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  1431بهار و تابستان ، 34شمارة  دورة جديد، ،21سال 

 
 نامهیاستسو  البالغهنهجی و حکومت در دارمملکتبررسی اصول 

 های حاكمان(یتمسئولو  )با تکیه بر اخالق

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 1حیدری غالمرضا دکتر

 چکیده
 

و حکومـت و شـیوة    داریه قرارگرفته اسـت، بررسـی مملکـت   آنچه در اين پژوهش مورد توج
البالغه و خواجه نظام الملک توسی در ع( در نهج)ه به سخنان امیرالمؤمنین علی كشورداری با توج

هـای  تحقق اهداف و آرمانهای حاكمان است. چگونگی نامه با تکیه بر اخالق و مسئولیتسیاست
های خاصّ تربیتی، اخالقی، علمی، عقیـدتی  ها و توانمندیحکومت و نیاز آن به حاكمی با ويژگی

گیـری از اوـول انسـانی در    و سیاسی، تعامـ  و تـیریر باورهـای دينـی در شـیوة كشـورداری، بهـره       
 -ی در دو ارـر ادبـی  داررفتارهای حکومتی و در نهايت، مقايسه و تطبیق اوول حکومت و مملکت

نامـه خواجـه نظـام الملـک توسـی از      البالغه امام علی )ع( از سرزمین عـرب و سیاسـت  سیاسیِ نهج
 سرزمین پارس از مواردی است كه در اين پژوهش بدان پرداخته شده است. در ايـن مقالـه، نـمن   

 (سـیرالملو  ) نامهیاستبر س آنریرات یبیان ت و البالغهدر نهج یدارحکومت ةبررسی ابعاد گسترد
در زمینـة  ايـن دو كتـاب    هـای يـدگاه د ةبه مقايسـ  ،ستا كه از كتب ادبی و سیاسی ارزشمند ايرانی

بررسی های تطبیقی و دست آوردهای اين مطالعه  .شودیمهای حاكمان پرداخته اخالق و مسئولیت
امـا   ،دهـد یمـ نشان می دهد كه امام در هر شرايطی كتاب آسـمانی را سـرلوحة كـار خـويش قـرار      

                                                 
  13/11/1431تاريخ پذيرش نهايی مقاله :                         11/11/1431تاريخ ارسال مقاله :   * 
  .رانیابهر، ا ،یواحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالم یفارس اتیو ادبو عضو هیأت علمی گروه زبان  اریاستاد -1

Email: phlitgholamrezaheidary@yahoo.com.   
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خواجه در زمانی كه هويت ايرانی اسالمی در معرض چپاول تركان سـلووقی در گیـرودار نـابودی    
ینی سیاسی اسالمی پیوند می دهد. امام در هر شـرايطی  بواقعی ايران باستان را به خواهآرماناست، 

خواجـه  در جستووی او  عدالت است و خواجه در هر شرايطی در جستووی او  سیاست. تیرر 
مشــهود اســت. هــر دو هــدف  كــامالًيی از كتـاب او  هــابخــشع( در ) یعلــاز كـالم و مــنش امــام  

 نمايند.یمشده يکسانی را دارند اما در شیوة اجرا و راه رسیدن به آن متفاوت عم  يفتعر

 

 .نامهالبالغه، سیاستداری، حاكمان، اخالق، مسئولیت، نهجمملکت  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

الزم و  ،را يافتـه سازمان یاوجود حکومت برای داشتن جامعه ،رهبران بزرگ دينی ما          

ـ   .اندنروری دانسته ـ سـال    حکومـت تشـکی   ت جايگـاه و اهمیّ  خـاص  و تیكیـد  ه را از توجّ

كـه   یرالمـؤمنین )ع( افـرادی ماننـد ام   .توان دريافتیمعینه بپیشوايان معصوم و رهبران دينی 

عنـوان ابــزار   حکومـت را بـه   ند وه داشـت از هرگونـه آلـودگی پـا  و منــز    جـان خـويش را   

نمونة بـارز ايـن توجّـه و    د، دنس شمرمقدّ ،الهی یهاكارآمدی در جهت عینیت يافتن آرمان

 اهتمام است.

 ،بـوده و جامعـه   یاهر جامعـه  ةكه حکومت از نروريات اولی است )ع( معتقدی امام عل      

. دهدیتکوينی و بقای خويش را از دست م هایيهها، پاو اجرای آن بدون مقررات و قوانین

نـروری   یاكه وجود حاك  و امیر برای هر جامعـه  كندیمی رابر اين اعتقاد پافشرو، ينازا

 .(433: 1413)بابايی،  ست و گريزی از پذيرش آن نیستا

اسـت. تشـکی     ، همـان ديـدگاه قـرآن   و ادارة آن ديـدگاه علـی )ع( در مـورد حکومـت         

كـه   دهدیقدر مه  است كه وقتی خداوند به پیامبرش دستور محکومت از ديدگاه قرآن آن

 :فرمايـد یمـ  (112: 1413، )موسـی،  مسئله حکومت و زمامداری علی را به مردم ابـال  كنـد  

 .(11)قرآن، مائده، « یااگر ابال  نکنی رسالت الهی را ابال  نکرده»

)ع( نرورت وجود دولت و حکومت برای جامعـه را تـا جـايی     یعل امام»بر اين اساس       

كه دارد  هايییو زشت هایدیپل ةبا همرا  حکومت جائر ،انطرار شرايطِ ی دركه حت  داندیم
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حکومت را ربات سیاسی و امنیت روحـی و روانـی    اولیو كار  داندیاز بی حکومتی بهتر م

 .(111: 1412)ودوق،« شماردیفا برمو احقاق حقوق نع انو نظامی در رفع متواوز

و از میـان مـردم    نـد حکومـت كرد  ،كه بدون اسـتبداد  نددينی بود یمظهر حکمران ،امام      

. ايشـان بـه اسـتانداران و كـارگزاران حکـومتی خـويش       نـد و با مردم زندگی كرد ندبرخاست

شخصی خود هر  ةادبه می  و ار توانندیست و نماامانتی الهی  ،دستور دادند كه پست و مقام

و همچنـین دسـتور دادنـد كـه      (111: 1413، )جمعـی از نويسـندگان،   فرمانی را وادر كننـد 

پرهیـز   ینـی بو از هرگونـه خـودبزرگ   اشندمالي  و بامحبت ب ،فرمانداران بايد نسبت به مردم

 .نمايند

رة ی پیشـین بهـ  هـا حکومـت يوادشده همیشه از توربیات ای هاحکومتدر طول تاريخ،       

ی بـانفو  و  هـا حکومـت يکـی از ايـن    عنوانِ بهنیز، سلووقیان . براين اساس، اندبردهفراوانی 

، از دانـش  دمتصرفات وسیع خو ةبرای ادار هاآنقدرتمند، از اين قاعدة كلی، مستثنا نبودند. 

كارگزاران ايرانی چون خواجه نظام الملک بـا   و و فرهیختگان ايرانیان بهره گرفتند ةو تورب

ايـن   ،سـال  یهـا توانسـتند سـال   ،اوول و قواعدی كه برای كشورداری طراحی كرده بودنـد 

اداره  شـک  به بهترين های حاكمان، یتمسئولدر همة جهات، بويژه اخالق و وسیع را  قلمروِ

كـه   شـود یديـده مـ   ،كمـی ة زمـانی  بـه فاوـل   ،كنند. چنانچه پس از قت  خواجه نظام الملک

امری محال و  يباً،تقر ،و بازگرداندن اوناع به قب  از مرگ او افتدیمملکت از نظ  و نظام م

 گردد.یناشدنی م

كـه منشـی و مبـد      يابـد یفرمـانروا توسـ  مـ    شـخ ِ  حکومت در وجودِ ،نظر خواجه از      

و بـا روی كارآمـدنِ او، درهـای فتنـه و فسـاد بسـته       سـت  ات الهـی  ناشی از مشیّ ،تشکی  آن

و او  گزينـد یمیان خلق برمـ  در هر عصری و روزگاری يکی را از ،تعالی ،ايزد: »خواهد شد

و ا بنـدگان را بـر   و مصالح جهـان و آرامِ  گرداندیآراسته م ،را به هنرهای پادشاهانه و ستوده

 : 1431)خواجـه نظـام الملـک،     «گرداندیو بسته ما فساد و فتنه و آشوب بر و درِ بنددیم باز

43). 
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معتقـد اسـت كـه     شـود و یكه نصیب خواص م داندیت را نعمتی محکوم ،نظام الملک      

باشـد تـا الگـو و معیـار كـارگزاران       یاگونـه او بايـد بـه   یدارمملکت ةشخ  پادشاه و شیو

 نظـرِ  از ،زيرا ،نکند یپادشاه بايد از مطالعه و مشورت فروگذار ،اين راه حکومتی باشد و در

 .ناه پادشاهان نخواهد بودتر از گبزرگ وند،خدا نزدهیچ گناهی  ،او

 چون شخ ِ ،پیوندی مستحک  میان دين و حکومت برقرار است و اساساً ،از ديدگاه او      

برتـری دارد و   ،بـر ديگـر مردمـان    ،ازهرجهـت  ،خداونـد اسـت   ةبرگزيده و بركشید ،پادشاه

