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1. Introduction 

  Critical discourse analysis is one of the new approaches in literary 

studies that examines the text in relation to social, political, cultural, 

historical and situational conditions. In this approach, the text is 

considered a social action that is related to power, ideology and 

discourse. In fact, in critical analysis, the critical discourse goes 

beyond the linguistic description of the work and achieves the 

meaning of the work according to the situational, cultural, social, 

political and historical contexts. 

   Since the language of Khajeh Nizamolmulk in the Siasatnameh is 

based on his thirty years of experience in the field of governance, 

which was greatly influenced by the social conditions of the author's 

time, examining the discourse of this text can be very important.  

Soltani describes Norman Fairclough's approach as follows: 

   "One of the branches of critical analysis is discourse that looks at 

language as a social action and has three parts: first, that language and 

society do not have an external and separate relationship and are a 

form of socio-linguistic phenomena; second, language is a social 

process, and a text is both the product of the production process and 

the source of the interpretation process. In the process of production 

and interpretation, the speaker and the audience both share common 

linguistic knowledge, values and assumptions; third, the process of 

production and interpretation is affected by both social factors." 

                                                      
 Corresponding author. 

E-mail: m.ebrahimi@scu.ac.ir. 

Date received: 23/02/2020                                        Date accepted: 04/11/2020 

DOI: 10.22103/jll.2021.15488.2761 



Journal of Prose Studies in Persian Literature  2 
Year 23, No. 48, Winter 2021 
 _______________________________________________________________  

(Soltani, 1392: 60) 

   To analyze the relationship between text and production 

processes, the method of critical discourse analysis is to pay attention 

to three dimensions: 

1) Description: Text analysis                    Production Process 

2) Interpretation: Analysis of discourse practice                  

Interpretation process 

3) Explanation: social action analysis                  Interpret social 

conditions.      At the descriptive stage, the analysis of the linguistic 

features of the text shows how words, grammar, and sentence 

coherence form a discourse. The discourse action stage answers the 

question of how the text shapes social action and how it is influenced 

by it. In this analysis, the textual backgrounds of the text are 

considered. In the stage of studying social behavior, the researcher's 

interpretive power recognizes the relationship between structures and 

cultural and social approach. (Arabzadeh et al., 1395: 3 and 4) 

 

2. Methodology 

There are various models for analyzing literary texts, one of which 

is critical analysis of discourse. In this analysis, the researcher 

expands his analysis of construction to meaning and describes the 

communication processes of the texts, which we have also achieved in 

this research. 

   The research method is descriptive-analytical; in this way, first 

the text of the policy of Khajeh Nizamolmulk will be studied and then 

by researching the texts and reading books and articles, the processes 

will be extracted according to the Halliday's pattern-oriented order and 

samples will be extracted and the contents will be analyzed and 

explained. At the end, the obtained results will be explained by 

classifying the receipts and the recorded information. 

 

3. Discussion 

Critical discourse analysis is the transfer of the concept of 

structure from the sentence level and grammatical relations such as 

verb, subject and object to the larger text level and all its attention is 

focused on its functional language in addition to explaining the 

structural units within a text. (Mills, 1388: 71) 

   In his critical discourse approach, which is the basis of our 
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analysis in this article, Norman Fairclough has used the theories of a 

number of socially critical theorists, such as Foucault's discourse 

order. According to him, discourse analysis is divided into three 

levels of description, interpretation and explanation. At the 

descriptive level, linguistic analysis is done in the form of 

vocabulary, grammar, phonetic system and coherence. At the level of 

interpretation, the interaction between the production process and the 

interpretation of the text is discussed, and at the level of explanation, 

the social contexts of the text are discussed. As a result, some 

linguists consider discourse analysis to be the study of the function or 

structure of a sentence and the discovery and description of its 

relations, which do not pay attention only to the grammatical and 

lexical elements of the sentence; rather, it goes beyond factors outside 

the text, situational context, cultural, social, and the like. (Fairclough, 

1387: 10) 

   According to Fairclough, a multi-role look at the text is 

necessary as this method of study is included in Halliday's order; 

Because, according to Holliday, the different roles of language 

manifest themselves in different sub-roles, which are organized 

according to three basic meanings: 

1) The role of thinkers that allows one to talk about one's 

experiences of the world. 

2) The interpersonal role that the individual expresses both his / 

her attitude and the relationship between himself / herself and the 

audience during speech participation, and uses techniques such as 

informing or persuading, for example. 

3) The role of a text in which a person arranges his language in 

accordance with other texts. (Aghagolzadeh, 1390: 89-90) 

    In this text, we also examine the role of thinkers in the 

Siasatnameh to extract, through this role, the meaning that Khajeh 

Nizamolmulk offers in relation to government discourse. Thought 

processes are divided into six processes, which are summarized as 

follows: 

1) Material process: Any physical action that implies doing 

something or an event is considered a material process; Verbs such as 

going, making, coming, and writing are from this process. (Holliday 

and Mattison, 2014: 179-200) 

2) Mental processes: These processes are related to our experience 
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of the conscious and inner world; while material processes are related 

to our experience of the outside world. Mental processes involve 

perception, cognition, and mental reactions, and are accompanied by 

actions such as understanding, thinking, wanting, making decisions, 

loving, fearing, and so on. 

3) Relational processes: are processes that are related to 

description or identification; as the relationship between two things or 

two phenomena is expressed in the form of a relational process and 

using relational verbs and usually the verb "to be". Relational 

processes are expressed with relational verbs such as being, 

becoming, appearing, becoming, and so on. (Holliday, 2014: 210-

228) 

4) Behavioral process: Any kind of physical and mental behavior 

of humans or any other living thing is related to the behavioral 

process. This process has a participant called the behaviorist. 

(Holliday, 2014: 248) 

5) Expressive process: As its name suggests, is any kind of action 

that is of the type of saying; Verbs such as saying, explaining, asking, 

and commanding have a verbal process. (Holliday, 2014: 253) 

6) Existential process: refers to the process that speaks about the 

existence or non-existence of something or someone or a 

phenomenon. The verbs used in this type of process include being, 

appearing, and being. (Holliday, 2014: 256) 

   Hence, role-oriented theory is a cognitive approach that 

expresses human experiences through the transient system of 

language. In Halliday's systematic role-playing order, the role of 

thinkers is of particular importance in the transmission of 

experiences. The application of thought-provoking processes, 

including material, mental, relational, behavioral, existential and 

expressive, is manifested through action And the purpose of this 

study is to study the policy papr of Khajeh Nizamolmulk using role-

playing variables, which has been made possible by researching the 

physiology of this text and identifying and determining the types of 

processes based on the role and meaning; Therefore, determining the 

frequency of current processes and how they are used in this text can 

be considered as a stylistic indicator. 
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4. Conclusion 

  Critical discourse analysis is one of the new approaches in 

literary studies in which the critic goes beyond the linguistic 

description of the work and achieves the meaning of the work 

according to the situational, cultural, social, political and historical 

contexts. 

   Since the language of Khajeh Nizamolmulk in the Siasatnameh 

is the result of his experiences in the field of governance and is 

influenced by the social conditions of the author's time, the study of 

the discourse of this text can be very important that we also come to 

the conclusion by examining the text of the Siasatnameh that it is 

very different from the research that has been done in the field of 

power discourse and dealing with the opposition about the 

Siasatnameh of Khajeh Nizamolmulk. In fact, in this study, using the 

model of critical discourse analysis, we have expanded our analysis 

of construction to meaning and described the role-playing processes 

of thinkers that allow the individual to talk about his experiences of 

the world, so that through this role, the meaning that Khajeh 

Nizamolmulk presents in relation to the government discourse should 

be extracted. 

