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 چکیده 
شودوازسویکسوبهبحثکشورداریدرمباحثمدرنتوجهمیدرایننوشتارازی

هاومسائلکاربردیآنشناساییوبهیکیازمتونکالسیکشودتاپرسشدیگرتالشمی
به بنابراینتاریخبیهقیرا نامهسیاست"عنوانیکاثرایرانیعنیتاریخبیهقیعرضهشود.

مطر"نویسی و بازخوانی بار اولین میبرای اینح سیاسی محوریتکارگزاران با و شود
شودتاچارچوبیمقدماتیبرایالگویمیراثملیبررسیوخوانشیامروزینازآنارائهمی

حوزه سه سیاسیدر نقشکارگزاران بیهقیمعطوفبه تاریخ متن درون کشورداریاز
تئوری)دادهبنیاد(بینش،گرایشوکنشتدوینشود.روشپژوهشدرایننوشتار،گرندد

 است.
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 طرح مسئله
بندیکردکهتوانحولمبحثتوسعهچارچوببخشیازمباحثمدرندانشسیاسیرامی

هاست.بویژهپسازپایانجنگدومجهانیذهندانشمندانعلومسیاسیرابهخودمشغولکرد

آفرینیدولتدرفرآیندتوسعهمطرحهاییکهدربابمحدودیتیاگسترهنقشفارغازبحث

ومی سیاسی مستقل واحد اداره چگونگی و کشورداری مفهوم موارد از بسیاری در شود،

ویکملتاجتماعی پیوندیافته یکدیگر حاکمیتملیبه عنصر با تشکیل_ایکه دولترا

شود.عنوانبرداشتاصلیازمفهومتوسعهدرنزددانشمندانعلومسیاسیمطرحمیدهند،بهمی

ها،الزاماتومقتضیاتیداردحالپرسشایناستکهکشورداریشایستهومطلوبچهشاخصه

واینکهنقشکارگزارانسیاسییادولتیدرچارچوبآنچگونهاست؟اینپرسشنهتنهاذهن

کارگزارانپژوهانامروزرادرگیرخودکردهاستبلکهذهنبسیاریازورزانوسیاستسیاست

ازنایتاریخبهخودمشغولکردهاست.برکسیپوشیدهنیستکهکشورماوعالمانسیاسیرادر

سرزمینیاستکهنکهسابقهاستقراردولتوحکومتمستقلسیاسیدرآنبهچندهزارسال

فرازومی ونظامفرودوظهوروسقوطحکومترسدوالجرمدر هایسیاسیمختلفاینها

ایهایعملییانظریپرسشبارهاوبارهابرایپیشینیانمامطرحشدهاستودرعینحالپاسخ

نیزبداندادهشدهاست.پسعجیبنخواهدبوداگردربسیاریازآثارادبی،تاریخیوسیاسی

بتوانتالشبرایتبیین مقتضیاتیکزمامداریوکشورداریمناسبوشاخصهگذشته، و ها

هاشایستهرابامحوریتنقشکارگزارانسیاسیشناساییکرد.اینامرچهبهصورتخلقپندنامه

(6233:386()پیرنیا،6231آموزگار،–هایسیاسیدردورانقبلازاسالم)تفضلیواندرزنامه

تاریخیدر_سیاسییاادبی-آثارادبیهاونامهورتسیاست(وچهبهص6283:83)مشتاقمهر،

(.اینامربدین6288:63()ترکمنیآذر،6231:33)شرفی،دورانپسازاسالم،نمودیافتهاست

معنیاستکهظرفیتکامالبومیودرعینحالفرآوریشدهدرحوزهکشورداریدردسترس

تواناینظرفیتوگنجینهملیرابرایمصارفامروزییماست.حالپرسشایناستکهآیام

بهره نیازهایامروزو به برایپاسخدادن برداریجهتتدوینیکالگویکشورداریمدرن

با کرد. جامعهوادارهکشوروحتیازآنمهمترکنشگریسیاسیبهسخندرآوردواستفاده

به ایوبانامهانیکیازآثارارزندهحوزهسیاستعنوتوجهبهایننکات،کتابتاریخبیهقیرا

برای وبرخواستهازمتنوقایعبودنایناثر، توجهبهدوخصوصیتجامعیتوماهیتعملگرا

برایناساسپرسشایننوشتارعبارتاستاز تالشوجستارنظریخودانتخابشدهاست.
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عنوانتواندبهنحویامروزینوبهمیاینکهتاریخبیهقیدرحوزهسیاستوکشورداریچگونه

استخراجنکاتنهفتهدرتاریخ یکالگویکشورداریپیشنهادشود؟وفرضیهآناستکهبا

بهصورتگزارهبیهقیوبه توانهایمنعطفوعملگرا،میها،مقوالتومولفهروزرسانیآنها

کارگزارانسیاسیهریکیکالگویامروزین،درچارچوبسهحوزهبینش،گرایشوکنش

هایمستقلراطراحیوپیشنهادکرد.بازیرمجموعه

 

 چارچوب مفهومی: کشورداری
 حولکلیدواژه همانابتدا االطرافباودرمعناییجامعتوسعهمباحثمدرنکشورداریاز

سائلعنوانیکیازمهمترینمبعدازجنگجهانی،مسئلهتوسعهبهنضجگرفت.پیشرفتمحوریت

مباحث قالب در مختلفو نظری محافل در گسترده، طور وبه کشورداری نحوه به مربوط

برنامه )موحدی، است بوده مطرح مختلف درکشورهای 6282ریزی :3 گسترده(. تعریفی در

 نظامسیاسی، کل متفاوت گیریسمت و سازمان تجدید خود، در که است پیشرفتوتوسعهجریانی

واینیعنیتغییراتگستردهدرمفهومکشورداریسنتیکهتا دارد بههمراه را عیاجتما اقتصادیو

 بر در را درآمد و تولید میزان رفت.کشورداریشایسته،بهبودپیشازاینروندغالببهشمارمی

 همچنین و اداری _اجتماعی نهادی، هایساخت اساسیدر هایدگرگون داردوبنابهتعریفشامل

درچارچوب(Kingsbury & Remenyi, 2004, 24-25). است مردم عمومی هایدیدگاه و رهاایستا

 مفهومی توسعهاستو و دولتدارمیاندومفهوممعنی رابطه اینتعریفکشورداریشایسته،بیانگر

 میزان تضمین برای کافی توانایی جامعه، اساساقتصادی در بنیادین تغییر هدف با که خواهدبود

 مردم زندگی سطح ارتقای و اقتصادی رشد االیب )رنانی، دارد 6286را امروزه232:  توافق (.

