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  1الملك خواجه نظام نامة سياستهاي قدرت در  تكنولوژي

  *اله اسالمي روح

  چكيده
اي   قبيلـه هـاي   ظهور و سقوط عصبيت در حكومت ةچرخ بارةخلدون در  ابنآنچه 
نهادهايي چـون  ، دهقانان چونطبقاتي  زيرا؛ كند  ايران صدق نمي بابنويسد در   مي

مباني كه باعث شده است ... رسومي چون وقف و ، چون قنات يهاي  سازه، وزارت
تغلـب  فنـون  خـارج از   وتنفس داشته باشـد   ي براييفضادر ايران مندي   حكومت

الملـك اشـاره    خواجه نظام نامة  سياستتوان به متن   مي مثالً. دشو  استبدادي تعريف 
اشعري و حكمت عملـي انـدرزي ايرانشـهري     ةرغم داشتن روحي بهكرد كه در آن 

. كنـد   كردن و محدودكردن قدرت را ترسيم مـي  اي از اعمال  بسيار خردورزانه فنون
اند كـه    نويسي داشته اي به نام اندرزنامه عرفان شيوه و حكمت، ايرانيان عالوه بر فقه

   منـدي  حكومـت بـراي  را  فنـوني  در اين شيوه .ايران باستان است هميشگيميراث 
 ،برد  مندي متافيزيك به سر مي  كه در عصر حكومت اند كه با آن  پيشنهاد و پياده كرده

گرايي از چـرخش امـور عمـومي را در خـود      و مصلحت ييگرا هاي واقع  اما نشانه
ترسيم  در پيمندي   استفاده از ادبيات تئوريك حكومتاين مقاله با . جاي داده است

و  اسـت الملـك   خواجه نظام نامة سياستدر  آنكردن اعمال قدرت و محدود فنون
  .پردازد  تئوريك به نقد و ارزيابي آن مي يمدل ةبا ارائ

  .  مندي حكومت، تكنولوژي قدرت، الملك نظامخواجه ، نامه سياست: ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
گرد  به يغماي قبايل بيابانفرهنگي ايران  ةبرخالف بسياري از كشورهاي منطقه سرماي

                                                                                                 

  hafez.eslami@gmail.com دانشگاه فردوسي مشهد ،استاديار علوم سياسي *
  17/10/1392: تاريخ پذيرش، 15/8/1392: تاريخ دريافت
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. دشـ پـذير   حكمراني ايراني از طريق ادبيات امكان ةميراث انديشانتقال حفظ و . نرفت
كـه البتـه    اسـت معاصـر   ةهـاي عقالنـي ايـران باسـتان تـا دور       دار سنت ادبيات ميراث

تي كه اغلب در مقابل جبرگرايي و روابـط نـژادي   موضوعا. داردموضوعات گوناگوني 
هـاي   دهـي اجتمـاع انسـاني را بـر اسـاس تجربـه       كردند و سامان  اي ايستادگي مي  قبيله

 بدين، نگريستند  قبايل اغلب تحوالت سياسي را جوهري مي. دادند  گرا نظم مي مصلحت
و اسـتفاده از تخصـص    نهادگرايي، سازي سيستم، ريزي  توانايي برنامهگونه   هركه نحو  

دانشي كه به اين امـور پرداختـه    معني بود و اساساً بي كارگيري امور انساني كامالً در به
  .نبودشود 

دار سـنت ايرانـي و    كـه ميـراث   ،الملـك  نظاماز متفكران سياسي مانند خواجه  برخي
عملـي و  فنـون  سعي داشتند بـا   ،)263: 1388، وندي رستم(نهاد وزارت بود  ةدارند پاس
اسالمي آموخته بودند و در تجربه بـه آزمـون گذاشـته     ـ گرايي كه از ميراث ايراني واقع

آبـاداني ايـران اهميـت     و عـدالت ، سيستمي باشند كه در آن مشورت ةكنند بودند ترسيم
را آن و نظـارت بـر   قـدرت  شناخت و توانايي توزيـع    خواجه نهادها را مي. باشد داشته

قــدرت را ) Althusser, 1971(ايــدئولوژيك هــاي  ســازوبرگاز ســوي ديگــر . داشــت
گـاه بـه    هيچفنون اما اين ، هماهنگ و در جهت كارآمدي حكومت بسيج كرد، دست يك

شـود    گرايي سياست استبدادي و متافيزيكي خارج نمي عملهاي  صورت علمي از شاكله
پدرسـاالرانه همنشـيني   اي و  قبيلـه ، ايران با سـاختار اقتـدارگرا     مندي حكومتو ميراث 

  .كند  كند و در بسياري از مواقع آن را بازتوليد مي  مي
  
  طوسي الملك خواجه نظام. 2

طوسـي از   الملـك  نظـام ابوعلي حسن بن علي بن اسحاق طوسي معروف به خواجـه  
منـدترين   نظـام او از  ةاندرزنامـ . استترين وزيران و انديشمندان سياسي جهان  بزرگ

ترين و آبادترين دوران ايران  يكي از امندر اش   حكمراني ةو شيو مندي  متون حكومت
 76 وي. زاده شد خراساندر    اي اشرافي و دهقان  ق در خانواده  408خواجه در . است

سـلجوقيان   ةشـاه از سلسـل   ارسالن و ملـك  سال وزير شاهان آلب 34سال عمر كرد و 
انـداخت و بـه   بررا  ،كنـدري ، ننام آلب ارسال با زيركي وزير معروف و خوشاو . بود
خيرخواه نهاد وزارت را چنان استوار ساخت و امور مملكـت را بـه    يديكتاتور ةشيو
او . زده طعم عدالت را چشيد گرايانه چرخاند كه مملكت پراكنده و جنگ اي واقع  شيوه
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 ةنهادهاي كشوري و لشكري رساله نوشت و توانست انديشباب  بار در نخستينبراي 
، خزانـه ، ديني، نظامي، قدرت در نهادهاي جاسوسيفنون عملي سياسي را به صورت 

سلطان ايران با خليفه را به قصديت مشروعيت مذهبي  ةاو رابط. كندجاري ... دربار و 
به تربيـت وليعهـد   وي . دادخاتمه نظاميه تشكيل مذهبي را با اختالفات سروسامان و 

، خزانـه ، روابط دربـار هوشمندانه و نهادهاي ها   نظام اندازي راهپرداخت و با  شاه ملك
، خانقـاه ، نهادن بـاغ ة ساختاري و بناتوجه به توسع. را تنظيم كرد... قضاوت و ، لشكر
  .جرا شدتجارت و كشاورزي در زمان او او  كاروانسرا و رونق كسب، راه، پل، مدرسه

، بـود بسـيار خـوب   اش بـا خليفـه    رابطه، گرفته بودزيادي خواجه قدرت در آن زمان 
شـاه   چنين شد كه ملك اينو  بود كردهشاه را نمادين  ثروت زيادي جمع كرده بود و عمالً

ن جـوان عليـه او شـوريدند و او قهـر كـرد و      ابا كمك تركان خاتون و وزيران و كارگزار
وي  .بـر زبـان آورد   ،»شاه به قلم او بسته اسـت  تاج و دولت ملك« ،معروف خود را ةجمل

، پس از خواجه مردم به شـاه بـدبين شـدند   . كشته شد انسرانجام به دست يكي از بدمذهب
  .اش نماز نخواندند  و مردم بر جنازه، شاه ده روز بعد دوام آورد سلطنت ملك

شاه تدارك رسـوم   قصد كردم در عهد ملك: نويسد  مي نامه سياست ةخواجه در مقدم
ـ   كه حكمراني بر ، ملوك گذشته دهم پـذير   روزگـار امكـان   ةخالف حكـم خـدا و تجرب

ها نوشته شـده اسـت تـا تـدبير صـواب و       اين كتاب براي پادشاهان و بيداري آن. نباشد
: سيرالملوك(لشكر و رعيت مشخص باشد ، امالك، مجلس، ديوان، بارگاه، درگاه ةقاعد

از مـتن   الملـك  نظـام خواجه  نامة سياستقدرت در هاي  براي ترسيم تكنولوژي 2).4 - 3
. نوشـته شـده اسـت    ق 673اين كتـاب در سـال   . خواجه استفاده شده است سيرالملوك

  :دهد  خواجه در مقدمه ادامه مي
نوشتار در پنجاه فصل تنظـيم  . خداوند قوت ملك دهد و تا قيامت دين و دولت باقي بماند

، ديـن ، محتسب، طيبخ، رعايا، وزيران، عدل، نعمت خدا به پادشاه، شده است؛ مدح خدا
، چوبـدار ، سفيران، تشريفات، تربيت، بندگان، درگاه، سالح، لشكر، نديمان، جاسوس، غالم

  ).8 -  5: همان... (بدمذهبان و ، خزانه، دينان خرم، اهل ستر
  

  ارچوب تئوريكهچ .3
در هزار سال پيش توقع داشـت كـه هماننـد نهادگرايـان بـا       الملك نظامتوان از خواجه   نمي

همين كه او ده قـرن پـيش   . تحليل سيستمي ايران را به سمت آباداني سوق دهدهاي  روش
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كنــد كــه در نــوع خــود تــا آن دوره   منــدي را طراحــي و اجــرا مــي  اي از حكومــت  شــيوه
ارزش بررسـي و  ، حكمراني اسـت  ةگراترين شيو گراترين و واقع مصلحت، ترين خردمندانه

  .دسياسي را دار ةنقد تاريخ انديش
در در ايـران و     مندي حكومتهاي  ايراني براي تحليل شيوه يشهروند در جايگاه من
سياسي با افتخار به سـراغ  انديشة هاي عالي   جهاني براي تحليل نمونه يشهروند جايگاه
متافيزيكي    مندي حكومتكه ايران در هنگامي تا . روم  مي الملك نظامخواجه  نامة سياست

نشـد  حكمراني خواجه چندان بررسي شد   مياي استبدادي اداره   قبل از مشروطه به شيوه
دربـاري خـاك   هـاي   خانـه  محـدود در كتـاب  بسيار خطي و به صورت هاي  و در نسخه

