
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه ريخ فرهنگي؛ پژوهشمطالعات تا

  43ـ64، صص 1392 تابستان، شانزدهمي  ، شمارهچهارمسال 

  

  فرهنگ و آئين حكمراني 

 عبداهللا  بن حسين به فرزندش در نامه طاهر
  

زاده محمدرحيم ربانيسيد 
*

  

  

  چكيده

گاه ي طاهر به فرزندش عبـداهللا، ديـد   پژوهش حاضر، درصدد است با بررسي نامه
ي متقابل آنها تبيين، و آئين حكمراني در  و رابطه ،حكومت، رعيت ي ه را دربار وي

كند نظام مطرح شده در  نتايج تحقيق، مشخص مي. دوره طاهريان را مشخص كند
هـاي نـوين،    كند كه در مقايسه با دولـت  اين نامه، از فرهنگ حكمراني داللت مي
در بررسـي عملكـرد امـراي    . گيرد مي بر بسياري از كاركردهاي امروزين آن را در

و در سطوح  ،نامه حكومتي آنان توان آن را دستورالعمل مكتوب و آئين طاهري، مي
ي مامون، به عنوان دستورالعمل اجرايي ماموران دولتي  خصوص در دوره باالتر، به

هـا و   هاي پژوهش حاضـر، حـاكي از تـاثير انديشـه     برخي ديگر از يافته. دانست
ي حكومـت و نظـرات    ي طـاهر، در خصـوص اداره   اي مطرح شده در نامهه شيوه

  .باشد ميمقدمه ابن خلدون در  هاي مالياتي ايشان بر انديشه
  

فرهنگ حكمراني، نامه طاهر بن حسين، عبداهللا بن طاهر، طبري،  :هاي كليدي واژه
  .ابن خلدون

  
  

                                                

  )rabbanizadeh@yahoo.com(. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تاريخ گروه استاديار* 

  09/10/92: تاريخ تاييدـ  25/01/92: تاريخ دريافت
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  مقدمه

ايي متعـددي ماننـد انـدرزهاي     رزنامهداري، متون اند ايرانيان براي اداره حكومت و مملكت
را بـه  ... و) سياسـتنامه (سـيرالملوك   آذرباد مهرَسپندان، نامه تنسر، عهد اردشير، قابوسنامه،

 .ي سياسي ايـران دارد  اند كه اين آثار، جايگاه مهمي در تاريخ انديشه رشته تحرير درآورده
هاي ابن مقفـع و   توان ترجمه مي مي،نويسي در دوره اسال اندرزنامهاز جمله پيشتازان حوزه 

نويسـي ايرانـي    ي طاهر به فرزندش عبداهللا دانست كه در تداوم سنت اندرزنامه همچنين نامه
ي ايـران، بـه بسـط انديشـه      ي تاريخ ميانـه  نياز و ضرورت زمانه 1.به نگارش درآمده است

ملك را بنـا بـه شـهرت    ال نويسي ياري رساند و برخي از محققان، سيرالملوك نظام اندرزنامه
نويسي معـروف   نامه دانند كه به سياست مولف و تاثيرگذاري پسيني آن، سرآغاز جرياني مي

ـ   ي طاهر به فرزندش عبداهللا، به در حالي كه نامه. شده است ه ايـن  رغم تقدم زماني نسـبت ب
 رو، پژوهش حاضر با تحليل متن نامـه در صـدد اسـت    از اين .اثر، كمتر شناخته شده است

داري و رابطـه حكومـت بـا مـردم تبيـين و       هاي آن را در باب حكومت و شاخصهها  مولفه
پرسش اساسي پژوهش، بر اين مبنا است كه رويكرد طاهر نسبت به رعيت . مشخص سازد

و حكمراني بر چه مبنايي استوار است؟ چگونگي اداره حكومت، نحوه برخورد بـا رعيـت،   
عالوه برآن، . باشد هاي اين نامه مي ترين گزاره از جمله مهمرفاه رعايا، نظارت بر كارگزاران 

  هاي ابن خلدون در باب شيوه اداره حكومت و اخـذ ماليـات   تاثير نامه بر نظرات و انديشه
  .نيز اشاره خواهد شد

از جمله مورخاني هستند كه اين نامه را به طور كامـل   4و ابن خلدون 3ابن اثير 2طبري،
گزارش ابن اثير و ابن خلدون از اين نامه، به نقل از تاريخ طبري . اند هدر آثار خود نقل كرد

                                                
هاي پيشيني بر نامه طاهر، خود طرح بحث  رزنامهبررسي چگونگي و چرايي تداوم اين سنت، و تاثير اند .1

  .وهش استژطلبد و نياز به مجال مستقلي دارد، كه خارج از حوزه اين پ ايي را مي جداگانه
   .5ص دارالتراث،: بيروت ،8ج ابراهيم، محمدابوالفضل تحقيق ،والملوك الرسل تاريخ ،)1967( ،طبري .2
 آمـوختن  و اخـالق  مكـارم  تعليم و ادب داراى زيرا ام كرده ثبت بكتا اين در را  نامه آن قسمت بهترين .3

 األثيـر،  ابـن  ؛نيسـت  نيـاز  بـى  نامـه  چنـين  از رعيت خواه و باشد پادشاه خواه هيچكس است نيك خصال

  .364ـ377ص داربيروت، ـ دارصادر: بيروت ،6ج التاريخ، في الكامل ،)1965(
 الشـأن  ذوى مـن  عاصـرهم  من و البربر و العرب تاريخ فى الخبر و المبتدأ ديوان ،)1988( خلدون، بنا. 4

  .376ـ388ص دارالفكر،: بيروت شحادة، خليل تحقيق ،1ج األكبر،
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، از اسـت  باشد و در مطابقت با متن عربي تاريخ طبري اختالفي ميان آنها مشاهده نشده مي
از جمله ديگر آثاري . ه استرو، نقل طبري مورد استناد و تحليل اين پژوهش قرار گرفت اين

ف   اسـت كـه   ،مجمل التـواريخ و القصـص  اند،  هداشتاشاره اين نامه  كه به ضـمن ذكـر   موـل
.پاپكان دانسته است عهد اردشيررا برابر   آن مختصري،

تـوان اثـر    خرتر، مـي از آثـار متـا   1
اي، در بـاب سـيم از    را نام برد كه در فصلي جداگانهاالنوار عباسي  ةروض محقق سبزواري،

ي نامه طـاهر را   ترجمه فارسي خالصه آداب تدبير و سلوك پادشاه نسبت به طبقات ديگر،
  2.آورده است

ي نامه طاهر صورت نپذيرفتـه   هاي نوين، تحقيق جامعي درباره در تحقيقات و پژوهش
اثر سليم ابوطالب در كتاب خود، . البته در آثار مختلف اشاراتي به اين نامه شده است. است

اشاره مختصري  3العباسيه ةلفي الدوالمتغيرات االقتصاديه واالجتماعيه علي الفكر االسالمي 
. كرده است» اثر الفرس في الفكر المالي خالل العصر العباسي«ي طاهر، تحت عنوان  به نامه

اثرالعهد االمام علي الي االشتر في كتـاب طـاهر   «اي با عنوان  زاده در مقاله عبدالغني ايرواني
ي امام علي بـر   نامه، به تاثير نامههاي دو  ي برخي از قسمت با مقايسه» بن الحسين الي ابنه

اشاره كوتاهي بـه ايـن نامـه     خاندان طاهري،سعيد نفيسي در  4.ي طاهر پرداخته است نامه
نامه را به طور  ادب الطاهريين في خراسان و العراق،منجي الكعبي در اثر خود،  . كرده است

ـ گـري بـه نـام    ايشان در كتاب دي 5.كامل ولي بدون هيچ شرحي از طبري آورده است  ةدول
                                                

 خـاور،  كاللـه   :تهران ، رمضانى بهجت و بهار الشعراء ملك تصحيح  ،)1318( ،القصص و التواريخ مجمل .1
  .353ص

 كوشـش  بـه  مملكتداري، آيين و سياسي انديشه يمبان عباسي؛ االنوار ةروض، )1381(محقق سبزواري،  .2
  .700 ـ711ص قم، كتاب بوستان: قم لكزايي، نجف

