
 
 
 
 

 نويسي: نامه قدرت و امنيت در سنت سياست

 الملك مطالعه سيرالملوك خواجه نظام
 

0Fمحمدعلي قاسمي

 
 

 چكيده
شود تا  با استفاده از روش اسكينر در قرائت متون سياسي، تالش مي ،در اين مقاله

بررسي شود. به زعم خواجـه   ،الملك له امنيت و ارتباط آن با برداشت خواجه نظامأمس
بـين  » ارگانيـك «نامه نويسـان، ربطـي    ترين اندرزنامه / سياست لملك، از شاخصا نظام

باعـث رونـق و رفـاه در كـار رعايـا       ،امنيت .امنيت رعايا و قدرت سلطان وجود دارد
بسـامان  » خزانـه و مسـاكر  «با اخذ ماليات از رعيت مرفـه، صـاحب    ه،شود و پادشا مي
ي كه رعايـا  ا گونهبه  ؛دل هم الزم استحفظ نوعي توازن و تعادر عين حال، د. گرد مي

استقالل و قدرت مقاومت كسب كنند و همواره ميان رأفت و  ،نتوانند در مقابل سلطان
گيري سالطين ديگر، خروج بددينان و مفسـدين در   رهبت باشند. خواجه نظام، قدرت

ان بـر  كاري و تسلط زنان و كودك دين، ضعف پادشاه و ترديد او در استفاده از زور، بي
 داند.  از عوامل اصلي ناامني در قلمرو پادشاهي، يعني موضوع اصلي امنيت مي ،ملك را
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 مقدمه
از ابتدا ذهن بشر را به خود مشغول  رو، از اينترين حوايج بشر است و  امنيت از ابتدايي

آغشته به  دارد و بنابرايناجتماعي ـ سياسي  اي اين مفهوم، همچنين صبغهه است. داشت
معنا و مفهوم  ،عقايد گوناگون بوده و در ازمنه و امكنه مختلفو ها  نظرات، نگرش  ،ها فرهنگ

گذشتگان نيز  ،داريمنياز همانگونه كه امروزه به امنيت  ،گمان نسبتاً متفاوتي يافته است. بي
هاي مختلف انديشيده  راهها و روشآن مين أكردند و براي حفظ و ت اجي را حس ميچنين احتي

به اين دليل كه مفهوم امنيت، همواره در اجتماع خاصي معنا  ،بستند. همچنين و به كار مي
 ،بنابراينامنيت از ديدگاه چه كساني است؟  ،توان اين سؤال را طرح كرد كه منظور شود، مي مي
» امنيت براي چه كساني«له، يعني ألي حوزة مطالعة امنيت را با اين مستوان مسايل اص مي

را از ديدگاه متفكران سياسي و اجتماعي  اين مفهومشايد بتوان  ،تركيب كرد و به اين طريق
تالش  ،آنها نگريست. در اين مقاله ءكالسيك مورد مطالعه مجدد قرار داد و از منظري نو به آرا

به متدولوژي جديد، به مفهوم امنيت و ربط آن با قدرت در يكي از  با عنايت تابر آن است 
از معناي  ،نويسي در دوران اسالمي، پرداخته شود. در آغاز نامه ترين آثار سياست برجسته
از روش قرائت و مطالعه اين قبيل متون بحث  ،ها و منطق آنها و سپس نامه و اندرزنامه سياست

بعاد و مسايل مرتبط با آن و همچنين ربط امنيت با مقوله قدرت امنيت و ا ،شود و در ادامه مي
 طور معناي قدرت) بررسي خواهد شد. (و همين

 

 نامه اندرزنامه / سياستالف. 
 .هاي سياسي در عالم اسالمي، آراء مختلفي مطرح شده است لفات و نگارشؤدر باب م
ارائه كرده كه بعضي محققان نيز  بنديي از دانش سياسي در دنياي اسالم تقسيم ،اروين روزنتال
 كرد: بازشناسيتوان  سه دسته نگارش سياسي را مي وي،بر اساس تقسيم  .اند آن را پذيرفته

نويسي كه اركان و شرايط حكومت مقبول و تابع احكام شريعت و دين را بيان  نامه شريعت يك.
 نظير االحكام السلطانيه ماوردي. ؛كند مي
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باشد و فالسفه مسلمان  خوذ از سنت يوناني و سرياني و و هلنيستي ميفلسفه سياسي كه مأ دو.
به واسطه فقدان شباهت بين وضع يونان باستان و عالم اسالم،  در عين حال،اند.  آن را پرورده

 اند. اين قبيل آثار عمدتاً در حالت انتزاعي صرف

وجه  يو عمل سياسمحوريت با كسب و حفظ قدرت بوده  ،نويسي كه در آن نامه سياست سه.
 )1قرار دارد.(در كانون تحليل آن نظر آن است و پادشاه 

اما بعضي ديگر  ؛)2اند( بندي را محققاني چون سيدجواد طباطبايي نيز پذيرفته اين تقسيم
بندي فارابي،  اند كه نوع تقسيم و مدعي شده  در صحت آن ترديد كرده ،چون داود فيرحي

ي، وبندي  زيرا در تقسيم ؛نامه همواره كرده را براي ظهور سياست گذار فلسفه اسالمي، راه بنيان
منطق حاكم بر  ،رو گيرد و از اين جزيي از قلمرو فقه و فلسفه عملي قرار مي ،نامه سياست
ها را بايد در درون نظام گفتاري و منطق تحوالت اين دو شاخه از عقل عملي  نامه سياست