   Considering the frequency of processes, most of the processes in 

this text belong to the king, which indicates the centrality of the king 

and the centralist system in the government discourse of the policy. In 

fact, the Siasatnameh is a text in order to maintain the governmental 

structure of its time, emphasizing the legitimacy and selection of the 

ruler and his limits and powers, and the welfare of the subjects and 

the country. In general, in the Siasatnameh of Khajeh Nizamolmulk, 

the ways and means of maintaining the authority and legitimacy of 

political power are presented to the ruler; In fact, the center of 

interpretation of the Siasatnameh of the ruling power and expressing 

the way of governing and legitimizing the ruling government has 

been one of the goals of Khajeh Nizamolmulk in drafting the 

Siasatnameh, which we also reached by examining the structure of 

this book. 

   After the king, most of the processes are related to messenger, 

dude, minister, people, spies, etc. Although they are not comparable 

in number to the king-related processes; But on the other hand, it 

shows the importance of these pillars of government from the point of 
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view of Khajeh Nizamolmulk Tusi. The verbs used for these 

processes each depict their characteristics in a way that reflects the 

author's realistic, descriptive, dynamic view of the actions associated 

with them, as well as their effective role in connection with the king. 

Hence we can consider him a pragmatic and realistic thinker. 

   Khajeh Nizamolmulk has mostly mentioned the actions related 

to the characters as positive, which in itself was an effective way to 

establish the ruling government of the society, which tried to 

positively introduce the members of the government to them in a 

positive way and form a government with peace and quiet. Slowly; 

because the members of the government have an essential role in 

helping the king and the development of the society, and without 

them, it is impossible for a person to run the society. 

 

Keywords: Siasatnameh, Khaje Nizamolmulk Tusi, Discourse 

Analysis, Government, Holliday. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش  

  9211 پايیز و زمستان، 84، دورة جديد، شمارة 32سال 

 
 الملک طوسیخواجه نظام ةنامتحلیل انتقادی گفتمان حکومت در سیاست

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2داوودی اتیحفاطمه ، 1ی میمختار ابراهدکتر 

 چکیده
 

 ،كنـد داری بیان مـی حکومت ةنامه در عرصالملک در كتاب سیاستگاهی كه خواجه نظامددي
 ةداری است كه در تمـام فوـول ايـت كتـاب ن ـو     حکومت ةوی در عرص ةتبلور تجربیات سی سال

بـه   تمـت  بخشی و گزينش حاكم و حدود و اختیارات وی در مركز توجه قرار دارد. ايـت تمشروعیّ
هـای شخوـیتی شـاه، رسـول،     با توجه به اينکه تیـ  فرآيند است كه  438شامل ها استثنای حکايت

 ، در ايـت پـژوهش نیـز بـه    دهنـد نديم، وزير، رعیت، مشرفان بیشتريت بخش فرآيندها را تشکیل مـی 
بسامد فرآيندهای متعلق بـه هـر    ؛پرداخته شده استنامه بررسی ايت شش تی  شخویتی در سیاست

فرآينـد   22فرآينـد نـديم،    84فرآينـد رسـول،    81فرآيند شاه،  384ها عبارتند از: ک از شخویتي
شـامل   پادشاه است كـه  ةدربار فرآيندهابیشتر فرآيند مشرفان. در كل  32فرآيند رعیت و  23وزير، 
و  حـاكم جامعـه اسـت    ةالملک دربارخواجه نظام ةدغدغ دهندةاز كل فرآيندها است و نشان % 82

بیشتريت فرآيندهای مربوط به شاه فرآيند مادی است. ايت نوع فرآيندها مبتنی بر انجام كاری اسـت  
دهد. تعداد باالی فرآيند مادی در فرآيندهای متعلق به شاه خبر گر خود را نشان میو عاملیت كنش

ظـر او  مـورد ن  ةگری شـاه در جامعـ  الملک و كنشنظام از عاملیت باالی ايت شخص در نظر خواجه
داری وی حکومـت  ةها و مواعظ در ايت كتاب مربوط به شـاه و شـیو  حکايتبه عبارت ديگر دارد. 

های موجود . از میان نظريهنیز در ايت متت طرح شده استحکومت و اركان جامعه رابطة است. البته 
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 2 48شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

 كسـی كـه   .انتخـاب شـده اسـت   « نـورمت فـرك    »شناسی در ت لیل انتقادی گفتمان، مبانی روش
دهـد.  دستور نقشگرای هالیدی در سه بعد مـتت، گفتمـان و جامعـه انجـام مـی      ةت لیل خود را بر پاي
بخشـی بـه   تنامـه متنـی در جهـت مشـروعیّ    ايت است كه هر چند سیاست ةدهندنتايج پژوهش نشان

الملک به حکومت با تأكید بر نقش اساسی پادشاه حکومت حاكم بر جامعه است، نگاه خواجه نظام
 ةهای ت لیل گفتمان و شرايط اجتمـاعی دور ايت دريافت از كنار هم گذاری داده .بل توجه استقا

 . مده استالملک به دست آخواجه نظام
 

 .الملک ،ت لیل گفتمان، حکومت، هالیدینامه، خواجه نظامسیاست :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

است كه متت را در پیوند  ت لیل انتقادی گفتمان از رويکردهای نويت در مطالعات ادبی

كند. در ايت رويکرد با شرايط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاريخی و موقعیتی بررسی می

شود كه با قدرت، ايدئولوژی و گفتمان پیوند متت يک عمل اجتماعی در نظر گرفته می

با توجه  رود ودارد. در واقع در ت لیل انتقادی گفتمان منتقد از توصیف زبانی اثر فراتر می

 يابد. های موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاريخی به معنای اثر دست میبه بافت

وی در  ةنامه برگرفته از تجربیات سی سالالملک در سیاستاز آنجا كه زبان خواجه نظام    

 ،داری است كه شرايط اجتماعی زمان نويسنده تأثیر فراوانی بر آن داشتهحکومت ةعرص

يکی از »ت بسیار باشد. رويکرد نورمت فرك   یّتواند حائز اهمگفتمان ايت متت میبررسی 

نگرد و های ت لیل انتقادی گفتمان است كه به زبان به عنوان يک عمل اجتماعی میشاخه

دارای سه بخش است: نخست اينکه زبان و جامعه، يک رابطه بیرونی و مجزا ندارند و 

زبانی هستند؛ دوم اينکه زبان يک فرآيند اجتماعی است و -های اجتماعیشکلی از پديده

يک متت هم م وول فرآيند تولید است و هم منبع فرآيند تفسیر. در فرآيند تولید و تفسیر، 

های مشتركی بهره فرض ها و پیشگوينده و مخاطب، هر دو از دانش زبانی، ارزش

« پذيرد.وامل اجتماعی تأثیر میگیرند؛ سوم اينکه فرآيند تولید و تفسیر هر دو از عمی

 ( 04: 9213،سلطانی)

ت لیل گفتمان انتقادی توجه به  ةبرای ت لیل ارتباط متت با فرآيندهای تولیدی شیو»در واقع 

 سه بعد است:  



 3 ... ةناماستیگفتمان حکومت در س یانتقاد لیتحل                       99 ز و زمستانپایی

 فرآيند تولید                                                     وصیف: ت لیل متت  ت (9

  فرآيند تفسیر                                             نیتفسیر: ت لیل عمل گفتما (3

  شرايط اجتماعی تفسیر                                              تبییت: ت لیل عمل اجتماعی (2

دهد كه چگونه كلمات، های زبانی متت نشان میتوصیف، ت لیل ويژگی ةدر مرحل    

بررسی  ةشود. در مرحلگیری يک گفتمان میشکل دستور زبان و انسجام جمله باعث

شود كه متت چگونه به كردار اجتماعی شکل كردار گفتمانی به ايت پرسش پاسخ داده می

های بافتی متت مورد توجه زمینهپذيرد. در ايت ت لیل پیشدهد و چگونه از آن تأثیر میمی

ارتباط ساختارها را با  ،ری م ققبررسی كردار اجتماعی توان تفسی ةگیرد. در مرحلقرار می

  (8و2: 9214،عربزاده و همکاران)« دهد.رويکرد فرهنگی و اجتماعی تشخیص می

 

  بیان مسئله -1-1

انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله و روابط »ت لیل گفتمان انتقادی عبارت است از 

وه بر دستوری همچون فعل، فاعل و مفعول به سطح متت بزرگتر و تمام توجه آن ع 

« توضیح واحدهای ساختاری درون يک متت به زبان كاربردی آن نیز معطو  است.

