ.انشای آن چندان با طراوت و زنده است که نه تنها از پس قرنها هر دارد و نه 

ز کنه و مفاهیم و مقاصد نویسنده با خبر می شود بلکه از روانی و شیوایی و استواری نثر اآن فارسی دانی هنگام مطالعه ی 

اعتقادی است که نه تنها در دین   –یکی از مؤلفه های اجتماعی «عدل و عدالت » .  (2932:222)یوسفی ،«می برد. کتاب لذت 

مبین اسالم ، بلکه در بین سایر ملل و نحل جایگاه واال و ارزشمندی دارد. با نگاهی گذرا به تاریخ ادیان و بررسی جامعه 

برقراری عدل و داد یکی  از اهداف عالی و آرمانی  انبیا و اولیا ی الهی بوده   ،دبیدا ی  ، اصالح جوامع ، برچیدن ظلم  وختشنا

بر حکومتی اصالحگر و ظلم ستیز، در پی تحقق اهداف عدالت خواهانه  که ، تاریخ را نمی توان یافت زدوره ای اهیچ و است  

ائمه   انه ی و مبارزات ظلم ستیزنبرد حق علیه باطل   .عدل می باشد نیز  مهم   مذهب اهل تشی ع ،  یکی از اصول. نخاسته باشد

، قاضی عادل و صادقی  و امامان معصوم )ع( با حک ام جور عصر خویش ، در تایید و تاکید این موضوع اساسی بوده است . تاریخ

جایی که برخی از انبیا و  یتیم نوازی ، ظلم ستیزی و مبارزه با اشرافی ت انبیا و ائمه ی )ع( می باشد. تا عدالت خواهی ،  بر

معصومین بر سر تحقق این اهداف جان مبارک خویشتن را فدا نموده اند. در عصر سالجقه ، خواجه نظام الملک وزیر ، از نزدیک 

نیک اندیشان عدالت نیمه ی گمشده ی  ،گو یاو است بسیاری از زد و بند ها و بی عدالتی های اجتماعی را مشاهده کرده 

راه حلِ دوام حکومت ها عصر خویش،  ام ظالمحکتعریض به ضمن  تن سیاستنامه ،با نوشهوشمندانه  از این رو ،حکومت هاست 

آنها   حکومت سلجوقیان کم نبوده و فرو پاشی نا گهانی ی  بیداد  دورهرا در عدالت گستری می داند . به استناد تاریخ ، ظلم و  

 در تأیید این مدعاست.  مغولو ظالمانه ی  پس از حمله ی ویرانگر 

خواجه نظام الملک ، از همان صفحات نخستین به موضوع عدل و داد می پردازد و  خداوند را عادلی بی همتا می داند که در 

از  همه برازنده ی این  و  پیش  بیش  ،انتخاب پادشاهان  نیز عدل بی نقص خود را اجرا می کند و در واقع خداوند عدالت گستر

ایزد تعالی ، در هر عصری و :» مزی ن می شود  در گزینش شاهان  الهی لعد هب نیز  اشد  از این رو سر آغاز کتابصفت می ب

روزگاری یکی را از میان خلق بر گزیند ، و او را به هنر های پادشا هانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را 
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فساد و آشوب را بدو بسته گرداند ، و هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خالیق بگستراند ، تا مردم اندر عدل  بدو باز بندد و درِ 

 (  2921:1)خواجه نظام الملک ، « ...آمن همی باشند و بقای دولت همی خواهند؛ او روزگار می گذراند و

 : درباره ی خواجه نظام الملک و سیاستنامه

محیط اجتماعی و سیاسی خواجه به عنوان پیش در آمد سخن آورده می شود تا تأثیر آن بر اندیشه و رو )خالصه ای از زندگی ، 

 آشکار شود.(حیه و بازتاب آن در سیاستنامه 

وی پس از مهاجرت به طوس  در دستگاه غزنویان خدمت دیوانی می کرد بود و )سبزوار کنونی (لی بیهق اپدر خواجه از اه *

جهت خدمات دیوانی ، صاحب سه فرزند شد که فرزند ارشد ، حسن بن علی ، بعدها با عنوان خواجه نظام الملک معروف گردید. 