را رسد كه اگر به لحاظ تئوريك هم بتوان اين نظر  ظر ميبه ن در اين خصوص،) 3ارزيابي كرد.(
و حتي مانند آنها  هبه فلسفه تمايل داشتكمتر نويسان  نامه سياست ،پذيرفت، در عالم عمل

 بندي مزبور فارابي نيز مطلع نبودند. انديشيدند و احتماالً از تقسيم سيستماتيك نمي
نويسي مطالعه  تر اندرزنامه تر و گسترده ها در ذيل سنت وسيع نامه سياست ،در اين مقاله

شدند  هايي بيان مي تر است. اندرزها به صورت حكمت سنتي كهن ،نويسي خواهد شد. اندرزنامه
مين و أجهاني و يا سعادت در هر دو عالم را ت جهاني و يا آن كه عمل به آنها خير و صالح اين

آن است كه افرادي با علم نافذ و  ،ها اندرزنامه فرض نهفته در پس ،كرد. در واقع ميتضمين 
اند و ابناي بشر بايد  نكاتي را كه رهنمون به سعادت دنيوي و اخروي است، بيان كرده ،حكيمانه

با آنكه عموماً از  ،هاي نهفته مزبور را درك و به آن عمل كنند. حكمت تالش كنند كه حكمت
توان گويندگان اصلي آن را تعيين و  نمياما اغلب  ؛شود زبان افرادي مشهور و مقبول نقل مي

 بيان مفيد و گويايي دارد: ،در اين رابطه ،هانري دو فوشه كور مشخص كرد.
... نتيجه ذهنيت واحد و زنده چندين نسل است، ]يي اندرزنامه[اين اخالق «

درپي به يكديگر  هاي پي ها با فراموشي دانيم كه سنت عبارت است از آنچه حافظه مي
كردن كسي كه آن گفتار را ايراد كرده، فراموش كردن زمان و  نند: فراموشك منتقل مي

شود اين  كردن صورت صحيح گفتار. آنچه فراموش نمي مكان گفتار و باالخره فراموش
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گفتار را بنابر  ،داده، روزي بيان شده است. حافظه است كه اين گفتار تغيير شكل
 )4»(كند. تجربيات فرهنگي محيط / انتخاب و بازسازي مي

ها و  اند كه در فرهنگ ها به قدري كلي و عام در واقع نيز عموم اندرزها و حكمت
در محيط و بستر سياسي ـ  ،رو از اينتوان يافت و  هاي مختلف، نظايري براي آنها مي موقعيت

مؤلف  ،كنند. به بياني ديگر اجتماعي و فرهنگي است كه معناي مشخص و انضمامي پيدا مي
دهد؛ يعني  به اندرزها جهت و معنا مي ،حسب شرايط زمان و مكان خويش ،اندرزنامه

و يا همانطور  ردهك انتخاب  ،توانند در شرايط مذكور راهگشا و مفيد باشند اندرزهايي را كه مي
گاه  بنابراين،دهد تا مطابق شرايط آنها باشد.  كند، تغيير شكل مي كه دو فوشه كور اشاره مي

با موازين تحقيق انتقادي، فاقد اصالت و اعتبار باشند. (اغلب  ،كنند مي ممكن است آنچه نقل
باشد و به ندرت در متن آثار  از اين دست مي ،ها در اندرزنامه ،منقوالت از فالسفه يوناني

الملك به داليل سقوط آل  اشارة خواجه نظام ،توان يافت. همچنين فالسفه، اثري از آنها مي
 توجهي به حقايق تاريخي است.) نوعي بي ؛وزير اين سلسلهساسان از نظر بزرگمهر 

هاي  نصايح و حكمت ،نامه، نوعي اندرزنامه است كه در آن توان گفت كه سياست مي
زمان و مكان و شرايط خويش، اندرزهايي از  به اقتضاءلف در آن ؤشود و م سياسي بيان مي

دهد و يا آنها را  براي شرايط خود را ميخواه و مفيد  كند، يا به آن شكل دل گذشتگان را نقل مي
كند. همين  گيري و اقدامات مشخصي را تجويز مي هدف خاصي برگزيده و جهت ايبر

و  نباشندسيستماتيك و منظم  ،ها شود كه اغلب اندرزنامه كردن، موجب مي خاصيت گلچين
به سنت فكري نويسان، گاه  . غالب اندرزنامهكردسير تفكر منظمي استخراج  نتوان از آنها

مانند و از فالسفه، شعرا، كتب مقدس، احاديث، حكايات و روايات و  مشخصي هم وفادار نمي
هاي  ذوق و مذاق ،نويسان اندرزنامه به طبع،گنجانند.  انواع معارف ديگر در آثار خويش مي

 ،اوليو در  متفاوت استبا اندرزنامه اديب،  ،نويسد ي كه فقيه ميا مختلف دارند و اندرزنامه
به معناي نفي تفكر و  ،نكات مزبور ،. با اين حالداشتتر خواهد  رنگ و صبغة غالب شرعيات

بيني  با جهان ،خيزند شك، اندرزها از ذهنيت خاصي برمي نظام فكري در اين آثار نيست و بي
امكان  ،منظم اي در مطالعه بنابراين،باشند.  خاصي سازگارند و مقتضاي محيط خاصي مي

 نظام فكري از آنها وجود دارد.  استخراج
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 ها نامه روش مطالعه سياستب. 
در خصوص د. وش هاي متعددي استفاده مي براي تحقيق در متون كهن و كالسيك، روش

