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اندرزنامه نویسی، یکی از 
ودهای خرد سیاسی و از عوامل تداوم 

میراث سیاسی ایرانی بود. محور اساسی اندرزنامه ها، اندیشۀ  شاهی 

و کارکردهای این نهاد در ادارۀ  جامعۀ  ایرانی بود. کارگزاری اهورامزدا 

در زمین، حفاظت از مرزها، دینیاری، عمران و آبادسازی و دادگری، 

از کارکردهای نهاد شاهی به ش�ر می آمد. با ترجمۀ  متون ایرانی به 

عربی، مضامین اندرزنامه ها به دورۀ  اسالمی انتقال یافت و البته 

بسرت تازه، تغییراتی در جهت و چگونگی پاره ای از کارکردهای نهاد 

شاهی پدیدآورد. اهمیت نامۀ  طاهر، از این روست که وی نخستین 

ساللۀ حکام ایرانی پس از اسالم را پی افکند و اندیشه های وی در 

اخالفش تأثیرگذار بود. نامۀ طاهر، نخستین جلوۀ  رویکرد حکام ایرانی 

پس از اسالم، به ادبیات اندرزنامه نویسی ایران باستان است. با بررسی 

نامۀ  طاهر، عیان می گردد که طاهر با آموزه های باستانی و نهاد 

شاهی و اندرزنامه های باستانی مانند عهد اردشیر آشنائی داشته است. 

یکی از سؤاالت دربارۀ  نامۀ  طاهر، این است که آشنائی او با الگوی 

ملکداری ایرانی، چه تأثیری در رویکرد و سیرۀ  عملی وی در عهده 

̄ کارکردهای نهاد شاهی و سیاست وی در قبال خالفت عباسی  گرف

داشته است؟ مقالۀ  حارض با رویکردی تحلیلی، به تکوین کارکردهای 

نهاد شاهی در ایران باستان و تغییر آن ها در دورۀ  اسالمی و بازیابی 

کارکردهای نهاد شاهی در نامۀ  طاهر می پردازد.
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بازتاب كارکردهاى نهاد شاهى
 در نامۀ طاهر به عبدالله

مقدمه
اندرزنامه نويسي به عنوان يكي از مضمون هاى اساسي انديشة سياسي ايراني، از كهن ترين 
زمان ها در ايران پديد آمد و حتا برخي، كهن ترين كتاب هاي ايرانيان را اندرزنامه ها مي دانند. 
ادبيات اندرزنامه نويسي - كه بستر بازتاب كاركردهاي نهاد شاهي بود - در دورة ساساني 

به تكامل رسيد.
الگوي ملكداري ايراني در بدو ورود اسالم به ايران، مورد پذيرش و تصديق اعراب 
واقع نشد. از ديدگاه ايشان، الگوي ملكداري ايراني - كه با محوريت نهاد شاهي بود - 
مترادف با ظلم، جور، چيره شدن و تغّلب بود و عبارات ملوك و جبابره همراه با هم و تقريبًا 
به يك معني به كار مي رفت. اما الزام ادارة سرزميني گسترده، ماية وام گيري اعراب از الگوي 
ملكداري ايراني شد. با روي كار آمدن خاندان اموي، وجوهي از رسوم شاهي در ميان 
اعراب رخنه كرد كه مخالفت مسلمانان سنتي را در پي داشت. عروج بني عباس به عرصة 
قدرت - كه راهيابي خيل عظيمي از ايرانيان را به هرم قدرت موجب شد - رسوخ بيش از 

پيش آموزه هاي ملكداري ايراني را در اركان قدرت اعراب به دنبال داشت.
در دورة عباسـي حكومت هاي مستقل و نيمه مستقلي در ايران پديد آمد كه در ادارة 
امور به شاهان باستـاني اقتفا مي كردند. اين حكام، در احيــاي الگوي ملكداري ايراني و 
برعهده گرفتن كاركردهاي نهاد شاهي اهتمام ورزيدند و ذهنيت جمعي نيز اين مسئله را 
مي طلبيد. ايشان خود را ادامه دهندة راه شاهان باستاني ايران مي شناساندند كه درواقع، برآمده 
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از زمينه هاي فكري و فرهنگي پيرامون الگوي ملكداري ايراني بود. 

۱. ادبیات اندرزنامه نویسى در عهد باستان و انتقال آن به دورۀ اسالمی
اندرزنامه نويسي در ايران ريشه اي كهن دارد و دورة اعتالي آن را بايد عهد ساساني دانست. 
اندرزنامه ها، نويسندگان مشخصي داشتند كه از سرآمدان سياسي بودند. اردشير، خسرو 
انوشيـروان و بزرگمـهرِ وزير از بارزترين اندرزنامه نويسـان ايران باستان بودند. عاكوب، 
اندرزنامه هاي دورة ساساني را به چند دسته تقسيم كرده كه اغلب آن ها به شاهان مرتبط است: 
اندرز شاهان به فرزندان يا جانشينان، اندرز شاهان به شاهان، اندرزهائي كه به پرسش هاي 
فرضي پاسخ مي دهد، اندرز شاهان به وزيران، اندرز شاهان به كارگزاران، اندرزهاي مجالس 
حكيمان و شاهان، اندرز وزيران به شاهان، اندرز موبدان به شاهان و اندرز معلمان به شاگردان. 
(عاكوب، 1374، صص 86-90) عهد اردشير، از مهم ترين اندرزنامه هاي دورة ساساني بود 
كه اردشير براي اخالفش نگاشت و در دورة اسالمي نيز اشتهار زيادي داشت. احسان عباس، 
معتقد است كه اين اندرزنامه در دورة اموي به عربي ترجمه شده بود و در دورة مأمون شناخته 