سياسـي  انديشـة  را براي نقد و بررسي  الملك نظامهمين كه من امروز خواجه . خورد  مي
هاي  رواج تكنولوژي، سوادام نشان از تحول ايران به لحاظ گسترش سطح   انتخاب كرده
كه به ما اجـازه داده  است متوسط و خروج از استبداد سنتي طبقة  تشكيل، جديد قدرت

 ذهنـي  هـاي  سـازه  از رفت برونامكان  و بنگريماي انتقادي  شيوهاست به ميراث خود به 
بـه   رجـوع و دغدغـة   هـدف  بنـابراين . كنـيم متصـلب را فـراهم    ةشـد  انگاشتهو  يهيبد

و  گـو  پراكنـده در غير ايـن صـورت مـا نيـز      زيرا ؛استدهي  سامانمستلزم  نامه سياست
بماند كه او ، ايم  اي مفيد ننوشته گزارهگو خواهيم بود كه در حد خود خواجه نيز  متناقض

تاريخي كـه بـر روي   و  ادبي، شناسي زبانبه جز تحقيقات بسيار ارزشمند . كردهم اجرا 
خواجـه را  هاي  سياسي گزارهانديشة انجام شده است سه روش تحليلي در  نامه سياست
  .اند  بندي كرده دستهچنين 

بـه لحـاظ    الملـك  نظـام كـه خواجـه   نظرند نويسي بر اين  نامه شريعتبسياري از اهالي 
: 1385، فيرحـي ( سياسي به فقه و گرايشات اشعري نزديك اسـت انديشة شناسي  جريان

فلسـفة  نامـه و   شـريعت اسـالم دو جريـان اصـلي     شفيرحي و شـاگردان به نظر  .)37 -  36
  .سياسي دارد

ـ ند كـه  ا اي  احاديث و زندگي پيامبر همچون متون گشوده، قرآن هـاي اجتهـادي     روش اب
مشكل جوامع اسالمي اين است كه وجوه اقتداري و استبدادي . ها نزديك شد توان به آن  مي

 چهارچوب .)148: 1389، فيرحي(اند   كرده بندي مفصلقدرت هاي  متون اسالمي را در بازي
اند بيشـتر برگرفتـه از     نويسي تحليل كرده نامه شريعت ةشيوتئوريك كساني كه خواجه را به 

  . تحليل گفتمان و كارهاي ميشل فوكوستهاي  روش
 ةطريقـ سـعي كـرده اسـت     اسـالم  جهـان  در دانـش  و سياست كتاباميد صفي نيز در 
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هاي اسـالمي را    ايدئولوژيك دولتهاي  قدرت و سازوبرگهاي  دانش در بازي بندي مفصل
  .زند  نقد مي هنام سياستو با همين رويكرد به د كنتحليل 

كنند كـه در    گروهي در ايران چنين تحليل مي، نويسي نامه شريعتداران  برخالف طرف
كـه تـداوم ميـراث ايرانشـهري را در      استنويسي  نامه سياستايران جريان مستقلي به نام 

و ) 1384(جـواد طباطبـايي   ، )1387(روزنتـال  ). 1388، ونـدي  رسـتم ( كند  خود حمل مي
سـنت ادبيـاتي و حكمـت    رو  دنبالـه  هانديشـ لحاظ از خواجه را  )36 -  17: 1376(رجايي 

عمومي انديش امر  مصلحت يگرا واقعدانند كه خرد   عملي اندرزي شاهان ايران باستان مي
  .گذارد  را به نمايش مي
نهاد وزارت و اغلب  سوياز ند كه ا سياست عملي و كارآمديهاي  شيوهها  اندرزنامه

قـائم مقـام   و  خواجه نظام، سعدي، مقفع ابن، حسنك وزيرمانند زادگاني  دهقاناز طرف 
بر اين اساس خواجه در سنت ادبيات و اندرز ايراني فكر و عمل سياسي . اند منتقل شده
عرفـان و حكمـت سياسـي در ايـران خـرد سياسـي را       ، در حالي كه فقـه . كند را اجرا مي

بار سنت و هويـت ايرانـي را   ها  نامه سياستآرماني و فردي كرده بودند ، استبدادي، منزوي
  .كشيدند  بر دوش مي

قــدرت در  فنــونتئوريــك از روش  چهــارچوبدر ايــن نوشــتار نويســنده بــه لحــاظ 
هاي عملي فكركـردن در بـاب قـدرت      مندي شيوه  حكومت. كند  استفاده مي 3مندي  حكومت

مندي   اساس حكومت بر. شود  كيد ميأاي كه بر اعمال و محدودكردن قدرت ت  به گونه ،است
مكـانيكي و  هـاي   اغلب كيفي و انـدرزي اسـت و شـيوه   هاي عملي قدرت   متافيزيكي شيوه
فنـون  خواجه به تمام معني متفكري عملگراست كه . استاغلب بروكراتيك  فيزيك قدرت

او اندرزهاي هاي  گزاره. امور عمومي مبتني بر مصلحت را طراحي كرده است باب عملي در
آرماني  ةفاضل ةمدينكه گراست  آرمانخواجه نه مثل فارابي . بدون ضمانت اجرا نيست ةساد

، مشـورت  ماننـد فنـوني  او . شـود   تسليم استبداد دوران مي ترسيم كند و نه مثل غزالي كامالً
ارتش را چنان از هرم و  كارگيري سفير بهو  استفاده از دين، مهار قدرت با قدرت، جاسوسي

آبـاداني جامعـه   كند كه تعادل سيستم سياسي به قصـديت    بندي مي طبقهحاكميت تا رعيت 
  .آيد  به دست مي كامالً

 فنـون منـدي    روش حكومـت  چهارچوبدر اين نوشتار با استفاده از ادبيات تئوريك و 
ارتش و نهاد ديـن و طبقـات   ، خواجه را از دربار و هرم حاكميت تا كارگزاران نامة سياست

  .كنيم  رعيت بررسي مي



. گـردد   مي
پديـدار  و    
: 1387، د
: نويسـد   ي   
مصـالح  . 

ق قـدرت    
وبي به پـا  

 ةراركننـد  
 راه، پـل،  

 يمتفكـر  
ر زدودن 

، عدل، ت
سـتبدادي  
حـاكم از   
ون شـمع      

مبـاز  خداونـد
يهـاني اسـت و

راد  رضـايي (ود  
تي بـديهي مـي

.كنـد    مزين مي
 فتنـه از طريـق
اگر فتنه و آشو

پادشـاه برقر). 1
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. شـاه و دربـار اشـاره دارد   ، به هـرم حاكميـت   نامه  سياستهاي  درصد گزاره 40 حدود
داند از توصيفات قدرت شباني بـراي تحليـل     كه مشروعيت را الهي مي خواجه عالوه بر اين

 رفتارپادشاه بايد با خلق احسان كند و اگر با رعيت به نيكي . گيرد بهره ميمشروعيت حاكم 
تحليل هرم حاكميت در ديدگاه خواجـه بـر   . شود مي شملكي پايدار سببها  كند دعاي آن

قدرت شـباني بـا   . شده است بندي مفصلكيفي  استبدادي و كامالً، اساس مفاهيم متافيزيكي
سـازوبرگ ايـدئولوژيك   ، ناخودآگـاه جمعـي لكـان   ، خلدون  ابناستفاده از تحليل عصبيت 

فوكــو  ةروزمــرو بــه خصــوص مباحــث قــدرت ) Althusser, 1971: 127-147(آلتوســر 
 ةسلطند و شبان حق ا مردم گوسفندان پادشاه .)102 -  98: 1390، كنوبالخ( است پذير تحليل
 بـارة در آخـرت از شـبان در   :گويـد   خواجـه مـي   .دفكـري بـر رعيـت را دار   و  جاني، مالي

شدن پلـي در   خراب دليلعمر به  ةسال 12شدن  داشته پرسند و داستاني از نگه  گوسفندان مي
 بنـابراين رعيـت گوسـفندان تـو    . كنـد   نقل مي افتادن گوسفندي به آبو زمان حكمراني او 

: سـيرالملوك (كـن   رفتارها  ها ظلم نكن و با عدالت با آن خدا و قيامت به آن رايو ب هستند
 يدر حكايت. اي واژگان سياست نيز اغلب شباني بود  زيست قبيلههاي  شيوه دليلالبته به  .)17

وزير نقش سگ گله را ، هاست پادشاه شبان آن، داند  گوسفند مي ةتمثيلي خواجه مردم را گل
  .)34: همان(دارد و گرگ دشمن است 

  
  كيفي حكمرانهاي  ويژگي 2.4

، پيـامبر ، كردن استبداد آن توسل به خداونـد  منابع اندرزي خواجه براي كارآمدتركردن و رام
 كـامالً  سيرالملوكمندي   بندي حكومت صورت. است پادشاهان ايران باستانو  صحابه، ائمه

به نحوي كه اگر حاكم اندرزهاي خواجه را عمل نكند اتفاق علت و معلولي به  ؛كيفي است
حاكم حق مطلق دارد و هـرم حاكمـه بـه    . دهد رخ نميلحاظ ضمانت اجراي واقعي برايش 

تكليف و بدون پاسخگويي مشروط به هيچ ساختار و  تشابه به خداوند و مشروعيت بي دليل
  .داردنسازه ضمانت اجرا 

برد و اندرزهاي خود را در قالب اشاره به   نام ميهايي  روايت و تجربه، خواجه از داستان
اي و وحشي سلجوقيان   كند تا بر ساختار قدرت قبيله  باستاني و اسالمي بيان ميهاي  واقعيت

گويد كه سياست فـن    اساس فرمول بسيار دنيوي و عيني به پادشاه ميخواجه بر . اثر بگذارد
معـاش و زنـدگي   ، سياست بـا امنيـت  . كنند  نقش چنداني در آن بازي نميها  است و غايت

 باشـد و امـر   پذير به نحوي كه كاركردهاي عيني قدرت مشاهده ؛مردم سروكار دارد ةروزمر