 (29: 9244،میلز)

نورمت فرك   در رويکرد گفتمان انتقادی خويش كه مبنای ت لیل ما در ايت مقاله     

پردازان انتقادی اجتماعی مانند نظم گفتمان فوكو استفاده تعدادی از نظريه ةاست از نظري

بندی است. از نظر وی ت لیل گفتمان به سه سطح توصیف، تفسیر و تبییت تقسیم كرده

شود. در سطح توصیف به ت لیل زبانی در قالب واژگان، دستور، نظام آوايی و انسجام می

شود. در سطح تفسیر به تعامل بیت فرآيند تولید و تفسیر متت و در سطح تبییت به پرداخته می

شناسان ت لیل گفتمان را شود. در نتیجه برخی از زبانمی پرداخته های اجتماعی متتزمینه

دانند كه تنها به عناصر كاركرد يا ساختار جمله و كشف و توصیف روابط آن می ةمطالع»

 كند؛ بلکه از آن فراتر رفته به عوامل بیرون از متت،دستوری و واژگانی جمله توجه نمی

  (94: 9242،فرك  )« پردازد.انند آن میبافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و م
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بررسی در دستور  ةبه نظر فرك   نگاهی چند نقشی به متت ضروری است كه ايت شیو    

های های مختلف زبان در فرانقشهالیدی ل اظ شده است؛ زيرا از نظر هالیدی نقش

 :وندشدهد كه بر اساس سه معنای بنیاديت سازماندهی میمختلف خود را نشان می

تجربیات خود از جهان سخت  ةدهد دربارفرانقش انديشگانی كه به فرد امکان می .9

  بگويد.

كند، هم فرانقش بینافردی كه فرد طی مشاركت در گفتار، هم نگرش خود را بیان می .3

رسانی يا دهد و مث ً از شگردهايی مانند اط عمیان خود و مخاطب را شکل می ةرابط

  كند.سازی استفاده میقانع

دهد. های ديگر نظم و نسق میفرانقش متنی كه فرد زبان خود را مطابق با متت .2

 (14-41: 9214،زادهآقاگل)

نامه پرداخته تا از طريق ايت در ايت متت نیز ما به بررسی فرانقش انديشگانی در سیاست    

دهد، استخراج الملک در ارتباط با گفتمان حکومتی ارائه مینقش، معنايی كه خواجه نظام

 شوند كه به طور خ صه عبارتند از: گردد. فرآيندهای انديشگانی به شش فرآيند تقسیم می

 دادن كاری انجام بر : هر گونه اعمال فیزيکی كه(material process)فرآيند مادی  .9

چون  افعالی شود؛م سوب می مادی فرآيند باشد، داشته ای داللتواقعه رخداد يا

  (344-921: 3498،متیست و الیدید. )هاز ايت فرآيندن« نوشتت آمدن، ساختت، رفتت،»

ما از جهان خودآگاه  ة: ايت فرآيندها بـه تجرب(mental process)فرآيندهـای ذهنـی  .3

ما از دنیای بیرون  ةكه فرايندهای مادی به تجرب حالی و درونی مربوط هستند؛ در

شوند و بـا های ذهنی میت و واكنششـناخ فرآيندهای ذهنی شـامل ادراك، .مربوطند

تـومیم گرفتت، دوست داشتت،  درك كردن، فکر كردن، خواستت،» افعالی همچون

   همـراهند.« ترسـیدن و...

فرآيندهايی هستند كه به توصیف يا  relational process):) ایفرآيندهای رابطه .2

ديده، در قالب فرآيند بیت دو چیز يا دو پ ةشوند؛ چنانکه رابطمربوط می شناسـايی
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شود. فرآيندهای بیان می« بودن»و معموالً فعل  ای و با استفاده از افعال ربطیرابطه

بیان « رسیدن، تبديل شدن و... شدن، به نظر بودن،»ای با افعـال ربطـی همانند رابطه

 (334-394: 3498،هالیدی)شوند. می

رفتار جسمی و روانی انسان يا هر  هر نوع: (behavioural process ) فرآيند رفتاری .8

ديگر، مرتبط با فرآيند رفتاری است. ايت فرآيند، دارای يک مشارك به  موجود جاندار

 (384: 3498. )هالیدی،است نام رفتارگر

 نوع از هر عبارت پیداست، نامش از كه : همانگونه(verbal process) فرآيند بیانی .4

 دستور پرسیدن و دادن، توضیح گفتت،» چون افعالی باشد؛ گفتت نوع از كه است كنشی

  (342: 3498. )هالیدی،اندك می فرآيند دارای «دادن

 ةدربار كه شودمی اط ق فرآيندی : به(existential process) فرآيند وجودی .0

ايت  در رفته كار به افعال گويد.می سخت ایپديده يا و كسی يا چیزی نبودن يا بودن

  (340: 3498. )هالیدی،است «داشتت وجود و شدن ظاهر دن،بو» شامل فرآيند نوع

های انسان را از طريق نظام نقشگرا، رويکردی شناختی است كه تجربه ةنظري از ايت رو،    

مند هالیدی، فرانقش انديشگانی از كند. در دستور نقشگرای نظاممی گذرايی زبان بیان

ت. كاربرد فرآيندهای نقش انديشگانی، اعم ت خاصی در انتقال تجربیات برخوردار اساهمیّ

يابند و هد  ايت ای، رفتاری، وجودی و بیانی از طريق فعل نمود میاز مادی، ذهنی، رابطه

الملک با استفاده از متغیّرهای نقش انديشگانی نامه خواجه نظامپژوهش نیز بررسی سیاست

انواع فرآيندها بر اساس نقش  شناسی ايت متت و تشخیص و تعییتاست كه با ت قیق در فعل

پذير شده است؛ بنابرايت، تعییت بسامد انواع فرآيندهای فعلی و چگونگی و معنی امکان

 شناسی به حساب آيد. تواند به عنوان شاخوی سبکها در ايت متت میكاربرد آن

 

  تحقیق ةپیشین -1-2

ون ادبی، مت ةپژوهش با استفاده از رويکردهای ت لیل گفتمان انتقادی در حوز

-های اخیر گسترش  بسیار يافته است كه نمونهای و ... در سالزبانشناسی، سیاسی و رسانه
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، حست سرايی «ت لیل گفتمان انتقادی»زاده توان در آثار فردوس آقاگلهايی از آن را می

روش كیفی در مطالعات اجتماعی با تأكید بر روش ت لیل گفتمان و ت لیل گفتمان »

ارتباطات از منظر »، «شناسی رايج و انتقادیگفتمان»اهلل يارم مدی لطفو « انتقادی

و همچنیت مقاالت بسیاری كه در ايت زمینه انجام شده است، ديد. « شناسی انتقادیگفتمان

تريت آثار در المک به عنوان يکی از قديمیخواجه نظام ةنام سیاست ةاما تا كنون دربار

یکت ت. لل انتقادی گفتمان حکومت بررسی نشده اسعرصه علم سیاست از منظر ت لی

 هايی در ايت زمینه انجام شده كه عبارتند از: پژوهش

ای كوتاه ايت نوشته ت ش دارد تا با اشارهح در ف «: سیاست در نامه و سیاست در عمل» .9

هجری، به نقش مهم  ةای از علل رشد و فرهنگ ايرانی ـ اس می در قرون اولیـبه پاره

ای گذرا داشته ايرانی اشاره ةرس نظامیه در سیر ان طاط و افول فرهنگ و انديشمدا

گريز كه از روی اعتقاد قلبی و ستیز و عقلهايی از شعر شاعرانی فلسفهباشد. سپس نمونه

: 9242) .باورهای راسخ، در چنیت راهی گام نهاده بودند، به خوانندگان خود نشان دهد

02-14) 