و از نزدیک کشمکش های سیاسی  گذراندن تحصیالت در فقه شافعی ، از بیست سالگی وارد خدمات دیوانی شدخواجه پس از 

سلجوقیان، با درایت  به مدت سی سال وزارت آلپ ارسالن و با روی کار آمدن  سر انجام ، و اهده کرد مش را  بر سر قدرت

وی پس از سامان بخشیدن به حکومت سالجقه، از سوی   .یافت "تاج الحضرتین "گرفت و لقب  فرزندش ملکشاه را  بر عهده

می شود که در تمام تاریخ اسالم هیچ وزیری این لقب را   "رضی امیر المومنین  "( مفتخر به لقب 863-832المقتدی بالل ه )

، در پنجاه فصل با موضو عات متنوع ، به منزله ی دستور العملی برای سیاست گذاری و ر خواجه نظام الملک ثام ا ا 1 نیافته است.

)یوسفی .« و عقاید و تجربه ی نظام الملک در پایان زندگی است شامل عصاره ی افکار » و این اثر :  بوده اداره ی مملکت 

،2932:222) 

  مقاالت مرحوم مجتبی مینوی و دکتر غالمحسین یوسفی  از  ای  خالصه -1  

 وزیر با درایت ایرانی ، با نوشتن سیاستنامه ،  در عمل سیاست و دانش را استادانه و با موف قی ت  به هم در می آمیزد و ارمغانی

داریش و به نسل های بعدی عطا می کند تا؛ سیاستمدار از سیاستش ، نظامی و لشکری از قوانینش ، رعی ت از مردم  درخور 

، دانشمندان را می خدمتگزار راستین دانش می نمود » او خود را :  ،ادیب از نثرِ خوش آهنگ و رسایش فایده برد. از این رو

نام نظامیه ، دانشگاههایی که پاره ای از  نظامات آنها قرنها بعد سرمشق دانشگاههای اروپا  نواخت ، دانشگاهها تأسیس می کرد به

 ی سیاس –ت آن در بیان مسائل گوناگون اجتماعی نثر زیبا و دلنشین کتاب نیز در اثر گذاری و مقبولی .  (2932،99، .)انوریشد

اختالطی بین تاریخ بلعمی و تاریخ » این اثر ارجمند را  "بهار  ملک الشعرای "جایی که  تا  نیوده استبی تاثیر  اعتقادی و 

روشن است که نویسنده ،گزارشگر صرف  اوصاف این با   (36،2963-31:  1بهار ، ج....«) بیهقی  از حیث روانی و سهولت می داند
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،  بلکه نوع نوشته از حیث  فرم و محتوا و ادیبانه نوشتن بودهن داری  مسائل تاریخی ، اجتماعی ، سیاسی و آداب و رسوم مملکت

 برای وی مهم  بوده است. 

باورهای دینی حکایت دارد و در به  بازتاب ارزش های دینی و عقیدتی از جمله عدالت ورزی  در سیاستنامه ، از پایبندی خواجه 

بغایت پاک اعتقاد بود و غم آخرت بیش از غم دنیا »  خواجه را  این گونه معرفی  می کند : "هندوشاه نخجوانی  "این راستا

  (2932:223)یوسفی ،.«   داشت

 مفهوم عدل و عدالت :تأمّلی بر  

 «لک با کفر بپاید و با ستم نپاید .مُ »

عدل و داد از مفاهیم آرمانی بشر بوده که عدول از آن عواقب وخیمی در پی داشته است .زمانی که ظلم وستم جایگزین عدل و 

