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 رانیب ایس و ادینومدار، اندرزنامهاستیس یطوس المل نظامن سال تولد خواجه یامسال هزارم

 یمندو حکومت یدار، در باب مملکتیاشهیاند یارسيالهت ی  هوی یاسيت. اگر هر کشيور

ال، عنوان مثالملل را دارا اسييت )بهنیر در سييطب بیس و تفسييیت تدریارائه کرده اسييت که قابل

ۀ ندیو نماین منتسييکیالقوانا، روحیتالیاۀ ندیاول نمایار ماکیانگلسييتان، شييهرۀ ندیاتان هابز نمایلو

ه قلم رالملوک بیس یفارسۀ ران رسالیاۀ ندینما ن باشد(یچۀ ندیفرانسيه، فن جنگ سيان توزو نما

 است. المل نظامران خواجه یر خردمند ایوز

 ن کتاب چارهیرا از داشتن و دانستن ا یو خداوند فرمان یچ پادشاهیو ه»: سدینویم المل نظام

 یشتریب یداریب ینید یشان را در کارهایشتر خوانند ایچند بن روزگار که هریست خاصه در این

 صواب یرهایدارشان بهتر درافتد و روش کارها و راه تدبیند و در احوال دوست و دشمن دیافزا

دان و اموال و یوان مجلس و میدرگاه و بارگاه و دۀ ب و قاعدیشيييان گشييياده شيييود و ترتیبر ا

مملکت از دور و ۀ ز در همیچچیشييان روشيين شييود و هیت برایمعامالت و احوال لشييکر و رع

 (.93رالملوک:ی)س «ده نماندیار و اندک پوشی  و از بسینزد

ا عنوان ب یالمللنیب یشیمشهد قصد دارد هما یدانشگاه فردوس یاسین راستا گروه علوم سیدر ا

ن یمشهد برگزار کند. در ا ی( در دانشيگاه فردوسي7931)آبان  یطوسي المل نظامخواجه ۀ هزار

. ردیگیمرش قرار یمورد پذ یسیو انگل ی، عربیفارس یهازبانپژوهشگران به  یهامقالهش یهما

و  یطوسيي المل نظامتمبر خواجه  از یی، رونماهایسييخنرانش با یهما 7931ماه آبان یدر سيي

 . گرددیمبرگزار  المل نظام یخوانیشنامهنما یاجرا

 ند از:اش عبارتیهما یمحورها

 ؛یطوس المل نظامرالملوک خواجه یسۀ ب و ترجمی، تصحیشناسنسخه -

 ؛یشناسو زبان یاز منظر ادب یطوس المل نظامخواجه  کر الملوینثر در س یهایژگیو -

 ؛یطوس المل نظامرالملوک خواجه یس یشناس، منطق، معرفتیشگانیاندم، نظام یمفاه -

 المل نظامرالملوک خواجه ین و دولت در سیدۀ ، رابطی، آموزش، سيازوبر  فرهنگهاهینظام -

 ؛یطوس

 ؛یطوس المل نظامرالملوک خواجه یدر س یسینواندرزنامه یسنت فکر -



 

 

 ؛یطوس المل نظامرالملوک خواجه یس یخیتار یهایژگیوو  یسینوخیسب  تار -

 ؛یطوس المل نظامرالملوک خواجه یدر س یمندساخت دولت و حکومت -

 ؛یطوس المل نظامرالملوک خواجه یوزارت، سفارت، قضاوت در س -

 ؛یطوس المل نظامرالملوک خواجه یدر س یو اقتصاد یکشور، یامور لشکر -

 ؛یطوس المل نظامرالملوک خواجه یات، طبقات جامعه و زنان در سیمردم، اجتماع -

 .یطوس المل نظامراث خواجه یو م یفکر یهاشهیر، یمبان -

 یاله اسالمروح
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 تمدن در علم دیتول بر حاکم یدرون انیجر بر خاص مذهب آموزش به هاهینظام یسييازژهیو ریتأث

 03......................................................................................................................................... یاسالم

 گرکوزه یباغستان محمد دکتر



 

 

 

 53 ................................ یطوس المل نظام خواجه ۀناماستیس فرم و ساختار بر یمذهب منازعات ریتأث

 زادهیقل غالمرضا

 51 ............................................ یطوس المل نظام خواجه ۀناماستیس در یکشوردار یالگو بر یتأمل

 آراسته زهرا، زنگنه مانیپ، یدیحم هیسم

 59 ......... نریاسک نیکوئنت یشناسروش با یمذهب خواهانیبرابر و المل نظام خواجه انیم شکاف نییتب

 فینظ سارا

 50 ................................................... المل نظام خواجه یاسیس ۀشیاند در ییگراواق  یهامؤلفه نییتب

 یآباددولت یباقر یعل

 یۀرنظ یبرمبنا یشهررانیا ۀشیاند درخصوص یطوس المل نظام خواجه یاسیسي یهاشيهیاند لیتحل

 55 ..............................................................................................................نیآست جان یگفتار کنش

 مقدمینواخت نیامدکتر 

 51 ............................ «ژنت ژرار یۀنظر یمبنا بر» نامهاستیس اتیروا در زمان عنصر یساختار لیتحل

 محجوب فرشتهدکتر 

 59 ..................................... یطوس المل نظام خواجه ۀناماستیس در تیروا ساختار و کارکرد لیتحل

 یعبداله لوفرساداتین

 بر استناد اب نامهاستیس کتاب در یطوسي المل نظام خواجه ینوشيتار فنون بر یادب -یخیتار یلیتحل

 53 ............................................................................................ گلریز زابلیا از یسندگینو هنر یۀنظر

 نوازمهمان محمود، یبهشت حامد

 23 ..................................... ینظام -یتیامن مالحظات تا  یپلماتید ملزومات از: دنینجنگ یبرا تدارک

 نژادیفاطم داحمدیس

 27 ......................................................................یطوس المل نظام خواجه ۀشیاند در مدارا و تساهل

 فریموسو هیرض

 21 .... یغزال الملوکحهینص و یطوس المل نظام خواجه ۀناماستیس مشترک یهاتیحکا ییروا قیتطب

 یحق میمر

 ل المنظام خواجه ۀناماستیس بر هیتک با ان،یسلجوق ۀدور در سيلطنت نهاد با وزارت نهاد تعارضيات

 29 ......................................................................................................................................... یطوس

 نژادانیحاج رضایعل، یریوززمان نیمحمدام

 20 .......................................... یسلجوق حکومت تیتقو و تیتثب در المل نظام خواجه یاسیس تفکر

 یمینع الیسه، یکناررود یقربانعل

 25 .................................................................... رالملوکیس کتاب در زنان از المل نظام خواجه یتلق

 یآقامحمد هیسم



 

 

 

 22.......................................................... یطوس المل نظام خواجه عمل و شهیاند در یپزشک گاهیجا

 یگلشن رضایدعلیس

 21.................................................................. یطوس المل نظام خواجه ۀشیاند در «قضاوت» گاهیجا

 یعباس بایفر ان،یریام محبوبه ،یمیصم منصوره

 29.................................................................... یطوس المل نظام خواجه ۀشیاند در «وزارت» گاهیجا

 یعباس بایفر ،یمیصم منصوره ان،یریام محبوبه

 23..................................................... بنگالدش در نامهاستیس و یطوس المل نظام خواجه یهاجلوه

 سرکار ابوالکالم محمد دکتر

 13................................ المل نظام یاسیس یهاشهیاند مناب : یسلجوق دگاهید از میقد خرد و حکمت

 یرچیدم یمصطف دکتر پروفسور

 11............................... یاسیس ۀشیاند در نامهاستیس گاهیجا و یاسیس امر اصالت المل ؛نظام خواجه

 حامد یرینص رضا

 10.................................................. نامهاستیس در زنان یاجتماع گاهیجا و یطوس المل نظام خواجه

 دلگشا باغدار یعل

 خیتار در وزارت نهاد اتیح دیتجد یبرا ینظر یبسيترساز در او نقش و یطوسي المل نظام خواجه

 15........................................................................................................................ اسالم از پس رانیا

 یرودمعجن ینجف اکبریعل

 11..................................... «تیقدس» و «تیمشروع» بر دیتأک با ؛«سلطنت یۀنظر» و المل نظام خواجه

 ریدل رهین

 19.......................................................... یدارحکومت و دولت ساخت از المل نظام خواجه خوانش

 حسنوند مظفر، یصالح دجوادیس

 ۀناماستیس و هاستمیس یۀنظر یسینونامهاستیس سنت در یستمیس لیتحل یهاانیبن یوجوجست در

 13......................................................................................................................... المل نظام خواجه

 یسرحد رضا، یاکبر سارا

 97......................................................... یطوس المل نظام خواجه ۀشیاند در یاسیس امر و نید ۀرابط

 یتقو یدمحمدعلیس دکتر، یبیاد مهسا دکتر

 91........................................................ المل نظام خواجه یاسیس تیشخص یریگشکل و یترق روند

 اریدانش یمرتض دکتر

 احوال شييرح و یزندگ به ینگاه با هانامهیخدا تا المل نظام خواجه ۀناماسييتیسيي از ؛یمیتعل ژانر

 99......................................................................................................................... المل نظام خواجه

 نژادیامام سارا



 

 

 

 90 .................................................................................. رالملوکیس در یسینواندرزنامه یفکر سنت

 یدهق یجعفر محمود

 92 ........ یسایس ستمیس ۀتوسع و حکومت لیتشک یبرا ییراهنما عنوانبه المل نظام اثر« نامهاستیس»

 سالوموف جاسِر

 91 ............................................................................... نینخست یفارس نثر در المل نظام رالملوکیس

 مارلو سیلوئ دکتر

 99 ................................................................ المل نظام خواجه ینگرخیتار و ینگارخیتار در یریس

 یلیسه مسعود

 93 .................................................... یطوس المل نظام خواجه نظر در خوب یحکمران یهاشاخص

 زادهلیخل نیمحمدام

 مُدُن استیس به یغزال محمد امام و المل نظام خواجه یشگیاند نظام کردیرو یهاتفاوت و هاشباهت

 37 ............................................................................... الملوکحهینص و رالملوکیس قیتطب بر دیتأک با

 یعسکر دیوح

 تولد سييال نیهزارم مناسييبت در یطوسيي المل نظام خواجه یدئولوژیا یخیتار مطالعات ضييرورت

 31 ........................................................................................................................................... شانیا

 امایمویش توموکو

 39 .................................. خواجه ۀناماستیس و تنسر ۀنام انیم یاسهیمقا ؛یشهررانیا یدارجهان عقل

 یدهکرد انینور نینگ، یقزلسفل یمحمدتق دکتر

 خواجه دگاهید از حکومت و سييلطنت شييدن شييکوه و فرّ یب علل و دولت و مل  عمر بقاء عوامل

 35 ........................................................................................................................ یطوس المل نظام

 یروزبهان محمدرضا

 32 .............................................................. یطوس المل نظام خواجه گفتمان در یسازتیریغ ندیفرا

 انیدیام نبیز

 31 ...... یاسیس ینگرواق  یمبان درانداختن و یاولیماک کولوین بر یطوس المل نظام خواجه تقدم فضل

 ینظر اشرفیعل

 39 ............................ یطوس المل نظام خواجه و یکندر دالمل یعم یاقتصاد و یعمران یهاتیفعال

 فریاحمد معصومه

 33 ........................................... «رالملوکیس» در زنانه تیهو یواکاو ؛«برهنه اتیح» و «حاکم قدرت»

 ینادر نویم

 737 ............................ نامهاستیس بر دیتأک با یطوس المل نظام خواجه دگاهید از یدادرس و قضاوت

 یعلو خاتوننصرت دکتر



 

 

 

: یمورد ۀمطالع یاسیس شيهیاند بر یطوسي المل نظام خواجه رالملوکیسي یگذارکنش و یریپذکنش

 731 ........................................................................................................................ یزدیا فرّه مفهوم

 یریمن دهاشمیس، یاطهر نیدحسیس

 739 ..............................یطوس المل نظام خواجه یاسیس ۀشیاند در آن دیبازتول و عدالت یالگوکهن

 ینظر اشرفیعل

 730 .................................................................... المل نظام خواجه یِاسیس ۀشیاند یِشهررانیا یِمبان

 یگلستان یعامر حامد

 735 ................................. رالملوکیس: یمورد ۀمطالع یخیتار متون و یاسیس یهااندرزنامه یزیآممتن

 یپورسلطان هیسم، یرجندیب زادهیعل زهرا

 732 .......................................................................... المل  نظام یهانوشته در یقوم استیس مسائل

 نظروف راوشان

 731 .................... قدرت یحقوق ساخت امکان ۀمنزل به المل نظام خواجه ۀناماستیس در «داد» مفهوم

 راقب ریام

 بر دیتأک با) یطوس المل نظام خواجه و هابز یاسیسي ۀشيیاند در یمندحکومت یهاسيتهیبا ۀسيیمقا

 739 .............................................................................................................. (گنزیاسپر بحران یۀنظر

 کارسبزه یمهد ،یمحمد احسان مزدخواه، احسان، زارگز یخسرو مسلم

 733 ........................................ رالز جان و یطوس المل نظام خواجه ۀشیاند در عدالت مفهوم ۀسیمقا

 انیذوالفقار فاطمه

 ومتحک در قضاوت گاهیجا تیاهم باب در یهقیب ۀرانیدب دگاهید و المل نظام ۀرانیوز نگرش ۀسیمقا

 773 .............................................................................. فرکالف یانتقاد گفتمان لیتحل یۀبرپا یاسیس

 یرخانیام محمدحسن، انیمحمد عباس

 771 ................................................. (رالملوکیس اساس بر) یدولت یروهاین یریکارگبه در یمالحظات

 تابش عقوبیدکتر

 کتاب بر دیتأک با یطوسيي المل نظام خواجه دگاهید از یاسييیسيي یسييینواندرزنامه و یدارمل 

 779 ................................................................................................................................ رالملوکیس

 یعلو خاتوننصرت دکتر

 770 ........................ (نامهاستیس به توجه با) یطوس المل نظام خواجه دگاهید از عدالت تحقق موان 

 موحدنژاد هاله، یآران یمحبوب درضایحم

 772 ............................................... ینظام کریپهفت در المل نظام خواجه یاسیس یهاشهیاند راثیم

 یحافظ غالمرضا، یثان یواف میمر دکتر

 



 

 

 

 771 ................................................................ یرانیا نینماد جهان تداوم و المل نظام خواجه راثیم

 استوار دیمج

 779 ................................................................ یطوس المل نظام خواجه عملِ و نظر در یساالرنخبه

 ایپو ییرضا یعل

 773 ................................................................................................................ المل نظام یِمُلک نظامِ

 یلیخل محسن دکتر

 717 ................................................. (ه 095-039) المل نظام یاجتماع یاسیس و یآموزش ریتداب نقد

 پاک یدیشه محمدرضا

 711 ................................................................ انیمزدک و مزدک ۀدربار المل نظام خواجه تیروا نقد

 ینیحس دیسع، کوبنیزر روزبه

 719 ..............................................................................نامهاستیس در شاهان تیشخص لیتحل و نقد

 ییدرضایس طاهره دکتر

 دیتأک اب)  یدودمان –یاسیس یگذرها در رانیا یتمدن -یاسیس یوستگیپ حفظ در سياالرانوانید نقش

 710 ......................................................................... (او خاندان و یطوس المل نظام خواجه ۀنمون بر

 یعباس جواد

 715 ....................................................................................... نامهاستیس نثر به شناسانهسب  ینگاه

 یآران چرخخوشه یعل

 712 ........ یامروز یهادانشگاه تا یطوس المل نظام خواجه یۀنظام مدارس رتحولیس و یقیتطب نگرش

 یساق نیمحمدحس

 711 ...................................................................... المل نظام خواجه ۀشیاند در خارجه امور یواکاو

 زادگانلیاسماع بهروز، یلیخل دهیسع

 719 ........................... هینظام مدارس سیتأس در المل نظام خواجه یاعتقاد و یاسیس ۀشیاند یواکاو

 یلیسه مسعود

 713 ................................................................... کشور اداره در المل نظام خواجه یهازهیانگ یواکاو

 پوریصف یعل

 793 ............................................................ المل نظام خواجه دوران در هیامام ۀعیش تیموقع یواکاو

 یسلطان یعباسعل دکتر

 797 ............................................................................ قدرت توازن سلطنت، لیتعد ران؛یا در وزارت

 یچرشانهیمد محسن دکتر

 791 .................................................. یطوس المل نظام خواجه ۀدور در ایران غرب شافعیان وضعیت

 یشمس بایز، یاحمد خیش دمحمدیس دکتر



 

 

 

 ۀدور یهاسييکه: یمورد ۀمطالع  آن در المل نظام نقش بر دیتأک با یسييلجوق دوران تمدن و هنر

 799 ................................................................................................................ ارسالنالب و شاهمل 

 یباصر( زهره) جهیخد دکتر

 795 ....................................................................................... الطوسی المل  نظام عند داریاال الفکر

 شهیعرب نیا یالبالک حمد وانهید ابوبکر الدکتور

 یف ۀینیوالد ۀیاسييیالسيي المعارضييۀ مواجهۀ یف یالسيياسييان خیللتار یولوجیدیاإل المل نظام فیتوظ

 792 ........................................................................................................................................ عصره

 یالکعب رینص

Administrative Thought at King Tusi System .....................................................................140 
Dr. Abu Bakr  Diwan Hamad Albalaki 

Issues of Ethnic Policy in the Writings of Nizam-ul-Mulk ............................................141 
Ravshan Nazarov 

Khaje Nizam al-Mulk's Readings on Making State and Governing ...........................142 
Seyyed Javad Salehi, Mozaffar Hasanvand 

“Siaset-Name”Bynizam Al-Mulk as a Guide for a State-Building and Development of 

Political System ........................................................................................................... 143 

JasurSalomov 

кандидат философских наук, Институт истории Академии наук Республики 

Узбекистан ........................................................................................................................................144 
Равшан Назаров 

Niẓām al-Mulk’s Siyar al-mulūk in Early Persian Prose Literature............................145 
Dr. Louise Marlow 

 

 

 



 

71 

 7931المل  طوسی                                    پاییز المللی هزاره خواجه نظامهمایش بین

 اشتر عهدنامۀ مالک و سیرالملوک داری درملک آداب

 چیزاده شانهدکتر غالمحسن حسین

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دهاقاناستادیار 
www.shanechi_1385@yahoo.com 

 چکیده

 السالم در آدابو حکومتی امام علی علیه های سیاسیعهدنامۀ مال  اشيتر که مشتمل بر دیدگاه

طوسی که حدود چهارصد سال پس المل  و نیز کتاب سیرالملوک خواجه نظام داری استمل 

های های سیاسی دورۀ اسالمی است که متضمن اندیشهاز آن نوشيته شد، دو نمونه از اندرزنامه

فاصلۀ زیادی  باشد. اگرچه میان زمان نگارش این دو متنارزشمندی در موضو  کشورداری می

وان تالمل  طوسی میمالسالم و خواجه نظاوجود دارد، ولی با توجه به شخصیت امام علی علیه

سؤال  دنبال پاسخ به اینتصيور کرد که هر دو دارای مبانی مشترک سیاسی بودند. این نوشتار به

براساس عهدنامۀ مال  -السالم های سیاسی امام علی علیهاسيت که وجوه مشيترک میان دیدگاه

دو  تطبیق اینو  چیست؟ در مقایسه -براساس کتاب سیرالملوک-المل  و خواجه نظام -اشيتر

شييده در هر دو متن مشييابه هسييتند، توجهی از نظرات مطرحمتن مشييخص شييد که بخش قابل

و اقشيييار مختلف جامعه که از موضيييوعات مهم  ویژه در مبياح  مربوط به تعامل با مردمبيه

 روند.داری به شمار میمل 
 اجتماعی.داری، اقشار عهدنامۀ مال  اشتر، سیرالملوک، آداب مل  :واژگان کلیدی

  

http://www.shanechi_1385@yahoo.com
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 الملک طوسیاخالق و مضامین اخالقی در سیرالملوک خواجه نظام

 منیژه قدرتی وایقان 

 س() دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا
m.ghodrati@alzahra.ac.ir 

 چکیده

المل  طوسی، وزیر قدرتمند سلجوقی نظامبن اسحاق معروف به خواجه بن علیابوعلی حسين

پیرایه به دور از هرگونه پیچیدگی صناعی، در کتاب خود سيیرالملوک با زبانی سياده و نثری بی

ای از آداب کشيورداری را شرح داده است که اگر سالطین، حکّام، امرا لفظی و معنایی مجموعه

ا و آخرت دسييت خواهند یافت. نظر به کار گیرند به سييعادت دنیو زیردسييتان ایشييان آنها را به

المل  به مسييائل اخالقی در این کتاب و اهمیت اخالق و تعالیم اخالقی در اهتمام خواجه نظام

کارگیری روش تحلیل محتوا به بررسی مضامین زندگی بشر، پژوهش حاضر بر آن است تا با به

ر ابتدا کلیۀ نکات و مضيييامین رو دالمل  بپردازد. از ایناخالقی در سيييیرالملوک خواجه نظام

گردد و در ادامه به تحلیل محتوای آنها پرداخته اخالقی بازخوانی، استخراج و کدگذاری اولیه می

 خواهد شد.

المل  با معرفی رذایل اخالقی گر این مطلب است که خواجه نظامدستاورد پژوهش حاضر بیان

کارگیری پند و اندرزهای خردمندانه در قالب بههای پرهیز و یا زدودن آنها و با و شناساندن راه

 ردازد.پآیات قرآنی، حکایات و نقل گفتار بزرگان به تعلیم راه و رسم زندگی اخالق مدارانه می

 المل  طوسی، سیرالملوک، اخالق.خواجه نظامواژگان کلیدی: 
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 یالملک طوسخواجه نظام نامۀسیاستو دولت در  نید ارتباط

 علی اکبرپور

 نور شهرستان قوچانارشناسی ارشد پیامک
akbarpourali1370@gmail.com 

 ینیفاطمه حس

 مشهد یارشد دانشگاه فردوس کارشناسی
Fatemeh.hoseini@mail.um.ac.ir 

 چکیده

جه را به خود جلب تو ی،بر عالم هسييت یهمواره از پانهادن آدم یاسييتمذهب و سيي ۀمقول دو

محل اختالف  یخاند که در طول تاربوده یموضوعات ینترمهم ودو، جزیناند و از آن پس، انموده

کرده اسييت:  یط ار یهمواره سييه شييکل کل یخاختالفات در طول تار یناند. او نزا  بشيير بوده

ست شده ا یمقاله سيع ین. در ایگریبر د یکی ۀو دولت و غلب ینو دولت، تقابل د ینارتباط د

 نامهیاستو دولت در س یند ینب ۀرابط یبه بررس یالمل  طوسيخواجه نظام یاتبراسياس نظر

ت و داش یمالمل  خواهخواجه نظام یشۀمختصر به اند یاساس، ابتدا نگاه ینپرداخته شود. بر ا

هش پژو یادعا .پردازیمیآنها م ینو دولت و ارتباط ماب یندر باب د یو ظرو ن یدگاهسپس به د

داشته  یارتباط وجود دارد و خواجه همواره سع نامهیاستو دولت در س یند یناسيت که ب ینا

ها پژوهش، اطالعات و داده یادعا یکند و در راستا یلدخ یاستدر امور س یزرا ن ینیعنصير د

-یفیصيييتو یوۀو به شييي یآورجم  ینترنتیو ا یااز مناب  کتابخانه دهو با اسيييتفا یفیبه روش ک

در  المل نمود که خواجه نظام یینتب گونهینا توانیشييده اسييت. م یلو تحل یبررسيي یلی،تحل

را همزاد دولت خواند  یند شهری،یرانا یشۀبر اند یهبا تک یران،در ا یاسیتمرکز سي یجادجهت ا

از  یمندبا بهره یعمل پوشيياند. و ۀبه هدف خود جام یشييافع یکردن مذهب سيينیو با رسييم

و  اشاره نموده است یریتمد یادیاز اصول بن یبه برخ یشخو یدیو نگاه توح ینید یهاستهدان

خواجه  یاسيييترا در سييي یند یغافل نمانده اسيييت و همواره تجل یندولت و د یناز ارتباط ب

 مشاهده نمود. توانیالمل  منظام

  دولت. ین،د نامه،یاستالمل ، س: خواجه نظامیدیکل واژگان

mailto:akbarpourali1370@gmail.com
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گرایی و الملک: تلفیقی از ایرانسیاسی خواجه نظاماندیشۀ 

 گراییاسالم

 الدین گیالنینجم

 استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندۀ مسئول(
ngilani58@gmail.com 

 شهریار فرجی نصیری

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان

 چکیده

گرایی محض او اصرار المل  بر ایرانپردازان اندیشۀ سیاسی خواجه نظاماگرچه برخی از نظریه

قی از المل ، تلفیتوان گفت اندیشۀ سیاسی خواجه نظامنامه میدارند؛ اما با اسيتناد به سيیاسيت

باشد. یمینه مگر تسامب فکری خواجه در این زگرایی است و این اندیشه بیانگرایی و اسالمایران

های ها و اندرزنامهنامهشهری و تأثیر مستقیم خواجه از تاجتوان بازتاب اندیشۀ ایرانهرچند نمی

هایی که خواجه از سنگ با حکایتنامه، همجای سیاستایران باستان را انکار کرد، ولی در جای

یاسييی خود دارد، از زبان پادشيياهان و بزرگان ایران باسييتان، برای بیان و تفسييیر اندیشييۀ سيي

عنوان نمونه، اگر آورد. بههای اسيييالمی دارند نیز سيييخن به میان میمایههایی که بُنداسيييتيان

کند، از عدل عمر، خلیفۀ دوم هایی راج  به عدل انوشيييیروان و ملوک عجم بیان میداسيييتيان

با  مبر و یارانشآورد. اگر از شیوۀ برخورد پیاعبدالعزیز نیز سيخن به میان میمسيلمین و عمربن

گوید، در پی آن حکایتی از پادشياهان ایران باستان در روز جشن مهرگان و قاضيیان سيخن می

کند. همچنین برای نکوهش حمزه بیان میکند. سيپس در ادامه حکایتی از عُماربننوروز بیان می

و  یرانیهای ازنان در اندیشيۀ سيیاسيی خود، به کالم بزرگمهر و پیامبر )ص( و دیگر شخصیت

ش نامه و به روکند. در این مقاله سيعی بر آن اسيت که با استناد بر سیاستاسيالمی اسيتناد می

 تحلیلی، به شرح و بسط مطالب فوق پرداخته شود. -توصیفی

 شهری.گرایی، ایرانگرایی، اسالمالمل ، اندیشۀ سیاسی، ایراننظام: خواجهواژگان کلیدی
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 نامهلملک طوسی در سیاستااندیشۀ سیاسی خواجه نظام

 آقازاده جعفر

 اردبیلی محقق دانشگاه دانشیار
j.agazadeh@uma.ac.ir  

 چکیده

ت های جهان اسالم، حکومزمین و تسلط آنها بر بیشتر بخشرسیدن سالجقه در ایرانقدرتبا به

گرفت که خود تجربۀ حکومتی چندانی نداشتند و برای بزر  اسيالمی تحت سلطۀ اقوامی قرار 

توان به ترین آنها میادارۀ این قلمرو وسيييی  به وزیران و دیوانیان ایرانی روی آوردند که از مهم

المل  به درخواسييت ملکشيياه سييلجوقی کتاب المل  طوسييی اشيياره کرد. نظامخواجه نظام

لمرو کشور بر اساس آیین و سنن پادشاهان پیشین عنوان راهنمایی برای ادارۀ قنامه را بهسیاست

نامۀ خواجه دادن به این سيؤال هستیم که سیاستنگاشيت. در پژوهش حاضير ما در پی پاسيخ

شهری در دوران اسالمی دارد؟ فرضیۀ المل  چه جایگاهی در بازیابی اندیشيۀ سیاسی ایراننظام

نویسی در دوران نامهن نمایندۀ سيیاستتریتوان بزر المل  را میاصيلی ما این اسيت که نظام

شهری برداشت. اسيالمی نامید، او در عمل و نظر گامی بزر  برای تداوم اندیشيۀ سیاسی ایران

بینی سیاسی عصر شهری را با واق خواهی ایرانخواجه در این اندیشيۀ جدید، عناصری از آرمان

سيسيت با اندیشيۀ خالفت و تسيلط ترکان در هم آمیخت. این اقدام وی کوشيشيی موفق در گ

 ها بود.نامهشریعت

ری، شهنامه، حکومت سلجوقی، اندیشۀ ایرانالمل  طوسی، سیاست: خواجه نظامواژگان کلیدی

 شاهنشاه.
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الملوک الملک در کتاب نصیحهبازتاب اندیشۀ سیاسی خواجه نظام

 غزالی

 الدین گیالنینجم

  استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

ngilani58@gmail.com 

  نرگس خزائی

 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی، گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد.

 چکیده

ها و فرد سييیرالملوکالمل  طوسييی یکی از مذخذ مهم و منحصييربهنامۀ خواجه نظامسييیاسييت

نویسی از خواجه تأثیر باشيد. شياید اولین کسی که در سیرالملوکهای بعد از خود میاندرزنامه

های سييیاسييی الملوک غزالی، بسييیاری از آراء و اندیشييهپذیرفت، غزالی بود. در کتاب نصييیحه

باشيييد. گر تأثیرپذیری غزالی از خواجه میبازتاب یافته، که به وضيييوح بیانالمل  نظامخواجه 

الملوک غزالی بازتاب یافته المل  که در کتاب نصیحههای سيیاسی خواجه نظامازجمله اندیشيه

، عدالت، مشورت با خردمندان، بار عام دادن در نوروز فرّه ایزدیبودن مقام سلطنت، است: الهی

نامه و باشد. در این مقاله تالش شده با استناد به کتاب سیاستیوند دین و دولت میو مهرگان، پ

تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که غزالی در کتاب  -الملوک و به روش توصیفینصيیحه

 المل  بوده است؟تأثیر اندیشۀ سیاسی خواجه نظامهایی تحتالملوک در چه زمینهنصیحه

 الملوک، اندیشۀ سیاسی.نامه، غزالی، نصیحهالمل ، سیاسته نظامخواج واژگان کلیدی:
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نامۀ خواجه بازخوانی هرمنوتیکی رابطۀ قدرت و مردم در سیاست

 الملک طوسینظام

 محمد عثمانی 

 دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه
m.osmani56@ferdowsi.um.ac.ir 

 چکیده

گیری دولت در طول تاریخ، رابطۀ قدرت و مردم در سياختار دولت مورد پرسش بوده با شيکل

رو در هر دولتی اندیشمندان و از اینسازد. در این رابطه، نو  ساختار دولت را نمایان میاست. 

ملوک( سييیرال) نامهکنند. کتاب سيیاسيتپردازان به ترسيیم رابطۀ قدرت با مردم توجه میتئوری

المل  در دورۀ اسيتقرا و نهادینگی قدرت سيلجوقیان به خواسيت ملکشياه نگاشته ه نظامخواج

وی با  کند.شيده است. این نوشتار چیستی و چگونگی سیاست در ساختار قدرت را ترسیم می

های مسلمانان امر سیاسی جدیدی را ارائه توجه به سينن سیاسی پیشۀ اسالمی ایرانیان و تجربه

جه به جایگاه و اهمیت این کتاب در سييينت فکری ما، به طرح این سيييؤال دهيد. حال باتومی

المل  به چه صيورتی ترسيیم نامۀ خواجه نظامپردازیم که رابطۀ قدرت و مردم در سيیاسيتمی

یافته اسييت؟ مردم در معادلۀ قدرت چه نقش و جایگاهی دارند؟ فرضييیۀ مطرح این اسييت که 

د؛ اما کنالفت مسلمانان به موضو  حکومت توجه میخواجه در بستر سنت پادشاهی ایرانی و خ

ها به مناف  و مصيلحت مردم را در امر سيیاسی با علم به نقش مردم در بقاء و سيقوط حکومت

کند. حال در این نوشيتار ما در بازخوانی این کتاب با روش هرمنوتیکی فلسفی در پی توجه می

 های معنایی برخواهیم آمد.فقفهم این معادلۀ قدرت و مردم از منظر دیالکتی  ا

 نامه.: قدرت، مردم، حکومت، امر سیاسی، هرمنوتی ، سیاستواژگان کلیدی
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های خواجه تابعیت در اندیشه -بازنمایی فرهنگ سیاسی آمریت

 الملک نظام

 پورملیحه مهدی
 واحد نیشابور دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی،
malihemahdipour@gmail.com  

 چکیده

ها و منش ها،نگرش ها،بینش ها،ای از دانشتوان فرهنگ را مجموعهمی نگر،از دیيدگياه جام 

پویا و  آور،مصييونیت دهنده،های هویتکه دارای ویژگی های ی  ملت محسييوب کرد،ارزش

و نظام  گران است و شخصیت. تأثیرپذیر وتأثیرگذار است؛ فرهنگ، میانجیِ تعامل کنشپایاست

ای از عنوان بخشييی از کل فرهنگ، مجموعهبه کند. فرهنگ سييیاسييی،اجتماعی را هماهنگ می

ی نخبگان و قدرت سیاس های ی  ملت نسبت به نظام سیاسی،گیریایستارها و جهت ها،نگرش

گیرد و جایگاه و نو  ریخی و در ارتباط با رویدادهای درون جامعه شکل میاست؛ که از نظر تا

 که رودشمار میبه هاییکند. فرهنگ سیاسی مجموعۀ ارزشرابطۀ مردم با سیاست را تعیین می

عنوان بخشیده و از این رهگذر نقش مهمی در زندگی سیاسی به معنا سیاسی زندگی و به فرایند

 سييیاسييی نظام عملکرد نماید. فرهنگ سييیاسييی محصييولتماعی ایفا میای از فعالیت اجگونه

 و حکومت پدیدۀ قدرت، به جامعه ی  سييیاسيی هایگیریو جهت شيود. نگرشمی محسيوب

 فرهنگ در حکومت و مردم بین متقابل تکالیف و هاکیفیت خواسييت همچنین سييیاسييی، نظام

 سیاسی عمل که هاستارزش و هاایده از ایمجموعه این فرهنگ، زیرا شود؛می بررسی سيیاسی

 دهد.می رخ آن قالب در

هر فرهنگی لزوماً استراتژی مشخصی دارد که بر مبنای تفکری متافیزیکی ساخته و پرداخته شده 

المل  از میان اندیشه، زبان و فکر کند. خواجه نظامو سيیسيتم فرهنگی جامعه از آن تبعیت می

، داریهای گوناگون در فرهنگ، سيیاست، حکومتدر جنبه ایرانی بیرون آمده اسيت؛ تأثیر وی

عدالت، مدیریت و... در دوران صدارت در دربار سلجوقیان و دوران پس از آن بسیار چشمگیر 

المل  را در عرصۀ فرهنگ های خواجه نظاماست. در این مقاله مبانی فکری و فلسفی و اندیشه

دهیم. در دربار شاهان ایران که دورۀ سلجوقیان و فرهنگ سیاسی مورد کنکاش و بررسی قرار می

mailto:malihemahdipour@gmail.com
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المل  نیز از آن مسيتثنی نیسيت، فرهنگ سیاسی مستقر فرهنگ و عصير صيدارت خواجه نظام

تابعیت است، چراکه پادشاه برگزیدۀ خداوند است و همگان باید اطاعت امر پادشاه را  -آمریت

دربار در فرهنگ سييیاسييی را  مؤلفۀ ،المل های خواجه نظامبا بررسييی اندیشييه به جای آورند.