، اثر المتغيرات االقتصاديه واالجتماعيه علي الفكـر االسـالمي فـي الدولـه     )1420(، سليم سليم ابوطالب .3
 .الفنيه الشعاع مطبعه و مكتبه: مصر ،العباسيه

اللغه  يف بحوث ،ابنه الي الحسين بن طاهر كتاب في االشتر الي علي االمام عهدال اثر ،زاده عبدالغني ايرواني .4
ـ  يـع رب(، 2و آدابهـا، بجامعـه اصـفهان، العـدد     يـه لقسـم الغـه العرب   يهنصـف سـنو  : و آدابها يهالعرب  يفصـ  ـ

  .32، 17، ص)ش1389/ق1431
داب والعلـوم  اآل يـه كل: يسجامعـه بـار   العـراق،  و خراسـان  في الطاهريين ادب  ،)تا بي( منجي الكعبي، .5

  .11ـ20ص يه،االنسان
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آنچـه كـه در ايـن     1.به ايـن نامـه كـرده اسـت     ايي اشارهنيز  الطاهريه في خراسان و العراق
گيرد، فرهنگ آيين حكمراني در نامه مذكور و اثرات  پژوهش مورد بررسي و تبيين قرار مي

باشد، كه تاكنون تحقيق مسـتقلي در ايـن خصـوص     هاي ابن خلدون مي اين نامه بر انديشه
   .ت نپذيرفته استصور
  

  داليل نگارش نامه طاهر به فرزندش عبداهللا

در . در دوره خالفت مـامون، بـه رشـته تحريـر در آمـده اسـت      . ق 206اين نامه در سال 
هايي از قلمرو خالفـت عباسـي    هنگامي كه اوضاع بخش: اند خصوص علل نگارش، نوشته

ها   يحيي توان سركوب شورش حاكم مصر، احمدبندر سرزمين مصر، آشفته و بحراني شد و 
اوضـاع  . را نداشت، مامون براي سامان دادن امور، عبداهللا بن طاهر را جـايگزين وي كـرد  

مامون با عبـداهللا بـن    يآشفته آن ديار، نياز به يك شخص توانا و مدبر داشت كه در گفتگو
از تفأل به مامون پس . مشهود است ي خليفه در انتخاب حاكم شايسته، كامالً طاهر، دغدغه

چون عبداهللا رخت سفر بـر بسـت، پـدرش طـاهر بـراى او       2.قرآن، عبداهللا را منصوب كرد
ي بـين اصـول دينـي و اخالقـي از يـك سـو، و        پندآميزي نوشت كه در آن، رابطـه ي  نامه

مامون وقتي . حكومت مطلوب از سوي ديگر، به نحوي دقيق و موشكافانه، تبيين شده است
نوان پسرش، عبداهللا، آگاه شد دستور داد تا آن را برايش بخوانند، پـس  ي طاهر به ع از نامه

ابوطيب از كارهاي دين و دنيا و تـدبير و راي و سياسـت و سـامان    «: از شنيدن نامه گفت
ملك و رعيت و حفظ بنياد و اطاعت خليفگان و بپا داشتن خالفت چيزي نگذاشـته مگـر   

تا آن نامه را به عنوان يك دستورالعمل اجرايي، دستور داد  سپس 3»آنكه آنرا استوار داشته
و ايـن  «: ابن خلـدون در اهميـت ايـن نامـه، نوشـته اسـت      . براي تمام كارگزاران بفرستند

و خدا بهر كه . [نيكوترين دستورى است كه درباره سياست اجتماع بشرى بر آن دست يافتم

                                                
  .371ص ،الجامعي النشر مركز: تونس ،العراق الطاهريه في خراسان و ةدول، ) 2005(منجي الكعبي،  .1
ـ  يهالطاهر ةدول ،) 2005( الكعبي، منجي: نك بيشتر مطالعه براي ؛363ص ،6ج ،الكامل .2 خراسـان و   يف

  .372ـ376صالعراق، 
  دارالتـراث، : بيـروت  ابـراهيم،  محمدابوالفضـل  تحقيـق  ،8ج ،الملـوك  و الرسـل  تاريخ ،)1967( ،طبري .3

  . 591ص
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كم بايد براي اداره حكومت، مد ترين مواردي كه حا در اين نامه، مهم 1.»بخواهد الهام ميكند
  :باشد نظر داشته باشد به شرح زير مي

 :ـ ايجاد سازوكار نظارتي مناسب

از ديدگاه انديشمندان علم مديريت، يكي از اصول مسلم و مـورد اتفـاق ايـن علـم، اصـل      
به عبارت ديگر، يكي از عمده وظايف حاكم، به كـارگيري نظـارت    2.نظارت و كنترل است

نظارت به عنوان يك ضرورت، جهت ارتقـاي  . باشد ي قلمرو حكومتي خود مي در محدوده
جلوگيري از حيف و ميل امـوال و بـه تبـع آن،     ؛نظارت. نظام حكومتي، امري حتمي است

بـدين ترتيـب، مشـروعيت و    . جلب رضايت شهروندان را در يـك جامعـه بـه دنبـال دارد    
عملكـرد كـارگزاران    تي مدون بـر مقبوليت يك حكومت، در گرو ايجاد يك سازوكار نظار

با توجه به ضرورت اين موضوع، گرايش به سوي ناديده انگاشتن مفهوم نظارت، بذر . است
 ساالران كاركنان و ديوان عدم نظارت، در صورت ، چرا كهپروراند خود ميرا درون نابودي 

ايـن نامـه، نحـوه     ترين فرازهـاي  مهميكي از  رو، از اين. انجام دهندتوانند  مي را هر اقدامي
ــ  نظـارت   1: طاهر نظارت را به دو شكل مطرح كرده است. استنظارت بر عملكرد حاكم 

نظـارت بـر عملكـرد كـارگزاران در ايـن دنيـا        ـ2ابل خداوند؛ الهي و پاسخگو بودن در مق
  3).دنيوي(

طاهر در اين نامه، نظارت بر حاكم و پاسخگو بودن حاكم را در مقابل خداوند منوط به 
چه ايزد ترا بـراى واجبـاتى كـه بـر عهـده تـو فـرض كـرده اسـت          «: داند جهان ديگر مي

بازخواست ميكند و در ايستگاه عدالت قرار ميگيرى و از تو پرسـش ميكننـد و پـاداش و    

                                                
  .388صالعبر،  .1

2. James Stoner & Edward Freeman, Management, London, Prentic. Hall, 1992.  p. 602. 
 آمـوزش  مركـز : انتهـر  مـديريت،  علم و مديريت سازمان، ،)1372( ،مقدسي جالل و پور صادق ابوالفضل
 ؛496ص  سـمت، : تهـران  ،مـديريت  و سـازمان  مباني ،)1383( ،رضائيان علي ؛160ص دولتي، مديريتي

 ، 3س مـديريت،  فرهنـگ  ،»سنت و  قرآن ديدگاه از) مديريت اصول از اصلي( نظارت« ،طاهري اهللا حبيب
  .89، 102ص ،1384 پاييز ،10ش
  .582 ،589ص ،8ج طبري، تاريخ .3
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: كند وي در ادامه، توصيه مي 1»]... اين تكاليف است[و پس انداختن  كيفر تو وابسته به پيش
و در آنجا همه ... آور و بينديش كه سرانجام بسراى ديگر ميروى پيوسته آن جهان را بياد«

سابرسي و پـاداش و  باور به ح 2».كردارهاى تو مورد پرسش و بازخواست واقع خواهد شد
اعتقاد به معاد و رستاخيز عظيم، پشتوانه نيرومندي بـراي احسـاس مسـئوليت و     كيفر الهي،

نكات، در همـان ابتـداي    باشد و اين م ميهاي رفتاري و خودداري از ظل پذيرفتن محدويت
  .نامه مطرح شده است

نظارت . كند همراه با رعايت قوانين خاص مطرح مي رانظارت جدي در اين دنيا؛ طاهر 
دليـل ديگـر ضـروري بـودن     «به خاطر اطمينان از روند صحيح امور و بنا به نظريه استونر 

كـه    3».اصالح كردن اشتباهات استكنترل، تحت نظارت قراردادن روند پيشرفت كارها و 
ايـن نكتـه، از جملـه اصـول مهـم      . كند در حوزه رفتار سازماني، رابطه فرد را مشخص مي
ظن داشته باشد؛ و در اين نامه بـه ايـن    مديريتي است كه حاكم بايد به اطرافيان خود حسن