 الملك خواجه نظام نامة سياستهاي قدرت در  تكنولوژي   8

  

دهد   هاي ايران باستان ارجاع مي  ه حكومتخواجه ب. دهي شود عمومي به بهترين شكل نظم
 بـارة حتي يوسف بايـد در . شود  ماند اما با ظلم نابود مي  حكومت با كفر باقي مي: گويد  و مي
فرمايـد پادشـاه ظـالم در آخـرت       پيامبر مـي . اش به خداوند پاسخ دهد  هاي حكمراني  شيوه

  .)16: همان(دستانش بسته و پادشاه عادل دستانش باز است 
  

  قضاوت 3.4
پادشاه در صـورتي شـبان و   . به اندر مظالم نشستن پادشاه اشاره دارد سيرالملوكفصل سوم 
از . قضاوتي عادالنـه داشـته باشـد    خداوندخداوند در زمين است كه همانند  ةساينماينده و 

البتـه در  . عدالت در ميان رعيت است رعايتقضاوت و ، ترين صفات پادشاه دادگري اصلي
 ةقـو نشدن امور از يكـديگر   و تفكيكها  آن زمان با توجه به كيفي و قياسي انديشيدن انسان

 فقـط خواجه . نبوددستگاه پليس و بروكراسي دادرسي ، حقوق داراي ضمانت اجرا، قضاييه
بر اسب بنشيند و در ميان خواهد كه همانند حكمرانان ايران باستان چند روز را   از پادشاه مي

نشسـتند و    پادشاهان ساساني بر فيل مـي  .)19: همان(ها رسيدگي كند  خلق آيد و به داد آن
. داد  تقاضايشـان حكـم مـي    ازايپوشيدند تا ديده شوند و حـاكم در    شاكيان لباس قرمز مي

خوبي ياد  ن بهخواجه از سامانيان و صفاريا. ماند ميپادشاهي كه عادل باشد نامش به نكويي 
 مـردي  مـن  گوييـد  را خليفـه  گفـت  و نكـرد  خليفـه  اطاعـت  يعقـوب : گويد  كند و مي  مي

 اين. است تره و پياز ماهي، جوين، نان من خوراك و ام  آموخته رويگري پدر از ام رويگرزاده
 از نه دارم ميراث به پدر از نه ام آورده دست به شيرمردي و عبادت سر از را گنج و پادشاهي

 اميـر  جنـگ  در. نكـنم  بيرون را تو خاندان و نسازم نابود را تو تا ننشينم پاي از. ام گرفته تو
 نشان اش اندرزنامه در را دنيا تقدير و وفايي بي كه اين براي خواجه و خورد شكست صفاري

 بـه  سـگي  شكست از بعد كشيدند  مي شتر چهارصد كه را صفاري امير مطبخ: گويد  مي دهد
 بـراي  قدرت كه آورد  مي گزاره سامانينصر  نامة گنج از خواجه. دويد  مي و بود گرفته دندان
 اسـماعيل  امير. بود عدالت رعايتمملكت و  يدر فكر آبادان يدبا ينبنابرا ماند  نمي كس هيچ
  .كرد  مي يو دادگر نشست  مي اسب پشت بر سرما در
  

  دهي به مردم نان 4.4
دهـي بـه مـردم     نانداند   كه خواجه براي پادشاهي الزم مي  كاربردي و عيني از صفات كامالً

اي پهن كند و مطبخي با اسباب و نوكران زيـاد   پادشاه بايد وقت بامداد خوان گسترده. است
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كيد دارد اعتقاد او به أدهي و خدمت معيشتي به مردم ت كه خواجه بر نان دليل اين. داشته باشد
توانند حكومت را از طغيان و آشوب   ي سياسي و اجتماعي دارند و ميصفاتي است كه كارآي

مردمي كه نان پادشـاه بخورنـد بـه او    ، استدالل خواجه چنين است. مردمي در امان نگه دارد
پادشاه بايـد از همـه   سفرة  .)170: همان(دارند   اش را نگه مي كنند و حرمت سفره  خيانت نمي
دادن به مردم عمر سلطان و  از سوي ديگر نان. چراكه سلطان كدخداي جهان است ،بهتر باشد

كه اندرزهاي خواجه به واقعيت اسـتناد داده شـود و    براي اين. دهد  حكومت او را افزايش مي
از دليـل  فرعون ادعاي خدايي كرد و موسـي بـه ايـن    : گويد  صورتي تجربي به خود گيرد مي
 ،كـنم   خداوند به موسي گفت او را هالك نمي. نزديك گرداندخداوند خواست كه اجلش را 

 200گاو و  400، هزار گوسفند 4دارد كه هر روز در آن مطبخي دهد و  چراكه مردم را نان مي
دهي او به مردم كم شد بدان كه اجلش نزديك شده است و  هرگاه كه نان، كنند  شتر قرباني مي

  .)172: همان(افتاد  به دو ميش كاسته شد او فرو اين اتفاق افتاد زماني كه مطبخ فرعون
دهي به مـردم نيسـت و از مردمـان نيكـي      ناندهد كه خصلتي باالتر از   خواجه ادامه مي
بـراي خواجـه   . بـرد   نام ميي ئطا حاتمو  )ع(  ابراهيم، )ع(  عليامام ، )ص(  چون پيامبر اسالم

كه  و حكومتش پابرجا باشد به شرط آنتواند كافر باشد و حتي ادعاي خدايي كند   پادشاه مي
  .دهد خوبي انجام دهي به مردم را به نان ةوظيف

  
  صفات كيفي منفي و مثبت پادشاه 5.4

بـا خـرد بسـيار زيركانـه و      الملك نظامسياسي است كه البته خواجه  ةاندرزنامه نوعي انديش
هـا آوردن    اندرزنامـه  ةترين شاخصـ   مهم. عملي خود وجوه تكنيكي آن را افزايش داده است

، عقـل ، صـبر  و حاكم بايد مراقب زيردستان باشـد : گويد  خواجه مي. صفات حكمران است
، حـرص ، شـهوت ، غضب، كبر، از صفاتي چون حسد. باشد داشتهعلم و عدالت ، سخاوت

كـه او چگونـه    اين .ثبات دنيا به صفات پادشاه بستگي دارد. سري به دور باشد ظلم و سبك
قوي و شمشير تيز ميان مـردم جـاري   ي أرنيك را با  ةقاعدكارگزاران نيك استخدام كند و 

آمده است  قرآنطور كه در  همان .پادشاهي كه صبر داشته باشد اغلب گوش شنوا دارد. دكن
 )ع(  علـي امام  .)178: همان(را بشنويد و در كارها عجله نكنيد ها  صبر داشته باشيد و سخن

كارها معـروف   ةآهستدادن  پيامبر به انجام. دادند  صبر انجام مي باهميشه كارها را بزرگمهر و 
بازنمايي صورت پادشاه . ها را در چشم مردم بزرگ كرده بود بود و همين آرامش و صبر آن

و  قـرآن كنـد بـا اسـتفاده از      براي مشروعيت حكمراني بسيار مهم است و خواجه تالش مي
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شده بـه پادشـاه انـدرزهاي     شناختهمسلمانان  ةحكمراني ايران باستان و سير ةتجرب، احاديث
. شود به او آموزش دهد  داري و آبادي كشور مي عملي دهد و صفات نيكي را كه باعث مردم

هر نيكي به . گرداند  بخشد و امور را به جاي اول خود بازمي  اغلب مردم را مي پادشاه با صبر
كاران و بندگان شايسته  شود به خصوص دادن حق خدمت  ت ميخلق باعث پاداش در آخر

جان مردم در دست پادشاه است و او از طرف خداوند نگهبان و امين . كه عين عدالت است
  .هاست مال و ناموس آن، جان

وه و كش، وجه اول جالل. بازنمايي تصوير پادشاه در جامعه بايد بر دو اصل مبتني باشد
بايد در ميان رعيت بازتوليد شـود و تمـايز بنيـاديني كـه سرشـت       اقتداري است كه هميشه

ابزارهـاي جنگـي و تجمـالت و    ، سـالح ، شاه در خريد غـالم . سلطنت با مردم عادي دارد
، شـاه بايـد باشـكوه    همچنين .)165: همان( تشريفات بايد در بيشترين حد خود تالش كند

زماني . بتواند خشم خود را فرو ببرد بايد هيبتعالوه بر شكوه و . آراسته و شكوهمند باشد
در نظـر  ) ع(  حسـين و امام ) ع(  عليامام . گذارد  كه خشم فرو برده شود عقل پا به ميدان مي

يكـي از وجـوه ايـن    . بردنـد   ند كه خشم خود را فرو ميا شاهانيپاد ةآين الملك نظامخواجه 
  .)167: همان( صفت آزادكردن برده است

  
  دهي دربار سامان 6.4

هـر چـه    خصوصـاً  ،كشـاند   هاي سياسي را به انزوا مـي   واقعيات در بسياري از مواقع آرمان
. دهـد   هايشان را صـيقل مـي   آرمانالزامات حكمراني ، ها به مركز قدرت نزديك شوند  انسان

بودن حاكم و نداشتن تشريفات غايتي اسـت كـه در واقعيـت     مردميداند كه   خواجه نيز مي
با استفاده او اي دارد و   مندي خواجه دربار جايگاه بسيار ويژه  در حكومت. پذير نيست امكان

، دربار به مشاور. كند  دهي قدرت بيان مي نظم برايهايي   از ادبيات سياسي ايران باستان گزاره
كنند   دارد كه فره و كاريزمايي پادشاه را حفظ مينياز چوبدار و گارد مخصوص ، غالم، وكيل

گرفتن از بـين   سخره بهشدن و  عادي، پاچگي  دهند كه جالل و شكوه او با دست  و اجازه نمي
دارد تـا در زمـان مسـتي    نيـاز  شاه به مراقباني . افراد است ةوابستها   چراكه هنوز نقش؛ برود
ورود ندهند و در بسياري از مواقع مواظب باشند كه او در بدحالي مجـوزي را امضـا    ةاجاز
 .پادشاه باشـد  ةبودجدارد تا دخل و خرج را حساب كند و مراقب نياز دربار به وكيل  .نكند