كـه   ،گیـرد یعالوه بر نقش حکومتی، نقش دينی نیز درنظرمـ  ،برای پادشاه ،كه روستينازا

 .(11: 1431)حاج بابايی و شهبندی،  و وابسته استه اخیر و والح مردمان ب

شده از دو سیاستمدار حکـومتی، يعنـیح حتـرت علـی )ع( و     یانبهای يدگاهدبر اساسِ       

و بـه   شـود  درست تربیتبايد  ،برای مسئولیت خود ،يک جامعه حاك ِخواجه نظام الملک، 

ـ  ،منـافع مـردم را ازهرجهـت    ود نمايـ عمـ    یخـوب بـه  ،قوانین جامعه  .ت قـرار دهـد  در اولويّ

جـز نفـع كسـانی كـه تحــت      ،كشــور ةدر ادار ،حکمـران اسـت   ،جهـت كـه  ازآن ،حکمـران 

 .نبايد درنظرداشته باشد ،راديگری  چیز یچه ،حکومت او قرار دارند

 مسئلهبیان  -1-1

مالـک اشـتر،    ةدر عهدنامـ بويژه ، هانامهع( در بسیاری از ) یعلين كه، امام ابا عنايت بر       

در و  نويسندیدستورالعم  و اوول كشورداری را برای ايشان م ترينیتو بااهم ينترفص مُ

 آرای سیاسی و نخستین برنامه و دستور حکمرانی در اسالمآيین حکومت الهی و جامع ، آن

و نشان  كنندیائه مار ،، با نظمی منطقی و با استناد به آيات قرآنی و احاديث رسول گرامیرا

امور كشور را بـه وـورتی كـه    توان یم، چگونه به دنیا اعتنايییكه در عین زهد و ب دهندیم

، اهمیـت و جايگـاه تشـکی     اداره نمـود  ،مورد رنـايت و خشـنودی و آسـايش خلـق باشـد     

ی دينـی از ديـدگاه بزرگـان دينـی و مـذهبی، بـیش از بـیش        هاارزشحکومت سال  بر پاية 

 شود.یممشخ   

ید بر تشکی  حکومتی بر پايـة اخـالق و معیارهـای اسـالمی و رعايـت      تیكنمن  ،ايشان      

فراوانـی بـه امیـران نـواحی      یهـا نامـه كام  عدالت اجتماعی از طـرف مسـئوالن حکـومتی،    

ها بـه ارماـان   كه رهنمودهای زيادی برای آنداشتند ارسال  يشتحت حکومت خو مختلفِ
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كـه سـران لشـکر، اسـتانداران، فرمانـداران،       كردنـد سـفارش   ،مؤكداً هادر اين نامه و شتدا

 ةنـوان يـک وفیفـ   ه ععامالن خراج، سپاهیان و تمامی كـارگزاران دولتـی، شـا  خـود را بـ     

 سیاسـیِ  رهبـریِ  در دوران كوتـاهِ  و عبادی درنظربگیرند و كشورداری را از دين جدا ندانند

رد و ديـن  اساس خِ مخالفان، موفق شدند بر هاییو كارشکن هاینظرتنگ رغ ِیعل ،خويش

عنـوان  ه ب ،حقی را محور استواری برای حکومت اسالمی بنا نهند و دولتِ ،و دانش و دلیری

 سیس كنند.یحکومت دينی ت

سیاستمداری كه در بسیاری از اوول حکومتی از حترت  عنوانه بخواجه نظام الملک،      

و معتقـد   دانـد یدين و حکومت را بسیار تنگاتنگ مـ میان  ةرابطعلی )ع( تیسی جسته است، 

 گذارد.یاست هر خللی كه در يکی از اين دو پديد آيد در ديگری نیز ارر م

بر پاية همین ديدگاه، بررسی مـوارد مشـتر  و متفـاوت در تشـکی  حکومـت بـر پايـة              

 حـائز نامـه،  سـت یاسو  البالغـه نهـج سیاسی  -اوول و مبانی دينی و مذهبی در دو كتاب ادبی

در  البالغـه نهـج  قـدر گـران هـای نظـام الملـک از كتـاب     یتیسـ ، چراكهاهمیّت خواهد بود، 

 در امور مملکتی، بر كسی پوشیده نیست. هاآنیری كارگبهنگارش كتاب خود و حت ی 

 پیشینة تحقیق -1-2

سـت  سیاسی، در خصوص نهـج البالغـه و سیا   -پژوهشگران و عالقه مندان به متون ادبی      

تحقیقـات گسـترده و متفـاوتی بـه عمـ  آورده انـد، امـا بـا          –هر يک به طور مسـتق   –نامه 

مونوعِ پژوهش حانر، )تطبیق اوول مملکـت داری در ايـن دو كتـاب( تـاكنون تحقیقـی      

وورت نگرفته است، البته، علی رغ ِ استقالل مونوع، پژوهشِ مزبور با ساير پژوهش هـای  

 نیست. بنابراين، در اين راستا، موارد  يـ  قابـ ِ  كـر اسـت: مقالـة     انوام شده نیز، بی ارتباط 

بررسی اوول مملکت داری و حکومـت در نهـج البالغـه، بـا تکیـه بـر عـدالت اجتمـاعی،         »

. مقالة 1431به قل  نگارنده، كنفرانس بین المللی ادبیات و زبان شناسی  ،«سیاسی و اقتصادی

، 1413ولـة جُسـتارهای ادبـی دانشـکدة مشـهد،      ، نوشتة غالمحسین يوسـفی، م «پیرِ سیاست»

، ةمشكو  نوشتة موسی دانـش، مولـة    ،«سیاست و حکومت در نهج البالغه». مقالة 14شمارة 

نوشـتة   ،«انديشه های خواجه نظام الملـک توسـی در سیاسـت نامـه    ». مقالة 11، شمارة 1413
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تـیلیف رهبـر   ، حکومت در اسالم . كتاب14، شمارة 1412هوشنگ خسروبیگی، كتاب ماه،

جمهوری اسالمی ايران، سیدعلی خامنه ای، سومین و چهارمین كنفـرانس انديشـة اسـالمی،    

 . 1411تیلیف احمدِ جهان بزرگی،  ،اوول سیاست و حکومت. كتاب 1411

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-4

 آيین حکومت الهی، جامع ع( در نهج البالغه) یعلبر پاية همین ديدگاه های فوق، امام       

، با نظمی منطقی و با اسـتناد  را آرای سیاسی و نخستین برنامه و دستور حکمرانی در اسالمو 

كـه در عـین زهـد و     دهنـد ینشان م كنند ویبه آيات قرآنی و احاديث رسول گرامی ارائه م

امور كشور را به وورتی كه مورد رنايت و خشـنودی و  توان یم، چگونه به دنیا اعتنايییب

سیاسـتمداری كـه در    عنـوان ه بـ و از طرفی ديگر، خواجه نظـام الملـک،    اشدآسايش خلق ب

میـان ديـن و    ةرابطـ بسیاری از اوـول حکـومتی از حتـرت علـی )ع( تیّسـی ُجسـته اسـت،        

هر خللـی كـه در يکـی از ايـن دو پديـد       ،و معتقد است داندیحکومت را بسیار تنگاتنگ م

مشتر  و متفاوت در تشکی  حکومـت بـر   گذارد. بررسی موارد یآيد در ديگری نیز ارر م

 حائزنامه یاستسو  البالغهنهجسیاسی  -پاية اوول و مبانی دينی و مذهبی در دو كتاب ادبی

ـ ، كه چرااهمیّت خواهد بود،  در  البالغـه نهـج  قـدر گـران هـای نظـام الملـک از كتـاب     یتیسّ

 ی پوشیده نیست.در امور مملکتی، بر كس هاآنیری كارگبهنگارش كتاب خود و حت ی 

 

 بحث-2
و  با تکیه بر اخالق نامهیاستسو  البالغهنهجی و حکومت در دارمملکتاصول -2-1

 های حاکمانیتمسئول

 توان الگو، معیار و میزانی مناسـب، نـه  یم البالغهنهجع( در ) یعلیرالمؤمنین اماز سخنان       

 توان يافت.یمدر همة اعصار  برای كارگزاران و عمّال حکومتی كه برای همة مردم فقط

علی(، به خاطر اهمیّتِ رفتار و عملکردِ افرادی كه حکومت مـردم را  امام )براين اساس،       

شوند، بعد از رسیدن به حکومـت،  یمگیرند و مسئول جان و مال و آبروی مردم یمبه عهده 

یارهـای  معادِ اليـق، بـا   كارگزارانِ نااليق حکومتِ قب  را ازكاربركنار كرده و بـه نصـبِ افـر   
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هـا و  یهتووـ پردازند و در هنگام نصـب نیـز از   یماخالقی و انسانی كه مد نظرِ خودشان بود، 

 كنند.ینمتذكرات اخالقی به ايشان فروگذاری 

نامـه خـود، در خصـوص    یاسـت سمواردی كه خواجـه نظـام الملـک در كتـاب      جمله از      