مقاله پس از معرفی در ايت پیرا : «الملکخواجه نظام ةنامسیاست جنسیت و قدرت در» .3

های انسانی و اجتماعی در جنسیت را همچون بسیاری از پديده ةآن عور مسئل ةجامع

 رده است و نشان داده كهبررسی كنامه در سیاستقالب نظام فرهنگی يک جامعه 

ر از سنت كهت ايرانشهری است های وزير بزرگ س جقه در مورد زنان بیشتر متأثانديشه

  (901-944: 9242. )تا روح و قوانیت اس می

-خزانه: «الملکنامه خواجه نظامت لیل انتقادی گفتمان قدرت در دو فول از سیاست» .2

با استفاده از ت لیل نامه تنها در دو فول از سیاستدر ايت ت قیق ند وج له و ودار

های خواجه نظام الملک چگونه با توجّه به پیش زمینهكه  اندانتقادی گفتمان نشان داده

ها و بندیگیری از واژگان و جملهنامه با بهرهمعرفتی كه بر جامعه حاكم بود، در سیاست

ند و با كنترل افکار كگفتمان عقیدتی خود را طراحی می ها،ها و فراروايتروايت
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است تبعیض مذهبی خود را در پردازد و نهايتاً سیعمومی به طرد و حذ  مخالفان می

 (944-41: 9213. )بخشدجامعه ديت مدار ايرانی مشروعیّت می

نامه، ت لیل گفتمان برخورد با مخالف در انديشة خواجه دگرانديشی در سیاست» .8

قديمی قیداری و قانعی زوارق در ايت مقاله ابتدا انديشه و نگرش خواجه «: الملکنظام

نامه توصیف و سپس بر مذهبی در متت و حکايات سیاستالملک را با مخالفان نظام

اند. نويسندگان در بخشی از مقاله اساس روش فرك   ايت متت را ت لیل و تبییت كرده

اند. های متنی پرداختهنیز به ت لیل متت در سه سطح واژگانی، دستوری و ساخت

(9210 :04-22 ) 

سی ايران؛ ت لیل كنش گفتار نامه نويسی و چرخش گفتمانی انديشه سیاسیاست» .4

-اكوانی در ايت پژوهش ايت فرض را به آزمون گذاشته كه خواجه نظام«: سیرالملوك

نامه گی سیاسی را در ت ول گفتمانی از شريعتالملک در متت سیرالملوك نقش سوژ

به اندرزنامه بازی كرده است. او در متت سیرالملوك از سه استراتژی زبانی برای ايفای 

: 9214سازی. )سازی، طرد، برجستهرنگگیرد: كمگی بهره میموقعیت سوژنقش 

940-934) 

سروی با اس می و خواجه«: الملکنامة خواجه نظامهای قدرت در سیاستتکنولوژی» .0

های اعمال قدرت و مندی به دنبال ترسیم تکنیکاستفاده از ادبیات تئوريک حکومت

باشند و با ارائة يک مدل الملک میاجه نظامنامة خوم دود كردن قدرت در سیاست

 (9-30: 9213پردازند. )تئوريک به نقد و ارزيابی ايت متت می

های انجام شده در ايت است كه در پژوهش حاضر به تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش .2

گرای هالیدی پرداخته شده كه با های انديشگانی بر اساس دستور نقشبررسی فرانقش

ای، ذهنی، نامه و تعییت بسامد انواع فرآيندهای مادی، رابطهتت سیاستشناسی مفعل

پذير شده است. در كل تازگی و نو بودن پژوهش رفتاری، وجودی و ك می امکان

شناسی ايت متت و تشخیص و تعییت انواع نامه با ت قیق در فعلحاضر ت لیل متت سیاست
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نامه ايت پژوهشی دربارة سیاستفرآيندها بر اساس نقش و معنی است كه در هیچ 

 بررسی انجام نشده است.

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق   -1-3

بررسی گفتمان با  زبان وی دارد كه ماشرايط اجتماعی زمان نويسنده تأثیر فراوانی بر 

متت را در پیوند با  نت لیل انتقادی گفتمایم به ايت مقولة مهم پی ببريم؛ زيرا توانايت متت می

اصلی ايت  هد كند. تی بررسی میی، سیاسی، فرهنگی و تاريخی و موقعیّشرايط اجتماع

بخشی به تیّنامه برای مشروعگفتمان حکومتی سیاستنشان دهیم پژوهش نیز ايت است كه 

 كند و بازتاب آن در زبان چگونه است؟ هايی استفاده میحکومت حاكم از چه شیوه

ت لیل فرآيندهای انديشگانی در متت  ضرورت انجام پژوهش ايت بوده كه با تجزيه و

بر اساس نظام گذرايی در چارچوب دستور « الملک طوسینامة خواجه نظامسیاست»

گرای هالیدی با توجه به فرآيندها و بسامد و درصد وقوع آنها پس از بررسی تمام نقش

دگاه در يد يتاستفاده از اافعال موجود در متت به عنوان يک شاخص سبکی ل اظ شود تا با 

ارائه شود. در كل ضرورت ج ت لیلی خوبی ي، نتاايت داستان شناساندن زوايای مختلف

الملک با استفاده از متغیّرهای نقش نامة خواجه نظامانجام ايت پژوهش بررسی سیاست

شناسی ايت متت و تشخیص و تعییت انواع فرآيندهای انديشگانی كه با ت قیق در فعل

پذير شده است؛ زيرا گرايش شاعر به هر يک از ش و معنی امکانانديشگانی بر اساس نق

 كند.بینی و ايدئولوژی حاكم بر انديشه و افکار او راهنمايی میايت فرآيندها ما را به جهان

 

 روش تحقیق -1-4

الگوهای مختلفی برای ت لیل متون ادبی وجود دارد كه يکی از آنها ت لیل انتقادی 

دهد و ژوهشگر ت لیل خود را از ساخت به معنا گسترش میگفتمان است. در ايت ت لیل پ

ای كه ما نیز در ايت پژوهش به چنیت مقوله پردازدبه شرح فرآيندهای ارتباطی متون می

 ايم. دست يافته
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نامة ت لیلی است؛ بديت صورت كه ابتدا متت سیاست -روش اجرای پژوهش توصیفی    

بها و سپس با ت قیق در متون و خواندن كتاالملک مطالعه خواهد شد و خواجه نظام

ها استخراج شده برداری و نمونهگرای هالیدی فیشمقاالت، فرايندها بر اساس دستور نقش

ها و اط عات ثبت شده بندی فیشو مطالب ت لیل و تبییت خواهد شد و در انتها با دسته

 نتايج به دست آمده تبییت خواهد شد.

 

 بحث -2

زبان كاربردی  وان انتقادی توضیح واحدهای ساختاری درون يک متت ت لیل گفتمدر 

شرايط اجتماعی زمان نويسنده تأثیر از اهمیّت بسیاری برخوردار است. از آنجا كه آن 

بريم، از به ايت مقولة مهم پی می بررسی گفتمان ايت متت زبان وی دارد كه ما بافراوانی بر 

الملک نامة خواجه نظامی و اجتماعی تولید متت سیاستايت رو ابتدا به ت لیل بافت تاريخ

های انديشگانی پرداخته و سپس ايت اثر با رويکرد ت لیل انتقادی گفتمان بر اساس فرانقش

 شود.بررسی می

 

خواجاه   ناماه حلیل بافت تااریخی و اجتمااعی تولیاد ماتا سیاسات     ت -2-1

  الملکنظام

يکی از سیاستمداران عور  (ه.ق 844-844)الملک توسیابوعلی ملقب به خواجه نظام

سلجوقی كه نقش مهمی نیز در تداوم اقتدار سلجوقیان داشته است. وی بعد از استی ی 

الملک همواره در از ايت پس نظام»د. سلجوقیان و پادشاهی الب ارس ن به مقام وزارت رسی

بر سر جانشینی ملکشاه و بر اثر اخت   با تركان خاتون  431مقام خود باقی بود تا در سال 

بر بعضی  ترجیح بركیارق بر م مود و سعايت مخالفان به قولی از وزارت بركنار شد و يا بنا

اقوال دست او را از كارها كوتاه كردند و اندكی بعد در راه بغداد به دست يکی از فدائیان 

