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تاریخدریافت-6231/4/36:تاریخپذیرش 6231/3/36:


چکیده

کسوبهبحثکشورداریدرمباحثمدرنتوجهمیشودوازسوی

درایننوشتارازی
شودتاپرسشهاومسائلکاربردیآنشناساییوبهیکیازمتونکالسیک


دیگرتالشمی
سیاستنامه

ایرانیعنیتاریخبیهقیعرضهشود.بنابراینتاریخبیهقیرابهعنوانیکاثر"


نویسی" برای اولین بار بازخوانی و مطرح میشود و با محوریت کارگزاران سیاسی این
میراثملیبررسیوخوانشیامروزینازآنارائهمیشودتاچارچوبیمقدماتیبرایالگوی

کشورداری از درون متن تاریخ بیهقی معطوف به نقش کارگزاران سیاسی در سه حوزه
بینش،گرایشوکنشتدوینشود.روشپژوهشدرایننوشتار،گرنددتئوری(دادهبنیاد)
است.

نامهها،تاریخبیهقی 
الگویکشورداری،کشورداری،سیاست 

واژگان کلیدی:

.6استادعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی(نویسندهمسئول) barzegar@atu.ac.ir
.3دانشجویدکتریعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبائی saeedhassanzadeh39@yahoo.com
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طرح مسئله
توانحولمبحثتوسعهچارچوببندیکردکه


بخشیازمباحثمدرندانشسیاسیرامی

بویژهپسازپایانجنگدومجهانیذهندانشمندانعلومسیاسیرابهخودمشغولکردهاست.
هاییکهدربابمحدودیتیاگسترهنقشآفرینیدولتدرفرآیندتوسعهمطرح

فارغازبحث
میشود ،در بسیاری از موارد مفهوم کشورداری و چگونگی اداره واحد مستقل سیاسی و

اجتماعیایکهباعنصر حاکمیتملیبه یکدیگرپیوندیافتهویکملت_ دولترا تشکیل

دهند،بهعنوانبرداشتاصلیازمفهومتوسعهدرنزددانشمندانعلومسیاسیمطرحمیشود.


می
حالپرسشایناستکهکشورداریشایستهومطلوبچهشاخصهها،الزاماتومقتضیاتیدارد
واینکهنقشکارگزارانسیاسییادولتیدرچارچوبآنچگونهاست؟اینپرسشنهتنهاذهن
ورزانوسیاستپژوهانامروزرادرگیرخودکردهاستبلکهذهنبسیاریاز کارگزاران


سیاست
وعالمانسیاسیرادرازنایتاریخبهخودمشغولکردهاست.برکسیپوشیدهنیستکهکشورما
سرزمینیاستکهنکهسابقهاستقراردولتوحکومتمستقلسیاسیدرآنبهچندهزارسال
هاونظامهایسیاسیمختلفاین

میرسدوالجرمدرفرازوفرودوظهوروسقوطحکومت

هایعملییانظریای

پرسشبارهاوبارهابرایپیشینیانمامطرحشدهاستودرعینحالپاسخ
نیزبداندادهشدهاست.پسعجیبنخواهدبوداگردربسیاریازآثارادبی،تاریخیوسیاسی
گذشته ،بتوانتالشبرایتبیین شاخصههاومقتضیاتیکزمامداریوکشورداریمناسب و
شایستهرابامحوریتنقشکارگزارانسیاسیشناساییکرد.اینامرچهبهصورتخلقپندنامهها
واندرزنامههایسیاسیدردورانقبلازاسالم(تفضلی– آموزگار()6231،پیرنیا)386:6233،
ورتسیاستنامههاوآثارادبی-سیاسییاادبی_تاریخیدر

(مشتاقمهر)83:6283،وچهبهص
دورانپسازاسالم،نمودیافتهاست(شرفی()33:6231،ترکمنیآذر.)63:6288،اینامربدین
معنیاستکهظرفیتکامالبومیودرعینحالفرآوریشدهدرحوزهکشورداریدردسترس
ماست.حالپرسشایناستکهآیامیتواناینظرفیتوگنجینهملیرابرایمصارفامروزی
و بهرهبرداری جهت تدوین یک الگوی کشورداری مدرن برای پاسخ دادن به نیازهای امروز
جامعهوادارهکشوروحتیازآنمهمترکنشگریسیاسیبهسخندرآوردواستفادهکرد.با
انیکیازآثارارزندهحوزهسیاستنامهایوبا

توجهبهایننکات،کتابتاریخبیهقیرابهعنو

توجهبهدوخصوصیتجامعیتوماهیتعملگراوبرخواستهازمتنوقایعبودنایناثر،برای
تالشوجستارنظریخودانتخابشدهاست.برایناساسپرسشایننوشتارعبارتاستاز
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اینکهتاریخبیهقیدرحوزهسیاستوکشورداریچگونه میتواندبهنحویامروزینوبهعنوان
یکالگویکشورداریپیشنهادشود؟وفرضیهآناستکهبااستخراجنکاتنهفتهدرتاریخ
هایمنعطفوعملگرا،میتوان

بیهقیوبهروزرسانیآنهابهصورتگزارهها،مقوالتومولفه

یکالگویامروزین،درچارچوبسهحوزهبینش،گرایشوکنش کارگزارانسیاسیهریک
بازیرمجموعههایمستقلراطراحیوپیشنهادکرد .
چارچوب مفهومی :کشورداری
مباحثمدرنکشورداریازهمانابتداحولکلیدواژهتوسعهودرمعناییجامعاالطرافبا
محوریتپیشرفتنضجگرفت.بعدازجنگجهانی،مسئلهتوسعهبهعنوانیکیازمهمترینمسائل
به طور گسترده ،در محافل نظری مختلف و در قالب مباحث مربوط به نحوه کشورداری و
برنامهریزی درکشورهای مختلف مطرح بوده است (موحدی .)3 :6282 ،در تعریفی گسترده

پیشرفتوتوسعهجریانی است که در خود ،تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظامسیاسی،
اقتصادیو اجتماعی را بههمراه دارد واینیعنیتغییراتگستردهدرمفهومکشورداریسنتیکهتا
پیشازاینروندغالببهشمارمیرفت.کشورداریشایسته،بهبود میزان تولید و درآمد را در بر