شده بود. (عهد اردشير، 1348، ص 27 )
اعراب، با مضامين الگوي ملكداري ايراني آشنا شدند و نهضت ترجمه، اين آشنائي را 
بيش تر كرد. از مهم ترين مترجمان متون ايراني، مي توان به ابن مقفع، محمد بن جهم برمكي 
و زادويه پسر شاهويه اشاره كرد كه بسياري از متون ايراني را به عربي ترجمه كردند. ترجمة 
متون ايراني، باعث تداوم فرهنگ سياسي ايراني در دورة اسالمي شد. «فرهنگ سياسي ايران 
پيش از اسالم، در قالب متون ترجمه اي به زبان عربي و تاريخ ها و نوشته هاي اسالمي بازتاب 
گسترده اي يافت و اين جريان، در تاريخ خالفت و ايران اسالمي، با كاركردهاي متفاوتي 
تداوم پيدا كرد». (الهياري، 1381، ص 129) رويكرد ترجمه اي مسلمانان، بسياري از مضامين 

اندرزنامه هاي پيش از اسالم را به دورة اسالمي منتقل ساخت.

۲. تکوین کارکردهای نهاد شاهی و تغییر آن ها در دورۀ اسالمی
يكي از مهم ترين مضامين اندرزنامه هاي پيش از اسالم، برعهده گرفتن كاركردهاي نهاد شاهي 
بود، و بازتاب كاركردهاي نهاد شاهي، مهم ترين دغدغة نويسندگان اندرزنامه ها به شمار 
آمد. اسطوره اي كهن، پيدايش نهاد شاهي و كاركردهاي آن را با تكوين نظام هستي و  مى 
نقش شاه در پيكار خير و شّر پيوند مي زند. اهورامزدا در روشنائي و اهريمن در تاريكي بود و 
اهورامزدا، از هستي اهريمن و آمدن او به پيكار آگاه بود (گزيده هاي زادسپرم،  1366، ص 1) 
و نخستين شاه ايراني را براي پيكار با اهريمن آفريد. شاهان ايران، از بدو تكوين نهاد شاهي، 
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خود را كارگزار اهورامزدا در زمين مي دانستند كه بايد مطابق با اََشه (ارته)1  گام بردارند و 
با اهريمن و پليدي ها بجنگند. ايشان، اصلي ترين كاركرد خود را، كارگزاري اهورامزدا، براى 

منتقل ساختن خير و نيكي و از ميان بردن بدي مي دانستند.
عمران و آباداني، يكي ديگر از كاركردهاي پادشاهان باستاني ايران بود كه در آن باره 
كوشش بسياري داشتند. كاركرد عمران و آبادسازي - كه از بدو تكوين نهاد شاهي شكل 
گرفت - در دورة ساساني اهميت ويژه اي يافت. تنسر در نامه به گشنسب، پس از يادكرد 
ويراني هائي كه طي چهارصد سال بر جهان وارد آمده بود، نوشته است كه اردشير در مدت 
چهارده سال خلل ها را جبران كرد، «آب ها روان گردانيد و شهرها بنياد نهاد و رستاق ها پديد 
آورد» (نامة تنسر، 1354، ص 93). اردشير در خطبة تاجگذاري خود نيز، آباداني ملك را 
وعده داد و گفت كه در راه «استقرار آثار نيك و عمران بالد و رأفت به خلق خدا و ترميم 
اقطار ملك و احياي آن قسمت هاي ويران شده، همي كوشيم» (مسعودي، 2536، ج 1، 
ص 238 ). وي، به حفر كاريز و چاه و انشعاب رودها اقدام كرد و در تقسيم آب ها بسيار 
كوشيد. شهرسازي، يكي از مصاديق عمران و آبادسازي بود كه پادشاهان ساساني در آن باره 
چيره دستى فراوانى داشتند و احداث شهرهاي بسياري بديشان منسوب است. بسياري از 
شهرهائي كه پادشاهان ساساني ساختند، چون به نام خودشان بود، نامشان را جاودانه كرد، 
مانند جندي شاپور و بيشاپور و اردشيرخوره و قبادخوره و شهرهاي ديگري كه با آمدن نام 

پادشاه در آن ها، سازنده اش را مي توان شناخت.
عمران و آباداني، در پيوندي ناگسستني با عدل و داد شاه بود. پادشاهان، آباداني كشور 
را از دستاوردهاى دادگري خود مي شمردند. اردشير به اخالفش سپرده بود كه «نيرو، جز 
با سپاه پديد نايد و سپاه، جز با مال و مال، جز با آباداني و هيچ آباداني جز با دادگري و 
نيكوراهبري پديدار نگردد» (عهد اردشير، 1348، ص 112). دادگري، از كاركردهاي اساسي 
نهاد شاهي بود كه انجام ندادنش حتا مي توانست پيامدي چون از دست رفتن شاهي را 
در پي داشته باشد. اردشير در سفارش به جانشينانش گفت: «شاه، بايد بسيار دادگر باشد. 
زيرا همة نيكي ها در دادگري فراهم است. داد، باروي استواري است كه از رفتن شاهي و 
پارگي كشور جلو گيرد. نخستين نشانه هاي بدبختي در هر شهرياري، زدوده شدن داد از آن 
شهرياري است» و به عقيدة وي، انحراف شاه از دادگري، زمينه ساز سرپيچي مردم از متابعت 

وي خواهد بود. (عهد اردشير، 1348، صص 115-114)
اساس دادگري در ايران باستان، با تقسيم طبقات ارتباط داشت. اصلي ترين معنائي كه 
در دورة باستان از دادگري مستفاد مي شد، رعايت حدود طبقات و جلوگيري از تعرض 