_ و لو به صورت .  قیام کاوه علیه ضحاک ظالم شورش نمی یابدداد می شود انسان عدالت خواه ، ناگزیر چاره ای جز عصیان و 

پیشینیان ما در معنای اولی ه عدالت  ارزش واال و قابل احترام عدالت را نشان می دهد. ، یگرد یو نمونه های بسیار  -افسانه ای 

    (2922:23)موحد ، عدالت آنست که حق  هر صاحب حق ی را به او دهند ) أعطا کلُ ذی حق ّ ِّ حقَّهُ(» گفته اند : 

و ما خَلقنَا » و زمین را چیزی جز حق نمی داند : خداوند قه ار در آیات بسیاری ضمن توجه به   این موضوع ، خلقت آسمان 

 اعمال  دنیوی   در آخرت ذره ذره ی  ،هشدار می دهد که (  و به آدمی3الرَّحمن / «) الس ماواتِ و الَارض َ و ما بَینَهُما اال  بِالحق 

هدف از نبوت و رسالت انبیا  همچنین( 83/  الکهف«)و وَجَدوا ما عَمِلوا حاضراً » ترازوی عدالت الهی سنجیده خواهد شد :  در او 

 (11)حدید /  « سطِالقِبِ اسُالن  قومَیَ لِ المیزانَ وَ تابَالکِ مُهُعَلَََّقد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَی ناتِ وَ اَنزَلنا مَ » عدالت تحقق می یابد :  با 

معنی عادل بودن » این گونه بیان می کند :  را  پروردگار، عدالت  "عدل الهی  "در مقدمه ی کتاب ارزنده ی  "استاد مطهری "

ذات حق ، این نیست که او از قوانین قبلی به نام قوانین عدل پیروی می کند ، بلکه این است که ، او سر منشاء عدل است ، آنچه 

هری  باید سرمنشاء عدل را ( بنا به گفته ی مط2921:23او  می کند عدل است نه این که آنچه عدل است او می کند .)مطهری ،

قرآن است که بذر اندیشه ی عدل را در دلها کاشت و آبیاری کرد و دغدغه ی آن را چه از » در خود قرآن کریم جستجو کرد : 

اندیشمندان سایر ملل نیز به  . (2921:91)مطهری ،.«ایجاد کرد  چه از نظر علمی و اجتماعی در دلها نظر فکری و فلسفی  و

می گوید :  و « عدالت را مادر همه ی فضائل می داند » ی فیلسوف بزرگ یونان "افالطون  "تعریف و تمجید عدالت پرداخته اند . 

ام خواجه نظ.( 2922:23موحد ،.«)عدالت با حروف ریز بر لوح دل هر فرد و با حروف درشت تر بر لوح دولت نوشته شده است » 

مُلک و عدل  "، به مسائل مختلف سیاسی ، اجتماعیتوجه ضمن  ودر باب عدل و داد ،   یجذاب لملک نیز با آوردن حکایت هایا
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 عادل حکومتی ی  آرا مش رعی ت و مل ت را در سایه  همچنین ، یبه دیگری وابسته است . و یکی  که وجود سته،را توامان دان "

 می داند.

  زتاب عدل و داد در سیاستنامه ی خواجه نظام الملک :  با

گسترده و  طوراست که از همان صفحات نخستین و فصول آغازین کتاب، به  مهمعدل و داد، در نظر  خواجه به قدری  موضوع

و  ،.. مواجه بودهحق خوری ، ضعیف کشی و .تبعیض، می پردازد.خواجه در دربار آشکارا  با بی عدالتی ،  به این مبحث  چشمگیر

. در با نوشتن سیاستنامه ،  ضمن انتقاد از حک ام و حکومت های جور و ظلم ،حقایق بسیاری از عصر خویش را نیز  بازگو می کند

در ابتدای فصل دوم ،  احسان   و بخششی را فصل اول گزینش عادالنه ی الهی را در انتخاب پادشاهان با  فر ه ایزدی می ستاید.