و خصوویاتی است كـه حاكمـان و فرمانـداران    كشورداری بدان اشاره كرده است، اخالق 

ای عادالنـه و رنـايت مندانـه    یوهشمت صف باشند تا بتوانند حکومت را به  هاآنبايست به یم

. در دارنـد  نگـه اداره كنند و مردمان را در كمترين حد از اعتـراض و شـکايت و نارنـايتی    

 ر اين زمینه، مطابقت خواهی  داد.پرداخته و با ديدگاه امام د هاآنيی از هانمونهاينوا به 

 

 یدارامانت-2-2

، حکومت، فروتی برای حاكمان تلقی شده است تـا از طريـق آن،   البالغهنهجدر كتاب       

ی خداوند، بويژه بهشت هاوعدهی، از گذرانخوشی و درستکاری و دوری از وشكسختبا 

 اَمـرَهُ وَ  مُوَرِ رُک  شُکرَهُ وَ مُستَیدِيکُ  وَاهللُ» شوند:مندبهرهكه وعده و جايزة الهی شمرده شده، 

 الخَواوِـرِ،  وَاطـووا فُتـولَ   المَـززِرِ،  عُقَـدَ  سَبَقَه فَشُـدّوا  لِتَتَنازَعوا مَحدودٍ، فی ِمتمارٍ مُمهِلُکُ 

 «یرِ الهِمَ ِ.لِتَذاك الظُّلَ َ وَاَمحَی الیَومِ النَّومَ لِعَزائِ ِ ما اَنقَضَ. وَلیمَهٌ وَ عزيمَهٌ وَالتَوتمِعُ

خداوند شکرگزاری بر عهده شما نهاده، امر حکومت را در دست شـما گـذارده و فروـت    »

مناسب در اختیارتان قرار داده است تا برای جايزه بهشت با ه  ستیز كنید، پس كمربندها را 

ــه     ــد ك ــر زنی ــه كم ــت ب ــن هم ــد و دام ــه دســتمحکــ  ببندي ــاارزشآوردن  ب ــا ه ی واال ب

هـای روز را از بـین بـرده و    ی تصـم ی شب كـه  هاخواب، بساچهنیست،  ی میسرگذرانخوش

 .(441: البالغهنهج« )ی بلند را نابودكرده استهاهمتهای فراموشی كه يکیتار

را  حکومـت ی خطاب به اشعث بن قـیس، فرمانـدارِ آ ربايوـان،    انامهع(، در ) یعلامام       

  را، بـرای برقـراری آرامـشِ جامعـه، واجـب و      ی از حـاك بـردار فرمانامانتی الهی دانسته و 

 ، وةٌاَمانَك  عُنُقِـکَ  و لکنِّـهُ فـی   بطُعمَـهٍ  لکَ لیَسَ عَملَکَ اِنَّ وَ» نويسند:یمدانند و یمنروری 

 يَـدَيکَ  فـی  وَ بوریقَـهٍ،  اِل ا تُخاطِر ولَا رعیّهٍ، فی تفَتاتَ انَ لکَ لیَسَ. فَوقکَ لمِنَ مسُتَرعیً انَتَ

 «لَکَ. وُالتِکَ شَرَّ اَكونَ اَل ا لعَلِّی وَ اِلَّیَّ تسَلِّمَه حت ی مِن خُز انِهِ وَاَنتَ عز وَجَ َّ اهللِ لِما مِن مالٌ
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همانا، پُست فرمانداری برای تو، وسیلة آب و نان نبوده، بلکـه امـانتی اسـت در گـردن تـو،      »

ـ     ت، اسـتبداد ورزی و  بايد از فرمانده و امام خود اطاعت كنی، تو حق نـداری نسـبت بـه رعیّ

ی خـدای بـزرگ و   هـا رروتبدون دستور، به كار مهمی اقدام نمايی، در دست تو اموالی از 

« رم بـرای تـو بـدترين زمامـدار نباشـ      آنی تا به من بسپاری، امیدوا دارخزانهعزيز است و تو 

 .(433)همان: 

فتـه و او را منتخـب و   نامه بـرای پادشـاه مقـامی ايـزدی درنظرگر    یاستسخواجه نیز در         

كند و ولح و آرامش را در ساية عدل او یمبركشیدة خداوند و منصوب از سوی او معرفی 

یـر وی  گ يبـان گرداند، كه در وورت تخلف، هال  و بدبختی دنیوی و اخـروی،  یمیسّر م

ان يباً مشتر  و يکستقر البالغهنهجتوان گفت از اين نظر با ديدگاه یم، درواقعخواهد بود. 

ايزد، تعالی، در هر عصری و روزگـاری، يکـی را از میـان خلـق برگزينـد و او را بـه       » است:

هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بنـدد و درِ  

و چشـ  خاليـق    هـا دلفساد و آشوب و فتنه را بدو بسـته گردانـد و هیبـت و حشـمت او در     

 باشـند و بقـای دولـت او   یهمـ ردمان اندر عـدل او روزگـار گذراننـد و ايمـن     بگستراند تا م

 .(43: 1431)خواجه نظام الملک، « خواهندیم

پـس از میـان بنـدگان، يکـی را بـه تقـديرِ ايـزدی،        » آورد:یمـ و در ادامة همان مطلـب          

دارد و عقـ  و  او، اقبـال ارزانـی    ی، برازنـدة تعـال  ،حـق سعادتی و دولتی حاو  شـودح او را  

)همـان:  « ر يک  بر اندازة خويش بدارد و...، زيردستان خويش را ههابداندانش دهد كه او 

 .(43ص 

 

 پرهیز از خشم و غرور-2-4

توان برای كارگزاران الزم دانست ايـن كـه،   یمها و خصوویات ديگری كه يژگیواز        

ی بـه  ادر نامـه برخـورد نماينـد. امـام،     از خش  و غتب پرهیز كرده و با مردم با خُلقی نیکـو 

را به دست بگیرد و با توجّـه   نفسشفرماندار بايد اختیار  نويسند كهیميکی از فرماندارانشان 

از خشـ  و   وردبـ  ی دادگسترِ پیش از خود، سعی نمايد حکـومتی هاحکومتداشتن به شیوة 

 وَ غَـربَ  يَـدِ َ  وَ سَـطوَه  حَـد  َ  هوَ سَـورَ  حِمیَّهَ اَنفِکَ املِک» غتب و غرور، ايواد نمايد:
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 فَتَملِـکَ  يسَـکُنَ غَتَـبُکَ   البادِرَهِ وَ تَیخیرِالسَّطوِهِ حت ـی  بِکَف  كُ    لِکَ مِن لِسانِکَ وَاحتِرس

 «رَب کَ. اِلی المعَادِ بِذِكرِ تُکثِرَ هُمومَکَ حت ی نَفسِکَ مِن  لِکَ تَحکُ  وَلَن االخِتیارَح

شمت، تواوز دستت و تنـدی زبانـت را در اختیـار خـود گیـر و بـا       باد غرورت، جوشش خ»

پرهیز از شتابزدگی و فروخوردن خش ، خود را آرامش ده تا خش ، فرونشیند و اختیار نفس 

اوان قیامت، و بازگشت به در دست تو باشد. و تو بر نفس، مسلط نخواهی شد مگر، با ياد فر

 .(321: البالغه)نهج« سوی خدا

تووـیه كـرده و    فرمانداران، پرهیز از خش  و غـرور را  ی ديگر، خطاب بههانامهز در با        

يـی در رفتـار بـا مـردم سـفارش      روگشـاده كننـد و بـه   یمـ آن را از تحريکات شیطان معرفی 

ـ  طَیـرَهٌ  فَاِنَّـه  الاَتَبَ اِيا ّ وَ وَ حُکمِکَ وَ مَولِسِکَ وَ بوجِهِکَ منَعِ الن اسَ سَعِ» نمايند:یم  نَمِ

 «الن ارِ. مِنَ يُقَرِّبُکَ اهللِ مِنَ باعَدَ َ ما الن ارِوَ مِنَ اهللِ يُباعِدُ َ مِنَ قَرَّبَکَ ما اَنَّ اعلَ  وَ. الشَّیطانِ

بـاش و از خشـ     روگشـاده با مردم به هنگام ديدار و در موالس رسمی و در مقـام داوری،  »

دان آنچه تو را به خدا نزديک مـی  ی به تحريک شیطان است. و بمازسبکبپرهیز كه خش  

« ی سازد به آتش جهن  نزديک می كندسازد از آتش جهن  دور و آنچه تو را از خدا دور م

 .(341)همان: 

ی و ر فـت و بخشـش و...،   دوستمردمی خطاب به مالک اشتر پس از سفارش به اخطبهدر    

ممکن است دچار غـرور   حاك  و شخ  قدرتمند آن حکومت، عنوانه ببرای زمانی كه او 

به میـزان بسـیار زيـادی     توانیمكند كه با توسّ  به آن، یمو تکبر شود، راهکاری را توویه 

از اين هیواِن بد شـیطانی، دوری گزيـد و بـه جـای آن، آرامـش و توانـع اختیـار كـرد تـا          