 ریزی،اینمهمبرنامه بدون نیافتهیادرحالتوسعه،توسعه کشورهای در که دارد وجود ایگسترده

مسئولیت تحقق ووکارگزاراندولتیوطبعانحوه دولت عهده بر ریزیهمبرنامه نخواهدیافت.

 و گرهدایت نقش معنای به اینامر(.683-6218:683)جیروند، چگونگیکشورداریآناست

استوهمزمانتاکیدیبریافتنالگوهایمدرنودرعینحالبومیوبرخواسته دولت سازفرصت

فرهنگیجامعهبرایادارهشایستهکشوراست._ازمتنتاریخی

شوندکهدرهاىمهمفکرىمحسوبمىیکىازحوزه،یاسىهاىسهایااندرزنامهنامهسیاست

.(6231)قادری،اندتاریخایرانقبلوبعدازاسالمتوجهبسیارىبهآنهاشدهوآثارزیادىهمداشته

ایننوشته مشهورترینآنها اعتبار به که نظامسیاست"ها "الملکنامهخواجه عنوان نامهسیاستبا
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ند.امااینکهاهبودندکهخطاببهفرمانروایاننوشتهشدهاىگوناگونایىبانامهاند،رسالهمعروف

هارانامهسیاستبرخی،اختالفنظراست.استایننوعادبیاتسیاسىازکدامحوزهفکرىمتأثر

اىگرتالشفکرىایرانیانبردوبهنوعىآنرابیانندانایرانشهرىدربابسیاستمىادامهاندیشه

دنبال استقاللسیاسىتحلیلمىکسباستقاللفکرىبه دنکنرسیدنبه 6283)طباطبایی، :31.)

بلکهجزئىازسیاستبرخی نهیکجریانمستقلىدربرابرفقهوفلسفهسیاسىمسلمانان، نامهرا

دیگریلتحل(.یک6283:33)فیرحی،دنبینقلمروفراخفقهوفلسفهعملىومنضمبهآنحوزهمى

سنتاندرزنامهنامهاستکهسیاستآن ادامه در سیاسىنویسىدرجهاناسالم اندیشه نویسىدر

توضیحروابطقدرتباهدفحفظ،نویسىنامهغرضاصلىدرسیاستاست.ایرانیانقبلازاسالم

آناست 6234)طباطبایی، :684 سیاست(. دیگرىاستکه نامهدیدگاه ذیلنظریه را سلطنتها

داندکهسلطنتاسالمىاندیشهدورهمیانهتاریخاسالممىشاخصراوآنکنداسالمى،تحلیلمى

هارانهازگذراندیشهایرانشهرى،بلکهبهاعتبارنامهکندکهمفرداتسیاسترایجشدوتأکیدمى

اینآثاربرپایهاینکهودیدگاهدیگر(6283:84)فیرحی،منظومهعقالنیتدورهمیانهبایدفهمید

تجاربسیاسیوزیرانورجالسیاسیبهنگارشدرآمدهوتاحدودزیادیسیاستنظریوعملی

هاچوندرآنهاتصریحاًیاتلویحاًازحاکمانخواستهشدهکهدرآنکتاب.راباهمدرآمیختهاست

هکاربرندودرسلوکسیاسیخودییبنگرندورفتاروگفتاروکردارمندرجدرآنهارابآیینه

هابهمحوراخالقیاتدرالگوینامه.بههرتقدیرسیاست(63-6288:64)حلبی،راهنماقراردهند

تراستوتوصیهبهزمامدارانواصالحرفتاروملکاتاخالقیآنانمرکزثقلآنگانهنزدیکسه

تهدیگرىاشارهکردکهآنهمدالبرتحولتوانبهنکازهمینجامى(.6232:63است)برزگر،

عینقانون،خود،هاىاسالمىاست.شاهآرمانىبهگفتهطباطبایىمحتواىاندرزنامهدرپرتواندیشه

ازسوىاست،اماپادشاهدردوراناسالمىسرشتىترکیبىداردکهازسویىبرگزیدهخداستو

بههرحال،بایدگفتکه(6282:11)طباطبایی،اشددیگربایستىتوجهىبراحکامشریعتداشتهب

ایرانشهرىوهممتصفبهدانشنامهسیاست اندیشه از هممتأثر وزرایىبودندکه نویسانعمدتا

نگاریدورهاسالمیباتوجهبهمحوریتتاریخبیهقی،درایحولتاریخنکتهذکراسالمىبودند.

شیوه»ازجریانمستقلىباعنوانفرهنگرجایىالزماست.نویسینامهاینپژوهشدرحوزهسیاست

نویسىیادکردهاستنامههاىفکرىچونسیاستکناردیگرجریاندر«تاریخىمتعلقبهمورخان

اینامهعنوانیکاثرسیاستدرایننوشتاربرایاولینبارتاریخبیهقیبه(.88ـ6284:31)رجایی،

شود.وترویجمیدرعلمسیاستبازخوانی
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 پیشینه پژوهش

بهطورمثالمیدرموردتاریخبیهقیپژوهش تواندردورانهاییتاکنونانجامشدهاست.