ايشان به يكديگر و همچنين، قرار دادن هر چيز و هركس به جاي خويش بود.
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يكي از كاركردهاي نهاد شاهي در  ايران باستان، حفاظت از مرزها بود. برخي از محققان، 
حفاظت از مرزها را يكي از عوامل اصلي شكل گيري حكومت به شمار مي آورند. شاهان ايران، 
خود را پاسبان ايران مى خواندند و هزينة زيادي صرف دفع مهاجمان مي كردند. بهرام پنجم 
پس از شكستن شاه تركان، ضمن شعري گفت: «من، نگهبان همة ُملك ايرانم» (مسعودي، 
2536، ج 1، ص 256) و در شعر ديگري ضمن اين كه خود را حافظ ُملك خوانده، چنين 

سروده: «چه تيره روز است كشوري كه كسش نگهبان نيست.» (ثعالبي، 1368، ص 359)
دينياري، يكي از كاركردهاي مهم نهاد شاهي در دورة ايران باستان است. دينياري از 
زمان ظهور زرتشت و دين پذيرى گشتاسب، از كاركردهاي شاه تلقي شد. در دوران پيش 
از گشتاسب، دينياري و شهرياري توأمان نبود و حتا جمشيد دين و دينياري را از اهورامزدا 
نپذيرفت (اوستا، 1387، ج 2، ص 666). اما از عهد گشتاسب، شاهان همواره درصدد بودند 
تا باور راسخ خود را به دين نشان دهند و به افعال و اقوال خود رنگ مذهبي ببخشند. 
گشتاسب پس از پذيرفتن دين زرتشتي،  در تبليغ آن اهتمام فراواني كرد. زرتشت خطاب 
به خود گفته است: «كيست دوست اََشَون تو؟ كيست آن كه به درست خواستار بلندآوازگي 
َمَگة [مغ] بزرگ است؟ براستي چنين كسي كِي گشتاسب دلير است» (گات ها، 1383، ص 
334). گشتاسب در راستاي ترويج آئين زرتشتي، آتشكده هاي بسياري در سراسر قلمرو 

خود ساخت:
پراكند اندر جهان موبدان      نهاد از بَرِ آذران، گنبدان (فردوسي، 1386، ج 1، ص 891).

و به نقل از طبري، در سر كار رواج دين زرتشت، رعيت بسياري را كشت تا دين را 
پذيرفتند. (طبري، 1362، ج 2، ص 456) يكي از اركان حكومت اردشير اول و سلسلة ساساني، 
دين واحد بود. اردشير به عنوان احياگر كاركردهاي نهاد شاهي، شورش عليه اشكانيان را جنگ 
در راه احياي دين مي دانست. صبغة ديني قيام اردشير باعث شد كه تنسر، روحاني گوشه گيري 
كه به ادعاي خود، صالح دنيا را براي استقامت احكام دين مي خواست، به وي بپيوندد. تنسر 
معتقد بود كه: «دين و ملك هر دو به يك شكم زادند دو َسيده، هرگز از يكديگر جدا نشوند، 

صالح و فساد و صحت و سقم هر دو يك مزاج دارد.» (نامة تنسر، 1354، ص 53)
الزامات و كاركردهاي نهاد شاهي در دورة اسالمي نسبت به عهد باستان دچار تغييراتي 
شد و گاهي در وظايف خليفه استحاله مي يافت. مأمون كاركردهاي خالفت خود را رونق 
احكام خدا، گرفتن داد مظلوم از ظالم، حفظ مسلمانان، جهاد با دشمنان اسالم و دستگيري 
از اهل اسالم مي دانست (مسعودي، 2536، ج 2، ص 434) كه اقتباسي از كاركردهاي شاهان 
ايران باستان بود. همچنين از كاركردهاي نهاد شاهي در دورة اسالمي با عنوان حقوق رعيت 
بر پادشاه ياد مي شد. ابن طقطقي، برخي حقوق رعيت را بر پادشاه برشمرده كه يادآور 
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كاركردهاي نهاد شاهي است: حمايت از كشور و نگهداري از مرزها و سرحدات، حفظ 
اطراف و جوانب، امن كردن راه ها و از ميان بردن تبهكاران، جلوگيري از ستمكاري توانگران 
بر ناتوانان، گرفتن حق زيردستان از زورمندان و برپا داشتن حدود در ميان مردم و حق را 
به صاحب حق رساندن و به داد ستمديد گان رسيدن و به فرياد مظلومان پاسخ دادن و ميان 
خويش و بيگانه به عدل داوري كردن. (ابن طقطقي، 1367، صص 42-43) خواجه نظام الملك 
نيز - كه كاركردهاي نهاد شاهي را در دربار سالطين سلجوقي زنده كرد - حقوق رعيت را 
بر شاه برشمرده و مطالبي شبيه به اطالعات ابن طقطقي آورده و او نيز، گوئي به كاركردهاي 

نهاد شاهي اشاره دارد. (نظام الملك، 1384، صص 8-5)
با روي كار آمدن سالله هاي ايراني، احياي نهاد شاهي و كاركردهاي آن شدت و 
سرعت بيش تري يافت. اگرچه بسياري از حكام پس از اسالم عنوان شاه بر خود نمي نهادند، 
اما برخي الزامات و كاركردهاي نهاد شاهي را رعايت مي كردند. اهتمام ايشان به اين كه نشان 
دهند الزامات نهاد شاهي را دارا هستند و همچنين به دوش كشيدن كاركردهاي نهاد شاهي، 
نشان از آن دارد كه زمينه هاي فكري و سياسي در آن دوران، زمينه ساز و پذيراى حاكماني 
مانند حكام باستاني ايران بود. به نظر مي رسد كه گاهي الزامات و كاركردهاي نهاد شاهي با 
چارچوب هاي نظري خالفت تضاد داشت و اين ناهمگونى، در نزد خلفا، به تالش براي 
بازگرداندن پادشاهي ايران تعبير مي شد. گوئي راه سومي شناخته نشده بود و خروج حكام 