دگرگونهای اساسیدر ساختهای نهادی ،اجتماعی_ اداری و همچنین

داردوبنابهتعریفشامل
ایستارها و دیدگاههای عمومی مردم است) .(Kingsbury & Remenyi, 2004, 24-25درچارچوب
معنیدارمیاندومفهومدولت و توسعهاستو مفهومی
اینتعریفکشورداریشایسته،بیانگر رابطه 
خواهدبود که با هدف تغییر بنیادین در اساساقتصادی جامعه ،توانایی کافی برای تضمین میزان
باالی رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم را دارد (رنانی .)232 :6286 ،امروزه توافق
برنامهریزی،اینمهم

توسعهنیافتهیادرحالتوسعه ،بدون

گستردهای وجود دارد که در کشورهای
تحقق نخواهدیافت.مسئولیت برنامهریزیهم بر عهده دولت وکارگزاراندولتیوطبعانحوهو
چگونگیکشورداریآناست (جیروند .)683-683:6218،اینامر به معنای نقش هدایتگر و
فرصتساز دولت استوهمزمانتاکیدیبریافتنالگوهایمدرنودرعینحالبومیوبرخواسته
ازمتنتاریخی_فرهنگیجامعهبرایادارهشایستهکشوراست .
سیاستنامههایااندرزنامههاىسیاسى ،یکىازحوزههاىمهمفکرىمحسوبمىشوندکهدر

تاریخایرانقبلوبعدازاسالمتوجهبسیارىبهآنهاشدهوآثارزیادىهمداشتهاند(قادری.)6231،

سیاستنامه

نامهخواجهنظامالملک" باعنوان 


سیاست
ایننوشتهها کهبهاعتبارمشهورترینآنها"
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ایىبانامهاىگوناگونبودندکهخطاببهفرمانروایاننوشتهشدهاند.امااینکه

معروفاند،رسالهه

سیاستنامههارا

ایننوعادبیاتسیاسىازکدامحوزهفکرىمتأثراست،اختالفنظراست.برخی
دوبهنوعىآنرابیانگرتالشفکرىایرانیانبراى

ایرانشهرىدربابسیاستمىدانن

ادامهاندیشه
کسباستقاللفکرىبهدنبالرسیدنبهاستقاللسیاسىتحلیلمىکنند (طباطبایی.)31:6283،
سیاستنامهرانهیکجریانمستقلىدربرابرفقهوفلسفهسیاسىمسلمانان،بلکهجزئىاز

برخی
قلمروفراخفقهوفلسفهعملىومنضمبهآنحوزهمىبینند(فیرحی.)33:6283،یکتحلیلدیگر

نویسىدرجهاناسالمدرادامهسنتاندرزنامهنویسىدراندیشهسیاسى

استکهسیاست 
نامه

آن 
نامهنویسى،توضیحروابطقدرتباهدفحفظ
غرضاصلىدرسیاست 

ایرانیانقبلازاسالماست.
آناست (طباطبایی.)684 :6234،دیدگاه دیگرى است کهسیاستنامهها را ذیلنظریه سلطنت
اندیشهدورهمیانهتاریخاسالممىداندکهسلطنتاسالمى

اسالمى،تحلیلمىکندوآنراشاخص

کندکهمفرداتسیاستنامههارانهازگذراندیشهایرانشهرى،بلکهبهاعتبار


رایجشدوتأکیدمى
منظومهعقالنیتدورهمیانهبایدفهمید (فیرحی )84:6283،ودیدگاهدیگراینکهاینآثاربرپایه
تجاربسیاسیوزیرانورجالسیاسیبهنگارشدرآمدهوتاحدودزیادیسیاستنظریوعملی
راباهمدرآمیختهاست.درآنهاتصریحاًیاتلویحاًازحاکمانخواستهشدهکهدرآنکتابهاچون
آیینهییبنگرندورفتاروگفتاروکردارمندرجدرآنهارابهکاربرندودرسلوکسیاسیخود

.بههرتقدیرسیاستنامههابهمحوراخالقیاتدرالگوی

راهنماقراردهند(حلبی)63-64:6288،
سهگانهنزدیکتراستوتوصیهبهزمامدارانواصالحرفتاروملکاتاخالقیآنانمرکزثقلآن
است(برزگر.)63:6232،ازهمینجامىتوانبهنکتهدیگرىاشارهکردکهآنهمدالبرتحول
محتواىاندرزنامهدرپرتواندیشههاىاسالمىاست.شاهآرمانىبهگفتهطباطبایى،خود،عینقانون
است،اماپادشاهدردوراناسالمىسرشتىترکیبىداردکهازسویىبرگزیدهخداستو ازسوى
دیگربایستىتوجهىبراحکامشریعتداشتهباشد(طباطبایی)11:6282،بههرحال،بایدگفتکه
سیاستنامهنویسانعمدتاوزرایىبودندکههممتأثرازاندیشهایرانشهرىوهممتصفبهدانش

ایحولتاریخنگاریدورهاسالمیباتوجهبهمحوریتتاریخبیهقی،در

اسالمىبودند .ذکر نکته
اینپژوهشدرحوزهسیاستنامهنویسیالزماست.فرهنگرجایىازجریانمستقلىباعنوان«شیوه

هاىفکرىچونسیاستنامهنویسىیادکردهاست

تاریخىمتعلقبهمورخان»در کناردیگرجریان
نامهای
عنوانیکاثرسیاست 

(رجایی31:6284،ـ.)88درایننوشتاربرایاولینبارتاریخبیهقیبه
درعلمسیاستبازخوانیوترویجمیشود .
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پیشینه پژوهش
درموردتاریخبیهقیپژوهشهاییتاکنونانجامشدهاست.بهطورمثالمیتواندردوران
غزنویباعنوان"سابقه دیوان اشراف و نمود آن در تاریخ بیهقی" اشارهکرد(جابریوزارع،
همچنینمیتوانبهمقاله