 ایم.سلجوقیان واکاوی و بازنمایی کرده

تابعیت،  -المل ، فرهنگ سيييیاسيييی، فرهنگ آمریت: فرهنيگ، خواجه نظامواژگاان کلیادی

 سلجوقیان.
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 شهریهای انیرانی و بازگشت به سنت ایرانبدعت

 شتکی د رقربانپو علی

 واریسبز حکیم هنشگادا سیاسی معلو وهگر علمیتهیئ و عضو ریادستاا
a.ghorbanpour73@gmail.com  

 چکیده

ای، معلول بحرانی جاری است که ذهن و اندیشۀ هر تأسيیس یا بازگشيت به سينت یا اندیشيه

گیرد. پس از سقوط نظام پادشاهی ساسانیان توسط سپاه اسالم، ای را به چالش میاندیشهصاحب

منحرف گشت و « سنت خلفای عرب»به « سينت مللکان عجم»تدریج از شيهری بهاندیشيۀ ایران

 داد« انیرانی»محو گردید و جایش را به نافرهمندی « روزگار نحوسييت»اگهان در به ن فرّه ایزدی

 المل از هم بگسست و بحران آغازیدن گرفت. خواجه نظام« نظم و نسيق امور»و اینجا بود که 

عیلیان سان اسماطوسيی، برای گذار از این روزگار نحوست و بازیافتن نظم و نسق پیشین، نه به

طبقاتی را بنا نهاد؛ بلکه به سيييیرۀ « انقالب»های امروزی، و نه به روش چپ به پا کرد« قیامت»

شييهری را، در حد = ایرانی(، هم در عمل و هم در اثر، بازگشييت به سيينت ایران) ملوک عجم

طورکلی، خواجه در دورۀ وزارت خویش، با سيه چالش اساسی ممکن، دوام و قوام بخشيید. به

 -9سیطرۀ سنت خلفای عرب؛ و  -1زمین؛ عی و سرزمینی ایرانپراکندگی اجتما -7مواجه بود: 

در   نظمی مُلبیو  دینی مللِ بیها، سربرآوردن دو بدعتِ بیدادگری سالطین. نتیجۀ این چالش

جه گرفت. خواتدریج شکل= انیرانی( به) شيهری بوده اسيت که توسيط غیرایرانیانسينت ایران

را، تنها راهبردهای  گرایی مذهبیخروج از فرقهو  رمانیسرشت شاهیِ آالمل ، بازگشت به نظام

 داند.ها میکلی عبور از این چالش

فّره شيهری، شاه آرمانی، المل  طوسيی، سيلجوقیان، انیرانی، ایران: خواجه نظامواژگان کلیدی

 .ایزدی

  

mailto:a.ghorbanpour73@gmail.com
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الملک طوسی در پرتو الگوی بررسی اندیشۀ سیاسی خواجه نظام

 نظری اسپریگنز

 عطارانمهدی 

 زاد شهرضاآدانشگاه 
 mhdattaran@yahoo.com  

 چکیده

المل  این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که منطق درونی اندیشۀ سیاسی خواجه نظام

ر باهداف مطالعاتی این پژوهش ناظر در قالب الگوی نظری اسيپریگنز چیسيت؟ بر این اسياس 

المل  قرار گرفت. با توجه به الگوی توماس فهم منطق درونی اندیشييۀ سييیاسييی خواجه نظام

عنوان چارچوب نظری مورد های سييیاسييی، روش جسييتاری وی بهیهنظراسييپریگنز در تحلیل 

نامه و اندیشۀ سیاسی خواجه حکایت از آن دارد که نتایج بررسيی سیاستاسيتفاده قرار گرفت. 

سی در نظر خواجه عدم آشنایی ترکان با فن حکومت و مدیریت جامعه و مشيکل و بحران اسيا

های مشيکل را سنت قبیلگی ترکمانان باشيد. خواجه علل و ریشيهمی خواندآنچه او بددینی می

ازعلل دیگر به رواج آراء باطنی، قرمطی،  .داندآشييينيایی با فن حکومت میسيييلجوقی و عيدم

توان اشييياره نمود. درمان از نظر خواجه تشيييکیل اند میدو آنچه او بدمذهبی می اسيييماعیلیان

ری کارگیسيينت شييکل گیرد. عدم بهحکومتی مطلقه و عادل اسييت که بر پایۀ مذهب پاکیزۀ اهل

ها بخشی دیگر از درمان خواجه در مواجهه با مشکل و بدمذهبان در حکومت و تأسيیس نظامیه

ت حکومتی ایران باستان و دورۀ اسالمی بحران اسيت. آرمان خواجه در این مهم ترکیبی از سين

 است.

 نامه، تاریخ ایران، سلجوقیان.اندیشۀ سیاسی، سیاست :واژگان کلیدی
  

mailto:mhdattaran@yahoo.com
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 میراث از میانه دورۀ اسالمی هایاندرزنامه تأثیرپذیری بررسی

 ساسانیان نویسیاندرزنامه

 طوسی الملکنظام نامۀ خواجهسیاست بر تأکید با

  عنبرانی عطا

 طوس مشهد یمحک یآموزش عال ۀسسمؤ ،شناسی سیاسیآموختۀ دکتری علوم سیاسی، گرایش جامعهدانش

ataanbarani@gmail.com 

 چکیده

 ندهمابرجای میراث از اسالمی دوران هایاندرزنامه تأثیرپذیری بررسی مقاله این نگارش از هدف

 دوران اوایل هایاندرزنامه بر کلی مروری برعالوه. اسييت سيياسييانیان زمان نویسييیاندرزنامه از

 رب مقاله این تأکید کنند؛ ایجاد نهادیعرب هم و ایران فرهنگ میان کردندمی تالش که اسييالمی

 که است این پرسش. است طوسی المل نظام خواجه اثر «سیرالملوک» یا «نامهسيیاسيت» کتاب

 چه در نامهسييیاسييت کتاب در المل نظام خواجه ایران، در نویسييیاندرزنامه ادامۀ سيينت در

 «نامهتسیاس» کتاب بررسی با. اسيت پذیرفته تأثیر سياسيانیان زمان هایاندرزنامه از هاییزمینه

 پادشاه، وظایف و پادشاهی ریشيۀ آسيمانی بر تأکید چون هاییزمینه در خواجه گرددمی معلوم

 احبانمص خردمندی ضرورت و دادگری و عدالت پادشاهی، و دین بین پیوند کیانی، فرّ بر تأکید

 کتاب نگارش از خواجه هدف. اسييت بوده سيياسييانیان زمان هایاندرزنامه تأثیرتحت شيياه

 خنس سلجوقی پادشاه با گذشته شهریاران زبان از و آن طریق از که است بوده این نامهسیاست

 علیه را شهریار همچنین. دهد سوق مسيلط مذهب و دین پاسيداشيت سيویبه را آنها و بگوید

 شاه ذشته،گ شهریاری ارائۀ الگوی با و بیاموزاند شاه به را اشرافی عدالت کند، تحری  بدکیشان

 واراست قانون و قاعده پایۀ آداب، بر را سيلطنت نظام و کند دور ایقبیله و بدوی خصيلت از را

 قرار موردبررسی را تأثیرات این است درصدد توصیفی و تحلیلی روشيی با پژوهش این. سيازد

 دهد.

 ،فرّه ایزدی دولت، و دین المل ،نظام خواجه سيياسييانیان؛ نویسييی،اندرزنامهکلیدی:  واژگان

  اسالمی. سلطنت سلطنت، آداب دادگری، و عدالت

mailto:ataanbarani@gmail.com
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 سیرالملوک در «مشورت» مفهوم تحولِ و تاریخ بررسی

 جزائی  محدثه

 مشهد فردوسی دانشگاه( گرایش اندیشۀ سیاسی) سیاسی علوم دکتری دانشجوی

 jazaee1366@gmail.com 

 چکیده

 و کنش جامعه، برساختنِ در هستی جهانِ به معنابخشی و اندیشه سياختِ ابزار عنوانبه مفاهیم

 بررسييی رواین از کنند؛می ایفا محوری نقش آنها میان تعامل دادننحوۀ رخ همچنین و گرکنش

 سیرالملوک،. اسيت شيایسيتۀ توجه و مهم امری منظومۀ فکری ی  برسياختنِ در مفاهیم نقشِ

 که آنجا از دورۀ سلجوقیان، در ایرانی اندیشمندِ و وزیر المل ،نظام نامۀ ارزندۀ خواجهسيیاست

 از کیی مثابهبه رساند، یاری ایرانی اندیشيۀ سيیاسيیِ در جریانی گیریِشيکل به توانسيته اسيت

 مخاطب را قدرت هرمِ رأس ها،نامهسیاست که آنجا از. شيودمی تلقی دورۀ میانه متون ترینمهم

 و سييیاسييی نظام دربارۀ نو  هاییبازگوکنندۀ واقعیت تواندمی آن، مفاهیم واکاوی دهند،می قرار

 وره،د این در اسالم اندیشۀ سیاسی اهمیت درنظرگرفتنِ با .باشد جامعه ی  در قدرت سياختار

 عنوانبه اسييالمی مفاهیمِ از ایمجموعه تملی  و آمیزیدرهم تطبیق، زدایی،آشيينایی گیری،وام

 مفاهیم این از یکی «مشييورت. »آیدمی حسيياببه دوره این اندیشييمندان نظری تالشِ ترینمهم

 یخپروژۀ تار. شييود درنظرگرفته سييیرالملوک مایۀ کتابِبُن و نگاشييتن هدفِ تواندمی که اسييت

 و سييیاسييی رخدادهای با مواجهه در مفاهیم دگرگونی و انتقال تحول، گیری،شييکل به مفاهیم

 تو،ا ریشتر، اسکینر، کوزل ، چون کسيانی حوزه این پردازانِمجموعۀ نظریه. پردازدمی اجتماعی

 به نهاآ نحوۀ تحول و مفاهیم گیریشکل هایریشيه بررسيی با آگامبن و اشيمیت برونر، پالونن،

 هدفی چنین با نوشييتار این. ورزندمی مبادرت جامعه ی  در قدرت سيياختِ آشييکارسييازیِ

 در ورتمش تبارشناسانۀ مفهوم واکاوی به «مفهومی تاریخ» روش و نظریه از استفاده با کوشدمی

 بپردازد. سیرالملوک

 نامه.سیاست المل ،خواجه نظام مشورت، مفاهیم، تاریخ: کلیدی واژگان

  

mailto:jazaee1366@gmail.com
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 الملک و فرائدالسلوکنامۀ خواجه نظامبررسی تطبیقی کتاب سیاست

 شهریالدین سجاسی دراندیشۀ سیاسی ایرانشمس

 شهین فارابی  دکتر

 نور مشهدعلمی گروه تاریخ دانشگاه پیامعضو هیئت
sh_farabi@yahii.com 

 چکیده

ز زمین، در گذار اترین مفردات تداوم ایرانشهری یکی از عمدهسیاسی ایران بازپرداخت اندیشۀ

ر های مختلف تاریخی ددورۀ باستان به دورۀ اسالمی بوده است و رشتۀ ناپیدایی است که دوره

الدین نویسندگان متعددی ازجمله نجم ایران دورۀ اسالمی را به یکدیگر پیوند داده است. تاکنون،

 البحرینالملوک، ابراهیم ابرقوهی در مجم میرسیدعلی همدانی در ذخیره دالعباد،رازی در مرصا

 اند.فرسایی کردهو... دربارۀ این اندیشه قلم

نامۀ توان در سیاستشهری را به بهترین وجهی میعناصری از اندیشۀ سیاسی ایران در این میان،

شهری، نو  برداشيت او از اندیشيۀ ایرانالمل  و خواجه نظام المل  مشياهده کرد.خواجه نظام

د در ها بعسال با این اندیشه است. دادن غالمان ترکنخسيتین بازتاب اسياسی چگونگی سازش

نامه مانند سييیاسييتهسييتیم که به« فرائدالسييلوک»ه.ق شيياهد تألیف کتاب دیگری با عنوان  273

 نویسييندۀ این) ین سييجاسييیالدداری دارد. شييمسنوعی جنبۀ آداب تعالیم عملی در نحوۀ مل 

 از) یلدگُزا فرزند محمدبن ازب  آشفتۀ قرن هفتم به اتاب  باتوجه به اوضا  قصد داشت کتاب(

 نوعی حکمت عملی و آداب حکومتی بیاموزد.بود، به نوجوان که فرمانروایی (آذربایجان اتابکان

 وده است.المل  دربارۀ ملکشاه سلجوقی باین موضو ، مشابه انگیزۀ خواجه نظام

 انتقال ترک سالطین به نوعیبه باسيتانی آرمانی پادشياهان از ایزدی در کتاب فرائدالسيلوک، فر

 بایست با توجه به تغییر اوضا در هر اثر، قاعدتاً می اسيت. ازآنجاکه انعکاس این اندیشيه یافته

های در کتابشهری فراز و فرودهایی داشته باشد، با مقایسۀ اندیشۀ ایران سيیاسيی هر سيلسله،

مذکور، در پی آن هستیم که تأثیر اوضا  سیاسی حاکم در زمان تألیف آنها را مورد کنکاش قرار 

 لحاظو مشييابهت خاسييتگاه فکری هر دو نویسيينده به بودنمذهبشييافعی داده و اینکه با وجود
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ها در روش و زبان گفتاری بروز این تفاوت اندیشيييۀ مذهبی و سيييیاسيييی، چه عواملی باع 

 های عملی و نحوۀ آداب حکومت گردیده است؟کمتح

گرفتن عصيير زرین فرهنگ دهد که با یورش مغوالن و پایانبخشييی از نتایج پژوهش نشييان می

ش، تدریج باع  شد بیش از پیایران، تحولی اساسی در اندیشۀ سیاسی در ایران هویدا شد که به

اصر بیگانۀ مغول رنگ ببازد؛ و درنتیجه شيهری اندیشۀ سیاسی در ایران در برابر عنعنصير ایران

 المل  نمود یافت.نامۀ نظامتر از سیاسترنگشهری در کتاب فرائدالسلوک کماندیشۀ ایران

  شهری.نامه، فرائدالسلوک، اندیشۀ ایران: سیاستواژگان کلیدی
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الملک بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در سیاست نامه خواجه نظام

 تحلیل گفتمانطوسی بر مبنای 

 سید مرتضی حافظی

 آموختۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهددانش

 میالد حجرین

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
 hafezi.b.m@gmail.com 

 چکیده

تلف به معانی گوناگونی مورداسييتفاده قرار گرفته اسييت. ها و توسييط اندیشييمندان مخگفتمان در زمان

ی، علوم شناسی، فلسفۀ نقد ادبهایی ازجمله زبانای در رشيتهمثابه ی  روش بینارشيتهتحلیل گفتمان به

درواق  از نتیجۀ مطالعۀ زبان توسط  شناسی و علوم ارتباطات کاربرد دارد.شناسی، مردمسيیاسيی، جامعه

ت هایی اسها و روشتحلیل گفتمان انتقادی شامل نظریه اگون پدید آمده اسيت.های گونمحققان رشيته

برای مطيالعييۀ روابط میيان گفتميان و تحوالت اجتمياعی و فرهنگی قلمروهييای گونيياگون اجتميياعی. 

اند، اند که متون تاریخی و ادبی، مانند سيييایر متون، در خدمت ارتباطگران انتقادی گفتمان برآنتحلیيل

توان با نگرش و روش انتقادی تحلیل نمود. در این پژوهش ابتدا مفهوم گفتمان آنها را نیز می بنيابراین،

شود. گیرد، سپس به تبیین پیشینه و مراحل مختلف تحلیل گفتمانی پرداخته میدر کانون بررسی قرار می

و عوامل اعتقادی، ها بيا اسيييتفياده از این رویکرد، عواميل زبانی )گفتار و نوشيييتار( و فرازبانی )زمینه

 نامه که درهای نویسيندۀ سیاستاجتماعی، سيیاسيی، فرهنگی، اقتصيادی و...( موقعیت نهادی و نگرش

اند، موردتوجه قرار گرفته اسيييت. خواجه نظام با وجود آنکه راوی گیری متن تيأثیرگيذار بودهشيييکيل

و افکار و سييخنانش  نامه اسييترویدادهای آن دوره اسييت، یکی از افراد حاضيير در گفتمان سييیاسييت

ه های سیاسی و اجتماعی و دینی خواجهای آن دوره بوده است. تحلیل گفتمان دیدگاهتأثیر گفتمانتحت

 تواند از منظری نوین ما را به شناخت این اثر ستر  یاری رساند.نامه مینظام در سیاست

خی و گفتمان انتقادی، متون تاری ای، نقد ادبی جدید، گفتمان، تحلیلرشته: مطالعات میانواژگان کلیدی

 المل  طوسی.نامه، خواجه نظامادبی، سیاست
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بررسی جایگاه اقتصاد سیاسی در کتاب سیرالملوک و تأثیر آن بر 

 مندی عامهرضایت

 مهدی ترکاشوند

 الدین اسدآبادیاستادیار تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه سید جمال
farhadsahami426@yahoo.com 

 چکیده

مندی عامۀ با بررسی نقش اقتصاد و تأثیر آن بر رضایت در صدد هستند در این مقاله نگارندگان

المل  طوسييی بپردازند. مردم در کتاب سييیرالملوک به بررسييی عملکرد اقتصييادی خواجه نظام

د با کوشمقوالت حاکمیتی اسيت و هر حکومتی میترین عنوان یکی از مهماقتصياد سيیاسيی به

 برآن مردم را از خود راضیبهترین وجه ممکن بر توان خود بیفزاید و عالوه اعمال و تدبیر آن به

عنوان یکی از المل  طوسييی بهنگاه داشييته و بر عمر دوران حاکمیت خود بیفزاید. خواجه نظام

ان نیز بييه این امر واقف بوده و در اثر خود ميدبرترین وزرای تيياریخ ایران در دورۀ سيييلجوقیي

حلیلی ت -گردد با روشی توصیفیبار بر آن تأکید نموده اسيت. در این پژوهش تالش میچندین

ای، به این سييؤاالت پاسييخ داده شييود که اقتصيياد مطلوب از دید و با اسييتفاده از مناب  کتابخانه

تواند در مال سييينجیدۀ آن چگونه میهایی دارد و همچنین اعالملي  چه ویژگیخواجيه نظيام

 مندی مردم نقش داشته باشد.رضایت

 مندی.رضایت المل  طوسی، اقتصاد، سیرالملوک، وزارت،خواجه نظام واژگان کلیدی:
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 الملکنظام خواجه سیرالملوک در «نخبگان جایگاه» بررسی

 صمیمی امیریان، منصوره عباسی، محبوبه فریبا

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی علوم شدار کارشناسی دانشجویان
 ma.amirianchenar@mail.um.ac.ir 

 چکیده

 برخوردار فراوانی قدرت و دوام از المل نظام خواجه وزارت دوران در سييلجوقیان حکومت

 داشته مورا پیشبرد و پیشرفت در بسزایی سيهم کشيور بزرگان نگاه همیشيه تاریخ طول در. بود

 آنها به توجه با کشييور هر حکومتی سييران و بزرگان که دارد وجود بسييیاری متغیرهای. اسييت

 انسانی ینیرو مهم، متغیرهای آن از یکی. باشند داشته امور پیشبرد در را بسزایی نقش توانندمی

 هر نخبگان که نقشييی. کنیممی یاد سييرآمد یا نخبه عنوانتحت آن از ما که اسييت خالق و ماهر

 که اسيت توجهقابل و مهم بسييیار کنند، ایفا توانندمی کشييوری هر اسيتقالل و افتخار در جامعه

 حکومت تأثیرگذار و مهم افراد از یکی المل نظام خواجه. شيد غافل آن اهمیت از بایسيتنمی

 و کشورها سران به خطاب را متعددی اندرزهای خود سیرالملوک در وی. است بوده سلجوقیان

 زا استفاده با مقاله این در ما. است کرده ذکر شوند کشيور حاکم آینده در خواهندمی که افرادی

 المل نظام خواجه سييیرالملوک در نخبگان جایگاه و نقش تا آنیم بر تحلیلی -توصييیفی روش

 .نماییم بررسی را طوسی

 .سیرالملوک سلجوقیان، حکومت نخبه،: کلیدی واژگان
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 یعیانش یرامونپ یالملک طوسخواجه نظام یاستس یبررس

 یلیو اسماع عشرییاثن

 سادات کشاورز زهرا
 مسئول( )نویسندۀدانشجوی دکتری تاریخ تشیّ  دانشگاه اصفهان 

 Zahra.sadat.keshavarz@gmail.com  

 چلونگر یمحمدعل دکتر
 اصفهان استاد گروه تاریخ دانشگاه

m.chelongar@yahoo.com 

 اصغر منتظرالقائم دکتر
 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
montazer5337@yahoo.com 

 یدهچک

 ۀالمل ، مطالعنظام یاز پرداختن به شييرح احوال و زندگان ینوشيتار حاضير جدا یاصيل هدف

آن روزگار است.  یلیو اسماع عشرییاثن یعیانش یرامونپ یالمل  طوسيخواجه نظام یاسيتسي

ا سلطنت، خواجه ب یرارسالن بر سرلباکه با جلوس  گرددیامر بازم ینموضو  به ا ینا یتاهم

 یامرا یالیسال تحت است صدیکبالغ بر  یمدت یآن را برا یمواجه شد که بخش مرکز یکشور

و  عشرییاثن یّ رشد تش یرا برا ینه) ( زم یتببه اهل یهبوو ارادت آل یبود. تسامب مذهب ییبو

منطقه، خواجه از دو  ینمذهب سنت در ا یتو تقو یاءفراهم ساخته بود. در اح یلیاسيماع ۀفرق

 یکرد. گرچه نظام آموزش یبانیپشيت یامپراتور یمذاهب رسيم عنوانبه یو شيافع یمذهب حنف

 ۀو دولت و عالق یند ینب یارتباط رسييم یموفق نبود، ول یسييتهشييا یوانیاندر تدارک د یشييههم

 جادیرا متناسب با مذهب و فرهنگ ا یحاکم مسيتبد ۀطبق ی،تمدن اسيالم یاءبه اح یانسيلجوق

تفاده از متون و با اس یلیتحل -یفیتوص یوۀاست که به ش یخیتار ۀمطالع یق،کرده بود. روش تحق

 ینخ اپاسيي یافتندنبال مقاله، به ینمعاصيير انجام گرفته اسييت. ا یقاتو تحق یاسييالمو  یخیتار

و  عشييرییاثن یعیانشي یرامونپ یالمل  طوسيخواجه نظام یاسيتسيؤال پژوهش اسيت که سي

وان عنبه یرانالمل  در اکه خواجه نظام دمطرح نمو یدچگونه بوده است؟ در پاسخ با یلیاسماع

را  یانمسيلمان بود که مدت سه دهه منصب وزارت دولت سلجوق یرانوز یناز مشيهورتر یکی

mailto:Zahra.sadat.keshavarz@gmail.com
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. خدمات یدبه اوج وسعت و قدرت رس یانقلمرو سلجوق یو یشيیاندرهبرعهده داشيت و با چا

. سييازدیاو را ممتاز م هاییژگیو ی،اسييالم -یرانیبه فرهنگ و تمدن ا یو یاسييیو سي یفرهنگ

و داشيتن روابط خصمانه با  یمتعصيب به مذهب شيافع ی،را به لحاظ مذهب یو نویسيانیختار

 عیانینسبت به ش احترامییب یااو، خصومت  یعمل یاو رفتاره یا در مشاند، امدانسيته یعیانشي

 المل ،مناروا به خواجه نظا یهاطرح اتهامات و نسبت رسدیمشياهده نشيده است. به گمان م

در کار بوده باشد و هدف  یمتعصيبان مذهب یامذاهب  ینافکنان بآلود و تفرقهغرض یهادسيت

بوده که با  یرانیمسيييلمان و خردمند ا یتشيييخصييي ینا ۀدادن خدمات ارزندنان کمرنگ جلوهآ

 .زایدیافب یراناسالم و ا یخدر تار یتمدن اسالم ینبر اوراق زر ینیتوانسته بر  زر یتموفق

 نامه.تیاسس ی،مذهب شافع یلیان،اسماع یعیان،المل ، شخواجه نظام یان،: سلجوقیدیکل واژگان
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 الملک بر زنان عصر سلجوقینظامبررسی عملکرد خواجه 

 فریبا عباسی، منصوره صمیمی، محبوبه امیریان

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی دانشجویان
 ma.amirianchenar@mail.um.ac.ir 

 چکیده

تمامی ادوار تاریخ ایران همواره مورد بح  بوده مسيييئلۀ حقوق و حضيييور زنان در جامعه در 

ات ای و تعصييبهای قبیلهتأثیر سيينتاسييت. در این میان در تاریخ سييلجوقیان زنان کمتر تحت

ها ترین وزرای دربار سلجوقی که دیدگاهالمل  یکی از معروفمذهبی قرار داشتند. خواجه نظام

تأملی را در های قابلوردار اسييت، بح و نظرات وی در دورۀ سييلجوقی از اهمیت وافری برخ

ترین اثر سيیاسيی خود یعنی سيیرالملوک دربارۀ زنان و جایگاه آنان در عرصيۀ سيیاست و مهم

المل  بیش از هرچیزی قائل به محدود اجتما  مطرح نموده است. در سیرالملوک، خواجه نظام

ویژه سیاست و عمومی، بهداشتن آنها از عرصۀ داشيتن زنان به حریم خصيوصيی و دور نگهنگه

امور حکمرانی است. به اعتقاد وی نباید با زنان به مشورت پرداخت؛ زیرا زنان به دلیل دوربودن 

های اجتماعی از قوۀ تمیز و عقلی کامل برخوردار نیسييتند. بر همین اسيياس از عرصييۀ فعالیت

ظام نقش خواجه ننگارندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش هستند که با توجه به 

در حکومت سيلجوقیان وی چه تأثیری بر حقوق و موقعیت اجتماعی و سیاسی زنان این عصر 

 داشته است.

 المل ، سیرالملوک.: زن، عصر سلجوقی، خواجه نظامواژگان کلیدی
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 الملک طوسینامۀ خواجه نظامزیباشناختی در سیاست عناصر بررسی

 مریم حقی

  خوانسار مرکز نورپیام دانشگاه زبان و ادبیات فارسی
 maryamhaghi17@yahoo.com  

 چکیده

نجم مدار قرن پالمل  طوسی ادیب سیاستنامه یا سیرالملوک از آثار خواجه نظامکتاب سیاست

اند. ت عبارت ستودههجری است که بسیاری آن را به فصاحت و بالغت و سالست انشا و جزال

های جای این کتاب، آرایهنامه سياده و مرسيل اسييت، ولی در جایهرچند سيب  نثر سيیاسيت

مختلف لفظی و معنوی همچون تشييبیه، اسييتعاره، کنایه، جناس، تقابل، تلمیب، تضييمین، تمثیل، 

ها به ژوهشاند. از آنجا که در اغلب پاند که بر ارزش هنری آن افزودهایجياز و... بيه کيار رفتيه

ورد کاررفته در این کتاب کمتر مشناسیِ بهنامه اشاره شده است و عناصر زیباییمحتوای سیاست

های ها و مؤلفهتوجيه قرار گرفتيه اسيييت، در این پژوهش بيه بررسيييی و تحلیيل انوا  آرایيه

 شناختی این اثر پرداخته خواهد شد.زیبایی

 بی.های ادشناختی، آرایهل  طوسی، عناصر زیباییالمنامه، خواجه نظامسیاست واژگان کلیدی:
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الملک طوسی و نامۀ خواجه نظامبررسی مفهوم ملت در سیاست

 آن با سیاست مدرن مقایسۀ

 فرمحمدداوود کیاست

 دانشجوی کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیرالدین کرمان
 

 چکیده

د، داای به حیات خود ادامه میصورت قبیلهآدمی از همان ابتدا که رو به زندگی جمعی آورد و به

و بعضيياً  ایقبیلهمشييکالت درونطورکلی برای حلبزرگی را برای رهبری و پیشييبرد قبیله و به

توان در کنار جامعۀ انسانی رو اسيت که ردّپای سیاست را میب کرد و از اینای انتخاقبیلهبرون

صورت ی  رشتۀ آموزشی عالی تا علم سيیاسيت به»در طول تاریخ مشياهده نمود، هرچند که 

حدی نو اسيت و طی صيد سيال گذشته رشد یافته است. پیش از آن، بررسی و توجه پیگیرانۀ 

)عبدالرحمن عالم، « داران، فیلسوفان و حقوقدانان بودسيیاسيت در انحصيار شهریاران، سیاستم

ی از لذا بعض لحظه افزایش یافت؛به(.نقش و اهمیت سیاست با گسترش شهرها لحظه17: 7919

 داری افتادند تا از این طریق پادشاهاننامه و راه رسم مملکتحکما به فکر کتابت کتب سیاست

د و البته که بعضيياً اهداف دیگری نیز مدّنظر بوده بخشيينداری یاریو حاکمان را در امر حکومت

ترین و البته زیباترین در این میان یکی از مهم اسييت که از حوصييلۀ این نوشييته بیرون اسييت.

المل  طوسی است که به حق یکی از شاهکارهای ادب نامه خواجه نظامها، سیاستنامهسیاست

 رود.شمار میپارسی به

ملت، رعیت( ) مردم های کرسی قدرت حکّام،و همچنین یکی از پایهیکی از ارکان علم سیاست 

اند، نه رعیت از بهر طاعت و دیگر بدان که ملوک از بهر رعیت»...هسيييتند و به گفتۀ سيييعدی 

ایزد تعالی » گوید:المل  نیز در ابتدای کتاب خود میو خواجه نظام ،(50:7990)سعدی،« ملوک

ق برگزیند و او را به هنرهای پادشيياهانه سييتوده و آراسييته اندر هر عصييری یکی را از میان خل

 (.1: 7900المل ، )خواجه نظام...« گرداند و مصالب جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد 

داری است و باید بدان داری از اصول حکومتتوان فهمید که مردم و مردمحال به سيهولت می

شيود بررسيی مفهوم ملت در سیاست است که توجه داشيت. آنچه که در این نوشيته دنبال می
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نامه و مقایسييۀ آن با گونه بیان کرد: بررسييی مفهوم ملت در سييیاسييتتوان اینطور دقیق میبه

شود این است که ملت، خط ای که از این مقاله دریافت میطور مختصر نتیجههب سیاست مدرن.

کند و اقتدار، حاکمیت، سلطۀ اجتماعی، مشروعیت اصلی سیاستِ ی  حکومت را مشخص می

 های حکومت است در سایۀ ملت پدید خواهد آمد.و... که دیگر پایه

ای ابخانهتطبیقی است و با ابزار کت -یهمچنین در پایان باید گفت این مطالعه ی  تحقیق تحلیل

 و سندکاوی صورت گرفته است.

  .داریالمل  طوسی، سیاست مدرن، مردم، مردمنامه، خواجه نظامسیاست: واژگان کلیدی
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الملک و میرزا ای مفهوم عدالت در اندیشۀ خواجه نظامبررسی مقایسه

 الدولهخان ناظمملکم

 محمد رادمرد

 علوم سیاسی دانشگاه مازندران علمی گروهعضو هیئت

 چکیده

المل  نیز همچون ترین مفاهیم اندیشييۀ سييیاسييی اسييت. در اندیشييۀ خواجه نظامعدالت از مهم

پردازان نظریۀ کهن سلطنت، مفهوم عدالت از جایگاهی ورزان کالسيی  و تئوریعموم اندیشيه

 نامه به تبیینسیاست مهم برخوردار اسيت. آنچنان که طلیعۀ بح  خواجه در هر سيه فصل اول

بایسييت بدان داده شييود پرداخته اسييت و آن را با محور پادشيياه همین مفهوم و اهمیتی که می

شود تا اندیشۀ خواجه نظام شيود تالش میای که بدان پرداخته میکند. در مقالهبندی میمفصيل

صر سلطنت در ایران ورز مدرن ایرانی قرار گیرد که اوالً در آخرین سدۀ عدر مقابل ی  اندیشيه

آشنا است. سؤال این است که با رویکردی « غرب»به نام « غیری»کند و ثانیاً با اندیشۀ زندگی می

الدوله خان ناظمالمل  و میرزا ملکمای و گفتميانی چه تفاوتی میان نگاه خواجه نظاممقيایسيييه

دهد که از الدوله نشان میخان ناظمدربارۀ مفهوم عدالت وجود دارد؟ بررسی اندیشۀ میرزا ملکم

اه گیرد که در آن عدالت با محوریت پادشتدریج گفتمانی در ایران شکل میعصر پیشامشروطه به

شيييود و به خانه منتقل میعادل که مدّنظر خواجه نظام اسيييت به مفهومی مبتنی بر نهاد عدالت

کند. بندی میلخانه دالّ مرکزی اسيييت که اندیشيييۀ عدالت و امنیت را مفصيييعبيارتی عدالت

ترتیب پس از چند هزاره حاکمیت گفتمان کهن سلطنت که در آن سیاست و عدالت مبتنی بدین

شيد، این پرداز آن محسيوب میترین تئوریبر وجود پادشياه عادل بود و خواجه نظام شياخص

ین تردهد که از قضييا خود پادشيياه را مهمای برگرفته از غرب مینظریه جای خود را به اندیشييه

 داند.خطر برای تحقق عدالت می

 خان، گفتمان.المل ، میرزا ملکمخانه، خواجه نظامپادشاه، شاه عادل، عدالت واژگان کلیدی:
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وسی در دولت طالملک نظام بررسی و شناخت گفتمان خواجه

 سلجوقیان

 پورعلی صفی

  بهشتیشهید دانشگاه  شناسیدانشجوی دکتری ایران

danesh@gmail.com 

 چکیده

روز در پهنۀ وزیران ایرانی بود که روزبهۀ در دورۀ سيلجوقیان، قدرت سيیاسيی سالجقه در سای

( 095 -039: زندگی) طوسييیالمل  سييیاسييت و حاکمیت ایران گسييترش یافت. خواجه نظام

ویژۀ  سازینامدارترین وزیری اسيت که هوشيیارانه در کنار شمشیر سلجوقیان دست به گفتمان

سيياالری و دوات وی نگهدارندۀ تاج خود در عرصييۀ قدرت زد. گفتمان قدرتی که در آن دیوان

سازی چنان موفق پیش شياهی ملکشياه جوان و دولت گستردۀ سلجوقی بود. او در این گفتمان

باور پژوهشيگران تاریخ عصير سيلجوقی دیوان وزیر در همۀ کارها از دربار سلطان رفت که به 

 .کردمیقدرتمندتر رفتار 

به نقش و  (Discourse analysis) با کم  نظریۀ تحلیل گفتمان شيييودمیدر این مقاله تالش 

 هالمل  در سياختار قدرت دولت سيلجوقیان پرداخته شيود. تا به این وسیلجایگاه خواجه نظام

 المل  بیش از پیش بر ما آشکار شود.پاسخ به چرایی اقدامات و رفتارهای سیاسی خواجه نظام

گفتمان حاکم در دوران  ،تحلیل گفتمان ،ملکشياه سلجوقی ،المل خواجه نظام :کلیدی گانواژ

 نظامیه. ،سلجوقی

  

mailto:1978.danesh@gmail.com
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بررسی وضعیت علم در دوران مدارس نظامیه: با بررسی آثار 

 غزالی «المنقذ من الضاللِ »با تأکید بر کتاببندی علوم و طبقه

 سرشتایرج نیک

 علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهرانعضو هیئت
 nikseresht@ut.ac.ir 

 چکیده

 فکری هایازدغدغه یکی سييایر علوم، در میان هرعلمی وجایگاه شييأن وتعیین آن واقسييام علم

 -فیلسوف تربیت و آموزش برای افالطون .است بوده و متکلمان از فالسفه، دانشمندان بسیاری

راه  طواست. ارس اخالقی -شناختیمعرفت وی بندیطبقه. شد علوم بندیطبقه فرمانروا ناچار به

. درنظرگرفت علم تاریخ در علوم بندیاسيييتياد خود را ادامه داده و مبنای دیگری برای طبقه

های علوم مختلف ازجمله المعارفوجودآمدن دایرهباع  به گیری علوم در تمدن اسالمیشيکل

عنوان ا بهسینفلسفی، علوم مذهبی، علوم دیوانی، علوم طبیعی و... گردید. از کندی، فارابی و ابن

شود که پیش از دورۀ سلجوقیان با نگارش آثاری در این ارتباط نخسيتین فیلسوفانی نام برده می

 مالینامۀ جفرّخ، نامۀ عالئینزهت، العلوممفاتیب، العلومجوام بندی علوم کردند. از اقدام به طبقه

 شود.عنوان آثاری در این ارتباط نام برده میو... نیز به

 همیتا علوم مراتبسييلسييله در تمدن اسييالمی، تعیین خاص تربیتی -آموزشييی تعالیم دلیلبه

 سييتعدادا از توجهیقابل بخش مسييلمان، محققان متوالی هاینسييل کهطورییافت. به دوچندان

توان چنین گفت که هر کردند. درواق  می موضو  این بیان و شرح وقف را خود توان و فکری

 -دهد و هر سيينت علمیبازتابی از وضييعیت علوم در عصيير خود را ارائه می« بندی علومطبقه»

فلسيفی باتوجه به شيرایط سيیاسيی، اجتماعی و مذهبی دوران خود روش خاصی برای تدوین 

 بندی علوم داشته است.ۀ طبقهاثری در زمین

برخی از مورخین بر این باور هسيييتند که دوران شيييکوفایی علم در تمدن اسيييالمی مربوط به 

های مختلف محلی مراکز علمی ای است که خالفت در بغداد به سستی گرایید و حکومتدوره

وجود آوردند. سييؤال جز بغداد در ری، طوس، نیشييابور، مرو، فارس و مناطق دیگر بهدیگری به

ین اسيت که با تشکیل حکومت مقتدر و واحد سلجوقیان، وضعیت علم و اصيلی این پژوهش ا
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رفتن اوضا  دانشمندان در این دوره چگونه بوده است؟ این نکته را باید خاطرنشان کرد که ازبین

المل  های محلی با تقویت ی  مذهب خاص و رسيييمی که با حمایت خواجه نظامحکوميت

زمان اسييت ، همچنین این دوره مقارن اسييت با هم وزیر مقتدر حکومت سييلجوقیان همراه بوده

 مبارزۀ شدید امام محمد غزالی با فلسفه و تشکی  وی در قدرت عقل.

