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چکیده
کنشهاینخبگانسیاسیحاکمبرساختارهایرسمیقدرت،ازموضوعاتمهمدانش
تپژوهیدردانشنظریعلمسیاستبررووروچاهارنانره
سیاسیاست.یافتههایدول 
دولتشاملووهعمومی،خصوصی،ایدئولوژیکوسرکوبیااوررایقروانیححیایرت
دارد.موضوعایحمقالهشناساییکنشهرایسیاسریحاکمراندرکترابسیاسرتنامره
خواوهنظامالملکطوسیاست .باتووهبهتجربهسیاسیخواوه،اندیشرهشراچمرمرانی
ایرانشهریوترکیبمنباشریعتاسالمدرنفتمانملری-اسرالمیدولرت،درکتراب
حرومسئلهاصلیپژوهششناساییانواعکنشهای
سیاستنامهقابلبازیابیاست.ازای 
سیاسیحیمرانانبراساسکتابسیاستنامرهاسرت.ایرحپرژوهشبراروشتحلیرل
مضموننشاندادچاستکهخواوهنظامالملکدرسیاسرتنامرهپرن مضرمونفرانیرر
کنشسیاسینخبگانرادرخلقوخویحاکم،رفتارباکارنزاران،وظایفدینیحراکم،
یکند .
تدبیرکارملکوتعاملبامردمتبییحم 



تاریخدریافت:99/07/19

*

تاریخپذیرش: 99/10/25
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.1استادیارگروهعلومسیاسیدانشگاهشهیدباهنرکرمان. moeini@uk.ac.ir

درآمد

نخبگانسیاسیپسازتشکیلدولتوایجادسـاختاررسـمیرـدرت،دارایمنـاب 
یشوند.نوعتعاملنخبگـان
سهگانهسازمان،شخصیتوپولبرایحکمرانیبرجامعهم 
سیاسیبامردم،وظایفکارگزارانسیاسی،نوعتعامـلویـاتنـازعبـادشـمنان،خلـ 
وخویحکمرانیوآنچهوابستهبهوظایفذاتیساختاررسمیردرتاسـت،ازجملـه
موضوعاتیاستکهاندیشمندانسیاسیوسیاستنامهنویسانبـرنـوعوچگـونگیآن
اند.دراندیشهسیاسیغربسیاستنامـهنویسـانیچـوننیکولـو

نظریاتیرامطرحکرده
سازمانی،تربیتیونهادیحکمرانـان،توصـیههـاییکـردهوشـیوهحکمرانـیراتبیـی 
کردهاند.دراندیشهایرانشهرینیزتنسر،بزرگمهـرحکـیموسیاسـتنامـهنویسـاندوره
اسالمیبهنحوهحکمرانیپرداختهاند.دراندیشهایرانشهریتوجهبهوظـایفحـاکمو
اسالمی،بانگاهیوارعیارائهشدهاست.دولتبهواسطهحـاکمبـودنبـرسـاختارهای
رسمیردرت،دارایارتدارالزمدرایجادنظموامنیـتاسـتووظـایفواختیـارات
ساختاریدارد(بشیریه،.)42درسیاستنامههابرایحفظامنیتجامعهواجرایروانی 
الهیوجلوگیریازظلموتعدیکـارگزاراننظـامسیاسـیورعایـتحرمـتدیـ و
حقوقمادیومعنویمردم،توصیههایزیادیوجوددارد.هدفسیاستنامـهنویسـان،
چگونگیحفظوگسترشردرتسیاسیحاکموتوجهبهمردمورعایتحقـوقآنهـا
بودهاست.برخالفغرب،سیاستنامهنویسانایرانـیدرچـارچوبشـرعوبـاحفـظ
حرمتهایدینیواخالریبهارائهمدلمطلوبوکارآمدحکمرانیپرداختهاند.حـاکم
بــودنگفتمــاندینــیبــرتفکــرومــنشسیاســتنامـهنویســان،بــرخالفاندیشــمندان
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چگونگیتعاملبامردموتبیی جایگاهوارعیردرتباهدفحفظامنیتسرزمی های

خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر


ینویسانیچـونمـوریسدور هنسـبتبـهوظـایف
ماکیاولی،توماسهابسواجتماع 

سیاستنامهنویسغرب،منجربهتبیی نقشدینـیحـاکمشـدهاسـت.ایـ وظـایفو
اختیاراتازترکیباسالمواندیشهشاهآرمانیایرانیحاصلشدهاست.براساسدانـش
یتوانسیاستنامهرادستورالعملاجراییبراینحوهحکمرانی
تگذاریعمومیم 
سیاس 
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نامید.محتویاتسیاستنامههاشاملاهدافوراهبردهایرسیدنبهاهدافتبیی شـده،
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است.خواجهنظامالملکطوسیازجملهای سیاستنامـهنویسـاناسـتکـهدرکتـاب
سیاستنامهبهچگونگیحکمرانیوباهدفحفظملکوسلطنت،بهآموزشسیاسـی
پرداختهاست.ای کتابحاویمطالبیدرارتباطباوار گراییسیاسی،نحـوهارـدامات
سیاسیحکمرانوچگونگیحفظنظامسیاسیاست.شناساییتوصیههـاوتبیـی نـوع
کنشهایسیاسیموردنظرخواجهبابهرهگیریازتاریخایران،اندیشهسیاسـیباسـتان،
وظایفومسئولیتهایاخالریبرآمدهازشریعتاسالموتجربـهزیسـتسیاسـیاو،
یکشـد.در
مدلمناسبیازکنشسیاسیحاکمدراندیشهاسالمیایرانیرابهتصویرمـ 
گفتماناسالمیوایرانشهریحکمرانیدرارتبـاطبـامبـانینظـریحاکمیـتوکـنش
سیاسینخبگانحاکم،اندیشمندانوسیاسـتنامـهنویسـانیچـونخواجـهنظـامالملـک
یدانـد.در
(1344ش)درسیاستنامه،وظیفهحاکمراایجادعـدالتوسـیرتنیکـومـ 
ارتباطباکنشسیاسیجامعهنسبتبهساختاررـدرت،لوسـی پـای(ص)100معتقـد
باشدکنشسیاسیاست.برهمی اساسهرکنشیکهمرتبطباسـاختاررـدرتباشـد،
یشود.ای رفتارهامجموعهعکسالعمـلهـایانسـاننسـبتبـه
کنشسیاسینامیدهم 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