)6288کهدرجایخوداثریارزندهدرموضوعیمنحصربهفرداست.
بیاعتمادی در دستگاه غزنوی و دالیل آن در تاریخ بیهقی" اشاره کرد که نمود الزامات و
" 
هایکشورداریدرحوزهکارگزارانسیاسیاستوپتانسیلهایمنابعانسانینظامسیاسی


بایسته
را وجه همت خود قرار داده است (صحرایی و میرزایی مقدم .)6231 ،در میان پایاننامههای
قابوسنامه" اشارهکرد(عباس

دانشگاهینیزمیتوانبه"جلوههای خردورزی در تاریخ بیهقی و
نامهای
گراییسیاسیرادردواثرسیاست 


)کهبحثکشورداریونمودعنصرواقع
آبادی6232،
ازجملهتاریخبیهقیبررسیمیکند.هیچیکازاینآثارعلمی،درجهتارائهیکالگوی

کشورداریحولمفهومکارگزاریسیاسیومنبعثازتاریخبیهقینبودهاست .
روش تحقیق
برایاجرایاینپژوهشازروشدادهبنیادیاگرنددتئوریاستفادهمیکنیم.گلیزر واشتراس

اینروشرابراینخستینباردرسال 6313بهجامعهعلمیمعرفیکردند.درواقع آنانبامعرفی
بنیاد،مفروضههایرایجتئوریبزرگرابهچالشکشیدند) .(Suddaby, 2006, 633-642


نظریهداده
بیانمیداردکهبرخالفبرخیروشهایتشریحیمانندپیمایشوتحلیلِمحتواکهفقطبه

گلیزر
توصیف میپردازند ،نظریه دادهبنیاد اقدام به مفهومسازی کرده و بر این روشها برتری مییابد
.)(Glaser, 2002, 23-38درروششناسینظریهدادهبنیاد،کشفیاتولیدنظریهبرمبنایحقایقو
آورینظاممنددادههاوبامدنظرقراردادنکلیهجوانببالقوهمرتبط


واقعیتموجودوازطریقجمع
باموضوعتحقیق،صورتمیگیرد .دادههای جمعآوریشدهسیر تکاملی خود را تا رسیدن به

تئوری،درچارچوبمراحلیطیمیکنند.تحلیلدادههاییکهبهمنظورتکویننظریهگردآوری

میشوند،بااستفادهاز«کدگذاری»انجاممیشود.کدگذاریفرآیندیاستکهدادههارابانظریه
پیوندمیدهد.کدگذاریازطریقشکستندادهها،پژوهشگرراازسطحتجربیحرکتدادهوبا
گروهبندیدادههادرکدهاییمشخص،زمینهتبدیلآنهابهنظریهرافراهممیکند(Glaser, 1978: .


).55شکستندادههابهمحققانکمکمیکندتابهعقببرگشته،عناصرنامتراکمرابررسیکردهو
ایمفهومسازیکنندکهازیکموقعیتیامصاحبهخاصکهدرآنقرارداشتند،

آنهارابهگونه
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فراتر روند ) .(locke, 2001: 42پس ابتدا کدهای مناسب به بخشهای مختلف دادهها اختصاص
مییابد .این کدها در قالب روندی تعیین میشوند که آن را «کدگذاری باز» مینامند .سپس

پژوهشگربااندیشیدندرموردابعادمتفاوتآنهاویافتنپیوندهایمیانشانبه«کدگذاریمحوری»

نمونهگیرینظری»وباتوجهبه
کند.درجریاناینکدگذاریها،پژوهشگربااستفادهاز« 

اقداممی
هامیپردازدکهتصویرغنیتریازمفاهیمو
مقوالتپدیدارشدهازدلدادهها،بهگردآوریداده 
مقولههایحاصل،فراهم خواهندکرد.سرانجام،با«کدگذاریانتخابی»مقولههاپاالیشمیشوندو
با طی این فرآیندها در نهایت ،چارچوبی نظری در قالب یک مفهوم دادهبنیاد پدیدار میشود.
پرداختهاند

(استراوسوکوربین.)38:6283،درمنابعیکهبهمعرفیوروششناسیگرندد تئوری 
ریهپردازیرا،مرحلهآخرودستاوردطبیعیمرحلهکدگذاریانتخابی،دانستهاندکه
مدلسازیونظ 

گیردبرایتئوریسازی،باید


صورتمی
تجزیهوتحلیلپایانیبهمنظورتکویننظریه،دراینمرحله
ها،بایکدیگرازیکسووبامفهوماصلیازسویدیگر،معلومشودودرعینحال،

رابطهبینمولفه
نوعروابطبینآنهامشخصگردد.تولیدنظریهیکحادثهمکانیکینیستکهبتوانآنراطی
مراحلخطیوجبریتعبیینکرد.خبرگی،قدرتابتکاروخالقیتمحققاستکهبهمددوی
آیدوروابطپنهانآنانراآشکارساختهوموفقبهخلقنظریهجدیدمیشود .


می
بررسی تاریخ بیهقی بر اساس روش دادهبنیاد
درمطالعهایاکتشافیتاریخبیهقیبااستفادهازروش"دادهبنیاد" بررسیشد.پسازانجام

مطالعاتاکتشافیوبررسیمتنتاریخبیهقی،مجموعهایازنکاتاستخراجشد.برایناساس

بیشازدویستعبارتاستخراجشدودرمرحلهبعدبراساسروششرحدادهشدهاقدامبه
کدگذاریبازاینگزارههاشد.
کدگذاری باز
دراینمرحلهعباراتدرقالب چهلوچهارگزاره،درابعادمختلفکدگذاریشدکهدر
ادامهدرقالبجدولصفحهبعدازنظرمیگذرد :
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 .6تعیین تنها یک فرد مسئول برای هر کار و
منعسپردنچندکاربهیککارگزار 
 .3شفافیت و روشن کردن حدود وظایف و
اختیاراتکارگزاران 
 .2درمذمتدورزدنسلسلهمراتبسازمانی
وبیحرمتیبهکارگزارانازاینطریق 
 .4بستن راه موازیکاری با انتخاب دقیق
ارکانوسپساعطایاختیاراتالزم 
 .3حفظحرمتعناوینوالقابوعطایا 
 .1تاکیدبراهمیتکارگزارانباتجربه
 .3دوری از استبداد رای و نصیحتپذیر
بودن 
 .8متینسخنگفتنوحرمتکالم 
 .3درمذمتپذیرشرشوهوارتشا 
.61حقشناسینسبتبهدیگرکارگزاران 
.66شرط داشتن تجربه و همخوانی تجربه با
مسئولیت 
.63لزوم سیرت نیکو برای کارگزاران و
صاحبمنصبانبهعنوانبسترشایستگی 