 (3/144: 9201،صفا)« انی به قتل رسید.رّحست صبّاح به نام بوطاهر ا

رسد با كشوری مواجه الملک به وزارت آلب ارس ن میهنگامی كه خواجه نظام    

سیاست ». بويه است كه شیعی مذهب نیز هستند تی ت ت استی ی امرای آلشود كه مدّمی
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مذهبی و عقیدتی و دخالت حکومت سیاسی در عقايد و افکار مردم از قرن پنجم با تسلط 

« الملک به اوج خود رسید.های خواجه نظاما ت شغزنويان در شرق ايران آغاز شد و ب

با روی كار آمدن سلجوقیان، شافعی و » البته (14: 9213،وند الکامیدارلو؛ ج لهخزانه)

های رسمی كردن سختگیریحنفی، مذاهب رسمی سلجوقیان گرديد. پس از فروكش

الملک و ترويج امبويه و اوايل دولت سلجوقی حمايت مردانی مانند نظ اواخر دولت آل

های شرقی ها باعث شد تا ايت مذاهب در سرزمیتتعالیم مذهب اشعری و شافعی در مدرسه

  (923: 9209،بیهقی)« شوند. اس می از آزادی كامل و احترام برخوردار

های لفظی و الملک تنها به ب ثنظام ای در عور خواجهاخت فات و مجادالت فرقه 

طرفداران ». دادهای خونباری روی میبلکه در عمل نیز درگیری ماند؛ك می موقو  نمی

عام بردند، آتش زده و قتلهای ديگر يورش میات فرقهكردند و به م لّها اجتماع میفرقه

هايی است كه از ايت رو ك م اشعری از مهمتريت مقوله (943: 9208راوندی،)« نمودند.می

ار تأثیرگذار بوده است. در واقع ك م اشعری از در حیات فکری ايران دوره سلجوقی بسی

ران آن روز از جمله قرن چهارم هجری به تدريج در ايران گسترش يافت و بسیاری از متفکّ

ارس ن و رسیدن ت ت تأثیر قرار داد. از ايت رو با روی كار آمدن آلب را الملکنظام

سلطان را قانع »هب بود توانست الملک به مقام وزارت و از آنجا كه شافعی مذخواجه نظام

هايی از كوشش فق به رفع تعقیب از ايشان شد.ان پیرو مذهب حق هستند و موّكند كه اشعريّ

نشیت مورد قبول یهای سنّسرزمیت ةايت قبیل موجب گرديد به تدريج ك م اشعری در هم

  (322: 9248،يچپطروشفسکی، ايلیا پاولو)« واقع گشت و در ايران استوار و برقرار گرديد.

دار ران سیاسی عور خويش است كه وی را میراثالملک يکی از متفکّدر كل خواجه نظام

 د. انت ايرانی و پاسدار نهاد وزارت دانستهسنّ

ت ايرانی و پاسدار دار سنّالملک كه میراثران سیاسی همانند خواجه نظامبرخی از متفکّ»    

 -گرايی كه از میراث ايرانیهای عملی و واقعنیکنهاد وزارت بودند سعی داشتند با تک

باشند كه  سیستمی ةكننداس می آموخته بودند و در تجربه به آزمون گذاشته بودند ترسیم

ت برخوردار باشد. خواجه نهادها را در آن مشورت، عدالت، آبادانی ايران از درجه اهمیّ

: 9213،اس می؛ خواجه سروی)« شناخت و توانايی توزيع و نظارت بر قدرت را داشت.می

3) 
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الملاک باا رویکارد تحلیال انتقاادی      خواجه نظاام  ةنامبررسی سیاست -2-2

 گفتمان 

فرآيند  438ها كه در ايت پژوهش با مشخص كردن فرآيندهای موجود به جز حکايت

ها بررسی شد كه مشاركان آن به ترتیب فرآيندها شامل به نسبت مشاركان اصلی آن بود،

فان، قاضی، شر  شخویتی است كه عبارتند از: شاه، رسول، نديم، وزير، رعیت، متی 21

  .م، حاجب، طبیبال، منجّعان، عمّغ م، مقطّ وكیل، لشکری،

 

 
 نامهها در سیاستگذاری فرآیند شخصیتنمودار ارزش                    

 

های شخویتی شاه، رسول، نديم، وزير، رعیت، مشرفان ما نیز با توجه به اينکه تی     

 دهند به بررسی ايت شش تی  شخویتی در سیاستبیشتريت بخش فرآيندها را تشکیل می

 پردازيم: نامه می

 

تحلیاال سیاسااتنامه باار اسااا  فاارانقی اندیشااگانی بااا ت کیااد باار     -3-3-9

 های اصلی شخصیت

فرآيند است كه  384ست كه شامل بیشتر فرآيندهای موجود در متت مربوط به پادشاه ا

نامه است. در ايت فرآيندها يا شاه ت شاه در گفتمان حکومتی سیاستمركزيّ ةدهندنشان

دهد يا صفتی به او نسبت داده پذير؛ يعنی يا كاری را انجام میيا كنش گر استكنش

 های زير: شود. مانند نمونهمی

  

47 % 

9 % 

8 % 

6 % 

6 % 

5 % 

4 % 

3 % 
3 % 

2 % 
2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 

SALES 

 وکیل قاضی مشرف رعیت وزیر ندیم رسول شاه

العم مقطعان غالم لشکری  طبیب حاجب منجم 
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خلق برگزيند و او را به هنرهای پادشاهانه *ايزد تعالی اندر هر عوری يکی را از میان 

ستوده و آراسته گراند ... و اگر از بندگان عویان و استخفافی بر شريعت يا تقویر اندر 

و پاداش كردار  رساندطاعت و فرمانهای حق تعالی پديد آيد و خواهد كه بديشان عقوبتی 

 (2: 9288الملک،خواجه نظام)... بچشاندايشان را 

د شود و پادشاه های بزرگ متولّزيردستان پادشاه زبردست گردند كه از آن خلل*نبايد كه 

  (344: 9288الملک،خواجه نظام). شکوه گرددبی قدر وبی

كند به نويسنده را با جهان اطرا  وی مشخص می ةها كه رابطالبته ما با بررسی ايت فعل    

اه توجه داشته كه بالطبع تأثیر خود را بر بريم. نگاهی كه بیشتر به شنوع نگاه وی نیز پی می

كه  الملک كوشید با ارائه ديدگاهینظام»در واقع . زبان نويسنده نیز بر جای گذاشته است

برآمده از نگاه ايرانیان به سلطنت بود، جايگاه شاه سلجوقی را كه در واقع فراتر از جايگاه 

« ، يگانه و با اقتدار مطلق، تغییر دهد.به مقام شاهی فرهمند سران قبايل ترك نبود، ةفرماند

نامه بیشتر حول م ور شاه الملک در سیاست( در كل نظرية خواجه نظام942: 9242،اكبری)

 آرمانی است. 