یشود.اولی باردرسال1908مگراهامواالسوبعـدهاآرتـوربنتلـی،مطالعـهکـنش-
م
ترفتـاری)درعلـومسیاسـیراآغـازکردنـد( Eulau, Janowitz,
سیاسـی(مطالعـا 
.)Eldersveld, 8یورگنس ـ وفیلی ـ س(1389ش)معتقدنــدمعمــوالًوارعیــته ـای
سیاسیمنجربهشکلگیرینظریهسیاسیشـدهوکـنشهـایسیاسـیبـرطبـ نظریـه

یگیرد. 
سیاسیشکلم 
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تبـارراشـامل
تآمیزتارفتارهـایخشـون 
ردرتوارتداراستکهازکنشهایمسالم 
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استهرکنشیکهیکیازاهدافآنبهصورتآگاهانهیاناآگاهانهدرپیوندبـارـدرت

(1396ش:)186


طب نمودار،وارعیتسیاسیباعثشکلگیرینظریهسیاسیشدهونظریهسیاسیبر
یگذارد.ازسویدیگرکنشسیاسیکنشگرنیزبروارعیتسیاسـی
کنشسیاسیتأثیرم 
آگاهانهوراهبردیافرادیاسو ه هـایسیاسـیدرشـرایطخـاصیـامنحصـربـهفـرد
یداند.کنشسیاسیبرآمدهازالگوهایاوظایفیاستکهبهعهدهکنشگراسـت.انجـام
م
کنشویامقاومتدربرابرآنمنجربهمطرحشدنمباحثیتحـتعنـوانراهبـردهـای
کنشسیاسیشدهاست(.)Hofmman, 151
براساسمبناینظریپژوهش،پرسشاصلیمقالهایـ اسـتکـهدرسیاسـتنامـه
خواجهنظامالملک،کنشهایسیاسیحاکماندرمقامحکمرانیچگونـهدرچـارچوب
یشود؟ 
ساختاررسمیردرتتبیی م 
پیشینه پژوهش

دربارهاندیشهسیاسیخواجهآثاربسیارینوشتهشـدهاسـت.عقـدایی(1390ش)در
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یدهـد.هـافم درتعریـفکـنشسیاسـی،آنراارـدامی
تأثیرگذاشتهوبهآنشکلم 

خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر


نمودارشماره:1یورگنس وفیلی س(1389ش)بهنقلازامامجمعهزادهوهمکاران

مقاله«تعاملدی وسیاستدرسیاستنامه»بهبررسیرابطهای دودرنگرشخواجـه
یپردازد.عبـاسزادهویوسـفلـو(1391ش)بـهبررسـیمقایسـهایآرای
نظامالملکم 
یداننـد.حیـدری(1397ش)بـه
پرداختهورعایتآنراعاملثباتوآبادانیملـکمـ 
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خواجهنظامالملکومیرعبدالحسیبعلویدربابحقوقوتکالیفرعیتوپادشـاهان
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تفاوتهاوتشابهاتاندیشهامامعلی

وخواجهنظامالملکدردوکتابنهـ البالغـه

یدهدامـامعلـی
یپردازد.یافتههانشانم 
وسیاستنامهم 

،رـرآنراسـرلوحهعمـل

یاسـالمیرابـاآرمـانخـواهیایـران
یدهداماخواجهنظامالملکوار بین 
حاکمانررارم 
یپوروبارریخلیلی(1395ش)بهبررسـیاخـتالفو
یزند.درویشعل 
باستانپیوندم 
شباهتهایکنشهایکالمیوغیرکالمیخواجهنظامالملکواماممحمدغزالیدردو
یدهدهردواندیشـمندکتـابخـودرابـرای
یپردازند.یافتههایپژوهشنشانم 
مت م 
راهنماییحاکمانبهنگارشدرآوردهوخواجهمعتقدبهرتلغیرشافعیانوامـاممحمـد
معتقدبهعدالتاسـت.کـاربردوجـوهافعـالالتزامـیوامـریدرمفهـومرطعیـت،از
برجستهتری نشانههایمبانیایدئولو یکدرهردومت است.ردیمیریداریورـانعی
زوارق(1396ش)بهبررسینگرشخواجهنسبتبهپیروانسایرمذاهبپرداختـهکـه
یکنـدوبـرایتوجیـهتعصـبومخالفـتخـود
اوآنانرابددی وبدمذهبخطابم 
بررسیتشابهاتوتفاوتهایدوکتابارتههشاسترهکاوتیلیهوسیاسـتنامـهبـهایـ 
یرسندکههردوکتابمتکیبراصـولکشـورداریاسـتکـهیکـیدرسـنت
نتیجهم 
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

رسالههندی-سنسکریتنوشـتهشـدهودیگـریدرسـنتایرانـی-باسـتانی.اکـوانی
تمحـورگـذرکـردهو
(1398ش)معتقداستخواجهبانظریـهشـاهیازنظـمخالفـ 
سیاستنامهعرصهتقابلسهگفتمانخالفت،گفتمانشـاهیوگفتمـاندینـیمقاومـت
است.خواجهدرسیاستنامهباطردوکمرنگسازیدوگفتماندیگر،تحـولگفتمـانی
ازشریعتنامهبهاندرزنامهنویسیوتأکیدبرگفتمانشـاهآرمـانیایرانـیراشـکلداده
است.سالمتآذر(1398ش)درمقایسهمیانشهریارماکیاولیوسیاسـتنامـهخواجـه
نظامالملکمعتقداستنگرشماکیاولیبهدی ،ابزاری،فایدهگرایانه،وار گرا،مدرنو
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یپـوروراشـدمحصـل(1395ش)بـهدنبـال
یآورد.خلیلـ 
نسبتبهآنهاحکایتهاییم 

غیرسکوالروعاملوحدتمردماستودراخالق،بیپـروا،عـاریازاحساسـاتو
یاخالقاستامانگرشخواجهنسبتبهدی متعصبانه،کالسیکومحافظهکارانه
گاهب 
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معتقدندسیاستنامهدارایاصولیدربابحقوقعمومیونظاممـالیاسـالمیاسـت.

] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.71

یدانـد.مشـهدیوغنـیکلـهلـو(1399ش)
استوخواجهاخالقرابرآمدهازدی مـ 

مفاهیمیچونانصاف،شفافیتمالی،ممنوعیتغـرر،ممنوعیـتاکـلمـالبـهباطـل،
عدالتارتصادیوامنیتارتصادیدرساختاردولتاسالمیمدنظرخواجهازشـریعت
اسالماستخراجشدهودارایاهمیـتاسـت.بـراسـاسایـ پیشـینه،برخـیمقـاالت
بهصورتمقایسهایبهموضوعاتمشترکومتفاوتدرمتونمختلفبـاسیاسـتنامـه
پرداختهوبرخینیزبهموضوعاتمشخصیچونتعاملدی وسیاسـت،اصـولمـالی
اسالمیوغلبهگفتمانایرانشهریبرگفتمانهایدیگردرسیاستنامهپرداختـهانـد.امـا
دربابانواعکنشهایسیاسیحاکمانودستهبندیایـ الگوهـایرفتـاری،پـژوهش
سیاستنامه،ازجملهروشهایجدیدبررسیمت استکهدرای مقالهبـهکـارگرفتـه
یتواندبااستفادهازروشتحلیـلمضـمونبـهایـ کـنشهـادر
شدهاست.ای مقالهم 
اندیشهخواجهنظامالملکدروجوهمختلفحکمرانیب ردازدوبررسیمت سیاستنامه

روش پژوهش

درموردمبناینظـریکـنشسیاسـی،بویـاتزیسروشتحلیـلمضـمونراابـزاری
یداند(.)Boyatzis,6اوتحلیـلمضـمونی
مناسببرایروشهایمختلفپژوهشیم 
راروشیبرایدیدنمت ،برداشتودرکمناسبازاطالعاتظاهراًغیرمرتبط،تحلیـل
اطالعاتکیفی،مشاهدهنظاممندشخص،تعامل،گروه،مورعیت،سـازمانیـافرهنـگو
یداند(کمالی،.)192براونوکالرکویژگیایـ روش
تبدیلدادههایکیفیبهکمیم 
یداننـد(.)Braun &clark, 80گیـونمعتقـداسـتتحلیـل
راانعطافپـذیریآنمـ 
مضمونیکراهبردتقلیلوتحلیلدادههـااسـتکـهبـهواسـطهآن،دادههـایکیفـی،
بندی،تلخیصوبازسازیمیشوند(.)Given, 87مزیتایـ روش

تقسیمبندی،طبقه
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یهایشاهآرمانیایرانیراتکمیلکند .
دربابویژگ 

خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر


مســتقلیصــورتنگرفتــهاســت.همچنــی ،روشپــژوهشتحلیــلمضــمونیمــت 

نسبتبهسایرروشهایکیفیمرسومدرعلومانسانیمنعطفبودنوعـدموابسـتگی
آنبهچارچوبنظریازپیشتعیـی شـدهاسـت(عابـدیجعفـریودیگـران،.)150
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برهمی اساسروشتحلیلمضـمونازروشهـایمـوردوثـوقنظریـهپـردازانروش
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توانآنرادرچارچوبهـاینظـریمختلـف

شناسدرحوزهعلومانسانیاستکهم 
ی
بهکارگرفت.ای روشالگوهـایموجـوددرونمـت راشناسـاییکـردهودادههـارا
یتـوانچـارچوبو
یکند.بابهکارگیریروشتحلیلمضـمونکیفـیمـ 
سازماندهیم 
ساختارمت رابهصورتدری شناساییومفاهیمپرتکراررااحصـا کـردتـابـهیـک
الگویتکرارپذیرمعناداردستیافت(احمدینژاد،.)92مضمونالگوییاسـتکـهدر
یکنـدوبـهتفسـیرپدیـده
یشود،مشاهداتراتوصیفوسازماندهیمـ 
دادههایافتم 
یپردازد(حسی عسگری،.)104ای روش،ساده،کارآمدوانعطـافپـذیراسـت.بـر
م
همی اساسدرای پژوهشازروشتحلیلمضمونکیفیبارویکردمضمونشـبکهای
یشود.جامعهموردمطالعهای مقالهکتابسیاستنامهاستکهحـاویپنجـاه
استفادهم 
ویکفصلدربابحکمرانیوتوصیههایسیاسی،حکایاتمختلفاخالرـیوادبـی
استکهبههمتمحمدرزوینیومرتضیمدرسیدرسال1344شچاپشدهاست. 
مختلفیدرسیاستنامه موردتأکیـدخواجـهاسـتامـاتمـامیمضـامی مطـرحشـده،
تکرارپذیرنبودهوبهدفعاتموردتوجهخال سیاستنامهررارنگرفتهاست.براسـاس
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

روشتحلیلمضمونیآندستهازمضامی ومفاهیممرتبطباآنهاکهبهدفعـاتتکـرار
یشوندورابلیتالگوسازیوساختشبکهایازمفاهیمرادارند،بـهعنـوانمضـامی 
م
یشوند.مضـمونسـازیاولیـهبـهصـورتمنعطـف
اصلیرصدودیگرمضامی رهام 
یتوانـدبـاتوجـهبـهمـت ویافتـههـایخـودارـدامبـه
یگیردومؤلـفمـ 
صورتم 
مضمونسازینماید.بابررسیمت مشخصشدکدامیکازمضامی ساختهشدهمؤلف
یشـوند.بـرایـ اسـاستحلیـل
درمت سیاستنامهتکراروکداممضـامی تکـرارنمـ 
مضمون،مطالعهوبررسیسیاستنامهنشاندادکهسـهدسـتهمضـامی پایـه(کـدهاو
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بابررسیکنشهایسیاسیحکمرانـانازمنظـرخواجـه،معلـومشـدکـهمضـامی 

نکاتکلیدیمت )،مضامی سازماندهنده(محصولترکیبوتلخـیصمضـامی پایـه
است)ومضامی فراگیر(مضامینیکهدربرگیرندهاصولحاکمبرمت بـهعنـوانیـک
77

شدهاستوبهعنوانکنشهایسیاسـیحکمرانـانمـوردتأکیـدخواجـهاسـت.خلـ 
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کلهستند)وپن مضموناصلیبهعنوانمضامی فراگیردرای مت بهدفعاتتکـرار

وخویحاکم،رفتارباکارگزاران،وظایفدینیحاکم،تدبیرکارملکوتعاملبـامـردم
ازمضامی کنشهایاصلیوفراگیرهستندومفاهیمفراوانبههمراهدادههـایزیـادی
توسطخواجهنظامالملکدرچارچوبای پن مضمونفراگیردرسیاسـتنامـهتولیـد
شدهاست .

مضامی اصلیارائهشدهازمت کتابسیاستنامهاحصا شدودرارتباطبامضمون
خل وخویحاکم،مفاهیمموجوددرجدولزیرشناساییشد .