سياست دوران در شكل و  ،با سياست عجين بودهبه دليل آنكه زندگي وي  ،خواجه نظام
سد كه روش تحقيق اسكينر در اين زمينه، ر به نظر مي ،رو و از اينثير گذاشته أمحتواي اثرش، ت

نتين اسكينر براي فهم متون ئهاي موجود ديگر راهگشا باشد. اهم نكاتي كه كو بيش از روش
 سازد، به قرار زيرند: انديشه سياسي مطرح مي

اگر سرنخي داشته باشيم كه اثري با  براي مثال،ژانر اثر در فهم اهميت بسياري دارد.  يك.
توان آن را به مثابة اثر فلسفي يا استداللي  نمي ،در آن صورت ،تأليف شده قصد هجو و طنز

 )5مطالعه كرد.(
شرايط مسبوق بر ظهور  ،ها انگيزه .هاي او تفاوت وجود دارد لف و انگيزهؤت مبين ني دو.

لف است براي خلق نوعي اثر و يا ؤطرح و برنامة م ،قصد ،اما نيت ؛اند اثر و شرايط تأليف
 )6ي خاص.(ا ر به شيوهليف اثأت

1Fاسكينر ايدة افعال كالمي سه.

2Fرا از آوستين 1

 گرفتهكند كه او نيز از ويتگنشتاين  اخذ مي 2
 .دهند كاري انجام مي ،نوشتن مطلبي يامعتقد بودند كه افراد با بيان  ،بود. آوستين و ويتگنشتاين

وي از نگارش / گفتن قصد  كهدهد  مي نشان ،لفؤمعلوم شد كه كشف نيت م ،به عبارت ديگر
 قبول آرا و نظريات موجود) است.و مطلب چه بوده (دفاع، حمله، نقد، رد 

 .پردازد ي از كالينگوود به توسيع حدود و محتواي آن ميا با نقل جمله ،در اين باب ،اسكينر
ابي جو ،الي باشيم كه اين گزارهؤبايد به دنبال س ،براي فهم هر قضيه / گزاره ،به زعم كالينگوود

همواره به شكل موضع مشخصي در  ،به آن است. اسكينر مدعي است كه هر عمل ارتباطي
بايد موضع اتخاذي را درك كرد؛  ،ها ) براي فهم گفته / نوشته7داخل مكالمه يا احتجاج است.(

 كرده است. با اداي مطلب مذكور، چه كاري مي ةلف / گويندؤمفهميد كه يعني 

                                                                                                                                        
1 . Speech acts 
2 . Austin 
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شده از  توان تفسيرهاي ارائه ميرو،  از اين .باشند ها مي بر عقيده و متكي مبتني ،نيات چهار.
توانند در نقد  ها، نيات مي به دليل قرابت نيات و انگيزه ،) همچنين8متن را با آنها محك زد.(

 باشند.فرضيات مفيد 
بايد انتظار داشت كه با  ،رو حداقلي از انسجام فكري را دارد و از اين ،هر متفكري پنج.

ي از آرا، آراء مغاير و متضاد آن نظرات و ناقض آنها را مطرود بشمارد. متفكر ا ل مجموعهقبو
 )9تواند رأي و نقيض آن را همزمان قبول كند.( نمي

 لف در موقعيت خاصي (زمان / مكان / وضعيت سياسي وؤهر م ،بنابراين، از نظر اسكينر
 ئاتاما طبعاً اقتضا ؛كند اعالم موضع مي ) قرار دارد و از موضع خاصي، با نگارش اثر،مانند آن

 ،ييد مواضعشأكند و براي ت قالبي مشخص انتخاب مي ،گيرد و براي بيان نظراتش را در نظر مي
3Fاز آنچه در قاموس

بايد بنابراين، جويد.  زمانه وجود دارد، به صورت دخل و تصرف بهره مي 1
هاي  نه) و او در جواب به آنها (جوابديد كه چه چيزي او را به نوشتن برانگيخته (مسايل زما

 كرده است. كرده و در آنها چه تغييراتي ايجاد  زمانه) چه نكاتي را از آرا و افكار متعارف اخذ 
 

 الملك ج. آثار و انديشه خواجه نظام
در شكوفاترين اعصار تمدن اسالمي، وزارت يكي از  ،مدتي نسبتاً طوالني در ،الملك نظام

به تفصيل و در  ،هاي اسالمي را بر عهده داشت. زندگي و دوران وي توريپهناورترين امپرا
اشاره مختصر به چند  ؛ امامطالعات مختلف بررسي شده و در اينجا نيازي به تكرار آنها نيست

و  )هاي سياسي و فرهنگي موجد تغيير در جامعه و عرصه سياسي (ديناميسمو عامل بالقوه 
ضروري به نظر اند،  ثير غيرقابل انكاري گذاشتهأو آراء خواجه تدربار آن روزگار كه بر افكار 

 رسد: مي
مذهب را برانداختند و  بويه شيعه نسبت سلطان و خليفه: سالجقه با وجود آنكه آل يك.