عنوان اشارهکرد)جابریوزارع،"بیهقی تاریخ در آن نمود و اشراف دیوان سابقه"غزنویبا

توانبهمقالههمچنینمی(کهدرجایخوداثریارزندهدرموضوعیمنحصربهفرداست.6288

تاریخبیهقیبی" در دالیلآن غزنویو دستگاه الزاماتو"اعتمادیدر نمود که کرد اشاره

هایمنابعانسانینظامسیاسیهایکشورداریدرحوزهکارگزارانسیاسیاستوپتانسیلبایسته

 میرزاییمقدم، است)صحراییو داده قرار همتخود وجه در6231را پایان(. هاینامهمیان

اشارهکرد)عباس"نامهقابوس و بیهقی تاریخ در خردورزی هایجلوه"توانبهدانشگاهینیزمی

اینامهگراییسیاسیرادردواثرسیاست(کهبحثکشورداریونمودعنصرواقع6232آبادی،

تاریخبیهقیبررسیمی ازجمله درجکند. علمی، اینآثار هتارائهیکالگویهیچیکاز

کشورداریحولمفهومکارگزاریسیاسیومنبعثازتاریخبیهقینبودهاست.

 

 روش تحقیق

اشتراسوگلیزرکنیم.بنیادیاگرنددتئوریاستفادهمیبرایاجرایاینپژوهشازروشداده

آنانبامعرفیبهجامعهعلمیمعرفیکردند.درواقع6313اینروشرابراینخستینباردرسال

.( Suddaby, 2006, 633-642)هایرایجتئوریبزرگرابهچالشکشیدندبنیاد،مفروضهنظریهداده

هایتشریحیمانندپیمایشوتحلیلِمحتواکهفقطبهداردکهبرخالفبرخیروشبیانمیگلیزر

دادهتوصیفمی نظریه مفهومبنیادپردازند، به باقدام و روشسازیکرده این برتریمیر یابدها

(Glaser, 2002, 23-38درروش تولیدنظریهبرمبنایحقایقوشناسینظریه(. کشفیا بنیاد، داده

هاوبامدنظرقراردادنکلیهجوانببالقوهمرتبطمنددادهآورینظامواقعیتموجودوازطریقجمع

صورتمی موضوعتحقیق، بهآوهایجمعدادهگیرد.با رسیدن تا را تکاملیخود سیر ریشده

هاییکهبهمنظورتکویننظریهگردآوریکنند.تحلیلدادهتئوری،درچارچوبمراحلیطیمی

هارابانظریهشود.کدگذاریفرآیندیاستکهدادهانجاممی«کدگذاری»شوند،بااستفادهازمی

پژوهشگرراازسطحتجربیحرکتدادهوباها،دهد.کدگذاریازطریقشکستندادهپیوندمی

 :Glaser, 1978) کند.هادرکدهاییمشخص،زمینهتبدیلآنهابهنظریهرافراهممیبندیدادهگروه

کندتابهعقببرگشته،عناصرنامتراکمرابررسیکردهوهابهمحققانکمکمی.شکستنداده(55

هازیکموقعیتیامصاحبهخاصکهدرآنقرارداشتند،سازیکنندکایمفهومآنهارابهگونه
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روند بخش (locke, 2001: 42)فراتر کدهایمناسببه پسابتدا اختصاصهایمختلفداده. ها

میمی تعیین روندی قالب در کدها این یابد. را آن که باز»شوند کدگذاری سپسمی« نامند.

«کدگذاریمحوری»وتآنهاویافتنپیوندهایمیانشانبهگربااندیشیدندرموردابعادمتفاپژوهش

وباتوجهبه«گیرینظرینمونه»ها،پژوهشگربااستفادهازکند.درجریاناینکدگذاریاقداممی

تریازمفاهیموپردازدکهتصویرغنیهامیها،بهگردآوریدادهمقوالتپدیدارشدهازدلداده

شوندوهاپاالیشمیمقوله«کدگذاریانتخابی»خواهندکرد.سرانجام،باهایحاصل،فراهممقوله

فرآیند این طی دادهبا قالبیکمفهوم چارچوبینظریدر نهایت، در میها پدیدار شود.بنیاد

اندپرداختهتئوریگرنددشناسی(.درمنابعیکهبهمعرفیوروش6283:38)استراوسوکوربین،

اندکهپردازیرا،مرحلهآخرودستاوردطبیعیمرحلهکدگذاریانتخابی،دانستهریهسازیونظمدل

سازی،بایدگیردبرایتئوریصورتمیتجزیهوتحلیلپایانیبهمنظورتکویننظریه،دراینمرحله

حال،سووبامفهوماصلیازسویدیگر،معلومشودودرعینها،بایکدیگرازیکرابطهبینمولفه

طی تولیدنظریهیکحادثهمکانیکینیستکهبتوانآنرا نوعروابطبینآنهامشخصگردد.

مراحلخطیوجبریتعبیینکرد.خبرگی،قدرتابتکاروخالقیتمحققاستکهبهمددوی

شود.آیدوروابطپنهانآنانراآشکارساختهوموفقبهخلقنظریهجدیدمیمی
 

 بنیاد قی بر اساس روش دادهبررسی تاریخ بیه

بررسیشد.پسازانجام"دادهبنیاد"ایاکتشافیتاریخبیهقیبااستفادهازروشدرمطالعه

برایناساسمطالعاتاکتشافیوبررسیمتنتاریخبیهقی،مجموعه ایازنکاتاستخراجشد.

بعدبراساسروششرح درمرحله بهبیشازدویستعبارتاستخراجشدو اقدام شده داده

 هاشد.کدگذاریبازاینگزاره
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چهلوچهارگزاره،درابعادمختلفکدگذاریشدکهدردراینمرحلهعباراتدرقالب

گذرد:ادامهدرقالبجدولصفحهبعدازنظرمی
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کارگزاریکبهکارچندسپردنمنع
ووظایفحدودکردنروشنوفافیتش .3

کارگزاراناختیارات
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دقیقانتخابباکاریموازیراهبستن .4

الزماختیاراتاعطایسپسوارکان
عطایاوالقابوعناوینحرمتحفظ .3
 تجربهباکارگزاراناهمیتبرتاکید .1

پذیرنصیحتورایاستبدادازیدور .3
بودن

کالمحرمتوگفتنسخنمتین .8
ارتشاورشوهپذیرشمذمتدر .3
کارگزاراندیگربهنسبتشناسیحق .61
باتجربههمخوانیوتجربهداشتنشرط .66