جدولشماره:1مضمونخل وخویحاکم
دادهها

مفهوم

بندهکهخدمتپسندیدهکردهباشدوهرگزبدعهدیوخیانتیازاوندیدهباشدو
ملکبدواستواربودوبردولتمبارکبود،بهآزاردلاونبایدکوشیدوسخ هر
کسبهزشتیاونبایدشنیدبایدکهاعتمادبراوهرروززیادتربود(ص.)139
هرکهازخدمتکارانخدمتیپسندیدهکندبایدکهدرورت،نواختییابدوثمراتآن

ردردانیازاشخاص 

بدورسد(ص .)153
ورتبخششاندازههرکسنگاهدارد(ص.)264
اگرملکخواهدکهاورابرهمهملکانفخروفضلباشداخالقخویشرامهذب
وآراستهگرداند(ص .)210

 78
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خصلتنیکای استحیاوحس خل وحلموعفووتواض وسخاوتو

خل وخوینیک
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یافتههای پژوهش

خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر


سیاستنامه

نمودارشماره:2مدلتحلیلمضمونیکنشسیاسیحاکمدر

صدقوصبروشکرورحمتوعلمعقلوعدلوهرورتیکهکاربندیای 
خصلتهارابهترتیبهمهکارهابدانیدراحوالمملکتهیچمشیریحاجت

نیاید(ص.)210
امرونهیبرحسبامکانبهجایآورد.جهدآنکندکهعملیکهکندازاویادگار
ماندوهمهرن هایدنیاازجهتنامنیکوست(ص.)265
خصلتهایبدای است:حقد،حسد،کبر،غضب،شهوت،حرص،امل،لجاج،

دروغ،بخل،خویبد،ظلم،خودکامی،شتاب،ناس اسیوسبکساری(ص.)210

خل وخویبد

بایدکهبهدیدارباشندوهریکراجاییمعلوم،کسانیکهازخواصباشند
گرداگردتختنزدیکایستند(ص.)143
معروفانراببایدگفتتاتجملسالحوآلتجنگنیکوسازندکهجمال،نیکویی

رعایتتشریفات 

وشکوهایشاناندرآنباشدنهاندرتجملآلتوزینتخانه(ص.)145
پادشاهانهمیشهاندرخواننیکونهادنتکلفکردهاند...ودرخبرستکهفراخ-
یهاست(ص.)152
یهاومایههمهجوانمرد 
ناندادنسرِهمهمردم 

خوان(سفره)نیکو

هرکهدرجهاننامگرفتهبیشترازناندادنگرفتهومردمنانکوربخیلدردو
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

جهاننکوهیدهاند(ص.)152
نهبابندگانونهباس اهساالرانوعمیدانمحتشممزاحوگستاخینکنداالبا

جدیتوعدممزاح

ندیمانکهمخصوصای کارهستند(ص.)142

وشوخطبعی

وظیفهحاکمآبادانکردنکشوراست(ص .)76
تالمال،مسلمانراستبامالمسلمانانچندانگستاخیک کهمسلمانانبامال
بی 
تومیکنند(ص .)165
پادشاهنیکبهدیدارآیدواهلفسادرامالشدهد(ص.)199
ملوکراهمیشهدوخزینهبودهاستیکیخزینهاصلویکیخزینهخرجومالی

تالمال 
حفظبی 
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داشت نانبرخل خدایتعالیعمروملکودولتبیفزاید(ص .)150

کهحاصلمیشدی،بیشتربهخزانهاصلبودیوکمتربهخزانهخرج(ص .)259
چنانزندگیکندکهبراوررمبخلنکشندونهنیزچناناسرافکندکهگویندباد
باخصمانچنانجنگکندکهآشتیراجایبماند.بهاودوستودشم چنان

میانهروی
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دستاستومتلف(ص.)269

پیونددکهتواندگسستوچنانبگسلدکهتواندپیوست.نههمیشهخوشطب 
باشدونهیکبارترشروی.مردبایدکهدرهمهکارهامیانهروباشد.چونیک
چندیبهتماشاوشکارولذاتمشغولباشدگاهبهگاهبهشکروصدرهونماز
شبوروزهوررآنخواندنوخیراتمشغولباشدتاازدی ودنیابانصیبشود
(ص.)265
اگرشاهبیدادگرباشدلشگرهمهبیدادگرشود(ص .)48
شاهبایدباعدالتبامردمبرخوردکند(ص .)11
روزگارنیکآنباشدکهپادشاهیعادلباشد(ص .)56
چونمردمانشهرآنام وعدلبدیدندگفتندماراپادشاهبایدکهعادلباشدوما

انصاف

ازاوبهجانوزنوفرزندایم باشیم(ص .)135
تاندیشباشدعادلتواندبودولشکر
چونپادشاهورت،خدایترسوعارب 


براساسجدولیک،مفهوم«ردردانیازاشخاص»،اعتمـادبـهکـارگزارانخـدومو
پاکدل،دادنپاداشبابتخدماتنیکورعایتاعتدالدربخشـشوهدیـهراتوصـیه
یکند.مفهوم«خل وخوینیک»،آراستگیوتهذیباخالقحاکم،حیـا،عفـوونـام
م
یدهد.مفهوم«خل وخویبد»برخیاخالقرذیلهوبدچون
نیکراموردتأکیدررارم 
حسد،بخل،غضب،شهوت،حرصودروغراشناساییکردهوحاکمراازداشت آنان
یگیریصحیحافرادباتوجهبهسلسـله
یکند.مفهوم«رعایتتشریفات»برجا 
برحذرم 
یکنـد.مفهـوم
مراتبآناندرمراسمهایرسمیولباسوتجهیزاتمناسـبتوصـیهمـ 
یکنـدوآنراعامـل
«خوانیاسفرهنیکو»،حاکمرامکلفبهبخششوسـفرهداریمـ 
یدانـد.مفهـوم
بقاینظامسیاسیوبخلوخساستراعامـلبـدنامیدردوجهـانمـ 
«جدیتوعدممزاحوشوخطبعی»بهرفتارجدیهمراهبارسمیتاشارهکردهومزاح
یکند.مفهوم«حفظبیتالمال»بهآبـادانکـردنکشـور،حفـظ
شاهجزباندیمانمن م 

 80
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اموالمسلمانان،تنبیهفاسدان،ترتیبامـورمـالیبـاداشـت دوخزانـهومیانـهرویدر
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همچنی شوندوسیرتاوگیرند(ص.)168

خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر


بیعدالتیباعثنابودیملکمیشود(ص .)48

یکند.درمفهوم«میانهروییااعتدال»بـهدادههـاییبرخـورد
تالمالتوجهم 
مصرفبی 
یکند،رفتاریمیانهرابادشمنانودوستانتوصـیه
یکنیمکهحاکمراازتندرویمن م 
م
یکندومعتقداستکهمردبایددرتمامیکارهامیانهروباشد.مفهوم«انصاف»مـرتبط
م
توبهدادگـری،برخـوردعادالنـهبـامـردم،اجـرای
بامضمونخل وخویحاکماس 
یکند. 
عدالتوایم بودنمردمازحاکمعادلاشارهم 
سیاستنامهاستکـهپـساز

مضمون رفتارباکارگزاران،ازدیگرمضامی اصلیدر
بررسی،مفاهیممرتبطباای مضموندرجدولزیرآمدهاست .