منجمان و طبيباني كـه   و نديماني الزم است كه هميشه براي سپربالشدن پادشاه آماده باشند
كـردن جايگـاه هـر يـك از نـديمان و       مشـخص و  دادن اما اصل اساسي لقـب  .باشند معتمد
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ها از روي قاعده   برخاستو  ها ود و نشستحفظ شها  مراتب سلسلهمنصبان است تا  صاحب
متافيزيكي خواجـه ذهنيتـي مكـانيكي دارد و در    هاي  مندي  در عصر حكومت. صورت گيرد

اما دريغ كه استبداد و جهـل   ،بسيار جزئي براي هرم حاكميت است 4حال ترسيم بروكراسي
كنـد    بسيار تالش مي خواجه. هاي خواجه در آن بارور شود  اي زميني نيست كه انديشه  قبيله

اي بچينـد كـه     كه شاه را در مشروعيتي پنهان و پرشكوه نگه دارد و سيستم دربار را به گونه
هـاي رعيـت     مرج ناشـي از گسـتاخي   و هرجامنيت حكومت به سمت كاهش مشروعيت و 

  .)122: همان( دشوكارانه حفظ  مخفياش با سازوكارهاي   كشانده نشود و قداست نداشته
 زيرا ،شود  دربار رسيدگي به امور عمومي و شكاياتي است كه به پادشاه ارجاع مي ةوظيف

هاي شخصي و استبدادي عزت و ذلـت رعيـت را در     حكومت است و با ويژگي ةهمدربار 
باشد كه آداب گوناگون را بـه غالمـان و    نظاميدر دربار بايد : گويد  خواجه مي. اختيار دارد

، مراتـب  سلسـله ، غـذاخوردن ، گفتن سخن، احترام، داري مردمادب  ، از جملهبياموزدنديمان 
خواجه از . ترين خصلت غالمان اطاعت محض و وفاداري است اصلي. برخاستن و نشستن

هـاي   مالقات ةكنند تنظيمكند و براي ديوان حاجب كه   دربارداري سامانيان تعريف مي ةشيو
از  ياندك ةعد فقط. اي قائل است  اهميت ويژهرفتار حاكم با رعيت است هاي  پادشاه و شيوه

توانند پادشاه را ببينند و هميشه بايد ميان پادشاه و مـردم حاجـب     نزديكان و سرشناسان مي
سو رفتارهاي شاه  رسي مستقيم از رعيت سلب شود تا از يك دست ةاجازداشته باشد و  قرار

 .)162: همـان ( دشونبراي رعيت عادي نشود و از سوي ديگر رعيت در برابر حاكم گستاخ 
غالمـان  . شـود   پادشاه عامل آسودگي و امنيت سرزمين است و اگر نباشد لشكر پراكنده مـي 

گاه نبايد در حضور پادشاه بنشينند و يا كارهاي سبك انجام دهند و رعيت نبايد شـاه را   هيچ
تـرين    اي آماده كنند كه زيباترين و پـاكيزه   غالمان و نديمان بايد شاه را به گونه. با غالم ببيند

وقت بگـذارد و در   ها دو روز را براي ديدن برخي از رعيت فقطپادشاه . فرد به حساب آيد
آداب ديدن و بايد سلطان كدخداي جهان است و . اين زمان نه غذايي آورده و نه برده شود

نظامي و اجتمـاعي  ، تشريفات سياسي ةهميب عام و خاص و ادب ايستادن و نشستن و ترت
داران  سـالح  ظـايف وها  اينوجه به او آسيب نرسد كه البته  هيچ بهدر برابر او رعايت شود تا 

داران و سـاقي   سـالح  فقـط . حافظ جـان پادشـاه باشـند    پنهانيدرباري است كه به صورت 
  .شود  شان تنظيم مي  نسبت جايگاه سياسي و اجتماعي فاصلهند و بقيه به ا نزديك شاه

بعد از . شوند  پنجاه نفر مي دارد كه معموالًنياز داراني  دربار پادشاه به امير حرس و چوب
 بـراي ايستد و با توجه به خشم پادشاه و احكام او دستوراتي را   امير حرس مي، امير حاجب
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دست و پا بريدن و يا به زندان و چاه انداختن ، زدن چوب، برداركردن، زدن گردن، زدن شالق
با  20امير حرس و كارگزاران غضب پادشاه بايد ترسناك و پرهيبت باشند كه . كند  صادر مي
داران  البته چوب .)181: همان(ايستند   با چوب بزرگ مي 10با چوب سيم و  20، چوب زرد
مون أمداران زمان  چوب انندم ،رعيت باشنددار  اي تربيت شوند كه هميشه طرف  بايد به گونه

كشـتند و در بسـياري از مواقـع حتـي بـراي بخشـش و         نمـي ، كردنـد   كه دست قطع نمـي 
  .كردند  گيري به حاكم التماس مي آسان
  

  )مشروطيت قدرت(كارگزاران    مندي حكومتفنون  .5
  اصول كلي 1.5

هـاي   امور عمومي كشور را به شـيوه مندي  سامانكند و   خواجه در سنت متافيزيكي فكر مي
تجربـه و بـه   ، درخشاني است كه از مطالعـه فنون اما صاحب  ،كند  مذهبي و كيفي دنبال مي
قـدر   كنـد و آن   او در متافيزيك سيستمي فكر مـي . شود  ناشي مي شخصوص هوش سرشار

. اسـت  نظيـر  بي اسالمكند كه در جهان   اي طراحي مي  قدرت را به صورت هوشمندانهفنون 
و  )77: 1328 ،يعباسـ ( دانـد   مي حكومت افت را بيكاري اردشير اندرزهاي همانند خواجه

كـه كـارگزاران حكومـت و عوامـل      اما بـراي ايـن  . گويد بايد بيكاران را به كاري گمارد  مي
جـالبي  فنـون  د نـ نظم در كشور احكام حكومتي و قوانين صادره را بهتر اجرا كن ةبرقراركنند

برعكس يك عمل را بـه دو فـرد    و نسپاريدگاه دو عمل را به يك فرد  هيچكه  ايناول . دارد
از . كه خانه را به دو كدبانو نبايد سپرد اين، 5استدالل خواجه همان مثال آشپزي است. ندهيد

سوي ديگر حكومت بايد در تربيت و انتخاب كارگزاران دقـت كنـد تـا بـدبين و رافضـي      
پادشاه در همه حال بايد مراقـب كـارگزاران    .)212: همان(باشند دين و اصيل  پاكنباشند و 
كه دست تعدي به مال رعيت دراز نكنند و د كنها را توانمند  قدر آن سو آن از يك. خود باشد

ها بگمارد تـا رعيـت را غـارت نكننـد و از قـدرت       در آخر نيز مراقبان و جاسوساني بر آن
جو كند و هميشه بايد در احوال كارگزاران خود جستپادشاه . ندنكنجا  نابه ةاستفادحكومت 

  .)42 -  30: همان(ماليات و وام نگيرند از رعيت تا زياد از حد 
  

  وزيران 2.5
 بسـيار  هـاي  رويـه  تفويضـي  و مشورتي صورت دو به اغلب كه است ايراني نهادي وزارت
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اغلب خردمندان باتجربه  يرانوز. است كرده اجرارا در دستگاه سلطنت  يو كارآمد يعقالن
فرمان  به يامر عموم دهي سامان يعالمان برا و روحانيان دبيران، طبقةبودند كه از  يو كاردان
 حكومـت است كه از عهد باسـتان تـا دوران    يرانيوزارت سنت ا. شدند  مي انتخاب سلطان
 رجـايي،  ؛1384 يي،طباطبا( كند عمل كشور فقرات ستون همانند تا كرد پيدا تداوم اسالمي
 زيـرا  اسـت،  پيامبران سنت وزارت: گويد  مي و دارد تأكيد يارنهاد بس ينخواجه بر ا). 1376
 يـراث م يشـه خواجـه هم . انـد   داشته خود كنار را وزيري ندشد موفق كه بزرگ پيامبران همة

بـه همـراه    يرانـي و ا يو پادشـاهان اسـالم   يامبرانو نام پ كند  يم يبرا ترك يو اسالم يرانيا
 كيخسـرو  ،ابـوبكر ) ص(  محمـد  هارون، موسي آصف، سلمان :كند  مي يفرا رد يرانشانوز

 نوشـيروان  زواره، رسـتم  جاماسـپ،  گشتاسب ويسه، پيران افراسياب سام، منوچهر گودرز،
عجـم   ملـوك  خانةملك از  چون خواجهنظر  از). 234: همان( برمك  آل عباسيان بزرگمهر،

 پسـر  بـه  پـدر  از بايـد  خواجه گفتةبرفت كه البته وزارت به  يزن وزرا خانةبرفت وزارت از 
 تجربـة  خواجـه  ها گزاره اين همةو باتجربه باشد و در  پير عادل، دين، اهل بايد وزير. برسد
  .دارد ياد به را مندي  حكومت در باستان ايران

شود   قدرتمندي و زيركي وزير باعث مي زيرا ،تواند مملكت آباد كند  روش مي نيكوزير 
همانند بهرام گور كه كارهاي خود را بـه وزيـر   . لشكر و رعيت خشنود و پادشاه فارغ باشد

زماني كه وزير اضطراب داشته باشد خزانه خالي و رعيت پريشـان  . سپرد   مي شروشن راست
سو وزير قدرت شـاه را   يك از، البته پادشاه بايد هميشه بر وزير نظارت داشته باشد. شود  مي

خواجه . كشاند  و از سوي ديگر پادشاه قدرت وزير را به مجاري كارآمد ميد كن  ميمشروط 
، داران باغو  هاستفاده كردء گويد كه چگونه وزير از قدرت خود سو  داستاني از بهرام گور مي