و رضای حق تعالی اندر احسانی :» فاصله ی طبقاتی می کاهد همراه با عدالت اجتماعی مورد پسند و رضایت الهی می داند که از 

 (2921:3الملک، )خواجه نظام .«باشد که با خلق کرده شود و عدلی که میان ایشان گسترده آید 

  :ام الملک با اذعان به این موضوع، از حدیث معروف تلخ و نافرجام حکومت های ظالمانه در تاریخ بسیار است ،نظ سرانجامِ

بهره می گیرد و با گو شزدی عاقالنه، پادشاهان را، به مبارزه با ظلم و بی عدالتی « یَبقی مُع اَلکُفر وَال یَبقی مُع الظُّلم اَلمُلکُ » 

شکار غافل نباشد ، و چنانکه تواند از پنهان و آاز کار خلق  باید که َملِک این مهم به هیچ کس فرو نگذارد ، و »ترغیب می نماید:

روزگار دولت می رسد ، و دعای خیر تا آن اندر از مظلومان باز می دارد ، تا برکات و دستهای دراز را از احوال ایشان بر می رسد ،

 (2921:22،22)خواجه نظام الملک، « قیامت به روزگار او می پیوندد.

ظلم و ستم را سبب رفتن به جهنم   ،در مقابل و، انسانی ،رسیدن به بهشت را در سایه ی عدل نویسنده، از میان اعمال مختلف 

حاضر کنند .....اگر عادل باشد عدالت دست او را هرکه را روز قیامت و در خبر از پیغامبر )ص(  چنان است که ، »  :می داند

 )خواجه نظامغُلها او را به دوزخ می افکند. ه باگشاده کند و به بهشت رساند؛و اگر ظالم بود ، جورش همچنان  بست

حل    هدرفصل سوم ، خواجه با آگاهی به مشغله ی فراوان دربار و پادشاه ، برای احقاق حقوق مظلومان را. (22،2921:3الملک

دست ظالمان را از  مجلس داد خواهی در  هفته، به صورت  بی واسطه ، دو روز  مناسبی ارائه می دهد به نظر وی ، برقراری

چاره نیست »  از این رو ؛ وزیر با درایت ،  برای اجرای چنین قانونی، این گونه پیشنهاد می دهد :  .ی کوتاه خواهد کردتعد 

پادشاه را  از آنکه هر هفته ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیداگر بستاند ، و انصاف بدهد، و سخن رعیت به گوش خویش 

واسطه ای ،....چون این خبر در مملکت پراکنده شود ..... همه ی ظالمان بشکوهند و دستها کوتاه  دارند و کس نیارد بشنود بی 
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در جهت عدالت  ،ی ذکر شده  برنامه (2921:21الملک، )خواجه نظام.«  بیدادی کردن و دست درازی کردن از بیم عقوبت 

 می تواند برای تمام نسلها مفید باشد و حتی به صورت برنامه ای جامع  با اهداف ذیل تعمیم یابد :  پیشگی

 تشکیل مجلس دو روزه ی داد خواهی در هفته توسط پادشاه -2

 استماع سخن رعی ت بی واسطه -1 

 اولوی ت بندی شکایت ها و مقد م داشتن شکایت مهم و ضروری -9 

 در اجرای قانون عدالت خواهی فرمان سریع و صریح -8 

پادشاهی، با " را می آورد که در آن پادشاه تدبیر " مل برانگیز أ، نظام الملک حکایت تی عدالت خواهی  در جهت تکمیل نظریه

شناختن آنها ، در ضمن  و« متظل مان باید جامه ی سرخ پوشند» :ضعف شنوایی برای احقاق حقوق مظلومان دستور می دهد تا 

 رعیتی ، با –خواجه نظام الملک در جامعه ی ارباب ضایع نگردد.  شانتا حق  هدابا صدای بلند به شکایتشان گوش فرا دخلوت 