از چارچوب هاي نظري خالفت، به معناي بازگشت به پادشاهي ايراني بود.
حكام ايراني پس از اسالم، در اين كه خود را كارگزار خدا در زمين بخوانند، احتياط 
مي كردند و انديشة كارگزاري اهورامزدا، به انديشة خليفة جانشين خدا تغيير يافت. خليفگان 
راشد، خود را جانشين يا كارگزار خدا در زمين نمي خواندند بلكه اين انديشه در دورة 
اسالمي به طور نظري از عهد امويان  پديد آمد و خلفاي اموي و عباسي، جانشين خدا در 

زمين خوانده مي شدند و به حكام ديگر مشروعيت مي دادند.
عدالت و دادگري در عهد اسالمي، با دورة باستان متفاوت بود. در ايران باستان آموزة 
عدالت و دادگري به تقسيم طبقات مربوط بود اما با ورود اسالم حداقل به صورت نظري 
تقسيم طبقات وجود نداشت. در دورة اسالمي، دادن حق به حقدار و دستگيري از مستضعفان، 
اصلي ترين معناي عدالت بود. متحده نوشته است كه دادگري پادشاه در دورة  بعد از اسالم، 
عبارت از همپوش نگه داشتن منافع و پيشگيري از جدا ماندن و ناپيوستگي منافع گروه هاي 

گوناگون جامعه از يكديگر بود. ( 1388، ص 187).
حكام ايراني پس از اسالم، تالش كردند تا خود را مانند شاهان ايران باستان، حكمران 
نيك نشان دهند و به عمران و آبادسازي و حتا شهرسازي مي پرداختند. اگرچه در سده هاى 
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نخستين اسالمي، آباداني و شهرسازي مانند عهد باستان نبود، اما اهميت نظري خود را حفظ 
كرده بود.

كاركرد دفاع از مرزها نيز، در دورة اسالمي دستخوش تغيير شد. با ورود اسالم به ايران، 
مرزهاي نژادي تبديل به مرزهاي عقيدتي گشت و دفاع از جان و مال مسلمانان، يكي از 

كاركردهاي حكام عهد اسالمى شمرده مي شد.
دينياري نيز، از كاركردهاي اساسي حكام در دورة اسالمي بود؛ با اين تفاوت كه دين 
اسالم جاي دين زرتشتي را گرفته بود. حاكمان ايراني به غزا در دارالكفر مى پرداختند و 
همت خود را مصروف گسترش اسالم مي كردند و اقدام هاى خود را در اين زمينه به آگاهى 

خلفا مي رساندند.

۳. نامۀ طاهر و اشتهار آن
نامة طاهر1 را مي توان نخستين جلوة بروز اندرزنامه نويسي حاكمان ايراني پس از اسالم 
دانست. مخاطب اين نامه، عبداهللا2 پسر طاهر است كه از سوي مأمون حاكم ربيعه شد. در 
آن زمان، طاهر پدر عبداهللا در خراسان حكومت داشت و هنوز در باب خليفة عباسي طريق 
متابعت مي پيمود. طاهر به فرزندش نامة مطّولي دربارة سياست و آئين ملكداري نوشت كه با 
فاش شدن مفاد آن، اشتهار عظيمي يافت. طاهر در اين نامه - كه طبري متن كامل آن را آورده 
است (طبري، 1362، ج 13، صص 5692- 5705) - آموزه هاي اسالمي را با كاركردهاي نهاد 
شاهي با هم آورده است. اين نامه، نشانگر دوام و ثبات انديشة سياسي ايران باستان و انتقال آن 
به دورة اسالمي است. اسالمي كه با برخي متعلقات خود، جاي دين زرتشتي را گرفته است. 
نامه، بزودي شهرت عام يافت و مأمون در مورد آن گفت: «ابوطيب از كارهاي دين و دنيا 
و تدبير و رأي و سياست و سامان ملك و رعيت و حفظ بنياد و اطاعت خليفگان و به پا 
داشتن خالفت، چيزي فرونگذاشته مگر آن كه استوار داشته و دربارة آن سفارش كرده است» 
و سپس دستورداد كه آن را به همة عامالن نواحي مملكت بنويسند. (طبري، 1362، ج 13، 
ص 5705) ابن خلدون نيز، نامه را آورده و آن را از طبري استنساخ كرده و در موردش نوشته 
است: «اين، نيكوترين چيزي است كه دربارة سياست اجتماع بشري بر آن دست يافتيم» (ابن 
خلدون، 1382، ج 1، ص 607). صاحب مجمل نيز، نامه را پرفايده دانسته و آن را برابر عهد 
اردشير شمرده است. (مجمل التواريخ و القصص، 1318، ص 353) از نامة مذكور برمى آيد 
كه طاهر با ادبيات اندرزنامه نويسي عهد باستان و چارچوب و كاركردهاي نهاد شاهي آشنائي 
داشته و از محتواي عهد اردشير نيز مطلع بوده است. نامه، حاوي مضاميني در زمينة مناسبات 

حكومتي و كاركردهاي نهاد شاهي است و نشانگر آگاهي طاهر در آن باره است.