های دورة اس می به نامهايت دريافت از جايگاه شاه آرمانی در هیچ يک از سیاست»

شده، نیامده است. شاه آرمانی الملک طوسی پرداخته توري ی كه در نوشتة خواجه نظام

هايی دارای اهمیّت است چنان كه گفته شد، برگزيدة خداست و ايت انتخاب بويژه در دوره

ای، شاه كه بر اثر عویان و گناهان بندگان سامان امور از هم گسیخته باشد. در چنیت زمانه

ندگان را به پايگاهی دهد و هر يک از بی ايزدی، عاصیان را مالش میبرگزيده و دارای فرّه

 ( 922-924: 9212)طباطبايی،« رساند تا نظامی بسامان برقرار كند.كه شايستة اوست می

بخشی به يک حکومت تالملک با ايت نگاه بود كه توانست با مشروعیّاز ايت رو نظام  

آمد جلوگیری كند و نگاهی هايی كه در اثر ايت حکومت به وجود مینامتمركز از آشفتگی

 دستی به پادشاه در مقابل طبقات ديگر جامعه داشته باشد كه ايت نگاه و ديدگاه خواجهفرا

الملک خود باعث شد كه حکومت سلجوقی به اقتدار دست يابد. البته بايد به ايت نکته نظام

 ای در حکومت سلجوقیان داشت كهالملک چنان مرتبهنظام»هم توجه كنیم كه 

« اند.سقوط حکومت سلجوقیان در ايران دانسته ةپژوهشگران تاريخ ترور او را طلیع

 (809: 9248،كوبزريت)
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يابیم؛ زيرا ما با نگاهی ساختاری به ايت اثر به معنای حاصل از نگاه نويسنده دست می     

-سی فعلگذارد كه ما با بررنگاه يک شاعر يا نويسنده تأثیر خود را بر ساختار برجای می

يابیم كه در زير ای دست مینامه و فرآيندهای حاصل از آن به چنیت نتیجههای سیاست

 شود:  نمودار فرآيندهای مربوط به شاه نشان داده می

  
 هاگذاری ایا کنیهای شاه و ارزشکنینمودار           

يندهای مربوط بـه شـاه فرآينـد مـادی اسـت. ايـت نـوع        با توجه به نمودار باال بیشتريت فرآ    

دهـد. تعـداد بـاالی    گر خود را نشان میت كنشفرآيندها مبتنی بر انجام كاری است و عاملیّ

 ت باالی ايت شـخص در نظـر خواجـه   فرآيند مادی در فرآيندهای متعلق به شاه خبر از عاملیّ

هـايی از  د. بـه عنـوان نمونـه مثـال    گری شاه در جامعـه مـورد نظـر او دار   الملک و كنشنظام

 شود: فرآيندهای مادی متعلق به شاه ذكر می

. بسـتاند و داد از بیـدادگر   نشـیند *چاره نیست پادشاه را از آنک در هفتـه دو روز بـه مظـالم    

 (92: 9288، الملکخواجه نظام)

الی و فرايض و سنت و فرمانهای خدای تعـ  پژوهش كردن*بر پادشاه واجبست در كار ديت 

  (04 :9288الملک،خواجه نظام). كار بستتو  جای آوردنبه 

*واجبست پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزديک خـويش پرسـیدن و انـدك و    

 (22 :9288الملک،خواجه نظام)عیب باشد ...  كندبسیار آنچه رود دانستت و اگر نه چنیت 

ــاه    ــت پادش ــر داد در وق ــاه را خب ــته *و پادش ــتبرنشس ــرده و  اس ــاختت ب ــام ) ت ــه نظ  خواج

  (42: 9288الملک،

  

37 % 

17 % 
8 % 

19 % 

6 % 

13 % 

SALES 

 فرآیند   ذهنی فرآیند وجودی     رابطه ای   فرآیند کالمی   فرآیند فرآیند   رفتاری   مادی فرآیند
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ای است. تعداد باالی ايت فرآيند در میان فرآيندهای فرآيند دوم مربوط به شاه رابطه    

الملک جم ت بسیاری را به انديشگانی مربوط به شاه حاكی از ايت است كه خواجه نظام

د را به شاه اختواص داده است. وصف و معرفی شاه پرداخته و در بسیاری موارد ك م خو

ه و يعنی تعلیم و تنبّ ؛ف به وضوح آشکار استت مؤلّها نیز نیّدر ايت وصف و معرفی

الملک پس از آنکه به وزارت رسید كوشید نظام»زيرا  ؛بخشی به حکومت حاكمتمشروعیّ

تی را از با برقراری دستگاه ديوان ساالری به سبک ايرانی، هرج و مرج حاكم بر امور حکوم

الملک در ايت كتاب با نظام در واقع روی سخت خواجه (941: 9242،پیرا)« میان ببرد.

داری به او از اهمّ مسائل است. به همیت دلیل خواجه حاكمی است كه آموزش مملکت

وصیات مربوط به شاهی موفق و وای خود سعی دارد خالملک در فرآيندهای رابطهنظام

 شود:  هايی از آن ذكر میكه  در زير نمونه آگاه را به تووير بکشد

 (22: 9288،الملکخواجه نظام) .اندو به همه جای كارآگهان گماشته ست*پادشاه بیدار

 .رساندناگاه پاداش و مالش و نواخت می ،*پادشاه داند و آنچ واجب درخورد آنکس باشد

 خواجه نظام) .دپیوسته مردمان بر طاعت حريص باشن ،باشدآن پادشاه چون چنیت 

 (28: 9288الملک،

ها ف* و هر چند كه ايت خداوند ب مداهلل تعالی به جايگاهی رسیده است كه از ايت تکلّ

 .ت ملک بايد كه باشدلیکت زينت ملک و ترتیب پادشاهی بر اندازه همّ ؛ستا یمستغن

 (999 :9288الملک،خواجه نظام)

میان فرآيندهای ديگر جايگاه سوم را دارد كه به فرآيندهای رفتاری متعلق به شاه نیز در     

 دهد: بخشی به حکومت وی را نشان میتنوعی اقتدار شاه و مشروعیّ

*و اگر از بندگان عویان و استخفافی بر شريعت يا تقویر اندر طاعت و فرمانهای حق 

... دبچشانتعالی پديد آيد و خواهد كه بديشان عقوبتی رساند و پاداش كردار ايشان را 

 (2 :9288الملک،خواجه نظام)

* چاره نیست پادشاه را از آنک در هفته دو روز به مظالم نشیند و داد از بیدادگر بستاند و 

 (92: 9288،الملکخواجه نظام). انوا  بدهد
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 (04 :9288الملک،خواجه نظام) .حرمت داشتت*بر پادشاه واجبست. .. علماء ديت را 

مربوط به پادشاه نیز فرآيند ذهنی است كه نويسنده بیشتر از فرآيند  384فرآيند از  29

كند كه نشان از ادراك باالی شاه باخبر بودن و واقف بودن استفاده می های دانستت،فعل

ت شاه در ايت فرآيند در ارتباط با ساير اركان جامعه نسبت به جامعه دارد؛ زيرا شخویّ

فردی دور از جامعه نیست و در ارتباط با جامعه شود كه نشان از ايت دارد كه شاه مطرح می

 شود: هايی از آن ذكر میكند كه در زير نمونهمعنا پیدا می

*بر پادشاه واجب است در كار ديت پژوهش كردن و ... در هفته يک بار يا دو بار علما ديت 

ر آن حال و د بشنودو حکايات پادشاهان عادل  بشنودرا راه دهد و امر حق تعالی از ايشان 

دل از اشغال دنیا فارغ گرداند و گوش و هوش با ايشان دارد و بفرمايد تا فريقیت مناظره 

چندی بدل بگمارد كه چون يک دانستكنند و هر چه او را معلوم نشود باز پرسد چون 

 (04 :1344الملک،خواجه نظام)« .چنیت كرده شود عادت گردد

کر و دور و نزديک خويش پرسیدن و اندك و *واجبست پادشاه را از احوال رعیت و لش

و اگر نه چنیت كند عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و  دانستتبسیار آنچه رود 

اگر  ؛داندنمیيا  داندمیرود يا پادشاه گويند فسادی و دست درازی كه در مملکت می

 خواجه نظام)« .استآنست كه همچو ايشان ظالم  ،كندو آنرا تدارك و منع نمی داندمی

 (22 :9288الملک،

هايی فرآيند بعدی مربوط به شاه فرآيند ك می است كه بیشتر به صورت امری و با فعل     

به ...« خواند، بفرمايد، بازپرسد و فرمود، بنويس، عرض كنند، مثالی دهد، می فرمايد،»چون 

هايی از آن در زير كه نمونهكار رفته است كه نشان از اقتدار شاه در امر حکومتی دارد 

 شود: ذكر می

از كردن آن نام همیشه او را بماند و ثواب آن بدان جهان او را  .فرمايدها رباط *بر شاهراه

  (4 :9288الملک،خواجه نظام. )حاصل بود

 ،را از آن چاره نیست كه بعضی از سیر نیکو از آنچ پادشاهان فرمود*و چون ايت بنده را 

  (94: 9288الملک،جه نظامخوا) .نويسب

*چاره نیست پادشاه را از آنک در هفته دو روز به مظالم نشیند و داد از بیدادگر بستاند و 