مسئولیت
وکارگزارانبراینیکوسیرتلزوم .63

شایستگیبسترعنوانبهمنصبانصاحب
یصتشخدرسنجیافکارونظرسنجی .62

هارایناصوابوصواب
اعزامازقبلکارگزارانومامورینتشویق .64
موردکهکارگزارانیمداومپایش .63

اندقرارگرفتهتنبیهیاوبازخواست
بعدبرتاکید .61 تشخصوشئونسیاسیدر

فردیوسازمانیبرایکارگزارسیاسی
بهنهادنحرمتلزومواهمیتبرتاکید .63

برکشیدگان
هاوعدهدادندرمراقبت .68
یافتنبرائتوروشنسابقهداشتنبرتاکید .63

ومسئولیتقبولدرتعهدبرتاکید .33
آندقایقشناخت

هاتشویقاعطایدرمراتبهسلسلرعایت .32
مراحمو
مسئوالنومنصبانصاحبنیکنامذکر .34

قبلی
همگنانتامنصبانصاحبحرمتحفظ .33

دارندنگهاوراحرمتوزیردستان
خواصومعروفینرقابتازجلوگیری .31

یکدیگربرانداختندرسیاسی
خدمتباالترمقامشئونحفظعیندر .33

کردنیادرازیردستانودیگران
بدونوحشمتبیکردننصیحتمکانا .38

کردنفراهمراپوشیپرده
شایستهکارگزارانیافتنجهتدرتالش .33
محلروانهتکریمباراکارگزاران .21

 کردنمسئولیت

حقکهکشیدنبررامایگانبیمذمتدر .26
بودخواهندناشناس

کردنرویمیانهومجاملتکارهادر .23
عهدبهوفایبرتاکید .22
باساالرانفنونکارگزاراحرمت .24

داشتننگهراتجربه
دستانزیروکارگزارانکردنقویدل .23
کارگزارانحاالتوافعالمداومپایش .21
وفرصتاتهامیواردآمدنصورتدر .23

داشتنمنظوررادفاعامکان
تجربهوآموزشکسببرتاکید .28
داشتننظردررافروافتادگانحرمت .23
کارگزارانتعدیوظلمازجلوگیری .41
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گزاره با خواننده برایآشناییبیشتر استتا الزم بحث، ادامه قبلاز وهایاستخراجیاما

بهچندنمونهازاینگزاره توجهبهمحدودیتماهیتسیاسیوتجویزیآنها، با اشارهشود. ها

حجممقاله،فقطبهدوگزارهاولیدرجدولفوقپرداختهشدهوبههمراهشواهدمتنیمرتبطو

.شوندمستخرجازتاریخبیهقی،آنهارامعرفیکردهوازمنظریمدرنوامروزینبررسیمی



 تعیین تنها یک فرد مسئول برای هر کار و منع سپردن چند کار به یک کارگزار

ازدرونمتناینمطلب،یکیازگزاره هایکنشیکهدرحوزهعملکردکارگزارسیاسی،

عنوانبروکراسیاستخراجمی با که شرایطمدرنوآنچه ازمنظریتطبیقیبا درواقعو شود.

می نامیده مدولتی بهیشود، جامعه امروز دولتی مدیران حوزه در را گزاره این راحتیتوان

اداریبرجسته دستگاه بافتار در اینگزاره واقع در بروکراسی-سازیکرد. سیستم سیاسییا

نقش بحثمدیرانآفرینیمیسیاسیبه صورتهشدارهاییدر به آن به توجه لزوم و پردازد

یاخیرخودنماییکردهوحتیدرکالمرهبرمعظمانقالبهادوشغلهوچندشغله،درطیسال

اسالمینیزنمودداشتهاست.اینمسئلهنیزدراثربیهقیوجودداشتهاستواوبهاشکالمختلفو

درعینحالبهکراتدربازگوکردنمذاکراتمربوطبهاعطایپستومسئولیتسیاسیبه

شجاریساختسیاسیدولتغزنویدرتاریخخوددرجعنوانروکارگزاران،ایننکتهرابه

بحثتک در او است. امروزینموده اصطالح در یا سیاسیدولتغزنوی ارکان بودن شغله

کند.هاییراذکرمیمدیراندولتیبهکراتنمونه

چونازنشاندنبوسهلزوزنیفارغشدند،امیرمسعود،رضیاللّهعنه،باخواجهاحمدحسن»

اندیشهوزی اینشغلرا آیدتا فرموده بهحدیثدیوانعرضکهکدامکسرا رخلوتکرد

 بهرایکسچهکهکردمشورتخودریوزباسلطانیزوزنبوسهلعزلازپسیعنی]دارد؟

 مناصباعطایازقبلاتهامات،از

نگهراآمدهبدستدیرخدمتگذاران .31
 فروانداختناتهامیهرظنبهنهوداشتن

دورانبهتازهونورسیدگانمدیریت .36
قدرتبهرسیدگان

 

داریملکدیرپایسننبهتراماح .46
زیردستانثروتبهداشتچشممذمتدر .43
چینیدسیسهبهاقدامکهکسانیبابرخورد .42

.کنندمیکارگزاراندیگربرای
نظردرراکارگزارانانسانیمقامحرمت .44

 داشتن
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ویادارمراسالتومکاتباتارائهفهیوظوانیدنیاکهدینمامنصوبعرضوانیداستیر

ازینقوم[6داردرامرکزحوزهوتختیپاازیاسیسکارگزارانیهادرخواست خواجهگفت:

ایموآنمهمترستومملکتفرمودهامیرگفت:ویرااشراف.تراستشایستهبوسهلحمدوی

باید کسیدیگر دیگرینداری، ستمیساستیربهرایحمدوسهلبوکهگفتسلطان]چنو

یبرااواقتیلبهیگریدکسواستیترمهمپستکهاستکردهمنصوبیاطالعاتویبازرس

کیبهدینبارایزدادشنهادیپعرضوانیدشغلیبرارایگریدکسدیباونداردوجودکارنیا

(.3:433تاریخبیهقی،ج)«[شودواگذارتیمسئولچندایدوهمزمانطوربهفرد،

شغلدیگریبگماردشودباحفظسمت،بوسهلحمدویرابهشاهدآنکهسلطانحاضرنمی

هایسیاسینیزبههمینشکلاستوسلطانودرواقعبهاودوشغلدهد.درموردسایرپست

کند.اینمسعودهرگزبهیککارگزاربیشازیکمسئولیتومقامومنصبسیاسیاعطانمی

ها،چندشغلهامر،درتاریخبیهقیبهکراتآوردهشدهاست.درنمونهدیگریازمنعبهکارگیری

افرادمشکاننصربوبیهقیدربحثانتخابجانشینوزیرمتوفیسلطانمسعودوپسازاینکه

می را اسمشان و ترتیبمعرفیکرده به برایاینسمترا مسعودشایسته سلطان قول از برد،

نویسد:می

کاربدونظامیداردوآنامیربونصرراگفت:بوالحسنسیّاریصاحبدیوانیریوجبال»

یگریدشغللذاواستبرآمدهتیمسئولعهدهازیخوببهوداردیتیمسئولاویعنی]گرفتهاست

دهدینماوبه و[ شرابخوردن جز دبیر طاهر از رفتکه ریخواهد بوسهلحمدویبه و

رعونت کاریبرنیاید عنوانبهشدذکرشباالنمونهدرکههمیحمدوبوسهلیعنی]دیگر

شرابجزآنجافرماندارکهچرااستشدهیربهخدمتماموراطالعاتویبازرسمسئول

هماوبهلذاشودیدگیرسنجاآاموربهدیباودهدینمانجامیگریدکاریگبارهزنوخوردن

بکار[شودینمدادهیگریدشغلهمزمان را همینامطاهراست]وطاهرمستوفیدیواناستیفا

وبوالحسن[ردیگینمنظردراویبرایگریدشغلواستمناسبمحاسباتوانیدبحثیبرا

را شغلواستسلطانمجلسحاضرانازودربارمشاوراناززینیلیعقو]عقیلیمجلسما

[؛وشودینمدادهیوبههمزمانهمیگرید بود پدرمچنانکهیعنی]چنانکهسلطانبآخردیده

گیردکهدلمبراحمدعبدالصّمدقرارمی[بوددهیدمناسبخودعمرواخرادرزینمحمودسلطان

بونصرگفت:سخت.ومردیهوشیاراستبرکناراستودبیریوشمارومعامالتنیکوداند
                                                                                                                                               

 .استشدهارائهنویسندگانتوسطکهاستبیشتریتوضیحاتکروشهداخلتوضیحات.6
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(.3:314)تاریخبیهقی،جلد«نیکواندیشیدهاست

شوددراینموردبهعمدشاهدیمثالآوردهشدکهدرآننامچندکارگزارسیاسیمطرحمی

شودوبههمیندلیلسلطانازدادنپستیکهدرطیآنبهوضوحمسئولیتفعلیآنهایادآوریمی

ایاستکهتقریببهکند.همانطورکهگفتهشد،اینگزارهدیگروهمزمانبهآنانخودداریمی

ذهنآندربافتارمدرنساختاراداریوسیاسیکشورنیزامریچندانمشکلنیست.بحثمدیران

عنوانیکمعضلنیزتذکردادهشدهاست.چندشغلهبه

 

 شفافیت و روشن کردن حدود وظایف و اختیارات کارگزاران
ازگزاره اختیاراتویکیدیگر تاریخبیهقیروشنکردنحدود شفافیتهایپرتعداددر

رابطهمیانرئیسومرئوسویا قالبادبیاتامروزین، در کارگزاراندرحوزهوظایفاست.

ایاست.درنامهحاکموسلطانوکارگزارانسلطانیوچاکرانآستاندرقالبادبیاتسیاست

ینواقعنکتهعملگرایاینگزارهایناستکهدرزماناعطایهرمسئولیتیامقامی،دوطرفا

کنندودرعینحالکسیکهاینمسئولیترابطهالزاماتآنمسئولیترابهیکدیگرگوشزدمی

دارشدهاست(شرایطخودرادراجرایدرادبیاتاسالمیاینامانتراعهده)راقبولکردهاست

و تقاضا را مسئولیتخود بهتر چه جهتایفایهر در اختیاراتالزم و کرده ذکر مسئولیت،

نمایدوازسویدیگرشخصحاکمویارئیسومسئولیکهاینمقامومنصبرابهدریافتمی

نماید.اینامرودرواقعایناتمامحجتکارگزارخودسپردهاست،بهنوعیبااواتمامحجتمی

میازدیربازدراصولکشورداریمطرحبودهاستونمونه تواندربسیاریازآثارهایآنرا

نهجسیاستنامه عقیدتیمثالدر نامهایوحتیدینیو در امیرالمومنینو هایایشانبهالبالغه

کارگزارانخودوگرفتنپیمانازآنها،قبلازاعزامبهمحلماموریتمالحظهکردکهیکیاز

داریمهمتریناینفرازهادرنامهحضرتبهمالکاشتراستهنگامیکهاوراجهتتصدیفرمان

عنواناتمامجایتاریخبیهقینیزاینتعاملمیانکارگزارانوسلطانرابهمصربرگزید.درجای

شودکهباعنوانحجتیجهتاجرایدقیقمسئولیتوانجامشدنکاربهنحواحسن،مشاهدهمی

شود.اینامیدهمینامهنوشتنمواضعه]قرارداد[،درادبیاتسیاست

امروز گرفتهمیمتاسفانه درروالاداریکشورماننادیده اینامر کسیکهپستوه شود.

کنددرشوقوذوقعنوانمدیرکلییامعاونتیاهرچیزدیگریاستومقامیرادریافتمی

مقامباالترنیزبهنوعیشادازاینکهبخشیازمسئولیتشراازگردنخودبازکردهاستواکنون
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شماتتوقربانیدارد.اماازمنظراجرایهرچهبهترکار،قدمایمابراینکسیراآمادهبرای

گزارهتاکیدخاصیداشتندوبدینوسیلههمبهنوعیدقایقوظرایفمسئولیتومنصباعطایی

وتاکیدقرارمی مرور توجه، تاکیدویژهمورد بیهقیبراینگزاره ایداردودرمواردگرفت.