در  ،ييد خليفهأخليفه را رها ساختند، اما خود همواره مطيع او نبودند و ضمن تمايل به كسب ت
) از بعضي عبارات خواجه، اعتقاد او به 10سلط خود درآورند.(تالش بودند تا او را تحت ت

                                                                                                                                        
1 . Lexicon 
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خطاب به معتمد  ،در جايي از زبان عمروليث سيستاني ،براي مثال .خالفت آشكار است
نه تو شكستي بلكه ديانت و اعتقاد و سيرت نيكوي تو و  مرا«كند كه  نقل مي ،اميراسماعيل

كه در  ،ديدار وي با خليفه در بغداد نيز) از گزارش 11».(ناخشنودي اميرالمومنين بشكست
در باب روابط  در عين حال، خواجهتوان كرد.  چنين استنباطي مي ،كتب تاريخي مكرر آمده

 ،ملك و پادشاهي است. شايد در اين امر ،ساكت است و در كانون توجه او ،خليفه و پادشاه
خود او (كه به قول خودش  نعمتان (سالجقه) او يا حتي نگراني از تحديد قدرت مالحظة ولي

 در ملك شريك بوده) دخيل بوده باشد.
ي و مجادالت نحل و فرق در عصر ا اختالفات فرقه :يا  واج اختالفات مذهبي و فرقهر دو.

ماند و در  هاي لفظي و كالمي موقوف نمي به بحث ،در اوج خود بود و اين مشاجرات ،خواجه
راوندي در شرح اوضاع نيشابور بعد از  ،براي مثال .داد هاي خونباري روي مي عمل نيز درگيري

هاي ديگر  هاي فرقه كردند و به محل ها، اجتماع مي طرفداران فرقهكه كند  حمله غزان، نقل مي
مذهب بسيار  كه شافعي ،) از نظر خواجه12نمودند.( بردند و آتش زده و قتل عام مي يورش مي

نفي (مذهب تركان سلجوقي) را صحيح دو مكتب فقهي شافعي و ح فقطو  بود يمتعصب
اختالفات ديني و اختالفات  :توان دو دسته اختالفات را تشخيص داد مي ،)13(ستدان مي

يعني اختالف بين مذاهب اسالمي. خواجه چون اديان ديگر را منسوخ و باطل  ؛مذهبي
در اختالف  د.شمر دانست، ممانعت از ورود پيروان آنها به دستگاه و ديوان را ضروري مي مي

رسد. به زعم  كننده به نظر نمي بين مذاهب اسالمي نيز تساهل ظاهري خواجه، چندان قانع
وزير حنفي مذهب  ،هاي قتل عميد كندري احتماالً يكي از محركه ،مورخين و مفسرين

سالجقه، همين قسم اختالفات بوده است. در باب فرق شيعي كه با اسامي مختلفي چون 
كند، بسيار سختگير و  ، شاعي و قرمطي و نظاير آن از آنها ياد ميمذهب خارجي رافضي

هاي سيرالملوك نيز به توجيه مقابله با آنها اختصاص  ترين قسمت گذشت است و مفصل بي
 كند. هاي تاريخي زيادي از خروج خوارج (من جمله شيعيان) ذكر مي يافته و نمونه

دادن آغاز سنت  ميدالملك كندري و نسبتنقش خواجه در قتل ع :اختالفات داخل دربار سه.
حكايت از اوضاع پرنقار و  ،اگر هم واقعيت تاريخي نداشته باشد ،)14به خواجه(» وزيركشتن«
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نفاق داخل دربار و روابط مملو از مخاصمت بين بازيگران آن دارد. اختالفات درباري خواجه 
 جاي داد:دسته توان در سه  را مي

كشاه كه ظاهراً از رفتار درشت خواجه و فرزندان وي با گماشتگان و . اختالفات خواجه با مل1
 گرفته است. خاصگان سلطان و تضريب بدخواهان خواجه سرچشمه مي

همسر  ،به اختالف او با تركان خاتون توان به ويژه مي. اختالفات خواجه و درباريان كه 2
را وزير سلطان  ،ر پسرش بركياروقوزي ،الملك ابوالغنايم كوشيد تاج شاه اشاره كرد كه مي ملك

هاي خواجه براي منع مداخله زنان در امور سياسي، با  ) و شايد قسمتي از توصيه15سازد،(
 عنايت به اين اختالف باشد.

خواجه را ساقط  ،با سعايت و ايجاد شايعات ندكرد . اختالفات خواجه و رقبا كه تالش مي3
گويي سيدالروساء ابوالمحاسن از خواجه كه با توفيق كنند و خود به جاي او بنشينند (نظير بد

 .خواجه و مرگ ابوالمحاسن پايان پذيرفت)
كوشد در شرايطي كه به اختصار ترسيم و تشريح شد، براي حفظ  خواجه مي ،به هر حال

قدرت پادشاه و در عين حال حفظ خود و فرزندانش در قدرت، ترويج مذهب مختار خويش 
رهنمودهايي كه حاوي همه  ؛هايي به سلطان ارائه كند لفان، راهنماييو طرد بدمذهبان و مخا

خواجه را نيز از رقبا مصون داشته و در مقابل رقيبان و  ،موارد فوق باشد و در عين حال
 دشمنان محفوظ بدارد.