موجب آن شود كـه فـرد ماـرور از سركشـی نوـات يابـد و عقـ  و ِخـردش بـه جـای اول           

 واَل» و آن چیزی نیست جز يادآوری قدرت و عظمـت پروردگـار بـزرگ و يکتـا:     بازگردد

: وَالتَقـولَنَّ  مَندوحَـهً،  مِنهـا  وَجَـدتَ  بادِرَهٍ اِلی بِعُقوبَهٍ وَالتُسرِعَنَّ تَبوَحَنَّ واَل عَفوٍ، عَلی تَندَمَنَّ

 اِ ا الاِیـر وَ  تَقَـرُّبٌ مِـنَ   وَ للِـد ينِ،  نهَکَـهٌ مَ وَ فـی القَلـبِ   اِدغالٌ  لِکَ فَاِنَّ فَاُطاعُ، مُؤَمَّرٌ آمُرُ اِن ی

 قُدرَتـهِ  وَ فَوقَـکَ  اهللِ مُلکِ عِظَ ِ اِلی مَخِیلَهً، فَانظُر اَو اُبَّهَهً سُلطانِکَ مِن فیهِ اَنتَ ما لَکَ اَحدَثَ
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ـ  مِن اِلَیکَ يُطامِنُ  لِکَ فَاِنَّ نَفسِکَ، مِن التقَدِرُ عَلَیهِ ما عَلی مِنکَ  يَکُـف  عَنـکَ   وَ کَطِماحِ

 «عَقلِکَ. مِن عَنکَ عَزَب بِما اِلَیکَ يَفیءُ وَ غَربِکَ مِن

بر بخشش ديگران، پشیمان مباش و از كیفركردن شادی مکن و از خشمی كه تـوانی از آن  »

رها گردی، شتاب نداشته باش. به مردم نگو به من فرمان دادند و مـن نیـز فرمـان مـی دهـ ،      

كه اين گواه خودبزرگ بینی، دل را فاسد و دين را پژمرده و موجـب  پس بايد اطاعت شود 

زوال نعمت هاست. و اگر با مقام و قدرتی كه داری، دچار تکبر يا خودبزرگ بینـی شـدی،   

به بزرگی حکومت پروردگـار كـه برتـر از توسـت بنگـر كـه تـو را از آن سركشـی نوـات          

« گردانـد یبـازم ات را به جايگاه اولی هيشاندنشاند و عق  و یمدهد و تندروی تو را فرویم

 .(313،البالغهنهج)

ی به حارث همـدانی، فروخـوردن خشـ ، بخصـوص بـه هنگـام قـدرت را، از        انامهدر         

های مه  فرمانداران و حاكمان خوانده و برای هركسـی كـه بـه ايـن زينـت آراسـته       يژگیو

 عِنـدَ  احلـ ُ  وَ لمَقـدَرَهِ  ا عِنـدَ  تَوـاوَز  وَ اَـی َ ال اكظِ ِ وَ» كنند:یمبینی یشپباشد، آيندة خوبی 

 «.العاقِبَهُ لَکَ تَکُن الدَّولَهِ مَعَ اوفَح الاَتَبِ وَ

خش  را فرونشان و به هنگام قدرت، ببخش و به هنگام خش ، فروتن بـاش و در حکومـت،   »

 .(343)همان: « ارا كن تا آيندة خوبی داشته باشیمد

كنند كه در انتخابِ فرماندهان نظامی، كسـانی كـه ديرخشـ     یمشزد به مالک اشتر گو        

ی انتخـاب فرمانـدهان   هـا مـال  اين ويژگـی را يکـی از    را انتخاب كند و ترندبخشندهتر و 

 اَنصَـحَهُ   جُنـودِ َ  مِن فَوَلِّ» ، از خداوند است:هاآن، نشانة فرمان پذيری كه چراقرار دهد، 

 عَـنِ  يُبطِـ ُ  حِلمًـا مِمَّـن   اَفتَـلَهُ   وَ جَیبًـا  اَنقـاهُ   وَ مِالِامِکَ الکتب وَ هِلِرَسولِ وَ لِلهِ نَفسِکَ فی

 واَل العُنفُيثیرُهُ ُ ال مِمَّن وَ االَقوِياءِح عَلی يَنبو وَ بِالتُّعَفاءِ يَراَفُ وَ العُذرِ يسَتَريحُ اِلی وَ الاَتَبِ

 «التَّعفُ. بِهِ يَقعُدُ

فرماندهی بگمار كه خیرخواهی و فرمـان پـذيريش از خـدا و     از لشکريان خود، كسی را به»

او، بیشتر باشد، كسی كه از همه، ديرخش  تر و پوزش پذيرتر باشد و با درماندگان،  فرستادة
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به درشتی از جای نروند و سستی  آنان كهباشد، از  فرازو گردنمهربان و با زورمندان، چیره 

 .(311: )همان« یفه، بازشان ندارداز انوام وف

نامه نیـز سـخنانی بـه میـان آمـده و خواجـه،       یاستسدر باب پرهیز از خش  و غرور در          

خـود نیـز،    یهـا حـرف ين باره، نظری شبیه نظر امام دارد، برای تکمی  ا درعالوه براين كه، 

یـد  ی، تیينـوع بـه تواند یماست كه اين  اشاره كرده ع() یعلبه سخنانی از كالم امیرالمؤمنین 

 شیوة كشورداری امام باشد. تیریر خواجه از كالم و شخصیّت و

اين ارادتِ خواجه به امام، شايد به خاطر شافعی بودن وی است، زيرا شـافعیان و خـود            

ی ديگـرِ سـن ی،به شـیعیان    هـا فرقـه و بـیش از   انـد داشتهامامِ شافعی، به علی و آلِ علی محبّت 

كامـ  و قابـ  تحسـین     قـدر آنع(، ) یعلـ ها، شخصیّت امـام  ينا. گذشته از اندبودهنزديک 

، تا چـه رسـد بـه خواجـه كـه      اندداشتهاست كه حت ی مخالفان وی نیز، به اين مونوع ا عان 

 .دادییح مجكه آخرت را بر دنیا تر بودكسانی  خود مردی اه  دين و ديانت بود و از

يتـی از امـام علـی )ع(، خشـ  را هـوای نفـس       نامه با اسـتناد بـه روا  یاستسخواجه، در          

كند كـه همـواره بايـد كـه عقـ       یمداند و كنترل آن را نوعی خردمندی دانسته و توویه یم

یرالمـؤمنین  امروزی از » كه، مردمان متوجّه خش  شخ  نشوند:یطوربهبرخش  چیره باشد، 

قت خشـ ، خـود را نگـاه    ع( پرسیدند از مردانِ مرد، كدام مبارزتر؟ گفت: آن كه به و) یعل

تواند داشت و كاری نکند كه چون از خش  بیرون آيد، پشیمانی خورد كه سـودی نـدارد و   

كمالِ خِردِ مرد، آن باشد كه خود خش  نگیرد، پس اگر گیرد، بايد كه عق  او بـر خشـمش   

د، او چیره باشد، چون بشور ردِبر خِچیره باشد، نه خش  او بر عقلش، و هركه را هوای نفس 

بپوشاند و همه آن كند و فرمايد كه از ديوانگان به وجودآيد و باز، هركـه   او راخش ، چش  

را خِردِ او، بر هوای نفس او، غالب باشد به وقت خش ، خِرد، خواسـت نفـس او را بکشـد و    

ان نداننـد كـه او   تر باشـد و مردمـ  يدهپسندهمه آن كند كه فرمايد كه به نزديک همة عاقالن 

 .(411: 1431)خواجه نظام الملک، « ستدر خش  ا

خواجه در ادامة همین مطلـب، در نهـی از خشـ  و غـرور، روايتـی از امـام حسـین )ع(                

ی نشسـته بودنـد و   اسـفره آورند كه روزی ايشان با قومی از وحابه و وجوه عرب، بر سر یم
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ی از اكاسـه ، ازقتـا د، ی نیکـو بـر سـر نهـاده بودنـ     اعمامـه یمت بر تن داشتند و قگرانلباسی 

دست غالمی رها شده و لباس و عمامة ايشان را آلوده كرد و خش  و عصبانیتی در ايشان بـه  

غالم نگـاه كردنـد،    وورت بهوجودآورد، از خوالت، رخسارشان برافروخته گرديد، وقتی 

ه يکبـارگی، از  ای غالم تو را آزاد كردم تـا بـ  « والکافِمین الاَی ِ والعافینَ عَنِ الناس»گفتند: 

خش  و مالش من درامان باشی. همـة حانـران، حلـ  و بردبـاری و بزرگـواری ايشـان را در       

 چنین حالی، پسنديدند و تحسین كردند.

 

 مهربانی و بخشش و مدارا-2-3

ويژگی ديگری كه برخـورداری از آن بـرای فرمانـدهان و كـارگزاران الزم و شايسـته             

 با مردم و زيردستان است. هاآن فت است، مهربانی و عطوفت و ر

كردنـد، بـه ايشـان    یمـ كه امام، محمدبن ابی بکر را به فرمانـداری مصـر منصـوب    یوقت       

 آسِ وَجهَـکَ وَ  لهـ   وَابسُـط  جانبـکِ  لهـ   اَلِـن  وَ جَناحَکَ لَه  فَاخفِض» توویه كردند كه:

 عَـدلکِ  مِـن  التُّـعَفاءُ  وَاليَیـاَسَ  حَیفِکَ لهـ   فی ءالعظُما اليطَمَعَ حت ی النظَّرَه وَ اللحَّظَهِ بیَنَه ُ

 «عَلَیهِ .