جدولشماره:2مضمونرفتارحاکمباکارگزاران
دادهها

مفهوم

ای شغلنازکوخطرناکاست،کسانیکهای رومراتیماردارندبایدکههمه

تعاملبانگهبانان

رابشناسندودراحوالایشانپنهانوآشکارابررسیدهباشند(ص.)148

وپاسبانان

تترازآننباشدکه
پسازآندیگراجناسمردمان....بربزرگانهیچچیزسخ 
بهدرگاهآیندوپادشاهرانادیدهبازگردند(ص.)140

(مالرات)

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

بایدپرهیزگار،خداترسبودهوصاحبغرضنباشند....عادلباشندو
مصلحتخل رابدانند(ص .)56
مسئولیتشهربهکسیدادهشودکهدینداروخداترسباشد(ص.)52
مشرفانوکارگزاراندولتیحقوقمکفیدریافتکنندتاازمردمرشوهنگیرند
(ص .)71
یوپن سالهنشدیاو
اگرشایستگیوهنراوهمهجامعلومشدی…آنگهتاس 
یندادندیووالیتنامزدنکردی(ص .)123
راامیر 
عمریببایدوروزگاریمساعدتابندهشایستهوآزمودهبهدستآید

مسئولی حکومتی 
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باردادنراترتیبیباید،اولخویشاونداندرآیندپسازآنمعروفانوحشمو

بارخاصوعام

(ص .)139
آنکهتقصیریکندبیضرورتیوسهوی،آنکسرابهاندازهگناهمالشیرسدتا
استقامترود(ص .)153
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رغبتبندگاندرخدمتزیادتگرددتابیمگناهکارانبیشترشودوکارهابر

اگرعاملیبدمذهبباشدچونجهودوترساوگبر،مسلمانانرابهبهانهعمل
وحسابوکتابرن نمایدواستخفافکندچونمسلمانانازآنبدکیش
تظلمکنندوبنالنداورامعزولبایدکردوبدانمشغولنبایدبود(ص.)191
بایدبهفرستادگانپادشاهاحترامفراوانگذاشتهشود.هرچهبهایشانکننداز
نیکوبدآنچنانباشدکهپادشاهراکردهاند(ص.)112
فرستادنرسولبهکشورهایدیگرباهدفبررسیتمامیجوانبآنکشوراز
وضعیتمعیشتمردمورضایتایشانتاس اهوکارگزارانحکومتیوامنیت

رسوالن

رسولنمایندهخِردوسیرتپادشاهاستوالزماستازافرادخردمندانتخاب
شوند(ص.)116
یکندتا
یشودیکنفربراوجاسوسیم 
بههرکسیکهکاربزرگیس ردهم 
تخلفنکند(ص .)33
ازحالرعیتوآگاهینسبتبهحملهدشم ،تاپادشاهبرهمهاتفاراتآگاه
باشدوجلویفتنهرابگیرد(ص.)87
مشورتباوزرابرایادارهملکوجنگضروریاست(ص.)105
نظارتبررفتاروزراضروریاستزیراوزیرنیکروشونیکرأیباعث
آبادانیمملکتولشگروخشنودیرعایامیشود(ص.)24
یشود(ص.)33
غفلتامیروخیانتوزیرباعثنابودیپادشاهیم 
چونوزیردرازدستوخای باشدوظالم،عامالنهمههمچنانباشندبلکه
بدتر(ص.)190

وزیران 

هرورتکهبیاصالنومجهوالنوبیفضالنراعملفرمایندومعروفانو
فاضالنمعطلبگذارند...دلیلبرنادانیوبیکفایتیوزیرباشد(ص .)185
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بایدبههمهجاجاسوسدرلباسبازرگان،سیاحوصوفیفرستادبرایاطالع

جاسوسان

خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر


طروقاست(ص .)113

وزیربایدکهنیکواعتقادوحنفیمذهبباشدیاشافعیمذهبپاکیزهدی و
کافیومعاملتدانوسخیوپادشاهدوستبودواگروزیرزادهباشدنیکوتر

 82

نیازبهافرادنگهبانونظامیکارآزمودهوآمادهودارایسالحمناسباست

نظامیان
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(ص.)193

(ص .)108
لشگررامالروش بایدکردنوشاهشخصاًمواجبلشگرراب ردازدتامهرو
الفتایجادشود(ص.)117
چونلشگرهمهازیکجنسباشدازآنخطرخیزد...بایدکهازهرجنس
لشگربود،دیلم،خراسانی،پارس،گرجی(ص .)121
اگربابزرگانوس اهساالرانوعمیدانمحتشممخالطتبیشترکندشکوهپادشاه
رازیانداردودرفرمانهایاوسستیکنند(ص.)142-141
هرحاجتیکهلشکررابودبایدکهبهزبانسرخیالنومقدمان(سرتیپ)بودتا
اگرنیکوییفرمودهشودبهدستایشانباشدبدانسببایشانراحرمتی
حاصلشود(ص .)145
پادشاهبایدازاحوالنظامیانمطل باشد(ص .)71
اگرلشگربروالیتملکمهرباننباشدوبرمردموالیترحموشفقتندارد،
هرگاهکهلشگررادروالیتزخموبندوزندانوغضبوخیانتوعزلو
تولیتکندآنگاهچهفرقباشدمیانملکولشگرکههمیشهای کارملوک
بودهاستنهکارلشگر(ص.)209
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

تتراست
احوالتکتکآنانرابداند،هرکسشایسته،عالم،زاهدوکوتاهدس 
برکارگماردهشودوبهاندازهکفافحقوقدهد(ص .)47
اگررشوتگیردبایدمجازاتشود(ص.)97
ازحکمراضیحمایتشودحتیاگردرموردفسادمحتسبباشد(ص .)47
شاهبایدحرمتوشانرضاتراحفظکند(ص.)51
رضاتعاملماندگاریوعدالتجامعهازحضرتآدمتاکنونبودهاند
(ص.)47