تر بود واسطه و چند قوه كه مهمبی ،انوا  بدهد و سخت رعیت به گوش خويش بشنود
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ه كه چون ايت خبر در مملکت پراكنده شود كمثالی دهد و در هر يکی  عرض كنندبايد 

و سخت  خواندمیمان و دادخواهان را در هفته دو روز پیش خويش خداوند عالم متظلّ

 (92 :9288الملک،خواجه نظام) .شنود همه ظالمان بشکوهندايشان می

بعد از پادشاه افرادی كه بیشتريت فرآيندهای انديشگانی به آنها تعلق دارد رسوالن هستند     

لجوقیان دارند كه در زير ابتدا نمودار مربوط به كه نقشی اساسی در نظام درباری س

 شود: شود و سپس به ت لیل ايت فرآيندها پرداخته میفرآيندهای آنان ترسیم می

  

 
 ها گذاری ایا کنیهای مربوط به رسوالن و ارزشکنینمودار                  

  

فرآيند مربوط به رسوالن است كه بعد از  81سیاستنامه از میان فرآيندهای موجود در     

قابل مقايسه با  ،هر چند از ل اظ تعداد .پادشاه بیشتريت فرآيندها متعلق به آنان است

ت رسوالن را از ديدگاه خواجه فرآيندهای مربوط به پادشاه نیستند؛ اما از وجهی ديگر اهمیّ

رود هر كدام رای ايت فرآيندها به كار میهايی كه بدهد. فعلالملک طوسی نشان مینظام

كشد كه بیشتريت آمار متعلق به به نوعی خووصیات مربوط به رسوالن را به تووير می

گرا و توصیفی نويسنده نسبت به ای است كه نشان از ديدگاه واقعفرآيندهای مادی و رابطه

نامه ذكر ای در سیاستهای مربوط به رسوالن دارد كه در زير برای هر فرآيند نمونهكنش

 شود: می

 

  

2 % 

10 % 

16 % 

31 % 

41 % 

بطهرا   ای کالمی رفتاری ذهنی    مادی 
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 فرآيند مادی 

خواجه ) .باشدكسی را خبر نمی ،برسندتا به درگاه  آيندمی*رسوالن كه از اطرا  

 (993 :9288الملک،نظام

 فرآيند ك می  

خبر *بايد كه گماشتگان سرحدها بگويند تا هر كه بديشان رسد در حال سوار فرستد و 

  (993: 9288،الملکخواجه نظام. )دهند

 ای فرآيند رابطه

و همگی بنگرند تا در پادشاهی و  باشند*ايت بدان ياد كردم كه رسوالن بیشتر عیبجوی 

 (994: 9288الملک،خواجه نظام) .مملکت او چه چیز است كه از عیب و هنر است

 *فرآيند رفتاری 

 .دلیری آورد*و رسولی را مردی شايد كه او خدمت ملوك كرده باشد و به سخت گفتت 

                    (990 :9288الملک،خواجه نظام)

بعد از رسوالن نديمان از ل اظ ارزشگذاری فرآيندها بیشتريت آمار را دارد كه در زير      

 شود: های آن رسم و سپس به ت لیل آن پرداخته مینمودار ارزشگذاری كنش

 

 
 ها گذاری ایا کنیربوط به ندیمان و ارزشهای مکنینمودار

 

  

47 % 

28 % 

10 % 

10 % 

5 % 

SALES 

 ذهنی کالمی رفتاری مادی رابطه   ای
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های مربوط به نديمان بینیم درصد بیشتری از كنشهمانطور كه در نمودار باال نیز می     

ای و ك می است كه نشانگر ديدگاه توصیفی نويسنده نسبت به نديمان و فرآيند رابطه

های ايت كه در زير نمونههمچنیت نقش پويا و مؤثر نديمان در ارتباط با پادشاه دارد 

 شود: فرآيندها ذكر می

 ای: *فرآيند رابطه

 9288الملک،خواجه نظام)و ...  بوديکی آنک پادشاه را مونس  ؛در نديم چند فايده بود

:944 ) 

 *فرآيند ك می 

و معلمی  گويدهر چه پادشاه بر زبان راند و گويد زه و احسنت  .بايد كه موافق پادشاه باشد

  (940 :9288الملک،خواجه نظام).. نکند .

 

 

 
 ها گذاری ایا کنیهای مربوط به وزیر و ارزشکنینمودار                   

 ای و ك میدر فرآيندهای مربوط به وزير بیشتريت آمار را به ترتیب فرآيند مادی، رابطه     

 .دارد است، و فرد مشاور و م ل ص بت پادشاه كه نشانگر نیروی عامل و كنشگر وزير

گذاری صادق توصیفی و پويای نويسنده و نشان از خدمت همچنیت نشانگر ديد واقعگرا،

البته ايت . آورد و سعی در نوی ت باال دستی خود داردوی دارد كه حقايق را بر زبان می

صادق كه پادشاه را در گذاری خدمت. ها قابل مشاهده استنامهويژگی در بیشتر سیاست

 :دهد كهالبته مطالعه بافت تاريخی نیز نشان می. كندمسیر درست هدايت می

  

18 % 

37 % 18 % 

12 % 

3 % 

12 % 

SALES 

 ذهنی رفتاری وجودی   رابطه ای مادی کالمی
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مغـوالن بـه دلیـل ناآشـنايی بـا قواعـدكشورداری و فرهنگ ايرانی از وزيران ايرانی در »    

 های مردم ايران وكردند. ايت وزيران، بزرگتريت پشتیبانادارة امور كشور استفاده می

های مالی و فرهنگ ايرانی بودند كه با اقداماتی ماننـد ساخت بناهای بسیار و تشويق

« زيـادی بـه رواج علـم و ادب كردنـد. های اجتماعی علمـا و فضـ  كمکحمايت

  (22: 9242،فوالدی)

برادران جوينی، خواجه نویرالديت طوسی و خواجه رشیدالديت فضل ااهلل همدانی از جمله 

 -نقش مهمی در آبادانی كشور و همچنیت مهار گفتمان فکری ران هستند كهايت وزي

پـروری، فرهنگی غیر مدنی مغول داشتند. مهار ايت گفتمان باعث توجـه بـه علـم و نخبـه

زيستی شد. همچنیت ت ش ايت افراد برای دور كردن رعايـت اصـل كفـا  و ساده

امنیت و بهبود شرايط جامعه در ايت زمان شد.  ايلخانـان از ظلـم و غـارتگری موجب تأمیت

توان به نقش مؤثر وزير در تداوم در كل با نگاهی به متت می (944-12: 9244، رضوی)

حکومت سلجوقی و همچنیت به عنوان فردی كه ياريگر پادشاه در اداره حکومت هست، 

 توجه كرد. به عنوان نمونه: 

رانند يا نه كه ص ح و فساد پادشاه شغلها بر وجه می بايد پرسیدن تا*و از احوال وزيران می

و مملکت بدو باز بسته باشد كه چون وزير نیک روش و نیک رأی باشد مملکت آبادان 

بود و لشکر و رعايا خشنود و آسوده و با برگ و پادشاه فارغ دل و چون بد روش باشد در 

ه سرگران بود و رنجور دل و همیشه پادشا .مملکت آن خلل تولید كند كه در نتوان گفت

 (38 :9288الملک،خواجه نظام)واليت مضطرب. 
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 ها گذاری ایا کنیهای مربوط به رعیت و ارزشکنینمودار                

در فرآيندهای متعلق به رعیت بیشتريت آمار را به ترتیب فرآيندهای مادی، رفتاری و      

پادشاه و رعیت  ةت اعمال فیزيکی، رفتاری و درونی در رابطد كه نشانگر اهمیّذهنی دار

هايی استفاده كرده است كه خووصیات و وظايف دارد. از ايت رو نويسنده بیشتر از فعل

بارز رعیت را در قبال حکومت و همچنیت وظیفه حکومت در برابر رعیت را به تووير 

پای از حد خويش  راه اطاعت سپردند، تمردی نمايند،ها عبارتند از: كشد كه ايت فعلمی

باشند، رنج رسد، گذرانند، به دعای خیر مشغول میبیرون نهند، مشغول باشند، روزگار می

 شود: ای از آن ذكر میآواره شوند، خشنود باشند و ... است كه در زير نمونه

ز رنجها آسوده دارد تا در *رعايا آنکه راه اطاعت سپردند و به كار خويش مشغول باشند ا

 (4 :9288الملک،خواجه نظام) .گذرانندی عدل او به راحت روزگار میسايه

مر ايشان را از آن باز ندارند  ،*اگر رعايا خواهند كه به درگاه آيند و حال خويش بازنمايند

  (24 :9288الملک،خواجه نظام)و ... 