يـت و در  هادر نگـاه با مردم، فروتن باش، نرم خو و مهربان باش، گشاده رو و خندان بـاش  »

ی رفتار كن تا بزرگان در ستمکاری تو، طمـع نکننـد   تساو هنی  نگاه و خیره شدن به مردم، ب

 .(412، البالغهنهج« )در عدالت تو، میيوس نگردند هاناتوانو 

ی بـه  فروتنی فرمانداران با مردم و حتـ  يی وروگشادهع( به ) یعلتوویه و سفارش امام         

و انسـان   شناسـانه روانبرقراری تساوی در میزان و طرزِ نگاه به مردم، نشانگر در  و شـعور  

، روان درواقـع خـورد. او،  یمـ ران بـه چشـ    دوستانة وی است كه كمتـر در میـان سیاسـتمدا   

را بـرای پايـداری حـاك  در سـمت خـويش،       ويژگـی  شناسی را با سیاست درآمیخته و ايـن 

 بِهِـ  وَالتَکـونَنَّ   اللُّطـفَ  وَ لهـ   المحَبَّهَ وَ لِلرَّعِیَّهِ الرَّحمَهَ قَلبَکَ اَشعِر وَ» نروری دانسته است:

فـی   لَـکَ  اَو نَظیـرٌ  فی الدّينِ لَکَ اَخٌ وِنفانِ اِمّا فَاِنَّه ُ اَكلَهُ  نمتِ تَا نارِب نارِيًا سَبُعًا عَلَیهِ 

الخطَـاَ فـاَعَطِهِ     وَ فی العمَـدِ  ايَديه ِ عَلی يؤُتی وَ العلِ ُ له  تعَرضِ الزَّلَ ُ وَ مِنهُ ُ الخَلقِ يَفرُطُ

 «وَفحِهِ. وَ مِن عَفوِهِ اهلل يعُطِیکَ انَ ترنی وَ تُحب  الَّذی مِث َ وَفحِکَ وَ عَفوِ َ مِن
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 هرگـز  مبـادا  بـاش،  مهربـان  و دوست همه، با و ده قرار خود دل پوششِ را، مردم با مهربانی»

 شـوند،  مرتکـب  اشـتباهی  اگر. دانی غنیمت را آنان خوردنِ كه باشی شکاری حیوان چونان

)همـان:  « دگیـر  آسـان بـر تـو    خـدا  داری دوسـت  كهگونه آن گیر، آسانبر آنان  و ببخشای

313). 

 لهـ   ابسُط وَ جَناحَکَ لِلرَّعِیَّهِ اخفِض» فرمايند:یمدر نامة ديگری خطاب به مالک اشتر        

 يَطمَـعَ  ال یـهِ حت ـی  التَحَّ وَ االِشـارَهِ  وَ النَّظـرَهِ  وَ اللَّحظَهِ بَینَهُ  آسِ وَ له  جانبک اَلِن وَجهَکَ وَ

 «عَدلِکَ. مِن التُّعَفاءُ يَیاَسَ واَل حَیفِکَ فی العُظَماءُ

ی و فروتن باش و در نگـاه و اشـارة   روگشادهپر و بالت را برای رعیّت بگستران و با مردم، »

وانان از چش  و سالم كردن با همگان، يکسان باش تا زورمندان در ست  تو، طمع نکنند و نات

 .(431)همان: « عدالت تو، میيوس نگردند

تا حدّی است كه داشتن ر فت و عطوفت، حت ی با دشـمنان را   بزرگواری اين شخصیّت       

مهربـانی و مـدارا    هاجنگدر  كنند كه حت ییمپسنديده دانسته و به يارانشان همیشه سفارش 

ی با اسیران و نعیفان رفتار نمايند. نمونـة آن، سـخنانی اسـت    رحمدلرا فراموش نکرده و با 

در » جنگ جم  در كتاب مروج الذهب آمده است: كه پیش از شروع البالغهنهجبه نق  از 

اسیران را نکشید، غالمان را دنبـال نکنیـد، فراريـان را مـورد تعقیـب قـرار ندهیـد و         هاجنگ

 .(414: 1313)مسعودی، « ننمايد و كشتگان را مُثله نکنید یدرپردهكشف عورت نکرده، 

ان شفقت و مهربانی اسـت و در  از كسی مانند علی )ع( كه نسبت به قات  خويش خواه        

انتظـار   تـوان یمـ نماينـد، چگونـه   یمـ بستر احتتار، فرزندانش را به مهـر و مهربـانی دعـوت    

 خشونت و بدرفتاری با ياران و دوستان را داشت.

نامه نیز، از خصوویاتِ سـتوده و پسـنديدة   یاستسمهربانی و بخشش و مداراكردن در         

جه، بسیار قاب  اهمیّت بوده تا جايی كه حت ی بقای عمر پادشـاه  كارگزاران است و برای خوا

همت و مـروت هـركس، بـه انـدازة كدخـدايی او      » و دوام حکومت را، در آن دانسته است:

بايد كه باشد و سلطان، كدخدای همة جهان باشد و همة پادشاهان، زيردست او باشند. پـس  

ان وـلت و بخشـش او بـر انـدازة او     واجب چنان كند كدخدايی او و همّت و مروّت و خـو 
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 بـر خلـق  باشد و از همة پادشاهان بیشتر و نیکوتر، و در خبر است كه فراخ داشتن نان و طعام 

 .(1431:114)خواجه نظام الملک، « یفزايدبخدای، عز وج  ، در بقای عمر ملک و دولت 

دهد در ايـن  یمنشان  آورد كهیمع( ) یعلو در ادامه، باز روايتی از زندگانی حترت         

انگشـتری كـه   » باب، خواجه، امام را مورد تیيید و الگوی اخالقـی خـويش قـرارداده اسـت:    

ی، در قـرآن او را در چنـد   تعـال  ،حقی چند را سیر كرد، اگرسنهعلی در نماز به سائ  داد و 

به  جای ياد كرد و بستود و تا قیامت از شواعت و جوانمردی او خواهند گفت و هیچ كاری

 .(114)همان: « از جوانمردی و نان دادن نیست

برای وی مورد اهمیّت است كه حت ی اعتقاد دارد، هر پادشـاهی   قدرآنو اين مونوع،         

كه مشهور و نامی شده باشد، به خاطر مهربانی و بخشش و ولت و به قول خودِ خواجه، نان 

خواهد  بردارفرمانر حکومت مطیع و دادن اوست و داشتن اين خصوویات، مردم را در براب

اگر كسی را نعمتی باشد و خواهد كه بی » تواند برای حاكمان ارزشمند باشد:یمكرد و اين 

 باخـدا منشور، پادشاهی و مهتری كند و مردمان او را توانع كنند و حرمت دارند و مهتـر و  

ه است بیشتر از نـان دادن  ی نان بیفکن، و هركه در جهان نام گرفتاسفره هرروزخوانند، گو، 

 .(114)همان: « اندیدهنکوهگرفته و مردمِ كورنان در جهان، 

ــوش         ــی و   روخ ــوش طبع ــی و خ ــادهي ــاری   روگش ــوانمردی و بردب ــی و ج ــهي  ازجمل

را پسـنديده   هاآنخصوویاتی هستند كه خواجه برای پادشاهان و حت ی نديمان آنان، داشتن 

 كند.یمحبوبیت سلطان، معرفی ها را موجب ميناداند و یم

يده و به هرجای رسیده باشند و بزرگان را خـدمت كـرده، بهتـر    دجهاناگر نديمانِ پادشاه، »

باشد و چون مردمان خواهند كه از طبع و خوی پادشاه بدانند، از نديمان قیاس كننـد و اگـر   

ند، بداننـد كـه   و جوانمرد و بردبار و حلـی  و فريـف باشـ    طبعگشادهی و خوخوشنديمان، 

)خواجـه نظـام   « یکوسیرت و پسنديده عـادت اسـت و...  و ن طبعخوشی و خوخوشپادشاه، 

 .(141: 1431الملک، 
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 هاگیرییمتصمی در زدگشتابشکیبایی در امور و پرهیز از -2-5

ها، يکی ديگـر  گیریی تصمی در زدگشتابشکیبابودن به هنگام مشکالت و دوری از         

های اخالقی است كه امام، داشتن آن را برای شخصی كه مسئولیتی در جامعـه بـه   يژگیواز 

 داند.یمگیرد، الزم و نروری یمدست 

ی انامـه كنـد و در  ینم مستثنااو، فرزندان خويش را ه ، از داشتن اين سوايای اخالقی         

ـ  مِـن  تَکُـن  بِالمعَروفِ وَ مُر» نويسد:یمبه فرزندش امام حسن   وَ بِیَـدِ َ  المُنکَـرَ  اَنکِـرِ  وَ هِاَهلِ