۱. طاهر بن حسین، در سال ۱۵۹ق. 
در پوشنگ زاده شد. نیای وی، رزیق، 
در اوایل عهد عباسی از موالی طلحۀ  
خزاعی، امیر سیستان بود. مصعب، 
پدربزرگ طاهر، در پوشنگ صاحب 
جاه و مکنت بود. پدر طاهر، حسین 
بن مصعب، والی پوشنگ بود. در جنگ 
میان امین و مأمون، طاهر به عنوان 
سپهساالر لشکر مأمون شد و با کش¯ 
امین، بغداد را ترصّف کرد و از طرف 
مأمون حاکم آن جا شد. در سال ۱۹۹ق. 
طاهر مأمور جنگ با نرص بن شبث شد 
و در سال ۲۰۵ق. به حکومت خراسان 
منصوب شد و نخستین ساللۀ  حاک�ن 
ایرانی را پس از اسالم پی افکند.

۲. عبدالله بن طاهر بن حسین نیز، 
مانند پدرش از رسداران مأمون بود. 
وی، مأموریت های فراوانی در ش�ل 
بین النهرین و حتا مرص انجام داد و به 
عنوان رسداری بالیاقت، شهرتی به دست 
آورد. مأمون به او اعت�د کامل داشت 
و بارها عبدالله را دست پروردۀ  خود 
خوانده بود. عبدالله در سال ۲۱۳ق. پس 
از قتل برادرش طلحه، به دستور مأمون 
رهسپار خراسان شد. وی، تا سال ۲۳۰ق. 
بر خراسان حکومت کرد و آرامش را به 
آن خّطه باز آورد.
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۴. نامۀ طاهر و کارکردهاى نهاد شاهى
يكي از مضامين مهم اندرزنامة طاهر، اين بود كه شهرياري را از آِن خدا مي دانست. در 
جهان شناسي ايراني، شهرياري اساساً متعلق به اهورامزداست و او، شهريار كل شمرده 
مي شود و اوست كه پادشاهي را در زمين به نمايندگى از خود به شاه مي دهد. در اوستا 
آمده: «شهرياري از آن اهوره است» ( 1387، ج 1، ص 579). همچنين در اوستا بارها از 
شهرياري اهورامزدا سخن رفته: «اي اهورامزدا، بشود كه از شهرياري نيك تو هماره بهرمند 
شويم» (1387، ج 1، ص210). اهورامزدا نيز در خطاب به زردشت، خود را شهريار و 
برازندة شهرياري  خوانده: «شهريار دادگر، نام من است»، «دادگرترين شهريار، نام من است»، 
« برازندة شهرياري، نام من است»، « به شهرياري برازنده ترين، نام من است» (اوستا، 1387، 
ج 1، ص 275). در دورة اسالمي نيز مانند دورة باستان، پادشاهي در اصل متعلق به خالق 
هستي بود. طاهر در نامه اش اساس ُملك را از آِن خدا خوانده: «بدان كه ملك از آِن خداست 
كه به هر كه خواهد دهد و از هر كه خواهد بركند. نعمتداران صاحب قدرت - كه دست 
دولتشان گشاده است - اگر نعمت و احسان خداي را كفران كنند و بدانچه خدايشان از 
فضل خويش داده َگردنفرازي كنند، زود باشد كه نعمتشان ديگر شود و به جاي آن نكبت 
آيد.» طاهر، در اين بخش به فرزندش گوشزد كرده كه پادشاهي اساساً متعلق به خداست و 
آن را به يكي از مردمان مي دهد كه به عنوان كارگزار خدا در زمين، بايد همواره سپاسگزار 
پروردگار باشد. البته در اسالم نيز ُملك از آن خدا دانسته مي شد، اما معرفي خلفا به عنوان 
خليفة خدا، اساساً انحراف از آموزه هاي اسالمي و اقتباس از الگوي ملكداري ايراني بود. 
خلفاي راشد، هيچگاه مدعي نشدند كه خليفة خدا هستند و خود را خليفة پيامبر(ص) و 
خليفة خليفة پيش از خود مي دانستند. نخستين بار بود كه معاويه خود را خليفة خدا خواند 
و عنوان كرد: «من، خليفة خدايم» (مسعودي، 2536، ج 2، ص 46) كه بي شك در اين اقدام 
به اقتفاي پادشاهان ايران رفته بود. طاهر همچنين اشاره كرده كه خدا، رعيت را به دست 
حاكم سپرده است: «بدان كه ترا كه واليت داده اند، خازن و حافظ و رعايتگر كرده اند، مردم 

قلمرو تو را رعيت تو گفتند از آن رو كه رعايتگر و سرپرست آن هائي.»
آموزة عدالت و دادگري - كه يكي از كاركردهاي اساسي شاهان در ايران باستان بود 
- چندين بار مورد تأكيد قرار گرفته كه اهميت آن را در انديشة طاهر نشان مي دهد. در دورة 
اسالمي معناي عدل و داد تا حدي تغيير يافت. در ايران باستان، آموزة عدالت و دادگري، به 
تقسيم طبقات برمى گشت. اما با ورود اسالم دست كم به صورت نظري تقسيم طبقات وجود 
نداشت. در دورة اسالمي، دادن حق به حقدار معناي عدالت بود و حق و حقدار مي توانست 
به صورت هاي متفاوتي استفهام شود و ابهام در معناي دادگري در سرتاسر دورة اسالمي 
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پايدار ماند. طاهر در نامه اش نوشت: «خداي با تو نيكي كرده و رأفت با بندگان خويش 
را - كه كارشان سپرده به توست - بر تو واجب كرده و عدالت با بندگان و اجراي حق و 
حدود خويش را در ميان آن ها» الزم شمرده است. در جاي ديگري از نامه آورده: «از عدالت 
دربارة آنچه پسند يا ناپسند توست، دربارة مردم و خويش و بيگانه ماللت نيار» و «جماعت 
به سبب شمول عدالت و احسانت، به آساني مطيع تو شوند و هرچه را خواهي كرد به 
خوشدلي بپذيرند.» خود طاهر نيز، به عدل و داد توجه زيادي داشته است. وي، دادگستر و 
زيردست پرور و نيكوكار بود. غزالي نقل كرده كه روزي عبداهللا بن طاهر از پدرش پرسيد كه 
تو چه گوئي و اين دولت در خاندان ما تا كي ماند؟ طاهر چنين جواب داد: «تا اين بساط داد و 
عدل در ايوان گسترده است». (غزالي،1351، صص 161-162) پيوستگي ماندگاري حكومت 
و دادگري در عهد اردشير نيز، آمده و به نظر مي رسد كه طاهر از آن اطالع داشته است. اكبري 
نيز، معتقد است كه توصيه هاي طاهر به عبداهللا در مورد بهترين طريقه هاي حكومت كردن و 
اجراي عدالت، همان اصلي است كه اردشير بابكان در عهد اردشير به عنوان پايه هاي اصلي 