پادشاه او را رهـا كـرده   . مرد مهم را زنداني كرده بود 700داران و  زمين، بازرگانان، داران مال
پادشاه بايد مراقب باشد تا وزير خيانت . بودمشغول  رانيذگ خوشبال به شكار و  فارغبود و 
ة انديشـ  يسمت و سو). 41: همان(گيرد   پادشاهي مي غفلت امير و خيانت وزير زيرا ،نكند

وزيــران اغلــب : گويـد   خــودش وزيـر اســت مــي  كـه  بــا ايــنو اســتبدادي اسـت   خواجـه 
  .كنند  ها را نبايد آزادي شغل داد چون خيانت مي آن .ندا دست هب قلم

  
  قاضي محتسب 3.5

شخصـي   غيـر هـاي   سازي نظامتواند به سمت   ميان نهادها و اشخاص نميدر خواجه اغلب 
بنابراين  ،چراكه به جان و خون مردم مسلط است ،قاضي جانشين پادشاه است. حركت كند
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آورد كـه چگونـه موبـدان را      خواجه از ساسانيان مثال مـي . باشد دانا و ديندار، بايد راستگو
سـوم بـه دسـت     يزدگرد ،بود بيدادگريكه ناشي از  ،شده تحميلاثر ظلم ر بقاضي كردند و 

نهـاد قضـاوت   . توجه كند و حرمـت او را نگـه دارد   يبه قاض يدپادشاه با. كشته شد يترع
و اگر فاسد باشد و عدل را برپا نكند كشور همانند روزگار  كند  يم ينكشور را تضم يآبادان

اسـت كـه در    آن سـبب پـول نداشـته باشـد بـه      ياگر پادشاه. ريزد  مي هم به سوم يزدگرد
باشـد كـه بـه تضـلمات     حكومت بايد نهادهايي داشـته  . شود مين الت رعايتكشورش عد

: همان(شود   ملكشان آباد مي، رعيت رسيدگي كنند و هرگاه پادشاهان شبيه داود پيامبر شدند
البتـه بـه جـز    . محتسب نيز حساب وزن و ترازو را در خريد و فروش برعهـده دارد  .)327

   محتسـب امـر بـه   . اوسـت  ةعهـد تنظيم روابط فرهنگي و شرعي نيز بـر   ،اقتصادي  نظارت
بايد هميشـه بيـدار و مراقـب كسـاني باشـد كـه        او. كند اجرا ميمعروف و نهي از منكر را 
خواران را شالق بزند و ساير حدود الهي  بايد شراب مثالً .گيرند دستورات الهي را ناديده مي

 ،مشخص اسـت  خواجه كامالً ةانديشوجوه مذهبي تقسيم كار در  .)12: همان( دكنرا اجرا 
  .گيرد  مذهبي مشروعيت ميهاي  هاي مراقبت و تنبيه او در قالب روايت  به نحوي كه شكل

  
  سفيران 4.5

بسـياري از وجـوه   . خواجه به امور خارجي و روابط هرچند محدود كشورها نيز اشاره دارد
سياسي ايران  ةدر انديش ، كهاقتصاد و قضاوت، جنگ، سياست خارجي مانندمندي   حكومت
  . شود  زنده مي سيرالملوكدر  ،رفته شده بودناديده گ

كـه ابتـدا    ،پيش از هر چيز بايد در انتخاب رسوالن و سـفيران حكومـت تحقيـق شـود    
، عتمـد م، دان سـخن ، با دانـش ، سفركردههايي  شافعي يا حنفي و انسان مذهبمسلماناني از 

باشد و دقت شـود كـه   تعهد سفيران بايد به پادشاه  ةهم .)131: همان(باادب و مبارز باشند 
تشـريفات  و سـفيران بايـد از آداب   . قماربازي و رفتارهـاي سـبك نباشـند   ، آنان اهل مزاح

 ها آن. ندشوسفر  ةروانها و تجمالت   اسبها،  نمايندگي آگاه باشند و هميشه با بهترين لباس
 باشند، داشته ياد به كامالً را دربار تشريفات و پوشيدن لباس غذاخوردن،، بايد آداب نشستن

 بسـيار  زيركـي  بـا  بايـد  سـفيران  ايـن  بـر  عالوه: گويد  مي خواجه. اند حكومت نمايندة زيرا
 سـوار،  پيـاده  آذوقـه،  هـا،  اسـب  ميـزان از . بيابندكنند  سفر مي آن به كهرا  مملكتي اطالعات
و شـاه و شـاهزادگان و نخبگـان     دربـار  و مطلع شـوند  ها راهو  معيشت هاي شيوه جمعيت،

 نبايـد  و انـد  جاسوس واقع در سفيران. بگيرند بهرهرا بشناسند و به نفع كشور خود  ياسيس
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و سـنجش   يشآمـا  ييتوانـا  بايـد  و برونـد  سـفر  بـه  اطالعات بدون و بسته گوش و چشم
 بايـد : گويـد   مـي  خواجـه  يگـر د ياز سـو . را داشته باشند ياسيو منابع س يروهااز ن ياريبس

 پيـام  رسـانيدن  جـز  اي وظيفـه  كهچرا دانست، عزيز آيند  مي ديگر كشورهاي از كه رسوالني
در  يــزمشــخص اســت كــه خواجــه ن كــامالً. و آزارنــد يــتمصــون از اذ كــامالً و ندارنــد
رسمي  كند كه رفتارها و اصول ديپلماتيك غير  اي فكر مي  مندي متافيزيكي و سنتي  حكومت

اما او بسيار جلوتر از عصر خـود بـه    ،دشون  بروكراتيك به صورت استبدادي اداره مي و غير
  .)132، 131: همان( انديشد  صورت نهادي و سيستمي و گاهي استراتژيك مي

  
  مشاوران 5.5

ديـده   پيران جهان. ند كه در سياست تجربه دارندا ن حكومتي نيز مشاورانيابرخي از كارگزار
خواجه علم با عمل تفاوت از نظر . كنند  خوبي تحليل مي وران حكيمي كه امور را به و سخن

طور كه پيامبر هر چند  همان ،ديده در اطراف خود داشته باشد دارد و پادشاه بايد پيراني جهان
نـازل   بـاره در ايـن   »االمر في شاورهم« ةآينياز از مشورت نبود و  بي ،دانست  چيز را مي همه

  .)122: همان(شده است 
  

  )اعصاب حكومتجاسوسي و علم (حفظ امنيت فنون  .6
هـا بسـته بـود و      ها و خشـونت   جنگ، اي  روابط قبيله دليلبه اغلب فضاي سياسي در ايران 

از فارابي تا مالصـدرا متفكـران سياسـي    . نداشتندرا شدن به قدرت  نزديكمتفكران توانايي 
، قدرت نظامي، اندكي وجود دارند كه سياست را به معناي واقعي قدرت در روابط خارجي

خواجـه در ايـن ميـان يكـي از     . دنـ كنفرهنگ و امور بروكراتيـك تحليـل   ، روابط اقتصادي
كـه   امنيت دارد و براي ايـن  ةدغدغاو . استگراترين متفكران سياست  واقعترين و   سيستمي

، صـفي (كند   بتواند بقا و دوام حكومت را افزايش دهد به روابط نظامي و جاسوسي فكر مي
. دهـي امـر عمـومي دارد    سـامان امي و امنيتي بسيار كارآمدي بـراي  نظ فنونو ) 217: 1389

آوردن  فراهماقدام  نخستينماند و   حكومت بدون قدرت نظامي پابرجا نمي: گويد  خواجه مي
سالح و ابزارهاي جنگي به همراه نيرويي از سپاهيان است كه از دربار و قلمـرو حكومـت   

 ،كه مرداني گزيده، داشته باشدبر درگاه خدمت  به آمادهمرد  دويستپادشاه بايد . مراقبت كنند
جـان شـاه   از ند كه ا داراني   سالحها  آن. دنگير  مي فاخر از هر قوم را دربرهاي  با لباسو نيكو 
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هاي ويژه   دارد كه آموزشنياز از سوي ديگر دربار به چهارهزار مرد خاص . كنند  حافظت مي
ها بايد بيست نوع باشد و براي هـر مقـام و هـر جشـني       سالح .)125: سيرالملوك( اند  ديده

: همان( رساند  ها شكوه دربار را مي زيادي سالح و سپاه و نظم آن. اي الزم است ويژهسالح 
لشكر از يك قـوم   ةهمترين اشتباه اين است كه  لشكر بايد از هر قومي باشد و بزرگ .)126
تركان و اعراب در لشكر باشند تا خطـر توطئـه   ها،  ديلميها،  بايد از جنس خراساني .باشند

اموال لشكر  .)137: همان(از شاه بترسند لشكريان لشكر بايد مطيع سلطان باشد و . رفع شود
به سربازان بايد مواجب نقد داد و هـر چنـد مـاه     ،بايد مشخص باشد و پادشاه همه را بداند

 لشكر چون و نكنيد ظلم مردم به: ويدگ  مي خواجه). 135: همان(حقوقشان را پرداخت كرد 
آن  ةهزينـ بـراي هـر بسـتاني بايـد     ، بگيـرد  را ها آن غلةو  غذا علف، نبايد رود  مي جايي به

  ).همان( پرداخت شود
او بايد از نظر به نحوي كه ، استمهار قدرت با قدرت  الملك نظاميكي از نبوغ خواجه 

اجتماعي  ةشبكجاسوسان با . كارگزاران حكومتي جاسوس گذاشت ةهمنامرئي بر  نظاميبا 
كنند و نـوعي حكومـت در سـايه را تشـكيل       بر رفتار حكومت مراقبت مي اي بسيار پيچيده

. كننـد   قاضي و محتسـب نظـارت مـي   ، اميران، سپاهيان، سفير، دهند كه بر اقدامات وزير  مي
انتخاب كرد و اگر اهل دانش و باتجربه باشند جاسوسان را بايد از ميان مردم باايمان و شهره 

كارآمـد را  فـراد  اگويد حتي به زور هـم شـده اسـت بايـد برخـي از        خواجه مي. بهتر است
جـايي   طبقه و منصب بايد جاسوسان متفاوت داشت و تقريباً، براي هر قشر. جاسوس كرد