در دوران حکومت سييلجوقیان دانشييمندانی همچون عمر خیام در ریاضييیات و نجوم، ابوحاتم 

کات بغدادی در شناسی، ابوالبراالوزان و مقادیر و نجوم، قطان مروزی در کیهاناسفزاری در علم

 رشييد در فلسييفۀ طبیعی،باجه و ابنسييهالن سيياوی در علوم مختلف، ابنفلسييفۀ طبیعی، عمربن

االوزان و مقادیر، اسييماعیل جرجانی در پزشييکی، ابوحاتم مظفر اسييفزاری در ریاضييیات و علم

ودند. دهندۀ راه دانشيييمندان پیش از خود بالحکمه و... که ادامهعبدالرحمان خازنی مؤلف میزان

المل  از صوفیه که های خواجه نظامولی به مرور زمان با گسيترش حاکمیت مذهبی و حمایت

ترین حامیان تصيييوف بود و همچنین در چنین شيييرایطی با ظهور خود از ارادتمنيدان و بزر 

متفکرانی همچون امام محمد غزالی و عنایتی که به تصوف داشت، چراغ علم شکوفایی گذشتۀ 

 ت داد و به دام فلسفه و کالم افتاد.خود را از دس

زلحاظ طور اهمین ،بندی علوم از جنبۀ تاریخ علمدراین تحقیق در ابتدا با اشاره به اهمیت طبقه

های ژگیوی و بررسی معیار ارسطو وو  بندی افالطونبه طبقه تربیتی و... ضمن اشاره -آموزشی

در دورۀ به بررسييی تحوالت وتمایزات آن و تأثیری که در دورۀ اسييالمی گذاشييته اسييت،  هاآن

المل  خواهیم پرداخت و در بخش بعدی به جایگاه ویژه دوران صدارت خواجه نظاماسالمی به

 غزالی در تاریخ علم دورۀ اسالمی خواهیم پرداخت. المنقذ من الظاللکتاب 
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الملک و امام های فرهنگی خواجه نظاموارهبررسی و مقایسۀ طرح

 یمحمد غزال

 ()مطالعۀ موردی زنان

 پور ازغندی دکتر طاهره رحیم

 مشهد علمی دانشگاه فردوسیعضو هیئت
rahimpoor@um.ac.ir  

 چکیده

مطالعۀ کتاب  گیری قشيييربندی اجتماعی اسيييت.هيای فرهنگی شيييکلوارهیکی از آثيار طرح

- 053)الملوک امام محمد غزالی و نصیحه( 095-073سی )المل  طونامۀ خواجه نظامسيیاست

زنان در طبقۀ فرودست  دهد از منظر آنان،عنوان دو متفکر تأثیرگذار و معاصير نشان می( به535

رو این پژوهش درصييدد پاسييخ به این سييؤال اسييت که خاسييتگاه این از این جامعه قراردارند.

 این تحقیق با تکیه بر روش تحلیل محتوا پس ؟بندی جنسيیتی کدام تجارب و باورها استطبقه

ها و علل چنین رویکردی نسبت به زنان به ریشيه المل  با غزالیازمقایسيۀ دیدگاه خواجه نظام

خواجه و غزالی با مداخلۀ زنان در امور سیاسی  دهد اگرچههای تحقیق نشان مییافته پردازد.می

رسيييد همچنین به نظر می متفاوت اسييت. فتمخالف هسييتند، ولی دالیل آنان برای این مخال

وارۀ آنان هيای فلسيييفی خواجيه و تمایالت عرفانی غزالی یکی از علل تفاوت در طرحگرایش

 نسبت به زنان است.

 وارۀ فرهنگی.المل  طوسی، امام محمد غزالی، زنان، طرح: نظامواژگان کلیدی

  

mailto:rahimpoor@um.ac.ir
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جه پیوند سیاست، جامعه و نظام کیهانی در منظومۀ فکر خوا

 الملک طوسینظام

 اصغر داودیعلی

  علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد )نویسندۀ مسئول(عضو هیئت
ndavoudi@gmail.com 

 وثوقندا حاجی

 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 چکیده

اندیشيۀ سييیاسييی هر قوم و ملتی از ویژگی و هویت خاصييی برخوردار اسييت که سييبب تداوم 

شييود. به زعم بسييیاری از اندیشييمندان، آرمان پیوند و هماهنگی میان سييیاسييت، تاریخی آن می

جامعه و نظام کیهانی، هسيتۀ مرکزی نظام اندیشيگی ایرانیان از عهد باستان تا عصر حاضر بوده 

مثابه نقطۀ پیوند میان گی جامعه با نظام کائنات و طرح رهبری سييیاسييی بهاسييت. آموزۀ هماهن

شهری و نیز کل دوران پس از ورود اسالم به ای و حماسی تا دوران ایراندو، از عهد اسطورهآن

ایران، همچون قالبی گفتمانی مرکزیت خود را در اندیشۀ سیاسی ایران حفظ نموده و با بسط به 

ر، اقتدار تاریخی خود را به نمایش گذاشييته اسييت. درواق ، اندیشييمندان های تفکدیگر حوزه

اند تا از الگوی نظم کیهانی راه به سييوی نظم زمینی بگشييایند. هیچ ایرانی همواره تالش داشييته

ای از اندیشييۀ سييیاسييی ایران، چه پیش و چه پس از ورود اسييالم، نبوده که به حوزه و شيياخه

ای گی نداشييته باشييد، هرچند این نگرش در ادوار مختلف به شييیوهای با این آرمان پیوسييتگونه

المل  طوسی در دستگاه سالجقه، خاص بازتاب و تبلور یافته است. عصر وزارت خواجه نظام

به دلیل بحرانِ گذار از نظام خالفت به نظام ملوکیّت، برهۀ حسيياسييی در تاریخ ایران اسييت. با 

ورزی عملی، دسيييتی هم بر سيييیاسيييت نظری و توجيه به اینکه خواجه در کنار سيييیاسيييت

نویسی داشت، این پرسش مطرح است که آرمان کهن پیوند میان نظم کیهانی با نظم نامهسیاست

زمینی چه بازتابی در اندیشۀ سیاسی او داشته است. این مقاله سعی دارد با تکیه بر آثار مکتوب 

به  تحلیلی -رد وی، با رویکردی تاریخیهای اهل قلم در موخواجه و نیز اسناد تاریخی و نوشته

mailto:ndavoudi@gmail.com
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دهد که در شيييرایطی که نظام خالفت در ها نشيييان میواکياوی پرسيييش فوق بپردازد. یيافته

کوشید با الهام از طرح شاهی آرمانی ایران جهان اسالم دچار بحران شده بود، خواجه میزیست

های اسالمی به شيهری و آموزهرانخواهی ایبینانه، با درآمیختن آرمانای واق باسيتان و به شيیوه

گرفتن عناصييری از اندیشييۀ شيياهی آرمانی حکومت ترکان در ایران سييامان بخشييد. او با وام

یاری و شهریاری در شاه، جم  دین فرّه ایزدیبودن مقام پادشياهی، شيهری، همچون الهیایران

های اسييالمی، موزهوجود شياه و ارتباط سيرشيت شياهی با دگرگونی جهان، و آمیختن آنها با آ

ه ترتیب، باینکوشيید تا ظهور نظم خوب و بد سيیاسيی را به حوادث آسمانی نسبت دهد و به

 بازتولید آرمان کهن پیوند سیاست با نظام هستی مبادرت نمود.

 المل شهری، نظم کیهانی، نظم زمینی، خواجه نظامشاهی آرمانی، اندیشۀ ایرانواژگان کلیدی: 

  سی ایران.طوسی، اندیشۀ سیا
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ثبات بر  الملکنظام در اندرزهای خواجه آفرینثبات هایتأثیر گزاره

 سلسلۀ سلجوقی سیاسی

 زنگنهپیمان 

 گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجندمربی 
P_zanganeh@birjand.ac.ir 

 حمیدیسمیه 

 بیرجنداستادیار علوم سیاسی دانشگاه 
Somaye.hamidi@birjand.ac.ir 

 فیضیسودابه 

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرجنددانشجوی 
Soudabe.feyzi1395@gmail.com 

 چکیده

سیاسی را به خود جلب نموده است.  هایاست که توجه بسیاری از نظام سیاسی ازجمله مفاهیمیثبات 

در . دانپرداختهدر راسيتای ثبات سيیاسی خود  هاییو برنامه هاطرحبه ارائۀ  آنهابسيیاری از  کهطوریبه

ایسته، وزیران کاردان و ش کهایگونهگذشيتۀ تاریخی ایران نیز مسيئلۀ ثبات سيیاسيی قابل توجه بود، به

  الملنظام. خواجه اندنمودن بسيتری فکری و عملی درصيدد ایجاد ثبات سيیاسی بودهتاً با فراهمعمد

ورز سلجوقیان است که به ارائۀ اندرزهایی جهت ثبات سیاسی سلسلۀ اندیشيهازجمله وزیران توانمند و 

سييوم فرهنگی ورو به دور از آداب ایقبیلهکه سييلجوقیان دارای فرهنگ سييالجقه پرداخته اسييت. ازآنجا

متأثر از سيينت ایران باسييتان و آیین  ،آن بود تا با ارائۀ اندرزهایی مشييفقانه بودند، لذا خواجه نظام بر

او دارای خصلتی نظری و عملی است. به تداوم ثبات سیاسی سالجقه یاری رساند. اندرزهای اسيالمی 

یت ثبات سیاسی و تداوم سلجوقیان به اهمو سیرالملوک  نامهخواجه نظام با ارائۀ اندرزهایش در سیاست

عنوان وزیر سالجقه، گویای تالش عملی او در عالم اندیشيه پرداخته، اما اقدامات او در عرصۀ عملی به

ریۀ ساختاری از نظ گیریبرای اسيتقرار ثبات سیاسی این سلسله است. این نوشتار بر آن است تا با بهره

ل  که در دو سيياحت نظری و عملی نمود یافت را بر ثبات المرهنمودهای خواجه نظام تأثیرپارسييونز، 

 بررسی قرار دهد.سیاسی سلجوقیان موردسیستم 

  المل ، اندرزنامه، ثبات سیاسی، سالجقه.خواجه نظام :کلیدیواژگان 

mailto:P_zanganeh@birjand.ac.ir
mailto:Somaye.hamidi@birjand.ac.ir
mailto:Soudabe.feyzi1395@gmail.com
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مذهب خاص بر جریان درونی  ها به آموزشسازی نظامیهتأثیر ویژه

 تمدن اسالمی حاکم بر تولید علم در

 گرکوزه باغستانی محمد دکتر

 و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پژوهشکدۀ اسالم تمدنی، گروه هنر علمیعضو هیئت

mo_baghestani@yahoo.Com  

 چکیده

-055)سالۀ ت سيیدوران وزار مانده ازترین مراکز علمی برجایمهم از ها به عنوان یکینظامیه

بر جریان  مهمی نقش در عهد سلجوقیان ه.ق( 095مقتول ) المل  طوسیخواجه نظام( ه.ق 095

ایفا کرده و تأثیرهای ماندگاری  تمدن اسييالمی تولید علم در و درونی حاکم بر مدیریت بیرونی

ر به مذهب خاص بها نظامیه سازیآن است که آثار منفی ویژه این مقاله پرسش اند.داشته بر آنها

به  یافتن این مدارسکه اختصيياص چیسييت؟ با این فرضييیه حاکم بر تولید علم مدیریت درونی

های وابسيييته به تحکیم آن، مدیریت درونی حاکم بر جریان تولید علم را ودانش مذهب خاص

چون  هاییها پرداخته شده و با عنوانآسيیب ترینمهم اسيت، به شيناسيایی آسيیب کرده دچار

 حاکم بر مدیریت تولید قلمروهای کنشييی دو جریان بیرونی و درونی زدن نظم ارتباطی درمبره

اکم ح اصول در و تغییر اجباری متفاوت علمی هایبردن رقابت منطقی میان گرایشعلم، ازمیان

 .آنها یاد شده است از علمی بر روابط

 ید علم، تمدن اسالمی.المل  طوسی، جریان تولها، خواجه نظام: نظامیهواژگان کلیدی

  

mailto:mo_baghestani@yahoo.Com


 

53 

 7931المل  طوسی                                    پاییز المللی هزاره خواجه نظامهمایش بین

نامۀ خواجه بر ساختار و فرم سیاست تأثیر منازعات مذهبی

 الملک طوسینظام

 غالمرضا قلیزاده

  دانشجوی دورۀ دکتری علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی
reza_5110@yahoo.com 

 چکیده

ان نویسی در ایرنامهترین نمایندۀ سينت سیاستنخسيتین و بزر  المل  طوسيی راخواجه نظام

 در قاموس دانند. او در ادامۀ سينت اداری و بوروکراتی  اندیشۀ سیاسی ایراندورۀ اسيالمی می

امه یا نکتاب ارجمند سیاست شاهیپرداز اندیشيۀ سیاسی ایرانوزیر ملکشياه سيلجوقی و نظریه

. شاهی تدوین کرده استشدۀ ایرانمور، منطبق بر الگوی نهادینهسيیرالملوک را برای ادارۀ بهتر ا

های فرق و مذاهب اسيالمی المل  مشيحون از تعارضيات و رقابتسيوانب احوال و زمانۀ نظام

های عمیق و اسييالمی را مواجه با شييکاف -که این تعارضييات، سييلطنت ایرانیطوریبوده، به

ر این بسييتر تند اجتماعی، خواجه با دو چالش های تند مذهبی و فرهنگی سيياخته بود. دگسييل

جدی مواجه بود. ازسيویی، باید دائماً سيلطان را نسبت به عوارض و تبعات ساخت عشیرتی و 

سياخت. ازسيوی دیگر، باید از پروژۀ سیاسی خود که هرآن ممکن هوشيیار می نامتمرکز قدرت

و وقوف شود ممانعت به های مذهبی رقیب دچار کسيوف بود با اغفال سيلطان از سيوی گروه

حنفی نیروهای  -و دوگانگی شييافعی« دبیران بدمذهب عراقی»های مذهبی که عمل آورد؛ گروه

سلجوقی مستقر در هرم قدرت در رأس آنها قرار داشتند. نگاهی عمیق و معناکاوانه  -خراسيانی

اختار ذیر بر سناپها، تأثیری اجتنابحاکی از آن است که این تعارضات و شکاف نامهسیاست به

سیاسی، فرهنگی و ادبی را از درون دچار شکاف، چندپارگی و  و فرم آن گذارده و این اثر مهم

ماند که در آن از بخش میهایی از آن به مسکنی آرامکه بخشعدم انسيجام کرده اسيت. تاحدی

حالی در عصير ملکشياه، سلطان را از آرامش جامعه مطمئن سازد. این در« خروج خوارج»پرتو 

ر گر دورانی پرآشوب متأثبه بعد روایت ونهمچالش از فصل سیاست که این ساختار آرام و بی

شيود. در بخشی دیگر حتی از این نیز تندتر شده آیین، ای و مذهبی میاز منازعات شيدید فرقه

و  های اسنادیکه داده این مقاله کشد.سينن و فرهنگ سیاسی و دینی بدمذهبان را به تصویر می

mailto:reza_5110@yahoo.com
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دنبال ارائۀ کند بهتحلیل می (Thematic Method) ای را با روش کیفی تحلیل مضييمونکتابخانه

عصر ملکشاه سلجوقی چه  ایپاسيخ مناسيب به این پرسيش اسيت که منازعات مذهبی و فرقه

ای قالهم المل  داشته است؟ هرچند ایننامۀ خواجه نظامساختار سیاست تأثیراتی بر فرم و شکل

به پرسش  تراسيت و نیاز چندانی به فرضیه ندارد، ولی برای رسیدن به پاسخی سری  اکتشيافی

وجهی روایت تکسینی، روایت ایم که فرم و ساختار سهمقاله، آن را بر این فرضيیه اسيتوار کرده

های حاکمیت مذهبی سيييال -ایپایان فرقهآشيييوبی و روایت بددینی، محصيييول منازعات بی

 سلجوقیان بوده است.

 ای.المل ، منازعات مذهبی و فرقهنامه، خواجه نظامسیاست اژگان کلیدی:و
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 الملک طوسینامۀ خواجه نظامتأملی بر الگوی کشورداری در سیاست

 یدیحم هیسم

 رجندیدانشگاه ب یاسیعلوم س اریاستاد
Somaye.hamidi@birjand.ac.ir 

 زنگنه مانیپ

 رجندیدانشگاه ب یاسیگروه علوم س یمرب
P_zanganeh@birjand.ac.ir 

 زهرا آراسته

 رجندیدانشگاه ب یاسیارشد علوم س یکارشناس یدانشجو
Zah.arasteh@gmail.com 

 چکیده

ها بوده نامهها و سیاستوکار ادارۀ نظام سیاسی ازجمله موضوعات موردتوجه در اندرزنامهسياز

م های نحوۀ ادارۀ نظاسييت. این متون با اتکا بر رویکردی سييلبی و ایجابی، ضييمن بیان کاسييتی

سيیاسيی در تالش بودند تا الگوی مطلوب کشيورداری را نیز ترسیم و به پادشاه توصیه نمایند. 

المل ، وزیر حکومت سييلجوقی اسييت. نامۀ خواجه نظامترین این آثار، سييیاسييتهمازجمله م

المل  پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که الگوی بایستۀ کشورداری در اندیشۀ خواجه نظام

چیسييت؟ فرضييیۀ این نوشييتار آن اسييت که این الگو مبتنی بر ایجاد توازن میان خرد، عدالت و 

رداری در ایران باسيتان، نظم سیاسی را مبتنی بر حکومت آرمانی و اخالق متأثر از الگوی کشيو

 دهد.پارچه قرارمیی 

 نامه، کشورداری، خرد سیاسی، عدالت.: سیاستواژگان کلیدی
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 خواهان مذهبیالملک و برابریتبیین شکاف میان خواجه نظام

 نریاسک نیکوئنتی شناسروشبا 

 سارا نظیف

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه فردوسی 
saranazif.venouse@yahoo.com 

 چکیده

 وانعنبه توانیمالمل  را اقدامات خواجه نظام ریتأثی تحتسازمدرسهدر قرن پنجم ه.ق نهضت 

یکی از اقدامات اسياسيی خواجه در راسيتای مقابله با شیعیان اسماعیلی و تقویت طالب علوم 

 این انتقاد را نامهاسيييتیسيييدینی و پیروان فرقۀ شيييافعی قلمداد کرد. نگاه صيييرفِ تاریخی به 

ویژه، با اسييماعیلیان از آرمان برابری به  طوربهو  بدمذهبانکه خواجه در برخورد با  زدیانگیبرم

ترتیب پژوهش حاضير در راستای پرداختن به چرایی دوربودن خواجه از ور بوده اسيت. بدیند

اسيت. با توجه به چنین هدفی، از روش فهم اندیشۀ سیاسی  گرفته شيکلآرمان برابری مذهبی 

است. به عقیدۀ اسکینر، هدف اصلی مفسر، اثبات معنای متن  شيده گرفتهاسيکینر بهره  نیکوئنت

ابی به ، بلکه برای دستیدیآینمبا قرائت خود متن به دست  صرفاًدارد که این امر،  دیتأکاست و 

و  فمؤلو نیات  هازهیانگاز سيييطب ادبی متن رفت و در پس آن، « فروتر»یا « فراتر»آن باید به 

خواجه در نامۀ استیسوجو کرد. چنین خوانشی از زمینۀ اجتماعی و زبان نگارشی آن را جست

در ادامۀ سييينت  نامهاسيييتیسيييکه  سيييازدیمبان، توجه ما را به این نکته معطوف قبال بدمذه

که به حقیقت رابطۀ نیروهای سيیاسی توجه دارد و نه به واقعیت  ردیگیمنویسيی قرار اندرزنامه

تاریخی که به نظر خواجه، در مقایسه با حقیقت رابطۀ نیروها، از اهمیت کمتری برخوردار بوده 

 است.

، بدمذهبان، اسکینر، اسماعیلیان.نامهاستیسالمل  طوسی، خواجه نظامواژگان کلیدی: 

mailto:saranazif.venouse@yahoo.com
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 الملکخواجه نظام سیاسی اندیشۀگرایی در های واقعلفهؤتبیین م

 آبادیعلی باقری دولت

 دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

ir.ac. abagheri@yu 

 چکیده

های متفکران غربی و الملل سينت همیشيگی مراجعه به آراء و اندیشههای روابط بیندر بررسيی نظریه

های متفکران ایرانی مغفول مانده و یا کمتر تشيييریب آن بوده اسيييت. بيه همین خاطر عموماً اندیشيييه

 های ایرانی استجمله شخصیتوزیر دولت سلجوقی از المل خواجه نظامموردتوجه قرار گرفته است. 

هایش در بح  سیاست داخلی به پادشاه زمانه شناخته نامه و توصیهکه نام وی بیشيتر با کتاب سيیاست

الملل ناشيناخته مانده اسيت. پرسش اصلی های وی در حوزۀ روابط بیننوعی اندیشيهشيده اسيت و به

 الملل است. فرضیۀدر روابط بینگرایی پژوهش حاضير سينجش نسيبت اندیشيۀ خواجه با نظریۀ واق 

گرایی قرابت دارد. روش با نظریۀ واق دانشييمند ایرانی های این پژوهش این اسييت که آراء و اندیشييه

ها نیز از ای و از بعد محتوایی توصیفی است. برای گردآوری دادهشيده از لحاظ شکل مقایسهکارگرفتهبه

 جز رویکرد خواجه نسبت به سهدهد بهی پژوهش نشان میهاای استفاده شده است. یافتهروش کتابخانه

گرایی انطباق کامل های وی با نظریۀ واق بح  سيرشت انسان، آنارشی و اخالق در سایر موارد اندیشه

نظمی و گرایی عامل حفظ امنیت و پرهیز از بیالمل  دولت همانند واق دارد. در اندیشيييۀ خواجه نظام

المل  قدرت جایگاه محوری(. در تفکر خواجه نظامها است )اصل دولتلتمسيئول ارتباط با سيایر دو

خواند. بخشييد و اطاعت از پادشيياه را فریضييه و وظیفه میمحوری دارد و او پادشيياه را قدرت تمام می

همچنین تمام وجه همت او معطوف به افزایش حشمت، صالبت و قدرت پادشاه است )اصل قدرت و 

دانست )اصل عقالنیت(. نگاه خواجه نسبت داری را عقل، دین و تجربه میمتزور(. خواجه ابزار حکو

به نیروی نظامی آن است که نیروی نظامی اصل و اساس بقای مل  است و درهرحال پادشاه باید برای 

بیشتر توان نظامی خود بپردازد )اصل خودیاری(. بح  اصلی در بقا و غلبه بر دشيمنان به تقویت هرچه

ها و قواعد حفظ ادامۀ قدرت و چگونگی ادارۀ ها دربارۀ وسایل، راهه همانند همۀ سیرالملوکنامسیاست

 امور مملکت و آرامش و امنیت است )اصل بقاء(.

 نامه، قدرت، اخالق.، سیاستالمل گرایی، خواجه نظامواق  :واژگان کلیدی
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 درخصوص طوسی الملکنظام خواجه سیاسی هایاندیشه تحلیل

 آستین جان گفتاری کنش نظریۀ برمبنای شهریایران اندیشۀ

 مقدمدکتر امین نواختی

 علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلعضو هیئت

 چکیده

 عظیم و المل  است که اثریزمین خواجه نظامترین اندیشمندان دورۀ اسالمی ایرانیکی از مهم

های سیرالملوک را به رشتۀ تحریر درآورد. خواجه در پاسخ به بحران نامه یانام سیاستبهنظیر کم

کند و شييهری میپادشيياهی آرمانی ایران ، اقدام به ارائۀ نظریۀزمین و خطر اضييمحالل آنایران

 پردازد. های موجود میرو به مواجهه با بحرانایناز

فت کارایی خود را برای دفا  از شریعت اسالم در عصير خواجه، خال ناکارآمدی نظام خالفت:

سالمی قدرتی نداشت و های اخود در سایر سرزمین ست داده بود و خلیفه جز در محدودۀد از

 کردند. صورت مستقل عمل میپادشاهان به

های دیگری نیز اندیشييه ،مده بودضييعفی که در نظام خالفت به وجود آ با :خروج اسييماعیلیان

 .شدشدت تهدید میهای اسالمی بهپارچگی سرزمیننابراین ی مطرح گردید. ب

و حاکمیت نظام دنبال یورش اعراب به سيرزمین ایران و تصيرف این سرزمین بحران هویت: به

قرن  بود و اکنون پس از دو هرو گردیدسيييیياسيييی خالفت، جامعۀ ایران با بحران هویت روبه

 ها و فرهنگ اصیل خود در راستای تعالیم اسالمی بود. دنبال احیای سنتسکوت به

سوی دیگر به  آمدی نظام خالفت مطل  بود و ازبه این مشيکالت خواجه که به ناکارپاسيخ  در

های خود به اندیشييۀ شاهی بود در اندیشيه گاهت اسيماعیلیان به رهبری حسين صيباح آتهدیدا

 هاسخ گوید و هم مدل جدیدی ارائد تا هم بتواند به مشکالت پکنرمانی ایران باستان رجو  میآ

 دهد تا ضعف نظام خالفت را پوشش دهد.

 گفتاری جان النگشياو آستین به هایکنش از نظریۀ گیریپژوهش درصيدد اسيت تا با بهره این

گشته است، بپردازد.  نامه مطرحالمل  که در سیاستهای پنهان سخن خواجه نظامبررسيی الیه

یانی دارای سه کنش منظوری، ب گفتار یا جملهآستین هر پاره های گفتاری جانکنش رطبق نظریۀب
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کند می همان اندازه توجه دهد بهمی آنچه انجام ادبی به نظریه زبان ثیری است. براساس اینو تأ

 کند کهایده فراهم می ختی و فلسفی برای اینشيناسيخن توجیهی زبان. مفهوم کنشگویدکه می

 هاییسخن جنبهدهند. کنشمی دم بر هر چیز، کاری انجامقدارند که مها وجود ای از گفتهدسيته

کند تا ادبیات را کنش یا نظریه کم  می کند. اینمی کند، خود خلقرا کيه بيه آنها اشييياره می

ده گوینمیان معنا و قصد  دیگر گسيسيتیسيوی. ازسيازدرا متحول می که جهان رخداد بینگاریم

لکه دهیم؛ بکاری انجام  ها چهکند با واژهمی که تعیین لف نیستقصد مؤ زیرا این ،شودمیایجاد 

 است. کننده است قراردادهای اجتماعی و زبانیآنچه تعیین
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بر مبنای نظریۀ »نامه تحلیل ساختاری عنصر زمان در روایات سیاست

 «ژرار ژنت

 دکتر فرشته محجوب

 نورادبیات فارسی دانشگاه پیاماستادیار زبان و 
F.Mahjoub1354@yahoo.com 

 چکیده

ین ترمهمعنوان یکی از به «زمان»دهی کاربرد از میيان سييياختارگرایانی که به روایت و سيييامان

زمان »، نقش ژرار ژنت، سيياختارگرای فرانسييوی، در تکوین نظریۀ اندپرداختهعناصيير روایت 

های پیشيبرد روایت داسيتانی است بسیار قابل توجه است. او که از تأثیرگذارترین مؤلفه «روایی

 نظریۀ زمان در روایت را در سه محور نظم، تداوم و بسامد مطرح کرده است.

 المل خواجه نظام»اثر شيياخص  «نامهسييیاسيت»در میان متون روایی برجسيتۀ ادبیات فارسيی، 

روایی جامعۀ آماری مناسييبی برای تطبیق با الگوی زمان ژرار لحاظ زمان و سيياختار به «طوسييی

به پنجاه فصل تقسیم شده که در اغلب فصول، مؤلف نخست مسئله  «نامهسیاست»ژنت اسيت. 

کند و سپس با ذکر حکایات بلند و کوتاه و نقل یمصورت تعریف یا دستور اخالقی مطرح را به

 «نامهسیاست»در  کند. با انطباق اصول نظریۀ ژنتیمروایات متعدد، سخن خود را مؤید و محکم 

أل نگر برای ایجاد خنگر و آیندههای روایت گذشتهالمل  از تکنی توان دریافت خواجه نظامیم

ها گاه توالی خطی زمان یتحکادر بسیاری از  و تعلیق در داسيتان، مکرر اسيتفاده کرده اسيت.

و  نگرهای گذشيييتهیشيييیپریابد و زمانیمایت تغییر خورد و زمان تقویمی به زمان رویمهم به

افراد زیادی نقش ایفا  «نامهسييیاسييت»انجامد. در روایات یمگشييایی نگر سييرانجام به گرهآینده

به وفور استفاده شده و  «مکرر»شوند. از بسامد یمشيخص نمودار کنند و اغلب در قالب اولیم

پنداری خواننده با غالب است که برای همذات شيیوۀ مخاطب در مخاطب نیز بر فضای داستان

در اثر مذکور دارای  «زمان»متن و همسيویی ذهن وی با داسيتان صيورت گرفته اسيت. عنصر 

ناصر میان ع در یابد.یمشتاب منفی است و فضای داستان اغلب به توصیف حوادث اختصاص 

 است. ترپررنگاز سایر عناصر  گووگفت داستان نیز،

  نامه، زمان، روایت، ژرار ژنت، متن.سیاست :یواژگان کلید
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الملک نامۀ خواجه نظامتحلیل کارکرد و ساختار روایت در سیاست

 طوسی

 نیلوفرسادات عبدالهی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 NSAbdollahy@ut.ac.ir 

 چکیده

نگ سست. در این میان اثر گراننگاری، بخشی از میراث کهن ادب و فرهنگ ایرانینامهسيیاست

ه نام کالمل  طوسی، بیش از هر نگاشتۀ دیگری مورد اقبال واق  شده است. تاجاییخواجه نظام

نامه برای کتاب او، سييیرالملوک، نام خاص گشييته اسييت. این شييهرت به میزان عام سييیاسييت

 گیرد.ی از جایگاه سیاسی وی، همچنین سب  و محتوای متن کتاب نشأت میاعتنایقابل

نامه از نظر نو  ادبی به ادبیات پند و اندرز یا همان ادب تعلیمی نزدی  اسيييت. از سيييیاسيييت

ها و حکایات مخاطب را به خواندن و تأمل در گیری از تمثیلالمل  با بهرهروی خواجه نظاماین

مکتوب او، تا ظهور بزرگانی چون سعدی و آغاز نثر مسج  از محبوبیت  خواند واین اثر فرامی

های بعد به تقلید از که اسيييتفاده از حکایت و تمثیل را در آثار دورهبرخوردار اسيييت؛ تياجایی

 توان دید.نویسندگانی چون او می

رد کتمثیل و حکایت در سيیرالملوک سياختاری بسيامان و اندیشیده دارد. بررسی ساختار و کار

های نثر مرسييل دربرداشييته تواند نکات مهمی را در شييناخت یکی از بهترین نمونهحکایات می

 باشد.

ها، موازنه و قیاس آنها با هم و توجه به اثرگذاری جایگاه بیان حکایت، نگاه خواجه به شخصیت

 است که در این مختصر به آنها خواهیم پرداخت. در مخاطب، مطالبی

 المل ، حکایت، تمثیل، بالغت.نامه، خواجه نظامت: سیاسواژگان کلیدی
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ر الملک طوسی دادبی بر فنون نوشتاری خواجه نظام -تحلیلی تاریخی

 نامه با استناد بر نظریۀ هنر نویسندگی از ایزابل زیگلرکتاب سیاست

  حامد بهشتی

 یاسوج  دانشگاه اسالمی ایران تاریخ ارشد دانشجوی کارشناسی

 نواز مهمانمحمود 

 یاسوج دانشگاه تاریخ گروه استادیار

 beheshtihamed1370@gmail.com 

 چکیده

عنوان ی  نامه بهالمل  طوسييی وزیر پرآوازۀ دورۀ سييلجوقی در کتاب سييیاسييتخواجه نظام

ر هایی دست یافت که تأثیراتی شگرف دمؤلفهمدار از لحاظ فنون نوشتاری به نویسيندۀ سیاست

های ایران پس از اسالم داشته است. بر نامهترین سيیاسيتشيدن این کتاب به یکی از مهمتبدیل

 -همین اساس پژوهش حاضر با استفاده از نظریۀ هنر نویسندگی ایزابل زیگلر و روش توصیفی

لمل  در ای فنون نوشييتاری خواجه نظامهاادبی از مؤلفه-تحلیلی تالش دارد به تحلیلی تاریخی

هایی همچون ها حاکی از آن اسيييت که مؤلفهنامه بپردازد. در این میان یافتهکتاب سيييیاسيييت

المل  بیشيترین نقش را در سيب  نوشتاری بندی و لحن خاص نظامخالقیت، سياختار و طرح

ا های کتاب رهنامه داشيته است که موجبات جذب مخاطب و تأثیرگذاری نوشتکتاب سيیاسيت

 فراهم کرده است.