حكومت شمرده است. (1384، ص 153)
دينياري، يكي از آموزه هاي مورد توجه و تأكيد طاهر در نامه اش بود كه در دورة باستان و 
عهد اسالمي همواره مورد تأكيد پادشاهان و خلفا بوده است. طاهر در بخشي از نامه نوشته است: 
«جماعتي را كه همراه تو و زير تسلط تواند، به نماز ترغيب كن و به انجام آن وادار كن» و در 
جاي ديگر آورده كه: «در كار دين سختگير باش و از تباهي بپرهيز.» خود طاهر، همواره مشغول 
پيكار با خوارج بود و خود را حافظ دين و جان مسلمانان نشان مي داد. يعقوبي مي نويسد كه 

طاهر پياپي بر سر حمزة خارجي1 لشكر مي فرستاد. (1378، ج 2، ص 475)
عمران و آباداني، از ديگر كاركردهاي نهاد شاهي است كه طاهر به آن توجه كرده 
است. وي، عبداهللا را به «بهبود رعيت و عمران واليت و تفقد امور و حفظ جماعت و 
كمك به درماندگان» خوانده و نوشته است: «مي بايد كه گنج خزينه هاي تو، پخش مال در 
عمران اسالم و مسلمانان باشد.» همچنين، توصيه كرده كه «براي بيماران مسلمان، خانه ها به 
پادار كه پناهشان دهد و كسان برگمار كه با آن ها مهرباني كنند و طبيبان كه بيماري هايشان 
را عالج كنند و مقاصدشان را تا آن جا كه به اسراف بيت المال نينجامد، برآورده كن.» طاهر 
توجه ويژه اي به عمران و آباداني داشت. وي دو قصر شادياخ و منار را براي اقامت خود در 
نيشابور ساخت (يعقوبي، 1343، ص 54) و دور نيست كه شهري به عنوان «طاهريه» - كه 
ابن خلدون از آن به عنوان يكي از شهرهاي توابع خوارزم نام برده است - طاهر ساخته باشد. 
(1382، ج 1، ص130) شهرسازي، به عنوان يكي از كاركردهاي شاهان ايران باستان شناخته 
مي شد و احتماالً طاهر در اين اقدام به ايشان تأسي جسته است. البته پيش تر برخي خلفاي 

۱. حمزۀ  آذرک خارجی، از اهالی 
سیستان بود که خود را از نسل زو پرس 
ته�سب می دانست. وی، در حدود سال 
۱۸۰ق. با کش¯ عامل عباسی سیستان، 
قدرت یافت و تا سال ۲۱۳ق. بر کرمان، 
فارس و خراسان یورش می برد و یکی از 
عواملی بود که هارون را به رشق کشاند.
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عرب نيز به شهرسازي اقدام كرده بودند، اما اقدامات ايشان در شهرسازي نيز با اقتباس از 
الگوي ايراني بود. برخي شهرها كه اعراب ساختند، در ابتدا صرفاً اردوگاه هاي نظامي بود. 
ساختن بغداد نيز احتماالً با الگو گرفتن از ايرانيان بود و حتا معماري آن شهر نيز كامًال ايراني 
بود. به طور كلي مي توان عنوان داشت كه براي خلفاي عرب، عمران و شهرسازي وظيفه 
يا كاركرد به شمار نمي آمد و ايشان در ساخت، گسترش و يا احياي بالد، چندان اهتمامي 
نداشتند. طاهر در عمران و آبادسازي خراسان كوشش بسياري كرد و براي آبياري زمين هاي 
مزروعي، كاريزهاي فراواني احداث كرد. اطالعات او در مورد احداث آبياري و تقسيم آب، 
باعث شد كه خاطره اي از او به عنوان «طاهرآب شناس» در اذهان باقي بماند. (مفتخري، 

زماني، 1381، ص 151)
طاهر كه خودش توانست خطر استيالي تركان و خوارج را بر خراسان دفع نمايد، در 
مورد دفاع از مسلمانان در مقابل دشمنان و حفظ خون ها و امنيت راه ها و تأمين رفاه و معاش 
مسلمانان نيز، به عبداهللا سفارش كرده است. حفاظت از جان و ناموس مردم ايرانشهر، يكي 
از كاركردهاي نهاد شاهي در عهد باستان بود. اما در دورة اسالمي دفاع از مردم عقيدتي شد 
و دفاع به جاي اين كه صيانت از مردم وطن باشد، حفاظت از همكيشان در برابر كافران و 
بدكيشان بود. حفاظت از جان و ناموس مسلمانان در برابر دشمنان اسالم، يكي از وظايف 

خليفه نيز شمرده مي شد.
رعايت مردم و پرسش از احوال ايشان و بار عام دادن نيز، از آموزه هاي ايراني- اسالمي 
است كه طاهر به عبداهللا در مورد آن توصيه كرده است. وي در بخشي از نامه نوشته است: 
«مردمان را بسيار بپذير و چهرة خويشتن را به آن ها بنماي و كشيكبانان خود را از آن ها 
به يك سو كن و با آن ها تواضع و خوشروئي كن. در پرسش و گفتار با آن ها نرمي كن، 
با بخشش و بزرگواري خويش با آن ها عطوفت كن و چون بخشش مي كني، خوشدل و 
آسان بخش باش نه جوياي عوض و پاداش و دلگير و منّت گذار، كه بخشش بدين ترتيب 
تجارتي سودآور است.» خود طاهر نيز به احوال مردم توجه زيادي داشته است. همچنين وي 
به حال درويشان توجه ويژه اي داشت. تنوخي نوشته است كه وقتي طاهر به جنگ علي بن 
عيسي بن ماهان1 مي رفت، روزي آستينش را پر از درهم كرده بود تا بر درويشان نفقه كند. 