آثار ديگري هم به خواجه نسبت داده شده  ،نامه) به غير از كتاب سيرالملوك ( = سياست
ي منتسب به خواجه نيز در دست است كه در صورت صحت ا نامه رند. وصيتاعتبا فاقدكه 

 )16ي افزون بر سيرالملوك ندارد.(ا انتساب نيز، نكته
 

 الملك  امنيت از ديدگاه خواجه نظامد. 
توان با مفاهيمي امروزي  آن دوران را نمي بنابراين،دورة ماقبل مدرن است و  ،عصر خواجه

محورانه  نخبه ،به يك معنا ،دوران آننگرش متفكران  .طالعه كردچون امنيت ملي و منافع م
پادشاه و اطرافيان دين  ،يعني هدف اصلي آنها حفظ قدرت پادشاه و در مورد خواجه ؛است

كوشند سلطان را به رعايت حداكثري شرايع ديني ترغيب كرده و او را  آموز پادشاه است كه مي
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واجه نظام و همروزگارانش به امنيت نوع بشر و افراد ياري دهند. اين بدان معنا نيست كه خ
 فقط ،ي كه ناصر خسرو در سفر دور و درازش، در عرب و عجمرنهادند. در روزگا وقعي نمي

) معاصران خواجه نيز به اهميت امنيت وقوف 17ديده است،(» عدل و امن«در چهار موضع 
 ده است: الملوك منتسب به غزالي آم كما اينكه در نصيحه ؛داشتند

با  ،ايمني نگوارد و اگرچه نعمت اندك بود رعيت را بي ،و هر چند نعمت بسيار بود«... 
توان پذيرفت كه خواجه ايمني و امنيت را براي  ) نمي18»(ايمني بر رعيت خوشگوارتر بود.

رعيت يا ملك، از نظر دور بدارد. آراء خواجه را در اين باب شايد بتوان به شرح زير تنظيم 
 ود: نم

 ،توان از نظر خواجه و برخي معاصرانش مي :ربط ارگانيك امنيت رعيت و قدرت سلطان يك.
ترسيم نمود؛ بدين » ارگانيك«صورتي ه را ب» رعايا«ربط امنيت پادشاه و امنيت افراد و در واقع 

معنا كه وجود ثبات و امنيت و فقدان آشوب و ناامني، موجب رونق كار رعايا و افزوني نعمت 
يابد و  شود؛ زيرا كه در حالت اطمينان و ايمني، اميد به كسب درآمد در آينده افزايش مي يم

رونق  ،د. در عين حالگرد گذاري در كشت و زرع و يا تجارت و نظاير آن افزون مي سرمايه
بتواند ماليات و ديگر  ،كه پادشاه و حاكم به سهولت و با فراغ بال گردد اوضاع رعايا، باعث مي

يافتن پادشاه و ملك و رونق  داري را از آنان وصول كند و اين به معناي قدرت ج امر ملكحواي
قابل تصور است كه در آن افزايش ثبات و ايمني،  اي به بيان ديگر، چرخهخزانه دولت است. 

آيند.  هم مي در پي ،گرفتن حاكم و حكومت رشد و رونق اوضاع رعيت و به دنبال آن قوت
دور «سلطان از ايجاد چنين  ،ها نامه نيز قابل تصور است و در نصيحترابطه معكوس اين 

شود و خزانه شاه تهي  هرگاه سلطان جور ورزد، رعيت آواره و فقير مي :شود برحذر مي» باطلي
اگر تهديدي متوجه ملك شود، حفظ عساكر و قواي مسلح  ،) و در آن صورت19گردد( مي

امنيت سلطان و رعيت در هم تنيده  ،خواهد رفت. بنابراينميسر نخواهد بود و ملك از دست 
 ؛بين امنيت دو طرف بايد برقرار باشدنيز معادله و موازنه بسيار حساسي  ،است. از سوي ديگر

يعني اگر سلطان از قوه قهريه و سياست رهبت استفاده نكند، رعايا از پس كار خويش نخواهند 
با جور صدساله  ،كرد و جور يكساله رعيت بر يكديگر رفت و احتماالً بر يكديگر ظلم خواهند
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از دو چيز است؛ عجز » ويراني زمين«پيدايش ناامني و  ،كند. در واقع سلطان بر رعايا برابري مي
 ) و سلطان بايد توازني ظريف را بين رأفت و رهبت حفظ كند.20پادشاه و جور او(

در ايجاد امنيت يا ناامني  ،ندازة پادشاهيبه ا نيزربط امنيت، دين و پادشاهي: عامل دين  دو.
ثر است. تعبير توامان بودن ملك و دين كه ظاهراً در متون قبل از اسالم هم وجود دارد، در ؤم

ترين چيزي كه پادشاه را الزم  مهم ،كيد است. به عقيده خواجهأكتاب سيرالملوك نيز مورد ت
را به همراه دارد و عكس آن هم خلل در ملك  ،زيرا خلل در دين ؛است، دين درست است

 صحيح است: 
هرگه در مملكت اضطرابي پديد آيد در دين نيز خلل آيد، بددينان و مفسدان «

پديد آيند. و هرگه كه كار دين با خلل باشد، مملكت شوريده بود و مفسدان 
 )21»(دل دارند. شكوه رنجه قوت گيرند و پادشاه را بي

كند و آن را بر  را به پژوهش دايمي در دين دعوت مي پادشاه ،از همين روست كه خواجه
شود كه مبتدعان و بدمذهبان نتوانند او را از راه  زيرا اين كار باعث مي ؛شمارد سلطان واجب مي

باشد و سالمت و  ماندن دين نيز مي گرفتن ملك به معناي سالم قدرت ،) به اين ترتيب22ببرند. (
ه رونق كار رعايا ب در نتيجه،وارج و دشمنان ملك است. مانع بروز و ظهور خ نيزپاكي دين 

شود و حراست ملك از دين و حفظ خلوص  گيري ملك مي باعث قدرت ،واسطه وجود امنيت
 گردد. موجب حفظ امنيت و مانع بروز آشوب مي ،آن

خوارج را داراي  ،خواجه .جالب توجه است ،الملك از ظهور خوارج تحليل خواجه نظام
 به دليل آنكهاند و  در هر زمان ظهور كرده آنهاداند و معتقد است كه  ميمذهب مشخص ن