دان   و بدانكه حسن ظن ترا قرين نيرومندى و آسـايش ميكنـد  «: مهم، اشاره شده است و ـب
و از ايـن راه دوسـتى مـردم را بخـود     . كنـى  بĤنچه بسندگى آن را دوست دارى بسنده مـى 

بنابراين حكومت بايد نظـارت را   4».كشانى و همه كارهايت به بهبود و استقامت ميگرايد مى
تواند  در اين صورت، با يك برنامه و راهكار مناسب، مي. به عنوان يك اصل اساسي بپذيرد

ي از ظلم و اجحاف كارگزاران را به مردم بگيرد؛ زيرا در هر حكومتي ممكـن  جلوي بسيار
جويي، كارگزاران را در معرض خطا و خيانت قرار دهـد؛   است تمايل به زراندوزي و سلطه

تـرين عاليـم و     يكـي از مهـم  . وضعيتي كه حكومت را به سوي اضمحالل سوق خواهد داد
كارگزاران و منسوبين به آنهـا يـا منصـوبين     هشدارهاي بروز چنين خطري، ثروت اندوزي

رو، حاكميت به طور مستمر بايد بر وضع مالي كارگزاران خود نظارت داشته  از اين. آنهاست
ظن بـه   حسن ضمن لزوم، طاهرالبته . ي نظارت خود را به عامه مردم ارائه كند باشد و نتيجه

مـورد  بايـد  عملكـرد آنـان    كند كـه  و توصيه مي، داند مانع از نظارت نميآن را  ،كارگزاران

                                                
  .378ـ379ص العبر،. 1
  .همان .2

3. James Stoner & Edward Freeman, p.602 

 .584، ص8ج تاريخ طبري، .4
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نبايد تـرا از جسـتجو و   ... ولى حسن ظن بياران و همراهان«: دگيرقرار  و مراقبت كنكاش
كنجكاوى در كارها باز دارد و منافى آن نيست كه در طرز كار خـدمتگزاران و همراهانـت   

  1.»...بتن خويش مراقبت كنى
نيسـت، بلكـه جهـت    ضعف كـارگزاران   نقطه يافتنبراي تنها كند،  آنچه طاهر مطرح مي

اصرار وي براي نظارت بر كـارگزاران، در  . باشد سامان دادن امور و جلب رضايت مردم مي
دربـاره آنچـه مايـه    «: ي نامه آمده اسـت  در ادامه. باشد حقيقت براي بهبود وضع رعيت مي

ليا و بر طرف اصالح و استقامت حال وى ميشود بينديشى بلكه بايد بر گردن گرفتن امور او
هاى رعيت و زدودن رنج و مشقت ايشان را بر هر كارى ترجيح دهى و در  كردن نيازمندي

سـازد و سـنت پيـامبر را     اى دين را استوارتر مي زيرا چنين شيوه. محافظت رعيت بكوشى
ي مجازات و برخورد با متخلفين نكات ظريفي را طـرح   در مورد شيوه 2.»كند نمودارتر مى

ن هم نظام تشويق و بزرگ كردن كارهاي خوب ديگران و الگو گرفتن متخلفـين  كند و آ مي
پـس  «: دشوبه چه شكلي برخورد  شدباشد، كه اگر تخلفي از آنان مشاهده  از اين شيوه مي

پديد آيد از راه در پوشيدن جامـه  ) سپاه يا رعيت(امر ناپسندى را كه از سوى يكى از آنان 
بـدان، بـر طـرف كـن تـا انشـاءاهللا تعـالى بكاميـابى و          فضيلت ديگرى و لزوم عمل كردن

بـراي  پس از اين نصايح و مشـخص كـردن اسـلوب كـار،      3»رستگارى و صالح نايل آيي
نظارت بر عملكرد كارگزاران بايد سيستمي طراحي و اجرا شود كه بتواند بر روند پيشـرفت  

فرمانروايي تسـت كسـاني    هايي كه زيرانو به هر يك از است... «: كارها نظارت داشته باشد
امين گسيل كن تا اخبار مربوط به كارگزارانت را به تو خبر دهند و روش كار و طرز رفتار 
آنها را براي تو بنويسند تا چنان از وضع كار آنان آگاه شوي كه گويي با همـه كـارگزاران   

ايـن   ي هنتيجـ  4.»بينـي  خود در تمام كارهايشان همراهي و طرز رفتار ايشان را بچشم مـي 
ملمـوس اسـت و منـابع نقـل      ،در دوره مديريت مستقيم عبداهللا بر خراسان ،طاهري  توصيه

                                                
  .همان .1

  .همان .2
  .600، ص1ج مقدمه،. 3
  . 589ص ،8ج تاريخ طبري، .4
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كرد، چـرا كـه بسـاط عـدل را عامـل       رسيدگي مي به شكايت مردم خود عبداهللاكه  اند كرده
  1.دانست اصلي دوام حكومت خود مي

  

  ـ فرهنگ صحيح اخذ ماليات

ت، چگـونگي    ،امور ماليهاي اقتصادي هر دولتي،  ترين بخش از مهم وضع دارائي يك دوـل
گاه اساسي  تكيه» مال«. هاي وصول ماليات، وجوه پرداخت و مانند آن است ، راهمالي نظام

در ادبيات سياسي دوران باستان و ميانه، بر اين مسئله اتفاق  دليلهر كشور است، به همين 
داري آن، سپاه و مـال   و نگه اي و ضروري براي بناي دولت وجود دارد كه دو ركن پايهنظر 
پادشاهي به «: آورده استگونه  بدينخسرو انوشيروان كه مسعودي آن را  هاي توصيه. است

سپاه پابرجاست و سپاه به مال و بدون ماليات خبري از درآمد نيسـت و بـدون كشـاورزي    
مـين  مويـد ه  2».مالياتي در كار نخواهد بود، و بدون اداره صحيح، كشاورزي وجود نـدارد 

كند كه در امـور ماليـه كشـور،     سفارش ميچنين به مالك  نيز السالم عليهامام علي. مطلب است
روح مملكت است، سازمان  ،دارايي. نيك بينديش و متصديان خراج را سخت مراقب باش

كند، بنابراين اگر اوضاع مالي قـوم آشـفته    معيشت و حيات جامعه بر ثروت آن گردش مي
اي اسـت كـه ملـت خـانواده آن را      ا توقع مدار، مملكت به مثابـه خانـه  باشد، انتظام مصر ر

  3.دارايي آبروي آن خانه و مدار زندگي آن خانواده است. دهند تشكيل مي

شـوكت و عصـبيت يـا    ) الـف : ابن خلدون بنيان ثبات و ماندگاري دولت را بر دو پايـه 
هـر گونـه خلـل در    . داند ميكه نگاهدارنده سپاهيان است، استوار ) پول(مال ) سپاهيان، ب

بـدون ترديـد، از    4.شـود  يكي از اين دو پايه نظامي يا اقتصادي موجب خلل در دولت مـي 

                                                
 مترجمان، و مؤلفان شركت: تهران كدكني، شفيعي محمدرضا  ترجمه ،تاريخ و آفرينش، )1361(مقدسي،  .1

  .604ص
  .461ص ايران، فرهنگ بنياد  :تهران كشاورز، كريم  ترجمه، 1ج ،نامه تركستان، )1352( بارتولد، .1
 فرهنگي، و علمي: تهران پاينده، ابوالقاسم  ترجمه ،1ج ،، مروج الذهب و معادن الجوهر)1374(مسعودي،  .2

 .264ص

 فرهنگـي،  و علمـي : تهران شهيدي، سيدجعفر ترجمه نهج البالغه،، )1379(، )گردآورنده(شريف رضي،  .3
  .333ص ،53 نامه

  . 575 ،568ص ،1، جمقدمه .4
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باشد؛ طاهر نيز از اين مهم غافـل نبـوده و بـراي     هاي هر دولتي خراج مي ترين پشتوانه مهم
رعايت عدالت در جمع آوري خراج، به رعايت قانون، جلوگيري از عدم پرداخـت خـراج   