از ميان كارگزاران نيز توان   جاسوسان را مي. جا را پوشش ندهد جاسوسان آن ةشبكنباشد كه 
 .)104: همـان (نـد  نكاحواالت بـاخبر   ةهماز را  حاكمها آموزش داد تا  انتخاب كرد و به آن

بر امور لشكري و كشوري ، كنند  را دفع ميها  خيانت، كنند  جاسوسان ظالمان را شناسايي مي
بايـد  كـه جاسوسـان    اسـت خواجه بر دسـتگاه قضـاوت   كيد أتخصوص  بهنظارت دارند و 
ظلم نكنند و رعيت را از ستم اربابان ، تحت نظر داشته باشند تا رشوه نگيرند قضات را كامالً

اهالي سياسـت   ةهمرئيس و  ،شحنه، قاضيان، بر عامالن .)116: همان(و واليان نجات دهند 
غـرض   بـي جاسوسان بايـد خـداترس و   : گويد  خصوص مي بهخواجه . بايد مراقب گذاشت

: همـان ( خدا را در كارهايشان حاضر ببينند و زر را خـوار بشـمارند   ةهميشبانان  ديده. باشند
است حكومت بر خود  الملك نظامخواجه  ةانديشاصل مراقبت و جاسوسي در . )117 -  116

اصــل ، حكمرانــي بــر خــود بــه معنــاي تقــوا و جاسوســي از خــود ). 386: 1389، فوكــو(
 .)78: همان( است الملك نظامخواجه  6مندي  حكومت
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  )ذخيره ةخزان(داري  اقتصاد سياسي و خزانهفنون  .7
 بـارة اند كـه در   اجتماعي و سياسي در اسالم بسيار تالش كرده ةهاي كالسيك انديش  متن

توليـد   هايي را هاي اقتصادي كه متناسب با سنت بومي است گزاره  معيشت مردم و شيوه
 فنون اند نتوانستهاند و  ماندههاي كلي   آرماندر حد شعار و فقط اغلب متأسفانه اما  ،كنند
معيشـت  ، رفـاه هـا   انسـان همـة  بـراي  . اثرگذاري بر واقعيت را طراحي كننـد براي الزم 

است    هايي  انديشهحق خود هاي برابر و رسيدن هر كس به   كردن فرصت فراهم، همگاني
  . دشو نمياجرا روش كه بدون داشتن 

نويسي توجه بسياري به امـور   اندرزنامهخواجه متفكري است كه با توجه به سنت 
از جملـه   ،اقتصـاد دارد  بـارة كارآمـدي در فنون خواجه . معيشت و اقتصاد كشور دارد

اي كه ماليات و غنـايم    خزانه. استخزانه  داشتن كه يكي از الزامات آباداني كشور  اين
پادشـاه دو خزانـه نيـاز دارد يكـي بـراي      . كند  مردم را جمع و براي عموم مصرف مي
كردن تا در مواقع بحراني مصرف شـود   ذخيرهمخارج جاري حكومت و ديگري براي 

  .)322: همان(
شود و حاكم بايد با اعتدال رفتار   دادن به كار گرفته مي وامبراي ذخيرة خزانه حساب 

همـة  در بايـد  بنابراين پادشاه ، استروي  ميانهبهترين كارها : فرمايد  مي )ص( پيامبر. كند
خزانـه را  سرماية دست باشد و  گشادهنه . كارها به نيت دنيا و آخرت اعتدال داشته باشد

ملك بايـد نگـه داشـته    قاعدة . بر باد دهد و نه خسيس باشد و مال رعيت را مخفي كند
شاه بايد  .هاي كشور چقدر است  اي عقالني مشخص باشد درآمد و هزينه  رويهبا شود و 

و ها  هزينه حسابدان  حسابرا داشته باشد و با استفاده از دبيران ها  حساب مال واليت
  . درآمدها را داشته باشد تا امور به شكل عقالني اداره شود

هـا و    هزينـه ، تجـارت  بـر اسـت كـه   نيـاز  بازرسـاني  و از سوي ديگر به كارشناسان 
رسيدگي و دخل و خرج كشـور را ثبـت   ها  داشته باشند و به آنمعامالت دولتي نظارت 

هنرمنـدان   البته بازرسان بايد قدر هر طبقه و جايگـاه را بداننـد مـثالً    .)327: همان(كنند   
  .شوند  راحتي از حساب و كتاب آزرده مي به

رعيـت و آبـاداني مملكـت    ، اي سنگين و سرشار باعث خرسندي سپاه  داشتن خزانه
قـراردادن  كردن حساب و كتاب اقتصاد كشور و از سوي ديگر  مكتوببنابراين  .شود  مي

  .استخواجه در آبادني كشور و بقاي حكومت هاي  روشدو خزانه 
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  )علما و مذهب(فرهنگ سياسي فنون  .8
 هـا  انسـان ة دنـ ده آمـوزش كننده و  تربيت و جامعه ةعامل پيونددهند يگانهاز ديدگاه خواجه 

از درون آن هـا   و آمـوزش هـا   دانـش  ةهمـ روح جامعه است كه  مانندمذهب . استمذهب 
چنـان   را آن ،هاي اشـعري   خصوص گرايش به ،البته خواجه مذهب و دين اسالم. خيزد  برمي

از  .زند  هاي ديني پيوند مي  برد كه يگانه صورت مشروعيت حكومت را به اين روايت  باال مي
از ميان كساني انتخاب كرد كه به روايت رسـمي ديـن و   را  كارگزاران حكومتبايد  نظر او

ــد  ــاور دارن ــه ب ــوني فرهنگــي جامع ــه  او. هژم ــن نســبت ب ــيار متعصــبدي و  اســت بس
  7.ترين احكام را راجع به بدمذهبان دارد گيرانه سخت

به لحاظ بقاي روحي و فرهنگي جامعه در پيوند مستقيم با ديـن قـرار    او مندي  حكومت
مزدكي ، كفر، ديني متفاوت با خود را به حكم زندقه روايت ديني و غير گيرد و هر گونه  مي
اجتماعي دين بسيار بـاور دارد و در اغلـب   ـ  خواجه به نقش سياسي. كند  سركوب مي... و 

خواجـه بـه پادشـاه    . برد بهره ميتحكيم قدرت  برايگرايانه از دين  واقعاوقات با رويكردي 
هـا   با آن، ها را نيكو داري بلكه بايد آن ،علما را به حاشيه برانيدر هيچ حالي نبايد : گويد  مي

 فقـط  نهپادشاهي و دين برادرند و پادشاه  .)79: همان(ها را بدهي  مجالست كني و خرج آن
. بلكه خود بايد عالم دين باشـد  ،ها بهره گيرد بايد علما را در اطراف خود جمع كند و از آن

. را بدانـد  ،از احكام شريعت تا تفسـير  ،و علوم مربوط به آن قرآنسلطان بايد زبان عربي و 
هاي كسب فرهمندي آمـوختن    ترسد و يكي از راه  پادشاه عالم دين باشد از خداوند مياگر 

براي سلطان علم بهتر از گنج است و مانند بسياري از پادشاهان ايران باستان . علم الهي است
  .دستورات خداوند را داشته باشنداكنون نيز سالطين بايد فهم معاني و 

هـا    نظاميـه سيس أت در واقعو  كيد داردأها بسيار ت  استخدامدر شاخص ديانت  برخواجه 
 ،شود كه وحدت عقايد و فرهنگ جامعه را تشكيلبود كه دستگاه ايدئولوژيكي  دليلبه اين 

. بر عهده داشته باشد ،سياسي شوندهاي  خواهند وارد فعاليت  خصوص براي كساني كه مي به
كه راجع هايي  در اغلب گزاره). 215: همان(اهل دين را به زور شغل دهيد : گويد  خواجه مي

كـردن جامعـه بـه سـمت حـذف       دست يكدهد بعد از   گذاري فرهنگي اندرز مي سياستبه 
 ند كه قصد دارند با ديـن خداونـد جنـگ و   ا مخالفان خواجه بدديناني ةهم. رود  مخالفان مي

هـا را    هر كجا كه رافضـي  استپيامبر دستور داده : گويد  خواجه مي. حكومت را ساقط كنند
. باطنيان نيز كافرند و خوارج نيز دشمنان اويند .)219: همان(ها را بكشيد  مشاهده كرديد آن

خواجه بايد كشـته   ةگفتشوند كه به   اغلب دشمنان خواجه با عناوين بدمذهبي لقب داده مي
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هـا را   ابتـدا آن ، رافضي و باطني كار ندهـد ، كافر، پادشاه بايد مراقب باشد كه به ترسا. شوند
  .دكناخراج و تا حد ممكن نابود 

: از انـد  عبـارت  انـد،   مـردم  يـاي و دن يـن خواجه دشمن د از نظركه  ي،مذهب هاي  يتارو
بددين هاي  قدر صفت آن. شيعه و اسماعيليان كه باطني نام دارند، قرامطه دينان، خرم يان،مزدك
تواند اين صـفات را بـه رقيبـان سياسـي خـود        راحتي مي بهخواجه زياد است كه  ةرسالدر 

خواجه از دين قرائتي بسيار . دكنها را نابود  راحتي با مشروعيت مذهبي آن بهو  8نسبت دهد
را به بـددينان و   سيرالملوكتا فصل آخر  43به نحوي كه از فصل  ،ابزاري و متعصبانه دارد

جـويي   فتنـه  دليلاند و به  سگخوارج «: گويد  مي وي. ها اشاره دارد نابودسازي آنهاي  شيوه
حكايـت قبـاد و مزدكيـان را     خواجه در ادامه مفصالً .)256: همان( »ها واجب است قتل آن

عليـه  مردمـي  هـاي   نـابودي ديـن و شـورش   ، ها را متهم به اشتراك زن و مال آورد و آن  مي
هزار  يازدهها را به مهماني دعوت كرد و  كند كه انوشيروان آن  كند و يادآوري مي  حكومت مي