 وَ الئِـ ٍ  لَومَـهُ  تَیخُـذ َ فـی اهللِ   واَل جِهـادِهِ  حَـقَّ  اهللِ جاهِـد  وَ بِوُهدِ َ فَعَلَه مَن لِسانِکَ وَباين

 نِعـ َ  وَ المکَـروهِ عَلی  التَصَب رَ عود نَفسَکَ وَ الدّينِ تَفَقَّه فی وَ كانَ حَیثُ لِلحَقِّ الاَمَراتِ خُضِ

 «الحَقِ . التَصب رفی الخلُقُ

ها بـاز دار و بکـوش   یبدها امر كن و خود نیز نیکوكار باش و دست و زبانت را از یکینبه »

كـه شايسـته اسـت تـالش كـن، خـود را بـه         گونـه آنی و در راه خـدا  باش دورتا از بدكاران 

ــادت ده  ــر مشــکالت ع ــتقامت در براب ــنديده اســت   اس ــادتی پس ــه در راه حــق ع ــج « )ك نه

 .(411البالغه:

ی، رح  كردن بر ناتوانان، مقتـدربودن در  دامنپا داشتن شکیبايی در برابر مشکالت،         

ها و معیارهای اخالقی اسـت كـه   يژگیو ازجملهبرابر قدرتمندان و كمک رساندن به نعفا، 

 اَنصَـحَهُ   ودِ َجُنـ  مِن فَوَلِّ» كند:یمامام برای انتخاب فرماندة سپاه، به مالک اشتر سفارش 

 وَ الاَتَـبِ  عَـنِ  يُبطِـ ُ  مِمَّـن  حِلمًا اَفتَلَهُ  وَ جَیبًا اَنقاهُ  مِالِامِکَ وَ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلهِ نَفسِکَ فی

 بِـهِ  يَقعُـدُ  واَل يثیـرُهُ العُنـفُ  الُ مِمَّـن  وَ االَقوِيـاءِح  عَلـی  يَنبـو  وَ بِالتُّـعَفاءِ  يَـراَفُ  يسَتَريحُ اِلعُذرِوَ

 «الحَسَنَهِ. السَّوابِقِ الصّالِحَهِ وَ البُیوتاتِ اَه ِ وَ االَحسابِ وَ المُروآتِ بِذَوِی اَّلصَق. رُ  عفُالتَّ

و شکیبايی او بیشتر باشد، ديرتـر   ترپا برای فرماندهی سپاه، كسی را برگزين كه دامن او »

كنـد و درشـتی، او را   به خش  آيد و بر ناتوانان رح  آورد و با قدرتمندان با قدرت برخورد 

 .(311)همان:  «اتوانی، او را از حركت باز نداردبه تواوز نکشاند و ن

ی را در وقت و زمان خود انوام هر كاردارند كه یمدر ادامة همان نامه به فرمانداران تیكید 

 فیهـا التسَّـقُّطَ   وِاَ اَوانِها بِاالُمورِ قَب َ وَ اِيا  وَالعَولَهَ» عم  نکنند: زدهشتابدهند و در كارها، 
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 مَونِـعَه  اَمـرٍ  كُـ َّ  تَحـضَ نَـع   اسـتَو  اِ َا اَوِالوَهنَ عَنها تَنکَ رَت اِ ا فیها اَوِ اللَّواجَهَ اِمکانِها عِندَ

 «اَمرٍمَوقِعَه. كُ َّ وَاَوقِع

مبادا هرگز در كاری كه وقت آن فرا نرسیده، شتاب كنی يا در كاری كه وقت آن رسیده، »

جـويی نمـايی و يـا در    یزهسـت يـا در چیـزی كـه حقیقـت آن روشـن نیسـت،        سستی ورزی و

ی را در جـای خـود و در   هـر كـار  كارهای وانح و آشکار، كوتاهی نمايی. تالش كـن تـا   

 .(311: البالغهنهج« )دهی زمان خود انوام

ی و زدگـ شـتاب ی، در ايـن بـاب،   تعال، حقخواجه نظام الملک، نمن يادآوری فرمان         

دانـد كـه   یمـ ها را برای حاكمان و فرماندهان نکوهیده دانسته و بهتـر  گیریی تصمه در عول

، معتقد است اين ويژگی، از خُلقیـات  كه چراپادشاهان و حکما از اين ويژگی به دورباشند، 

انـدر كارهـا،   » ی قدرتمنـد بايـد كـه از ايـن ويژگـی بـه دورباشـند:       هـا انساننعیفان است و 

ردن و چون خبر شنود و وورتی بندد، اندر آن، آهستگی بايد فرمود تـا  ی نبايد كزدگشتاب

ی كار نعیفان است نه قـادران،  زدگشتابحقیقت آن بداند و درو  از راست پديد آيد كه 

وقـت آن حقیقـت نکنیـد،    گويد تـا  یمی، چنان است كه اگر كسی چیزی تعال، حقو فرمانِ 

 .(113: 1431)خواجه نظام الملک، « چیزی نگويید

 و آوردیمـ  پشـیمانی  كـردن،  شـتاب » كه متمون اين ای از قرآن كري  بايهآو در ادامه، به 

 دارد:یمی، اعتقاد دينی خود را نیز بیان نوعبهكند و یم استناد «ندارد سودی پشیمانی

 روی از مبـاد  كنیـد،  تحقیق آورد، خبری برايتان فاسقی اگر يد،اآورده ايمان كه كسانی ای»

)قـرآن،  « شـويد.  پشـیمان  يـد، اكـرده  كـه  كـاری  از آنگـاه  برسـانید،  آسیب مردمی به نینادا

 (1حورات، 

ی را موجب فساد در كارها دانسته و شخ  عوول را دائـ   زدگشتابدر جايی ديگر،         

چند كارها ديدم به والح شده، كه سـبب فسـاد   » در مالمت و سرزنش خويشتن ديده است:

، همیشـه انـدر سـرزنش خـويش باشـد و هـر       زدهشتابی بوده است و زدگشتابآن والح، 

)خواجـه نظـام   « كشـد یمـ شـنود و غرامـت   یمخواهد و مالمت یمكند و عذر یمزمان توبه 

 .(131: 1431الملک، 
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توانـد بـرای   یمكند كه یمو در باب شکیبايی رهبران و حاكمان، به نکتة زيبايی اشاره         

كـه بردبـاری    انـد گفتـه دانايـان  » ة امور، كاربردی و قاب  استفاده باشـد: و در هم هازمانهمة 

یکن بـا هنـر نیکـوتر، نعمـت     ولـ یکن به وقت كامکاری نیکوتر، عل  نیکوسـت،  ولنیکوست، 

ولـیکن بـا علـ  و خداترسـی،      نیکوست، ولیکن با شکرگزاری نیکوتر، و طاعـت نیکوسـت،  

 .(113)همان: « نیکوتر

 االآورد كه آهسـتگی در همـة كارهـا محمـود اسـت،      یمامام علی )ع(  و باز سخنی از        

ی را از زدگـ شـتاب كنـد و  یمـ از بزرگـان ديـن نقـ      در ادامه نیز، سـخن ديگـری   كار خیر.

گويـد كـه در كارهـای كـرده، فروـتی بـرای جبـران        یمهای شیطان معرفی كرده و يژگیو

تـوان  یمـ ی نـوع بـه شـود و  یمـ ی ی همیشه موجب غ  و انـدوه و پشـیمان  زدگشتابنیست و 

 گفت، در اين مقوله نیز، با امام علی )ع(، ديدگاهی مشتر  دارد.

 

 رعایت اعتدال و مساوات-2-4

در مورد رفتار كارگزاران وجود دارد، داشـتن   البالغهنهجه ديگری كه در نکتة قاب  توج

عمربن ابی سلمه، حـاك    ی كه خطاب بهانامهباشد. در یم اعتدال و پرهیز از افراط و تفريط

كه دهقانان از خشونت و قساوت و تحقیرهای والـی شـکايت كـرده    یوقتنويسند، یمفارس 

 لَـان  اَهـال  اَرَهُـ   فَلَـ   نَظَـرتُ  وَ» دارند كه:یمنکته سنوانه، بیان  كامالًبودند، امام به وورتی 

 مِـنَ  بِطَـرَفٍ  الل ـینِ تشَـوبُه   مِنَ جِلبابًا له  بَسفَال لِعَهدِهِ  يُوفَوا وَ يُقصَوا اَن لِشِركِهِ  وَال يُدنَوا

 «االِقصاءِ. وَ وَاالِبعادِ االِدناءِ وَ التَّقريبِ وَالرَّ فَهِ وَامزُج له  بَینَ القَسوَهِ بَینَ له  داوِل وَ الشِّدَّهِ

انديشیدم، نه آنان را شايستة نزديک شدن يافت  زيرا كه مشـركند و نـه    هاآنمن دربارة »

، هـا آنزاوار قساوت و سنگدلی و بدرفتاری هستند، زيرا با ما ه  پیمانند. پس در رفتـار بـا   س