.62نظرسنجی و افکار سنجی در تشخیص
صوابوناصوابرایها 
.64تشویقمامورینوکارگزارانقبلازاعزام 
.63پایش مداوم کارگزارانی که مورد
قرارگرفتهاند 

بازخواستویاتنبیه
.61تاکید بر تشخصوشئونسیاسیدربعد
فردیوسازمانیبرایکارگزارسیاسی 
.63تاکید بر اهمیت و لزوم حرمت نهادن به
برکشیدگان 
.68مراقبتدردادنوعدهها 
.63تاکیدبرداشتنسابقهروشنوبرائتیافتن
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 .33تاکید بر تعهد در قبول مسئولیت و
شناختدقایقآن 
 .32رعایتسلسلهمراتبدراعطای تشویقها
ومراحم 
 .34ذکر نام نیک صاحبمنصبان و مسئوالن
قبلی 
 .33حفظ حرمت صاحبمنصبان تا همگنان
وزیردستانحرمتاورانگهدارند 
 .31جلوگیری از رقابت معروفین و خواص
سیاسیدربرانداختنیکدیگر 
 .33در عین حفظ شئون مقام باالتر خدمت
دیگرانوزیردستانرایادکردن 
 .38امکان نصیحت کردن بیحشمت و بدون
پردهپوشیرافراهمکردن 

 .33تالشدرجهتیافتنکارگزارانشایسته 
 .21کارگزاران را با تکریم روانه محل
مسئولیتکردن
بیمایگانرابرکشیدنکهحق
 .26درمذمت 
ناشناسخواهندبود 
میانهرویکردن 
 .23درکارهامجاملتو 
 .22تاکیدبروفایبهعهد 
 .24حرمت کارگزاران و فن ساالران با
تجربهرانگهداشتن 
 .23قویدلکردنکارگزارانوزیردستان 
 .21پایشمداومافعالوحاالتکارگزاران 
 .23در صورت واردآمدن اتهامی فرصت و
امکاندفاعرامنظورداشتن 
 .28تاکیدبرکسبآموزشوتجربه 
 .23حرمتفروافتادگانرادرنظرداشتن 
 .41جلوگیریازظلموتعدیکارگزاران 
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ملکداری 
 .46احترامبهسنندیرپای 
ازاتهامات،قبلازاعطایمناصب
چشمداشتبهثروتزیردستان 
.31خدمتگذاران دیر بدست آمده را نگه  .43درمذمت 
 .42برخوردباکسانیکهاقدامبهدسیسهچینی
داشتنونهبهظنهراتهامیفروانداختن
.36مدیریت نورسیدگان و تازه به دوران برایدیگرکارگزارانمیکنند .
 .44حرمت مقام انسانی کارگزاران را در نظر
رسیدگانبهقدرت 
داشتن

اماقبل ازادامه بحث ،الزم استتابرایآشنایی بیشتر خوانندهباگزارههایاستخراجی و
ماهیتسیاسیوتجویزیآنها،بهچندنمونهازاینگزارههااشارهشود.باتوجهبهمحدودیت
حجممقاله،فقطبهدوگزارهاولیدرجدولفوقپرداختهشدهوبههمراهشواهدمتنیمرتبطو
مستخرجازتاریخبیهقی،آنهارامعرفیکردهوازمنظریمدرنوامروزینبررسیمیشوند .


تعیین تنها یک فرد مسئول برای هر کار و منع سپردن چند کار به یک کارگزار
اینمطلب،یکیازگزارههایکنشیکهدرحوزهعملکردکارگزارسیاسی،ازدرونمتن
استخراجمیشود.درواقعوازمنظریتطبیقیباشرایطمدرنوآنچهکهباعنوانبروکراسی
دولتی نامیده میشود ،میتوان این گزاره را در حوزه مدیران دولتی امروز جامعه بهراحتی
برجستهسازی کرد .در واقع این گزاره در بافتار دستگاه اداری  -سیاسی یا سیستم بروکراسی

سیاسی به نقشآفرینی میپردازد و لزوم توجه به آن به صورت هشدارهایی در بحث مدیران
دوشغلهوچندشغله،درطیسالهایاخیرخودنماییکردهوحتیدرکالمرهبرمعظمانقالب
اسالمینیزنمودداشتهاست.اینمسئلهنیزدراثربیهقیوجودداشتهاستواوبهاشکالمختلفو
درعینحالبهکراتدربازگوکردنمذاکراتمربوطبهاعطایپستومسئولیتسیاسیبه
کارگزاران،ایننکتهرابهعنوانروشجاریساختسیاسیدولتغزنویدرتاریخخوددرج
نموده است .او در بحث تکشغله بودن ارکان سیاسی دولت غزنوی یا در اصطالح امروزی
هاییراذکرمیکند .

مدیراندولتیبهکراتنمونه
«چونازنشاندنبوسهلزوزنیفارغشدند،امیرمسعود،رضیاللّهعنه،باخواجهاحمدحسن
وزیرخلوتکردبهحدیثدیوانعرضکهکدامکسرافرمودهآیدتااینشغلرااندیشه
دارد؟ [یعنی پس از عزل بوسهل زوزنی سلطان با وزیر خود مشورت کرد که چه کسی را به
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ریاست دیوان عرض منصوب نماید که این دیوان وظیفه ارائه مکاتبات و مراسالت اداری و
درخواستهای کارگزاران سیاسی از پایتخت و حوزه مرکز را دارد ]6خواجهگفت:ازینقوم
مملکتفرمودهایموآنمهمترستو