تطویلمتناهمیتاینتاکیدمیمتعددیبرآن ورزدوضمنپرهیزازپرداختنبهجزئیاتو

ودبیرانساخت همازمنظرسلطانمسعودوهمازمنظرکارگزاراندیگریعنیوزرا را گزاره

دهدبااینعنوانکههردوطرفتنهازمانیمسئولیتراسیاسیدولتغزنویموردتاکیدقرارمی

]قرارداد[نهتنهابهصورتشفاهیکهبهصورتکنندکهشرایطاینمواضعهمیاعطاویاقبول

هایبسیارحساسباقیدسوگند(ودربایگانیسلطنتیثبتکتبیدرج،امضا)گاهیدرمسئولیت

وضبطشود.

طورمثالبیهقیدرموردانتصابوزیراعظم؛مکالمهمیانبونصرمشکاندبیرسلطانمسعودبه

دهد:صسلطانمسعودرابهشرحزیربازتابمیوشخ

خواجه[مشکانبونصر]ومن» وزارتنامزدحسناحمدخواجه]نزدیکامیررفتم؛گفت:

یدارملکیمیقدسنتکینیایعنی]چهخواهدنبشت؟گفتم:رسمرفتهاست[مسعودسلطان

است مواضعه[ وزیر آن محتشمیدهند، وزارتبه چون که شرایطشغلخویشیینویسد و

وآن[کنددرخواستراتیمسئولوشغلآنانجامجهتالزماراتیاختوطیشرایعنی]بخواهد

خویشجوابنویسد ،پساز[کنددیتائوپارافخودشخطبهسلطانیعنی]راخداوندبخطّ

؛برآننگاهداردرایادکندکهوزیرراکندوبآخرآنایزد،عزّذکره[مهروامضاء]جوابتوقیع

خویشزیرآننویسدوسوگندنامهو ییباشدباشرایطتمامکهوزیرآنرابرزبانراندوخطّ

آنچهماراببایدنبشتدرجواب[نسخه]پسنسخت:گواهگیردکهبرحکمآنکارکند.گفت

سوگندنامهبهوطمربنسخهطورنیهم]ونسختسوگندنامه[کرددیباآماده]مواضعه،ببایدکرد

تافردااینشغلتمامکردهآیدوپسفرداخلعتبپوشدکههمهکارهاموقوف[شودآمادهزین

نمازدیگر؛وکردهآمد[هانسخه]هاگفتم:چنینکنم؛وبازگشتموایننسخت است.[متوقف]

(.6:313)تاریخبیهقی،ج«خالیکردامیروبرهمهواقفگشتوخوششآمد
اشارهب سردارانیهقیدر از احمد نام شخصیبه ساالریبه سپاه اعطایفرمان به ایدیگر

نویسد:سلطانمی

وخواجهبونصرصاحبدیوان[سلطانریوز]ودیگرروزبدرگاهآمدوامیرباخواجهبزرگ

عالیبشنودازلفظهاخالیکردواحمدرابخواندندومثال[سلطانیریدبوانشاءوانید]رسالت
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اینسهتنخالیبنشستندو[دیشنراسلطانیشفاهدستوراتیعنی] بطارمآمدندو ازآنجا و

جواب و مواضعه و منشور نبشته مکتوبراتیمسئولانجامیبرایدرخواستطیشرایعنی]ها

وردندوبااحمدببردندونسختسوگندنامهپیشآ[شدامضاء]وهردوبتوقیعمؤکّدشده[کردند

درومرسومکامالیامرکارنیاکهنیابردیتاکمجددا]ویسوگندبخورد،چنانکهرسماست

خودبرآننبشتوبرامیرعرضهکردندو[استبودهافتادهجاکامالیاداریبروکراس وخطّ

بدوات گفت [شدسپردهیگانیبابهیعنی]دارسپرد کهساالریب...وخواجهویرا ترا ایدکه،

یاکردهافتیدرکهیاراتیاختوتعهداتطبقدیبایعنی]بحکممواضعهوجوابکارمیکنی

(.3:468)تاریخبیهقی،ج«[یدهانجامراخودتیمسئول

این مواضعهنوشتن ونامهگونه وظایف حدود کردن روشن امروزین اصطالح در یا ها

شود.بهترنیزلحاظمینیستوبرایمناصبپائیناختیارات،تنهادربحثوزارتوساالریسپاه

بهدیواناستیفا)دیوانمحاسبات(باتوجهبهمشکالتیزوزنبوسهلطورمثالدرهنگامانتصاب

می اشاره بوسهلبدان که اجرایصحیحامور عدم و میپیشآمده کهکندو گویدآنطور

واقعکاراییواهمیتخودراازدستدادهوگونهشدهودرشنیده؛دراصطالحاینشغلخلق

تبدیلبهامریتشریفاتیشدهاستودرواقعبهزبانامروزینیازمندیکمدیرقویوالیقبرای

بازگرداندنوجاهتوکاراییآناستونیزبرهمینبحثمواضعهودرخواستاختیاراتو

نویسد:قیمیشود.بیهروشنشدنحدودوظایفواختیاراتتاکیدمی

اختیاربندهآنبودکهبردرگاهعالیخدمتیمی» امّابوسهلزمینبوسهدادوگفت: کند،

باشد؛اگررأیخداوندبیندتابندهباخواجهوبونصر اختیارنرسد،فرمانخداوندرا بندگانرا

یعنی]درخواهدبنشیندوآنچهدانددرینباببگویدومواضعهنبیسدوآنچهدرخواستنیاست

سلطانکهحاالواستسلطانبااریاختیولباشمخودمیقبلشغلدرکهدادمیمحیترجمن

بهونوشتهراتیمسئولانجامجهتالزماراتیاختوطیشراتادهنداجازهالجرماندگرفتهمیتصم

راخودتیاهم]گونهشدهکهچنانکهبندهشنود،آنشغلخلق[مینمادرخواستمکتوبصورت

استتابرقاعدهدرسترودامیرگفت:صوابچنینباشد.هرسه[شدهچهیبازودادهدستاز

بودبنهادندوتنخالیبنشستندوهمچنانکردندوسختدیرسخنرفتوآنچهگفتنیونهادنی

(.3:163تاریخبیهقی،جلد«)بگفتندوبپراگندند

 شد ارائه اینجا در میشواهدیکه اینزمینه در تاریخبیهقیوشواهدبسیاریکه تواناز

اهمیتاینسنتمواضعه بر اختیاراتاستخراجنمود، وظایفو روشنکردنحدود نویسییا
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ورزدکهامروزهودرسازمانسیاسیوبروکراتیکماشایدبهنوعیمغفولومهجورتاکیدمی