نامه، دورۀ سيلجوقی، ایزابل زیگلر، فنون المل  طوسيی، سيیاسيتخواجه نظام :واژگان کلیدی

 نویسندگی.
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 -امنیتی مالحظات تا دیپلماتیک ملزومات از: نجنگیدن برای تدارک

 نظامی

  نژادسیداحمد فاطمی

 الملل دانشگاه فردوسی مشهداستادیار روابط بین
a.fatemi@um.ac.ir 

 چکیده

 اما است، حوزۀ داخل به معطوف کشورداری باب در طوسيی المل نظام خواجه مباح  اغلب

 از نکته این. کندمی ابتر نیز را داخلی تمهیدات خارجی، تهدیدات از غفلت که است پیدا ناگفته

 هدف. اسييت داشييته توجه خارجی تهدیدات به فصييل چند در و نمانده دور خواجه نظام نگاه

 ینا اصلی پرسش. است خارجی تهدیدات قبال در المل نظام خواجه نگاه بررسی مقالۀ حاضر،

 توجه اب. کرد مقابله کشور رویپیشِ خارجی تهدیدات با توانمی چگونه ایشان، نظر از که است

واجه خ که نهاد پیش را فرضیه این توانمی وچهارم،بیسيت و ویکمبیسيت سيیزدهم، فصيول به

 یجادا و تهدیدات شناخت اعتمادسازی، مسیر این در و داده ترجیب را گیرانهپیش ابزارهای نظام

 بطروا گرایواق  و لیبرال رویکردهای از اسييتفاده با فرضييیه این. داندمی مفید را بازدارندگی

 حدود تا اعتمادسازی که شودمی داده نشان نخسيت،: شيودمی بررسيی گام سيه طی الملل،بین

 و هامصييونیت مالحظات، رعایت و دیگر کشييورهای نمایندگان نیکوداشييتن از ناشييی زیادی

 تهدید شييناخت المل نظام خواجه دیدگاه طبق دوم،. اسييت آنها قبال در دیپلماتی  هایاحترام

 پذیرامکان مختلف هایپوشييش در جاسييوس داشييتن بدون این و شييود آن وقو  مان  تواندمی

 و اشدب داشته روحیۀ جنگیدن هم که شود دهیسامان ایگونه به باید جنگی نیروی سوم،. نیست

 .کرد تهدید دف  توانمی جنگ بدون شرایط، این در. را آن توان هم

 نظامی. نیروی بازدارندگی، جاسوسی، اعتمادسازی،: کلیدی واژگان
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 الملک طوسیخواجه نظامتساهل و مدارا در اندیشۀ 

 فررضیه موسوی

 علمی دانشگاه حکیم سبزواریعضو هیئت
mosavyfar@ut.ac.ir 

 چکیده

ویژه عرصۀ اندیشه برجای های مختلف، بهمیراث تاریخی هر فرهنگی رد پای خود را در عرصه

علت تأثیرگذاری بیشتر در زندگی مردم ی  جامعه از هگذارد. در این میان اندیشيۀ سيیاسی بمی

ای برخوردار اسيت. سيؤالی که دغدغۀ ذهنی اینجانب و این پژوهش است عبارت اهمیت ویژه

ه میراثی چ -نامه تبلور یافته استگونه که در سیاستآن–است از اینکه: نگاه خواجه به سیاست 

وار پس از خود برجای گداشته است؟ به عبارت در امر تسياهل و مدارا برای حکام ایران در اد

 راندن خیل کثیری از افراد در ادارۀ کشورحاشیهها و بهدیگر سپردن امور مل  و ملت به خودی

های ها و دسييتورالعملالمل  و توصييیهبا برچسييب غیرخودی، تا چه اندازه وامدار خواجه نظام

گر سهم بسیار ایشان در تفکی  شهروندان و های اولیه بیاننامه است؟ بررسیمندرج در سیاست

گذاری افراد بر پایۀ مذهب، پایگاه اجتماعی، حرفه و غیره اسيت. لذا فرضیۀ این پژوهش ارزش

مبتنی بر تأثیرگذاری خواجه در رویۀ حاکم بر شیوۀ حکمرانی ایرانی بر پایۀ خودی و غیرخودی 

عمدتاً محدود به بررسييی آراء خواجه  ای واسييت. روش مورداسييتفاده در این پژوهش کتابخانه

 خواهد بود.« نامهسیاست»المل  طوسی در کتاب نظام

المل  طوسيييی، حکمرانی ایرانی، تسييياهل، مدارا، خودی و : خواجيه نظيامواژگاان کلیادی

 غیرخودی.
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الملک نامۀ خواجه نظامهای مشترک سیاستتطبیق روایی حکایت

 الملوک غزالیطوسی و نصیحه

 حقیمریم 

  خوانسار مرکز نورپیام دانشگاه زبان و ادبیات فارسی
 maryamhaghi17@yahoo.com 

 چکیده

المل  طوسيی کتابی اسيت پندآمیز حاوی حکایات و نامه )سيیرالملوک( خواجه نظامسيیاسيت

ت، کتاب نامه بوده استأثیر سیاستسيیار تحتهایی که بهای کوتاه و بلند. یکی از کتابداسيتان

خی از نامه دارد. برالملوک امام محمد غزالی است که روابط بینامتنی بسیاری با سیاستنصيیحه

نظریۀ  شود. که براساسالملوک دیده میوبیش در نصیحهنامه با تغییراتی کمهای سیاستحکایت

شيييود. گشيييتار کمّی در کتاب حسيييوب میمتنیت و گشيييتار کمّی مژرار ژنت از مقولۀ فزون

نامه اغلب از نو  کاهش متن و تخلیص است. هدف از این الملوک نسيبت به سيیاستنصيیحه

ای و تحلیل محتوا نگاشييته شييده اسييت، مقایسييۀ حکایات مشييترک مقاله که به روش کتابخانه

ها و هتکردن شباشيناسيی اسيت تا با مشخصالملوک از منظر روایتنامه و نصيیحهسيیاسيت

 های ساختاری آنها، ارتباط این دو متن آشکارتر شود.تفاوت

 شناسی، ژرار ژنت.الملوک، روایتنامه، نصیحهسیاست واژگان کلیدی:
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تعارضات نهاد وزارت با نهاد سلطنت در دورۀ سلجوقیان، با تکیه بر 

 الملک طوسینامۀ خواجه نظامسیاست

  وزیریامین زمانمحمد

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی یدکتردانشجوی 
 Amin.zamanvaziri@gmail.com 

  نژادعلیرضا حاجیان

  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 چکیده

با نهاد سيلطنت بوده است. نهاد وزارت در دورۀ سيلطنت پادشياهان ترک، همواره کمابیش در تعارض 

دار آن بوده و در پی احیای آن در دورۀ اندیشييۀ سييیاسييی ایران پیش از اسييالم که وزیران ایرانی میراث

طلبانۀ مسيتبدان ترک، سيازگاری نداشت. از طرف وجه با خوی تمامیّتهیچسيلطنت ترکان برآمدند، به

یران ایرانی به ادارۀ امور امپراطوری توانسييتند بدون حضييور وزدیگر، سييالطین ترک سييلجوقی نه می

بپردازند و نه تحمل داشتند قدرتی را موازی با قدرت خود ببینند. نتیجۀ این وضعیت متناقض، تعارضات 

و مصييائبی بود که نهاد وزارت در طول دورۀ امپراطوری سييلجوقیان متحمل آن شييد. درواق  ادارۀ امور 

 خوبی دریافته بودند. پسمکن بود و سالطین ترک این را بهبدون حضيور این نیروهای ایرانی عمالً نام

های بزر  ایرانی که وزرا از میان ایشان انتخاب رسید و نه خاندانحل باثباتی مینه این تعارضات به راه

شدند و نتیجه چیزی جز نابودی تدریجی نهاد وزارت و شيدند، از صيفحۀ سیاست کنار گذاشته میمی

 المل  طوسی کهنامه، اثر مهم خواجه نظامهای اصيیل ایرانی نبود. با مطالعۀ سیاسترفتن خاندانازمیان

خود در دوران اقتدار سيلسيلۀ سيلجوقی تجربۀ وزارت در نزد سيالطین این سيلسيله را داشييته است، 

های سيیاسيی میان وزیران و سالطین برداشت تصيویری از میزان و چگونگی این تعارضيات و رقابت

بندی منظم و روشنی را از این نده در مقالۀ حاضر کوشیده است تا بر همین اساس، صورتشود. نگارمی

شود تا گامی در راه تعارضات ارائه دهد. همچنین مختصری از دالیل و پیامدهای این تعارضات بیان می

 ترشدن بخشی از تاریخ میانۀ ایران باشد.روشن

 نامه.ارض، سیاستالمل ، تعوزارت، سلطنت، نظام :واژگان کلیدی
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 الملک در تثبیت و تقویت حکومت سلجوقیتفکر سیاسی خواجه نظام

 قربانعلی کناررودی

 علمی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران استادیار و عضو هیئت

 سهیال نعیمی

 دکترای تاریخ ایران اسالمی
 Soheyila.n@gmail.com 

 چکیده

تاریخی مسييئله و هدف پژوهش، از روش تحقیق کیفی با تأکید جنبۀ در این پژوهش باتوجه به 

وک استفاده نامه یا سیرالملبر تحلیل تاریخی و بررسی مناب  و با تکیه بر اثر مهم خواجه، سیاست

 در تثبیت و تقویتتفکر سييیاسييی خواجه چه بود و »شييده اسييت تا به پرسييش اصييلی مقاله؛ 

دهد، از های پژوهش نشان میپاسيخ دهد. یافته« حکومت سيلجوقی چه نقشيی داشيته اسيت؟

شييهری در کنار احیا و اجرای سييو تقویت نظریۀ حکومت متمرکز سييیاسييی و اندیشييۀ ایرانی 

منظور بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در عصر سلجوقی، و از اصيول اخالقی اسالمی به

های فکری دیگر تثبیت نهاد سلطنت و برتری آن نسبت به نهاد خالفت و غلبه بر بحرانسيوی 

وده المل  بهای سیاسی از نکات بارز در تفکر سیاسی خواجه نظامجاییایجادشيده در اثر جابه

دهنده به رفتار سیاسی خواجه و تأمالت سیاسی وی، ترین مؤلفۀ جهتاسيت. به بیان دیگر مهم

نهاد وزارت و خدمت به نهاد سييلطنت با تمایالت ایرانی و گرایش شييدید به فقه پاسييداری از 

 بوده است. (شافعی) اسالمی

حدود سی سال وزارت کرد و در این مدت در  هييي. ق( 095 -039) المل  طوسیخواجه نظام

حل و عقد و نظم و ترتیب امور حکومت سلجوقی دخالت مستقیم داشت و بسیاری از فتوحات 

 ارسالن و ملکشاه سلجوقی نتیجۀ سیاست و کاردانی او بود.های البفتو پیشر

 المل ، تفکر سیاسی، نهاد وزارت، ثبات سیاسی.: سلجوقیان، خواجه نظامواژگان کلیدی
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 سیرالملوک کتاب در زنان از الملکنظام خواجه تلقی

 سمیه آقامحمدی

 somayyeaghamohammadi@yahoo.com 

 چکیده

ا هتواند وجود داشيته باشييد. این نگرشهای متعددی در جامعۀ بشيری نسيبت به زن مینگرش

 محور باشد. باتوجه به اینکه زنان هموارهگرایانه، سنتی، عارفانه، اخالقممکن است نگرشی نخبه

های متعدد جوام  نسبت به آنان امری مهم اند، شناخت نگرشنیمۀ مؤثری از جوام  انسانی بوده

ز تحلیلی به بررسی تلقی جامعه ا -رسد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفیبه نظر می

د یان نموگونه بتوان اینهای این تحقیق را میترین یافتهزنان در کتاب سييیرالملوک بپردازد. مهم

عنوان موجودی غیرعقالنی و ابزاری جهت تکسيب، جسمانی، فاقد منزلت و که از زنان غالباً به

 .کرامت انسانی نام برده شده است

 .جسمانی دید، زنالمل ، نظام خواجه، سیرالملوک :کلیدی واژگان
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 طوسی الملکنظام خواجه عمل و اندیشه در پزشکی جایگاه

 سیدعلیرضا گلشنی

دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه دانشجوی  

 فردوسی مشهد
 golshani_22@yahoo.com 

 چکیده

های آور عهد سلجوقی ازجمله شخصیتناموزیر ق(  ه. 095-039)المل  طوسيی خواجه نظام

ید. نقش آشمار میتمدنی ایران در دوران بعد از اسالم به -ذار در تاریخ سیاسی و فرهنگیتأثیرگ

ی دهندۀ نظام آموزشپرداز سيیاسيی برجسته و نیز گسترشسياالر و نظریهعنوان دیوانکلی او به

حال ها موردتوجه پژوهشيگران قرار گرفته است. بااینخصيوص با تأسيیس نظامیهزمان خود به

تر همچنان وجود دارد. برای مثال اینکه هری  از علوم و نگر و دقیقهای جزئیسيييیجيای برر

های او تا چه اندازه در هر مورد ها در دوران وزارت او چه وضيعیتی داشيتند و سيیاستدانش

اثرگذار بوده اسيت، جای بررسی بیشتر دارد. براساس چنین نگرشی مقالۀ حاضر بر آن است تا 

و مسائل مرتبط با آن همچون مراکز درمانی، جایگاه پزشکان و مواردی وضيعیت دانش پزشکی 

از این دسيت را در دوران وزارت او مورد ارزیابی قرار دهد. این بررسييی بر این فرض اسييتوار 

طور المل  بههای خواجه نظامها و برنامهاسيت که اوضيا  دورۀ سيلجوقی و ازجمله سيیاست

وده است های مرتبط با آن تأثیرگذار بانش پزشکی و فعالیتمسيتقیم یا غیرمستقیم بر وضعیت د

رغم برخی توجهات، در مجمو  این حوزه از پویایی و رونق دوران پیش از آن برخوردار و بيه

 نبوده است.

ی، مدارس نظامیه، درمان، بیمارستان، المل  طوسيخواجه نظامدورۀ سيلجوقی،  واژگان کلیدی:

 دانش پزشکی.
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 طوسی الملکنظام اندیشۀ خواجه در «قضاوت» جایگاه

 عباسی امیریان، فریبا صمیمی، محبوبه منصوره

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی دانشجویان
 ma.amirianchenar@mail.um.ac.ir 

 چکیده

 یواند یا محکمۀ سيلطانی مسييئولیت خود قضييایی، مقام ترینعالی عنوانبه سييلجوقی سيالطین

 بر مردم عمومی و خصوصی دعاوی به رسیدگی و شر  ادارۀ محاکم و داشتند عهده بر را مظالم

 زا بخشييی انتقال معنای به امر این و بودند کرده واگذار قضييات به را اسييالم شيير  قوانین طبق

 تمرکزگرای سييیاسييت و حکومتی هایسيينت مطابق. بود قضييات به سييلطان قضييایی اختیارات

 هیچ ی،و امر تحت قضات و القضاتقاضی مقام از غیر به قضا، دستگاه بر نظارت در سلجوقیان

 ت،نداش را قضا دستورات صدور و شر  محاکم به مربوط امور در دخالت حق دینی عالم و فقیه

 انحصار قضات، انتصاب جهت سلجوقی مرکزی دیوان از صادره قضایی منشيورهای در چراکه

 هم المل نظام. شييدمی شييناخته رسييمیت به حکومت تأیید مورد قضييات برای تنها قضييا عمل

 به منحصر را دادرسی و قضياوت نهایی حق دوره این قدرتمند سيیاسيی رجال از یکی عنوانبه

 ایبانن قضات که بود معتقد و داشت قضاوت امر به خاصی توجه وی. دانستمی سلطان شخص

 تخصوصی دو این دارای که کسانی و زاهد و عالم افراد بین از را آنان باید و اندخلیفه و پادشاه

 ژوهشپ. شوند گذاشته کنار باید باشيند، نداشيته را ویژگی دو این اگر و نمود انتخاب هسيتند،

 نظر از ه،ک دهد پاسخ بنیادین پرسش این به تحلیلی -توصيیفی روش با تا اسيت آن بر حاضير

 نظر به. گیردمی قرار حکومت ارکان از ی کدام اختیار در قضيياوت مقام المل نظام خواجه

 قرار سلطان شيخص سيیاسيی و حقوقی اختیارات و حیطۀ نفوذ در قضياوت مقام که رسيدمی

 .داشت

 .قضاوت سلطان، المل ،خواجه نظام سلجوقیان، حکومت: کلیدی واژگان
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 طوسی الملکنظام اندیشۀ خواجه در «وزارت» جایگاه

 عباسی  صمیمی، فریبا امیریان، منصوره محبوبه

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی دانشجویان
 ma.amirianchenar@mail.um.ac.ir 

 چکیده

 منصب دارد، سيابقۀ طوالنی یرانا سيیاسيی سياختار در که حکومتی مناصيب ترینمهم از یکی

 که شييد تبدیل تأثیرگذار و مهم نهادی به دورۀ اسييالمی ایران در وزارت نهاد. اسييت وزارت

 حاکمان. شيييدند معرفی اسيييالم جهان به آن معروف وزرای از شييياخصيييی هيایچهره

 در توانندب تا داشييتند نیاز ایرانیان سيياختارمند و یافتهسييازمان تجربیات به رسييیدهقدرتبهتازه

 فاقات المل نظام خواجه زمان در تنها امر این و کنند حکومت بودند، کرده فتب که هاییسرزمین

 از یکی. بود نداده رخ هم او از پیش کههمچنان نشييد، تکرار گاههیچ وی مر  از بعد و افتاد

 وی مشييهور اثر در. اسييت المل نظام خواجه دورۀ اسييالمی، ایران تاریخ وزرای ترینمعروف

 و مسئولیت وظایف، منصب؛ این برای که است برخوردار ایویژه جایگاه از وزیر( سیرالملوک)

 هک بود این تالشش تمام وزارتش، مدت در المل نظام خواجه. است کرده بیان را مهمی شرایط

 هدور طول در که مهمی اقدامات دلیل به وی برسيياند؛ جایگاه باالترین به را سييلجوقیان قلمرو

 سپ ایران تاریخ ادوار ترینطالیی و بهترین از یکی او وزارت که شييد باع  داد انجام وزارتش

 است شپرس این به گوییپاسخ درصدد تحلیلی-توصیفی روش با پژوهش این. باشد اسيالم از

 مقام که رسدمی نظربه. است داشته جایگاهی چه المل نظام اندیشۀ خواجه در وزارت مقام که،

 .است بوده برخوردار واالیی جایگاه از المل نظام خواجه دیدگاه در وزارت

 .وزیر وزارت، منصب المل ،نظام خواجه سلجوقیان، حکومت: کلیدی واژگان
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 نامه در بنگالدشالملک طوسی و سیاستهای خواجه نظامجلوه

 دکتر محمد ابوالکالم سرکار

 فارسی، دانشگاه داکا، بنگالدشپروفسور و مدیرگروه زبان و ادبیات 
aksarker@du.ac.bd  

 چکیده

ان انکار اسييت. زبروابط فرهنگی، علمی و ادبی ایران و بنگالدش در تمام دوران تاریخ غیرقابل

ۀ ر منطقعنوان زبان رسيمی و دولتی در سراسم.( به 7991-7130ونیم )قرنفارسيی تقریباً شيش

بنگالدش رایج بود. در این مدت طوالنی زبان فارسی در بنگالدش تأثیرات زیادی گذاشته است. 

از زمان قدیم مورد توجه و استقبال ارباب معرفت قرار داشت و  ایرانیدر بنگالدش آثار بزرگان 

حال جاری شيده است و این کار تابهبسيیاری  یهاپژوهش فارسيیزبان  خصيوص موضيو هب

یکی از بزرگانی که در کنار رومی، حافظ، سيييعدی، عطار و جامی موردتوجه عام قرار  اسييت.

بن عباس بن ابوالحسن علیالدین راضی امیرالمؤمنین ابوعلی حسنگرفته است، سیدالوزراء قوام

ی سلجوقۀ آور ایرانی و وزیر روشنفکر دورنامۀ المل  طوسی است. وی نویسندمشيهور به نظام

زندگی، آثار و افکار ۀ . درباره عيام قرار گرفتيه اسيييتر بنگالدش نیز موردتوجياسيييت کيه د

بنگالدش به دانشجویان زبان و  یهاترین دانشگاهالمل  طوسيی در مشيهورترین و معروفنظام

دربارۀ وی در گروه تاریخ، حاضر . جالب توجه است که درحالشودیادبیات فارسيی تدریس م

این  ،شودیمی بنگالدش تدریس هادانشگاهگ و گروه علوم سیاسی گروه تاریخ اسالمی و فرهن

ت. اس ایرانی زر ببوم به زندگی و آثار این وزیر  و درس و تدریس نشانۀ توجه مردم این مرز

نامه المل  طوسی و سیاستخواجه نظام یهانگارنده در این مقاله بر آن است که به جلوهتالش 

نامه در بنگالدش بهتر و المل  طوسی و سیاستخواجه نظام یهاتا جلوه ،در بنگالدش بپردازد

 شود.یبیشتر نمایان م

 .نامهسیاست ،المل  طوسیزبان فارسی، بنگالدش، خواجه نظام :یکلیدواژگان 
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سیاسی  هاییشهاندحکمت و خرد قدیم از دیدگاه سلجوقی: منابع 

 الملکنظام

 پروفسور دکتر مصطفی دمیرچی 

 سلجوق، دانشکده ادبیات، بخش تاریخ، کونیادانشگاه 

mdemirci@selcuk.edu.tr mustdemirci@hotmail.com 

 چکیده

ی و یکی پویای ،شدند نآ یجتروعواملی که موجب رونق و  یباًتقرتاریخ اسالم  یهادورهاز اولین 

لف سه سنت مختکه در  الم بود و دیگری مناب  خارجی غیراسالمی بودپتانسیل داخلی خود اس

 پذیرفته شده بودند:

 قانون قمطاب که کردندیم توصیه مدیران به و ندشده بود ارائه هایفقه توسط که نظری آثار( الف

 ؛کنند عمل اسالم و

 الهام باستان نانیو فیلسوفان از که بودند، شده ارائه فیلسوفان توسط که اوتوپیایی تجربیات( ب

 ؛گرفته بودند

 بود. یافته توسعه ایران در ولی ،بودند هند مبنای بر ابتدا در که داستان مانند ادبی هنرهای( ج

 یهاکتابچنین آثياری در اواخر سييياميانیيان با اسيييامی مانند اندرزنامه و پندنامه همسيييو با 

در  زیبای مبح  سوم که یهانمونهاز  المل نظامنامه گسترش یافت. اثر نامه و سیاستنصیحت

حکومت کار  رأسبرای مقامات ارشييد که در  معموالً. چنین کارهایی باشييدیمباال ذکر شييد، 

 کارهای دولت» سؤالجوی جواب برای وکه در پی جست یو همچنین برای فیلسوفان کردندیم

 توران، ایران، معموالً تقاضييا مورد مناب  خیلی عالی بود. «بهترین شييکل انجام بگیرندگونه به چ

او در سه الیه ۀ اندیشي هاییشيهرو  المل نظاماسيالمی بود. کار  ورسيومآداب یهودیت، یونان،

 خود را به منصه ظهور رساند.

 هند، ایران، دولتمردان از یاافسييانه یهاداسييتان بیشييتر دسييته این در : مراج یاافسييانهۀ یال .7

 است. یهودیان و روم و یونان توران،

mailto:mdemirci@selcuk.edu.tr-
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. شييودیم شييامل را خلیفه سيينت چهار و حدی  قرآن، هاییوهشيي از ییهانمونهدوم ۀ الی -1

 .علی و عثمان عمر، ابوبکر، حضرت پیامبر، حضرت

 رد معتصم و مأمون دوران در که عباسی خلفای از ییهانمونه ویژهبه: معاصرۀ حافظ و یختار .9

و  کردندیمسييامانیان زندگی ۀ سييلجوقیان را که در دور توانیمبودند، و همچنین  توسييعه حال

 عنوان نمونه ذکر کرد.ههمچنین غزنویان و قاراخانیان را ب

 یهانمونه این طریق پیشيينهادی آن از یهاحلو راه المل نظامحیات ۀ علمی دور مسييائلاز 

 یهانمونه البته وافری انجام داده بود. یهاتالشبرایش  المل نظيامرا خود  عمیق اییشيييهر

نین با و همچ کردیمزندگی  نآ درکه خودش  یاجامعهقهرمانان، و همچنین  و شيييدهانتخياب

دادن بود. از میان خلفای عباسيييی اولویتنها را انتخاب کرده توجه به سيييیاسيييت همان زمان آ

ر این د که مادرش ایرانی بود، تصادفی نیست. مأمونش ترک بود و به معتصم که مادر مخصوصاً

 فکریۀ را با توجه به نقش یانعدد یهادادههمچنین  و مناب  آن، و المل نظام هاییشيهاندمقاله 

 بررسی خواهیم کرد. و افق ذهنی وی

   .دهم ارائه را «سیاست در سلجوقی دموکراسی تغییر» موضو  توانمیم همچنین من: توجه
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نامه در الملک؛ اصالت امر سیاسی و جایگاه سیاستخواجه نظام

 اندیشۀ سیاسی

 رضا نصیری حامد

 علمی مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریزهیئت
 r.nasirihamed@tabrizu.ac.ir 

 چکیده

ویژه در دنیای کهن و کالسی ، باالستقالل شناخته شده و مورد بهسیاست و امر سیاسی معموالً 

ه دین ویژهای دیگر معرفتی بهاذعان قرار نگرفته است و سیاست و تأمل دربارۀ آن در ذیل حوزه

ویژه برای فعاالن سیاسی و نیز حال ماهیت این حوزه و استقالل آن بهمطرح بوده اسيت. درعین

ه تبیین دادن باند، نامکشوف نبوده است و لذا اصالتیر سیاست بودهمتفکرانی که از نزدی  درگ

امر سيیاسی بر اساس منطق خاص این عرصه، امر ناآشنایی در عرصۀ مناسبات و روابط سیاسی 

لحاظ عنوان اثر مشهور خویش و هم از نظر منطق حاکم بر المل  هم بهنبوده است. خواجه نظام

بندی شييده اسييت. با آنکه در باب کلیت چارچوب و طبقهنویسييی نامهآن، در سيينت سييیاسييت

اند، توافقی کلی وجود دارد که ای که آنها پیگیری کردهها و دغدغهنامهمحتوای حاکم بر سیاست

های کسييب، حفظ و افزایش قدرت سييیاسييی اسييت، اما وقتی سييخن از تبیین همانا بیان شييیوه

ق نمایاند. بررسی منطها رخ میآید، تفاوتمی آبشخورها و منشأهای این تأمالت سیاسی به میان

یی نامه را نباید صرفاً بازگوگر آن است که سیاستالمل ، بیاننامۀ خواجه نظامحاکم بر سیاست

گیرد، منظور تعامل با قدرت سیاسی صورت میهایی برشمرد که بهو روایتی ساده از دستورالعمل

های پیشین موجود در جهان گیری از سنترعین بهرهالمل  درسيد خواجه نظامبلکه به نظر می

ایرانی و اسييالمی، به تأسييیس نظام فکری جدیدی در قالب ارائۀ الگوی مطلوب خویش اقدام 

المل  در چینش تفکرهای مختلف برای ها و منطقی که خواجه نظامکند. تنو  و تکثر شييیوهمی

نامه ذیل بندی سييیاسييتبندی و طبقههگیرد، از سييویی کار دسييتتبیین نظرات خویش به کار می

تواند در نگاهی حال میسازد، ولی درعینحوزه و قلمرو خاصی از تأمالت سیاسی را دشوار می

هایی از تاریخ ایرانی و اسالمی نیز راهگشا باشد؛ هرچند به جایگاه و منزلت سيیاسيت در دوره

در این  های دیگر تعمیم داد.به دورهزنی و دسيييتاورد احتمالی آن را باید با احتیاط این گميانيه

mailto:r.nasirihamed@tabrizu.ac.ir
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های جدید سيیاسی ازجمله اصالت های نوینی که اندیشيهنوشيتار با اسيتفاده از برخی بصيیرت

گیری در نظرات کارل اشييمیت و هرمنوتی  قصييدگرای امثال کوئینتین اسييکینر ارائه تصييمیم

 ود.شنامه تالش میهای سیاستکنند، برای معنادارکردن برخی از جنبهمی

شهری، امر سیاسی، وزارت.المل ، اندیشۀ ایراننامه، خواجه نظام: سیاستواژگان کلیدی
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 نامهاجتماعی زنان در سیاست الملک طوسی و جایگاهخواجه نظام

 علی باغدار دلگشا

 دکتری تاریخ دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی 

 چکیده

نامه به واکاوی جایگاه اجتماعی زنان رسالۀ سیاستپژوهش حاضر در تالش است تا با بررسی 

ارسالن و ملکشاه در دورۀ سيلطنت البالمل  طوسيی، یکی از وزیران اندیشيۀ خواجه نظامدر 

لیلی تح -ازد. پرسييش اصييلی این پژوهش که به روش توصييیفیبپرد تاریخی سييلجوقیاندورۀ 

تیز سان مطالبی زنتونامه را میرسالۀ سیاستست که آیا مطالب مندرج در این ا ،گردآوری شده

 خواجه نظام را در چهاندیشۀ های چنین طرز تفکری در دانست؟ و اگر پاسخ مثبت است، ریشه

دهد که خواجه با درج مطالبی مذکور نشييان میرسييالۀ جو کرد؟ بررسييی وجسييتمواردی باید 

ی، اسعایشيه در مسائل سیگرایانۀ ، تأکید بر نقش منفی و مداخله«شياوروهن و خالفوهن»چون 

دانسيييتن زنان، نفی دخالت زنان در امور اجتماعی و توصيييیه به مردان در عدم  «اهيل سيييتر»

های این . ریشهگریزانه داردنامه رویکردی زنرسالۀ سیاست 01گیری از زنان در فصل مشيورت

شهری و ایراناندیشۀ تفکر پدرسياالری برگرفته از  -7توان معرفی کرد: امر را در سيه محور می

قوانین اسالمی و توجه به حضور مردان  -1 ؛بودن مردان نسبت به زنانتی مبنی بر فرادستزرتش

های دخالت مانند ،اوضا  اجتماعی وقت -9و  ؛در تدبیر مُدُن و لزوم حضور زنان در تدبیر منزل

دهد که خواجه ها نشييان میخاتون در مسييائل درباری. همچنین بررسييیزنان دربار چون ترکان

ضيمن پایبندی به مراتب پدرسيياالری، منظورش از زنان، نه زنان جامعه که بیشييتر زنان دربار و 

 حریم شاهی بوده است.

 جنسیت، نقش اجتماعی. نامه، زنان،المل  طوسی، سیاست: خواجه نظامواژگان کلیدی
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الملک طوسی و نقش او در بسترسازی نظری برای تجدید خواجه نظام

 حیات نهاد وزارت در تاریخ ایران پس از اسالم

 اکبر نجفی رودمعجنیعلی

 دانشجوی دورۀ دکتری تاریخ دانشگاه فردوسی 

a.najafi63@gmail.com 

 کیدهچ

 ساالری، برای استقرار، تثبیتعنوان رأس نهاد دیوانتب  آن نهاد وزارت بهساالری و بهنهاد دیوان

و اعمال قدرت نیاز به حدی از تمرکز قدرت و ثبات حکومت داشت که این مقتضی در اوضا  

بۀ غل آیندمدت دو قرن مفقود بود. پیکم بهثبيات ایرانِ بعد از غلبۀ اعراب مسيييلمان دسيييتبی

اعراب مسلمان بر ایرانیان و فروپاشی حکومت تمرکزگرای ساسانی، ایجاد حالتی بالتکلیف در 

نحوه و نو  فرمانروایی در کشيوری شد که خود اندکی پیش از آن، با حاکمیتی متمرکز یکی از 

 ثبات و نامتمرکز سیاسی عمالً آمد. این احوالِ بیهای بزر  آن روزگار به حساب میامپراتوری

 امیه و جانشینیامکان تجدید حیات نهاد وزارت را در ایران ناممکن ساخت. گرچه با سقوط بنی

های سييیاسييی ایرانیان مطمب نظر قرار گرفت و عباسِ متمایل به سيينن ایرانی، ترویج سيينتبنی

تجيدید حیات نهاد وزرات در حوزۀ خالفت میسييير شيييد، اما از وجود نهاد وزارت در حوزۀ 

توان مستقل ایرانی تا اواخر قرن سوم نشان چندانی نمیهای مسيتقل و نیمهحکومت فرمانروایی

گری نیز در دار ایرانیمسيييتقل از خالفت یا صيييفاریانِ داعیهکارآمدن طاهریانِ نیمهیافت. روی

بازسازی نهاد وزارت مؤثر نیفتاد و این در عصر سامانیان بود که تجدید حیات عملی این نهاد با 

توان این نکته را پذیرفت که تجدید حیات زرای صاحب قدرت ممکن شد. به سختی میظهور و

کم از لحاظ نظری در سطب نیابت سلطنت که دست-عملی ی  نهاد قدرتمند با اختیارات وسی  

ه گرفتۀ بعد از ورود اسالم بشکلای ایرانی، در سياختار سيیاسی تازهو با پیشيینه -کردعمل می

ناسب های نظری که بستر ممبانی اسالمی در آن به قوت برقرار بود، بدون کوششایران که تأثیر 

توانسييت چندان قوام و دوامی داشييته باشييد. خواجه را برای بقای عملی آن فراهم سييازد، می

هایی را در این مسیر سامان بود که کوشش هاییترین شيخصیتالمل  طوسيی از برجسيتهنظام

داد. او که در هنگامۀ تسيلط ترکان سلجوقی به قدرت رسید و عالج درد آشفتگی سیاسی ایران 

mailto:a.najafi63@gmail.com
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ه از که برگرفت-دانست، در نو  فرمانروایی سالجقه را در ایجاد حکومتی متمرکز و قدرتمند می

شد، شيوب سیاسی بیشتر منتهی میخانی که به آجز ی  حکومت خان -ای بودهای قبیلهسينت

رغیب ت دید، بنابراین با عطف توجه به سيامان سيیاسيی ایران پیش از اسالم وچیز دیگری نمی

اش که متمرکزبودن قدرت وجه مشخصه-داری سلطان سلجوقی به تبعیت از آن الگوی حکومت

ن لگوبرداری از آبخشيیدن به اوضيا  سیاسی زمانۀ خود برآمد. پیداست که ادر پی سيامان -بود

عنوان یکی از داری بدون تجدیدحیات نهاد وزارت بهسامان سیاسی و ترویج آن نحوۀ حکومت

پذیر امکان -ویژه در دورۀ ساسانیبه–ارکان اصلی ساخت سیاسی قدرت در ایران پیش از اسالم 

لبته ای را به نهاد وزارت معطوف داشيييت. االملي  طوسيييی توجيه ویژهنظيام نبود، بنيابراین

های نظری خواجه در جهت ایجاد بسيتری مناسب برای ادامۀ حیات نهاد وزارت، باید کوشيش

های او در جهت الگوبرداری از کلیت سامان سیاسی ایران پیش از اسالم فهم شود نه ذیل تالش

هایش برای الگو قراردادن المل  در ضمن تالشچیزی جدا و مستقل از آن. به عبارت دیگر نظام

عنوان یکی از مؤثرترین کارگزاران آن سامان آن ساختار، به نهاد وزارت و شخص وزیر به کلیت

نظری برای احیاء و بقای نهاد  سيیاسيی توجهی خاص داشته و از این طریق توانست ی  بستر

توان تأثیر جایگاه وزرات در دورۀ اسيييالمی فراهم کنيد. البته در این توجه به نهاد وزارت، نمی

 عنوان وزیری مقتدر را نادیده گرفت.خود او به

 نامه، نهاد وزارت، تمرکز قدرت.المل  طوسی، سیاستخواجه نظام :واژگان کلیدی
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و « مشروعیت»؛ با تأکید بر «سلطنتۀ نظری»و  الملکنظامخواجه 

 «قدسیت»

 نیره دلیر 

 نگیعلوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهۀ علمی پژوهشکدعضو هیئت
 dalirNh@yahoo.com 

 چکیده

ی اسالمۀ میانه به نو  غالب فرمانروایی در ایران دورۀ که در اوایل دور« سلطنت»نظام حکومتی 

ین بندی شده بود. انظری خالفت و مشروعیت ناشی از آن صورتۀ تبدیل شيده بود با پشيتوان

ۀ جيدیيدی از تکوین خود گردیيد که در عرصۀ وارد مرحيل سيييیرالملوکمبيانی بيا تيدوین 

ز ریزی نمود. اخلیفه پی -سييلطانۀ ترین تغییر و تحول را برای دوگانبخشييی مهممشييروعیت

خشی ببندی نوین مشروعیتسلطنت و صورتۀ را مبد  نظری سیرالملوک مؤلفتوان رو میاین

سلطنت را که خواجه ۀ های نظریترین مؤلفهمآن در نظر گرفت. پژوهش حاضر تالش دارد مه

در اثر مشيهورش تدوین نموده مورد پرسش قرار داده و ضمن تبیین تاریخی آنها، با  المل نظام

شود ، آن را تحلیل نماید. این مدعا نیز مطرح میمؤلفتوجه به تحوالت و بسيتر تاریخی زمانه 

ن، از خالفت به خداوند نوعی از که وزیر بزر  سيييلجوقی با قط  پیوند مشيييروعیت سيييلطا

اسيالمی سيابقه نداشيته اسييت. ۀ بخشيی را برای سيلطان در نظر گرفته که در جام مشيروعیت

متأخر تبعاتی را ۀ روند خود در میانۀ دهد این امر در ادامهيای دیگر پژوهش نشيييان مییيافتيه

ی را های آشکارتآن تفاوۀ در پی داشته که با منشأ اولی« قدسیت سلطان»خصوص در بح  به

 نشان داده است.