نفع و در آن  و به عدالتی حکم می کند که  تا سرمایه دار ، درک وضعی ت اسفناک طبقه ی فرودست ، بیشتر حامی رعی ت بوده

را بر رعایا جز آن نیست که مال  بدانند که ایشان  که مقطعان که اقطاع دارند باید:» کارگران بیش از زمین داران است   سود

و چون آن بستدند آن رعایا ، به تن و مال و زن و فرزند و  بر وجهی نیکو ، از ایشان بستانندحق که بدیشان حوالت کرده اند 

( در ادامه خواجه پا 2921:96)خواجه نظام الملک،  «ضیاع و اسباب از ایشان ایمن باشند و مقطعان را بر ایشان سبیلی نبود.

و هر مقطعی جز این کند » فراتر گذاشته و عاقبت بی عدالتی درحق رعیت را به زمین داران تندرو این گونه هشدار می دهد : 

 (96همان ،«)عبرت گیرند. نعتاب کنند  تا دیگرااو دستش کوتاه کنند و اقطاعش باز ستانند و با 

آورده می شود تا حقانیت عنوان  "انو شیروان عادل   "حکایت های عبرت آموزی  از ، در سیاستنامه ، از میان پادشاهان عادل 

یروان را عادل انوش ،خواجه از همان روز های نخستین جوانی"ملک عادل "گردد. در حکایت عدالت پیشگی وی به وضوح نمایان 

به جای پدر نشست. هژده ساله بود و کار چون قباد ملک فرمان یافت ، نوشیروان عادل ، که پسر او بود »... معر فی می کند : 

نویسنده ،  انوشیروان پس از معرفی (96)همان ،«ه بودپادشاهی می راند ، و مردی بود که از خُردگی عدل اندر طبع او سرشت

در سرزمین  یکی از سپهساالران ظالم ؛را می آورد که مظلوم هوشیاری و عدالت پیشگی وی، حکایت پیر زنی  برای نشان دادن 

جهت  رنجور و سرانجام پیر زن با تنی ضعیف و یعنی زمینش را تصاحب می کند  ، پیرزن دور دست ، تنها منبع در آمد

و « رِ هر دستی ، دستی آفریده است.خدای تعالی ، زِب» دادخواهی از آذر بایگان رهسپار مداین می گردد به امید این که : 

:  تا نوشیروان زیرکانه و بدون شتاب ، پس از کسب اطالع درست و یقین  از گفته های پیر زن ، حق را به حق دار می رساند
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همه ی مملکت او را راست بایستاد و دستهای دراز کوتاه شد و خلق عالم  ملک نوشیروان بکرد بدین یک سیاست واجب که»

عصر خویش،  نه تنها برای قدرتمندان است که انوشیروان  انسان دوستانه ای در راستای چنین افکار (81)همان ،...« بیاسودند 

همان «)ظلم  مُلک را زوال آورد و ناسپاسی نعمت را:»...کهسفارش می کند  ی محکمبا تأکید و رؤسا ، حک ام ی بلکه برای همه

که پس از این با خلق خدای ،عز  و جل ،نیکو روید و رعایا را باید» ( و در رعایت حال مردم فرو دست مشفقانه می گوید : 92،

  ،ت جامعه ی او ، زمانی آشکار می گردد کهانگار عدالت های نوشیروان را پایانی نیست.اوج عدال (92)همان ،« سبکبار دارید.

این  سکوت و بی صدایی ،یعنی آرامشی همگانی ،  زنجیرعدالت و تظل م خواهی دربار  به مدت هفت سال به صدا در نمی آید و

جویای   ، همگان با تعجب وحیرت بی عدالتی نواخته می شود  که زنگ زنجیر  زمانی پس از مدتها ، عدالتی گسترده و بی نظیر. 