رضات 
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همهدرآنکوشندکهکیسهخویشپرکنندوغموالیتنخورند(ص .)208

اگرپادشاهراعدلبودیودرکارهابیداربودیحاکم(راضی)،راسترو
بودیچونحاکمراسترونیستپادشاهکیعادلاستبلغافلاست

83

جلوگیریازتعرضراضیانبهمالمردم(ص.)91

] [ DOI: 10.52547/isihistory.1.40.71

(ص .)87

غالمازدربارروانهنشودمگربهضرورتونسبتبهجم آوریاموالازمردم
یستاندوباعث
درتشودزیرااتفاقافتادهاستکهخراجبیشتریازمردمم 
یشود(ص .)86
فقرم 
غالمیمرغیبهزورازروستاییگرفتهبود،البتکی باشمشیراورابهدونیم

غالمان

کردوسهروزمنادیکردندکههرآنکسکهمالمسلمانانستاندهمچنانبا
اوکنمکهباغالمخودکردم(ص.)135
اگربابندگان(کارگزاران)بیشترنشیندحشمترازیانداردوحرمتشکسته
نبایدکهزیردستانپادشاهزیردستگردندکهازآنخللهایبزرگمتولدشود بندگان(امیرانو

وپادشاهبیردروبیشکوهگرددخاصهزنان(ص .)200

کارگزاران)

درایامردیمزنپادشاهیبرپادشاهیمسلطشدهاستجزفتنهوفسادوشورو
شرنبودهاست(ص.)200

براساسجدولدو،خواجهنظامالملکدرارتباطبامضمونرفتارحاکمباکارگزاران
بهبرخیمفاهیممهـمپرداختـهاسـت.ازمنظـراو،کـارگزاراندولتـیدارایحقـوقو
مسئولیتهستند.مفهوم«تعاملبانگهبانانوپاسبانان»بهدرتوباریکبینیدرانتخـاب
یداند.
یکندووظیفهآنانرامهمم 
ایشان،آگاهیوتیزبینینسبتبهاحوالآنانتأکیدم 
مفهوم«بارخاصوعام(مالرات)»بهدادنورتدیـداربـابزرگـانازخویشـاوندانتـا
یکندوبدتری رفتـاررانـدادنورـتمالرـاتبـه
کارگزارانحکومتیومردمتوجهم 
یداند.مفهوم«مسئولی حکومتی»بـهشـرایطیچـونپرهیزگـاری،دینـداری،
بزرگانم 
عدالت،دادنحقوقمکفیبهآنها،شایستگی،پختگیوشرطس ،نظارتبـرعملکـرد
یکند.خواجـهدراواخـررـرن
آنانوتذکردرموردخطاهاوگوشمالیمناسبتأکیدم 
یزیستهاستکهتعصباتمذهبیبسیارشدیدبـودهوخـودنیـزبـه
پنجمدردورهایم 
عنوانیکمحدثشافعیمذهبتعصبزیادیرانسبتبـهمـذهبخـودومقابلـهو
مبارزهباسایرمذاهببهخصوصاسماعیلیهشیعهمذهبداشـتهاسـت.درارتبـاطبـا
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مفهوم«رسوالن»یانمایندگانپادشاهبهانتخـاببهتـری گزینـه،حفـظحرمـتآنهـاو

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-06-26



خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر


شودورکیکطبعیباشدکهایشانخدمترانشایند(ص .)141

فرستادنایشانبهکشورهایهمجواربرایاطالعیـابیازوضـعیتعمـومیآنجامعـه
یکند.مفهوم«جاسوسان»وظیفهایشاننظارتبرعملکردهریکازافـراددارای
تأکیدم 
مقامومسئولیتسیاسیوآگاهیکاملازاموراتمردمواطالعیابیازحیلهدشـمنانو
انتقالای اطالعاتبهشخصحاکماسـت.درمفهـوم«وزیـران»،مشـورتبـاآنهـاو
نظارتبررفتارشان،جلوگیریازغفلتوخیانتآنهاوتوجهبهداشـت مـذهبنیکـو
موردتأکیدخواجهاست.مفهوم«نظامیان»بـهپرداخـتمواجـبوآمـوزشمناسـبو
تشکیلس اهازتمامیاروامایرانی،حفـظحرمـتفرمانـدهانوغمخـواریومهربـانی
بهانتخابدستپاکتری وحفـظ

یکند.مفهوم«رضات»
نظامیاننسبتبهمردمتأکیدم 
یکند.مفهـوم
حرمتایشانواحترامبهاحکامرضاییومقابلهبارشوهگیریراتوصیهم 
«غالمان»بهعملکردایشانوجلوگیریازتعرضآنهابهاموالمردمتوجهکـردهاسـت.
مفهوم«بندگان(امیرانوکارگزاران)»باهدفحفظحرمـتشـاهوجلـوگیریازفتنـه
درارتباطبامضمونوظایفدینیحاکم،مفاهیمموردنظرشناساییودرجدولزیر
آمدهاست .


سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

جدولشماره:3مضمونوظایفدینیحاکم
دادهها
احترامایشانودادنحقوقمکفیازبیتالمال(ص.)68

مفهوم
چگونگیرفتاربا
علما

تحقی وپژوهشدردی ،آگاهیبهتفسیرررآن،شرکتدرجلساتمناظره
فررههایدینیتارفتارحاکمدینیشود(ص .)69
درکاردی مجتهدباشدتاایزدتعالیاورادرمهماتدینیودنیاویکفایتکند

دینداری
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یکند. 
زنانتوصیههاییرابهشخصحاکمم 

(ص.)265
هیچشغلوکاریبهایشان(جهود،گبر،ترساوررمطی)واگذارنشود
(ص.)187

بدمذهبان 
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سلطانطغرلوآلبارسالن...چونبشنیدندیکهترکییاامیریرافضیرابه

چگونگیرفتاربا

خویشت راهدادهاستبااوعتابفرمودندی(ص .)187
هرکجارافضیدیدیدایشانرابکشید(ص .)181
دعویشیعتوروتایشانبیشترازرافضیانوخرمدینانباشدوهرچهممک 
باشدکردازفسادوریلورالوبدعتچیزیبارینگذارندبهرولدعوی
مسلمانیکنندوبهمعنیفعلکافراندارند(ص.)210
مالمردمرابهحرامگردنیاوریدکهآندنیابایدجوابداد(ص.)21زررا
دشم گیرتامردمانترادوستگیرند(ص.)55