شایستهتراست .امیرگفت:ویرااشراف 

بوسهلحمدوی 
چنو دیگرینداری،کسی دیگرباید[سلطان گفت که بو سهل حمدوی را به ریاست سیستم
بازرسیواطالعاتیمنصوبکردهاستکهپستمهمتریاستوکسدیگریبهلیاقتاوبرای
اینکاروجودنداردوبایدکسدیگریرابرایشغلدیوانعرضپیشنهاددادزیرانبایدبهیک
فرد،بهطورهمزماندویاچندمسئولیتواگذارشود]»(تاریخبیهقی،ج .)433:3
شاهدآنکهسلطانحاضرنمیشودباحفظسمت،بوسهلحمدویرابهشغلدیگریبگمارد

ودرواقعبهاودوشغلدهد.درموردسایرپستهایسیاسینیزبههمینشکلاستوسلطان
مسعودهرگزبهیککارگزاربیشازیکمسئولیتومقامومنصبسیاسیاعطانمیکند.این

چندشغلهها،

امر،درتاریخبیهقیبهکراتآوردهشدهاست.درنمونهدیگریازمنعبهکارگیری
بیهقیدربحثانتخابجانشینوزیرمتوفیسلطانمسعودوپسازاینکهبو نصر مشکان افراد
شایسته برای این سمت را به ترتیب معرفی کرده و اسمشان را میبرد ،از قول سلطان مسعود
مینویسد :

«امیربونصرراگفت:بوالحسنسیّاریصاحبدیوانیریوجبال داردوآنکاربدونظامی
گرفتهاست[یعنیاومسئولیتیداردوبهخوبیازعهدهمسئولیتبرآمدهاستولذاشغلدیگری
به او نمیدهد] و بوسهل حمدوی به ری خواهد رفت که از طاهر دبیر جز شراب خوردن و
رعونت دیگر کاری برنیاید [یعنی بوسهل حمدوی هم که در نمونه باال ذکرش شد به عنوان
مسئول بازرسی و اطالعات مامور خدمت به ری شده است چرا که فرماندار آنجا جز شراب
یدهد و باید به امور آنجا رسیدگی شود لذا به او هم
بارهگی کار دیگری انجام نم 
خوردن و زن  
یشود]وطاهرمستوفیدیواناستیفارابکاراست[طاهر نامی هم
همزمان شغل دیگری داده نم 
یگیرد]وبوالحسن
برای بحث دیوان محاسبات مناسب است و شغل دیگری برای او در نظر نم 
عقیلی مجلس ما را [و عقیلی نیز از مشاوران دربار و از حاضران مجلس سلطان است و شغل
یشود]؛و چنانکهسلطانبآخردیدهبود[یعنی چنانکه پدرم
دیگری هم همزمان به وی داده نم 
سلطانمحمودنیزدراواخرعمرخودمناسبدیدهبود]دلمبراحمدعبدالصّمدقرارمیگیردکه
برکناراستودبیریوشمارومعامالتنیکوداند ومردیهوشیاراست .بونصرگفت:سخت
.6توضیحاتداخلکروشهتوضیحاتبیشتریاستکهتوسطنویسندگانارائهشدهاست.
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نیکواندیشیدهاست»(تاریخبیهقی،جلد .)314:3
دراینموردبهعمدشاهدیمثالآوردهشدکهدرآننامچندکارگزارسیاسیمطرحمیشود
کهدرطیآنبهوضوحمسئولیتفعلیآنهایادآوریمیشودوبههمیندلیلسلطانازدادنپستی
دیگروهمزمانبهآنانخودداریمیکند.همانطورکهگفتهشد،اینگزارهایاستکهتقریببه
ذهنآندربافتارمدرنساختاراداریوسیاسیکشورنیزامریچندانمشکلنیست.بحثمدیران
چندشغلهبهعنوانیکمعضلنیزتذکردادهشدهاست .
شفافیت و روشن کردن حدود وظایف و اختیارات کارگزاران
یکیدیگرازگزارههایپرتعداددرتاریخبیهقیروشنکردنحدوداختیاراتو شفافیت

کارگزاراندرحوزهوظایفاست.درقالبادبیاتامروزین،رابطهمیانرئیسومرئوسویا
حاکموسلطانوکارگزارانسلطانیوچاکرانآستاندرقالبادبیاتسیاستنامهایاست.در

واقعنکتهعملگرایاینگزارهایناستکهدرزماناعطایهرمسئولیتیامقامی،دوطرفاین
رابطهالزاماتآنمسئولیترابهیکدیگرگوشزدمیکنندودرعینحالکسیکهاینمسئولیت

درادبیاتاسالمیاینامانتراعهدهدارشدهاست)شرایطخودرادراجرای

راقبولکردهاست(
مسئولیت ،ذکر کرده و اختیارات الزم در جهت ایفای هر چه بهتر مسئولیت خود را تقاضا و
دریافتمینمایدوازسویدیگرشخصحاکمویارئیسومسئولیکهاینمقامومنصبرابه

کارگزارخودسپردهاست،بهنوعیبااواتمامحجتمینماید.اینامرودرواقعایناتمامحجت

ازدیربازدراصولکشورداریمطرحبودهاستونمونههایآنرامیتواندربسیاریازآثار
سیاستنامهایوحتیدینی و عقیدتیمثالدر نهجالبالغه امیرالمومنینودر نامههای ایشان به

کارگزارانخودوگرفتنپیمانازآنها،قبلازاعزامبهمحلماموریتمالحظهکردکهیکیاز
مهمتریناینفرازهادرنامهحضرتبهمالکاشتراستهنگامیکهاوراجهتتصدیفرمانداری
جایتاریخبیهقینیزاینتعاملمیانکارگزارانوسلطانرابهعنواناتمام

مصربرگزید.درجای
حجتیجهتاجرایدقیقمسئولیتوانجامشدنکاربهنحواحسن،مشاهدهمیشودکهباعنوان

نامهاینامیدهمیشود .
نوشتنمواضعه[قرارداد]،درادبیاتسیاست 

متاسفانهامروزهاینامردرروالاداریکشورماننادیدهگرفتهمیشود.کسیکهپستو
مقامیرادریافتمیکنددرشوقوذوقعنوانمدیرکلییامعاونتیاهرچیزدیگریاستو
مقامباالترنیزبهنوعیشادازاینکهبخشیازمسئولیتشراازگردنخودبازکردهاستواکنون