  

37 % 

22 % 

19 % 

16 % 

3 % 3 % 

SALES 

یرفتار مادی  کالمی وجودی ای   رابطه ذهنی 
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 ها گذاری ایا کنیهای مربوط به مشرفان و ارزشنمودار کنی             

با توجه به نمودار باال درصد بیشتری از فرآيندهای مربوط به مشرفان را فرآيندهای      

خواجه يکی از .»الملک دارد نظام گرای خواجهكه نشان از ديد واقع دهدمادی تشکیل می

ت دارد و امنیّ ةشود. او دغدغاست م سوب میران سیگراتريت متفکّتريت و واقعسیستمی

برای اينکه بتواند بقا و دوام حکومت را افزايش دهد به روابط نظامی و جاسوسی فکر 

الملک اصل اساسی جاسوسی خواجه نظام ةالبته در انديش (392: 9241،صفی)« كند.می

 واجه نظاماست. از ايت رو ايت روابط در ديد خ (240: 9241،فوكو)حکومت بر خود 

ت خاصی برخوردار و نشانگر اعمال فیزيکی مربوط به آنان الملک نسبت به مشرفان از اهمیّ

بیان شده ...« فرستد، افتد، بدهند، دهند، میرسد، روند، میآورند و »های نیز است كه با فعل

 شود: ای ذكر میاست كه در زير نمونه

او  ،را  فرمايند تا آنچه به درگاه روداو را اش ،*كسی را كه بر وی اعتمادی تمام است

 (23 :9288الملک،)خواجه نظاممیداند و ... 

اقشار جامعه از جمله شاه، رسول، نديم، وزير، رعیت،  ةالملک همدر كل خواجه نظام     

م، حاجب، طبیب را در ال، منجّعان، عمّوكیل، لشکری، غ م، مقطّ مشرفان، قاضی،

اند داند كه البته بیشتر عملکردها با فعل مثبت ذكر شدههیم میعملکردهای مثبت يا منفی س

. كه ايت خود به نوعی به تأثیرپذيری برای تثبیت حکومت حاكم بر جامعه بوده است

ای كرده با مثبت معرفی كردن اعضای حکومت آنها را به سويهالملک سعی میخواجه نظام

زيرا اعضای حکومت ؛ دعوت كندمثبت و همچنیت تشکیل حکومتی با آرامش و سکون 

  

11 % 

11 % 

37 % 

19 % 

22 % 

SALES 

 وجودی ذهنی مادی کالمی رابطه   ای
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جامعه توسط  ةنقشی اساسی در ياريگری شاه و آبادانی جامعه دارند و بدون وجود آنها ادار

كند نامه قانون اساسی حکومتی را تألیف میوی با تألیف سیاست. يک فرد غیر ممکت است

کومتی و غم آن تركیب نقش مثبت پادشاه و ديگر اركان حکومتی است. ح كه تمام همّ

ساالری ايران ديوان ةنامه ثمرششم است و كتاب سیاست ةن بشری در سدكه نشانگر تمدّ

داری را ساالری و حکومتساسانی است و ايرانیان ايت ديوان ةباستان به ويژه دور ةدور

رانده است. در واقع اگرچه عنور عرب يا ترك در رأس حکومت فرمان می ؛حفظ كردند

داده ومت كام ً ايرانی بوده كه باوری آسمانی آن را شکل میحکومت سلجوقی يک حک

 است. 

 

 گیرینتیجه -3

ت لیل انتقادی گفتمان از رويکردهای نويت در مطالعات ادبی است كه منتقد از 

های موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رود و با توجه به بافتتوصیف زبانی اثر فراتر می

 يابد. ت میو تاريخی به معنای اثر دس

 ةنامه حاصل تجربیات وی در عرصالملک در سیاستاز آنجا كه زبان خواجه نظام   

داری و به تأثیرپذيری از شرايط اجتماعی زمان نويسنده است، بررسی گفتمان ايت حکومت

نامه به ايت نتیجه دست ت بسیار باشد كه ما نیز با بررسی متت سیاستتواند حائز اهمیّمتت می

هايی كه در حیطة گفتمان قدرت و برخورد با مخالف تفاوت بسیاری با پژوهش ابیم كهيمی

الملک انجام شده است، دارد. در واقع ما در ايت پژوهش با نامه خواجه نظامدرباره سیاست

و به  دادهت لیل خود را از ساخت به معنا گسترش ، ت لیل انتقادی گفتمانی الگواستفاده از 

تجربیات خود از  ةدهد دربارفرانقش انديشگانی كه به فرد امکان می شرح فرآيندهای

الملک در تا از طريق ايت نقش، معنايی كه خواجه نظام ايم، پرداختهجهان سخت بگويد

 دهد، استخراج گردد.ارتباط با گفتمان حکومتی ارائه می

ه پادشاه است كه ايت خود بیشتريت فرآيندها در ايت متت متعلق ب با توجه به بسامد فرآيندها  

نامه دارد. در واقع نشانگر مركزيت شاه و نظام مركزساالر در گفتمان حکومتی سیاست

بخشی و تنامه متنی در جهت حفظ ساختار حکومتی زمانه خود با تأكید بر مشروعیّسیاست

گزينش حاكم و حدود و اختیارات وی و رفاه رعیت و آبادی كشور است. در كل در 
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ت قدرت سیاسی های حفظ اقتدار و مشروعیّها و شیوهالملک، راهنظام نامه خواجهسیاست

نامه قدرت حاكم و بیان راه و به حاكم ارائه شده است؛ يعنی در واقع كانون تفسیر سیاست

الملک در بخشی به حکومت حاكم از اهدا  خواجه نظامترسم فرمانروايی و مشروعیّ

ای دست كه ما نیز با بررسی ساختار ايت كتاب به چنیت نتیجه نامه بوده استتدويت سیاست

 يافتیم. 

بعد از پادشاه بیشتريت فرآيندها به ترتیب مربوط به رسول، نديم، وزير، رعیت، مشرفان     

هر چند از ل اظ تعداد قابل مقايسه با فرآيندهای مربوط به پادشاه نیستند؛ اما از . و...  است

-الملک طوسی نشان میيت اركان حکومتی را از ديدگاه خواجه نظامت اوجهی ديگر اهمیّ

هر كدام به نوعی خووصیات مربوط  ،رودهايی كه برای ايت فرآيندها به كار میدهد. فعل

گرا، توصیفی، پويای نويسنده نسبت به كه نشان از ديدگاه واقعد كشبه آنان را به تووير می

قش مؤثر آنان در ارتباط با پادشاه دارد. از ايت رو های مربوط به آنان و همچنیت نكنش

 گرا بدانیم. گرا و واقعری عملتوانیم وی را متفکّمی

اند كه ايت ها را مثبت ذكر كردهتهای مربوط به شخویّالملک بیشتر فعلخواجه نظام    

رده با كخود به نوعی به تأثیرپذيری برای تثبیت حکومت حاكم بر جامعه بوده كه سعی می

ای مثبت و تشکیل حکومتی با آرامش مثبت معرفی كردن اعضای حکومت آنها را به سويه

و سکون دعوت كند؛ زيرا اعضای حکومت نقشی اساسی در ياريگری شاه و آبادانی جامعه 

 جامعه توسط يک فرد غیر ممکت است.  ةدارند و بدون وجود آنها ادار
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