فسـاد بـددينان مزدكـي كنـده شـود       ةريشها را زنده به سر در زمين فرو كردند تا  تن از آن
كه مربوط به اصالح عقايد ديني و برخورد  ،هاي پاياني  لحن خواجه در بخش .)276: همان(

كنـد بـا     بسيار خشن و استبدادي است و مدام تالش مـي  ،استمذهبي ديگر هاي  نديشهبا ا
و رسوم پادشاهان ايران باستان به سلطان بياموزد كه كشتن و حتـي قتـل    قرآن، سنت پيامبر

 بـه  مـزدك  از را انحـراف  و بـدديني او سـير  . مانعي ندارد اند جمعي كساني كه بددين دسته
كه  ها  جماعت اين: گويد  ميو  كند  مي ترسيم ها  باطني و اسماعيليان سنباد، ابومسلم، قرمطيان،

خدا را خـراب   خانة گيرند،  مي را مسلمانان ناموس و مال اند داشتهحضور  يخدر تار يشههم
ـ عقايـد بـاطني و   ، كشـند   رسوم و اعتقادات مردم را به انحراف مي، كنند  مي را رواج ويلي أت
امنيـت شـهرها را   ، گذارنـد   كهتري و مهتري را كنار مي، كنند  را مباح مي مال مردم، دهند  مي

سـر و گـردن   بايـد  دستور خواجه اين است كه . اندازند  و تاج پادشاهي را ميند كن  مينابود 
 نظـر  را بـراي آنـان در  هـا   كه زنده در خاك فرو كرد و بدترين شـكنجه  يا اين ها را بريد آن

  .)288 -  282: همان( گرفت
  

  )قدرت شباني(رعيت    مندي حكومت .9
هـاي    انديشـه ، هاي سلطنتي براي برقـراري نظـم و امنيـت و بقـاي رژيـم سياسـي        در نظام
سياسـت حركـت    ةدايـر راندن شهروندان از  بيرونمندي به سمت حذف رعيت و   حكومت

صفت فرهمنـدي  ، خدادادي و يا كارآيي، نژادي، هايي كه به لحاظ خوني  انسان فقط. كند  مي
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. قـدرت نزديـك شـوند    ةچرختوانند به   مي ،هم پس از مبارزات فراوان   آن ،را با خود دارند
خواجـه در  . نـد ا طبقـات پسـت و دورافتـاده از سياسـت     ءدرصد مـردم جـز   90نزديك به 
هـا نيـز حـالتي      بسيار كمي راجع به رعيت دارد و اغلب گـزاره هاي  خود گزاره نامة سياست

ها را زيـاد بـه خـود     آن، سخنان رعيت را نپذير« :دهد  به پادشاه دستور مي مثالً .سلبي دارند
 دهند برخوردي كـامالً   خصوص با زنان كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي بهنزديك نكن و 

جـالل و دينـداري   ، بايد ابهـت  .)52: همان( »اند  مردم گله و گوسفندان پادشاه. حذفي دارد
را بــراي دزدان و هــا  بازنمــايي شــود و پادشــاه بــدترين شــكنجهپادشــاه در چشــم مــردم 

: همـان (دار كـرد   ها را بر دزدان مال يا ايمان مردم كه بايد آن .زنندگان نظم به كار ببرد برهم
آورد   مياز سگزي خواجه خود نيز در متافيزيك استبدادي فرو رفته است و داستاني را ). 94

چراكه اگر دشمن باشند و  ،توان اعتماد كرد  اخبار رعيت نميبه : گويد  ارسالن مي  آلبكه به 
شوند و اگر دوست باشند و خبر بـد بياورنـد دشـمن تـو       خبر خوب بياورند دوست تو مي

: همان(داشته باشد  عاديخبر  صاحب پادشاهشوند و در هر دو حالت مناسب نباشد كه   مي
. نـد دارغـرض   گيهمو  است زياد تعدادشان كهچرا ،گوش داد يدرا نبا يتحرف رع). 95
است تا جاسوساني تربيت شوند كه خبرهاي خاص بياورند  سازي سيستممستلزم دن ش طلعم

  .)176: همان(هر خبري را جدي قلمداد كند پادشاه نبايد و 
توانند به   مي ،نسب و نژادشان دليلبه  ،وزيرزادگان و برخي از اشرافو  شاهزادگان فقط

اي از تقسـيم قـدرت بـه شـمار       شناسي گونـه  نامه نسبتاريخ و علم . سياست نزديك شوند
چراكـه بـا ورود    ،رعيت به لحاظ جوهري و ذاتي نبايد به سياست كار داشته باشد. رفت  مي

پاشد و كشور دچار   حكومت از هم مي ةشيرازرعيت به سياست و دخالت در امور كشوري 
داند كه چگونه حكومت كند و با توجه به معيارهايي   پادشاه خود مي. شود  فتنه و آشوب مي

 و شـيعيان  ،هـا   مزدكـي ، هـا  خواجه هميشه با باطني. كند  كه دارد اهالي قدرت را انتخاب مي
و بـه پادشـاه    كرد  مي مبارزه ،بودند مردمي و اجتماعي هاي نهضت از اي  گونه كه ،اسماعيليه

نويسـد و    از زبان قـدرت مـي   او. را براي آنان به كار ببردها  آموخته بود كه بدترين مجازات
 ةرسـال هـاي   به نحـوي كـه گـزاره    ،شدت مخالف دخالت اقشار جامعه در سياست است به

 ةكننـد  تعيـين خواجه سياست را عامـل  . وجهي سلبي دارد همگيرعيت  بارةحكومتي او در
البتـه  . كنـد   و مشاغل عمومي را تقسيم ميها  داند و مطابق با آن پست  جامعه ميبندي  تقسيم
ايدئولوژيك خواجه داشتند و او هميشه به ايرانيان هاي  نقش زيادي در ترويج سازهها  نظاميه

  .دانست  اهل سنت خراسان را اليق مشاغل حكومتي مي فقطبدبين بود و 



 21   اله اسالمي روح

  

اعطـاي القـاب را برعهـده    وظيفة است و پادشاه  اي جداشدن از رعيت گونهدادن به  لقب
دقت كن و همانند سامانيان بر اساس ها  دهد كه در دادن لقب  خواجه به پادشاه اندرز مي. دارد

نظريـة  جا خواجـه بـه    در اين. كاركرد و وضعيت اقتصادي و اجتماعي هر فرد به او لقب بده
برخي از القاب به كاركرد ديني جامعـه ارتبـاط دارنـد    . آورد  تقسيم كاركردي جامعه روي مي

برخـي از القـاب   ؛ فخرالعلمـا و  الشـريعه  زيـن ، السـنه  سـيف ، االسالم شرف، مجدالدين مانند
ن دولتي ابرخي از القاب به كارگزارو ؛ الدوله و شمس الدوله حسام، الدوله سيف مانندند ا نظامي

مشخص باشـد   درجات بايد كامالً. عميدالملكو  الملك نظام، الملك كمال مانندشود   داده مي
ي كـه  ها داده شود كه در صـورت  به آنافراد و بر اساس پايگاه اقتصادي و اجتماعي و كاركرد 

  .شود  قدرت وارد ميعرصة از شموليت رعيت خارج و به وي  ،ده شوداي لقبي دخصشبه 
 ،يعني زنان ،نيمي از جمعيت رعيتمندي كالسيك در ايران   همانند اغلب متون حكومت

خواجه نيز فصلي به نام اهل سـتر و سـراي حـرم     9.ندا ساكت و حذف شده، رفته  حاشيهبه 
او . اشـاره دارد  ،خصـوص در موضـوع امـر عمـومي     بـه  ،رفتار با زنـان هاي  دارد و به شيوه

نسل است كـه  زنان كه اهل سترند و كامل عقل نباشند و غرض از ايشان گوهر « :نويسد  مي
، تر و هر چـه مسـتورتر و پارسـاتر    شايستهتر بهتر و  بر جاي بماند و هر چه از ايشان اصيل

، قرآنبرخالف  ،بسياري از مفسران كه همانندخواجه  .)243: همان( »تر پسنديدهتر و  ستوده
امـور  و اگـر در   كنند  زنان خالف راستي حكم مي: گويد  د ميندان  فريب آدم مي سببحوا را 

، وجـود زنـان بـا شـر     شـوند و اساسـاً    اجتماعي وارد شوند باعث خلل در دين و ملك مي
آدم بود كه از بهشت رانده  اولين مردي كه فريب زن را خورد. رسوايي و فساد همراه است

هـاي   داسـتان  ةهمـ خواجه از ). همان(اش پذيرفته شد  توبهشد و دويست سال گريه كرد تا 
از . كند تا بگويد كه حرف و حضور زنان مستور باشد بهتر است  تفاده مياسالمي و ايراني اس

و يا داستان خسـرو  . سياوش را به بيچارگي كشاند آورد كه چگونه سودابه  مثال مي شاهنامه
از بوزرجمهر . آورد  آورد تا نشان دهد عشق بر زنان تباهي مي  اسكندر و دارا را ميو  شيرين

. سقوط ساسانيان اين بود كه زنان و كودكان را كارهاي بزرگ دادنـد آورد كه علل   گزاره مي
كار من بـا زنـان و    بر كارهاي بزرگ نادان گماشتند و اهالي دانش را دشمن پنداشتند و سر

هم نقـل   )ص(  پيامبرخواجه از ). 246: همان( شدچنين شد كه پادشاهي نابود ، كودكان بود
 خود زنان به گوش پيامبر: دهد  مي ادامه و دادانجام هر چه زن گفت بايد عكس آن : كند  مي
: گويـد   مي خواجه. دارند زنان بر كامل سلطةو مردان  يندشما زار كشتزنان  كهچرا داد،  نمي
  .)همان( استاگر زن حرف نزند بهتر  حتي
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  گيري نتيجه .10
 اجتمـاعي كمـي عادالنـه و   ، فرهنگـي كمـي متسـاهل   ، اگر اوضاع سياسي كمـي مشـاركتي  