 ه و نفوذان به فرزندش توصـيه كـرد   اندوزي ذي بزرگان و مقامات دولتي، فخرفروشي و مال
  :كند ميچهار اصل اساسي را براي گرفتن خراج مطرح 

شود و بهبـود   به كار مهم خراج نيك عنايت كن چه بدان كار رعيت راست مي« :برابريـ 1
ق و برابـري و دادگـري   پس در تقسيم خراج ميـان خراجگـذاران روش حـ   ... پذيرد و مي

شـود كـه ايـن مطلـب بـا همـين        در آثار مولفاني مانند ماوردي هم مشاهده مي 1»گير پيش
بر اين باور است كه ماليات سـتون و   ،الملوك ةحينصماوردي در . مضمون آورده شده است

نشـاند و هـيچ چيـزي     بنابراين هيچ چيزي مانند عدل آن را به بار نمي. پايه پادشاهي است
  2.كند نند ظلم آن را دور نميما
كساني كه از جايگاه و موقعيت  3:جلوگيري از موقعيت مقامي در كسب منافع اقتصاديـ 2

رونـد،   خاصي در نزد حاكم برخوردار هسـتند و از نزديكـان و خـواص او بـه شـمار مـي      
ي خـود  كنند با استفاده از نزديك هاي ويژه و نامتعارفي دارند و سعي مي انتظارات و خواسته

بنا به نظريه پورعزت، كارگزاران به ويژه موظـف  . برداري كنند به حاكم، از اين موقعيت بهره
ـ   اي و توزيعي در اجراي برنامه اي و مراوده به رعايت عدالت رويه انـد؛ آنهـا    تهـاي حكوم

طور يكسان رفتار كنند، مجاز نيستند كه شخص يا قومي را بر اشخاص  موظفند كه با همه به
عـدم  جلـوگيري از سـوء اسـتفاده و    بـراي  طاهر بنا به رعايت قانون،  4.ترجيح دهند ديگر

چنان كه «: كند توصيه مي دستگاه حكومتي نفوذان ذي مندان و ثروت پرداخت ماليات توسط
نبايد از ميزان خراج شريف بعلت شرف، يا توانگر بسبب تـوانگري وي دينـاري بكـاهي و    

نشينان و كاتبان درگاه خويش نبايد در اين باره  حاشيهحتي نسبت به هيچيك از خواص و 

                                                
 . 588، ص8ج تاريخ طبري، .1

 . 188ص الفالح، مكتبه: الكويت خضر، خضرمحمد تحقيق ،الملوك نصيحه ،)ق1404( ،ماوردي .2

 دانشـگاه : قم اقتصادي، انديشه تحوالت تاريخ ،)1383( دادگر، يداهللا: نك گويند؛ امروزه به آن رانت مي .3
  .مفيد

: تهران ،السالم عليهعلي امام البالغه نهج پرتو در مدار حق حكومت مختصات ،)1388( اصغر پورعزت، علي .4
  .123ص فرهنگي، و علمي
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دهد كه از دادن هر گونه امتياز خاص و موقعيت، بـه   و هشدار جدي مي 1»پوشي كني چشم
  . نزديكان و مقربان درگاه بپرهيزد

ضمن ترغيب به مـدارا و نـرمش بـا افـراد      ،بنا به داليل فوق، طاهر :روي مدارا و ميانه ـ3
رو روا نيست بيش  ولي به هيچ«: كند ست مالياتي خويش را چنين مطرح ميدست، سيا پايين

از توانايي و طاقت مردم از آنان خراج گرفت و ايشان را آنچنان مكلف ساخت كه از حـد  
  2.»كاري و ستمگري منجر شود معين خراج تجاوز كنند كه به افراط

دم بتوانند آن را از مازاد درآمـد ـ   كه مر اي باشد پرداخت ماليات بايد به گونه :بيني واقعـ 4
عدالت در گرفتن خراج، باعـث كـم شـدن     .ـ بپردازند پس از كسر مخارج متعارف زندگي

شـد باعـث نـابودي     شود، و اگر بيشتر از توان آنان، خراج گرفتـه مـي   شكاف بين مردم مي
ترغيـب  بنابراين طاهر، حـاكم را بـه واقـع بينـي     . دوش رعيت و از بين رفتن كشاورزي مي

هـيچ   خراج آنچنان گرفته شود كه آنرا از مازاد مخـارج خـويش بـي   ... « :كند پس بايد مي
رسد ابن خلدون در ارائه تئوري مالياتي خود، از ايـن نامـه    به نظر مي 3».عسرت اعطا كنند

بر اساس نظر ايشان، درآمدهاي مالياتي نظام حاكم، به علت شـكوفايي  . تاثير پذيرفته است
پذير است، نه  هاي كم، امكان يابد كه اين شكوفايي، در نتيجه ماليات افزايش مي كسب و كار

پردازاني است كه  توان گفت كه او از جمله نخستين نظريه رو، مي هاي سنگين؛ از اين ماليات
در آغـاز حكومـت يـك خانـدان، از     « :بندي را ارايه كرده است ي ماليات تئوري نرخ بهينه

آيـد؛ امـا در پايـان حكومـت آن      اتي اندك، درآمدهاي هنگفت پديد ميها و اقالم مالي نرخ
، به همين دليـل  ...شود ها و اقالم مالياتي هنگفت، درآمدهاي ناچيز توليد مي خاندان، از نرخ

اي مالياتي و طرحي براي كاهش بودجه داشـت؛ زيـرا كـاهش بودجـه،      است كه بايد برنامه
هـاي كلـي و مقـدماتي     خلدون بـا اخـذ انديشـه   ابن  4.»دهد مخارج حكومت را كاهش مي

هاي مربـوط بـه حكومـت، بـا رويكـرد       ي ماليات، و ارايه تئوري طاهربن حسين در زمينه

                                                
  . 588، ص8، جتاريخ طبري .1

  . همان .2
 . همان .3

  .537 ،538ص ،1ج ،مقدمه .4
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هـاي   شناسي به مباحث قدرت، قبض و بسط، و نقـد آن در تحليـل و توليـد انديشـه     جامعه
  . باشد اقتصادي كه از اركان مهم هر حاكميتي است پيشرو مي

  

  عمومي ـ ايجاد رفاه

هـا، بـه فرزنـدش سـفارش      طاهر در خصوص رفاه و آباداني و تامين و توسعه زيرسـاخت 
كند كه درآمدهاي اضافي عمومي صرف توسعه اجتماعي و اقتصـادي شـود و از معطـل     مي

از . شـمارد  ها خودداري شود و اين را از وظايف اصلي حكومت بـر مـي   نگه داشتن سرمايه
ع مالي را صرف آباد ساختن شهرها و رسيدگي به امـور مـردم   ديدگاه طاهر، حاكم بايد مناب

بدان كه ثروت و دارايي را اگر راكد گذاري، سودي نخواهد داشت ولي اگـر آن  «: قرار دهد
كار بري و بوسيله آن بار رنج و مشقت  را در راه اصالح حال رعيت و اعطاي حقوق آنان به

دان     ه فراواني نعمت مييابد و ماي را از دوش خلق بردارند، فزوني مي شود و عامـه مـردم ـب
آيـد و   هاي نيكو و پررفاه پديد مـي  يابند و زمان گردند و واليان بدان آرامش مي رستگار مي

و همين امر باعـث گسـترش توليـد و رفـاه و      1».آيند مردم به ارجمندي و بزرگي نايل مي
ينـه و خزانـه تـو پراكنـدن     كار گنج«: كند شود و در ادامه تأكيد مي افزايش خود ثروت مي

  2».ثروت در راه آباداني اسالم و مسلمانان باشد
دوره حكمرانـي عبـداهللا بـن     بخصـوص ، شتاثير الگوهاي حكومتي طاهر بر جانشينان

توان  بوضوح مي را ،سياست آباد كردن زمين، سير صعودي گرفتكه ) .ق230ـ 213(طاهر 
بهبود وضعيت كشاورزي در راستاي تعـديل و   لذا تالش عبداهللا بن طاهر براي .مشاهده كرد

گرفت، چنان كـه او اعـالم    تنظيم ماليات و جلوگيري از سوءاستفاده مأموران مالياتي انجام 
به همين منظـور،   3.»تا از شما حمايت نكنم، جبايه نخواهم ستاند! اي مردم خراسان«: كرد