ناشي از هوس و هوي  ،مورد نظرش» مذاهب حقه«همه مذاهب را غير از  ،خواجه
كنند و در  هاي نفساني خروج مي شود كه به عقيده او، خوارج به انگيزه ) معلوم مي23داند،( مي

له أاند. خواجه خود در فصول مشبعي كه به تحليل مس دادهدين را وسيله كار خويش قرار  ،واقع
خروج روافض و خوارج اختصاص داده، به اين نكته اشاراتي دارد. اگر اين نكته از خواجه 

هاي واهي  بهانه ،افراديكه شود  موجب مي ،طلبي و تسخير ملك پذيرفته شود كه انگيزة قدرت
اندن سائقه واقعي خويش مهيا سازند، در آن و نفساني و به ظاهر مذهبي و مدلل، براي پوش

نظر خواجه به بعضي آراء جديد شباهت تامي خواهد داشت كه بر اساس آنها،  ،صورت
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» ميل به قدرت«به عقيده خواجه نيز در اصل انگيزه و  در واقع،كند.  معرفت را توليد مي قدرت،
اعمال و مقاصد افراد مهيا  است كه توجيهات شرعي (= البته غيرحقيقي به زعم خواجه) براي

كند. اين ايدة ابرازنشدة خواجه در سيرة عملي وي نيز انعكاس دارد كه به آن اشاره خواهد  مي
 ها). شد (تأسيس نظاميه

 

 الملك عوامل مخل امنيت از نظر خواجه نظام. اه
كند  از مفاهيم مذكور در اين تحقيق به صورت مشروح و مشخص بحث نمي ،خواجه نظام

كه خواجه معتقد است  ،در اين باب .بعاً آنچه ذكر خواهد شد، بازسازي نظريات اوستو ط
 اصلي امنيت يعني پادشاه دخيلند:» سوژه«عوامل متعددي در بروز ناامني در ملك و تهديد 

اگرچه از اين تهديد كه اغلب به صورت تصرف  هاي ديگر؛ پادشاهان و حكومت. يك
در بحث از نحوة مواجهه  فقطشود و  ود، به تفصيل بحث نميكامل يا ناقص قلمرو پادشاهي ب

شود بسياري از رسوالن با صدها هدف نهاني و مخفي  با سفيران است كه خواجه مدعي مي
قدرت  ،لشگركشي هاي شيوهخواهند بر اوضاع مملكت و از جمله راهها، رودها،  آيند و مي مي

تدبير بيانديشند. كار  بهشدن بر ملك  ا براي چيرهوزيران و اوضاع سپاهيان اطالع يابند ت ،پادشاه
آورند و خيال پادشاه را از خطر  آيند و هدايا مي رسوالن فريب است؛ يعني با ظاهر دوستانه مي

 )24آورد.( مي  تاختن  لشگر دشمن و گاه پس از برگشتن رسول، كنند منحرف مي
يا عقايدي را بهانه قرار  اشاره شد كه گروههايي، مذهب ظهور بددينان و خوارج؛. دو

روند.   به دنبال كسب قدرت و نابودي ملك مي ،دهند و در پوشش آن و با فريب مردم مي
گماشتن جاسوسان  :كند راههاي متعددي را مطرح مي ،خواجه براي مقابله با اين قبيل گروهها

ال بر اعمال گماشتگان حكومت و همين طور گزينش عم» نامحسوس«و منهيان و نظارت 
همواره دبيران  ،به زعم خواجه نظام .حكومت در زمان ورود آنها به ديوان يا دستگاه حكومت

4Fيعهاز بددينان ش نهمذهبان خراساني باشند  بايد از پاك ،و گماشتگان

  و رافضي عراقي        
                                                                                                                                        

داند و ذكر شيعيان  بديهي است كه پژوهشكده مطالعات راهبردي مذهب تشيع را دين حنيف و اسالم راستين مي
كننـدگان   الملك به اين مذهب و به منظـور آشناسـازي مطالعـه    در گروه بددينان صرفاً به دليل رويكرد خواجه نظام

 باشد.  محترم با ديدگاههاي وي مي
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يعني روافض و  ،(= غرب ايران امروزي) و در صورت كسب اطمينان از وجود چنين افرادي
منتظر فتور و  ،زيرا آنان ؛)25درنگ آنها را بركنار نمود( بايد بي ،در دستگاه حكومت شيعيان

كنند تا عليه  مذهبان خود كمك مي اند تا كينة خويش آشكار سازند و به هم ضعف در حكومت
 برآشوبند.حكومت 

 ،همانند بسياري از معاصران و اسالف و اخالف خويش ،خواجه ضعف پادشاه؛. سه
كه مردم روزگار او برخالف مردم روزگاران سابق، اهل ادب و شرم نيستند و  پندارد مي

 ،) به اين ترتيب26درد دين و مبارزه با بددينان را ندارند.( ،پادشاهان و تركان مانند سابق
نويسان، عصرطاليي خواجه نزديك  شود كه برخالف برخي معاصران و يا اندرزنامه مالحظه مي

انگاري در دفع بددينان، به عقيده خواجه، موجب ويراني ملك  است. همين ضعف و سهل
الملوك  شدن رعيت و آشوب را به دنبال دارد. در نصيحه جري ،خواهد شد. ضعف حكومت