روی یانـه منرمی و درشتی را با ه  آمیز و رفتاری تو م با شدّت و نرمی داشته باش، اعتدال و 

 .(411:البالغهنهج« )نزديک كردن يا دوركردن رعايت كن را در

 مـا  ارفُـق  وَ» فرماينـد: یمـ محمدبن ابی بکر با همین متـمون  در جايی ديگر خطاب به         

 «الشِّدَّهُ. اِل ا عَنکَ تُانی ال حینَ اعتَزم بِالشِّدَّهِ وَ الرِّفقُ اَرفَقَ كانَ



 67 34شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

درشتی كار انوـام نگیـرد،   آن جا كه مداراكردن بهتر است، مدارا كن و در جايی كه جز با »

 .(431)همان: « درشتی كن

 وَ الشِّـدَّهِ  مِـنَ  بِطَـرَفٍ  الل ـینِ تشَـوبُه   مِـنَ  جِلبابًـا  فَالبَس له » نويسند:یمندار فارس به فرما       

 «االِقصاءِ. وَ وَاالِبعادِ االِدناءِ وَ التَّقريبِ بَینَ وَالرَّ فَهِ وَامزُج له  القَسوَهِ بَینَ له  داوِل

بـا شـدّت و نـرمش داشـته      و متـ در رفتارت با مردم، نرمی و درشتی را به ه  آمیز، رفتاری »

 .(413)همان: « نزديک كردن يا دوركردن، رعايت كنروی را در یانهمباش، اعتدال و 

 عِنـدَ َ  المُسـیءُ  وَ المُحسِـنُ  يَکـونَنَّ  واَل» فرمايند:یمدر باب داشتن مساوات به مالک        

 االِسـاءَهِ عَلـی   الهِلَـ ِ  تَدريبًا وَ االِحسانِ نِ فیاالِحسا الهِ ِ    لِکَ تَزهیدًا فی فَاِنَّ سَواءٍح بِمَنزِلَهِ

 «نَفسَه. اَلزَمَ ما مِنهُ  كاُل اَلزِم وَ. االِساءَهِ

هرگز نیکوكار و بدكار در نظـرت يکسـان و بـه يـک پايـه نباشـد، زيـرا در ايـن وـورت،          »

رغبت و بدكاران در بدكاری، تشـويق خواهنـد گرديـد، پـس،     یبنیکوكاران در نیکوكاری 

 .(311: البالغهنهج« )را، بر اساس كردارشان جزا ده هاآنهركدام از 

 وَ النَّظـرَهِ  وَ اللَّحظَـهِ  بَیـنَهُ   آسِ وَ»دارنـد: یمـ باز در نامة ديگری به مالک اشتر اشـاره         

 «کَ.عَدلِ مِن التُّعَفاءُ يَیاَسَ حَیفِک وَال فی العُظَماءُ يَطمَعَ ال التَحیهِ حت ی وَ االِشارَهِ

در نگاه و اشارة چش  و سالم كردن با همگان، يکسان باش تا زورمندان، در ست  تو، طمـع  »

 .(431)همان: « انان، از عدالت تو، میيوس نگردندنکنند و ناتو

نامـه هـ ، آورده شـده    یاسـت سروی و داشتن اعتدال در رفتـار حاكمـان در   یانهممونوعِ      

ی و اعتدال، در داشتن انصاف بـا مـردم و پیـروی از رفتـارِ     رویانهماست. برای خواجه، معنی 

میانه رفتن پادشاه در معنی دنیا و كارها، چنان است كـه  » نیک گذشتگان، تول ی كرده است:

تِ بد ننهد و بدعت را، قدي  و رس  و آيین ملو ، نیک رَوَد و سن  بر عادتمنصف باشد و 

 .(113: 1431)خواجه نظام الملک، « رنا ندهد

ها هـ ، نـروری دانسـته    یکويینو  هابخششروی را در یانهمو در جايی ديگر، داشتن          

و معتقد است كه افراط و تفريط، در هـیچ كـاری خـوب نیسـت، حت ـی در كارهـای خیـر و        

بر پادشاه فريته است در تفح  كردنِ عمال و معامالت و دانستن دخـ  و خـرج   » شايسته:
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سـاختن خـزائن و  خـاير از جهـت استحتـار و دفـع كـردن متـرات         اموال و  داشتننگاهو 

یادوسـتی فروكشـند و نـه    دنخصمان را و نه چنان كف بستن كه مردمان بر وی، رق ِ بخی  و 

كند و به وقـت  یمنیز چنان اسراف و افراط كه مردمان گويند كه باددست است و مال تلف 

متگزاران و بدانــد و حــقِّ خــدبخشــش، انــدازة هركســی نگــاه دارد و قــدر و منزلــت كــس  

 .(411)همان: « هنرمندان را بازشناسد

 

 فاصله نگرفتن حاکمان از مردم-2-7

حاكمی مردمی و برخاسته از میان عموم مردم، همة مشـکالت و   عنوانبهع( ) یعلامام         

 دهنـد كـه در میـان   یمـ كنند و همواره به زيردستانشان هـ  تـذك ر   یممسائ  جامعه را در  

، كـه  چـرا مردم جامعه باشند و به خاطر پُست و مقامی كه دارند، خود را از آنان جدا ندانند، 

پوشیده خواهد مانـد و از احـوال    هاآنگذرد بر یمدر میانِ مردم  آنچهدر اين وورت، همة 

 احتِوـابَ  فَـاِنَّ  رَعِیَّتِـکَ  عَـن  احتِوابَـکَ  تُطَـو لَنَّ  فاَل» رعیّت و نیازمندان غاف  خواهند بود:

 مَـا  عِلـ َ  عَـنهُ   يَقطَعُ وَاالحتِوابُ مِنهُ  بِاالُمورِ عِل ٍ وَ قِلَهُ الت یقِ الرَّعِیَّهِ شُعبَهٌ مِنَ الوُالهِ عَنِ

 قِسـمًا  مِنـکَ  الحاجـاتِ  لِذَوِی الصَّایرُ... وَاجعَ  الکَبیرُ وَ يَعظُ ُ عِندَهُ  فَیَصاُرُ دونَه احتَوَبوا

 خَلَقَکَ وَتُقعِدَ عَنهُ  الَّذی لِلهِ فیهِ فَتَتَوانَعُ عامًّا مَولِسًا له  خصَکَ وَتَولِسُشَ فیهِ له  تُفَرِّ ُ

 «مُتَتَعتِعٍ. غَیرَ يُکَلِ مَکَ مُتَکَلِ مُهُ  حت ی وَ شُرَطِکَ اَحراسِکَ مِن وَاَعوانَکَ جُندَ َ

يی خـو تنـگ ی از انمونه گاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار كه پنهان بودنِ رهبران،یچه»

بـر   آنچـه باشد، نهان شدن از رعیّت، زمامداران را از دانستن یمی در امور جامعه اطالعك و 

كنـد.  یمـ دارد، پس كارِ بزرگ، اند  و كارِ اند ، بزرگ جلوه یمآنان پوشیده است باز

به امـور   صاًشخهمواره بخشی از وقت خود را به كسانی اختصاص ده كه به تو نیاز دارند، تا 

بنشـین و در برابـر خـدايی كـه تـو را       هـا آن، رسیدگی كنی و در موـالس عمـومی بـا    هاآن

دور كـن تـا    هـا آنآفريده، فروتن بـاش و سـربازان و يـاران و نگهبانـان خـود را از سـر راه       

 .(311:البالغهنهج« )اب در سخن گفتن با تو، گفتگو كندسخنگوی آنان، بدون انطر

نامه ه ، به ديدار حتـوری پادشـاه بـا مـردم و رعّیـت توّجـه شـده اسـت و         ستیاسدر         

انوـام   دوبـار دهد كه ديدار مردم با حاكمان حـداق  در هفتـه،   یمخواجه به پادشاهان تذكر 
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رغ ِ قدرتی كه دارنـد،  یعلشود تا والیان و فرمانداران، یم، اين كار، موجب كه چراپذيرد، 

چاره نیسـت پادشـاه را از آنکـه    » دشاه، مرتکب فل  و ست  نشوند:تنبیه پا و از ترس موازات

ی دو روز به مظال  بنشیند و داد از بیدادگر بسـتاند و انصـاف دهـد و سـخن رعیّـت بـه       اهفته

بود، عرنه كنند و در هر يک، مثالی  ترمه ای، و چند قصه كه واسطهیبگوش خود بشنود 

شود كه خداوند جهان متظلمان و دادخواهـان را  دهد كه چون اين خبر در مملکت پراكنده 

شنود، همة فالمـان بشـکوهند و   یمخواند و سخن ايشان یم ی دو روز پیش خويشاهفتهدر 

« ی كـردن از بـی  عقوبـت   درازدسـت كوتاه دارنـد و كـس نیـارد بیـدادی كـردن و       هادست

 .(31: 1431)خواجه نظام الملک،

داری در يندع(، برای ادارة امور مملکت بعد از در ك  بايد گفت سیاست در نظر امام )

درجة دوم قرار دارد. بر ايـن اسـاس، او در  هـر شـرايطی، كتـاب آسـمانی را سـرلوحة كـار         