چنـين از خليفـه در سـاختمان     و هما. عبداهللا چند طرح آبياري را در ماوراءالنهر انجام داد

                                                
  . 84ـ583، صص8ج تاريخ طبري، .1

  . 584همان، ص .2
شركت مؤلفان و مترجمان، : محمدرضا شفيعي كدكني، تهران ، ترجمهآفرينش و تاريخ، )1361(ي، مقدس .3

  . 604ص
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اين كمك،  1.دو ميليون درهم كمك مالي گرفت) تاشكند كنوني(آبراهه بزرگ واليت چاچ 
كه ظاهراً برخالف ميل باطني معتصم انجام گرفته بود آن چنان در آباداني منطقه مؤثر افتاد 

  2.كه به گفته عوفي تا قرن هفتم اين نهر پابرجا بود
  

  يـ تامين اجتماع

حكومت، موظف به تامين حداقل رفاه براي همه مردم بوده و مكلف است حداقل معيشـت  
 »دولـت رفـاه  «آنچه كه امروزه در دنياي مدرن، تحت عنـوان  . را براي همگان تضمين كند

نـد  ك طاهر به فرزندش توصيه مي. ها قبل، در اين نامه منعكس شده است سده 3مطرح شده،
سرپرسـتان، يتيمـان و سـالخوردگان     ي تأمين زندگي ضعفا، بـي برا وجوهي راالمال  از بيت

ــد در بــي ــر و آورده اســت درآم ــژه  « :نظــر بگي ــه وي و عنايــت خــود را از مــردم آزاده ب
 جملـه اصـول  از  4.»، دريغ مدار و ايشان را برگزين و درباره آنان نيكي كن...سالخوردگان

، هـا اسـت   م و امنيـت شـغلي آن  به وضعيت كسب و كار مرد، ها دولت نوين، توجه مديريتي
 رو، ، از ايـن به نوعي مورد تفقد قرار گيرنـد  بايد شوند داراني كه ورشكست مي مال همچنين

هـاي شـريف را كـه گرفتـار      خداوندان خانـدان اشاره كرده است كه  مولف نامه به صراحت
ر اند مشمول عواطف خويش كن و وسايل معاش ايشان را برعهـده گيـر و د   نيازمندي شده

   5.اصالح حال آنان بكوش تا كمترين رنجي از بينوايي احساس نكنند و در رفاه بسر برند
 بـه  دانـد، بلكـه   مـي  مـردم  به تامين مايحتاج ضـروري موظف طاهر نه تنها حكومت را     

افرادي كه توانايي اداره زنـدگي روزمـره خـويش را    ؛ بخصوص آناناحوال زندگي  دانستن
بخت، به ويژه  و از حال مردمان تيره« :كند ملزم مي مت هستند،ندارند و محتاج كمك حكو

و بـراي  ... المـال بپـرداز   زنان سيه روزگار، تفقد كن و روزي آنـان را از بيـت   يتيمان و بيوه

                                                
  . 5958ص اساطير،: تهران پاينده، ابوالقاسم ترجمه ،14ج ،والملوك الرسل تاريخ ،)1375(طبري،  .1
  . 461گ ايران، صبنياد فرهن : ، ترجمه كريم كشاورز، تهران1ج ،نامه تركستان ،)1352(بارتولد،  .2
 جديـد،  رفـاه  هـاي  نظريـه  ،)1385(توني فيتزپتريك، : براي مطالعه بيشتر در خصوص دولت رفاه نك .3

  . اجتماعي تامين پژوهش تامين عالي موسسه: تهران پور، همايون هرمز ترجمه
  .  589، ص8ج تاريخ طبري، .4
 . 589همان، ص .5
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هـايي بـراي    نيز بايد راهحاكم عالوه بر آن  1.»المال وظيفه خاص تعيين كن نابينايان از بيت
هاي مـاموران حكومـت    ايجاد نمايد تا از برخي ممانعت را ادگونه افر اين با ارتباط مستقيم

بـه بهداشـت   توجـه  مطابق اين نامه ها  كومتحاز ديگر وظايف مهم  .جلوگيري كرده باشد
حتـي   و شـمرده بريكـي از وظـايف مهـم و اصـلي حـاكم       نويسنده آن را كه استعمومي 

ال عمومي و بيت المال تا جايي كه در مصرف امو را بيمارانهاي شخصي  برآوردن خواهش
هايي برپا كن و بيماران را در  بيمارستان... براي بيماران« :نمايد توصيه مي روي نشود؛ زياده

ها برگزين كه به حال بيماران رسيدگي  آنها پناه ده و متصديان و پرستاراني براي بيمارستان
سـازند و آرزو و  هـاي ايشـان را درمـان     كنند و پزشكاني را برگمار كه دردهـا و بيمـاري  

   2»...المال نشود برآورد هاي آنان را تا آن جا كه مايه اسراف بيت خواهش
طاهر در اين نامه، مقبوليت و مشـروعيت حـاكم را در گـرو رضـايت عمـومي رعيـت       

آنچه كه امروزه تحت عنـوان  . شود ميي خدمات حكومت به مردم ايجاد  واسطهب كه؛ دانسته
 طـاهر بـوده  توجه  امر به نوعي مورداين  .مطرح شده است رضايت شهروندان، از حاكميت

شـود همـه مـردم رام     و به سبب آن كه احسان و نيكي تو شـامل حـال عمـوم مـي    «: است
كننـد و بـه هـر چـه اراده كنـي آن را در نهايـت        گردند و فرمان تـرا بهتـر پيـروي مـي     مي

گيري از فشار بر مردم و ، رفاه و جلوويتمام تالش  3».پذيرند رويي و رضامندي مي گشاده
شود كه آنها بـه راحتـي ماليـات     اين امر موجب مي. اي روشن براي رعيت است نويد آينده

شامل حال مردم شود آنان با طيب خاطر بـه پرداخـت    ،اگر احسان و نيكي حاكم. بپردازند
د را به عنوان نمونه، در اوايل خالفت عباسيان، اهالي يزد خـراج خـو  . آورند ماليات رو مي

ايـن   هنگامي كه ابومسلم بر يزد مسلط شد، . اميه، به موقع پرداخت كردند برخالف دوره بني
عامل اموي، قرار داشت كه با اهانت روا داشتن به احساسـات   ء؛شهر در زير فرمان ابوالعال

پس از تصرف يـزد توسـط ابومسـلم، مـردم     . گونه مقبوليتي نداشت مردم در ديد مردم هيچ
به دنبال جـايگزين كـردن    نيز طاهر 4.اج خود را به حكومت عباسي پرداختنددرنگ خر بي

                                                
  .590همان، ص .1
 . همان .2

  .04ـ605، ص1ج مقدمه، .3
 تاريخ ،)1375( ؛ الكاتب،37، 38چاپ ايرج افشار، ص: تهران جامع مفيدي،، )1342(محمد مفيد بافقي،  .4

 . 59ـ60ص افشار، ايرج چاپ: تهران يزد، جديد
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ات به نوعي در نظـر  نديشهااين  .باشد، كه مردم با رغبت ماليات بپردازند چنين فرهنگي مي
 ثـروت  كـه  نيز همانند متقدمان خود، بر اين باور اسـت وي  ابن خلدون بازتاب يافته است،

فزوده خواهد شد و افزايش خراج و ماليات تنها از راه تحقـق  تنها از راه ماليات ا ،حكومت
يابد  توليد افزايش مي ،گرم خواهند شد عدالت و امنيت امكان دارد، در آن صورت مردم دل

  1.شود مي ودهافزو ماليات پرداختي به دولت نيز 
  

  نظام حقوق و دستمزدـ 
گيـران   با نارضـايتي مواجـب   در بسياري مواقع، ها، نظام پرداخت مالي بسياري از حكومت

طاهر، در مورد مواجب كاركنان، . مزدشان همراه بوده است پرداخت نسبت به ميزان و نحوه
از اموال خزانه خويش «: كند كند كه حداقل دستمزد آنان را تأمين  به تقسيم بندي اشاره مي

حقـوق آنـان را    كه در برابر تو هستند تقسـيم كـن  ) خليفه(مبالغي بر دوستان اميرالمؤمنين 
بپرداز و بهره رعيت را به طور وافي و به قدري كه امور زندگي و معاش آنان را اصالح كند 