(1363، ج 1، صص 167-166)
از وصاياي طاهر در نامه اش به پسرش عبداهللا، مي توان سيماي يك شاه ايراني را 
بازشناخت. اما اين شاه ايراني، برخي آموزه هاي اسالمي را با كاركردهاي باستاني خود تلفيق 
كرده بود. نامة طاهر با يادكرد ترس از خدا شروع شده و پس از آن، توصيه هائي اسالمي آمده 
كه نشان دهندة سيطرة اسالم بر گفتمان سياسي آن عصر است: «مي بايد نخستين چيزي كه 

۱. علی بن عیسی بن ماهان، از 

رسداران هارون بود که به حکومت 

خراسان رسید. ظلم و جور وی و 

شکایت های بسیار از وی، سبب 

برکناری اش شد. او به عنوان سپهساالر 

امین، به جنگ طاهر رفت که در پیکار 

با طاهر کشته شد.
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خويشتن را بدان وامي داري و كارهاي خويشتن را بدان منسوب مي داري، مواظبت نمازهاي 
پنجگانه باشد كه با مردم ناحية خويش به جماعت كني و در اوقات نماز، مطابق سنت هاي 
آن از اكمال وضو و آغاز از ياد خداوند و قرائت آرام و انجام ركوع و سجود و تشهد عمل 
كني و در كار آن، براي پروردگار نيت درست داشته باشي.» اگرچه طاهر در بخشي از نامه در 
مورد اصالح كار رعيت به عبداهللا سفارش كرده است كه به خليفه اقتدا كند، اما اين توصيه ها 
برگرفته از مشي شاهان باستان ايران است و تنها نشان مي دهد كه عبداهللا بايد به دليل مقتضيات 

زمانه، خليفه را به رسميت بشناسد.

۵. طاهر و تالش براى احياى الگوى ملکدارى ايرانى
طاهر - كه با نهاد شاهي آشنائي داشت - احتماالً براي احياي الگوي ملكداري ايراني بود كه 
نام خليفه را از خطبه افكند و ادعاي استقالل كرد. طاهر روزي در نماز جمعه نام مأمون را از 
خطبه افكند كه با توجه به مفاد نامة وي و آشنائي او با الگوي ملكداري ايراني و تمايلش به 
اين الگو، توجيه پذير مي نمايد. خطبه، سكه و پرداخت خراج، استقالل طاهر را محدود كرده 
بود. به نظر مي رسد كه وي پيش از اين اقدام،  تمهيداتي براي استقالل انديشيده بود و انديشة 
استقالل از مدت ها پيش در ذهن طاهر وجود داشته است. چنان كه گرديزي اشاره كرده، طاهر 
فرزندش طلحه را به عنوان جانشين خود معرفي كرده بود. (1363، ص 297) تعيين جانشين 
بدون اطالع خليفه نيز، يكي از نشانه هاي تمرد طاهر به شمار مي  آمد. اين، نخستين بار بود كه 
يكي از فرمانروايان اسالمي ايران، به تعيين جانشين مبادرت مي كرد. تعيين جانشين بي شك 
يكي از نشانه هاي استقالل و پي افكندن سلسله اي ايراني بود. برنارد لوئيس نيز، معتقد است كه 

(1970, P 96) .اين اقدام طاهر، درواقع اعالم استقالل از خالفت بغداد به حساب مي آمد
منابع، چنين وانموده اند كه در همان روزي كه طاهر مأمون را خلع كرده، به مفاجا مرده 
است. ابن اثير نوشته است در همان روزي كه طاهر، مأمون را خلع كرد، در پلك چشم او 
مرضي عارض شد و افتاد و مرد و اين خبر را از رئيس بريد خراسان نقل كرده است. وي 
در روايتي ديگر آورده كه طاهر، با عارضة تب درگذشت و او را در بستر خويش مرده يافتند. 
(1350، ج11، ص4) بلعمي آورده است كه احمد بن ابي خالد1 وقتي طاهر را به خراسان 
روانه مي كرد، غالمي شرابدار داشت كه آن را به طاهر بخشيد و او، وظيفه داشت اگر طاهر 
عصيان كرد، او را مسموم كند.( 1366، ص 1251) در مورد علت خلع شدن مأمون به دست 
طاهر، يعقوبي معتقد است كه «چون نظر بدي از مأمون به وي رسيد، مخالفتي ورزيد كه در 
آن جانب احتياط را رعايت كرد» (1343، ص 84) و ابن طقطقي نوشته است كه مأمون در 
پاره اي امور و ظاهراً به دليل كوتاهي در مبارزه با خوارج، به طاهر خرده گرفت و نامه نوشت 