رسـد تـا   یمـ اجتماعیِ ممکن، به خالفـت   -دهد و در بدترين اوناع سیاسییمخويش قرار 

يـران باسـتان را بـه    ی اخـواه آرمـان حکومت اسالمی را جـانی دوبـاره بخشـد. امـا خواجـه،      

ینی سیاسی اسالمی پیوند دهد. تالش او برای احیای فرهنگ اسـالمی از زوال و نیسـتی   بواقع

جـود مـرد   توان گفـت كـه در و  یمكه، یطور بهبر غنای انديشه سیاسی اسالم افزوده است، 

شده ، جمع ترتمامهرچه، با فرافت گرايیبزرگی همچون او، ايران دوستی، سیاست و اسالم

مشـهود   كـامالً يی از كتـاب او  هـا بخـش ع( در ) یعلاست. تیرر خواجه از كالم و منش امام 

يی و پرهیز از خشـ  و  روخوشنامه كه سخن از بخشش و مدارا و یاستساست. هرجايی از 

از  تـر مناسـب اجرای عدالت و... به میان آمده است، او برای حاكمان و سردمداران الگـويی  

 گیرد.یمرا در كتاب خويش به كار البالغهنهجو سخنانی از علی سرا  ندارد 

 

 نتیجه گیری-4

نامه، میان آرای سیاسـی امـام علـی    یاستسو  البالغهنهجسیاسیِ  –در مقايسة دو ارر ادبی      

ی هـا تفـاوت هـا،  يکـی نزدو  هـا شـباهت )ع( و خواجه نظام الملـک توسـی، در عـین وجـود     

ارری كه ه  در زمینة ادبیات و هـ  در زمینـة سیاسـت در نـوع     شود. دو یمبسیاری نیز ديده 

پیشـوای دينـیِ سیاسـتمدار و ديگـری      عنـوان بـه نظیرنـد، از دو شخصـیّت كـه يکـی     یبخود 
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بـرای برقـراری    هـا آنهـای  يشـه انددار، با اوولی كـه در راسـتای   يندسیاستمداری  عنوانبه

ع( ) یعلـ های سیاسی امـام  يدگاهدی شوند. در بررسیمحکومتی مطلوب و ايده آل شناخته 

 نامه اين نتايج حاو  شد:یاستسو خواجه نظام الملک در  البالغهنهجدر 

اند و سیاست در نظرشـان  ينیدامام )ع( قب  از آنکه يک سیاستمدار باشند، يک پیشوای  .1

داری در درجـة دوم قـرار دارد. مـردی كـه در هـر      يـن دبرای ادارة امور مملکت بعـد از  

دهـد و در بـدترين اونـاع    یمـ طی، كتاب آسمانی را سـرلوحة كـار خـويش قـرار     شراي

رسد تا حکومـت اسـالمی را كـه بعـد از پیـامبر      یماجتماعیِ ممکن، به خالفت  -سیاسی

 )ص( به حال احتتار افتاده بود، جانی دوباره بخشد.

كـه  خواهد درست در زمـانی  یمدار است كه يندمدار یاستسخواجه نظام الملک يک  .2

هويت ايرانی اسالمی در معـرض چپـاول تركـان سـلووقی در گیـرودار نـابودی اسـت،        

سـالة او  یسـ ینی سیاسی اسالمی پیوند دهد. تـالش  بواقعی ايران باستان را به خواهآرمان

برای احیای فرهنگ اسـالمی از زوال و نیسـتی بـر غنـای انديشـه سیاسـی اسـالم افـزوده         

كـه در وجـود مـرد بزرگـی همچـون او، ايرانیّـت،       تـوان گفـت   یمـ كـه،  یطوربهاست، 

 جمع شده است. ترتمامهرچهسیاست و اسالمیّت با فرافت 

هـای بـزرگ و انديشـمند، اوـِ  اساسـی حکومـت را، بـر مبنـای         یّتشخصهردوی اين  .4

اسـت و حت ـی    جانبـه همـه ع( فراگیـر و  ) یعل، با اين تفاوت كه عدالت انددانستهعدالت 

شود، اما خواجه، عدالت را تنها برای كسـانی قابـ    یمو دشمنان نیز شام  حال مخالفان 

داند كه با او در يک كیش و يک آيین و يـک مشـی سیاسـی، قرارداشـته باشـند. در      یم

كالم، امام )ع(، در هر شرايطی، در جستووی او  عدالت است و خواجـه، در هـر   يک

 شرايطی، در جستووی او  سیاست.

مشهود است.  كامالًيی از كتاب او هابخشع( در ) یعلمنش امام  تیرر خواجه از كالم و .3

يـی و پرهیـز از خشـ  و    روخوشنامه كه سخن از بخشش و مدارا و یاستسهر جايی از 

 ترمناسباجرای عدالت و... به میان آمده است، او برای حاكمان و سردمداران، الگويی 

 گیرد.یمدر كتاب خويش به كاررا  البالغهنهجاز علی سرا  ندارد و سخنانی از 
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ی برجسـته و آشـکاری كـه در شـیوة ادارة حکومـت ايـن دو       هـا تفاوترغ ِ برخی یعل .1

بـر هـ  منطبـق     هـا آنگـذاری  یاسـت سی، نحـوة  طوركلبهشخصیّت بزرگ وجود دارد، 

شدة يکسانی دارند، اما در شیوة اجـرا و راهِ رسـیدن   يفتعرباشد. يعنی هر دو، هدفِ یم

 نمايند.یمفاوت عم  به آن، مت

اجتمـاعی اسـت، بايـد     -رغ ِ اين كه مونوعِ مورد مطالعه در اين پژوهش، سیاسـی یعل .1

ی خـود،  هاملتا عان داشت كه نحوة نگارش و انشای هر دو كتاب، در میان آرار ادبی 

نظیر، ماندگار و قابـ  تحسـین هسـتند و هـر دو، در كمـالِ سالسـت كـالم و شـیوايی         یب

 .انددرآمدهی لفظی و بلندی معنی به نگارش با زيباي سخن

 
 منابعفهرست 

 هاکتاب(الف

 ن کریمآقر .1

. )ع( یمبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه امام عل  (. 1413ر. )محمدباق بابايی، .2

 .نشر دوره جنگ: تهران

 شهريار.: تهران. البالغهآشنایی با نهج(. 1413. )جمعی از نويسندگان .4

ــران. تحق  ق آن یاه  رفتاره  ای عل  وی و راه(. 1414. )------------ .3 : ته

 . )ع( ینانتشارات دانشگاه امام حس

 . تهران:   اصول سیاست و حکومت(. 1411جهان بزرگی، احمد. ) .1

سومین و چهارمین كنفرانس انديشة . حکومت در اسالم. (1411خامنه ای، سیدعلی. ) .1

 اسالمی.

تصـحیح محمـد    .(س یرالملو  ) نامهیاستس (.1431، ابـوعلی. ) خواجه نظام الملک .1

 .نگاه: تهران ،استعالمی

. زير نظر محمـد معـین و جعفـر شـهیدی.     نامه دهخدالغت(. 1414اكبر. )یعل دهخدا، .1

 دانشگاه تهران.: تهران. نامه دهخداسسه لاتؤم

 یدرنـا غفـاری و حم  اكبـر یترجمـه علـ  . عیون االخبار رضا(. 1412) .محمد، ودوق .3

 نتشارات جهان.ا :تهرانی، دوجلدد. مستفی
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. بـه  مروج ال هه  و ما ادن الج وهر   . ق.(. ه 1313مسعودی، علی ابن الحسـین. )  .11

 كوشش اوار داغر، ق : انتشارات دارالهوره.

ــاتی    ة(. ترجمــ1411. )البالغ  هنه  ج .11 ــران: موسســه فرهنگــی تحقیق ــتی. ته ــد دش محم

 یرالمؤمنین.ام

 

 هامقاله (ب

ابعاد فساد از ديدگاه خواجـه نظـام   (. »1431. )محمود شهبندی، و محمدرنا حاج بابايی، .1

 .13-11 اتوفح . 2شماره ، 32دوره ، تابستان، سیاست ةمول «.الملک

بررسی اوول مملکت داری و حکومت در نهج البالغـه بـا   (. »1431حیدری، غالمرنا. ) .2

 كنفرانس بین المللی ادبیات و زبانشناسی. «. تکیه بر عدالت اجتماعی سیاسی و اقتصادی

انديشه هـای خواجـه نظـام الملـک توسـی در سیاسـت       (. »1412بیگی، هوشنگ. )خسرو .4

 .11-11وفحات  .14، شمارة 1412، آبان كتاب ماه، تاريخ و جارافیا«. نامه

 پـايیز و ، ةمجلك  مشكو   «. البالغـه سیاسـت و حکومـت در نهـج   (. »1413. )موسی دانش، .3

 .131-111وفحات  .13و  11 یهاشماره، زمستان

 ی ادبـی دانشـگاه فردوسـی   مولـة جسـتارها  «. پیر سیاسـت (. »1431محسین. )يوسفی، غال .1
 .13-11وفحات . 13و 14، شماره های 1431، بهار و تابستان مشهد

 
 