شود و از جانب خداي تعالي  در نظر گير، چه اگر بدين شيوه رفتار كني نعمت تو پايدار مي
سـتاني و گـردآوري امـوال از رعيـت و      گـردي و در امـر خـراج    مستوجب مزيد نعمت مي

مزد پرداخت تر،  ان سطوح پايينگزارطاهر براي كار 2».شوي روايي خويش تواناتر مي فرمان
آن وقت «: كند را توصيه مي باالتربراي كفايت زندگي آنان و براي كارگزاران ارشد دستمزد 

چـه امـر گماشـتن چنـين     . روزى و امور معاش ايشان را بحد كافى و فراوان تـأمين كـن  
ه بتـو واگـذار شـده اسـت از مهمتـرين واجبـات تـو بشـمار         كارگزارانى درين پايگاهى ك

   3».رود مي
طاهر به اين دليل دستمزد باال را پيشنهاد داده است تا با تامين مالي مديران، آنان را از      

در مـورد  . خيانت در اموال دولتي برحذر دارد و مانع تعرض آنـان بـه امـوال مـردم شـود     
اساسي سپاه در حفـظ و امنيـت داخلـي و حفاظـت از      با توجه به نقش كليدي و، سپاهيان
 رو، از اين آنان، احتمال شورش و سرپيچي را به دنبال دارد؛ مواجبناديده گرفتن  بامرزها، 

                                                
 .425، ص1ج مقدمه، .1

  .586، ص8ج تاريخ طبري، .2
 .  همان .3
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وسايل معاش آنـان را بـه   «ي ارتقاء درجه آنان  كند كه پس از رسيدگي در نحوه توصيه مي
پس از حمله به بغـداد در   اه خود،طاهر براي پرداخت دستمزد سپ 1.»حد كافي فراهم آورد

از لحاظ مالي سخت در تنگنا قرار گرفت، با دريافـت وام از يكـي از اهـالي    . ق198سال 
طاهر بر  2.شهر بغداد، به مبلغ بيست هزار دينار مستمري چهار ماه سپاهيان را پرداخت كرد

ي مسـلمانان   مـه به ه« :اين باور بوده است كه همه در گرفتن مواجب و مقرري سهيم باشند
اصل مهمي ها  در كسب رضايت اتباع حكومت 3.»اي اختصاص ده از خراج ناحيه خود بهره

كنـد، تبعيـت و    وجود دارد؛ هنگامي كه مردم احساس كنند، حكومت به رفاه آنان توجه مي
  . شود اطاعت به سهولت بيشتري ميان رعايا و حاكم ايجاد مي

  

  نشايسته ساالري در انتخاب كارگزارا

هاي علم مديريت، مديريت منابع انساني و توزيع مناسـب نيـروي انسـاني     يكي از شاخصه
هاي مديريتي، الزمـه آن اسـت؛    است كه به كار گماردن اشخاص اليق و شايسته در پست

آنان به مثابه مجري . كارگزاران در حكومت، نقش بسيار مهم و خطيري بر عهده دارندزيرا 
گيري  اختيار تصميمرو،  از اين گيرند؛ ان مردم و حاكم قرار ميهاي حكومت، مي خط و مشي

به همين  .هاي الزم را داشته باشند ايستگيبايد به زيردستاني واگذار شود كه صالحيت و ش
تـرين       از مهـم  ساالري و نصب كـارگزاران توانمنـد،   فرهنگ شايسته ،طاهراز ديدگاه علت، 

و  شـود  پذيرفتـه نمـي  گونه غفلـت از آن   هيچ كهده مبشمار آ اصول گزينش ماموران دولتي
  :كند مطرح مي را براي انتخاب كارگزار شايسته چهار شرط

. سياست كشـوردارى را بداننـد   ـ2. تدبير و تجربه و بصيرت باشنداز خداوندان رأى و  ـ1
طاهر، حسن شهرت در ميان مردم را يكـي   4.ـ در ميان مردم به پاك دامني مشهور باشند3

هـا   هدايت صحيح، باعث جلب قلوب مردم، بسيج توده. داند داليل انتخاب كارگزاران مياز 

                                                
 .587همان، ص .1

 . 5462، ص12ج تاريخ طبري، .2

 .  همان .3

 .588ص ،8ج ،تاريخ طبري .4
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شود؛ زيرا انتخاب كارگزار شايسته، باعث رونق و آبـاداني   و جلب احساسات و عواطف مي
اش  شود و عالوه بر اين موارد ايجابي، در فراز ديگـري از نامـه   شهرها و فراواني خراج مي

اين نكته را بعـدها غزالـي    1»سفيهان را بر مكش« ـ4 :كند مطرح مينكته سلبي را هم يك 
پادشاه بايد كـه كـار خـويش بدسـت      و«: ، به اين شكل مطرح كرده استالملوك نصيحهدر 

ناسزاواران باز ندهد كه اگر بدست ناسزا دهد ملك خـويش ببـاد دهـد و مملكـت ويـران      
ه خاطر عدم تعرض به امـوال مـردم،   در ادامه، بر ضرورت تامين معاش كارگزاران ب 2»شود

آن وقت روزى و امور معاش ايشان را بحد كافى و فراوان تأمين كـن چـه   «: دشو تاكيد مي
اگر اين شيوه فرمانروايى را برگزينى و وظايف و واجباتى را كه بر عهده تست انجام دهـى  

   3.»مايه مزيد نعمت تو از سوى پروردگار خواهد شد
  

  مپذيري حاك ـ  مشورت

خصوص در سـطوح حكـومتي، مشـورت بـا      گيري، به هاي اساسي در تصميم يكي از مولفه
در گذشته، بنـا بـه نـوع سيسـتم حكـومتي،      . باشد نظران و رايزني با كارشناسان مي صاحب
حاكمان به افراد خودراي و مستبد معروف بودنـد و در كنـار آنهـا افـراد متملـق و       معموالً

كه اعمال و رفتار آنان را هر چند اشتباه و نادرست توجيـه   چاپلوس فراوان وجود داشتند،
طاهر بـراي جلـوگيري از ايـن امـر، سـفارش      . دادند كرده و آن را مطلوب و بجا جلوه مي

و از آزمودگان و خردمندان و خداوندان انديشه و حكمت دانش و تجربه فراگير و «: كند مي
و به هيچ رو گفتارشـان را  . شركت مدهمردمان فرومايه و بخيل را در رأى زنى و مشورت 

تـوان بـا    اين بخش از سخنان طـاهر را مـي   4».مشنو زيرا زيان آنان بيش از سود آنهاست
تقرب به علما را سياست و  الملوك،  نصيحهغزالي در . فرازهايي از نصايح غزالي تبيين كرد

والي بدان سياست « :سازد داند و ضرورت تقرب به آنان را چنين مستدل مي تدبير حاكم مي
يابد كه هميشه به علما تقرب كند تا علما وي را از ناصواب باز دارند و راه شايستها نمايند 

                                                
  .586ص همان، .1

  .143ص هما،: تهران همايي، الدين جالل ححيتص ،الملوك ةنصيح،  )1367(غزالي،  .2
  .588ص ،8ج طبري، تاريخ .3
  .587صهمان،  .4
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  1»و طريق عدل در آموزند
  

  و اهميت آن رعيت در حكومت جايگاهـ 

الملك كـه   باشد، برخالف نظام حكومت، خدمت به رعيت مي كاركرد ترين مهم طاهر از منظر
داند؛ ولي طاهر اين موارد را بـه   موقعيت پادشاه مي تثبيتبراي حفظ و  خدمت به رعيت را

طاهر مكـرراً در نامـه   . حفظ موقعيت حاكمفقط كند و نه  خاطر خدمت به رعيت مطرح مي
و رعيت را از «: ن وي به فرزندش تذكر داده استأخود، نسبت به رعايت حال رعيت و ش

ظلـم بـر    جلوگيري ازرعايت حال رعيت و  الملك كه نظام حال آن 2»مصائب مصون دارى
هدف غايي وي از اين نصايح، بقاي سلطنت . كند وي را براي حفظ قدرت پادشاه مطرح مي