ستم دیده و شاکی می شوند و این بار خری ستم کشیده، تن الغر و رنجورش  را به زنجیر  عدالت می مالد و از بی رحمی 

داری خر را صاحب  خود، با زبان بی زبانی شکایت می کند. این بار نیز نوشیروان عادل، پس از زدن چهل ضربه شالق ، تعهد نگه 

حیوانات زبان  بسته  نیز زنده می کند. بی سبب نیست که زنجیر عدالت خواهی ی برای حت  از صاحبش می گیرد و امید را

پادشاهان همیشه در حق ضعفا ، اندیشه ها داشته اندو در کار گمشتگان و :»انوشیران  در ادب فارسی زبانزد است.تا بدانیم که 

  (83)همان ،.« رستگاری آن جهان ، از بهر نیکنامی این جهان و مقطعان و عامالن احتیاط کرده اند 

با نکاتی بسیار به این مهم می پردازد.وپیشینه ی   ،خواجه با توجه به حساسی ت منصب قضاوت و اجرای عدالت در فصلی و یژه

و به همه » حکومت ها می شود  از زمان حضرت آدم )ع( می داند: دالت در قضاوت و داور ی که باعث پایداری انصاف و ع

لکی ، عدل ورزیده اند و انصاف بداده و انصاف بستد ه اند، و روزگار، از گاه آدم ،علیه الس الم، تا کنون ، در هر معاملتی و در هر مُ 

 (96مان ،)ه «به راستی کوشیده اند تا مُلکت در خاندان ایشان سالهای بسیار بمانده است.

داستان هایی پر از عدل و داد، به ویژه از سوی پادشاهان و سردمداران حکومتی، در جستجوی مدینه ی بیان نظام الملک با 

و بر چنین سرزمینی، پادشاهی چون شاه عجم می فاضله ای است که  صلح و آرامش در سایه ی عدالت آن پی ریزی شده است.

اکنون » این گونه عمل کن : پادشاه  می گوید: هنگام دادرسی به شکایت مردم با شاکی  من ِ خواهد که به موبد )قاضی القضاه (

دنبال را واالیی هدفی ،  دادرسی نخست  خویشتن ( و از 83)همان ، «ای موبد ، خدای را بین ، و نگر تا مرا برخویشتن نگزینی...

  (12همان ،«)ده شود از ستم کردن برکسی.من آغاز از خویشتن بدان کردم تا شما را طمع بری» می کند: 
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ترازوها و نرخها راست می دارد » جامعه ی عدالت محور ، ناگزیر محتسب و شحنه ای منصف و بی چشم و داشتی را می طلبد تا 

تمام کند تا غش ی  در بازارها فروشند ، احتیاط  ؛و هر متاعی که از اطراف آرند وو خرید و فروختها می داند ،تا اندر آن راستی رود 

 ( 12)همان ، «وخیانتی نکنند و سنگها راست دارند ، و امر به معروف و نهی از منکر به جای آرند.

خفته   عقایدبلکه مدد می جوید تا در زمینه ی عدل   نویسنده ، برای اثرگذاری و تقد س کالمش از احادیث معنادار پیامبر )ص(

ه یعنی  اصه و العامَّالخَّ حُالصَ و فیهِ لطانِه السُّوَّو قُ ینِالد  عزُّ لعدلُاست که پیامبر )ص( گفت : اَدر خبر : » را ،دوباره بیدار سازد

  (16)همان ، « عدل عز دین است و قوت سلطان  و صالح  لشکر و رعیت است و ترازوی همه نیکی هاست

کردن می پردازد ، منهی و خبر گزار را از عوامل و تدیبر کار های مملکت منهیان ، در فصل دهم ، به ویژگی صاحب خبر 

و به همه روزگار » آرامش حکومت معرفی می کند : ی داد مایه می داند و به خوبی این شغل ها را با عدل و یاستحکام حکومت

  ر است و به،پادشاهان ، در جاهلیت و اسالم ، به همه ی شهر ها برید داشته اند.....تا دیگران بدانستند که پادشاه بیدا