طبيعي نيز رشد داشت خواجه هاي  اقتصادي مبتني بر ارزش اضافه بود و تاحدي تكنولوژي
 ةجامعـ ، اسـتبداد سياسـي  . سيستمي يا كاركردي باشـد ، گذار مكتبي نهادي بنيانتوانست   مي

هوش و زيركي  ةهمكه خواجه نيز با د شجهل و خرافات در ايران باعث ، فقر شديد، نابرابر
  . دشومنحل در متن استبداد ايراني 

ترين و كارآمدترين متفكـران سياسـي جهـان اسـالم      يكي از باهوشالملك  نظامخواجه 
بـه نحـوي كـه    ، سياسـي را زنـده كـرد    ةانديشـ  ةرفتـ  حاشـيه  بـه است كه بسياري از وجوه 

دهـي   سـامان ، مـديريت عمـومي  ، هاي زيادي به علم سياست از منظـر علـم اداري    نزديكي
  . اطالعاتي و نظامي و اقتصاد سياسي دارد

متفكـري   وي. سياسي ايران و جهان اسالم بـوده اسـت   ةانديشپارادايم غالب بر فارابي 
راهنمـا   بـي را هـا   خداوند انسان. دهد دانش مقدم بر قدرت است  گراست كه نشان مي  آرمان

در  فقطت فضيلتي است كه غايت سياس، فيلسوفان و پيامبران حاكمان بشرند، نگذاشته است
مندي الهي   حكومت تصويرفارابي  .)225 -  203: 1389، فارابي(آيد   دست ميه فاضله ب ةمدين

اسالمي خود را با مشروعيت الهي هاي  حكومت ةهمكه  آرماني را ترسيم كرد غافل از اينو 
حركـت كـرد و   بعد از فارابي سياست به سمت اخالق و حكمراني بر نفس . كنند  توجيه مي

بـه   انديشيدنگرا واقعامر عمومي و ، انديشي مصلحت، مفاهيمي چون خرد اجتماعي انتقادي
  .حاشيه رفت

رفتـه را زنـده    حاشيه بهانديشي  مصلحتگرايي و  واقعاش روايتي از  اندرزنامهخواجه در 
، قضاوت ةشد فراموشموضوعات  ودادن به امور دربار  سامانبار از  نخستيناو براي . كند  مي

اي  شده تفكيككاركردي و  كامالً نحونويسد و به   حكمراني شاه و جايگاه هرم حاكميت مي
حكمراني تا آن  ةشيوترين  نهاديترين و  سيستمي سيرالملوكدر . كند  بندي مي تقسيمامور را 

خزانـه و جاسوسـان   ، امنيت و رفاه در پرتو ارتش، برقراري نظمهاي  روزگار ترسيم و شيوه
دقيق مطـرح شـده اسـت و خواجـه      با فنوناي علمي و   سياست به شيوه. تحليل شده است

قـدرت  هـاي   روشذهني و واقعيت خشن اجتماع را با هاي  ميان آرمان ةفاصلتوانسته است 
كنترل قدرت با قـدرت همـه باعـث    و  حكمراني بر خود، ديانت، مشورت. دهي كند سامان
منـدي    ها در باب حكومت  ترين انديشه  بازگردد و عمليشود كه سياست به جايگاه خود   مي

 قالـب اثرگـذاري و نبـوغ خـود همچنـان در      ةهمـ بـا   الملك نظامالبته خواجه . شكل بگيرد
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او    منـدي  حكومت ةشيوترين نقدهايي كه بر  جديانديشد و برخي از   متافيزيكي و سنتي مي
  :از ندا تزنند عبار  مي

مندي خواجه شهروندان حضور ندارند   حكومت ةشيودر انديشه و : غيبت شهروندان. 1
جـوهر مـردم بـا جـوهر هـرم      . انـد   سلطان محـو شـده   ةمطلقاقتدار استبدادي و  ةدايرو در 

امر عمومي براي امنيت و بقاي  دهي   سامانخواجه  هدفترين  اصليحاكميت تفاوت دارد و 
به رعيت  گرايانه دارد به نحوي كه اصالً قعوا كار و كامالً محافظهاو رويكردي . استقدرت 

  .به لحاظ داشتن حق تعيين سرنوشت نظر ندارد
 ،دانـد   هايش دين را عامل پيوند جامعه مي نوشتهخواجه در اغلب : كردن دين ابزاري. 2

او انديشـة  در . براي هرم حاكميت و شهروندان تفاوت زيادي قائل استحكم اما در دادن 
سياست بر ديانت غلبه دارد و مهم بازنمايي دينداري براي رعيت است و اسـتفاده از ديـن   

امـا اشـتباه   . بر مذهب بنا شده است سلطان مشروعيتهاي  پايه زيرا ،كردن مردم آرامبراي 
كند تـا مخالفـان     استفاده مي ،هم فقه و كالم شافعي آن ،خواجه در اين است كه از مذهب

راحتي قتل عام و ريختن خونشـان   بهمزدكي بنامد و و  گبر، باطني، قرمطيسياسي خود را 
  .شدخواجه تعصب مذهبي شديدي داشت و قرباني اين رويكرد . داند  را حالل مي

كند تا   استفاده مي شتوان ةهممنصفانه خواجه از  بسيار غير يدر رويكرد: غيبت زنان. 3
، قـرآن او از آيـات  . اجتماعي و سياسي مشاركت داشـته باشـند   ةعرصبگويد زنان نبايد در 

كردن  صحبتكند تا حتي جلوي   ملي و مذهبي استفاده ميهاي  اري از داستانياحاديث و بس
انديشـيد و زنـان را بـا بـدترين       شدت مردساالر و استبدادي مي بهخواجه . زنان را نيز بگيرد

  .كرد  صفات توصيف مي
، دهقانـان ، بسياري از طبقـات پـايين جامعـه از جملـه برزگـران     : غيبت طبقات پايين .4

كـردن رونـد    قطعـي دار  خواجـه طـرف  . خواجـه محونـد   ةانديشگران در  صنعتتاجران و 
دبيران ، نظاميان، ناروحانيقدر كه به  اما آن ،حكومت از طريق آباداني و شكوفايي ايران است

دهي قدرت در ميـان طبقـات پـايين     ساماني ها و شيوهها  كند به دغدغه  و وزيران توجه مي
  . كند  خواجه طبقات توليدكننده و اصلي در ايران را حذف مي. توجه ندارد

اين اسـت كـه از    سيرالملوكيكي از عجايب : ساز ايدئولوژيغيبت سازوكارهاي  .5
گويـد    نظام جاسوسي و اقتصادي مـي ، ارتش، مندي مثل دربار  موضوعات حكومتهمة 

ايدئولوژيكي كه خودش براي دولت سلجوقي در جهان اسـالم بنـا   هاي  سازوبرگاما از 
صـومعه و  ، خانقـاه ، مسـجد ، مدرسـه  بـارة او در. آورد  كرده است حرفي بـه ميـان نمـي   
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 ،)227: 1389، صـفي (داشـتند  را توليد دانـش مشـروع   وظيفة كه  ،ها خصوص نظاميه به
  .آورد  اي نمي گزاره
زيكي يكالسيك و متافهاي  كه خواجه نيز در روايت آخر اين در: كيفي   مندي حكومت. 6

حفــظ قــدرت پاتريمونياليســم را دارد و اغلــب  ةدغدغــاو نيــز . كنــد  منــدي مــي  حكومــت
نويسي است كه ضـمانت اجرايـي جـز     اندرزنامه ةزيركانهاي   او در نهايت شيوههاي  تكنيك

هـاي   منـدي   بـه سـمت حكومـت    خواجه در حركتانديشة . بخواهي پادشاه ندارد دل ةاراد
نويس سياسي باقي ماند و  اندرزنامهاما او نيز نتوانست و در حد  ،مكانيكي و بروكراتيكي بود

  10.به علم سياست قدم نگذاشت
 

  نوشت پي
 

كـه در   اسـت » هاي قدرت در ايران تداوم تكنولوژي«با نام پژوهشي  ياين مقاله برگرفته از طرح .1
  .ه استشدانجام  مشهد دانشگاه فردوسي

 بـه صـورت  دهـي   ارجـاع  ،در مـتن  الملـك  نظـام خواجـه   سـيرالملوك ارجاع بسيار بـه   به دليل .2
  .منبع به صورت كامل در فهرست منابع آمده است وانجام شده است ) صفحه: سيرالملوك(

3. → Dean, 1999; Dupont and Pearce, 2001. 

 .Meier and Bohte, 2007 ← براي تحليل سياست بروكراتيك .4

 فلسفةدر مقابل  تاحدي كه است ياستاشتراوس به س لئو يعملگرا يكردبه رو يهاستدالل شب اين .5
 ).60 -  57: 1373اشتراوس،  ←( گيرد  مي قرار سياسي

  .Foucault, 2011: 307-323 ← بارهاي در اين  پايهبراي بحث  .6
  ).62 :1354 ،مينوي ←( است ساساني دورةتنسر مغ بانفوذ  يهشب خواجه آرايبسياري از  .7
 خـوبي  بهرا  ياسيس يتبه خود در مشروع ارجاع هاي يشهدرخشان كاربرد اند يليآگامبن در تحل. 8

 ).81 -  80: 1386 آگامبن، ←( كند مي تحليل
  .)130 -  126: 1998 رشد، ابن ؛115: 1390 سلمان، ←( استثناست رشد  ابندر جهان اسالم  .9

تمدن اسالم و ايران قياسي است  ةحوزعقالني هاي  از روايت بسيارياسطوره و ، فلسفه، انديشه .10
امـا در تحليـل نهـايي او نيـز در      ،مانند است بي بارهالبته خواجه در اين . نداردطي ابتراو به علم 

، توجـه بـه كارآمـدي   ، خـرد انتقـادي  ، علم مبتني بـر واقعيـت  . نويسد  تحليل سياست علمي نمي
 .مكـانيكي ارتبـاط وسـيعي دارد   فنون  ابنهادها و ساختارهاست كه البته  تشكيلكنارزدن انسان و 

 Peters, 1999. ←) نهادگرايي(از منظر علم سياست ها  تحليل پديده بارةدر
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