 ، سلطان، خلیفه، مشروعیت، قدسیت.سیرالملوک، المل نظامخواجه  واژگان کلیدی:
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 داریساخت دولت و حکومتاز الملک خواجه نظامخوانش 

 سیدجواد صالحی

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

salehi@shirazu.ac.ir 

 مظفر حسنوند

 های سیاسی، دانشگاه شیرازدانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه
mozaffar.hasanvand@gmail.com 

 چکیده

دهندۀ سييينت ترین وزاری مشيييرق زمین و تداوم، ماکیاول فرهیخته و از بزر الملي نظياموزیرِ کبیر 

ای در سیاست و حکومت کنندهیینتعنقش  نویسی ایرانی در دورۀ میانۀ اسالمی است. خواجهنامهیاستس

 یهابارقهشود. یمدولت سيالجقه ایفا کرده اسيت و کارگزار اصيلی قدرت سیاسی این دوره محسوب 

 های سیاسییشهاندکرد.  وجوجستشهری جه را باید در میراث اندیشۀ سیاسی ایرانسينت فکری خوا

خواجه در ارتباط با مفاهیم اسياسيی سیاست مانند دولت، حکومت، مذهب، عدالت و مردم بسیار حائز 

وۀ ویژه در شیهای پساسالجقه، بههای سيیاسيی حکومتیشيهانداهمیت هسيتند و تأثیرات بسيیاری بر 

ی های سیاسیشهاندداری گذاشيته است. در این نوشتار نگارندگان در راستای بررسی کومتوزارت و ح

داری برآمده و با بررسی ماهیت دولت و حکومت در در ارتباط با سياخت دولت و حکومت المل نظام

 ساخت المل نظامکه، در اندیشيۀ سيیاسی  دادهدوران میانۀ اسيالمی، این فرضيیه را مورد واکاوی قرار 

باشد. بر یم محورعدالتو  مدارقانون معنای دولت فراگیر، خودگردان، همگن،داری بهدولت و حکومت

کردن ساخت دولت فراگیر و اقتدارگرا در ی متعددی در تئوریزههالفهؤمهمین اساس، از منظر تئوری ، 

 ین پیشین به خلفا ووابستگی نظری و عملی سالط آنهاین ترمهمو  اندداشيتهزمان وزارت خواجه نقش 

المل  نسبت به ساخت دولت باشد. خوانش نظامیمتالش خواجه برای امکان تأسیس حکومت مستقل 

بخشی به اقتدار و حفظ ثبات حکومتی است، ولی در تمایز با آن در و حکومت با آنکه در مسيیر تداوم

پیروی از سيياخت حکومت ، المل نظامیی قرار دارد که ناشييی از بینش خاص هاچارچوبسيياختار و 

 باشد.یمساسانیان و مقتضیات زمانۀ دوران میانه 

 ، حکومت، دولت، خودگردانی.المل نظام: سلجوقیان، واژگان کلیدی
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 سنت در سیستمی تحلیل هایبنیان وجویجست در

 نویسینامهسیاست

 الملکنظام نامۀ خواجهسیاست و هانظریۀ سیستم

 سارا اکبری 

 ددانشگاه فردوسی مشه ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی ،دکتری علوم سیاسی )گرایش مسائل ایران(دانشجوی 
 sa_ak195@mail.um.ac.ir 

  رضا سرحدی

 هد فردوسی مشدانشگاه  ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی ،دانشجوی دکتری علوم سیاسی )گرایش مسائل ایران(
reza.sarhaddighahri@mail.um.ac.ir 

 چکیده

 وانعنبه آن از بیشييتر البته و وزیر عنوانبه وی اندیشييۀ سييیاسييی و المل نظام خواجه جایگاه

. است جدی تأمل شيایستۀ و اسياسيی بسيیار دورۀ اسيالمی نویسنامهسيیاسيت ترینپراهمیت

 شود،می خوانده نامهسيیاسيت بیشيتر ادب اهل عرف در که المل نظام خواجه اثر سيیرالملوک

 تقیم،غیرمس شکل به اثر، این در خواجه. است نویسینامهزمینۀ سیاست در شاخص آثار از یکی

 ،آن مانند و امنیت عدالت، قدرت، سیاست، همچون سیاسی امور باب در را توجهیقابل نظرات

 تاریخ و عرصييۀ اندیشييه پژوهشييگران سييوی از که کندمی بیان مدرنماقبل کالسييی  دولت در

 نظم هیممفا از مطلوب الگویی تاکنون رسدمی نظر به اما. است قرارگرفته بررسی مورد سيیاسی

 واجهخ عمل و اندیشه بر تأکید با کارآمد سیاسی نظام ی  هایویژگی و سیاسی نظام سيیاسی،

 و هاتمنظریۀ سیس کاربرد با حاضر پژوهش رو،این از. است نگرفته قرار بررسی مورد المل نظام

 تحلیل» پیشييينهادی الگوی. دارد مذکور مفاهیم به تازه نگاهی راهبردی، متغیرهای تحلیيل

( نگریکل) سيیستمی نگرش با وثیق ارتباطی دارای را سيیاسيی نظام ی  کارآمدی «سيیسيتمی

 اب حاضر پژوهش نگارندگان. گردد مدیریت آن اساس بر سيیاسيی نظام بایسيتمی که داند،می

 زنی و سييیاسييی نظام و نظم مطالعۀ مفاهیم به المل نظام خواجه سييیرالملوک کتاب بر تکیه

 میسیست عناصر اندکوشیده و پرداخته اندیشۀ خواجه در کارآمد سیاسی نظام ی  هایشياخص

mailto:%20sa_ak195@mail.um.ac.ir
mailto:reza.sarhaddighahri@mail.um.ac.ir
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 املش سیستم فرایندهای ،(نظام قدرت مناب ) سيیستم ورودی از اعم کارآمد سيیاسيی نظام ی 

 بازخوردگیری و( نظام اندازچشم) سيیسيتم خروجی( قوا روابط نظام، عناصير جایگاه و نقش)

 دهند. قرار موردبررسی را( نظام ارزیابی و نظارت) سیستم

 .بازخورد سیاسی، نظام سیستمی، تحلیل نامه،سیاست المل ،نظام خواجه: کلیدی واژگان
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 الملک طوسیرابطۀ دین و امر سیاسی در اندیشۀ خواجه نظام

 دکتر مهسا ادیبی

آموختۀ دورۀ دکتری اندیشۀ سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد دانش

 علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران
msh_adibi@yahoo.com 

 دکتر سیدمحمدعلی تقوی

 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 smataghavi@um.ac.ir 

 چکیده

المل  که شيریعتمداری در خدمت پادشاهان سلجوقی، مرتبط با دستگاه خالفت و خواجه نظام

اشعری بود، در کتاب سیرالملوک به اندیشۀ ایرانشهری بازگشته و با پیرو مذهب شافعی و کالم 

، شاهی آرمانی و عدالت به دنبال برقراری ارتباط فرّه ایزدیگیری از عناصر ایرانی، ازجمله بهره

دادن رابطۀ توأمان دین و سیاست بود. وی با نگارش بین این مفاهیم با عنصير اسيالمی و نشان

ی را شهراد نظری سلطنت در دورۀ اسالمی را شکل دهد و اندیشۀ ایرانسیرالملوک توانست بنی

شهری دنبال فهم کیفیت احیای سنت ایراننوشتار حاضر به نویسی نهادینه کند.در قالب اندرزنامه

المل  است. نگارندگان این و نحوۀ ارتباط آن با سينت اسيالمی در اندیشۀ سیاسی خواجه نظام

تا با استفاده از چارچوب نظری مطالعاتی الهیات سیاسی به شناخت پژوهش درصدد آن هستند 

ند که پاسخ ده سؤالشهری اندیشۀ وی با مفاهیم اسالمی بپردازند و به این نسيبت مفاهیم ایران

ی این هاافتهالمل  چه ارتباطی بین دین و امر سيييیاسيييی وجود دارد؟ یاز منظر خواجيه نظيام

الهیات سيیاسی دئیستی و بر اساس التزام خواجه به اندیشۀ که در قالب  دهدیمپژوهش نشيان 

عنوان مجریان سیاست و نمایندگان خداوند در روی زمین تا شهری، اطاعت از پادشاهان بهایران

جایی ضروری است که در مسیر راستی و درستی بوده و از راه حق تخطی نکنند و بنابراین بین 

 .دین و سیاست رابطۀ مستقیم وجود دارد

 المل ، سیاست دئیستی.شهری، الهیات سیاسی، خواجه نظاماندیشۀ ایران واژگان کلیدی:
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 الملکگیری شخصیت سیاسی خواجه نظامروند ترقی و شکل

 دکتر مرتضی دانشیار

 استادیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه فردوسی مشهد
 daneshyar@ferdowsi.um.ac.ir 

 چکیده

ترین قلمرو ایرانِ پس از اسيالم وزارت داشييت که این المل  سيی سيال بر وسييی خواجه نظام

فرصت او را در شمار تأثیرگذارترین اشخاص ایرانی قرار داد. سیاست و اقدامات او در طی این 

حیاتش، او را به نماد وزیران  هاینامه در آخرین سالهمراه نگارش سیاستمسئولیت طوالنی به

های هيای مختلف در مورد وی، روند ترقی و مؤلفهرغم پژوهشایرانی مبيدل کرده اسيييت. بيه

تأثیرگذار در ایجاد شخصیت سیاسی او تا این  مورد پژوهشی مستقل قرار نگرفته است. نوشته 

 تا مرتبۀ اشالمل  و عوامل ترقیبه روند شيکلگیری شيخصيیت سيیاسی خواجه نظام حاضير

های این پژوهش نشان خواهد داد که تجربه و جایگاه خاندان وی، وزارت اختصاص دارد. یافته

و صوفیان نیشابور، و اشتغال او در دربار غزنویان، چگونه بر اندیشه و  تحصیلش در نزد فقیهان

 های وی مؤثر بوده است.سیاست

 یان، سالجقه، اندیشه سیاسی.نامه، غزنوالمل ، سیاست: خواجه نظامواژگان کلیدی
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 هانامهالملک تا خداینامۀ خواجه نظامژانر تعلیمی؛ از سیاست

 الملکبا نگاهی به زندگی و شرح احوال خواجه نظام

 نژادامامیسارا 

 نژاد مشهد دانشگاه فرهنگیانکارشناس زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید هاشمی
Saraemami111@yahoo.com 

 چکیده

المل  طوسی، یکی از آثار مهم نثر فارسی در قرن نامه، اثر خواجه نظامسيیرالملوک یا سيیاست

پنجم هجری اسيت که در باب آیین فرمانروایی و کشورداری نگاشته شده است. در این جستار 

و در بخش دوم ارتباط این اثر  میاپرداختهکه دو بخش عمده دارد ابتدا به شرح زندگی خواجه 

ه نامه و اثر تعلیمی دیگر موردتوجکه سیاست رسدیمنظر . بهمیاکردهرا با ادب تعلیمی بررسيی 

ها هسيييتند و اگر ما به نامهميا یعنی شييياهنياميۀ فردوسيييی از نظر ژانر تعلیمی در ادامۀ خدای

 تردیدی شيياهنامۀهیچ. بیمینیبیمرن پنجم ی در قانامهنامه نی  بنگریم، آن را خدایسييیاسييت

ها اسيييت. نامهها به خداییا سيييیرالملوک هانامهحکیم فردوسيييی نیز حلقۀ ارتباط سيييیاسيييت

همتا در تاریخ اندیشيييۀ سيييیاسيييی و المل  طوسيييی اثری بینامۀ خواجه نظامسيييیياسيييت

 نیترتیاهمپر زمین به خود دیده اسييت؛ بنابراین یکی ازنویسييی اسييت که ایراننامهسييیاسييت

م شهری به قلورانۀ سیاسی ایرانی اندیشههانحلهیی است که در دورۀ اسالمی در تداوم هانوشته

پردازی بزر  پرداخته شييده اسييت و از این منظر راه شيياهنامه را تداوم بخشييیده وزیر و نظریه

 است.
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 نویسی در سیرالملوکسنت فکری اندرزنامه

 محمود جعفری دهقی 

  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهراندانشکدۀ 
 mdehaghi@ut.ac.ir 

 چکیده

ی است از سدۀ پنجم انهیگنجالمل  طوسی خواجه نظام فی، تألسایرالملو یا  نامهسایاسات

و اب کتنثر این  .در آیین فرمانروایی و کشيورداری و اخالق و سیاست پادشاهان پیشین هجری

شمار ساده و روشن و خالی از تکلف است، و از شاهکارهای زبان فارسی بهسيب  نگارش آن 

(، سال نگارش نیمۀ اول آن 15–10نامه )ص مصيحب سیاست ،هیوبرت دارکبنا بر نظر آید. می

 .هجری است 090هجری و سال نگارش نیمۀ دوم آن  013

اندرزهای نویسنده، منقوالت از قرآن و و تدبیر ادارۀ مملکت، سيیاسيت  نامهسيیاسيتموضيو  

است. نکته اینکه از  امیران و وزیران و ۀ شاهانهایی دربارهای مشياهیر، حکایتاحادی  و گفته

ی مشابهی از اندرزها و مطالب آموزشی هانمونهویژه عصير سياسانی متفکرین ایران باسيتان، به

توجه است. این اندرزها که امه بسیار قابلنباقی مانده که از جهت مشابهت با اندرزهای سیاست

های ها و قصييهلطیفه ،کلمات قصيياربه زبان پهلوی )فارسييی میانه( به دسييت ما رسييیده حاوی 

 .اندیحکمت عملی و تجربهای جنبهدارای که  ستااخالقی

ها پند احتوای بربر عالوه است و غالباً منسيوب به پادشاهان و خردمندان ایرانی هااندرزنامهاین 

های عام، حاوی نکات ظریفی دربارۀ آداب حکمرانی و حقوق و روابط متقابل شاه و و حکمت

ها های سييوم و چهارم هجری، بعد از قرنها غالباً در سييدهاندرزنامهافزون بر این، مردم اسييت. 

ل اص .سینه، به کتابت درآميييد و به زبان عربی و فارسی هم ترجمه شدبهروایت شفاهی و سینه

پس از اسييالم این  اسييت. از میان رفتهموجود اسييت و برخی پهلوی بسييیاری از این اندرزها 

های ادب و اخالق و تاریخ ابکت در و گرفته قرار مسلمان ایرانی دانشمندانها مورد توجه کتاب

ۀ برای نمونه ترجم. اندو بعضيييی از آنها به فارسيييی نیز راه یافته انتقيال یافتعربی متون بيه 

ه مسکویجاویدان خرد ابن عیناً در کتابو برخی اندرزهای آذرباد مارسپندان اندرزهای بزرگمهر 
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فردوسييی نیز برخی از اندرزهای  جمله قابل تطبیق با متن اصييلی اسييت.بهآمده و تقریباً جمله

 پهلوی را در شاهنامه نقل کرده است.

ۀ نامیی از اندرزهای پهلوی با سیاستهامقایسۀ نمونههدف از نگارش این مقاله آن اسيت که با 

های پهلوی به متون فارسيييی ازجمله الملي  بتوان بيه انتقيال برخی از اندرزنامهخواجيه نظيام

 نامه دست یافت.سیاست

المل .نامه، اندرز، متون پهلوی، فارسی میانه، خواجه نظام: سیاستواژگان کلیدی
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عنوان راهنمایی برای تشکیل الملک بهظاماثر ن «نامهسیاست»

 سیستم سیاسی و توسعۀ حکومت

 موفوسال جاسِر

 علوم ازبکستان یآکادم یختار ۀمؤسسپژوهشگر 

 چکیده

غازین آ خ حکومت سلجوقی است که توسط سلسلۀترین مناب  در تارییکی از مهم «نامهسیاست»

های بزر  سلجوق، طغرل و سلطنت سلطان صورت فردی و پیوسته بابهاوگوز رهبری شيد و 

 ( اشغال شد.7311 -7331شاه )( و ملک7329 -7311ارسالن )(، الب7399 -7329بِ  )

و  اسييت؛المل  مدت اندیشييمند بزر  نظاممحصييول تجربۀ طوالنی« نامهسييیاسييت»در اصييل، 

ان رخ داد، نشيینان است که در آن زمتا حد زیادی شيامل رویدادهای سيیاسيی و کاخازآنجاکه 

 دانند، دشوار نیست و بر اساسمی «یاسی قویسيند س»را ی  توافق با نظر محققانی که این اثر 

آمیز نخواهد بود اگر دهد. این اغراقهای خوبی را ارائه میگیریآن نویسنده پیشنهادات و نتیجه

 تشکیل نظریۀ حاوی المل ، اولین رسياله در جهان اسيالم اسيت کهدرواق  کار نظام ما بگوییم

برای « نامهسييیاسييت»، در حالهربهباشييد. ی  حکومت دولتی براسيياس اصييول دموکراتی  می

بار پس از استقرار اسالم، صحبت در مورد عدم تمرکز قدرت بوده، که تا حدودی با شکل اولین

انتخاب  این، نویسيينده به وضييوح مسييئلۀبر آن زمان متناقض اسييت. عالوه حکومت در ایاالتِ

ملتمق  که این ی  لحظۀ دهدترتیب نشيييان میاین، بهکندهای باال افشيييا میامات را برای سيييِ

 کننده در وجود پایدار هر ایالت است.تعیین

ی المل  مربوط به تاریخ باقیافتۀ نظامتوسيييعه این اثر این اسييت که نظریۀ بودنفردبهمنحصيير

کتاب راهنمای بسیاری از سران  «نامهسیاست»وزه این، احتماالً در این رابطه، امربر. عالوهماندمی

 .استمدیریت دولتی  و محققان در زمینۀ نظریۀ هادولت
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 الملک در نثر فارسی نخستینسیرالملوک نظام

 دکتر لوئیس مارلو

 علمی مطالعات تاریخی دانشگاه پرینستونعضو هیئت

 چکیده

م( از زمان نگارش تاکنون  7331ه.ق/ 095سييال  المل  )درگذشييته بهسييیرالملوک، آینۀ امیران اثر نظام

 رو این اثرشيماری از اقشار مختلف مردم به خود اختصاص داده است. مقالۀ پیشِهمواره خوانندگان بی

کند و همچنین توجهی ویژه به شکوفایی تاریخی معاصر زمان خود بررسی می -شگرف را در بافت ادبی

المل  شرقی ایران ازجمله خراسان و ماوراءالنهر دارد. هرچند نظامبار در نواحی نثر فارسيی برای اولین

م( و برای آنها نوشته بود؛ که  7303-7730ه.ق/ 097-533این کتاب را در زمان سيلطنت سيلجوقیان )

دهد که چگونه سیرالملوک پیشینۀ حکومت خود را در غرب ایران بنا نهاده بودند، اما این مقاله نشان می

کل بار شکند؛ جایی که نثر فارسی برای نخستینالمل  از شيرق ایران را بازگو میۀ نظامجام  و سيازند

گرفت و به شيکوفایی رسيید. نخسيتین نثر فارسيی در ادبیات در قرن دهم در زمان حکومت سامانیان 

المل  متولد توس بود و دوران کودکی شکل گرفت و در طی حکومت غزنویان به اوج خود رسید. نظام

را در زادگاهش خراسان سپری کرد، سپس همچون پدرش در دربار غزنویان مشغول شد. این مقاله  خود

م( نوشيييتۀ امیر آل  7391-9ه.ق/ 015الملي  و انيدرزنيامه )همچنین ارتبياط بین سيييیرالملوک نظيام

 7303-7391ه.ق/ 007-093م، از حدود 7317-1ه.ق/ 071زیارعنصرالمعالی کیکاووس )متولد حدوداً 

شان در نواحی کاسپین مثل طبرستان و مازندران، هشت دهد که باوجود سلطنت موروثیرا نشيان میم( 

م( گذراند  7307-7353ه.ق/ 091-003سال از عمر خود را در دربار مودودبن محمود غزنوی )از حدود 

ثر الملوک، او سييپس با شيياهدخت غزنوی ازدواج کرد. این مقاله همچنین سييیرالملوک را به نصييیحت

المل  زادۀ کند که او نیز همچون نظامم( مرتبط می 7359-7777ه.ق/ 053-535مشهور ابوحامد غزالی )

 رو تأثیر فرهنگ ادبیتوس بود و آینۀ امیران خود را پس از بازگشييت به خراسييان نوشييت. مقالۀ پیشِ

کند و ان بررسی میفارسيی در این نواحی از ایران را در نگارش چنین آثار شياخصی در زمرۀ آینۀ امیر

کند تا اهمیت این سيه اثر برجسيته در شکوفایی نثر فارسی در ادبیات ایران را نشان همچنین تالش می

 دهد.
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 الملکنگری خواجه نظامنگاری و تاریخسیری در تاریخ

 مسعود سهیلی 

 کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر 

m.sohay135@gmail.com 

 چکیده

المل  طوسييی وزیر بزر  سييلجوقیان در قرن چهارم هجری کتابی نوشييت به نام خواجه نظام

ن فرمانروایا داری برایو مل  سابقه و حاوی راه و رسم سیاستکه در نو  خود بی سیرالملوک

 خواجهنامه از نظر نگارشيی دارای چه سبکی است و یا سيلجوقی خویش بود. اینکه سيیاسيت

المل  چه نگرشی به تاریخ و حوادث تاریخی داشته است از سؤاالتی است که این پژوهش نظام

ای و مروری انجام شده حاکی از پردازد. نتایج این پژوهش که به شیوۀ کتابخانهبه آن پاسيخ می

نامه اهمیت داشته القای المل  طوسيی در نگارش سیاستآن اسيت که آنچه برای خواجه نظام

فهم استفاده کرده و از حکایات متنو  دورۀ باستان و عنا و مفهوم بوده، لذا از زبانی روان و قابلم

همچنین آیات و احادی  و تمثیالت استفاده برده است. وی در نگرش به حوادث تاریخی تاب  

باوری و تقدیرباوری و تداوم حکومت را در ادامۀ راه خالفت عباسی و سنت اسالمی و مشيیت

 دیده است. نیدی
 نامه.نگری، سیاستنگاری، تاریخالمل ، تاریخ: خواجه نظامواژگان کلیدی
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 الملک طوسیحکمرانی خوب در نظر خواجه نظام هایشاخص

 زادهخلیل محمدامین

 التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدفارغ

mohammadaminkhalilzade@gmail.com 

 چکیده

که نگاهی به زندگی  استوزیر حکومت سيلجوقی ازجمله افرادی  ،المل  طوسيیخواجه نظام

المل  طوسيييی خواجه نظام دارد.های جدی او جهت پیوند علم و عمل وی حکایت از تالش

ی حکومت به مسائل مربوط به آموزش و تربیت سیاستمداران یر حضور در مناصب اجرابعالوه

سیس مدارسی با هدف تربیت أو حکام توجه جدی داشيت و به همین منظور بود که اقدام به ت

 در شيهرهای مختلف قلمرو تحت حکومت سلجوقیان کرد، او «نظامیه»کادر حکومتی با عنوان 

نامه( محتوای آموزشی علمی و کاربردی را )سیاست اب سیرالملوکدر همین راستا با نوشتن کت

 در رابطه با سیاست و حکمرانی تهیه و منتشرکرد.

ین ترعنوان یکی از مهمامروز به «حکمرانی خوب»با گسيترش علوم سيیاسی مباح  مربوط به 

رانی حکمای که نظریۀ به گونه ؛موضوعات موردتوجه دانشمندان علم سیاست تبدیل شده است

رو ما سعی داریم که با در مقالۀ پیشِ .باشدخوب امروز یکی از نظریات مطرح و مورد بح  می

نامه به معرفی و توضیب در المل  طوسيی در کتاب سيیاسيتگیری از مباح  خواجه نظامبهره

های حکمرانی خوب از نگاه وی بپردازیم؛ درواق  با اسيييتفاده از کتاب رابطيه بيا شييياخصيييه

المل  ها، معیارها و اصول حکومت داری از منظر خواجه نظامدنبال اعالم مالکنامه ما بهسیاست

 .هستیمنویس برجستۀ ایرانی نامهطوسی این سیاست

 شييفافیت، حاکمیت قانون، چون: مشييارکت، یهایبر اسيياس نظریۀ حکمرانی خوب شيياخص

 خشيييی و کارایی،اثرب حقوق مسييياوی)عدالت(، گیری وفاق عمومی،شيييکل گویی،پياسيييخ

 ها مورد توجه و بررسیبودن حکومتتوانیم برای سنجش میزان مطلوبپذیری را میمسيئولیت

های نامه که با توجه به اینکه این رساله در دوران حاکمیت نظامبا بررسيی سيیاسيت .قرار دهیم

ه داگرچه مباحثی مانند مشيارکت مردم در تعیین حکمرانان دی ،سيیاسيی سيلطنتی نوشيته شيده
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اثربخشييی و  گویی،پاسييخ های حکمرانی مطلوب همچون عدالت،اما دیگر شيياخص ،شييودنمی

 المل  قرار گرفته است.طور شایسته موردتوجه خواجه نظامکارایی به

ای گیری از نظریۀ مربوط به حکمرانی خوب با استفاده از مناب  کتابخانهما در این تحقیق با بهره

المل  طوسی برای حکمرانی موردنظر خواجه نظام یهاعلمی شاخصدنبال بررسی هاسينادی ب

 ایم.خوب رفته

 .حاکمیت اندرزنامه، حکمرانی خوب، نامه،سیاست المل  طوسی،خواجه نظام :دیکلیواژگان 
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الملک و های رویکرد نظام اندیشگی خواجه نظامها و تفاوتشباهت

تطبیق سیرالملوک و  امام محمد غزالی به سیاست مُدُن با تأکید بر

 الملوکنصیحه

 وحید عسکری 

 آموختۀ کارشناسی ارشد گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزیدانش

vahidaskari2017@gmail.com  

 چکیده

ه.ق( که معاصر یکدیگرند، هردو از  535-053)غزالی  محمد ه.ق( و امام 095-039) المل نظام خواجه

مب آیند که با اندکی تساشمار میاند و ازجمله متفکران دوران اسالمی بهآبشخور فرهنگی خراسان برآمده

ترتیب دو اثر آنها که نمایانندۀ نظام اندیشييگی ایشييان بوده و به سييیاسييت مُدُن پرداخته اسييت؛ یکی، به

نامه دانست. اما پرسش اینجاست که این دو توان سيیاستملوک، را میالدیگری نصيیحه و سيیرالملوک

اند؟ تههایی داشها و تفاوتویژه در تطبیق این دو اثر، چه شباهتمتفکر در رویکرد به سيیاست مُدُن، به

برای پاسيخ به این پرسيش، روش تحقیق مقاله، روش تطبیقی اسيت و هدف از انجام آن بررسييی نظام 

عصران وی، غزالی است. نتیجۀ کلی بر ترین همالمل  در مقایسه با یکی از مهمنظام اندیشيگی خواجه

اند از: عقاید برآمده از مذهب های این دو عبارتترین شيييباهتدهد مهمپيایۀ تطبیق دو اثر نشيييان می

شيافعی و مشييرب اشيعری، باورمندی به نظام سييیاسييی خالفت، تأکید بر نیروی قهر حکومت، اهمیت 

شييدن برای جایگاه وزارت و علما در حکومت، دشييمنی با دشييمنان نظام سييیاسييی )شييیعیان و قائل

زمان شيييرعی و عقلی به رئیس حکومت، اسيييتفاده از حکایات در متن، و...؛ و اسيييماعیلیان(، نگاه هم

گری و شييهری و ایرانیاند از: دلبسييتگی خواجه به اندیشييۀ سييیاسييی ایرانها عبارتترین تفاوتمهم

به شیوۀ  گری و دلبستگی به جانشینیگی به فرّه در برابر دلبسيتگی غزالی به شيریعت و اسيالمیدلبسيت

نی خواجه بیرو -خلفا، سيیاستمداری خواجه در برابر غزالیِ متفکر سیاسی، وضعیت تحول فکری عینی

ذهنی غزالی بر اساس تحوالت روحی -بر اسياس قدرت سیاسی در برابر وضعیت تحول فکری درونی

 و... . وی،

غزالی،  محمد المل ، سييیرالملوک، امام: نظام اندیشييگی، سييیاسييت مُدُن، خواجه نظامواژگان کلیدی

 الملوک.نصیحه
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  طوسی الملکنظام خواجه ایدئولوژی تاریخی مطالعات ضرورت

 ایشان تولد سال هزارمین مناسبت در

  شیمویاما توموکو

 تویو دانشگاه علمیهیئت عضو

 چکیده

مسييئلۀ  در مهم دگرگونی و نقطۀ عطف چند از هایینشييانه طوسييی المل نظام خواجه زمان در

 و است بوده خواجه ملکداری از ناشی که دارد وجود اسالم و ایران تاریخ برای اقتدار و قدرت

 نایل دنیوی و دینی دستاوردهای اوج به ایرانی تمدن که بود دورۀ تاریخی آن در لمبتون، قولبه

رانۀ مدب سیاست در وجودآمدهبه نهادهای از بسیاری و گذشت آنها از تواننمی آسانی به و گشت

پیچیدۀ  نمای ولی. اسيت یافته تداوم حاضير عصير تا خود ظاهری اشيکال در ایرانی، وزیر این

 سييردرگمی سييبب اغلب ایدئولوژی  مطالعات فقد از ناشييی دورۀ سييلجوقی در ایران تاریخ

 در ایرانی قلم اهل تاریخی عملکرد و اندیشيۀ سيیاسی اصيلی هایویژگی درمورد پژوهشيگران

 آشکار تناقضيات شياهد حوزه این هایپژوهش در امروز که اسيت شيده اسيالم و ایران تاریخ

 متن در تنهانه خواجه ایدئولوژی. هسييتیم المللیبین سييطب در ایشييان مقلدین و مغرضييان

 این وژی ایدئول پنهانی طرح تاریخی، متون کل الیالبه در بایستمی بلکه نیست، نامهسيیاست

 پنهان کامالً و هوشمندانه دیپلماسی و بالغی زبان پشت در را جهانی و ایرانی بزر  سیاستمدار

 طوسييی المل نظام خواجه ایدئولوژی تاریخیت در ما پژوهش موضييو . کرد وجوجسييت وی

 وژیایدئول هویتی و فرهنگی تضيياد به باتوجه اینجا در که اسييت آن دیانت و سييیاسييت ویژهبه

 یبررسيي مورد کوتاه صيورتبه عباسييی خالفت ایدئولوژی با طوسيی المل نظام خواجه ایرانی

 دهیم.می قرار تاریخی
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نامۀ میان نامۀ تنسر و سیاست ایمقایسهشهری؛ ناداری ایرعقل جهان

 خواجه

 دکتر محمدتقی قزلسفلی

 دانشیار دانشگاه مازندران
 m.t.ghezel@gmail.com  

  نگین نوریان دهکردی

 دانشجوی دکتری اندیشۀ سیاسی دانشگاه تهران

 چکیده

دیده است که در سرنوشت  چشيمبهپُرنفوذی را  هایچهرهگوناگون،  هایدورانتاریخ ایران در 

 ،سييوی  هاچهره. از میان این اندگذاشييتهرجای سيیاسييی این مرزوبوم تأثیری ماندگار از خود ب

خواجه ، سيييوی دیگرو  قرار دارد در برش تاریخی ایران باسيييتان ،تنسييير نامبهموبدی بزر  

. تنسر شده استمیانه ظاهر  هایسدهاسالمی و دورۀ ، که در قامت وزیری مقتدر در المل نظام

آگاه به امور سیاسی بود که در نقش مشاور در  مردیدولتهیربدان و  بنابر روایات کهن، هیربد

د و اشکانیان را برانداز چندسریکنار اردشیر بابکان قرار گرفت و به او یاری رساند تا حکومت 

سلجوقی، نزدی  به سه دهه در وزیر دولت ، المل خواجه نظامامپراتوری ساسانی را بنیان نهد. 

 ،ی ایران نقشييی محوری داشييت. این دو چهرهپارچگاین مقام ماند و در حفظ انسييجام و ی 

 نامۀسیاستتنسر و نامۀ : اندگذاشيتهسيیاسيی از خود برجای اندیشيۀ مهم در  هاییمتنهری  

نامۀ سیاستبا بازخوانی متون  توانمی. پرسيش این پژوهش آن اسيت که آیا المل خواجه نظام

آیا  دست یافت؟ ودو اینسیاسی شۀ اندیتنسير به نقاط مشترکی میان نامۀ و  المل خواجه نظام

 سیاسی قدمایی ایران وجوداندیشۀ امکان ترسيیم الگوی خاصی در ، براسياس چنین اشيتراکاتی

ظریۀ ن دارد؟ در راسيتای پاسخ به این پرسش، با تحلیل محتوای کیفی این دو اثر و با استفاده از

رۀ چهواهد شد که این دو سیاسی، روشن خشناسی اندیشۀ در روش« توماس اسيپریگنز بحران»

علل و  ییابریشه، در شيناسایی چیستی بحران، زمینایرانمتفاوت از تاریخ برهۀ تاریخی، در دو 

و بر  اندکردهمشيييابه عمل  ایبه شيييیوهاز آن،  رفتبرونراهکار و چگونگی ارائۀ و  ،چرایی آن
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ا بسیاری ب هایشباهت ،هاتفاوت رغمعلیکه  اندکردهسيیاسيی تکیه اندیشيۀ الگوی خاصيی از 

کهن  ایریشهکه  مندندبهرهایرانیان از نوعی خرد سیاسی  دهداین مقایسه نشان مییکدیگر دارد. 

 هایبرشدر  هاآشييوببزر  در مواجهه با  مرداندولتشييهری دارد و ایراناندیشييۀ در سيينت 

وجود دارد  «جهانداریعقل »وجهی ، در ایران دیگرسخن. به گردندبازمیگوناگون بدان  تاریخی

های محوری آن مؤلفهتا از مجرای  شيييدهبدان رجو  مکرر کيه در رویيارویی بيا بحران زمانه 

جييایگيياه برتر فرمييانروای آرمييانی، حفظ اعتييدال، فرزانگی و خرد، دادگری و عييدل، همچون: 

برای  یاهزمین ،مراتب، راهی برای خروج از بحران بجویند و با نگاهی به آیندهداشت سلسلهپاس

 تداوم و بقای تمدن و فرهنگ ایرانی بیافرینند.

 ، اسپریگنز، عقل جهانداری، شاهی آرمانی، اعتدال.المل نظامتنسر، خواجه  :دییکلواژگان 
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شدن سلطنت و  بقاء عمر ملک و دولت و علل بی فرّ و شکوه عوامل

 الملک طوسیحکومت از دیدگاه خواجه نظام

 محمدرضا روزبهانی

علمی گروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان دکترای تاریخ ایران دورۀ اسالمی از دانشگاه تهران، استادیار و عضو هیئت

 تهران
rozbahany12@yahoo.com 

 چکیده

ارث و الهی، توداند: انتخاب الهی و یا به تعبیر او فرّ خواجه حق سلطنت را به سه چیز مسلم می

خصوصیاتی در فردی جم  شود از نظر خواجه  درنهایت شمشیر و توانایی نظامی؛ و چون چنین

راه »گیرد و وظیفۀ رعایا این اسيييت که: کفيایت امور دینی و دنیاوی رعایا به ایشيييان تعلق می

در سایۀ  ها آسوده دارد تااطاعت سپری کنند و به کار خویش مشغول شوند، و او آنها را از رنج

در اینجا ی  سؤال اساسی وجود دارد که آیا برای تداوم «. عدل او به رضایت روزگار بگذرانند

 تفحص در این مقاله، که مبتنی برحکومت، مشيييروعیت اولیۀ حاکم و حکومت کافی اسيييت؟ 

 بقاء عمر مل  و دولت و نامه است، تالش شده با توصیف عواملاختصاصی در کتاب سیاست

المل ، به این سؤال پاسخ شدن سلطنت و حکومت از دیدگاه خواجه نطام فرّ و شيکوهعلل بی 

داده شيود؛ پاسخی که بر این فرض استوار است که هیچ دولتی ابدی نیست و عملکرد حاکمان 

 ضامن بقا و مسبب زوال آنها است.

 المل ، سلطنت، اندیشۀ سیاسی، عوامل بقا و زوال.: خواجه نظامواژگان کلیدی
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 الملک طوسیسازی در گفتمان خواجه نظامفرایند غیریت

 زینب امیدیان

 استادیار گروه تاریخ تشی ، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 z.omidiyan@hsu.ac.ir 

 چکیده

انکارناپذیر جهت بازسازی و بازشناسی هر  ، ضرورتی«خود»برای بازشيناسی « دیگری»تعریف 

المل  از مقتدرترین نخبگان عرصۀ سیاسی های خواجه نظاماست؛ در این میان اندیشه« هویتی»

سالۀ خود برای استحکام و استمرار و تداوم حکومت سلجوقیان در ایران، در مدت وزارت سيی

دد رو درصيياسييت. تحقیق پیشسييازی داشييته توجهی ویژه به فرایند سيياخت دیگری یا غیریت

شده در های تعریفالم  برآمده و غیریتبازشيناسی این فرایند در گفتمان سیاسی خواجه نظام

حاکمیت مذهب شيييافعی بوده، بازتعریف کرده اسيييت. پیکرۀ مورد  اندیشيييۀ او را که مبتنی بر

لیل ت تا پس از تحنامه است. نگارنده بر آن اسالم  با عنوان سیاستبررسی، کتاب خواجه نظام

 -آن را با تأثیرات شخص نویسنده و بافت کالن فرهنگی وشينودگفتی متن، زباندرونعناصير 

 اجتماعی که به آن متن، چارچوب داده است، بررسی و فهم نماید.