همه جای کار آگهان گذاشته است ، و همه ی ستمکاران دستها کوتاه کرده اند و مردمان در امن و سایه ی عدل به کسب و 

  (38)همان ،....« عمارت مشغو ل گشته اند 

پست های مهم و ، سرانجام نامحمود بیداد و ستم را مطرح می سازد و بر مشاغل و آموزی نویسنده در قالب داستان های عبرت 

حساسی چون : قاضیان ، خطیبان، محتسبان ، مقطعان و... انگشت می نهد که در صورت حق خوری و بی عدالتی با  و اکنش 

دل مواجه اهای تندی چون اعدام ، برکناری ، مصادره ی اموال ، باز گرداندن حقوق  اشخاص متضرر و...از سوی پادشاهی ع

و مانند این، حکایت ها ی » "قاضی نادرست ن محمود و اسلط "و  "دالدوله و قاضی خائنعض "خواهند شد ، همچون حکایت 

،بداند که پادشاهان در عدل و انصاف چگونه  هُلکَمُ داهللُپادشاهان بسیار است؛ و این قدر بدان یاد کرده شد تا خداوند عالم ، خلَّ

تا مفسدان را از روی  و چه تدبیر ها کرده اند  خویش رسانیده اند ، بوده اند وچه اندیشه ها کرده اند تا ستم رسیدگان را به حق

  (221)همان ،« زمین بر داشته اند ؛ که پادشاه را رای قوی به از لشکر قوی

چون :  نحوه ی حکومت داری ، ترتیب و  و درباری اجتماعی ،در فصول بعد ،بیشتر به مسائل مهم سیاسی خواجه نظام الملک

، وظایف دربانان ، پاسبانان ، حاجبان و.... به انضمام حکایت های جالب و عبرت آموزی از پادشاهان و خلفا می تدارک لشکریان 

توانند از آن استفاده کنند. اما نکته ی دگان و پادشاهان عصور بعد نیز منپردازد که نه تنها مفید به عصر نویسنده است بلکه خوان

گر چه موضوع چیز  ،یافت داداز عدل و  یدر بیشتر آنها می توان رد پای ،ها این است کهاکثر فصلها و داستان تو جه ی جالب 

 عدالت انتظام بخش حکومت هاست و از مفاهیم کلیدی سیاستنامه می باشد .  :توان گفتمی  از این رو .دیگری باشد
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 نتیجه گیری: 

برای بیان  ،متون ادبی می توان دریافت که، ادبیات و اجتماع ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. زبان ادبی اکثر  به گذرا با نگاهی

مسائل گوناگون اجتماعی ، عالوه برشیوایی و رسایی کالم ، اثر گذاری  آن را نیز دو چندان می کند . از دیگر سو ، بسامد باالی 

مؤلفه های اجتماعی بر ادبیات است. و برای  رسیدن به این  بیانگر تاثیر  ،مفاهیم و موضوعات اجتماعی در قالب های ادبی 

اهداف اجتماعی ، ادبیات نقش فعالی را ایفا می کند. در این جستار ، عدل و داد به عنوان یکی از مؤلفه های مهم و حساس 

قق اهدافش سود می جوید و ضمن ترویج تمام از بیان ادبی برای تحبا درایت  ،اجتماعی ذکر می گردد که خواجه نظام الملک

و گیرای ادبیات را با زبان لطیف  پرده بر می دارد.خواجه نیز  اهداف خود، به طور ضمنی از ارتباط نزدیک ادبیات و اجتماع

بی شک ، زبان ادبی با مفاهیم  می گزیند و به خوبی از عهده ی هر دو بر می آید. برت آموزی از  عدالت و انصاف  حکایات عبر

 نیز تجدید حیات آنها نقش به سزایی دارد.پسند بودن متون و  ه و خاص  اجتماعی در عامه
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