اين «... شود:  منتسب به غزالي كه در عصر خواجه تدوين شده، بدبيني بيشتري مشاهده مي
رحمتان است، و  ادبان و بي شرمان و بي نه بياند، كه زما خاليق امروزينه، نه چون خاليق پيشين

) 27».(شك ويراني جهان بود بي ،قوت بود اگر سلطان اندر ميان ايشان ضعيف و بي هللانعوذ با
 تاپادشاه بايد ضمن داشتن قدرت، از آن براي ارعاب و ترهيب رعايا نيز استفاده كند  ،بنابراين

 كار خويش مشغول باشند. آنان آشوب و خطري براي ملك ايجاد نكنند و به
هاي پندترين  از رايج ،كاري رعيت منع بي كاري رعيت و باالخص لشكريان؛ بي. چهار
موجب محروميت است و محروميت  ،كاري بي ،هاي سياسي است. به زعم خواجه اندرزنامه
تا روند  ي از ملك نااميد شوند و به دنبال ملك ديگر يا خداوند كالهي ا عدهكه شود  باعث مي

دهد كه تعداد  شخصي به ملكشاه پيشنهاد مي ،مكنت و دولتي كسب كنند. ظاهراً در آن دوران
لشگريان چهارصد هزار نفري را به هفتادهزار تن كاهش دهد و مبلغي را كه صرف آنها 

 ؛جويد فساد در ملك مي ،در خزانه نگه دارد. خواجه مدعي است كه چنين شخصي ،شود مي
) و از 28خود معضل بزرگي براي ملك خواهند بود( ،كار ار لشگري بيزيرا بيش از سيصدهز

 اند و هرچه بيشتر باشند، بهتر است. لشگريان براي حفظ و بسط ملك الزم ،اينها گذشته
ترين موضوع كتاب  بعد از بحث خوارج، مفصل تسلط زنان و كودكان بر امور ملك؛ پنج.

 ،ملك و مملكت است. داليل خواجه در اين راه سيرالملوك، بحث از منع دخالت زنان در امور
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دليل آنكه اهل سترند و اطالعي ه زنان ب .نكاتي است كه كم و بيش در آن عصر مقبوليت داشت
روايات  ،به حكايات ،براي اثبات اين دعوي ،خواجه واجد نقصانند. ،كنند داري پيدا نمي از ملك

تداوم گوهر نسل است و به  ،وجود زنانغرض از  ،به زعم وي .شود و احاديث هم متشبث مي
هرگاه زنان بر  به نظر خواجه،داري هم قابل قبول نباشد.  شايد تربيت آنان براي ملك ،اين دليل

) نمونة آن سلطنت آل ساسان است كه 29ملك مسلط شدند، زوال پادشاهي روي داده است.(
در پشت اين توصيه و دعوي،  رديدت ) بي30كار را به زنان و كودكان سپردند.( ،به قول بزرگمهر

توان انكار كرد كه منع مداخله زنان  اما نمي ؛مجادله و اختالف وي و تركان خاتون، نهفته است
 از معارف مرسوم و مقبول آن روزگار بوده است. ،در امور مهم و مضار مشورت با آنان

 

 قدرت به مثابة ابزار حفظ امنيتو. 
ود، جز دخالت زنان كه محتاج تدبير است و منع اگر در عوامل مخل امنيت دقت ش

طلبد، مابقي با حفظ و تقويت قدرت نظامي قابل  مي» ريزي برنامه«كاري رعيت كه  بي
اگر پادشاه قدرت نظامي و عساكر كافي داشته باشد و بتواند در  به بيان ديگر،اند.  حصول

هت كافي داشته باشد قدرت و ابو رعيت را مرعوب ساخته و سياست كند  ،صورت ضرورت
بتواند پادشاهان ممالك مجاور را از حمله بازدارد يا آنها را دفع كند و يا با قدرت نظامي  تا

 ،خود بتواند خروج خوارج را مانع شود، تهديد مشخصي متوجه ملك نخواهد بود. با اين حال
خواجه  نيستند.ت تنها ابزار مقابله با تهديدات عليه امنيت مملك ،قدرت نظامي و قوه قهريه

كند كه مانع از  نظام، سيستمي چنداليه براي نظارت برگماشتگان و عمال حكومت پيشنهاد مي
ظلم به رعايا و نارضايتي آنها شده، از رخنه خوارج در ديوان و دستگاه مملكت جلوگيري 

بايد بر اينها، خواجه معتقد است كه پادشاه  عالوهكرده و حفظ مذهب صحيح را در پي دارد. 
همواره از اوضاع عمال و اعمال آنها آگاه شود و در صورت  ،جاسوسان و منهيان از طريق

 )31بدانديشي، آنها را در نطفه خفه كند.(
اشاره شد كه تلقي  دانست.ترين ابزار حفظ امنيت  اصليتوان قدرت را  مي ،با اين حال

قدرت نظامي و قوه قهريه  بهاما  ؛خواجه نظام از قدرت، اگرچه در درجه اول نظامي است
زيرا امنيت مورد  ؛داشتن قدرت نظامي و قهريه، البته قابل فهم است اولويت شود. محدود نمي
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حفظ مرزها و قدرت پادشاه در مقابل مخالفان و معارضان ملك است كه در درجه  ،نظر خواجه
گر، قدرت و خواجه ضمن توصيه به تقويت لش ،رو باشند. از همين اول خوارج و روافض مي

 :داند كثرت آن را نيز مفيد مي
هفتصد هزار مرد داشتي، از بهر آن كه  بنده خواستي كه بجاي اين چهارصد هزار، «

چون مرد بيش بودي غزنين و سند و هند خداوند را بودي و همه تركستان و چين و 
امات و ماچين نيز داشتي و يمن و حبشه و بربر و نوبه نيز داشتي و در مغرب و شام ش

اندلس تا قيروان مغرب نيز داشتي و همه روم در طاعت بودي از جهت آن كه هر 
 )32»(پادشاهي را كه لشكر بيشتر،واليت بيشتر باشد و هر كه لشكر كمتر واليت كمتر.