و سلطان است، اما طاهر فرزندش را در انتخاب خدمتگزاران و همراهان به تيزبيني و دقت 
هاى رعيـت و   نديبرطرف كردن نيازم ... رعيت را از مصائب مصون دارى«خواند تا  فرامي

 3.»زدودن رنج و مشقت ايشان را بر هر كارى ترجيح دهى و در محافظت رعيـت بكوشـى  
در اين نامه، مالقات با كارگزاران نيز براي بهبود وضع مردم و در ميان گذاشـتن مشـكالت   

و بـراى هـر يـك از كاتبـان و كـارگزاران در هـر روز وقـت معـين         «: شود طرح مي آنان
ها و امورى را كه بايد مورد مشاوره قـرار گيـرد مطـرح     د تو آيند و نامهاختصاص ده تا نز

كنند و نيازمنديهاى كارگزاران و امور استانى را كه قلمرو فرمانروايى تست و وضـع حـال   
كند شـب و روز در نگهبـانى رعيـت خـويش      كيد ميأدر ادامه ت 4.»رعيت را بتو باز گويند

رعيت و امور مردم هرگز غفلـت مكـن زيـرا دوام     طاهر سفارش كرده بود از كار 5.بكوش
   6.باشد ملك بسته به وجود و آسايش آنها مي

آزمنـدى را  «: كند و، توصيه مي ر وي بر اين باور است كه حاكم نبايد آزمند باشد؛ از اين    
هاى تو نيكى و پرهيزكـارى و اصـالح حـال     ها و اندوخته از خود دور كن چه بايد گنجينه

                                                
  .143ص ،الملوك ةنصيح .1
  .595ص، مقدمه .2
  .595همان، ص .3

  .606همان، ص .4
  .592همان، ص .5
  .60ص ،11ج الكامل، .6
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امور مـردم و حفـظ خـون خلـق و دادرسـى       رعيت و آ بادان ساختن شهرها و رسيدگى ـب
اي رفتار كند؛ در نتيجه، مردم از رفتار حـاكم   اگر حاكم به چنين شيوه 1.»ستمديدگان باشد

كرد و  سوى خود جلب خواهد به نيكى ياد خواهند كرد و به همين علت محبت رعيت را به
ها و بركات بشـهر تـو روى    آنگاه نيكي« 2د،سانر دصالح و رستگارى رعيت يارى خواه به

آيـد و   شود و در استان تو فراوانى نعمت پديد مـي  آورد و در ناحيه تو آبادانى منتشر مي مي
تـوانى بوسـيله آن    آورى و مـي  يابد و ثروت بيكران بدسـت مـي   ميزان خراج تو فزونى مي

ثروت و بذل و بخشش در ميان سپاهيان خود را تربيت كنى نيرومند شوى و از راه پراكندن 
مردم خشنودى عامه را بدست آورى و آنگـاه در نـزد دشـمن خـويش بحسـن سياسـت و       

   3.»شوى گر مي دادگرى جلوه
بدانكـه  «: داند طاهر امور قضاوت را نيز براي سامان دادن به اوضاع و احوال رعيت مي

روزگـار رعيـت   ... ، زيـرا پايگاه امر قضا و داورى در پيشگاه خدا از همه كارها برتر است
 وي 4.»ستاند شود و ستمديده داد خويش را از ستمگر مي گرايد و راهها امن مي باصالح مي

كند كه مردم بدون دغدغه و دردسـر   ايجاد يك نظام قضايي سالم را به اين خاطر مطرح مي
ان آوقتي يك نظام قضايي سالم وجود داشته باشد؛ امور معيشـت  . به حق خود نايل آيند  ـن

همه امـور در مجـارى خـود    «كه  تر اين شود، و مهم بدون دست درازي زورگويان تامين مي
تاثير اين انديشه بر جانشينان طاهر، خصوصا عبداهللا، نمايان است، زيرا  5».يابند جريان مى

در مجموع، حكومت پانزده ساله عبداهللا در خراسان، با چنان موفقيتي همـراه بـود كـه بـه     
عبداهللا اعالم كـرده   6.ي، هيچ كس بيشتر از او به چنين توفيقي دست نيافته بودروايت يعقوب

سـفارش طـاهر در    7»اي مردم خراسان تا از شما حمايت نكنم، جبايه نخواهم ستاند«: بود

                                                
  .597همان، ص .1
  .602ص ،همان .2
  .588، ص8ج تاريخ طبري، .3
  .587همان، ص .4
  .همان .5
  . 508ص فرهنگى، و علمى: تهران آيتى، محمدابراهيم ترجمه ،2ج يعقوبى، تاريخ ،)1371( يعقوبى،. 6
  .604ص ،آفرينش و تاريخ .7
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. شد توسط جانشينان ايشان كامال رعايت مي 1ريزي و حفظ دماء مورد عدم تعجيل در خون
در حال پيـروزي  ، جنگ با عبيداهللا بن سري دراهربن عبداهللا به عنوان نمونه، هنگامي كه ط

بـراي جلـوگيري از    ؛بود؛ وقتـي درخواسـت تسـليم شـدن ايشـان را ديـد اظهـار داشـت        
   2.ام را بر روي زمين بگذارم ريزي، حاضر بودم گونه خون

يـاد  » رسمهاى نيكـو «كه گرديزي از آن به  بود گونه مكاتبات عبداهللا به كارگزارانش آن
كـه حجـت بـر    «: ي نامه طاهر ناميـد  ها را خالصه توان آن نامه كرده است و در حقيقت مي

و از خيرگى بيرون آييد، و صالح خويش بجوييـد،  ! گرفتم شما را، تا از خواب بيدار شويد
و بجـاى  ! و كشاورزى كه ضعيف گردد، او را قوت دهيـد ! مدارا كنيد ،و با برزگران واليت

هـاى   هاى ايشان طعام كرده اسـت، و از زبـان   داى عزوجل از دستكه خ! خويش باز آريد
  3.»داد كردن بر ايشان حرام كرده استايشان سالم كرده است، و بي
دان     ي بشرى ناچار، بايد روشي به كه در جامعه ابن خلدون، در بيان اين كـار رود كـه ـب

 ، كـه دانـد  ود حاكم ميوسيله نظم و ترتيب امور اجتماع برقرار شود و الزمه اين كار را وج
گـاهى   ،در ميان مردم، گاهى متكى بر شريعت است كه از جانب خدا نازل شـده  ويفرمان 

متكى بر سياستى عقلى است كه مردم در هـر دو حالـت، فرمـانبرى از وى را بـر خـويش      
ر دو گونـه   «: شمارند واجب مي سپس بايد دانست كه سياست عقلى كه آنرا يادآور شديم ـب

نگـاه  «بطور عموم و مصـالح پادشـاه در اسـتقامت    » مردم«كه در آن مصالح  نيكى آ: است
ملك او بخصوص مراعات شود و اين سياست بايرانيان اختصاص داشت و متكـى  » داشتن

مصلحت سلطان و كيفيـت اسـتوار   «گونه دوم اين است كه در آن،  4».بر روش حكمت بود
ايـن   شود و مصالح عمومى در اعات ميشدن پادشاهى از راه قهر و غلبه و دست درازى مر

روش متفرع بر مصالح سلطان است و اين سياسـت از آن ديگـر پادشـاهان جهـان، خـواه      

                                                
  .588ص ،8ج تاريخ طبري، .1
 انجـام،  تا آغاز از طاهريان حكومت تاريخ ،)1384( اكبري، امير از نقل به ؛204 ،205صص ،مصر ةوال. 2

  .179ص هاي رضوي، سمت ـ بنياد پژوهش: مشهد
  .302ص كتاب، دنياى: تهران حبيبى، عبدالحى تصحيح، االخبار زين ،) 1363( گرديزى،. 3
  .589، ص1، جمقدمه .4
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در اصـول و قـوانين    ابن خلدون در ادامـه، بـراي اداره حكومـت    1.»مسلمان يا كافر است
نخست به شريعت خداوندي توجـه كنـد و آنگـاه بـه نظريـات      حاكم مزبور، معتقد است كه 

هاي موفـق   ي آداب و رسوم و سيرت پادشاهان، سپس به عقل و تجربه دولت كما دربارهح
بـه پسـرش    طـاهر بـن حسـين   وي سپس به عنوان يك نمونه تاريخي، به اندرز . كند اقتدا 