دهد که فضييای گفتمانی حاکم بر سيياختار کتاب، افراد را به خودی و نتایج واکاوی نشييان می

ها ها و عبارتسيييازی واژهکند. در این کتاب فعالبدمذهب تقسيييیم میدین و غیرخودی، پاک

های مثبت دیگری به حاشييیه رانده های منفی خودی و نکتهگیرد که نکتهای صييورت میگونهبه

کردن مخالفان به صيييفاتی چون کردن و منسيييوبالمل  با متهمکه خواجه نظامشيييود. چنانمی

از هر ابزار دیگر در سيرکوب و طرد مخالفان و رقبای  رافضيی و قرمطی و ترسيا و جهود بیش

 کند.استفاده می سیاسی

 سازی، خود، دیگری.نامه، غیریتالمل ، سیاستخواجه نظام واژگان کلیدی:
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الملک طوسی بر نیکولو ماکیاولی و درانداختن فضل تقدم خواجه نظام

 نگری سیاسیمبانی واقع

 اشرف نظریعلی

  ی دانشگاه تهراندانشیار علوم سیاس

aashraf@ut.ac.ir 

 چکیده

گذار اندیشيييۀ سيييیاسيييی مدرن با گسيييسيييت از منطق اخالقی عنوان بنیاننیز بيهمياکیياولی نیکولو 

یدی گر آغاز دوران جدکند که بیانای نو برای بنیادگذاری سیاست فراهم مینویسی، شالودهنامهسيیاست

جربی های تروشۀ بر پایدر تاریخ اندیشيۀ سیاسی است. او دریافتی از قدرت سیاسی را عرضه کرد که 

عنوان هایی نظیر دولت، حکومت و قدرت سیاسی را بهپردازد و پدیدهسيیاست میۀ به مطالع و تاریخی

و یا  ءدهد که برآمده از کشييياکش نیروهای اجتماعی بوده و بقاهيای طبیعی موردتوجه قرار میپيدیيده

آید درصييدد برمی «نگرشييی مکانیکی»با اتخاذ  ماکیاولی الل آن نیز به این عوامل بسييتگی دارد.ضييمحا

صورت امری مستقل موردتوجه قرار و به «خودی خود»را به  -از جمله قدرت سیاسی- مسيائل سیاسی

مبتنی بر حقیقت منطق رابطۀ که راهبردش صرفاً  است «سيیاست قدرت»نوعی از دهندۀ بازتاب دهد که

 .های سیاسی استمالحظات و مصلحتو  نیروها

ندهای یامحور فر« ی سيیاسییگراواق »رش نگطرح و  «یوتوپیایی»های رو، ماکیاولی با رد نگرشاز این

و  های آرمانیو معتقد است که دوران بح  از سیاست داندیدسيتیابی به قدرت سيیاسی م سيیاسيی را

 ،همراه است یپردازالیی نظیر فضیلت و سعادت از طریق قدرت که با نوعی خیهاجوی آرمانوجسيت

المل  طوسييی نیز حدود اصييلی مقالۀ حاضيير این اسييت که خواجه نظام. مدعای به سيير آمده اسييت

او را پیشيييگام  توانیمیی پرداخته که اندازهاچشييمچهارصييدوپنجاه سيييال پیش از ماکیاولی به طرح 

در اینجا برای رعایت جایگاه مفاهیم و ابزارهای  در سیاست دانست. -ییگراواق نه رویکرد - ینگرواق 

الح از اصيييط ییگرا، در تمایز با پارادایم واق «اسيييطورۀ دکترین»و نیفتادن در دام  هاتحلیل برآمده از آن

 انداز حالِکه مفهومی عام اسييت و شييائبۀ تحمیل ی  دکترین را از چشييم هشييد بهره گرفته ینگرواق 

 .کندیحاضر به گذشته رف  م

 نویسی.نامهسیاستگرایی، اخالق، مصلحت، ی سیاسی، واق نگرواق : واژگان کلیدی

  

mailto:aashraf@ut.ac.ir


 

39 

 7931المل  طوسی                                    پاییز المللی هزاره خواجه نظامهمایش بین

و خواجه  یکندر دالملکیعم یو اقتصاد یعمران هایفعالیت

 یالملک طوسنظام

 فریاحمد معصومه

 مشهد 1 ناحیه پرورش و آموزش دبیر ،فردوسی مشهد دانشگاهفوق لیسانس تاریخ. 
 armin.miri77@gmail.com 

 چکیده

نهادهای  ترینقدیمیترین و گیری دولت مدرن در ایران، نهاد وزارت از مهمپیش از شيييکلتيا 

سيیاسی در تاریخ ایران بود و به تب  آن نقش وزیر، عملکرد و شخصیتش در ادارۀ کشور بسیار 

رو گاهی نام سالطین بزر  به نام وزیران دانشمند گره خورده است و همین ازکننده بود. تعیین

تنیده به وجود آورده اسييت که تاج و تخت یکی به درهم ایدوگانهد سييلطنت و وزارت، دو نها

ساالری ایرانی است که ترین اعصار دیوانسلجوقی یکی از مهم عهددوات دیگری بسيته است. 

المل  بودند دو تن از مشهورترین وزرای سالطین سلجوقی عمیدالمل  کندری و خواجه نظام

 اینس از دیگری نزدی  به چهل سييال این نهاد را در دسييت داشييتند. و یکی پ و که در مجم

سيييی درصيييدد برر ایکتابخانهتحلیلی و با اسيييتفاده از مناب   -پژوهش با رویکردی توصييیفی

 هایویژگیاین وجود،  باالمل  بوده اسييت. عمیدالمل  کندری و خواجه نظام هایسييیاسييت

رویکردهای متمایز هر دو وزیر، بسترساز  سیاسی و هاینگرشمذهبی،  هایگرایششيخصیتی، 

متفاوتی از سوی آنها به مسائلی همچون رابطه با سلطان، خلیفه، امراء، علما و مردم  هایسیاست

و حتی  اندداشييتهشييده اسييت و همچنین هردو وزیر خدمات شييایانی در عمران و آبادی ایران 

سيياالری عهد سييلجوقی را به که دیوانو در نهایت این اندبودهسيياز ترقی شييعر و ادب هم زمینه

 ترقی و اقتدار فراوانی رساندند.

المل ، مدارس نظامیه، اقطا ، ، عمیيدالملي  کنيدری، خواجيه نظاموزارت: کلیادی واژگاان

 ی.عمران هایفعالیت
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 «سیرالملوک»؛ واکاوی هویت زنانه در «حیات برهنه»و « قدرت حاکم»

 مینو نادری

 ارشد علوم سیاسی، دانشگاه عالمۀ طباطباییآموختۀ کارشناسی دانش
Minoo_Naderi1@yahoo.com 

 چکیده

گیری هویت سیاسی زنان و تالش برای حضوری پررنگ و اثرگذار در عرصۀ عمومی در شيکل

چه در بوده است، چنانوخیزهای فراوانی همراه اجتماعی ایران همواره با افت -تاریخ سيیاسيی

هایی چون پادشيياهی مواجهیم و در هایی با حضييور قدرتمند و مسييلط زنان در موقعیتدوره

نشیند به شکل زنانی کامالً منزوی و مواردی دیگر که غالب هویت سيیاسی زنان در آن قاب می

اجتماعی،  -های بازنمودی نه امری مجرد و جداافتاده از فضييای فرهنگینشييین. این هویتخانه

د. فضای شوهای قدرت موجود شکل گرفته و در راستای آن بالیده میتنیده با شيبکه بلکه کامالً

شييود و رویکردی اسيياسيياً اجتماعی و روابط قدرتی که به شييکلی مردانه تعریف می -فرهنگی

دهد. حاصل این نگاه قهرآمیز و طردکننده نسيبت به حضيور زنان در فضاهای عمومی نشان می

ه توان بگیری هویت اجتماعی زنان اسييت که میای تنگ و مطرود برای شييکلگرا عرصييهیلتقل

گیرد نام برد. حیاتی که در حاشیۀ نظم مستقر شکل می« حیات برهنه»عنوان تعبیر آگامبن از آن به

شود و درنتیجه این طرد و می« ادغام»و « حذف»و در پی انطباق با قلمرو رسيمی سیاسی دچار 

شود. وضعیتی که از دیدگاه آگامبن بنیانی مخفی است می« وضعیت استثنائی»أمان دچار جم  تو

ر ای که د«حیات برهنه»کنند، شدن میگیرد و هنگامی که مرزهای آن شرو  به آشفتهکه آرام می

رو گیرد، از اینهای سييیاسييی قرار میابژه نزا  -کند و سييوژهآن سيياکن اسييت، خود را رها می

دهی قدرت حکومتی و هم مکانی برای خالصييی از آن هم مکانی برای سييازمان« نهحیات بره»

 است.

واجه خ« سیرالملوک»کوشيد تا با بررسيی نحوۀ بازنمایی هویت سیاسی زن در رو میمقالۀ پیش

های سیاسی ایران، نگاه قدرت حاکم عنوان یکی از قدرتمندترین شخصیتالمل  طوسی بهنظام

ز های مهم ایخ سيیاسی ایران یعنی عصر سلجوقیان که از قضا یکی از دورانرا در مقطعی از تار

نظر حضييور فعال و اثرگذار زنان در عرصييۀ عمومی اسييت، مورد واکاوی قرار دهد. از خالل 
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واجه ختحلیل و تفسييیری که بر اسيياس نظریۀ آگامبن انجام شييد، این نتیجه به دسييت آمد که 

و بخشی از جریان قدرت حاکم، مخالف حضور زنان نمایندۀ فرهنگ مردانه عنوان المل  بهنظام

از عرصييۀ  آنهاو طرد « پرده سييتر»با عناوینی چون  آنهادر عرصييۀ عمومی اسييت و با خطاب 

یات ح»به رتق و فتق امور منزل در مسیر تقویت  آنهاعمومی به عرصۀ خصوصی و محدودکردن 

قلم زده اسييت. او مروج  آنهاو تحدید هویت سييیاسييی زنان ایران در عرصييۀ اجتماعی « برهنه

دیدگاهی است که بر پایۀ آن حضور و نفوذ زنان در عرصۀ عمومی و امور مملکتی برای دولت 

. روش پژوهش در این مقاله، روش تحلیل محتوا و شييودیمو مملکت منشيأ خطر و آفت تلقی 

 .باشدیماسنادی  -یاکتابخانهروش گردآوری داده، روش 

 : هویت زنانه، حیات برهنه، سیرالملوک، عرصۀ عمومی، استثناء.اژگان کلیدیو
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الملک طوسی با تأکید بر قضاوت و دادرسی از دیدگاه خواجه نظام

 نامهسیاست

 خاتون علویدکتر نصرت

 علمی گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه والیتعضو هیئت
 n.alavi@velayat.ac.ir  

 چکیده

. قضاوت و دادرسی استاندیشه و در علم سیاست، مفهوم حیطۀ مفاهیم در  ترینبنیادییکی از 

از این مفهوم تعابیر و تعاریف متعددی شده و موضو  تفکر و تعقل بسیاری از اندیشمندان بوده 

سلجوقی است. سلسلۀ المل  طوسيی وزیر مقتدر اسيت. یکی از این اندیشيمندان خواجه نظام

المل  به دلیل شرایط خاص ایران دوران سلجوقی و ضرورتی که برای پرداختن به خواجه نظام

نامه سييیاسييت ، در کتاب ارزشييمند خود،کردهمیاحسيياس  اوت و دادرسييیقضييموضييو  

یه توص را به دولتمردان زمان خود پرداخته و رعایت آن قضاوتبه موضو   بارها)سیرالملوک(، 

ر نگاهی به اندیشۀ عدالت درا با داشتن نیم قضاوتبینی المل ، با واق خواجه نظام نموده است.

خواجه  .نمایدمیگزینشييی از اندیشييۀ عدالت در ایران باسييتان، تحلیل یونان باسييتان و دریافتی 

را  و اجرای آن شييودمیرا به جهت قوام و دوام حکومت، متذکر دادرسييی و قضيياوت رعایت 

ر پی دتحلیلی،  -با رویکردی توصیفی مقالهاین داند. میعاملی در جهت افزایش قدرت پادشاه 

ه نامهای پرداختن به قضيياوت در کتاب سييیاسييتمینهپاسييخ به این سييؤال اسييت که دالیل و ز

ترین هایی دارد و عمدهالمل  قضياوت و دادرسی چه مصداقچیسيت؟ از دیدگاه خواجه نظام

 موضو  طرح با المل نظام خواجههای برقراری قضياوت و دادرسيی چیست؟ موان  و چالش

 در قضاوت دیگر عبارت به شود. حکومت سلجوقیان تضمین دوام و قوام تا داشته سعی قضاوت

 تأمین را سرزمینی و پیشرفت آبادانی رفاه، آن امنیت، کم  با بتواند تا بوده ایوسیله خواجه نظر

را  حکومت بقای و قدرت در آخر کار و بپردازد کشيييور ادارۀ بهتر به بتواند آن از پس کند و

 .نماید تضمین

 ، حاکمان، رفاه و آبادانی.نامه، اندیشهالمل ، سیاستخواجه نظام قضاوت،: واژگان کلیدی
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الملک طوسی بر گذاری سیرالملوک خواجه نظامپذیری و کنشکنش

 اندیشه سیاسی

 فرّه ایزدیمطالعۀ موردی: مفهوم 

  سیدحسین اطهری

 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛
athari@um.ac.ir  

  سیدهاشم منیری

 آموختۀ کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد دانش
se.moniri@mail.um.ac.ir  

 چکیده

فرّه »ظریۀ و با استفاده از ن« کوئنتین اسکینر»محققان در مقالۀ حاضر با استفاده از روش تفسیری 

رایی این سييؤال پاسييخ خواهند داد که چگونه ماهیت انتخاب حاکم از طرف خدا، به چ« ایزدی

چه در متون ایران باسييتان و چه در متون ایران پس از اسييالم، تداوم داشييته و این پیوسييتگی و 

ی تاریخی به حیات خود ادامه داده است؟ مقاله بر هابرههصورت و معنایی دیگر در اسيتمرار به

ها در آثار تننه« فرّه ایزدی»ی مفهوم گذارکنشی و ریپذکنشهاده شده است که این فرضیه بنیان ن

ود ی به دنبال خا«پل انتقال»شده بلکه « حفظ» المل نظاماندیشمندانی چون فردوسی و خواجه 

فّره م مفهو مخصوصاً ی اندیشگانی ایران باستانهالفهؤمپدیدار نموده اسيت. چرایی و چگونگی 

ی بعد زمینۀ اصلی کار این مقاله است که هادورهدر اندیشۀ خواجه و حفظ و انتقال آن به  ایزدی

و روش تفسیری اسکینر، نیت خواجه را از انجام و قصد آن بازگو و « درزمانی»وسیلۀ تحلیل به

 موردبررسی قرار خواهیم داد.

 ین اسکینر.کوئنت ،فرّه ایزدی، سیرالملوک، المل نظام: خواجه واژگان کلیدی
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ک الملالگوی عدالت و بازتولید آن در اندیشۀ سیاسی خواجه نظامکهن

 طوسی

 اشرف نظریعلی

  دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

aashraf@ut.ac.ir 

 چکیده

. این مفهوم چنان در تاریخ عدالت استسیاسی ایرانی، مفهوم در اندیشۀ  مفاهیم محورییکی از 

ابه نوعی مثقلمداد شود. زیرا به« الگوکهن»مثابه ی  به تواندیمگذشته و اکنون ما جریان دارد که 

یی روانی در سياختار ناخودآگاه اندیشيۀ سیاسی ایران ریشه هاانگارهدرک و اندریافت جمعی و 

موردنظر قرار گرفته اسييت. بر پایۀ چنین  ی تکرارشييونده دائماًهاتجربهمثابه منبعی از دارد و به

یی محوری در اندیشيۀ سيیاسيی ایران مدام بازتولید شده و از الگوکهنسيان تعبیری، عدالت به

ی یجویپ همواره هاهدف حکومتگاه تجلی تام نیافته اسيت، آنجایی که در جهان پیش رو هیچ

عدالت در اندیشۀ  شده است. نسيتهرکردن زمین از عدل و داد داپُنیافتنی و این خواسيتۀ دسيت

 هاستیکی، ترازوی همۀ نی رایجالگوکهنمثابه بازتابی از این المل  طوسيی نیز بهخواجه نظام

مگاه اآدم تاکنون آن اسييت که دل وی جایگاه عدل و خانۀ وی آر و سييزاوارترین پادشيياه از گاهِ

خواجه عدالت را مایۀ . دداران و خردمنيدان و کياردانيان و متصيييفان و مسيييلمانان باشيييدین

ق خل برآسودن ،دراز یهاهمۀ دست نشدکوتاهمل ، دن شسامانهب و بقا، ایستادن مملکتراست

 .داندیمایۀ زوال دولت م راظلم و بیداد و 

ی الگوکهنعنوان محور اصيلی مقالۀ حاضير، این است که او در نظرداشت ایدۀ بدی  خواجه به

برای پایداری مل   ورعایت عدالت را مقدم بر اجرای شر  تی که ح رودیمعدالت چنان پیش 

با نشاندن هرکس در جای  ستیبایم . تعبیر او از عدل نیز این است کهداندیم آنتر از ضروری

 خواجه حاصيل آید که این در جای خود موجب اسيتواری ارکان دولت است. ،خودۀ شيایسيت

ین د زّعدل ع ، زیراآن روزگار پادشاهی عادل باشدروزگار نی  آن باشد که در که  کندیکید مأت

 است و قوت سلطان و صالح لشکر و رعیت.

نامه، روان جمعی.الگو، اندیشۀ سیاسی، عدالت، سیاست: کهنواژگان کلیدی

mailto:aashraf@ut.ac.ir
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 الملکنظام خواجه سیاسیِ اندیشۀ شهریِایران مبانیِ

 گلستانی عامری حامد

 اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاهسیاسی،  علوم گروه استادیار
hamed.ameri@gmail.com 

 چکیده

در  شهری بود. اووسی، اندیشۀ ایرانالمل  طی اندیشۀ سیاسی خواجه نظامترین مبانیکی از مهم

بر امور، سيييعی بر آن داشيييت که با بازگشيييت به  ب وزارت سيييلجوقیان و با تسيييلطمنصييي

شهری، راهِ درستِ سیاست را به آنان آموخته و مداِر نویسی و احیایِ اندیشۀ ایراننامهسيیاسيت

رّ ایزدی، شييهری قرار دهد. او در این راه به عناصييری چون فسييیاسييت را بر مبادیِ کُهنِ ایران

 حال با پیوندییمِ اندیشۀ خود پرداخته و درعینمفاهترین عنوان اصيلیعدالت و شياه آرمانی به

از شهری باساسی اندیشۀ ایران راه را برای بسيط اصول کند،دین و سيیاسيت برقرار می که میان

های آن را در طول تاریخ ذکر و از کنيد. در تحلیل اندیشيييۀ او، پادشييياهی عادل، که نمونهمی

ها وجود دارند، همه کسييانی بودند م در آنخلفا و سييالطین پس از اسييالپادشيياهان باسييتانی تا 

المل  است که نامۀ خواجه نظامسیاست جو. شياه آرمانی، کانون اصلی تحلیله و عدالتآگادین

ه کردن بدادن راه درست و آرمانیِ حکومتدنبال نشانشان بهکردندادنِ آنها و برجستهناو با نشيا

این  توانالمل  میخواجه نظام نامۀسیاستتحلیل شاه سلجوقی، بود. با زمانۀ خود، مل  پادشاه

دیگر با سييلطنت  سييو با خالفت عباسييی و از سييویز ی عناصيير را در نظر داشييت. او که ا

دهد. لیفه برتری میشهری، شاه را بر خسيلجوقیان مواجهه داشيت، بنا بر مفرداتِ اندیشيۀ ایران

شهری ه به مفردات اندیشۀ ایرانو با توج نامهسیاستبا تحلیل متنِ که آن است  دنبالاین مقاله به

 المل  را تحلیل کند.بنیادهای اندیشۀ خواجه نظام

 .شهریایراناندیشۀ نامه، سلجوقیان، المل ، سیاستخواجه نظام: واژگان کلیدی
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 های سیاسی و متون تاریخیآمیزی اندرزنامهمتن

 مطالعۀ موردی: سیرالملوک

 ی رجندیب زادهیزهرا عل

 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند
 Zalizadehbirjandi@Birjand.ac.ir 

 ی پورسلطان هیسم

  یتش خیکارشناس ارشد تار
s.poursoltani82@gmail.com  

 چکیده

رآوازۀ ساالران پری است متعلق به دورۀ سلجوقیان که به قلم یکی از وزرا و دیواناث سیرالملوک

 داری و آموزشخراسانی نگاشته شده است. مضمون محوری سیرالملوک پیرامون اصول مملکت

المل  در پدیدآوردن این اثر ثبت و اگرچه هدف خواجه نظام قواعد سیاست به پادشاهان است.

ها و پیوندهایی با برخی از حال متن سييیرالملوک، قرابتنبوده، بااین ضييبط رخدادهای تاریخی

ژوهش پ نویسی در این اثر،ها و تالقی تاریخ و اندرزنامهمتون تاریخی دارد. باتوجه به این قرابت

  الملکوشد ضمن بررسی جایگاه تاریخ در سیرالملوک، بینش و روش خواجه نظامحاضير می

های حاصيييل از این پژوهش خی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد. یافتهرا در تبیین وقيای  تاری

 ها برای تدوینبرداری اخالقی خواجه از این روایتهای تاریخی و بهرهگر کثرت روایتنشييان

اندوزی در باب نحوۀ آموزی از پادشيياهان پیشييین و تجربهسييیرالملوک اسييت. درواق ، عبرت

 ترین کارکردهای تاریخ در سیرالملوک دانست.ن مهمتواکشورداری و نظام دیوانی را می

نگاری.المل ، سیرالملوک، تاریخ، تاریخ: خواجه نظامواژگان کلیدی

mailto:Zalizadehbirjandi@Birjand.ac.ir
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 های نظام الملکمسائل سیاست قومی در نوشته

 راوشان نظروف

 دکتری مؤسسۀ آکادمی علوم تاریخی جمهوری ازبکستان

 چکیده

سلجوقی قلمروی بزرگی را در آسیای صغیر، قفقاز، خاورمیانه و آسیای مرکزی اشغال سلطنت 

ها، ها، گرجیها، یهوریان، یونانیها، عربها توسط مردم زیادی )ایرانیان، ترککرد. این سرزمین

ی را کردند و ادیان متفاوتهای مختلفی صحبت میها و غیره( سيکنی گرفته شد که به زبانارمنی

« نامهسیاست»فتند. به همین دلیل مسائل سیاست قومی در این ایالت بسیار مطرح بود. در اثر پذیر

و  15، 10های ویژه در فصلالمل ، جایگاه مهمی به ارتباط بین مردمان و قبایل مختلف، بهنظام

 های دیگر، مسائل سیاست قومی بسیار موردتوجه قرارشيود. اما در بسیاری از فصلداده می 12

دهد: روابط بین مردم؛ روابط بین های زیادی از این مسئله را شرح میگیرد. این گزارش جنبهمی

 قبایل؛ روابط بین ادیان؛ مدیریت مردمی با درنظرگرفتن عامل قومی.
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الملک به منزلۀ امکان ساخت نامۀ خواجه نظامدر سیاست« داد»مفهوم 

 حقوقی قدرت

 امیر راقب 

 سی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهرانآموختۀ کارشنادانش
 ragheb.amir@gmail.com 

 چکیده

یرانی پژوهان و متفکران اهای متفاوتی دربارۀ سنت سیاسی در ایران از سوی تاریختاکنون نظریه

بعضاً در فهم و ادراک ساخت  هایی کهرغم تفاوتها علیو غیرایرانی ارائه شده است. این نظریه

اند اند، عمدتاً در ی  ارزیابی مشترکقدرت در سينت حکمرانی ایرانی، نسبت به یکدیگر داشته

و آن اینکه سياخت قدرت در ایران و خصيوصاً نهاد شاهی ایرانی، فاقد هرگونه امکان برقراری 

پژوهان و س، تاریخمراتب نظام اجتماعی بوده اسييت. بر همین اسيياپیوند حقوقی با سييلسييله

ساخت قدرت در سنت حکمرانی ایرانی رأی « بودناستبدادی»اندیشيمندان سيیاسيی، عمدتاً به 

اند. در این تلقی، استبداد به منزلۀ الگویی از قدرت در نظر گرفته شده است که در آن، رابطۀ داده

در این مقاله،  ست.مندانه و غیرحقوقی اای شيخصيی، فرهشياه با زیردسيتانش و با مردم، رابطه

نامۀ در رسييالۀ سييیاسييت« داد»تالش خواهیم کرد با ارائۀ خوانشييی متفاوت و بدی  از مفهوم 

المل ، امکان خوانشييی حقوقی از رابطۀ شيياه و مردم در سيينت حکمرانی ایرانی را نظامخواجه

نی ای کانونقطه المل  طوسی،در نظریۀ سيیاسی خواجه نظام« داد»بگشياییم. به باور ما، مفهوم 

، عنوان رئیس حکومتاست که امکان برقراری فاصلۀ میانِ اساس قدرت سیاسی را با شاه که به

کند. در همین فاصلۀ میان قدرت و منصب است که فراهم می قدرت سيیاسيی در اختیار اوست

 توان جایگاهی برای ساخت حقوقی قدرت در سنت حکمرانی ایرانی گشود.می

المل  طوسيييی، داد، سييينت حقوقی، اد، حکمرانی ایرانی، خواجه نظاماسيييتبدواژگان کلیدی: 

 نامه.سیاست
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در اندیشۀ سیاسی هابز و خواجه  مندیهای حکومتمقایسۀ بایسته

 الملک طوسی )با تأکید بر نظریۀ بحران اسپریگنز(نظام

 مسلم خسروی زارگز

 گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند علمیهیئت عضو
moslem.khosravy@birjand.ac.ir 

 کاراحسان محمدی، مهدی سبزهمزدخواه،  احسان

 دانشجویان کارشناسی رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

 چکیده

ا در ای راند مشکلههرکدام از اندیشيمندان سيیاسيی براسياس زیسيت اجتماعی که تجربه کرده

حلی جام  بیابند، بنابراین تحلیل اندیشيييۀ اند و تالش نموده تا برای آن راهجيامعيۀ خود یيافته

 شان چندان دقیق نخواهد بود.سیاسی ی  اندیشمند بدون بازنمایی ساحت اجتماعی

توماس هابز ازجمله اندیشييمندان سييیاسييی غرب اسييت که در رسييالۀ معروف خود لویاتان به 

دن بوزادهمندی پرداخته است، وضعیت خاص جامعۀ انگلستان و ترسومتساختار دولت و حک

عنوان المل  طوسيييی نیز بهوی، باع  شيييد تا قرائتی مطلقه از دولت ارائه نماید. خواجه نظام

ش  ورزی پرداخته است، بیاندیشيمند سيیاسيی شيرقی، در رسالۀ سیرالملوک به فلسفۀ دولت

 مندی داشته است.وی از حکومت روزگار خواجه اثری مهم بر دیدگاه

نوشيتار حاضير در نظر دارد با اسيتفاده از نظریۀ بحران اسيپرینگز به این سيؤال پاسييخ دهد که 

تأثیر مندی به چه میزان تحتسييازی و حکومتاندیشييۀ سييیاسييی هابز و خواجه در باب دولت

 شان بوده است.ساحت اجتماعی

مندی، دولت مطلقه، اسيييپریگنز، سيييی، حکومتالمل  طو: هابز، خواجه نظامواژگاان کلیدی

 بحران.

  

mailto:ندmoslem.khosravy@birjand.ac.ir


 

733 

 7931المل  طوسی                                    پاییز المللی هزاره خواجه نظامهمایش بین

 الملک طوسی و جان رالزمقایسۀ مفهوم عدالت در اندیشۀ خواجه نظام

 فاطمه ذوالفقاریان

 علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

f.zolfagharian@yahoo.com 

 چکیده

 توانیفلسفۀ سیاسی است. اینکه عدالت چیست و چگونه م یهاتیغاموضيو  عدالت یکی از 

مختلف گوناگون طرح  یهامعنایی متفاوت بسته به دوره یهاآن را در جامعه پیاده کرد در نظام

عنوان وزیری المل  بهدنبال مفهوم عدالت در اندیشييۀ خواجه نظامشييده اسييت. در این مقاله به

سازی در موضوعات سیاست داخله و سال نظام 13سلجوقیان که خردمند و کارآمد در دسيتگاه 

خارجه را انجام داد، هسيتیم. او در کتاب سيیرالملوک سعی دارد درخصوص چگونگی اجرای 

عدالت در سرزمین تحت حاکمیت خلیفۀ عباسی، سلطان سلجوقی با گزینش طرحی از دادگری 

، با جلوگیری از ظلم بر رعیت، ثبات ایرانی که به دایرۀ عدالت یا چرخۀ عدالت معروف اسيييت

دولت و آبادانی کشيور را رقم بزند. پژوهش با طرح این برداشت رایج از عدالت، عدالت را از 

این دو روایت  یهاها و تفاوتو قصد دارد شباهت کندیالمل  و جان رالز مقایسه ممنظر نظام

مدرن از عدالت، خواجه و پسييترا واکاوی نماید. این مقاله با طرح سييه شييکل سيينتی، مدرن 

م عدالت با مفهو آنالمل  را نمایندۀ جریان سينتی و متافیزیکی در نظر گرفته و به مقایسييۀ نظام

که هر دو متفکر  کندی. فرضیۀ نخست این مقاله مشخص مپردازدیمدرن در اندیشيۀ جان رالز م

ر حال لۀ عدالت دئبا طرح مس بر لبۀ عدالت انتقالی از عصری به عصر دیگر هستند. خواجه نظام

تالش برای عبور از عدالت سييينتی به مدرن و جان رالز نیز با نظریۀ پرده جهل سيييعی دارد از 

مدرن حرکت کند. این مقاله همچنین عالوه بر توضیب عدالت در عدالت مدرن به عدالت پسيت

المل  و ظریۀ نظامدوره و مشکالت طرح عدالت در ن هر یهااندیشۀ هرکدام از متفکران، بحران

 .کندیم بررسیرالز برای انتقال به دورۀ دیگر را 

 .المل  طوسی، جان رالز، چرخۀ عدالت، پردۀ جهلعدالت، خواجه نظام :کلیدی واژگان
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الملک و دیدگاه دبیرانۀ بیهقی در باب مقایسۀ نگرش وزیرانۀ نظام

ن اهمیت جایگاه قضاوت در حکومت سیاسی برپایۀ تحلیل گفتما

 انتقادی فرکالف

 عباس محمدیان

 دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
mohammadian@hsu.ac.ir  

 محمدحسن امیرخانی

 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
 Ramirkhani14@yahoo.com 

 چکیده

های هر حکومت سیاسی فصل خصومت و دشمنی و رف  ترین وظیفهترین و مهمیکی از اساسی

عامل نزا  بین آحاد ی  جامعۀ مدنی و تحقق عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی آن است؛ و این 

 حضور قاضیانیشيود مگر با وجود محاکم دادگسيتری و دیوان قضایی مستقل و امر میسير نمی

معدل و مزکی. به اعتقاد تمامی اندیشمندان وجود عدالت و مساوات در هر دوره و روزگاری و 

 انکار است.در هر مکان و جایگاهی ی  ضرورت غیرقابل

المل  طوسييی و دبیرانۀ ابولفضييل بیهقی در باب امر مهم تقابل دو دیدگاه وزیرانۀ خواجه نظام

المل  باتوجه به مقام سیاسی . خواجه نظاماست این پژوهشهای اصيلی قضيا و قضياوت پایه

داند. قدرتی که خودآگاه یا خویش قضيياوت را در بسييیاری از مواق  حق صيياحبان قدرت می

های زیرین زبان پنهان کرده است. در تقابل های ایدئولوژی  خویش را در الیهناخودآگاه دیدگاه

بیر از میان قشر مردم متوسط جامعه با همۀ وابستگی عنوان ی  مورخ و دبا این نگرش بیهقی به

کند در باب قضياوت، جایگاه مردم عامه و فرودست و متظلم را در به دربار غزنویان سيعی می

 های پنهانی زبان خویش به نمایش درآورد.الیه

 محورپرداز اصيييلی، نوعی تحلیل متنعنوان نظریهبهبيا توجيه به اینکه رویکرد نورمن فرکالف 

 شناختی کالنشناسی یا گرامر کارکردی هلیدی، جامعهکند سيه سينت زباناسيت که تالش می

mailto:mohammadian@hsu.ac.i
mailto:Ramirkhani14@yahoo.com
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های برگزیده شناسی خرد اتنومتودولوژی را با یکدیگر تلفیق کند. برای تحلیل متنفوکو و جامعه

، گانۀ فرکالفی )توصييیفهای سييهنامه و تاریخ بیهقی از این تحلیل گفتمانی و مدلاز سييیاسييت

 نیم.ها را آشکار کهای پنهانی متنو تبیین( استفاده شده است؛ تا بتوانیم این الیه تفسیر

 المل ، بیهقی، تحلیل گفتمان انتقادی، قضاوت.خواجه نظام واژگان کلیدی:
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 کارگیری نیروهای دولتی )بر اساس سیرالملوک(مالحظاتی در به

  دکتریعقوب تابش

 سبزواریاستادیار تاریخ دانشگاه حکیم 
 ytabesh5@yahoo.com 

 چکیده

یکی از ضيروریات تشکیل دولت از زمانی که بشر یکجانشین شد و نیاز به تشکیالت دولتی را 

های ها توصيیهکارگیری نیروی انسيانی الزم جهت ادارۀ امور بود. در اندرزنامهاحسياس کرد، به

طور المل  در کتاب سیرالملوک بهرۀ اسيتخدام کارکنان به حکام شده است. نظامگوناگونی دربا

گرفتن عامالن دولتی اختصاص داده است. این نوشته خدمتاختصاصی فصلی را به چگونگی به

گیری از روش تحلیلی و تفسييیری، عوامل و ای و بهرهکارگیری مناب  کتابخانهبر آن اسييت با به

گرفتن نیروهای دولتی در نظر بگیرد را بر اسييياس خدمتم باید برای بهمالحظياتی را کيه حاک

 المل  تبیین نماید.دیدگاه نظام

واند به تخواجه بر این باور است که نباید به ی  فرد بیش از ی  شغل واگذار کرد، زیرا او نمی

د نفر محول ماند. نباید ی  شغل را به چنهایش برسد و ناچار یکی از آنها معطل میهمۀ شيغل

دهد و از سوی سيو فرد انگیزه برای انجام هرچه بهتر آن شيغل را از دست میکرد؛ زیرا از ی 

اندازند. افزون بر این او وجودآمدن مشيکل، تقصیر را به گردن هم میدیگر عامالن در هنگام به

کار گرفت هتر باشد، باید نیروهای بیشتری را بمعتقد اسيت هراندازه جغرافیای حکومت گسترده

آید باید با مذهبی که حکومت بر آن تأکید دارد، و ميذهب فردی که به اسيييتخدام دولت درمی

 منطبق باشد.

 کارگیری، سیرالملوک.المل ، عامالن دولتی، به: خواجه نظامواژگان کلیدی
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الملک نویسی سیاسی از دیدگاه خواجه نظامداری و اندرزنامهملک

 سیرالملوک طوسی با تأکید بر کتاب

 خاتون علویدکتر نصرت

 علمی گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه والیتعضو هیئت
 n.alavi@velayat.ac.ir  

 چکیده

ایران و اسالم با آثاری اسيت که در زمینۀ سیاست و تأمالت سیاسی در از های سيیاسيی یکی اندرزنامه

 اری بر رفتار سیاسی صاحبان قدرت به رشتۀذهدف توصيیۀ رفتار مناسيب در زندگی سيیاسی و تأثیرگ

شود های حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسی ارائه میگونه آثار هم شیوهتحریر درآمده است. در این

فات قدرت سيیاسی به حاکم عنوان آ تحت ،شيودرفتن قدرت منجر میو هم آنچه به تضيعیف یا ازبین

پذیر شيييود؛ بنابراین محور مباح  شيييود تيا قيدرت او هرچيه بیشيييتر نزد مردم توجیهیيادآوری می

تفاسیر و توجیهات خود را مبتنی بر اصولی  آنها .نویسان سیاسی قدرت حاکم و حفظ آن استاندرزنامه

ینیان و پند و حکمت قرار بودن دین و سيييیاسيييت، عدالت، اخالق و دین، تجربیات پیشيييچون توأمان

وسيييی به روش پند و اندرز و همراه با طالمل  سيييیرالملوک کتابی اسيييت که خواجه نظام. دادندمی

های تاریخی در جهت آموزش شيیوۀ مطلوب کشورداری به پادشاه وقت و دیگر پادشاهان تألیف نمونه

یگاه مدیری توانا فعالیت داشييته های متمادی در وزارت در جاالمل  سييالکرده اسييت. از آنجا که نظام

خوانی بسييیاری دارد و ردّپای های دانش نوین هماو با نظریه هایاندیشييهاسييت، نظرات، تجربیات و 

. مقالۀ نامۀ او مشاهده کرددر سیاست توانمیرا  سيیاسیهای بسيیاری از اصيول علمی مکاتب و نظریه

در پی پاسخ به این سؤال است: خواجه آوری شيده اسيت تحلیلی جم  -حاضير که با روش توصيیفی

نویسيان سیاسی از چه جایگاهی برخوردار است و دیدگاه وی در المل  طوسيی در میان اندرزنامهنظام

داری چیست؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح شده است نامه در رابطه با مل کتاب سيیاست

ای را میان جایگاه ویژهنامه المل  در سييیاسييتو تجربیات خواجه نظام هاطور مشييخص اندیشييهکه به

 نویسان به خود اختصاص داده است.اندرزنامه

 المل  طوسی، سیاست، سیرالملوک، سلطان.داری، خواجه نظامنویسی، مل : اندرزنامهواژگان کلیدی
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طوسی )با توجه به  الملکخواجه نظام دگاهیحقق عدالت از دتموانع 

 نامه(سیاست

 محبوبی آرانیحمیدرضا 
  استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه فلسفه و حکمت و منطق

mahboobi@email.arizona.edu 

 هاله موحدنژاد
 التحصیل کارشناسی ارشد فلسفۀ اخالق دانشگاه قمفارغ

haleh.movahednejad@gmail.com 

 چکیده

 نیاز ااست. « عدالت»ترین مفاهیم در حیطۀ اندیشيه و در علم سيیاسيت، مفهوم یکی از بنیادی

وده است. ب شمندانیاز اند یاریشده و موضو  تفکر و تعقل بس یمتعدد فیتعار و ریمفهوم تعاب

 است. خواجه یسلجوقسلسلۀ مقتدر  ریوز ی،المل  طوسخواجه نظام شيمندانیاند نیاز ا یکی

 و پرداختن به موض یکه برا یو ضرورت یدوران سلجوق رانیخاص ا طیشرا لیالمل  به دلنظام

 (، بارها به موضو رالملوکینامه )ساستیس در کتاب ارزشمند خود، کرده،میاحساس  «عدالت»

موده ن هیتوص یسلطان سلجوق ژهیوهب را به دولتمردان زمان خود، آن تیپرداخته و رعا، «عدالت»

که عدالت نه فقط در مقیاس فردی بلکه در مقام ی   دهدمیمیراث فکری خواجه نشان  اسيت.