طهارتمال

براساسجدولسه،مضمون«وظایفدینیحاکم»یکیدیگرازمضـامی پـن گانـه
کنشسیاسیموردنظرخواجهاست.درایـ مضـمونبـهبرخـیازمفـاهیمپرداختـه
شدهاست.درمفهوم«چگونگیرفتارباعلمـا»بـهحفـظاحتـرامایشـانودادنحقـوق
تالمالتأکیدشدهاست.مفهوم«دینداری»،دی پژوهی،تحقی وپـژوهشدر
مکفیازبی 
یکند.درمفهوم«چگونگیرفتاربابدمذهبان»بهعدمواگذاریمشاغلحساسبهغیر
م
یکند.مفهوم«طهارتمال»مقابلـه
مسلمانان،کشت رافضیانومقابلهباشیعیانتوصیهم 
یکند. 
باجم کردنمالحرام،دنیاگریزیوعدممالپرستیرابهحاکمتوصیهم 
درارتباطبامضمونتدبیرکارملک،مفاهیمشناساییشدهدرجدولزیرآمدهاست .


جدولشماره:4مضمونتدبیرکارملک
دادهها

مفهوم

مشاورتکردنازرویرایبودوازتمامعقلیوپیشبینیچههرکسبادانشباشد
وهریکچیزیداند(ص .)108
مشورتناکردندرکارهاازضعیفرأیباشدوچنی کسراخودکامهخوانند
(ص .)109
بهتری سلطانآناستکهبااهلعلمنشستوبرخاستکند(ص .)69
بزرجمهرسببویرانیآلساسانرادوچیزمیداند:یکیآنکهآلساسانکارهای

مشاورهبا
دانشمندان 
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پادشاهکودکانرابرنکشدوتدبیرباپیرودانایانک (ص .)199
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دی وشرکتدرجلساتومناظراتدینیومجتهـدبـودنحـاکمدردیـ راتوصـیه

خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر




بزرگبکاردارانخردونادانگماشتهبودندودیگراهلدانشوخردمندانرا
خریدارینکردندوکاربازنانوکودکانگذاشتندوای هردوراخردودانشنباشد
(ص.)203
بههرکسیشغلیبزرگبدهدبایدیکنفربراوبهصورتسرینظارتکند
(ص .)33

صاحب

بایددرتمامایاالتصاحبخبرانبهکارگرفتهشوندوتماماطالعاترابهشاه

خبرانملک

برسانند(ص .)76

(خبرنگار)

داشت صاحبخبریکیازرواعدملکاست(ص.)82
فرمانکمتردادهشودتاحرمتفرمانهایشاهحفظشود(ص .)83

وجودردرتانحصاریشاهدرمملکتتاکسیفرامی آنرابیاعتبارنسازد(ص.)83
ازناموسهایمملکتیکینگاهداشت القابومراتبواندازههرکساست

(ص.)170

احترام

یکیعالموچهارمامیریکهپیوستهبهغزامشغولباشد(ص .)177
یککاررابهدونفرودوکاررابهیکنفرواگذارنک ،هردوباعثخللدرعمل
یشود(ص.)178
م
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

(ص.)102
وجودندیمبرایشاهضروریاست.اگرپادشاهکسیراندیم(همنشی وهمصحبت)
رراردادنبایدبهاوشغلدیگریبدهدوبالعکس،زیراباعثدرازدستیاوورن 

ندیمانو

مردمانمیشود(ص .)105

نزدیکان

مزاحوگستاخیپادشاهفقطباندیمانبودونهکسدیگر(ص.)142
آیندبیستغالمسالحهایمرص بردارندوگردتخت

هرگاهفرستادگانبهبارگاهم 
ی

سالحهای


بایستند(ص .)111

مرص (رعایت

زینتملکوترتیبپادشاهیبراندازههمتملکمیبایدکهباشد(ص.)111

تشریفات) 

حسابمالوالیاتبنویسندومجموعوخرجبهدیدآورند...برپادشاهفریضهاست

حساب

تفحصعمالومعمالتودانست دخلوخرجونگاهداشت اموالوساخت ذخایر

والیات
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شاهبایدبرایامنیتراهها،پیک(راهدار)داشتهباشدتاازامورراهمطل باشد

امنیتراهها
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فرمانهایشاه 

لقب(القاب)دی واسالمودولتدرچهارگروهرواست:یکیپادشاهویکیوزیرو

ازجهتاستظهارودف کردنمضرتخصوم(ص.)264
شتابزدگینبایدکردنوچونخبریشنودیاصورتیبندداندرآنآهستگیبایدفرمود
تاحقیقتآنبداند(ص .)156
آهستگیدرهمهکارمحموداست(ص.)157
یتفحصکارهانکنندوازرسموآیی سلفپرسندو
پادشاهانعادلوبیداردلب 

عدمشتابزدگی
درکارمملکت

کتبخوانندوکارهابهترتیبنیکوفرمایند(ص.)177
درصورتیکهخیانتکنندبایدمجازاتشوند(ص.)33

خدمتکاران



براساسجدولشمارهچهار،مضمون«تدبیرکارملک»بهمفهوم«مشاورهبادانشـمندان»
تکردن،نشستوبرخاستباعلما،تدبیرباپیرانودانایانونسـ ردنکـاربـه
شاملمشور 
نابخرداناست.مفهوم«صاحبخبرانملک(خبرنگاران)»ازنظـارتبـرعملکـردبزرگـان،
شاه»برحرمتفرمانهایشاه،وجودردرتانحصاریشاه،نظارتدردادنالقـابونـدادن
مسئولیتهایمتعددبهیکنفراست.بهگفتهوبردولتدارایانحصارکـاربردزوراسـتو
یداند.خواجهنیزوجوددوامیردریـک
انبدن،ردرتدولترامطل وغیررابلتقسیمم 
یاعتبـاریفـرامی دولـتوسسـتی
سرزمی رامصداقردرتموازیباپادشـاهوعامـلبـ 
یداند.مفهوم«امنیتراهها»بـهوجـودراهـداروامنیـتراهتأکیـددارد.مفهـوم
حکمرانیم 
«ندیمانونزدیکان»بهدرتدرانتخابآنهاونظارتبرعملکردافرادهمنشی باشاهتوجـه
یکندومعتقداستنبایداجازهدادبهعلتهمنشینیباشاهبررعیـتظلـمکننـد.مفهـوم
م
«سالحهایمرص دررعایتتشریفات»برحفظزینتملکتوجهداشتهورعایـتنظـمو
یدانـد.مفهـوم«حسابرسـیوالیـات»مبتنـی
ترتیبافرادنظامیبرگِـردسـلطانرامهـممـ 
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جم آوریاطالعاتتاانتقالآنهابهشاهموردتأکیدخواجهاست.مفهوم«احترامفرمانهـای