الگوی کشورداری در سیاستنامهها مطالعه موردی :تاریخ بیهقی

11

کسیراآمادهبرای شماتتوقربانیدارد.اماازمنظراجرایهرچهبهترکار،قدمایمابراین
گزارهتاکیدخاصیداشتندوبدینوسیلههمبهنوعیدقایقوظرایفمسئولیتومنصباعطایی
گرفت.بیهقیبراینگزارهتاکیدویژهایداردودرموارد


موردتوجه،مروروتاکیدقرارمی
تاکیدمیورزدوضمنپرهیزازپرداختنبهجزئیاتوتطویلمتناهمیتاین

متعددیبرآن
گزارهراهمازمنظرسلطانمسعودوهمازمنظرکارگزاراندیگریعنیوزراودبیرانساخت
سیاسیدولتغزنویموردتاکیدقرارمیدهدبااینعنوانکههردوطرفتنهازمانیمسئولیترا
میکنندکهشرایطاینمواضعه [قرارداد]نهتنهابهصورتشفاهیکهبهصورت
اعطاویاقبول 
کتبیدرج،امضا(گاهیدرمسئولیتهایبسیارحساسباقیدسوگند)ودربایگانیسلطنتیثبت

وضبطشود .
بهطورمثالبیهقیدرموردانتصابوزیراعظم؛مکالمهمیانبونصرمشکاندبیرسلطانمسعود
صسلطانمسعودرابهشرحزیربازتابمیدهد :

وشخ
«ومن[بونصر مشکان] نزدیکامیررفتم؛گفت:خواجه[خواجه احمد حسن نامزد وزارت
سلطانمسعود]چهخواهدنبشت؟گفتم:رسمرفتهاست[یعنیاینیکسنتقدیمیملکداری
است] که چون وزارت به محتشمی دهند ،آن وزیر مواضعهیی نویسد و شرایط شغل خویش
بخواهد[یعنیشرایطواختیاراتالزمجهتانجامآنشغلومسئولیترادرخواستکند]وآن
راخداوندبخطّخویشجوابنویسد[یعنی سلطان به خط خودش پاراف و تائید کند]،پساز
جوابتوقیع[امضاءومهر]کندوبآخرآنایزد،عزّذکرهرایادکندکهوزیررابرآننگاهدارد؛
سوگندنامهییباشدباشرایطتمامکهوزیرآنرابرزبانراندوخطّخویشزیرآننویسدو

و
گواهگیردکهبرحکمآنکارکند.گفت:پسنسخت[نسخه]آنچهماراببایدنبشتدرجواب
مواضعه،ببایدکرد[آمادهباید کرد]ونسختسوگندنامه[همین طورنسخهمربوطبهسوگندنامه
نیز آماده شود]تافردااینشغلتمامکردهآیدوپسفرداخلعتبپوشدکههمهکارهاموقوف
نسخهها] کردهآمد؛و نمازدیگر
[متوقف]است .گفتم:چنینکنم؛وبازگشتموایننسختها[ 

خالیکردامیروبرهمهواقفگشتوخوششآمد»(تاریخبیهقی،ج .)313:6
بیهقی در اشارهای دیگر به اعطای فرمان سپاه ساالری به شخصی به نام احمد از سرداران
سلطانمینویسد :

ودیگرروزبدرگاهآمدوامیرباخواجهبزرگ[وزیرسلطان]وخواجهبونصرصاحبدیوان
رسالت[دیوانانشاءودبیریسلطان]خالیکردواحمدرابخواندندومثالهاازلفظعالیبشنود
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[یعنی دستورات شفاهی سلطان را شنید] وازآنجابطارمآمدندواینسهتنخالیبنشستندو
منشور و مواضعه و جوابها نبشته [یعنی شرایط درخواستی برای انجام مسئولیت را مکتوب
کردند]وهردوبتوقیعمؤکّدشده[امضاءشد]بااحمدببردندونسختسوگندنامهپیشآوردندو
ویسوگندبخورد،چنانکهرسماست[مجددا تاکیدبراین کهاین کارامری کامالمرسومو در
بروکراسی اداری کامال جا افتاده بوده است] وخطّخودبرآننبشتوبرامیرعرضهکردندو
بدواتدارسپرد[یعنی به بایگانی سپرده شد] وخواجهویراگفت،...تراکهساالریبایدکه

کردهای
بحکممواضعهوجوابکارمیکنی[یعنی باید طبق تعهدات و اختیاراتی که در یافت  
مسئولیتخودراانجامدهی]»(تاریخبیهقی،ج .)468:3
نامهها یا در اصطالح امروزین روشن کردن حدود وظایف و
نوشتن اینگونه مواضعه 
نیستوبرایمناصبپائینترنیزلحاظمیشود.به

اختیارات،تنهادربحثوزارتوساالریسپاه
طورمثالدرهنگامانتصاببوسهلزوزنیبهدیواناستیفا(دیوانمحاسبات)باتوجهبهمشکالت
پیش آمده و عدم اجرای صحیح امور که بوسهل بدان اشاره میکند و میگوید آن طور که
شنیده؛دراصطالحاینشغلخلقگونهشدهودرواقعکاراییواهمیتخودراازدستدادهو

تبدیلبهامریتشریفاتیشدهاستودرواقعبهزبانامروزینیازمندیکمدیرقویوالیقبرای
بازگرداندنوجاهتوکاراییآناستونیزبرهمینبحثمواضعهودرخواستاختیاراتو
قیمینویسد :

روشنشدنحدودوظایفواختیاراتتاکیدمیشود.بیه

«بوسهلزمینبوسهدادوگفت:اختیاربندهآنبودکهبردرگاهعالیخدمتیمیکند،امّا
بندگانرااختیارنرسد،فرمانخداوندراباشد؛اگررأیخداوندبیندتابندهباخواجهوبونصر
بنشیندوآنچهدانددرینباببگویدومواضعهنبیسدوآنچهدرخواستنیاست درخواهد[یعنی
یدادم که در شغل قبلی خودم باشم ولی اختیار با سلطان است و حاال که سلطان
من ترجیح م 
گرفتهاندالجرماجازهدهندتاشرایطواختیاراتالزمجهتانجاممسئولیترانوشتهوبه
تصمیم 
کهچنانکهبندهشنود،آنشغلخلقگونهشده[اهمیتخودرا