۱. احمد بن ابی خالد، وزیر مأمون 
بود که به او توصیه کرد که طاهر را به 
حکومت خراسان بگ�رد و او را ض�نت 
کرد. برخی او را عامل قتل 
طاهر می دانند.
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و تهديدش كرد، طاهر نيز نامه را با درشتي پاسخ داد و نام او را از خطبه افكند. (1367، 
صص 311-312) به نظر مي رسد كه مورخان در ذكر اين كه طاهر به مفاجا و در همان 
روزي كه مأمون را خلع كرد، مرد؛ مي خواسته اند اين گونه نشان دهند كه مرگ او جزاي 
تمرد عليه خليفه بوده است. مرگ طاهر در همان روز خلع مأمون، مسلماً اتفاق نيفتاده است. 
ابن طقطقي آورده است كه طاهر سه جمعة پياپي نام مأمون را از خطبه انداخت. (1367، 
صص 311-312) طاهر در سال 205ق. به حكومت خراسان دست يافت و مرگ او در 
سال 207ق. اتفاق افتاده و وي حداقل بيش از يك سال حكومت خراسان را در دست داشته 
و ميرخواند، مدت حكومت طاهر را بر خراسان يك سال و شش ماه  دانسته است. (1380، 
ج 4، ص 3773) در برخي سكه ها كه طاهر در سال 206ق. ضرب كرده، نام مأمون نيامده 
است (فراي، 1379، ص 84) و اين مسئله، نشانگر آن است كه خلع مأمون به دست طاهر 
در سال 206ق. اتفاق افتاده و مدت تمرد طاهر مسلماً بيش از آن چيزي است كه منابع اشاره 
كرده اند. بدين ترتيب، طاهر نام خليفة عباسي را از خطبه و سكه انداخت و بي شك در اين 
مدت خراجي نيز به خليفه نمي پرداخته است. ظاهراً طاهر همان گونه كه يعقوبي اشاره كرد، 
در خلع مأمون جانب احتياط را رعايت كرده و خليفه نيز، از روياروئي علني با طاهر هراس 

داشته و تالش كرد تا مخفيانه وي را مسموم سازد.
به نظر مي رسد كه طاهر، احياي حكومت ايراني را مدنظر داشته است. وي نسب خود 
را به شاهان باستاني ايران مي رساند. همچنين طاهر با خاندان هاي كهن خراسان اشتراك 
منافع داشته است. از خاندان هاي دهقان مدافع طاهريان، خاندان كامكاريان خود را به يزدگرد 
منتسب مي كردند (گرديزي، 1363، ص 332) و دور نيست كه خاندان مذكور در تمايالت 
تجزيه طلبانة طاهر و بازگشت به حكومت ايراني، نقش داشته اند. طاهر تمايالت ايراني و 
ضدعرب خود را آشكار كرده بود. وي به عالن شعوبي1 بابت نوشتن كتابي در مثالب عرب 
سي هزار درهم پاداش داد. (ممتحن، 1385، ص 264) بدون شك طاهر با شعوبيه ارتباط 
داشته و در گسست از دستگاه خالفت عباسي، تا حدي تحت تأثير ايشان بوده است. طاهر 
به هنگام سان ديدن مأمون از سپاهش، اين شعر بّشار بن برد،2 شاعر شعوبي معروف را در 
خاطر داشت و براي مأمون خواند: «كمي صبر كن تا اسب هاي نجيب ما در عراق شيهه 
بكشند. گوئي ضحاك را مي بيني كه نوحه گران بر جنازه اش زاري مي كنند.» (اصفهاني، بي تا، 

ج 3، ص 195)

نتيجه
بنا بر آنچه بيان شد، ادبيات اندرزنامه نويسي پس از اسالم با هيبتي تازه سر برآورد و طاهر، 

۱. عالن شعوبی، از دانشمندان ایرانی 

و ضد عرب بود. وی، کتاب املیدان فی 

املثالب العرب را در مثالب عرب 
نگاشت. او، در این کتاب یک به یک 

قبایل عرب را شمرده و مثالب آن ها را 

یاد کرده است.

 ۲. بّشار بن برد، از مردم طخارستان و 

ضد عرب بود. از او، قصاید فراوانی در 

مدح ایرانیان و مذمت آل عباس آمده 

است. چون به هجو مهدی عباسی 

پرداخت، به دستور او، وی را در آب 

خفه کردند.
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نخستين حاكم ايراني بود كه به اين سنت باستاني نگريست. طاهر بن حسين با نهاد شاهي و 
كاركردهاي آن آشنائي داشته و كاركردهاي نهاد شاهي را برعهده مي گرفته است. وي احتماالً 
به متون اندرزنامه اي عهد باستان دسترسي داشته و يقيناً از محتواي عهد اردشير شناخت 
داشته است. طاهر در نامه اش، به عبداهللا  آموخته كه سيماي حكمران ايراني - اسالمي از خود 

ترسيم نمايد و چگونگي روابط او را با خليفه نيز به وى يادآور شده است.
سيطرة اسالم، بر گفتمان سياسي دورة طاهريان، باعث شد كه آموزه هاي اسالمي در 
نامة طاهر نقش مهمي بيابد. اگرچه طاهر، عبداهللا را به طور غيرمستقيم به امر عهده گيرى 
كاركردهاي نهاد شاهى فرا خوانده، اما از وي  خواسته در انجام شعائر اسالمي و ترغيب 
مردم به آن ها فروگذار نكند. عبداهللا پسر طاهر، به مفاد نامة پدرش پايبندي نشان داد و وقتي 

حكمران خراسان شد، كاركردهاي نهاد شاهي را برعهده گرفت.
مفاد نامة طاهر و تأكيد او بر كاركردهاي نهاد شاهي، در پيوندي ناگسستني با سياست 
عملي وي قرار داشت كه مى بايد در تحليل سياق حكمراني وي بر خراسان، گسست از 

خالفت عباسي و حمايت از شعوبيه را، محتواي نامة او به پسرش دانست.
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