خواجهنظامالملک

سیاستنامه

تحلیلمضمونیکنشهاینخبگانسیاسیدر


پادشاهنبایدازاحوالخدمتگزارانخودغافلشود(ص .)33

ح گزاردن

برعملکردمناسبمالیایاالتمختلفکشـوروحسابرسـیدریـ آنهاسـت.مفهـوم«عـدم
شتابزدگیدرکارمملکت»برصبرومدارا،آهستگیدراموروانجامتحقی وتفحـصربـل
تکارانتأکیددارد .
مجازاتخیان 
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تزدنبههراردامیاست.«ح گزاردنخدمتکاران»بهتوجهوتقـدیرازکـارگزارانو
ازدس 
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درارتباطبامضمونتعاملبامردم،برخیمفاهیمشناساییشدهدرجدولزیرآمـده
است .


جدولشماره:5مضمونتعاملبامردم
دادهها

مفهوم

حاکمبایدامکاندیدارعموممردمباخودرافراهمکند،چهدرمرکزحکومتچه
بارفت بهدرونجامعهحتیبارفت بهبادیه(ص .)21
یباشندواگرچهرصهراجواب
همیشهمردمبسیارازمتظلمانبردرگاهمقیمم 

بارعام

یروند...حاجاتغریبوشهریجملهگوشکنندوبرجاینویسند
ییابندنم 
نم 
(ص.)261
مجازاتبایدبهاندازهمیزانتخلفباشد(ص .)8

عتابکردنمور 
خطا

رعایتحقوقرعایاتوسطمقطعان(زمی داران)،عدمظلمبهایشانوامکانتظلم
خواهیآنان(ص .)39
بههرشهریمحتسبیبایدگماشت تاترازوهاونرخهاراستداردتابهواسطه
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

گرانفروشی،مردمفقیرودرویشنشوند(ص .)51

رعایتاحوال
رعیت

نبایدگرفت خراجباعثفقیرشدنمردمانشود(ص .)71
بایدبهصورتدری وجز بهجز ازاحوالرعیتمطل باشد(ص.)71
حاکمبایدبامردمبهاحسانوعدالتعملکند(ص .)11
حاکمنبایدازاحواالتخل بیاطالعباشد(ص .)13
حاکمشخصاًبهشکایاتمردمرسیدگیکندتاظالماندستظلمکوتاهکنند(ص .)14 رفتارعادالنهبا
توصیهبهعمالدولتیبرایرعایتحالمردمومیانهروینسبتبهآنهادرجم -

مردم 
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ایمنیجان،مال،زنوفرزندرعایاضروریاست(ص .)35

آوریخراجتامستأصلوآوارهنشوند(ص .)23
انتقامورتلحاکمیکهبهمردمظلمکند(ص.)43
یکهبرمسلمانانببخشایدچهمنزلتوثوابیابدکهحرمتمسلمانانینزد
هرکس 
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تروبزرگترازآسمانوزمی است(ص.)168

خدایتعالیعظیم

بخشیدنخل 

براساسجدولشمارهپن ،درارتباطبامضمون«تعامـلبـامـردم»برخـیمفـاهیم
مرتبطرصدشد.مفهوم«بارعام»مبتنیبرامکاندیدارعموممردمباشاهوفراهمکردن
امکانتظلمخواهیآناناست.خواجهدرمفهـوم«عتـابکـردنمورـ خطـا»بـهکیفـر
یکند.مفهوم«رعایتاحوالرعیت»برایمنیجـان
مردمانمتناسببامیزانخطااشارهم 
ومالرعایا،رعایتحقوقصنفیایشان،امکانتظلمخواهی،مقابلـهبـاگـرانفروشـی،
تناسبخراجبادرآمدرعیتواطالعدری ازوضعیتعمومیمردممبتنیاست.مفهوم
«رفتارعادالنهبامردم»مبتنیبراحسانبهمردم،اطالعازآنان،رسـیدگیبـهشـکایات،
درنهایتمفهوم«بخشیدنخل » بـرمنزلـتوثـواببخشـایشوگذشـتنسـبتبـه
یکند.براساسیافتـههـایپـژوهش
مسلمانانتأکیدداردوحاکمرابهبخششتوصیهم 
یتوانمدلشبکهمضمونیکنشسیاسیحاکمانراای گونهترسیمنمود .
م
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نمودارشماره:3مدلشبکهایتحلیلمضمونیکنشسیاسیحاکماندر
خواجهنظامالملک 

سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399
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نتیجه

برای اساستحلیلمضمونیسیاستنامه،پن مضموناصلیومفاهیمآناستخراج
یدهـدکـهاندیشـهایرانشـهریمبتنـیبـرنگـارش
شدویافتههـایپـژوهشنشـانمـ 
سیاستنامهنویسیباهدفبهره گیـریازسـنتتـاریخیحکمرانـیایرانـیکـههگـل،
فلیسوفآلمانیآنراورودبشربهتاریخخواندازاهمیتزایدالوصفیبرخورداراست.
خواجهنظامالملکطوسیدرسیاستنامهبااستفادهازای تجربهتاریخیگـرانبهـاوبـا
یپـردازد.
توسلبهباورهایدینی،بهارائهمدلمطلوبحکمرانـیایرانـی-اسـالمیمـ 
حاکمباکارگزارانحکومتی،خل وخویحاکم،وظایفدینیحاکم،تدبیرکارملکو
یکنـدرفتـارمطلـوبوایـدهآلسیاسـی،
یگردد.خواجهسعیمـ 
تعاملبامردمتبیی م 
اخالریودینیرابراساسمضامی ارائهشدهبهشخصحـاکمتوصـیهکنـدتـاعامـل
بهحوزهردرتسیاسیرابلتوجهاست.بهرغمتعصباتدینیغیررابلدفـاعونفـرت
تورزیحکیمانـهبـه
خواجهازسایرفرقومذاهبوادیان،توصیههایاونافیسیاسـ 
حاکمدربـابمیانـه روینسـبتبـهمـردمورعایـتحـالایشـاننیسـت.توجـهبـه
سیاستنامهدرساختدولتبومیوبازتولیداندیشـهایرانشـهریدرحـوزهسیاسـت
اهمیتبسزاییدارد .
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