صورتمکتوبدرخواستنمایم]
از دست داده و بازیچه شده] استتابرقاعدهدرسترودامیرگفت:صوابچنینباشد.هرسه
تنخالیبنشستندوهمچنانکردندوسختدیرسخنرفتوآنچهگفتنیونهادنیبودبنهادندو
بگفتندوبپراگندند»(تاریخبیهقی،جلد .)163:3
شواهدی که در اینجا ارائهشد وشواهدبسیاریکه در این زمینهمیتواناز تاریخبیهقی
استخراجنمود،بر اهمیتاینسنتمواضعهنویسی یا روشنکردن حدود وظایف واختیارات
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تاکیدمیورزدکهامروزهودرسازمانسیاسیوبروکراتیکماشایدبهنوعیمغفولومهجور

ماندهاستوشایددربهترینحالتبتواننمودکمرنگیازآنراتنهادرسطوحبسیارکالن
سیاسی و آنهم مراسمات رسمی تحلیف و در مسئولیتهایی نظیر ریاست جمهوری و وکالت
مجلسکهقانوناساسینکاتوتشریفاتیرادراینزمینهپیشبینیکردهاست،بازیابیکرد.در

یورزیدند وحتیپیشوایمعصومی چون
حالیکهبزرگان وپیشینیانما برایندقایقتاکیدم 
امیرالمومنینعلی(ع)دربرابرکارگزارشایستهایچونمالکاشتربازهمازمزایایاینخردناب
وعملگراییسیاسیپرنکتهچشمنمیپوشد .

اکنونپسازذکرایندونمونهکهبهجهتآشناییهرچهبیشترخوانندهبامرحلهاولفرآیند
تحقیقارائهشد(مرحلهایکهدرطیآننکاتمستتردرمتنتاریخبیهقیبهصورتگزارههایی
استخراج و به صورت باز؛ مورد کدگذاری قرار گرفت) ،وارد فاز دوم تحقیق که مرحله
هادرقالبمقوالتمتمرکزوگزیدهتراستمیشویم .

کدگذاریمحوریوتجمیعاینگزاره
کدگزاری محوری
گزارههایچهلوچهارگانهبازوپیشینبهشکلیترکیبی،منسجمترودرعین
دراینمرحله 
خودرانمایانمیسازند .دراینمرحلهمحورهایاصلی

گزیدهتر ،بهصورتپانزده مقوله

حال
بتدریجمشخصشدهودرادامهکدگذاریهاینهاییحولاینمقوالتومحورهاانجامخواهد
شد .
دالتورزی 
.6ع 

.3تاکیدبرشایستگی 

.3پاکدستی 

.61اهمیتمشورت 

.2وفایبهعهد 

.66شفافیتدروظایف 

.4کرامتکارگزاران

.63احترامبهسنن

.3حرمتکارگزاران 

.62رعایتشئوناتسیاسی 

.1حقشناسی 

.64نفیتعلقاتگروهی 

.3ادبیاتشایسته 

.63پایشکارگزاران 

.8تاکیدبرتجربه 
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پسازبررسیارتباطاتمیانمقوالت،اینمقولهها(باتوجهبهماهیتآنها)موردکدگذاری

دراینمرحلهدانشدادهبنیاد؛نحوهکشورداریمطلوبدرتاریخبیهقی،درسهسبد

واقعشدند.
بینش ،گرایش و کنش کارگزاران سیاسی ساماندهی میشود .هشت مولفه مختلف شناسایی
میشود .عدالت و شرافت برای حوزه بینش کارگزاران سیاسی (که از درون مقوالتی نظیر

ورزیبرایمولفهعدالتوپاکدستیووفایبهعهدبرایمولفهشرافتاستخراجگشته


عدالت
است)،تکریموتحبیبدرحوزهگرایشکارگزارانسیاسی(کهازدرونمقوالتینظیرکرامت
برای مولفه تکریم و حرمت انسانی کارگزار سیاسی ،حقشناسی و ادبیات شایسته نسبت به
کارگزارسیاسیبرایمولفهتحبیباستخراجشدهاست)وانتخاب،عملکرد،پرستیژونظارت
برای حوزه کنش کارگزاران سیاسی (که از درون مقوالتی نظیر تاکید بر داشتن تجربه و
شایستگیبرایاعطایمناصببرایمولفهانتخاب،تاکیدبرتشریکمساعیوشفافیتدرحدود
وظایفواختیاراتبرایمولفهعملکرد،احترامبهسننملکداریورعایتشئوناتسیاسیبرای

مولفهپرستیژوسرانجاممذمتتعلقاتگروهیوپایشکارگزارانسیاسیبرایمولفهنظارت
استخراجگشتهاست) 


 .1کدگذاری باز

حوزه بینش کارگزاران سیاسی
 .2کدگذاری محوری

گزارهها


مقوالت

 .3کدگذاری انتخابی

دانشدادهبنیاد


جلوگیری از ظلم و تعدی 

کارگزاران 

.عدالتورزی 

6

 در مذمت چشمداشت به ثروت .3پاکدستی 
.2وفایبهعهد 
زیردستان 


درمذمتپذیرشرشوهوارتشا 
تاکیدبروفایبهعهد 
مراقبتدردادنوعدهها





عدالت 


شرافت
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حوزه گرایش کارگزاران سیاسی
 .2کدگذاری محوری
 .1کدگذاری باز

گزارهها


مقوالت

 .3کدگذاری انتخابی

دانشدادهبنیاد

تشویقمامورانوکارگزارانقبلازاعزام  

 کارگزاران را با تکریم روانه محل .4کرامتکارگزاران 

مسئولیتکردن 


قویدلکردنکارگزارانوزیردستان 



رعایتسلسلهمراتبدراعطایتشویقها 




ومراحم 
 درعین حفظ شئون مقام باالتر خدمت 
دیگرانوزیردستانرایادکردن 
 حرمتفروافتادگانرادرنظرداشتن 