بهترینحالتبتوانن شایددر استو درسطوحبسیارکالنمانده تنها مودکمرنگیازآنرا

مسئولیت در آنهممراسماترسمیتحلیفو وکالتسیاسیو ریاستجمهوریو هایینظیر

بینیکردهاست،بازیابیکرد.درمجلسکهقانوناساسینکاتوتشریفاتیرادراینزمینهپیش

ایندقایقتاکیدم بر پیشینیانما بزرگانو ورزیدندوحتیپیشوایمعصومیچونیحالیکه

ایچونمالکاشتربازهمازمزایایاینخردنابامیرالمومنینعلی)ع(دربرابرکارگزارشایسته

پوشد.وعملگراییسیاسیپرنکتهچشمنمی

اکنونپسازذکرایندونمونهکهبهجهتآشناییهرچهبیشترخوانندهبامرحلهاولفرآیند

هاییایکهدرطیآننکاتمستتردرمتنتاریخبیهقیبهصورتگزارهارائهشد)مرحلهتحقیق

مرحله که تحقیق دوم فاز وارد گرفت(، قرار کدگذاری مورد باز؛ صورت به و استخراج

شویم.تراستمیهادرقالبمقوالتمتمرکزوگزیدهکدگذاریمحوریوتجمیعاینگزاره

 

 کدگزاری محوری

ترودرعینترکیبی،منسجمبهشکلییچهلوچهارگانهبازوپیشینهاگزارهدراینمرحله

نمایانمیمقولهپانزدهبهصورت،ترگزیدهحال دراینمرحلهمحورهایاصلی.سازندخودرا

خواهدمحورهاانجاممقوالتوهاینهاییحولایناریذکدگدرادامهمشخصشدهوبتدریج

.شد

 بنیادداده دانشزاده شدن  و هامقوله میان ارتباطات یافتن: انتخابی کدگزاری

ورزیدالت.ع6

.پاکدستی3

.وفایبهعهد2

 .کرامتکارگزاران4

.حرمتکارگزاران3

شناسی.حق1

.ادبیاتشایسته3

.تاکیدبرتجربه8

.تاکیدبرشایستگی3

.اهمیتمشورت61

.شفافیتدروظایف66

 سننبه.احترام63

.رعایتشئوناتسیاسی62

.نفیتعلقاتگروهی64

.پایشکارگزاران63
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اریذکدگ)باتوجهبهماهیتآنها(موردهاپسازبررسیارتباطاتمیانمقوالت،اینمقوله 

بنیاد؛نحوهکشورداریمطلوبدرتاریخبیهقی،درسهسبددراینمرحلهدانشدادهشدند.واقع

گرا میبینش، ساماندهی سیاسی کنشکارگزاران مختلفشناسایییشو هشتمولفه شود.

نظیرمی مقوالتی درون از )که سیاسی بینشکارگزاران حوزه برای شرافت و عدالت شود.

دستیووفایبهعهدبرایمولفهشرافتاستخراجگشتهورزیبرایمولفهعدالتوپاکعدالت

رایشکارگزارانسیاسی)کهازدرونمقوالتینظیرکرامتاست(،تکریموتحبیبدرحوزهگ

حق سیاسی، کارگزار انسانی حرمت و تکریم مولفه بهبرای نسبت شایسته ادبیات و شناسی

پرستیژونظارت عملکرد، انتخاب، و است( کارگزارسیاسیبرایمولفهتحبیباستخراجشده

مق درون از )که سیاسی کارگزاران کنش حوزه وبرای تجربه داشتن بر تاکید نظیر والتی

شایستگیبرایاعطایمناصببرایمولفهانتخاب،تاکیدبرتشریکمساعیوشفافیتدرحدود

داریورعایتشئوناتسیاسیبرایوظایفواختیاراتبرایمولفهعملکرد،احترامبهسننملک

پرستیژوسرانجاممذمتتعلقاتگروهیوپایشکارگزار نظارتمولفه انسیاسیبرایمولفه

استخراجگشتهاست(




 سیاسی کارگزاران بینش حوزه
 کدگذاری انتخابی .3 محوری کدگذاری .2 باز کدگذاری .1

 بنیاددانشداده مقوالت هاگزاره

 تعدی و ظلم از جلوگیری
کارگزاران

 چشم مذمت ثروتدر به داشت
زیردستان

 درمذمتپذیرشرشوهوارتشا
 هعهدتاکیدبروفایب
 هامراقبتدردادنوعده 


ورزی.عدالت6
.پاکدستی3
.وفایبهعهد2
 

عدالت



 شرافت
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 سیاسی کارگزاران گرایش حوزه
 کدگذاری انتخابی .3 محوری کدگذاری .2 باز کدگذاری .1

 دانشدادهبنیاد مقوالت هاگزاره

 تشویقمامورانوکارگزارانقبلازاعزام
 با را محلکارگزاران روانه تکریم

مسئولیتکردن
 قویدلکردنکارگزارانوزیردستان
 هاعایتسلسلهمراتبدراعطایتشویقر

ومراحم
 خدمت باالتر مقام شئون حفظ درعین

دیگرانوزیردستانرایادکردن
 حرمتفروافتادگانرادرنظرداشتن
 حرمتمقامانسانیکارگزارانرادرنظر