 نوشييتار حاضيير. ت اجتماعی اسييتمحور در حوزۀ تعامال تریناصييلینهاد اسيياسييی اجتماعی، 

ن فرضیه را به بح  گذارد که خواجه عدالت را معادل حکومت توأم با دنبال این اسيت که ایبه

المل  در سيیرالملوک سعی دارد با گزینش طرحی از عدالت که به خواجه نظام اقتدار قرار داد.

قدرت حاکمیت را  ،معروف اسييت، با جلوگیری از ظلم بر رعیتدایرۀ قدرت یا چرخۀ عدالت 

 بخشد. تحکیم

در رأس هرم قدرت و رعیت در قاعدۀ آن قرار دارد و هرآنچه این نظم را طبق نظر خواجه، شاه 

زنندۀ این نظم باشد، تقویت کرده و ادامۀ آن را ممکن سيازد، عین عدالت است و هرآنچه برهم

 ریپذنامکا یرانشهریااندیشۀ مطابق با اصول  عدالت کامالً یبرقرار ،یاز نظر وعدالتی است. بی

 ونانی عدالت درۀ شیبه اند ینگاهمیعدالت را با داشتن ن ینیبالمل ، با واق نظامخواجه  .ستین

mailto:mahboobi@email.arizona.edu
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واجه از نظر خ .کندمی لیباسييتان، تحل رانیعدالت در اۀ شييیاز اند ینشييیگز یافتیباسييتان و در

ۀ فیپادشيياه وظ .شييودمی یو سييار یجار تیو از پادشيياه به سييمت رع نییعدالت از باال به پا

 پادشييياه، یعدالت برا تیرعا اطاعت از او را به عهده دارند. فیتکل تیو رععدالت  یبرقرار

 «عدالت» تیبه همراه دارد. خواجه رعا را تیامن ت،یرع یقدرت و دوام حکومت و برا شیافزا

قدرت  شیدر جهت افزا یرا عامل آن یو اجرا شودمیمتذکر  جهت قوام و دوام حکومت،را به

 داند.میپادشاه 

از « عدالت»ای به بررسييی مفهوم تحلیلی و به روش کتابخانه -با رویکردی توصييیفی این مقاله

نامه مورد المل  طوسييی پرداخته و موان  تحقق آن را با توجه به سييیاسييتدیدگاه خواجه نظام

دهد. خواجه موان  تحقق عدالت را در نظام سييلطنت، فقدان یا تضييعیف نظام بررسييی قرار می

 داند.ی، ساختار سیاسی قدرت و مناف  آن، و نظام اقطا  داری میبرید، ضعف نظام قضای

  نامه.المل  طوسی، سیاست: عدالت، موان  تحقق عدالت، خواجه نظامواژگان کلیدی
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 پیکر نظامیالملک در هفتهای سیاسی خواجه نظاممیراث اندیشه

  دکتر مریم وافی ثانی

  آموختۀ زبان و ادبیات فارسیدانش

 افظیغالمرضا ح

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی
gr.hafezi@yahoo.com 

 چکیده

پیکر که به ظاهر اثری ادبی، هنری و عرفانی اسيييت؛ پادشييياهان سيييلجوقی را نظامی در هفت

پادشيياهان امپراطوری سيياسييانی به عدالت خواهد که همانند دهد و از آنان میمخاطب قرار می

المل  وزیر قدرتمند دو پادشاه بزر  حکومت کنند. او تخلّص شيعری خود ر ا از خواجه نظام

ارسالن و ملکشاه اقتباس کرده است. او در اینکه به دلیل استواری اندیشه و سيلجوقی یعنی الب

دهد و در مقدمۀ ه خود راه نمیالمل  دوران جدید بداند، هیچ تردیدی بشيييعرش خود را نظام

اجه ویژه خوتراز وزیران معروفی مانند ارسطاطالیس، بزرگمهر و باربد و بهپیکر خود را همهفت

دهد که فرزانۀ پنجمی در افق فرهنگی قفقاز سييرزده اسييت کند و نوید میالمل  معرفی مینظام

 (.79: 7919)نظامی، 

ل چهارم از فص« بانی که سگش را به دار آویخته استبهرام گوروش»نظامی ضمن اقتباس داستان 

نامه، به اهمیت وزارت در نظام پادشياهی توجه دارد. مضيامین اصيلی این داستان در سيیاسيت

پیکر نظامی بر مبنای اندیشييۀ کشييورداری ایرانیان تدوین شييده اسييت. از نامه و هفتسييیاسييت

 توان به تعیین  و نظامی بوده است، میالملمفاهیمی که در این داسيتان موردتوجه خواجه نظام

ز نبودن ارابطۀ پادشياه و رعیت با استعارۀ شبان و رمه اشاره کرد. همچنین عدالت حاکم و غافل

های اسيياسييی امور مملکت و رعایا و بررسييی احوال و اعمال درباریان که جملگی از ویژگی

 اند.عنوان مبانی نظری موردتوجه بودههدر این داستان ب روند،شمار میاندیشۀ سیاسی ایرانیان به
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 الملک و تداوم جهان نمادین ایرانیمیراث خواجه نظام

 مجید استوار

 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، ایران
 majidostvar@yahoo.com  

 چکیده

ترین وزیران تاریخ سييیاسييی ایران در تداوم المل  طوسييی یکی از کارداننظامتردید خواجه بی

در دورۀ پسياایران باسيتان بوده اسيت. با مروری بر اوضا  و احوال زمانۀ  شيهریاندیشيۀ ایران

شود که هدف نامه توسط وی، این پرسش مطرح میخواجه و نگارش کتاب ارزشيمند سيیاست

عنوان واپسین تالش در جهت مانایی بود و چرا از آن اثر به نامه چهخواجه از نگارش سيیاست

 شود؟جهان نمادین ایران یاد می

از نظر نویسندۀ این مقاله، با سقوط ایران باستان و ورود مهاجمان عرب و ترک به ایران، بیم آن 

 ههای هویتی ایرانیان در اثر این تهاجم به فراموشييی رود. درنتیجرفت که فرهنگ و عرصييهمی

المل  در راستای مانایی نظام نمادین سازان ایرانی نظیر فردوسی و خواجه نظامای از حماسهپاره

فرهنگی ایران، مبادرت به خلق آثاری کردند که ذهنیت تاریخی ایرانیان را تداوم بخشند. در این 

تبیین  ف وگیری از مفهوم کانونی ذهنیت نمادین ایرانیان به توصيييیکنیم با بهرهمقاله سيييعی می

المل  بپردازیم. از این نظر، ذهنیت نمادین ایرانیان میراثی فلسييفی نیسييت، میراث خواجه نظام

دسييت متفکرانی همچون خواجه ها و نمادهایی اسييت که بهها، آیینبلکه صييرفاً یادآور سيينت

شده  ههای زبانی و نمادپردازی ادبی و سيیاسی به تصویر کشیدمنظور تداوم ایرانیت در قالببه

 است.

المل  طوسيی، ذهنیت نمادین ایرانیان، آیین، زبان فارسی، اندیشۀ خواجه نظام ژگان کلیدی:وا

 شهری.ایران
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 وسیطالملک خواجه نظام ساالری در نظر و عملِنخبه

 علی رضایی پویا 

 آموختۀ کارشناسی ارشد تاریخ آسیای مرکزی و قفقاز از دانشگاه تهراندانش

Behroozpooya2551@gmail.com 

 چکیده

ین اثر در نو  خودش است، ترشهرهنامه که ۀ سیاستنگارندعنوان المل  طوسی بهخواجه نظام

عنوان ین وزیران ایران دورۀ اسييالمی در عرصييۀ عمل، همواره بهتربرجسييتهعنوان یکی از و به

یرترین تدبیرهای خواجه گساالری موردتوجه بوده است. یکی از چشماز وزارت و دیوانالگویی 

ساالری او است. وی که به نیکی بر نامه، نخبهورزی و تأکیدهای وی در متن سیاستدر سیاست

دانست حفظ این جایگاه منوط یمۀ طبقۀ اهل قلم آگاهی داشت، سرحلقعنوان جایگاه خودش به

ر نامه بارها به طرق مختلف برو در سیاستش و گسترش این طبقه است، از اینبه حفظ و پرور

 یستأسروش برای شياه سيخن رانده اسيت. در عمل نیز با لزوم مشياور و ندیمِ باتدبیر و نی 

ساالری خواجه پرورش دهد. نخبه« روشنی »ی از این نخبگان اطبقهمدارس نظامیه کوشيید تا 

عنوان درآمدی خورد. در این پژوهش نخست بهیماسی وی به چشم های سیینشگزهمچنین در 

ن یشینۀ فکری و سیاسی ایپسياالری، و های نخبهیتئوربر بح  اصيلی به شيرح مختصيری از 

بتنی م) یوساالری خواجه را در نظر کوشیم نخبهیمپردازیم، و سپس یممسيئله در تاریخ ایران 

 با بررسی عملکرد سیاسی او( مورد مداقه قرار دهیم.) یونامه( و عمل بر خوانش متن سیاست

 ساالری، اهل قلم، سلجوقیان.نامه، نخبهالمل ، سیاستخواجه نظامواژگان کلیدی: 
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 الملکنظامنظامِ مُلکیِ 

 دکتر محسن خلیلی 

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

khalili@um.ac.ir 

 چکیده

گری در سپهر اجتماعی سيیاسيت در زندگی روزانه، حضور دارد؛ پیدا و پنهان. پیدای آن، کنش

، مانندِ جنگ و صيييلب و انتخابات و زندان و رأی و شيييورش و انقالب؛ و، پنهانِ آن، اسيييت

ها )گفتاری و نوشتاری( نهان که در هزارتویِ متنسيیاسيت اسيتدربارۀ گون ایسيتارهای گونه

های پنهانِ امر سيیاسی، نیازمند بازخوانی و بازنمایی است تا آشکار گریشاسيت. شيناختِ کن

گیری از کدام سيياختکارها و های سييیاسييت و امر سييیاسييی چگونه و با بهرهگردد که ویژگی

 گوهرِ ژولیننظریۀ گیری از نوشيييتار، با بهرهنگارندۀ اند. ها، بازتاب یافتهسيييازوکيارها، در متن

شمار وادب پارسييی، بههای زبانمتنآورترینْ کهننظام را، که از ناماجهخونامۀ سيیاسيتفروند، 

های نوشتار، بازنمایی شود. از امر سیاسی در گزارهنهفتۀ اسيت، بازخوانی کرده اسيت تا گوهرِ 

اند از سیاست و اقتصاد و دین و فلسفه دیدگاه ژولین فروند، گوهرهای زندگانی انسانی، عبارت

فرض و ی  فرجام دارند. از بنیادی، چند پیشدادۀ هرکيدام از گوهرهيا، یي  و اخالق و هنر. 

بنیادِی سیاست، دادۀ ها است. ترین امر زندگانی اجتماعی انسياندیدگاه فروند، سيیاسيت، ویژه

برداری، خصييوصييی/عمومی، دهی/فرمانهای سييیاسييت، فرمانانگاشييتهجامعه اسييت؛ پیش

است نیز حفاظت از اجتما  است از طریق تفاهم دوسيت/دشيمن اسيت؛ و، فرجام و غایت سی

 عرصۀ گستردۀدرونی و امنیت بیرونی. از این دیدگاه، سیاست، اِعمالِ اجتماعی قدرت است در 

خود را دارد. بازشناسی ویژۀ شناسیِ شيناسيی و تکنولوژی و غایتجامعه. امر سيیاسيی، فرجام

تواند سرشت وادب پارسی، میهای زباننمتمندِ کهنگوهر امر سيیاسی از راهرو بازنمایی روش

وادب های کالسی ِ زبان( را در فراخنای تاریخ ایران، نشان دهد. متنThe Politicalامر سیاسی )

اند تومند آن، میکه بازخوانیِ روشزمین استهای تاریخِ درازآهنگِ ایرانپارسی، بخشی از بارزه

و در این نوشيييتار، امر - ، چگونه امور اجتماعیهای ی  تاریخ/تمدنمایهنشيييان دهد که درون

اند. پاسخ به چنین پرسشی، در کردهو چگونه، سيیاست را فهم می دادهمیرا بازتاب  -سيیاسيی

mailto:khalili@um.ac.ir
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 ی  تاریخ، به امراندیشۀ واضعان و حامالن معناشيناسيانۀ حقیقت، از چرایی و چیسيتیِ نگرشِ 

های فرهنگی ی  تمدن )با مایهکه درونتآن اسدهندۀ نشانکند؛ زیرا، سيیاسيی نیز، حکایت می

جغرافیایی مشخص( نسبت به پدیدار سیاست، چه شناختی دارند و برای امر سیاسی، چه گسترۀ 

ی نظرجنبۀ های کهن )کالسی (، نمودی از کنند. متنها و کاراکترهایی را برشماری میخصلت

ی نظرعرصۀ تواند در دو میهای معطوف به قدرت، معنای کنشسيیاست است. فهمِ سیاست به

نامۀ تسیاسمتِن بازنمایی گوهر امر سیاسی در کهنْویژۀ رو، و عملی، آشکار گردد. نوشتارِ پیشِ

 نوشتار، برنامِ )عنوانِ(نگارندۀ نظری سیاست، معطوف است. جنبۀ المل  است و به نظام خواجه

ار کگوهر، بهنظریۀ جای المل ، برسيياخته و بهنظام داشييتِ خواجهپاسِ بزر نظامِ مُلکی را، به

 بسته است.

 گوهر، نظامِ مُلکی، امر سیاسی.نظریۀ نامه، المل ، سیاست: خواجه نظامکلیدیواژگان 
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 ه( 844-804ملک )السیاسی اجتماعی نظام نقد تدابیر آموزشی و

 محمدرضا شهیدی پا 

 زاد اسالمی تهران مرکزآاستادیار دانشگاه 
 reza2017mreza@gmail.com 

 چکیده

موزشی او آجدا از شخصیت المل  متجلی شيد، که در لقب نظامشيخصيیت سيیاسيی خواجه 

چند حادثه در زندگی سیاسی او ممتاز است که عامل  العادل ظهور کرد.که در لقب العالم نیست

ورود انحصارطلبانۀ خواجه به صحنۀ سیاست و  .اسيت شيده او مورد های متفاوت درقضياوت

گونه ورود خواجه به صحنۀ قدرت موردانتقاد بسيیاری قرار گرفته است. مناب  متأخر هم از این

اند. آنچه نشييانۀ اهمیت را موردانتقاد قرار داده آن اند وقدرت و سييیاسييت اظهار تأسييف کرده

که به همین سبب  ؛قی بوده استودهی او به امر دولت سلجناست ساما ایرانخواجه در تاریخ 

وسیلۀ نهاد به دهی و نظم دولتاند. او را عامل اصيلی سازمانالمل  ملقب سياختهاو را به نظام

المل  ازآموزش نظامنظیر است. کم ای که در نو  خود در قرون وسطی. پدیدهانددانسته آموزش

دهی محوری خواجه در سامانبرنامهکرد.  نظامی استفاده -و نظامیه برای کسيب اهداف سيیاسی

اهداف  ینبوده اسيييت. او این مدارس را در جهت تأم هایهنظام اییرهمراکز زنج یستأسيي ،امور

 موزشی،ی آنهادهاو این  یس کرد؛تأس کرد،یمرفتار  بغداد به نیابت از کهاساسی دولت سلجوقی 

همان جلوگیری و سييرکوب رواج تشييی  در ایران و نیاز فرهنگی دسييتگاه خالفت عباسييی که 

را وسييیلۀ تقویت مذاهب سيينی بوده اسييت، هدورکردن نیروهای آنها از مراکز قدرت در بغداد ب

به قدری است که گروه کثیری از در قرون وسيطی دهی آموزش عظمت کار سيامان ین کرد.تأم

پژوهش حاضر با بررسی مذخذ . اندنویسندگان و محققان دچار مغالطه دربارۀ شخصیت او شده

نهاد  و کارکرد المل نظام فرهنگی رفتار سيیاسی و واقعیت وجودی اصيلی به حقیقت تاریخی

های متفاوت و مخالف با یکدیگر را بررسييی کرده اسييت. این دیدگاه دورۀ سييلجوقی آموزش

و  ماسالوپرورش در ایران و آموزشدر کتاب تاریخ  مؤلفتحلیل و توسيعۀ تحقیقات  پژوهش

 وسیلۀ سلجوقیان تدوین شده است.به بویهیی شیعی عصر هاآموزشمقالۀ مهار 

  ، سلجوقیان، نظامیه، خالفت عباسی، بغداد.آموزشالمل ، نظام :واژگان کلیدی
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 الملک دربارۀ مزدک و مزدکیاننقد روایت خواجه نظام

  کوبزرینروزبه 

 گروه تاریخ دانشگاه تهران  علمیهیئتعضو 
zarrinkoobr@ut.ac.ir  

 سعید حسینی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی در دانشگاه تهران 
saeidhoseini16@yahoo.com 

 چکیده

امه یا سیرالملوک به تفصیل در باب جنبش نوچهارم سيیاستالمل  در فصيل چهلخواجه نظام

شدن وی و پیروانش به دست خسرو انوشیروان سخن گفته مزدک و آیین او و چگونگی کشيته

های تاریخی حال، یکی از روایتنامه، و درعینهای مفصل سیاستاسيت. این فصل، از حکایت

نامۀ خواجه تألیف سیاستق تا زمان  9این کتاب است. تاریخ مزدک و مزدکیان از اواسط سدۀ 

تنها در ها، نهق در متون و تواریخ اسييالمی بازتاب داشييته اسييت. این گزارش 5در اواخر سييدۀ 

یابی مزدک و گسترش قدرت مزدکیان، با جزئیات، که در مباح  اساسی مربوط به روند قدرت

شيييمار وقای  لها، گاه در سييياهای قابل مالحظه دارند. این اختالف در روایتیکدیگر تفاوت

های مهم این رویداد، مانند قباد، خسرو انوشیروان، جنبش مزدکی است و گاه، در ارائۀ شخصیت

های اسالمی در معرفی مزدک و پیشینۀ او نیز با مزدک و زردشت خُرَّگان. افزون بر این، روایت

اب رش کتنامه و گزاسيخن نیستند. همچنین شباهت زیادی که میان روایت سیاستیکدیگر هم

ق، توسط یکی از پارسیان هند، به فارسی زرتشتی(  77روایات داراب هرمزدیار )تألیف در سدۀ 

نامه خواجه شيود، قابل تأمل فراوان اسيت. با توجه به اهمیت سیاستمی در این موضيو  دیده

المل  در مطالعۀ آیین کشيورداری عصير سلجوقی و بنابراین، احتمال دستکاری و تحریف نظام

رسد، نقد این روایت منقول در ر ارائۀ روایت مربوط به مزدک و ح  و اصالح آن، به نظر مید

تنها در درک تاریخ مزدک و مزدکیان، که در دریافت درست از تاریخ و اندیشه نامه، نهسيیاسيت

 المل  حائز اهمیت است.سیاسی روزگار خواجه نظام

  ، مزدک، قباد، خسرو انوشیروان.نامهالمل ، سیاست: خواجه نظامواژگان کلیدی
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 نامهنقد و تحلیل شخصیت شاهان در سیاست

 دکتر طاهره سیدرضایی

نور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام  

sepidehrezayi@yahoo.com 

 چکیده

 داری پرداخته ونامه به بیان اصول و آیین مملکتسيیاستالمل  طوسيی در کتاب خواجه نظام

 هایی از شاهان پیشین نقل کرده استها و داستانمناسبت موضو  حکایتجای کتاب بهدر جای

 که برخی از آنها تاریخی و مسييتند اسييت و برخی دیگرمنب  مشييخصييی ندارد. خواجه از این

 تواند الگو و درسی برایکرده است که می شياهدی برای سيخنان خود استفاده عنوانروایات به

گیری ها، عملکرد و موض داری در هر روزگاری باشد. این مقاله با تأمل در این حکایتمملکت

شاهانه پرداخته  هایتصيمیم و شياهان را در شيرایط مختلف بررسيی کرده و به تحلیل رفتارها

 رفتاری پادشاه آرمانی و شخصیتی هایها، تصيویری از شياه ایدئال و ویژگیاسيت. این تحلیل

گر مطالبات و انتظارات جامعۀ آن دهد که بیانالمل  پیش روی مخاطب قرار میخواجيه نظيام

 روزگار نیز بوده است.

 نامه، پادشاه، مملکت، مردم.المل  طوسی، سیاست: خواجه نظامواژگان کلیدی
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 در نایرا تمدنی -سیاسی پیوستگی حفظ در ساالراندیوان نقش

 دودمانی  –سیاسی گذرهای

 (او خاندان و طوسی الملکنظام نمونۀ خواجه بر تأکید با)

  عباسی جواد

 مشهد فردوسی دانشگاه تاریخ، گروه دانشیار
 jabbasi@um.ac.ir 

 چکیده

 اهمیت و دورۀ تاریخی هر در ایرانی سيياالراندیوان نقش پیرامون تاریخی هایپژوهش و مناب 

 همچنان نقش این ابعاد مورد در حالبااین. اسييت شييده ارائه توجهیقابل هایآگاهی نقش این

 گذرهای در سياالراندیوان که اسيت نقشيی ابعاد این از یکی. دارد وجود بیشيتر بررسيی جای

 و حضور که است جهت آن از موضو  اهمیت. اندکرده ایفا دودمانی هایجاییجابه و سيیاسی

 کمترین سیاسی هایجاییجابه این تا شده موجب وزیران آنها رأس در و ساالراندیوان کوشش

 ایج بر تمدنی -فرهنگی و اجتماعی زندگی نیز و دیوانی -سييیاسييی سيياختارهای بر را تأثیر

 عصر زا تاریخی هاینمونه به استناد با تا است آن بر فرضی چنین براساس مقالۀ حاضير. گذارد

 و وزیران تاریخی نقش از بُعد این اهمیت ایران، تاریخ دورۀ معاصيييرِ تا المل نظام خواجه

 .کند روشن را ایرانی ساالراندیوان

 یاسی.س تغییرات المل ،نظام خواجه تمدنی، -سیاسی پیوستگی ساالری،دیوان: واژگان کلیدی
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 نامهشناسانه به نثر سیاستنگاهی سبک

 آرانیچرخ علی خوشه

 وپرورش آران و بیدگلنور و دبیر آموزشمدرس دانشگاه پیام
 khooshe14@yahoo.com 

 چکیده

از منشييذت جاودان و فناناپذیر قرن پنجم هجری، اثر ارزشييمند « نامهسييیاسييت»قدر کتاب گران

است که افزون بر اهمیتی که به لحاظ « المل نظام»بن اسحق ملقب به الدین ابوعلی حسينقوام

سيیاسيی، اجتماعی و تاریخی دارد، از نظرگاه زبان و ادب فارسيی و سب  و شیوۀ نوشتاری و 

 سالست انشا، جزالت عبارت، روشنی مطالب و تنو  موضو  نیز دارای جایگاهی ویژه است.

ن به کار رفته، نمونۀ روشن و این کتاب در سيب  و شیوۀ نوشتاری و از لحاظ واژگانی که در آ

« ر مرسلنث»های سنتی نثر روزگار سامانی و غزنوی و اصطالحًا نیکویی از نثر فارسی با ویژگی

در مطالعۀ تاریخ نثر فارسييی کتابی مهم اسييت، زیرا خواجه « نامهسييیاسييت»رو اسييت و از این

رب دست و مجلتمردان چیرهنویسان ازجمله منشیان و دوالمل  به روایت بسیاری از تاریخنظام

قرن پنجم اسيت که تالش کرده با بیانی ساده، سنجیده، کوتاه، به دور از کلمات سخت عربی و 

تکلف و به دور از هرگونه اغراق و تصين  و اجتناب از سج  و در نهایت ایجاز و... مهجور، بی

 انش بوده ارائه نماید.مایه در دمسائل خطیر سیاسی را برای ملکشاه که پادشاهی جوان و اندک

نامه، پس از بیان وض  نثر در قرن شيناسيانه به نثر سيیاستدر این مقاله با عنوان نگاهی سيب 

های نثر مرسييل پرداخته و در ادامه مختصييات سييبکی، نوادر لغات، پنجم، به بررسييی ویژگی

عال در جمله و... های جدید کاربرد افای از کنایات و اسيييتعارات و گونهترکیبات و افعال، پاره

 گردد.همراه شواهد مثال ذکر میبه

 المل ، نثر مرسل، قرن پنجم، ادب فارسی.نامه، خواجه نظامسیاست واژگان کلیدی:
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الملک طوسی نگرش تطبیقی و سیرتحول مدارس نظامیۀ خواجه نظام

 های امروزیتا دانشگاه

 محمدحسین ساقی 

 آزاد مشهددانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه 
 drmhsaghi@gmail.com 

 چکیده

عهد وزارت خود در مشهور سلسلۀ سلجوقیان دوست و دانشالمل  طوسی، وزیر خواجه نظام

سييراها، رباط و کاروان: سيياخت و تأسييیس از قبیلفرهنگی بسييیار عظیمی علمی و خدمات 

و اترین خدمات از مهم .به انجام رسانیدو مسياجد بسيیاری را  هاخانقاه، هابیمارسيتانمدارس، 

رین ت. مهمشدند که در تاریخ به نام وی و به مدارس نظامیه مشهور بود یایجاد و تأسیس مدارس

های بغداد، موصل، نیشابور، بلخ، هرات، مرو، آمل، گرگان، بصره، شیراز ند از: نظامیهاآنها عبارت

ت زودی و باسرعهای متعدد به وجود آورد، بهالمل  با ساختن نظامیهضتی که نظامو اصفهان. نه

های پنجم و که در قرنطوریایران و بسيیاری دیگر از بالد کشيورهای اسالمی دنبال شد، به در

در عهد قاجار  شييشييم هجری هیچ شييهری نبود که در آن مدارس متعدد وجود نداشييته باشييد.

 مارد.همت گ بود هاهینظامو  هاخانهنهادی آموزشی مانند مکتب که دارالفنون سیتأسامیرکبیر با 

جه توبا .شدند ی امروزی درایران و سراسر دیگر ممال هاسرمشق دانشگاه تدریجبهمدارس  این

به این موضو  پی  توانمینظامیه که در حکم مدرسيه و دانشگاه بود  مدارسبه تاریخ سياخت 

انشگاه و مدارس عالی ی  تا دو در قرن یازدهم میالدی در زمینۀ ساختن برد که کشيور ایران د

یین در این مقاله با تب .اروپا جلوتر بوده است آکسفورد و کمبریج درمانند  هاییدانشيگاهقرن از 

نی متهای امروزی از مدارس نظامیه و تحلیل درونسيیر تاریخی تأسيیس و الگوبرداری دانشگاه

طی فرایند تحلیلی تبیینی به چگونگی تأسيييیس ومدیریت  ،قاالت مربوطهآثيار و مکتوبات و م

 شود.های کنونی پرداخته میهای دینی و دانشگاهحوزه

 سلجوقیان. ،دانشگاهالمل  طوسی، مدارس نظامیه، : خواجه نظامکلیدی واژگان
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 الملکنظامخواجه ۀ واکاوی امور خارجه در اندیش

 سعیده خلیلی

 زادگانبهروز اسماعیل

 علوم سیاسی دانشگاه فردوسیۀ آموختگان رشتدانش
behroozesmailzadegan@yahoo.com 

 چکیده

ورزی در ایران به ارزشييی و نماد سييیاسييت هایسييرمایهترین یکی از بزر  المل نظامخواجه 

ایرانشهری و اسالمی با ارجحیت ۀ نوعی امتزاج بین اندیشفکری خواجه ۀ . در سازآیدمیشمار 

ترین ابتکارات خواجه ارجاء مشييروعیت . یکی از بزر گرددمیایرانشييهری مشيياهده ۀ اندیشيي

ر د و بر مبنای مصييلحت بینانهواق اسييت. وی با نگاه  فرّه ایزدیپادشيياه به خداوند و بح  از 

ندی اسباب قدرت و نیروم پرداخته که کاربست آنها ایبایسته هایتکنی ۀ نامه به ارائسيیاسيت

اشييته هیچ پادشيياهی از که خود خواجه اذعان د. چنانکندمیایران را در روابط خارجی فراهم 

خواجه  ۀنامه به آراء و اندیشست. در این پژوهش با بررسی سیاستنی نیازبینامه داشتن سیاست

مباح  ابتکاری وی خواهیم پرداخت. پرداختن به عنوان یکی از ه با سیاست خارجی بهدر رابط

تطور این مقوله و نیز القای خودباوری به  این بخش از میراث تفکر ایران در شييينياخت تاریخ

رو این مقاله با روش خواهد بود. ازاین مؤثرعنوان خالقان بسيييیاری از امور و علوم ایرانیيان به

امور خارجی در اندیشه و ذهنیت  هایبایستهکه  است سؤالگویی به این دنبال پاسخبههنجاری 

 ند؟ یا سیاست خارجی مطلوب در دیدگاه او چگونه است؟اخواجه کدام

 .نامه، روش هنجاریگرایی، سیاست، سیاست خارجی، واق المل نظامخواجه  واژگان کلیدی:
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الملک در تأسیس واکاوی اندیشۀ سیاسی و اعتقادی خواجه نظام

 مدارس نظامیه

 مسعود سهیلی 

 کارشناس ارشد تاریخ و پژوهشگر

m.sohay135@gmail.com 

 چکیده

المل  با هدف توسيييعه و خواجه نظام همتبود که به مدارسيييی ها طرح اولیه و مترقی نظامیه

 در شهرهای مختلفدر مقابله با تشيتت فکری رو به تزاید،  )شيافعی( سينتاهل ترویج اسيالم

 خالفت اسالمی در قرن چهارم هجری تأسیس شد.جغرافیای 

گیری هدف از پژوهش حاضيير بررسييی شييرایط، الزامات و بسييترهای فکری و اعتقادی شييکل

ر ب ایدئولوژی مدارس نظامیه و فضيای حاکم بر این مدارس اعم از آزاداندیشيی یا شیوۀ سنتی 

 این مدارس و کارکردهای آن است.

حاکی از آن اسييت که  ،انجام شييده اسييتو مروری ای کتابخانهشييیوۀ های پژوهش که به یافته

ه قابلم سيينت وپردازی دیوانی و فقهی، برای تحکیم مبانی اهلعنوان نظریهبه المل نظامخواجه 

ین مأمدارس نظامیه دسييت زد. تبه تأسييیس  های مذهبیاسييماعیلیه و رقابت و افکار باطنی با

های زیادی عرضه کرد، اما اگرچه نوآوری این مدارس .کارگزاران دیوانی از دیگر اهداف او بود

 ها به کار خود ادامه داد.با همان اهداف و کارکردها تا قرن همچنان در چارچوب دینی بود و

 و اعتقادی. المل ، اندیشۀ سیاسی: مدارس نظامیه، خواجه نظامواژگان کلیدی
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 الملک در اداره کشورهای خواجه نظامواکاوی انگیزه

 پورعلی صفی

 بهشتیشهید دانشگاه  شناسیدانشجوی دکتری ایران

 danesh@gmail.com 

 چکیده

بسييیاری برای آبادانی ایران  هایتالشوسيی، طالمل  برکسيی پوشيیده نیسييت که خواجه نظام

  بود. پرسييشی که لالمکه گویای وجود انگیزۀ باالیی در خواجه نظام هاییتالشنموده اسيت. 

ر در درستی، انگیزۀ این وزیکه بیندیشند این است که به داردمیگاه پژوهشيگران تاریخ را بر آن 

است که  -بدنی یا روانی-رونی ، نیروهای د(Motive) ها چه بوده است. انگیزهانجام این تالش

عاملِ محرک برای رسیدن به  رسيدمیاز لحاظ تأثیرش در رفتار به هدفی متوجه اسيت. به نظر 

ا و ههای فردی در پیشبرد خواستههاسيت. روانشيناسيان انگیزهانگیزه یا انگیزه ،هدف یا اهداف

یز که های آموخته ن. انگیزهکنندمیبندی تالش در اجتما  را به دو دستۀ ناآموخته و آموخته دسته

ولی ظهور آنها به تأثیر عوامل  ،ها و اسيييتعدادهای ناآموخته و فطری هسيييتندانگیزه ۀ آنهاپيایي

های اجتماعی عمومی یا مشترک، اند: انگیزهبندی شدهاجتماعی است که خود به سه گروه، دسته

 های اجتماعی فردی.های اجتماعی فرهنگی، انگیزهانگیزه

وسييی، از دیدگاه طالمل  اقدامات و کارهای وزیر توانای عصيير سييلجوقی، یعنی خواجه نظام

های این وزیر نامدار، تالشی است که در این مقاله دانش روانشناسی، با محوریت شناخت انگیزه

 با آن آشنا خواهید شد.

 .ساسانیان ،خودپنداری ،سطب آرزو ،انگیزه ،المل خواجه نظام :کلیدی گانواژ
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 الملکنظام خواجه در دوران شیعۀ امامیه موقعیت واکاوی

 دکتر عباسعلی سلطانی

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 soltani@um.ac.ir 

 چکیده

 قشر هایاکثر سرزمین و تصيرف هجری پنجم در نیمۀ قرن چشيمگیر سيلجوقیان هایپیروزی

 المل نظام خواجه وجود توانآنها را می ترینمهم که بود گوناگونی عوامل مرهون اسالم جهان

 وی از پیش پهناور، کشور این. دانست سلجوقی دولت باتدبیر وزیر( ق.ه 095.م) طوسی حسن

 نهزمی بیتاهل به ارادت و بوده مذهبی تسامب دارای بویهآل در سایۀ حکومت یکصدسال حدود

 یافرقه هاینزا  دیگر و از طرف کرده فراهم فرقۀ اسماعیلی و امامیدوازده تشی  رشد برای را

عۀ توس درصدد که( اسيماعیلیان) آنان داخلی و عوامل فاطمیان با و مقابله اجتماعی و تشينجات

 ایجاد جهت در ناچاربه خواجه بود. کرده متزلزل را دولت سیاسی وضيعیت خود بودند؛ قلمرو

 نجاما بسیاری هایفعالیت مذهبی لحاظ از جامعه کردندستی  برای و ن،ایرا در سیاسی تمرکز

 .داد

شييیعۀ  مذهب با و فاطمیان بود حنفی مذهب عباسييیان خالفت رسييمی مذهب که زمان در آن

 قادر آفری مالکی و مذهب اندک پیروان از حنبلی و مذهب درصدد توسعۀ نفوذ بودند اسماعیلی

و  عباسييیان از مذهبی اسييتقالل را برای زمینه شييافعی، مذهب کردنبا رسييمی خواجه لذا بود،

 .آورد فراهم پهناورایران کشور کردنپارچهی  و فاطمیان از نفوذ پیشگیری

 این با از سر عداوت نه تشی  با سرسختانۀ خواجه مخالفت که در پی اثبات آن است نوشتار این

 لدالی به بلکه وجود دارد، تشييی  به وی اسييتوار بر گرایش دالیلی چراکه اسييت، بوده مذهب

 یاسیس مصالب براساس تاکتی ، و این نداشته رویکرد این اتخاذ جز ایچاره و اجتماعی سیاسی

 .است بوده و اجتماعی

 .یسیاس تمرکز رسمی، مذهب سیاسی، مصالب شیعۀ امامیه، المل ،نظام خواجه: واژگان کلیدی
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 قدرتوزارت در ایران؛ تعدیل سلطنت، توازن 

 چیدکتر محسن مدیرشانه

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهدعضو هیئت
modir_shanechi@yahoo.com 

 چکیده

ای محوری گران در مقام ایدهپردازان و تحلیلآنچيه در تفسيييیر تياریخ کهن ایران در نگياه اغلب نظریه

ید بر تحقق استبداد شرقی و وجه تولید آسیایی در ایران در قالب تمرکز و انحصار قدرت و بینیم، تأکمی

اسيتقرار سيلطنت مطلقۀ فردی شياهانی اسيت که بدون هیچ مان  و محدودیتی بر این سرزمین سیطره 

اند. مفروض نظری و تاریخی این پژوهش، ضمن پذیرش کلیت تفسیر مذکور، نقد و چالشی است داشته

ا توجه به نقش نهاد وزارت و جایگاه و عملکرد وزیران در تاریخ ایران پیش و پس از اسيييالم تا کيه ب

توان بر این تفسييیر وارد کرد. درواق  وزیران ایرانی که بسييیاری از آنان مردمی ای میکنندهحدود تعیین

قدرت  ازنی در ساختارگرانی پیگیر با تالش بسيیار توانستند توخواه و عالم بودند، در مقام اصيالحوطن

حدوحصير شياهان بر سيرنوشت مردم ایران را تعدیل نمایند. این حاکم ایجاد کنند و سيیطرۀ ظاهراً بی

وزیران افزون بر آبادانی و ترقی مل  در ایجاد عدالت و بهبود حیات و معیشييت مردم نیز مؤثر بودند و 

 -سره مطلقه و متمرکز ممکن نبودی  که در ساختاری-در مواردی بخش اعظم ترقی و عظمت ایران را 

توان نسييبت داد. اعصييار متوالی تاریخ ایران شيياهد کنندۀ ایشييان میبخش و تعدیلبه آنان و نقش توازن

 هایدست وزیران در طول سدهمؤیدی بر این نظر اسيت. بزرگمهر پیش از اسالم و جم  کثیری از این

گیرند. وزرای ایرانی خلفای عرب پس از ه قرار میمتوالی پس از اسيالم تا عصير حاضير در این سلسل

های ایرانی و سيهل سرخسی، و وزرای خاندانبنسيلطۀ تازیان بر ایران، ازجمله جعفر برمکی و فضيل

ترک و مغول حاکم بر ایران، همچون بلعمیان و جوینیان و خواجه نصیرالدین طوسی، و سرانجام برخی 

مقام و امیرکبیر تا مسييتوفی و مشييیر و مؤتمن و قوام و ر از قائمالوزیران دوران معاصييوزیران و رئیس

المل  تبار سلجوقی، خواجه نظاماند. وزیر دانشيمند دودمان ترکجملهفروغی و مصيدق و امینی از این

های شاخص این جم  است که افزون بر عرصۀ پراتی  یا عمل سیاسی و طوسيی، از نامدارترین چهره

ر و ای تأثیرگذاورزی سيیاسی و حکومتی، به چهرهپردازی و اندیشيهری  یا نظریهدیوانی، در حوزۀ تئو

 ماندگار در تعدیل و توازن ساختار قدرت در ایران بدل شد.