.3حرمتکارگزاران 

 حرمتمقامانسانیکارگزارانرادرنظر .1حقشناسی 

داشتن 
 حرمتکارگزارانوفنساالرانباتجربه 
رانگهداشتن 




ذکرنامنیکصاحبمنصبانومسئوالن 

قبلی 



 تاکیدبراهمیتولزومحرمتنهادنبه .3ادبیاتشایسته 

برکشیدهگان 
 در مذمت دورزدن سلسله مراتب
سازمانی وبی حرمتی به کارگزاران از این
طریق
 حفظحرمتصاحبمنصبانتاهمگنان
وزیردستانحرمتاورانگهدارند 


حقشناسینسبتبهدیگرکارگزاران 

درمذمتبیمایگانرابرکشیدنکهحق


ناشناسخواهندبود


متینسخنگفتنوحرمتکالم



تکریم 














تحبیب
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حوزه کنش کارگزاران سیاسی
 .1کدگذاری باز

 .2کدگذاری محوری

 .3کدگذاری انتخابی

گزارهها 

مقوالت 

دانشدادهبنیاد 



تاکیدبرکسبآموزشوتجربه 



شرطداشتنتجربهوهمخوانیتجربهبا 

مسئولیت 


تاکیدبراهمیتکارگزارانباتجربه 


.8تاکیدبرتجربه 



 تالشدرجهتیافتنکارگزارانشایسته  
 تاکید بر تعهد در قبول مسئولیت و .3تاکیدبرشایستگی 
شناختدقایقآن 

 لزوم سیرت نیکو برای کارگزاران 
وصاحبمنصبانبهعنوانبسترشایستگی

 تاکید برداشتن سابقه روشن و برائت .61اهمیتمشورت 
یافتنازاتهامات،قبلازاعطایمناصب 





 دوری از استبداد رای و نصیحتپذیر 
بودن 


 امکاننصیحتکردنبیحشمتوبدون .66شفافیتدروظایف 
پردهپوشیرافراهمکردن 


 نظرسنجی و افکارسنجی در تشخیص 
صوابوناصوابرایها 



درکارهامجاملتومیانهرویکردن 



 تعیین تنهایک فردمسئول برای هرکارو
 .63احترامبهسنن 
منعسپردنچندکاربهیککارگزار

 شفافیتوروشنکردنحدودوظایفو

اختیاراتکارگزاران 

 بستن راه موازی کاری با انتخاب دقیق




انتخاب 










عملکرد 
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ارکانوسپساعطایاختیاراتالزم 
 حفظحرمتعناوینوالقابوعطایا 


احترامبهسنندیرپایملکداری











پرستیژ 


 تاکیدبرتشخصوشئونسیاسیدربعد 
فردیوسازمانیبرایکارگزارسیاسی






 .62رعایت شئونات

 جلوگیریازرقابتمعروفینوخواص سیاسی 
سیاسیدربرانداختنیکدیگر 

 خدمتگذاران دیربدست آمده رانگه 
داشتنونهبهظنهراتهامیفروانداختن 


 درصورت واردآمدن اتهامی فرصت و 
امکاندفاعرامنظورداشتن 

 مدیریت نورسیدگان و تازه به دوران  .64نفی
رسیدگانبهقدرت 

گروهی 
 برخورد با کسانی که اقدام به 






نظارت 
تعلقات

دسیسهچینی برای دیگر کارگزاران 
میکنند .


.63پایشکارگزاران 
 پایشمداومافعالوحاالتکارگزاران  
 پایشمداومکارگزارانیکهبازخواست
ویاتنبیهشدهاند 
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نتیجهگیری
مرحلهنهاییودرواقعنتیجهتحقیقارائهیکمدلمفهومیوالگویکشورداریمستخرجاز
متنتاریخبیهقیاست.اینالگودرنمودارصفحهبعدآمدهاست.براساسروشدادهبنیادابتدابه
استخراجچهلوچهارگزارهدرمرحلهکدگذاریبازو سپسپانزدهمقولهدرمرحلهکدگذاری
محوریاقدامودرنهایتبههشتمولفهدرقالبکدگذاریانتخابیدرسهحوزهبینش،گرایشو
کنشکارگزارانسیاسیدستیافتیمکهالگوییادشدهنیزبهعنوانبخشیازیافتههایتحقیق،بر
اساس آن طراحی شده است .این الگو مجموع یافتههای تحقیق را به شکلی امروزین (در عین
نشانمیدهدکهدرنهایتهمهایناجزادرسطحکالنو

تفکیکهریکازمقوالتومولفهها) 
بندیسهگانه


دهد.تقسیم
مفهومی،دانشدادهبنیادالگویکشورداریدرتاریخبیهقیرابدستمی

بینشی،گرایشیوکنشیدرچارچوببرداشتعاموموردتوافقیاستکهحولکارگزارسیاسی
شکلگرفتهاستورفتارکارگزارانسیاسیرادرسهوجهاعتقاداتیاالزاماتبینشی،اخالقیاتیا

الزاماتگرایشیوعملسیاسییاالزاماتکنشسیاسیدستهبندیمیکندوازسویدیگرالزامات

کنشگریوکارگزاریسیاسیدرنظامسیاسیمبتنیبرشاخصههایدینینظیرجمهوریاسالمیرا
نمایندگیمیکندکهبخشیدیگرازیافتههایاینتحقیقراتشکیلمیدهدواینخودامریقابل

توجهاست.یادآوریاینمطلبضروریاستکهیافتههایاینپژوهشتالشیمقدماتیاستبرای
فراهمآوردنبخشیازمصالحنظریالزمبرایمفهومبنیادینوکالنتوسعهجامعسیاسیدرقالب

تدوینیکالگویبومی،حولمبحثکشورداریوزمامداریمطلوبوشایستهوبامحوریت
کارگزارانسیاسیکهمیتواندازسویسایرمحققانپیگیریشود،همانسانکهتوصیهمیشودبه
نامهنویسی"توجهوکارهاییتکمیلیدراینبابانجامشود .
سیاست 

تاریخبیهقیبهعنوانیکاثر"
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