داشتن
 ارانوفنساالرانباتجربهحرمتکارگز

رانگهداشتن
 ذکرنامنیکصاحبمنصبانومسئوالن

قبلی
 تاکیدبراهمیتولزومحرمتنهادنبه

برکشیدهگان
 مراتب سلسله دورزدن مذمت در

این از کارگزاران به حرمتی وبی سازمانی
 طریق

 همگنان حفظحرمتصاحبمنصبانتا
وزیردستانحرمتاورانگهدارند

 حقشناسینسبتبهدیگرکارگزاران
 مایگانرابرکشیدنکهحقدرمذمتبی

 ناشناسخواهندبود

 متینسخنگفتنوحرمتکالم 


کرامتکارگزاران.4






.حرمتکارگزاران3
شناسیحق.1





.ادبیاتشایسته3

 


تکریم















 تحبیب
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 حوزه کنش کارگزاران سیاسی

 انتخابی کدگذاری .3 محوری کدگذاری .2 باز یکدگذار .1

دانشدادهبنیادمقوالتهاگزاره
 وتجربهکسبآموزشتاکیدبر
 با شرطداشتنتجربهوهمخوانیتجربه

مسئولیت
 تاکیدبراهمیتکارگزارانباتجربه
 
 تالشدرجهتیافتنکارگزارانشایسته
 و مسئولیت قبول در تعهد بر تاکید

ایقآنشناختدق
 کارگزاران برای نیکو سیرت لزوم

 وصاحبمنصبانبهعنوانبسترشایستگی

 برائت و روشن سابقه برداشتن تاکید
یافتنازاتهامات،قبلازاعطایمناصب


 نصیحت و رای استبداد از پذیردوری

بودن
 نصیحتکردنبیحشمتوبدونامکان

پوشیرافراهمکردنپرده
 افکارسنجی و تشخیصنظرسنجی در

هاصوابوناصوابرای
 
 رویکردندرکارهامجاملتومیانه
 هرکارو برای فردمسئول تنهایک تعیین

 منعسپردنچندکاربهیککارگزار

 شفافیتوروشنکردنحدودوظایفو
اختیاراتکارگزاران

 دقیق انتخاب با کاری موازی راه بستن



.تاکیدبرتجربه8



.تاکیدبرشایستگی3



.اهمیتمشورت61




.شفافیتدروظایف66





سننبهاحترام .63








انتخاب











عملکرد
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ارکانوسپساعطایاختیاراتالزم
 عناوینوالقابوعطایاحفظحرمت
 داریاحترامبهسنندیرپایملک 

 
 تاکیدبرتشخصوشئونسیاسیدربعد

 فردیوسازمانیبرایکارگزارسیاسی


 جلوگیریازرقابتمعروفینوخواص

سیاسیدربرانداختنیکدیگر
 رانگه آمده دیربدست خدمتگذاران

داشتنونهبهظنهراتهامیفروانداختن
 فرصتودرصورت اتهامی واردآمدن

امکاندفاعرامنظورداشتن
 دوران به تازه و نورسیدگان مدیریت

گانبهقدرترسید
 به اقدام که کسانی با برخورد

کارگزاراندسیسه دیگر برای چینی
کنند.می

 پایشمداومافعالوحاالتکارگزاران
 پایشمداومکارگزارانیکهبازخواست

اندویاتنبیهشده







شئونات62 رعایت .

سیاسی





تعلقات64 نفی .

گروهی



.پایشکارگزاران63




پرستیژ










نظارت
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 گیری  نتیجه

مرحلهنهاییودرواقعنتیجهتحقیقارائهیکمدلمفهومیوالگویکشورداریمستخرجاز

متنتاریخبیهقیاست.اینالگودرنمودارصفحهبعدآمدهاست.براساسروشدادهبنیادابتدابه

سپسپانزدهمقولهدرمرحلهکدگذاریاستخراجچهلوچهارگزارهدرمرحلهکدگذاریبازو

محوریاقدامودرنهایتبههشتمولفهدرقالبکدگذاریانتخابیدرسهحوزهبینش،گرایشو

هایتحقیق،برعنوانبخشیازیافتهکنشکارگزارانسیاسیدستیافتیمکهالگوییادشدهنیزبه

است. طراحیشده یافته اساسآن مجموع الگو امروزینهایاین شکلی به عین)تحقیقرا در

دهدکهدرنهایتهمهایناجزادرسطحکالنونشانمی(هاتفکیکهریکازمقوالتومولفه

گانهبندیسهدهد.تقسیمبنیادالگویکشورداریدرتاریخبیهقیرابدستمیمفهومی،دانشداده

توافقیاستکهحولکارگزارسیاسیبینشی،گرایشیوکنشیدرچارچوببرداشتعامومورد

گرفتهاستورفتارکارگزارانسیاسیرادرسهوجهاعتقاداتیاالزاماتبینشی،اخالقیاتیاشکل

کندوازسویدیگرالزاماتبندیمیالزاماتگرایشیوعملسیاسییاالزاماتکنشسیاسیدسته

هایدینینظیرجمهوریاسالمیراشاخصهکنشگریوکارگزاریسیاسیدرنظامسیاسیمبتنیبر

دهدواینخودامریقابلهایاینتحقیقراتشکیلمیکندکهبخشیدیگرازیافتهنمایندگیمی

هایاینپژوهشتالشیمقدماتیاستبرایتوجهاست.یادآوریاینمطلبضروریاستکهیافته

توسعهجامعسیاسیدرقالبنیادینوکالنآوردنبخشیازمصالحنظریالزمبرایمفهومبفراهم

محوریت حولمبحثکشورداریوزمامداریمطلوبوشایستهوبا تدوینیکالگویبومی،

شودبهسانکهتوصیهمیتواندازسویسایرمحققانپیگیریشود،همانکارگزارانسیاسیکهمی

کارهاییتکمیلیدراینبابانجامشود.توجهو"نویسینامهسیاست"عنوانیکاثرتاریخبیهقیبه
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