  ساالر.دیوان هایساالری، خاندانالمل ، دیواننظام ، سلطنت، خواجهوزارت: واژگان کلیدی
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 طوسی الملکنظامخواجه ۀ دوردر  وضعیت شافعیان غرب ایران

 دکتر سیدمحمد شیخ احمدی

 اه آزاد اسالمی واحد سنندجعلمی گروه تاریخ دانشگعضو هیئت

 زیبا شمسی

 اسالمیۀ کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورۀ آموختدانش

 دهچکی

 المل نظامویژه در دوران وزارت خواجه بهیافتن سييلجوقیان بر ایران و عراق و در پی سييیطره

های ترین قدرتی آنان به حمایت از تسيينن، شييافعیان به یکی از بزر سييبب عالقهبهطوسييی 

ی غرب ایران پیدا کردند. جمله منطقهیروان زیادی در سراسر ایران و ازمذهبی تبدیل شيدند و پ

ۀ راه ارتباطی شافعیان خراسان و بغداد و نقطان شيهرهای کرمانشياه و همدان، شياهدر این دور

ل به دلی .اسييتخور توجه اویه بررسييی شييافعیان غرب ایران در، از این زندودتمرکز شييافعیان ب

المل  در دربار سيلجوقیان داشيت و همچنین توجهی که او به شافعیان نفوذی که خواجه نظام

یان شد که شافعای که برای شافعیان به وجود آورد؛ باع  ناطق مختلف داشته و مدارس نظامیهم

های مشهوری اجتماعی و فرهنگی تقویت شيده و خاندان یاسيی،های سيغرب ایران در عرصيه

  مقاله با تکیه بر مناب مانند خاندان شهرزوری، شیرویه و فرضی از میان آنان ظهور کنند. در این

نشین غرب است تا تاریخ سیاسی مناطق شافعی و با روشی توصیفی تحلیلی سعی شدهتاریخی 

المل  و بعد از خواجه ی خواجيه نظاململي ، در دورهاترتیيب پیش از خواجيه نظيامایران بيه

 المل  مورد بررسی قرار گیرد.نظام

 غرب ایران. شافعیان، سلجوقیان، طوسی، المل نظامخواجه : واژگان کلیدی
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  آنالملک در نقش نظام هنر و تمدن دوران سلجوقی با تأکید بر

 ارسالنشاه و البدورۀ ملک های: سکهمطالعۀ موردی

 زهره( باصری) یجهخددکتر 

 های باستان دانشگاه علوم وتحقیقاتدکترای فرهنگ وزبان
 zohreh46baseri@yahoo.com 

 چکیده

یی است که این سلسله و اتابکان آن در هاسالشامل  تنهامعماری ایران نه و تاریخ هنر دورۀ سلجوقی در

شييود که کمی پس از یمایران و آناتولی قدرت به دسييت آوردند، بلکه ادواری از زوال را نیز شييامل 

مۀ دوم ینشدن آن چهره نمود. بنابراین دورۀ سلجوقیان در ایران تقریباً دو قرن ادامه یافت که در متالشی

یمۀ نبا فتوحات سلجوقیان شرو  شد و تا استقرار ایلخانان در سدۀ یازدهم میالدی/ پنجم هجری قمری 

دوم قرن سیزدهم میالدی/ هفتم هجری قمری ادامه یافت. حکومت سلجوقیان را در آناتولی باید با آغاز 

ی قمری( محاسبه کرد؛ با اینکه این سلطنت در هجر 139یالدی/ م 7319استقرار سلطنت مجزای روم )

ی قمری از هم پاشييید، ولی در قرن چهاردهم میالدی/ هشييتم هجری هجر 139یالدی/ م 7939سييال 

های مختلف این سيييرزمین ادامه یافت. آثار هنری دورۀ سيييلجوقیان ایران در نشيييینقمری بيا امارت

یر تأثهایی که کمابیش تحتینسييرزمگیری نهایی الگوهای کالسييی  هنر اسييالمی در ایران و در شييکل

اهمیت اساسی و بنیادی داشت. از هند تا آسیای صغیر نتایج وسیعی داشت؛ و مسيتقیم آن قرار داشتند، 

که بری، سکه، ضرب سگری، گچگری، فلزکاری، شیشهآثار ماندگار و متعددی از قبیل نگارگری، سيفال

 و... به وجود آورده است.

از در تاریخ ایران پس از اسييالم، ظهور سييلسييلۀ سييلجوقی نقطۀ عطف مهمی اسييت؛ دورۀ سييلجوقی 

دینی کشور و هم  -هویت ملی کنندۀ اسيتقالل وایران، هم به لحاظ تأمین مهم تاریخی کشيور یهادوره

جوار است. و نیز وجود وزیران ایرانی ی همهانیسرزمدر مذهب  ، تمدن وتأثیر شيگرف آن در فرهنگ

المل  طوسييی و عمیدالمل  کندری، بار دیگر همچون گذشييته دوسييت همچون خواجه نظامفرهنگ

در  لجوقیستشکیل دولت گفت:  توانیمسرزمین ایران را تبدیل به کشوری متمدن و بافرهنگ ساخت. 

شایان  ی از رویدادهای مهم تاریخ ایران است.میالدی یک یازدهمبا آغاز قرن  زمانهمهجری قرن پنجم 

متفرق و محلی و برقراری استقالل  یهاها حکومتپس از قرن سلجوقی،با تأسيیس دولت  ذکر اسيت،

، دگذریمۀ سلجوقی دور. نزدی  ده قرن از تحقق یافته و ایران بر اسياس هویت کهنسال خود احیا شد

mailto:zohreh46baseri@yahoo.com
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یی خود را حفظ کرده و در برابر بالیای طبیعی و انسييانی شييمار بناهای این دوره همچنان ایسييتااما بی

 هنرهای تزئینی آنها. هنرمندان سييلجوقی فقط بناهای پرهیبت و با شييکوه نسيياختند، ورزندیممقاومت 

ی پیش آغاز شييده بود را به ارتقای هاسييدهبری و... که از گری، فلزکاری، نگارگری، گچمانند: سييفال

 .دهدینمرا از دست  اشیاصلناسانه رساندند. هنری که قالب شتکنیکی و اعتالی زیبایی

به این دلیل سييیر و پژوهش در هنر تزئینی دوران سييلجوقی، کاری وسييی  و پردامنه اسييت. چه بسييیار 

که تا  هاپاسخو  هارتیحشمار ، و چه بیاندناشناختهها هنوز ی دوران سلجوقی که از پس قرنهاارزش

. در پژوهش حاضر، تالش نگارنده بر آن خواهد بود که با بررسی نمودها و انددهمانجواب به امروز بی

 راه یابد. هاارزشو هنر تزئینی سلجوقی تا حد توان به  ی دوران حکومتیهایژگیو

نهفته اسييت،  هنر این در ایران عالی موقعیت در هنر درون در سييلجوقی هنر و تمدن اهمیت طورکلیبه

توسييعۀ  همچنین هنر این کرد. مقایسييه اروپا هنر در ایتالیا محوری نقش با توانیم را آن کهطوری

 و سلجوقیان خود کم  با خود جای در سلجوقی هنر زد. نقش بعد یهاسده در را ایران هنر روزافزون

شيد و طی دویست سال، پایه و معماری یمسيوریه تا شيمال هند کشيیده  ازآنها بازماندۀ  یهادولت یا

ورۀ که این د" آرایی تا معماری بود. گفتنی اسييتگری تا فلزکاری و از کتابانوا  هنرها از سييفال برای

 که رسيياندیمرا  نکته این و یافت خاتمه دوره آن از پس و شييد شييرو  هنری پیش از سييلجوقیان

، ی)کاتل "ندارد. تطابق آن با و است سيیاسی تاریخ بندیدوره از خارج هنری یهاسيب  شيماریسيال

اسييت؛ هنرهای تزئینی معموالً در مقابل « هنرهای تزئینی دوران سييلجوقی»(. بح  مورد نظر ما، 7912

جز تماشاکردن ندارند، های بزر  که هیچ کاربردی بهیستند، شيامل نقاشيی، عکاسی و «هنرهای زیبا»

گری، ری، شیشهگۀ هنرهای تزئینی برای آثاری همچون سفالواژشيود. شيایان ذکر اسيت، یمقرار داده 

ار بری به کمانند گچ هاساختمان، و بنای هااسطرالبکاری روی فلزات و آرایی، نگارگری، مشب کتاب

 شود.یمبرده 

توان تأثیرگرفته از یمی سيييرشيييار از این هنرها بود. هنرهایی که ردپای آن را ادورهۀ موردنظر ما، دور

زاده کرار در بوزون اصييفهان که از بری امامهنرهای پیش از اسييالم )سيياسييانیان( دید؛ مانند محراب گچ

بناهای سياسيانی تقلید شيده اسيت. و یا در نگارگری از عنصير هنر مانوی تأثیر گرفته است. پژوهش 

 د.پردازیمحاضر، به این مهم یعنی هنرهای تزئینی دوران سلجوقی 

 ضرب که،بری سگری، گچگری، فلزکاری، شیشه: سلجوقی، هنر تزئینی، نگارگری، سفالواژگان کلیدی
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 داری عند نظام الملک الطوسیالفکر اال

 یشهعرب این یحمد البالک یوانهالدکتور ابوبکر د

abubakir_baleki@hotmail.com 

 الملخص

 
تصيد  کثیر من الدارسيین لدراسۀ الفکر السیاسی اإلسالمی المتصل بالخالفۀ، ورکز هؤالء جل 

اهتمامهم على آراء الفقهاء والفالسفۀ المسلمین، وقلیل من بینهم من أولى االهتمام لدراسۀ الفکر 

مشورۀ التی تهتم بإسداء النصب وتقدیم ال. اإلسالمیۀالمتصيل بالسيلطنۀ أو اهتم بأدبیات السیاسۀ 

 .للمحاکم أو السطان

 حی  یعد الوزیر السيلجوقی نظام المل  الطوسی من بین أهم وزراء وقادۀ الدولۀ السلجوقیۀ فی

 یف المدارس من سيلسلۀ بناء الى عمد حی  أبرزها، العلمیۀ الجهود کانت وقد العباسيیۀ الخالفۀ

 ماالک المل ،  منظا الوزیر الى نسييبۀ النظامیۀ بالمدارس یعرف اإلسييالم العالم من متفرقۀ أقالیم

 إلى تعدت بل فقط النظامیۀ المدارس فی الطوسييی المل  نظام الوزیر جهود نحصيير أن یمکن

هذا البح  یحتل و .الشييریف الحدی  روایۀ وحتى الکتب وتألیف الدروس إلقاء فی المشييارکۀ

منزلۀ  (م7331/ 095ت )للوزیر السيلجوقی نظام المل  الطوسی  (سيیر الملوک /سيیاسيت نامه)

مهمۀ بین ما أنتج فی میدان السیاسۀ من أدبیات، فهو یعکس التجربۀ العملیۀ لوزیر مارس السیاسۀ، 

کما أنه ) ، م(7331-7359/ 095-053)وزیراً لسالطین السالجقۀ الکبار لمدۀ خمس وثالثون سنۀ 

ی یمثل من الناحیۀ السيیاسيیۀ صيعود نجم مؤسسۀ السلطنۀ إلى کتب فی العصير السيلجوقی الذ

وثیقۀ تاریخیۀ على قدر کبیر من األهمیۀ تسلط الضوء على   لذا فهو یعد. جانب مؤسيسۀ الخالفۀ

ذل  العصير، وعلى قواعد الحکم فی السيلطنۀ السيلجوقیۀ، وهو ما سنحاول التصدی له فی هذا 

یۀ على ضوء المصادر التاریخ (سيیاست نامه)جاء فی کتاب البح  آخذین بعین االعتبار قراءۀ ما 

 وفیاالداری المعاصييرۀ، وهی قراءۀ سييتکشييف الکثیر من الجوانب المهمۀ فی فکر نظام المل  

 .کتابه
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 الملک اإلیدیولوجی للتاریخ الساسانیتوظیف نظام

 فی مواجهۀ المعارضۀ السیاسیۀ والدینیۀ فی عصره

  نصیر الکعبی

 لمی تاریخ ایران دانشگاه کوفهععضو هیئت
 naseer.alkaabi@uokufa.edu.iq 

المل  مجموعۀ من األدوات المادیۀ واإلیدیولوجیۀ فی فکرته حول بناء الدولۀ اسيييتيدعی نظيام

واحدۀ من الوسائل  هایف واسيتمراریۀ دیمومتها قد تکون المدارس )النظامیات( ومناهج التدریس

یر کتابه الشييه یرانالمعنویۀ فی مواجهۀ التیارات الفکریۀ والسييیاسييیۀ المعارضييۀ فی عصييره، غ

)سيیاست نامه( یبقی األکثر اکتنازاً لمجمل فکرته عن الدولۀ وإدارتها، لذل  خض  الکتاب لعدد 

 ن إطارها موضيييو  البح یفلت م یکادتناولته من زوایا مختلفۀ،  یغیر قلیل من الدراسيييات آلت

الملي  التياریخ وحوادثه عبر نظيام هيایوظف ف یالحيالی المعنی فی البحي  عن الکیفیيات آلت

اسيييتحضيييارها وجعلها إحدی أدواته للمواجهۀ من خالل ربط التاریخ وتأویالته لخدمۀ البالط 

تاریخ السيياسانی المل  أنموذج المن هذا سيؤال آخر هو لماذا اختار نظام یتفر وتبریر أهدافه، و

 من دون غیره من النماذج التاریخیۀ؟

( فصالً متنوعاً یعنی البح  منها علی 53وکما هو معروف فان کتاب سيیاسيت نامه یتکون من ) 

( ففی هذه الفصول یلحظ بوضوح شدید عملیۀ التوظیف 01،02،05،00وجه الخصوص الفصول )

وادث مر بها وهی ح یبین ابرز الحوادث آلت والربط بین التاریخ السياسانی عبر اختیار واحدۀ من

المل  ممثلۀ المزدکیيۀ وتطوراتهيا داخل بنیۀ الدولۀ والقضييياء علیها وبین حوادث عصييير نظام

بالقرامطۀ واإلسيماعیلیۀ وموقفهم من الدولۀ والخرمیه، فقدم المؤلف مماثۀ تاریخیۀ عریضۀ اختار 

 والمذل النهائی للتجربۀ التاریخیۀ األولی. حوادث متناظرۀ علی مستوی األسباب المؤدیۀ هایف

المل  عن المزدکیۀ کانت من منظار السلطۀ الحاکمۀ فی اسيتحضيرها نظام یفالصيورۀ العامۀ آلت

مواجهۀ حرکۀ معارضيۀ توصيف باستقطابها جمو  کبیرۀ من الناس والمریدین اثرت علیهم لیس 

ایۀ منظمۀ وتوظیف للمجال الدینی عن طریق تلبیيۀ الحياجيات الیومیيۀ لهم وانميا عن طریق دع

 واإلیدیولوجی دقیق، نجحت فی النهایۀ فی ضم إلیها أعداد غفیرۀ من الفئات الدنیا.

mailto:naseer.alkaabi@uokufa.edu.iq
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المل  علی صورۀ محددۀ لمرحلۀ الدعوۀ الی المزدکیۀ بوصفها حرکۀ المعارضۀ للدولۀ، رکز نظام

  کما وعرضها بشکل متتابها ارشفت تاریخ المزدکیۀ فأبواب کتاب سيیاسيیۀ نامه لم یکن غرض

فعلت ذل  المصيييادر العربیۀ واإلسيييالمیۀ األخری التاریخیۀ والتی إلی حدا ما تناصيييت بعض 

معلوماتها المعتمدۀ علی مصيادر فارسیۀ فی تقدیمها للمزدکیۀ وحوادثها المتالحقۀ منذ عصر قباذ 

حول من لتمهید للتبوصيف جذور تل  الحرکۀ االقتصادیۀ وتغیر نظام جبایۀ ضرائب األراضی وا

نظام المقاسيمۀ القاسيی وغیر العادل إلی نظام المحاسبۀ فی جبایۀ األموال نقداً کل هذه التفاصیل 

لم تحضير فی کتاب سیاست نامه عن المزدکیۀ ومجریاتها والتی تعد من المحرکات الواقعیۀ لها، 

فۀ ذل  ی األساسی لفلسالمل  حوادث المزدکیۀ بصورۀ انتقائیۀ تلبی المغزوانما اسيتحضير نظام

الکتياب، فرکز علی الجيانب الدعائی االغوائی لها وطبیعۀ تالعبها بعقول المجتم  وکذل  المذل 

 لمستمرۀ م کل ذل  کان حاضير عنده بقوۀ المقارنۀ ا یالمأسيوی الذی تلقاه مزدک واتباعه، وف

 احداث عصره.

 یاق علی الثقافۀ ونظام اإلدارۀ فی العصرو البد من تحدید المؤثر المؤثر األکثر أهمیۀ فی هذا السي

من  ریالمل ، فالکثکان یدیرها علی مدی ثالثۀ عقود متواصيييلۀ نظام یالسيييلجوقی والوزارۀ آلت

التقالید فی الجبایۀ وتقسیم المقاطعات معاً وتولیۀ األمراء فی األقالیم کانت متأثرۀ باإلرث الفارسی 

دعاء تل  التقالید واإلفادۀ منها بطریقۀ عملیۀ، ویعود القدیم االخمینی والسيياسييانی، فقد تم اسييت

إدامۀ تل  التقالید الی ابعد من تل  المدۀ فالتقابل بین األنموذج العباسيی والساسانی فی اإلدارۀ 

 وأنظمۀ الحکم یعد من المالمب األساسیۀ للتاریخ اإلسالمی فی المرحلۀ الوسیطۀ.

اسييتحضييار حوادث المزدکیۀ ومحاولۀ ربط مذالتها  قد تکون أیضييا من بین االسييباب الفاعلۀ فی

ونتيائجهيا الوخیمۀ علی مدعیها انها لم تکن احداث او تجربۀ تاریخیۀ معنیۀ فقط بالعقائد الدینیۀ 

وانما جذورها مبنیۀ علی تراکمات اقتصيييادیۀ واجتماعیۀ افرزتها طبیعۀ االرسيييتقراطیۀ المتنامیۀ 

نتاج مراحل  یلفعالیات الحیاتیۀ والسيیاسييیۀ فی المجتم ، فهعلی مجمل ا یباًوهیمنتها الکاملۀ تقر

 طویلۀ من التراکمات.

المل  فی السيیاسۀ وإدارۀ ولذل  لم یخرج من هذا االطار المثل األعلی الذی اسيتحضيره نظام 

الدولۀ فی کتابه سيیاست نامه، فکان أنموذجه الملوک الساسانیین وسلطتهم وطریقۀ إدارتهم قبال 

الجهاز اإلداری وطریقۀ مراقبته وتصویبه، واالهم فی تل  طبعیه التعامل م  المعارضۀ الموظفین و

 ۀ.السیاسیۀ ذات الجذور الدینیۀ واالجتماعی
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المل  وقابلهم م  معارضیه وخصومه فاتبا  المزدکیۀ فی العصير السياسيانی اسيتحضيرهم نظام

االسماعلیۀ المنحدریین من  السيیاسيیین فی عصيره، فرکز من اجل تأکید هذا المعنی علی اصول

 أسالفهم المزدکیین.

وهنال  عامل آخر السيتحضار التجربۀ التاریخیۀ الساسانیۀ وتوظیفها فی العصر االسالمی، فتناظر 

المل  کانت حاضييرۀ بقوۀ، فاإلقطا  کان من االزمات بین عصيير انو شييروان وبین عصيير نظام

 فی مستواه االقتصادی المادی، وإنما فی بناء المحرکات األساسیۀ للکثیر من الحوادث حاضر لیس

ردود الفعل وتشيکیل الذهنیۀ، فالتحول من النظام اإلقطاعی ورکائزه القویۀ بعد عصر أنو شروان، 

یشيييکل تماثل کبیر بین التجربۀ التاریخیۀ، فمفهوم العدل ونقیضيييه اإلقطا  مفهومان متعاکسيييان 

ء اد المصلحی بین رجال الدین الزردشتیین والنبالومتضاربان حاول أنو شروان عبره تفکی  االتح

واالشيراف اللذین بمرور الوقت شيکلوا کتلۀ صيلدۀ فی مواجهۀ المؤسسۀ الملکیۀ. ثم سعی الی 

المل  فسييعی الی ف  االشييتباک بین االثنین ومواجهۀ تحدیات التمایه م  کل ذل  التراث نظام

 لحاکم او المل  ابان عصره.أخذت تنافس ا یوهی اشارۀ الی االرستقراطیۀ آلت

اعتمد انوشروان من اجل إعادۀ توزی  السلطات من جدید علی مفهوم العدل وهو مفهوم یناقض 

، "ان العادلانوشرو"اإلقطا  المستشری فی عصره وسمی فی مجمل األدبیات العربیۀ والفارسیۀ بي 

الدولۀ  مرت بها تل  یلدورۀ آلتلذل  کان أنموذج الساسانی األنموذج األکثر استئناساً وتحدیداً ل

فی انتقالها من نظام المقاسمۀ إلی نظام المحاسبۀ والتی تخللته حوادث المزدکیۀ. ففی الباب الذی 

المل  والذی عنونه بيييي )فی المستقطعین والتحقق من معاملتهم الرعیۀ(. نلحظ فیه خصصه نظام

التی عنونها بحکایۀ المل  العادل أنو عن هيذه اللیيۀ، فقيد أورد فی الحکایۀ األولی و یالًتفصييي

واکبته وتنامی دور األشراف وطریقۀ المعالجۀ  یمشکلۀ اإلقطا ، واألوضا  آلت هایشروان إذ أثار ف

، فرکز فی ذل  علی عاملین أساسیین، األول بالتبنی الخاطیء للمزدکیۀ بوصفها مذهب دینی هایف

لعامل الثانی طبیعۀ اإلجراءات اإلداریۀ واجتمياعی معيارض للميذهب الرسيييمی للزردشيييتیۀ، وا

المل  قد اعتمد علی والعياملین فی أجهزۀ الدولۀ الجبائیۀ، ولکل هذه المشييياکل یلحظ إن نظام

ز تواجه الدولۀ فی عهده، ویترک یمفهوم العدل بوصفه أدات ایدیولوجیۀ لحل هذه اإلشکالیات آلت

لمل  انوشروان فالمغزی األساسی الذی استحضرها من عصر ا یهذا المعنی فی تل  القصص آلت

فالوظیفۀ األسياسیۀ لهذه الحکایۀ تؤدی أمور  "المل  الحاکم الوزیر"تترکز علیه هو إعادۀ تأهیل 

واجهها ت ییحاول البالط اتخاذها إزاء التحدیات آلت یتسييویغیۀ ومشييرعنۀ وطبیعۀ اإلجراءات آلت
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بقدر تل  األدبیات ذات المنحی االدیولوجی. اليدوليۀ، فياإلجراءات اإلداریيۀ فی نظره غیر کافیۀ 

المل  ایدولوجیا قائمۀ علی نظام العدل وهذا مفهوم شا  أظهرها نظام یوالمالحظۀ األسياسیۀ آلت

وانتشر فی عصر أنوشروان بوصفه جزء من أیدیولوجیا المواجهۀ باالرستقراطیۀ المتنامیۀ واستمالۀ 

 مستقاۀ من عصر المل  الساسانی یباًهذه الصيورۀ تقر الفئات الدنیا المحرومۀ من المجتم ، فکل

أنوشييروان الذی لقب بالمل  العادل، وفی کتاب سييیاسييتنامه أمثلۀ وفیرۀ حول هذا المبدأ منها 

 ه.تصب ف المعنی نفس یحکایۀ سلسلۀ عدالته، أی کسری أنو شروان. وغیرها من الحکایات آلت

المفارقۀ التاریخیۀ الواقعۀ بین التجربتین ان المزدکیۀ فی العصير الساسانی حاولت ان تف   یرانغ

المل  حاول نظام ینماوتحرر من المذهب الرسيييمی للدولۀ الواقعۀ تحت وطأته والمتحکمۀ به، ب

قق حدوام الدولۀ وراحۀ الخلق الیت یانعبر تل  المغالطۀ التاریخیۀ المقصودۀ والمؤدجلۀ تأکید معن

اال عبر المذهب الواحد واستبعاد کل المذاهب األخری الموازیۀ أو المنافسۀ له.
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Administrative Thought at King Tusi System 

Dr. Abu Bakr  Diwan Hamad Albalaki 

abubakir_baleki@hotmail.com 

Abstract 

Many of these scholars focused on the views of Muslim scholars and philosophers, 
and few of them were of the first interest in studying thought related to the Sultanate 

or concerned with the literature of Islamic politics. Which is interested in providing 

advice and advising the courts or residents. 
The Seljuk Minister is the system of King Tusi among the most important ministers 

and leaders of the Seljuk state in the Abbasid Caliphate. The scientific efforts were 

the most prominent. He built a series of schools in different regions of the Islamic 
world known as regular schools. We limit the efforts of the minister to the system of 

King Tusi in the regular schools only but went to participate in the lessons and the 

writing of books and even the Hadith. This study (SiyasatNama / Sir Maluk) of the 
Seljuk Minister of the Order of King Tusi (T. 485 AH / 1092 CE) is an important 

feature of what has been produced in the field of politics from literature. It reflects 

the practical experience of the minister of politics, the minister of the Seljuk sultans 

for thirty- (485 AH / 1058-1092), written in the Seljuk era, which represents 
politically the rise of the star of the Sultanate and the institution of the Caliphate, thus 

preparing a historical document of great importance that sheds light on the era and 

the rules of governance in the Sultanate Seljuk, which we will try to address in this 
research taking into account the reading of what came In the book "Policy Name" in 

the light of contemporary historical sources, a reading that will reveal many important 

aspects in the thought of the King's system and in his book. 

 

  

mailto:abubakir_baleki@hotmail.com
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Issues of Ethnic Policy 
in the Writings of Nizam-ul-Mulk 

Ravshan Nazarov  

Ph.D. Institute of historyAcademy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 

Abstract 

Seljuk Empire occupied a large territory in Asia Minor, the Caucasus, the middle East 

and Central Asia. These territories were inhabited by numerous peoples (Iranians, 

Turks, Arabs, Jews, Greeks, Georgians, Armenians, etc.) who spoke different 
languages and professed different religions. That is why the issues of ethnic policy 

were so relevant in this state. In the work of Nizam-ul Mulk "Siyasat-name" a 

significant place is given to the relationship between different peoples and tribes, 

especially in chapters 24, 25, 26. But in many other chapters, much attention is paid 
to ethnic policy issues. The report will describe such aspects of the problem as: 

relations between peoples; relations between tribes; relations between religions; 

public administration taking into account the ethnic factor. 
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Khaje Nizam al-Mulk's Readings on Making State and 

Governing 

Seyyed Javad Salehi 

 Assistant Professor of Political Science University of Shiraz 

Mozaffar Hasanvand  

Ph.D. student of political science, Shahid Beheshti University 

Abstract 
The great minister of the Nizam al-Mulk, educated Machiavelli, is one of the greatest 

ministers of the Orient and is a continuation of the tradition of Iranian politics during 
the Middle Ages. Khajeh has played a decisive role in the politics and government of 

the Salajeq state and the main agent of the political power of this period is considered. 

Khajeh  intellectual traditions should be sought in the legacy of the political thought 
of the Iranshahri. Khajeh political thoughts are very important in relation to the basic 

concepts of politics, such as state, government, religion, justice, and people and many 

influences on the political thought of post-conflict rule, especially in the ministry and 

governance. In this article, the writers are trying to study the political ideas of Nizam 
al-Mulk in relation to the construction of state and governance and by examining the 

nature of government and government during the Islamic period, this hypothesis is 

considered to be, in the political thought of  Nizam al-Mulk, the construction of state 
and governance means a universal, autonomous, homogeneous, law-oriented, and 

justice-based state. Accordingly, from a theoretical perspective, several components 

have contributed to the theorization of the construction of an inclusive and 
authoritarian state during the time of the Khajeh Ministry and the most important of 

these are the theoretical and practical attachment of the previous sultans to the 

Caliphs, and Khajeh attempt to establish an independent government. Nizam al-

Mulk's readings about the construction of government and government, while 
continuing to maintain authority and preserve government stability, but in contrast to 

it in the structure and frameworks that derive from the particular insights of Nizam 

al-Mulk, the follow-up of the construction of the Sassanid rule and the requirements 
of the Middle Ages. 
Key words: Salajeqs, Nizam al-Mulk, government, State, Self-regulation.
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 “SIASET-NAME”BYNIZAM AL-MULK AS A GUIDE FOR 

A STATE-BUILDING AND DEVELOPMENT OF 

POLITICAL SYSTEM. 

JasurSalomov 

Researchfellow 
Institute of History of Academy of Sciences of Uzbekistan 

Abstract 

“Siaset-name” is one of the most important sources on the history of the Seljuk 

Empire, headed by Oguz origin dynasty, in the person of successively occupying the 

throne of the Sultans the great Seljuks - Togrul-bek (1038-1063), Alp-Arslan (1063-
1072) and Malik-Shah (1072-1092). 

In its essence, “Siaset-name” is the product of long-standing practice of the great 

thinkerNizam Al-Mulk.It is difficult not to agree with the opinion of researchers who 
call this work an “acute political document”, since it largely consists of political and 

palace events took place at that time, based on which the author put forward well-

founded conclusions and recommendations.It would not be an exaggeration if we say 

that indeed the work of Nizam Al-Mulkis the first treatise in the Muslim world that 
contains the theory of the formation of a state governance based on democratic 

principles.After all, in the “Siaset-name” for the first time after the establishment of 

Islamthere is talk about the decentralization of power, which to some extent 
contradicts the form of governance in the states of that time.Moreover, the author 

gracefully reveals the problem of appointing officials to high posts, thus indicating 

that this is a decisive moment in the stable existence of any state. 

The uniqueness of this work is that the developed theory of Nizam Al-Mulk remains 
relevant to date.In addition, probably, in this connection, “Siaset-name” nowadays is 

the handbook of many heads of states and researchers in the field of public 

administration theory. 
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кандидат философских наук, Институт истории Академии 

наук Республики Узбекистан 

Равшан Назаров 

Вопросы этнической политики 

в трудах Низам уль-Мулька 

 

Государство Сельджукидов занимало значительные территории в Малой Азии, 

на Кавказе, Ближнем и Среднем Востоке, Центральной Азии. Данные 

территории были населены многочисленными народами (иранцы, тюрки, 
арабы, евреи, греки, грузины, армяне и т.д.), говорившими на разных языках и 

исповедовавшими различные религии. Именно поэтому вопросы этнической 

политики были так актуальны в данном государстве. В трудем Низам-уль 
Мулька «Сиясат-наме» значительное место уделяется вопросам 

взаимоотношений между различными народами и племенами, в особенности 

это касается глав 24, 25, 26. Но и во многих других главах вопросам этнической 

политики уделяется значительное внимание. В докладе будет 
охарактеризованы такие аспекты проблемы как: отношения между народами; 

отношения между племенами; отношения между религиями; государственное 

управление с учетом этнического фактора. 
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Niẓām al-Mulk’s Siyar al-mulūk in Early Persian Prose 

Literature 

Dr. Louise Marlow 

Faculty member of Historical Studies 

Wellesley CollegAbstract 

The ‘mirror for princes’ Siyar al-mulūk of Niẓām al-Mulk (d. 485/1092) has enjoyed 

a continuous and widely dispersed readership since the time of its composition. This 

paper explores this complex work in its contemporaneous historical-literary contexts, 

with particular attention to the florescence of early Persian prose literature in the 
eastern regions of Khurasan and Transoxiana. Although Niẓām al-Mulk composed 

his mirror under and for the Seljuks (431-590/1040-1194), who had established the 

base of their power in western Iran, this paper seeks to show that Siyar al-mulūk 
reflects its author’s extensive and formative experience in the east, where Persian 

prose literature had initially appeared and prospered. Early Persian prose literature 

had developed in the tenth century under the Samanids, and it flourished under their 

successors, the Ghaznavids. Niẓām al-Mulk, who hailed from Tus, spent his early life 
in his native Khurasan and began his career, like his father, in the Ghaznavid 

administration. The paper also relates Niẓām al-Mulk’s Siyar al-mulūk to the 

Andarznāmeh (475/1082-3) of the Ziyarid Amir ʿUnṣur al-Maʿālī Kaykāʾūs (b. c. 
412/1021-2, r. 441-c. 480/1049-c. 1087), who, though his dynastic family ruled in the 

Caspian regions of Tabaristan and Mazandaran, had also spent eight years at the 

Ghaznavid court of Mawdūd b. Maḥmūd (r. 432-40/1041-50), and had married a 
Ghaznavid princess; and to the celebrated Naṣīḥat al-mulūk of Abū Ḥāmid Ghazālī 

(450-505/1058-1111), who, like Niẓām al-Mulk a native of Tus, composed his 

‘mirror for princes’ after his return to Khurasan in the later years of his life. The paper 

seeks to demonstrate the multiple ways in which the region’s Persian literary culture 
shaped these three highly distinctive works of advice, and the significance of these 

three texts in the development of Persian prose.
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International Conference on Nizam al-Mulk Tusi's 

Millennium 

This year is the 1000th anniversary of NiẓāmAl-Mulk Ṭusi’ birth, the Iranian 

politician, scholar and celebrated vizier of the Saljuq Empire. In the introduction of 

his celebrated book, Siyar al-Muluk, he wrote: "No king or emperor can afford not to 
possess and know this book, especially in these days, for the more he reads it, the 

more he will be enlightened upon spiritual and temporal matters, the better he will 

appreciate the qualities of friends and foes; the way of right conduct and the path of 
good government will be open to him; the rules for the management of the court, the 

audience-hall, the divan, the royal palace and the parade ground, and the methods of 

administering taxes, transacting business and settling the affairs of the people and the 
army will be clear to him; and nothing in the whole realm whether great or small, far 

or near, will remain concealed (if Allah wills, be He exalted)."  

 
In order to celebrate Nizam Al-Mulk millennium, the Ferdowsi University of 
Mashhad- Iran is going to hold an international conference in 21 November 2018. 

Scholars are invited to submit their papers in Persian, Arabic or English. In addition 

to speeches and presentation of papers, at the conference, books on Nizam Al-Mulk 
and a commemorating stamp honoring him will be released. 

Suggested Themes: 

•  Codicology, emendations and translations of Siyar al-Muluk (The ways of Kings) 

•  Characteristics of Nizam al-Mulk's prose in Siyar al-Muluk, literary and linguistics 
points of view 

•  Epistemology ,logic and system of thought inSiyar al-Muluk 

•  The Nizamiyyah Institutions, educationand cultural tools 
•  the relationship between the government and religion in Siyar al-Muluk 

•  The intellectual tradition of “mirror for the princes” writing in Siyar al-Muluk 

•  Historiography and historical characteristics of Siyar al-Muluk 
•  Governance and governmentality in Siyar al-Muluk 

•  Ministry, delegation and judgment in Siyar al-Muluk 

•  Military, civil and economic affairs in Siyar al-Muluk 

•  People, societies, social classes and women in Siyar al-Muluk 
•  Foundations, roots and the legacy of Nizam al-Mulk Tusi’s thought 

 
Website: Ickhajenizam.um.ac.ir 
Phone: 051388304204 

Email: Ickhajenizam@um.ac.ir 

Secretariat address: Ferdowsi University of Mashhad (Iran) 

 
Conference Secretary: Rohollah Eslami
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