هـاي   رسـد ابـن خلـدون برخـي از انديشـه      به نظر مـي  دليلبه همين  .كند عبداهللا اشاره مي
  .خذ كرده و سپس آن را بسط داده استحكومتي خود را از همين نامه ا

  

  نتيجه

ي درست امور حكومتي و تعلـيم آن   طاهر در دوره حكومت خويش، براي باز تعريف اداره
اي را نگاشت كه در آن فرهنگ صحيح آيـين حكمرانـي را بـا توجـه بـه       به فرزندش، نامه

  بـدين  نامـه،  اين هاي از مهمترين شاخصه برخي .هاي ديني و سنن ايراني تشريح كرد آموزه
است؛ طاهر در ايـن   مردمي  وظيفه اصلي حاكم، ايجاد رفاه عمومي براي همه :باشد مي قرار

ـ  ميطرح است را ي درست يك حكومت  ي اداره نامه، آنچه كه الزمه د، كـه بسـياري از   كن
تمـام   .اند هماهنگ اسـت  هاي مدرن امروزي كه دولت رفاه نام گرفته هاي آن با دولت مولفه

 رغم ي بهو .فراد جامعه بايد بدون دغدغه، يك زندگي آبرومند و در خور شأن داشته باشندا
نمايـد، و ايجـاد    براي پاسخگويي اعمال حاكم، به آن بسنده نميگوشزد كردن جهان ديگر، 

ـ به دليل مسئوليت حـاكم در قبـال اعمـال      ،نظارتي مدون بر اعمال كارگزاران يك سيستم
ايشان با سفارش به حاكم در خصوص مشورت بـا   .نمايد دش توصيه ميـ را، به فرزن آنان

اسـاس  و  هخداوندان انديشه و خرد، حـاكم را از خـودرايي و اسـتبداد در راي پرهيـز داد    
نويسـاني   اندرزنامـه بـرخالف   ،داند ميبراي خدمت بهتر به مردم  را حكومتبرپايي و بقاي 

ـ الملك كه  نظامنظير  راي  ت جلوگيري از ظلم بر رعي  ي بقـا و تثبيـت قـدرت و سـلطه    را ـب
ايـن   .نيسـت  حاكمـان قـدرت  صـرف  گـر   توجيه دستورات اين نامه، كند توصيه مي سلطان

هاي ابن خلـدون در خصـوص اداره    دهد برخي از آرا و انديشه پژوهش، همچنين نشان مي
  .باشد حكومت و تئوري مالياتي ايشان، متاثر از نامه طاهر به فرزندش مي

                                                
  .591همان، ص .1
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  منابع و مĤخذ فهرست

  . داربيروت ـ دارصادر :بيروت التاريخ، في الكامل، )1965( أبوالحسن، ابن اثير، عزالدينـ 
ترجمـه ابوالقاسـم حالـت و عبـاس     تاريخ كامل؛ تاريخ بزرگ اسالم و ايران، ، )1371(ـ ــــــــــــ ، 

   .علمي و فرهنگي: خليلي، تهران
 عاصرهم من و البربر و العرب تاريخ فى الخبر و المبتدأ ديوان، )1988( محمد، بن عبدالرحمنابن خلدون، ـ  

   .دارالفكر :بيروت شحادة، خليل ، تحقيقاألكبر الشأن ذوى من
 .علمي و فرهنگي: ، ترجمه پروين گنابادي، تهرانمقدمه، )1375(ـ ــــــــــــ ، 

  . 1382، 80مجله مشكوه، ش» انخراس در طاهر بن عبداهللا حكومت چگونگي و سياست « ، امير،اكبريـ 
   .بنياد پژوهشهاي رضوي ـسمت  :مشهد، انجام تا آغاز از طاهريان حكومت تاريخ ،) 1384( ، ـ ــــــــ

مـن حيـث     اثرالعهداالمام علي الي الشتر في كتـاب طـاهربن الحسـين الـي ابنـه     «زاد، عبدالغني،  ايروانيـ 
. 2دابها بجامعه اصـفهان، العـدد  آنصف سنويه لقسم الغه العربيه و  :بحوث في اللغه العربيه و آدابها» المضمون

  .ق1431
  . بنياد فرهنگ ايران : ، ترجمه كريم كشاور، تهرانتركستان نامه، )1352(بارتولد، ويلهلم، ـ 
  .چاپ ايرج افشار: تهران، جامع مفيدي ،)1342( مفيد، ، محمدبافقيـ 

: تهران ،السالم عليهمت حق مدار در پرتو نهج البالغه امام عليمختصات حكو، )1388(اصغر،  پورعزت، عليـ 
  . علمي و فرهنگي

  .دانشگاه مفيد: قمتاريخ تحوالت انديشه اقتصادي، ، )1383(دادگر، يداهللا، ـ 
  . سمت: ، تهرانمباني سازمان و مديريت )1383(علي، ، رضائيانـ 
صاديه و االجتماعيه علي الفكر االسالمي فـي الدولـه   اثر المتغيرات االقت، )ق1420(، سليم، سليم ابوطالبـ 

  . الشعاع الفنيه: مصرالعباسيه، 
  .فرهنگي و علمي: تهران شهيدي، سيدجعفر ترجمه نهج البالغه،، )1379(، )گردآورنده(شريف رضي، ـ 
ش مركـز آمـوز  : تهران ، سازمان، مديريت و علم مديريت،)1372(پور، ابوالفضل و جالل مقدسي،  صادقـ 

  .مديريتي دولتي
، 3، فرهنـگ مـديريت، س  از ديدگاه قرآن و سـنت ) اصلي از اصول مديريت(نظارت اهللا،  طاهري، حبيبـ 
  .1384، پاييز10ش
: ، تحقيـق محمدابوالفضـل ابـراهيم، بيـروت    الملـوك  تاريخ الرسـل و  ،)1967(، ابومحمدبن جرير طبري،ـ 

   .دارالتراث
  .اساطير: ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهرانالملوك سل وتاريخ الر، )1375(،  ـ ــــــــــــ

  . هما: الدين همايي، تهران ، تصحيح جاللالملوك ةنصيح، )1367( ابوحامد،غزالي، 
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موسسه عالي تامين پژوهش : پور، تهران ترجمه هرمز همايون هاي رفاه جديد، نظريه، )1385(فيتزپتريك، ـ 
  . تامين اجتماعي

  .چاپ ايرج افشار :، تهرانتاريخ جديد يزد، ) 1375( ،سين بن عليبن ح، احمدالكاتبـ 
   .جامعه باريس، كليه االداب والعلوم االنسانيهادب الطاهريين في خراسان و العراق،  ،)تا بي( الكعبي، منجي،
  .النشر الجامعي مركز: تونسالعراق،  الطاهريه في خراسان و ةلدو، ) 2005(ـ ـــــــــ ، 

  .دنياى كتاب: تصحيح عبدالحى حبيبى، تهران زين االخبار؛، ) 1363(، عبدالحي سعيد بىگرديزى، اـ 
  . مكتبه الفالح: ، تحقيق خضرمحمدخضر، الكويتالملوك ةنصيح،  )ق1404( ،ماوردي، ابوالحسنـ 
  . كالله خاور:  تهران:  تصحيح ملك الشعراء بهار و بهجت رمضانى ،)1318( ،والقصصمجمل التواريخ ـ 
، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،    الجـوهر  الذهب و معادن مروج ،)1374(ابوالحسن علي بن حسين، ، مسعوديـ 

 . علمي و فرهنگي: تهران

شـركت  : ، ترجمه محمدرضا شـفيعي كـدكني، تهـران   آفرينش و تاريخ، )1361(بن طاهر،  مقدسي، مطهرـ 
  . مؤلفان و مترجمان

: به كوشش هيوبرت دارك، تهـران  ،)نامه سياست(سيرالملوك ، )1347(الملك، ابوعلي حسن طوسي،  نظامـ 
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب

 علمى: تهران آيتى، ابراهيم محمد ترجمه يعقوبى، تاريخ ،)1371( واضح، ابن يعقوب ابى بن يعقوبى، احمدـ 
  .فرهنگى و
  

  :منبع التين
  

- Stoner, James & Edward Freeman, (1992), Management, London, Prentic. Hall. 
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