و هيچ  ندشد مرزها فقط با قدرت نظامي و قوه قهريه تعيين مي ،در آن عصر به طبع،
قدرت نظامي برابر بود با وسعت سرزمين و  بنابراين،آمد.  نميسرحدي مقدس و معتبر به شمار 

توانست لشكر مجهزتر و پرشمارتري  مي ،قدرت بيشتر پادشاهي و البته قدرت و ثروت بيشتر
 و امنيت آن بيشتر بود.» بازدارندگي«توان  ،رو از اينفراهم كند و 

كارآمد نيست و يا دست كم هايي كه دارد، همواره  رغم قابليت بهقوه قهريه  ،به هر حال
تواند خوارج را سركوب  قوه قهريه مي براي مثال، .كارآيي آن براي هميشه قابل تضمين نيست

خواجه به تعبيري امروزي، به  ،تواند مانع ظهور خوارج جديد شود. بنابراين كند، اما نمي
تر از  صحيح و مهمكند و ترويج شرايع و احكام دين  نيز توجه مي» افزاري / نرم  قدرت نرم«

كنند، از  پاسخ گويند و مذاهب باطل را رد» شبهات«تربيت اساتيدي را كه بتوانند به  ،اينها
. در عمل نيز خواجه نظام دست به تأسيس مدارس نظاميه زد كه در اندد وظايف حكومت مي

مقابله  ،شد. هدف خواجه از اين كار آن فقط كالم اشعري و فقه شافعي و گاه حنفي تدريس مي
بود. هدف آن بود كه » اعتقاد نيكو«از طريق ترويج دين و  مورد نظر ويبا روافض و بدمذهبان 

در برادر ملك، يعني دين نيز، آيين صحيح حاكم و رايج باشد و عقايد باطل از جامعه رخت 
يابد ملك ثبات و تداوم  ،دستي و تجانس عقايد و آرا ايجاد شود تا از اين راه بربندد؛ نوعي يك

طرفدار  ثباتي كه از خروج روافض ناشي شده، از ميان برخيزد و طريق رفض بي و ناامني و بي
شود و همگان عقيده صحيح را برگزينند و نه در دين خللي ماند و نه در ملك. اگرچه تدبير 

ي تا سرحد ا مشاجرات و مجادالت فرقه ،ها مذكور نتيجه معكوس داد و در تعدادي از نظاميه
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گاه حاكم  ) و نظمي و نسقي كه خواجه مدنظر داشت، هيچ33ريزي و تعطيلي پيش رفت( خون
 نشد.

معرفت  ،مؤيد ديگري بر اين نظر است كه به عقيدة او ،با اين حال، تدبير عملي خواجه
تواند معرفتي متناسب با  تر، قدرت مي به عبارتي روشن .تواند محصول قدرت سياسي باشد مي

خويش توليد نمايد. دعوت خواجه نظام از علماي شافعي در تبعيد براي  كنندة خود و تقويت
تواند از مؤيدات اين نظر  ييد و نظر خواجه، ميأبازگشت به خراسان و تدريس در مراكز مورد ت

رعيت  ،رسد كه از نظر خواجه به نظر مي ،. نكته ديگر آنكه، همانطور كه ذكر شدبه حساب آيد
رعايايي كه از رونق زراعت و تجارت  .تدر تالزم داردقوي با حكومت و مملكت مق

تر و  ملكي قوي رو از اينتوانند به مملكت كمك كنند و ماليات بپردازند و  برخوردارند، بهتر مي
مراعات حال رعيت را نكند، خود  ،به تبع آن لشگري مقتدرتر خواهند داشت و اگر پادشاه

 شود. نابودي ملك خويش را موجب مي
 

 گيري نتيجه
اسي ينويسي س اثر خواجه نظام الملك، يكي از آثار شاخص در زمينه اندرزنامه ،سيرالملوك

نظرات قابل توجهي را در  ،نويسي است. خواجه در اين اثر، به شكل غيرمستقيم نامه يا سياست
ديدن ملك و دين و  كند. وي ضمن توأمان باب امنيت در دولت كالسيك ماقبل مدرن بيان مي

تقويت و تحكيم ديگري، بين امنيت رعايا و  برايبر ضرورت حفظ و تقويت هر يك تأكيد 
امنيت پادشاه و حدود مملكت  ،كند. سوژة اصلي ي برقرار ميا قدرت و عظمت پادشاه نيز رابطه

مخاطرات داخلي و خارجي دارد كه خواجه نظام با عنايت به قدرت نرم و  ،است. اين امنيت
كوشد كه  مي ،ها ها و مراقبت راري سيستمي چنداليه از نظارتقدرت سخت و همچنين برق

برقراري رفاه و رونق دين  ،راههاي حفظ و تحكيم قدرت ملك و برقراري امنيت و به دنبال آن
عامل توليد امنيت است و قدرت رعيت و در عين  ،اعم از نرم و سخت ،را بيان كند. قدرت

 گيري ملك و ملك است. ث اقتدار و قدرتحال هراسش از پادشاه و اميدش به او، باع
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